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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

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

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

HALINA GALUS
HELENA WNUK

Zwrot VAT-u 

Nowogard, ul. 3 Maja 14 
(budynek BS,  I piętro)

Chcesz odzyskać VAT? 
Zwróć się do nas. 
Budowa domu, 
remont mieszkania 
od maja 2004 r.

s. 12-13s. 10,11s. 2

Plan  
kolędy

w 2013 r. 

Jasełka  
w Żabowie

Zawiadamiamy, że w Nowogardzie rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radców Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca Prawny Radosław Górski 
oraz Radca  Prawny Paweł Iwan. Kancelaria mieści się przy  
Pl. Wolności 9, budynek dawnego hotelu „Cisy”, pokój nr 8 (parter). 

Telefony do Kancelarii: 788-802-101, 694-403-733.

Halina Galus • Helena Wnuk

USŁUGI KSIĘGOWO-PODATKOWE
ul. 3 Maja 14 (budynek Banku Spółdzielczego)

tel. 91 39 27 470
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

Usługi  
ogólnobudowlane
remonty • docieplenia

782 860 130

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

• W KAŻDY PONIEDZIAŁEK
  na bezpłatne komputerowe
  badanie wzroku

• W ŚRODY I PIĄTKI
  na profesjonalny dobór 
  okularów i soczewek 
  kontaktowych
  (do końca roku przy zakupie okularów wizyta gratis)

ZAPRASZAMY

Bezpłatne Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych

ogłasza nabór
Informacje i zapisy

ul. Zielona 11, tel. 91 392 66 91

PRY
WA

TN
EP

UB
LIC

ZN
E LICE

UM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA
DOROSŁYCH

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 11 lutego godz. 8.00

Zapewniamy BEZPŁATNĄ NAUKĘ przez cały okres kształcenia

www.zielona.mojaszkola.net

W NOWOGARDZ IE

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę  2 lutego  godz. 8.00

DANCING

KAMENA
zaprasza  na

w każdą sobotę karnawału
Cena 99 zł od pary  

 Info i rezerwacja: tel. 91 39 22 225 
Zapraszamy codziennie 24 h

Oferujemy: śniadania, obiady, kolacje
Pokoje gościnne  •  Danie dnia już od 10 zł

Wywiad z Marcinem 
Olechowskim - 
„Sport w naszym 
mieście żyje...

Zmarł 
Grzegorz 
Górczewski 

Rada zatwierdziła stawki 

Za śmieci zapłacimy  
prawie 3 miliony!

Nowe przepisy spowodują, że od lipca każdy z nas zapłaci za śmieci „niczyje”

s. 7

Czytaj s. 3, 4
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Foto tydzień

Naturalne kolory z „dopinką” oraz warkocze! Takie trendy obowią-
zywały na tą jedyną sylwestrową noc. Na kilka godzin przed powita-
niem Nowego Roku 2013 w salonach fryzjerskich było bardzo tłocz-
no, zarówno na części damskiej, jak i męskiej. Tak panie, jak i panowie 
chcieli wyglądać w tym dniu wyjątkowo. W tym dniu salony fryzjerskie 
w Nowogardzie przeżywały prawdziwe oblężenie. Odwiedziliśmy więc 
jeden z nich, który mieści się przy ul. Boh. Warszawy w Nowogardzie. 
Zapytaliśmy więc obecne tam osoby, gdzie w tym roku spędzą tą wy-
jątkową noc? Najwięcej osób powiedziało nam, że wieczór sylwestrowy 
spędzi na prywatkach domowych. Byli również tacy, którzy przywitali 
Nowy Rok w restauracjach czy pubach nowogardzkich. Nasi rozmówcy 
stwierdzili, że bez względu na to gdzie się będą bawić, warto dobrze wy-
glądać i mieć odpowiednią fryzurę w tym szczególnym dniu.

Przed świętami Bożego Narodzenia oraz w przeddzień Nowego Roku 
na drogach Nowogardu panował wzmożony ruch samochodów, któ-
ry związany był m.in. z przejazdem samych mieszkańców, jak również 
osób spoza Nowogardu, które przybyły na święta do swoich rodzin w 
Nowogardzie i które chciały przywitać Nowy Rok w naszym mieście. 
Utrudnienia te panowały m.in. na odcinku drogi wyjazdowej od strony 
Stargardu i Dobrej Nowogardzkiej. Niestety obwodnica jak widać tylko 
w części udrożniła drogi przez nasze miasto. 

Śnieg, lód i niskie temperatury – potem ocieplenie, w konsekwen-
cji odwilż. Te czynniki atmosferyczne nie sprzyjają i tak już kiepskim 
drogom. Niestety często bywa, że dziura w jezdni pojawia się z dnia na 
dzień, czego potwierdzeniem są dziury, które pojawiły się od niedawna 
na ulicach Kard. Stefana Wyszyńskiego i Wojska Polskiego. Dziury są 
tak duże, że najechanie na nie może spowodować uszkodzenie felgi, a na-
wet zawieszenia w samochodzie - mówią kierowcy. 

Zmarł Grzegorz Górczewski 
W minioną środę, w wieku 52 lat zmarł Grzegorz Górczewski, nauczyciel i wy-
chowawca z 30-letnim stażem pracy, były radny Nowogardu i miłośnik piłki 
nożnej. Przez większość swojej zawodowej drogi związany ze Szkołą Podstawo-
wą nr 2 w Nowogardzie. 

W minioną niedzielę nad 
ranem, tuż po przebudzeniu, 
Grzegorz Górczewski doznał 
rozległego wylewu krwi do 
mózgu. W stanie krytycznym 
został przewieziony karetką 
pogotowia do szpitala w Gry-
ficach. Niestety nie było już 
dla niego szansy. Na miejscu 
stwierdzono śmierć klinicz-
ną. W środę został odłączony 
od aparatury podtrzymującej 
funkcje życiowe. 

Wiadomość o śmierci peda-
goga wstrząsnęła społeczno-
ścią Szkoły Podstawowej nr 2 
w Nowogardzie, gdzie praco-
wał od 1995 roku, jako nauczy-
ciel wychowania fizycznego.

Był to człowiek bardzo zaan-
gażowany w swoją pracę i lubia-
ny przez nauczycieli i uczniów. 
Poza tym miał wiele ukrytych 
talentów i zdolności, o których 
nie wszyscy wiedzą. Pisał teksty 
satyryczne i wiersze na różne 
okazje. Był duszą towarzystwa. 
W czasie spotkań z nauczycie-
lami grał na gitarze i śpiewał 
– wspomina z uśmiechem na 
ustach  Lidia Wiznerowicz – 
Gliwna, dyrektor szkoły.  

Grzegorz Górczewski dał się 
zapamiętać, jako łagodny, try-
skający humorem i bezkonflik-
towy człowiek. Jego charakter 
sprawiał, że nawiązał w pracy 
wiele przyjaźni. 

To nie był dla mnie tylko ko-
lega z pracy. Był także przyja-
cielem mojego domu. Gdy do-
wiedziałam się, że umiera, po-
czułam się tak, jakbym traciła 
naprawdę bliską mi osobę. Naj-
bardziej będzie mi brakowało 
jego żartów i pozytywnego na-
stawienia do życia. Był zabaw-
nym facetem. Lubił robić kawa-
ły. Do mnie ta informacja jesz-
cze nie dotarła. Trudno się z nią 
oswoić, tym bardziej, że Grze-
siek nigdy nie skarżył się na pro-
blemy ze zdrowiem – mówi ze 
łzami w oczach Ewa Kuczyńska 
ze szkolnego sekretariatu. 

W informację o śmierci ko-
legi trudno uwierzyć także Ja-
rosławowi Jesionce, drugiemu 
nauczycielowi w-f w „Dwójce”. 

Spędzaliśmy razem dużo czasu 
w pracy i poza nią. Wspólne uro-
dziny, spotkania, gra na sali. Gdy-
bym dzisiaj mógł mu jeszcze coś 
powiedzieć, to podziękowałbym 
mu za te lata, podczas których nie 
było między nami żadnych kłótni, 

konfliktów, czy sporów  – mówi 
łamiącym się głosem nauczyciel, 
który przez 12 lat dzielił z Grze-
gorzem Górczewskim szkolny 
kantorek. „Góra” był człowiekiem 
bardzo ugodowym i pomocnym. 
Boję się wrócić do pustego gabine-
tu. Trudno mi uwierzyć, że Grześ-
ka już tam nie będzie- dodaje. 

Grzegorz Górczewski uro-
dził się 10 lipca 1961 roku. Pra-
cę w oświacie rozpoczął w roku 
w 1982 w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno- Wychowawczym w  
Nowogardzie, gdzie pracował 
do roku 1989. W latach  1990-
94 pracował w I Liceum Ogól-
nokształcącym. Tam oprócz 
wychowania fizycznego uczył 
także języka niemieckiego. Od 
września 1995 roku do chwi-
li obecnej pracował w SP nr 2. 
Poza lekcjami w-f, prowadził w 
szkole Uczniowski Klub Spor-
towy „Dwójka”, a także zajęcia 
rewalidacyjno - wychowawcze 
z osobami o różnym stopniu 
niepełnosprawności. Przez pe-
wien okres angażował się tak-
że w życie społeczno-politycz-
ne gminy Nowogard. W latach 
1998-2002 był radnym z listy 

Nowogardzkiej Inicjatywy Sa-
morządowej. 

Prywatnie interesował się 
piłką nożną, w którą niegdyś 
grał u boku swojego kolegi, 
znanego później piłkarza Mar-
ka Leśniaka. Zbierał także ko-
szulki zawodników z różnych 
klubów. Miał ich ponoć kilka-
dziesiąt. Kolekcjonował rów-
nież zdjęcia ze znanymi spor-
towcami. 

Miał dwoje dzieci – 21-let-
nią córkę Martę i 30- letniego 
syna Adriana.  Jego żona, Róża 
jest również pedagogiem. Pra-
cuje w Szkole Podstawowej nr 
1 w Nowogardzie, jako wycho-
wawca klas 1-3.  

Pogrzeb zmarłego niespo-
dziewanie nauczyciela odbę-
dzie się dzisiaj, tj. piątek, 4 
stycznia o godz. 14.00 na no-
wogardzkim cmentarzu. 

Redakcja DN łączy się w 
bólu z rodziną i bliskim śp. 
Grzegorza Górczewskiego. 

Poniżej publikujemy tekst 
pożegnalny, jaki wczoraj do re-
dakcji DN przesłali pracowni-
cy SP nr 2.

Marcin Simiński  

Grzegorz Górczewski (od lewej), podczas obchodów 50-lecia SP nr, z okazji których 
przygotował wystawę prezentując wszystkie osiągnięcia sportowe szkoły. Na zdjęciu 
z Wiesławem Buczyńskim, nauczycielem wychowania fizycznego
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntEr  II 
laptop

 serwis - komis

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

Już jest!!! 
POLSAT CYFROWY 

w PLUSIE
specjalne Bonusy 

dla naszych klientów
Nie przegap oferty

ZAPRASZAMY

Salon Plus
ul. Kościuszki 35A

Nowogard

P R O M O C J A
PÓŁ TONY OPAŁU

worek drewna  
GRATIS

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL 

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał,drewno,
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport 
Sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

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

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Rada zatwierdziła stawki 

Za śmieci zapłacimy prawie 3 miliony!
Podczas ostatniej sesji, radni koalicji przyjęli tzw. pakiet uchwał śmieciowych. Tym samym zdecydowali, ile od lipca tego roku będzie-
my płacili za śmieci i w jaki sposób kwota ta będzie naliczana, w związku z wchodzącymi w życie w lipcu nowymi przepisami o czystości 
i  porządku w gminach. W głosowaniu udziału nie wzięła prawie cała opozycja, która uznała, że nowe przepisy dotyczące gospodarki 
odpadami są niekorzystne dla mieszkańców gminy. 

Przypomnijmy, że koniecz-
ność zmiany przepisów wy-
musiła tzw. ustawa śmieciowa. 
Według jej zapisów, od stycz-
nia tego roku gminy stają się 
właścicielami wszystkich wy-
produkowanych na swoim te-
renie śmieci. Co za tym idzie, 
będą także odpowiedzialne za 
ich zbiórkę i składowanie. To 
oznacza, że trzeba wprowa-
dzić zupełnie nowy system go-
spodarowania odpadami ko-
munalnymi. Dla podatników 
nowe przepisy niestety ozna-
czają większe koszty. Od lipca 
każdy będzie musiał płacić za 
śmieci, nawet gdyby ich teore-
tycznie nie produkował. Wpro-
wadzony zostanie tzw. podatek 
śmieciowy. Na jakiej podsta-
wie jednak go wyliczyć? I ile za 
kg śmieci, które trafią na wy-
sypisko ma zapłacić przeciętny 
Kowalski?  W końcu ile tych 
śmieci produkujemy rocznie? 
Na te pytania w imieniu gmi-
ny szukała odpowiedzi najęta 
firma konsultingowa. Wyniki 
swoich prac przedstawiła rad-
nym podczas sesji, która odby-
ła się 28 grudnia. 

Okazało się, że roczny budżet 
gospodarką odpadami wynie-
sie niemal 2 mln 800 tys. zł, z 
czego koszty odbioru i trans-
portu śmieci wyniosą 1 mln 
901 tys. zł. System będzie mu-
siał się sam sfinansować, więc 
najprawdopodobniej zapłacą 

za niego mieszkańcy. Według 
wyliczeń firmy, jeden mieszka-
niec rocznie wyprodukuje 266 
kg śmieci. Rocznie do składo-
wiska w Słajsinie trafi ponad 6 
tys. ton odpadów z terenu na-
szej gminy. Cena tony śmieci 
na bramie ma sięgnąć według 
ostrożnych prognoz nawet 280 
zł. Na tej podstawie zespół  do 
spraw oszacowania i wdroże-
nia nowego systemu gospoda-
rowania odpadami powołany 
przez burmistrza Nowogardu, 
przygotował kilka projektów 
uchwał włącznie ze stawkami 
jakie to mieszkańcy będą pła-
cić od lipca za śmieci wypro-
dukowane w domu. 

Na analizach zewnętrznej fir-
my suchej nitki nie pozostawili 
radni Wspólnego Nowogardu. 

Naszym zdaniem te dane są 
daleko przeszacowane. Skąd 
pewność, że koszt odbioru i 
transport odpadów od miesz-
kańców wyniesie prawie 2 mln 
złotych, kiedy ma to zweryfiko-
wać przetarg. Naszym zdaniem 
zawyżono także prognozowaną 
całkowitą masę odpadów, na 
podstawie której między inny-
mi wyliczono ostatecznie cenę 
za tonę odpadów – mówi Rafał 
Szpilkowski. 

Przedstawicielka firmy bro-
niła się, że do oszacowania 
stawki za odpady, wzięto obec-
ną liczbę mieszkańców, którzy 
mieli podpisane umowy na od-

biór odpadów z ZUK. Nieste-
ty, kobieta żaliła się radnym, 
że firma ta zasłaniając się ta-
jemnicą handlową nie chciała 
zdradzić m. in. jakie rzeczywi-
ście koszty ponosi przy obsłu-
dze swoich klientów, a także ile 
dokładnie rzeczywiście śmieci 
jest produkowanych. Zapew-
niła jednak, że reprezentowa-

na przez nią firma nie miała 
żadnego interesu w tym, aby 
zawyżać prognozy na nieko-
rzyść mieszkańców gminy No-
wogard. 

Radnych interesowało także 
to, czy system może być finan-
sowany z innych  źródeł niż 
tylko podatek śmieciowy. Za-
proponowali, by obniżyć pro-
gnozowane koszty obsługi sys-
temu gospodarki odpadami, 
a powstałą różnicę „załatać” z 
wpływów, jakie z tytułu funk-

cjonowania zakładu RXXI w 
Słajsinie miałyby trafiać do 
miejskiej kasy. 

 Chcielibyśmy żeby podatek 
od nieruchomości i to jest wio-
sek naszego klub, za zakład w 
Słajsinie był zaliczony jako do-
płata do stawek dla mieszkań-
ców gminy Nowogard, jako re-
kompensata za to, że to na na-

szym terenie powstał zakład. To 
się wpisuje w pana koncepcję, 
gdy przekonywał pan miesz-
kańców do wyrażenia zgody na 
budowę sortowni, oferując w 
zamian korzyści finansowe dla 
gminy – zwracał się do Anto-
niego Bielidy, Tomasz Szafran. 

Okazało się jednak, że nie 
ma co dzielić skóry na niedź-
wiedziu. Zmieniły się ostat-
nio przepisy i z obiecanych kil-
ku milionów złotych, jakie to 
Słajsino miałoby wpłacać do 

budżetu miasta chociażby ze 
zwrotu tzw. opłaty marszał-
kowskiej, mogą zostać marne 
grosze. 

Bezpośrednio w budżecie 
gminy nie. Ale po przyjęciu tej 
uchwały, plan finansowy ZBK, 
będzie korygowany, pojawią się 
przychody z tytułu tych opłat, 
jak i wydatki związane z funk-
cjonowaniem wprowadzonych 
uchwał. Jeżeli chodzi o poda-
tek od nieruchomości od ma-
jątku będącego w zasobach za-
kładu w Słajsinie, to nie jest on 
na chwilę obecną opodatkowa-
ny, ponieważ zakład na chwi-
lę obecną nie ma jeszcze po-
zwolenia na użytkowanie. Nie 
mniej jednak, jeżeli taka sytu-
acja zaistnieje, to automatycz-
nie te środki będą wpływały na 
wzrost dochodowy gmin- tłu-
maczył skarbnik gminy, Mar-
cin Marchewka, pytany przez 
R. Szpilkowskiego o planowa-
ne na ten rok wpływy z tytułu 
funkcjonowania wysypiska.  

Obiecał nam pan górę zło-
ta. Mieszkańcy Słajsina mie-
li dostać pracę, nowe drogi, 
chodniki, świetlicę, oświetlenie. 
Wszystko wskazuje na to, że 
obejdziemy się smakiem – sko-
mentował te informacje To-
masz Szafran, patrząc się na A. 
Blidę. Ten próbował łagodzić 
dyskusję. 

Nie mam wpływu na to, 
że zmieniły się przepisy 

Radny Rafał Szpilkowski wnikliwie przeanalizował prognozę kosztów nowego syste-
mu gospodarki odpadami i nie pozostawił na nim suchej nitki
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Komunikat Policji
Informujemy, że w dniu 21 grudnia 2012 r. na ul. Promenady 

ujawniono porzucony gokart. Właściciel zguby  proszony jest o 
zgłoszenie się do  Komisariatu Policji w Nowogardzie lub pod nr 
tel. 91-57-92-311. 

st.insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń

Pomóżmy sobie!
•	 Przyjmę narożnik pokojowy oraz używany telewizor tel. 665 - 566-856
•	 Przyjmę  wersalkę z fotelami oraz szafkę na dziecięce ubrania tel. 883-

241-291 
•	 Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie, ławę pokojową i TV  

tel.782-556-716
•	 Przyjmę  piecyk kaflowy lub inny piec na opał tel. kontaktowy tel. 883-

038-182
•	 Przyjmę fotel do biurka, tel. 504-874-397 lub informacja pod nr tel. red. 

91 22-165 
•	 Przyjmę sprawny  odkurzacz, który bardzo potrzebuję  tel. 512012823 

lub tel. redakcyjny 913921165

Oświadczenie Prawicy Rzeczypospolitej w związku z pomysłem 
Sojuszu Lewicy Demokratycznej, aby 2013  

ogłosić rokiem Edwarda Gierka.

 

Krajowe Biuro Prawicy Rzeczypospolitej 
ul. Wspólna 61/105, 00-687 Warszawa 

www.prawicarzeczypospolitej.org 
 

 

 

 

 Rzecznik Prasowy Prawicy – Tomasz Miller mail: tomasz.miller@prawicarzeczypospolitej.org kom.: 535 22 55 66 
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Oświadczenie Prawicy Rzeczypospolitej - 
przeciw komunistycznemu rewizjonizmowi historycznemu 

 
 
 
Prawica Rzeczypospolitej zdecydowanie sprzeciwia się próbom rehabilitacji PRL, 
takim jak obłędna idea obchodów ku czci komunistycznego dyktatora Gierka. PRL był 
satelickim państwem kolaboracyjnym, którego władze do końca przeciwstawiały  
się działaniom na rzecz niepodległości Polski. Jak stwierdza Konstytucja 
Rzeczypospolitej – był to czas, kiedy pozbawieni byliśmy możliwości  
„suwerennego i demokratycznego stanowienia” o losie Ojczyzny, kiedy „podstawowe 
wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane”. Propagowanie polityki 
tego kolaboracyjnego państwa stanowi w istocie działanie skierowane przeciw 
interesom niepodległej Polski. Siły polityczne i środowiska, które to popierają, powinny 
być przez ugrupowania identyfikujące się ze sprawą polskiej niepodległości całkowicie 
bojkotowane. Apelujemy o to do wszystkich ugrupowań politycznych i wszystkich 
ośrodków opinii publicznej. 
 

 
(-) Marek Jurek  

Prezes Prawicy Rzeczypospolitej 
(-) Marian Piłka 

Wiceprezes ZG Prawicy Rzeczypospolitej
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do wszystkich ugrupowań politycznych i wszystkich ośrodków opinii publicznej.
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 dotyczące opłaty marszał-
kowskiej. Mogę jedynie za-

pewnić, że wolą Walnego Zgro-
madzenia Związku będzie mi-
nimalizowanie kosztów skła-
dowania odpadów na składo-
wisku w Słajsinie, co oczywiście 
przełoży się na cenę za śmieci, 
jaką finalnie płacić będą miesz-
kańcy – zapewniał szef RXXI i 
jednocześnie Przewodniczący 
Rady Miejskiej. 

WN nie składał broni. Zło-
żył formalny wniosek o cof-
nięcie uchwał śmieciowych do 
ponownych prac w komisjach. 

Klub radnych WN składa 
wniosek o przeniesienie uchwa-
ły  w sprawie metod naliczania 
opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi, oraz usta-
lenia stawki za te odpady do dal-
szych prac w komisjach w stycz-
niu. Uważamy, że ustawa o go-
spodarce śmieciowej jest dalece 
nieprzygotowana i nieprzystoso-
wana do możliwości finansowej 
naszych mieszkańców, biorąc 
przykład z innych gmin m.in. 
Sopotu, Lublina, Łomży, my 
również uważamy, że do cza-
su nowelizacji ustawy, która ma 
nastąpić po Nowym Roku,  nie 
należy podejmować powyższych 
uchwał – mówił T. Szafran.  

Przedstawili także oświad-
czenia burmistrzów kilku 
gmin, którzy również zrezy-
gnowali z przyjmowania pra-
wa miejscowego, do czasu 
wprowadzenia zapowiada-
nych zmian w przepisach kra-
jowych. 

Przewodniczący Rady był 
jednak nie ugięty. Uznał, że 
wniosek nie może zostać poda-
ny pod głosowania, gdyż rad-
ni wcześniej już zgodzili się na 
procedowanie nad zapropono-
wanymi uchwałami, przyjmu-
jąc na początku porządek ob-

rad. Bielidzie przytaknęła tak-
że radczyni prawna. 

Głos w sprawie zabrał Mar-
cin Nieradka. 

Informuję, że nie mam za-
miaru głosować nad prawem, 
które będzie działało na nie-
korzyść mieszkańców – powie-
dział radny. Po czym zapropo-
nował pozostałym kolegom z 
opozycji, aby ci po prostu opu-
ścili salę na czas głosowania 
nad pakietem uchwał śmie-
ciowych. Tak też się stało. Na 
sali, oprócz radnych opozycji 
pozostał tylko radny Marek 
Krzywania.  

Kiedy już z koalicji nikt „nie 
przeszkadzał” A. Bielida za-
rządził głosowanie. Po dość 
skomplikowanej procedurze 
pozostali na sali radni przyję-
li, że opłata za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi 
będzie naliczana od gospodar-
stwa domowego. Tam gdzie 
mieszkają dwie osoby, a więc 
w tzw. „gospodarstwie ma-
łym”, miesięczna stawka opła-
ty za gospodarowanie odpa-
dami wyniesie 35 złotych. W 
przypadku od 3 do 5 osób (go-
spodarstwa średnie), stawka 
ta wyniesie 53 złotych. Duże 
gospodarstwa, a więc domy, 
gdzie mieszka ponad 6 osób, 
zapłacą miesięcznie za śmieci 
65 złotych. Mniej będzie moż-
na zapłacić w przypadku, gdy 
mieszkańcy będą segregować 
odpady. Wtedy opłaty wyniosą 
kolejno 27, 41 i 50 złotych. 

Oprócz tego przyjęto tak-
że wzory deklaracji, w któ-
rych mieszkańcy będą musie-
li podać, do jakiej grupy go-
spodarstw się zaliczają, a tak-
że nowy regulamin dla ZBK, 
który upoważnił tą instytucję 
do obsługi nowego systemu i 
pobierania opłat za śmieci. To 

Radni opozycji opuszczają salę obrad na czas głosowania nad pakietem uchwał śmieciowych

sprawi, że wzrosną koszty ad-
ministracji i ilość etatów w 
tejże instytucji. Obliczono, że 
podatników będzie to koszto-
wało niemal 200 tys. zł rocz-
nie. 

O tym, ile rzeczywiście za-
płacimy za nowe przepisy 
śmieciowe, przekonamy się 
jednak dopiero w roku 2014, 
gdy okaże się, ile tak napraw-
dę śmieci produkujemy i jakie 
z tego tytułu wpływy trafią do 
miejskiej kasy. 

Marcin Simiński 

Jak minął sylwester?
Tegoroczny sylwester upłynął spokojnie –  tak przynajmniej noc, podczas której Nowy Rok 
przywitali mieszkańcy gminy Nowogard, oceniają miejscowe służby ratownicze i porządkowe. 

Choć policja była gotowa na 
najgorsze, i na ulicach miasta w 
sylwestrową noc pracowały aż 
trzy patrole, funkcjonariusze nie 
mieli więcej pracy niż zwykle. 

Noc minęła spokojnie. Odno-
towaliśmy jedną interwencję, 
gdzie musieliśmy obywatela wy-
wieźć na izbę wytrzeźwień, chwi-
lę przed północą. Mężczyzna wró-
cił do domu i wszczął awantu-
rę – mówi Mariusz Nowak, p.o. 
komendanta policji w Nowo-
gardzie. Dopiero nad ranem, 1 
stycznia, zrobił się ruch. W tym 
przypadku jednak, jak najbar-
dziej wskazany. Na komisariat 
zgłosiło się około 20 osób, któ-
re sprawdziły, czy po sylwestro-
wej imprezie mogą już wsiąść 
za kierownicę. Tylko jeden kie-
rowca tego nie zrobił. Przed po-
łudniem, 1 stycznia, na głównej 
trasie przebiegającej przez No-
wogard, policjanci zatrzymali 
nietrzeźwego mężczyznę, który 
po balu wracał do domu, gdzieś 
w okolice Koszalina. Ilu pijanym 

kierowcom udało się przemknąć 
niezauważonym? Tego oczywi-
ście nie wiadomo. 

Sylwestrowa noc minęła tak-
że spokojnie w nowogardzkim 
szpitalu. O godz.3.40 nad ranem 
na izbę przyjęć zgłosiła się tylko 
jedna osoba z silną kolką. Kilka 
godzin później, na chirurgię tra-
fił pacjent z urazem nosa. Nie 
wiadomo jednak, czy oba przy-
padki można łączyć z atmosfe-
rą towarzyszącą wielu odbywają-
cym się w nocy imprezom przy 
lampce szampana. 

Nie było także pożarów. Na 
szczęście w tym roku mieszkań-
cy obchodzili się ostrożnie z fa-

jerwerkami. Telefon alarmowy 
w jednostce Straży Pożarnej w 
Nowogardzie milczał zarówno w 
sylwestra, jak i w Nowy Rok. 

Na taki „komfort” nie mogli za 
to liczyć pracownicy pogotowia 
ratunkowego. Mimo to, również 
te służby oceniają miniony po-
czątek tygodnia jako spokojny. 

Co prawda karetki wyjeżdża-
ły 10 razy, ale nie były to w więk-
szości zgłoszenia związane z syl-
westrową zabawą. Nie było go-
rzej, jak podczas dyżuru w zwy-
kły dzień – mówi Andrzej Wię-
cej, dyrektor stacji pogotowia ra-
tunkowego w Nowogardzie. 

Spokojnie było także na Placu 
Wolności, gdzie według danych 
policji, Nowy Rok przywitało 
około 150 osób. Oprócz poka-
zu fajerwerków, przygotowanego 
przez Urząd Miejski, tradycyj-
nie życzenia noworoczne zgro-
madzonym pod ratuszem miesz-
kańcom miasta, złożyły władze 
samorządowe. Do Siego Roku! 

MS
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Nie wystarczy kogoś pokochać, trzeba jeszcze wziąć 
tę miłość w ręce i przenieść przez całe życie. 

Z okazji 
40 rocznicy ślubu

Barbarze i Ryszardowi Paleta 
dużo miłości, spełnienia wspólnych marzeń  

i radości z życiu, które udaje Wam się  
budować przez tyle lat.

Życzy 
Gabrysia z mężem i dziećmi oraz Kamil z Moniką

Z okazji
80 urodzin

Agnieszce  
Kuriata

dużo zdrowia,  
błogosławieństwa Bożego
życzą dzieci, wnuki i prawnuki

Prezesowi Spółdzielnia 
Mieszkaniowej  „Cisy” 

Panu 

Marianowi Jeż
serdeczne 

podziękowania
za usunięcie 

uciążliwego sklepu 
„Kogutek”

składają 
mieszkańcy bloku Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Cisy”

ŻYCZENIA ŻYCZENIA

Kronika policyjna 
17.12.2012 r. 
Godz. 05.50 Kolizja drogowa na 

ul. Boh. Warszawy, w której uczest-
niczyły dwa pojazdy: Mercedes Vito 
oraz VW T4. 

Godz. 12.50 W Zakładzie Kar-
nym, w paczce  adresowanej do osa-
dzonego ujawniono susz roślinny w 
postaci marihuany. 

Godz. 10.40 Na Placu Wolności 
doszło do uszkodzenie samochodu 
marki Volvo V49,  poprzez zaryso-
wanie powłoki lakierniczej. 

18.12.2012 r. 
Godz. 12.20 Zgłoszenie o uszko-

dzeniu szybek w witrażach okien-
nych w kościele w miejscowości Ku-
lice. 

Godz. 14.00 Zgłoszenie oszustwa 
przy zakupie telefonu poprzez por-
tal Tablica.pl

Godz. 23.30 Powiadomienie o 
kradzieży skrzynki alkoholu w skle-
pie „Ela” na ul. Boh. Warszawy przez 
kilku mężczyzn. 

19.12.2012 r.
Godz. 10.45 Powiadomienie o 

kradzieży oleju napędowego, płynu 
Borygo oraz benzyny z pomieszcze-
nia gospodarczego fermy drobiu w 
Strzelewie. 

Godz. 19.45 Ujawnienie środków 
odurzających w mieszkaniu na ul. 
Wyszyńskiego. 

Godz. 20.00 Zgłoszenie włamania 
do mieszkania na ul. Boh. Warsza-
wy, skąd dokonano kradzieży biżu-
terii złotej. 

20.12.2012 r. 
Godz. 09.30 Włamanie do altan-

ki w miejscowości Wierzbięcin, skąd 
dokonano kradzieży sprzętu AGD, 
narzędzi oraz elektronarzędzi. 

Godz. 10.10 Policjanci Ruchu 
Drogowego KPP w Goleniowie pod-
czas kontroli drogowej na ul. 700 Le-
cia ujawnili, iż Zbigniew L. kierują-
cy samochodem marki Opel Combo 
znajduje się w stanie po użyciu alko-
holu z wynikiem 0,40 promila alko-
holu w wydychanym powietrzu. 

Godz. 12.40  Zgłoszenie włamania 
do budynku gospodarczego na ul. 
Warckiej, skąd dokonano kradzieży 
elektronarzędzi. 

21.12.2012 r. 
Godz. 15.30 Zdarzenie drogowe 

przy garażach na ul. 3 Maja, w której 
uczestniczyły dwa pojazdy: Renault 
Laguna oraz Land Rover. 

Godz.  17.20 Podczas kontro-
li drogowej w pobliżu miejscowo-
ści Olchowo ujawniono nietrzeźwe-
go kierującego samochodem marki 
Ford Fiesta. Ryszard M. miał 1,12 
promila alkoholu w wydychanym 
powietrzu. 

22.12.2012 r. 
Kolizje drogowe za miejscowością 

Wojcieszyn, w której uczestniczyło 9 
pojazdów: Ford i  Suzuki; Mercedes 
i VW Passat; Land Rover i Audi A4; 
Peugeot, BMW oraz nn. pojazd. 

Godz. 19.10 Pracownik stacji pa-
liw Orlen powiadomił o kradzieży 
paliwa przez kierującego samocho-
dem marki VW Golf. 

Godz. 23.00 Kolizja drogowa na 
obwodnicy Nowogardu w rejonie 
m. Olchowo, gdzie kierujący pojaz-
dem Ford Fiesta uderzył w barierę 
ochronną. Od kierującego Jarosława 
L. pobrano krew do badań na zawar-
tość alkoholu. 

Godz. 23.30 Uszkodzenie trzech 
ławek na Placu Wolności przy Bi-
bliotece Miejskiej.

23.12.2012 r. 
Godz. 02.45 Uszkodzenie szyby w 

komisie przy ul. Piłsudskiego. 
Godz. 11.50 Kradzież tablicy re-

jestracyjnej z pojazdu marki Toyo-
ta zaparkowanego na ul. Luboszan. 

Godz. 20.30 Powiadomienie o 
włamaniu do domu w miejscowości 
Karsk, skąd dokonano kradzieży ar-
tykułów AGD.

24.12.2012 r. 
Godz. 14.00 Zgłoszenie kradzieży 

torebki wraz z dokumentami w po-
staci dowodu osobistego, prawa jaz-
dy oraz pieniędzy w rejonie dworca 
PKP w Nowogardzie. 

25.12.2012 r. 
Godz. 17.10 Kolizja drogowa na 

ul. Kościelnej, w której uczestniczy-
ły dwa pojazdy: Seat oraz pojazd o 
ustalonych numerach rejestracyj-
nych. 

Godz. 23.30 W miejscowości 
Świerczewo ujawniono rozbity na 
ogrodzeniu posesji pojazd marki 
Opel Corsa, którego kierujący Pa-
tryk W. znajdował się w stanie nie-
trzeźwości z wynikiem 1,73 promila 
alkoholu w wydychanym powietrzu. 

26.12.2012 r. 
Godz. 12.10 Powiadomienie o 

wybiciu szyby w altance ogrodowej 
w miejscowości Wierzbięcin.  

27.12.2012 r. 
Godz. 15.00 Kolizja drogowa na 

ul. Plac Wolności pomiędzy pojaz-
dami Ford Mondeo i VW Passat. 

Godz. 16.00 Uszkodzenie powłoki 
lakierniczej samochodu marki To-
yota Corolla na ul. Kochanowskiego. 

28.12.2012 r. 
Godz. 11.15 Zdarzenie drogowe 

na parkingu sklepu Biedronka, w 
którym uczestniczyły dwa pojazdy: 
Mazda 626, Nissan Patrol. 

29.12.2010 r. 
Godz. 21.20 Zgłoszenie uszkodze-

nia szyby w drzwiach wejściowych 
sklepu Promyk na ul. Warszawskiej. 

30.12.2012 r. 
Godz. 07.30 Zdarzenie drogo-

we na drodze Sąpolnica-Korytowo, 
gdzie uszkodzeniu uległy pojazdy 
marki Mercedes oraz Alfa Romeo 
najeżdżając na koło ciężarówki leżą-
ce na jezdni.  

Godz. 12.30 Kradzież dwóch ta-
blic rejestracyjnych z pojazdu VW 
Golf IV zaparkowanego na ul. Bema. 

Godz. 15.15 Kradzież paliwa na 
stacji SETPOL1 w miejscowości Ol-
chowo przez kierującego pojazdem 
marki Mercedes. 

Godz. 23.45 Przerwanie kabla te-
lekomunikacyjnego na odcinku 
Błotno-Błotny Młyn. 

31.12.2012 r. 
Godz. 12.00 Powiadomienie o 

kradzieży telefonu komórkowego na 
ul. 3 Maja. 

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

Dramatyczna 
śmierć mieszkańca 
Nowogardu 
Tragicznie zakończył się ostatni weekend starego 
roku w Nowogardzie. Nad ranem strażacy wycią-
gnęli z jeziora  54-letniego mężczyznę. Najprawdo-
podobniej popełnił samobójstwo. 

Tragiczne w skutkach zda-
rzenie miało swój początek 
kilka minut po północy w nie-
dzielę, 30 grudnia. Wtedy to na 
policję zadzwoniła żona męż-
czyzny twierdząc, że ten wy-
szedł z domu grożąc  odebra-
niem sobie życia. Wcześniej 
pomiędzy kobietą, a mężczy-
zną, doszło ponoć do kłótni. 

Poszukiwania rozpoczęto 
nad brzegiem akwenu od stro-
ny Zielonej. Oprócz policji na 
miejscu zjawiła się straż po-
żarna i karetka pogotowia. Ra-
townicy dostrzegli jednak, że 
mężczyzna przemieszcza się 
po kruchym lodzie w kierun-
ku plaży miejskiej. Akcja prze-
niosła się na brzeg obok re-
stauracji Neptun. Wtedy na-
brała dramatycznego prze-
biegu. Służby ratunkowe na-
wiązały kontakt z mężczyzną. 
Włączono reflektor i strzelano 
w niebo racami, by zlokalizo-
wać miejsce w którym poszu-
kiwany dokładnie się znajduje. 
Próbowano ponoć dotrzeć do 
niego po lodzie, ale nie było to 
możliwe, ponieważ mężczyzna 
wciąż się przemieszczał. 

W pewnym momencie kon-
takt z mężczyzną się urwał. Po 
chwili wszyscy usłyszeli tylko 
plusk – mówi Mariusz Nowak, 
p. o. komendanta policji w No-
wogardzie. 

Strażacy rozpoczęli akcję 
poszukiwania ciała mężczy-
zny. 

Akcję niestety przerwano 
ok. godz. 5.20 z powodu nie-
sprzyjających warunków po-
godowych. Wznowiono po-
szukiwania o godz. 9.37. O 
godz. 10.27 udało się zloka-
lizować ciało mężczyzny. O 
godz. 10.44 wyciągnięto je 
na brzeg – mówi Arkadiusz 
Skrzypczak, rzecznik praso-
wy straży pożarnej. 

Na miejscu pojawił się pro-
kurator. Po godzinie przybył 
także lekarz pierwszego kon-
taktu, by potwierdzić zgon 
mężczyzny. 

W pierwszy dzień Nowe-
go Roku tragicznie zmarłego 
54-latka pochowano na nowo-
gardzkim cmentarzu. 

Tekst i foto MS

Policjanci zabezpieczający miejsce zdarzenia, oczekują na przybycie lekarza pierw-
szego kontaktu. 
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Informacje Parafialne
Vox    Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:

Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie 

ORGANIZUJE pielgrzymkę do grobu  
św. Jakuba Apostoła do Santiago de 

Compostella
wyjazd 1 kwietnia 2013 r. z Nowogardu

Planowane noclegi: Aachen, Lourdes, Saria na ostatnim odcinku 100 
km wędrówka piesza (4 dni). Powrót z Santiago przez Avilę, Ars i po-
wrót do Polski. Chętnych prosimy o kontakt z ks. proboszczem  
tel. 506 081 328. Ilość miejsc ograniczona.

Słowa Ewange-
lii według Święte-
go Mateusza (Mt 
2, 1-12) Mędrcy ze 
Wschodu

Gdy Jezus narodził się w Betlejem 
w Judei za panowania króla Heroda, 
oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do 
Jerozolimy i pytali: Gdzie jest nowo 
narodzony król żydowski? Ujrzeli-
śmy bowiem jego gwiazdę na Wscho-
dzie i przybyliśmy oddać mu pokłon 
. Skoro to usłyszał król Herod, prze-
raził się, a z nim cała Jerozolima. Ze-
brał więc wszystkich arcykapłanów i 
uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie 
ma się narodzić Mesjasz. Ci mu od-
powiedzieli: W Betlejem judzkim, bo 
tak napisał Prorok: A ty, Betlejem, 
ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlich-
sze spośród głównych miast Judy, al-
bowiem z ciebie wyjdzie władca, któ-
ry będzie pasterzem ludu mego, Izra-
ela. Wtedy Herod przywołał potajem-
nie Mędrców i wypytał ich dokładnie 
o czas ukazania się gwiazdy. A kie-
rując ich do Betlejem, rzekł: Udajcie 
się tam i wypytujcie starannie o Dzie-
cię, a gdy Je znajdziecie donieście mi, 
abym i ja mógł pójść i oddać Mu po-
kłon. Oni zaś wysłuchawszy króla, 
ruszyli w drogę. A oto gwiazda, któ-
rą widzieli na Wschodzie, szła przed 
nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad 
miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy uj-
rzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. 
Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z 
Matką Jego, Maryją; upadli na twarz 
i oddali Mu pokłon. I otworzywszy 
swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, 
kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we 
śnie nakaz, żeby nie wracali do Hero-
da, inną drogą udali się do swojej oj-
czyzny.

Inną drogą udali się do ojczyzny
Patrząc z naszej perspektywy na 

wydarzenia, które wtedy dział się w 
Jerozolimie, można się zdziwić, dla-
czego Izraelici nie zauważyli przyj-
ścia Mesjasza. Znak na niebie, pro-
roctwa zawarte w świętych księgach, 
wszystko to takie czytelne. A jednak 
odnieść można wrażenie, że wszyscy 
jakby pospali, zasklepili się w swoich 
małych światach, mając nadzieję, że 
nic nie zakłóci im tej egzystencji. Bo, 
choć nie do końca ta rzeczywistość 
jest taka, jak by się chciało, to jed-
nak jest ona znana i przez to bliska. 
Nikomu nie potrzeba nowej biedy, a 
zmiana, nawet na lepsze, może nieść 
z sobą konsekwencje. To z kolei zmu-
sza do wysiłku. A człowiek i tak już 
jest umęczony tym życiem. 

Na całe szczęście nie każdy prze-
jawia taką postawę. Zawsze znajdą 
się tacy, którym stan obecny nie wy-
starcza, którzy chcą czegoś więcej. 
Nie boją się konsekwencji, są w sta-
nie podjąć wysiłek, aby zdobyć to co 
chcą, aby dotrzeć do tego co uboga-
ci, rozwinie, przemieni. A gdy już ta 
chęć będzie na tyle duża, żeby podjąć 
odpowiednie działanie, idą do przo-
du. Ale nie tak jak walec czy taran. 
Idą odczytując po drodze wskazów-
ki, rozpoznając poszczególne znaki, 

słuchając odpowiednich podpowie-
dzi. Wynika z tego, że to mądrzy lu-
dzie, tacy, którzy potrafią rzeczywi-
stość odbierać we właściwy sposób. 
Czyli w jaki?

Rzeczywistość to wszystko to, co 
widzimy wokoło nas. To wszyscy ci, 
którzy nam towarzyszą. To wszyst-
kie te wydarzenia, w których bierze-
my udział. Można powiedzieć, że to 
bardzo złożona i bogata rzeczywi-
stość. Do tego odnieść można wra-
żenie, że tak naprawdę to niewiele tu 
od nas zależy. Ani czas, ani miejsce 
(przynajmniej urodzenia), ani towa-
rzystwo (chociażby rodziców czy ro-
dzeństwa). I wszystko to ma służyć 
nam, byśmy jak najlepiej odnaleźli się 
w tym złożonym świecie. Bo nic nie 
jest bez znaczenia. Ani to kogo spo-
tykamy, ani to, gdzie jesteśmy i w ja-
kim czasie. 

Przychodzi pokusa, by „odlecieć” 
w inny świat, w inny czas, by spo-
tkać innych ludzi. Może wtedy było-
by nam lepiej. Może wtedy bylibyśmy 
szczęśliwsi. Ta pokusa wydaje się być 
bardzo atrakcyjna. I pewnie taka jest, 
skoro ulega jej tak wiele osób, przy-
najmniej w jakimś doraźnym wy-
miarze, żeby przez chwilę poczuć się 
inaczej. Ale jest ona również niebez-
pieczna. Odciąga uwagę od rzeczy 
dużo ważniejszej, od rzeczywistości. 
Bo skoro mamy się w tej rzeczywisto-
ści odnaleźć, to trzeba w niej być, naj-
lepiej z duszą i ciałem. 

Jest jeszcze coś, co powinniśmy 
uwzględnić, a co może dać gwarancję 
właściwego odbioru naszej rzeczywi-
stości. A właściwie to Ktoś, Stwórca 
tego wszystkiego. To Ten, od którego 
zależy to gdzie jesteśmy, w jakim cza-
sie i z kim. Więc, skoro chcemy odna-
leźć siebie, zrozumieć i dostrzec sens 
naszego życia, On musi być w nim 
obecny. Musimy go szukać, odczyty-
wać znaki, może czasem zapytać ko-
goś o drogę. 

Chyba nie ma lepszego przykła-
du poszukujących prawdy niż Mędr-
cy ze Wschodu. Byli otwarci na zna-
ki, które pewnie nie były im obce. 
Konsekwentnie podążali drogą, na 
którą wstąpili przyjmując zaprosze-
nie Boga, pewnie nie zdając sobie z 
tego sprawy, przynajmniej wtedy, na 
początku. Nie obawiali się pytać, bo 
to przecież rozsądniej czasem sko-
rzystać z rady innych, a nie samemu 
kombinować, tak jakby się wszystkie 
rozumy zjadło. 

Bóg nagradza otwartość człowieka. 
Sam prowadzi tego, kto idąc przez ży-
cie uwzględnia Jego towarzystwo. Po-
zwala właściwie poznać i odpowied-
nio zinterpretować rzeczywistość, w 
której człowiek się znalazł. Ukazuje 
sens życia i daje poczucie pewności, 
że to właściwy czas i miejsce.

Wtedy pokusa pt.: „Wszędzie do-
brze, gdzie nas nie ma” znika. Za-
miast tego przychodzi czas na dzia-
łanie. Właściwe działanie. Bo to mój 
czas i moje miejsce. Bo On się nigdy 
nie myli. 

Ks. Grzegorz Podlaski

Rozpoczęły się wizyty duszpasterskie w poszczególnych Parafiach

Gdzie po kolędzie? 
Poniżej podajemy terminy wizyt duszpasterskich na najbliższe dni w poszczególnych 

Parafiach w Nowogardzie. W przypadku dwóch Parafii plan kolędy rozpisano tylko do 7 
stycznia. Kolejne dni podamy we wtorkowym wydaniu DN. 

PARAfIA PW. ŚW. RAfAłA KALINOW-
SKIEGO W NOWOGARDZIE

Kolęda rozpoczyna się o godz. 16.00, a koń-
czy ok. godz. 21.00. Ofiary składane przy ok. 
kolędy przeznaczone są na budowę świetlicy.

W niedzielę, Uroczystość Objawienia Pań-
skiego, Trzech Króli, Msze św. z poświęceniem 
i błogosławieństwem kredy i wody. Woda świę-
cona i kreda jest dostępna w kościele.

Piątek - 04.01.2013r - ul Poniatowskiego od 
nr 22 od godz. 19.00

Sobota - 05.01.2013r – ul Poniatowskiego nr 
21, 23, 24

Poniedziałek - 07.01.2013r – ul. Poniatow-
skiego nr 26 i do końca tej ulicy, oraz ul. Ogro-
dowa

PARAfIA PW. MATKI BOSKIEJ fATIM-
SKIEJ W NOWOGARDZIE

Wizyty duszpasterskie  w parafii pw. Mat-
ki Boskiej fatimskiej, w tym roku rozpoczną 
się od ul. Gen. Bema, dnia 07 stycznia. Kolędy 
będą prowadzone od poniedziałku do piątku, 
od godz. 16:00.

 W dniu 07 stycznia (poniedziałek), kolę-
da rozpocznie się od domu państwa Owcza-
rek (dom przy warsztacie samochodowym), 
następnie  będą to ulice. Staszica, Wybickiego, 
Norwida, i ul. Gen. Bema do nr 14. 

Ks. Proboszcz  Parafii informuje, że dzień 
05.01.2013r – to pierwsza sobota miesiąca. 
Msza św. Fatimska odbędzie się o godz. 17.00 
w intencji Pań z żywego różańca ze zmianą ta-
jemnic różańcowych. Po Mszy św. Nabożeń-
stwo Fatimskie. Biuro Parafialne otwarte w so-
botę od godz. 16.00 do godz. 17.00.  
W niedzielę, Uroczystość Objawienia Pańskie-
go, Trzech Króli, Msze św. adoracyjne, z po-
święceniem i błogosławieństwem kredy i wody.

PARAfIA PW. WNMP W NOWOGAR-
DZIE 

Kolęda w parafii pw. WNMP rozpoczyna się 
od poniedziałku do piątku od godz. 16:00, a w 
sobotę od godz. 14:00.

 Woda święcona i kreda jest dostępna u sio-
stry w zakrystii, a od 06 stycznia będzie do-
stępna przy żłóbku.

Wizyta duszpasterska ks. Proboszcza
02.01 - 3 Maja 31 a - f
03.01 - 3 Maja 31 g, h, 32 - 35
04.01 - 3 Maja 36 – 55

05.01 - 3 Maja 4 – 9
07.01 - Dworcowa, Rzeszowskiego, Batalio-

nów Chłopskich, Pocztowa, Fabryczna
08.01 - Bankowa 1, 1a, 2, 2a, 6, 8
09.01 - Bankowa 3d, 3e
10.01 - 700 lecia 4
11.01 - 700 Lecia 6 – 19
12.01 - 700 Lecia 23 -25
14.01 - 700 Lecia 26 – 27
15.01 - Dąbrowszczaków
16.01 - 5 Marca 1,2, 7 -11
17.01 - Sądowa, 5 Marca 3-5
18.01 - Plac Wolności 2, 3, 4, 6 (1 – 8)
19.01 - Plac Wolności 6(9-48)

Wizyta duszpasterska ks. Andrzeja Kamiń-
skiego

02.01 - Woj. Polskiego 81-86
03.01 - Olszyca, Ogorzele, Warnkowo
04.01 - Zielona 10, Kazimierza Wielkiego
05.01 - Zielona 8 i 9
07.01 - Zielona 2 – 7, Osiedlowa 4 (11 – 20),
08.01 - Osiedlowa 1 - 4 (1 – 10)
09.01 - Czarnieckiego 1
10.01 - Luboszan 13, Czarnieckiego 3 i 4
11.01 - Luboszan 1-12 i 14-18
12.01 - Wyszyńskiego 5
14.01 - Wyszyńskiego 4
15.01 - Blacharska, Wyszyńskiego 1 i 7
16.01 - Plac Szarych Szeregów, Szkolna, Pro-

menada
17.01 - Warszawska 11(71-100), 14 (1 – 24)
18.01 - Warszawska 10 (51-100)

Wizyta duszpasterska ks. Andrzeja Gańskie-
go

02.01 - Ar. Krajowej 7 – 28
03.01 - Ar. Krajowej 29 – 48
04.01 - Ar. Krajowej 50
05.01 - Ar. Krajowej 51
07.01 - Zamkowa 1
08.01 - Zamkowa 2, 2a, 5
09.01 - Zamkowa 3, 3a
10.01 - Zamkowa 3b, 3c
11.01 - Zamkowa 4 i 6
12.01 - Zamkowa 7b – 12, Pustać
14.01 - Kowalska 1
15.01 - Kowalska 2 i Lutyków
16.01 - Warszawska 1, 7 i 13
17.01 - Kowalska 1 a, Warszawska 14(25-64)
18.01 - Warszawska 10(1–50)

Opr. MR
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Serdeczne 
podziękowania 

wszystkim, którzy 
uczestniczyli w 
ostatniej drodze 
śp. Marianny 

Sowa
składa rodzina

śp. Wincentyny  
Młynarskiej

Wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci męża  

dla Pani 

Róży Górczewskiej
składają koleżanki i koledzy  

z NSZZ „Solidarność”
Pracowników Oświaty i Wychowania

w Nowogardzie

składają
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie Antoni Bielida

z radnymi Rady Miejskiej w Nowogardzie
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla

Zca Burmistrza Nowogardu Damian Simiński

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pana śp. Grzegorza Górczewskiego
radnego Rady Miejskiej w Nowogardzie III Kadencji w latach 1998 - 2002

Żonie Pani Róży Górczewskiej
oraz rodzinie wyrazy głębokiego współczucia 

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia
 z powodu śmierci Męża
śp. GRZEGORZA

„Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze, 
bo zostawili ślady w naszych sercach”

Naszej Drogiej Koleżance 
RÓŻE GÓRCZEWSKIEJ 

ORAZ JEJ RODZINIE

 składa
 Dyrekcja, koleżanki, koledzy oraz  

pracownicy administracyjni SP nr 1  
w Nowogardzie

Wyrazy szczerego 
współczucia dla 

Pani Róży 
Górczewskiej 

z powodu 
śmierci męża 

składają 
rodzice i wychowankowie 

klasy IIIB

Róży  
Górczewskiej  

i rodzinie 
wyrazy głębokiego 

współczucia z powodu 

śmierci męża i ojca 
składają 

Dyrekcja, pracownicy 
i uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 2

Teresie  
Kani 

wyrazy głębokiego 
współczucia  

z powodu 
śmierci mamy 

składają  
Dyrekcja, pracownicy 

i uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 2

Wincentyna Młynarska, lat: 76, zmarła: 27.12.2012r, pogrzeb: 29.12.2012r, pogrzeb odbył się na 
cmentarzu w Nowogardzie. 

Miron Sachryń, lat: 68, zmarł: 28.12.2012r, pogrzeb: 05.01.2013r, pogrzeb odbędzie się  o godz. 
13:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Janina Iwaniuk, lat: 56, zmarła 29.12.2012r, pogrzeb 31.12.2012r, pogrzeb odbył się na cmenta-
rzu  w Nowogardzie.

Marianna Owczarek, lat: 86, zmarła 29.12.2012r, pogrzeb 31.12.2012r, pogrzeb odbył się na 
cmentarzu w Nowogardzie. 

Stanisław Jaruchiewicz, lat: 54, zmarł 30.12.2012r, pogrzeb 01.01.2013r, pogrzeb odbył się na 
cmentarzu w Nowogardzie.

Grzegorz Górczewski, lat: 52, zmarł 02.01.2013r, pogrzeb 04.01.2013r, pogrzeb odbędzie się o 
godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Znaleziono klucze 

„TA PODRÓŻ, TO DOBRA TERA-
PIA, ŻEBY PRZESTAĆ SIĘ PRZEJ-
MOWAĆ WŁASNĄ BEZRADNO-
ŚCIĄ I TYM, DOKĄD ZMIERZAMY 
– JA, MOI BLISCY, MÓJ KRAJ, EU-
ROPA, ŚWIAT”

M. Dzieduszycka-Ziemilska

„Wszyscy jesteśmy nomada-
mi” MAŁGORZATY DZIE-
DUSZYCKIEJ-ZIEMILSKIEJ, 
to reportaż, a może nawet bar-
dziej osobisty przewodnik po 
kraju, do którego jeszcze za-
gląda niewielu podróżnych. 
Kraj ten to Mongolia. Autor-
ka spędziła tam pięć tygodni, 
przemierzyła tysiące kilome-
trów: majestatyczne góry, ma-
giczne doliny, pustynię Gobi, 
miasteczka i miasta ze stolicą 
Ułan Bator na czele. Podróż 

do Mongolii, to jak podróż w 
przeszłość.

„Moje wrażenia dotyczą 
jednak nie cywilizacji, lecz 
wszystkiego razem – pejzażu, 
natury, zwierząt i obecności lu-
dzi, skromniej, ale jakoś inten-
sywniej” – czytamy w książce. 
Odkrywamy kraj wraz z au-
torką, strona po stronie: jego 
pejzaż, ludzi, kulturę i przy-
rodę. Obrazki z życia współ-
czesnej Mongolii, przeplatane 
są wstawkami historycznymi 
z różnych epok. Dużo miejsca 
zajmuje opis religijności Mon-
gołów, ich wierzeniom, religij-
nym tradycjom pisanym i prze-
kazywanym słownie. Klasztory 
i lamowie, świątynie barwne i 
intrygujące, w końcu sami lu-
dzie dla których wiara w bó-
stwa i zabobony daje piękny 
obraz wiary w to, że życie takie, 
a nie inne, to cudowny dar.

Na końcu książki autorka za-
mieściła bardzo ciekawe bio-
gramy kilku Polaków związa-
nych z historią Mongolii, byli 
to m. in. Jan Nepomucen Po-
tocki – pisarz i podróżnik, Jó-
zef Kowalewski – orientalista, 

lingwista i religioznawca, Fer-
dynand Ossendowski – inży-
nier, pisarz, podróżnik, konse-
kwentny antykomunista, Ka-
mil Giżycki – pisarz i podróż-
nik, Zofia Kielan-Jaworowska 
– paleontolog i paleobiolog.

Na uwagę zasługują również 
przepiękne kolorowe zdjęcia, 
których jest w tekście bardzo 
dużo. Warto więc wyruszyć z 
tą książką w podróż tam, gdzie 
ludziom może nie żyje się lek-
ko, ale żyją naprawdę, bez ma-
sek i poczucia, że czas mija 
szybko i bez sensu.

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz

Biblioteka poleca

Właściciel proszo-
ny jest o kontakt  z 
Komisariatem Policji 
w Nowogardzie, tel. 
91-57-92-311 lub 302. 
st.insp. Ref. Prewencji 

Klaudia Gieryń

W  okolicy ul. 
15-Lutego znalezio-
no 2 pary  kluczy. 

Widoczne na zdjęciu 
klucze są do odbioru w 
redakcji DN. 

Wszystkim,  
którzy uczestniczyli  
w ostatniej drodze 

wyrazy wdzięczności 
składa rodzina



Nr 1 (2135)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

8

www.dzienniknowogardzki.pl

Z cyklu „Nasi przedsiębiorcy” – Małgorzata i Wojciech Kubiccy

Najważniejsze to pracować i żyć uczciwie…
Sklep sportowy przy ul. Wojska Polskiego w Nowogardzie powstał w 1994 roku. W ciągu tych lat wyspecjalizowali się w sprzedaży nie 
tylko sprzętu treningowo-sportowego, ale także odzieży sportowej, pucharów i innych akcesoriów oraz gadżetów kolekcjonerskich.  
Stał się też jednym z bardziej rozpoznawalnych, ze względu na oryginalność towaru, miejsc handlowych w Nowogardzie. O historii 
jego powstania, asortymencie i klientach, a także tym, jaka jest recepta na udany biznes rozmawiamy z panią Małgorzatą Kubicką, któ-
ra prowadzi właśnie ten punkt wspólnie z mężem Wojciechem. 

Dziennik Nowogardz-
ki:  Trudno wyobrazić sobie 
jakąkolwiek branżę handlu 
bez sprzedawców czy konku-
rencji. Od jakiegoś czasu w 
Nowogardzie został otworzo-
ny kolejny sklep z akcesoria-
mi, które można także spo-
tkać w waszym sklepie?

 Małgorzata Kubicka: Mam 
tego świadomość, ale ten sklep 
nie jest naszym jedynym źró-
dłem utrzymania. Mój małżo-
nek prowadzi również firmę, 
która działa w branży remon-
towo - budowlanej. Dlatego też 
konkurencja nie jest dla nas du-
żym zagrożeniem. Doskonale 
wiem, że każdy w tym mieście 
chce jakoś pracować i zarabiać 
na życie. Dlatego pozostaje nam 
uczciwie pracować i życzyć in-
nym tego, by też osiągali sukces, 
nawet jeśli działają  w tej samej 
branży. Dodam tylko, że sytu-

acja naszego sklepu jest stabil-
na. Jego klientami są nie tylko 
pojedyńcze osoby, ale również 
albo przede wszystkim różne-
go rodzaju instytucje, takie jak 
szkoły, co pozwala nam wciąż 
konkurować na lokalnym ryn-
ku. 

Przez lata z pewnością nie 
raz klienci wystawiali wasz 
sklep na próbę. Mam tu na 
myśli nietypowe zamówienia. 
Czy jakieś szczególnie zapa-
dło Pani w pamięci?

Kiedyś przyszedł do sklepu 
klient, który miał dwie różne 

stopy o wymiarach 41 i 43. Może 
trudno w to uwierzyć, ale spełni-
liśmy jego oczekiwania w 100%. 
Akurat na sklepie mieliśmy ta-
kie buty, które najprawdopodob-
niej zostały już w fabryce zamie-
nione, na szczęście dla naszego 
klienta. Ten nie ukrywał zdzi-
wienia faktem dostępności niety-
powego towaru. 

Wyszukując materiały i 
przygotowując się do wywia-
du, nie mogłem się doszu-
kać początków założenia skle-
pu sportowego. Kiedy to się 
wszystko zaczęło?

Działalność naszego skle-
pu rozpoczęliśmy w 1994 roku. 
Najpierw, przez 5 lat dzierża-
wiliśmy lokal. Następnie złożyli-
śmy wniosek o jego sprzedaż do 
Gminnej Spółdzielni, która  od-
powiedziała pozytywnie. Zosta-
liśmy więc właścicielami tego 
punktu. To pozwoliło nam na 

wykonanie kilku niezbędnych in-
westycji. Lokal był w opłakanym 
stanie. Wymagał kapitalnego re-
montu. 

  Czy w tym sklepie zawsze 
sprzedawało się artykuły spor-
towe?

Nie. Na początku skoncentro-
wani byliśmy tylko na sprzeda-
ży artykułów chemicznych oraz 
artykułów gospodarstwa domo-
wego. Tę sprzedaż prowadzili-
śmy przez 5 lat, by po tym okre-
sie całkowicie przestawić profil 
handlu na sprzedaż wyłącznie 
artykułów sportowych. W tym 
też specjalizujemy się po dzień 
dzisiejszy. 

Dlaczego wybór padł akurat 
na taki asortyment? 

To wiąże się z naszymi zain-
teresowaniami i stylem życia. 
Moja rodzina od zawsze kocha-
ła sport i uprawiała go czynnie. 
Ruch na świeżym powietrzu był 

Małgorzata i Wojciech Kubiccy - właściciele  sklepu SPORT
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dla nas bardzo ważny. Zrodziła 
się więc myśl, by otworzyć punkt 
właśnie z wyposażaniem sporto-
wym. Poza tym w mieście brako-
wało wówczas takiego miejsca. 

Wiadomym jest, że nowo-
czesna technologia rozwijają 
się z prędkością światła nie-
mal w każdej dziedzinie ży-
cia. A jak to wyglądu w branży 
sportowej? 

W tej branży jest podobnie. 
Związek pomiędzy treningiem 
sportowym czy samą rywali-
zacją, a nowoczesną technolo-
gią jest coraz bardziej spójny. To 
właśnie nowa technologia oży-
wia trening, zapewnia motywa-
cję zawodnikowi, pozwala na 
osiąganie lepszych wyników, a 
arbitrom daje narzędzia do bar-
dziej sprawiedliwej oceny wyniki 
sportowców w czasie rywaliza-
cji. Świetnym przykładem na to 
są np. buty piłkarskie. Wybrane 
modele mają wbudowane w po-
deszwie specjalne sensory, któ-
re rejestrują ilość wykonanych 
kroków, czy nawet strzałów na 
bramkę wykonanych w czasie 
meczu. To skok milowy, który nie 
ma już nic wspólnego ze starymi 
korko-trampkami, które na pew-
no wszyscy pamiętamy z mło-
dych lat. Oczywiście nowoczesne 
technologie wiążą się najczęściej 
z wysoką ceną. W tym przypad-
ku cena takiego obuwia waha się 
od 500 do nawet 1 tys. złotych, 
a niekiedy jeszcze więcej. Tak 
samo jest w przypadku strojów 
sportowych, które są wykonywa-
ne z aerodynamicznych, bardzo 
wytrzymałych i odpornych na 
warunki zewnętrzne materia-
łów. Oczywiście posiadanie tak 
profesjonalnego sprzętu nie jest 
jakimiś wymogiem, szczególnie 
gdy mówimy o sporcie amator-
skim. W tym przypadku może 
to być tylko ułatwienie. W na-
szej działalności kierujemy się 
przede wszystkim rozsądkiem 
i realiami, które obowiązują w 
tym mieście. Dlatego w sklepie 
towar jest naprawdę o zróżnico-
wanych cenach, dopasowanych 
do kieszeni każdego klienta któ-
ry nas odwiedza. 

Jeżeli już mówimy o towa-
rze, to proszę powiedzieć, co 
można kupić w Państwa skle-
pie? 

Jak to się mówi, „wszystko od 
a do z”, tj. wszelkiego rodza-
ju piłki, rowery rehabilitacyjne, 
hantle, gumy do ćwiczeń, a tak-
że: odżywki, dresy sportowe, tor-
by, spodenki, koszulki również te 
piłkarskie, rakiety do ping ponga 
oraz rękawice bokserskie i róż-
ne drobne gadżety. Osobną pół-
kę stanowią buty piłkarskie, któ-
rych wybór mamy naprawdę 
szeroki. Oprócz markowych rze-

czy mamy też te tańsze, mniej 
znanych firm. Ich walory odpo-
wiadają tym wyprodukowanym 
przez reklamowanych producen-
tów, a są o wiele tańsze. 

Oprócz tego sklep słynie 
także z dużego wyboru pucha-
rów? 

Tak. W swojej ofercie  posia-
damy dużą gamę trofeów spor-
towych takich jak: dyplomy, sta-
tuetki czy puchary o różnej wiel-
kości, które doskonale nadają się 
jako nagrody i prezenty dla zwy-
cięzców w różnych zawodach. 
Dodatkową usługą którą wyko-
nujemy, jest również grawero-
wanie tych trofeów. Tę czynność 
robimy w zasadzie od ręki.  War-
to jeszcze wspomnieć o możliwo-

ści wykonania specjalnych tabli-
czek okolicznościowych np. ze 
zdjęciem, które są świetnym pre-
zentem z okazji np. urodzin czy 
rocznicy ślubu. Takie tabliczki 
oprócz tego, że są bardzo ładnie 
wykonane, to można je zawiesić 
na ścianie na honorowym miej-
scu w domu.

Wspomniała Pani także o 
odżywkach. Na ich temat krą-
ży wiele niepochlebnych opi-
nii?

Wszystkie sprzedawane przez 
nas towary z tej grupy mają od-
powiedni atest i zezwolenie. Ina-
czej nie można nimi handlo-
wać. Są to bezpieczne produk-
ty, często sprzedawane także w 
aptekach. Nadmienię tylko, że 
w przypadku tego asortymentu, 
klienci często mają większą wie-
dzę od nas, co sprawa, że wciąż 
musimy się uczyć by móc odpo-
wiedzieć na wszystkie nurtujące 
pytania. 

Wiele sklepów sportowych 
sprzedaje swoje towary w in-
ternecie. Czy to dla Państwa 
stanowi konkurencję?  

  Nie będę ukrywała, że inter-
net jest tą formą sprzedaży, która 
zagraża takim sklepom jak ten 
czy inny o tym profilu. Zdarza 
się także, że część klientów trak-
tuje nas przez to jak przymie-
rzalnie. Sprawdza na przykład, 
jaki rozmiar z danego modelu 
buta pasuje, by potem zamówić 

go przez internet.  Na szczęście  
coraz częściej zdarza się również 
tak, że przychodzą do nas klien-
ci mówiąc, że nasze towary są 
tańsze niż w internecie. Ja osobi-
ście jestem sceptycznie nastawio-
na do robienia zakupów w sie-
ci. W sklepie można coś spokoj-
nie przymierzyć, a także w razie 
„usterki” zareklamować, co już 
na odległość nie jest taką prostą 
sprawą. Poza tym w internecie 
nie ma pewności, że towar pre-
zentowany na zdjęciu ma jakość, 
o której jesteśmy zapewnieni. W 
sklepie „realnym” można każ-
dy produkt obejrzeć, dotknąć, 
potargować się i przynajmniej 
wstępnie ocenić jego wartość. 

A co z supermarketami. Te 

często organizują promocje 
sprzętów czy odzieży spor-
towej, po niskiej cenie, która 
najczęściej nie idzie w parze z 
jakością? 

  Nie jestem ekspertem by się 
wypowiadać w sposób jedno-
znaczny na ten temat. Powszech-
nie wiadomo, że wiele dużych 
firm przeniosło swoje fabryki do 
Chin, by zminimalizować koszty 
produkcji. To często odbija się na 
jakości. Jeśli więc decydujemy się 
kupować asortyment sportowy 
w sklepach wielobranżowych, 
które niekoniecznie specjalizują 
się w sprzedaży tego typu towa-
rów, przynajmniej zachowajmy 
paragon w razie ewentualnej po-
trzeby złożenia reklamacji. 

Kim są klienci Państwa skle-
pu i co najchętniej kupują? 

Muszę powiedzieć, że w 85% 
naszymi klientami są szkoły, czy 
też inne instytucje i organizacje 
zajmujące się sportem.  Wśród 
nich w większości wcale nie są 
nasze lokalne placówki, ale te z 
Goleniowa czy Szczecina. Kolej-
ne 15 % stanowią osoby indywi-
dualne, które przychodzą do na-
szego sklepu podczas spaceru po 
mieście, kupując pojedyncze to-
wary. Warto wspomnieć, że nasi 
stali klienci mają u nas określo-
ne rabaty, które różnią się cena-
mi od tych na półce. Jeśli chodzi 
o sprzedaż towaru, to najlepiej 
schodzą trofea sportowe, koszul-
ki, piłki. 

  W sklepie za ladą najczę-
ściej można spotkać Panią, ale 
wiem, że pracują również inne 
osoby. Może je Pani przedsta-
wić?

Tak to prawda. Nasza działal-
ność to działalność typowo ro-
dzinna. Dlatego w sklepie czasa-
mi pracuje mój mąż, córka, ale 
również przychodzi tu  na parę 
godzin moja teściowa, która bar-
dzo nam pomaga i jest tu na-
prawdę bardzo potrzebna.

Powodzenie każdego intere-
su jest w pewnym stopniu na-
rażone na to, w jakim otocze-
niu znajduje się dany biznes. 
Mam tu na myśli uwarunko-

wania ekonomiczne, na które 
Pani jako właściciel nie ma do 
końca wpływu, jak np. podat-
ki lokalne. Te jak wiadomo w 
naszej gminie od dwóch lat są 
podnoszone. Jaki to ma wpływ 
na pani rachunek ekonomicz-
ny?

Mogę tyle tylko powiedzieć, 
że nie uciekniemy przed podat-
kami, jedynym wyjściem jest je 
płacić. Mnie może aż tak moc-
no one nie dotyczą. Mam nie-
wielki lokal, ale inaczej podcho-
dzi do tego mój mąż. Nie ukry-
wał niezadowolenia z ostatniego 
podwyższenia podatku od wie-
czystego użytkowania. Twierdzi, 
że w żadnej gminie nie został on 
tak drastycznie podwyższony jak 
właśnie w Nowogardzie. Warto 

też dodać, że na pogarszającą się 
sytuacją przedsiębiorców nakła-
dają się także supermarkety, nie 
tylko te powstające u nas, ale i w 
Goleniowie czy Szczecinie. 

Zbliżając się do końca wy-
wiadu zapytam, jaka będzie 
przyszłość sklepu sportowego 
prowadzonego przez Państwa?

Oczywiście podstawowym ce-
lem jest utrzymanie się na ryn-
ku oraz odpowiadanie zapo-
trzebowania i oczekiwania na-
szych klientów. Dodatkowo chce-
my zwiększyć usługi w zakresie 
ozdabiania i grawerowania ga-
dżetów. Mamy zamiar pogłębić 
także zakres zamówień i spro-
wadzać je na żądanie. To jed-
nak perspektywa na dalszą przy-
szłość. 

 A jak Państwo Kubiccy spę-
dzają czas wolny od pracy?

Teraz czekamy na wesele na-
szego syna, który już niebawem 
będzie ślubował. Przygotowa-
nia do tego wydarzenia deter-
minują większość naszego wol-
nego czasu. Poza tym, ja jeżdżę 
na rowerze i wciąż uczestniczę 
w różnych zawodach. Sporo cza-
sy spędzam także na basenie. A 
mój mąż jest zapalonym gra-
czem w tenisa i gra w niego kie-
dy tylko ma wolną chwilę. Mamy  
swój kort koło domu, który rów-
nież udostępniamy innym oso-
bom.  Warto wspomnieć, że rów-
nież na nim organizujemy tur-
nieje charytatywne, które z roku 
na rok gromadzą coraz wię-
cej uczestników. Muszę również 
wspomnieć o drugiej pasji moje-
go męża, jaką jest piłka nożna, 
którą uprawia od 25 lat wspól-
nie ze swoimi kolegami. Jednak 
wiem z opinii męża, który prosił, 
bym za państwa pośrednictwem 
to powiedziała, że życie sporto-
we w Nowogardzie na szczęście 
ożywia się. Jednak bardzo nie 
podoba mu się walka organiza-
cji sportowych, które mówiąc de-
likatnie, chcą się wykluczyć i on 
naprawdę często się zastanawia 
dlaczego tak jest? On życzyłby 
sobie, by ta rywalizacja przebie-
gała na uczciwych zasadach, a 
nie na zasadzie wykluczenia się 
oraz totalnej niechęci, która od-
bija się na wynikach sportowych. 
Jesteśmy rodziną sportową, która 
wspiera w miarę możliwości każ-
dą inicjatywę sportową w tym 
mieście. Dlatego zależy nam na 
jego rozgłosie, ale tylko tym po-
zytywnym, który jest w duchu 
Fair play. Zasada ta przyświe-
ca nam w życiu codziennym, 
co przekłada się na podejście do 
prowadzenia biznesu. 

 Rozmawiał: Jarek Bzowy

Trofea można kupić na każdą okazję w sklepie

Sklep sportowy przy ul. Wojska Polskiego
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Na Trzech Króli ...
W niedzielę, kościół katolicki będzie obchodził święto Trzech Króli. Na tą okazję publikujemy relację z jasełek, które organizowane były 
w ostatnim czasie w różnych miejscach. Publikujemy także zaległy materiał z Sikorek, który niech na chwilę jeszcze przeniesie nas w at-
mosferę minionych już niestety świąt Bożego Narodzenia. 

Do Szopy Hej Pasterze … Jasełka w Strzelewie
Dnia 18 grudnia 2012 r. o godzinie 16.00 w Szko-

le Podstawowej w Strzelewie odbyły się jasełka bożo-
narodzeniowe pod tytułem „Betlejemscy wędrowcy”. 
Na przedstawienie zostali zaproszeni przedstawiciele 
władz, sponsorzy szkoły, sołtysi, Rada Rodziców, byli 
pracownicy, emeryci oraz wszyscy mieszkańcy oko-
licznych wsi. Wśród gości był również burmistrz No-
wogardu. Po przemówieniach pani dyrektor szkoły 
oraz niektórych zaproszonych gości  dzieci z klas IV-
-VI w przygotowanym, pod opieką pani Małgorzaty 
Kurzawy przedstawieniu, przypomniały historię na-
rodzin Jezusa. Występ przeplatany śpiewanymi kolę-
dami, wzbudził wśród widzów wzruszenie, ale stwo-
rzył też niezwykle miłą atmosferę. Po występie zapro-
szeni goście wraz z nauczycielami udali się na kolację 
wigilijną. 

Wieczór radości w Długołęce
 „Czy tu Bóg miłości? Czy tu mieszka Jezus mały? 

Myśmy go przywitać chciały!” Takie słowa skierowa-
ły dzieci do wszystkich zebranych na przedstawieniu 
jasełkowym, które odbyło się w czwartkowy grudnio-
wy wieczór w Szkole Podstawowej w Długołęce. Jak 
co roku świąteczna atmosfera i magiczny wystrój to-
warzyszył występom dzieci. Do betlejemskiego żłób-
ka przyszły pokłonić się postaci z bajki. Był Czerwo-

ny Kapturek ze smakołykami dla małego Jezuska, były 
serca z piernika od Jasia i Małgosi, złota rybka od Sta-
rego Rybaka, a nawet zagubiony na balu pantofelek 
przyniesiony przez Kopciuszka. Bajkowi goście w to-
warzystwie aniołów i chóru anielskiego, składali dary 
malutkiemu Jezusowi leżącemu w ubogiej stajence na 
sianku, którego zapach roznosił się wokół zgromadzo-
nych na przedstawieniu gości. Wraz z darami pojawiły 
się obietnice i przesłania o pracowitości, umiarze, mą-
drości cenniejszej od srebra i złota, o potrzebie odwie-
dzania chorych, o posłuszeństwie i prawdomówności. 
„Bijcie w kotły, w trąby grajcie, a Jezusa przywitajcie, 
nowonarodzonego …..”  Tak śpiew anielskiego chóru 
informował o narodzeniu Pana. Radosna świąteczna 
atmosfera towarzyszyła naszej szkole również i w pią-
tek, kiedy to wspólne klasowe wigilie, serdeczności i 
życzenia od wszystkich dla wszystkich oraz słodkie 
prezenty, zakończyły przedświąteczny czas.

Świąteczny kiermasz i Święty Mikołaj… w Sikor-
kach

Już po raz IV Parafialny Zespół Caritas w Sikorkach 
zorganizował kiermasz Mikołajkowy. Po uroczystym 
powitaniu zabrzmiała świąteczna muzyka. Dzieci 
śpiewały, tańczyły i bawiły się oczekując na św. Mi-
kołaja. Stoły uginały się pod ciężarem swojskich wy-
pieków. Kiedy najmłodsi bawili się w najlepsze, rodzi-
ce mogli degustować potrawy i przysmaki. W trakcie 

kiermaszu możne było również nabyć pierogi wigi-
lijne oraz stroiki świąteczne zrobione przez wolonta-
riuszy Caritas. Kiedy przybył już upragniony św. Mi-
kołaj, rozdał On około 200 paczek oczekującym Mi-
lusińskim.    

Jasełka w ZSP w Osinie
W Zespole Szkół Publicznych im. Bronisława Mali-

nowskiego w Osinie, pod czujnym okiem księdza Je-
rzego Labudy, pani Renaty Jendrusiak i pana Andrze-
ja Królewicza, uczniowie  przedstawili historię, którą 
wszyscy znamy. Należy pochwalić wspaniałą grę ak-
torską  uczniów, którzy robili wszystko, by jak naj-
bardziej realistycznie oddać charakter występujących 
postaci, więc pasterze mówili przepiękną gwarą gó-
ralską, król Herod był rzeczywiście ogarnięty żądzą 
władzy, a diabły które się pojawiały, również momen-
tami przerażały gestami i mimiką twarzy – z których 
gry widoczne było zło (na szczęście, to była tylko gra 
aktorska). Odgrywane sceny przerywane były kolę-
dami śpiewanymi przez szkolnych chórzystów. Jaseł-
ka zdecydowanie podkreśliły atmosferę zbliżających 
się tych wyjątkowych świąt. Na zakończenie wszyscy 
zgromadzeni na sali zaśpiewali kolędę. A pani dyrek-
tor  szkoły złożyła uczniom świąteczne życzenia. 

Opracow. KR i MR

Jasełka w Żabowie

Dnia jednego o północy…
W ubiegłą niedzielę  mieszkańców Żabowa  uczestniczących we Mszy świętej  w 
miejscowym kościele parafialnym spotkała wyjątkowa niespodzianka, Proboszcz 
ks. Marek Siedlecki zamiast jak zwykle wygłosić kazanie, zapowiedział występ lo-
kalnej trupy artystycznej, która przygotowała  jasełka pt.„Dnia jednego o półno-
cy”. Występ został  powtórzony tego samego dnia również w kościołach filialnych 
w Potulińcu, Wyszogórze i Maszkowie. 

 Kulturowa   aktywność 
mieszkańców Żabowa jest zna-
na  od dawna. Przypomnijmy 
chociażby zrealizowaną latem 
inicjatywę warsztatów rzeź-
biarskich, w których aktywnie 
uczestniczyło kilkanaścioro 
dzieci z Żabowa i okolic. Tym 
razem miejscowi społecznicy 

ze stowarzyszenia Żabowia-
cy  postanowili reaktywować 
piękny element tradycyjnej 
kultury ludowej, jakim są jaseł-
ka, wykonywane przez amato-
rów dla lokalnej publiczności. 
To bardzo wartościowa forma 
artystyczna angażująca wiele 
osób do czynnego uprawiania 

zajęć scenicznych, niestety za-
pomniana w czasach, gdy rela-
cje z kulturą  polegają  głównie 
na biernym odbiorze medial-
nego przekazu. Spektakl, któ-
ry mieliśmy okazję obejrzeć w 
Żabowie, dostarczył publicz-
ności wielu niezapomnianych 
wrażeń artystycznych. Scenki 
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rodzajowe  obrazujące wybra-
ne okoliczności związane z na-
rodzinami Syna Bożego, prze-
platane były tekstami pięknie 
zaśpiewanych kolęd, a zaczęło 
się od  tej zwanej królową  ko-
lęd  ”Bóg się rodzi”  do tekstu 
Franciszka Karpińskiego. Za-
równo scenografia, przygoto-
wanie barwnych kostiumów, 
jak i wykonanie wszystkich 
elementów spektaklu, w tym 
muzyki i śpiewu, zostało zre-
alizowane przez 20- sto oso-
bową grupę miejscowych arty-
stów, grupę co ważne, zróżni-
cowaną wiekowo - można po-

wiedzieć, że w przygotowaniu 
i realizacji jasełek brały udział 
wszystkie pokolenia. Oto co o 
spektaklu mówi jedna z akto-
rek - odtwórczyni roli Maryi 
Panny - Wioletta  Fedeńczak.

Uczestnictwo w przedstawie-
niu  dostarczyło nam wiele ra-
dości oraz pozwoliło pokonać 
bariery związane z wystąpie-
niami publicznymi. Gromkie 
brawa oraz pozytywne opinie, 
jakie usłyszeliśmy po przedsta-
wieniu, motywują nas do dal-
szej pracy. 

Niezwykłą radość przeżyli 
także widzowie, niektórzy jak 

się okazało, przybyli nawet z 
Nowogardu.

Jestem byłą mieszkanką  Ża-
bowa – mówi  nam jedna z 
pań - pamiętam jeszcze jaseł-
ka odgrywane tutaj przez gru-
py chodzące w okresie świąt z 
przedstawieniami po domach. 
Niestety, od wielu lat  zwyczaj 
ten  zanikł – teraz  ponownie 
mogłam z radością obejrzeć 
to świetnie przygotowane  i 
wykonane  przedstawienie.

Stowarzyszeniu Żabowiacy 
szefuje Pani  Helena Niemir-
ska ( w spektaklu – narrator). 

Przedstawienie  zostało przy- gotowane podczas warsztatów 
teatralnych prowadzonych w 
ramach „Działania z Lokalną 
Grupą Stowarzyszenia Szansa 
Bezdroży Gmin Powiatu Gole-
niowskiego” – mówi Pani He-
lena - W imieniu Żabowiaków  
składam  szczególne podzięko-
wania dla instruktora, pana Ja-
nusza Kozieła, za duże zaanga-
żowanie i profesjonalne przygo-
towanie całego przedsięwzięcia, 
a także dla wszystkich uczestni-
ków jasełek, zwłaszcza dla Pani 
Janiny Józefiak, która mimo 
wieku, tryskała energią i zapa-
łem, odtwarzając rolę  Anioła. 
Dziękuję też naszemu księdzu 
Proboszczowi, za jego życzli-
wość i aktywne współdziałanie.

sm

A oto pełna obsada spekta-
klu:

1. Paulina Pietrzak 
2. Sylwia Pietrzak
3. Magdalena Sobczak
4. Maciej Głąbecki
5. Marlena Głąbecka
6. Dominika Telmanowska
7. Natalia Józefiak
8. Klaudia Kouhan
9. Anna Fedeńczak
10. Wioleta Fedeńczak
11. Janina Józefiak
12. Helena Niemirska
13. Dorota Wierzbicka
14. Roman Wierzbicki
15. Małgorzata Fedeńczak
16. Franciszek Fedeńczak
17. Marek Kouhan
18. Tadeusz Banachomski
19. Janusz Kozieł
Gratulujemy  pomysłu i re-

alizacji.

Sukcesy uczennicy I Liceum Ogólnokształcącego 

KLAUDIA ROJEK zwyciężyła w ogólnopolskim konkursie literackim
   Z okazji Europejskiego Dnia Solidarności Międzypokoleniowej Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło w marcu 2012 r.  
ogólnopolski konkurs na pracę literacką pt.: „Aktywni babcia i dziadek - mój pomysł na wolny czas na emeryturze”. Konkurs miał 
na celu promowanie solidarności międzypokoleniowej. Swoje prace mogli nadsyłać uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz 
szkół ponadgimnazjalnych. Jury pod przewodnictwem Ministra Pracy i Polityki Społecznej Pana Władysława Kosiniak-Kamysza mia-
ło twardy orzech do zgryzienia. 

         Próba wyłonienia laure-
atów okazała się nie lada wy-
zwaniem. Prace konkurso-
we były na wysokim pozio-
mie, wiele z nich wyróżniało 
się oryginalnością i kreatyw-
nością autora. W regulaminie 
konkursu podawano, że pra-
ce zostaną ocenione w trzech 
kategoriach i w każdej zostaną 
wyłonieni trzej laureaci. Każ-
da z nadesłanych prac zosta-
ła oceniona przez dwóch nie-
zależnych członków jury. Ze 
względu na dużą liczbę nade-
słanych prac rozstrzygnięcie 
konkursu zostało przełożo-
ne z czerwca na listopad, więc 
oczekiwanie na wyniki było 
długotrwałe i niecierpliwe. Po 
długich naradach jury zdecy-

dowało o przyznaniu tylko 
jednej nagrody w kategorii 
szkół ponadgimnazjalnych, 
trzech nagród wśród gimna-
zjalistów oraz pięciu wśród 
uczniów szkół podstawo-
wych. Jury zaznaczyło, że wy-
grane prace okazały się być 
najbardziej oryginalne, kre-
atywne i najciekawsze. 

Z wielką radością infor-
mujemy, że uczennica I Li-
ceum Ogólnokształcącego w 
Nowogardzie, Klaudia Ro-
jek, zajęła pierwsze miejsce 
w ogólnopolskim konkursie 
literackim organizowanym 
przez MPiPS. 

W związku ze zdobyciem ty-
tułu laureata konkursu literac-
kiego organizowanego przez 

MPiPS, uczennica Klaudia 
Rojek wraz z panią Kornelią 
Sztengiert-Kowalczyk otrzy-
mały zaproszenie na uroczy-

stość wręczenia dyplo-
mów i nagród. W spotka-
niu oprócz nagrodzonych 
uczniów oraz ich opie-
kunów, wzięli również 
udział pracownicy Wy-
działu Informacji i Pro-
mocji Ośrodka Rozwo-
ju Edukacji, którzy jako 
jurorzy oceniali opowia-
dania, eseje zgłoszone do 
konkursu.  Minister Pracy 
i Polityki Społecznej, Pan 
Władysław Kosiniak-Ka-
mysz wręczył laureatom i 
ich nauczycielom dyplo-
my, podziękował za udział 

w konkursie i zachęcił do pro-
mowania solidarności mię-
dzypokoleniowej. Czy polskie 
młode pokolenie chce trakto-

wać aktywną starość jako mo-
del swojego życia na emerytu-
rze? Konkurs udowodnił, że 
podjęcie dyskusji na ten temat 
może zacząć się już w szkole, w 
której poprzez system edukacji 
kształtują się aktywne posta-
wy ludzi młodych, buduje się 
więź społeczna i bierze począ-
tek przyszła kariera zawodowa. 

Spotkanie było bardzo du-
żym przeżyciem i powodem 
do radości. Wizytę zakoń-
czyło wykonanie pamiątko-
wych zdjęć.  Nagrodzoną pra-
cę Klaudii Rojek można prze-
czytać na stronie internetowej 
I Liceum Ogólnokształcącego 
w Nowogardzie.

Laureatka konkursu literackiego, Klaudia Rojek 
wraz z opiekunem, Kornelią Sztengiert – Kowalczyk.
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Miał zaledwie 6 lat, gdy oddał swój pierwszy rzut do kosza! W Nowogardzie nie było mu łatwo spełniać się w swojej pasji, ale mimo 
tego, ani na chwilę nie zwątpił w swoje umiejętności i obecnie jest rzucającym obrońcą w III lidze koszykówki mężczyzn. Zapraszamy 
na wywiad z koszykarzem Gryfa Goleniów i mieszkańcem Nowogardu Marcinem Olechowskim.  

„Sport w naszym mieście żyje, czeka tylko na wsparcie”

Jak rozpoczęła się twoja 
przygoda z koszykówką?

Moje pierwsze zetknięcie z 
tym sportem sięga 1996 roku, 
kiedy mogliśmy cieszyć się jesz-
cze meczami najlepszej ligi 
na świecie w polskiej telewi-
zji. Pamiętam ten widok, kie-
dy zawodnicy Chicago odbie-
rają szansę na zwycięstwo eki-
pie z Seattle. Już wtedy mogłem 
nazwać tą dyscyplinę moją 
„pierwszą dziewczyną”. Wi-
dząc te czynności na szklanym 
ekranie, chciałem przenieść to 
do rzeczywistości, udało się. 
Mieszkałem w okolicy, w któ-
rej rzadko można było zoba-
czyć dzieci kopiące piłkę. Sie-
dząc i bawiąc się w domu moż-
na było raczej usłyszeć dźwięk 
kozłowanej piłki. Zaczęło się 
od kosza zawieszonego na ga-
rażu w moim sąsiedztwie, tam 
oddałem pierwsze rzuty do ob-
ręczy. Pewnego ciepłego dnia, z 
moim przyjacielem postanowi-
liśmy dołączyć do grupy star-
szaków chodzących na boisko. 
Z biegiem czasu zaczęliśmy być 
akceptowani i doskonaląc nasze 
techniki staraliśmy się dorów-
nać tym „weteranom”. 

W jaki sposób dowiedziałeś 
się o goleniowskim klubie ?

Na temat klubu, a zasadniczo 
nad pomysłem stworzenia owe-
go zespołu, dowiedziałem się na 
street-ball’u w minione wakacje. 
Na turniej przyjechał nasz tre-
ner i już wtedy mieliśmy pierw-
szą okazję na zaprezentowanie 
naszych umiejętności. Wspólne 
„gierki” doprowadziły nas do 
pierwszego spotkania na wyjeź-
dzie przeciwko zespołowi „Pyra 
Poznań”. Wróciliśmy na tarczy 
po dwupunktowej przewadze 
gospodarzy. Dla wielu zawod-
ników mojej drużyny, między 
innymi mnie - było to pierwsze 
zetknięcie z ligową koszykówką. 

Poziom III ligi koszykówki męż-
czyzn w Polsce nie jest oszała-
miający, można rzec, że jest to 
liga amatorska, lecz nie od razu 
Rzym zbudowano. 

Jak oceniasz zespół? Na ja-
kich celach się skupiacie, pla-
nujecie awansować do wyż-
szej ligi?

Klub Koszykówki Gryf Gole-
niów dla którego mam przyjem-
ność grać, to zespół który po-
wstał latem 2012 roku, można 
powiedzieć, że unosi się wraz z 
nami powiew sportowej świe-
żości. Przewaga przegranych 
meczy w tym sezonie pokazuje 
nam, nad czym musimy praco-
wać jako zespół, na treningach 
dowiadujemy się od trenera o 
indywidualnych niedociągnię-
ciach. Każdy w drużynie stara 
się przyjąć słowa krytyki, jedne-
mu wychodzi to lepiej, drugie-
mu gorzej, lecz każdy z nas bie-
rze to do siebie. Jesteśmy dru-
żyną głównie zbudowaną z za-
wodników z „asfaltu”, którzy z 
ligowym ułożonym i zaplano-
wanym graniem nie mieli stycz-
ności, dlatego ciężka wspólna 
praca i przelany pot na trenin-
gach przyniesie nareszcie upra-
gniony sukces. Zrobiliśmy dość 
duży postęp od początku sezo-
nu, najlepszym przykładem na 
to jest nasze ostatnie zwycię-
stwo nad ww. „Pyrą Poznań”. 
Na naszym parkiecie pokona-
liśmy gości 71-54, widać więc 
znaczący postęp. Nie mogłem 
niestety dołożyć swoich przysło-
wiowych trzech groszy do tego 
zwycięstwa, po chorobie oglą-
dałem mecz z trybun. Aktual-
nie trenujemy w pełnym skła-
dzie, a przed nami długa run-
da rewanżowa. W tym sezonie 
a raczej rundzie, naszym zada-
niem jest wypaść jak najlepiej, 
w przyszłym będzie wygrać tą 
ligę i mam to cały czas w gło-

wie. Awans do drugiej ligi to 
marzenie każdego z nas, oby się 
spełniło. 

Nie jest tajemnicą, że w ko-
szykówce mecze wygrywa się 
obroną, dużą rolę odgrywają 
również tzw. „weterani” czy-
li koszykarze z wieloletnim 
ligowym stażem. Czy w wa-
szym zespole są tacy zawod-
nicy? Jeśli tak, to powiedz jaki 
według ciebie mają wpływ na 
grę zespołu, atmosferę w szat-
ni, starasz się uczyć od star-
szych kolegów? 

Nasz zespół składa się z dość 
młodych zawodników, wiek jest 
zróżnicowany, tak samo jak po-
ziom graczy. Najmłodszy za-
wodnik urodził się w 1995 roku, 
a do niedawna najstarszy kapi-
tan Leszek Kulczyński urodził 
się w 1984 roku. Widać więc 
kontrast. Mówię do niedaw-
na, ponieważ od tej rundy bę-
dzie występował z nami nasz 
trener, Piotr Ignatowicz, który 
grał na parkietach m.in. w Sta-
nach Zjednoczonych i we Fran-
cji. Wychodzę z założenia, że 
dobry trener to taki, który grał 
na wysokim poziomie, w na-
szym wypadku bez wątpienia 
tak jest. Co do obrony, to każ-
dy się stara, nie zawsze wycho-
dzi, dlatego trzeba chwytać się 
„starych numerów”. Mowa tu o 
strefie 2:3, bo takiej uczyliśmy 
się na początku. Polega ona na 
przypisaniu w obronie wyzna-
czonych pól na boisku każdemu 
z zawodników. Obrona tą stre-
fą przynosiła efekty, lecz dalej 
kulał obwód. Wprowadziliśmy 
więc obronę 3:2, gdzie trzech 
niskich zawodników pilnuje li-

nii rzutów za 3 pkt., a nasze 
skuteczne „dwie wieże” pilnują 
trumny i walczą na tablicach.

Na jakiej pozycji grasz?
Moja pozycja w Gryfie to 

dwójka. W polskiej nazwie tej 
pozycji czyli obrońca, jest mało 
prawdy, ponieważ wymaga się 
od niego największej ilości zdo-
bytych punktów wśród wszyst-
kich graczy zespołu. Nienagan-
na umiejętność dryblingu oraz 
podawania, to rzeczy mile wi-
dziane u każdego „Shooting 
Guard’a”. 

W takim razie wyjaśnij na-
szym czytelnikom, jakie za-
dania przypisuje ci na tej po-
zycji trener?

Bardzo ważną częścią gry 
każdej dwójki to umiejętność 
gry bez piłki, szukanie i korzy-
stanie z zasłon oraz urywanie 
się obronie, aby bez pardonu 
po prostu „strzelać”. Zadaniem 
każdego obrońcy jest powstrzy-
manie swojego odpowiednika 
z drużyny przeciwnej. Tak jak 
przystało, trener oczekuje ode 
mnie odpowiedniego minięcia 
zasłony, przysłowiowych dwóch 
kozłów i wyjścia w górę w od-
ległości 5-6 metrów od kosza. 
Trener zawsze mi powtarza: 
„Oleś, to jest twoja gra”. Przy-
zwyczajenia z nowogardzkich 
boisk czasami biorą górę nad 
zdrowym rozsądkiem, lubię po 
prostu mijać moich przeciw-
ników oraz kończyć dwutak-
tem wykładając piłkę na obrę-
czy, tzw. fingeroll’em. Na trenin-
gach oraz meczach, trzeba jed-
nak schować własne ego do kie-
szeni i pracować z drużyną dla 
jej najważniejszego dobra, czy-

li wygranej. Nigdy nie miałem 
„windy”, nie potrafiłem kończyć 
akcji efektownym wsadem do 
kosza, trzeba było sobie radzić 
i zacząłem rzucać z dystansu. 
Ciężko było mi się przestawić w 
szeregach Gryfa na tę pozycję, 
ponieważ całe życie „klepałem”, 
czyli rozgrywałem piłką, teraz 
muszę współpracować z roz-
grywającym. Wierzę, że upór 
i koncentracja na sali przynie-
sie w końcu upragniony efekt w 
postaci dwucyfrowych zdobyczy 
punktowych.

Ta dyscyplina sportu wy-
maga dużego zaangażowania. 
Nawet najlepsi koszykarze 
na świecie wciąż pracują nad 
poszczególnymi elementami 
gry. Według ciebie, nad czym 
jeszcze musisz dużo praco-
wać, a co już jest twoją moc-
ną stroną?

Na tym poziomie jest trochę 
inaczej… Na treningach stara-
my poznać się na boisku, sku-
pić na wykonaniu tego wspól-
nie - tak jak powinno to być w 
ligowym sporcie. Jak mówiłem 
wcześnie, trener daje nam in-
dywidualne wskazówki na każ-
dym ze spotkań. Jednak cięż-
ko jest pogodzić codzienny tre-
ning z pracą, szkołą, czy inny-
mi z życiowych obowiązków. 
W naszych szeregach znajdu-
ją się takie osoby, które niestety 
nie mogą poświęcić się całkowi-
cie, to zrozumiałe, każdy z nas 
to szanuje. W następnym sezo-
nie czeka naszą drużynę lekka 
metamorfoza. Mam nadzieję 
na jakieś wzmocnienia, bo nie 
ukrywam mamy zamiar bić się 
o awans do drugiej ligi i chciał-
bym towarzyszyć naszemu klu-
bowi do tego czasu, a nawet i 
jeszcze dłużej. Co do moich sła-
bości, jest ich wiele i zdaję sobie 
z tego sprawę, sportowiec któ-
ry mówi, że jest najlepszy, albo 
jest idiotą albo na prawdę jest 
najlepszy. Muszę pracować nad 
siłą nóg, w obronie często to od-
czuwam. Drugi w kolejności 
jest rzut, który nigdy nie jest na 
tyle dobry żeby nie był lepszy. 
Balans, odpowiednie wyjście z 
nóg i ułożona ręka, czyli książ-
kowy rzut, to coś do czego dążę 
od lat i kiedyś na pewno do tego 
dojdę.

Lubisz latem grywać na as-
falcie, co możesz powiedzieć 
o street-ballu?

(śmiech)… nie ma nic lepsze-

Na zdjęciu obok Marcina Olechowskiego trener Gryfa Goleniów - Piotr Ignatowicz

Imię i nazwisko: 
Marcin Olechowski
Data i miejsce urodzenia: 
19.08.1990, Nowogard
Wzrost: 
182 cm
Waga: 
72 kg
Pozycja na boisku: 
rzucający obrońca
Numer na koszulce: 
10
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PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓłKA 

 ŻWIROWNIA  DłUGOłĘKA
tel. 504 872 700 

Z DOWOZEM DO KLIENTA

Ośrodek Szkolenia Kierowców 
Fedeńczak 

Zaprasza na kursy nauki jazdy kat. B.  
w nowym roku.  

Promocyjna cena nadal obowiązuje!!! 
Zapraszamy!

Street-ballowy turniej w Lubczynie

go, sam dobrze wiesz! Słońce, 
rap z głośnika, piękne dziew-
czyny na trybunach i gumowa 
piłka w twoich rękach, nic do-
dać nic ująć. 

Streetball odegrał bardzo 
dużą rolę w moim życiu, uwiel-
biam spotykać się ze znajomy-
mi i po prostu bawić się piłką aż 
osiągniemy liczbę stu punktów, 
a kiedy przychodzi czas turnie-
ju, dawniej nie mogłem zasnąć 
w przeddzień… Pamiętam bar-
dzo dobrze wszystkie wyjazdy 
na streetball’e np. do Lubczyny, 
Dzierżoniowa czy stolicy ulicz-
nej koszykówki w naszym kraju 
- Goleniowa. „Chleb bez mąki” 
dzięki chłopaki!

Dla mnie street-ball, to za-
wsze był odmienny biegun w 
porównaniu do ligowej ko-
szykówki. Na asfalcie liczyło 

się dla mnie to, żeby pokazać 
swoje umiejętności, popisać 
się czymś niż wygrać mecz. 
Trenerzy jednak nie znoszą 
gdy zawodnik gra pod siebie i 
pod publikę. Jesteś zwolenni-
kiem poukładanej - wyważo-
nej koszykówki, czy może le-
piej się czujesz w akcjach od 
kosza do kosza, gdzie gra w 
defensywie schodzi na dalszy 
plan?

W naszym przypadku to nie 
przejdzie, tak jak mówiłem ten 
„luz” musimy zostawić na ze-
wnątrz sali i zająć się dosko-
naleniem zagrywek i dopraco-
waniem timeming’u do perfek-
cji. To jeszcze nie jest moment 
na to, abyśmy łamali zagrywki 
i robili co nam się podoba. Po-
trzebujemy czasu, który mamy 
i na pewno dobrze wykorzysta-

my. Osobiście czuję się najlepiej 
w grze na luzie, to oczywiste, 
ale granie ułożonej koszykówki 
która wychodzi w praktyce, jest 
bardzo przyjemne. 

Nie jest tajemnicą, że naj-
lepsi koszykarze grają za oce-
anem w lidze NBA. Kogo z 
obecnie grających zawodni-
ków najbardziej sobie cenisz 
i dlaczego?

Moim ulubionym zawodni-
kiem z obecnie grających gości 
jest Earl Smith znany jako J.R 
Smith. Chciałbym, żeby wła-
śnie tak wyglądała moja gra, 
jeśli będę to realizował na pew-
no spędzę więcej minut w me-
czu na parkiecie niż dotychczas.

Czy uważasz, że przez brak 
takiego klubu w Nowogar-
dzie, wielu chłopców i dziew-
cząt zmarnowało swój poten-
cjał? W końcu mieliśmy wie-
lu utalentowanych graczy, 
którzy próbowali sił choćby 
w Spójni Stargard i Kotwicy 
Kołobrzeg? 

W takim mieście jak Nowo-
gard, bez wątpienia powin-
na znajdować się koszykar-
ska drużyna kadetów. Wystar-
czy przyjść w wakacje na bo-
isko, chłopaki kilka lat starsi 
ode mnie, krótko mówiąc wy-
chodzą z obiegu, a młodzi zaj-
mują ich miejsce, niestety to już 
nie te czasy… Kiedyś byli ludzie 
którym się chciało, mowa tu o 
Panu Rafale Rożku, Panu An-
drzeju Nowaku i Panu Łukaszu 
Podemskim, za to co zrobili dla 
nowogardzkiej koszykówki będę 
im do końca życia wdzięczny. 
Chciałbym kiedyś jak oni „ma-
czać” palce w tworzeniu nowo-
gardzkiej historii i jestem pe-
wien, że kiedyś do tego dojdzie, 
Kamil, obiecuje Ci to… Mie-
liśmy w naszym mieście kilku 
naprawdę utalentowanych za-
wodników, niewielu z was pew-

Drużyna LO nr 1 w Nowogardzie.jpg

nie wie, że nasz nowogardzki 
szczypiornista Mateusz Zarem-
ba, trenował najpierw koszy-
kówkę i na pierwszym ulicz-
nym konkursie wsadów poko-
nał Emila Mościńskiego, na-
stępną perłę nowogardzkiego 
sportu. Dziś Emilowi kibicuje w 
zdobywaniu tytułów w kultury-
styce, zapewniam, dalej skacze 
nad obręcz… Kamil Strzeszew-
ski oraz Łukasz Lep, to zawod-
nicy, którzy również próbowa-
li sił w ułożonej koszykówce, z 
lepszym lub gorszym skutkiem. 
Ci panowie do dziś żyją spor-
tem i mają się bardzo dobrze. 
Sport w naszym mieście żyje, 
czeka tylko na wsparcie.

Powiedz tak szczerze: wy-
obrażasz sobie, że kiedyś 
odechce ci się walczyć na ta-
blicach? Mógłbyś żyć bez ko-
szykówki? Bez gry nawet na 
osiedlowym boisku, bez oglą-
dania najlepszych w akcji? 

Czym tak naprawdę jest dla 
ciebie ten sport?

Nie, nie wyobrażam sobie ży-
cia bez tego sportu, lecz wiem, 
że kiedyś trzeba będzie prze-
stać z powodu kontuzji, może z 
chęci zmiany trybu życia. Jedno 
jest pewne, nigdy nie przestanę 
kochać tej gry i na pewno nie 
zostawię jej całkowicie. Zawsze 
pozostaje mi pilot od telewizora 
i oglądanie meczy w towarzy-
stwie mojej dziewczyny, uwiel-
biam to…

Dziękuję za rozmowę, ży-
czę ci udanych występów i 
wysokiej skuteczności, oczy-
wiście również awansu wa-
szej drużyny.

Również dziękuję za ciekawą 
rozmowę, mam nadzieję, że nie 
zawiedziemy naszych kibiców. 
Zapraszam na mecze. Pozdra-
wiam.

Rozmawiał Rafał Kowalczuk

Pomóżmy 
Kubusiowi ! 

„Jesteśmy rodzicami 7-letniego Ku-
busia, który urodził się z przepukli-
ną oponowo-rdzeniową, rozszcze-
pem kręgosłupa oraz wrodzonym 
wodogłowiem. Dodatkowo stwierdzo-
no zwichnięcie prawego stawu biodrowego oraz stopy ,,końsko-
-szpotawe’’. W pierwszej dobie życia zamknięto przepuklinę, 
później wykonano operację wydłużenia prawego ścięgna Achil-
lesa. Następnie Kubuś miał badanie rezonansem magnetycz-
nym, którego wynik był porażający: torbielowata zmiana w mig-
dałkach móżdżku oraz zakotwiczenie rdzenia kręgowego. Kuba 
przeszedł odbarczenie zakotwiczenia rdzenia kręgowego w Kli-
nice Neurochirurgii PAM w Szczecinie. Pomimo opisanych za-
biegów i operacji, przez które przeszedł Kuba oraz zachowanego 
czucia i ruchomości obu nóżek, nasz synek nie chodzi. Potrze-
bujemy wsparcia finansowego na turnusy i ewentualny sprzęt do 
rehabilitacji.

Każdy może pomóc przekazując 1% podatku na adres: fun-
dacja Dzieciom „ Zdążyć z Pomocą” ul. łomińska 5, 01-685 
Warszawa 

KRS 00000 37904 
Można również dokonywać wpłat-darowizny na konto nr 

15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 z dopiskiem „dla Jakuba  
Wójcika nr ewidencyjny 19221”. 
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Magdalena córka 
Małgorzaty 
i Andrzeja Wiąch 
ur. 19.12.2012 
z Nowogardu

Szymuś syn Pauliny 
i Jarosława Jarząb 
ur. 28.12.2012 
z Łobza

Syn Beaty Puppel 
ur. 20.12.2012 
z Pieniężnicy

Nikodem syn Kingi i 
Szymona Smolińskich 
ur. 31.12.2012 
z Nowogardu

Gracjan syn Anny 
Walter 
ur. 24.12.2012 
z Nowogardu

Estera córka 
Justyny i Krzysztofa 
Zacharskich 
ur. 28.12.2012 
z Maszewa

Tobiasz syn Eweliny 
i Marcina
 ur. 29.12.2012 
z Wołowca

Syn Joanny  
Głogowskiej 
ur. 20.12.2012 
z Grzęzna

Antosia córka Moniki 
i Krzysztofa Duraj 
ur. 2.01.2013 
z Olchowa

Franciszek syn 
Katarzyny i Huberta 
Buriak ur. 2.01.2013 
z Kikorzy

Kajetan syn Natalii 
i Arkadiusza Filipiak 
ur. 21.12.2012 
z Wojtaszyc

Hania córka 
Dominiki i Pawła 
ur. 28.12.2012 
z Dobrej

Julia córka Danuty 
Przymęckiej ur. 
2.01.2013 
z Dargomyśla

Tomasz syn Marleny 
i Rafała Bogus 
ur. 28.12.2012 
z Łobza

 Autor rubryki: Janusz Roguski
Witamy wśród nas...

Arkonia Cup 

Młodzi piłkarze Pomorzanina na 3 miejscu!
W sobotę (22 grudnia) w Szczecinie na obiektach przy ulicy Tenisowej odbył się turniej piłkarski Arkonia Cup 2012. 
Na boisku wystąpili chłopcy z rocznika 2000 i młodsi, Nowogard reprezentowali młodzi piłkarze Pomorzanina No-
wogard i jak się okazało wypadli bardzo przyzwoicie! W silnie obsadzonym turnieju podopieczni Michała Sokulskie-
go zajęli 3 miejsce, a bramkarz nowogardzkiego zespołu Mateusz Lasocki, został wybrany najlepszym golkiperem tur-
nieju, ponadto Nikodem Woźniak strzelając 7 bramek, został wicekrólem strzelców.

W Arkonia Cup 2012 do gry 
zgłosiło się 10 drużyn, któ-
re zostały podzielone na dwie 
grupy. Chłopców z Nowogardu 
los skojarzył w grupie z Salo-
sem Szczecin, Arkonią I Szcze-

cin, Chemikiem Police oraz 
Vinetą Wolin. W pierwszym 
meczu nie zapowiadało się na 
przyzwoity występ Pomorza-
nina, który uległ zawodnikom 
Salosu Szczecin 1:0. Gra uległa 

zmianie już w kolejnym spo-
tkaniu, gdy naprzeciw nowo-
gardzkich piłkarzy stanęli go-
spodarze - Arkonia I Szczecin. 
Trener Michał Sokulski miał 
spore powody do zadowolenia, 
gdyż jego piłkarze ograli Ar-
konie 2:0. W kolejnym meczu 
Mateusz Lasocki ponownie za-
chował czyste konto, przy tym 
jego koledzy zdołali zdobyć 
gola w meczu z Policami i po 
ostatnim gwizdku, to Pomo-
rzanin pokonuje Chemika. Na 

koniec przyszło zwycięstwo 3:1 
z Vinetą Wolin i Pomorzanin 
myślał już o półfinałach. Tam 
nowogardzki zespół natrafił na 
ciężkiego rywala ze Stargardu 
- czyli młodzików Błękitnych. 
Po niezwykle zaciętej walce 
Błękitni zwyciężyli 1:0. Piłka-
rze Pomorzanina jednak się nie 
podłamali i skoncentrowani 
przystąpili do ostatniego swo-
jego meczu, czyli pojedynku o 
3 miejsce. Ponownie przeciw-
nikami byli zawodnicy z Polic. 

Tym razem padło nieco wię-
cej bramek i po ciekawym wi-
dowisku Pomorzanin zwycięża 
3:1, dzięki czemu zajmuje miej-
sce na najniższym stopniu po-
dium. Dodajmy, że w Arkonia 
Cup 2012 najlepsi okazali się 
piłkarze Stali Szczecin, którzy 
w finale pokonali Błękitnych 
Stargard 2:0. Młodym repre-
zentantom Nowogardu gratu-
lujemy wyniku i życzymy ko-
lejnych sukcesów.

KR

Na zdjęciu stoją od lewej: Michał Sokulski (trener), Nikodem Woźniak, Dawid Leszto, Adrian Banasiewicz, Mikołaj Bobrowski, Ma-
teusz Lasocki, Franciszek Toruński - (rodzic – kierownik drużyny), Roman Gwiazdowski (rodzic – kierownik drużyny). W dolnym 
rzędzie od lewej: Oliwier Józefiak, Mateusz Toruński, Maciej Bobrowski, Michał Woźniak, Jakub Gwiazdowski.

Wyniki w grupie:
Pomorzanin – Salos Szczecin  0:1
Pomorzanin – Arkonia I Szczecin  2:0
Pomorzanin – Chemik Police  1:0
Pomorzanin – Vineta Wolin  3:1
Półfinał:
Pomorzanin – Błękitni Stargard 0:1
Mecz o 3 miejsce:
Pomorzanin – Chemik Police  3:1

Najlepszy zawodnik: Błażej Starzycki (Arkonia Szczecin)
Najlepszy bramkarz: Mateusz Lasocki (Pomorzanin Nowogard)
Najlepszy strzelec: Bastian Staszewski (Stal Szczecin) 

Mateusz Lasocki przyjmujący nagrody za tytuł bramkarza turnieju
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tel. 91 57 712 48 
tel. 500 702 884
tel. 500 702 855

BEZPŁATNA POMOC W UZYSKANIU KREDYTU - OFERTA 20 BANKÓW

www.mk-kwadrat.pl
MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ

Dobra – 2 pokoje, pow. 39,3 m², II piętro – CENA 95.000 zł
Płoty – kawalerka o pow.21,53 m², parter – CENA 43.000 zł
Nowogard –wysoki standard  3 pokoje o poww. 62,2m², centrum – CENA 195.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, pow. 77m² + garaż 20 m²  - CENA 230.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, I piętro, pow. 62,9 m² – CENA 169.000 zł NOWA CENA
Nowogard – 3 pokoje, pow. 49m², z widokiem na jezioro – CENA 170.000 zł
Nowogard – 3 pokoje na parterze, pow. 58 m² – CENA 175.000 zł NOWA CENA
Nowogard – 2 pokoje, pow. 61,69m² – CENA 150.000 zł
Dobra – 3 pokoje + garaż, pow. 64,5m² lub zamiana  – CENA 155.000 zł
Wierzbięcin- 4 pokoje o pow. 78,47m² – CENA 132.000 zł

LOKALE/OBIEKTY WYNAJEM
Nowogard – lokal użytkowy o pow. 37m² – CZYNSZ 500 zł/mc
Nowogard – lokal użytkowy o pow. 55m² – CZYNSZ 800 zł/mc
Nowogard – lokal użytkowy o pow. 16 /18m² – CZYNSZ 1000 zł/mc
Nowogard – lokal uzytkowy o pow. 34m² – CZYNSZ 2000 zł/mc
Nowogard – lokal handlowo – produkcyjny na wynajem o pow. 150m² – CZYSZ 5.000zł/mc
Nowogard – lokal o pow. 280 m², parter – CZYNSZ 6.000 zł /mc
Nowogard – lokal o pow. 50 m² – CZYNSZ 1.000 zł/mc
Nowogard – lokal typu pub o pow. 240m² – CZYNSZ 3500 zł/m
Płoty – lokal o pow. 40m² – CZYNSZ 800 zł/mc
Płoty – lokal uzytkowy o pow. 30m² – CZYNSZ 850 zł/mc

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie  
za 1 godz. 150 zł (brutto)  
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

Znaleziono rower 
naprzeciwko 

PZM-tu
697 280 958

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

Sprzedam samochód 
osobowy VW Passat  
lim. COMFO rok prod. 2009 (listopad) 103 
kW TDI D6F 2.0 diesel, autom. Skrzynia bie-
gów, GPS i inne. Garażowany, serwisowany, 
przebieg 87 tys. km. Kolor – ciemna mocca. 
Informacja: 603 634 947

Zaginęła mała czarna suczka 
z charakterystyczną fioletową 
obrożą. Uczciwego znalazcę  

proszę o kontakt:  
660 884 097 

Bal w klubie „Hania”
Dnia 31.12.2012 r. w Klubie 

Abstynenta „Hania” odbył się 
Bal Sylwestrowy z udziałem 
członków Klubu oraz Klubów 
zaprzyjaźnionych. Chętnych 
było bardzo dużo, że było spo-
rej grupie odmówić z powodu 
braku miejsc. O 24.00 uczest-
nicy Balu mogli podziwiać po-
kaz fajerwerków oraz przyjąć 

życzenia noworoczne od bur-
mistrza oraz rozdzwoniły się 
telefony od koleżanek i kole-
gów z różnych stron Polski. 
Zabawa trwała do rana, stoły 
były obficie zastawione a tak-
że można było coś zjeść z gril-
la. Sylwestrowa noc pokazała 
kolejny raz jak świetnie można 
bawić się bez alkoholu i ma co-

raz więcej zwolenników takiej 
zabawy.

Zarząd

Zaginął 
wilczur 

koloru czarno-brązowy, 
miał kaganiec, brązowa 

skórzana obroża w srebrne 
nity w kształcie piesków. 
Pies ma padaczkę musi 

przyjmować leki. 
Dla znalazcy nagroda. 

Tel. 606 148 353

IV edycja Pucharu NALP

Tubisie jak  
przed rokiem?
W niedzielę (6 stycznia) w hali Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. 
Boh. Warszawy, rozgrywki wznawiają piłkarze występujący w Nowogardzkiej 
Amatorskiej Lidze Piłkarskiej. Po przerwie spowodowanej świętami, rozegrany 
zostanie Puchar NALP.

Rozgrywki o Puchar NALP 
są same w sobie emocjonują-
ce, choćby ze względu na to, 
że drugoligowcy rywalizować 
będą z zawodnikami I ligi. Nie 
wykluczone, że kibice którzy 
zdecydują się tego dnia odwie-
dzić halę ZSO, mogą być świad-
kami nieoczekiwanych roz-
strzygnięć. Z pierwszej rundy 
zwolniona będzie Pampeluna, 
której przypadł wolny los. Naj-
bardziej wyrównane pary to: 
Czarne Chmury – Jastrząb Ło-
sośnica, Probud Wyszomierz – 
Pomorzanin II Nowogard, na 
straconej pozycji wcale też nie 
muszą być zawodnicy Parasola 
w rywalizacji z Tubisiami. Teo-
retycznie najłatwiejsze zada-
nie mają zawodnicy Bad Boys 
Juniors 94 i Seniorów. Emo-
cji na pewno nie zabraknie w 
meczu Budowlanych z Zam-
kową 7. Jednak przynajmniej 
na „papierze” meczem dnia bę-
dzie ostatni pojedynek: Jantar – 
Olimpiakos, dwie drużyny zło-
żone z młodych zawodników, 
zazwyczaj prezentujących szyb-

ką i efektowną grę. Zwycięzca 
Pucharu NALP oraz mistrz ligi, 
spotkają się na koniec sezonu 
w meczu o Superpuchar NALP. 
A jak to bywało z rywalizacją o 
Puchar NALP w poprzednich 
latach? Rozgrywki te zainaugu-
rowano w sezonie 2009/2010, 
gdy wówczas w finale Senio-
rzy pokonali Nehuerę 1:0 (0:0). 
W walce o Superpuchar Senio-
rzy musieli jednak uznać wyż-
szość mistrzów - Budowlanych, 
z którymi przegrali 1:0 (0:0). 
W sezonie 2010/2011 po rzu-
tach karnych puchar zdobyli 
piłkarze Tubisi, którzy celniej 
strzelali od Pampeluny Pereiros 
1:1 (1:0) kar. 4:3, jednak w po-
równaniu do Seniorów, Tubi-
siom udało się jeszcze wygrać 
Superpuchar, po emocjonują-
cym meczu z Budowlanymi 4:3 
(1:1). W poprzednim sezonie 
niespodziewanie puchar wy-
walczyli rewelacyjni zawodnicy 
z II ligi- Pędzące trampki, któ-
rzy po bezbramkowym meczu, 
zwycięstwo wydarli Tubisiom 
dopiero po rzutach karnych 0:0 

(0:0) kar. 2:1. W meczu o Su-
perpuchar piłkarze Pędzących 
Trampek nie dali już rady niko-
mu innemu jak... Budowlanym, 
którzy ograli II ligowca 4:2 
(2:0). Czy którejś z drużyn II 
ligi uda się powtórzyć wyczyn 
Pędzących Trampek i sięgnąć 
po Puchar? A może przebudzą 
się Tubisie? Nie wiedzie im się 
w lidze, jednak to oni w ostat-
nich latach odgrywali znaczą-
cą rolę w rozgrywkach pucha-
rowych. Poniżej prezentujemy 
rozkład niedzielnych spotkań.

KR

14.00 Tubisie – Parasol
14.30 Budowlani – Zamko-

wa 7
15.00 Czarne Chmury – Ja-

strząb Łosośnica
15.30 Bad Boys Juniors 94 – 

Strażak Wyszomierz
16.00 Seniorzy – FC Rezer-

wa
16.30 Probud Wyszomierz 

– Pomorzanin II Nowogard 
17.00 Jantar – Olimpiakos    

Wolny los – Pampeluna Pe-
reiros 
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POLECAMY - DOM WOLNO STOJĄCY
w okolicach Nowogardu

55 000 zł  - działka 900 m2

OGŁO SZE NIA DROB NE
NIERUCHOMOŚCI

• WYNAJMĘ LOKAL NA 15 LU-
TEGO ( PO STOMATOLOGU) 
ATRAKCYJNA LOKALIZACJA, 
PARKING, DOBRE WARUNKI. 
Tel. 601950330

• Sprzedam  mieszkanie  3  po-
koje. Tel.  727534078

• Sprzedam garaż na ul. Jana 
Pawła II. Tel.  607580172  

• Do   wynajęcia mieszkanie 2 
lub 3  pokojowe  urządzone. 
Tel.  693850197  

• Sprzedam nowy lokal handlo-
wo - usługowy na os. Gryfitów. 
Tel. 695 264 594, 783 570 060.

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. 
Piłsudskiego 2a. 602 350 301

• Studio reklamy Vizart wynaj-
mę pow. Reklamową 6,5x3m 
w Nowogardzie przy ul. War-
szawskiej 11 od 13.06. tel. 
605 522 340

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 
3.  604 284 597

• Sprzedam lub zamienię na 
mieszkanie duży dom po ka-
pitalnym remoncie na dział-
ce 1400 m2 w miejscowości 
Glicko. Cena 380.000 zł Tel. 
692383706 

• Kupię mieszkanie bezczynszo-
we/ niskoczynszowe, min 3po-
kojowe, 60-80m 791443026

• Sprzedam mieszkania, tel. 
91-3910010, 607607814: 
Nowogard, ul. Bankowa 6, 
pow. 53,70 m2,  cena 125.000 
zł; Dobra; Dobra, ul. Trau-
gutta 3A, pow. 66,90 m2,  
cena 79.000 zł

•  Sprzedam dom wolnosto-
jący 210 m2 Nowogard. 
601 500 722; 609 400 073

• Wynajmę 3 pokojowe miesz-
kanie na ul. Ks. Racibora w No-
wogardzie. tel. 691374021

• Do wynajęcia mieszkanie trzy-
pokojowe umeblowane Ip. Ul. 
Bankowa. 603 895 622

• WOLNE MIESZKANIE TRZY-
POKOJOWE URZĄDZONE 
WYNAJMĘ FIRMIE. 693  850 
197

• Sprzedam nowe, własnościo-
we, 2 pokojowe mieszkanie, 
58 m kw, na os.  Gryfitów. Tel. 
783 570 060

• Sprzedam mieszkanie  3-po-
koje  88 m2 bezczynszowe  
nowa cena  693922695 

• Sprzedam działkę 5 ar. Własno-
ściową Tel. 785 977 351

• Sprzedam mieszkanie trzypo-
kojowe własnościowe w No-
wogardzie z Możliwością do-
kupienia garażu. 727 534 078

• Wynajmę  mieszkanie  3  poko-
jowe  - 918521437  

• Wynajmę lokal w Nowogar-
dzie przy ul. Warszawskiej. Tel. 
691 125 617

• Wynajmę  lub  sprzedam  
mieszkanie  4  pokojowe. – 
604441609  - 

•  Mieszkanie   4 pokoje  wynaj-
mę  firmie . – 604441609

• Sprzedam lub zmienię na 
mniejsze mieszkanie 4pokojo-
we. 606 621 142

• SPRZEDAM MIESZKANIE   2  
POKOJE DO REMONTU  . OKO-
LICE  DOBREJ    54   M2 , BU-
DYNEK  GOSPODARCZY   / 
GARAŻ/   TEL.   -  609633821   ,  
728937224  -

• Do  wynajęcia  lokal  handlo-
wy  . – 660143840 

• Kupię   2-3 ha  ziemi  rolnej 
.okolice  Nowogardu  .Dzwo-
nić po 18 –tej -913923674 -  

• Sprzedam działkę budowlaną 
o pow. 1138 m2 w Żdżarach – 
3km od Goleniowa + projekt, 
prąd na działce. Cena 59 tys. 
zł. Tel. 608 673 811

• Lokal do wynajęcia 60 m2 
przy ul. 700 lecia 20b. 35 zł/
m2 plus opłaty. Tel. 91 39 
20 676; 0049 40 53 16 99 16

• Wynajmę mieszkanie dwupo-
kojowe. Tel. 785 563 315.

• Wynajmę mieszkanie 3-poko-
jowe od zaraz. Tel. 600 436 364.

• Wynajmę garaż na ul. Leśnej. 
Tel. 793 908 098.

• Sprzedam mieszkanie  3  po-
koje  przy  ul:  Bankowej  I  pię-
tro. -783570060 

• Sprzedam nowy dom w Kar-
sku, stan deweloperski, 131 
m2 + garaż, działka 1500 m2, 
centralne ogrzewanie, gładzie, 
ocieplony, tel. 691 664 658

• Sprzedam działkę budowlaną 
przy ul. Rataja w Nowogardzie. 
605 422 298

• Sprzedam  mieszkanie 50  
m2, CO  własne, +  2 piwnice, 
wysoki  standard, nad  jezio-
rem.  -  601410758

• Wynajmę   garaż   -  
782549811

• Wynajmę   pokój   -  
668876680

• Sprzedam garaż z energią 
elektr. Murowany w ciągu ul. 
5 Marca. Cena 23 000 zł. Tel. 
605 402 773 (15.00-18.00).

• Do wynajęcia mieszkanie   2  
lub  3  pokojowe urządzone. 
Tel.  693850197

• Wynajmę mieszkanie w Cen-
trum  662 125 370

• Do  wynajęcia  mieszkanie  3  
pokoje  po  kapitalnym  re-
moncie   ul;W-wska  14   - Tel. 
514995314 -

• Wynajmę mieszkanie oso-
bom ze stałym dochodem 
od 1.02.2013, dwupokojowe. 
693 936 

• Kawalerka do wynajęcia  dzwo-
nić  po  16 godz.  -726871321 -  

• ODNAJMĘ  -  Lokal  na  sklep  
lub działalność  w   Wierzbię-
cinie   Tel. - 785150401 – 

• Sprzedam  mieszkanie  3 po-
koje  własnościowe  ul: Wa-
ryńskiego  Tel.913503246, 
Tel.605856553.  

• Kupię mieszkanie do 40 m kw. 
Tel. 722 268 712

• www.goleniow.nieruchomo-
sci.pl

• Wynajmę lokal w Płotach, tel. 
695 044 663

• Stancje dla uczniów, pokój 2 
osobowy, osobne wejście, tel. 
609 307 327

• Do wynajęcia mieszkanie trzy-
pokojowe, tel. 601 448 218

• Wynajmę mieszkanie dwupo-
kojowe dla osób ze stałym do-
chodem 697 980 702

• LOKAL  do wynajęcia  60 m2  , 
1 m2 / 35 zł.  Tel . 913920676 – 
Plus  opłaty .

• Sprzedam  mieszkanie  2 po-
koje  I  piętro  ul: Kowalska Tel. 
888676231 –

• SPRZEDAM    -   mieszkanie  3 
pokoje  III  piętro    69, 60  m2, 
środkowe  przy  ul:  Bohaterów  
Warszawy  Tel.663321366  vis 
avis  PZM – otu.

MOTORYZACJA

• Tanio sprzedam koła zimo-
we z felgami 175/70R13. Tel. 
887 040 438

• Sprzedam  cinquecento   700  
-  603388340

• Sprzedam  Mercedesa  190  
/  lub na części  / tanio, lekko  
stuknięty  / z tyłu/,  posiadam 
zderzak,  1991  rok  prod.  Do-
bry  stan , benzyna  wtrysk,  ta-
nio  . -913922854  

• Sprzedam nissan Sunny 1,4 
benz+LPG 3-drzwi. Cena 500 
zł. 513 088 309

• WYNAJMĘ  LOKAL  o po-
wierzchni   2X 30  m 2 w cen-
trum  miasta po remoncie . 
Tel.510170263

ROLNICTWO

• Sprzedam  gołębie  ozdobne  
różne  rasy . – 785931513

• Grykę sprzedam. Tel. 
795 916 988

• Sprzedam słomę w snopkach i. 
Tel. 782 036 086

• Sprzedam  gęsi -  507 724 964

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL. 783678070

• Sprzedam króliki tradycyjne-
go chowu. Dowóz na zamó-
wienie. 661 633 977

• Sprzedam kaczki skubane na 
zamówienie. 796 759 414

• ORZECHY   WŁOSKIE  --  SPRZE-
DAM  -- 10  zł/ za  1  kg.  -   
913921896  -   

• SŁOMĘ   W   KOSTKACH   SPRZE-
DAM  -  781702326  - 

• Sprzedam    Kombajn   ziem-
niaczany   - ANNA -   1989  
r.prod.  -  889413955

• Sprzedam tanio króliki. 
669 929 717

• Sprzedam prosiaki, tel. 
785 590 138

• Sprzedam  prosiaki   Tel . 
6919821862

USŁUGI

• ODŚNIEŻANIE  -   Dachów   f-ry  
VAT . -  785931513

• NAPRAWA -  Sprzętu  RTV  ul: 
Kazimierza  Wielkiego  7  - 
913920737

• MAKIJAŻ   KARNAWAŁOWY  
PLUS   RZESY  -  606979108  

• POWERMIKSER  BEHRINGER  
PMP 400 OKAZJA! SPRZEDAM 
tel. 795279165

• Usługi transportowe do 1 
tony, Bus sprzyniowy i kryty. 
Tel. 693 716 085.

• Odśnieżanie dachów. Tel. 
607 137 081.

• Firma Usługowa „Zielona”. 
Wynajem sal na: konferen-
cje, zebrania, szkolenia. Tel. 
91 39 26 691.

• Wyjazdy Niemcy, Holandia. 
Niskie ceny z domu pod 
dom. 603 038 944

• ORGANIZOWANIE   kuligów  
konnych. Tel. 607739866  

• Usługi transportowe IVECO 
dostawcze + laweta + bus oso-
bowy do 9 os. Tel. 609 931 915, 
607 580 172.

• MALOWANIE, MONTAŻ PA-
NELI PODŁOGOWYCH I INNE 
DROBNE NAPRAWY WYKO-
NA „ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 
22 783, 784 79 22 70

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

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

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

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

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

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VIZART 
- oprawianie prac - w 2 minu-
ty., bindowanie, wydruki A3-
A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, 
laminowanie A3-A4. Tylko u 
nas największy wybór okła-
dek. Nowogard, ul. 700 lecia 
15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

• Transport BUS-MAX. 784  053 
493

• Usługi remontowo-bu-
dowlane, docieplenia. 
784 053 493

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), 
dokumentów, CV, listów mo-
tyw. innych. Wydruki, Ksero, 
także kolor. Szybko i Solidnie. 
Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). tel 605 
522 340. 

• DUR - DACH pokrycia i remon-
ty dachów. 691 621 141

• Dachy. 785 562 104

• Usługi koparko- ładowar-
ką + transport Nowogard.  
514172446   

• Docieplenia budynków re-
monty. 784 053 493

• Remonty na każdą kieszeń. 
609 715 839

• TWOJA KSIĘGARNIA INTER-
NETOWA WWW.KSIEGARNIA-
CYMELIA.OSDW.PL

• Remonty i wykończenia. 
601 567 369

• Żłobek Błękitna Chmurka 
660536104
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MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Nowość

energooszczędny pro�l

6 komorowy

z 3 uszczelkami

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

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

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

Schronisko 
Sosnowice 

zaprasza  
wszystkie  

osoby chętne  
do adopcji psa. 

www.facebook.pl/
Schronisko 
Sosnowice  

668 602 602

OGŁO SZE NIA DROB NE Kino „ORZEŁ”  
- zaprasza

04.01.2013 godz. 18.00
05.01.2013 godz. 18.00
06.01.2013 godz. 19.00

FELIX, NET i NIKA
ORAZ TEORETYCZNIE 

MOŻLIWA KATASTROFA
Przygodowy, Sci-Fi, Polska, 

2012, 102’
12 zł ; 11 zł ulgowy ; od lat 12

11.01.2013 godz. 19.00
12.01.2013 godz. 19.00

HOTEL MARIGOLD
Dramat, Komedia, USA, 2012, 

124’
12 zł ; 11 zł ulgowy ; od lat 15

19.01.2013 godz. 19.00
20.01.2013 godz. 19.00

OBŁAWA
Dramat wojenny, Polska, 2012, 

96’
12 zł ; 11 zł ulgowy ; od lat 15

25.01.2013 godz. 19.00
26.01.2013 godz. 20.00
27.01.2013 godz. 19.00

NIEWIERNI
Komedia, Francja, 2012, 108’

12 zł ; 11 zł ulgowy ; od lat 15

BILETY DO NABYCIA W KA-
SIE KINA „ORZEŁ” NA 1 GODZINĘ 
PRZED SEANSEM

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

POSIADANY CERTYFIKAT JAKOŚCI
   NA DREWNO KONSTRUKCYJNE

• Organizacja urodzin w Błękit-
nej Chmurce, weekendowe 
warsztaty i zajęcia, 660536104.

• Kursy j. angielskiego i niemiec-
kiego , Szkoła języków obcych 
„GERMANIC” tel. 607 545 991; 
www.niemieckinowogard.pl

• USŁUGI INFORMATYCZNE - 
Naprawa  komputerów, insta-
lacji oprogramowań. Usuwa-
nie wirusów,  odzyskiwanie  
danych.  508 245 385  

• Szpachlowanie, malowanie, re 
gipsy, kafelkowanie i tynkowa-
nie. 798 145 781

• ZESPÓŁ   MUZYCZNY  „ELITA”  
- oferuje  oprawę   muzyczną  
na  wieczór Sylwestrowy  -   
795279165 

• Remonty  mieszkań  w  środku   
i   na   zewnątrz  - 794115153  -

• Dachy   . – 536277506  -

• Remonty  i  wykończenia  
mieszkań  .  – 796101370  -  

• Mycie okien. 507 984 623

• Nauczycielka  fortepianu  
udzieli  lekcji .  -  508404788-

• J . angielski   -  697583403  

• FOTOGRAFIE   SL UBNE   www.
martynakawa.pl  

• Docieplenia budynków, ma-
lowanie, glazura, hydraulika, 
regipsy i podłogi. 600 626 268

• Korepetycje  j.angielski  , tłu-
maczenie  dokumentów, pisa-
nie  prac, przygot.  do  testów  
i  matury .  Tanio . -  605299895  

• BŁĘKITNA CHMURKA OFERU-
JĘ OPIEKĘ W SYLWESTROWĄ 
NOC DLA DZIECI. TEL. 660 
536 104

• Naprawa  ,  regulacja  okien  
,  drzwi  PCV  i  drewna  -  
695181070

• Organizowanie kuligów kon-
nych. 607 739 866

• FastDriver – tanie usługi trans-
portowe tel. 721 230 990

• Chemia korepetycje tel. 
609 307 327

• REMONT  na  każdą  kieszeń  
Tel. 609715839

• NAPRAWA  SPRZĘTU  RTV  ul: 
Kazimierza  Wielkiego  7  , 
tel.913920737  .

PRACA

• WYKOŃCZENIA - wnętrz 
(przyjmę  każde zlecenie) -  
785931513

• ZATRUDNIĘ - 2 osoby do pra-
cy  w sklepie  w  Wierzbięci-
nie. Tel. 785150401

• Zatrudnię  ludzi  z doświadcze-
niem   do   KLINKIERU  i  innych  
prac  budowlanych  za granicą. 
Tel. 662678895

• Przyjmę  do  układania  klin-
kieru ,  oraz  murarza , mile 
widziana  znajomość  j.nie-
mieckiego -  662678895

• Zatrudnię  stolarza   - 
696034712

• Zatrudnię pomocnika mecha-
nika, atrakcyjne wynagrodze-
nie, tel. 607 585 561

• Zatrudnię pracownika do pro-
dukcji mebli. 603 666 465

• Potrzebna solidna osoba do 
pilnowania domu w czasie 
świąt. 600 811 404

INNE

• SKUP PIŁ -  niesprawnych,  za-
tartych  Stihl,  Husqvarna  cena  
100  zł.  Tel. 721668245

• Sprzedam  bardzo ładne  me-
ble  młodzieżowe cana  390,00 
zł. – 660448597

• Sprzedam drewno kominko-
we i opałowe. Transport. 691 
466 441

• Sprzedam piec CO typ kom-
fort eko 25 nowy z podajni-
kiem. tel. 602 10 11 18.

• Sprzedam choinki bezpośred-
nio z plantacji. tel. 602 10 11 
18.

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

• Sprzedam laptopa Lenovo, 
Y530, cena 1600 zł, tel. 605 
522 340

• Owczarki niemieckie 7 tygo-
dniowe, pieski, ładne rodzice. 
91 39 21 828

• Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe. 667 788 820

• Sprzedam spacerówkę, ko-
jec, huśtawkę, fotelik samo-
chodowy. 513 088 312

• Maliny sprzedam. 502 
853 573

• Sprzedam  Cocker Spaniel 
4-tygodniowe. 697 381 582 po 
16-tej

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, 
srebrna, 4 lementy: wzmac-
niacz, tuner przestrojny, ko-
rektor, deck szuflada, stan ide-
alny, używana sporadycznie, 
cena 780 zł do uzgodnenia. 
tel. 605 522 340.

• Przecinarkę  do  metalu  na no-
gach  z imadłem , tarcza  350  
mm  sprzedam  - 506534179  -

• Sprzedam pralkę AMICA lo-
dówkę ARDO na gwarancji. 
Cena do uzgodnienia. 91 39 
11 050

• Sprzedam beczki 200l, metalo-
we zamykane. 661 791 026 

• CHOINKI    -  dzisiaj  wybierasz  
-  odbierasz  kiedy chcesz . Bar-
dzo  tanio . – 698566629 –

• Oddam  małe  pieski   - 
913917305  

• Sprzedam drzewo – tanio. 91 
39 20 789

• Poszukuję przyjaciółki na żonę 
od lat 64-69. Tel. 91 39 25 794

• Sprzedam    grzejniki    nowe   /  
600 X  800 / .  -  913913417   

• DREWNO  OPAŁOWE  SPRZE-
DAM -  781702326 

• Sprzedam  COCER  - SPANIEL  
-  665544518 

• ODDAM   w dobre  ręce owczar-
ka  niemieckiego  / suka / 6 
letnia ,łagodna.  Idealna do pil-
nowania , towarzyszka  domu 
. Pomogę  w  jej  utrzymaniu. 
- 502103432  -   

• Sprzedaż  drewna    kominko-
wego      i   opałowego  atrak-
cyjna  cena   - 726 649 215 

• Kupię skrzypce 600 811 404

• TANIO  - Sprzedam  meblo-
ściankę   pokojową   / możliwy 
dowóz /Tel.609541122

• Sprzedam nową mało używa-
ną lub wynajmę nagrzewnicę 
olejową, na gwarancji. Idealna 
do osuszania budynków. Tel. 
605 522 340
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Pół godziny  
w towarzystwie Karoliny

Dla naszych najmłodszych

K
U

PO
N

  1

Krzyżówka panoramiczna

Dziś 2 zadania. Hasło, które powstanie z trzecich 
liter odgadniętych rysunków i rozwiązana cała krzy-
żówka. Do wygrania bon o wartości 30 zł do zre-
alizowania w sklepie . 

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wy-
słać lub przynieść pokolorowane prace do redakcji 
Dziennika. 

1

4 5 6

7

98 10

11

12

POZIOMO
2. Powstaje w górach i jest bardzo niebezpieczna
3. Służą do ślizgania się zimą po śniegu
4. Miejsce, gdzie dzieci jeżdżą na łyżwach
7. Zamarza w zimie, kiedy jest mróz
8. Tworzy różne wzory na szybie
11. Zimą chronią tylko uszy
12. Dzieci lepią go ze śniegu
PIONOWO
1. Zimą, dzieci zjeżdżają na nich z górki
5. Silny podmuch powietrza
6. Kawał lodu na wodzie
9. Zimą spada z nieba
10. Tworzy się na drogach z usypanego śniegu

Pióra i długopisy z wieczną gwarancją

poleca prestiżowe marki

Idealne na każdy prezent

Rozwiązanie krzyżówki z dnia 28 XII -  „Nowy rok bieży”
Wojciech Słomski, Krystyna Młynarska, Alicja Wypych, Jolan-

ta Gruszczyńska, Maria Gortat, Elżbieta Sycan, Maria Machoc-
ka, Justyna Matusiak, Pelagia Feliksiak, Wiesław Borowik, Ewa 
Sawicka, Andżelika Nizio, Anna Husarz, Grażyna Siedlecka, Ja-
nina Grudzińska, Agnieszka Skowrońska, Andrzej Leszczyński, 
Jadwiga Maknia, Wiesława Kaczmarek, Irena Domagalska, Sta-
nisława Pokorska, Cecylia Furmańczyk, Piotr Feliksiak, Halina 
Stefańska, Teresa Januszonek, Christiana Syfert, Anna Molka, 
Nikola Grenda, Barbara Bartosik, Halina Szwal oraz z poprzed-
niego Iwona Kochelska, Jadwiga Maknia

Zwycięzcy: Alicja Wypych, Pelagia Feliksiak, Nikola Grenda

Dla najmłodszych nr 2 
Nikola Molka, Aleksandra Bąk, Natalia Chruściel, Mateusz 

Konior, Miłosz Piekarski, Julia Furmanczyk, Madzia Skowroń-
ska, Helena Sawicka, Katarzyna Młynarska, Kinga Feliksiak, Oli-
wia Feliksiak, Ewa Krzak, Daria Matusiak, Kacper Skowroński, 
Martyna Grenda

Zwycięzca: Katarzyna Młynarska - zapraszamy po odbiór 
bonu do redakcji.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

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

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

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

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

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

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

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

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

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

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

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

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

 
Nowogard 

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

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

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

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

Kupię  
gospodarstwo lub 

 grunt rolny  

tel. 664 944 635

Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny,  

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport,  Jarek Dąbrowski 
redaktor techniczny.   Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza-

wy 7A, tel. 91 392 21 65; e-mail: dziennik@domjudy.pl.  Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z 
o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25 D; 5:50 D; 6:55 Ex; 8:15 E7x; 9:25 E7x; 10:25 E7x;  
12:00 E7x; 12:30 E7x; 13:10 E7x; 13:25 E7x; 16:06 E7x; 16:35 E7x; 17:30 7x; 17:40 7x.
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50 D; 7:45 D; 8:35 E7x; 9:45 E7x 11:00 E7x; 
11:35 E7x; 11:50 E7x 13:55 E7x 14:40 E7x; 15:10 E7x; 15:25 E7x; 18:25 E7x; 19:00 E7x
Legenda: D - kursuje od pon do pt;   E kursuje od pn - sob.; x - nie kursuje w święta

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL.   607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A),  7:50(A), 8:05(7), 

8:25(2,4,6), 8:35(A), 9:10(1,3,5,7), 9:15(2,4,6), 10:05(A)10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:50(A,7), 13:00(A), 13:10(A), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 16:00(7), 
16:25(7), 16:30(1,3,5) 16:40(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(7) 17:50(A,7) 18:05(4,5,6,7) 18:20(A,7)

TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 9:25(A), 11:55(A,7) 12:20(A,7), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 

14:30(1,3,5,7)  14:35(2,4,6) 14:55(A,7), 15:10(A) 15:25(A,7), 15:50(A) 16:15(A,7)  16:30(A), 
18:05(A,7,R) 18:20(A,7) 19:05(A,7) 19:25(A,7) 19:50(A,7)

Szczecin ul. Dworcowa :  6:20(A), 7:35(A), 8:40(A,7), 9,00(7,R), 10:05(A,7),  10:50(A,7),  
11:40(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7), 20:15(A,7),

Goleniów, Dworzec PKP :  7:05(A), 8:20(A), 9:25(A,7), 9:45(7,R), 10:10(A),  10:50(A,7),  
11:36(A,7), 12:26(A), 12:42(A,7),  13:05(A,7), 13:45(7), 14:20(A),  14:45(A,7,R), 15:05(7), 
15:20(1,3,5,7) 15:26(2,4,6) 15:40(A,7) 15:55(A)  16:08(A,7) 16:40(A) 16:59(A,7) 17:15(A), 
17:40(A,7)  18:50(A,7,R)  19:05(A,7), 19:50(A,7) 20:10(A,7) 20:35(A,7) 21:00(A,7)

Trasa NOWOGARD – MASZEWO 
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:20(S) 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD 
Maszewo :  6:55(S) 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:50(F),  11:30(F),  13:50(F),  
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia :  9:40(A), 12:45(A), 15:05(A)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursu-

je w niedziele niebędące świętami F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt 1,3,5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska    

ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW (8.12.2012-9.02.2013)
Do  Kołobrzegu
7.19 -  kursuje od poniedziałku do soboty oprócz dni 
świątecznych 9.54  - kursuje 9.XII.12r - 26.XII.12r.w 
niedziele i święta, 29.XII.12r - 06.I (we wtorki)(w sobo-
ty)(w niedziele),12.I-27.I, (w soboty)(w niedziele),3.II
9.55   - kursuje 15.XII.12r.
10.01   - kursuje 22.XII.12r, 2.II, 9.II,
11.47   -  kursuje 9.XII.12r, 16.XII, 12-9.II,
11.55   -  kursuje 10.XII.12r,-15.XII.12r
13.54   - kursuje 20.XII.12r,- 28.XII.12r w (poniedział-
ki) (czwartki) (piątki), 4.II-8.II 
13.57  -  kursuje 10.XII.12r - 19.XII.12 r., od poniedziałku do 
piątku 31.XII.12r, 2.I - 4.I, 7.I - 1.II od poniedziałku do piątku
15.47   - codziennie
17.41 - kursuje 9.XII.12r,-23.XII.12r codziennie oprócz 
soboty, 26.XII.12r,- 8.II codziennie oprócz soboty
20.24  - kursuje 9.XII.12r, - 23.XII.12r, 26.XII.12r - 9.II

Do Szczecina
5.26   -  kursuje 10.XII.12r - 24.XII.12r od poniedział-
ku do piątku
6.31   - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz 
dni świątecznych
7.52   - codziennie
10.53   - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
dni świątecznych
12.48   - kursuje 9.XII.12r, 16.XII.12r, 22.XII12r - 1.I 
(we wtorki)(w środy) (w soboty) (w niedziele), 5.I-9.II 
(w soboty) (w niedziele)
12.53   - kursuje 15.XII.12r
14.59   - kursuje codziennie oprócz soboty
16.48   - codziennie 
18.43   - kursuje 9.XII.12r - 23.XII.12r, 26.XII.12r - 9.II,
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Serwujemy smaczne jedzenie
Zapraszamy na Niedzielne Obiady
Dobra muzyke
Miła atmosfere

Kontakt: 
604103 158, 509 284 384

Organizuje:

Serwujemy smaczne jedzenie
Zapraszamy na Niedzielne Obiady
Dobra muzyke
Miła atmosfere

wesela, urodziny,
stypy, dancingi, karaoke

i imprezy okolicznosciowe

Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 16.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM polecamy zabawki Bruder

Nowy kurs 7.01.2013 r.

OKNO 1465 mm szer. x 1435 mm wys.

SZYBA K=1,0 • OKUCIE MACO
PPUH "JOGA" sj.

ul. Górna 4,
72-200 Nowogard
tel. 91 39 25 501

OKNA-SUPERPROMOCJA !!!

TYLKO 499zł*
*cena netto

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

codziennie od 11 do 18

7.01.2013 r. 
godz. 16

tel. 91 443 51 87, 94 721 61 83
59 833 43 12,  698 230 205

www.partnerstal.pl

GARAŻE BLASZANE WIATY, KOJCE 
BRAMY GARAŻOWE

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 



Nowy system jak na razie nie utrudnia pracy Pani Monice Kępie - rejestratorce z NZOZ Sanus s.c.
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 Cena 1,40 zł

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Czytaj s. 11

s. 10s. 4 s. 6

Jeden bubel  
na obwodnicy  
- poprawiony

Kancelaria  
Prawna

nawet trudne sprawy

601 949 077
NNIIEEPPUUBBLLIICCZZNNAA  SSZZKKOOŁŁAA  PPOOLLIICCEEAALLNNAA  

ogłasza nabór na kurs kwalifikacyjny 

w zawodzie opiekun medyczny,
umożliwiający zdobycie kwalifikacji K1. świadczenie usług 
opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 
WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE NIE JEST WYMAGANE!!!

 

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

Zapisy do 21.12.2012 
(o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń) 

wwwwww..zziieelloonnaa..mmoojjaasszzkkoollaa..nneett  
 

Domki na 
plaży bez 
gospodarza?

Zawiadamiamy, że w Nowogardzie rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radców Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca Prawny Radosław Górski 
oraz Radca  Prawny Paweł Iwan. Kancelaria mieści się przy  
Pl. Wolności 9, budynek dawnego hotelu „Cisy”, pokój nr 8 (parter). 

Telefony do Kancelarii: 788-802-101, 694-403-733.

Usługi  
ogólnobudowlane
remonty • docieplenia

782 860 130

Czytaj s. 3

Czytaj s. 3

Czytaj s. 5

Czytaj s. 5

9 stycznia 2013 r.
od 8.30 - 9.30

środa  udzielane będą
bezpłatne porady prawne

w redakcji,   
ul. Boh. Warszawy 7A

w sprawie pilnej  
601 994 077

DANCING

KAMENA
zaprasza  na

w każdą sobotę karnawału
Cena 99 zł od pary   

(konsumpcja + alkohol)  
 Info i rezerwacja: tel. 91 39 22 225 

Zapraszamy codziennie 24 h
Oferujemy: śniadania, obiady, kolacje

Pokoje gościnne  •  Danie dnia już od 10 zł

eWUŚ także w Nowogardzie 

Czy nowy system ułatwi  
życie pacjentom?

I runda pucharu 
NALP
Koncert „Bad Boys 
Juniors 94”

Protest 
rolników 
dotarł do 
Nowogardu

Zwolnienia w 
Drewpolu 

Prezes Za-
rządu: „To 
przejściowe 
zjawisko”

Jedzie pociąg z 
daleka ...

Były linie  
i nie ma
SPORT

Czermnica 
ogrywa 
Sikorki.

Nowogard 
drugi w 
powiecie!
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Nasza sonda 
Jedną z podjętych w trakcie grudniowej, ostatniej w roku 2012 sesji Rady Miej-
skiej decyzji, są uchwały związane ze zmianą naliczania opłat za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi w naszej gminie. Oto, jak tą decyzję skomentowali 
nasi czytelnicy: 

Pani Agnieszka - Uważam, że te stawki są bardzo wysokie. 
A dlaczego? Bo w połączeniu z innymi opłatami suma ich bę-
dzie naprawdę duża. Tradycją jest fakt, że podwyżki są z No-
wym Rokiem, ale nie aż takie wysokie. Zastanawiam się, jak 
do tej podwyżki za śmieci podejdą wspólnoty mieszkaniowe. 
Bardzo interesuje mnie ten temat, bo  jestem członkiniom jed-
nej z nich. Akurat tak się składa, że mieszkam z rodziną 4 oso-
bową i gdybym miała płacić za 4 wywozy i 4 osoby po 50 zł, to 
wychodzi naprawdę ogromna suma. Podsumowując uważam, 
że te stawki są zbyt wygórowane.

Mieczysław Kuziora -  Co ja mogę na ten temat powie-
dzieć? Może to, że płaciłem dotąd  22,50 zł  miesięcznie, to 
chyba jest wystarczająca kwota. Ta podwyżka, którą zapropo-
nowali radni i burmistrz jest niepotrzebna. Jestem zdecydowa-
nie przeciwny tej podwyżce. 

Henryk Markiewicz - Oceniam te stawki, jako powiem 
wprost - pomiganie, bo nikt nie wie na czym tak właściwe stoi. 
Tak się składa, że mieszkam z żoną na wsi i płacimy składkę 
za składowanie od 0,5 pojemnika w wysokości 22,50 zł. Wy-
daje mi się, że rada i burmistrz nie mają  serca aby uchwalić 
tak wysokie stawki, powinni uchwalić jakieś normalne i przy-
chylne dla kieszeni mieszkańców. Te tzw.  przekazanie śmieci  
i indywidualne naliczanie przez gminy podatku śmieciowego, 
dla mnie, jest typową „turkologio- spychologią”. Najpierw ze-
pchnęli nam ten dodatek geologiczny na oczyszczalnię i składo-
wiska śmieci. Teraz znowu gminy dostaną za swoje, a pytam, 
gdzie są te centralne pieniądze? To istny ”kosmos” i ja  tą pod-
wyżkę bardzo źle oceniam. 

Pani Irena - Muszę Panu powiedzieć, że dla mnie, te stawki 
są wartościami obojętnymi. Dlatego też podchodzę do tej pod-
wyżki w sposób bardzo spokojny i zgadzam się z nimi. Sko-
ro niektórzy radni i burmistrz to uchwalili, to znaczy, że jest 
to potrzebne. Zdaję sobie sprawę, że może dla kogoś te stawki 
będą zbyt wygórowane, ale dla mnie jest to naprawdę obojęt-
ne. Za śmieci trzeba będzie płacić dalej i ja będę to w dalszym 
ciągu robiła. 

Maria Woźniak - Wydaje mi się, że są to chyba stawki słusz-
ne, ale mówiąc szczerze, mogłyby być nieco niższe. No cóż, naj-
bardziej odczują te podwyżki znowu emeryci i renciści, dla 
których sugerowałabym może o jakąś obniżkę. Dożyliśmy ta-
kich czasów, że za wszystko trzeba płacić, a wszystko też idzie 
w górę od prądu po gaz. To dlaczego nie mają iść również śmie-
ci? Wiem, że nasza gmina, nie należy do gmin które mają bo-
gaty budżet, a raczej mają ubogi. Dlatego każda złotówka po-
winna być mądrze i racjonalnie wydana. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

Kronika policyjna 
02.01.2013 r. 
Godz. 12.00 Zgłoszenie kra-

dzieży dwóch pokryw studzie-
nek kanalizacyjnych oraz krat-
ki wsypu do kotłowni z terenu 
Szkoły Podstawowej nr 1. 

Godz. 13.20 Kolizja drogowa 
na skrzyżowaniu ul. Żerom-
skiego i ul. Poniatowskiego, w 
której uczestniczyły dwa po-
jazdy: VW Golf i Peugeot. 

Godz. 14.00 Powiadomienie 
o kradzieży akumulatora z sa-
mochodu marki Fiat 126 p na 
ul. Armii Krajowej. 

Godz. 14.00 Powiadomie-
nie o wybiciu szyby w altan-
ce ogrodowej w miejscowości 
Wierzbięcin. 

Godz. 14.30 Zatrzymanie 
Jakuba M. oraz Grzegorza W. 
którzy na Osiedlu Pustać wy-
palali przewody elektryczne 
pochodzące z przestępstwa. 
Ustalono, iż przewody pocho-
dziły z kradzieży z włamaniem 
do altanki ogrodowej na ul. 
5-go Marca.  

Godz. 16.00 Usiłowanie kra-
dzieży z włamaniem do samo-
chodu marki VW Golf V za-
parkowanego na ul. Światowi-
da. 

Godz. 16.40 Na obwodni-
cy Nowogardu ujawniono nie-
trzeźwego kierującego pojaz-
dem marki Ford Fiesta. To-
masz F. miał 2,62 promila al-
koholu w wydychanym powie-
trzu. 

03.01.2013 r. 
Godz. 14.20 Zgłoszenie 

oszustwa na portalu interneto-
wym Allegro przy zakupie gry 
planszowej. 

04.01.2013 r. 
Godz. 10.00 Kradzież rowe-

ru typu damka, art. spożyw-
czych przez Radosława O. z 
piwnicy na ul. Kowalskiej.  

Godz. 20.40 Uszkodzenie 
powłoki lakierniczej i szyby w 
samochodzie marki Volvo V40 
na ul. Warszawskiej. 

05.01.2013 r. 
Godz. 00.00 Kradzież linii 

napowietrznej pomiędzy miej-
scowościami Grabin – Bo-
chlin. 

Godz. 11.10 Pracownik skle-
pu Biedronka na ul. Warszaw-
skiej powiadomił o ujęciu 
sprawcy kradzieży sklepowej. 
Na miejscu Patrol wylegity-
mował Włodzimierza P., który 
ukarany został mandatem kar-
nym. 

06.01.2013 r. 
Godz. 07.00 Kradzież linii 

napowietrznej na odcinku 800 
m, pomiędzy miejscowościami 
Grabin-Bochlin. 

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń

Komunikat Policji
Informujemy, że w dniu 21 

grudnia 2012 r. na ul. Prome-
nady ujawniono porzucony 
gokart. Właściciel zguby  pro-
szony jest o zgłoszenie się do  

Komisariatu Policji w Nowo-
gardzie lub pod nr tel. 91-57-
92-311. 

st.insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń

Pomóżmy sobie!
•	 Przyjmę narożnik pokojowy oraz używany telewizor tel. 665 - 566-

856
•	 Przyjmę  wersalkę z fotelami oraz szafkę na dziecięce ubrania tel. 

883-241-291 
•	 Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie, ławę pokojową i TV  

tel.782-556-716
•	 Przyjmę  piecyk kaflowy lub inny piec na opał tel. kontaktowy tel. 

883-038-182
•	 Przyjmę fotel do biurka, tel. 504-874-397 lub informacja pod nr tel. 

red. 91 22-165 
•	 Przyjmę sprawny  odkurzacz, tel. 512012823 lub tel. redakcyjny 

913921165
•	 Przyjmę 2 fotele rozkładane do spania i siedzenia dla większych 

dzieci - tel.516 648-561 

Znaleziono klucze 
Właściciel proszony jest o kontakt  z 

Komisariatem Policji w Nowogardzie, tel. 
91-57-92-311 lub 302. 

st.insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń
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P R O M O C J A
PÓŁ tONy OPAŁU

worek drewna  
GRAtIS

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL 

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał,drewno,
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport 
Sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

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

eWUŚ także w Nowogardzie 

Czy nowy system ułatwi życie pacjentom?
Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców, czyli eWUŚ, weszło w życie 1 stycznia br. W dniu 04.01.2013r. sprawdzili-
śmy, jak bezpośrednio działa system w nowogardzkich placówkach służby zdrowia 

Jak wiemy, do tej pory cho-
ry zgłaszający się do lekarza, 
aby potwierdzić prawo do  ko-
rzystania z publicznej opie-
ki zdrowotnej, był zobowiąza-
ny do przedstawienia dowodu  
ubezpieczenia od pracodawcy 
(np. książeczkę zdrowia, czy 
tzw. RUMUA), bądź u osób z 
rentą - zieloną legitymację na 
której jest numer ubezpiecze-
nia. Teraz ma być zadziwiają-
co prosto. eWUŚ  umożliwia  
niemalże natychmiastowe po-
twierdzenie prawa do leczenia. 
Wystarczy podać w rejestracji 
u pani rejestratorki, swój nu-
mer PESEL i potwierdzić toż-
samość dowodem osobistym 
lub innym dokumentem urzę-
dowym ze zdjęciem. Nato-
miast dla dzieci do 18 lat obję-
te obowiązkiem szkolnym, wy-
starczy aktualna legitymacja 
szkolna. W razie braku papie-
rowego dokumentu potwier-
dzającego uprawnienia, ubez-
pieczony pacjent może zło-
żyć pisemne oświadczenie o 
przysługującym mu prawie do 
świadczenia. To tyle konkret-
nych faktów. By uściślić wie-
dzę, udaliśmy się do jednej z 
nowogardzkich przychodni, 
gdzie o komentarz poprosili-
śmy rejestratorkę medyczną 
NZOZ SANUS w Nowogar-
dzie panią Monikę Kępa, któ-

ra pracuje na nowym syste-
mie od kilku dni: 

Jak pan  widzi,  wykonuję 
prostą czynność- wprowadzam 
do  komputera  dane pacjen-
ta. Ten system umożliwia bez-
pośrednią weryfikację on line 
ubezpieczenie pacjenta. Dlate-
go od tej strony ten system jest 
bardzo wygodny, na podstawie 
tylko nr PESEL,  pozwala szyb-
ko sprawdzić pacjenta czy jest 
on ubezpieczony. Dlatego nu-
mer PESEL jest  tak ważny przy  
rejestracji w każdej przychodni 
i pacjent, który chce się „dostać” 
do lekarza  jest zobowiązany go 
znać oraz okazać także  dowód 
osobisty w punkcie rejestracji 
czy na izbie przyjęć w szpitalu.

 Co zrobić, gdy system po-
każe, że dany chory nie ma 
prawa do bezpłatnych świad-
czeń medycznych? - Jeśli uwa-
ża, że ma odprowadzane skład-
ki, to złoży on stosowne oświad-
czenie, które zostanie dołączone 
do jego dokumentacji medycz-
nej. Dodam, że na dzień dzisiej-
szy nie do końca wiadomo, czy 
to oświadczenie będzie również 
postawą do wypłaty świadcze-
nia przez NFZ. Dlatego czeka-
my na decyzję NFZ w tej spra-
wie . Co do praktycznej części, 
to powiem, że każdy pacjent 
musi być zweryfikowany w sys-
temie i to  niestety nakłada na 

pracownika rejestracji  dużo 
więcej obowiązków, w tym  ko-
nieczność obsługi  odpowiednie-
go programu komputerowego. 
Co do sprawności tego sytemu, 
to jak na razie nie wystąpiły z 
nim żadne kłopoty czy dodatko-
we problemy techniczne. Pewną 
uciążliwością  jest konieczność  
niestety wydłużonego czasu ob-
sługi, którą mogą odczuć przy-

chodzący do przychodni pa-
cjenci. Dlatego pacjent musi się 
uzbroić w cierpliwość. Dodam, 
że jak na razie nie spotkaliśmy 
się z niezadowoleniem oczeku-
jących pacjentów, lecz z życzli-
wością, która na pewno poma-
ga nam w pracy. Reasumując, to 
na pełną ocenę jeszcze za wcze-

śnie, powiem kolokwialnie „po-
czekamy – zobaczymy”.  – wy-
jaśnia Monika Kępa. 

By zobrazować jeszcze w 
innym miejscu  użyteczność 
systemu udaliśmy się  do 
„PRAXIS” Specjalistycznego 
Zakładu  Opieki Zdrowotnej  w 
Nowogardzie na ul. Dworcowej,

-  Pani Iwona pielęgniar-
ka - od 01.01.2013r pracuje-

my już na systemie eWUŚ, mu-
szę powiedzieć, że jest on dobry 
pod względem sprawdzenia pa-
cjentów, ale niestety zauważyli-
śmy w nim pewne braki. Otóż 
pacjenci ubezpieczeni w NFZ, 
ale posiadający  ubezpiecze-
nie unijne, nie są do zweryfiko-
wania, co za tym idzie nie do 

sprawdzenia. Dlatego musimy 
polegać tylko i wyłącznie na ich 
słowie i uczciwości oraz przed-
stawionym dokumencie. Tak 
samo można powiedzieć o pa-
cjentach, którzy są małżonkami 
i jedno z małżonków ubezpie-
cza drugie. Tutaj system nie za-
wsze pokazuje, że jest któryś z 
małżonków ubezpieczony.  Dla-
tego podsumowując - system 
jest dobry, ale trzeba go jesz-
cze dopracować - kończy wy-
powiedź pielęgniarka z przy-
chodni PRAXSIS.

Najlepiej się sprawdzić w 
systemie!

Aby nie było nieprzyjem-
nych sytuacji czy dramatów 
w nagłych przypadkach, któ-
re pozbawią nas możliwości 
leczenia w momencie gdy już 
pojawimy się w przychodni 
czy szpitalu, najlepiej spraw-
dzić swoje uprawnienia  do 
korzystania z opieki medycz-
nej wcześniej  w Zachodniopo-
morskim Oddziale NFZ, któ-
ry także oferuje swoje wsparcie 
w sprawdzeniu czy jesteśmy 
ubezpieczeni. Do dyspozycji 
są także biura przy ul. Arkoń-
skiej 45, gdzie można się udać 
osobiście lub też dzwonić pod 
nr tel. 91 46 45 045 lub 94 34 
06 712.  Warto również  dodać, 
że nowogardzkie przychodnie 
powinny już wszystkie dyspo-

Pielęgniarki z Praxis podczas wprowadzania danych do nowego systemu

Protest rolników dotarł do Nowogardu
W poniedziałek (7 stycznia) rolnicy, którzy od kilkunastu tygodni protestują w Szczecinie przeciwko wyku-
pywaniu ziemi przez obcokrajowców, wyjechali także na drogi w całym regionie. Przed godz. 14:00 dotarli 
również do okolic Nowogardu. Tym razem rolnicy nie blokowali ruchu, a jedynie go spowalniali. Pod ko-
niec tygodnia mają się odbyć kolejne protesty, być może w zaostrzonej formie. 

Rolnicy biorący udział w pro-
teście mieli na celu nie zabloko-
wać, a jedynie spowolnić ruch na 
głównych drogach dojazdowych 
do większych miejscowości w 
województwie. Wokół Nowogar-
du powstały trzy grupy złożone 
z kolumn ciągników. Jedna jeź-
dziła na odcinku od Maszewa do 
Nowogardu, druga od Golenio-
wa do Kikorzy, trzecia od Pło-
tów do Wojcieszyna, przez Ża-
bowo. I to właśnie ta grupa naj-
bardziej utrudniła ruch na kra-
jowej 6. Za Żabowem zaczyna 
się bowiem wjazd na obwodnicę 
Nowogardu. Rolnicy przed nią 
zawracali, gdyż zgodnie z prze-

pisami, sprzęt rolniczy nie może 
poruszać się po drogach ekspre-
sowych. Na udało się sfotografo-
wać kolumny ciągników w oko-
licach miejscowości Glewice, z 
której to uczestnicy zmierzali z 
Kikorzy w kierunku Goleniowa. 

Przypomnijmy, że od 5 grud-
nia protestujący wyrażają pu-
blicznie swój sprzeciw wobec 
procederowi, jakim jest wykup 
ziemi przez zagraniczne firmy, 
za pośrednictwem podstawio-
nych przez nie osoby, czyli tzw. 
słupów. Rolnicy protestują nie 
tylko przed budynkiem Agencji 
Nieruchomości Rolnych przy ul. 
Szczerbcowej w Szczecinie, ale 

także „krążą” po ulicach miast 
województwa, utrudniając ruch 
uliczny. Jak zapowiadają, za-
kończą protest, kiedy do dymi-
sji poda się szczeciński prezes 
Agencji. Jak na razie w sprawie 
nie osiągnięto żadnego kompro-

misu. 
Pod koniec tygodnia plano-

wana jest kolejna, podobna do 
wczorajszej akcja. Tym razem 
protestujący nie wykluczają blo-
kady dróg. 

KR

nować tym systemem, ale gdy-
by tak nie było, to pozostaje 
nam zadzwonić pod wyżej wy-
mienione numery telefonów. 

Jarek Bzowy 
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Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pani Aliny Ochman
radnej Rady Miejskiej w Nowogardzie III i IV Kadencji 

Synom oraz rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia i żalu

składają
Przewodniczący 
Rady Miejskiej 
w Nowogardzie 
Antoni Bielida

Radni
Rady Miejskiej 
w Nowogardzie

Burmistrz 
Nowogardu 

Robert Czapla

Zca Burmistrza 
Nowogardu 

Damian Simiński

Z szacunkiem i smutkiem 
żegnamy 

śp. Alinę Ochman
synom, rodzinie

wyrazy głębokiego współczucia
i słowa otuchy

składa  
Zarząd Sojuszu Lewicy  

Demokratycznej

Dla pani 
Róży Górczewski

i rodziny
wyrazy głębokiego 

współczucia z powodu 
śmierci męża 
składają nauczyciele  

i pracownicy I Liceum 
Ogólnokształcącego  

w Nowogardzie 

 Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy,  
że w dniu 5 stycznia 2013 r. 

odeszła od nas nasza
ukochana mama i siostra

nauczycielka i działacz społeczny, radna, 
długoletnia Przewodnicząca Oddziału Rejono-
wego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów  

i Inwalidów w Nowogardzie

śp. Alina Ochman  
z domu Czeszko

Msza św. zostanie odprawiona  
w kaplicy w Nowogardzie 

W dniu 9 stycznia o godz. 14.00
Wystawienie trumny w kaplicy od godz. 13.00.

Pochowanie urny 10.01 o godz. 14.00  
na cmentarzu w Nowogardzie. 

Rodzina

Jaka przyszłość czeka miejskie kąpielisko? 

Domki bez gospodarza? 
Zbigniew Gumienny wypowiedział gminie umowę dzierżawy plaży miejskiej, a 
konkretnie części na której znajdują się domki letniskowe. Jaka przyszłość czeka 
teraz nowogardzki ośrodek rekreacji położony nad jeziorem?

Domki bez gospodarza? Takiego scenariusza burmistrz Nowogardu nie 
zakłada. Pytanie tylko ile mieszkańców będzie kosztował i tak już drogi w 
utrzymaniu brak koncepcji na zarządzanie ośrodkiem sportu i rekreacji? 

Na plażę miejską od kilku dni, wstęp jest wzbroniony – przynajmniej do 
czasu zakończenia budowy pomostu, który ma być gotowy w czerwcu. 

Przypomnijmy, że w 2008 
roku gmina rozwiązała umowę 
o dzierżawę kąpieliska z Ro-
mualdem Kowalskim i przeję-
ła obiekt. Wówczas plażę po-
dzielono na dwie części. Samo 
kąpielisko zostało w „rękach” 
miasta. Na dzierżawę drugie-
go fragmentu plaży, z domka-
mi i polem namiotowym ogło-
szono przetarg. Wygrał go Zbi-
gniew  Gumienny, były trener 
nowogardzkiego Pomorzanina 
i właściciel znanego ośrodka 
sportu i rekreacji w Czarnoci-
nie. Umowę na dzierżawę pod-
pisano na  10 lat. W połowie 
września 2012 r, a więc niemal 
po 4 latach,  dzierżawca wypo-
wiedział jednak gminie umo-
wę. Na temat swojej decyzji 
nie chciał zbytnio rozmawiać z 
DN. Stwierdził jedynie, że pro-
wadzenie domków mu się nie 
opłaca. 

Interes nie jest opłacalny. Nie 
ma zbyt wielu chętnych na wy-
najem – mówi Z. Gumienny, 
który przyznaje, że mimo to, 
sporo zainwestował w moder-
nizację domków letniskowych. 

Ile? Tego nie chciał zdradzić 
redakcji. Sprawdza to Urząd 

Miejski. Jak poinformował nas 
burmistrz Nowogardu, trwa 
inwentaryzacja obiektu, która 
ma posłużyć do ostatecznego 
rozliczenia się z Gumiennym. 

Umowa ma być rozwiąza-
na za porozumieniem stron. O 
taką formę prosił sam dzier-
żawca.  Aby to zrobić, musimy 
jednak dokonać inwentaryza-
cji obiektu. Na nasze zlecenie 
rzeczoznawca wylicza także, 

ile obecny dzierżawca zainwe-
stował w obiekt, na podstawie 
dostarczonych przez pana Gu-

miennego dokumentów – mówi 
Robert Czapla. 

Jaka przyszłość czeka obiekt, 
po tym jak umowa zostanie 
rozwiązana? Burmistrz zakła-
da dwie koncepcje. Niestety 
jedna z nich może oznaczać 
kolejne koszty po stronie miej-
skiego budżetu. 

Możliwe są dwa rozwiązania. 
Albo ogłosimy przetarg, albo tą 
część plaży którą dotychczas 

dzierżawiliśmy, również prze-
każemy pod administrowa-
nie Zarządowi Budynków Ko-

munalnych – mówi burmistrz  
Nowogardu. Zapewnia jednak, 
że zanim druga opcja będzie 
poważanie brana pod uwa-
gę, ZBK ma przygotować ra-
port na temat kosztów i przy-
chodów jakie generuje ta część 
kąpieliska.  O zyskach raczej  
mowy nie ma. Utrzymanie tyl-
ko samej plaży kosztuje gminę 
rocznie ok. 100 tys. zł. Do tego 
doliczyć należy kilka prac mo-
dernizacyjno-remontowych, 
które w ubiegłym roku wyko-
nano na obiekcie. Również ten 
rok upłynie pod znakiem ko-
lejnych wydatków. Lada dzień 
ruszy bowiem budowa mola, 
które ma powstać za ponad 
600 tys. zł. Obiekt  ten również 
podniesie koszty funkcjono-
wania miejskiego kąpieliska, 
chociażby po stronie niezbęd-
nych do wykonywania co roku 
prac konserwatorskich. Pozo-
staje także kwestia tego, w jaki 

sposób pracownicy ZBK mie-
liby obsługiwać turystów. Kto 
miałby zajmować się rezerwa-
cją miejsc noclegowych, sprzą-
taniem pokojów, czy chociaż-
by zapewnieniem bezpieczeń-
stwa wczasowiczów? Bez do-
datkowych etatów na plaży bę-
dzie to raczej niemożliwe. 

O tym, jaka przyszłość osta-
tecznie czeka miejskie kąpie-
lisko, dowiemy się jednak z 
pewnością dopiero za kilka 
miesięcy. Problemy z utrzy-
maniem ośrodka przyćmi za-
pewne budowa wspomniane-
go już pomostu. Zgodnie z ta-
blicą informacyjną zawieszo-
ną kilka dni temu na ogrodze-
niu ośrodka przy Promena-
dzie, pracę mają się zakończyć 
18 czerwca br. Molo wybudu-
je spółka Werte ze Szczecina.  
Do tego czasu plaża jest niedo-
stępna dla mieszkańców. 

MS
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Wszystkim, którzy uczestniczyli 
we mszy św. pogrzebowej 

i w ostatniej drodze

śp. Mirona Romana 
Sachryń

składa 
rodzina

Caritas 
informuje 

Zespół Caritas przy para-
fii pw. WNMP informuje, że 
w dniu 11 stycznia (piątek), 
w siedzibie organizacji przy 
ul. 700 Lecia (w podwórku 
ZBK), o godz. 10.00 odbę-
dzie się wydawka żywności z 
nowej dostawy.  Zapraszamy. 

ks. proboszcz 
G. Legutko

Stanisława Kołton, lat: 85, zmarła: 04.01.2013r, pogrzeb: 
07.01.2013r, pogrzeb odbył się na cmentarzu w Nowogardzie. 

Wiesław Smerd, lat: 61, zmarł: 05.01.2013r, pogrzeb: 
08.01.2013r, pogrzeb odbędzie się  o godz. 14:00 na cmentarzu 
w Nowogardzie.

Alina Ochman, lat: 81, zmarła 05.01.2013r, pogrzeb 
10.01.2013r, pogrzeb odbędzie się o godz. 14:00 na cmentarzu  
w Nowogardzie.

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

 w tych dniach odeszli do wieczności 

Jeden bubel obwodnicy - poprawiony

Chodnik już jest,  
kiedy będzie światło?
Po dwóch latach od zakończenia budowy, wiadukt w Karsku został przebudo-
wany. Teraz bezpiecznie mogą z niego korzystać nie tylko kierowcy, ale przede 
wszystkim piesi. Tyle, że jak na razie po zmroku na wiadukcie jest ciemno jak w 
grobowcu. 

Przypomnijmy, że węzeł 
przed Karskiem został odda-
ny do użytku w październi-
ku 2011 roku, jako pierwszy 
z trzech, które zaplanowano 
przy budowie obwodnicy pół-
nocnej. Ku zdziwieniu miesz-
kańców wsi, na wiadukcie nie 
wybudowano ani pasa dla ro-
werów, ani chodnika dla pie-
szych, stwarzając realne za-
grożenie dla wszystkich użyt-
kowników tego ruchliwego 
odcinka obwodnicy. Wówczas 
po sygnałach oburzonych tym 
faktem mieszkańców wsi, któ-
rych praktycznie odcięto od 
świata, redakcja DN temat na-
świetliła. W ślad za nami spra-
wą zajęły się miejskie władze. 
Te podjęły rozmowy z drogo-
wcami, zmierzające do popra-
wy bezpieczeństwa na fatalnie 
zaprojektowanym  wiadukcie. 
Początkowo zakładano kil-
ka wariantów, włącznie z bu-
dową dodatkowej kładki dla 

pieszych i rowerzystów, tak-
że zamontowanie sygnalizacji 
świetlej. Ostatecznie wybra-
no wariant, który od począt-
ku wydawał się najprostszy. 
Na wiadukcie został wydzie-
lony chodnik, dobudowano 
również odcinki chodników 
stanowiące dojście do wiaduk-
tu i wyznaczono przejścia dla 
pieszych na łącznicach węzła. 
Wydzielenie chodnika na wia-
dukcie spowodowało likwida-
cję lewoskrętów w ciągu drogi 
wojewódzkiej. 

Wydzielenie ciągu pieszego 
na wiadukcie na węźle Nowo-
gard Północ kosztowało oko-
ło 454 tysiące złotych, prace te 
w ramach robót uzupełniają-
cych wykonała firma Budimex. 
Prace rozpoczęły się w sierpniu 
ubiegłego roku, a zakończyły w 
końcu października – informu-
je Mateusz Grzeszczuk, rzecz-
nik prasowy Generalnej Dy-
rekcji  Dróg Krajowych i Au-

tostrad oddział w Szczecinie, 
która to zleciła przebudowę 
wiaduktu. 

Teraz mieszkańcy czeka-
ją, aby w następnej kolejno-
ści władze miasta podjęły się 
inwestycji budowy chodnika, 
który połączyłby Karsk, wia-
dukt i Warnkowo, stwarzając 
spójny ciąg komunikacyjny dla 
pieszych i rowerzystów. Było-
by to dość logiczne, w świetle 
planowanej w tym roku budo-
wy pieszo jezdni z Warnkowa 
do Nowogardu. 

Chodnik jest, a kiedy będzie 
światło? 

Chodnik został oddany już 
do użytku. Od kilku tygodni 
korzystają z niego mieszkań-
cy Karska i nie tylko. Wciąż 
jednak po zmroku na wia-
dukcie jest ciemno. Zresztą, 
taka sama sytuacja panuje na 
wszystkich węzłach obwodni-
cy.  Mimo, że wykonawca po-
stawił w tych miejscach łącznie 

360 punktów świetlnych, te po 
zachodzie słońca stoją niczym 
lampy widma. Chociaż od od-
dania obwodnicy do użytku 
minął już prawie rok, żadna z 
nich bowiem nie świeci. 

Okazuje się, że wszystkie-
mu winne są zawiłe procedu-
ry. Wciąż nie gotowa jest do-
kumentacja techniczna, którą 
to GDDKiA ma otrzymać od 
Enei, by móc zgodnie z pra-
wem, lampy włączyć. Ma to 
ponoć nastąpić w lutym tego 

roku. I tu znów pojawi się 
problem. Zgodnie z krajowy-
mi przepisami, od momentu 
uruchomienia całej instala-
cji świetlnej, kosztem jej eks-
ploatacji i utrzymania  zosta-
nie „obarczona” gmina No-
wogard. Z wyliczeń Urzędu 
Miejskiego wynika, że rocznie 
wydamy na to ok. 100 tys. zł. 
Nic nie zapowiada, aby udało 
nam się od tego wydatku wy-
migać...

Marcin Simiński 

Lampy widmo - widoczne w dzień w nocy znikają w ciemności 

Wydzielony pas dla pieszych na wiadukcie. Jaskrawe kolory mają zwiększyć  bezpieczeństwo przechodniów
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Na zdjęciu uśmiechnięty prezes spółki Drewpol, na tle frontów do mebli, z 
których produkcji słynie fabryka w Osinie. 

Zwolnienia w Drewpolu 

Prezes Zarządu: „To przejściowe zjawisko”
Dwanaście osób  otrzymało wypowiedzenia z pracy w fabryce  Drewpol  w Osinie. To odpowiedź na spadek zamówień z rynku krajowe-
go. Zarządu spółki nie opuszcza jednak optymizm. Szefostwo fabryki zapewnia, że to „przejściowe zjawisko” i liczy na wzrost eksportu 
swoich produktów. Ten ma utrzymać produkcję na dotychczasowym poziomie. 

Firma jest stabilna. Zakoń-
czyliśmy ubiegły rok na niewiel-
kim plusiku. Ale na rynku krajo-
wym jest ogromny spadek zamó-
wień.  Wydaje się, że świadomość 
o kryzysie, właśnie teraz dociera 
do klientów i ci zaczynają ogra-
niczać wydatki – przyznaje An-
drzej Niewiński, prezes spółki 
Drewpol w Osinie. 

I to właśnie pustoszejące port-
fele Polaków sprawiły, że zamó-
wienia z krajowego rynku spa-
dły nawet o 30%.  To odbiło się 
również na fabryce w Osinie. W 
grudniu pracę straciło 10 osób. 
Z początkiem roku wypowie-
dzenia otrzymały kolejne 2. Na 
tej liczbie ma się skończyć. Spół-
ka  liczy, że sprawdzą się opty-

mistyczne prognozy dotyczące 
zamówień, jakie mają spłynąć 
do fabryki z zagranicy. Te mają 
utrzymać produkcję na dotych-
czasowym poziomie. 

Myślę, że w naszym przypad-
ku, to przejściowe zjawisko. Pa-
trzymy raczej optymistycznie na 
ten rok. Dział handlowy progno-
zuje wzrost udziału  eksportu w 
sprzedaży na ten rok na poziomie 
60%. Tylko w grudniu wyniósł on 
80%.  Zresztą, gdyby rozwiązania 
formalno-prawne były bardziej 
przyjazne pracodawcom, to część 
naszej załogi udałoby się prze-
trzymać do tego czasu, bo wie-
rzymy w swój produkt  – dodaje 
szef fabryki w Osinie i przyznaje 
jednocześnie, że o tym, czy eks-
portowe prognozy się sprawdzą, 
będzie można powiedzieć do-
piero wiosną. Wtedy to powin-
ny zacząć spływać zamówienia 
do fabryki. 

Drewpol istnieje od 20 lat. To 
spółka ze 100%  polskim kapi-
tałem. Jej roczny obrót wynosi 

około 30 mln złotych. W fabryce 
produkowane są głównie fron-
ty do mebli, ale także akcesoria 
wykończeniowe, takie jak, listwy 
czy pilastry. Wszystkie produk-
ty są wytwarzane z litego drew-
na. Surowiec sprowadzany jest 
nawet z USA. Firma zaopatruje 
czołowych producentów mebli 
nie tylko w Polsce, ale i za grani-
cą, głównie w Rosji. Wciąż  roz-
szerza bazę swoich kontrahen-

tów. Ostatnio nawiązała współ-
pracę z odległymi krajami ta-
kimi jak: Kazachstan czy Kró-
lestwo Bahrajnu w Zatoce Per-
skiej. W Drewpolu pracuje 230 
osób, łącznie z administracją 
biurową. Miesięcznie halę fabry-
ki opuszcza ok. 30 tysięcy róż-
nych elementów meblarskich. 
To sprawia, że jest to największy 
tego typu zakład w Polsce. 

Marcin Simiński 

Siedziba Drewpol Osina

Jedzie pociąg z daleka ...

Były linie  
i nie ma
Wpadła nam w ręce ciekawa mapka sporządzona w  
marcu 1946 r.  przez urzędnika administracji kole-
jowej w Szczecinie. Mapa obrazuje układ linii kle-
jowych przejętych  na Pomorzu Zachodnim, który 
pozostał jako jeden z elementów zbudowanej przez  
Niemców   infrastruktury komunikacyjnej. 

Trzeba przyznać, że widocz-
na na mapie sieć  musi bu-
dzić uznanie. Linie  kolejowe, 
czy  to  normalno-torowe,  czy 
wąskotorowe (cienkie linie na 
mapie) łączyły ze sobą  wszyst-
kie  miasta i miasteczka, a tak-
że przechodziły przez więk-
szość wsi. Czasy się zmieniły i 
struktura transportu również 
– samochody przejęły istot-
ną cześć przewożonego tona-
żu,  jednak trudno pozbyć się 
wrażenia, że likwidacja  wielu 
traktów kolejowych dokona-
na za czasów PRL,  była chyba 
zbyt pochopna. Zwłaszcza, gdy 

przeanalizujemy obecny stan  
linii i doskonałą  kondycję ko-
lei tuż za naszą zachodnią gra-
nicą. Czyż główną przyczy-
ną  takiego okrojenia kolejo-
wej sieci  u nas nie było jednak 
zaniedbanie i brak wyobraźni? 
Na mapie możemy też odczy-
tać nazwy niemieckie  miej-
scowości,  a także pierwotnie 
na ogół krotko używane na-
zwy nadane pierwszych admi-
nistratorów powojennych np. 
Nowogard  nazwano Nowo-
gród, Stargard – Starogród,  a  
Goleniów...hm...Gołonóg Pom.  

Opr. Red. 
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Drogim Jubilatom

Uli i Edkowi Stasiewicz
W dniu 30 rocznicy Ślubu

przyjmijcie najserdeczniejsze życzenia:
jedności, miłości i zgody na dalsze lata wspólnego życia.

Niech Wam one przyniosą 
- szczęście, radość i spełnienie marzeń.

Kochani!
Niech Bóg Was prowadzi i umacnia mocą sakramentu 

małżeństwa, a każdy dzień przypomina piękne słowa złożonej 
przysięgi małżeńskiej.

         Życzenia składają Waldek z Jolą i mamą

Na Twoje wspaniałe 
18 urodziny

życzenia zdrowia  
i uśmiechu losu

dla Natali 
Wróbel

życzą
babcia Danka,  
dziadek Tadek

i rodzice

ŻyCZENIA ŻyCZENIA

„Jasełka„ w Zielonym 
Przedszkolu

       Tuż przed Świętami Bo-
żego Narodzenia, w Zielonym 
Przedszkolu odbyło się przed-
stawienie artystyczne przypo-
minające o tradycji i historii 
świątecznej – Jasełka. Przed-
szkolaki z najstarszych grup 
– Zielone Jabłuszka i Zielone 
Motyki – pod czujnym okiem 
swoich wychowawczyń – Pani 
Magdy, Eli i Sylwii- zaprezen-
towały zaproszonym gościom 
– rodzicom oraz kolegom i ko-
leżankom z młodszych grup – 
swoje zdolności artystyczne. 
W bardzo nowoczesny sposób 

została przedstawiona historia 
narodzin Syna Bożego – Pana 
Jezusa, oraz jego wspaniałych, 
dostojnych gości odwiedzają-
cych go w małej stajence w Be-
tlejem. Wszyscy licznie zebra-
ni goście wspólnie z aktorami 
uczestniczyli  w przedstawie-
niu, śpiewając piękne polskie 
kolędy. Atmosfera była bardzo 
gorąca, a owacjom  nie było 
końca. Mali aktorzy z wielką 
radością i wzruszeniem przy-
jęli pochwały oraz podzięko-
wali za oklaski.

Infor. własna 

Śpiewające Anielice

Jezus w żłobku

Ostrzyca – ciśnienie wróciło 
Nie będzie trzeba budować dodatkowego zbiornika retencyjnego, ani też kolej-
nej przepompowni. Okazało się, że przyczyną niskiego ciśnienia wody w Ostrzy-
cy, była po prostu pęknięta rura. Woda zamiast do mieszkań, wyciekała przez 
uszkodzony wodociąg do pobliskiej rzeki. Mieszkańcy wsi cieszą się, że w koń-
cu jest normalnie, ale pytają, dlaczego PUWiS potrzebował aż kilka miesięcy, by 
ustalić przyczynę awarii? 

Przypomnijmy, że o sprawie 
pisaliśmy w lipcu tego roku. 
Wtedy to bowiem mieszkańcom 
wsi wyczerpała się cierpliwość. 
Stanęły junkersy, pralki auto-
matyczne i zmywarki, a ludzie 
zamiast kąpać się pod pryszni-
cem, myli się w miskach, gotu-
jąc wodę na gazie. W dzień w ru-
rach praktycznie nie było ciśnie-
nia. Trochę lepiej było po zmro-
ku. Niektórzy czekali więc do 
późnych godzin nocnych, żeby 
się porządnie umyć, lub zrobić 
pranie. Na niskie ciśnienie na-
rzekali także strażacy z miejsco-
wego OSP. W hydrantach wody 
także było jak na lekarstwo. 

PUWiS na początku nie wie-
dział gdzie leży problem. Przed-
siębiorstwo przekazało doku-
mentację do biura, które projek-
towało ukończony w roku 2007 
nowy wodociąg, w celu dokona-
nia ponownych obliczeń doty-
czących ilości i ciśnienia wody 
dostarczanej do Ostrzycy. Po-
jawiło się wówczas kilka po-
mysłów na rozwiązanie kłopo-
tu. Pierwszy dotyczył budowy 
zbiornika retencyjnego, z które-
go zapas wody byłby wtłaczany 
do sieci w momencie spadku ci-
śnienia, przy dużych jej rozbio-
rach. Kolejne rozwiązanie pole-
ga na wykorzystaniu nierucho-
mości po byłej stacji uzdatnia-
nia wody w samej Ostrzycy. Na 
szczęście, tak duże i kosztowne  
inwestycje nie będą potrzebne. 
Przedsiębiorstwo Usług Wod-
nych i Sanitarnych Sp. z o.o. w 
Nowogardzie poinformowało, 
iż  przyczyną braku prawidło-
wego ciśnienia wody na przeło-

mie okresu od maja do grudnia 
br. była awaria na głównej sieci 
wodociągowej PCV śr.110 mm, 
a mówiąc wprost pęknięcie jed-
nej z rur. Woda zamiast do kra-
nów wyciekała do pobliskiej 
rzeki. Tuż przed wigilią Bożego 
Narodzenia ciśnienie w rurach 
wróciło. 

Po zlokalizowaniu miejsca 
awarii okazało się, że sieć prze-
biega w kolizji ze starą istnieją-
cą kanalizacją sieci deszczowej 
i bezpośredni wyciek wody do 
przedmiotowej kanalizacji desz-
czowej utrudniał zlokalizowa-
nie faktycznego miejsca awarii. 
W związku z powyższym pra-
cownicy naszych służb technicz-
nych podjęli ryzykowną decyzję 
o zwiększeniu ciśnienia wody do 
9 atmosfer na stacji podnoszenia 
ciśnienia w miejscowości Kulice, 
co w rezultacie doprowadziło do 
zlokalizowania miejsca wycieku 
wody na sieci wodociągowej. W 
konsekwencji  przedsiębiorstwo 
nasze w trybie niezwłocznym , 
awaryjnym, przystąpiło do usu-
wania skutków powstałej awarii. 
Po zlokalizowaniu przedmioto-
wej awarii została ona usunięta 
w ciągu 4 godzin i osiągnięto za-
mierzony cel, uzyskując ciśnienie 
na sieci w granicach normy  tj. 3 
atmosfery.  Na odcinku powstałej 
awarii został wymieniony całko-
wicie urobek, w celu uniknięcia 
ponownego takiego zdarzenia i 
właściwie zabezpieczyliśmy od-
cinek rury wodociągowej – po-
informowała Beata Augustynek, 
główny specjalista PUWiS. 

Teraz jest takie ciśnienie, że 
prawie rury wyrywa ze ścian – 

mówi sołtys wsi Ostrzyca Da-
riusz Olejnik. 

Mieszkańcy cieszą się, że życie 
wróciło do normy. Zastanawiają 
się jednak, dlaczego PUWiS po-
trzebował aż kilka miesięcy by 
wykryć przyczynę awarii? 

Prace były utrudnione ze 
względu na brak aktualnej in-
wentaryzacji przebiegu przed-
miotowej sieci (niezgodny prze-
bieg z obecnym planem), która 
wykonana była w latach 70-tych, 
niezgodnie ze sztuką budowlaną 
– wyjaśnia spółka.                    

No cóż, w tym przypadku jak-
że trafne jest porzekadło „lepiej 
późno niż wcale”. Dobrze też, 
że awarię udało się usunąć bez 
zbędnych inwestycji, które final-
nie mogłyby wpłynąć na cenę 
wody. 

PUWiS jeszcze nie obliczył ile 
stracił na wycieku. To dopiero 
okaże się, gdy za miesiąc spisa-
ne zostaną wartości z wodomie-
rzy zamontowanych w domach 
mieszkańców Ostrzycy. 

Marcin Simiński 

Tak jeszcze w lipcu leciała woda z kranów w Ostrzycy. Teraz, jak mówią mieszkańcy, ciśnienie niemal wyrywa 
rury ze ścian. Pytają tylko kto zapłaci za straty spowodowane trwającą kilka miesięcy awarią rurociągu?
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35. międzynarodowe spotkanie wspólnoty taize, Rzym 28.12.2012 – 02.01.2013

Młodzież podbija Rzym!
W dniach od 28 grudnia do 2 stycznia Wieczne Miasto przeżywało prawdziwy „najazd” czterdziestotysięcznej armii młodych chrześci-
jan – katolików, prawosławnych, protestantów etc., przybyłych z całej Europy. Już po raz 35. trwając na modlitwie wraz ze wspólnotą 
Braci z Taize pragnęli wyrazić ogólną chęć i potrzebę odnalezienia tego, co nas łączy na łonie podzielonego różnymi historycznymi wy-
darzeniami procesami chrześcijaństwa.

W ciągu 6 dni uczestnicy byli 
przyjmowani przez 250 wspól-
not parafialnych, znajdując dach 
nad głową u rodzin, na terenach 
klasztorów, parafii oraz w kilku 
przypadkach w większych ha-
lach na terenie miasta. W duchu 
hasła przewodniego „Pielgrzym-
ka zaufania przez ziemię” zarów-
no ci, którzy udzielali schronie-
nia, jak i pielgrzymi, starali się 
wykazywać otwartość bez wzglę-
du na narodowość czy wyznanie. 
Zdaje się, że o to właśnie chodzi 
w chrześcijaństwie, w którym 
bratem jest każdy człowiek.

W pielgrzymce wzięła również 
udział liczna grupa ze Szczeci-
na i okolic na czele z duszpaste-
rzami, pochodzącymi ze Star-
gardu Szczecińskiego, księżmi 

chrystusowcami Zbigniewem 
Reguckim i Kamilem Żyłczyń-
skim oraz klerykami z Arcybi-
skupiego Wyższego Seminarium 
Duchownego Adrianem Laszu-
kiem, Michałem Ikertem i Paw-
łem Szelochem. Do grupy szcze-
cińskiej dołączyło również kilka 
osób z Nowogardu, m.in. Aga-
ta Tychoniec, nauczycielka ję-
zyka hiszpańskiego - Spotkanie 
Taize to bezpośrednie doświad-
czenie zróżnicowania kulturo-
wego i językowego Europy. Uczy 
otwartości na odmienność oraz 
tego, by nie zamykać się w czte-
rech ścianach własnego spojrze-

nia na świat. Wspólne modlitwy 
w przepięknych bazylikach Rzy-
mu, spotkanie z papieżem, a tak-
że  życzliwość goszczących nas 
włoskich rodzin to wspomnie-
nia, które  pozostaną ze mną na 
długo – stwierdza Agata.

U źródła
Gdyby ruiny starożytnego 

Rzymu potrafiły mówić, opo-
wiedziałby nam nie tylko o 
świetności, tyranii czy geniuszu 
tych, którzy kazali je wznieść, z 
pewnością zdałyby obszerną re-
lację z życia pierwotnego Ko-
ścioła świętych apostołów; na-
leżą do nielicznych „świadków” 
działalności wspólnoty niepo-
dzielonej, skupionej w jedności 
wokół Piotra i jego następców 

i dzięki temu w naturalny spo-
sób stwarzają poczucie jedno-
ści.Przeżycia duchowe potęgują 
również wnętrza rzymskich ba-
zylik i innych chrześcijańskim 
miejsc kultu w granicach Miasta, 
wzniesionych ad maiorem Dei 
gloriam i kierujących człowieka 
w stronę Absolutu. 

 - Myślę, że poprzez tego typu 
spotkania możemy przezwycię-
żać podziały, które są na łonie 
chrześcijaństwa. Jest to prze-
piękne świadectwo ludzi mło-
dych. Oni wykazują wolę szuka-
nia jedności. Wierzą w to i an-
gażują się z pasją. Już od trzech 

lat jeżdżę na tego typu spotka-
nia. Każde jest inne i są różne 
doświadczenia, ale zawsze wi-
dzę, że wszyscy są wtedy razem, 
zwłaszcza podczas wspólnych 
modlitw; to są momenty bardzo 
intensywnych przeżyć – wyzna-
je StefanoZordan, pochodzący z 
Ivrei we Włoszech, student w Sa-
int Patrick’s College w Irlandii. 
Swoimi refleksjami podzielił się 
również Matyas Kovacs z Rumu-
nii, student Akademii Muzycz-
nej –W spotkaniach wspólnoty 
Taize uczestniczę po raz pierw-
szy. Musze przyznać, że na po-
czątku byłem zaszokowany kie-

dy zobaczyłem ile młodych osób 
tu przybyło. Te spotkania łączą 
ludzi i wiele wyznań w ramach 
chrześcijaństwa. Wszyscy szuka-
ją wspólnego punktu odniesie-
nia, dzielą się swoimi historiami, 
doświadczeniami - to jest wspa-
niałe.

W kierunku 
urzeczywistnienia
Świadectwa młodych ludzi, re-

prezentujących różne wyznania 
wskazują na to, że dążenie do 
jedności w ramach ekumenizmu 
nie jest li tylko ładnie brzmią-
cym sloganem, ale realną rzeczy-
wistością. Mówi Bianca Gollner, 
która na spotkanie Taize przyje-
chała z Wurzburga – Należę do 
Kościoła protestanckiego. Czuję, 
że uczestniczę w niezwykle istot-
nym wydarzeniu. Wielu mło-
dych chrześcijan może się spo-
tkać na wspólnej modlitwie, aby 
oddać cześć Bogu-Stwórcy. W 
takich momentach widzimy, że 
my chrześcijanie nie jesteśmy na 
tym świecie sami. Możemy wiele 
spraw przemyśleć, przedyskuto-
wać, porozumieć się nawzajem, 
co może przynieść dobre efekty. 

Wydarzenia ostatnich dni w 
Rzymie były również szczegól-
nym przeżyciem dla Pawła Sze-
locha, kleryka, studenta I roku 
w Wyższym Seminarium Du-
chownym w Szczecinie. - Przede 
wszystkim takie wydarzenia łą-
czą ludzi. Pokazują, że jeste-
śmy jednym Kościołem. Pomi-
mo tego, że może niektóre spra-
wy nas dzielą, najważniejsze jest 
to, aby wyjść do człowieka, któ-
ry szuka Boga i pomóc mu go 

odnaleźć. Zauważyłem, że wie-
lu młodych ludzi, którzy pocho-
dzą z różnych środowisk, krajów, 
chcą być jednością. Chcą wspól-
nie iść do Boga. Chciałbym po-
jechać na takie spotkania za rok, 
ponieważ poznałem wielu do-
brych ludzi. Przykład księży, u 
których nocowaliśmy, ich otwar-
tość, oraz serdeczność rodzin, 
które nas gościły sprawiają, że 
również ja chciałbym dawać to, 
co sam od nich otrzymałem.

Do zobaczenia za rok 
w Strasbourgu!
Na dzień przed zakończeniem 

spotkania Taize nad Rzymem 
przeszła ulewa, - „miasto żegna-
ło nas łzami” - stwierdziła jedna 
z uczestniczek. Widocznie, roz-
szerzając perspektywę oglądu 
rzeczywistości o aspekt escha-
tologiczny, był to znak, że dąże-
nie do jedności, przełamywanie 
dzielących nas barier, jest bar-
dzo pożądanym czynnikiem bu-
dowania przestrzeni pokoju na 
świecie, w oparciu o chrześci-
jański uniwersalizm. Za rok, ci 
którzy zachwycili się charyzma-
tem wspólnoty Taize będą mie-
li okazję do ponownego spotka-
nia, tym razem na pograniczu 
francusko-niemieckim, w Stras-
bourgu, można by stwierdzić, że 
w miejscu także symbolicznym, 
gdyż jednym z centrów zlaicyzo-
wanej Europy. Miejmy nadzie-
ję, że i tam młodzi chrześcijanie 
dadzą przykład, że na morzu ży-
cia trzeba kotwiczyć głęboko w 
Chrystusie i stale o tym przypo-
minać – „w porę i nie w porę”.

Piotr Słomski

Zmęczeni, ale duchowo odnowieni i zadowoleni! 

Bardzo miłe spotkanie z kolumbijskim kardynałem Dario Castrillon Hoyos, byłym prefektem kongregacji ds. Du-
chowieństwa (1996-2006) i byłym przewodniczącym Papieskiej Komisji Ecclesia Dei. Kardynał Castrillon Hoyos 
uczestniczył w Konklawe 2005 roku, w trakcie którego został zaliczony do tzw. Papabile, czyli potencjalnych na-
stępców Jana Pawła II. Po lewej, Adrian Laszuk (seminarzysta I roku), w środku Piotr Słomski - autor artykułu. 
Fot. Lucyna Dmitrowicz.



8-10.01.2013 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

9

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Sprzedam nowe, własnościowe,  
2 pokojowe mieszkanie o pow. 58 m2 
w Nowogardzie na ulicy Racibora I 4

KONTAKT:                PIB „PRO-BUD s.c.
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14
tel.: 91 39 25552; 783 570 056    www: probud-nowogard.pl

Ośrodek Szkolenia Kierowców 
Fedeńczak 

Zaprasza na rozpoczęcie kursu kat. B.  
14 stycznia 2013 roku g. 16.00

Promocyjna cena nadal obowiązuje!!! 
Zapraszamy!

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

tEL.  913 922 165
 tEL. 91 577 20 07

Kto śpiewa modli się dwa razy

Kolędowali  w  NDK 
 W dniu 06. 01.2013 roku zgromadzona w NDK publiczność miała możliwość 
spróbować własnych sił wokalnych, podczas  wspólnego śpiewania znanych kolęd 
i pastorałek. Śpiewał i akompaniował na fortepianie do każdej kolędy i pastorał-
ki muzyk Lech Szpon.

Prawie 2 godzinna impre-
za odbyła się w   odświętnej 
scenerii, którą organizowały 
jako główne elementy 2 cho-
inki i nastrojowe  oświetlenie. 
W  powitalnym przemówieniu 
dyr. NDK, Aneta Drążewska, 
serdecznie wszystkich przywi-
tała, a następnie przypomnia-
ła skróconą historię powsta-
nia kolęd i pastorałek, oma-
wiając te najbardziej znane i 
popularne. Po czym na  scenie 
pojawił się Lech Szpon, któ-
ry rozpoczął swój koncert, za-
praszając tym samym widow-
nię do wspólnego śpiewania. 
Teksty kolęd były wyświetlane 

na ekranie, co znacznie ułatwi-
ło licznie zebranej publiczno-
ści wspólny śpiew. Poza wspo-
mnianym L. Szponem wystą-
pił także młodzieżowy zespół 
CRESCENDO. Zaprezentowa-
ny przez zespół repertuar sta-
nowił niemałą niespodzian-
kę, ponieważ  przygotował on   
bardzo ciekawe interpretacje  
wykonywanych przez  siebie 
utworów, w tym  nawet  ob-
cojęzyczną wersję. To  wspól-

ne śpiewanie swoją obecnością 
zaszczycili: Proboszcz Parafii   
pw. św. Rafała Kalinowskiego 
w Nowogardzie,   ks. kan. Ka-
zimierz Łukjaniuk i proboszcz 
Parafii pw. WNMP, ksiądz 
Grzegorz Legutko, którzy tak-
że w krótkich z osobna prze-

mówieniach wyrazili radość 
obecności i wspólnego kolędo-
wania. Uroczystość zakończył 
ks. kan. Kazimierz Łukjaniuk 
podziękowaniami za zapre-
zentowany program. 

Jarek Bzowy 

Lech Szpon przy fortepianie

Zespół Wesoła Ferajna dzielnie wspierał wokalnie artystę i publiczność

Zespół młodzieżowy był niespodzianką dla widowni, która za występ na-
grodziła wykonawców gromkimi brawami

Widownia bardzo chętnie śpiewała kolędy

Choinka w Dąbrowie
W dniu 5 stycznia 2013 roku w Dąbrowie Nowogardzkiej, Rada 
Sołecka oraz Stowarzyszenie Mieszkańców Dąbrowy „DĄB” zor-
ganizowały choinkę dla dzieci sołectwa. 

Choinka rozpoczęła się o godz. 17:30 
częścią artystyczną,  której repertu-
ar kolęd oraz utworów ludowych za-
prezentował zespół „Wesoła Ferajna” z 
Nowogardzkiego Domu Kultury pod 
kierownictwem Pani Barbary Źróbek. 
W trakcie występu na salę przybył św. 
Mikołaj z prezentami. Mikołaj w asy-
ście zespołu wręczył dzieciom paczki i 
pozował do wspólnych zdjęć. Po wrę-
czeniu paczek, dzieci mogły bawić się 
wspólnie z zespołem. Mamy nadzie-
ję, że dzieci dobrze wspominać będą 
św. Mikołaja do przyszłego roku, do 

następnej choinki. Serdeczne podzię-
kowania kierujemy do Pani Dyrektor 
Nowogardzkiego Domu Kultury za 
wypożyczenie sprzętu nagłaśniające-
go. Podziękowania również dla Pani 
Barbary Źróbek, a przede wszystkim 
dla członków Zespołu „Wesoła Feraj-
na” za występ na naszej choince.  Pra-
gniemy też podziękować mieszkań-
com Dąbrowy i okolic za tak  liczne 
przybycie na imprezę i mamy nadzie-
ję, że się podobało. 

Sołtys i Rada Sołecka

Występ zespołu „Wesoła Ferajna” 
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I runda Pucharu NALP

„Koncert” Bad Boys Juniors 94
W niedzielę (6 stycznia) w hali ZSO została rozegrana I runda Pucharu Nowogardzkiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej. Spotkania stały na 
wysokim poziomie, w 8 meczach padło aż 46 goli, z których 15 było autorstwem zawodników Bad Boys Juniors 94!

W pierwszej parze gier pu-
charowych los skojarzył Tubisi 
i Parasol. Zawodnicy I ligi od 
początku istnienia rozgrywek 
o Puchar NALP’u dochodzi-
li bardzo wysoko, raz spośród 
trzech edycji sięgnęli po tro-
feum. Jednak piłkarze Paraso-
la liczyli na to, że Tubisie fatal-
ną dyspozycję z I ligi przeniosą 
również na pucharową rywa-
lizację. Jednak od pierwszego 
gwizdka nic na to nie wska-
zywało, nawet, gdy Parasol na 
początku drugiej połowy wy-
szedł na prowadzenie. Z gola 
drugoligowcy cieszyli się nie-
całą minutę, gdyż Tubisie byli 
w stanie natychmiast odpowie-
dzieć. Kolejne minuty przy-
niosły jeszcze dwa trafienia 
dla faworytów i trzeba szcze-
rze przyznać, że gdyby nie in-
terwencje bramkarza Paraso-
lu, Łukasza Gradzika, wynik 
mógłby być bardziej okazały. 
W kolejnym meczu Budowla-
ni nie pozostawili żadnych złu-
dzeń piłkarzom Zamkowej 7 i 
z dużym spokojem zainkaso-
wali rywalom 6 bramek. Na-
stępnie na parkiet wybiegły 
zespoły Czarnych Chmur i Ja-
strzębia Łosośnica, to była jed-
na z dwóch najbardziej wyrów-
nanych par. Beniaminek I ligi 
ograł obecnego lidera II ligi 
3:0, piękną bramkę dla zwy-
cięzców zdobył Piotrowicz, ko-
lejną dorzucił Marszałek, nato-
miast strzelanie zakończył za-
wodnik Czarnych Chmur po-
konując własnego bramkarza. 
W czwartym z kolei meczu, 
kibice byli świadkami istne-

go pogromu, jaki zafundowa-
li młodym piłkarzom Straża-
ka Wyszomierz doświadczeni 
piłkarze Bad Boys Juniors 94. 
Maciej Gołdyn w tym spotka-
niu zdobył 5 goli, 3 trafienia 
dorzucił Krystian Miklas i w 
efekcie zawodnicy z Wyszo-
mierza otrzymali srogą lekcję. 
Wynik 15:3 robi wrażenie, jed-
nak należy pamiętać, że w dru-
giej rundzie Bad Boysi będą 
już mieli o wiele trudniejszego 
rywala, gdyż zagrają o półfinał 
z Seniorami. Seniorzy grali za-
raz po Bad Boysach i bez więk-
szych problemów uporali się z 
piłkarzami FC Rezerwy. War-
to przypomnieć, że do Senio-
rów powróciła już część zawie-
szonych piłkarzy, a za tydzień 
wystąpią już bez wykluczeń 
kadrowych. Zatem zapowia-
da się szlagierowe spotkanie w 
ćwierćfinale. W przedostatnim 
meczu naprzeciw siebie stanęli 
piłkarze Probudu Wyszomierz 
i Pomorzanina II – to była ko-

lejna bardzo wyrównana para. 
W roli faworytów wypadałoby 
stawiać Probud, który wystę-
puje w lidze wyżej, jednak ze-
społu Pomorzanina nie można 

lekceważyć. Piłkarze z Wyszo-
mierza zagrali tak jak powin-
ni, twardo i skutecznie, dzięki 
czemu utarli nosa ambitnym 
zawodnikom Pomorzanina i 

po zwycięstwie 3:1, awansowa-
li do ćwierćfinału. Na koniec 
mecz w którym rozczarowali 
piłkarze Olimpiakosu i niemal 
wcale nie przeciwstawili się 
Jantarowi. W efekcie  zawodni-
cy z I ligi wygrywają 5:0 i mogą 
już myśleć o kolejnej rundzie. 
Tym razem pierwszej rundy 
pucharu nie przebrnęła żadna 
drużyna z II ligi.

W najbliższą niedzielę odbę-
dą się mecze ćwierćfinałowe, 
półfinały oraz mecz o 3 miejsce 
i finał. Wykaz par ćwierćfinało-
wych, oraz drabinkę, zaprezen-
tujemy w kolejnym wydaniu 
Dziennika Nowogardzkiego.

KR

Mimo ambitnej walki zawodnicy Jastrzębia Łosośnica nie zdołali pokonać pierwszoligowców.jpg

Golkiper Zamkowej 7 co chwilę stawał oko w oko z zawodnikami Budowlanych.jpg

Jedna z szybkich akcji Tubisi wyprowadzona z własnej połowy

 Tubisie – Parasol 3:1 (0:0) (A. Lipiński x2, P. Maksymowicz – D. 
Dudziec)

 Budowlani – Zamkowa 7 6:1 (2:0) (D. Kubski x2, B. Kaczor, S. Or-
łowski, T. Gołaszewski, D. Grzelak – P. Grzech)

Czarne Chmury – Jastrząb Łosośnica 3:0 (1:0) (A. Piotrowicz, T. 
Marszałek, Sam.)

 Bad Boys Juniors 94 – Strażak Wyszomierz 15:3 (7:1) (M. Gołdyn 
x5, K. Miklas x3, W. Bonifrowski x2, W. Guźniczak x2, Z. Mroczko x2, 
T. Durkowski – D. Pałczyński, D. Michalczuk, D. Maślak)

 Seniorzy – FC Rezerwa 4:1 (0:0) (M. Borowik x2, M. Dobrowolski, 
M. Cyran – M. Łuczak) 

 Probud Wyszomierz – Pomorzanin II Nowogard 3:1 (2:0) (K. Pa-
celt, E. Kamiński, A. Kacprzak – J. Fijałkowski)

 Jantar – Olimpiakos 5:0 (1:0) (K. Lewandowski x2, D. Langner, M. 
Grzejszczak, G. Wnuczyński)
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Koniec pierwszej rundy rozgrywek siatkarskich

Czermnica ogrywa Sikorki
W sobotę (5 stycznia) w hali sportowej SP nr 4, rozegrana została ostat-
nia kolejka I rundy gier ligi siatkarskiej LZS. Wojcieszyn znów wygry-
wa swoje spotkanie, choć w konfrontacji z outsiderem traci seta. Nato-
miast niezwykle zaciętą walką uraczyli kibiców siatkarze Czermnicy i Si-
korek, którzy walczyli o drugie miejsce w tabeli, po 5 setach ostatecznie 
to Czermnica inkasuje 2 punkty.

Rywalizacja rozpoczęła się od meczu 
lidera z najsłabszą w tym sezonie druży-
ną z Ostrzycy. Siatkarze zajmujący ostat-
nie miejsce w tabeli, do tego meczu nie 
zdobyli choćby seta w całych rozgryw-
kach! Choć w pojedynku z Wojcieszy-
nem stali na straconej pozycji, to mimo 
wszystko udało im się wygrać seta i prze-
rwać tą niechlubną serię. Wojcieszyn po 
tym zwycięstwie umacnia się na pierw-
szym miejscu i wciąż piastuje serię spo-
tkań bez porażki. W kolejnym pojedyn-
ku spotkały się zespoły, które sąsiadują 
w tabeli, czyli Nadleśnictwo i Kościusz-
ki. Siatkarze z Nowogardu utrzymali 5 
pozycję w tabeli, jednak zwycięzcę wy-
łonił dopiero tie-break. Do niespodzian-

ki doszło w przedostatnim pojedynku 
dnia, gdy na parkiet wybiegli siatkarze 
ZK Nowogard i reprezentanci Szczyt-
nik. Zawodnicy z Nowogardu na koncie 
mieli tylko jedno zwycięstwo i 3 punk-
ty, Szczytniki to 4 drużyna w tabeli, któ-
ra uzbierała o 7 punktów więcej. Mimo 
wszystko to, zawodnicy ZK przystąpili 
do tego meczu bardziej skoncentrowani, 
przez co oddali swoim rywalom tylko 
jednego seta i zainkasowali drugie zwy-
cięstwo w rozgrywkach. Dzięki temu 
siatkarze ZK Nowogard, znów włączy-
li się do walki, przynajmniej o pierw-
szą piątkę tegorocznych rozgrywek. Na 
koniec mecz na szczycie. Drugi w tabe-
li zespół Sikorek podejmował siatkarzy 

3 drużyny, czyli Czermnicy. Po długiej 
i wyczerpującej walce, o losach meczu 
decydował tie-break, w którym więk-
szym spokojem wykazali się siatkarze 
Czermnicy, którzy ostatecznie zwycię-
żyli 3:2. Dzięki temu wynikowi, Czerm-
nica zrównała się punktami z Sikorkami. 
Runda rewanżowa rozpoczyna się już w 
najbliższą sobotę. 

KR  
7 kolejka:
Wojcieszyn – Ostrzyca 3:1
Nadleśnictwo – Kościuszki 3:2

ZK Nowogard – Szczytniki 3:1
Czermnica – Sikorki  3:2

M M Sety +/- P
1 Wojcieszyn 7 21 – 6 20
2 Czermnica 7 19 – 10 16
3 Sikorki 7 18 – 7 16
4 Szczytniki 7 13 – 13 10
5 Nadleśnictwo N-d 7 14 – 14 9
6 Kościuszki 7 9 – 15 7
7 ZK Nowogard 7 7 – 16 6
8 Ostrzyca 7 1 – 21 0

I Powiatowy turniej Piłki Nożnej Halowej Jednostek OSP Powiatu Goleniowskiego

Nowogard drugi w powiecie!
Dnia 29 grudnia w Maszewie rozegrany został I Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Halowej Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 
Powiatu Goleniowskiego, o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Goleniowie. Nowogard reprezentowa-
li strażacy z Wyszomierza, którzy najpierw 15 grudnia, zwyciężyli w gminnych eliminacjach.

Zanim strażacy reprezentu-
jący Nowogard stanęli na dru-
gim stopniu podium w powia-
towych mistrzostwach, mu-
sieli najpierw rywalizować w 
gminnym etapie tego turnie-
ju. W hali sportowej ZSO w 
Nowogardzie zaprezentowało 
się 9 zespołów: Wyszomierz, 
Orzechowo, Błotno, Szczyt-
niki, Ostrzyca, Osowo, Osina, 
Redło i Węgorza. Najlepsi oka-
zali się piłkarze Wyszomierza i 
to właśnie oni wystąpili na po-
wiatowych mistrzostwach w 

Maszewie jako reprezentanci 
gminy Nowogard. W powiato-
wym turnieju wystąpiło w su-
mie 6 zespołów, które rywali-
zowały w grupie każdy z każ-
dym. Poza Nowogardem na 
boisku walczyli jeszcze dru-
howie z Goleniowa, Przybier-
nowa, Maszewa, Osiny i Step-
nicy. Zawodnicy z Nowogar-
du tylko raz zaznali porażki, 
w swoim pierwszym meczu, 
turnieju przeciwko strażakom 
z Goleniowa. Później było już 
tylko lepiej! Żadna z pozosta-

łych drużyn nie była w stanie 
wygrać z Nowogardem, który 
pokonał również zwycięzców 
tego turnieju, zespół z Przy-
biernowa. Na trzecim stopniu 

podium stanęli piłkarze z Go-
leniowa. Drugie miejsce, to 
spory sukces zawodników z 
Wyszomierza, którzy godnie 
reprezentowali w Maszewie, 

Nowogard. Reprezentantom 
naszej gminy gratulujemy oraz 
życzymy kolejnych sukcesów!

KR
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Polsko-macedoński konkurs  
bożonarodzeniowy
12 grudnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  odbył się polsko-macedoński konkurs 
bożonarodzeniowy z języka angielskiego i niemieckiego. 

W konkursie wzięło udział 14 
grup z języka angielskiego z Polski 
i Macedonii oraz 9 grup z języka 
niemieckiego z Polski.

Wyniki konkursu z języka an-
gielskiego:

I           III-7 Macedonia
 I-6 Macedonia
 II-2 Macedonia
II          IV TŻ Polska
III         II TM Polska
Wyniki konkursu z języka nie-

mieckiego:

I           IV TE Polska
II          IV TŻ Polska
III         I THO Polska

Ogłoszenie wyników oraz uro-
czyste wręczenie dyplomów i na-
gród odbyło się 18 grudnia w sali 
nr 22. Nagrody i dyplomy wręcza-
ne były przez dyrekcję ZSP – Pana 
Stefana Sitkowskiego i Panią Alicję 
Jaklińską. Informacja o pierwszym 
miejscu dla szkoły macedońskiej 
przekazana została internetowo, a 

dyplomy wysłano pocztą.
Konkurs został przygotowany 

przez polskich nauczycieli z ZSP 
w Nowogardzie (język angielski 
– Danuta Adamczyk, Ewelina Fe-
dak, Karolina Jaklińska – Czyżak, 
Mirosława Szymaniak, język nie-
miecki – Michał Daca, Marta Por-
tas, Magdalena Wojciechowska). 
Zadania sprawdzały znajomość 
słownictwa bożonarodzeniowego 
oraz tradycji.

Najpiękniej przystrojone klasy 
19 grudnia już po raz kolejny odbył się w ZSP kon-

kurs na najładniejszy świąteczny wystrój klas. W ko-
misji oceniającej znalazły się w tym roku następujące 
osoby: Pani Alicja Jaklińska, Pani Małgorzata Łuka, 
Pani Beata Zagórska oraz członkowie Samorządu 
Uczniowskiego – Agata Augustynek i Kuba Gradus. 
Po długich naradach klasyfikacja przedstawiła się na-
stępująco:

I miejsce – klasa I TE
II miejsce – klasa I K
III miejsce – klasa III TH
Wyróżnienie za oryginalne przystrojenie warszta-

tów szkolnych odebrał Pan Zdzisław Kostrzewski. Po 
rozdaniu dyplomów i słodkich upominków wszyscy 
ustawili się do pamiątkowej fotografii. 

Najpiękniej przystrojony gabinet (klasa I TE ) Zdjęcie pamiątkowe Rozdanie nagród 

…i nagródRozdanie dyplomów…

….inni natomiast roześmiani 

Niektórzy zawodnicy skoncentrowani…

Uczestnicy konkursu

Uczestnicy konkursu z Macedonii (Dime, Metodi, Teo, Robert) 
z opiekunkami (Angelina Tutarkowa, Snezana Brzakov, Veri-
ca Angjuseva).
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INFORMAtOR LOKALNy - NOWOGARD

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

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

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

KUPIĘ SILNIKI
elektryczne, spalinowe, spawarki, 
części samochodowe - stan bez 

znaczenia.  
Niesprawne, stare, zniszczone.

Tel. 510 815 498

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

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

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

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

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

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

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

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

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

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

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Serdeczne 
podziękowania 

dla Nadleśnictwa 
Nowogard  

za otrzymane  
upominki 

składają  
wychowawcy oraz 
wychowankowie

z Wielofunkcyjnej Placówki 
Wychowawczej

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

profesjonalna mechanika od A do Z
SZYBY SAMOCHODOWE

do osobowych i ciężarowych - montaż i naprawa

WARSZTAT SAMOCHODOWY AUTO TOP

Uwaga wędkarze
PZW Nowogard

koło Miejsko-Gminne
organizuje w dniu 

13.01.2013 r.
spiningowe 

zawody wędkarskie 
„Troć Iny 2013”

Wyjazd o godz. 7.00  
z ul. 5 Marca. Startowe 15 zł. 
Zapisy w sklepie”Wędkarz” 

do dnia 11.01.2013 r.
  Zarząd

Uwaga wędkarze
Zarząd Koła PZW „Tęczak” 

w Nowogardzie 
informuje członków Koła, że 
dn. 20.01.2013 o godz. 10.00 

odbędzie się Zebranie 
Sprawozdawczo-Wyborcze.
Miejsce zebrania Centrum 

Przedsiębiorczości przy 
ul. Woj. Polskiego 3

Zapraszamy wszystkich 
członków oraz sympatyków 

naszego koła
Zarząd Koła „Tęczak”

Rozpoczęły się wizyty duszpasterskie  

w poszczególnych Parafiach

Gdzie po kolędzie? 
Poniżej podajemy terminy wizyt duszpasterskich na najbliższe 
dni w poszczególnych Parafiach w Nowogardzie. Kolejne dni 
kolęd podamy we wtorkowym wydaniu DN (tj.15 stycznia). 

Parafia pw. Św. Rafała Kali-
nowskiego w Nowogardzie.

 Kolęda rozpoczyna się o godz. 
16.00, a kończy ok. godz. 21.00.

Wtorek – 08.01.2013r - ul. 
Kwietniowa, Cmentarna, Reja

Środa – 09.01.2013r – ul. Polna, 
Reymonta, Nadtorowa, Wartcka, 
Sienkiewicza

Czwartek–10.01.2013r – ul. 
Kochanowskiego, Kasprowicza, 
Magazynowa i Mickiewicza

Piątek - 11.01.2013r - ul. Sło-
wackiego, Młynarska, 15 Lutego 
15 i 16

Sobota – 12.01.2013r – Jar-
chlino

Poniedziałek - 14.01.2013r – 
ul. 15 Lutego nr 6,11,12 i13

Wtorek - 15.01.2013r – ul. 15 
Lutego nr 15a,b,c oraz nr 17 i ul. 
Gryfitów nr 2 i 3

Ofiary składane przy ok. kolędy 
przeznaczone są na budowę świe-
tlicy. Woda święcona i kreda jest 
dostępna w kościele.

Parafia pw. Matki Boskiej Fa-
timskiej w Nowogardzie

 W parafii pw. Matki Boskiej 
Fatimskiej w Nowogardzie, 
Msza św. od poniedziałku do 
piątku o godz. 15.30

Kolędy będą prowadzone od 
poniedziałku do piątku od godz. 
16:00.

Wtorek – 08.01.2013r -  ul. 
Gen. Bema nr 15 i 16. 
 
Środa – 09.01.2013r -  ul. Gen. 
Bema nr 17 i 18. 
 
Czwartek – 10.01.2013r -  ul. 
Gen. Bema nr 19,20,21,22,24,27 i 
w domu nr 27a. 
 
Piątek – 11.01.2013r - ul. Gen. 
Bema nr 28,29 i 30. 
 
Sobota – 12.01.2013r - Kolęda 
od godz. 9.00 w Miętnie.

Poniedziałek - 14.01.2013r –  
ul. Gen. Bema nr 31,32 i 33

Wtorek - 15.01.2013r - ul. Gen. 
Bema 34, 35 bloki, oraz domy 25a 
i 25b

Parafia pw. WNMP w Nowo-
gardzie 

Kolęda w parafii pw. WNMP 
rozpoczyna się od poniedziałku 
do piątku od godz. 16:00, a w so-
botę od godz. 14:00.

 Woda święcona i kreda jest 

dostępna u siostry w zakrystii, a 
od 06 stycznia jest dostępna przy 
żłóbku.

Wizyta duszpasterska ks. Pro-
boszcza 
08.01 - Bankowa 1, 1a, 2, 2a, 6, 8 
09.01 - Bankowa 3d, 3e 
10.01 - 700 Lecia 4 
11.01 - 700 Lecia 6 – 19 
12.01 - 700 Lecia 23 -25 
14.01 - 700 Lecia 26 – 27 
15.01 - Dąbrowszczaków 
16.01 - 5 Marca 1,2, 7 -11 
17.01 - Sądowa, 5 Marca 3-5 
18.01 - Plac Wolności 2, 3, 4, 6 
(1 – 8) 
19.01 - Plac Wolności 6(9-48)

Wizyta duszpasterska ks. An-
drzeja Kamińskiego

08.01 - Osiedlowa 1 - 4 (1 – 10) 
09.01 - Czarnieckiego 1 
10.01 - Luboszan 13, Czarnieckie-
go 3 i 4 
11.01 - Luboszan 1-12 i 14-18 
12.01 - Wyszyńskiego 5 
14.01 - Wyszyńskiego 4 
15.01 - Blacharska, Wyszyńskie-
go 1 i 7 
16.01 - Plac Szarych Szeregów, 
Szkolna, Promenada 
17.01 - Warszawska 11(71-100), 
14 (1 – 24) 
18.01 - Warszawska10(51-100)

Wizyta duszpasterska ks. An-
drzeja Gańskiego

08.01 - Zamkowa 2, 2a, 5 
09.01 - Zamkowa 3, 3a 
10.01 - Zamkowa 3b, 3c 
11.01 - Zamkowa 4 i 6 
12.01 - Zamkowa 7b – 12, Pustać 
14.01 - Kowalska 1 
15.01 - Kowalska 2 i Lutyków 
16.01 - Warszawska 1, 7 i 13 
17.01 - Kowalska 1 a, Warszawska 
14(25-64) 
18.01 - Warszawska 10(1–50)

Wizyta duszpasterska  ks. Ro-
berta

08.01 - Wiejska 3, 5 do końca 
09.01 - Świerkowa, Dębowa, 
Brzozowa, Jesionowa, Jodłowa 
10.01 - Grota Roweckiego 
11.01 - Roosevelta (lewa strona) 
12.01 - Roosevelta (prawa strona) 
14.01 - Głowackiego, Racławicka, 
Rataja, Kosynierów 
15.01 - Piłsudskiego, Monte Cas-
sino 
16.01 - Traugutta, Okulickiego 
17.01 - Wileńska Dąbrowskiego 
18.01 - Warszawska 11(1–70) 

Opr. MR
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OGŁO SZE NIA DROB NE
NIERUCHOMOŚCI

• WyNAJMĘ LOKAL NA 15 
LUtEGO ( PO StOMAtO-
LOGU) AtRAKCyJNA LO-
KALIZACJA, PARKING, 
DOBRE WARUNKI. tel. 
601950330

• Do   wynajęcia mieszkanie 
2 lub 3  pokojowe  urzą-
dzone. tel.  693850197  

• Sprzedam nowy lokal han-
dlowo - usługowy na os. 
Gryfitów. Tel. 695 264 594, 
783 570 060.

• Sprzedam mały dom 57 
m2 ul. Piłsudskiego 2a. 
602 350 301

• Studio reklamy Vizart wynaj-
mę pow. Reklamową 6,5x3m 
w Nowogardzie przy ul. War-
szawskiej 11 od 13.06. tel. 
605 522 340

• Sprzedam dom jednoro-
dzinny w Nowogardzie ul. 
Jesionowa 3.  604 284 597

• Sprzedam lub zamienię na 
mieszkanie duży dom po ka-
pitalnym remoncie na dział-
ce 1400 m2 w miejscowości 
Glicko. Cena 380.000 zł Tel. 
692383706 

• Kupię mieszkanie bezczyn-
szowe/ niskoczynszowe, 
min 3pokojowe, 60-80m 
791443026

• Sprzedam mieszkania, tel. 
91-3910010, 607607814: 
Nowogard, ul. Bankowa 
6, pow. 53,70 m2,  cena 
125.000 zł; Dobra; Do-
bra, ul. traugutta 3A, pow. 
66,90 m2,  cena 79.000 zł

•  Sprzedam dom wolnosto-
jący 210 m2 Nowogard. 
601 500 722; 609 400 073

• Wynajmę 3 pokojowe 
mieszkanie na ul. Ks. Raci-
bora w Nowogardzie. tel. 
691374021

• Do wynajęcia mieszkanie 
trzypokojowe umeblowane 
Ip. Ul. Bankowa. 603 895 622

• WOLNE MIESZKANIE 
tRZyPOKOJOWE URZĄ-
DZONE WyNAJMĘ FIRMIE. 
693 850 197

• Sprzedam nowe, własno-
ściowe, 2 pokojowe miesz-
kanie, 58 m kw, na os.  Gryfi-
tów. Tel. 783 570 060

• Sprzedam mieszka-
nie  3-pokoje  88 m2 bez-
czynszowe  nowa cena  
693922695 

• Sprzedam działkę 5 ar. Wła-
snościową Tel. 785 977 351

• Wynajmę  mieszkanie  3  po-
kojowe  - 918521437  

• Wynajmę lokal w Nowogar-
dzie przy ul. Warszawskiej. 
Tel. 691 125 617

• Do  wynajęcia  lokal  han-
dlowy  . – 660143840 

• Sprzedam działkę budow-
laną o pow. 1138 m2 w 
Żdżarach – 3km od Gole-
niowa + projekt, prąd na 
działce. Cena 59 tys. zł. tel. 
608 673 811

• Lokal do wynajęcia 60 m2 
przy ul. 700 lecia 20b. 35 zł/
m2 plus opłaty. tel. 91 39 
20 676; 0049 40 53 16 99 16

• Wynajmę mieszkanie dwu-
pokojowe. Tel. 785 563 315.

• Wynajmę mieszkanie 
3-pokojowe od zaraz. Tel. 
600 436 364.

• Wynajmę garaż na ul. Le-
śnej. Tel. 793 908 098.

• Sprzedam nowy dom w Kar-
sku, stan deweloperski, 131 
m2 + garaż, działka 1500 
m2, centralne ogrzewanie, 
gładzie, ocieplony, tel. 691 
664 658

• Sprzedam działkę budowla-
ną przy ul. Rataja w Nowo-
gardzie. 605 422 298

• Sprzedam garaż z energią 
elektr. Murowany w ciągu 
ul. 5 Marca. Cena 23  000 
zł. tel. 605 402 773 (15.00-
18.00).

• Do wynajęcia mieszkanie   2  
lub  3  pokojowe urządzone. 
Tel.  693850197

• Do  wynajęcia  mieszkanie  3  
pokoje  po  kapitalnym  re-
moncie   ul;W-wska  14   - Tel. 
514995314 -

• Wynajmę mieszkanie oso-
bom ze stałym dochodem 
od 1.02.2013, dwupokojo-
we. 693 936 

• ODNAJMĘ  -  Lokal  na  
sklep  lub działalność  
w   Wierzbięcinie   tel. - 
785150401 – 

• Sprzedam  mieszkanie  3 po-
koje  własnościowe  ul: Wa-
ryńskiego  Tel.913503246, 
Tel.605856553.  

• Kupię mieszkanie do 40 m 
kw. Tel. 722 268 712

• www.goleniow.nierucho-
mosci.pl

• Wynajmę lokal w Płotach, 
tel. 695 044 663

• Stancja dla uczniów, pokój 
2 osobowy, osobne wejście, 
tel. 609 307 327

• Do wynajęcia mieszka-
nie trzypokojowe, tel. 
601 448 218

• Wynajmę mieszkanie dwu-
pokojowe dla osób ze sta-
łym dochodem 697 980 702

• LOKAL  do wynajęcia  60 m2  
, 1 m2 / 35 zł.  Tel . 913920676 
– Plus  opłaty .

• Sprzedam  mieszkanie  2 
pokoje  I  piętro  ul: Kowal-
ska Tel. 888 676 231 –

• SPRZEDAM    -   mieszka-
nie  3 pokoje  III  piętro    69, 
60  m2, środkowe  przy  
ul:  Bohaterów  Warszawy  
Tel.663321366  vis avis  PZM 
– otu.

• Posiadam do wynaję-
cia mieszkanie dwupoko-
jowe w Centrum miasta. 
785 140 754

• Pokój do wynajęcia Nowo-
gard. 609 004 967

• WYNAJMĘ  LOKAL  o po-
wierzchni   2X 30  m 2 w cen-
trum  miasta po remoncie . 
Tel.510170263

• DO WyNAJĘCIA  -  miesz-
kanie  3 pokojowe  po  ka-
pitalnym  ramoncie  na  ul:  
Warszawskiej  14   w   Nowo-
gardzie . tel.510142179

• Wynajmę  pokój  w  Nowo-
gardzie  . Tel.609004967 

• Do  wynajęcia  kawalerka 
.Tel.722300700

• Sprzedam   pawilon   han-
dlowy  o powierzchni  36  
m2  znajdujący  się  na tere-
nie  boiska  1 L-o  w  Nowo-
gardzie  . Tel.605575488 . 

• Sprzedam  mieszkanie  
46  m   2 pokoje   .parter  . 
Tel.604908983 . 

• Wynajmę  kawalerkę  
Tel.785121960 .

MOtORyZACJA

• Tanio sprzedam koła zimo-
we z felgami 175/70R13. Tel. 
887 040 438

ROLNICtWO

• Sprzedam  gołębie  
ozdobne  różne  rasy . – 
785931513

• Grykę sprzedam. Tel. 
795 916 988

• Sprzedam słomę w snop-
kach i. Tel. 782 036 086

• Sprzedam  gęsi -  507 
724 964

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL. 783678070

• Sprzedam    Kombajn   ziem-
niaczany   - ANNA -   1989  
r.prod.  -  889413955

• Sprzedam tanio króliki. 
669 929 717

• Sprzedam prosiaki, tel. 
785 590 138

• Sprzedam  prosiaki   Tel . 
691 982 862

• Sprzedam  prosia-
ki  , owce  na  wykoceniu  . 
Tel.8887757586 

• Kaczki    francuskie  ,  skuba-
ne  na  zamówienie  . Sprze-
dam . Tel.913910490 

• Sprzedam  prosięta  . 
Tel.513941882

USŁUGI

• MAKIJAŻ   KARNAWAŁOWY  
PLUS   RZESY  -  606979108  

• Usługi transportowe do 1 
tony, Bus sprzyniowy i kryty. 
Tel. 693 716 085.

• Odśnieżanie dachów. Tel. 
607 137 081.

• Firma Usługowa „Zielona”. 
Wynajem sal na: konferen-
cje, zebrania, szkolenia. Tel. 
91 39 26 691.

• Wyjazdy Niemcy, Holan-
dia. Niskie ceny z domu pod 
dom. 603 038 944

• Usługi transportowe IVECO 
dostawcze + laweta + bus 
osobowy do 9 os. Tel. 609 
931 915, 607 580 172.

• MALOWANIE, MONtAŻ 
PANELI PODŁOGOWyCH I 
INNE DROBNE NAPRAWy 
WyKONA „ZŁOtA RĄCZ-
KA”; 91 39 22 783, 784 79 
22 70

• Czyszczenie uszu za pomo-
cą świecowania Nowogard, 
ul. Zielona 3. 91 39 20 714

• Usługi transportowe Trans-
it Max + przyczepa. 500 297 
054.

• Bruk-lin układanie kostki 
brukowej. Tel. 607 083  893, 
www.bruk-linnowogard.
com.pl

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

• Przewozy przeprowadz-

ki Nowogard i okolice. 784 
499 535

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VI-
ZART - oprawianie prac - w 
2 minuty., bindowanie, wy-
druki A3-A4 kolor, ksero 
A3-A4 - kolor, laminowanie 
A3-A4. Tylko u nas najwięk-
szy wybór okładek. Nowo-
gard, ul. 700 lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Transport BUS-MAX. 
784 053 493

• Usługi remontowo-bu-
dowlane, docieplenia. 
784 053 493

• Przepisywanie prac (magi-
sterskich, licencjackich, in-
nych), dokumentów, CV, li-
stów motyw. innych. Wy-
druki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Re-
klamy Vizart. Nowogard, ul. 
700 lecia 15 (nad sklepem 
zielarskim). tel 605 522 340. 

• DUR - DACH pokrycia i re-
monty dachów. 691 621 141

• Dachy. 785 562 104

• Usługi koparko- ładowar-
ką + transport Nowogard.  
514172446   

• Docieplenia budynków re-
monty. 784 053 493

• Remonty na każdą kie-
szeń. 609 715 839

• tWOJA KSIĘGARNIA IN-
tERNEtOWA WWW.KSIE-
GARNIACYMELIA.OSDW.PL

• Remonty i wykończenia. 
601 567 369

• Żłobek Błękitna Chmurka 
660536104

• Organizacja urodzin w Błę-
kitnej Chmurce, weeken-
dowe warsztaty i zajęcia, 
660536104.

• Kursy j. angielskiego i nie-
mieckiego , Szkoła języków 
obcych „GERMANIC” tel. 
607 545 991; www.niemiec-
kinowogard.pl

• USŁUGI INFORMATYCZNE 
- Naprawa  komputerów, 
instalacji oprogramowań. 
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Usuwanie wirusów,  odzy-
skiwanie  danych.  508 245 
385  

• Szpachlowanie, malowanie, 
re gipsy, kafelkowanie i tyn-
kowanie. 798 145 781

• Mycie okien. 507 984 623

• J . angielski   -  697583403  

• Docieplenia budynków, 
malowanie, glazura, hy-
draulika, regipsy i podłogi. 
600 626 268

• Korepetycje  j.angielski  , 
tłumaczenie  dokumentów, 
pisanie  prac, przygot.  do  
testów  i  matury .  Tanio . -  
605299895  

• Naprawa,  regulacja  okien,  drzwi  
PCV  i  drewna  -  695181070

• Fast – Driver, tanie usłu-
gi transportowe tel. 
721 230 990

• Chemia korepetycje tel. 
609 307 327

• REMONT  na  każdą  kieszeń  
Tel. 609715839

• NAPRAWA  SPRZĘTU  RTV  
ul: Kazimierza  Wielkiego  7  
, tel.913920737  .

• Ogólnobudowlanka, re-
monty, wyburzenia. 
724 510 626

• Przeprowadzki, wywóz sta-
rych mebli, porządkowanie. 
668 343 638

• Malowanie,  szpachlowanie,  
panele .Tel.788566432 

• Transport  - przepro-
wadzki  , szybko  - tanio . 
Tel.696138406 .

• Pogotowie   budowlane  . 
Tel.506040641 

PRACA

• Przyjmę  do  układania  
klinkieru,  oraz  mura-
rza, mile widziana  zna-
jomość  j.niemieckiego -  
662678895

• Zatrudnię pomocnika me-
chanika, atrakcyjne wyna-
grodzenie, tel. 607 585 561

INNE

• Sprzedam drewno komin-
kowe i opałowe. trans-
port. 691 466 441

• Sprzedam piec CO typ kom-
fort eko 25 nowy z podajni-
kiem. tel. 602 10 11 18.

• Sprzedam drewno  bukowe 
i dębowe pocięte i porąba-
ne- 603 353 789

• Sprzedam laptopa Lenovo, 
Y530, cena 1600 zł, tel. 605 
522 340

• Owczarki niemieckie 7 ty-
godniowe, pieski, ładne ro-
dzice. 91 39 21 828

• Sprzedam drewno opałowe 
i kominkowe. 667 788 820

• Sprzedam  Cocker Spaniel 
4-tygodniowe. 697 381 582 
po 16-tej

• Sprzedam wieżę Diora WS 
442, srebrna, 4 elmenty: 
wzmacniacz, tuner przestro-
jony, korektor, deck szufla-
da, stan idealny, używana 
sporadycznie, cena 780 zł do 
uzgodnienia. tel. 605 522 340.

• Przecinarkę  do  metalu  na 
nogach  z imadłem, tar-
cza  350  mm  sprzedam  - 
506534179  -

• Sprzedam pralkę AMICA lo-
dówkę ARDO na gwarancji. 
Cena do uzgodnienia. 91 39 
11 050

• Sprzedam beczki 200l, 
metalowe zamykane. 
661 791 026 

• Oddam  małe  pieski   - 
913917305  

• Poszukuję przyjaciółki na 
żonę od lat 64-69. Tel. 91 39 
25 794

• Sprzedaż  drewna    ko-
minkowego      i   opało-
wego  atrakcyjna  cena   - 
726 649 215 

• Kupię skrzypce 
600 811 404

• TANIO  - Sprzedam  meblo-
ściankę   pokojową   / moż-
liwy dowóz /Tel.609541122

• Sprzedam nową mało uży-
waną lub wynajmę na-
grzewnicę olejową, na gwa-
rancji. Idealna do osuszania 
budynków. Tel. 605 522 340

• Sprzedam stare skrzypce z 
futerałem. Cena do uzgod-

nienia. 661 866 850

•   Sprzedam  drewno opało-
we  mieszane  , pocięte  w 
klocki. Możliwość  dowozu  
.Tel.514740538.

• Oflisy  - ścinki  tartaczne na  
opał  sprzedam  pocięte  w 
klocki  lub  w całości  do sa-
modzielnego pocięcia. Tel. 
514740538 . 

• Skup pił niesprawnych i 
zatartych, Sihl, Husqvar-
na, cena 100 zł, tel. 721 
668 245, dojazd do klien-
ta.

OGŁO SZE NIA DROB NE

Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny,  

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport,  Jarek Dąbrowski redaktor techniczny.   Ad res 
re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65; e-mail: dziennik@domjudy.pl.  

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

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

ROZKŁAD JAZDy BU SÓW

Regularna linia MEtRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25 D; 5:50 D; 6:55 Ex; 8:15 E7x; 9:25 E7x; 10:25 E7x;  
12:00 E7x; 12:30 E7x; 13:10 E7x; 13:25 E7x; 16:06 E7x; 16:35 E7x; 17:30 7x; 17:40 7x.
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50 D; 7:45 D; 8:35 E7x; 9:45 E7x 11:00 E7x; 
11:35 E7x; 11:50 E7x 13:55 E7x 14:40 E7x; 15:10 E7x; 15:25 E7x; 18:25 E7x; 19:00 E7x
Legenda: D - kursuje od pon do pt;   E kursuje od pn - sob.; x - nie kursuje w święta

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZyK - Linia Regularna  
 tEL.   607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄtKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOtA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A),  7:50(A), 8:05(7), 

8:25(2,4,6), 8:35(A), 9:10(1,3,5,7), 9:15(2,4,6), 10:05(A)10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:50(A,7), 13:00(A), 13:10(A), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 16:00(7), 
16:25(7), 16:30(1,3,5) 16:40(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(7) 17:50(A,7) 18:05(4,5,6,7) 18:20(A,7)

tRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 9:25(A), 11:55(A,7) 12:20(A,7), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 

14:30(1,3,5,7)  14:35(2,4,6) 14:55(A,7), 15:10(A) 15:25(A,7), 15:50(A) 16:15(A,7)  16:30(A), 
18:05(A,7,R) 18:20(A,7) 19:05(A,7) 19:25(A,7) 19:50(A,7)

Szczecin ul. Dworcowa :  6:20(A), 7:35(A), 8:40(A,7), 9,00(7,R), 10:05(A,7),  10:50(A,7),  
11:40(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7), 20:15(A,7),

Goleniów, Dworzec PKP :  7:05(A), 8:20(A), 9:25(A,7), 9:45(7,R), 10:10(A),  10:50(A,7),  
11:36(A,7), 12:26(A), 12:42(A,7),  13:05(A,7), 13:45(7), 14:20(A),  14:45(A,7,R), 15:05(7), 
15:20(1,3,5,7) 15:26(2,4,6) 15:40(A,7) 15:55(A)  16:08(A,7) 16:40(A) 16:59(A,7) 17:15(A), 
17:40(A,7)  18:50(A,7,R)  19:05(A,7), 19:50(A,7) 20:10(A,7) 20:35(A,7) 21:00(A,7)

trasa NOWOGARD – MASZEWO 
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:20(S) 15:15(S)
trasa MASZEWO – NOWOGARD 
Maszewo :  6:55(S) 16:00(S)
trasa NOWOGARD – MASZEWO – StARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:50(F),  11:30(F),  13:50(F),  
trasa StRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. tysiąclecia :  9:40(A), 12:45(A), 15:05(A)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursu-

je w niedziele niebędące świętami F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt 1,3,5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska    

ROZKŁAD JAZDy POCIĄGÓW (8.12.2012-9.02.2013)
Do  Kołobrzegu
7.19 -  kursuje od poniedziałku do soboty oprócz dni 
świątecznych 9.54  - kursuje 9.XII.12r - 26.XII.12r.w 
niedziele i święta, 29.XII.12r - 06.I (we wtorki)(w sobo-
ty)(w niedziele),12.I-27.I, (w soboty)(w niedziele),3.II
9.55   - kursuje 15.XII.12r.
10.01   - kursuje 22.XII.12r, 2.II, 9.II,
11.47   -  kursuje 9.XII.12r, 16.XII, 12-9.II,
11.55   -  kursuje 10.XII.12r,-15.XII.12r
13.54   - kursuje 20.XII.12r,- 28.XII.12r w (poniedział-
ki) (czwartki) (piątki), 4.II-8.II 
13.57  -  kursuje 10.XII.12r - 19.XII.12 r., od poniedziałku do 
piątku 31.XII.12r, 2.I - 4.I, 7.I - 1.II od poniedziałku do piątku
15.47   - codziennie
17.41 - kursuje 9.XII.12r,-23.XII.12r codziennie oprócz 
soboty, 26.XII.12r,- 8.II codziennie oprócz soboty
20.24  - kursuje 9.XII.12r, - 23.XII.12r, 26.XII.12r - 9.II

Do Szczecina
5.26   -  kursuje 10.XII.12r - 24.XII.12r od poniedział-
ku do piątku
6.31   - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz 
dni świątecznych
7.52   - codziennie
10.53   - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
dni świątecznych
12.48   - kursuje 9.XII.12r, 16.XII.12r, 22.XII12r - 1.I 
(we wtorki)(w środy) (w soboty) (w niedziele), 5.I-9.II 
(w soboty) (w niedziele)
12.53   - kursuje 15.XII.12r
14.59   - kursuje codziennie oprócz soboty
16.48   - codziennie 
18.43   - kursuje 9.XII.12r - 23.XII.12r, 26.XII.12r - 9.II,

Kino „ORZEŁ” - zaprasza
11.01.2013 godz. 19.00
12.01.2013 godz. 19.00

HOtEL MARIGOLD
Dramat, Komedia, USA, 2012, 124’
12 zł ; 11 zł ulgowy ; od lat 15

19.01.2013 godz. 19.00
20.01.2013 godz. 19.00

OBŁAWA
Dramat wojenny, Polska, 2012, 96’
12 zł ; 11 zł ulgowy ; od lat 15

25.01.2013 godz. 19.00
26.01.2013 godz. 20.00
27.01.2013 godz. 19.00

NIEWIERNI
Komedia, Francja, 2012, 108’

12 zł ; 11 zł ulgowy ; od lat 15

BILETY DO NABYCIA W KA-
SIE KINA „ORZEŁ” NA 1 GODZINĘ 
PRZED SEANSEM

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

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

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info
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(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

Toyota Nowogard MK Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 27 b, 72-200 Nowogard • serwis tel. 91 39 25 702 • salon tel. 91 39 25 700 • M: 509 246 475

e-mail:002@toyota.pl • salon@toyotanowogard.pl • www.toyotanowogard.pl

Projekt współ�nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Od kandydatów/ek wymagamy:
• min. 6 miesięcznego 
doświadczenia w pracy na 
podobnym stanowisku,
• zamieszkania na terenie powiatu 
goleniowskiego,
• umiejętności gromadzenia                 
i przetwarzania informacji                  
nt. szkolenia zawodowego osób 
dorosłych i rynku pracy, 
• umiejętności interpersonalnych.

Do zadań Animatora Pracy należeć 
będzie m.in.: 

• bezpośrednia praca                              
z Uczestniczkami,
• pozyskiwanie i rozpowszechnianie 
informacji nt. rynku pracy,
• pośrednictwo w kontaktach 
pomiędzy Uczestniczkami projektu  
a instytucjami rynku pracy, pomocy 
społecznej, edukacji i lokalnymi 
pracodawcami.

Oferujemy:
• zatrudnienie na okres 9 miesięcy, 
w 1/2 wymiaru czasu pracy na 
podstawie umowy o pracę              
(od 01.02.2013r.),

ogłasza nabór na stanowisko
Animatora Pracy

Poszukujemy osoby, która będzie wykonywać pracę 
Animatora Pracy na terenie powiatu goleniowskiego 
w ramach projektu „Nowe perspektywy 50+” (POKL, dz.7.2.1)

Oferty zawierające życiorys zawodowy oraz list motywacyjny 
należy składać listownie. Koperta powinna zawierać 
oznaczenie:  „Rekrutacja na stanowisko Animatora Pracy”

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 18 stycznia 2013 r.,       
na adres:  e-pro edukacja Aleksandra Borkowska
70-965 Szczecin, Pl. Kilińskiego 3 p.117

www.e-pro.szczecin.pl

Firma szkoleniowo - doradcza 
e-pro edukacja Aleksandra Borkowska

codziennie od 11 do 18

Z At R U D N I M y 
samodzielną księgową 
do prowadzenia spółki z o.o. 

    Oferty kierować na adres: kadry@toyotanowogard.pl

PIASEK, ŻWIR,   
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM  
DO KLIENTA

POŻyCZKA
Szybko, tanio, Profesjonalnie

• Specjalna oferta dla zadłużonych
• Dla osób fizycznych i  prowadzących 

działalność gospodarczą  
(nie wymagamy zaświadczeń z ZUS i US)
Tel. 91 818 25 36 • kom. 730 851 444

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

tEL.  913 922 165
 tEL. 91 577 20 07

Halina Galus • Helena Wnuk

USŁUGI KSIĘGOWO-PODAtKOWE
ul. 3 Maja 14 (budynek Banku Spółdzielczego)

tel. 91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

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

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

s. 9-10 s. 13s. 14

Czytaj s. 3

Nowy Auris już 
od soboty w 
Nowogardzie 

Zawiadamiamy, że w Nowogardzie rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radców Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca Prawny Radosław Górski 
oraz Radca  Prawny Paweł Iwan. Kancelaria mieści się przy  
Pl. Wolności 9, budynek dawnego hotelu „Cisy”, pokój nr 8 (parter). 

Telefony do Kancelarii: 788-802-101, 694-403-733.

Halina Galus • Elżbieta i Helena Wnuk

USŁUGI KSIĘGOWO-PODATKOWE
ul. 3 Maja 14 (budynek Banku Spółdzielczego)

tel. 91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

Usługi  
ogólnobudowlane
remonty • docieplenia

782 860 130

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

• W KAŻDY PONIEDZIAŁEK
  na bezpłatne komputerowe
  badanie wzroku

• W ŚRODY I PIĄTKI
  na profesjonalny dobór 
  okularów i soczewek 
  kontaktowych
  (do końca roku przy zakupie okularów wizyta gratis)

ZAPRASZAMY

Bezpłatne Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych

ogłasza nabór
Informacje i zapisy

ul. Zielona 11, tel. 91 392 66 91
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UM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA
DOROSŁYCH

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 11 lutego godz. 8.00

Zapewniamy BEZPŁATNĄ NAUKĘ przez cały okres kształcenia

www.zielona.mojaszkola.net

W NOWOGARDZ IE

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę  2 lutego  godz. 8.00

Nasi 
przedsiębiorcy
Elżbieta i Ryszard 
Horniak

Emerytury 
pomostowe
- kiedy i dla 
kogo?

23 stycznia 2013 r.
od 10.00 - 11.00

środa  udzielane będą
bezpłatne porady prawne

w redakcji,   
ul. Boh. Warszawy 7A

w sprawie pilnej  
601 994 077

Czytaj s. 5

NAJWIĘKSZE HITY POLSKIEGO  ROCKA lat 80-90
m.in. : DŻEM - LADY 

PANK - PERFECT 
- ODDZIAŁ 

ZAMKNIĘTY - 
BUDKA SUFLERA... 

100% na żywo

CAFFE PIWNICA
19.01.2013 g. 20.00

bilety 17 zł/os
info. 91 39 22 424 lub 

608 053 371

• wesela  • chrzciny  • urodziny  
• i inne uroczystości

przy ul. Woj. Polskiego, Nowogard
Siedziba firmy: PPHU EWA, ul. Boh. Warszawy 78

tel. 91 392 63 88, kom. 507 421 567

Zapraszamy do nowej sali 
bankietowej w Sarnim Lesie

72 mln
WYDATKI

64 mln
PRZYCHODY

8 mln
DZIURA

Budżet ma molo i ma też wielką dziurę

Na co pójdą nasze pieniądze?
Nowogard 
może  
płacić  
za śmieci  
mniej
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Foto tydzień

Rodziny osób zmarłych w szpitalu nowogardzkim
mają prawo wyboru �rmy pogrzebowej

Szpital posiada własne „prosektorium”, za które
nie wolno pobierać opłaty za 2 pierwsze doby.

EntEr  II 
laptop

 serwis - komis

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

5 stycznia, w wieku 81 lat, po długiej walce z ciężką choro-
bą, zmarła Alina Ochman, radna dwóch kadencji, nauczycielka, 
działaczka społeczna. Przez lata dała się zapamiętać głównie jako 
przewodnicząca Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów w Nowogardzie. Msza św. w in-
tencji śp. pamięci Aliny Ochman odbyła się w dniu 9 stycznia o 
godz. 14.00 w kaplicy na nowogardzkim cmentarzu. Urnę z pro-
chami zmarłej pochowano dnia następnego. 

Wędrująca reklama na kołach, to niczym objeżdżający wóz z 
Cyganami, który krąży od ulicy do ulicy. Jeszcze kilka tygodni 
temu laweta stała przy Placu Wolności. Później, ktoś ją przesta-
wił na ul. Wyszyńskiego. Od kilku dni stoi na ul. Boh. Warszawy 
i podobnie jak w poprzednich przypadkach, drażni kierowców i 
przechodniów. Czy ten ktoś nie pomyślał, że w naszym mieście jest 
i tak już mało miejsc do parkowania? – pyta nas jeden z napotka-
nych mieszkańców miasta, który prosił abyśmy nagłośnili spra-
wę, licząc, że właściciel lawety  przemyśli, czy robi sobie reklamę, 
czy antyreklamę?

w Nowogardzie. Właściciel sklepu spożywczo-monopolowego 
przy ul. Boh. Warszawy od jakiegoś czasu walczy z kradzieżami 
skrzynek z piwem. Najpierw przestawił towar w mniej dostępne 
miejsce, ale gdy to nie dało rezultatu, postanowił zabezpieczyć 
go kłódką i łańcuchem. Czy to zniechęci potencjalnych złodziei? 
Tego nie wiadomo. Jedno jest pewne. Właściciel wpadł na dość 
oryginalny sposób zabezpieczenia swojego towaru, który wywo-
łuje zdziwienie u robiących zakupy w sklepie klientów. 

Pielęgniarki pod ochroną 
Pielęgniarki i położne od 1 stycznia są objęte ochroną przewidzianą dla funk-
cjonariuszy publicznych. Co to oznacza w praktyce? 

Według znowelizowanych 
przepisów, za znieważenie pie-
lęgniarki zgodnie z Kodeksem 
Karnym grozi kara grzywny, a 
w skrajnych przypadkach na-
wet pozbawienie wolności. 
Natomiast za naruszenie nie-
tykalności cielesnej, grozi kara 
grzywny, ograniczenia wolno-
ści albo pozbawienia wolności 
do lat trzech. Do tej pory pie-
lęgniarki w takich przypad-
kach mogły podobnie, jak każ-
dy obywatel wystąpić na drogę 
sądową w trybie postępowania 
cywilnego. Tym samym „biały 
personel” otrzymał takie same 
„przywileje” jakie mieli do-
tychczas np. funkcjonariusze 
policji. 

To dla nas bardzo waż-
ne. Nowe przepisy powodu-
ją, że pielęgniarkom nie moż-
na utrudniać pracy. Teraz pra-
ca pielęgniarki, tak jak w przy-
padku innych funkcjonariuszy 
policji, jest chroniona jakby z 
urzędu. Na szczęście w naszym 

szpitalu nie było nigdy sytuacji, 
w której pielęgniarka mogła-
by skorzystać z takich praw – 
mówi Halina Szawan, naczelna 
pielęgniarka nowogardzkiego 
szpitala. W nowogardzkiej pla-
cówce zdrowia jest zatrudnio-
nych 70 pielęgniarek. Warto 
dodać, że zgodnie z nowymi 
przepisami pacjent nie może 
także odmówić udzielania pie-
lęgniarce niezbędnych do zi-
dentyfikowania informacji na 
temat danych osobowych. 

Nowa ustawa o zawodzie 
pielęgniarki i położnej wpro-
wadza także zabezpieczenia 
przed dyskryminacją pielę-
gniarek pracujących na pod-
stawie umowy o pracę. Ma to 
związek z ustawą o działalno-
ści leczniczej, która umożliwia 
zatrudnianie pielęgniarek w 
szpitalach na podstawie kon-
traktów. Zgodnie z zapisem, 
pracodawca nie będzie mógł 
podejmować „działań dys-
kryminujących ze względu na 

sposób wykonywania zawodu 
przez pielęgniarkę lub położ-
ną”, a zmiana formy zatrudnie-
nia, nie może być uzasadnie-
niem do zwolnienia” – infor-
muje dodatek prawny Rzecz-
pospolitej. Pielęgniarki i po-
łożne będą miały prawo wglą-
du do dokumentacji medycznej 
pacjenta oraz do uzyskania od 
lekarza pełnej informacji o sta-
nie zdrowia chorego, rozpozna-
niu, proponowanych metodach 
diagnostycznych, leczniczych, 
rehabilitacyjnych, zapobiegaw-
czych i dających się przewidzieć 
następstwach podejmowanych 
działań, w zakresie niezbęd-
nym do udzielanych przez sie-
bie świadczeń zdrowotnych i 
pielęgnacyjnych – informuje 
gazeta. 

W ustawie zapisano także, 
zawody pielęgniarki i położnej 
są samodzielnymi zawodami 
medycznymi.

MS

Uwaga Prenumeratorzy DN!
To Poczta Polska zrezygnowała 

Z przykrością informujemy, że Poczta Polska  
z dniem 01. 01. 2013r wycofała się z prowadze-
nia prenumeraty czasopism lokalnych, w tym 
Dziennika Nowogardzkiego. Decyzja ta jest jed-
nostronnym posunięciem Poczty Polskiej i do-
tyczy czasopism lokalnych w całym kraju.  DN 
poprzez prenumeratę prowadzoną przez Pocz-
tę Polska docierał do znacznej liczby naszych 
Czytelników rozlokowanych na terenie całej 
Gminy Nowogard i Osina. Dlatego wynikające 
z podejścia koncernowego do wymogów rynku 
posuniecie Poczty spowodowało  poważne za-
mieszanie w pierwszych dniach tego roku tym 
większe, że Poczta nie poinformowała o swoich 
nowych regulacjach lokalnych urzędów poczto-
wych. Przepraszamy wszystkich,  którzy otrzy-
mywali DN  w trybie prenumeraty za zaistniałe 
trudności. Ze względu na ilość prenumeratorów 

i ich rozproszenie terytorialne, redakcja DN nie 
ma możliwości technicznych, aby nadal dostar-
czać Wszystkim dotychczasowym prenumera-
torom naszą gazetę w podobny sposób, czyli do  
wskazanego przez prenumeratora miejsca do-
starczenia. Obecnie prowadzimy uzgodnienia, 
aby znaleźć sposoby na chociażby częściowe za-
łatwienie problemu np. poprzez pozostawianie 
gazet w umówionym punkcie np. w sklepie czy 
kiosku- dotyczy to zwłaszcza prenumeratorów 
odbierających DN na wsiach. O ewentualnych 
ustaleniach w tym przedmiocie będziemy na 
bieżąco informować. Nasi dystrybutorzy roz-
wożący gazetę do punktów sprzedaży, będą też 
przyjmować sugestie praktyczne. Zainteresowa-
nych Czytelników prosimy o kontakt z ww. bądź 
z sekretariatem redakcji. 

red.        

To nie kadr z kul-
towych filmów reży-
sera Stanisława Ba-
rei, ale rzeczywistość 
w jednym ze sklepów 
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

P R O M O C J A
PÓŁ TONY OPAŁU

worek drewna  
GRATIS

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL 

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał,drewno,
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport 
Sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

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

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Pomóżmy sobie!
•	 Przyjmę narożnik pokojowy oraz używany telewizor tel. 665 - 566-856
•	 Przyjmę  wersalkę z fotelami oraz szafkę na dziecięce ubrania tel. 883-

241-291 
•	 Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie, ławę pokojową i TV  tel.782-

556-716
•	 Przyjmę  piecyk kaflowy lub inny piec na opał tel. kontaktowy tel. 883-

038-182
•	 Przyjmę fotel do biurka, tel. 504-874-397 lub informacja pod nr tel. red. 

91 22-165 
•	 Przyjmę sprawny  odkurzacz, tel. 512012823 lub tel. redakcyjny 

913921165
•	 Przyjmę 2 fotele rozkładane do spania i siedzenia dla większych dzieci 

- tel.516 648-561
•	 Oddam biurko szkolne małe nr kontaktowy 660 442960 

Budżet ma molo i ma też wielką dziurę

Na co pójdą nasze pieniądze?
Według budżetu, który radni przyjęli na sesji w dniu 28 grudnia ubiegłego roku, gmina bieżący rok zamknie z ponad 8 milionowym 
deficytem. Dziura w miejskiej kasie ma być pokryta przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych. W budżecie obliczonym na 72 
miliony złotych, ponad 40 mln zł. zarezerwowano na wydatki związane z oświatą i pomocą społeczną, a 11 mln na inwestycję – głównie 
dalszą rozbudowę szpitala, na którą w tym roku wydane zostanie kolejnych 6 mln.  Jak kształtują się pozostałe pozycje w planie finan-
sowym gminy? 

Na planowane w tym roku 
dochody gminy składają się: 
dochody własne gminy w kwo-
cie 28 mln 793 tys. zł (głównie 
wpływy z podatków lokalnych 
i opłat ściąganych przez gmi-
nę od podatników), a także 
subwencje i dotacje rządowe 
w kwocie 35 mln zł. 

Jeśli chodzi o wydatki, to gro 
z tego, bo aż 61 mln 102 tys. 
pochłoną wydatki bieżące, w 
tym głównie wynagrodzenia w 
kwocie 27 mln 620 tys. zł. Pra-
wie 16 mln, to wydatki na re-
alizację zadań statutowych, 11 
mln to świadczenia na rzecz 
osób fizycznych. Ponad 2 mln 
złotych z budżetu przeznaczo-
ne będą na wydatki związane 
z obsługą długu jaki ma No-
wogard. Zgodnie z wielolet-
nią prognozą finansową łączna 
kwota zadłużenia gminy się-
gnie w tym roku 35 mln 129 
tys. zł, co daje w stosunku, za-
dłużenia do dochodów ogółem 
54,97%. Zbliżamy się niebez-
piecznie do progu 60%, które-
go zgodnie z przepisami o fi-
nansach publicznych gminy 
nie mogą przekraczać.

Na wydatki majątkowe – in-
westycyjne, w tym roku gmina 
przeznaczy 11 mln 124 tys. zł. 
Z tego 6 mln, to kolejna tran-
sza pieniędzy na dokończenie 
rozbudowy szpitala w Nowo-

gardzie. Przypomnijmy, że w 
tym roku, w maju tego roku  
inwestycja ma być zakończo-
ne. Pochłonie łącznie ok. 19,5 
milionów. Całość sfinansowa-
ła gmina Nowogard, zaciągając 
obligację. Pieniądze były wy-
płacane w trzech etapach. Naj-
większą część przekazano w 
roku ubiegłym, 9 mln zł. 

Planowany deficyt ustalo-
no na kwotę 8 mln 314 tys. zł. 
Dziura w budżecie ma być po-
kryta przychodami ze sprzeda-
ży papierów wartościowych. 

Oświata i wychowanie 
To najbardziej „kosztowna” 

pozycja w dziale wydatków 
gminy. W tym roku  na oświa-
tę wydamy 27 mln 073 tys. zł, 
z tego 16 mln 060 tys. zł, to 
rządowa subwencja przekaza-
na przez Ministerstwo Finan-
sów. Co wchodzi w skład tego 
działu w budżecie? Najwięcej 
z tej kwoty, bo 20 mln 402 tys. 
zł, zostanie przeznaczone na 
wynagrodzenia dla nauczycie-
li i personelu szkół. Niemal 13 
mln 437 tys. zł zostanie wyda-
ne na utrzymanie szkół pod-
stawowych, 5 mln 580 tys.  
gimnazjów i 1 mln 744 tys. li-
ceów. 2 mln 861 tys. wydamy 
na działalność przedszkoli. Po-
zostałe kwoty, to m.in. 664 tys. 
zł na dowożenie uczniów do 

szkół, przeszło 102 tys. na do-
kształcanie nauczycieli, 664 
tys. wydatki na administrację. 

Warto dodać, że w ubiegłym 
roku budżet na oświatę był niż-
szy i wynosił 26 mln 920 tys. zł 

Pomoc społeczna 
Wydatki na działania zwią-

zane z pomocą społeczną, to 
drugie po oświacie, najwięk-
sze pozycje w budżecie. W tym 
roku na ten cel zaplanowano 
13 mln 183 tys. zł. To zaled-
wie 10 tys. zł więcej. Z całej tej 
kwoty, najwięcej bo 7 mln 450 
tys. zł, przeznaczone będzie na 
wypłatę świadczeń  (rodzinne, 
alimentacyjne, rentowe i eme-
rytalne). 1 mln 129 tys. zł wy-
dane zostanie na tzw. świad-
czenia i pomoc w naturze (np. 
kupno opału), 860 tys. na do-
datki mieszkaniowe i zasiłki 
stałe, 450 tys. na usługi opie-
kuńcze i specjalistyczne. 1,5 
mln złotych, to budżet na dzia-
łanie Ośrodka Pomocy Spo-
łeczne, w tym ponad 1 mln 300 
tys. to kwota przeznaczona na 
wynagrodzenia dla pracowni-
ków. 

Ochrona zdrowia 
To trzecia pod względem wy-

sokości kwoty wydatków pozy-
cja w budżecie. W tym roku na 
ten cel przeznaczone jest 6 mln 

546 tys. zł.  Prawie całą tą kwo-
tę stanowi kolejna transza, jaką 
zgodnie z decyzjami podjęty-
mi w 2010 roku gmina Nowo-
gard przeleje na konto moder-
nizacji szpitala. Inwestycja do-
biega końca. Jak już wspomi-
naliśmy wyżej, ma być oddana 
w maju tego roku. Poza szpita-
lem 370 tys. zł zostanie wydane 
na przeciwdziałanie alkoholi-
zmowi, 87 tys. Na program po-
lityki zdrowotnej, tylko 3 tys. 
na zwalczanie narkomanii. 

Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 

Budżet tego działu w gmi-
nie w tym roku ma wynieść 4 
mln 485 tys. zł. Aż 1 mln 386 
tys. z tego to koszty oświetlenia 
ulic, placów i dróg (w tym tak-
że oświetlenie świąteczne np. 
choinki na placu, a także ilu-
minacji na ratuszu). 680 tys. 
zostanie wydane na sprzątanie 
wsi i miast, 642 tys. na utrzy-
manie zieleni. Równo 630 tys. 
zł przeznaczone będzie na go-
spodarkę ściekową i ochronę 
wód, z tego 420 tys. to rekulty-
wacja jeziora. Zabieg ma być w 
tym roku wykonany ze wzglę-
du na nadmierne zakwaszenie 
akwenu, co powoduje w okre-
sie letnim ogromny przyrost 
roślinności wodnej. 

Transport i łączność
W tej pozycji wpisano kwotę 

4 mln 422 tys. zł. Z tego 3 mln 
614 tys. zł zostanie wydane na 
drogi publiczne i gminne, w 
tym głównie utrzymanie dróg 
w mieście (1 mln 200 tys. zł). 
Ponad 416 tys. zł zostało zare-
zerwowano na drogi powiato-
we, w tym dotacja z powiatu w 
kwocie 100 tys. zł. 

 Kultura i zabytki 
Na ten cel przeznaczono w 

budżecie 3 mln 299 tys. Poło-
wę tej kwoty stanowią dota-
cje podmiotowe dla instytucji 
kultury tj. Nowogardzki Dom 
Kultury – 872 tys. i Biblioteka 
Miejska – 853 tys.   Pozosta-
łą część kwoty pochłonie dłu-
ga lista drobnych wydatków 
zaplanowanych na wyposaże-
nie i drobne remonty świetlic 
wiejskich. Zaledwie 80 tys. w 
tym roku gmina przeznaczy 
na ochronę zabytków, głównie 
prac konserwatorskich. 

Znów więcej na administra-
cję

W porównaniu z rokiem 
ubiegłym wzrosną wydatki na 
utrzymanie administracji pu-
blicznej, które wyniosą ogó-
łem 6 mln 517 tys. zł (6 mln 
406 tys. zł w roku 2012). Ponad 
5,5 mln z tego pochłonie 
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utrzymanie Urzędu Miej-
skiego, w tym 4 mln 205 

tys. zł to kwota wynagrodzeń, 
jakie otrzymają urzędnicy i 
pracownicy urzędów (o prawie 
100 tysięcy więcej niż przed 
rokiem). Na liście wydatków 
urzędu jest kilkadziesiąt punk-
tów. Nie wszystkie dokładnie 
opisano np. 330 tys. zł zosta-
nie wydanych na tajemnicze 
„usługi pozostałe”, czy też „za-
kup usług pozostałych-kon-
takty zagraniczne”, na które 
łącznie przewidziano kilkana-
ście tysięcy złotych. Niemal 90 
tys. będzie kosztował  internet 
i telefony, z których korzystać 
będą pracownicy urzędu, w 
tym komórkowe. 

36 tys. przeznaczono na de-
legacje, a 40 tyś. na dalsze 
szkolenie urzędników. 

Do tego doliczyć trzeba jesz-
cze prawie 204 tys. zł na pro-
mocję gminy. 180 tys. z tego 
ma pójść na zakup materiałów 
i wyposażanie. W praktyce gro 
tej kwoty zostanie najprawdo-
podobniej przeznaczona na 
druk biuletynu informacyjne-
go, który gmina wydaje z pie-
niędzy podatników. 

Wśród wydatków na admi-
nistrację ujęto także koszty 
utrzymania Rady Miejskiej. W 
tym roku ma to być kwota 232 
tys. zł. Tyle będzie nas koszto-
wała praca radnych. 

Podatki rosną, władza się 
bogaci

W tym roku gmina osią-
gnie za to największe w swo-
jej 20-letniej historii wpływy z 
tytułu podatków i opłat lokal-
nych Przypomnijmy, że ubie-
głym roku po raz drugi w tej 
kadencji podniesiono poda-
tek rolny i podatek od nieru-
chomości. Obecna władza za-
ostrzyła także znacznie poli-
tykę „ściągania” podatków. To 
też sprawiło, że w tym roku do 
miejskiej kasy ma wpłynąć z 
tego tytułu 23 mln 352 tys. zł. 
To o prawie 2 miliony więcej 
niż w roku ubiegłym. Kto zło-
ży się na grubszy „portfel” bur-
mistrza i jego świty? Najwięcej 
do kasy wpłynie z tytuły po-
datku od nieruchomości, bo 
aż 7 mln 260 tys. zł  (w roku 
ubiegłym kwota ta wyniosła 
6 mln 250 tys.). Sporo dorzu-
cą z własnej kieszeni też rolni-
cy, bo aż 2 mln 250 tys. zł (1 
mln 850 tys. – rok 2012). Poza 

tym na „podatkowy dochód” 
gminy składa się kilka pozycji 
tj. podatek leśny – 250 tys. zł, 
620 tys. podatek od transpor-
tu, 10 tys. z opłaty targowej, 
680 tys. od czynności cywil-
no-prawnych, i w końcu 140 
tys. z tytułu odsetek od nieter-
minowych wpłat. Do tego do-
liczyć trzeba jeszcze 370 tys. z 
tytułu zezwolenia na sprzedaż 
alkoholu. Prawie 11 mln zło-
tych wpłynie do miejskiej kasy 
z tytułu udziału gminy w po-
datkach stanowiących dochód 
państwa, w tym 10,5 mln od 
osób fizycznych i 380 tys. z po-
datku dochodowego od osób 
prawnych. 

Inwestycje – lepiej późno 
niż wcale

Kilka wydatków inwesty-
cyjnych wymaga wyszczegól-
nienia. Są to głównie wydatki 
związane z budową dróg, poza 
kilkoma wyjątkami takimi jak 
wymiana stolarki okiennej w 
Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących przy ul. Boh. Warsza-
wy za 70 tys. (placówka tą cze-
ka położenie elewacji, a tak-
że wybudowanie ogrodzenia 
za budynkami).  Warto jed-
nak nadmienić, że o wiele z 
nich mieszkańcy prosili się od 
wielu lat. Część z nich wpisa-
no w budżecie pod naciskiem 
opinii społecznej. Trudno do-
szukać się tu dobrej woli wła-
dzy. I tak na uwagę zasługuje 
planowana przebudowa prze-
dłużenia łącznika ul. Dwor-
cowej (od stacji PKP do ul. 
700-lecia). Tyle, że na zada-
nie to przeznaczono zaledwie 
300 tys. zł – czy to wystarczy, 
aby kompleksowo zagospoda-
rować to miejsce? Czas poka-
że. W budżecie zapisano także 
552 tysiące na III i ostatni już 
etap budowy ulicy Jana Paw-
ła II. Tyle, że połowę tej kwoty 
gmina otrzyma w formie dota-
cji w ramach tzw. „schetynów-
ki”. Chodnika doczekają się 
także mieszkańcy ulicy Wiej-
skiej. Na ten cel przeznaczono 
ponad 220 tys. zł. Poza drogo-
wymi inwestycjami w budże-
cie zaplanowano dalszy etap 
przebudowy kanalizacji desz-
czowej nad jeziorem. Ma ona 
zapobiec wylewaniu się wody 
z kanalizacji w czasie dużych 
opadów deszczu. Warto jed-
nak zauważyć, że dotychczas 
poczynione już w tym zakresie 

inwestycje trwające od ponad 
roku, jak na razie nie poprawi-
ły sytuacji. Wystarczy przejść 
się nad jeziorem w okolicy ska-
teparku, wokół którego nadal 
stoi woda, mimo wykonanych 
w pobliżu modernizacji sieci 
ogólnospławnej. 

Nie wiele też dzieje się w za-
kresie oświetlenia ulicznego, 
które jak pokazały ostatnie ty-
godnie i ciągłe awarie, wyma-
ga natychmiastowej, komplek-
sowej modernizacji. Choć na 
oświetlenie ulic zaplanowa-
no prawie 1 mln 400 tys. zł, to 
większość tej kwoty pochłonie 
konserwacja istniejącego już, 
wybudowanego w latach 70-
tych oświetlenia i zakupu do 
niego niezbędnej energii. 

Największą pozycją wśród 
inwestycji jest wspomnia-
na już budowa szpitala. W 
tym roku gmina wyda na to 6 
mln złotych. Cała inwestycja 
pochłonęła już ok. 13 mln 
złotych. 

O tym, czego zabrakło (ko-
mentarz)

Najwyższe w historii miasta 
wpływy z podatków lokalnych, 
przysłoniły władzy ponad 8 mln 
dziurę w budżecie, na tyle sku-
tecznie, że ta nie bacząc na nic 
sporządziła dość abstrakcyjną 
wizję rozwoju miasta. Mimo 
ogromnego obciążenia miej-
skiej kasy inwestycją w rozbu-
dowę szpitala, starczyło na bu-
dowę mola za 600 tys. zł, świe-
tlicy wiejskiej za 670 tys. zł w 
Orzechowie, czy kolejny wzrost 
kosztów utrzymania admini-
stracji samorządowej, a także 
planowany, kolejny już remont 
ratusza. Może to być niepoko-
jące chociażby ze względu na 
prognozę długu gminy, który 
jak na razie z roku na rok bez-
trosko rośnie, a także nowymi 
kosztami, które pojawią się już 
w przyszłorocznym budżecie. 
Wystarczy nadmienić, że budo-
wany szpital będzie potrzebo-
wał nowego sprzętu, a i bez tego 
jego koszty utrzymania obciążą 
budżet miasta o dodatkowe kil-
kaset tysięcy rocznie. Już wia-
domo, dyrektor placówki pla-
nuje zaciągnąć kolejną pożycz-
kę na zakup sprzętu medyczne-
go, ale tą miałaby podżyrować 
gmina. Do tego trzeba doli-
czyć koszty utrzymania oświe-
tlenia na obwodnicy, które lada 
dzień ma być włączone, co ma 

ponoć nas kosztować najmniej 
100 tys. zł.  Wielką niewiado-
mą jest wciąż finansowanie sys-
temu gospodarki odpadami.  
Poza tym, nad miastem wisi 
wiele nierozwiązanych od lat 
problemów. Nie inwestuje się w 
rozwój infrastruktury i uzbra-
janie terenów pod budowę. Po 
raz kolejny nie ma woli do wy-
budowania mieszkań, na któ-
re czekają setki rodzin w gmi-
nie. W budżecie zabrakło też 
oczekiwanych przez społeczeń-
stwo inwestycji drogowych, 
które mają przede wszystkim 
poprawić bezpieczeństwo na 
drogach np. ul. Żeromskie-
go, Wojska Polskiego, Mły-
narska, Mickiewicza, Radosła-
wa itd. Pozornie też zadbano 
o tereny wiejskie. Świetlice, to 
z pewnością rzecz potrzebna, 
ale czy najważniejsza? Do wie-
lu miejscowości z trudem moż-

na dojechać, ze względu na zły 
stan dróg albo ich brak. Tam, 
gdzie samochody dojadą bra-
kuje znów chodników, oświe-
tlenia, przystanków autobuso-
wych.  Setki mieszkańców w 
gminie nadal nie ma bieżącej 
wody i kanalizacji (Bochlin, 
Ptaszkowo, Warnkowo). 

W zamian za to, mamy place 
zabaw, fragmenty wyremonto-
wanych chodniczków, lodowi-
sko, ławeczki, skwerki i choin-
kę na Placu Wolności za prawie 
60 tys. zł, a za chwilę dostanie-
my także nowiutkie molo. 

Podatki rosną, władza się bo-
gaci – stroi się w drogie szaty 
i obrasta w piórka, co by mia-
ła się czym w kolejnym rocz-
nym sprawozdaniu pochwalić. 
Tylko kto za to zapłaci?– Jak to 
kto?? Pan zapłaci, pani zapłaci, 
wszyscy zapłacimy…

Marcin Simiński 

Budżet ma molo i ma też wielką dziurę

Na co pójdą nasze pieniądze?

BUDŻET W LICZBACH
Dochody – 64 mln zł
Podatki lokalne - 23 mln 352 tys. zł
Subwencje i dotacja (ogółem) - 35 mln zł
Gospodarka mieszkaniowa (czynsze, dzierżawy) - 3 mln 305 tys. zł
Oświata i wychowanie (najem i dzierżawa majątku) - 766 tys. zł
Gospodarka komunalna i ochrona śr. (czynsz dzierżawny od 
PUWiS) - 712 tys. zł
Działalność usługowa (opłata cmentarna) - 140 tys. zł 
Dotacja na drogi powiatowe - 100 tys. zł

Wydatki – 72 mln zł
Oświata – 27 mln 073 tys. zł 
Pomoc społeczna – 13 mln 184 tys. zł 
Ochrona zdrowia (budowa szpitala) – 6 mln 546 tys. zł 
Administracja publiczna – 6 mln 517 tys. zł 
Gospodarka komunalna i och. Śr – 4 mln 485 tys. zł 
Transport i łączność 4 mln 422 tys. 
Kultura i zabytki – 3 mln 299 tys. zł 
Obsługa długu – 2 mln zł 
Gospodarka mieszkaniowa – 900 tys. zł
Kultura fizyczna – 600 tys. zł
Edukacja – 547 tys. zł
Bezpieczeństwo publiczne 290 tys. zł

Sztandarowa inwestycja burmistrza w tym roku to budowa mola. To widoczne na 
zdjęciu już wkrótce będzie można wspominać tylko na starych fotografiach.
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Nowogard może płacić za śmieci mniej
W zeszłym roku weszła w życie ustawa mająca regulować wywóz odpadów komunalnych we wszystkich gminach w kraju. Jak zwykle w 
takiej sytuacji władza ustawodawcza poszła na łatwiznę i zrzuciła wszystkie obowiązki na barki gmin, którym nie pozostało nic innego, 
jak wprowadzić przepisy obciążające kieszenie mieszkańców.

Gmina Nowogard nie była w tej 
sytuacji wyjątkiem, więc również 
Rada Miejska była zobligowana 
do przyjęcia stosownych uchwał 
regulujących sposób i wysokość 
naliczania stawek za śmieci. Zga-
dzaliśmy się co do tego, że kolejny 
raz mamy do czynienia z bublem 
legislacyjnym, który po wejściu w 
życie budzi duże wątpliwości i za-
wiera szereg niejasności, dlatego 
nie dziwi nas fakt, że niemal od 
razu rozpoczęto prace nad nowe-
lizacją ustawy.

Jako radni Wspólnego Nowo-
gardu mieliśmy sporo uwag do 
sposobu wprowadzanie nowych 
przepisów, jak również kosz-
tów z tym związanych. Mając na 
uwadze obciążenia jakimi zosta-
ną obarczeni mieszkańcy uznali-
śmy, że skoro wiele gmin i miast 
w Polsce nie podjęło uchwał w 
tej sprawie, dając do zrozumie-
nia ustawodawcy, że nie zgadza-
ją się na takie traktowanie swo-
ich mieszkańców, zapropono-
waliśmy na sesji niepodejmowa-
nie uchwał dotyczących sposobu 
wywozu śmieci oraz rzecz jasna 
opłat za nie. Wykazałem i przed-
stawiłem na sesji argumenty ta-
kich gmin jak Grudziądz, Sopot, 
Elbląg, czy Gryfice, których bur-
mistrz stwierdził wprost, że nie 
będzie działał wbrew interesowi 
swoich mieszkańców, co wydaje 
się logiczne, tym bardziej, że prze-
pisy mają wejść w  życie dopiero w 
połowie roku.

Nasza propozycja nie uzyskała 
jednak poparcia  radnych, ponie-
waż przewodniczący Bielida od-
mówił poddania pod głosowanie 
wniosku Wspólnego Nowogar-
du o odesłanie projektów uchwał 
do dalszych prac w komisjach, co 
zresztą zbytnio mnie nie zdziwiło, 
skoro występuję w podwójnej roli. 
Warto zauważyć, że pan Bielida 
jest zarówno przewodniczącym 
Rady Miejskiej, jak również prze-

wodniczącym zarządu Związku 
Celowego Gmin RXXI zajmują-
cym się odpadami komunalnymi.  
Zastanawia mnie jedynie na stra-
ży czyjego interesu w tej sytuacji 
stoi. Wątpliwości i obawy budzi 
również sposób podejścia do tak 
ważnego dla wszystkich miesz-
kańców tematu przez całą radę. 
Fakt, że w dyskusji nad sprawa-
mi gminy biorą udział tylko rad-
ni opozycji nikogo nie dziwi. To, 
że pozostali radni nie biorą pod 
uwagę racjonalnych argumentów, 
oczywistych faktów i merytorycz-
nych argumentów już tak.

Temat ustawy śmieciowej jest 
trudny. W związku z tym oczeki-
wałem ożywionej dyskusji, pomy-
słów na rozwiązanie problemu, 
mając w świadomości interes i do-
bro społeczne. Burmistrz Czapla 
zlecił firmie zewnętrznej opraco-
wanie koncepcji wdrożenia nowe-
go systemu gospodarowania od-
padami na  terenie Miasta i Gmi-
ny Nowogard. Koncepcja sporo 
kosztowała, lecz nic wielkiego nie 
wniosła. Podczas dyskusji z auto-
rem opracowania dowiedzieliśmy 
się, że faktycznie, sumy zaprezen-
towane w  koncepcji są zawyżone 
z racji niekompletnych danych. 
Stwierdzono również, że jeśli te-
raz stawki będą wyższe, a okaże 
się że koszty rzeczywiste będą niż-
sze, to będzie można zakomuni-
kować mieszkańcom, że oto wspa-
niałomyślnie radni postanowi-
li zmniejszyć opłaty wdzięcznym 
mieszkańcom. Oczywiście prze-
wodniczący wysypiska w Słajsinie 
p. Antoni Bielida szybko rozwiał 
te nadzieje firmy, którą zatrudnio-
no.

Podobną koncepcję przygoto-
wała dla siebie gmina Choszcz-
no. Różnica polega na tym, że 
zdecydowano się zrobić ją samo-
dzielnie, nie wydając pieniędzy, a 
koszty wbrew pozorom okazały 
się niższe. Tam, gdzie gmina No-
wogard zaproponowała np. staw-
kę 13 zł oni ustanowili stawkę 11 
zł. Jest to o tyle zastanawiające, że 
jeżeli obie gminy płacą taką samą 
opłatę na wysypisku, a w obu gmi-
nach nie wyłoniono jeszcze wy-
konawcy, który będzie odbierał 
śmieci od mieszkańców, a więc 
nie jest znany koszt wywozu śmie-
ci, to Choszczno przywożąc śmie-
ci do Słajsina ponosi zdecydowa-
nie wyższe koszty transportu niż 
Nowogard, który ma wysypisko 
zdecydowanie bliżej.

Kolejną ważną kwestią jest to, 
że kiedy p. Antoni Bielida prze-
konywał radnych i mieszkańców 
gminy do poparcia koncepcji po-
wstania zakładu w Słajsinie opo-
wiadał, jak wielkie korzyści będą 
płynęły dla naszej gminy: Pie-
niądze z Wojewódzkiego Urzę-
du Ochrony Środowiska w kwo-
cie co najmniej 3 mln zł rocznie, 
wpływy z podatków oraz pra-
ca dla naszych mieszkańców, to 
najważniejsze z nich. Kiedy za-
kład powstał, a pan Bielida został 
w nim przewodniczącym, dotrzy-
mał słowa i…zatrudnił swoich 
kolegów. Zakład na razie podat-
ku od nieruchomości nie płaci, 
a 3 mln wpłynie, ale nie do kasy 
gminnej tylko RXXI.

Nasuwa mi się więc pytanie: 
Jakie korzyści ma gmina z racji 
powstania wysypiska na naszym 

terenie? Jeśli chodzi o utrudnie-
nia, to wystarczy sobie wyobra-
zić dziesiątki tirów pełnych śmie-
ci jeżdżących po naszych drogach, 
fetor, zanieczyszczone środowi-
ska, itd.

Skoro zgodziliśmy się na po-
wstanie takiego zakładu, to nie 
po to, żeby pan Bielida i kilku 
partyjnych kolegów miało pracę, 
ale dlatego, żeby mieszkańcy za 
śmieci płacili symboliczne pienią-
dze. Należy wspomnieć również 
o mieszkańcach samego Słajsina, 
którzy w zamian za smród, set-
ki samochodów pod ich oknami 
i żółtą wodę, oczekują odpowied-
niej rekompensaty.

Temat gospodarowania odpa-
dami wbrew pozorom jest zagad-
nieniem trudnym, dlatego nie szu-
kam pretekstu do krytyki koalicji 
rządzącej, lecz oczekuję głębszego 

przeanalizowania tematu, pochy-
lenia się nad problemem mając na 
uwadze przede wszystkim interes 
ogółu, a nie jednostki.

Uważam, że mieszkańcy gmi-
ny Nowogard mogą i powinni 
płacić za wywóz odpadów zde-
cydowanie mniej niż inni, z racji 
istnienia zakładu na naszym tere-
nie. I jeżeli dziś p. Bielida zmienia 
zdanie i twierdzi, że Nowogard 
musi płacić takie same stawki 
jak pozostali członkowie związku 
(choć miało być inaczej) to pro-
ponuję, żeby w ramach rekom-
pensaty wpływy z podatku od 
nieruchomości za zakład w Słaj-
sinie mające wynieść 600 tys. zł 
rocznie, zostały przeznaczone 
na dofinansowanie stawek za 
śmieci.

Radny Wspólnego Nowogardu 
 Tomasz Szafran

 Komentarze, opinie

Informacja Prasowa

Kolejny rekord na lotnisku
2012 – rekordowym rokiem, dla Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów   im. 
NSZZ Solidarność – 355.976 obsłużonych pasażerów

W 2012 roku Port Lotniczy 
Szczecin-Goleniów im. NSZZ 
Solidarność obsłużył 355.976 
pasażerów, co w porównaniu z 
2011 rokiem stanowi wzrost aż 
o 35,8 %.

Wzrost nastąpił również w 
ilości obsłużonych operacji lot-
niczych. W 2011 roku, nasze lot-
nisko obsłużyło 10.395 startów i 
lądowań, a w 2012 roku 11.767, 
co stanowi wzrost o 12,3 %.

W związku z ogłoszeniem 
uruchomienia od 15 marca 
2013 roku -  2 połączeń lotni-
czych przez WIZZ AIR (Oslo 
Torp i Stavanger), powrotu linii 
Ryanair na trasę do Edynburga 
już od marca 2013, jak również 
ogłoszenie przez Biuro Podró-
ży ITAKA letnich czarterów do 
Grecji, Zarząd Portu Lotnicze-
go Szczecin-Goleniów spodzie-
wa się, iż nasz regionalny Port 
Lotniczy obsłuży w całym 2013 
roku, około 400.000 pasażerów, 
co będzie kolejnym rekordem.

Z pewnością, taki wynik ułatwi 
osiągnąć to, iż na przełomie maja 
i czerwca 2013 roku uruchomio-
ne zostanie połączenie kolejowe 
łączące centrum Szczecina z na-
szym portem lotniczym. Dzięki 

tej inwestycji, uzyskamy bardzo 
dobre skomunikowanie również 
m.in. z Kołobrzegiem, Koszali-
nem, Stargardem Szczecińskim, 
Świnoujściem.

Rosnący ruch pasażerski i co-
raz większa ilość operacji lotni-
czych powoduje, że w 2013 roku 
rozpocznie się kontynuacja za-
dania inwestycyjnego pn. „Mo-
dernizacja i rozbudowa infra-
struktury lotniskowej i portowej 
Portu Lotniczego Szczecin-Go-
leniów”. Jest ona związana m.in. 
z: budową równoległej drogi ko-
łowania, modernizacją i rozbu-
dową płyt postojowych samolo-
tów jak również modernizacją 
drogi startowej. 

Kontynuacja tej inwestycji nie 
byłaby możliwa, gdyby nie wyda-
rzenia jakie miały miejsce w 2012 
roku: 

- decyzja naszych regionalnych 
wspólników (Samorządu Woje-
wództwa Zachodniopomorskie-
go oraz Miasta Szczecin) dotyczą-
ca wieloletnich planów dokapita-
lizowania naszej Spółki

-  podpisanie z CUPT umowy 
na dofinansowanie całego zada-
nia ze środków unijnych

- podpisanie umowy kredyto-
wej z bankiem PKO BP S.A, gwa-
rantującej zabezpieczenie środ-
ków finansowych na całość zada-
nia  

Krzysztof Domagalski

Tory doprowadzono już do terminalu
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Informacje Parafialne
Vox    Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:

Słowa Ewangelii według 
Świętego Łukasza

(Łk 3,15-16.21-22) Świa-
dectwo Jana o Mesjaszu. 
Chrzest Jezusa

Gdy więc lud oczekiwał z na-
pięciem i wszyscy snuli domy-
sły w sercach co do Jana, czy 
nie jest on Mesjaszem, on tak 
przemówił do wszystkich: „Ja 
was chrzczę wodą; lecz idzie 
mocniejszy ode mnie, które-
mu nie jestem godzien rozwią-
zać rzemyka u sandałów. On 
chrzcić was będzie Duchem 
Świętym i ogniem”. Kiedy cały 
lud przystępował do chrztu, Je-
zus także przyjął chrzest. A gdy 
się modlił, otworzyło się niebo 
i Duch Święty zstąpił na Niego, 
w postaci cielesnej niby gołębi-
ca, a z nieba odezwał się głos: 
„Tyś jest mój Syn umiłowany, 
w Tobie mam upodobanie”.

W Tobie mam upodobanie
Czytając Ewangelię obser-

wujemy Jezusa, to, co mó-
wił, co czynił, wszystkie te ze-
wnętrzne przejawy Jego dzia-
łalności. Wszystko to takie 
nam bliskie. W końcu przecież 
Syn Boży stał się człowiekiem. 
Więc jak na człowieka przy-
stało, takiemu zewnętrznemu 
działaniu towarzyszyło to, co 
działo się wewnątrz. Znamy to 
z własnego doświadczenia. Ro-
biąc coś zazwyczaj myślimy o 
tym, co robimy. Albo myślimy 
o czymś innym i wtedy efekt 
naszej pracy może być bardzo 
różny. To też znamy z własne-
go doświadczenia. Ale general-
nie naszemu działaniu zawsze 
towarzyszy jakieś wewnętrzne  
przeżycie.

Nie inaczej było w przypadku 
Jezusa. Sytuacje opisane w 
Ewangeliach ukazują Jego czy-
ny, a przeżycia, towarzyszą-
ce im, czasem są uzewnętrz-
niane w słowach wypowiada-
nych przez niego. I choć jest 
tych słów często niewiele, to 
niosą z sobą ogromny ładu-
nek przeżyć, emocji, mądrości. 
Nie może być inaczej, skoro 
mamy do czynienia z samym 
Synem Bożym. Do tego jesz-
cze dochodzi fakt, że ten Syn 
Boży zawsze wiedział, co robi 
w danym momencie i poświę-
cał się temu dziełu całkowicie. 

Cudownie by było, gdyby czło-
wiek też mógł tak zawsze dzia-
łać.

W tym fragmencie Ewange-
lii nie słyszeliśmy słów, które 
padłyby z ust Jezusa. Chociaż 
Ewangelista Mateusz, w związ-
ku z tą sytuacją, przytacza Jego 
słowa, skierowane do Jana 
Chrzciciela: „Pozwól teraz, 
bo tak godzi się nam wypeł-
nić wszystko, co sprawiedliwe-
”(Mt 3, 15). Możemy domyślać 
się, co przeżywał Jezus w tym, 
bardzo ważnym dla Niego i dla 
nas, momencie Jego chrztu.

Ludzie przyjmowali chrzest, 
ponieważ wzięli sobie do serca 
nauki Jana, mówiącego o po-
trzebie nawrócenia. Świado-
mość własnej grzeszności mo-
bilizowała ich do tego czynu. 
Stojąc w wodzie obok Chrzci-
ciela skłaniali głowy, myśląc 
zapewne o swoich grzechach, 
o tym, że czas już to wszystko 
zmienić. A tu nadarza się oka-
zja, żeby to wprowadzić w życie 
i to tak namacalnie. Zapewne 
wielu bardzo mocno odczuło 
moment chrztu. To wewnętrz-
ne doświadczenie musiało być 
dla nich bardzo bogate.

Między tymi wszystkimi 
ludźmi pojawia się w pewnym 
momencie On. Robi dokład-
nie to samo, co wszyscy, przyj-

Zaśpiewają już po raz drugi

Specjalny koncert 
kolęd

W  najbliższą niedzielę tj. 13 stycznia w Kościele pw. WNMP w 
Nowogardzie wystąpi gryfiński chór RES MUSICA, który zapre-
zentuje kilka kolęd w swoim wykonaniu.  Przypomnijmy, że jest 
to już druga wizyta tego chóru w  Nowogardzie. Ostatni koncert 
formacji miał miejsce dokładnie przed rokiem. 

Wstęp na koncert jest bezpłatny. Zapraszamy w imieniu arty-
stów i proboszcza parafii do wysłuchania występu. 

red.

muje chrzest. Ale chyba nie 
myśli o potrzebie nawróce-
nia, o własnych grzechach, bo 
przecież ich nie ma. Przyjmu-
je ten chrzest z zupełnie inne-
go powodu. A właściwie może 
z tego samego powodu, z po-
wodu tych wszystkich grze-
chów. Gdy wszyscy inni wcho-
dzą do Jordanu by pozbyć się 
grzechów, On tam wchodzi, by 
wszystkie je wziąć na siebie.

Czy myślał wtedy o swo-
im zadaniu? Czy zdawał so-
bie sprawę z tego, jak ono bę-
dzie trudne? Ile będzie wyma-
gało wyrzeczeń najpierw Jego 
nauczanie, jak trudno będzie 
dotrzeć do człowieka, który 
tak łatwo daje się obezwład-
nić grzechowi? Czy przeczu-
wał, jak wielka nienawiść bę-
dzie skierowana w Jego stronę, 
w jaki sposób uzewnętrzni się, 
doprowadzając do ukrzyżo-
wania? Czy wiedział, jak bez-
względnym posłuszeństwem 
wobec woli Ojca, będzie mu-
siał się wykazać. A może wi-
dział siebie w ogrodzie Getse-
mani? Możemy tylko domy-
ślać się tego wszystkiego. 

Ale słyszymy głos Ojca: „Tyś 
jest mój Syn umiłowany, w 
Tobie mam upodobanie”. To 
tak, jakby Bóg chciał swoje-
mu Synowi dodać otuchy, jak-
by chciał zapewnić Go o swo-
jej opiece w czasie tego wszyst-
kiego, co ma nastąpić. A Syn, 
w pełni świadomy swojego za-
dania, zgadza się je przyjąć: „ 
bo tak godzi się nam wypeł-
nić wszystko, co sprawiedli-
we”(Mt 3, 15). Zstępuje Duch 

Święty, by wzmocnić ludzką 
naturę, by to, co trzeba, moż-
na było wykonać. Zostało po-
wiedziane przez Boga: „Tak – 
niech się tak stanie”.

Chrzest zanurza nas w 
śmierć i zmartwychwsta-
nie Chrystusa. Jako ludzie 
ochrzczeni mamy udział w 
tym, co dokonało się w czasie 
wydarzeń paschalnych. Zna-
komita większość z nas była 
ochrzczona w momencie, w 
którym niemożliwe było, by 
być tego świadomym. Ale to 
nie ma tak wielkiego znacze-
nia. Możemy tylko podzię-
kować rodzicom, że dali nam 
możliwość już w tak młodym 
wieku, by Bóg nazwał nas swo-
im dzieckiem, a do tego umi-
łowanym. Natomiast ogromne 
znaczenie ma to, co my z tym 
faktem zrobimy teraz, gdy już 
jesteśmy całkowicie świadomi 
tego, co się wtedy dokonało. 

Wspominając własny 
chrzest, a właściwie fakt, że 
taki chrzest kiedyś nastąpił, 
może warto byłoby spróbować 
poczuć się tak, jak ci wszy-
scy ludzie, którzy podchodzi-
li wtedy do Jana Chrzciciela. A 
gdy przyznamy się do własnej 
grzeszności, do tego, że po-
trzebujemy łaski nawrócenia, 
może uda nam się usłyszeć to 
Boże „Tak”. I może wreszcie 
zagości na dobre w naszych 
głowach myśl, że jesteśmy Jego 
dziećmi. Bardzo dobrze, bo 
nie ma lepszego Ojca. A jesz-
cze lepiej, bo nic już tego nie 
zmieni.

Ks. Grzegorz Podlaski

Master of the Saint Bartholomew Altar, Chrzest Jezusa (1485/1500),  źródło: www.nga.gov
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Wszystkim, którzy uczestniczyli 
w ceremonii pogrzebowej i ostatniej drodze

Naszego Kochanego męża i ojca
śp. Grzegorza Górczewskiego

serdeczne podziękowania
składa

kochająca żona Róża,syn Adrian, córka Marta i rodzina

Wszystkim, którzy uczestniczyli  
w ostatniej drodze
Naszej Kochanej
mamy i siostry

śp. Aliny Ochman
dziękuje rodzina

Bronisław Litwin, lat: 79, zmarł: 08.01.2013r, pogrzeb: 
10.01.2013r, pogrzeb odbył się na cmentarzu w Nowogardzie. 

Helena Stefanowicz, lat: 86, zmarł: 08.01.2013r, pogrzeb: 
12.01.2013r, pogrzeb odbędzie się  o godz. 11:30 na cmentarzu 
w Goleniowie.

Barbara Zakrzewska, lat: 61, zmarła 09.01.2013r, pogrzeb 
11.01.2013r, pogrzeb odbędzie się o godz. 14:00 na cmentarzu  
w Nowogardzie.

Jerzy Paszkiewicz, lat: 83, zmarł: 09.01.2013r, pogrzeb: 
12.01.2013r, pogrzeb odbędzie się o godz. 13:30 na cmentarzu 
w Dobrej. 

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Caritas informuje 
Zespół Caritas przy parafii pw. WNMP informuje, że w dniu 11 stycznia (piątek), w siedzibie or-

ganizacji przy ul. 700 Lecia (w podwórku ZBK), o godz. 10.00 odbędzie się wydawka żywności z 
nowej dostawy.  Zapraszamy. 

ks. proboszcz  G. Legutko

Rozpoczęły się wizyty duszpasterskie w poszczególnych Parafiach

Gdzie po kolędzie? 
Poniżej podajemy terminy wizyt duszpasterskich na najbliższe dni w poszczególnych Para-
fiach w Nowogardzie. Kolejne dni kolęd podamy we wtorkowym wydaniu DN (tj.15 stycznia). 

Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego w 
Nowogardzie.

 Kolęda rozpoczyna się o godz. 16.00, a koń-
czy ok. godz. 21.00.

Piątek - 11.01.2013r - ul. Słowackiego, Mły-
narska, 15 Lutego 15 i 16

Sobota – 12.01.2013r – Jarchlino
Poniedziałek - 14.01.2013r – ul. 15 Lutego 

nr 6,11,12 i13
Wtorek - 15.01.2013r – ul. 15 Lutego nr 

15a,b,c oraz nr 17 i ul. Gryfitów nr 2 i 3
Ofiary składane przy ok. kolędy przeznaczo-

ne są na budowę świetlicy. Woda święcona i 
kreda jest dostępna w kościele.

Parafia pw. Matki Boskiej Fatimskiej w No-
wogardzie

 W parafii pw. Matki Boskiej Fatimskiej w 
Nowogardzie, Msza św. od poniedziałku do 
piątku o godz. 15.30

Kolędy będą prowadzone od poniedziałku do 
piątku od godz. 16:00.

Piątek – 11.01.2013r - ul. Gen. Bema nr 
28,29 i 30.

Sobota – 12.01.2013r - Kolęda od godz. 9.00 
w Miętnie.

Poniedziałek - 14.01.2013r –  ul. Gen. Bema 
nr 31,32 i 33

Wtorek - 15.01.2013r - ul. Gen. Bema 34, 35 
bloki, oraz domy 25a i 25b

Parafia pw. WNMP w Nowogardzie 
Kolęda w parafii pw. WNMP rozpoczyna się 

od poniedziałku do piątku od godz. 16:00, a w 
sobotę od godz. 14:00.

 Woda święcona i kreda jest dostępna u sio-
stry w zakrystii, a od 06 stycznia jest dostępna 
przy żłóbku.

Wizyta duszpasterska ks. Proboszcza 
11.01 - 700 Lecia 6 – 19 
12.01 - 700 Lecia 23 -25 

14.01 - 700 Lecia 26 – 27 
15.01 - Dąbrowszczaków 
16.01 - 5 Marca 1,2, 7 -11 
17.01 - Sądowa, 5 Marca 3-5 
18.01 - Plac Wolności 2, 3, 4, 6 (1 – 8) 
19.01 - Plac Wolności 6(9-48)

Wizyta duszpasterska ks. Andrzeja Kamiń-
skiego

11.01 - Luboszan 1-12 i 14-18 
12.01 - Wyszyńskiego 5 
14.01 - Wyszyńskiego 4 
15.01 - Blacharska, Wyszyńskiego 1 i 7 
16.01 - Plac Szarych Szeregów, Szkolna, Pro-
menada 
17.01 - Warszawska 11(71-100), 14 (1 – 24) 
18.01 - Warszawska10(51-100)

Wizyta duszpasterska ks. Andrzeja Gańskie-
go

08.01 - Zamkowa 2, 2a, 5 
09.01 - Zamkowa 3, 3a 
10.01 - Zamkowa 3b, 3c 
11.01 - Zamkowa 4 i 6 
12.01 - Zamkowa 7b – 12, Pustać 
14.01 - Kowalska 1 
15.01 - Kowalska 2 i Lutyków 
16.01 - Warszawska 1, 7 i 13 
17.01 - Kowalska 1 a, Warszawska 14(25-64) 
18.01 - Warszawska 10(1–50)

Wizyta duszpasterska  ks. Roberta
11.01 - Roosevelta (lewa strona) 

12.01 - Roosevelta (prawa strona) 
14.01 - Głowackiego, Racławicka, Rataja, Ko-
synierów 
15.01 - Piłsudskiego, Monte Cassino 
16.01 - Traugutta, Okulickiego 
17.01 - Wileńska Dąbrowskiego 
18.01 - Warszawska 11(1–70) 

Opr. MR

Uwaga! 

Znaleziono 
klucze
W  okolicy ul. 15-Lutego 
znaleziono 2 pary  kluczy. 
Widoczne na zdjęciu klucze 
są do odbioru w redakcji DN. 
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R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 16.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM polecamy zabawki Bruder

Ośrodek Szkolenia Kierowców 
Fedeńczak 

Zaprasza na kursy nauki jazdy kat. B.  
w nowym roku.  

Promocyjna cena nadal obowiązuje!!! 
Zapraszamy!

21

www.7dnigryfina.com

11.01-.14.01.2012 r.

Kontakt:
Celowy Związek Gmin R- XXI

Słajsino 30
72-200 Nowogard

SEKRETARIAT:
tel. 695 690 515

czg.sekretariat@nowogard.pl 
e-mail : czg@nowogard.pl

www : www.czg.nowogard.pl

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. 

Zarząd Celowego  
Związku Gmin R- XXI 

uprzejmie informuje, iż przeniosło siedzibę 
Związku z ul. Boh. Warszawy w Nowogardzie 

do miejscowości Słajsino 30, gmina Nowogard, 
gdzie mieści się również 

Regionalny Zakład 
Gospodarowania Odpadami.

Sprzedam nowe, własnościowe,  
2 pokojowe mieszkanie o pow. 58 m2 
w Nowogardzie na ulicy Racibora I 4

KONTAKT:                PIB „PRO-BUD s.c.
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14
tel.: 91 39 25552; 783 570 056    www: probud-nowogard.pl

Z AT R U D N I M Y 
samodzielną księgową 
do prowadzenia spółki z o.o. 

    Oferty kierować na adres: kadry@toyotanowogard.pl

Pomóżmy Kubusiowi ! 
„Jesteśmy rodzicami 7-letniego Kubusia, któ-

ry urodził się z przepukliną oponowo-rdze-
niową, rozszczepem kręgosłupa oraz wrodzo-
nym wodogłowiem. Dodatkowo stwierdzono 
zwichnięcie prawego stawu biodrowego oraz 
stopy ,,końsko-szpotawe’’. W pierwszej dobie ży-
cia zamknięto przepuklinę, później wykonano 
operację wydłużenia prawego ścięgna Achillesa. 
Następnie Kubuś miał badanie rezonansem ma-
gnetycznym, którego wynik był porażający: tor-
bielowata zmiana w migdałkach móżdżku oraz 
zakotwiczenie rdzenia kręgowego. Kuba prze-
szedł odbarczenie zakotwiczenia rdzenia kręgo-
wego w Klinice Neurochirurgii PAM w Szcze-
cinie. Pomimo opisanych zabiegów i operacji, 
przez które przeszedł Kuba oraz zachowanego 
czucia i ruchomości obu nóżek, nasz synek nie 
chodzi. Potrzebujemy wsparcia finansowego na 
turnusy i ewentualny sprzęt do rehabilitacji.

Każdy może pomóc przekazując 1% podat-
ku na adres: Fundacja Dzieciom „ Zdążyć z Po-
mocą” ul. Łomińska 5, 01-685 Warszawa 

KRS 00000 37904 
Można również dokonywać wpłat-darowizny na konto nr 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 

z dopiskiem „dla Jakuba  Wójcika nr ewidencyjny 19221”. 
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Nasi przedsiębiorcy - Sklep „ ELA” przy ulicy Boh. Warszawy - Elżbieta i Ryszard Horniak

W handlu istotne jest wszystko!
 Zanim przedsiębiorca otworzy działalność handlową, np. sklep, musi albo znaleźć lokal, który przystosuje do potrzeb działalności jaką 
chce prowadzić, albo taki obiekt musi wybudować od przysłowiowego zera. Tak było ze sklepem spożywczo-monopolowy „ELA”, które-
go właścicielami są Elżbieta i Ryszard Horniak, którzy działalność gospodarczą prowadzą od 22 lat, natomiast sklep od 14 lat. 

Dziennik Nowogardzki: 
Idąc ulicą Boh. Warszawy 
i patrząc w lewą stronę, co 
państwo czuliście widząc jak 
budowany jest obok waszego 
sklepu, kolejny supermarket 
w naszym mieście? 

 Ryszard Horniak - Powiem 
bez ogródek, że serce się nam 
kroiło i od razu myśleliśmy o 
zmianie branży na inną, czyli 
taką, która przyciągnęłaby po-
tencjalnych klientów. Co do po-
mysłów, to było ich wiele, np. 
chcieliśmy wprowadzić takie to-
wary, które nie byłyby spotyka-
ne w markecie. Jednak ostatecz-
nie zostaliśmy przy artykułach 
spożywczych oraz przy art. al-
koholowych. Pamiętam, że gdy 
byłem radnym w latach 2002-
2006, powstały wtedy dwa su-
permarkety w Nowogardzie, ale 
ich powstanie było tak napraw-
dę niezależne od nas, jako rad-
nych tej kadencji – ponieważ 
nikt nas wtedy nie pytał o zgo-
dę?  Ale dzisiaj mamy kolejne 
4 duże sklepy w tak niedużym 
mieście, to kto tu rządzi? 

Przechodząc do Waszej 
działalności zapytam, jakie 
były jej początki?  

Działalność naszą rozpoczę-
liśmy od produkcji wód gazo-
wanych oraz rozlewni piwa. A 
pomysł zrodził się jeszcze wte-
dy, gdy pracowałem w Hurto-
detalu ( teren i pomieszczenia 
gdzie obecnie znajduje się m.in. 
przetwórnia jelit - przyp. red), 
gdzie byłem kierownikiem roz-
lewni. Wówczas spostrzegłem, 
a byłem także szefem zakłado-
wej Solidarności, że nadcho-
dzą zmiany ustrojowe mają do-

bre, ale i złe strony. Ta dobra, 
to odejście od starego sytemu 
rządzenia i sprawowania wła-
dzy, która jak pamiętamy była 
nie dość, że zła bo nieefektyw-
na, to jeszcze godziła w godność 
człowieka. Natomiast ta zła, to 
oczywiście sukcesywne bez wy-
obraźni „rozwalanie” zakładów 
państwowych, trochę dla zasa-
dy. Tak się zaczęło dziać wła-
śnie z moją rozlewnią, która w 
tamtym okresie przynosiła stra-
ty. Mimo to, zdecydowaliśmy 
się wziąć ją i rozpocząć prywat-
ną działalność. Jak się okazało, 
udało się nam w późniejszym 
okresie uzyskać z niej naprawdę 
dobre dochody, również dlate-
go, że byliśmy w zasadzie jedy-
nymi wytwórcami, którzy pro-
dukowali i rozprowadzali swo-
je wody i czerwoną oranżadę w 
zachodniej części województwa 
zachodniopomorskiego. 

Takie były początki, a te-
raz.... na czym polega specy-
fika Waszego sklepu

Nasza działalność skupia trzy 
podstawowe rodzaje aktywno-
ści: handel w sklepie spożyw-
czym, handel alkoholem oraz 
sprzedaż kuponów Lotto, któ-
re klient bezpośrednio wysyła 
za pośrednictwem naszego au-
tomatu, który obsługuje Pani, 
którą my zatrudniamy. Każda 
z tych trzech czynności w na-
szym sklepie ma swoją indywi-
dualną specyfikę, muszą one ze 
sobą dobrze harmonizować. 

To świadczy, że    sklep 
ma    bardzo wszechstronny 
charakter, możemy tu kupić 
wiele produktów, a nawet wy-
grać w lotto? 

To prawda. Na obecną chwilę 
oferujemy niemal 3 tys. pozycji 
towarowych, w których klient 
może kupić dosłownie wszystko 
co jest mu potrzebne z zakre-
su towarów spożywczych, ale 
szczególną półkę stanowią al-
kohole. Są piwa różnych marek, 
ale i alkohole z gatunków szla-
chetniejszych, typu whiskey czy 
wódki z różnych firm. Niektóre 
z nich są bardzo ładnie opako-
wane. Dlatego mogą stanowić, 
np. prezent okolicznościowy. 
Ponadto mamy w sklepie pie-
czywo w różnym gatunku. W 
tej chwili korzystamy z kilku-
nastu dostawców w tym kilku 
piekarni. Mamy w sklepie rów-
nież specjalną lodówkę, w któ-
rej są rozmaite sery i nabiał. 
Co do totalizatora sportowego, 
to oczywiście jest wokół nasze-
go automatu spory ruch, gdyż 
ludzie grają i chcą wygrać, czy 
to w różnych grach lotto, czy w 
popularnych zdrapkach, a po-
twierdzeniem tego, że jest to 
możliwe, jest wygrana w pierw-

szym dniu Nowego Roku 2013, 
gdzie padła u nas „5” w Lotto.  
By nie pominąć niczego, wspo-
mnę jeszcze o prasie ogólnopol-
skiej jak i tej lokalnej, oraz o 
chemii domowej czy kartach te-
lefonicznych doładowujących, 
bateriach, a także o sprzedaży 
papierosów, których w sklepie 
mamy dość duży wybór.

Idąc dalej zadam pytanie, 
które może wydawać się kło-
potliwe. Jak państwo dają so-
bie radę przy tak dużej kon-
kurencji, która jest na pewno 
tak ze strony marketów, jak i 
innych sklepów?

Powiemy tak, jest bardzo 
ciężko by wyjść na swoje. Ruch 
tak naprawdę zaczyna się w 
naszym sklepie w godzinach 
popołudniowych. Wówczas od-
wiedza nas bardzo licznie mło-
dzież, która kupuje np. słodycze 
czy soki. Cóż, jak pan wie, ge-
neralnie nowogardzkie społe-
czeństwo nie składa się w więk-
szości z ludzi zamożnych, cze-
go przykładem szczególnym jest 
ta część miasta, gdzie znajduje 
się nasz sklep, w tej okolicy bo-
wiem mieszka wielu emerytów 
czy rencistów.

Wszystko to jest bardzo 
istotne o czym państwo mó-
wicie. A jak państwo scha-
rakteryzowalibyście waszych 
klientów - pewnie są oni 
zróżnicowani?  

To prawda, do sklepu zaglą-
dają dzieci, młodzież  i osoby 
dorosłe. Gdybyśmy mieli po-
wiedzieć liczbowo, to w ciągu 
jednego dnia, a w szczególności 
po południu, przychodzi do na-

szego sklepu około 200 osób, co 
uważamy, że jest chyba dobrym 
wynikiem. Trzeba zauważyć, 
że mamy również odpowiednie 
warunki lokalowe, a także par-
king przy sklepie, co niewątpli-
wie jest wygodne dla klientów.

Mimo to, jednak państwo 
zdecydowaliście się na za-
mknięcie sklepu nocnego, 
który wśród klientów cieszył 
się dużą popularnością? 

Powiemy bardzo delikat-
nie, by nikogo nie urazić, chy-
ba zdecydowała o tym też nie-
życzliwość pewnych osób i ich 
stałe skargi, które swego czasu 

niestety stały się dla nas na tyle 
dokuczliwe, że ostatecznie sami 
doszliśmy do wniosku, że tą for-
mę sprzedaży kończymy i sku-
piamy się na sprzedaży dzien-
no-popołudniowej. 

W ostatnim czasie powstała 
moda na łączenie mniejszych 
sklepów w niewielkie sieci, 
które sprzedają swoje pro-
dukty? Przykładem jest sieć 
ODIDO, która funkcjonuje w 
Nowogardzie.

Myślimy o tym i nawet podję-
liśmy już pewne rozmowy, któ-
re miejmy nadzieję, że dadzą 
jakiś efekt. Uważamy, że z tego 
typu połączeń mogą wyniknąć 
bardzo konkretne korzyści han-
dlowe i pozwolą się utrzymać 
na rynku. Dlatego czas poka-
że. Mamy nadzieję, że te zmia-
ny będą korzystne dla nas, jak 
również dla naszych klientów. 

Kolejne pytanie, które nie 
będzie należało do przyjem-
nych, ale mówiło się, że w 
sklepie  „ELA” były i nadal są 
zawyżane ceny artykułów. Co 
państwo na to?

Dlatego postanowiliśmy to 
zmienić i zadziałać bardzo ra-
dykalnie redukując pewne ceny. 
Efektem tego są już niższe ceny 
sprzedaży na niektórych arty-
kułach, które kiedyś były wyż-
sze. Obecnie mamy narzucone 
minimalne rabaty, które funk-
cjonują od miesiąca.  Robimy 
więc wszystko, aby klient nie 
miał poczucia, że u nas prze-
płaca, ale musimy też dbać o 
minimalną rentowność. Eko-
nomia nie zna litości, bo proszę 
zauważyć, że 70% dochodu sta-
nowią płace dla pracowników, 
a te 30%, to pozostaje na utrzy-
manie sklepu oraz naszą egzy-
stencję, która przecież też jest 
istotna by funkcjonować. 

Kontynuując, poruszę ko-
lejną może mniej przyjem-
ną kwestię, spytam o polity-
kę „Ratusza” wobec przedsię-
biorców. Jak państwo to oce-
niają? 

Cóż, jest bardzo ciężko, a 
wszystko wskazuje na to, że 
będzie jeszcze ciężej. Powiemy 
wprost,  polityka którą upra-
wia ratusz, jest dla lokal-

Właściciele sklepu Elżbieta  i Ryszard Horniak

Elżbieta i Ryszard Horniak
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nych małych przedsiębior-
ców czy handlowców bar-

dzo nieżyczliwa. Naszym zda-
niem obecna władza powinna 
przyjąć jakiś wzorzec funkcjo-
nowania, który jest bardziej 
przyjazny dla mieszkańców, a 
nie kierować się jedynie krót-
kowzroczną maksymaliza-
cją korzyści urzędu, czy bra-
kiem zrozumienia. Sprawowa-
na władza przez burmistrza i 
radę miasta, powinna cecho-
wać się jakimiś dobrymi wzo-
rami, które np. wiemy, że ist-

nieją w innych gminach w któ-
rych polityka czy taktyka po-
datkowa jest bardziej przyja-
zna. Powiemy tylko tyle, że nie 
ukrywamy niezadowolenia z 
niedawnego podwyższenia po-
datku od wieczystego użytko-

wania, który po prostu będzie 
dla niektórych „zabójstwem”. 
Kolejną sprawą jest chronicz-
ny brak miejsc pracy w tym 
mieście, a my czy inne osoby 
z branży, chyba wiemy to naj-
lepiej, ludzie nie mają pracy i 
dochodów i coraz mniej kupu-
ją w sklepach- również widać 
to po zmianach w nabywanym 
asortymencie.  Z całą powagą 
mówimy, że to miasto wymie-
ra i za parę lat jeżeli tak dalej 
będzie, to zupełnie zniknie, nie 
z powodu braku budynków, 

lecz braku mieszkającej tu lud-
ności. Zależy nam na dobru 
tego miasta, bo tu się urodzi-
liśmy, tu mieszkamy i żyjemy. 
Dlatego tak bardzo cenimy so-
bie nasz lokalny rynek oraz lo-
kalne hurtownie i osoby które z 

nami współpracują. Uważamy 
też, że polityka władzy wobec 
opanowania rynku handlowe-
go przez obcy kapitał jest błęd-
na - można odnieść wrażenie, 
że władza się nie przejmuje lo-
sem rodzimej przedsiębiorczo-
ści. Markety powinny być, ale 
ich liczba która jest w naszym 
mieście, jest stanowczo przesa-
dzona. Uważamy, że dobrym 
miejscem dla tego typu skle-
pów – marketów, są obrzeża 
miasta, a nie środek miasta w 
którym można byłoby np. wy-
budować kolejne bloki miesz-
kalne, czy ściągnąć inwestorów, 
którzy daliby dla ludzi pracę. 

Dwie pracownice, które 
pracują dla państwa w skle-

pie  są nowe i pracują z pań-
stwem od niedawna? 

Pracownicy dziś są bardzo 
ważni w każdej firmie, gdyż 
jak wiemy ubywa ich ze wzglę-
du np. na wyjazd za chlebem 
do krajów UE. Dlatego bardzo 
ważną sprawą jest, by potrafić 
ich dobrać tak, by można było 
sobie nawzajem ufać. Na chwi-
lę obecną zatrudniamy w skle-
pie tylko dwie panie, które z po-
wodzeniem i zaangażowaniem 
obsługują cały sklep i są bardzo 
dyspozycyjne- jesteśmy bardzo 
zadowoleni z ich pracy. Ceni-
my ich wysiłek, zaangażowanie 
i uczciwość. Korzystając z moż-
liwości, za pośrednictwem DN 
chcielibyśmy im za to bardzo 
serdecznie podziękować.

To bardzo ważne co pań-
stwo powiedzieli. Kończąc 
zapytam, jak państwo spę-
dzacie wolny czas? 

Zastanawiamy się, jak nie 
mieć tego co jest w markecie, 
a jak mieć to, czego nie ma w 
markecie?  A mówiąc poważ-
nie, oczywiście skupiamy się na 
pracy, ale mamy przecież rów-
nież dwoje już dorosłych dzieci, 
które wprawdzie nie mieszka-
ją w Nowogardzie, ale jesteśmy 
w stałym z nimi kontakcie. Syn 
mieszka i pracuje w Szczecinie, a 
córka mieszka na stałe zagrani-
cą- na Wyspach. Dlatego stara-
my się w wolnych chwilach od-
wiedzać ich, tak syna w Szczeci-
nie, jak i córkę w Anglii. Mamy 
również wnuka w Szczecinie, 
za którym przepadamy i stara-
my się go w miarę często odwie-
dzać i obserwować jak trenuje 
karate. Kończąc również muszę 
wspomnieć (Ryszard  Horniak), 
że w młodości byłem skoczkiem 
spadochronowym  i służyłem w 
czerwonych beretach. Dlatego w 
wolnych chwilach spotykam się 
z kolegami, czy to w Nowogar-
dzie czy w Dziwnowie, by po-
wspominać ten czas. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy

Pani Agnieszka za ladą

Sklep przy ul. Boh. Warszawy

Kapłan z USA w I LO
W ubiegły czwartek (03.01.2013 r.) uczniowie I LO w Nowogardzie, mieli przyjemność spotkać się z gościem zza oceanu. Do Nowogardu 
ze Stanów Zjednoczonych przyleciał rzymskokatolicki Ksiądz Andrzej Szymakowski. Odwiedził On wszystkie klasy, które w ten dzień 
zaplanowaną miały lekcję religii. 

Ksiądz Andrzej Szymakow-
ski urodził się w 1973 roku w 
Krakowie. W wieku siedmiu 
lat wyemigrował z rodzicami 
do Zachodnich Niemiec, gdzie 
dorastał. Po odbyciu obowiąz-
kowej służby wojskowej w 
Bundeswerze odkrył powo-
łanie do kapłaństwa i wstąpił 
do Seminarium Duchowne-
go w Stanach Zjednoczonych. 
Przyjął święcenia kapłańskie w 

2004 roku w Lincoln, w stanie 
Nebraska. Obecnie jest kapła-
nem w Diecezji Baker w stanie 
Oregon. W 2011 roku, biskup, 
skierował księdza Andrzeja na 
studia specjalistyczne na Kato-
lickim Uniwersytecie Ameryki 
na wydziale prawa kanonicz-
nego.

W czasie studiów poznał 
ks. Tomasza Mędrka, księdza 
pochodzącego z parafii Osi-

na, który obecnie odbywa stu-
dia doktoranckie w Instytucie 
Jana Pawła II w Waszyngtonie. 
Ostatnie Święta Bożego Naro-
dzenia spędził wraz z jego ro-
dziną w Osinie. W czasie swo-
jego pobytu zaproponowa-
no mu odwiedzenie I Liceum 
Ogólnokształcącego w Nowo-
gardzie i udział w lekcjach re-
ligii. Było to dla mnie uboga-
cające doświadczenie. Rozma-
wiałem z młodzieżą na temat 
kulturowych różnic pomiędzy 
wiarą katolicką w Polsce i w 
Stanach Zjednoczonych. Mło-
dzież stawiała często trudne py-
tania i była szczerze zaintereso-
wana różnymi tematami. Mam 
nadzieję, że będę miał szan-
sę powtórnego odwiedzenia tej 
szkoły i jej uczniów. - przyzna-
je ksiądz Andrzej Szymakow-
ski. Uczniowie I LO również 
byli zadowoleni z niecodzien-
nych lekcji. To niecodzienne 
spotkanie obfitowało w nowe 
treści, o których nie usłyszymy 

na normalnych zajęciach z re-
ligii. Podczas 45 minut dowie-
dzieliśmy się, jak różne są na-
sze Kościoły partykularne, jak 
różnie wprowadzane są posta-
nowienia II Soboru Watykań-
skiego oraz jak amerykański 
Kościół poradził sobie z kry-
zysem z 2002 roku.  Spotkanie 
wypełnione było pytaniami tak 
jednej strony, czyli uczniów, ale 
i drugiej – księdza Andrzeja. 
Wieloletni pobyt poza granica-
mi kraju ograniczył bowiem po-
glądy duszpasterza na stan ka-

tolicyzmu w Polsce. Abstrakcyj-
ne okazały się dla naszego go-
ścia braki w postaci ministran-
tem czy nadzwyczajnych szafa-
rzy Komunii świętej. Spotkanie 
przebiegało w bardzo pozytyw-
nej atmosferze, a podsumowa-
liśmy je pomysłami na zaanga-
żowanie się w swój kościół, jako 
osoba świecka i potrzebę ciągłe-
go rozeznawania powołania. - 
podsumowuje Konrad Sidor, 
uczeń I LO w Nowogardzie. 

KR
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Statystyka demograficzna Nowogardu 2012

Jest nas coraz mniej
Zestawienie statystyczne gminy Nowogard za rok 2012

     Miesiąc Narodziny Zawarte małżeństwa Zgony
Styczeń 27 3 14

Luty 28 6 21
Marzec 27 6 10

Kwiecień 27 12 25
Maj 26 4 27

Czerwiec 25 20 20
Lipiec 33 17 20

Sierpień 34 32 11
Wrzesień 20 21 11

Październik 25 19 18
Listopad 23 5 13
Grudzień 17 10 19

Suma roczna 312 155 209
Dane USC  Nowogard

Liczba mieszkańców gminy Nowogard  > na 31 12 2011     -      24 358 osób
                                                                    na  31 12 2012    -      24 260 osób
                                                                    saldo 2011/2012 -             98  osób 
Spadła też liczba  mieszkańców miasta Nowogard z 16518  na 31.12. 2011 r. do 16442 na 31.12 2012 r.

                                                                                                                   Dane -Wydział Spraw Obyw. UM 

opr. Jarek Bzowy 

Nasz komentarz 
Z prostego bilansu urodzin i zgonów wynika, że  odnotowano w  gminie  Nowogard   w 2012 roku przy-

rost naturalny na poziomie 103 osoby.  Jednocześnie liczba ludności  w gminie  spadła o 98 osób. To ozna-
cza, ,że migracja zewnętrzna wyniosła tylko w ciągu roku - 201 osób. Tyle  bilansowo opuściło Nowogard 
w ten sposób, że wymeldowało się z naszej Gminy. Problem demograficzny Nowogardu nie polega więc na  
przyroście naturalnym, który jest zupełnie przyzwoity na plus, ale na ucieczce  migracyjnej  mieszkańców.  
Aby zobrazować poziom tej ucieczki, to 201 osób jest więcej aniżeli  cały  rocznik maturzystów. Z LO 1  i LO 
2 (razem około 160 osób). Oczywiście powyższe dane  nie  pokazują pełnego rozmiaru  ruchu ludnościowe-
go związanego głównie  z poszukiwaniem pracy i perspektyw  życiowych, których u nas brak. Nie ma w tych 
liczbach np.  ilości osób, które pracują czasowo  za granicą (niekiedy to czasowo oznacza wiele lat), a pozo-
stają  zameldowane w Nowogardzie. Nie ma też tych, które dojeżdżają  relatywnie daleko do pracy, a Nowo-
gard widzą rano o 6 i wieczorem o 18/19. Władza nasza takich statystyk nie prowadzi, a jak nie prowadzi to 
znaczy, że ją  temat nie  obchodzi.  O tym, że nie obchodzi  świadczy też brak starań o tych co miejsca pracy 
tworzą. Dla władzy i jej popleczników  miejsca w urzędach i wokół starczy, reszta  na busy i zagranicę. DN 
postara się w najbliższych tygodniach przynajmniej oszacować rozmiar zjawiska. 

red.

ZZPN prowadzi 
nabór na sędziów 
piłkarskich
Już tylko 5 dni mają osoby zainteresowane złoże-
niem wniosku na sędziego piłkarskiego podczas na-
boru ogłoszonego przez Zachodniopomorski Zwią-
zek Piłki Nożnej w Szczecinie. 

Aby złożyć wniosek należy 
spełniać następujące wymaga-
nia: ukończone 17 lat (w przy-
padku osób niepełnoletnich 
wymagana jest zgoda rodzi-
ców), wykształcenie średnie 
lub być uczeniem szkoły śred-
niej, dobry stan zdrowia, kan-
dydat nie może być obecnym 
piłkarzem lub działaczem klu-
bu grającego w rozgrywkach 
organizowanych przez ZZPN 
(nie dotyczy ligi gminnej, ha-
lowej, itp.). Kurs sędziego piłki 
nożnej trwa około 2 miesięcy, 
odbywa się w Szczecinie w sie-

dzibie ZZPN. Koszt kursu wy-
nosi 100 zł- w ramach opłaty 
kandydat otrzymuje przepisy 
gry w piłkę nożną oraz gwiz-
dek i kartki. Ankietę zgłosze-
niową można pobrać ze stro-
ny www.sedzia.pl lub z siedzi-
by ZZPN i po wypełnieniu do-
starczyć lub przesłać pocztą 
na adres: ZZPN, ul. Pocztowa 
30/12, 70-360 Szczecin. Ter-
min zgłoszeń upływa 15 stycz-
nia 2013 roku! Więcej infor-
macji udziela Piotr Barański 
(tel. 609-240-250).

KR

II liga brydża sportowego

Pomorzanin walczy o I ligę!
W dniach 5-6 stycznia 2013 roku w Pile, nowogardzcy brydżyści Pomorzanina Nowogard rozegrali pięć 
ostatnich spotkań rundy zasadniczej. Jednocześnie były to pojedynki, które decydowały o tym na jakiej po-
zycji zakończą reprezentanci Nowogardu. Po trzech wysokich wygranych z drużynami zajmującymi lepsze miejsca, Po-

morzanin awansował na 4 pozycję, dzięki czemu na początku lutego powalczy w szóstce najlepszych zespołów o awans do I ligi!
Przed weekendowymi meczami Pomorzanin zaj-

mował w tabeli 8 miejsce. Prawo gry o awans dawa-
ła pozycja w pierwszej szóstce. Przed nowogardzki-
mi brydżystami czekało trudne zadanie, jednak jak 
się później okazało- wykonalne. Kluczem do tego 
sukcesu były zwycięstwa z bezpośrednimi rywalami 
walczącymi o najwyższe lokaty. Na początek brydży-
ści Pomorzanina wysoko ograli drużynę „Sante” 23:7, 
później o sile nowogardzkiego brydża przekonali się 
zawodnicy z Szamotuł, UKB Kleks został zdeklaso-
wany 25:2. Następni w kolejce byli zawodnicy Uzdro-
wiska Połczyn, którzy ulegli w konfrontacji z Pomo-
rzaninem 20:10. W czwartym swoim pojedynku, tym 
razem zawodnicy z Nowogardu po nieznacznej po-
rażce 14:16, musieli uznać wyższość brydżystów z 
Mielna. W ostatnim meczu Pomorzanin notuje drugą 
porażkę, tym razem lepsi okazują się zawodnicy Paak 

HS Bydgoszcz, którzy zwyciężyli 11:19. Mimo wszyst-
ko po tych meczach Pomorzanin dopisał do swoje-
go konta 93 VP (punkty meczowe) – które pozwoliły 
awansować na 4 miejsce w tabeli! Teraz nowogardz-
cy brydżyści mają nie cały miesiąc przerwy, gdyż w 
dniach 2-3 lutego 2013 roku ponownie wybiorą się do 
Piły, aby rywalizować w najlepszej szóstce II ligi. Każ-
da z drużyn rozegra po pięć spotkań, które pozwolą 
wyłonić cztery najlepsze zespoły. Następnie te czte-
ry drużyny w dniach 2-3 marca 2013 roku, rozegra-
ją 72-rozdaniowe mecze, których zwycięzcy awansują 
do I ligi. Pozostaje trzymać kciuki i wierzyć, że awans 
do I ligi jest w zasięgu brydżystów Pomorzanina No-
wogard.

KR 

II Liga DMP 2012/2013
Grupa NW – Round Robin

M VP impy
1 Kart-El Gorzów 255 914 – 682 
2 Jantar Toruń 253 1017 – 827 
3 Sante 247.5 917 – 782 
4 LKS Pomorzanin Nowogard 242 872 – 761 
5 UKB Kleks Szamotuły 238 768 – 709  
6 Spójnia Gdańsk 237 898 – 829 
7 Wimpel Gdańsk 235 796 – 750 
8 Festiwal Słupsk 224.5 907 – 906 
9 Paak HS Bydgoszcz 219.5 814 – 837 
10 MKB Kontra Mielno 215 795 – 845 
11 SBS Syrena Zbąszynek 207 824 – 947 
12 BIN Aleksandrów Kujawski 205 804 – 902 
13 Gwiazda II Bydgoszcz 203 743 – 852 
14 Fikot Trefl Poznań 199 747 – 892 
15 KP Chemik II Bydgoszcz 198 726 – 869 
16 Uzdrowisko Połczyn 195 716 – 856 
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Zmiana cen biletów przewozów regionalnych

„Link” wciąż kursuje  
przez Nowogard
Od 1 stycznia 2013 roku zaczął obowiązywać nowy cennik usług przewozowych. 
Co to oznacza dla klientów pociągów interREGIO? Ceny biletów jednorazo-
wych zmienią się średnio o złotówkę, natomiast jeśli chodzi o koszt codzien-
nych podróży, np. do pracy, szkoły czy na uczelnię, ta różnica wyniesie około 10 
groszy.

To, że ceny za bilety poszły 
w górę, jest przyczyną stale ro-
snących kosztów uruchamia-
nia coraz to nowych pociągów. 
Mimo tych zmian przewoź-
nik zapewnia, że cena za bilet 
w większości dalszych relacji 
będzie bardziej atrakcyjna, niż 
opłata za przejazd pociągami 
międzywojewódzkimi innego 
przewoźnika (porównywalne 
zestawienie cen prezentujemy 
w tabelce poniżej). W cenniku 
pojawią się również nowe ofer-
ty promocyjne. Jedną z nich 
jest „Tani Bilet”, który umoż-
liwi tańsze podróżowanie na 
bardzo wielu trasach daleko-
bieżnych i lokalnych pociąga-
mi: REGIO, interREGIO i RE-
GIOekspres, pomiędzy dowol-
nymi stacjami na danym od-
cinku. Oferta „Bilet Sąsiedzki” 
pozwoli znacznie taniej prze-
mieszczać się między sąsied-
nimi stacjami. W ślad za zmia-
ną cen biletów na pociągi RE-
GIO, interREGIO i REGIOek-
spres, idą także zmiany jakości 
usług świadczonych przez naj-
większego pasażerskiego prze-
woźnika kolejowego w kraju. 
Od kilku lat, chcąc nadążać 
za rosnącymi oczekiwaniami 
klientów, Przewozy Regional-
ne inwestują w rozwój nowo-
czesnych kanałów sprzedaży 
biletów i systemów informacji 
pasażerskiej. Zmienia się rów-
nież komfort podróży. Dnia 
9 grudnia, wraz z wejściem w 

życie nowego rozkładu jazdy, 
na trasy dalekobieżne wyje-
chały kolejne, charakteryzują-
ce się wyciszonym, klimatyzo-
wanym wnętrzem i możliwo-
ścią korzystania z bezpłatnego 
Internetu w systemie Wi-Fi, 
komfortowe wagony REGIO-
ekspres. Zdecydowaną więk-
szość połączeń regionalnych 
obsługują nowoczesne autobu-
sy szynowe. Jest to najbardziej 
efektywny środek transportu 
na trasach lokalnych – zarów-
no pod względem wygody dla 
pasażerów, jak i oszczędności 
paliwa oraz emisji spalin. Na 
własnej skórze mogą się o tym 
przekonać mieszkańcy Nowo-
gardu, którzy na trasie Koło-
brzeg-Szczecin-Kołobrzeg po-
dróżują supernowoczesnym 
szynobusem „Link”, który po-
mimo wcześniejszych infor-
macji o zmianie trasy, wciąż 
będzie kursował przez Nowo-

gard. Ten szynobus jest prze-
znaczony do kursowania po 
terenie województwa zachod-
niopomorskiego. Jego miejscem 
utrzymania jest Zachodniopo-
morski Zakład Przewozów Re-
gionalnych w Szczecinie - Sek-
cja Eksploatacji i Utrzymania 
Taboru w Kołobrzegu - mówi 
Janusz Matysiak, naczelnik 
Kołobrzeskiej Sekcji Utrzyma-
nia Taboru Trakcyjnego PKP. 
Jak długo „Link” będzie kur-
sował przez Nowogard, tego 
na dzień dzisiejszy nikt nie jest 
w stanie stwierdzić. Pozostaje 
wierzyć, że „Rekin”, jak nazy-
wają go maszyniści, pozosta-
nie jak najdłużej do dyspozy-
cji nowogardzkich podróżują-
cych. 

KR

źródło: http://www.prze-
wozyregionalne.pl/

Porównanie cen biletów na pociągi interREGIO z cenami biletów na pociągi międzywoje-
wódzkie innego przewoźnika:
Trasa Cena biletu PR Cena biletu innego przewoźnika
Łódź – Warszawa 29,90 zł 36,00 zł
Warszawa – Kraków 53,90 zł 63,00 zł (z miejscówką)
Warszawa – Poznań/Katowice 53,90 zł 60,00 zł
Poznań – Olsztyn 51,90 zł 60,00 zł
Białystok – Warszawa 37,90 zł 47,00 zł
Katowice – Lublin 56,90 zł 65,00 zł

Przykładowe ceny biletów na pociągi REGIO:
Trasa Obecna cena Nowa cena oferta
Opole Gł. - Suchy Bór Opolski 4,00 zł 2,00 zł Bilet sąsiedzki
Rzeszów - Jarosław 12,40 zł 12,50 zł Tani bilet
Szczecin Gł. - Świnoujście 20,50 zł 20,70 zł Tani bilet
Terespol - Łuków 17,50 zł 17,70 zł Tani bilet
Jelenia Góra - Sędzisław 8,00 zł 8,20 zł Taryfa normalna

Nasi przedsiębiorcy 
– statystyka
W 2012 roku rozpoczęliśmy  w rubryce Nasi przedsię-
biorcy  systematyczną prezentację osób i firm  lokal-
nych, które swoją aktywnością decydują o kształcie  
nowogardzkiego  rynku gospodarczego, w tym o jego 
ważnej składowej czyli o rynku pracy. Podatki, które 
wypracowują w codziennym trudzie  stanowią docho-
dy urzędów i instytucji publicznych  z których pokrywa-
ne są zarówno koszty realizacji ich zadań jak i płace tam  
zatrudnionych. Władza  i administracja publiczna  bo-
wiem „nie ma własnych pieniędzy ma pieniądze podatni-
ków” (M Tascher).  Przyczynienie się, chociażby w drob-
nym stopniu do tego, aby ludzie dźwigający na co dzień 
naszą gospodarkę cieszyli się należytym szacunkiem – 
również władzy - jest jednym z celów naszej rubryki o 
nowogardzkich przedsiębiorcach. Rubrykę będziemy 
dalej kontynuować, aż do wyczerpania. Dzisiaj małe sta-
tystyczne podsumowanie dotychczasowych prezentacji 
publikowanych w ciągu 2012 r.

Lp. Firma
Ilość 

zatrudnionych 
pracowników

1 JOGA. S.J. ZAKŁAD PRODUKCJI OKIEN 
PCV A.Gieryń i J.Okiański 8 pracowników 

2 Budmat. sp.j. Hurtownia Materiałów 
Budowlanych. Grupa GHB 9 pracowników 

3 Furmańczyk Jerzy - Kompleksowe Usługi 
pogrzebowe - Kwiaciarnia Nowogard 30 pracowników

4 Marysieńka Cukiernia  
Marianna Malinowska 11 osób 

5 Mieczysław Prekwa   
-  Zakład Ślusarstwa Ogólnego 1 pracownik

6 Pizzeria „Neptun” 8 pracowników 

7 Jan Bąk F.U.H. „Bartek” -Domet 11 pracowników 

8 Roman Kwiatkowski   
Sklep Spożywczo-Przemysłowy 7 pracowników 

9 Grzegorz Irzymski  
Diesel-Serwis- Olchowo 1 pracownik 

10 Barnim - Zakład Usługowo-Produkcyjno-
Gastronomiczny  3 pracowników 

11 KK Metal Andrzej Miedźwiedzki  12 pracowników 

12 Firma Handlowo Usługowo Produkcyjna 
Proharemex Stanisław Gadzaliński 12 pracowników 

13 P.H.P.U. POMTOR I Mieczysław Fedak 10 pracowników 

14 Central Soya. Hurtownia Ppasz  
i Koncentratów - Zbigniew Raźniewski 3 pracowników 

15 Atut. Sklep z AGD. Marian Kuszyk  4 pracowników 

16 Pracownia optyczna, badanie wzroku - 
Jacek Olszewski 3 osoby 

17 PLUS GSM SOWILO - Bogumiła Lisiewicz 3 osób 

18 Firma Usługowo-Handlowa  
A. FEDEŃCZAK 70 osób 

19 P.P.H.U. „Ewa” Ewa Kasprzyk 20 osób 

Razem                           224 osoby
W ilościach zatrudnionych w większości przypadków nie są 

uwzględnieni sami właściciele 
Uwaga: Stan pracowników od daty wywiadów mógł ulec 

zmianie
Opracował: Jarek Bzowy 

Na zdjęciu Link podczas przystanku w Nowogardzie
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Przedpremierowy pokaz Toyoty z udziałem redakcji DN 

Nowy Auris już od soboty dostępny w Nowogardzie
Już w ten weekend (12-13.01) odbędzie się premiera nowego modelu Toyoty Auris – jednego z najpopularniejszych modeli w portfolio 
światowego tuza motoryzacji rodem z Japonii.  Z tej okazji salon Kozłowski, przy ul. 3 Maja organizuje dni otwarte, w czasie których 
będzie można obejrzeć i wypróbować samochód. Kilka dni wcześniej, zaproszono do Szczecina lokalnych dziennikarzy, by na własnej 
skórze przetestowali nowe auto. W przedpremierowej prezentacji wzięła udział również redakcja Dziennika Nowogardzkiego.  

W drugiej generacji tego mo-
delu, poza nazwą, zmienia się 
niemal wszystko. Już na pierw-
szy rzut oka, nadwozie otrzyma-
ło bardziej wyrazisty i dynamicz-
ny wygląd. 

Z  zewnątrz wyróżniają się 
ostrzejsze kształty przednich i tyl-
nych lamp, a sama przednia część 
nadwozia nawiązuje do ostat-
nio debiutujących modeli Toyo-
ty: Yarisa i Avensisa. Imponująco 
wygląda także szklany dach, który 
rozciąga się niemal na całej dłu-
gości samochodu. W budowie sa-
mochodu zastosowana została stal 
o wysokiej odporności na rozcią-
ganie, co pozwoliło inżynierom 
Toyoty zmniejszyć masę o średnio 
40 kg oraz zdecydowanie obniżyć 
środek ciężkości pojazdu. 

Olbrzymie zmiany zaszły tak-
że we wnętrzu Aurisa. Deska roz-
dzielcza otrzymała zupełnie nowy 
wygląd, o  charakterystycznym, 
pionowym układzie, nawiązują-

cym do akcentów stylistycznych 
ze sportowej Toyoty GT86. Nowe 
przednie fotele mogą uchodzić za 
wzór komfortu i  wygody, zapew-
niając odpowiednie podparcie cia-
ła w  każdej płaszczyźnie. W  cen-
tralnym miejscu konsoli dominuje 
wyświetlacz systemu multimedial-
nego Toyota Touch, integrującego 
szereg funkcji, takich jak system 
audio, nawigację satelitarną, czy 
kamerę cofania. Auto wyposażo-
no także w system automatyczne-
go parkowania SIPA. 

Najwięcej zmian użytkowni-
cy samochodu odczują jednak 
po rozpoczęciu jazdy. Inżynie-
rowie Toyoty wiele pracy włoży-
li w  maksymalne podniesienie 
komfortu podróży, na który skła-
dają się zawieszenie i  prowadze-
nie oraz cisza we wnętrzu. Pierw-
szy z  elementów został wyraźnie 
poprawiony dzięki zastosowa-
niu konstrukcji wielowahaczowej 
w tylnej części zawieszenia (silni-

ki 1.6 Valvematic, 2.0 D-4D oraz 
pełny napęd hybrydowy). Wraże-
nia z jazdy nowym Aurisem przy-
pominają teraz podróż samocho-
dem wyższej klasy. Zawieszenie 
jest bardziej sprężyste, nierów-
ności na drodze pokonywane są 
płynnie, cicho i niemal niezauwa-
żalnie. 

Pod maską nowego Aurisa znaj-
dą się do wyboru: dwa silniki ben-
zynowe (1.33 o mocy 99 KM i 1.6 
o mocy 132 KM), dwie jednostki 
Diesla (1.4 D-4D o mocy 90 KM 
i 2.0 D-4D o mocy 124 KM). No-
wością, w przypadku silnika ben-
zynowego 1.6 Valvematic, będzie 
możliwość wyboru automatycz-
nej, bezstopniowej skrzyni biegów 
typu CVT, która nie tylko zapew-
nia komfortową i  płynną jazdę, 
ale także obniża zużycie paliwa 
o średnio 0.2 l/100 km. 

Wszystkie zalety nowego Auri-
sa redakcja DN miała okazję prze-
testować w ubiegłym tygodniu w 

Szczecinie, w czasie przedpremie-
rowej prezentacji auta, jaką zor-
ganizowano dla lokalnych dzien-
nikarzy. Każdy przedstawiciel re-
dakcji przez godzinę mógł podró-
żować po Szczecinie i okolicy, no-
wymi modelami, które dopiero co 
opuściły fabryki. Auto rzeczywi-
ście robi wrażenie. Jest wygodne, 
komfortowe, a przy tym zwrotne 
i dynamiczne. W czasie jazdy ma 

się wrażenie jakby samochód był 
projektowany pod konkretnego 
kierowcę. Nowa propozycja To-
yoty z pewnością znajdzie wielu 
nowych wielbicieli. A tych, którzy 
chcą obejrzeć z bliska nowe auto 
i sprawdzić jego możliwości po-
zostaje zaprosić do salonu Toyo-
ty przy ul. 3 Maja w Nowogardzie, 
gdzie już w ten weekend odbędą 
się dni otwarte salonu. 

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Zaproszenie
Zarząd 

Koła Związku 
Sybiraków
zaprasza 
członków

na SPOTKANIE 
OPŁATKOWE

w dniu 17 
stycznia 2013 r.  

o g. 11.00
w restauracji 

„KAMENA”
Proszę o wcześniejsze 
potwierdzenie udziału

Prezes  
Franciszka Kobylińska

Sprzątaj po swoim psie 

Znamy zwycięzców konkursu
Nowogardzki Urząd Miejski ogłosił konkurs dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Nowogard pod tytu-
łem "Sprzątnij po swoim psie".

Na konkurs wpłynęło 73 
prace plastyczne spełniające 
kryteria regulaminu.

W dniu 10 grudnia komisja 
konkursowa w składzie: - Jo-
anna Krępa i Aneta Włocho-
wicz wydział GKMiOŚ, Lilia-
na Szychowska z wydziału EZ-
KiS, oraz Magdalena Leśniak z 
wydziału RLiF dokonała oceny 
nadesłanych prac i przyznała 
nagrody.

W dniu 8 stycznia 2013 
roku burmistrz Robert Cza-
pla otworzył wystawę wyko-
nanych prac na sali Miejskiej 
Biblioteki Publicznej. Witając 
organizatorów konkursu, juro-
rów i autorów nagrodzonych 
prac podkreślił jak wielkie 
znaczenie ma edukacja ekolo-
giczna , a szczególnie edukacja 
młodego pokolenia. Jakże in-
nej wymowy nabiera w takiej 

sytuacji hasło konkursowe "Sprzątnij po swoim psie - Wchodzę 
w to!"

Zwycięzcami konkursu zostali:
Nagroda główna - bon pieniężny o wartości 500 zł -
Filip RAKOWSKI z Gimnazjum nr 3. Praca będzie także wy-

korzystana jako plakat kampanii z notką o autorze
wyróżnienia - bony pieniężne o wartości po 200 zł:
Julia Piwowarczyk SP nr 4 Nowogard,
Daria Żabecka Publiczne Gimnazjum nr 1,
Anna Andrzejewska Publiczne Gimnazjum nr 2.

Tekst i foto LMM
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Forum Pokrzywdzonych przez Państwo radzi 

Emerytury pomostowe – kiedy i dla kogo? 
Dla osób, które pracują w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze ustawodawca przewidział szczególny rodzaj eme-
rytury, tak zwaną emeryturę pomostową. Emerytury te wprowadza ustawa z dnia 19.12.2008 roku o emeryturach pomostowych. Jakie 
warunki trzeba spełnić aby przejść na ten rodzaj świadczenia? Kto może skorzystać z tej możliwości?

Prawo do emerytury pomosto-
wej mają osoby, za które odpro-
wadzana jest składka na Fundusz 
Emerytur Pomostowych. Z tego 
Funduszu mają być finansowane 
emerytury pomostowe. Składkę 
odprowadza pracodawca, który 
w swoim zakładzie pracy tworzy 
tak zwany wykaz stanowisk pracy 
w szczególnych warunkach lub o 
szczególnym charakterze. Wykazy 
te pracodawca tworzy samodziel-
nie. Pracownik może jedynie żą-
dać, aby dopisano go do ewiden-
cji pracowników wykonujących 
pracę w szczególnych warunkach 
lub o szczególnym charakterze. 
Składka jest odprowadzana za 
pracowników wykonujących pra-
ce w szczególnych warunkach lub 
o szczególnym charakterze w ro-
zumieniu ustawy o emeryturach 
pomostowych. Składka odpro-
wadza się za osoby urodzone po 
1.1.1948 roku. Składka wynosi 1,5 

% podstawy wymiaru.
W świetle ustawy prace w szcze-

gólnych warunkach to prace zwią-
zane z czynnikami ryzyka, które 
z wiekiem mogą z dużym praw-
dopodobieństwem spowodować 
trwałe uszkodzenie zdrowia, wy-
konywane w szczególnych warun-
kach środowiska pracy, determi-
nowanych siłami natury lub pro-
cesami technologicznymi, które 
mimo zastosowania środków pro-
filaktyki technicznej, organiza-
cyjnej i medycznej stawiają przed 
pracownikami wymagania prze-
kraczające poziom ich możliwo-
ści, ograniczony w wyniku proce-
su starzenia się jeszcze przed osią-
gnięciem wieku emerytalnego, w 
stopniu utrudniającym ich pracę 
na dotychczasowym stanowisku. 
Wykaz takich prac jest zawarty w 
załączniku do ustawy.

Prace o szczególnym charak-
terze to prace wymagające szcze-

gólnej odpowiedzialności oraz 
szczególnej sprawności psycho-
fizycznej, których możliwość na-
leżytego wykonywania w sposób 
niezagrażający bezpieczeństwu 
publicznemu, w tym zdrowiu lub 
życiu innych osób, zmniejsza się 
przed osiągnięciem wieku eme-
rytalnego na skutek pogorsze-
nia sprawności psychofizycznej, 
związanego z procesem starzenia 
się. Wykaz prac o szczególnym 
charakterze określa załącznik do 
ustawy.

Prawo do emerytury pomosto-
wej na ogólnych zasadach przy-
suguje osobom, które urodziły się 
po 31.12.1948 roku. Wiek emery-
talny dla takiej emerytury na za-
sadach ogólnych wynosi 55 lat 
dsla kobiet oraz 60 lat dla męż-
czyzn.

Warunkiem uzyskania emery-
tury jest także odpowiedni okres 
pracy w szczególnych warunkach 

lub o szczególnym charakterze, 
który powinien wynosić co naj-
mniej 15 lat. Do lat tych nie zali-
cza się okresów pobierania zasiłku 
macierzyńskiego i chorobowego.

Kolejnym warunkiem jest po-
siadanie odpowiednego okresu 
składkowego i nieskładkowego w 
świetle ustawy o emeryturach i 
rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych. Okres ten dla ko-
biet wynosi minimum 20 lat, a dla 
mężczyzn minimum 25 lat.

Ustawa przyznaje prawo do 
emerytury pomostowej tylko 
tym osobom, które przed dniem 
1.01.1999 roku chociaż jeden 
dzień pracowały w szczególnych 
warunkach lub charakterze na 
starych zasadach lub przed tym 
dniem przez jeden dzień wykony-
wały pracę, o której mowa w usta-
wie o emeryturach pomostowych.

Oznacza to, że emerytury po-
mostowej nie otrzymają osoby, 

które nie pracowały przed 1999 
rokiem. Ponadto, aby otrzymać 
emeryturę pomostową należy wy-
konywać pracę w szczególnych 
warunkach lub o szczególnym 
charakterze w rozumieniu ustawy 
o emeryturach pomostowych po 
dniu 31.12.2008 roku.

Ostatnim warunkiem otrzy-
mania emerytury pomostowej na 
ogólnych zasadach jest rozwiąza-
nie stosunku pracy.

Powyżej opisano zasady otrzy-
mywania emerytury pomosto-
wej na zasadach ogólnych. Usta-
wa o emeryturach pomostowych 
wprowadza także odrębne rodzaje 
emerytury przeznaczone dla kon-
kretnych grup zawodowych np. 
dla osób pracujących w hutnic-
twie, na statkach powietrznych, 
morskich portach handlowych, 
osób wykonujących prace górni-
cze itd.

Tymczasowa umowa o pracę 
Umowa o pracę tymczasową to specyficzny rodzaj umowy o pracę. Pracownik tymczasowy to osoba, która wykonuje pracę w danym za-
kładzie pracy (u pracodawcy użytkownika), ale pozostaje zatrudniona przez agencję pracy tymczasowej. Co jeszcze warto wiedzieć o 
tej formie zatrudnienia? 

Agencja pracy tymczasowej za-
trudnia pracowników tymczaso-
wych na podstawie umowy o pra-
cę na czas określony lub umowy 
o pracę na czas wykonania okre-
ślonej pracy. Warunki tej umowy 
są ustalane pomiędzy agencją a 
pracodawcą użytkownikiem. Pra-
codawca użytkownik informuje 
agencję pracy tymczasowej na pi-
śmie o wynagrodzeniu za pracę, 
która ma być powierzona pracow-
nikowi tymczasowemu, określo-
nym w przepisach o wynagrodze-
niu obowiązujących u pracodaw-
cy użytkownika oraz o warunkach 
wykonywania pracy tymczasowej 
w zakresie dotyczącym bezpie-
czeństwa i higieny pracy.

Umowa o pracę zawarta między 
agencją pracy tymczasowej a pra-
cownikiem tymczasowym powin-
na określać strony umowy, rodzaj 
umowy i datę zawarcia umowy 
oraz wskazywać pracodawcę użyt-
kownika i ustalony okres wyko-
nywania na jego rzecz pracy tym-
czasowej, a także warunki zatrud-
nienia pracownika tymczasowego 
w okresie wykonywania pracy na 
rzecz pracodawcy użytkownika 
(w tym oczywiście wynagrodzenie 
pracownika).

Umowy o pracę zawierane w 
tym trybie mają bardzo krótki 
okres wypowiedzenia, który wy-
nosi: 

1) trzy dni, gdy umowa o pracę 
została zawarta na okres nieprze-
kraczający 2 tygodni,

2) tydzień, gdy umowa o pracę 
została zawarta na okres dłuższy 
niż 2 tygodnie.

Umowę o pracę zawiera się na 
piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie 
została zawarta na piśmie, agen-
cja pracy tymczasowej potwierdza 
pracownikowi tymczasowemu w 
formie pisemnej rodzaj zawartej 
umowy o pracę i jej warunki, nie 
później niż w drugim dniu wyko-
nywania pracy tymczasowej.

Pracownik tymczasowy w okre-
sie wykonywania pracy na rzecz 
pracodawcy użytkownika nie 
może być traktowany mniej ko-
rzystnie w zakresie warunków 
pracy i innych warunków zatrud-
nienia niż pracownicy zatrudnieni 
przez tego pracodawcę użytkow-
nika na takim samym lub podob-
nym stanowisku pracy.

Pracownikowi tymczasowemu, 
wobec którego pracodawca użyt-
kownik naruszył zasadę równe-
go traktowania przysługuje pra-
wo dochodzenia od agencji pra-
cy tymczasowej odszkodowania 
w wysokości określonej w przepi-
sach Kodeksu pracy dotyczących 
odszkodowania należnego pra-
cownikowi od pracodawcy z ty-
tułu naruszenia zasady równego 
traktowania pracowników w za-

trudnieniu.
Pracownicy tymczasowi mają 

prawo do urlopu wypoczynkowe-
go na szczególnych zasadach.

Pracownikowi tymczasowemu 
przysługuje urlop wypoczynkowy 
w wymiarze dwóch dni za każdy 
miesiąc pozostawania w dyspozy-
cji jednego pracodawcy użytkow-
nika lub więcej niż jednego praco-
dawcy użytkownika.

UWAGA: Urlop nie przysługuje 
za okres, za który pracownik wy-
korzystał u poprzedniego praco-
dawcy urlop wypoczynkowy przy-
sługujący na podstawie odrębnych 
przepisów.

W razie niewykorzystania przez 
pracownika tymczasowego urlo-
pu wypoczynkowego w okresie 
wykonywania pracy tymczasowej 
agencja pracy tymczasowej wy-
płaca pracownikowi tymczasowe-
mu ekwiwalent pieniężny w za-
mian za ten urlop lub niewyko-
rzystaną jego część. Wynagrodze-
nie za jeden dzień urlopu wypo-
czynkowego lub ekwiwalent pie-
niężny za jeden dzień tego urlopu 
ustala się, dzieląc wynagrodzenie 
uzyskane przez pracownika tym-
czasowego w okresie wykonywa-
nia pracy tymczasowej przez licz-
bę dni pracy, za które to wyna-
grodzenie przysługiwało. W razie 
faktycznego zaprzestania wyko-
nywania przez pracownika tym-

czasowego pracy tymczasowej na 
rzecz pracodawcy użytkownika z 
powodu niestawienia się do pra-
cy, bez usprawiedliwienia przy-
czyn nieobecności w pracy, albo 
odmowy dalszego wykonywania 
pracy tymczasowej na jego rzecz, 
pracodawca użytkownik zawiada-
mia niezwłocznie agencję pracy 
tymczasowej o terminie i okolicz-
nościach zaprzestania wykonywa-
nia pracy przez pracownika tym-
czasowego.

UWAGA: Pracowników tym-
czasowych nie dotyczą przepi-
sy o zwolnieniach grupowych. To 
oznacza, że w razie tego rodzaju 
zwolnień pracownicy tymczasowi 
nie mają uprawnienia do odprawy.

Agencja pracy tymczasowej wy-
daje pracownikowi tymczasowe-
mu świadectwo pracy dotyczą-
ce łącznego zakończonego okresu 
zatrudnienia w tej agencji, objęte-
go kolejnymi umowami o pracę, 
nawiązanymi w okresie nie dłuż-
szym niż 12 kolejnych miesięcy.

Pracownik tymczasowy może 
w każdym czasie żądać wydania 
przez agencję pracy tymczasowej

świadectwa pracy w związku z 
rozwiązaniem lub wygaśnięciem 
stosunku pracy. Takie świadectwo

dotyczy okresu zatrudnienia na 
podstawie każdej kolejnej umowy 
o pracę lub łącznego okresu

zatrudnienia objętego kolejny-

mi umowami o pracę.
Agencja musi wydać świadec-

two pracy w terminie 7 dni od 
dnia zgłoszenia żądania, a jeżeli 
jego wydanie w tym terminie nie 
jest możliwe, agencja pracy tym-
czasowej, nie później niż w termi-
nie kolejnych 7 dni, przesyła albo 
doręcza świadectwo pracy pra-
cownikowi tymczasowemu lub 
osobie upoważnionej przez niego 
na piśmie do odebrania świadec-
twa pracy.

Praca tymczasowa może być 
wykonywana przez ściśle okre-
ślony czas. W ciągu 3 lat agencja 
może skierować pracownika do 
konkretnego pracodawcy na okres 
nieprzekraczający łącznie 18 mie-
sięcy.

Jeżeli pracownik tymczaso-
wy wykonuje w sposób ciągły na 
rzecz danego pracodawcy

użytkownika pracę tymczaso-
wą obejmującą zadania, których 
wykonanie należy do obowiązków 
nieobecnego pracownika zatrud-
nionego przez tego pracodawcę 
użytkownika, okres wykonywania 
pracy tymczasowej nie może prze-
kroczyć 36 miesięcy.

W razie ciąży pracownicy przy-
sługuje ochrona przed zwolnie-
niem, ale umowa o pracę nie prze-
dłuża się do dnia porodu.
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tel. 91 57 712 48 
tel. 500 702 884
tel. 500 702 855

BEZPŁATNA POMOC W UZYSKANIU KREDYTU - OFERTA 20 BANKÓW

www.mk-kwadrat.pl

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie  
za 1 godz. 150 zł (brutto)  
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

Uwaga wędkarze
Zarząd Koła PZW „Tęczak” 

w Nowogardzie 
informuje członków Koła, że 
dn. 27.01.2013 o godz. 10.00 

odbędzie się Zebranie 
Sprawozdawczo-Wyborcze.
Miejsce zebrania Centrum 

Przedsiębiorczości przy 
ul. Woj. Polskiego 3

Zapraszamy wszystkich 
członków oraz sympatyków 

naszego koła
Zarząd Koła „Tęczak”

  DOMY - SPRZEDAŻ

    
Miejscowość : Nowogard Miejscowość: Nowogard         Miejscowość: Błądkowo
Powierzchnia: 134 m² Powierzchnia: 440 m² Powierzchnia: 110 m² 
Pow. działki: 786 m² Pow. działki: 713 m² Pow. działki: 1000 m² 
Cena: 513.000 zł Cena: 1.500.000 zł Cena: 159.000 zł 

    
Nowogard (okolica) Nowogard (okolica) Nowogard(okolica) 
Powierzchnia: 230 m² Powierzchnia: 180 m² Powierzchnia: 125 m² 
Pow. działki: 13800 m² Pow. działki: 3534 m² Pow. działki: 3100 m² 
Cena: 280.000 zł Cena: 152.000 zł Cena: 196.000 zł

    
Resko (okolica) Radowo Małe (okolica) Miejscowość: Węgorzyno
Powierzchnia: 180 m²   Powierzchnia: 120 m² Powierzchnia: 54,48 m²
Pow. działki: 5639 m²   Pow. działki: 7200 m² Pow. działki: 979 m² 
Cena: 278.000 zł   Cena: 210.000 zł  Cena: 155.000 zł 

Starosta Goleniowski
podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń 

w budynku Starostwa Powiatowego w Goleniowie przy ul. 
Dworcowej 1, został wywieszony wykaz nieruchomości prze-
znaczonych do oddania w dzierżawę – działka 144/2 obręb 
Strzelewo, gm. Nowogard oraz działki nr 20, 22, 28/1, 28/2, 
445/1, 45/2 obręb 4 miasto Nowogard.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można 
uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami (pokój 
203 II piętro) lub tel. (91) 418-05-12 wew. 239 oraz na stronie 
internetowej Starostwa Powiatowego w Goleniowie.

ZGINĄŁ REKSIO
pies, kundelek

w okolicach ul. Leśnej

Prosimy o kontakt

tel. 698 104 355

W niedzielę poznamy zdobywcę Pucharu NALP

Ciężko wskazać faworyta...
W niedzielę (13 stycznia) w hali ZSO w Nowogardzie, zostanie rozstrzygnięta 
rywalizacja o Puchar NALP. Do rywalizacji przystąpi 8 zespołów- wszystkie z I 
ligi, przed kibicami nie lada emocje, gdyż pary ćwierćfinałowe są wyrównane i 
ciężko na tą chwilę wskazać zespół, który sięgnie po trofeum. 

Zdecydowanie najciekawiej zapowiada się 
mecz pomiędzy Bad Boys Juniors 94 i Seniora-
mi. „Źli Chłopcy” rozgromili strażaka aż 15:3, 
natomiast Seniorzy równie spokojnie, choć nie 
tak efektownie, pokonali piłkarzy FC Rezerwy. 
Co najważniejsze dla Seniorów, będą mogli sko-
rzystać ze swojego optymalnego składu - począ-
tek tej rywalizacji o godzinie 15:00. W pierw-
szym meczu dnia Tubisie postarają się ograć 
rozstawioną w I rundzie drużynę Pampeluny 
Pereiros. Najłatwiejsze zadanie, przynajmniej 
teoretycznie, mają piłkarze Budowlanych i Jan-
taru. Obrońcy mistrzowskiego tytułu zagrają z 
tegorocznym beniaminkiem Czarnymi Chmu-
rami, natomiast Jantar będzie podejmował ze-
spół Probudu Wyszomierz, który uskrzydlony 
zwycięstwem nad Pomorzaninem zrobi wszyst-
ko, aby sprawić niespodziankę.Wiadomo rów-
nież, jak układa się drabinka turniejowa, czyli 

kto na kogo teoretycznie może trafić w półfina-
le. Jedno jest pewne, tego dnia w hali ZSO nie 
zabraknie walki, emocji i oczywiście goli, na-
tomiast około godziny 17:30 poznamy już zdo-
bywcę Pucharu NALP w roku 2013.

KR

Ćwierćfinały:
14:00 Tubisie – Pampeluna Pereiros
14:30 Budowlani – Czarne Chmury
15:00 Bad Boys Juniors 94 - Seniorzy
15:30 Probud Wyszomierz - Jantar
Półfinały:
16:00 Tubisie/Pampeluna Pereiros – Budow-

lani/Czarne Chmury
16:30 Bad Boys Juniors 94/Seniorzy – Probud 

Wyszomierz/Jantar
Finał:
17:00
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POLECAMY: Nowe 3 pokojowe mieszkanie 
bezczynszowe w Nowogardzie 

symbol: EX577641925

OGŁO SZE NIA DROB NE
NIERUCHOMOŚCI

• WYNAJMĘ LOKAL NA 15 LU-
TEGO ( PO STOMATOLOGU) 
ATRAKCYJNA LOKALIZACJA, 
PARKING, DOBRE WARUNKI. 
Tel. 601950330

• Do   wynajęcia mieszkanie 2 
lub 3  pokojowe  urządzone. 
Tel.  693850197  

• Sprzedam nowy lokal pod sklep 
spożywczy na os. Gryfitów. Tel. 
695 264 594, 783 570 060.

• Sprzedam mieszkanie  3  poko-
je  przy  ul:  Bankowej  I  piętro. 
-783 570 060 

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. 
Piłsudskiego 2a. 602 350 301

• Studio reklamy Vizart wynaj-
mę pow. Reklamową 6,5x3m 
w Nowogardzie przy ul. War-
szawskiej 11 od 13.06. tel. 
605 522 340

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 
3.  604 284 597

• Sprzedam lub zamienię na 
mieszkanie duży dom po ka-
pitalnym remoncie na dział-
ce 1400 m2 w miejscowości 
Glicko. Cena 380.000 zł Tel. 
692383706 

• Kupię mieszkanie bezczynszo-
we/ niskoczynszowe, min 3po-
kojowe, 60-80m 791443026

• Sprzedam mieszkania, tel. 
91-3910010, 607607814: No-
wogard, ul. Bankowa 6, pow. 
53,70 m2,  cena 125.000 zł; Do-
bra; Dobra, ul. Traugutta 3A, 
pow. 66,90 m2,  cena 79.000 zł

•  Sprzedam dom wolnostojący 
210 m2 Nowogard. 601  500 
722; 609 400 073

• Wynajmę 3 pokojowe mieszka-
nie na ul. Ks. Racibora w Nowo-
gardzie. tel. 691374021

• Do wynajęcia mieszkanie trzy-
pokojowe umeblowane Ip. Ul. 
Bankowa. 603 895 622

• WOLNE MIESZKANIE TRZY-
POKOJOWE URZĄDZONE WY-
NAJMĘ FIRMIE. 693 850 197

• Sprzedam nowe, własnościo-
we, 2 pokojowe mieszkanie, 58 
m kw, na os.  Gryfitów. Tel. 783 
570 060

• Sprzedam mieszkanie  3-po-
koje  88 m2 bezczynszowe  
nowa cena  693922695 

• Sprzedam działkę 5 ar. Własno-
ściową Tel. 785 977 351

• Wynajmę  mieszkanie  3  poko-
jowe  - 918521437  

• Wynajmę lokal w Nowogar-
dzie przy ul. Warszawskiej. Tel. 
691 125 617

• Do  wynajęcia  lokal  handlo-
wy  . – 660143840 

• Sprzedam działkę budowla-

ną o pow. 1138 m2 w Żdża-
rach – 3km od Goleniowa + 
projekt, prąd na działce. Cena 
59 tys. zł. Tel. 608 673 811

• Lokal do wynajęcia 60 m2 
przy ul. 700 lecia 20b. 35 zł/
m2 plus opłaty. Tel. 91 39 
20 676; 0049 40 53 16 99 16

• Wynajmę mieszkanie dwupo-
kojowe. Tel. 785 563 315.

• Wynajmę mieszkanie 3-poko-
jowe od zaraz. Tel. 600 436 364.

• Wynajmę garaż na ul. Leśnej. 
Tel. 793 908 098.

• Sprzedam nowy dom w Karsku, 
stan deweloperski, 131 m2 + 
garaż, działka 1500 m2, central-
ne ogrzewanie, gładzie, ocie-
plony, tel. 691 664 658

• Sprzedam działkę budowlaną 
przy ul. Rataja w Nowogardzie. 
605 422 298

• Sprzedam garaż z energią 
elektr. Murowany w ciągu ul. 
5 Marca. Cena 23  000 zł. Tel. 
605 402 773 (15.00-18.00).

• Do wynajęcia mieszkanie   2  
lub  3  pokojowe urządzone. Tel.  
693850197

• Do  wynajęcia  mieszkanie  
3  pokoje  po  kapitalnym  re-
moncie   ul;W-wska  14   - Tel. 
514995314 -

• Wynajmę mieszkanie oso-
bom ze stałym dochodem 
od 1.02.2013, dwupokojowe. 
693 936 

• ODNAJMĘ  -  Lokal  na  sklep  
lub działalność  w   Wierzbię-
cinie   Tel. - 785150401 – 

• Sprzedam  mieszkanie  3 pokoje  
własnościowe  ul: Waryńskiego  
Tel.913503246, Tel.605856553.  

• Kupię mieszkanie do 40 m kw. 
Tel. 722 268 712

• www.goleniow.nieruchomosci.pl

• Wynajmę lokal w Płotach, tel. 
695 044 663

• Stancja dla uczniów, pokój 2 
osobowy, osobne wejście, tel. 
609 307 327

• Do wynajęcia mieszkanie trzy-
pokojowe, tel. 601 448 218

• Wynajmę mieszkanie dwupo-
kojowe dla osób ze stałym do-
chodem 697 980 702

• LOKAL  do wynajęcia  60 m2  , 
1 m2 / 35 zł.  Tel . 913920676 – 
Plus  opłaty .

• Sprzedam  mieszkanie  2 po-
koje  I  piętro  ul: Kowalska Tel. 
888 676 231 –

• SPRZEDAM    -   mieszkanie  3 
pokoje  III  piętro    69, 60  m2, 
środkowe  przy  ul:  Bohaterów  
Warszawy  Tel.663321366  vis 
avis  PZM – otu.

• Posiadam do wynajęcia miesz-

kanie dwupokojowe w Cen-
trum miasta. 785 140 754

• Pokój do wynajęcia Nowogard. 
609 004 967

• WYNAJMĘ  LOKAL  o po-
wierzchni   2X 30  m 2 w cen-
trum  miasta po remoncie . 
Tel.510170263

• DO WYNAJĘCIA  -  mieszkanie  
3 pokojowe  po  kapitalnym  
ramoncie  na  ul:  Warszaw-
skiej  14   w   Nowogardzie . 
Tel.510142179

• Wynajmę  pokój  w  Nowogar-
dzie  . Tel.609004967 

• Do  wynajęcia  kawalerka 
.Tel.722300700

• Sprzedam   pawilon   handlo-
wy  o powierzchni  36  m2  
znajdujący  się  na terenie  bo-
iska  1 L-o  w  Nowogardzie  . 
Tel.605575488 . 

• Sprzedam  mieszkanie  46  m   2 
pokoje   .parter  . Tel.604908983 

• Wynajmę  kawalerkę  
Tel.785121960 .

• Do wynajęcia Pub Szuflandia, 
Karsk. 609 245 816

• Samodzielna połowa domu k/
Dobrej. 60 m2 działka 1400 m2. 
Cena 47 000 zł. Tel. 501 307 666

• Długołęka k/Nowogardu dział-
ka pod budowę 25 ar cena 
35 000 tel. 660 206 833

• Sprzedam  działkę    w  Woj-
cieszynie  projekt  -  gratis . 
Tel.531671761  

• Sprzedam   garaż   przy  ul: Le-
śnej  .  693033950  

• SPRZEDAM  - MIESZKANIE  2 
pokoje  47m2   ,  oc  gazowe  
, bezczynszowe z  garażem  
murowanym   ,  135  tyś. zł 
. na  ul: Poniatowskiego  .  
Tel.797720233

•  Kupię  na  budowę  używa-
ny  nied uży   barak ,  kontener   
lub  innego  rodzaju  barak . 
Tel.697999578  

• Wynajmę  lokal  /  26 m 2 /   przy  
Boh.Warszawy . Tel.  507465448 

• Poszukuję garażu do wynaję-
cia na Osiedlu Bema, Leśna. 
691 824 337 

MOTORYZACJA

• Tanio sprzedam koła zimo-
we z felgami 175/70R13. Tel. 
887 040 438

• Sprzedam nissan Sunny 1,4 
benz+LPG 3-drzwi. Cena 500 zł. 
513 088 309

• Motorower Ogar 900 cena 1100 
zł. 667 354 001

• Sprzedam  Mercedesa  MB – 
100 . Tel.691775140 .

• Sprzedam   sam . osobowy    NI-
SAN  PRIMERA    P – 12 , poj.  1, 9 
l.   DCi.  Tel.  -  782399037  -

• Sprzedam  przyczepę   -  wy-
wrotkę  D  - 47  ,  ciągnik  sa-
moróbka  do  małego  remontu 
. Tel.507465448  

ROLNICTWO

• Sprzedam  gołębie  ozdobne  
różne  rasy . – 785931513

• Grykę sprzedam. Tel. 
795 916 988

• Sprzedam słomę w snopkach i. 
Tel. 782 036 086

• Sprzedam  gęsi -  507 724 964

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL. 783678070

• Sprzedam    Kombajn   ziemnia-
czany   - ANNA -   1989  r.prod.  
-  889413955

• Sprzedam  kombajn  zbożowy  
Bizon  ZO  - 56  . TEL.889413955 

• Sprzedam tanio króliki. 
669 929 717

• Sprzedam prosiaki, tel. 
785 590 138

• Sprzedam  prosiaki  , owce  na  
wykoceniu  . Tel.8887757586 

• Kaczki    francuskie  ,  skubane  
na  zamówienie  . Sprzedam . 
Tel.913910490 

• Sprzedam  prosięta  . 
Tel.513941882

• Sprzedam  byczki  odsad-
ki  ,  jałówkę   cielną  mleczną 
.Tel.888757586.

USŁUGI

• MAKIJAŻ   KARNAWAŁOWY  
PLUS   RZESY  -  606979108  

• Usługi transportowe do 1 tony, 
Bus sprzyniowy i kryty. Tel. 
693 716 085.

• Odśnieżanie dachów. Tel. 
607 137 081.

• Firma Usługowa „Zielona”. 
Wynajem sal na: konferencje, 
zebrania, szkolenia. Tel. 91 39 
26 691.

• Wyjazdy Niemcy, Holandia. 
Niskie ceny z domu pod dom. 
603 038 944

• Usługi transportowe IVECO 
dostawcze + laweta + bus oso-
bowy do 9 os. Tel. 609 931 915, 
607 580 172.

• MALOWANIE, MONTAŻ PA-
NELI PODŁOGOWYCH I INNE 
DROBNE NAPRAWY WYKONA 
„ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 22 
783, 784 79 22 70

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

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

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

• Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695  085 
470; 91 39 72 575

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

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty., 
bindowanie, wydruki A3-A4 
kolor, ksero A3-A4 - kolor, la-
minowanie A3-A4. Tylko u nas 
największy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Transport BUS-MAX. 784  053 
493

• Usługi remontowo-budowla-
ne, docieplenia. 784 053 493

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. 
innych. Wydruki, Ksero, także 
kolor. Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 
700 lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim). tel 605 522 340. 

• DUR - DACH pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141

• Dachy. 785 562 104

• Usługi koparko- ładowar-
ką + transport Nowogard.  
514172446   

• Docieplenia budynków remon-
ty. 784 053 493

• Remonty na każdą kieszeń. 
609 715 839

• TWOJA KSIĘGARNIA INTER-
NETOWA WWW.KSIEGARNIA-
CYMELIA.OSDW.PL
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MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Nowość

energooszczędny pro�l

6 komorowy

z 3 uszczelkami

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

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

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

Schronisko 
Sosnowice 

zaprasza  
wszystkie  

osoby chętne  
do adopcji psa. 

www.facebook.pl/
Schronisko 
Sosnowice  

668 602 602

OGŁO SZE NIA DROB NE

Kino „ORZEŁ”  
- zaprasza

11.01.2013 godz. 19.00
12.01.2013 godz. 19.00

HOTEL MARIGOLD
Dramat, Komedia, USA, 2012, 124’
12 zł ; 11 zł ulgowy ; od lat 15

19.01.2013 godz. 19.00
20.01.2013 godz. 19.00

OBŁAWA
Dramat wojenny, Polska, 2012, 96’
12 zł ; 11 zł ulgowy ; od lat 15

25.01.2013 godz. 19.00
26.01.2013 godz. 20.00
27.01.2013 godz. 19.00

NIEWIERNI
Komedia, Francja, 2012, 108’

12 zł ; 11 zł ulgowy ; od lat 15

BILETY DO NABYCIA W KA-
SIE KINA „ORZEŁ” NA 1 GODZINĘ 
PRZED SEANSEM

POSIADANY CERTYFIKAT JAKOŚCI
   NA DREWNO KONSTRUKCYJNE

• Remonty i wykończenia. 
601 567 369

• Żłobek Błękitna Chmurka 
660536104

• Organizacja urodzin w Błękit-
nej Chmurce, weekendowe 
warsztaty i zajęcia, 660536104.

• Nauka  j. angielskiego i nie-
mieckiego , Szkoła Języków 
Obcych „GERMANIC” tel. 
607  545  991; www.niemiec-
kinowogard.pl

• „Niemiecki w 4 tygodnie” dla 
wyjeżdżających. Szkoła Języ-
ków Obcych „GERMANIC” Tel. 
607 545 991 rozpoczęcie kur-
su 15 stycznia 2013 r.

• USŁUGI INFORMATYCZNE - Na-
prawa  komputerów, instalacji 
oprogramowań. Usuwanie wi-
rusów,  odzyskiwanie  danych.  
508 245 385  

• Szpachlowanie, malowanie, re 
gipsy, kafelkowanie i tynkowa-
nie. 798 145 781

• Mycie okien. 507 984 623

• J . angielski   -  697583403  

• Docieplenia budynków, malo-
wanie, glazura, hydraulika, re-
gipsy i podłogi. 600 626 268

• Korepetycje  j.angielski  , tłu-
maczenie  dokumentów, pisa-
nie  prac, przygot.  do  testów  
i  matury .  Tanio . -  605299895  

• Naprawa  ,  regulacja  okien  
,  drzwi  PCV  i  drewna  -  
695181070

• Fast – Driver, tanie usłu-
gi transportowe tel. 
721 230 990

• Chemia korepetycje tel. 
609 307 327

• REMONT  na  każdą  kieszeń  
Tel. 609715839

• NAPRAWA  SPRZĘTU  RTV  ul: 
Kazimierza  Wielkiego  7  , 
tel.913920737  .

• Ogólnobudowlanka, remonty, 
wyburzenia. 724 510 626

• Przeprowadzki, wywóz sta-
rych mebli, porządkowanie. 
668 343 638

• Malowanie  ,  szpachlowanie  ,  
panele .Tel.788566432 

• Transport  - przeprowadzki  , 
szybko  - tanio . Tel.696138406 .

• Pogotowie   budowlane  . 
Tel.506040641 

• Profesjonalne makijaże stud-
niówkowe i okolicznościowe 
od 50-70 zł. Tel. 519 8779 052 

PRACA

• Przyjmę  do  układania  klin-
kieru ,  oraz  murarza , mile 
widziana  znajomość  j.nie-
mieckiego -  662678895

• Zatrudnię pomocnika mecha-
nika, atrakcyjne wynagrodze-
nie, tel. 607 585 561

• Potrzebna solidna osoba do pil-
nowania domu w czasie świąt. 
600 811 404

• Zatrudnię jako sprzedawcę 
emerytkę lub rencistkę. Tel. 
693 850 197

• ZATRUDNIĘ   -  pracownika   z  
doświadczeniem   stolarskim.
Tel.603666465 

• Z   racji   wolnego  czasu   i   do-
świadczenia  chętnie  zaopie-
kuję  się  starszą   osobą  , która  
wymaga pomocy  i  miłego 
towarzystwa . TEL . 604822643   

INNE

• Sprzedam drewno kominko-
we i opałowe. Transport. 691 
466 441

• Sprzedam piec CO typ komfort 
eko 25 nowy z podajnikiem. tel. 
602 10 11 18.

• Sprzedam choinki bezpośred-

nio z plantacji. tel. 602 10 11 18.

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

• Sprzedam laptopa Lenovo, 
Y530, cena 1600 zł, tel. 605 522 
340

• Owczarki niemieckie 7 tygo-
dniowe, pieski, ładne rodzice. 
91 39 21 828

• Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe. 667 788 820

• Sprzedam  Cocker Spaniel 4-ty-
godniowe. 697 381 582 po 16-
tej

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, 
srebrna, 4 lementy: wzmac-
niacz, tuner przestrojny, korek-
tor, deck szuflada, stan idealny, 
używana sporadycznie, cena 
780 zł do uzgodnenia. tel. 605 
522 340.

• Przecinarkę  do  metalu  na no-
gach  z imadłem , tarcza  350  
mm  sprzedam  - 506534179  -

• Sprzedam pralkę AMICA lodów-
kę ARDO na gwarancji. Cena do 
uzgodnienia. 91 39 11 050

• Sprzedam beczki 200l, metalo-
we zamykane. 661 791 026 

• Sprzedaż  drewna    kominko-
wego      i   opałowego  atrak-
cyjna  cena   - 726 649 215 

• Kupię skrzypce 600 811 404

• TANIO  - Sprzedam  meblo-
ściankę   pokojową   / możliwy 
dowóz /Tel.609541122

• Sprzedam nową mało używaną 
lub wynajmę nagrzewnicę ole-
jową, na gwarancji. Idealna do 
osuszania budynków. Tel. 605 
522 340

• Sprzedam stare skrzypce z fu-
terałem. Cena do uzgodnienia. 
661 866 850

•   Sprzedam  drewno opało-
we  mieszane  , pocięte  w 
klocki. Możliwość  dowozu  
.Tel.514740538.

• Oflisy  -ścinki  tartaczne na  opał  
sprzedam  pocięte  w klocki  lub  
w całości  do samodzielnego 
pocięcia . Tel.514740538 . 

• Pilnie   sprzedam  stylowy  roz-
kładany  stół  w  dobrym  stanie  
na  12  osób.Tel.788726456.

• Tanio  sprzedam  meblościankę  
pokojową  w  dobrym  stanie . 
Tel.788726456 

• Oddam w dobre ręce owczarka 
niemieckiego 6 suka łagodna 
do pilnowania lub jako pies to-

warzyski, pomogę w jej utrzy-
maniu. Tel. 502 103 432

• Wykonam solidną budę dla 
psa, kota itp. Elementy drew-
niane. 889 133 882

• Sprzedam   sukienkę   komunij-
ną  .Tel.692069168 

• Skup pił niesprawnych i za-
tartych, Sihl, Husqvarna, 
cena 100 zł, tel. 721 668 245, 
dojazd do klienta.
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Pół godziny  
w towarzystwie Karoliny

Dla naszych najmłodszych

K
U
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Krzyżówka panoramiczna

Dziś 3 zadania. Hasło, które powstanie z trzecich 
liter odgadniętych rysunków i rozwiązana cała krzy-
żówka. Do wygrania bon o wartości 30 zł do zre-
alizowania w sklepie . 

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wy-
słać lub przynieść pokolorowane prace do redakcji 
Dziennika. 

Łamigłówki logyczne - B

© Fotis Fotopulos, 2011

  USŁUGI: oprawa prac, bindowanie, laminowanie,
 ksero • wydruki z nośników 

wyrób pieczątek

poleca
czynne 8-18 • tel. 91 39 206 96

Rozwiązanie krzyżówki z dnia 04 I -  
„Nowy rok bieży”
Grażyna Siedlecka, Barbara Bartosik, Halina Szwal, Wiesław 

Borowik, Alicja Wypych, Stanisława Pokorska, Bogumił Urba-
niak, Halina Stefańska, Magdalena Grzelak, Anna Husarz, Maria 
Sowińska, Elżbieta Lewandowska, Teresa Januszonek, Christiana 
Syfert, Natalia Furmańczyk, Roman Kaczmarek, Maria Hładun, 
Maryla Piątek, Edyta Zwolińska, Przemysław Kucharski, Geno-
wefa Maćkowska, Maria Kloch, Marianna Machocka, Krystyna 
Zawidzka, Ewa Somćka, Janina Grudzińska, Szczepan Falaciń-
ski, Anna Molka

Zwycięzcy: Maria Kloch, Teresa Januszonek, Szczepan Falaciń-
ski

Dla najmłodszych nr 2 
Natalia Chruściel, Kacper Skowroński, Oliwia Feliksiak, Julia 

Furmańczyk, Magdalena Skowrońska, Bartosz Łokaj, Kinga Fe-
liksiak, Oliwia Parobiec, Miłosz Piekarski, Mateusz Konior, To-
mek Gośtyński

Zwycięzca:  Bartosz Łokaj - zapraszamy po odbiór bonu do re-
dakcji.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

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

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

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

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

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

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

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

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

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

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

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

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

 
Nowogard 

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

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

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

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny,  

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport,  Jarek Dąbrowski 
redaktor techniczny.   Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza-

wy 7A, tel. 91 392 21 65; e-mail: dziennik@domjudy.pl.  Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z 
o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25 D; 5:50 D; 6:55 Ex; 8:15 E7x; 9:25 E7x; 10:25 E7x;  
12:00 E7x; 12:30 E7x; 13:10 E7x; 13:25 E7x; 16:06 E7x; 16:35 E7x; 17:30 7x; 17:40 7x.
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50 D; 7:45 D; 8:35 E7x; 9:45 E7x 11:00 E7x; 
11:35 E7x; 11:50 E7x 13:55 E7x 14:40 E7x; 15:10 E7x; 15:25 E7x; 18:25 E7x; 19:00 E7x
Legenda: D - kursuje od pon do pt;   E kursuje od pn - sob.; x - nie kursuje w święta

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL.   607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A),  7:50(A), 8:05(7), 

8:25(2,4,6), 8:35(A), 9:10(1,3,5,7), 9:15(2,4,6), 10:05(A)10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:50(A,7), 13:00(A), 13:10(A), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 16:00(7), 
16:25(7), 16:30(1,3,5) 16:40(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(7) 17:50(A,7) 18:05(4,5,6,7) 18:20(A,7)

TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 9:25(A), 11:55(A,7) 12:20(A,7), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 

14:30(1,3,5,7)  14:35(2,4,6) 14:55(A,7), 15:10(A) 15:25(A,7), 15:50(A) 16:15(A,7)  16:30(A), 
18:05(A,7,R) 18:20(A,7) 19:05(A,7) 19:25(A,7) 19:50(A,7)

Szczecin ul. Dworcowa :  6:20(A), 7:35(A), 8:40(A,7), 9,00(7,R), 10:05(A,7),  10:50(A,7),  
11:40(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7), 20:15(A,7),

Goleniów, Dworzec PKP :  7:05(A), 8:20(A), 9:25(A,7), 9:45(7,R), 10:10(A),  10:50(A,7),  
11:36(A,7), 12:26(A), 12:42(A,7),  13:05(A,7), 13:45(7), 14:20(A),  14:45(A,7,R), 15:05(7), 
15:20(1,3,5,7) 15:26(2,4,6) 15:40(A,7) 15:55(A)  16:08(A,7) 16:40(A) 16:59(A,7) 17:15(A), 
17:40(A,7)  18:50(A,7,R)  19:05(A,7), 19:50(A,7) 20:10(A,7) 20:35(A,7) 21:00(A,7)

Trasa NOWOGARD – MASZEWO 
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:20(S) 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD 
Maszewo :  6:55(S) 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:50(F),  11:30(F),  13:50(F),  
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia :  9:40(A), 12:45(A), 15:05(A)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursu-

je w niedziele niebędące świętami F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt 1,3,5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska    

ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW (8.12.2012-9.02.2013)
Do  Kołobrzegu
7.19 -  kursuje od poniedziałku do soboty oprócz dni 
świątecznych 9.54  - kursuje 9.XII.12r - 26.XII.12r.w 
niedziele i święta, 29.XII.12r - 06.I (we wtorki)(w sobo-
ty)(w niedziele),12.I-27.I, (w soboty)(w niedziele),3.II
9.55   - kursuje 15.XII.12r.
10.01   - kursuje 22.XII.12r, 2.II, 9.II,
11.47   -  kursuje 9.XII.12r, 16.XII, 12-9.II,
11.55   -  kursuje 10.XII.12r,-15.XII.12r
13.54   - kursuje 20.XII.12r,- 28.XII.12r w (poniedział-
ki) (czwartki) (piątki), 4.II-8.II 
13.57  -  kursuje 10.XII.12r - 19.XII.12 r., od poniedziałku do 
piątku 31.XII.12r, 2.I - 4.I, 7.I - 1.II od poniedziałku do piątku
15.47   - codziennie
17.41 - kursuje 9.XII.12r,-23.XII.12r codziennie oprócz 
soboty, 26.XII.12r,- 8.II codziennie oprócz soboty
20.24  - kursuje 9.XII.12r, - 23.XII.12r, 26.XII.12r - 9.II

Do Szczecina
5.26   -  kursuje 10.XII.12r - 24.XII.12r od poniedział-
ku do piątku
6.31   - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz 
dni świątecznych
7.52   - codziennie
10.53   - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
dni świątecznych
12.48   - kursuje 9.XII.12r, 16.XII.12r, 22.XII12r - 1.I 
(we wtorki)(w środy) (w soboty) (w niedziele), 5.I-9.II 
(w soboty) (w niedziele)
12.53   - kursuje 15.XII.12r
14.59   - kursuje codziennie oprócz soboty
16.48   - codziennie 
18.43   - kursuje 9.XII.12r - 23.XII.12r, 26.XII.12r - 9.II,

Uwaga wędkarze
PZW Nowogard

koło Miejsko-Gminne
organizuje w dniu 

13.01.2013 r.
spiningowe 

zawody wędkarskie 
„Troć Iny 2013”

Wyjazd o godz. 7.00  
z ul. 5 Marca. Startowe 15 zł. 
Zapisy w sklepie”Wędkarz” 

do dnia 11.01.2013 r.
  Zarząd
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Serwujemy smaczne jedzenie
Zapraszamy na Niedzielne Obiady
Dobra muzyke
Miła atmosfere

Kontakt: 
604103 158, 509 284 384

Organizuje:

Serwujemy smaczne jedzenie
Zapraszamy na Niedzielne Obiady
Dobra muzyke
Miła atmosfere

wesela, urodziny,
stypy, dancingi, karaoke

i imprezy okolicznosciowe

Nowy kurs 14.01.2013 r.

OKNO 1465 mm szer. x 1435 mm wys.

SZYBA K=1,0 • OKUCIE MACO
PPUH "JOGA" sj.

ul. Górna 4,
72-200 Nowogard
tel. 91 39 25 501

OKNA-SUPERPROMOCJA !!!

TYLKO 499zł*
*cena netto

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

14.01.2013 r. 
godz. 16

tel. 91 443 51 87, 94 721 61 83
59 833 43 12,  698 230 205

www.partnerstal.pl

GARAŻE BLASZANE WIATY, KOJCE 
BRAMY GARAŻOWE

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

DANCING

KAMENA
zaprasza  na

w każdą sobotę karnawału
Cena 99 zł od pary   

(konsumpcja + alkohol)  
 Info i rezerwacja: tel. 91 39 22 225 

Zapraszamy codziennie 24 h
Oferujemy: śniadania, obiady, kolacje

Pokoje gościnne  •  Danie dnia już od 10 zł

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA
tel. 504 872 700 

Z DOWOZEM DO KLIENTA

codziennie od 11 do 18

91 443 51 87, 94 721 61 83
59 833 43 12,  698 230 205

www.partnerstal.pl

GARAŻE BLASZANE WIATY 
BRAMY GARAŻOWE

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07
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 Cena 1,40 zł

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Noworoczny 
turniej piłki 
ręcznej  
szkół podstawowych

Bad Boys  
Juniors 94  
z pucharem 
NALP

s. 6s. 4 s. 5

Ile wydano,  
by zebrać?

Kancelaria  
Prawna

nawet trudne sprawy

601 949 077
NNIIEEPPUUBBLLIICCZZNNAA  SSZZKKOOŁŁAA  PPOOLLIICCEEAALLNNAA  

ogłasza nabór na kurs kwalifikacyjny 

w zawodzie opiekun medyczny,
umożliwiający zdobycie kwalifikacji K1. świadczenie usług 
opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 
WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE NIE JEST WYMAGANE!!!

 

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

Zapisy do 21.12.2012 
(o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń) 

wwwwww..zziieelloonnaa..mmoojjaasszzkkoollaa..nneett  
 

Brak skrzynki  
pocztowej - 
kara!

Zawiadamiamy, że w Nowogardzie rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radców Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca Prawny Radosław Górski 
oraz Radca  Prawny Paweł Iwan. Kancelaria mieści się przy  
Pl. Wolności 9, budynek dawnego hotelu „Cisy”, pokój nr 8 (parter). 

Telefony do Kancelarii: 788-802-101, 694-403-733.

Usługi  
ogólnobudowlane
remonty • docieplenia

782 860 130

Czytaj s. 7

Czytaj s. 5

DANCING

KAMENA
zaprasza  na

w każdą sobotę karnawału
Cena 99 zł od pary   

(konsumpcja + alkohol)  
 Info i rezerwacja: tel. 91 39 22 225 

Zapraszamy codziennie 24 h
Oferujemy: śniadania, obiady, kolacje

Pokoje gościnne  •  Danie dnia już od 10 zł

Ul. Radosława 
- grzęźniemy 
w błocie! 

ZAPISZ SWOJE DZIECKO DO SZKOŁY 
www.sp4.nowogard.pl

Czytaj s. 11

Czytaj s. 10

II LO z Nowogardu 
najlepsze w powiecie

Czytaj s. 3

Zamiast JGZ  będzie SZGZ 

Reorganizacja  
tylko z nazwy

Nie mamy 
elit – mamy 
biedę

23 stycznia 2013 r.
od 10.00 - 11.00

środa  udzielane będą
bezpłatne porady prawne

w redakcji,   
ul. Boh. Warszawy 7A

w sprawie pilnej  
601 994 077
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Nasza Sonda 

Dlaczego jest nas  coraz mniej? 
Corocznie kurczy się liczba nowogardzian mimo, że liczba urodzin jest istotnie 
wyższa od liczby zgonów. Statystyki o których pisaliśmy w piątkowym wydaniu 
DN  pokazują, że wielu mieszkańców opuszcza nasze miasto. W dużym stopniu 
odpowiada za to zła sytuacja ekonomiczna, zwłaszcza brak zakładów pracy, a 
co za tym idzie i  miejsc pracy. Zmusza to nowogardzian do emigracji w celach 
zarobkowych, aby utrzymać swoje rodziny. A jak ten problem postrzegają nasi 
Czytelnicy? Czy widać, że jest nas w Nowogardzie coraz mniej?

 Pan Emil – Zauważam to, że mieszkańców jest mniej w No-
wogardzie. Powód jest chyba oczywisty? Nie ma pracy, więc wie-
lu  wyjechało, albo będzie  wyjeżdżać za chlebem. Jak tak dalej 
będzie, to zostaną tu tylko sami starsi ludzie. Osobiście miałem 
takich sąsiadów i wiem, że oni już tu nie wrócą, bo wyjechali za 
granicę na stałe. Tak jest jak ostatnio  było napisane w DN -  zga-
dzam się z  tytułem tamtej  publikacji. Widzę też, że w tym mie-
ście nie zanosi się by była jakakolwiek praca w przyszłości,  bo 
tylko słyszy się zwolnienia i zwolnienia...

Marcin Orłowski z synkiem Filipkiem – Zdecydowanie za-
uważam, że w Nowogardzie jest coraz mniej ludności. A dlacze-
go? Bo wszyscy młodzi uciekają z tego miasta za pracą do dużych 
bardziej rozwojowych miast czy za granicę. Znam i znałem swo-
ich bardzo wielu kolegów, którzy kiedyś tu mieszkali, a teraz są 
już za granicą. Mało tego, wyjeżdżają również całe rodziny. To 
bardzo smutne zjawisko dla naszego miasta, w którym przecież 
mamy rodziny,  tu mieszkamy i tu chcielibyśmy pracować. 

Tomasz Ochocki z synkiem Stasiem - Moim zdaniem jest 
nas coraz mniej. A widać to właśnie po „znikaniu”  znajomych, 
którzy wyjeżdżają z tego miasta masowo. Znam osobiście kilka 
takich osób, które zdecydowały się wyjechać z Nowogardu za pra-
cą. Zauważyłem również, że jest to tak, że wyjeżdża np. jedna 
osoba, a później ściągane są następne i zostaje za granicą cała ro-
dzina. Wydaje mi się, że gdyby w tym mieście była praca, wów-
czas nie byłoby takich problemów. Sam osobiście mieszkam tutaj 
a pracuję w Szczecinie, jak większość  moich  znajomych, którzy 
mają podobną sytuację. Kończąc -  niestety w tym mieście to wi-
dać, że mieszka już tu coraz mniej ludzi. 

Maria Piasecka z wnuczką Julką - Niestety odczuwam, że jest 
tu na pewno coraz mniej ludzi. Wiele osób wyjechało za granicę 
za chlebem. Przykładem są  choćby niektóre osoby z mojej rodzi-
ny, które zdecydowały się na takie rozwiązanie i  właśnie  wyjazd 
za granicę. Ogólnie się widzi, że jest w mieście coraz mniej ludzi i 
młodzieży. Dlatego to mnie martwi i w jakimś stopniu jednocze-
śnie nawet trochę przeraża. Pamiętam te czasy, gdy było tu dużo 
więcej osób młodych, a dziś?  - Nie ma w zasadzie nikogo takiego 
młodego, kto mógłby np. pomóc starszej osobie. Cóż? Widzę, że 
jest nas w tym mieście coraz mniej. 

Pan Matusz - Wydaje mi się, że młodzieży jest w naszym mie-
ście nadal bardzo dużo, bo przyjeżdżają  przecież się tu uczyć. 
Jednak samej ludności, niestety mam wrażenie, że ubywa, gdyż 
po szkole  wyjeżdżają oni za pracą np. za granicę. Znam kilka 
osób wśród moich znajomych, którzy właśnie wyjechali za pracą, 
ale są również i tacy, którzy musieli tu zostać. Co do mnie, to nie 
wiem co jeszcze zrobię, gdyż jak na razie mam jeszcze do ukoń-
czenia technikum, do którego uczęszczam tu w Nowogardzie. A 
później? Nie mam pojęcia, może wyjadę do Szczecina. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Byłeś świadkiem  ciekawego zdarzenia, 
wykonałeś oryginalne zdjęcia, jesteś w posiadaniu 

interesujących wiadomości?  
Zadzwoń lub napisz do nas o każdej porze. 

Tel. 513 088 309
e-mail: poligraf@post.pl

Informacja
 Informujemy, że z powodów technicznych kronika 
policyjna ukarze się w wydaniu piątkowym. 

red. 

Stary obowiązek - usankcjonowany

Brak skrzynki  
pocztowej - kara!
Od 1 stycznia 2013 roku wszedł w życie przepis, 
zgodnie z którym musimy posiadać skrzynkę pocz-
tową na drzwiach naszego budynku, bądź ogrodze-
niu posesji. Brak takowej zagrożony jest  karą od 50 
zł do nawet 10 tys. złotych.

Kara może zostać 
nałożona również na 
właściciela skrzynki 
wówczas, gdy umie-
ści ją w miejscu do 
którego nie ma do-
stępu. Ustawa, Prawo 
Pocztowe, która wcho-
dzi w życie 1 stycznia 
2013 r., liberalizuje 
rynek pocztowy, zno-
si np. monopol Poczty Polskiej 
na listy lżejsze niż 50 g. i zakła-
da, że wszystkie firmy świad-
czące usługi pocztowe otrzy-
mają równy dostęp do rynku. 
Wystarczy, że będą miały wpis 
do rejestru operatorów poczto-
wych w Urzędzie Komunikacji 
Elektronicznej, zamiast obecne-
go zezwolenia… Z mocy usta-
wy, państwo nadal będzie gwa-
rantowało świadczenie tzw. 
usług powszechnych, czyli ta-
kich, które dla dobra wspól-
nego muszą być świadczone w 
sposób jednolity i po przystęp-
nych cenach, niezależnie czy się 
to opłaca, czy nie, w związku z 
tym w ustawie znalazł się me-
chanizm kompensacji dla ope-
ratora, jeśli usługi powszechne 
okażą się nierentowne. Powsta-
nie fundusz kompensacyjny, na 
który złożą się wszystkie firmy 
pocztowe świadczące usługi 
powszechne lub podobne. Za-
łożenia są więc piękne, ale jak 
to zwykle u nas -  dla klientów 
wcale to nie musi oznaczać, że 
będzie  lepiej, a nie gorzej. Jak-
by dla ironii, z chwilą wejścia 
w życie nowego prawa, Poczta 
Polska wycofała się m.in. z pre-

numerowania czasopism lokal-
nych, w tym DN. Jest to zasad-
niczo niezgodne  z wyżej przed-
stawioną filozofią, według któ-
rej usługi powszechne są  gwa-
rantowane przez państwo na-
wet wtedy, gdy są nierentowne. 
O nowych regulacjach chcie-
liśmy porozmawiać na nowo-
gardzkiej poczcie. Niestety, jej 
naczelnik poinformował nas, że 
nie wolno mu udzielać wywia-
dów i skierował nas do rzeczni-
ka prasowego Poczty Polskiej. 
Tam się okazało, że pytania 
mamy zadać pisemnie, co nie-
zwłocznie uczyniliśmy pytając 
- kto ma prawo kontrolować i 
nakładać mandaty za nie po-
siadanie skrzynki pocztowej?  
Nie otrzymawszy odpowiedzi 
przez kilka godzin na tak pro-
ste pytanie, o  godz.15.15  w 
poniedziałek zadzwoniliśmy 
ponownie do biura rzecznika 
– nikt już nie odebrał telefonu. 
Za komuny to chociaż udawa-
li, że klient nasz Pan.... Jak Pan 
rzecznik Poczty się odezwie, 
niezwłocznie Państwa poinfor-
mujemy.

sm
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worek drewna  
GRAtIS

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL 

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał,drewno,
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport 
Sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

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

Ranking Liceów Ogólnokształcących 2013 
woj. zachodniopomorskie  
 Nazwa szkoły Miejscowość Rank. Wynik
   ogólno-
   polski 
1 XIII Liceum Ogólnokształcące  Szczecin 5 88,09
2 II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I Szczecin 41 58,26
3 I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Dubois Koszalin 42 58,11
4 V LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka Szczecin 67 55,09
5 IX LO z Oddz. Dwujęz. im. Bohaterów Monte Cassino Szczecin 85 52,67
6 XIV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi Szczecin 156 47,62
7 I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika Kołobrzeg 169 47,14
8 VI LO im. Stefana Czarnieckiego Szczecin 181 46,72
9 I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza Stargard Sz. 204 46,01
10 "I Liceum Społeczne Fundacji ""LOGOS""" Świnoujście 240 44,84
11 II Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Broniewskiego Koszalin 254 44,07
12 I Liceum Ogólnokształcące Biały Bór 346 41,71
13 I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie Szczecin 349 41,63
14 LO z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I Świnoujście 353 41,53
15 Katolickie LO im. św. Maksymiliana Marii Kolbego Szczecin 377 41,02
16 II Liceum Ogólnokształcące Nowogard 386 40,86
17 IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa Szczecin 399 40,64
18 Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego Kamień Pom. 468 39,25
19 I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego Wałcz 500 38,72
20 Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II St.  Koszalin 500+ 38,36
21 I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego Goleniów 500+ 38,29
22 X Liceum Ogólnokształcące Szczecin 500+ 38,11
23 I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Elżbiety Szczecinek 500+ 37,98
24 II Liceum Ogólnokształcące im. ks. J. Tischnera Wałcz 500+ 37,13
25 III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika Szczecin 500+ 37,04
26 I Prywatne Liceum Ogólnokształcące Szczecin 500+ 36,83
27 Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego Gryfice 500+ 35,59
28 Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X Białogard 500+ 34,75
29 LO im. 3 Dywizji Strzelców Karpackich Czaplinek 500+ 34,62
30 II Liceum Ogólnokształcące  Szczecinek 500+ 34,6
31 Liceum Ogólnokształcące w ZSP Świdwin 500+ 34,45
32 II Liceum Ogólnokształcące  Myślibórz 500+ 34,39
33 V Liceum Ogólnokształcące  Koszalin 500+ 33,3
34 I Liceum Ogólnokształcące  Choszczno 500+ 33
35 LO w ZS nr 1 im. Noblistów Polskich Pyrzyce 500+ 32,99
36 I Liceum Ogólnokształcące  Dębno 500+ 32,97
37 Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego Szczecin 500+ 32,75
38 Liceum Ogólnokształcące z Oddz. Integracyjnymi Szczecin 500+ 32,39
39 II Liceum Ogólnokształcące Kołobrzeg 500+ 32,28
40 Liceum Ogólnokształcące w ZS im. T. Kościuszki Łobez 500+ 32,02

II LO z Nowogardu najlepsze w powiecie
II Liceum Ogólnokształcące z Nowogardu znalazło się po raz kolejny w gronie 500 najlepszych szkół w Polsce, zajmując 16 miejsce w 
województwie zachodniopomorskim i 386 w kraju, według najnowszego ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych  przy-
gotowanego przez magazyn edukacyjny „Perspektywy”. W całej klasyfikacji brane były pod uwagę osiągnięcia szkoły w olimpiadach, 
wyniki egzaminów maturalnych oraz opinia o szkole wyrażona przez rektorów szkół wyższych. 

Wyniki opublikowano 10 
stycznia. Była to już XV edycja 
rankingu. Dlatego oprócz co-
rocznej klasyfikacji, podsumo-
wano również osiągnięcia zdo-
byte przez szkoły w ciągu ostat-
nich piętnastu lat. II LO wcho-
dzące, oprócz Gimnazjum nr 
2, w skład Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących, otrzymało brą-
zowy medal i tytuł „Brązowej 
szkoły” za wysokie osiągnię-
cia w olimpiadach i bardzo do-
bre wyniki egzaminów matu-
ralnych zdobyte w tym okresie. 
Złoty medal otrzymały szkoły 
z pierwszej setki, a srebrny zaj-
mujące przez ten czas miejsca 
od 101 do 300 pozycji.  

Równocześnie z edycją jubi-
leuszową ukazał się Ogólno-
polski Ranking Liceów Ogól-
nokształcących 2013, w którym 
II LO poprawiło swoją ubiegło-
roczną pozycję w wojewódz-
twie zachodniopomorskim. 
Szkoła  z 20 miejsca przesunę-
ła się na  miejsce 16. W ogól-
nopolskiej klasyfikacji „dwój-
ka” wypadła nieco gorzej, bo z 
miejsca 366 spadła na miejsce 
386. 

Warto podkreślić, że w 20 
najlepszych według rankin-
gu szkół, II LO z Nowogardu 
znalazło się w tej grupie jako 
jedyne z całego powiatu gole-
niowskiego, a także powiatów 
ościennych np. gryfickiego i ło-
beskiego. Podobnie jest w przy-
padku 15-letniego podsumo-
wania rankingu, gdzie nowo-
gardzkie liceum, również jako 
jedyne w powiecie zostało wy-
różnione miejscem medalo-
wym, utrzymując się przez lata 

w gronie 500 najlepszych szkół 
średnich według „Perspektyw”. 

To zdaniem dyrektora II LO, 
najlepszy dowód na to, że pro-
ces podnoszenia w szkole po-
ziomu nauczania ma charakter 
ciągły. 

Satysfakcja jest o tyle większa, 
że oprócz utrzymania się w gru-
pie 500 najlepszych szkół w kra-
ju, nasze liceum w układzie wo-
jewódzkim  przesunęło się o kil-
ka miejsc do przodu. Niezmier-
nie ważne jest dla nas także wy-
różnienie, jakie otrzymaliśmy po 
15 letnim podsumowaniu ran-
kingu. Jest to bowiem dowód 
na to, że nasze działania mają 
charakter ciągły i trwały, a nie 
jednoroczny. Oczywiście szkoły 
sklasyfikowane w pierwszej set-
ce, to zupełnie inna liga. My nie 
wybieramy sobie tylko najlep-
szych uczniów, tak jak to czynią 
na etapie rekrutacji placówki w 
większych ośrodkach miejskich. 
Summa summarum, cieszymy 
się bardzo, że już przez kolejny 
rok jesteśmy w stanie sprostać 
wymaganiom, aby znaleźć się w 
rankingu wśród najlepszych 500 
szkół w kraju. Pragnę podkre-
ślić, że jest to możliwe tylko dzię-
ki wzorowej współpracy nauczy-
cieli, uczniów i rodziców, za któ-
rą za pośrednictwem państwa 
gazety pragnę przy okazji po-
dziękować – komentuje dla DN, 
wyniki rankingu,  Leszek Bece-
la, dyrektor ZSO i wchodzącego 
w jego strukturę II Liceum.  

W całym ZSO pracuje ponad 
50 nauczycieli, naukę  w szkole 
pobiera 650 uczniów, z tego 237 
to uczniowie II LO. 

Marcin Simiński 

Tytuł „Brązowej szkoły” w imieniu społeczności II LO osobiście odebrał dyrek-
tor szkoły, Leszek Becela. Na zdjęciu chwilę po zakończeniu gali najlepszych 
szkół według rankingu „Perspektyw”, która odbyła się 10 stycznia br., na Po-
litechnice Warszawskiej. 

Pomóżmy sobie!
•	 Przyjmę narożnik pokojowy oraz segment kuchenny  tel. 665 

- 566-856
•	 Przyjmę  wersalkę z fotelami oraz szafkę na dziecięce ubrania 

tel. 883-241-291 
•	 Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie, ławę pokojową i 

TV  tel.782-556-716
•	 Przyjmę fotel do biurka, informacja tel. 504-874-397 lub pod 

nr tel. red. 91 22-165 
•	 Przyjmę sprawny  odkurzacz,  tel. 512012823 lub tel. redakcyj-

ny 913921165
•	 Przyjmę 2 fotele rozkładane do spania i siedzenia dla więk-

szych dzieci - tel.516 648-561 
•	 Oddam sprawny telewizor 91-39-25-788
•	 Oddam wózek inwalidzki mało używany 725436266 
•	 Oddam 2 garnitury w kolorze granat na wzrost 176-186 cm. Są  

w dobrym stanie. Tel. 783-307-774
•	 Oddam wózek inwalidzki w bardzo dobrym stanie nr kontak-

towy. tel. 725-536-266. Wózek jest do odebrania w miejscowo-
ści Trzechel 
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351 LO nr 25 im. Stefana Żeromskiego Łódź łódzkie 372 312 41,58 0,00 86,61 43,58 5,72
352 I LO im. Seweryna Goszczyńskiego Nowy Targ małopolskie 270 277 41,57 0,00 83,76 45,00 8,56
353 Publiczne LO nr I im. Mikołaja Kopernika Opole opolskie 300 223 41,53 0,00 81,20 40,99 52,63
353 LO z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I Świnoujście zachodniopomorskie 361 227 41,53 0,00 82,39 46,10 5,76
355 XI Liceum Ogólnokształcące Olsztyn warmińsko-mazurskie 165 341 41,51 0,00 82,70 45,05 12,32
356 Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Wołów dolnośląskie 321 400+ 41,47 0,00 84,42 44,43 7,93
357 Liceum Ogólnokształcące im. ONZ Biłgoraj lubelskie 311 239 41,45 0,29 89,33 42,08 0,00
357 I LO im. 14 Pułku Powstańców Śląskich Wodzisław Śl. śląskie 500+ 400+ 41,45 1,57 86,66 41,85 7,51
359 I LO im. Heliodora Święcickiego Międzyrzecz lubuskie 500+ 400+ 41,40 0,00 82,77 40,82 43,71
360 I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego Pszczyna śląskie 397 346 41,38 0,05 84,55 43,00 16,71
361 I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana K. Norwida Wyszków mazowieckie 400 400+ 41,30 0,08 82,61 46,08 0,00
362 I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie Złotów wielkopolskie 415 400+ 41,29 0,00 80,69 46,56 5,95
363 Uniwersyteckie Kat. LO im. św. Jadwigi Królowej Tczew pomorskie 295 257 41,28 0,00 81,94 45,71 6,34
364 XXXII LO im. Haliny Poświatowskiej Łódź łódzkie 368 303 41,25 0,35 81,98 45,75 3,15
365 I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza Racibórz śląskie 375 400+ 41,23 1,25 79,85 45,73 8,33
366 Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika Ostrów Maz. mazowieckie 385 400+ 41,21 0,31 83,00 45,46 0,00
367 I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary Chodzież wielkopolskie 371 400+ 41,17 0,28 85,38 43,88 0,00
367 I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie Piła wielkopolskie 403 306 41,17 0,22 82,33 45,84 0,00
369 XLVIII LO im. Edwarda Dembowskiego Warszawa mazowieckie 364 400+ 41,16 0,00 83,95 44,97 0,00
370 I Liceum Ogólnokształcące Radzyń Podl. lubelskie 405 362 41,14 0,00 85,82 43,25 4,04
370 II LO im. Stanisława Wyspiańskiego Kwidzyn pomorskie 500+ 400+ 41,14 1,07 81,18 45,37 3,83
372 Społeczne LO im. Małego Księcia Tarnobrzeg podkarpackie 270 400+ 41,13 0,00 84,03 44,84 0,00
373 I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego Kłodzko dolnośląskie 442 361 41,12 0,00 85,85 43,04 5,26
374 XVII Liceum Ogólnokształcące Poznań wielkopolskie 453 400+ 41,08 0,47 83,02 44,37 5,10
375 I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły Krasnystaw lubelskie 490 400+ 41,07 0,12 85,17 43,90 0,00
376 X LO im. prof. Stefana Banacha Toruń kujawsko-pomorskie 337 119 41,03 0,69 87,39 40,32 13,35
377 Katolickie LO im. św. Maksymiliana Marii Kolbego Szczecin zachodniopomorskie 252 195 41,02 0,69 80,25 44,12 18,54
378 Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha Żagań lubuskie 500+ 400+ 40,98 0,14 77,45 48,51 0,00
378 III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej Płock mazowieckie 405 400+ 40,98 0,00 83,29 43,52 11,44
380 I Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera Zakopane małopolskie 328 350 40,97 0,00 84,79 43,55 3,56
380 I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego Lębork pomorskie 391 175 40,97 0,05 87,47 42,29 0,00
382 X LO im. Komisji Edukacji Narodowej Kraków małopolskie 448 400+ 40,91 0,05 85,71 41,45 14,37
382 I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza Kędzierzyn-Koźle opolskie 372 400+ 40,91 0,10 81,43 42,45 27,51
382 XIX Liceum Ogólnokształcące im. Mariana Mokwy Gdańsk pomorskie 480 353 40,91 0,00 82,95 45,01 0,00
382 I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie Ostrzeszów wielkopolskie 315 400+ 40,91 0,05 81,68 45,13 4,96
386 II Liceum Ogólnokształcące Nowogard zachodniopomorskie 366 400+ 40,86 0,10 84,53 42,82 7,95
387 Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika Grajewo podlaskie 468 391 40,85 0,00 80,47 45,20 9,64
388 I LO im. Jana III Sobieskiego „Carolinum” Nysa opolskie 312 345 40,84 0,10 80,38 40,58 46,40
389 Społeczne Liceum Ogólnokształcące Kłodzko dolnośląskie 396 200 40,82 0,00 74,97 49,77 0,00
389 Społ. Językowe LO im. Alberta Einsteina WSERO Opole opolskie 500+ 360 40,82 0,00 79,55 40,45 51,70
391 LO Niepubliczne Kolegium św. Stanisława Kostki KSW Warszawa mazowieckie 130 286 40,81 0,00 71,36 52,00 0,00
392 I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza Lubliniec śląskie 423 400+ 40,79 0,00 81,42 41,34 34,74
393 I LO im. Waleriana Łukasińskiego Dąbrowa G. śląskie 500+ 400+ 40,78 0,00 85,38 38,71 35,81
394 Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek U. Rz. Poznań wielkopolskie 309 400+ 40,77 0,00 84,40 41,74 16,14
395 LO nr I im. Jana III Sobieskiego Oława dolnośląskie 478 400+ 40,74 0,00 85,71 41,09 14,32
396 XIV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika Gdynia pomorskie 436 344 40,69 0,42 84,58 43,14 0,00
396 Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego Bartoszyce warmińsko-mazurskie 441 400+ 40,69 0,00 80,70 45,07 6,53
398 I LO im. Jarosława Dąbrowskiego Tomaszów Maz. łódzkie 424 400+ 40,65 0,04 82,37 42,99 13,79
399 Liceum Ogólnokształcące im. II Armii WP Trzebnica dolnośląskie 418 400+ 40,64 0,27 84,59 42,69 3,51
399 IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa Szczecin zachodniopomorskie 326 400+ 40,64 0,00 81,55 41,93 26,55
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Ran king uwzględ nia szko ły, w któ rych ma tu rę w ma ju 2012 r. zda wa ło mi ni mum 12 ma tu rzy stów oraz w któ rych wy ni ki śred nie z j. pol skie go i ma te ma ty ki zda wa nych obo wiąz ko wo by ły nie mniej sze niż 0,75 śred niej kra jo wej
w li ce ach ogól no kształ cą cych. W Ran kin gu zo sta ły wzię te pod uwa gę wy ni ki eg za mi nu ma tu ral ne go ze wszyst kich przed mio tów obo wiąz ko wych i do dat ko wych na po zio mie pod sta wo wym i roz sze rzo nym. Dla szkół dwu ję zycz nych
uwzględ nio no do dat ko wo wy ni ki z ję zy ka ob ce go na po zio mie dwu ję zycz nym. Ran king nie uwzględ nia wy ni ków szkół z ma tu ry mię dzy na ro do wej. Głów ne wskaź ni ki ran kin go we zo sta ły unor mo wa ne do 100, gdzie 100 otrzy ma ła
szko ła naj lep sza w da nym kry te rium. Wy ni ki ko lej nych szkół są od nie sie niem ich war to ści do wy ni ku naj lep szej szko ły w tym kry te rium.
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II LO z Nowogardu najlepsze...

Pekao zagrało z Orkiestrą

Liczyli pieniądze do północy 
Pracownicy nowogardzkiego Oddziału Banku Pekao,  do północy liczyli pienią-
dze zebrane w czasie finału WOŚP w Nowogardzie. 

Podczas tegorocznego finału 
WOŚP, podobnie jak w latach 
ubiegłych, pracownicy Ban-
ku Pekao w całej Polsce  pod-
jęli się segregowania i liczenia 
zbieranych w czasie akcji pie-
niędzy. Tak też było w nowo-
gardzkim Oddziale Banku. Od 
samego rana, aż do późnych 
godzin wieczornych ponad 40 
wolontariuszy znosiło do pla-
cówki przy ul. Bankowej pusz-
ki z zebranymi pieniędzmi. 

Na miejscu segregowaliśmy 
monety i banknoty pod wzglę-

Na zdjęciu cała ekipa Banku Pekao w Nowogardzie, w czasie zliczania 
pieniędzy zebranych w ramach finału WOŚP, który odbył się w minioną 
niedzielę. 

Nowogardzcy wolontariusze WOŚP po zakończonej zbiórce mogli ogrzać 
się w placówce Pekao w Nowogardzie, gdzie czekał na nich poczęstunek 
i ciepła herbata. 

dem nominału, a następnie su-
mowaliśmy przynoszone przez 
młodzież pieniądze. Wszy-
scy wolontariusze mogli liczyć 
u nas na poczęstunek i gorącą 
herbatę – mówi Elżbieta Goc, 
dyrektor Oddziału Banku Pe-
kao w Nowogardzie. 

Ostatnie pieniądze przynie-
siono do banku jeszcze po go-
dzinie 21.00. Akcja zliczania 
pieniędzy  zakończyła się kilka 
minut po północy. 

MS

Krystyna Kozieł, lat: 67, zmarła: 12.01.2013r, pogrzeb: 
15.01.2013r, pogrzeb odbędzie się  o godz. 13:00 na cmentarzu w 
Nowogardzie.

Maria Szwat, lat: 91, zmarła 13.01.2013r, pogrzeb 16.01.2013r, 
pogrzeb odbędzie się o godz. 14:00 na cmentarzu  w Nowogardzie.

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

 w tych dniach odeszli do wieczności 

Wystąpił chór RES MUSICA

Zabrzmiały kolędy w 
kościele pw. WNMP
W minioną niedzielę, w kościele pw. WNMP w No-
wogardzie wystąpił gryfiński chór RES MUSICA. 

W czasie niedzielnego kon-
certu nowogardzka publicz-
ność mogła usłyszeć kilka naj-
popularniejszych kolęd Bożo-
narodzeniowych w wykonaniu 
artystów. 

Grupa przyjechała do No-
wogardu na zaproszenie ks. 
proboszcza Grzegorza Legut-
ko, który niegdyś pełnił posłu-
gę w jednej z gryfińskich para-
fii.

Była to już druga wizyta 
chóru w  Nowogardzie. Ostat-

ni koncert formacja dała do-
kładnie przed rokiem. 

Zespół powstał w 2000 roku 
jako Chór Nauczycielski, obec-
nie działa jako Stowarzyszenie 
Wokalne „Res Musica”. W re-
pertuarze posiada pieśni reli-
gijne, ludowe, inne - polskie i 
z różnych stron świata, daw-
ne i współczesne. Koncertuje 
w Polsce i za granicą – m.in. w 
Niemczech.  Dyrygentem chó-
ru jest Grzegorz Handke. 

MS
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W niedzielę zbierali, w poniedziałek odpoczywali 

Ile wydano, by zebrać?
Nowogardzki Dom Kultury na razie nie wie, ile w Nowogardzie zebrano pieniędzy w czasie niedzielnego finału WOŚP?, ani też, jakie 
koszty pochłonęła organizacja jednodniowej akcji? 

Główny sztab WOŚP był 
tradycyjnie zlokalizowany w 
NDK. Tam też odbywały się 
główne atrakcje  zorganizowa-
ne tego dnia z okazji finału Or-
kiestry. Na holu można było 
przejść krótkie przeszkolenie z 
zasad udzielania pierwszej po-
mocy, a także zbadać cukier 
na stoisku koła Diabetyków w 
Nowogardzie. Prozdrowotną 
akcję prowadziła także Funda-
cja „Zdrowie”. W sali kinowej 
odbywała się aukcja różnych 
przedmiotów, przeplatana wy-
stępami grup artystycznych 
działających w Domu Kultu-
ry. Akcję o godz. 20.00 zakoń-
czyło światełko do nieba – czy-
li pokaz fajerwerków, który od 
lat wieńczy finały WOŚP.

Po tak ciężkim dniu, w po-
niedziałek nie sposób było się 
dodzwonić do NDK, chociaż-
by po to, by dowiedzieć się ile 
pieniędzy udało się zebrać w 
czasie tegorocznego finału. Te-
lefon w sekretariacie milczał. 
Zadzwoniliśmy więc na numer 
komórkowy dyrektora NDK. 
Niestety, pani Aneta Drążew-
ska  nie wiedziała, ile nowo-
gardzianie wrzucili do puszek. 

Pieniądze są jeszcze zliczane. 
O tym ile zebraliśmy, będą mo-
gła poinformować jutro (tj. dzi-
siaj dop. redakcji) – mówi sze-
fowa Domu Kultury. 

Nam  udało się  nieoficjalnie 

dowiedzieć, że zebrano ok. 22 
tysiące złotych. Do tego doli-
czyć będzie trzeba jeszcze pie-
niądze uzyskane z aukcji inter-
netowych. Te nie cieszyły się 
jednak wielkim zainteresowa-
niem. Na dwie godziny przed 
zakończeniem, cena za „jeden 
dzień w fotelu burmistrza No-
wogardu” wynosiła zaledwie 
225 zł. 

Wielką niewiadomą są tak-
że koszty, jakie z tytułu orga-
nizacji finału WOŚP, poniósł 
NDK, a więc budżet miasta. 
Wiadomo tylko, że 99% perso-
nelu za obsługę odbywających 
się w tym dniu imprez arty-
stycznych, nie wzięło ani zło-
tówki. Jednak osoba ta była w 
tym dniu w pracy i będzie mia-
ła policzone wynagrodzenie, 
jak za zwykły 8 godzinny dzień 
roboczy. Kto to taki? Dyrek-
tor NDK nie chciała nam tego 
zdradzić zasłaniając się ochro-
ną danych osobowych. Nowo-
gardzki sztab WOŚP zapła-
cił także za przejazd zespołów 
rockowego spoza Nowogardu, 
który  uświetnił swoim wystę-
pem niedzielną akcję. Ile? Tego 
też się nie dowiedzieliśmy. W 
każdym bądź razie za paliwo 
zapłacono „z puszki”, jak to 
określiła p. Aneta Drążewska 
w rozmowie z DN, a więc z dat-
ków, jakie mieszkańcy wrzuci-
li wolontariuszom do skarbo-

nek w czasie zbiórki. Nie udało 
nam się także ustalić, ile NDK 
zapłaci za prąd, jaki zużyto do 
organizacji całodniowej im-
prezy, z pełnym opierunkiem 
nagłośnieniowym. 

Więcej szczegółów podamy, 
gdy NDK „zdecyduje się” ujaw-
nić wszystkie dane dotyczące or-
ganizacji 21 finału WOŚP w No-
wogardzie. My tematu nie odpu-
ścimy, informując przy okazji, 
ile przez 21 lat Nowogard zyskał, 
a może i stracił na współpracy z 
Jerzym Owsiakiem. 

Marcin Simiński 

Nasz komentarz 
Od kilku lat redakcja DN zadaje te same pytania tuż po za-

kończeniu każdego finału WOŚP w Nowogardzie. O ile z reguły 
wszyscy chętnie się wówczas chwalili ile udało się zebrać w cza-
sie całodniowej akcji, o tyle już chętnych do odpowiedzi na py-
tanie o koszty organizacji wydarzenia jest mniej. A przecież to 
naturalne, że jeżeli w akcję, prywatnej bądź co bądź fundacji, 
włączają się publiczne instytucje, podatnik ma prawo wiedzieć, 
ile z jego kieszeni wydano, aby później zebrać? Tym  bardziej, 
że nie da się przejść obok jawnych przecież zeznań finansowych 
fundacji Owsiaka, która jak podano, prawie 50% zebranych w 
czasie jednodniowej akcji środków, przejada na cele  inne aniżeli 
statutowej pomocy. Pytamy więc  mimo, że w przypadku WOŚP  
-  kto pyta, to nie ten  co nie błądzi – to  ten co się czepia!

Redakcja 

Zamiast JGZ  będzie SZGZ 

Reorganizacja tylko z nazwy
Od pewnego czasu w Nowogardzie krąży informacja o rzekomych planach za-
mknięcia funkcjonującego w naszym mieście oddziału terenowego Agencji Nie-
ruchomości Rolnych i co za tym idzie zwolnieniu pracujących tam urzędników. 
Postanowiliśmy sprawdzić te informacje. 

Jak to zwykle bywa, w każ-
dej plotce jest trochę prawdy. 
Tak też było i w tym przypad-
ku, chociaż mowa o likwida-
cji kolejnego urzędu w naszym 
mieście na szczęście była lekko 
tym razem przesadzona. Nie 
mniej jednak w Agencji pewne 
zmiany zaszły.   

Z dniem 01.01.2013r w wy-
niku reorganizacji Agencji Nie-
ruchomości Rolnych zmianie 
uległa struktura organizacyjna 
ANR i tak- dotychczasowe Jed-
nostki Gospodarcze Zasobu zo-

stały przekształcone w Sekcje 
Zamiejscowe Gospodarowania 
Zasobem podległymi pod Od-
dział Terenowy – wyjaśnia py-
tana o rzekomą likwidację filii  
ANR w Nowogardzie, Elżbieta 
Kurpiel ze szczecińskiego Od-
działu Agencji. 

Niestety nasza rozmówczy-
ni nie wyjaśniła nam, na czym 
oprócz zmiany nazwy Oddzia-
łów Terenowych ANR, ma pole-
gać wspomniana reorganizacja 
struktur instytucji. Liczba pla-
cówek w województwie pozo-

stanie taka sama, a i pracowni-
cy instytucji o pracę nie muszą 
się obawiać. Zwykle tego typu 
działania oznaczają oszczęd-
ności. Tym razem mamy za to 
koszty – wyrobienie kilkunastu 
nowych pieczątek, no i wizytó-
wek. Szczególnie tych dla „sze-
fa” ANR w Nowogardzie. Ten 
bowiem, jak udało nam się do-
wiedzieć nieoficjalnie, po zmia-
nach nie jest już administrato-
rem zasobów, ale zastępcą kie-
rownika Oddziału Terenowego 
Agencji w Szczecinie. 

Warto dodać, że w woje-
wództwie zachodniopomor-
skim funkcjonuje siedem, 
oprócz Nowogardu,  teraz po 
zmianie SZGZ-etóww OT 

ANR w Szczecinie tj.: w Gryfi-
cach, Karnieszewicach, Pyrzy-
cach, Reczu, Stargardzie Szcz., 
Szczecinku i Świdwinie.

MS

Jak widać na zdjęciu, reorganizacja zaskoczyła nawet samych pracowni-
ków ANR w Nowogardzie, która znajduje się przy ul. Górnej. Ci nie zdążyli 
jeszcze zmienić tablicy, na której widnieje już nieaktualna od dwóch tygo-
dni nazwa ich miejsca pracy. 
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Ul. Radosława - grzęźniemy w błocie! 

Droga jest, a studzienek i chodnika  nie ma! 
 „Tandetny remont”, taka oto opinia jest wśród mieszkańców ul. Boh. Warszawy na Radosławiu w Nowogardzie. Kałuże i   błoto, to efekt  
spływającej  z byłych ogrodów PGR „Radosław” wody, która nie ma gdzie odpłynąć, ponieważ brak jest studzienek . Remont drogi, któ-
ry dostarczył tych nowych problemów, przeprowadziła kilka lat temu Gmina.

- Proszę zobaczyć woda pły-
nie z ogrodów, a nie ma gdzie 
ściekać. Po mojemu powinny 
na poboczach być jakieś rowki, 
które odprowadzałyby ten nad-
miar wody do studzienek, któ-
rych tu nie ma. Przy domach 
tworzy się błoto. Gdybyśmy 
sami nie wzięli sprawy w swo-
je ręce i nie podsypali piachem, 
mielibyśmy tutaj istne bajoro. 
Droga została owszem wyre-
montowana, ale już wykonaw-
ca nie pomyślał o tym, by zbu-

dować choćby jedną studzien-
kę. Woda osiada w jednym 
konkretnym miejscu tworząc 
mega kałuże, co bardzo utrud-
nia chodzenie, a nawet jazdę 
samochodem. Musimy w pogo-
towiu mieć jakąś zawsze łopatę 
czy inne narzędzie, by na bieżą-
co udrażniać odpływ deszczów-
ki i wody błota pośniegowego. 
Krótko mówiąc Panie, drogę 
nam zrobili, ale już o studzien-
kach zapomnieli i o tak zwa-
nym odprowadzeniu jej wła-

śnie do tych studzienek, których 
tu nie ma. Byli tutaj inspekto-
rzy, urzędnicy Ratusza, ale nikt 
nie podjął jak dotąd tego tema-
tu  - mówią mieszkańcy ulicy 
Radosława. 

Droga, która biegnie w stronę 
cegielni, na pierwsze wrażenie 
jest w miarę przyzwoita,  równa  
nawierzchnia  ( ważne dla kie-
rowców – poprzednio były tu  
tzw. ”kocie łby” ), ale niestety 
remontującym zabrakło  wyraź-
nie wyobraźni,  dlatego miesz-

kańców nie tylko zalewa  woda, 
która nie ma gdzie spłynąć,  ale 
również złość wobec obojętno-
ści urzędników nie reagujących 
na  ich sygnały. W rozmowie 

mówią  „lepiej dać na kosztowną 
choinkę,  niż poprawić taki feler”. 
Nic dodać, nic ująć  -  jak w pio-
sence … taka gmina...

Jarek Bzowy 

Kałuża jak widać jest bardzo duża - mówi jeden z mieszkańców

Droga po której spływa woda z ogrodów

Tu jest najprawdopodobniej  źródło problemu - mówią mieszkańcy

O SZANSE DLA KULTURY (D 
N z dnia 05.01.1993r. nr 1/93)

Ostatnie trzy lata są okresem 
ciągłych zmian. Praktycznie do-
tyczą one każdej sfery nasze-
go życia. Dzisiaj dotknęły kultu-
ry. Czy zmienić- co i jak? A jak w 
tym wszystkim ma się samo po-
jęcie kultura? Czy zawiera w so-
bie wartości mogące sprzyjać tym 
wielkim zmianom? Kto ma być 
dzisiaj nośnikiem tych wartości? 
Mogłyby to być pytania retorycz-
ne z punktu ekonomicznego oglą-
du sytuacji bieżącej, ale nie są je-
żeli zakładamy, że dziś nie koń-
czy się jutro, a raczej czekają nas 
długie lata rozwiązywania pro-
blemów … (…) okres przejścio-
wy może wydłużyć się niebez-
piecznie, czy wręcz nabrać per-

manentnego kryzysu, takie mam 
wrażenie przyglądając się spo-
sobowi w jaki te zmiany chce się 
wprowadzić w Nowogardzkim 
Domu Kultury. Przede wszyst-
kim sytuacyjność takich decy-
zji, a więc brak przygotowanych 
koncepcji zmian, decyzję o nich 
przedstawia się prawie w ostatniej 
chwili przed sesją: bliskim głoso-
waniem budżetu, co oczywiście 
rozgrzewa tylko emocje, bo po-
śpiech jak wiemy jest tylko złym 
doradcą. Ten pośpiech sprawia, 
że przestaje się postrzegać kultu-
rę jako wyraz ludzkiej aktywności 
i ważną sferę życia indywidualne-
go i społecznego… (…). Ale kul-
tura to także relacje międzyludz-
kie (społeczne), jakość tych rela-
cji, których zaniedbanie przejawia 

się niestety bardzo materialnie … 
(…)Chciałbym zwrócić szczegól-
ną uwagę na rolę kultury w prze-
mianach demokratycznych. Mam 
wrażenie, że politycy (na każdym 
szczeblu) nie dostrzegają tego wa-
loru i wydaje im się, że sami roz-
wiążą wszystkie sprawy obywate-
li. Jest to niebezpieczne w konse-
kwencjach myślenie…(…), świa-
domy udział obywateli w życiu 
politycznym zapobiega kryzysom 
i napięciom społecznym oraz po-
zwala sprostać coraz to nowym, 
szybkim zmieniającym się pro-
blemom cywilizacyjnym…(…) 
, oczywiście kulturę współtwo-
rzą szkoły, przedszkola, prasa lo-
kalna, biblioteki i także my wszy-
scy bardziej lub mniej świadomie 
i aktywnie. (…) Oczywiście moż-
na powiedzieć – sprywatyzować 
kulturę, tylko czy to jest hasło czy 
opracowany program, (…), ale tu-

taj jest diametralnie inna sytuacja! 
Więc zamiast rozbijać DK, może 
wystarczyłoby go przeorganizo-
wać, przemyśleć, wesprzeć i wcią-
gnąć w proces przemian? (…), a 
nie mówić, że tam gdzieś DK w 
ogóle nie dostaje pieniędzy, inny 
zlikwidowali, a chłopom na wsi 
jest dobrze bez kultury. Myślę, że 
nie znalazłby się nikt w tym kraju, 
kto przyznałby się do dewastacji 
środowiska naturalnego. A jednak 
wszyscy dzisiaj ponosimy konse-
kwencje tego. Czy podobnie może 
stać się z kulturą? Czy trzeba tro-
chę więcej wyobraźni społecznej, 
refleksji i dialogu ze wszystki-
mi zainteresowanymi tymi spra-
wami, zanim podejmie się tak 
ważne decyzje, (…) Jeżeli cho-
dzi o przewidywaną dotację dla 
Nowogardzkiego Domu Kultury 
w roku 1993, to zgodnie z przyję-
tym na ostatniej sesji Rady Miej-

skiej projektem budżetu, wyno-
si ona 600 mln. zł. Uwzględniając 
planowane 800 mln. zł. na Miejską 
Bibliotekę Publiczną w Nowogar-
dzie, daje to kwotę w wys. 1,4 mld. 
zł. przeznaczoną na kulturę. (…). 
Na zakończenie życzę Redak-
cji „Dziennika Nowogardzkiego”, 
a także wszystkim czytelnikom 
wszelkiej pomyślności w nowym 
1993 roku. 

Z poważaniem
Krzysztof Krauze

Burmistrz Nowogardu

PCK W TRAKCIE ZMIAN  (D 
N z dnia 12.01.1993r. nr 6)

Międzynarodowy Czerwony 
Krzyż działa już wiele, wiele lat. 
Polski Czerwony Krzyż jest jego 
oddziałem i do tej pory podlegał 
premierowi. Jego zadaniem było 
i jest niesienie pomocy poszko-
dowanym w czasie klęsk ży-

20 lat DN rok 1993
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 Nasz felieton

Nie mamy elit – mamy biedę
Tytuł może się wydać niektórym zbyt odważny, ale też dość powszechnie uważa się, że jedną  z przyczyn niedostatków polskiego społe-
czeństwa jest brak klasy średniej, czyli istotnej ilościowo grupy społeczeństwa, którą  stać nie tylko na wyższy poziom konsumpcji  na-
pędzającej gospodarkę, ale zwłaszcza na inwestowanie rodzące nowe miejsca pracy.

Z polskimi elitami czyli tzw. 
klasą średnią skutecznie roz-
prawili się okupanci, a potem 
dzieła zniszczenia dokończył 
system komunistyczny. Ten 
co prawda wytworzył własną 
elitę, której dobrze się dzia-
ło, ale nie miała ona charak-
teru twórczego przynoszące-
go swoją aktywnością  także 
gospodarczą,  korzyść pozo-
stałym obywatelom, a z po-
wodów ideologicznych  uda-
wała wręcz przaśność. Czasy 
wolnej Polski po 89 roku nie 
wytworzyły  również  tej po-
zytywnej warstwy społecz-
nej i to nie tylko z braku ka-
pitału prywatnego, ale także 
z powodu braku zrozumie-
nia i rządzących i ogółu spo-
łeczeństwa, jak ważne jest to, 
aby maksymalnie dobrze się 
działo maksymalnie wielu . 
Do dzisiaj ludzi aktywnych  
gospodarczo traktuje się czę-
sto jako tych, co wykorzystu-
ją innych, albo w najlepszym 
wypadku  bogacą się z innych 
uszczerbkiem.  Czas najwyż-
szy dla własnego dobra skoń-
czyć z taką postawą. To na-
ród szanujący swoje elity był 
w stanie w okresie międzywo-
jennym  zbudować państwo 
polskie w praktyce od zera. 
Przypatrzmy się kogo wów-
czas zaliczano do elit i jak był 
za to wynagradzany- tekst 
opracowany na podstawie za-

sobów  Archiwów Cyfrowego 
w  Warszawie.   

Jedni byli bogaci, inni mie-
li władzę, jeszcze inni cieszy-
li się szacunkiem i prestiżem, 
ponieważ posiadali wiedzę. 
Byli przedstawicielami róż-
nych zawodów. Jedno jest 
jednak pewne - przed drugą 
wojną światową pożądany-
mi wzorami do naśladowania 
byli ludzie pełniący społecz-
nie szanowane zawody lub 
posiadający fach w rękach. 
Górnik i hutnik zarabiał wte-
dy ok. 240 zł miesięcznie. Był 
to dobry dochód, ponieważ 
wg Małego Rocznika Staty-
stycznego ‚39, średnia pensja 
robotnika wynosiła ok. 140 
zł. Prezydent zarabiał: 5000 
zł, a premier: 3000 zł.

Profesor
Przed wojną osoba z takim 

stopniem naukowym cieszy-
ła się ogromnym szacunkiem 
i poważaniem. Bez wątpienia 
profesor należał do społecz-
nej elity. Zdawano sobie spra-
wę, że od edukacji zaczyna się 
wszystko i doceniano osoby, 
które wspinały się wysoko po 
szczeblach kariery naukowej. 

Oprócz wysokiego statusu 
społecznego, profesor mógł 
też liczyć na wysokie uposa-
żenie. Profesor zwyczajny za-
rabiał ok. 3000 zł. 

Właściciel ziemski
Szlachcic, nawet ubogi, cie-

szył się przed wojną więk-
szym poważaniem niż wzbo-
gacony chłop. Posiadał zwy-
kle kilka posiadłości, najczę-
ściej zlokalizowanych blisko 
siebie, zorganizowanych w 
jeden organizm. Dziś moż-
na powiedzieć, że prowadził 
małe wiejskie przedsiębior-
stwo. 

Czy był bogaty? To zależy. 
Przed drugą wojną świato-
wą w Strojcu (wówczas wo-
jewództwo łódzkie) hektar 
ziemi kosztował 1000 zł pol-
skich. 

Kupiec
Przed wojną wiele było osób 

trudniących się handlem. Na-
zywani byli handlarzami albo 
sklepikarzami. Daleko im 
było jednak do kupców, któ-
rzy posiadali sklepy z wielo-
osobowym personelem. Na-
zwy sklepów opatrzone były 
zwykle nazwiskami właści-
cieli, które były też wizytów-
ką i reklamą firmy.

Kupiec, zanim nim zo-
stał, musiał być odpowied-
nio przygotowany do zawo-
du. Potrzebna była szkoła 
(np. Gimnazjum Kupieckie) 
i odpowiednia praktyka. Nie 
zarabiał mało, a jego pensja 
uzależniona była od obrotów, 
a te od popularności sklepu. 

Sędzia, adwokat
Przedwojenna prasa opisu-

je ówczesnych przedstawicieli 
tego zawodu, jako ludzi uczci-
wych, którzy budzą zaufanie 
obywateli. Szanowany i po-
ważany, reprezentował swo-
im zawodem szeroko rozu-
mianą sprawiedliwość. W za-
mian uprawiał zawód dający 
poczucie stabilizacji. Według 
źródeł sędziowie i prokurato-
rzy zarabiali od 425 do 1100 
zł. Była to pensja zasadnicza. 

Lekarz
Lekarz przed wojną był 

wzorem do naśladowania. 
Jego praca była często po-
strzegana jako pełnienie mi-
sji. Zasady funkcjonowania 
zawodu określała ustawa sej-
mowa z 1921 r. o ustroju i 
zakresie działania izb lekar-
skich. Zgodnie z nią lekarz 
mógł rozpocząć pracę dopie-
ro po zarejestrowaniu się w 
izbie lekarskiej, która dokład-
nie określała warunki pracy 
i płacy specjalisty.  „Ustalo-
no, że na wynagrodzenie le-
karzy przeznacza się 20 proc. 
wpływów ze składek ubezpie-
czalni. Lekarz domowy otrzy-
mywał w 1939 r. za trzy i pół 
godziny pracy w swoim ga-
binecie i za półtorej godzi-
ny na odwiedzanie chorych 
w domu 850 zł, a za oddanie 
do dyspozycji leczenia po-
koju ordynacyjnego i pocze-
kalni dodatkowo 150 zł mie-
sięcznie” - czytamy na stronie 
Okręgowej Izby Lekarskiej w 
Krakowie. 

Duchowny
Katolicki duchowny miał 

mocną pozycję w społeczeń-
stwie. Był szanowany nawet 
przez wyznawców innych re-
ligii. Nie był jednak biernym 
obserwatorem, lecz czynnie 
uczestniczył w życiu społecz-
ności. Na wsiach troszczył się 
o parafian, fundował stypen-
dia dla sierot, dzięki czemu 
otrzymywały szansę na lepsze 
wykształcenie.

Duchowni przed wojną byli 
aktywni w wielu dziedzinach 
życia, bywali nawet parla-
mentarzystami. Minister za-
rabiał ok. 2000 zł, senator ok. 
1800 zł, a poseł ok. 1500 zł. 

Krawiec
Biedniejsi chodzili do 

szwaczki, bogaci wybiera-
li krawców. Przed wojną ten 
właśnie fach należał do nie-
zwykle cenionych, ponadto 
zyskownych. Dobry krawiec 
nigdy nie narzekał na brak 
klientów. Każdy chciał mieć 
dobrze skrojony garnitur, 
czy płaszcz. Panie nie ubiera-
ły się w sieciowych sklepach. 
Kreacje szyły u wybitnych 
przedstawicieli zawodu, któ-
rzy wcześniej pobierali prak-
tyki u krawieckich mistrzów. 
Rzemieślnik wykwalifikowa-
ny zarabiał ok. 400 zł, czasa-
mi więcej. 

Modystka
Unikatowe, pojedyncze eg-

zemplarze kapeluszy, zapro-
jektowane i wykonane przez 
modystkę były przed woj-
ną bardzo modne. Kapelusze 
nosiły kobiety w dzień i wie-
czorami. Modystka na pra-
cę nie mogła więc narzekać. 
W kapeluszach gustowali też 
panowie, jednak oni musie-
li wybrać się do kapelusznika. 

Praca modystki czy kape-
lusznika nie należała do pro-
stych. Kapelusze robione były 
ręczne, zwykle na podstawie 
własnego projektu lub foto-
grafii z francuskich żurnali. 
Poza wykonywania nowych 
kapeluszy, modystka zajmo-
wała się też odświeżaniem 
lub przerabianiem używa-
nych już nakryć głowy. 

Szewc
Zawody szewskie są w Pol-

sce na wymarciu, a szko-
da, bo przed wojną polscy 
szewcy należeli do europej-
skiej elity. Wiedzieli jak zro-
bić buty na bal – bo gdy suk-
nia była z atłasu, z tego same-
go materiału musiały być też 
ręcznie szyte buty, często na 
francuskich obcasach.

Właściciel zakładu rze-
mieślniczego nie klepał biedy. 
Szył buty na miarę i na klien-
tów nie narzekał. Wcześniej 
uczył się fachu od mistrza za-
wodu szewskiego. Gdy szewc 
miał uczniów, za ich naukę 
płacili ich rodzice. Szkolenie 
u mistrza trwało dwa lata. 

Opr. sm

wiołowych, wojny i innych szcze-
gólnych przypadków. Oprócz sta-
tutowej działalności, prowadzi 
działalność opiekuńczą nad oso-
bami samotnymi i pozbawionymi 
opieki. Tutejszy rejon obejmował 
4 gminy – Nowogard, Płoty, Do-
bra i Osina, gdzie istniały punk-
ty opieki, które zatrudniały oko-
ło 60 sióstr. W naszej gminie było 
ich 30,  a w całym województwie 
700. Od 1.01.93r. decyzją Rady 
Ministrów działalność opiekuń-
czą PCK przejęły gminy. I roz-
poczęła się reorganizacja. Gminy 
w różny sposób zareagowały na 
tą decyzję. (…) W Osinie gmina 
zrzekła się przejęcia PCK. 11 pra-
cowników straciło pracę. Próbu-
je wprowadzić się płatną pomoc 
sąsiedzką. U nas UMiG zatrudni 
15 sióstr, pielęgniarkę terenową i 
kierowniczkę na pełne etaty. Czy 
zmniejszona liczba opiekunek to 

także mniejsza liczba potrzebują-
cych opieki?  (…) Prezes Zarzą-
du Rejonowego PCK, z którym 
rozmawiałem, p. Markiewicz po-
wiedział, że chyba ostatni raz za-
opatrzyli swoich podopiecznych 
w ziemniaki na zimę. Czy ten po-
mysł także przejmie w przyszłości 
gmina, czy też zginie on w ferwo-
rze reorganizacji?

Kazik

CZY TO „NASZE” JEZIORO?  
(DN z dnia 14.01.1993r.)

W SPRAWIE JEZIORA w No-
wogardzie krąży wiele plotek i ra-
cji, które w społeczności lokalnej 
funkcjonują jak wyrocznie. Każ-
da racja jest postrzegana jako je-
dynie prawidłowa przez głoszące-
go, a że sprawa należy do gatun-
ku spraw emocjonalnych, zatem i 
emocji niemało wśród wszystkich 
tzw. zainteresowanych. A jaki jest 

stan rzeczy?  Faktem jest, że je-
zioro decyzją Wojewody zostało 
wyłączone z obwodu rybackiego 
Państwowego Gospodarstwa Ry-
backiego Ińsko i jest własnością 
Skarbu Państwa. Faktem jest, że 
jezioro nie zostało skomunalizo-
wane, a zatem nie została wykona-
na Uchwała Rady Miasta i Gminy 
w tej sprawie. Takie są suche fak-
ty, a życie pokazuje, że jezioro jest 
niczyje i nikt o nie, nie dba, choć 
obligują  do tego obowiązujące 
przepisy prawne. Osobiście mam 
pretensje do Pana Burmistrza, że 
miast podjęcia działań do wyko-
nania Uchwały Rady Miejskiej 
czyli skomunalizowania jeziora, 
wdał się w „dyplomatyczną balan-
gę” z wyżej stojącymi w hierarchii 
władzy urzędnikami wojewódzki-
mi.  (…)

Michał Piórko
opr. MR
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Sprzedam nowe, własnościowe,  
2 pokojowe mieszkanie o pow. 58 m2 
w Nowogardzie na ulicy Racibora I 4

KONTAKT:                PIB „PRO-BUD s.c.
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14
tel.: 91 39 25552; 783 570 056    www: probud-nowogard.pl

Bal Karnawałowy w Zielonym 
Przedszkolu

W poniedziałek 14 stycznia w Zielonym 
Przedszkolu odbył się Bal Karnawałowy. Cha-
ryzmatyczny czarodziej - wodzirej Pan Leszek 
Szpon, zadbał o oprawę muzyczno-świetlną im-
prezy. Atrakcji było bez liku - od truskawkowej 
pary wodnej, baniek mydlanych, laserowych 
świetlnych pejzaży, aż po najnowsze hity z list 
przebojów, jak i utwory które nigdy się nie sta-

rzeją tj. „Kaczuchy”. Dzieci w bajkowych prze-
braniach pląsały przy skocznej muzyce two-
rząc węże i pociągi. Bardzo radosnym akcentem 
rozpoczęliśmy ten tydzień, sezon karnawałowy 
uważamy za otwarty!!!

Inf. własna

Zajęcia otwarte dla rodziców 
w Przedszkolu Nr 1

Dnia 11 stycznia 2013, zosta-
ły zorganizowane zajęcia otwar-
te dla rodziców z Przedszkola 
nr 1, których dzieci uczęszczają 
do młodszych średniaków. Ro-
dzice mogli obserwować umie-
jętności swoich pociech. Dzie-
ci wypowiadały się na temat 
spędzania wolnego czasu zimą 
oraz  zasad bezpiecznych zabaw 
na śniegu.  Rodzice  po raz ko-
lejny mogli zobaczyć efekty wy-
korzystania w pracy z dziećmi   
metody  glottodydaktyki wg B. 
Rocławskiego, której  celem jest  
przygotowanie dzieci do nauki 
czytania i pisania.

 W trakcie zajęcia przedszko-
laki  ćwiczyły pamięć wzroko-

wą, porównując i dobierając 
takie same litery, odczytując z 
układu narządów mowy gło-
ski bez udziału  głosu  oraz do-

konywały syntezy i analizy sy-
labowej rozwijając słuch fone-
mowy. Wszystko to w formie 
zabawy, która sprawiała im 
wiele radość i zadowolenia z 
dobrze wykonanych zadań.

Na zakończenie zajęć zapro-
siłam rodziców do wspólnej 
zabawy „ Do kogo toczysz kulę 
śnieżną?” z chustą animacyjną.

Serdecznie dziękuję wszyst-
kim rodzicom za zaangażowa-
nie w rożne formy współpracy 
z przedszkolem.

Wychowawca grupy
Jolanta Jackowiak
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Mistrzostwa Województwa  
Zachodniopomorskiego Juniorów w piłce ręcznej

Pomorzanin wciąż bez zwycięstwa...
W czwartek (6 stycznia) w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, piłkarze ręczni Pomorzanina 
Nowogard w 5 kolejce podejmowali zawodników MKS Kusy II Szczecin. Szczypiorniści z Nowogardu tyl-
ko w pierwszej połowie nawiązali wyrównaną walkę, druga część meczu należała już do Szczecinian, którzy 
wysoko ograli gospodarzy. 

LKS Pomorzanin Nowo-
gard – MKS Kusy II Szcze-
cin 29:39 (13:15)

To piąta porażka piłka-
rzy ręcznych z Nowogar-
du, przed nimi już tylko wy-
jazdowy mecz z najlepszą 
drużyną grupy, czyli pierw-
szym zespołem Kusy Szcze-
cin. Tam o zwycięstwo bę-
dzie bardzo ciężko i nieste-
ty wygląda na to, że w tych 
rozgrywkach szczypiorni-
ści Pomorzanina nie zdoła-
ją wygrać meczu. Nie udało 
się w czwartek z drugim ze-
społem Kusy Szczecin, choć 
po pierwszej połowie wcale 

nie zapowiadało się na łatwe 
zwycięstwo gości. Przez dłu-
gi czas, to Pomorzanin był na 
prowadzeniu, natomiast za-
wodnicy ze Szczecina dość 
często niedokładnie wzna-
wiali grę długimi podaniami 
przez co oddawali niemal za 
darmo piłkę gospodarzom. 
Po time-oucie i reprymen-
dzie ze strony szkoleniowca 
szczecińskiej drużyny, goście 
zaczęli o wiele lepiej bronić 
dostępu do własnej bramki, 
większość rzutów zawodni-
ków z Nowogardu napoty-
kało na zaporę w postaci rąk 
defensorów Kusego. W efek-

cie mimo wielu strat, to Kusy 
Szczecin na przerwę schodzi z 
dwubramkowym prowadze-
niem. Czas dla trenerów bar-
dziej przysłużył się opieku-
nowi szczecińskiego zespołu, 
który już totalnie dominował 
na parkiecie w Nowogardzie. 
Niemoc strzelecką zawod-
nicy Pomorzanina starali się 
przerwać rzutami zza „prze-
rywanej”, jednak defensywa 
gości tego dnia dysponowała 
szczelnym blokiem. W trak-
cie trwania drugiej części, 
Pomorzanin zaczął powta-
rzać „grzechy” szczecinian z 
pierwszej połowy i zaliczać 
głupie straty spowodowane 
długimi niecelnymi podania-
mi. Pomorzanin nie odrabiał, 
a Kusy skrupulatnie powięk-
szał przewagę. Goście w dru-
giej połowie w sumie rzuci-
li 24 gole, co przy skutecznej 
obronie pozwoliło im wygrać 
w Nowogardzie przewagą 10 
bramek. Poniżej prezentuje-
my wyniki Pomorzanina w 
tegorocznych rozgrywkach, 
oraz aktualną tabelę. 

KR

Siatkarskie rozgrywki LZS

Wojcieszyn znalazł pogromcę!
W sobotę (12 stycznia) w hali SP nr 4 w Nowogardzie, została rozegrana 8 kolejka rozgrywek siatkarskich LZS. Wydarzeniem dnia była 
pierwsza porażka zespołu z Wojcieszyna, pogromcami okazali się zawodnicy ze Szczytnik, którzy w rywalizacji z liderem oddali tylko 
jednego seta.

W pierwszym meczu ZK No-
wogard podejmował najsłab-
szą drużynę rozgrywek czyli 
Ostrzycę. ZK ostatnio zwycię-
żył, dzięki czemu powoli za-
czął się zbliżać do Kościuszek 
i Nadleśnictwa. Ostrzyca dla 
odmiany tydzień temu mogła 
cieszyć się z pierwszego wy-
granego seta w rozgrywkach, 
do tego,  z nie byle kim, bo z li-
derem. Ta sztuka zawodnikom 
outsidera udała się ponownie, 
niestety dla nich umiejętności 
starczyło jedynie na wygranie 
jednego seta. Mecz układał się 
pod dyktando siatkarzy Zakła-

du Karnego, którzy ostatecz-
nie zwyciężyli 3:1. Ta wygrana 
pozwoliła zawodnikom z No-
wogardu przeskoczyć w tabe-
li Kościuszki, które w drugim 
meczu dnia, zostały pokonane 
przez Czermnicę łatwo i gład-
ko 3:0. Czermnica jest obecnie 
wiceliderem, ale wciąż po pię-
tach jej depczą zawodnicy z Si-
korek, którzy w swoim meczu 
również zainkasowali 3 punk-
ty, ale w jednym secie musie-
li uznać wyższość rywali z ze-
społu Nadleśnictwa. Jednak, 
to 3 mecz tego dnia wywołał 
najwięcej emocji. Niepokona-

na dotychczas drużyna z Woj-
cieszyna musiała przełknąć 
gorzką pigułkę po porażce 3:1 
w meczu ze Szczytnikami. To 
zwycięstwo pozwoliło Szczyt-
nikom umocnić się na 4 pozy-
cji w tabeli, z tego wyniku naj-
bardziej zadowolone są druży-
ny Czermnicy i Sikorek, które 
do lidera tracą już tylko punkt. 
Przed nami jeszcze 6 kolejek, 
ale już patrząc na tabelę roz-
grywek można stwierdzić, że 
jeszcze sporo się będzie dzia-
ło...

KR   

8 kolejka:
ZK Nowogard – Ostrzyca 3:1
Czermnica – Kościuszki 3:0
Szczytniki – Wojcieszyn 3:1
Sikorki – Nadleśnictwo 3:1

M M Sety +/- P
1 Wojcieszyn 8 22 – 8 20
2 Czermnica 8 22 – 10 19
3 Sikorki 8 21 – 8 19
4 Szczytniki 8 16 – 14 13
5 Nadleśnictwo N-d 8 15 – 17 9
6 ZK Nowogard 8 10 – 17 9
7 Kościuszki 8 9 – 18 7
8 Ostrzyca 8 2 – 24 0

Rzut karny dla szczypiornistów Pomorzanina Nowogard

20.10.2012 – 1 kolejka:
Pomorzanin Nowogard – KS PR Gwardia Koszalin 0:10 (walkower)
28.10.2012 – 2 Kolejka:
MKS Kusy II Szczecin – Pomorzanin Nowogard 39:38
18.11.2012 – 3 kolejka:
Pomorzanin Nowogard – MKS Kusy I Szczecin 26:42
02.12.2012 – 4 kolejka:
KS PR Gwardia Koszalin – Pomorzanin Nowogard 42:39
06.01.2013 – 5 kolejka:
Pomorzanin Nowogard – MKS Kusy II Szczecin 29:39
19.01.2013 – 6 kolejka:
MKS Kusy I Szczecin – Pomorzanin Nowogard ---||---

M M G+ G- P
1 MKS Kusy I Szczecin 5 202 154 10
2 MKS Kusy II Szczecin 5 173 182 6
3 KS PR Gwardia Koszalin 5 149 153 4
4 LKS Pomorzanin Nowogard 5 132 172 0Defensywa zespołu MKS Kusy II postawiła ciężkie warunki zawodnikom 

z Nowogardu
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Bad Boys Juniors 94 
wygrywają walkę o Puchar
W niedzielę (13 stycznia) w hali ZSO w Nowogardzie rozstrzygnięta została rywalizacja o Puchar NALP-u. W sezonie 2012/2013 Bad 
Boys Juniors 94 okazali się nie do pokonania i sięgnęli po trofeum. Na koniec sezonu dzięki zwycięstwu w pucharze, spotkają się z mi-
strzem ligi w meczu o Superpuchar NALP.

Rywalizację rozpoczął 
ćwierćfinał Tubisie – Pampe-
luna Pereiros. Zespół lidera I 
ligi dysponował w pierwszej 
rundzie wolnym losem, za-
tem mecz z Tubisiami był ich 
pierwszym w pucharze. Na-
tomiast zespół Tubisi w swo-
im ostatnim występie potwier-
dził, że zniżkę formy ma już za 
sobą. Po bezbramkowej pierw-
szej połowie, w drugiej części 
gry lepszą skutecznością wy-
kazali się Tubisie, którzy osta-
tecznie wygrywają 2:0 i cze-
kają na swojego półfinałowe-
go rywala. Przeciwnika miał 
wyłonić mecz Budowlanych i 
Czarnych Chmur. Zespół be-
niaminka był spisywany na 
straty przed pierwszym gwizd-
kiem sędziego, jednak po raz 
kolejny kibice mogli się prze-
konać o tym, że piłka nożna 
jest nieprzewidywalna. Osła-
biony zespół Budowlanych nie 
był w stanie zdobyć gola, na-
tomiast Czarne Chmury po 
dwóch bramkach Piotrowicza i 
Marszałka, pewnie wygrywają 
sprawiając największą niespo-
dziankę tego dnia. W najlepiej 
zapowiadającym się meczu na-
przeciw siebie stanęli Seniorzy 
i Bad Boys. Po bardzo zacię-
tym pojedynku tryumfuje ze-
spół Bad Boys 2:1,  choć trze-
ba przyznać, że to zwycięstwo 
przyszło im z dużym trudem. 
Stawkę drużyn w półfinale 
uzupełnił zwycięzca pary Pro-
bud Wyszomierz i Jantar. W 
tym meczu kibice byli świad-
kami dwóch zupełnie innych 

połów. W pierwszej części gry 
obydwa zespoły skupiały się 
bardziej na grze defensywnej, 
jedyne zagrożenie, to indywi-
dualne akcje poszczególnych 
zawodników. Przebieg gry 
zmienił pierwszy gol dla Jan-
taru, który rozwiązał worek z 
bramkami. Probud wyrównał 
w niecałą minutę, jednak Jan-
tar rozpoczął już swój festiwal 
strzelecki i na koniec meczu 
po stronie Probudu widniała 
jedynka, natomiast Jantar na 
swoim koncie miał 9 goli. W 
pierwszym półfinale walczyli 
zawodnicy Tubisi i Czarnych 
Chmur. Nie zabrakło emocji 
do ostatnich sekund! Do prze-
rwy Tubisie prowadzili 2:1, 
po zmianie stron przez dłu-
gi okres wynik się nie zmie-
niał. Czarne Chmury musia-
ły ryzykować, zatem wycofali 
bramkarza i zdołali zamknąć 
rywali w hokejowym „zamku”. 
Moment nie uwagi spowodo-
wał, że w strefie obronnej pił-
kę przejmuje Marek Podbiegło 
i precyzyjnym strzałem po zie-
mi z własnej połowy trafia do 
pustej bramki.To jednak nie 
był koniec emocji, choć na ze-
garze pozostało kilkadziesiąt 
sekund, Czarne Chmury 5 se-
kund przed końcem meczu 
zdobywają gola kontaktowego, 
zatem czas został zatrzymany. 
Ruszył zaraz po tym, jak od 
środka wznowili Tubisie, jesz-
cze jeden rozpaczliwy ruch w 
stronę piłki przejmują Czarne 
Chmury i … syrena końcowa, 
zabrakło czasu, a więc w fina-

le po raz kolejny meldują się 
Tubisie. Ich rywali miała wy-
łonić konfrontacja Bad Boys i 
Jantaru. W tym meczu pano-
wała chyba najgorętsza atmos-
fera, zarówno na boisku, jak i 
na ławkach rezerwowych. Po 
stronie Bad Boys zdecydowa-
na przewaga doświadczenia i 
siły fizycznej, natomiast Jan-
tar, to przede wszystkim dy-
namiczna i zespołowa gra. W 
tej rywalizacji jednak Jantar 
raził nieskutecznością, nato-
miast Bad Boys zagrali zupeł-
nie inaczej i wykorzystali nie-
mal każdą okazję którą sobie 
stworzyli. Niewątpliwie wy-
nik ustawiła czerwona kart-
ka dla Lewandowskiego, która 
była największą kontrowersją 
tego dnia. Bad Boys wykorzy-
stali osłabienie rywala i zdo-
byli bramkę, do przerwy pew-
nie prowadzili 3:0. Po zmianie 
stron Jantar rzuca się do od-
rabiania strat, powoli ale sku-
tecznie. Dwa trafienia Langne-
ra, to jednak za mało na świet-
nie tego dnia dysponowanych 
Bad Boysów, którzy dobili ry-
wali dwoma szybkimi kontra-
mi. Na placu boju pozostały 
już tylko dwa zespoły. Mecz 
finałowy nieco rozczarował, 
gdyż mało było walki. Nawet 
gdy Tubisie musieli za wszel-
ką cenę gonić wynik, to spra-
wiali wrażenie, jakby już czuli 
w nogach, że to ich trzeci mecz 
dzisiejszego dnia. Zresztą wy-
starczyło spojrzeć na ławkę re-
zerwowych, po stronie Tubi-
si nie było nikogo, natomiast 

1/4 Pucharu NALP
Tubisie – Pampeluna Pereiros 2:0 (0:0) (R. Podbiegło, M. Pod-

biegło)
Budowlani – Czarne Chmury 0:4 (0:2) (A. Piotrowicz x2, 

T.Marszałek x2)
Bad Boys Juniors 94 – Seniorzy 2:1 (1:0) (W.Bonifrowski, M. 

Gołdyn – Ł. Ochęcki)
Probud Wyszomierz – Jantar 1:9 (0:0) (F. Plewiński – D. Lan-

gner x3, G. Wnuczyński x2, M. Mateja x2, K. Lewandowski x2)

1/2 Pucharu NALP
Tubisie – Czarne Chmury 3:2 (2:1) (A. Lipiński x2, M. Podbie-

gło – A. Piotrowicz, M. Kolasa)
Bad Boys Juniors 94 – Jantar 5:2 (3:0) (K. Miklas x3, M. Miklas, 

W. Bonifrowski – D. Langner x2)

Finał
Tubisie – Bad Boys Juniors 94 0:3 (0:2) (M. Gołdyn x2, T. 

Zabraniak)

Bad Boys mogliby wystawić 
drugi zespół. To chyba był de-
cydujący aspekt ,który pozwo-
lił wygrać Puchar NALP, licz-
na ławka rezerwowych pozwo-
liła nowym tryumfatorom za-
chować świeżość do samego 

końca turnieju. Ostatecznie po 
golu Zabraniaka i dwóch tra-
fieniach Gołdyna, Bad Boys 
Juniors pokonują Tubisi 3:0 i 
sięgają po Puchar NALP w se-
zonie 2012/2013.

KR

Przewinienie Kamila Lewandowskiego na Marcinie Miklasie miało duży wpływ na przebieg tego meczuMecz finałowy Tubisie - Bad Boys Juniors 94

Potężną bombę z rzutu wolnego w wykonaniu Piotrowicza powstrzyma-
ła...poprzeczka
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Z okazji urodzin 
Kochanej żonie, mamie i babci 

Grażynie Salwa 
dużo zdrowia, szczęścia 

spełnienia najskrytszych marzeń 
życzy 

mąż, dzieci, zięć i wnusio Kubuś

Kochanej córce 

Kasi Kielar 
z okazji 30 urodzin 

wiele uśmiechu, a mało złości 
jak najmniej smutków, dużo radości, 

niech w twym sercu zawsze mieszka, 
miłość wiara i nadzieja, tego Ci 

życzą 
rodzice, mąż, syn oraz bracia

Noworoczny turniej piłki ręcznej szkół podstawowych

LUKS „Czwórka” zwycięża u „siebie”
W piątek (11 stycznia) w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowogardzie, został rozegrany noworoczny turniej piłki ręcznej 
chłopców z rocznika 2001. Na osiedlu Bema rywalizowały 4 drużyny, najlepsi okazali się młodzi szczypiorniści gospodarzy, którzy w 
turnieju nie zaznali porażki.

Organizatorem turnieju był 
LUKS „Czwórka” pod czujnym 
okiem opiekuna Wiesława Bu-
czyńskiego. Dla wszystkich 
młodych sportowców przygo-
towany był słodki poczęstu-
nek. Jednak najważniejsza tego 
dnia była sportowa rywalizacja 
młodych piłkarzy ręcznych z 
Nowogardu i Osiny. W pierw-
szym meczu podopieczni Wie-
sława Buczyńskiego podejmo-
wali zawodników SP nr 1 w 
Nowogardzie, których prowa-
dził Bogdan Wawryczuk. Go-
spodarze turnieju nie pozosta-
wili złudzeń, kto w tym meczu 
był lepszy i spokojnie wygrali 
przewagą ośmiu bramek. Na-
stępni na parkiet wybiegli re-
prezentanci SP w Osinie i SP nr 
3 w Nowogardzie. Obie druży-
ny nie zachwyciły skuteczno-
ścią, o czym może świadczyć 
wynik 6:8 na korzyść szczy-
piornistów z Nowogardu, któ-
rych tego dnia prowadził Jacek 
Cieślak. W kolejnym pojedyn-

ku podopieczni Michała Janika 
z SP Osina, starali się wywal-
czyć pierwsze punkty w meczu 
z gospodarzami. Niestety dla 
gości z Osiny, „Czwórka” tego 
dnia była nie do zatrzymania, 
w efekcie kolejne pewne zwy-
cięstwo, tym razem różnicą 
pięciu bramek. W czwartym z 
kolei meczu UKS „Jedynecz-
ka” i „Trójka” walczyły o to, 
która z tych drużyn pozosta-
nie w grze o najwyższy stopień 
podium. Uważniej w defensy-
wie spisywali się zawodnicy 
SP nr 3, którzy ostatecznie wy-
grali 11:14 i myśleli już o swo-
im ostatnim meczu przeciwko 
„Czwórce”, o to, kto wygra no-
woroczny turniej piłki ręcznej. 
W tym pojedynku wynik przez 
większość meczu balansował 
przy remisie, zadecydowały in-
dywidualne błędy i proste stra-
ty gości z „Trójki”, do tego słaba 
skuteczność w ostatnim frag-
mencie meczu przesądziła o 
tym, że zespół LUKS „Czwór-

ka” Nowogard zwyciężył w tur-
nieju na własnym terenie. Aby 
rozgrywki mogły zostać uzna-
ne za zakończone, pozostał 
jeszcze mecz o 3 miejsce, który 
rozegrały pomiędzy sobą dru-

żyny „Jedyneczki” i SP Osina. 
W tym meczu nic nie było ja-
sne do ostatnich sekund! Przy 
stanie 8:9 dla Osiny i kilkuna-
stu sekundach do rozegrania 
akcji, „Jedyneczka” ostatecznie 
nie wykorzystuje okazji i nie 

doprowadza do remisu, przez 
co kończy rywalizację na 4 
miejscu. Przy artykule prezen-
tujemy komplet wyników oraz 
klasyfikację końcową.

KR

   
SP 4 – SP 1  17:9
SP Osina – SP 3  6:8
SP 4 – SP Osina  15:10
SP 1 – SP 3  11:14
SP 4 – SP 3  10:6
SP 1 – SP Osina  8:9

M G+ G- P
1 LUKS 

„Czwórka” 
Nowogard

42 25 6

2 SP nr 3 
Nowogard 

28 27 4

3 SP Osina 25 31 2
4 UKS 

„Jedyneczka” 
Nowogard

28 40 0

Mecz decydujący o 3 miejscu, w ataku zespół Jedyneczki - w obronie SP 
Osina

Na zdjęciu uczestnicy noworocznego turnieju piłki ręcznej rocznika 2001

Mecz o 1 miejsce, w ataku młodzi piłkarze ręczni z SP nr 3

Dla zawodników z Czwórki nie straszna była nawet potrojona obrona... 
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

10 stycznia w ZSP odbył się pierwszy etap (szkolny) V Międzyszkolnego Recyta-
torskiego Konkursu Poezji i Prozy Religijnej pod honorowym patronatem Jego 
Ekscelencji ks. abp Andrzeja Dzięgi. 

Już po raz drugi uczniowie 
ZSP brali udział w konkursie 
recytatorskim, podczas które-
go prezentowali przygotowane 
przez siebie interpretacje utwo-
rów poetyckich i prozatorskich  
o tematyce religijnej. W tym 
roku konkurs został rozszerzo-
ny i uczniowie mogli próbo-
wać swoich sił także w poezji 
śpiewanej. Podczas spotka-
nia panowała prawdziwie ma-
giczna atmosfera, a to dzięki 
Pani Annie Durniewicz, któ-
ra zadbała o przystrojenie ga-
binetu oraz o tło muzyczne.  
W eliminacjach szkolnych 
wzięły udział 4 osoby oceniane 

przez jury w składzie: Pani Ali-
cja Jaklińska, Pani Małgorzata 
Łuka i ksiądz Robert.

Kategoria recytacja:
Katarzyna Kozłowska z kla-

sy I THO– Salomea Kapuściń-
ska „Zwiastowanie” i Anna Ka-
mieńska „Bezradny anioł”. 

Katarzyna Kozieł z klasy III 
THO – Elżbieta Nowosielska 
„Ojcze Janie, czyli rozmowa  
z ks. Janem Twardowskim” i 
Jan Twardowski „Dla każdego 
coś miłego”.

Jan Maciejczak z kla-
sy II THO – Zbigniew Her-
bert „Siódmy anioł” i Bogdan 

Urbankowski „Maria Magda-
lena”.

Kategoria poezja śpiewana:
Aneta Ankowska z klasy III 

TH - „List do Boga”.

Konkurs poprowadził ksiądz 
Grzegorz, który zapowiadał 
kolejnych uczestników oraz 
nadzorował publiczność (kla-
sa III TE) podczas narady 
jury. Uczestnicy dali z siebie 
wszystko, co docenili widzo-
wie nagradzając ich gromkimi 
brawami. Nagrodę publiczno-
ści otrzymała Aneta Ankow-
ska, która zaśpiewała „List do 
Boga”. Każdy z uczestników 
otrzymał dyplom uczestnictwa 
oraz nagrodę  

-  coś dla duszy i coś dla cia-
ła.  Do kolejnego etapu – któ-
ry odbędzie się 21 lutego w 
Zespole Szkół nr 6 im. Miko-
łaja Reja w Szczecinie – prze-
szli Katarzyna Kozieł i Jan Ma-
ciejczak (recytacja) oraz Aneta 
Ankowska (poezja śpiewana).

Organizacją konkursu zaję-
li się:  Pani Anna Durniewicz, 
Pani Katarzyna Kijana,  ksiądz 
Grzegorz oraz ksiądz  Robert.

Monika Romasłowska

W świecie poezji i prozy religijnej 

…i z humorem

Ksiądz Grzegorz poprowadził uroczystość ciekawie…

Uczestnicy przez rozpoczęciem konkursu

Kasia Kozłowska podczas odbierania dyplomu 

JuryOczekiwanie na rozpoczęcie konkursu
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INFORMAtOR LOKALNY - NOWOGARD

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

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

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

KUPIĘ SILNIKI
elektryczne, spalinowe, spawarki, 
części samochodowe - stan bez 

znaczenia.  
Niesprawne, stare, zniszczone.

Tel. 510 815 498

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

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

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

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

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

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

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

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

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

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

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

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

profesjonalna mechanika od A do Z
SZYBY SAMOCHODOWE

do osobowych i ciężarowych - montaż i naprawa

WARSZTAT SAMOCHODOWY AUTO TOP

Uwaga wędkarze
Zarząd Koła PZW „Tęczak” 

w Nowogardzie 
informuje członków Koła, że 
dn. 27.01.2013 o godz. 10.00 

odbędzie się Zebranie 
Sprawozdawczo-Wyborcze.
Miejsce zebrania Centrum 

Przedsiębiorczości przy 
ul. Woj. Polskiego 3

Zapraszamy wszystkich 
członków oraz sympatyków 

naszego koła
Zarząd Koła „Tęczak”

ZGINĄŁ REKSIO
pies, kundelek

w okolicach ul. Leśnej

Prosimy o kontakt

tel. 698 104 355

Zaproszenie
Zarząd 

Koła Związku 
Sybiraków
zaprasza 
członków

na SPOtKANIE 
OPŁAtKOWE

w dniu 17 
stycznia 2013 r.  

o g. 11.00
w restauracji 

„KAMENA”
Proszę o wcześniejsze 
potwierdzenie udziału

Prezes  
Franciszka Kobylińska

Wizyty duszpasterskie 
w poszczególnych 
nowogardzkich Parafiach

Gdzie po kolędzie? 
Poniżej podajemy terminy wizyt duszpasterskich na 
najbliższe dni w poszczególnych Parafiach w Nowo-
gardzie. Kolejne dni kolęd podamy w piątkowym 
wydaniu DN (tj.18 stycznia). 

Parafia pw. Św. Rafała Kali-
nowskiego w Nowogardzie.

 Kolęda rozpoczyna się o 
godz. 16.00, a kończy ok. godz. 
21.00.

Wtorek - 15.01.2013r – ul. 
15 Lutego nr 15a,b,c oraz nr 17 
i ul. Gryfitów nr 2 i 3

Środa – 16.01.2013r - ul. 
Gryfitów 4 i 5, ul. Żeromskie-
go 1 do 2c

Czwartek – 17.01.2013r - 
ul. Żeromskiego 3 do 17 i 19

Piątek – 18.-1.2013r - ul. 
Żeromskiego 18 i 20 do 28, 
ul. Racibora I 1

Sobota – 19.01.2013r - Ku-
lice i Sąpolnica

Ofiary składane przy ok. ko-
lędy przeznaczone są na budo-
wę świetlicy. Woda święcona i 
kreda jest dostępna w kościele.

Parafia pw. Matki Boskiej 
Fatimskiej w Nowogardzie

 W parafii pw. Matki Boskiej 
Fatimskiej w Nowogardzie, 
Msza św. od poniedziałku do 
piątku o godz. 15.30

Kolędy będą prowadzone 
od godz. 16:00.

Wtorek - 15.01.2013r - ul. 
Gen. Bema bloki nr 34, 35, oraz 
domy 25a i 25b 
Środa – 16.01.2013r - ul. Gen. 
Bema bloki nr 36 i 37 
Czwartek – 17.01.2013r - ul. 
Gen. Bema bloki nr 38 i 39 
Piątek – 18.01.2013r - ul. Le-
śnej bloki nr 1, 2 i 3 
Sobota – 19.01.2013r - Kolę-
da od godz. 9.00 w Lestkowie 
i kolęda od godz. 11.00 w Zby-
szewicach i Otrębach. 

Biuro Parafialne otwarte 

w sobotę od godz. 16.00 do 
godz. 17.00. 

Parafia pw. WNMP w Nowo-
gardzie 

Kolęda w parafii pw. WNMP 
rozpoczyna się od poniedział-
ku do piątku od godz. 16:00, a 
w sobotę od godz. 14:00.

 Woda święcona i kreda jest 
dostępna przy żłóbku.

Wizyta duszpasterska ks. 
Proboszcza

15.01 - Dąbrowszczaków 
16.01 - 5 Marca 1,2, 7 -11 
17.01 - Sądowa, 5 Marca 3-5 
18.01 - Plac Wolności 2, 3, 4, 6 
(1 – 8) 
19.01 - Plac Wolności 6(9-48)

Wizyta duszpasterska ks. An-
drzeja Kamińskiego

15.01 - Blacharska, Wyszyń-
skiego 1 i 7 
16.01 - Plac Szarych Szeregów, 
Szkolna, Promenada 
17.01 - Warszawska 11(71-100), 
14 (1 – 24) 
18.01 - Warszawska10(51-100)

Wizyta duszpasterska ks. An-
drzeja Gańskiego

15.01 - Kowalska 2 i Lutyków 
16.01 - Warszawska 1, 7 i 13 
17.01 - Kowalska 1 a, Warszaw-
ska 14(25-64) 
18.01 - Warszawska 10(1–50)

Wizyta duszpasterska  ks. 
Roberta

 
15.01 - Piłsudskiego, Monte 
Cassino 
16.01 - Traugutta, Okulickiego 
17.01 - Wileńska Dąbrowskiego 
18.01 - Warszawska 11(1–70) 

Opr. MR
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• WYNAJMĘ LOKAL NA 15 LU-
TEGO ( PO STOMATOLOGU) 
ATRAKCYJNA LOKALIZACJA, 
PARKING, DOBRE WARUNKI. Tel. 
601950330

• Do   wynajęcia mieszkanie 2 lub 
3  pokojowe  urządzone. Tel.  
693850197  

• Sprzedam nowy lokal pod sklep 
spożywczy na os. Gryfitów. Tel. 
695 264 594, 783 570 060.

• Sprzedam mieszkanie  3  poko-
je  przy  ul:  Bankowej  I  piętro. 
-783 570 060 

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. 
Piłsudskiego 2a. 602 350 301

• Studio reklamy Vizart wynaj-
mę pow. Reklamową 6,5x3m 
w Nowogardzie przy ul. War-
szawskiej 11 od 13.06. tel. 
605 522 340

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 
3.  604 284 597

• Sprzedam lub zamienię na 
mieszkanie duży dom po ka-
pitalnym remoncie na dział-
ce 1400 m2 w miejscowo-
ści Glicko. Cena 380.000 zł Tel. 
692383706 

• Kupię mieszkanie bezczynszo-
we/ niskoczynszowe, min 3po-
kojowe, 60-80m 791443026

• Sprzedam mieszkania, tel. 
91-3910010, 607607814: No-
wogard, ul. Bankowa 6, pow. 
53,70 m2,  cena 125.000 zł; Do-
bra; Dobra, ul. traugutta 3A, 
pow. 66,90 m2,  cena 79.000 zł

•  Sprzedam dom wolnostojący 
210 m2 Nowogard. 601  500 
722; 609 400 073

• Wynajmę 3 pokojowe mieszka-
nie na ul. Ks. Racibora w Nowo-
gardzie. tel. 691374021

• Do wynajęcia mieszkanie trzy-
pokojowe umeblowane Ip. Ul. 
Bankowa. 603 895 622

• WOLNE MIESZKANIE tRZY-
POKOJOWE URZĄDZONE WY-
NAJMĘ FIRMIE. 693 850 197

• Sprzedam nowe, własnościo-
we, 2 pokojowe mieszkanie, 58 
m kw, na os.  Gryfitów. Tel. 783 
570 060

• Sprzedam mieszkanie  3-po-
koje  88 m2 bezczynszowe  
nowa cena  693922695 

• Sprzedam działkę 5 ar. Własno-
ściową Tel. 785 977 351

• Wynajmę  mieszkanie  3  poko-
jowe  - 918521437  

• Wynajmę lokal w Nowogar-
dzie przy ul. Warszawskiej. Tel. 
691 125 617

• Do  wynajęcia  lokal  handlowy  
. – 660143840 

• Sprzedam działkę budowlaną 
o pow. 1138 m2 w Żdżarach – 
3km od Goleniowa + projekt, 
prąd na działce. Cena 59 tys. zł. 
Tel. 608 673 811

• Lokal do wynajęcia 60 m2 
przy ul. 700 lecia 20b. 35 zł/
m2 plus opłaty. tel. 91 39 
20 676; 0049 40 53 16 99 16

• Wynajmę mieszkanie dwupo-
kojowe. Tel. 785 563 315.

• Wynajmę mieszkanie 3-poko-
jowe od zaraz. Tel. 600 436 364.

• Wynajmę garaż na ul. Leśnej. 
Tel. 793 908 098.

• Sprzedam nowy dom w Karsku, 
stan deweloperski, 131 m2 + 
garaż, działka 1500 m2, central-
ne ogrzewanie, gładzie, ocie-
plony, tel. 691 664 658

• Sprzedam działkę budowlaną 
przy ul. Rataja w Nowogardzie. 
605 422 298

• Sprzedam garaż z energią 
elektr. Murowany w ciągu ul. 
5 Marca. Cena 23  000 zł. tel. 
605 402 773 (15.00-18.00).

• Do wynajęcia mieszkanie   2  
lub  3  pokojowe urządzone. Tel.  
693850197

• ODNAJMĘ  -  Lokal  na  sklep  
lub działalność  w   Wierzbię-
cinie   tel. - 785150401 – 

• Kupię mieszkanie do 40 m kw. 
Tel. 722 268 712

• Wynajmę lokal w Płotach, tel. 
695 044 663

• Stancja dla uczniów, pokój 2 
osobowy, osobne wejście, tel. 
609 307 327

• Wynajmę mieszkanie dwupo-
kojowe dla osób ze stałym do-
chodem 697 980 702

• LOKAL  do wynajęcia  60 m2  , 
1 m2 / 35 zł.  Tel . 913920676 – 
Plus  opłaty .

• Sprzedam  mieszkanie  2 po-
koje  I  piętro  ul: Kowalska Tel. 
888 676 231 –

• SPRZEDAM    -   mieszkanie  3 po-
koje  III  piętro    69, 60  m2, środko-
we  przy  ul:  Bohaterów  Warszawy  
Tel.663321366  vis avis  PZM – otu.

• Posiadam do wynajęcia miesz-
kanie dwupokojowe w Cen-
trum miasta. 785 140 754

• Pokój do wynajęcia Nowogard. 
609 004 967

• WYNAJMĘ  LOKAL  o powierzch-
ni   2X 30  m 2 w centrum  miasta 
po remoncie . Tel.510170263

• DO WYNAJĘCIA  -  mieszka-
nie  3 pokojowe  po  kapital-
nym  ramoncie  na  ul:  War-
szawskiej  14   w   Nowogar-
dzie . tel.510142179

• Wynajmę  pokój  w  Nowogar-
dzie  . Tel.609004967 

• Do  wynajęcia  kawalerka 
.Tel.722300700

• Sprzedam   pawilon   handlo-
wy  o powierzchni  36  m2  
znajdujący  się  na terenie  bo-
iska  1 L-o  w  Nowogardzie  . 
Tel.605575488 . 

• Sprzedam  mieszkanie  46  m   2 
pokoje   .parter  . Tel.604908983  

• Wynajmę  kawalerkę  
Tel.785121960 .

• Do wynajęcia Pub Szuflandia, 
Karsk. 609 245 816

• Samodzielna połowa domu k/
Dobrej. 60 m2 działka 1400 m2. 
Cena 47 000 zł. Tel. 501 307 666

• Długołęka k/Nowogardu dział-
ka pod budowę 25 ar cena 
35 000 tel. 660 206 833

• Sprzedam  działkę    w  Woj-
cieszynie  projekt  -  gratis . 
Tel.531671761  

• Sprzedam   garaż   przy  ul: Le-
śnej  .  693033950  

• SPRZEDAM  - MIESZKANIE  
2 pokoje  47m2   ,  oc  gazo-
we  , bezczynszowe z  gara-
żem  murowanym   ,  135  tyś. 
zł . na  ul: Poniatowskiego  .  
tel.797720233

•  Kupię  na  budowę  używa-
ny  nied uży   barak ,  konte-
ner   lub  innego  rodzaju  barak 
. Tel.697999578  

• Wynajmę  lokal  /  26 m 2 /   przy  
Boh.Warszawy . Tel.  507465448 

• Sprzedam mieszkanie 3 poko-
jowe, własnościowe 66,9 mkw, 
I piętro, środkowe, z garażem, 
piwnica, glazura, terakota, kuch-
nia w zabudowie, panele, nowe 
okna, drzwi antywłamaniowe, 
rolety, na Osiedlu Radosław, cena 
do uzgodnienia, tel. 695 644 125.

• Wydzierżawię   okazyjnie    lokal   
przy   700 – Lecia  ,  / ciąg  przy   
POLO MARKET / Tel. 505800747

• Wynajmę   mieszkanie  2  poko-
je  . Tel. 784056335 

• Zamienię  mieszkanie   / własno-
ściowe /  4 pokoje  na  mniejsze  
2 pokoje  /  w centrum  N – du / 
Tel.604161169  

• Wynajmę garaż na ul. Jana Paw-
ła II. 609 931 915

• Wynajmę mieszkanie trzypoko-
jowe 1000 zł. Tel. 609 757 444

• Wydzierżawię kiosk. 793 
908 098

• Sprzedam mieszkanie czte-
ropokojowe w Nowogardzie 
lub zamienię na dwupokojo-
we. 503 341 537

• Garaż  w  bloku   sprzedam   ul: 
Kowalska  1 .tel.784584294 

• Poszukuję garażu do wynaję-
cia na Osiedlu Bema, Leśna. 
691 824 337 

MOtORYZACJA

• Tanio sprzedam koła zimo-
we z felgami 175/70R13. Tel. 
887 040 438

• Sprzedam nissan Sunny 1,4 
benz+LPG 3-drzwi. Cena 500 zł. 
513 088 309

• Motorower Ogar 900 cena 1100 
zł. 667 354 001

• Sprzedam  Mercedesa  MB – 
100 . Tel.691775140 .

• Sprzedam Skodę felicię combi 
LXI rok 1999 poj. 1.3 pierwszy 
właściciel, cena do uzgodnie-
nia. 693 877 559

• Sprzedam opony letnie Avon 2 
szt. 16R. 666 366 327

• Sprzedam WV mini vento rok 
prod. 1993 poj. 1.9 cd. Tel. 609 
966 517

• Sprzedam  przyczepę   -  wy-
wrotkę  D  - 47  ,  ciągnik  samo-
róbka  do  małego  remontu . 
Tel.507465448  

ROLNICtWO

• Sprzedam  gołębie  ozdobne  
różne  rasy . – 785931513

• Grykę sprzedam. Tel. 
795 916 988

• Sprzedam słomę w snopkach i. 
Tel. 782 036 086

• Sprzedam  gęsi -  507 724 964

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL. 783678070

• Sprzedam    Kombajn   ziemnia-
czany   - ANNA -   1989  r.prod.  
-  889413955

• Sprzedam  kombajn  zbożowy  
Bizon  ZO  - 56  . TEL.889413955 

• Sprzedam tanio króliki. 
669 929 717

• Sprzedam prosiaki, tel. 
785 590 138

• Kaczki    francuskie  ,  skubane  
na  zamówienie  . Sprzedam . 
Tel.913910490 

• Sprzedam  prosięta  . 
Tel.513941882

• Sprzedam  byczki  odsad-
ki  ,  jałówkę   cielną  mleczną 
.Tel.888757586.

USŁUGI

• MAKIJAŻ   KARNAWAŁOWY  
PLUS   RZESY  -  606979108  

• Usługi transportowe do 1 tony, 
Bus skrzyniowy i kryty. Tel. 
693 716 085.

• Odśnieżanie dachów. Tel. 
607 137 081.

• Firma Usługowa „Zielona”. Wy-
najem sal na: konferencje, ze-
brania, szkolenia. Tel. 91 39 
26 691.

• Wyjazdy Niemcy, Holandia. Ni-
skie ceny z domu pod dom. 
603 038 944

• Usługi transportowe IVECO do-
stawcze + laweta + bus osobo-
wy do 9 os. Tel. 609 931 915, 607 
580 172.

• MALOWANIE, MONtAŻ PA-
NELI PODŁOGOWYCH I INNE 
DROBNE NAPRAWY WYKONA 
„ZŁOtA RĄCZKA”; 91 39 22 
783, 784 79 22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. Zie-
lona 3. 91 39 20 714

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

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

• Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695  085 
470; 91 39 72 575

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

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty., 
bindowanie, wydruki A3-A4 ko-
lor, ksero A3-A4 - kolor, lamino-
wanie A3-A4. Tylko u nas naj-
większy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Transport BUS-MAX. 784  053 
493

• Usługi remontowo-budowla-
ne, docieplenia. 784 053 493

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), 
dokumentów, CV, listów mo-
tyw. innych. Wydruki, Ksero, 
także kolor. Szybko i Solidnie. 
Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). tel 605 
522 340. 

• DUR - DACH pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141

• Dachy. 785 562 104

• Usługi koparko- ładowar-
ką + transport Nowogard.  
514172446   

• Docieplenia budynków remon-
ty. 784 053 493

• Remonty na każdą kieszeń. 
609 715 839

• tWOJA KSIĘGARNIA INtER-
NEtOWA WWW.KSIEGARNIA-
CYMELIA.OSDW.PL

• Remonty i wykończenia. 
601 567 369
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Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny,  

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport,  Jarek Dąbrowski redaktor techniczny.   Ad res 
re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65; e-mail: dziennik@domjudy.pl.  

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

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Regularna linia MEtRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25 D; 5:50 D; 6:55 Ex; 8:15 E7x; 9:25 E7x; 10:25 E7x;  
12:00 E7x; 12:30 E7x; 13:10 E7x; 13:25 E7x; 16:06 E7x; 16:35 E7x; 17:30 7x; 17:40 7x.
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50 D; 7:45 D; 8:35 E7x; 9:45 E7x 11:00 E7x; 
11:35 E7x; 11:50 E7x 13:55 E7x 14:40 E7x; 15:10 E7x; 15:25 E7x; 18:25 E7x; 19:00 E7x
Legenda: D - kursuje od pon do pt;   E kursuje od pn - sob.; x - nie kursuje w święta

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 tEL.   607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄtKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOtA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A),  7:50(A), 8:05(7), 

8:25(2,4,6), 8:35(A), 9:10(1,3,5,7), 9:15(2,4,6), 10:05(A)10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:50(A,7), 13:00(A), 13:10(A), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 16:00(7), 
16:25(7), 16:30(1,3,5) 16:40(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(7) 17:50(A,7) 18:05(4,5,6,7) 18:20(A,7)

tRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 9:25(A), 11:55(A,7) 12:20(A,7), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 

14:30(1,3,5,7)  14:35(2,4,6) 14:55(A,7), 15:10(A) 15:25(A,7), 15:50(A) 16:15(A,7)  16:30(A), 
18:05(A,7,R) 18:20(A,7) 19:05(A,7) 19:25(A,7) 19:50(A,7)

Szczecin ul. Dworcowa :  6:20(A), 7:35(A), 8:40(A,7), 9,00(7,R), 10:05(A,7),  10:50(A,7),  
11:40(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7), 20:15(A,7),

Goleniów, Dworzec PKP :  7:05(A), 8:20(A), 9:25(A,7), 9:45(7,R), 10:10(A),  10:50(A,7),  
11:36(A,7), 12:26(A), 12:42(A,7),  13:05(A,7), 13:45(7), 14:20(A),  14:45(A,7,R), 15:05(7), 
15:20(1,3,5,7) 15:26(2,4,6) 15:40(A,7) 15:55(A)  16:08(A,7) 16:40(A) 16:59(A,7) 17:15(A), 
17:40(A,7)  18:50(A,7,R)  19:05(A,7), 19:50(A,7) 20:10(A,7) 20:35(A,7) 21:00(A,7)

trasa NOWOGARD – MASZEWO 
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:20(S) 15:15(S)
trasa MASZEWO – NOWOGARD 
Maszewo :  6:55(S) 16:00(S)
trasa NOWOGARD – MASZEWO – StARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:50(F),  11:30(F),  13:50(F),  
trasa StRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. tysiąclecia :  9:40(A), 12:45(A), 15:05(A)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursu-

je w niedziele niebędące świętami F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt 1,3,5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska    

ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW (8.12.2012-9.02.2013)
Do  Kołobrzegu
7.19 -  kursuje od poniedziałku do soboty oprócz dni 
świątecznych 9.54  - kursuje 9.XII.12r - 26.XII.12r.w 
niedziele i święta, 29.XII.12r - 06.I (we wtorki)(w sobo-
ty)(w niedziele),12.I-27.I, (w soboty)(w niedziele),3.II
9.55   - kursuje 15.XII.12r.
10.01   - kursuje 22.XII.12r, 2.II, 9.II,
11.47   -  kursuje 9.XII.12r, 16.XII, 12-9.II,
11.55   -  kursuje 10.XII.12r,-15.XII.12r
13.54   - kursuje 20.XII.12r,- 28.XII.12r w (poniedział-
ki) (czwartki) (piątki), 4.II-8.II 
13.57  -  kursuje 10.XII.12r - 19.XII.12 r., od poniedziałku do 
piątku 31.XII.12r, 2.I - 4.I, 7.I - 1.II od poniedziałku do piątku
15.47   - codziennie
17.41 - kursuje 9.XII.12r,-23.XII.12r codziennie oprócz 
soboty, 26.XII.12r,- 8.II codziennie oprócz soboty
20.24  - kursuje 9.XII.12r, - 23.XII.12r, 26.XII.12r - 9.II

Do Szczecina
5.26   -  kursuje 10.XII.12r - 24.XII.12r od poniedział-
ku do piątku
6.31   - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz 
dni świątecznych
7.52   - codziennie
10.53   - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
dni świątecznych
12.48   - kursuje 9.XII.12r, 16.XII.12r, 22.XII12r - 1.I 
(we wtorki)(w środy) (w soboty) (w niedziele), 5.I-9.II 
(w soboty) (w niedziele)
12.53   - kursuje 15.XII.12r
14.59   - kursuje codziennie oprócz soboty
16.48   - codziennie 
18.43   - kursuje 9.XII.12r - 23.XII.12r, 26.XII.12r - 9.II,

Kino „ORZEŁ” - zaprasza
19.01.2013 godz. 19.00
20.01.2013 godz. 19.00

OBŁAWA
Dramat wojenny, Polska, 2012, 96’
12 zł ; 11 zł ulgowy ; od lat 15

25.01.2013 godz. 19.00
26.01.2013 godz. 20.00
27.01.2013 godz. 19.00

NIEWIERNI
Komedia, Francja, 2012, 108’

12 zł ; 11 zł ulgowy ; od lat 15

BILETY DO NABYCIA W KA-
SIE KINA „ORZEŁ” NA 1 GODZINĘ 
PRZED SEANSEM

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

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

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

• Żłobek Błękitna Chmurka 
660536104

• Organizacja urodzin w Błę-
kitnej Chmurce, weeken-
dowe warsztaty i zajęcia, 
660536104.

• Nauka  j. angielskiego i nie-
mieckiego , Szkoła Języ-
ków Obcych „GERMANIC” 
tel. 607 545 991; www.nie-
mieckinowogard.pl

• „Niemiecki w 4 tygodnie” 
dla wyjeżdżających. Szkoła 
Języków Obcych „GERMA-
NIC” tel. 607  545  991 roz-
poczęcie kursu 15 stycznia 
2013 r.

• USŁUGI INFORMATYCZNE - 
Naprawa  komputerów, in-
stalacji oprogramowań. Usu-
wanie wirusów,  odzyskiwa-
nie  danych.  508 245 385  

• Szpachlowanie, malowanie, 
re gipsy, kafelkowanie i tyn-
kowanie. 798 145 781

• Mycie okien. 507 984 623

• J . angielski   -  697583403  

• Docieplenia budynków, ma-
lowanie, glazura, hydrauli-
ka, regipsy i podłogi. 600 626 
268

• Korepetycje  j.angielski  , tłu-
maczenie  dokumentów, pi-
sanie  prac, przygot.  do  te-
stów  i  matury .  Tanio . -  
605299895  

• Naprawa  ,  regulacja  okien  
,  drzwi  PCV  i  drewna  -  
695181070

• Fast – Driver, tanie usłu-
gi transportowe tel. 
721 230 990

• Chemia korepetycje tel. 
609 307 327

• REMONT  na  każdą  kieszeń  
Tel. 609715839

• NAPRAWA  SPRZĘTU  RTV  ul: 
Kazimierza  Wielkiego  7  , 
tel.913920737  .

• Ogólnobudowlanka, remon-
ty, wyburzenia. 724 510 626

• Przeprowadzki, wywóz sta-
rych mebli, porządkowanie. 
668 343 638

• Malowanie ,  szpachlowanie  ,  
panele .Tel.788566432 

• Transport  - przepro-
wadzki  , szybko  - tanio . 
Tel.696138406 

• Pogotowie budowlane. 
Tel.506040641 

• Organizowanie  kuligów  
konnych  Tel.607739866 

Profesjonalne makijaże 
studniówkowe i okolicz-
nościowe od 50-70 zł. Tel. 
519 879 052 

PRACA

• Przyjmę  do  układania  klin-
kieru ,  oraz  murarza , mile 
widziana  znajomość  j.nie-
mieckiego -  662678895

• Zatrudnię pomocnika me-
chanika, atrakcyjne wyna-
grodzenie, tel. 607 585 561

• Potrzebna solidna osoba do 
pilnowania domu w czasie 
świąt. 600 811 404

• Zatrudnię jako sprzedawcę 
emerytkę lub rencistkę. Tel. 
693 850 197

• ZATRUDNIĘ   -  pracownika   z  
doświadczeniem   stolarskim.
Tel.603666465 

• Z   racji   wolnego  czasu   i   
doświadczenia  chętnie  za-
opiekuję  się  starszą   oso-
bą  , która  wymaga pomocy  
i  miłego towarzystwa . TEL . 
604822643 .  

• Zatrudnię  pracownika  mło-
dego  ,  kreatywnego  z  chę-
cią  nauki  zawodu  w  kie-
runku   meblowym .  Tel. 
603666465  .

INNE

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

• Sprzedam laptopa Lenovo, 
Y530, cena 1600 zł, tel. 605 
522 340

• Sprzedam  Cocker Spaniel 
4-tygodniowe. 697  381  582 
po 16-tej

• Sprzedam wieżę Diora WS 
442, srebrna, 4 lementy: 
wzmacniacz, tuner przestroj-
ny, korektor, deck szuflada, 
stan idealny, używana spo-
radycznie, cena 780 zł do 
uzgodnenia. tel. 605 522 340.

• Przecinarkę  do  metalu  na 
nogach  z imadłem , tar-
cza  350  mm  sprzedam  - 
506534179  -

• Sprzedaż  drewna    kominko-
wego      i   opałowego  atrak-
cyjna  cena   - 726 649 215 

• Kupię skrzypce 
600 811 404

• TANIO  - Sprzedam  meblo-
ściankę   pokojową   / możli-
wy dowóz /Tel.609541122

• Sprzedam nową mało uży-
waną lub wynajmę nagrzew-
nicę olejową, na gwarancji. 
Idealna do osuszania budyn-
ków. Tel. 605 522 340

• Sprzedam stare skrzypce z 
futerałem. Cena do uzgod-
nienia. 661 866 850

•   Sprzedam  drewno opało-
we  mieszane  , pocięte  w 
klocki. Możliwość  dowozu  
.Tel.514740538.

• Oflisy  -ścinki  tartaczne na  opał  
sprzedam  pocięte  w klocki  lub  
w całości  do samodzielnego 
pocięcia . Tel.514740538 . 

• Pilnie   sprzedam  stylo-
wy  rozkładany  stół  w  do-
brym  stanie  na  12  osób.
Tel.788726456.

• Tanio  sprzedam  meblo-
ściankę  pokojową  w  do-
brym  stanie . Tel.788726456 

• Sprzedam   sukienkę   komu-
nijną  .Tel.692069168 

• Oddam piękne szczeniaki, 
piesek i suczka po pudelce. 
661 563 456

• 43/44 sprzeda drewno, gałę-
ziówkę i zrąbki opałowe. 509 
821 040

• Skup pił niesprawnych i za-
tartych, Sihl, Husqvarna, 
cena 100 zł, tel. 721 668 
245, dojazd do klienta.
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ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

codziennie od 11 do 18

Z At R U D N I M Y 
samodzielną księgową 
do prowadzenia spółki z o.o. 

    Oferty kierować na adres: kadry@toyotanowogard.pl

PIASEK, ŻWIR,   
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM  
DO KLIENTA

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

tEL.  913 922 165
 tEL. 91 577 20 07

Autoryzowany Dealer Samochodów Opel

Firma Kozłowski poszukuje pracownika do salonu w Nowogardzie na stanowisko 

sprzedawca samochodów.

Wymagania:

-Wykształcenie minimum średnie

-Doświadczenie min. 1-2 lata stażu w pracy handlowca (mile widziane w branży 

motoryzacyjnej)

-umiejętność nawiązywania kontaktów, praca w zespole, talent organizacyjny

-wysoka kultura osobista, kultura słowa i znajomość technik sprzedaży

-dobra znajomość obsługi PC

-prawo jazdy nie krócej niż 2 lata 

Aplikacje prosimy przesyłać wyłącznie na adres: 

szczecin-handlowy@opelkozlowski.pl

Firma Kozłowski poszukuje pracownika do salonu w Nowogardzie na stanowisko

sprzedawca samochodów
Wymagania:
-Wykształcenie minimum średnie
-Doświadczenie min. 1-2 lata stażu w pracy handlowca  

        (mile widziane w branży motoryzacyjnej)
-umiejętność nawiązywania kontaktów, praca w zespole, talent organizacyjny
-wysoka kultura osobista, kultura słowa i znajomość technik sprzedaży
-dobra znajomość obsługi PC
-prawo jazdy nie krócej niż 2 lata

Aplikacje prosimy przesyłać wyłącznie na adres: szczecin-handlowy@opelkozlowski.pl

CODZIENNIE ZESTAWY
OBIADOWE ZA 12 zł

MENU
WtOREK 15.01
Zupa staropolska
   Schab zawijany z pieczarkami , ziemniaki, surówka
ŚRODA 16.01
Kapuśniak z kwaszonej kapusty
Gulasz wieprzowy z kaszą
CZWARtEK 17.01
Barszczyk czerwony
Pierogi z kapusta i pieczarkami
PIĄtEK 18.01
Zupa jarzynowa
Ryba w sosie koperkowym, ziemniaki, surówka

OBIADY RÓWNIEŻ Z DOSTAWĄ DO DOMU!!!
 ZAMÓW TEL. 91 392 24 24 / 608 053 371

NAJWIĘKSZE HItY POLSKIEGO  ROCKA lat 80-90
m.in. : DŻEM - LADY 

PANK - PERFECT 
- ODDZIAŁ 

ZAMKNIĘTY - 
BUDKA SUFLERA... 

100% na żywo

CAFFE PIWNICA
19.01.2013 g. 20.00

bilety 17 zł/os
info. 91 39 22 424 lub 

608 053 371

Człowiek 
-  najlepsza inwestycja

Akcja „Pracodawca 
Równych Szans”

NOWE 
PERSPEKTYWY
50+ 

zaprasza

niepracujące
Panie

Firma szkoleniowo–doradcza 

Kto może zostać Uczestniczką projektu:
- mieszkanka powiatu goleniowskiego
- powyżej 50 roku życia
- zarejestrowana w urzędzie pracy.

Z czego można skorzystać?
- Indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym 
- Grupowych warsztatów doradczo-szkoleniowych 
przygotowujących do powrotu na rynek pracy 
- Grupowego szkolenia z zakresu aktywnego poszukiwania 
pracy 
- Szkolenia zawodowe:
• „Pracownik obsługi hotelu i małej gastronomii” z egzami- 
nem czeladniczym w zawodzie kucharz małej gastronomii
• „Sprzedawca w handlu detalicznym i hurtowym z obsługą
kas �skalnych”
•  „Pracownik produkcji i obsługi magazynu”
• „Pracownik administracyjny. Kadry i płace”

Informacja i zapisy:
Biuro Projektu, Pl. Kilinskiego 3 pok. 117, 
Szczecin, tel. 91 4501-201 wew. 350, 
603 316 622, 603 676 133, 
biuro@e-pro.szczecin.pl, 
www.e-pro.szczecin.pl

Projekt współ�nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nowe perspektywy 50+
do udziału w projekcie

Wszystkie usługi są bezpłatne.



Czy tutaj powstanie kolejny supermarket? Na zdjęciu ruiny po Oddziale Centrali Nasiennej przy ul. Bema. 

P.P.H.U.  „Ewa”
wesela - chrzciny - urodziny - inne uroczystości

ZAPRASZAMY DO NOWEJ SALI BANKIETOWEJ
w SARNIM LESIE przy ul. Woj. Polskiego

Siedziba firmy: ul. Boh. Warszawy 78        tel. 91 392 63 88
72-200 NOWOGARD     kom. 507 421 567
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

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

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

s. 4 s. 12s. 2

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Czytaj s. 3

Coroczne 
spotkanie 
opłatkowe 
Sybiraków

Zawiadamiamy, że w Nowogardzie rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radców Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca Prawny Radosław Górski 
oraz Radca  Prawny Paweł Iwan. Kancelaria mieści się przy  
Pl. Wolności 9, budynek dawnego hotelu „Cisy”, pokój nr 8 (parter). 

Telefony do Kancelarii: 788-802-101, 694-403-733.

Usługi  
ogólnobudowlane
remonty • docieplenia

782 860 130

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

• W KAŻDY PONIEDZIAŁEK
  na bezpłatne komputerowe
  badanie wzroku

• W ŚRODY I PIĄTKI
  na profesjonalny dobór 
  okularów i soczewek 
  kontaktowych
  (do końca roku przy zakupie okularów wizyta gratis)

ZAPRASZAMY

Bezpłatne Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych

ogłasza nabór
Informacje i zapisy

ul. Zielona 11, tel. 91 392 66 91

PRY
WA

TN
EP

UB
LIC

ZN
E LICE

UM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA
DOROSŁYCH

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 11 lutego godz. 8.00

Zapewniamy BEZPŁATNĄ NAUKĘ przez cały okres kształcenia

www.zielona.mojaszkola.net

W NOWOGARDZ IE

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę  2 lutego  godz. 8.00

Nowa bryka dla 
nowogardzkich 
policjantów!

23 stycznia 2013 r.
od 10.00 - 11.00

środa  udzielane będą
bezpłatne porady prawne

w redakcji,   
ul. Boh. Warszawy 7A

w sprawie pilnej  
601 994 077

Czytaj s. 5

ZAPISZ SWOJE DZIECKO DO SZKOŁY 
www.sp4.nowogard.pl

Kolejny supermarket 
w Nowogardzie?

Elektrownia 
słoneczna pod 
Nowogardem 

Grypa  
na razie 
nas 
omija
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Rodziny osób zmarłych w szpitalu nowogardzkim
mają prawo wyboru �rmy pogrzebowej

Szpital posiada własne „prosektorium”, za które
nie wolno pobierać opłaty za 2 pierwsze doby.

EntEr  II 
laptop

 serwis - komis

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

Foto tydzień

W minioną środę firma Arka, zdemontowała sztuczną choinkę, która 
przez kilka tygodni stała na Placu Wolności. Plastykowa konstrukcja, w 
kilku częściach została po przewiezieniu zmagazynowana do pomiesz-
czeń ZBK o pow. kilkudziesięciu metrów kwadratowych. Tam ma być 
pilnie strzeżona przez cały rok. Proponujemy, aby pilnowali jej osadze-
ni. Ci, jak wiadomo, znają dobrze rozkład pomieszczeń (patrz pobicie 
Pani Cicheckiej) i mają dużo czasu. Poza tym „są za darmo”. 

Publiczna prezentacja  na Pl. Wolności 

Nowa bryka dla 
nowogardzkich policjantów! 
Gmina Nowogard miodem, marketami, oraz nowym policyjnym pojazdem pły-
nąca. 15 stycznia około godz. 14:00 został przekazany pod ratuszem dla nowo-
gardzkiej policji nowy  samochód  marki KIA.  Samochód  nie jest oznakowany 
i jako taki będzie  wykorzystywany  - jak nas poinformowano-  do służby w refe-
racie kryminalnym  nowogardzkiej Policji.

Nasz komentarz  
Policja jest instytucją niepodlegającą samorządowi i finansowaną z 

budżetu Państwa. Mimo to gminy często, a  nasza regularnie,  dofinan-
sowują  jej działalność.  Warto przy okazji ostatniego zakupu zauwa-
żyć jednakże, że kolejny samochód generuje  również kolejne koszty, 
na które składają się  chociażby ubezpieczenia (AC i OC)  i  wydatki 
eksploatacyjne. Może się okazać, że Gmina będzie musiała dokładać 
się też do paliwa do tego samochodu, a pieniędzy na paliwo  jak wia-
domo Policji stale brakuje (zwłaszcza, gdy trzeba wytłumaczyć brak 
interwencji). Dlatego  sensowność takich wydatków należałoby dobrze 
przemyśleć. Niestety, żaden z pytanych przez nas radnych nie przypo-
mina sobie, aby burmistrz konsultował z radą miejską decyzję o dofi-
nansowaniu, pokaźną przecież  kwotą, nowego policyjnego auta. Zapy-
taliśmy więc skarbnika pana M. Marchewkę, z której pozycji w budże-
cie    gminnym wyasygnowano to dofinansowanie. Z otrzymanej odpo-
wiedzi wynika, że wydatek ten w kwocie 32500 zł zapisano w budżecie  
na rok 2012 w części wydatki w dziale 754 (bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa) w rozdziale 75404 (Komenda Wojewódzka 
Policji)  w paragrafie 6170. Niestety w dostępnym dla radnych  i opinii 
publicznej  tekście uchwały budżetowej  w tym dziale (754)  i rozdzia-
le (75404)  widnieje dla Komendy Wojewódzkiej Policji  kwota nieco 
inna 30.000 zł  i z przeznaczeniem na  wydatki  bieżące ( na paliwo i  na 
patrole piesze). Tekst  uchwały budżetowej nie posiada konstrukcji w 
dziale wydatki uwzględniającej paragrafy. Nic więc dziwnego, że radni 
nie mogli zobaczyć tego wydatku. Mamy nadzieję, że gdzieś jednak  ten 
zapis realnie    istnieje, a skarbnik go  nam wskaże  explicite (w sposób 
nie budzący wątpliwości).  Rodzi się także pytanie ile pieniędzy i jak 
wydaje się w ciągu roku poza świadomością radnych?  Przypomnijmy, 
że dziura budżetowa Gminy wynosi  tylko w tegorocznym (2013 ) bu-
dżecie  8 mln zł, a gmina znajduje się na granicy zadłużenie (brakuje 
tylko 5%), które grozi zarządem komisarycznym.

Red.

Podczas spotkania na par-
kingu koło Ratusza, Burmistrz 
Nowogardu przekazał kluczy-
ki do nowego radiowozu, zaś 
ks. proboszcz Grzegorz Le-
gutko  poświęcił pojazd, rów-
nocześnie każdemu wręcza-
jąc obrazki z wizerunkiem św. 
Krzysztofa - patrona kierow-
ców. Zakup nowego radiowo-
zu był możliwy dzięki współ-
finansowaniu Gminy, która na 
ten cel przekazała 50% kwo-
ty potrzebnej do jego zakupu. 
Komendant Powiatowy Poli-
cji insp. Krzysztof Targoński 
i podinsp. mgr Mariusz No-
wak   podziękowali za pomoc 
w zakupie nowego radiowozu 
- Bardzo chcielibyśmy podzię-
kować za pomoc samorządowi 
i burmistrzowi za  przekazanie 
części środków na zakup tego 
pięknego samochodu, który bę-
dzie służył nowogardzkim poli-
cjantom na rzecz poprawy bez-
pieczeństwa, które zawsze po-
winno być zadaniem prioryte-
towym dla Policji. - powiedział 
- insp. Krzysztof Targoński.

 Zakup samochodu  powięk-
szył aktualny tabor nowo-
gardzkiej Policji (obsługującej  
gminę Nowogard i Osina ) do 
7 samochodów – w tym dwa 
nieoznakowane, oraz dwóch 
skuterów (te ostatnie niezbyt 
często  widać w akcji).    

tekst i foto: Jarek Bzowy 

08.01.2013r.
1/ Uszkodzenie samocho-

du osobowego Opel Sigma – za-
parkowanego na parkingu przed 
Bankiem przy ul. Bankowej. 
(godz. 12.40)

2/ Kradzież alkoholu w NET-
TO – sprawca ukarany mandatem 
karnym; ( godz. 12.50 );

3/ Kradzież 2 butli z gazem pro-
pan – butan przy ul. Cmentarnej 
– sprawcy zatrzymani, osadzeni w 
PDOZ KPP w Goleniowie do dal-
szych czynności.

09.01.2013r.
1/ Kolizja drogowa przy ul. 3-go 

Maja – wjazd do stacji paliw PKN 
ORLEN – VW t-$ i NISSAN – 
sprawca ukarany mandatem kar-
nym;

2/ Kradzież elektronarzędzi , 
narzędzi i przewodu elektryczne-
go z pomieszczenia gospodarcze-
go w m. Sikorki na kwotę 1700zł 
– przyjęto zawiadomienie o prze-
stępstwie.

10.01.2013r.
1/ Kolizja drogowa z udziałem 

osoby pieszej i samochodu Re-
nault Clio na ul. Bankowej w No-
wogardzie – osoba piesza  po-
trącona w trakcie prawidłowego 
przechodzenia przez jezdnię na 
przejściu dla pieszych - dozna-
ła ogólnych potłuczeo ciała – za-
kwalifikowano jako kolizję dro-
gową – sprawca – kierująca sa-
mochodem osobowym ukarana 
MKK.

2/ Ujawniono pijanego mężczy-
znę, który leżał w rejonie kościo-
ła w m. Węgorza – odwieziono do 
domu;

11.01.2013r.
1/ Kolizja drogowa na ul. Boh. 

Warszawy – Toyota i Fiat Doblo – 

sprawca kierujący samochodem 
Toyota ukarany MKK.

2/ Kradzież skrzynki piwa w 
sklepie przy ul. Boh. Warszawy – 
ustalono sprawców kradzieży, zo-
staną skierowane wnioski o uka-
ranie do SR WIIK w Goleniowie z 
art. 119 &1 KW.

3/ Kradzież torebki damskiej z 
zawartością m.in. dokumentów w 
dyskotece „Przystań” w Nowogar-
dzie;

4/ Kradzież z włamaniem do 
sklepu motoryzacyjnego przy ul. 
Boh. Warszawy w Nowogardzie 
– skradziono oleje, akumulatory i 
inne przedmioty na ogólna sumę 
strat 1100zł;

 12.01.2013r.
1/ Uszkodzenie kłódki zabez-

pieczającej drzwi di magazynu 
przy rampie PKP – sprawca usta-
lony; przyjęto zawiadomienie o 
wykroczeniu;

13.01.2013r.
1/ Uszkodzenie płotu w m. 

Czermnica przez kierującego sa-
mochodem osobowym m-ki 
Audi;

2/ Kradzież paliwa na stacji 
PKN ORLEN – przyjęto zawiado-
mienie o wykroczeniu;

14.01.2013r.
1/ Uszkodzenie furtki i drzwi 

wejściowych altanki ogrodowej 
przy ul. 3-go Maja – straty 230zł;

2/ Zatrzymano kierującego sa-
mochodem Hyundai Pony, który 
kierował pojazdem pomimo za-
kazu prowadzenia pojazdów me-
chanicznych wydanego przez SR 
W Goleniowie;

Sporządził: Kierownik RP KP  
w Nowogardzie

Asp. Robert Krzak.

Kronika policyjna 
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

P R O M O C J A
PÓŁ TONY OPAŁU

worek drewna  
GRATIS

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL 

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał,drewno,
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport 
Sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

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

Pomóżmy sobie!
•	 Przyjmę narożnik pokojowy oraz segment kuchenny  tel. 

665 - 566-856
•	 Przyjmę  wersalkę z fotelami oraz szafkę na dziecięce ubra-

nia tel. 883-241-291 
•	 Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie, ławę pokojową 

i TV  tel.782-556-716
•	 Przyjmę fotel do biurka, informacja tel. 504-874-397 lub 

pod nr tel. red. 91 22-165 
•	 Przyjmę sprawny  odkurzacz,  tel. 512012823 lub tel. re-

dakcyjny 913921165
•	 Przyjmę 2 fotele rozkładane do spania dla dzieci w wieku 5 

lat  - tel.516 648-561 
•	 Oddam sprawny telewizor 91-39-25-788
•	 Oddam wózek inwalidzki mało używany 725436266 
•	 Oddam 2 garnitury w kolorze granat na wzrost 176-186 

cm. Są  w dobrym stanie. Tel. 783-307-774
•	 Oddam wózek inwalidzki w bardzo dobrym stanie nr kon-

taktowy. tel. 725-536-266. Wózek jest do odebrania w miej-
scowości Trzechel 

Kolejny supermarket w Nowogardzie? 
Poznańska spółka Immobilia Consult, która jest właścicielem pozostałości po byłej centrali nasiennej przy ul. Bema, planowała wybu-
dować tam supermarket. Niestety, zarząd spółki nie chce zdradzić ani tego, którą z sieci dyskontów reprezentuje, ani też tego, czy plany 
budowy sklepu są nadal aktualne. Wiadomo tylko jedno. Na razie postępowanie zmierzające do wydania warunków zabudowy dla ta-
jemniczego dyskontu zostało zawieszone. 

O spółce próżno szukać kon-
kretnych informacji w dostęp-
nych źródłach. Wiadomo tyl-
ko, że ma siedzibę w Poznaniu 
i reprezentuje ją jeden czło-
wiek – niejaki pan Bayer Klaus. 
W książce telefonicznej udało 
nam się odnaleźć numer kon-
taktowy do siedziby zarządu 
spółki. Niestety prezesostwo 
nie chciało z nami rozmawiać, 
wydając jedynie krótki komu-
nikat o treści: „nie udzielamy 
w tej sprawie żadnych informa-
cji”. Nie udało nam się zatem 
dowiedzieć, którą z sieci mar-
ketów działających na naszym 
rynku reprezentuje Immobilia. 
Nie wiadomo też, na ile plany 
o budowie sklepu wielkopo-
wierzchniowego w Nowogar-
dzie są nadal aktualne. Dla-
czego? Jak dowiedziała się re-
dakcja DN, w czerwcu ubie-
głego roku, spółka złożyła do 
Wydziału Architektury, Bu-
downictwa i Planowania Prze-
strzennego UM Nowogard, 
wniosek o wydanie warunków 
zabudowy dla inwestycji po-
legającej na budowie obiektu 
handlowego wraz z całym za-
pleczem (parking plus budyn-
ki gospodarcze) na terenie by-
łej centrali nasiennej przy ul. 
Bema, której jest właścicielem. 
Całość miała zajmować po-
wierzchnię do 2 tysięcy me-
trów kwadratowych.  We wrze-
śniu z planów się jednak wyco-
fała – przynajmniej na razie. 

Po przeprowadzeniu anali-
zy urbanistycznej, projekt decy-

zji o warunkach zabudowy nie 
spełnił oczekiwań inwestora, w 
związku z czym, na wniosek 
spółki, Urząd 5 września 2012 
roku zawiesił postępowanie ad-
ministracyjne w tej sprawie 
– poinformowała nas Arleta 
Pawlik, z miejskiego Wydziału 
Architektury. 

W praktyce spółce nie od-
powiadała wielkość budynku, 
na którego wybudowanie mo-
głaby uzyskać pozwolenia, we-
dług analiz przeprowadzonych 

przez urbanistę. Czy to ozna-
cza, że spółka całkowicie za-
niechała swoich planów? Tego 
nie wiadomo. Być może wła-
ściciel terenu szuka kolejnej 
sieci dużych sklepów, którym 
będzie opłacało się zainwesto-
wać w Nowogardzie pieniądze, 

biorąc pod uwagę realia urba-
nistyczne. 

Ludzie marketu nie chcą!
Gdyby temat budowy mar-

ketu przy ul. Bema powrócił, 
spółka z Poznania musi liczyć 
się z protestami mieszkańców. 
Inwestycja bowiem już w pro-
cesie postępowania admini-
stracyjnego, które rozpoczę-
to na wniosek spółki w czerw-
cu ubiegłego roku, napotkała 
sprzeciw właścicieli działek są-
siadujących z centralą nasien-
ną. Ci musieli być zgodnie z 
prawem poinformowani o pla-
nach inwestora. Wiadomo też, 
że inwestycji nie sprzyjają wła-
dze miasta, o czym jak się do-
wiedzieliśmy, spółka również 
została wyraźnie poinformo-
wana. 

Inwestor nie ma też co li-
czyć na dobre słowo od wła-
ścicieli i pracowników punk-
tów handlowych funkcjonują-
cych na osiedlu. Wczoraj od-
wiedziliśmy kilka z nich, pyta-
jąc o opinię na temat marketu, 
który być może w przyszłości 
powstanie w okolicy. Wszyscy 
zgodnie mówili, że oznaczało-
by to dla nich koniec interesu. 

To byłaby makabra. Przecież 
teraz człowieka nie stać na za-
trudnienie pracownika, czy na-
wet stażysty. Ledwo wiążemy 
tutaj koniec z końcem – przy-
znaje Danuta Lisowska, która 
od wielu lat prowadzi na osie-
dlu sklep wielkoprzemysłowy. 

Jeśli tutaj powstanie super-

market, dla nas oznaczałoby to 
z pewnością ogromny spadek 
obrotów i liczy klientów, a co za 
tym idzie, wiele osób straciłoby 
pracę – mówi sprzedawczyni 
sklepu spożywczo-monopolo-
wego. 

Na osiedlu Bema - Leśna 
funkcjonuje kilkanaście punk-
tów handlowych, w których 
pracę ma około 20 osób. 

Nowogard w kręgu zainte-
resowania

Jakoś tak się zdarza, że No-
wogard szczególnie upodoba-
ły sobie duże sieci handlowe. 
To swoisty fonemem, patrząc 
chociażby na statystyki bezro-
bocia.  Nie dość, że w mieście 
funkcjonuje już 6 supermarke-
tów i kilka sklepów sieciowych 
(głównie drogerii), co jakiś 
czas,  kolejne pukają do bram 
miasta. Rok temu ktoś chciał 
kupić działkę po byłym Przeło-

mie przy ul. Młynarskiej, któ-
rej właścicielem jest pan Stani-
sław Mosiniak. Przedsiębior-
ca przyznaje, że dawano mu za 
nieruchomość nawet 3 mln zł. 
Mężczyzna który z nim rozma-
wiał, nie chciał zdradzić w czy-
im imieniu występuje, ale nie 
ukrywał, że reprezentuje dużą 
sieć handlową. Z nieoficjal-
nych informacji wynikało, że 
chodziło o Tesco. 

Kilka lat wcześniej, inna fir-
ma interesowała się gruntami 
po byłej krochmalni. Wówczas 
również mówiło się o powsta-
niu tam supermarketu. 

Teren po byłej centra-

Na osiedlu Bema funkcjonuje kilkanaście punktów handlowych. Na zdjęciu kilka z 
nich, usytuowanych na samym początku osiedla. 

Danuta Lisowska od lat prowadzi sklep 
na osiedlu Bema – jest przekonana, że 
po otwarciu supermarketu przyszłość 
jej interesu stanie pod znakiem zapy-
tania. 
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Kolejny supermarket w Nowogardzie? 
li nasiennej, również nie 
pierwszy raz wymienia-

ny jest, jako potencjalna loka-
lizacja dla dużych marketów. 
Przed dwoma laty, jak wieść 
gminna niosła, wybudowa-
niem tam swojego sklepu za-
interesowana była siec sklepów 
budowlano-dekoracyjnych – 
najprawdopodobniej Leroy 
Merli.   

Jedno jest niemal pewne. 
Działka przy wjeździe na uli-
cę Bema, to z punktu widze-
nia biznesplanu wielkiej sieci 
ostatnie miejsce w Nowogar-
dzie, gdzie mógłby powstać su-
permarket. Osiedle zamiesz-
kuje grubo ponad 3 tys. miesz-
kańców. Do tego trzeba tak-
że doliczyć kolejne kilkaset 
osób z pobliskich miejscowo-
ści wiejskich tj. Miętno, Glic-
ko, Wołowiec. Wszyscy oni za-
opatrują się w centrum miasta, 
poza drobnymi zakupami ro-
bionymi na samym osiedlu. To 

sprawia, że lokalizacja ta gwa-
rantuje każdemu dyskonto-
wi „czysty zysk”. Pytanie tylko, 
czy o zysku może mówić mia-
sto i jego mieszkańcy? Zda-
niem prezesa Stowarzyszenia 
Forum Gospodarczego Ziemi 
Nowogardzkiej, nie ma na to 
szansy. 

Kiedy przed 10 laty powsta-
wał pierwszy w mieście super-
market ostrzegaliśmy, że dla 
miasta przyniesie to więcej 
strat niż korzyści. Spełniły się 
nasze obawy. Wielu przedsię-
biorców musiało zrezygnować 
z prowadzenia swojego bizne-
su, a ci, którzy przetrwali, naj-
częściej ograniczali swój asor-
tyment, bądź też zmienili profil 
działalności. Szkoda, że wów-
czas nie wyciągnięto oczywi-
stych wniosków i nie zmieniono 
prawa w ten sposób, by ograni-
czyć ekspansję sklepów wielko-
powierzchniowych, które w ża-
den sposób nie są nastawione 

na wymianę handlową z lokal-
nym dostawcą – mówi Stani-
sław Rynkiewicz. 

Na razie widmo powsta-

nia kolejnego supermarketu 
się oddaliło. Na jak długo, nie 
wiadomo? O dalszych losach 
nieruchomości przy ul. Bema 

będziemy informować na bie-
żąco. 

Marcin Simiński 

Teren po byłym „Przełomie”. W tym miejscu, przed dwoma laty, miał ponoć powstać dyskont sieci Tesco. 

Elektrownia słoneczna pod Nowogardem 
Pod Nowogardem ma powstać olbrzymia elektrownia słoneczna. Inwestorem oryginalnego przedsięwzięcia jest spółka „Si Power” z 
Warszawy – specjalizująca się w budowie  instalacji fotowoltaicznych. 

Spółka jeszcze w ubiegłym 
roku wystąpiła do Urzędu 
Miejskiego w Nowogardzie o 
wydanie warunków zabudo-
wy pod budowę elektrowni 
słonecznej. Dokumentacja, na 
podstawie której może zostać 
wydane przez starostwo  po-
zwolenie na budowę, ma być 

lada dzień gotowa. Inwesty-
cja ma powstać tuż przy wjeź-
dzie do Wołowca. Na obszarze 
70 ha, zamontowane zostaną 
setki solarów, które pozyski-
wać będą energię elektryczną 
z promieni słonecznych. 

Właściciel gruntu na któ-
rym powstanie elektrownia, 

nie jest mieszkańcem naszej 
Gminy, ale  zaprzyjaźnionym 
z jednym z nowogardzkich 
biznesmenów i to jego zabie-
gi doprowadziły do decyzji in-
westora o rozpoczęciu przed-
sięwzięcia.

Jak wynika z naszych in-
formacji, spółka na budo-

wie jednej farmy solarowej 
nie poprzestanie. Kolejna ma 
powstać w sąsiedztwie,  po 
drugiej stronie drogi na po-
wierzchni 40 ha. Trwają roz-
mowy z właścicielem gruntu. 

Spółka „Si Power” ma sie-
dzibę w Warszawie. Zajmuje 
się nie tylko budową elektrow-

ni solarnych, ale także pro-
dukcją elementów do ich kon-
strukcji tj. paneli fotowoltaicz-
nych – nazwa od zjawiska  wy-
twarzania energii elektrycznej 
ze światła słonecznego. 

MS

Na zdjęciu mapa geodezyjna, na której zaznaczono teren mającej powstać pod Wo-
łowcem elektrowni. Za pomocą szarych, równolegle położonych pasów, zaznaczono 
miejsca, gdzie zostaną ustawione panele solarowe. 

Tak wygląda jedna z elektrowni słonecznych wybudowanych przez spółkę „Si Power”. 

WOŁOWIEC
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Niecodzienne wydarzenie

Dreamliner  
na naszym lotnisku
W środę w godzinach wieczornych zgromadzeni na lotnisku goleniowskim mieli 
okazję  zobaczyć wyjątkowe lądowanie. O godzinie 20.00 na pasie  lotniska usiadł 
najnowszy nabytek LOT-u liniowiec marzeń Boeing 787.

 Samolot odbył lot szkole-
niowy, na pokładzie była tyl-
ko załoga maszyny. Loty te w 
ramach wdrażania samolotu 
do eksploatacji i szkolenia za-
łóg odbywane są na wszystkie 
polskie lotniska. Przypomnij-
my, że LOT jako pierwszy i jak 
dotąd jedyny europejski prze-
woźnik posiada w tej chwili 2 
docelowo 6 sztuk tych najno-

wocześniejszych maszyn Bo-
einga. Pełnię szczęścia zakłóci-
ły niestety ujawnione w ostat-
nich tygodniach w tych maszy-
nach, zwłaszcza w będących w 
posiadaniu  japońskich linii 
lotniczych   usterki. Wszyst-
ko wskazuje jednak na to, że 
wada dotyczy tylko zamonto-
wanych w samolotach bate-
rii i szybko zostanie usunięta 

we wszystkich wyprodukowa-
nych dotychczas dreamliner-
-ach. Widoczny na zdjęciu Bo-
eing 787 lądował na lotnisku w 
Goleniowie w środę dwukrot-
nie najpierw o godzinie 20.00,  
aby po półgodzinnym postoju 
wystartować i ponownie przy-
ziemnić około 22.00.  

sm

Grypa na razie nas omija
Jak informują media ogólnopolskie, w Polsce już ponad 400 tysięcy ludzi zachorowało na grypę. U kilkudziesięciu stwierdzono jej groź-
ną mutację – wirus AHN1. Na szczęście w Nowogardzie na razie epidemii nie ma. Czy mimo wszystko warto się zaszczepić przeciwko 
grypie? 

Do przychodni Praxis 2, przy 
ul. 3 Maja codziennie  zgłasza 
się kilkudziesięciu pacjentów z 
objawami  grypopodobnymi. 
Te, na szczęście, w większości 
są skutkiem działania drob-
nych infekcji bakteryjnych, a 
nie wirusowych.   

Bardzo dużo ludzi zgłasza się 
do naszej przychodni z infekcja-
mi, ale to nie zawsze są chorzy 
na grypę. Takich przypadków 
jest niewiele. Grypa najczęściej 
atakuje ludzi starszych. Wbrew 
temu co się mówi, najrzadziej 
chorują na nią dzieci – mówi 
Dorota Tomasiak, specjalista 
medycyny rodzinnej w Praxis 
2. 

Jak zatem odróżnić groźnego 
wirusa od zwykłego przezię-
bienia? Klasyczna grypa obja-
wia się wysoką gorączką i bó-
lami kostno-mięśniowymi, bez 
kataru i kaszlu, które występu-
ją przy infekcjach najczęściej 

wywołanych przez bakterie. 
Wtedy natychmiast trzeba się 
zgłosić do lekarza pierwszego 
kontaktu, by uniknąć niebez-
piecznych powikłań występu-

jących przy nieleczonej choro-
bie. Wiele mówi się o szczepie-
niach przeciwko grypie. Czy 
warto z nich skorzystać? 

Szczepionki są robione sezo-

nowo. Nie dają one 100% gwa-
rancji, że pacjent nie zachoru-
je, ale chronią przed powikła-
niami. Prosimy więc, aby ze 
szczepienia skorzystały przede 

wszystkim osoby powyżej 65 
roku życia, a także te obciążo-
ne już innymi chorobami, ma-
jące obniżoną odporność. W 
przypadku dzieci, które mają 
odporność na normalnym po-
ziomie, osobiście nie proponuję 
szczepień – mówi D. Tomasiak. 

Ci, którzy zdecydują się za-
szczepić mogą to zrobić nie 
tylko w przychodni Praxis 2. 
Szczepienia na grypę oferu-
ją wszystkie placówki zdrowia 
w Nowogardzie. Cena za jed-
ną szczepionkę wynosi ok. 30 
zł.  Warto jednak pamiętać, 
że przed podjęciem decyzji o 
szczepieniu trzeba się przeba-
dać. Antygeny podane w za-
strzyku na nic się nie przy-
dadzą, gdy będziemy chorzy. 
Wówczas możemy sobie tylko 
zaszkodzić. 

Marcin Simiński 

 Dorota Tomasiak, lekarz rodzinny w Przychodni Praxis 2 przy ul. 3 Maja. 

Kara za nieposiadanie skrzynki pocztowej

Jest odpowiedź 
rzecznika Poczty

Jak informowaliśmy we 
wtorkowym DN od 1 stycz-
nia weszła w życie noweliza-
cja Prawa Pocztowego,  która 
wprowadza m.in. usankcjono-
wany karą pieniężną obowią-
zek posiadania na posesji od-
biorczej skrzynki pocztowej. 
W środę otrzymaliśmy odpo-
wiedź rzecznika Poczty Pol-
skiej na zadane przez nas py-
tanie – kto jest uprawniony 
do przeprowadzania kontro-
li  w zakresie realizacji tego 
obowiązku i do wymierzania 
sankcji karnej. Niżej  treść od-
powiedzi.

Szanowny Panie Redaktorze, 
w nawiązaniu do naszej roz-
mowy telefonicznej przesyłam 
informację. 

Kontrolę dot. posiadania i 
dostępu do skrzynki poczto-
wej przeprowadzą osoby upo-
ważnione przez Prezesa UKE. 
(Urząd Kontroli Elektronicz-
nej).  Kontrola zostaje wszczę-
ta na podstawie zawiadomie-
nia o naruszenia obowiąz-
ku umieszczenia oddawczej 
skrzynki pocztowej, jednak 

przepisy ustawy Prawo pocz-
towe nie określają precyzyjnie 
- kto zobowiązany jest i w ja-
kim trybie do dokonania tego 
zawiadomienia. 

Jeżeli po przeprowadzeniu 
kontroli zaistnieje podstawa 
do wymierzenia kary pienięż-
nej (od 50 złotych do 10.000 
złotych), wówczas Prezes UKE 
ustala i wymierza wysokość tej 
kary decyzją administracyjną 
w terminie nieprzekraczają-
cym  24 m-cy od stwierdzenia 
naruszenia tego obowiązku. 
Należy zaznaczyć, że od de-
cyzji przysługiwać będzie pra-
wo do wniesienia odwołania 
do Sądu Okręgowego w War-
szawie - sądu ochrony konku-
rencji i konsumenta w termi-
nie 14 dni od dnia doręczenia 
decyzji. Należy również zazna-
czyć, że Prezes UKE może od-
stąpić od wymierzenia kary je-
żeli stopień szkodliwości czy-
nu jest znikomy, a podmiot za-
przestał naruszenia prawa lub 
zrealizował obowiązek.  

Pozdrawiam
Grzegorz Warchoł

Biuro Prasowe, Poczta Polska S. A. 
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Informacje Parafialne
Vox    Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:

Ryszard Wszelaki, lat: 64, zmarł: 15.01.2013r, pogrzeb: 
17.01.2013r, pogrzeb odbył się na cmentarzu w Nowogardzie. 

Andrzej Wierzbicki, lat: 76, zmarł: 16.01.2013r, pogrzeb: 
18.01.2013r, pogrzeb odbędzie się  o godz. 13:00 na cmentarzu w 
Nowogardzie.

Elżbieta Kołecka, lat: 55, zmarła 16.01.2013r, pogrzeb 
19.01.2013r, pogrzeb odbędzie się o godz. 13:00 na cmentarzu  w 
Nowogardzie.

Jerzy Kozłowski, lat: 60, zmarł: 17.01.2013r, pogrzeb: 19.01.2013r, 
pogrzeb odbędzie się o godz. 15:00 na cmentarzu w Nowogardzie. 

Mirosław Garbat, lat: 57, zmarł 14.01.2013r, pogrzeb 19.01.2013r, 
pogrzeb odbędzie się o godz. 11:00 na cmentarzu  w Nowogardzie.

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Słowa Ewangelii według Świę-
tego Jana

(J 2,1-12) Pierwszy znak w Ka-
nie Galilejskiej

W Kanie Galilejskiej odbywało 
się wesele i była tam Matka Jezu-
sa. Zaproszono na to wesele także 
Jezusa i Jego uczniów. A kiedy za-
brakło wina, Matka Jezusa mówi 
do Niego: Nie mają już wina. Jezus 
Jej odpowiedział: Czyż to moja lub 
Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż 
jeszcze nie nadeszła godzina moja? 
Wtedy Matka Jego powiedziała do 
sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek 
wam powie. Stało zaś tam sześć 
stągwi kamiennych przeznaczo-
nych do żydowskich oczyszczeń, 
z których każda mogła pomieścić 
dwie lub trzy miary. Rzekł do nich 
Jezus: Napełnijcie stągwie wodą! I 
napełnili je aż po brzegi. Potem do 
nich powiedział: Zaczerpnijcie te-
raz i zanieście staroście weselne-
mu! Oni zaś zanieśli. A gdy staro-
sta weselny skosztował wody, któ-
ra stała się winem - nie wiedział 
bowiem, skąd ono pochodzi, ale 
słudzy, którzy czerpali wodę, wie-
dzieli - przywołał pana młodego i 
powiedział do niego: Każdy czło-
wiek stawia najpierw dobre wino, 
a gdy się napiją, wówczas gorsze. 
Ty zachowałeś dobre wino aż do 
tej pory. Taki to początek znaków 
uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. 
Objawił swoją chwałę i uwierzy-
li w Niego Jego uczniowie. Na-
stępnie On, Jego Matka, bracia i 
uczniowie Jego udali się do Kafar-
naum, gdzie pozostali kilka dni.

I uwierzyli w Niego Jego 
uczniowie

  Od przyszłego tygodnia będzie-
my śledzić dzieje Chrystusa opi-
sane w Ewangelii według Św. Łu-
kasza. A na razie skierujmy naszą 
uwagę na fragment z Ewangelii Ja-

nowej. Jest to fragment bardzo do-
brze nam znany. Najczęściej wy-
korzystuje się go przy okazji Mszy 
świętej, połączonej z sakramentem 
małżeństwa. I pewnie najbardziej 
pasuje do takiej uroczystości, sko-
ro mówi o weselu.

Przemiana wody w wino. Pierw-
szy znak, jaki uczynił Jezus. Jan 
napisał, że tym znakiem Jezus ob-
jawił swoją chwałę. Tu, można po-
wiedzieć, zaczyna się dla uczniów 
czas, w którym kluczową rolę bę-
dzie spełniała w ich życiu wiara. 
Ich relacja do Mistrza wejdzie od 
tej pory na wyższy poziom. Za-
cznie pojawiać się w ich odbie-
raniu Jezusa informacja, że mają 
przed sobą kogoś posłanego przez 
Boga, kto może dać im prawdziwą 
wolność, prawdziwy pokój, praw-
dziwą miłość, kto może dać im 
wszystko.

Na weselu dokonało się dużo 
więcej, niż można wyczytać z 
tego fragmentu. Niektórzy lu-
bią skupiać się na samej przemia-
nie, a może bardziej na winie, któ-
re okazało się bardzo dobre. Nie 
wspomnę o tym, że było go bar-
dzo dużo. Może też niejeden z 
czytających Ewangelię, czy może 
słuchający jej, uśmiechnie się 
pod wąsem. Bo przecież pierwszy 
cud powinien być chyba bardziej 
wzniosły, a nie taki przyziemny, 
do tego niosący ze sobą niebezpie-
czeństwo nadużycia.

Inni może zwracają większą 
uwagę na fakt, że na wesele za-
proszono Matkę Jezusa. Wzrusza, 
choć pewnie nie dziwi, wrażliwość 
Maryi na potrzeby człowieka. Po 
pierwszym zdziwieniu, jakie wy-
wołują słowa Jezusa, skierowane 
do matki, przychodzi opamięta-
nie, że przecież nie mogą one zbić 
z tropu kogoś, kto doskonale zda-
je sobie sprawę z tego, z kim ma 
do czynienia. A skoro Jezus w ten 
sposób się odzywa, to widocznie 
ma ku temu powody.

Można jeszcze popatrzeć na po-
stawę sług, którzy napełnili stą-
gwie wodą. Wykonali to polece-
nie dokładnie i to w czasie, który 
mógłby być spędzony przez nich 
w dużo przyjemniejszy sposób. 
Mimo to napełnili naczynia aż po 
brzegi. Już lepiej się nie dało. Do-

brzy słudzy. Ciekawe czy spodzie-
wali się, że ich praca przyniesie 
taki efekt. 

Taki był pierwszy znak Boskiej 
obecności. Nie był widowisko-
wy, czy oparty na efektach, któ-
re wszyscy mogliby dostrzec. Nie 
towarzyszyły mu wielkie słowa, 
nie było też jakichś znaczących 
gestów. Na takie znaki przyjdzie 
jeszcze pora, nadejdzie odpowied-
nia godzina. Jeszcze nie teraz. Te-
raz jest czas na taki właśnie znak. 
Sam w sobie niepozorny, a jednak 
mogący mieć wpływ na każdego, 
kto spróbuje tego wina. 

I był to znak na miarę rozpo-
częcia działalności. Jezus zwraca 
się do swojej Matki nazywając Ją 
Niewiastą. Tak samo zwróci się do 
Niej z wysokości krzyża: „Niewia-
sto, oto syn Twój”, polecając swo-
jej Matce wszystkich ludzi. Ale za-
nim to nastąpi, będzie miał miej-
sce moment, w którym również 
nie zobaczymy efektownych zna-
ków. Będzie podobnie jak na wese-
lu w Kanie. Chociaż temu znako-
wi będą towarzyszyły wielkie sło-
wa: „Pijcie z niego wszyscy, bo to 
jest moja Krew Przymierza, która 
za wielu będzie wylana na odpusz-
czenie grzechów”(Mt 26, 27-28). 

Rozpoczynając swoją działal-
ność, Jezus przemienił wodę w 
wino. Kończąc misję, z którą przy-
był do nas, zamienił wino w swo-
ją krew. I będzie to czynił w cza-
sie każdej Mszy świętej. Dokład-
nie tak samo, jak uczynił wtedy, 
w wieczerniku. Za każdym ra-
zem, gdy jesteśmy na Eucharystii, 
mamy możliwość przeżycia czegoś 
wielkiego, być światkami wielkich 
znaków, choć bez efektów specjal-
nych. Może dlatego jest to dla nas 
czasem takie trudne. 

Gdyby można było mieć wrażli-
wość Maryi, Jej otwartość na sło-
wa Jezusa, które czasem mogą zbić 
z tropu. Gdyby można było być 
tak solidnym, jak owi słudzy, któ-
rzy tak dobrze wypełnili zadanie. 
Gdyby można…

Do setnika zaś Jezus rzekł: „Idź, 
niech ci się stanie, jak uwierzyłeś”. 
I o tej godzinie jego sługa odzyskał 
zdrowie (Mt 8, 13).

   Czyli można.
Ks. Grzegorz Podlaski

Wizyty duszpasterskie Parafiach

Gdzie po kolędzie? 
Poniżej podajemy terminy wizyt duszpasterskich 
(ostatnich już)na najbliższe dni w poszczególnych 
Parafiach w Nowogardzie. 

Parafia pw. Św. Rafała Kali-
nowskiego w Nowogardzie.

 Kolęda rozpoczyna się o godz. 
16.00, a kończy ok. godz. 21.00, a 
na wioskach o godz. 10,00

Piątek – 18.-1.2013r - ul. Że-
romskiego od nr 18 i 20 do nr 28 
oraz ul. Racibora I 1

Sobota – 19.01.2013r - Kulice 
oraz Sąpolnica

Poniedziałek - 21.01.2013r – 
ul. Boh. Warszawy od nr 1 do nr 
22a, ul. Krótka i ul. Łąkowa 

Wtorek - 22.01.2013r – ul. 
Boh. Warszawy od nr 23 do nr 41

Środa – 23.01.2013r - ul. Boh. 
Warszawy od nr 44 do nr 64 oraz 
ul. Radosława

Czwartek – 24 .01.2013r - ul. 
Boh. Warszawy od nr 68 do nr 72  
oraz Sąpole

Piątek – 25.01.2013r - ul. Boh. 
Warszawy od nr 73 do nr 105 oraz 
Nowogard-Kulice (domki)

Sobota – 26 .01.2013r - ul. Boh. 
Warszawy nr 106, ul. Światowi-
da 1 mieszkania od nr 1 do nr 36 
oraz Konarzewo od godz. 10:00

Ofiary składane przy ok. kolędy 
przeznaczone są na budowę świe-
tlicy. Woda święcona i kreda jest 
dostępna w kościele.

Parafia pw. Matki Boskiej Fa-
timskiej w Nowogardzie

 W parafii pw. Matki Boskiej 
Fatimskiej w Nowogardzie, 
Msza św. od poniedziałku do piąt-
ku o godz. 15.30.

Kolędy będą prowadzone od 
godz. 16:00.

Piątek – 18.01.2013r. - ul. Le-
śnej bloki nr 1, 2 i 3

Sobota – 19.01.2013r. - Kolę-
da od godz. 9.00 w Lestkowie oraz 
kolęda od godz. 11.00 w Zbysze-
wicach i Otrębach. 

Poniedziałek - 21.01.2013r. - 
ul. Leśna nr 4, 5 i 6

Wtorek – 22.01.2013r. 
– ul. Leśna 6a, 6b 
Środa – 23.01.2013r. - ul. Leśna 
7, 8 i 9

Czwartek – 24.01.2013r. - ul. 
Leśna 10, 11 i 12

Piątek – 25.01.2013r. – wizyty 
duszpasterskie odbędą się u ro-
dzin, których ksiądz nie zastał po 
kolędzie, a które chcą przyjąć ka-
płana w swoim domu. 

Biuro Parafialne otwarte w so-
botę od godz. 16.00 do godz. 
17.00. 

Parafia pw. WNMP w Nowo-
gardzie 

Kolęda w parafii pw. WNMP 
rozpoczyna się od poniedziałku 
do piątku od godz. 16:00, a w so-
botę od godz. 14:00.

W sobotę tj. 19.01.2013r. w Pa-
rafii pw. WNMP będzie prowa-
dzona również kolęda uzupeł-
niająca, wizyty duszpasterskie 
odbędą się u rodzin, których 
ksiądz nie zastał po kolędzie, 
a które chcą przyjąć kapłana w 
swoim domu. 

 Woda święcona i kreda jest do-
stępna przy żłóbku.

Wizyta duszpasterska ks. Pro-
boszcza

Sobota - 19.01.2013r. - Plac 
Wolności 6(9-48)

Wizyta duszpasterska ks. An-
drzeja Kamińskiego

Piątek - 18.01.2013r. - War-
szawska10(51-100)

Wizyta duszpasterska ks. An-
drzeja Gańskiego

Piątek - 18.01.2013r. - War-
szawska 10(1–50)

Wizyta duszpasterska  ks. Ro-
berta

Piątek - 18.01.2013r. - War-
szawska 11(1–70) 

Opr. MR
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Ani 
Wierzbickiej

wyrazy głębokiego
współczucia

z powodu
śmierci mamy

składają 
koleżanki z pracy

Naszej koleżance

Janinie 
Grzesik

wyrazy głębokiego
współczucia i słowa 

otuchy z powodu
śmierci taty
składają koleżanki  
i koledzy z pracy

„Obojętność to paraliż duszy, 
przedwczesna śmierć”

  A. Czechow

Biblioteka poleca

Najnowsza powieść WOJ-
CIECHA PIOTRA KWIAT-
KA nosi tytuł „OBYWATEL”. 
Autor znany do tej pory jako 
twórca powieści kryminalnych 
„Klubu Srebrnego Klucza” i 
„Ewa wzywa 07 …”. „Obywa-
tel”, to powieść polityczno-kry-
minalna, a właściwie thriller, 
to historia samotnego mścicie-
la, który po kolejnym ogłoszo-
nym w mediach wyroku – wy-
roku uniewinniającym byłego 
esbeka, sam zaczyna wymie-
rzać sprawiedliwość. Opraw-
cy, na ogół dobrze ustawieni w 
biznesie, polityce, lub szeroko 
rozumianej kulturze, giną do-
kładnie w taki sam sposób, w 
jaki zadawali śmierć. Ścigają-
cy ich „obywatel” działa meto-
dycznie, w sposób przemyśla-
ny i skuteczny. Dzięki sprytne-
mu dojściu do tajnych archi-
wów, posiada informacje, któ-
re pozwalają mu żądać od ka-
tów przyznania się do winy, co 
umożliwiłoby wznowienie po-
stępowania sądowego. Mści-
ciel wyznacza termin, po jego 
upływie – zabija.

Obywatel, człowiek-widmo, 
który wymierza kary za zbrod-
nie poprzedniego systemu roz-
począł polowanie. Politycy, 

byli esbecy, ludzie mediów – 
nikt nie jest bezpieczny, zanie-
pokojony rząd powołuje spe-
cjalny oddział, który ma jedno 
zadanie do wykonania – zła-
pać Obywatela. Rozpoczyna 
się pościg. Jednakże Obywate-
la, który jest niczym krzyk su-
mienia bezradnej Polski, nie 
da się po prostu uciszyć. Prze-
cież pewne sprawy nie ulegają 
nigdy przedawnieniu.

„Obywatel” to nie jeden z 
wielu banalnych kryminałów. 
To znakomita powieść, która 
pokazuje, że od przeszłości nie 
da się uciec. Zanim rachunki 
nie zostaną wyrównane, nikt 
nie może spać spokojnie.

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz

Caritas informuje 
Zespół Caritas przy parafii pw. WNMP informuje, że w dniu 

18 stycznia (piątek), w siedzibie organizacji przy ul. 700 Le-
cia (w podwórku ZBK), o godz. 10.00 odbędzie się wydawka 
żywności. Szczególnie zapraszamy osoby, które nie skorzystały 
jeszcze z pomocy naszej organizacji w styczniu. 

ks. proboszcz 
G. Legutko

Uwaga! 

Znaleziono klucze
W  okolicy ul. 15-Lutego znaleziono 2 pary  

kluczy – widoczne na zdjęciu, które  są do ode-
brania w redakcji DN. 

Na ul. 3 Maja (przy OPS-sie) w dniu 14.01.2013 
r.  znaleziono klucze, w tym jeden od samocho-
du m-ki  VW, oraz dwa podobne, wszystkie one 
są osadzone na czarną plastikową  nasadkę. Klu-
cze od zaraz są do odbioru w redakcji DN. 

- rok 1993
Fałszywa pomoc? – ( DN z 

dnia 15.01.1993r. nr 9)
Bieda i głód to takie nie-

chciane małżeństwo, w które 
wżera się coraz więcej rodzin, 
bo w marszu do Europy całe 
rzesze utraciły pracę, a obecnie 
nawet status bezrobotnych i 
zasiłki czyli tzw. „kuroniówki”. 
Do tych rodzin wciska się bie-
da, a ta nieodłącznie wlecze za 
sobą głód, chłód i inne niemi-
łe przypadłości. W takich sytu-
acjach najbardziej cierpią dzie-
ci i dziś o tym. W art. pt. „Po-
magają przez cały rok” (Głos 
Szcz. z dn. 29.12.1992r.) czy-
tamy, że w naszej gminie bez-
płatne dożywianie otrzymuje 
ponad 300 dzieci, na co gmi-
na wyłożyła 120 mln zł. i dalej, 
„Ponadto w 1993 roku zamie-
rzamy wprowadzić we wszyst-
kich szkołach tzw. „zupy dla 
wszystkich”. Wszystkie głodne 
dzieci będą mogły zjeść nie-
odpłatnie zupę, niezależnie od 
sytuacji materialnej rodziców. 
Oczywiście, poza dotychczas 
organizowanym dożywianiem. 
Jest to wspólny pomysł ośrod-
ka i władz gminy, które dadzą 
na to pieniądze.” – koniec cy-
tatu. Dane do cytowanego po-
wyżej artykułu przekazała kie-
rownik Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Nowogardzie Pani 
Teresa Skibska. Teraz to mi 
wyjaśnia, dlaczego po ulicach 
naszego miasta chodzą głodne, 
szkolne dzieci i proszą – lub 
żebrzą jak kto woli – o chleb. 
Jest to klasyczny przykład, jak 
w imię źle pojętej solidarności 
czyni się wielką krzywdę dzie-
ciom biednym i głodnym. Je-
żeli faktycznie jest to pomysł 
m.in. władz gminy, które dają 

na to pieniądze, to publiczne-
go wyjaśnienia wymagają kwe-
stie, - do jakich celów i komu 
winna służyć statutowa pomoc 
Ośrodka Pomocy Społecznej? 
– jakim prawem lub według 
czyich (personalnie) uzgod-
nić, pomoc ta ma być przewar-
tościowana na dzieci z rodzin 
dobrze i bardzo dobrze sytu-
owanych? Pomijam w tym za-
gadnienia organizacyjno-tech-
niczne, zakup naczyń, obsłu-
ga itp. i koszty z tym związa-
ne. Myślę, że sprawa dożywia-
nia dzieci winna być w cało-
ści przekazana w gestie szkół 
i służyć faktycznie potrzebują-
cym pomocy. Rozeznanie wy-
chowawców klasowych winno 
być podstawą, choć nie jedyną 
opinią przy typowaniu dzieci 
do tej formy opieki. Na skan-
dal zakrawa twierdzenie, że 
„bardzo często ciepła strawa w 
szkole jest jedynym posiłkiem 
w ciągu całego dnia”. Ta droga 
nie prowadzi do Europy, a co 
najwyżej do … piekła. 

M. Piórko

Zwolnieni z … myślenia? 
(DN z dnia 26.01.1993r. nr 15)

Minął weekend, zaczął się 
tydzień. Tydzień składa się z 
kilku szarych, uciążliwych dni. 
Tak mówią ludzie. Im więcej 
mówią, tym bardziej w to wie-
rzą. Rzeczywiście jest kiep-
sko – mówi Jan C. Ale zapo-
mniał pan Jan, że on również 
i jego działania są elementem 
codziennej rzeczywistości. W 
miniony piątek, sobotę i nie-
dzielę był gotowy do projek-
cji w naszym kinie film polski 
Waldemara  Krzystka „Zwol-
nieni z życia”.  (…) Gdy po-
jawiło się video, blady strach 

padł na kina. Teraz wiadomo, 
że nie zastąpi wygodny fotel i 
kolorowy telewizor atmosfery 
dużego ekranu. Oglądam dużo 
na ekranie video, ale kina się 
nie wyrzekam. A gdzie reszta? 
Nie było żadnych zsyłek kino-
manów na Sybir, nie mają też 
preferencji w zwolnieniach z 
pracy. Czekają. Bilety zdro-
żały, ale kaszanka też. A żyje 
się. Jest ciężko, ale niech mi 
ktoś powie, że w czasie okupa-
cji nie chodziło się do kina, że 
zamykali kina, bo były deficy-
towe. Tak kochani, sami sobie 
kopiecie dół. (…) zarżniemy 
własnymi rączkami ostatnią 
dużą placówkę kulturalną w 
tym mieście. Występy „Truba-
durów” czy Wodeckiego wio-
sny nie uczynią, ą najmądrzej-
szy nawet „Terminator” czy 
„Batman” nie zastąpią wybit-
nych pozycji Kina polskiego i 
światowego. Bo wiecie, z kul-
turą to jest tak. Nigdy nie ma 
za dużo czasu i pieniędzy żeby 
sobie chodzić po kinach i te-
atrach. I albo się z nią  obcu-
je przez całe życie bez wzglę-
du na trudności, albo się sie-
dzi ze znajomymi w kawiarni i: 
„nudy w tej dziurze, nic się nie 
dzieje.”(…_) Teraz sami sobie 
przydzielamy, według potrzeb. 
Kulturę też. Trudno mieć pre-
tensje do młodzieży, że nie 
zna Jandy czy nie przepadają 
za filmem psychologicznym. 
Na Koncercie Świątecznej Po-
mocy sala kinowa trzeszczała 
w szwach. A gdzie reszta? Ale 
poczekajcie, niech tylko za-
mkną kino. (…) Będzie płacz, 
oj będzie…

Obserwator
Opr. MR

20 lat temu                  pisał:
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Sprzedam nowe, własnościowe,  
2 pokojowe mieszkanie o pow. 58 m2 
w Nowogardzie na ulicy Racibora I 4

KONTAKT:                PIB „PRO-BUD s.c.
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14
tel.: 91 39 25552; 783 570 056    www: probud-nowogard.pl
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Nasi przedsiębiorcy - Daniela Łokaj sklep DEZAR

Ten sklep zna chyba każdy!
Od  1977 roku sklep DEZAR również zwany potocznie przez mieszkańców Nowogardu i okoliczne miejscowości ”żelazny”, oferu-
je klientom materiały oraz różne narzędzia dla majsterkowiczów do prac wykończeniowych do domu i firmy. W ramach cyklu „Nasi 
przedsiębiorcy” przedstawiamy  więc sklep, który ma status niemalże kultowego w naszym mieście. Właścicielem  sklepu  od 1992 jest 
Pani Daniela Łokaj.

Dziennik Nowogardzki: 
Tytułem wstępu do wywiadu 
zapytam panią czy na sprze-
daży gwoździ można się do-
robić?

Daniela Łokaj właścicielka 
sklepu - Faktycznie potrafi pan 
zaskoczyć z tym pierwszym py-
taniem, ale ja od razu powiem, 
że właśnie można! Chodź ten 
gwóźdź i inne metalowe śrubki, 
wkrętki itp. zapewniają  nam  
tylko pracę i wiem, że  na pew-
no będę miała na chleb i nie 
muszę się martwić o to, czy mi 
go zabraknie. Lecz to nie ozna-
cza, że mam majątek, bo go nie 
mam. Mieszkam w mieszkaniu 
spółdzielczym i żyję jak nor-
malny obywatel i rodzic poma-
gając również swoim dzieciom.

Sięgając do źródeł na te-
mat działalności czy począt-
ków sklepu.... odkryłem, że 
sklep prowadził od zawsze 
taką sprzedaż, ale na począt-
ku  nie należał do Pani.

To prawda. Sklep został mi 
przekazany od Gminnej Spół-
dzielni w roku 1992 i nie po-
wiem, żebym była usatysfak-
cjonowana z tego tytułu, bo 
nikt przecież w tym okresie nie 
wiedział  co się wiąże z prywa-
tyzacją, a nawet  sam termin 
był bardzo obco brzmiący. By-
łam jako  jedna z pierwszych  w 
GS, która podjęła to wezwanie, 
gdyż inne panie bały się i zre-
zygnowały z takiego odważne-
go wówczas kroku. Uważałam, 
że i tak nie ma lepszego wyj-
ścia, dlatego musiałam spró-
bować, ale zaznaczam, było mi 

wówczas bardzo ciężko. Jednak 
jakoś przy życzliwości pewnych 
osób udało mi się utrzymać 
sklep i pospłacać wszystkie  ów-
czesne  zobowiązania.

W sklepie jest tyle towaru i 
różnych artykułów, że może 
lepiej zapytam, czego w nim 
nie ma?

Tak, dlatego ze względu na 
bardzo dużą ilość asortymen-
tu oraz dość znaczną sprzedaj-
ność towaru nie umieszczam 
np. szczegółowej oferty na stro-
nie internetowej, której  tak na-
prawdę nie posiadam. Naszą 
reklamą jest powracający za-
dowolony klient, jak również 
nasza uczciwość i wszechstron-
ność pracowników. Wachlarz 
czy asortyment sprzedawanych 
produktów jest bardzo szeroki. 
Dlatego wymienię te najważ-
niejsze artykuły, które przycho-
dzą mi do głowy z 3 tys. pozy-
cji, które są w sklepie: śruby, 
nakrętki, podkładki, nity - alu-
miniowe, stalowe, inox, różne-
go rodzaju wiertła, gwintow-
niki, narzynki metryczne, ca-
lowe, nitonakrętki: stalowe i 
aluminiowe, zamki, kłódki, 
gwoździe, kotły CO, materiały 
ścierne, materiały na uszczel-
ki: guma, akcesoria malarskie: 
pędzle, wałki, drabiny, grzej-
niki, taczki, elektronarzędzia 
znanych producentów jak np. 
BOSCH, akcesoria ogrodowe 
w tym nasiona i ziemia, zlewy, 
krany itp. oraz artykuły BHP 
czy chemii domowej, jak far-
by. Dodam na koniec, że towar 
ściągamy na zasadzie, „ co kto 

potrzebuje” oraz trzymamy się 
zasady oferowania  sprzedaży 
towarów sezonowych, na któ-
rych zapotrzebowanie  tak na-
prawdę często dyktuje  aktual-
na pora roku.

Różnorodność zgromadzo-
nych towarów wymusza na 
pani załodze jego znajomość 
czy znajomość  terminologii 
dotyczącej zgromadzonych 
tu artykułów?

To prawda. Pracuję tutaj już 
trochę czasu, co wymusiło na 
mnie znajomość asortymentu. 
Muszę się znać na tym co sprze-
daję, dzięki temu wiem jak do-
radzić klientowi. Nie oznacza to 
jednak, że znam się na wszyst-
kim, np. mam kłopot z pewny-
mi nowinkami technicznymi, 
które wprowadzają producenci. 
Cóż, lata lecą i nie sposób znać 
się na wszystkim.

Zauważyłem obserwując 
proces  sprzedaży i obsługi 
klienta, że  pani  zespół  jest 
naprawdę zorientowany. Dla-

tego  zapytam teraz o pracu-
jącą tu załogę.

Wreszcie mam załogę taką, 
jaka powinna być. Na tę chwi-
lę mam na stałe zatrudnionych 
3 pracowników, z których na-
prawdę jestem wreszcie zado-
wolona. Podkreślam nareszcie, 
bo do tego momentu było mi 
ciężko dopasować i zgrać odpo-
wiednich sprzedawców. Ale na 
obecnych  nie mam prawa na-
rzekać , są pracowici, sumien-
ni, obowiązkowi i najważniej-
sze to, że są naprawdę uczciwi.

Dlatego klient może być 

zadowolony pomimo że, jak  
widzę nie proponujecie np. 
rabatów  w sklepie?

To prawda nie dajemy w za-
sadzie rabatów, gdyż nasze ceny 
są i tak niewielkie i na równym 
poziomie tzn. nie różnicujemy 
naszej prowizji np. z powodu 
poziomu zapotrzebowania na 
towar. Staramy się, by ceny były  
dostosowane do kieszeni  nasze-
go klienta - klienta którego zna-
my. Do sklepu najczęściej za-
glądają klienci z wiosek i rów-
nież miasteczek ościennych, jak 
np. Resko. Ci którzy są z  Nowo-
gardu  też wiemy co potrzebują, 
cóż bowiem klient  mieszkają-
cy w bloku może potrzebować? 
Pewnie  coś na działkę czy do 
drobnej naprawy, jak mu się ze-
psuje np.  kompakt w łazience.

Gdybym miał zapytać, jaka 
jest frekwencja odwiedza-
jących sklep klientów to, co 
bym od pani usłyszał?

Nie wiem proszę pana, bo 
nigdy nie  prowadziłam  ta-
kich dokładnych statystyk, ale 

dziennie przypuszczalnie przy-
chodzi tu od 50 do 100 klien-
tów. Powiem, że teraz  jest okres 
gdy jest bardzo” cienko”. Tak 
jest  na ogól w okresie  świąt  czy 
na początku roku.

Ważną rzeczą jest stabil-
ność sprzedaży, jak również 
widoki na przyszłość w tych 
niepewnych czasach. Jakie 
systemy sprzedaży oferujecie 
i  czy może też  współpracuje-
cie  z jakąś firmą partnerską?

Cóż, staram się cały czas 
sklep modernizować. Całkiem 
niedawno zmieniliśmy poszy-
cie dachu, gdyż nam wcześniej 

przeciekał. A w tym roku mam 
w założeniu dobudować duży 
magazyn, który na pewno po-
chłonie trochę środków finan-
sowych. Zdecydowałam się na 
tą inwestycję, gdyż jest tu zwy-
czajnie ciasno do tego stopnia, 
że kiedy jakiś pojazd przyjeżdża 
z towarem lub po towar, to nie 
ma jak go zdjąć  czy zabrać, bo 
nie ma gdzie stanąć. Co do sys-
temu sprzedaży, to prowadzimy 
3 formy: czasami przelew, ale to  
dla solidnych klientów, gotówka 
i na końcu karta bankomatowa 
z tym, że tu zaczynamy sprze-
daż realizować od transakcji nie 
mniejszej niż 20 zł. Natomiast, 
co do firmy partnerskiej, to ow-
szem mamy podpisaną taką 
umowę z firmą YATO kierującą 
swoje produkty do fachowców. 
Pod marką YATO sprzedawane 
są przede wszystkim narzędzia 
warsztatowe, budowlane i ogro-
dowe. Produkty  te wykonane   
są z wysokiej jakości stali sto-
powych z użyciem nowych tech-
nologii, jak również z nowocze-
snym wzornictwem. Nie ukry-
wam, że na początku trochę się 
bałam wejść w ten projekt, gdyż 
obawiałam się, że wzięty towar 
może nie być sprzedany, ale tą 
wątpliwość wyperswadowali mi 
moi młodzi pracownicy i widać, 
że mieli rację. Towar tej firmy 
powiem jednym określeniem, 
jest super. Ale oprócz tej firmy 
mamy jeszcze kilku innych do-
stawców, a ich liczba wynosi 
około 30. Korzystając z możli-
wości bardzo serdecznie chcia-
łabym im za tą współpracę po-
dziękować. Podziękowania na-
leżą się także moim pracowni-
kom. Kończąc również myślimy 
o sprzedaży nowoczesnych sys-
temów wentylacyjnych, ale mu-
simy najpierw pomyśleć o miej-
scu, gdyż zwyczajnie jak pan 
widzi ,w sklepie nie ma miejsca 
i często musimy przestawiać re-
gały.

Pani sklep jak i kilka innych 
o podobnym asortymencie  w 
Nowogardzie, stanowicie  dla 
siebie konkurencję?

To prawda, w Nowogardzie 
jest paradoksalnie wiele takich 
sklepów podobnych do mojego. 
Potwierdzeniem jest choćby 

Daniela Łokaj właścicielka sklepu 

Załoga sklepu DEZAR
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ta ulica, na której oprócz moje-
go są jeszcze dwa sklepy o zbli-
żonym asortymencie. Dlatego 
jest bardzo ciężko utrzymać się 
na rynku. A dlaczego, bo jest 
zbyt duża konkurencja w tej 
branży. Ale rozumiem, że każ-
dy w tym mieście chce pracować 
i jakoś godnie żyć.

Ale konkurencja stwarza 
nowe wyzwania. Zbliżając 
się powoli do końca wywiadu 
proszę powiedzieć, co pani 
czuje gdy widzi na szybach 
sklepu kartkę do wynajęcia?

To jest smutny widok, i nie 
wiem co mam powiedzieć ? Jest 

mi bardzo przykro, że w na-
szym mieście nie mamy w za-
sadzie żadnych zakładów pracy 
oprócz handlu. Czy o tym nikt 
tu nie myśli? Wiem, że mówi się 
, zresztą od lat ,  o parku prze-
mysłowym, który ma powstać 
w Nowogardzie. To jest jakaś 
może szansa...może?

Mimo obowiązków znajdu-
je również pani czas na swoje 
hobby?

Oczywiście, że tak! Bardzo 
lubię działkę, na którą latem 
uczęszczam, ale z racji prowa-
dzenia sklepu tego czasu mam 
niewiele. Również staram się 

jeździć, a właściwe pielgrzymo-
wać najczęściej do Rzymu i Wa-
tykanu. Muszę się pochwalić, że 
miałam to szczęście i zaszczyt 
poznać osobiście naszego, nie-
stety już nieżyjącego, Ojca św. 
Jana Pawła II, z którym mam 
pamiątkowe zdjęcie, oraz obec-
nego Benedykta XVI. Kończąc 
ten interesujący wywiad po-
wiem, że siłę do pracy oraz pro-
wadzenia businessu czerpię z 
ufnej wiary oraz  mocy, którą 
mam chyba z nieba od naszego  
Ojca Świętego.

Rozmawiał: Jarek Bzowy

III edycja sportowego Turnieju Rodzinnego w SP Nr 1

„Dobra zabawa w jedynce murowana”
Już trzeci raz w naszej szkole odbył się „Rodzinny Turniej Sportowy” pod patronatem dyrektora szkoły pana Sebastiana Szymańskiego. 
Głównymi organizatorami i duszą całej imprezy byli nauczyciele w-f: pan Artur Danielewski i Bogdan Wawryczuk. Ich wysiłek wspo-
magany był przez chętnych nauczycieli szkoły oraz sporą grupę naszych uczniów, na których zawsze możemy liczyć przy organizacji 
każdej imprezy. W tym roku pełnili oni rolę sędziów, przygotowywali salę, potrzebny sprzęt, zadbali o nagłośnienie itp.

Nasza wspólna zabawa 
uczniowie – rodzice - nauczy-
ciele, to nie tylko integracja 
tych trzech najważniejszych 
podmiotów szkoły. Zawsze po-
łączona jest ze zbiórką fundu-
szy na rzecz WOŚP. Uczenni-
ce klas szóstych sprzedawały 
za symboliczną złotówkę cia-
sta, a hojność gości była duża 
i do puszki zawędrowały spore 
kwoty pieniędzy.

Istotą każdego turnieju 
jest oczywiście rywalizacja. 
Uczniowie wraz ze swoimi ro-
dzicami startowali w 8 kon-
kurencjach: przenoszenie pi-
łeczki pingpongowej na łyżce, 
rzut woreczka do celu, rzuty 
do kosza, wyścigi na wózkach, 
unihokej, wyścigi w workach, 
brzuszki na czas, tor przeszkód 
na czas. Klasyfikacja prowa-
dzona była w dwóch grupach 
wiekowych klasy I-III, oraz 
klasy IV-VI.

Walka była zacięta, każda 
drużyna dała z siebie maxi-

mum wysiłku, bawiąc się przy 
tym wyśmienicie. Najlepsze 
pary- rodzic + dziecko, zosta-
ły uhonorowane dyplomami i 
pucharami.

Przyznano także specjalne 
wyróżnienia dla dwóch zespo-
łów składających się z mamy i 
dziecka. Sport to chyba jednak 
bardziej ulubiona forma ru-
chu dla naszych rodziców- po 
linii męskiej. Ale nasze dziel-
ne mamy udowodniły, że też są 
świetnymi sportsmenkami.

Każda rodzinna drużyna 
wykazała się wielkim zaan-
gażowaniem i umiejętnościa-
mi sportowymi. Najistotniej-
sza była oczywiście wspólna 
zabawa. Właściwie wszystkich 
można by nazwać zwycięzca-
mi, bo mimo dość niesprzy-
jających warunków pogodo-
wych, wolnej soboty przyby-
li do szkoły i wzięli udział w 
turniejowych zmaganiach.

 Inf. SP  nr 1

„Książka to najlepszy przyjaciel człowieka,a biblioteka to świą-
tynia jego myśli”.  (Cyceron)

PODZIĘKOWANIA
Miejska Biblioteka Publiczna filia w Wyszomierzu bardzo 

dziękuje panu Rafałowi Maruszewskiemu z Działu Gospo-
darki Leśnej Nadleśnictwa Nowogard i całemu Nadleśnictwu 
za podarowanie nowych pozycji książkowych do biblioteki w 
celu wzbogacenia księgozbioru.

Za podarowane pozycje książkowe
dziękuje kierownik filii bibliotecznej

w Wyszomierzu Jolanta Jankowska

POLSKA BĘDZIE ZAWSZE. 
LATA-1831, 1863-64

Po klęsce POWSTANIA LISTOPADOWEGO, na polecenie CARA MIKOŁAJA I  zwanego 
„ŻANDARMEM EUROPY” ROSJANIE skazali  na karę śmierci przez powieszenie,  kilkudzie-
sięciu przywódców powstania.

Wyroki w większości nie zostały wykonane, gdyż skazani POLACY  zdołali udać się na  emi-
grację I JUŻ NIGDY DO OJCZYZNY NIE WRÓCILI.

W OKRESIE POWSTANIA STYCZNIOWEGO, ROSJANIE SKAZALI NA ŚMIERĆ CZO-
ŁOWYCH PRZYWÓDCÓW CYWILNYCH, WOJSKOWYCH I KSIĘŻY.

NAJBARDZIEJ SPEKTAKULARNA EGZEKUCJA ODBYŁA SIĘ NA STOKACH CYTA-
DELI WARSZAWSKIEJ. ROSJANIE POWIESILI CZŁONKÓW RZĄDU NARODOWEGO 
Z ROMUALDEM TRAUGUTTEM.

Historia wskazuje i uczy, że mamy niepodważalne prawo do samostanowienia.
MAMY PRAWO DO ŻYCIA W OJCZYŹNIE WOLNEJ I NIEPODLEGŁEJ.
TE WARTOSCI SĄ NIEZBYWALNE, OKUPIONE NIEWOLĄ, TUŁACZKĄ I KRWIĄ WIE-

LU POKOLEŃ POLAKÓW.
POLSKA BĘDZIE ZAWSZE!
„DO KOŃCA ŚWIATA I JEDEN DZIEŃ DŁUŻEJ”.

NOWOGARDZKIE KOŁO PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Zapraszamy wszystkich patriotów do wspólnego uczczenia 150 rocznicy wybuchu powsta-

nia styczniowego. Spotkajmy się pod pomnikiem Sybiraków, w niedzielę o godz 16.00 
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Pomorzanin rozpoczyna przygotowania

IV Memoriał im. Mieczysława Koły
W sobotę (19 stycznia) o godzinie 10:00 w miejskiej hali sportowej w Dobrej, rozpocznie się IV Memoriał im. Mieczysława Koły. Jedną 
z drużyn, która wystąpi na turnieju będzie Pomorzanin Nowogard.

Mieczysław Koła był wie-
loletnim działaczem Sarmaty 
Dobra, zatem na turnieju pił-
karskim nie mogło zabraknąć 
gospodarzy, którzy wystawią 
swoją pierwszą i drugą dru-
żynę Sarmaty oraz zespół Do-

bermani. Oprócz trzech dru-
żyn gospodarzy i Pomorzani-
na, na turnieju zaprezentuje 
się jeszcze Ina Goleniów, Klu-
czevia Stargard, Vineta Wo-
lin, Błękitni Stargard, Drawa 
Drawsko Pomorskie, Świato-

wid Łobez, Ina Ińsko i Piast 
Chociwel. Przypomnijmy, że 
przed rokiem Pomorzanin ry-
walizował w grupie z Sarmatą 
Dobra II, Hutnikiem Szczecin, 
Iną Goleniów i… Olimpią No-
wogard. Piłkarze z Nowogar-
du wystąpili w bardzo „okro-
jonym” składzie i zajęli 3 miej-
sce w grupie po porażkach z 
Hutnikiem 3:1, z Sarmatą II 
1:0, następnie przyszedł bez-
bramkowy remis z Olimpią 
i na koniec zwycięstwo z Iną 
Goleniów 2:1. W 2012 roku w 
turnieju tryumfowali piłkarze 
Vinety Wolin, którzy w finale 
ograli Hutnik Szczecin. Trze-
cie miejsce przypadło piłka-
rzom Błękitnych Stargard. Jak 
będzie w tym roku? Wszystko 
okaże się w sobotę w miejskiej 
hali sportowej w Dobrej. Dla 

Pomorzanina Nowogard bę-
dzie to swoisty początek przy-
gotowań do zbliżającej się run-
dy rewanżowej wojewódzkiej 
okręgówki. Dodajmy, że orga-
nizatorami turnieju są Urząd 
Miejski w Dobrej, Gimnazjum 

im. Unii Europejskiej w Do-
brej oraz Miejsko Gminny Lu-
dowy Klub Sportowy Sarmata. 

KR

Tym razem nie dojdzie już do konfrontacji dwóch nowogardzkich drużyn Pomorzani-
na i Olimpii

I liga: Budowlani wezmą rewanż na Tubisiach?

II liga: Mecz na szczycie
W niedzielę (20 stycznia) w hali ZSO w Nowogardzie, rozgrywki Nowogardzkiej Amatorskiej Ligii Piłkarskiej zostaną wznowione po 
walce o Puchar NALP. Wystarczy spojrzeć na wyniki z pierwszych spotkań w poszczególnych meczach aby stwierdzić, że tego dnia na 
parkiecie będzie się działo naprawdę dużo. 

Całą zabawę rozpoczną dru-
goligowcy i to od mocnego 
uderzenia. Naprzeciw siebie 
stanie pierwszy i drugi zespół 
w tabeli, czyli Jastrząb Łosośni-
ca i Parasol. W pierwszym me-
czu obydwu drużyn, to obec-
ny wicelider okazał się lepszy 
po nieznacznym zwycięstwie 
2:1. Obecnie Jastrząb posia-
da dwa punkty przewagi nad 
Parasolem, zatem w przypad-
ku powtórki wyniku, będzie-
my świadkami kolejnej w II li-
dze zmiany lidera. W następ-
nym meczu Olimpiakos podej-
mować będzie Pomorzanin II 
Nowogard. Piłkarze z B Klasy 
w ostatnim swoim meczu po-
konali 1:0 Parasol, dzięki temu 
awansowali na 3 miejsce w ta-
beli i wciąż liczą się w walce 
o fotel lidera, który gwaran-
tuje bezpośredni awans do I 
ligi. Piłkarze Olimpiakosu są w 
zgoła odmiennych nastrojach, 
grają w kratkę i zajmują miej-
sce w środku tabeli ze stratą 
ośmiu punktów do lidera. Jed-
nak, to Olimpiakos w pierw-
szym meczu tych drużyn wy-

grał 3:1, zatem nie można mło-
dego zespołu, który opiera się 
na byłych piłkarzach Olimpii 
Nowogard- spisywać na straty 
przed pierwszym gwizdkiem 
sędziego. W ostatnim spotka-
niu spadkowicze z I ligi zespół 
Zamkowej 7 poszuka punk-
tów w meczu ze Strażakiem 
Wyszomierz. Obydwie druży-
ny okupują wraz z FC Rezerwą 
dolne rejony tabeli z 7 punk-
tami na koncie. Choć z II ligi 
NALP nie da się już spaść ni-
żej, to jednak zwycięstwo w 
tym meczu pozwoli jednej z 
drużyn uciec z dwóch ostat-
nich miejsc, to również ważne 
patrząc przez pryzmat rozgry-
wek play-off- im wyższe miej-
sce tym teoretycznie łatwiejszy 
rywal... Dodajmy, że w pierw-
szym meczu tych drużyn, to 
Zamkowa 7 okazała się lepsza 
po wygranej 3:1. 

Natomiast w I lidze dwa me-
cze, które mogą podnieść ci-
śnienie w hali ZSO. Najpierw 
Budowlani będą chcieli zma-
zać plamę po wysokiej poraż-
ce z Tubisiami 9:0. Zadanie nie 

będzie łatwe, gdyż od spotkań 
pucharowych widać po Tubi-
siach, że zniżkę formy mają już 
za sobą. Dokładnie o godzinie 
16:00 naprzeciw siebie staną 
dwa zespoły, które walczyły w 
półfinale Pucharu NALP- Bad 
Boys Juniors 94 i Jantar. Przed 
tygodniem w półfinałowym 
meczu Jantar przegrał 5:2, 
choć ten mecz przyniósł wiele 
kontrowersji. W I rundzie roz-
grywek Jantar również uległ, 
jednak nieznacznie 3:2. To 
również ważny mecz dla ukła-
du sił w tabeli, gdyż Bad Boys, 
to obecnie trzeci zespół, który 
traci 4 punkty do lidera. Jan-
tar znajduje się w drugiej poło-
wie tabeli, a z pewnością to nie 
jest pozycja, która tą drużynę 
satysfakcjonuje. Jednego moż-
na być pewnym, ponownie w 
tej konfrontacji nie zabraknie 
walki, emocji i oczywiście bra-
mek, gdyż Jantar zdobywa ich 
w I lidze najwięcej, natomiast 
Bad Boys wcale im w tej kla-
syfikacji nie odstają. W przed-
ostatnim meczu dnia, tym ra-
zem mecz na szczycie w I lidze. 

Lider- zespół Pampeluny Pe-
reiros podejmować będzie wi-
celidera drużynę Seniorów. W 
pierwszym meczu tych ekip 
Pampeluna spokojnie ograła 
Seniorów 4:1. Ekipa wicelidera 
w przypadku zwycięstwa zbli-
ży się do Pampeluny na jeden 
punkt, jeśli jednak odnotuje 
porażkę lub zremisuje, może 
spaść nawet na piąte miejsce w 
tabeli! O godzinie 17:00 bardzo 
ważny mecz dla Probudu Wy-
szomierz i Czarnych Chmur- 
to rywalizacja z serii tych o 6 
punktów.  Czarne Chmury z 6 
punktami zajmują ostatnią po-

zycję, punkt więcej mają Tu-
bisie, natomiast Probud pla-
suje się na 6 pozycji i nad be-
niaminkiem posiada 3 punkty 
przewagi. Czarne Chmury w 
przypadku porażki będą mia-
ły już bardzo duże problemy 
z utrzymaniem się w I lidze. 
Probud dla odmiany ma oka-
zję umocnić się na bezpiecz-
nej pozycji. Wszystkich kibi-
ców zapraszamy w niedzielę o 
godzinie 14:00 do hali ZSO- oj 
będzie się działo!

KR    

II lIga
10 kolejka:
14.00 Parasol – Jastrząb Łosośnica (2:1)
14.30 Olimpiakos – Pomorzanin II Nowogard (3:1)
15.00 Zamkowa 7 – Strażak Wyszomierz (3:1)
pauza: FC Rezerwa
I LIGA
9 KOLEJKA:
15.30 Tubisie – Budowlani (9:0)
16.00 Bad Boys Juniors 94 – Jantar (3:2)
16.30 Pampeluna Pereiros – Seniorzy (4:1)
17.00 Probud Wyszomierz – Czarne Chmury (5:4)
* w nawiasie wynik z I rundy
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Podzielili się opłatkiem

Spotkanie Sybiraków w Barnimie
W środę (16 stycznia) w restauracji „Barnim” odbyło się spotkanie Zachodniopomorskiego Koła Sybiraków w Nowogardzie, któremu 
przewodniczy Maria Dębińska. 

Licznie zgromadzeni goście, wśród nich miejskie władze, a także przedstawi-
ciele organizacji sybirackich ze Szczecina, mieli okazję uczestniczyć w krótkim 
przedstawieniu przygotowanym przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w No-

wogardzie. Nie zabrakło również wspólnego śpiewania kolęd. Następnie okolicz-
nościową mowę wygłosił burmistrz Nowogardu. Następnie wszyscy zasiedli przy 
obiedzie oraz podzielili się opłatkiem. 

KR

II Turniej Mistrzów Lig Amatorskich

Seniorzy poza podium
W niedzielę (13 stycznia) w Goleniowie w ramach XXI Finału Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy, rozegrany został II Turniej Mistrzów Lig Amator-
skich. O miano najlepszej amatorskiej drużyny w regionie walczyło 8 zespołów 
z sześciu miast, Nowogard reprezentowali piłkarze Seniorów. 

Przypomnijmy, że pierw-
sza edycja turnieju odbyła się 
w Nowogardzie w hali ZSO. 
Zwyciężyli wówczas piłkarze 
z Goleniowa - LM Wind Po-
wer i właśnie dlatego, to Go-
leniowska Liga Halowej Pił-
ki Nożnej była organizatorem 
turnieju. Impreza odbyła się 
w hali Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Goleniowie. 
Oprócz Seniorów swoją goto-
wość do gry zgłosiły następu-
jące drużyny: LM Wind Power 
(Goleniów), Drink Team (Go-
leniów), Węglomix Chomi-
no (Kamień Pomorski), Klin-
kier Grzelak (Stargard), Avi-
va Zjednoczeni (Stargard), DB 

Port (Szczecin) oraz Beneton 
(Gorzów Wielkopolski). Se-
niorzy trafili do I grupy, los 
skojarzył ich z LM Wind Po-
wer, Węglomixem Chomino i 
Klinkierem Grzelak. Pozosta-
łe zespoły walczyły w grupie II. 

Seniorzy bardzo dobrze roz-
poczęli turniej, gdyż na po-
czątek ograli obrońców tytuły 
LM Wind Power 2:1. Później 
niestety było już gorzej… Naj-
pierw przyszła porażka 3:0 z 
Klinkierem Grzelak, który nie 
zaznał porażki w całym tur-
nieju stając na najwyższym 
stopniu podium. W ostatnim 
swoim meczu Seniorzy wal-
czyli z Węglomixem Chomi-
no. Zawodnicy z kamienia 
Pomorskiego do tego meczu 
nie mieli na koncie żadnego 
punktu, dla Seniorów którzy 
grali ostatni mecz grupy, sy-
tuacja w tabeli była jasna- re-
mis dawał im awans z drugie-
go miejsca. Niestety, zawod-
nicy z Kamienia Pomorskie-
go na pożegnanie z turniejem 
ograli Seniorów 0:2 i w taki 
sposób piłkarze z Nowogar-
du zakończyli swój udział w 
turnieju. Słowem, podsumo-

wania zespół Klinkier Grze-
lak ograł w finale Beneton 3:2 
i został zwycięzcą II Turnieju 
Mistrzów. Trzecie miejsce pa-
dło łupem piłkarzy gospoda-
rzy- Drink Team. Łukasz Ma-
liszewski z Benetonu został 
uznany za najlepszego zawod-
nika turnieju, miano najlep-
szego bramkarza przypadło 
Sławomirowi Szczecińskiemu. 
Królem strzelców został snaj-
per Klinkiera Grzelak- Seba-
stian Inczewski. Przy artykule 
prezentujemy komplet wyni-
ków oraz tabele.

KR

II Turniej Mistrzów Lig Amatorskich, Goleniów 13.01.2013:
Grupa I:
LM Wind Power – Seniorzy Nowogard 1:2
Węglomix Chomino – Klinkier Grzelak 1:3
LM Wind Power – Węglomix Chomino 2:1
Seniorzy Nowogard – Klinkier Grzelak 0:3
LM Wind Power – Klinkier Grzelak 1:8
Seniorzy Nowogard – Węglomix Chomino 0:2

M G+ G- P
1 Klinkier Grzelak 14 2 9
2 Węglomix Chomino 4 5 3
3 Seniorzy Nowogard 2 6 3
4 LM Wind Power 4 11 3
Grupa II:
Drink Team – DB Port  2:2
Beneton – Aviva Zjednoczeni 0:3
Drink Team – Beneton  1:2
DB Port – Aviva Zjednoczeni 4:3
Drink Team – Aviva Zjednoczeni 7:1
DB Port – Beneton  0:1

M G+ G- P
1 Beneton 3 4 6
2 Drink Team 10 5 4
3 DB Port Szczecin 6 6 4
4 Aviva Zjednoczeni 7 11 3
Półfinały: Klinkier Grzelak - Drink Team 1:1 (Rzuty karne 3:1)
        Węglomix Chomino - Beneton 0:2
Mecz o 3 miejsce: Węglomix Chomino - Drink Team 0:2
Finał: Klinkier Grzelak - Beneton 3:2 

Przed rokiem w Nowogardzie tryumfowali piłkarze LM Wind Power z Goleniowa, dzięki temu byli gospodarzami Turnieju Mistrzów w 2013 roku
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Kiedy się wie, że ktoś przeżył ze sobą 
58 lat, to na pewno można powiedzieć: 
„To jest dobre i szczęśliwe małżeństwo”.

Dużo zdrowia, pogody ducha 
na następne lata wspólnego życia

Jadwidze i Tadeuszowi
Kozioł

życzy Zarząd Kola PZW Tęczak

Coroczne spotkanie opłatkowe Sybiraków.

„Do szopki Sybiracy - pospieszcie idźcie tam...”
17 stycznia 2013 roku o godz. 11 w restauracji „Kamena” spotkali się nowogardzcy Sybiracy. 

Tego typu spotkania zawsze obfitują we wspomnie-
nia, życzenia, ale jak co roku, nie brakuje też omó-
wienia spraw bieżących, dotyczących życia Związku 
Sybiraków.

Na uroczysty opłatek zostali zaproszeni m.in. ks. ka-
nonik Kazimierz Łukjaniuk, duszpasterz Sybiraków i 
Kresowiaków archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, 
ks. Grzegorz Legutko, proboszcz parafii Wniebowzię-
cia NMP, wiceburmistrz Nowogardu, Damian Simiń-
ski, przewodniczący Rady Miasta, Antoni Bielida, a 
także Michał Buniak, wiceprzewodniczący Związku 
Sybiraków w Szczecinie. Po raz pierwszy na spotka-
nie opłatkowe przybyła również Leokadia Sosnow-

ska, prezes Goleniowskiego Związku Sybi-
raków.

Atmosferę spotkania umilił występ chó-
ru z SP nr 3. Młodzież, pod kierunkiem 
siostry Maksymiliany, zaprezentowała tra-
dycyjne polskie kolędy oraz piosenki o te-
matyce bożonarodzeniowej. 

W trakcie spotkania Sybiracy odśpiewa-
li wspólnie, na melodię „Do szopy hej pa-
sterze”, „Kolędę zesłańców Sybiru” napisa-
ną w 1941 roku przez nieznanego autora 
(fragment kolędy w tytule).

Piotr Słomski

Seniorzy zasłuchani i zadumani przy melodii kolęd.

Goście podziwiają występ najmłodszych ...łączą na zawsze.

Przemówienie Prezes Nowogardzkiego Związku Sybiraków Franciszki Kobylińskiej

Wspólne losy...

ŻYCZENIA

codziennie od 11 do 18

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA
tel. 504 872 700   
Z DOWOZEM DO KLIENTA
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Magdalena córka 
Małgorzaty 
i Andrzeja Wiąch 
ur. 19.12.2012 
z Nowogardu

syn Katarzyny 
Wieczorek 
ur. 3.01.2013 
z Łęgna

Krzysztof syn Eweliny 
Mrozek 
ur. 11.01.2013 
z Łobza

Maja córka Anny 
i Macieja Gołdyn 
ur. 11.01.2013
 z Nowogardu

Piotr syn Agnieszki i 
Marka ur. 5.01.2013 
z Bielic

Nadia córka Honoraty 
Dziapa ur. 9.01.2013 
z Rogówka

Szymon syn Anny Róg-
Gmachowskiej 
ur. 10.01.2013 z Bielic

Oliwier syn Weroniki 
i Adriana 
ur. 16.01.2013 
z Nowogardu

 Autor rubryki: Janusz Roguski
Witamy wśród nas...

Dziedzictwo Dmowskiego - dzisiaj

Odrodzenie patriotyzmu  
jest kluczem do sprawy polskiej
2 stycznia obchodziliśmy kolejna 74 rocznice śmierci jednego z głównych twórców państwowości polskiej Romana Dmowskiego. Ta rocznica a 
także odradzający się ruch narodowy, którego przejawem są potężne Marsze Niepodległości stały się inspiracją do refleksji znanego historyka  i 
działacza politycznego Mariana Piłki na temat znaczenia myśli Dmowskiego dla naszej trudnej współczesności. Ze względu na obszerność mate-
riału poczyniliśmy niezbędne skróty 

Żyjemy w czasach 
dekadencji, w czasach 
upadku zasad, norm, 
moralności, kryzy-
su kultury narodowej 
i patriotyzmu. Żyje-
my w czasach, gdy rząd 
Rzeczpospolitej prowa-
dzi politykę likwidacji 

atrybutów suwerenności naszego państwa i 
przekazywania ich Unii Europejskiej.... Żyje-
my w czasach, gdy od polskości traktowanej 
jako nienormalność, Polacy uciekają, dowar-
tościowując się patriotyzmem europejskim, 
tak jakby można byłoby być Europejczykiem, 
nie będąc Polakiem, Niemcem czy Hiszpa-
nem. Koncepcja europejskiego patriotyzmu, 
jako wyzwolenia z ograniczeń patriotyzmu 
narodowego, jego dziedzictwa, tradycji, toż-
samości, odzwierciedla raczej parweniuszow-
skie fobie i kompleksy, niż uczestnictwo w eu-
ropejskiej cywilizacji. (...)

Koncepcja wyzbycia się własnej tożsamości 
owocuje bowiem nie perspektywą współtwo-
rzenia europejskiej cywilizacji, ale perspekty-
wą „zmywaka” w Londynie, jako przedmiotu 
naszych aspiracji i naszego miejsca we „wspól-
nym europejskim domu”. Polityce wyzbywa-
nia się narodowych aspiracji i likwidowania 
kolejnych atrybutów suwerenności naszego 
państwa towarzyszy demoralizacja społeczna, 
narodowe samobiczowanie, pedagogika naro-
dowego wstydu i dominacja wszechogarniają-
cego kiczu nie tylko w zakresie estetyki, ale w 
całym publicznym życiu. (...)

Żyjemy w czasach, które chyba najtrafniej 
oddaje Poeta: 

W  mieście wybuchła epidemia
instynktu zachowawczego
świątynię wolności
zamieniono na pchli targ
senat obraduje
jak nie być senatem
obywatele nie chcą się bronić
uczestniczą na przyspieszone 
kursy padania na kolanach (...)
otworzyli bramy
przez które wchodzi teraz
kolumna piasku

Upadek zachowań obywatelskich, war-
tości i kryzys patriotyzmu, tak charakte-
rystyczny dla wykorzenionych postkomu-
nistycznych społeczeństw, a zwłaszcza dla 
ich pseudoelit, zaczyna budzić coraz szer-
szy opór w narodzie, który współtworzył 
i bronił europejskiej cywilizacji. Dla mło-
dego pokolenia, wychowanego już w Pol-
sce niepodległej, te kompleksy i fobie spo-
łeczeństwa postkomunistycznego wywołu-
ją zdecydowany sprzeciw. Dla niego nie jest 
przykładem postawa Katona Młodszego, 
dla którego jedynym sprzeciwem wobec 
zachodzącego słońca Republiki była sa-
mobójcza śmierć. To pokolenie czuje swo-
ją wartość, godność swej narodowej tożsa-
mości, nie godzi się na politykę rozpływa-
nia się w europejskiej dekadencji, nie chce 
uczestniczyć w bagnie współczesnej de-
moralizacji i wykorzenieniu. Ma poczucie 
swojej siły i witalności i pragnie walczyć o 
godne miejsce naszej Ojczyzny we współ-
czesnej rzeczywistości. Nic też dziwnego, 
ze szuka wzorców, szuka bohaterów, szu-
ka poczucia wielkości i chwały w naszym 
historycznym dziedzictwie. Szuka przede 
wszystkim w tradycji obozu narodowe-
go, w myśli politycznej Dmowskiego i jego 
dziedzictwie. (...)

Problem w tym, ze myśl polityczna, je-
żeli nie jest to filozofia polityczna, jest sil-
nie naznaczona piętnem swej historycz-
ności. Jest znakiem swojego czasu, tego, co 
dla tego czasu charakterystyczne, a zatem 
przemijające. Myśl polityczna, podobnie - 
i tu przepraszam za trywialne porównanie 
- jak satyra polityczna, szybko się starzeje. 
Gdy mija czas z myślą o którym była two-
rzona, staje się w najlepszym razie szacow-
nym zabytkiem, świadectwem przeszłości, 
dziedzictwem odkurzanym z racji czcze-
nia narodowych rocznic. Na ogół niewie-
le, a czasami nic nie ma nam do powie-
dzenia o naszej przeszłości. Archaim, czy-
li kopiowanie starych rozwiązań, nie jest 
bowiem twórcze kulturowo, Jak mówi Ar-
nold Toynbee, jest to fałszywa odpowiedz 

na współczesne wyzwania. W tym sensie 
też nawiązywanie środowisk narodowych 
w nazwach do Stronnictwa Narodowego, 
Młodzieży Wszechpolskiej, ONR-u, czy 
Narodowych Sił Zbrojnych, choć zrozu-
miałe w sensie poszukiwania własnej toż-
samości, ma w sobie więcej z postawy grup 
rekonstrukcyjnych, niż z żywej kontynu-
acji. (...)

A przecież Dmowski nie zalecał ortodok-
syjnego trzymanie się litery jego publicy-
stycznej twórczości. Twórczość ta w swojej 
przeważającej mierze - z wyjątkiem „Myśli 
nowoczesnego Polaka” czy broszury „Ko-
ściół, Naród, Państwo” -zawierającej wiele 
ciekawych myśli dotyczących kształtu pa-
triotyzmu i polskiej tożsamości - jest dziś 
martwa w sensie odpowiedzi na współcze-
sne wyzwania. Nie da się jej transponować 
na dzisiejsze czasy. To co Dmowski pozo-
stawił ciekawego, to szkoła politycznego 
myślenia, szkoła, która przygotowała nie 
tylko działaczy politycznych, ale i polskie 
społeczeństwo do odzyskania niepodle-
głości, była potężnym impulsem kulturo-
twórczym, by wspomnieć tylko Wyspiań-
skiego, Roztworowskiego, czy grupę „Sztu-
ki i Narodu”, szkoła, która zdała egzamin w 
tragicznym okresie okupacji niemieckiej i 
początkowym okresie komunistycznego 
zniewolenia. Szkoła Dmowskiego, to obok 
szkoły galicyjskich konserwatystów, jedyne 
szkoły polityczne w naszej historii. (...) 

Otóż to, co w dorobku Dmowskiego 
żywe i twórcze, to jego metoda i pierwot-
ne założenia. Uważał on, i to jest ważne i 
twórcze także dziś, że podmiotem polity-
ki i historii są narody. To nie szersze czy 
większe struktury polityczne, a narody są 
podstawowymi strukturami warunkujący-
mi rozwój duchowy człowieka i będącymi 
płaszczyzną duchowej i politycznej tożsa-
mości...  To narody stworzyły wielkość na-
szego kontynentu i zakwestionowanie ich 
podmiotowości jest jednym z najważniej-
szych przejawów współczesnej dekaden-
cji. To naród musi być suwerenem. Naród 

może współpracować z innymi narodami 
w wykonywaniu swej suwerenności, ale nie 
może jej się wyzbywać, rezygnować. (...)

Ale to, że naród jest podmiotem histo-
rii i polityki nie znaczy, że mamy przyjmo-
wać jego koncepcje narodu. Dmowski był 
pozytywistą i biologiem. Jego widzenie na-
rodu, to uznanie - charakterystyczne dla 
tamtego czasu - politycznego darwinizmu 
za rzeczywistość. Koncepcja nieusuwal-
nego konfliktu pomiędzy narodami, choć 
bliska realizmowi, i naznaczona „duchem” 
czasu, nie powinna nas zadowalać. Zawie-
ra bowiem w sobie pewien pozytywistycz-
ny fałsz wynikający z redukcjonizmu epi-
stemologicznego właściwego tej doktrynie. 
Sam Dmowski próbował go przezwyciężyć 
w broszurze „Kościół, Naród, Państwo”, ale 
jest to”przezwyciężenie” socjologiczne. (...)

To co twórcze w szkole Dmowskiego, to 
jego metoda. Czytając Przegląd Wszech-
polski widzimy, jak z wielką wnikliwością 
twórcy Narodowej Demokracji badali sytu-
ację naszego narodu. Ich analizy budzą do 
dziś niekłamane uznanie dla systematycz-
ności rozpoznawania rozwoju narodowe-
go.I ta metoda systematycznego badania i 
analizowania aktualnego stanu kondycji 
narodu i wyprowadzania z nich narodo-
wych celów, jest dziś chyba najbardziej nie-
docenionym wkładem Dmowskiego i jego 
współpracowników w rozwój myśli poli-
tycznej. Bowiem dziś twierdzi się na ogół, 
że jaka jest kondycja narodu, to wszyscy 
wiemy. „Jaki koń jest, każdy widzi” chciało-
by się powiedzieć. Otóż wbrew temu prze-
konaniu, doświadczenie historyczne wska-
zuje, że punkty zwrotne w historii, o ile nie 
są to wojny czy rewolucje, są na ogół niedo-
strzegane. Zmiany w politycznej rzeczywi-
stości są na ogół dostrzegane dopiero wte-
dy, gdy są już oczywistością, gdy nie można 
nimi już sterować. (...)

Ten ogromny wysiłek intelektualny, ta 
metoda rozpoznawania narodowej kondy-
cji nie był przez powojenne środowiska na-
rodowe, zdziesiątkowane, ale nadal liczne, 
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tel. 91 57 712 48 
tel. 500 702 884
tel. 500 702 855

BEZPŁATNA POMOC W UZYSKANIU KREDYTU - OFERTA 20 BANKÓW

www.mk-kwadrat.pl
MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ

Dobra – 2 pokoje, pow. 39,3 m², II piętro – CENA 95.000 zł
Nowogard –wysoki standard  3 pokoje o poww. 62,2m², centrum – CENA 195.000 zł
Nowogard – wysoki standard, 3 pokoje, pow. 77m² + garaż 20 m²  - CENA 230.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, I piętro, pow. 62,9 m² – CENA 169.000 zł NOWA CENA
Nowogard – 3 pokoje, pow. 49m², z widokiem na jezioro – CENA 170.000 zł
Nowogard – 2 pokoje, pow. 61,69m² – CENA 150.000 zł
Dobra – 3 pokoje + garaż, pow. 64,5m² lub zamiana  – CENA 155.000 zł
Wierzbięcin- 4 pokoje o pow. 78,47m² – CENA 132.000 zł
Płoty – kawalerka o pow. 21,53m², parter – CENA 43.000 zł

LOKALE/OBIEKTY WYNAJEM
Nowogard – lokal użytkowy o pow. 37m² – CZYNSZ 500 zł/mc
Nowogard – lokal użytkowy o pow. 55m² – CZYNSZ 800 zł/mc
Nowogard – lokal użytkowy o pow. 16 /18m² – CZYNSZ 1000 zł/mc
Nowogard – lokal uzytkowy o pow. 34m² – CZYNSZ 2000 zł/mc
Nowogard – lokal handlowo – produkcyjny na wynajem o pow. 150m² – CZYSZ 5.000zł/mc
Nowogard – lokal o pow. 280 m², parter – CZYNSZ 6.000 zł /mc
Nowogard – lokal o pow. 50 m² – CZYNSZ 1.000 zł/mc
Płoty – lokal użytkowy o pow. 30m² – CZYNSZ 850 zł/mc
Płoty – lokal użytkowy o pow. 40m² – CZYNSZ 800 zł/mc

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie  
za 1 godz. 150 zł (brutto)  
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

Uwaga wędkarze
Zarząd Koła PZW „Tęczak” w Nowogardzie 

informuje członków Koła, że 
dn. 27.01.2013 o godz. 10.00 

odbędzie się Zebranie 
Sprawozdawczo-Wyborcze.

Miejsce zebrania Centrum Przedsiębiorczości przy 
ul. Woj. Polskiego 3

Zapraszamy wszystkich członków oraz sympatyków 
naszego koła

Zarząd Koła „Tęczak”

Firma "NOWORIM" Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 7c,  72-200 Nowogard 

 poszukuje kandydata na stanowisko
pracownik biurowy w dziale kadr

 Wymagania:
- wykształcenie minimum średnie
- doświadczenie z obszaru kadrowo-płacowego
- dobra znajomość obsługi komputera 
    (programy kadrowo-płacowe, PŁATNIK, Microsoft Office)
- min. roczny staż pracy na podobnym stanowisku
- podstawowa znajomość języka niemieckiego lub angielskiego mile widziana.

 Zainteresowanych prosimy o kontakt 
pod nr telefonu 91 392 23 94

BIURO NIERUCHOMOŚCI

doceniony i kontynuowany. Komunistyczny terror 
zamknął te środowiska w przekonaniu o konieczno-
ści zachowania dziedzictwa Narodowej Demokracji, 
ale nie rozwijał go twórczo. (...)

Odrzucając redukcjonizm epistemologiczny pozy-
tywistycznej metody, systematyczny wysiłek intelek-
tualny ma zasadnicze znaczenie w budowaniu przy-
wództwa narodowego. Bo czym jest obóz narodo-
wy? Niewiele on ma wspólnego z współcześnie de-
finiowaną partią polityczną. Współcześnie bowiem 
definiuje się partie, jako organizacje dążącą do zdo-
bycia władzy. Tak rozumiana partia za główny swój 
cel uważa zdobycie i utrzymanie władzy, ale z przy-
wództwem narodowym niewiele to ma wspólnego. 
(...)

To wskazywanie narodowi celów i kierunków na-
rodowego rozwoju, a nie tylko zwalczanie wroga w 
oligarchicznym starciu współczesnych partii poli-
tycznych. Dziś w Polsce mamy do czynienia z zu-
pełną zapaścią narodowego przywództwa, a polityka 
państwa zredukowana została często do antynarodo-
wej polityki. Obecne przywództwo państwowe cierpi 
na swoisty autyzm intelektualny, na niezdolność do 
rozpoznania narodowej kondycji, a akceptacja trak-
tatu lizbońskiego, pakietu klimatyczno-energetycz-
nego, paktu fiskalnego, czy polityka zgody na fede-
ralizacje Unii jest zaprzeczeniem nie tylko narodo-
wego przywództwa, ale są to działania ewidentnie w 
interesie obcych interesów i obcych państw.

Dlatego zasadniczym obecnie celem jest unarodo-
wienie naszego państwa i jego polityki. To unarodo-
wienie, to nie tylko przeciwstawienie się satelickiej 
polityce wobec zachodniego sąsiada i eliminacja po-
lityki wyzbywania się niepodległości państwowej. 
To przede wszystkim odbudowa narodowego przy-
wództwa, przywództwa zdolnego do zmierzenia się 
z zasadniczymi wyzwaniami, takimi jak katastrofa 
demograficzna odbudowa patriotyzmu jako podsta-
wy narodowego życia, unarodowienie gospodarki i 
budowanie rodzimej przedsiębiorczości, czy wspo-
mniana wyżej obrona chrześcijańskiej cywilizacji. 
(...)

Dziś wszystkie długofalowe trendy są zatrważa-
jące. Jako naród, przy tym wzroście, a raczej spad-
ku urodzeń, możemy za trzy pokolenia stanąć przed 

rzeczywistością jego zupełnego rozpłynięcia się 
wśród innych narodów. To pytanie, czy to dziedzic-
two, które nasz naród przez ponad tysiąc lat tworzył, 
ma zniknąć czy też może być chlubnie kontynuowa-
ne. To pytanie czy chcemy żyć jako naród? I tu cień 
szansy daje geopolityka. Dziś Polska leży na margi-
nesie upadającego imperium europejskiego i upada-
jącego imperium rosyjskiego. Procesy upadku im-
periów, to procesy długiego trwania. Ale Polska ma 
dziś analogiczne położenie do pozycji Moskwy w 
imperium tatarskim, czy położenia Prus na margi-
nesie upadającej Rzeczypospolitej. Oba te państwa 
potrafiły uzyskać wewnętrzną sterowność i podmio-
towość wobec dominujących państw i krok po kroku 
budować swoją podmiotowość i niezależność oraz 
uniezależnić się od procesów dezintegracyjnych w 
ich sąsiednich imperiach, a następnie na ich gruzach 
stworzyć własną wielkość. (...) 

My dziś jesteśmy w analogicznej sytuacji. To, co 
nas różni, to fakt, że oba aspirujące państwa miały 
narodowe dynastie zdolne do narodowej polityki. 
Odpowiednikiem tych dynastii może być świadomy 
swych celów naród. Dlatego odrodzenie patriotyzmu 
jest kluczem do sprawy polskiej. Jest jedyną szansą 
uniknięcia śmiertelnej dekadencji. (...)

Geopolityka Dmowskiego jest dziś martwa, ale 
jego przekonanie, że najważniejsze jest bezpieczeń-
stwo narodu, które jest uwarunkowane geopolitycz-
nie, wskazuje drogę naszego intelektualnego i poli-
tycznego rozpoznania i szukania nadziei, która jest 
potężnym czynnikiem mobilizacyjnym. Geopoli-
tyczne ukierunkowanie myśli Dmowskiego jest więc 
inspiracją do naszych odpowiedzi na współczesne 
wyzwania. To w geopolityce należy dziś także szukać 
intelektualnej nadziei pozwalającej na przezwycięże-
nie kryzysu patriotyzmu i zbudowania racjonalnego 
posłannictwa naszego narodu we współczesnej Eu-
ropie. Pozwala nam znaleźć promyk nadziei, że dzię-
ki narodowemu odrodzeniu jest perspektywa prze-
zwyciężenia zagrożeń i zbudowania podstaw pod 
narodową wielkość. Bo dla nas to Polska jest wielką 
rzeczą i jej powinniśmy służyć. (...)

Marian Piłka
historyk, 

Wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej
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POLECAMY: Nowe 3 pokojowe mieszkanie 
bezczynszowe w Nowogardzie 

symbol: EX577641925

OGŁO SZE NIA DROB NE
NIERUCHOMOŚCI

• WYNAJMĘ LOKAL NA 15 LU-
TEGO ( PO STOMATOLOGU) 
ATRAKCYJNA LOKALIZACJA, 
PARKING, DOBRE WARUNKI. Tel. 
601950330

• Do   wynajęcia mieszkanie 2 lub 
3  pokojowe  urządzone. Tel.  
693850197  

• Sprzedam nowy lokal pod sklep 
spożywczy na os. Gryfitów. Tel. 
695 264 594, 783 570 060.

• Sprzedam mieszkanie  3  poko-
je  przy  ul:  Bankowej  I  piętro. 
-783 570 060 

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. 
Piłsudskiego 2a. 602 350 301

• Studio reklamy Vizart wynaj-
mę pow. Reklamową 6,5x3m 
w Nowogardzie przy ul. War-
szawskiej 11 od 13.06. tel. 
605 522 340

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 
3.  604 284 597

• Sprzedam lub zamienię na 
mieszkanie duży dom po ka-
pitalnym remoncie na dział-
ce 1400 m2 w miejscowości 
Glicko. Cena 380.000 zł Tel. 
692383706 

• Kupię mieszkanie bezczynszo-
we/ niskoczynszowe, min 3po-
kojowe, 60-80m 791443026

• Sprzedam mieszkania, tel. 
91-3910010, 607607814: No-
wogard, ul. Bankowa 6, pow. 
53,70 m2,  cena 125.000 zł; Do-
bra; Dobra, ul. Traugutta 3A, 
pow. 66,90 m2,  cena 79.000 zł

•  Sprzedam dom wolnostojący 
210 m2 Nowogard. 601  500 
722; 609 400 073

• Wynajmę 3 pokojowe mieszka-
nie na ul. Ks. Racibora w Nowo-
gardzie. tel. 691374021

• Do wynajęcia mieszkanie trzy-
pokojowe umeblowane I pię-
tro. Ul. Bankowa. 603 895 622

• WOLNE MIESZKANIE TRZY-
POKOJOWE URZĄDZONE WY-
NAJMĘ FIRMIE. 693 850 197

• Sprzedam nowe, własnościo-
we, 2 pokojowe mieszkanie, 58 
m kw, na os.  Gryfitów. Tel. 783 
570 060

• Sprzedam mieszkanie  3-po-
koje  88 m2 bezczynszowe  
nowa cena  693922695 

• Sprzedam działkę 5 ar. Własno-
ściową Tel. 785 977 351

• Wynajmę  mieszkanie  3  poko-
jowe  - 918521437  

• Wynajmę lokal w Nowogar-
dzie przy ul. Warszawskiej. Tel. 
691 125 617

• Do  wynajęcia  lokal  handlowy  
. – 660143840 

• Sprzedam działkę budowlaną 

o pow. 1138 m2 w Żdżarach – 
3km od Goleniowa + projekt, 
prąd na działce. Cena 59 tys. zł. 
Tel. 608 673 811

• Lokal do wynajęcia 60 m2 
przy ul. 700 lecia 20b. 35 zł/
m2 plus opłaty. Tel. 91 39 
20 676; 0049 40 53 16 99 16

• Wynajmę mieszkanie 3-poko-
jowe od zaraz. Tel. 600 436 364.

• Wynajmę garaż na ul. Leśnej. 
Tel. 793 908 098.

• Sprzedam nowy dom w Karsku, 
stan deweloperski, 131 m2 + 
garaż, działka 1500 m2, central-
ne ogrzewanie, gładzie, ocie-
plony, tel. 691 664 658

• Sprzedam działkę budowlaną 
przy ul. Rataja w Nowogardzie. 
605 422 298

• Sprzedam garaż z energią 
elektr. Murowany w ciągu ul. 
5 Marca. Cena 23  000 zł. Tel. 
605 402 773 (15.00-18.00).

• Do wynajęcia mieszkanie   2  
lub  3  pokojowe urządzone. Tel.  
693850197

• ODNAJMĘ  -  Lokal  na  sklep  
lub działalność  w   Wierzbię-
cinie   Tel. - 785150401 – 

• Kupię mieszkanie do 40 m kw. 
Tel. 722 268 712

• Wynajmę lokal w Płotach, tel. 
695 044 663

• Stancja dla uczniów, pokój 2 
osobowy, osobne wejście, tel. 
609 307 327

• Wynajmę mieszkanie dwupo-
kojowe dla osób ze stałym do-
chodem 697 980 702

• LOKAL  do wynajęcia  60 m2  , 
1 m2 / 35 zł.  Tel . 913920676 – 
Plus  opłaty .

• Sprzedam  mieszkanie  2 po-
koje  I  piętro  ul: Kowalska Tel. 
888 676 231 –

• SPRZEDAM    -   mieszkanie  3 
pokoje  III  piętro    69, 60  m2, 
środkowe  przy  ul:  Bohaterów  
Warszawy  Tel.663321366  vis 
avis  PZM – otu.

• Posiadam do wynajęcia miesz-
kanie dwupokojowe w Cen-
trum miasta. 785 140 754

• Pokój do wynajęcia Nowogard. 
609 004 967

• WYNAJMĘ  LOKAL  o powierzch-
ni   2X 30  m 2 w centrum  miasta 
po remoncie . Tel.510170263

• DO WYNAJĘCIA  -  mieszkanie  
3 pokojowe  po  kapitalnym  
ramoncie  na  ul:  Warszaw-
skiej  14   w   Nowogardzie . 
Tel.510142179

• Wynajmę  pokój  w  Nowogar-
dzie  . Tel.609004967 

• Do  wynajęcia  kawalerka 
.Tel.722300700

• Sprzedam   pawilon   handlo-
wy  o powierzchni  36  m2  
znajdujący  się  na terenie  bo-
iska  1 L-o  w  Nowogardzie  . 
Tel.605575488 . 

• Sprzedam  mieszkanie  46  m   2 
pokoje   .parter  . Tel.604908983 
. 

• Wynajmę  kawalerkę  
Tel.785121960 .

• Do wynajęcia Pub Szuflandia, 
Karsk. 609 245 816

• Samodzielna połowa domu k/
Dobrej. 60 m2 działka 1400 m2. 
Cena 47 000 zł. Tel. 501 307 666

• Długołęka k/Nowogardu dział-
ka pod budowę 25 ar cena 
35 000 tel. 660 206 833

• Sprzedam  działkę    w  Woj-
cieszynie  projekt  -  gratis . 
Tel.531671761  

• Sprzedam   garaż   przy  ul: Le-
śnej  .  693033950  

• SPRZEDAM  - MIESZKANIE  2 
pokoje  47m2   ,  oc  gazowe  
, bezczynszowe z  garażem  
murowanym   ,  135  tyś. zł 
. na  ul: Poniatowskiego  .  
Tel.797720233

•  Kupię  na  budowę  używa-
ny  nied uży   barak ,  kontener   
lub  innego  rodzaju  barak . 
Tel.697999578  

• Wynajmę  lokal  /  26 m 2 /   przy  
Boh.Warszawy . Tel.  507465448 

• Sprzedam mieszkanie 3 poko-
jowe, własnościowe 66,9 mkw, 
I piętro, środkowe, z garażem, 
piwnica, glazura, terakota, 
kuchnia w zabudowie, panele, 
nowe okna, drzwi antywłama-
niowe, rolety, na Osiedlu Rado-
sław, cena do uzgodnienia, tel. 
695 644 125.

• Wydzierżawię   okazyjnie    lokal   
przy   700 – Lecia  ,  / ciąg  przy   
POLO MARKET / Tel. 505800747

• Wynajmę   mieszkanie  2  poko-
je  . Tel. 784056335 

• Zamienię  mieszkanie   / własno-
ściowe /  4 pokoje  na  mniejsze  
2 pokoje  /  w centrum  N – du / 
Tel.604161169  

• Wynajmę garaż na ul. Jana Paw-
ła II. 609 931 915

• Wynajmę mieszkanie trzypoko-
jowe 1000 zł. Tel. 609 757 444

• Wydzierżawię kiosk. 793 
908 098

• Wynajmę mieszkanie w Cen-
trum. 888 603 612

• Kawalerka do wynajęcia 
608 466 133

• Lokal magazynowy do wynaję-
cia. 607 289 286

• Garaż do wynajęcia ul. Boh. 
Warszawy 21. Tel. 91 39 20 307

• Do   wynajęcia  kawalerka  ul:  

Warszawska  . Tel.505938301 .   
18  01  2013  r.

• Do   wynajęcia  kawalerka . 
Tel.721290506 . 

• Sprzedam    mieszkanie   3- 
pokoje    pow.  48,09  m 2 . 
Tel.722200088  

• Sprzedam mieszkanie czte-
ropokojowe w Nowogardzie 
lub zamienię na dwupokojo-
we. 503 341 537

• Garaż  w  bloku   sprzedam   ul: 
Kowalska  1 .Tel.784584294 

• Poszukuję garażu do wynaję-
cia na Osiedlu Bema, Leśna. 
691 824 337 

MOTORYZACJA

• Tanio sprzedam koła zimo-
we z felgami 175/70R13. Tel. 
887 040 438

• Motorower Ogar 900 cena 1100 
zł. 667 354 001

• Sprzedam  Mercedesa  MB – 
100 . Tel.691775140 .

• Sprzedam Skodę felicię combi 
LXI rok 1999 poj. 1.3 pierwszy 
właściciel, cena do uzgodnie-
nia. 693 877 559

• Sprzedam opony letnie Avon 2 
szt. 16R. 666 366 327

• Sprzedam WV mini vento rok 
prod. 1993 poj. 1.9 cd. Tel. 609 
966 517

• Sprzedam  przyczepę   -  wy-
wrotkę  D  - 47,  ciągnik  samo-
róbka  do  małego  remontu . 
Tel.507465448  

• Sprzedam koło z felgą do 40 + 
opona. 91 39 18 307

ROLNICTWO

• Grykę sprzedam. Tel. 
795 916 988

• Sprzedam słomę w snopkach i. 
Tel. 782 036 086

• Sprzedam  gęsi -  507 724 964

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL. 783678070

• Sprzedam    Kombajn   ziemnia-
czany   - ANNA -   1989  r.prod.  
-  889413955

• Sprzedam  kombajn  zbożowy  
Bizon  ZO  - 56  . TEL.889413955 

• Sprzedam tanio króliki. 
669 929 717

• Kaczki    francuskie  ,  skubane  
na  zamówienie  . Sprzedam . 
Tel.913910490 

• Sprzedam słomę. 600 335 184

• Sprzedam kombajn 50 lub na 
części. 91 39 18 307

• Sprzedam kury ozdobne.   91 
39 18 307

• Kupię łąki, nieużytki!!! Kontakt 
91 39 23 887, 696 443 643

USŁUGI

• MAKIJAŻ   KARNAWAŁOWY  
PLUS   RZESY  -  606979108  

• Usługi transportowe do 1 tony, 
Bus skrzyniowy i kryty. Tel. 
693 716 085.

• Odśnieżanie dachów. Tel. 
607 137 081.

• Firma Usługowa „Zielona”. Wy-
najem sal na: konferencje, zebra-
nia, szkolenia. Tel. 91 39 26 691.

• Wyjazdy Niemcy, Holandia. 
Niskie ceny z domu pod dom. 
603 038 944

• Usługi transportowe IVECO 
dostawcze + laweta + bus oso-
bowy do 9 os. Tel. 609 931 915, 
607 580 172.

• MALOWANIE, MONTAŻ PA-
NELI PODŁOGOWYCH I INNE 
DROBNE NAPRAWY WYKONA 
„ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 22 
783, 784 79 22 70

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

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

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

• Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695  085 
470; 91 39 72 575

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

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VIZART 
- oprawianie prac - w 2 minu-
ty., bindowanie, wydruki A3-
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MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Nowość

energooszczędny pro�l

6 komorowy

z 3 uszczelkami

Solarium 
„ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

gaBINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

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

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

Schronisko 
Sosnowice 

zaprasza  
wszystkie  

osoby chętne  
do adopcji psa. 

www.facebook.pl/
Schronisko 
Sosnowice  

668 602 602

OGŁO SZE NIA DROB NE

Kino „ORZEŁ” - zaprasza
19.01.2013 godz. 19.00
20.01.2013 godz. 19.00

OBŁAWA
Dramat wojenny, Polska, 2012, 96’
12 zł ; 11 zł ulgowy ; od lat 15

25.01.2013 godz. 19.00
26.01.2013 godz. 20.00
27.01.2013 godz. 19.00

NIEWIERNI
Komedia, Francja, 2012, 108’

12 zł ; 11 zł ulgowy ; od lat 15

BILETY DO NABYCIA W KA-
SIE KINA „ORZEŁ” NA 1 GODZINĘ 
PRZED SEANSEM

POSIADANY CERTYFIKAT JAKOŚCI
   NA DREWNO KONSTRUKCYJNE

APTEKA MAJOWA W NOWOGARDZIE 

ZATRUDNI na 1/2 etatu
TECHNIKA FARMACJI

Praca od kwietnia w godzinach popołudniowych.
KONTAKT: 783 744 001, 091 3070708

A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, 
laminowanie A3-A4. Tylko u 
nas największy wybór okła-
dek. Nowogard, ul. 700 lecia 
15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

• Transport BUS-MAX. 784  053 
493

• Usługi remontowo-budowla-
ne, docieplenia. 784 053 493

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), 
dokumentów, CV, listów mo-
tyw. innych. Wydruki, Ksero, 
także kolor. Szybko i Solidnie. 
Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). tel 605 
522 340. 

• DUR - DACH pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141

• Dachy. 785 562 104

• Usługi koparko- ładowar-
ką + transport Nowogard.  
514172446   

• Docieplenia budynków remon-
ty. 784 053 493

• Remonty na każdą kieszeń. 
609 715 839

• TWOJA KSIĘGARNIA INTER-
NETOWA WWW.KSIEGARNIA-
CYMELIA.OSDW.PL

• Remonty i wykończenia. 
601 567 369

• Żłobek Błękitna Chmurka 
660536104

• Organizacja urodzin w Błękit-
nej Chmurce, weekendowe 
warsztaty i zajęcia, 660536104.

• Nauka  j. angielskiego i nie-
mieckiego , Szkoła Języków 
Obcych „GERMANIC” tel. 
607  545  991; www.niemiec-
kinowogard.pl

• „Niemiecki w 4 tygodnie” dla 
wyjeżdżających. Szkoła Języ-
ków Obcych „GERMANIC” Tel. 
607 545 991 rozpoczęcie kur-
su 15 stycznia 2013 r.

• USŁUGI INFORMATYCZNE - Na-
prawa  komputerów, instalacji 
oprogramowań. Usuwanie wi-
rusów,  odzyskiwanie  danych.  
508 245 385  

• Szpachlowanie, malowanie, re 
gipsy, kafelkowanie i tynkowa-
nie. 798 145 781

• Mycie okien. 507 984 623

• J . angielski   -  697583403  

• Docieplenia budynków, malo-
wanie, glazura, hydraulika, re-
gipsy i podłogi. 600 626 268

• Korepetycje  j.angielski  , 
tłumaczenie  dokumentów, 
pisanie  prac, przygot.  do  
testów  i  matury .  Tanio . -  
605299895  

• Naprawa ,  regulacja  okien,  
drzwi  PCV  i  drewna  -  
695181070

• Fast – Driver, tanie usłu-
gi transportowe tel. 
721 230 990

• Chemia korepetycje tel. 
609 307 327

• REMONT  na  każdą  kieszeń  Tel. 
609715839

• NAPRAWA  SPRZĘTU  RTV  ul: 
Kazimierza  Wielkiego  7  , 
tel.913920737  .

• Ogólnobudowlanka, remonty, 
wyburzenia. 724 510 626

• Przeprowadzki, wywóz sta-
rych mebli, porządkowanie. 
668 343 638

• Malowanie ,  szpachlowanie  ,  
panele .Tel.788566432 

• Transport  - przeprowadzki  , 
szybko  - tanio . Tel.696138406 .

• Pogotowie budowlane. 
Tel.506040641 

• Organizowanie  kuligów  kon-
nych  Tel.607739866 

• Układanie Polbruk i kamie-
nia. Solidnie, fachowo i tanio. 
669 589 863

• Remonty  ,  wykończenia , ma-
lowanie, gładzie , glazura , tera-
kota,  zabudowa   z  płyt   gipso-
wych . Tel.601567369 . 

• sprzedam mieszkanie bezczyn-
szowe 62 m2 z zabudowaniami 
i działką 600 655 365

• Profesjonalne makijaże stud-
niówkowe i okolicznościowe 
od 50-70 zł. Tel. 519 879 052 

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, ro-
dzinne, urlopowe, emery-
talne – Niemcy, Holandia, 
Anglia, Irlandia, Dania, Bel-
gia, Austria, Włochy, Norwe-
gia, USA. Tel. 71 385 20 18 
lub 601 759 797

• Przyjmę  do  układania  klin-
kieru ,  oraz  murarza , mile 
widziana  znajomość  j.nie-
mieckiego -  662678895

• Zatrudnię pomocnika mecha-
nika, atrakcyjne wynagrodze-
nie, tel. 607 585 561

• Zatrudnię jako sprzedawcę 
emerytkę lub rencistkę. Tel. 
693 850 197

• Z   racji   wolnego  czasu   i   do-
świadczenia  chętnie  zaopie-
kuję  się  starszą   osobą  , która  
wymaga pomocy  i  miłego to-
warzystwa. TEL . 604822643 .  

• OPIEKUNKĘ    -  do  dzieci  za-
trudnię    w  Niemczech .Praca  
w    godz. od  15-20 . Weeken-
dy  -   wolne .   Tel.  913927272

• Zatrudnię  pracownika  mło-
dego  ,  kreatywnego  z  chęcią  
nauki  zawodu  w  kierunku   
meblowym .  Tel. 603666465 .

INNE

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

• Sprzedam laptopa Lenovo, 
Y530, cena 1600 zł, tel. 605 
522 340

• Sprzedam  Cocker Spaniel 
4-tygodniowe. 697  381  582 
po 16-tej

• Sprzedam wieżę Diora WS 
442, srebrna, 4 lementy: 
wzmacniacz, tuner przestroj-
ny, korektor, deck szuflada, 
stan idealny, używana spo-
radycznie, cena 780 zł do 
uzgodnenia. tel. 605 522 340.

• Przecinarkę  do  metalu  na no-
gach  z imadłem , tarcza  350  
mm  sprzedam  - 506534179  -

• Sprzedaż  drewna    ko-
minkowego      i   opało-
wego  atrakcyjna  cena   - 
726 649 215 

• Sprzedam nową mało używa-
ną lub wynajmę nagrzewnicę 
olejową, na gwarancji. Idealna 
do osuszania budynków. Tel. 
605 522 340

• Sprzedam stare skrzypce z 
futerałem. Cena do uzgodnie-
nia. 661 866 850

•   Sprzedam  drewno opało-
we  mieszane  , pocięte  w 
klocki. Możliwość  dowozu  
.Tel.514740538.

• Oflisy  -ścinki  tartaczne na  
opał  sprzedam  pocięte  w 
klocki  lub  w całości  do 
samodzielnego pocięcia . 
Tel.514740538 . 

• Pilnie   sprzedam  stylowy  roz-
kładany  stół  w  dobrym  stanie  
na  12  osób.Tel.788726456.

• Tanio  sprzedam  meblościan-
kę  pokojową  w  dobrym  sta-
nie . Tel.788726456 

• Sprzedam   sukienkę   komu-
nijną  .Tel.692069168 

• Oddam piękne szczeniaki, 

piesek i suczka po pudelce. 
661 563 456

• 43/44 sprzeda drewno, gałę-
ziówkę i zrąbki opałowe. 509 
821 040

• Sprzedam  tanio drewno opa-
łowe    -   kominkowe   z  dowo-
zem . Tel.785071977 

• SPRZEDAM    -  DREWO  KO-
MINKOWE   I   OPAŁOWE .TEL 
667788820

• Drewno  opałowe  i kominko-
we  sprzedam .Tel.722050889 

• Sprzedam klatki na króliki 
wraz z kotnikami. 507 198 923

• Skup pił niesprawnych i za-
tartych, Sihl, Husqvarna, 
cena 100 zł, tel. 721 668 
245, dojazd do klienta.
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Pół godziny  
w towarzystwie Karoliny

Dla naszych najmłodszych

K
U

PO
N

  5

Krzyżówka panoramiczna

Dziś 3 zadania. Hasło, które powstanie z trzecich 
liter odgadniętych rysunków i rozwiązana cała krzy-
żówka. Do wygrania bon o wartości 30 zł do zre-
alizowania w sklepie . 

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wy-
słać lub przynieść pokolorowane prace do redakcji 
Dziennika. 

Tonery i tusze  do drukarek wszelkiego typu
Zakupione u nas odkupimy po zużyciu,  
więc dbaj o swoją kieszeń i środowisko

poleca
czynne 8-18 • tel. 91 39 206 96

Rozwiązanie krzyżówki z dnia 11 I  
„Karnawałowe bale”
Jan Burzyński, Anna Molka, Krystyna Zawidzka, Ewa Sawicka, 

Anna Husarz, Agnieszka Skowrońska, Zofia Jóźwiak, Maria Hła-
dun, Edyta Zwolińska, Maria Sowińska, Bronisława Buczek, Ma-
rianna Machocka, Zdzisława Chocjan, Grażyna Siedlecka, Woj-
ciech Słomski, Maria Dymek, Danuta Skowron, Jadwiga Maknia, 
Alicja Wypych, Maria Gortat, Christiana Syfert, Stanisława Po-
korska, Barbara Bartosik, Wiesław Borowik, Halina Szwal, Jani-
na Grudzińska

Zwycięzcy: Zdzisława Chocjan, Wojciech Słomski, Edyta Zwo-
lińska

Dla najmłodszych nr 3 
Mateusz Konior, Oliwia Feliksiak, Kinga Feliksiak, Julia Fur-

mańczyk, Bartek Feliksiak, Kacper Skowroński, Magdalena 
Skowrońska

Zwycięzca:  Kinga Feliksiak - zapraszamy po odbiór bonu do 
redakcji.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

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

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

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

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

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

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

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

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

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

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

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

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

 
Nowogard 

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

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

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

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny,  

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport,  Jarek Dąbrowski 
redaktor techniczny.   Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza-

wy 7A, tel. 91 392 21 65; e-mail: dziennik@domjudy.pl.  Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z 
o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25 D; 5:50 D; 6:55 Ex; 8:15 E7x; 9:25 E7x; 10:25 E7x;  
12:00 E7x; 12:30 E7x; 13:10 E7x; 13:25 E7x; 16:06 E7x; 16:35 E7x; 17:30 7x; 17:40 7x.
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50 D; 7:45 D; 8:35 E7x; 9:45 E7x 11:00 E7x; 
11:35 E7x; 11:50 E7x 13:55 E7x 14:40 E7x; 15:10 E7x; 15:25 E7x; 18:25 E7x; 19:00 E7x
Legenda: D - kursuje od pon do pt;   E kursuje od pn - sob.; x - nie kursuje w święta

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL.   607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A),  7:50(A), 8:05(7), 

8:25(2,4,6), 8:35(A), 9:10(1,3,5,7), 9:15(2,4,6), 10:05(A)10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:50(A,7), 13:00(A), 13:10(A), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 16:00(7), 
16:25(7), 16:30(1,3,5) 16:40(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(7) 17:50(A,7) 18:05(4,5,6,7) 18:20(A,7)

TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 9:25(A), 11:55(A,7) 12:20(A,7), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 

14:30(1,3,5,7)  14:35(2,4,6) 14:55(A,7), 15:10(A) 15:25(A,7), 15:50(A) 16:15(A,7)  16:30(A), 
18:05(A,7,R) 18:20(A,7) 19:05(A,7) 19:25(A,7) 19:50(A,7)

Szczecin ul. Dworcowa :  6:20(A), 7:35(A), 8:40(A,7), 9,00(7,R), 10:05(A,7),  10:50(A,7),  
11:40(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7), 20:15(A,7),

Goleniów, Dworzec PKP :  7:05(A), 8:20(A), 9:25(A,7), 9:45(7,R), 10:10(A),  10:50(A,7),  
11:36(A,7), 12:26(A), 12:42(A,7),  13:05(A,7), 13:45(7), 14:20(A),  14:45(A,7,R), 15:05(7), 
15:20(1,3,5,7) 15:26(2,4,6) 15:40(A,7) 15:55(A)  16:08(A,7) 16:40(A) 16:59(A,7) 17:15(A), 
17:40(A,7)  18:50(A,7,R)  19:05(A,7), 19:50(A,7) 20:10(A,7) 20:35(A,7) 21:00(A,7)

Trasa NOWOGARD – MASZEWO 
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:20(S) 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD 
Maszewo :  6:55(S) 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:50(F),  11:30(F),  13:50(F),  
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia :  9:40(A), 12:45(A), 15:05(A)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursu-

je w niedziele niebędące świętami F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt 1,3,5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska    

ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW (8.12.2012-9.02.2013)
Do  Kołobrzegu
7.19 -  kursuje od poniedziałku do soboty oprócz dni 
świątecznych 9.54  - kursuje 9.XII.12r - 26.XII.12r.w 
niedziele i święta, 29.XII.12r - 06.I (we wtorki)(w sobo-
ty)(w niedziele),12.I-27.I, (w soboty)(w niedziele),3.II
9.55   - kursuje 15.XII.12r.
10.01   - kursuje 22.XII.12r, 2.II, 9.II,
11.47   -  kursuje 9.XII.12r, 16.XII, 12-9.II,
11.55   -  kursuje 10.XII.12r,-15.XII.12r
13.54   - kursuje 20.XII.12r,- 28.XII.12r w (poniedział-
ki) (czwartki) (piątki), 4.II-8.II 
13.57  -  kursuje 10.XII.12r - 19.XII.12 r., od poniedziałku do 
piątku 31.XII.12r, 2.I - 4.I, 7.I - 1.II od poniedziałku do piątku
15.47   - codziennie
17.41 - kursuje 9.XII.12r,-23.XII.12r codziennie oprócz 
soboty, 26.XII.12r,- 8.II codziennie oprócz soboty
20.24  - kursuje 9.XII.12r, - 23.XII.12r, 26.XII.12r - 9.II

Do Szczecina
5.26   -  kursuje 10.XII.12r - 24.XII.12r od poniedział-
ku do piątku
6.31   - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz 
dni świątecznych
7.52   - codziennie
10.53   - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
dni świątecznych
12.48   - kursuje 9.XII.12r, 16.XII.12r, 22.XII12r - 1.I 
(we wtorki)(w środy) (w soboty) (w niedziele), 5.I-9.II 
(w soboty) (w niedziele)
12.53   - kursuje 15.XII.12r
14.59   - kursuje codziennie oprócz soboty
16.48   - codziennie 
18.43   - kursuje 9.XII.12r - 23.XII.12r, 26.XII.12r - 9.II,

Uwaga wędkarze
PZW Nowogard

koło Miejsko-Gminne
organizuje w dniu 

13.01.2013 r.
spiningowe 

zawody wędkarskie 
„Troć Iny 2013”

Wyjazd o godz. 7.00  
z ul. 5 Marca. Startowe 15 zł. 
Zapisy w sklepie”Wędkarz” 

do dnia 11.01.2013 r.
  Zarząd
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Serwujemy smaczne jedzenie
Zapraszamy na Niedzielne Obiady
Dobra muzyke
Miła atmosfere

Kontakt: 
604103 158, 509 284 384

Organizuje:

Serwujemy smaczne jedzenie
Zapraszamy na Niedzielne Obiady
Dobra muzyke
Miła atmosfere

wesela, urodziny,
stypy, dancingi, karaoke

i imprezy okolicznosciowe

Nowy kurs 21.01.2013 r.

OKNO 1465 mm szer. x 1435 mm wys.

SZYBA K=1,0 • OKUCIE MACO
PPUH "JOGA" sj.

ul. Górna 4,
72-200 Nowogard
tel. 91 39 25 501

OKNA-SUPERPROMOCJA !!!

TYLKO 499zł*
*cena netto

21.01.2013 r. 
godz. 16

DANCING

KAMENA
zaprasza  na

w każdą sobotę karnawału
Cena 99 zł od pary   

(konsumpcja + alkohol)  
 Info i rezerwacja: tel. 91 39 22 225 

Zapraszamy codziennie 24 h
Oferujemy: śniadania, obiady, kolacje

Pokoje gościnne  •  Danie dnia już od 10 zł

91 443 51 87, 94 721 61 83
59 833 43 12,  698 230 205

www.partnerstal.pl

GARAŻE BLASZANE WIATY 
BRAMY GARAŻOWE

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Z AT R U D N I M Y 
samodzielną księgową 
do prowadzenia spółki z o.o. 

    Oferty kierować na adres: kadry@toyotanowogard.pl

Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 16.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM polecamy zabawki Bruder



Na zdjęciu pług, który w miniony piątek wynajął jeden z mieszkańców, by ten odśnieżył fragment drogi nr 6 od Nowogardu do Olchowa. 

Wtorek 
22 stycznia 2013 r. 
Nr 6 (2140) 
nakład 3000 
Rok XVIII  ISSN 1897-2640 

 Cena 1,40 zł

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

s. 8s. 4 s. 5

Szkolne 
posiłki pod 
lupą

Kancelaria  
Prawna

nawet trudne sprawy

601 949 077

Kontrola 
czy 
 łapanka?

Zawiadamiamy, 
że w Nowogardzie 

rozpoczęła działalność 

Kancelaria 
Radców 

Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca 
Prawny Radosław Górski oraz 
Radca  Prawny Paweł Iwan. 
Kancelaria mieści się przy  
Pl. Wolności 9, budynek dawnego 
hotelu „Cisy”, pokój nr 8 (parter). 

Telefony do Kancelarii:  
788-802-101, 694-403-733

Usługi  
ogólnobudowlane
remonty • docieplenia

782 860 130

Czytaj s. 7

DANCING

KAMENA
zaprasza  na

w każdą sobotę karnawału
Cena 99 zł od pary   

(konsumpcja + alkohol)  
 Info i rezerwacja: tel. 91 39 22 225 

Zapraszamy codziennie 24 h
Oferujemy: śniadania, obiady, kolacje

Pokoje gościnne  •  Danie dnia już od 10 zł

Studniówki 
- fotorelacja

Czytaj s. 16

23 stycznia 2013 r.
od 10.00 - 11.00

środa  udzielane będą
bezpłatne porady prawne

w redakcji,   
ul. Boh. Warszawy 7A

w sprawie pilnej  
601 994 077

ZAPISZ SWOJE DZIECKO DO SZKOŁY 
www.sp4.nowogard.pl

ZATRUDNI 

REFERENTA 
lub SPECJALISTĘ DS. KADR I PŁAC

- dobra znajomość zagadnień kadrowo - płacowych;
- biegła znajomość programu CDN OPTIMA i Programu Płatnik;
- mile widziane doświadczenie, chętnie w zakładzie produkcyjnym;
- odporność na stres, duża elastyczność i komunikatywność.

Gwarantujemy stałą i stabilną pracę 
w naszym Zakładzie Produkcyjnym w Maszewie.

Prosimy o składanie ofert zawierających CV i list motywacyjny 
na adres: praca@dobreokna.com 

w temacie wiadomości wpisując "kadry i płace Maszewo"
Dodatkowych informacji udziela: 

Justyna Śmidecka kom. 607 900 116 

ul. Różana 5, KOSZALIN
Zakład Produkcyjny:
ul. Polna 6, MASZEWO

NNIIEEPPUUBBLLIICCZZNNAA  SSZZKKOOŁŁAA  PPOOLLIICCEEAALLNNAA  
ogłasza nabór na kurs kwalifikacyjny 

w zawodzie opiekun medyczny,
umożliwiający zdobycie kwalifikacji K1. świadczenie usług 
opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 
WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE NIE JEST WYMAGANE!!!

 

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

Zapisy do 21.12.2012 
(o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń) 

wwwwww..zziieelloonnaa..mmoojjaasszzkkoollaa..nneett  
 

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

Rozpoczęcie roku szkolnego
w piątek 1 lutego br.  o godz. 16.30

Wynajął pług na własny koszt

Gmina nie odśnieżyła,  
zrobił to za nią obywatel…

O Powstaniu, 
które  wybuchło 
zimową porą

Wycinka 
drzew  
na 3 Maja



Nr 6 (2140)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

2

www.dzienniknowogardzki.pl

Kronika policyjna Nasza Sonda  

Dzień Babci i Dziadka
21-22 stycznia Dzień  najpierw Babci, potem  Dziadka – to jedne z najsympatycz-
niejszych dni w naszym  kalendarzu, pełne miłego ciepła, jedynego w swoim ro-
dzaju uroku zarówno  dla  Babć jak i Dziadków  i tych, którzy składają im życzenia 
- czyli wnucząt. Oto, jak ci najmłodsi mówią o tym święcie dla czytelników DN. 

Jakub Dubaj  - Moja babcia jest bardzo fajna i bardzo ją ko-
cham. Chcę jej właśnie dać prezent - taką rzeźbę zrobioną z gli-
ny. Co do mojego dziadka, to też był bardzo fajny, ale niestety już 
nie żyje. Do babci dziś chyba nie pójdę, ale za to na weekend na 
pewno i to z prezentem. 

Wiktor  Duraj  - Ja powiem tak. Bardzo kocham swoją babcię, 
bo jest bardzo fajna. A chciałbym jej podarować namalowaną 
kartkę i specjalnie przygotowany przeze mnie prezent. Na pewno 
wybiorę się do niej po południu z życzeniami i prezentem. 

Jonatan Kasperczak - Dzień Babci i Dziadka oczywiście ob-
chodzę, dwa dni wcześniej zrobiłem już specjalnie namalowaną 
laurkę, a  później  pójdę ją wręczyć  oraz  zaśpiewam  razem z 
bratem i jeszcze jedną  siostrą  piosenkę  „100 lat” z okazji ich 
święta. Dlatego  jeżeli mogę, to składam teraz dla moich „dziad-
ków” najserdeczniejsze życzenia. Natomiast drugą babcię mam 
bardzo daleko, bo mieszka ode mnie aż 12 tyś km, to znaczy w  
Południowej Afryce. Próbowałem wysłać do niej laurkę, ale chy-
ba jeszcze nie doszła... dlatego zrobię to jeszcze raz, ale już teraz 
przez Internet. 

Julia Królik -  Z okazji  święta Dnia Babci i Dziadka wcze-
śniej robię ładną kartkę oraz kupię kwiatka, a następnie razem 
z moim bratem idziemy do ” Dziadków” i wspólnie składamy im 
życzenia, a czasami też  śpiewamy jakąś piosenkę. Bardzo ko-
cham swoją babcię i dziadka. Dlatego bardzo serdecznie ich po-
zdrawiam i życzę im dużo zdrówka  oraz  radość  na każdy dzień.

Martyna Nawara - Na Dzień Babci kupuję kwiatki i jadę naj-
częściej do Szczecina, ale też nie zapominam o drugiej  Babci z 
Nowogardu. Gdy jesteśmy już razem, to najczęściej się bawimy i 
tańczymy oraz miło spędzamy czas np. oglądając telewizję. Laur-
kę oczywiście namaluję, a będą na niej kwiatki. Wszystkim Bab-
ciom i Dziadkom, a w szczególności tym moim, życzę dużo szczę-
ścia, zdrowia, radości i pomyślności oraz by zawsze byli uśmiech-
nięci. 

Cezary Znyk -  Jak przyjdę ze szkoły, to od razu biorę się  za 
namalowanie laurki z kwiatkami i zaniosę ją do Babci w Nowo-
gardzie. A następnie pojadę do dwóch wiosek, gdzie mieszkają  
druga  Babcia i Prababcia. Co do dziadków, to niestety już ich 
nie mam. Dlatego pojadę na cmentarz i zapalę im  znicze, posta-
wię kwiatka oraz pomodlę się. Wszystkim Babciom i Dziadkom 
życzę wszystkiego najlepszego. 

Wysłuchał dzieci: Jarek Bzowy 

14.01.2013 r.
Godz. 14.00 Uszkodzenie 

furtki i drzwi wejściowych do 
altanki na działce ogrodowej 
przy ul. 3 Maja.

15.01.2013 r. 
Godz. 12.00 Ujawniono ro-

werzystę Leszka K., który po-
siada aktywny zakaz prowadze-
nia wszelkich pojazdów mecha-
nicznych włącznie z rowerami, 
wydany przez Sąd Rejonowy w 
Goleniowie. 

Godz. 14.20 Powiadomienie 
o włamaniu do woliery w miej-
scowości Błotno, skąd dokona-
no kradzieży ptactwa ozdobne-
go różnego rodzaju.

16.01.2013 r. 
Godz. 09.30 Patrol OPI w 

miejscowości Miętno ujaw-
nił kierującego pojazdu marki 
BMW, Ireneusza Sz. nie posia-
dającego uprawnień oraz ubez-
pieczenia OC. 

Godz. 14.40 Powiadomienie o 
dwóch kobietach, które z miesz-
kania na ul. Mickiewicza doko-
nały kradzieży łańcuszka złote-
go z wisiorkiem. 

Godz. 21.30 Patrol OPI na ul. 
Młynarskiej ujawnił kierujące-
go samochodem marki Merce-
des, Pawła F. znajdującego się 
pod wpływem środków odurza-
jących. 

17.01.2012 r. 
Godz. 12.30 Kolizja drogowa 

na ul. Wojska Polskiego, gdzie w 
pojazd marki Ford Fiesta ude-
rzył inny pojazd, a następnie 
oddalił się z miejsca zdarzenia. 

Godz. 14.20 Na Placu Szarych 
Szeregów rowerzysta Kamil 
D. nie zastosował się do znaku 
„ustąp pierwszeństwa przejaz-
du” i uderzył w bok prawidłowo 
jadącego pojazdu Peugeot. 

Godz. 17.00 Pracownik skle-
pu Biedronka na ul. Boh. War-
szawy powiadomił o ujęciu 
sprawcy kradzieży sklepowej. 
Na miejscu Patrol wylegitymo-
wał Adama B. 

18.01.2013 r. 
Godz. 13.20 Kolizja drogo-

wa na Placu Wolności, w której 
uczestniczyły dwa pojazdy: KIA 
oraz Mitsubishi. 

Godz. 19.00
Powiadomienie o włamaniu 

do domków letniskowych na 
terenie plaży miejskiej w No-
wogardzie i kradzieży elemen-
tów miedzianych.

Godz.22.30 Na ul. Poniatow-
skiego u Mariusza K. ujawniono 

środki psychotropowe. Sprawca 
zatrzymany i osadzony w PDOZ 
w Goleniowie. 

19.01.2013 r. 
Godz. 01.00 Patrol OPI pod-

czas kontroli drogowej w miej-
scowości Redostowo ujawnił, iż 
kierujący pojazdem marki Fiat 
Cinqacento, Piotr P. znajduje 
się w stanie nietrzeźwości z wy-
nikiem 1,88 promila alkoholu 
w wydychanym powietrzu. Nie 
posiadał on również uprawnień 
do kierowania pojazdami me-
chanicznymi. Ponadto wymie-
niony nie zatrzymał się do kon-
troli drogowej, w trakcie uciecz-
ki uderzył w ogrodzenie pose-
sji, a następnie po wjechaniu do 
lasu uderzył w drzewo.

Godz. 02.00 Kradzież paliwa 
w ilości 55 l, na stacji paliw Or-
len przez kierującego pojazdem 
marki Opel Zafira.

 19.01.2013 r. 
Godz. 07.10 Pracownik skle-

pu Biedronka na ul. Warszaw-
skiej ujawnił sprawcę kradzie-
ży sklepowej. Na miejscu Patrol 
zastał Norberta R. Ukarany zo-
stał mandatem karnym w wyso-
kości 500 zł. 

Godz. 17.30 Pracownik stacji 
paliw Orlen powiadomił o kra-
dzieży paliwa, przez kierującego 
pojazdem marki Opel Vectra. 

Godz. 18.45 Patrol OPI na 
ul. Bohaterów Warszawy ujaw-
nił pojazd Opel  Vecta, które-
go kierujący lub pasażer godzi-
nę wcześniej dokonał kradzie-
ży paliwa na stacji Orlen. Kie-
rujący pojazdem Mateusz M. 
ponadto znajdował się w stanie 
nietrzeźwości (1,94 promila al-
koholu w wydychanym powie-
trzu) oraz posiada aktywny za-
kaz prowadzenia pojazdów me-
chanicznych. 

20.01.2013 r. 
Godz. 00.05 Na ul. Świer-

kowej ujawniono nietrzeźwe-
go kierującego pojazdem mar-
ki Peugeot. Adam M. miał 1,28 
promila alkoholu w wydycha-
nym powietrzu, ponadto nie 
posiada uprawnień do kierowa-
nia pojazdami mechanicznymi.

Godz. 03.40 Na ul. Wojska 
Polskiego doszło do spalenia się 
samochodu marki Peugeot 405. 

Godz. 10.30 Powiadomienie o 
uszkodzeniu samochodu Marki 
Daewoo Lanos poprzez wybi-
cie szyby, urwanie anteny oraz 
uszkodzenie klamki drzwi tyl-
nych. 

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 
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P R O M O C J A
PÓŁ tONY OPAŁU

worek drewna  
GRAtIS

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL 

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał,drewno,
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport 
Sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

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

Wynajął pług na własny koszt

Gmina nie odśnieżyła, zrobił to za nią obywatel…
Zrobiłem to, aby zadbać o bezpieczeństwo mojej rodziny i wszystkich mieszkańców, skoro władza o to nie dba  – mówi Waldemar Puszcz, 
przedsiębiorca z Nowogardu,  który w miniony piątek postanowił na własny koszt odśnieżyć kilkukilometrowy odcinek drogi nr 6, wy-
najmując do tego celu pług od jednej z nowogardzkich firm drogowych. 

W miniony piątek o godz. 
15.00 na odcinku drogi nr 6 od 
Nowogardu do Olchowa po-
jawił się pług. Zainteresowa-
ni tym faktem (w końcu wi-
dok spychacza na tej drodze, 
to rzecz wręcz niebywała) po-
stanowiliśmy przyjrzeć się pra-
cy pojazdu. Pług pokonał dro-
gę na odcinku od Nowogardu 
do Olchowa i z powrotem. Nie 
tylko zgarniał zalegający na 
drodze śnieg, ale też posypy-
wał oblodzoną drogę solą i po-
lewał specjalnym roztworem 
zapobiegającym dalszemu jej 
zamarzaniu. 

Po zakończonej pracy ma-
szyna zatrzymała się na par-
kingu przy stacji paliw Orlen. 
Postanowiliśmy zapytać kie-
rowcę, kto zlecił odśnieżenie 
„szóstki”? Jak się okazało nie 
zrobiła tego gmina Nowogard, 

która jest właścicielem tego 
odcinka drogi, ale prywatny 
przedsiębiorca z Nowogardu, 
pan Waldemar Puszcz. Dla-
czego mężczyzna zdecydował 
się na własny koszt odśnieżyć 
fragment drogi?

Moja żona tędy codziennie 
wozi dzieci do szkoły. Nie mo-
głem pozwolić, by rodzina na-
rażona była  na utratę zdro-
wia, a może i życia. Zrobiłem to 
więc, aby zadbać o bezpieczeń-
stwo mojej rodziny i wszystkich 
mieszkańców, skoro władza o 
to nie dba  – mówi Pan Walde-
mar, na co dzień prowadzący 
firmę budowlaną w Nowogar-
dzie.  

Faktem zamówienia usługi 
odśnieżania na publicznej dro-
dze, przez osobę prywatną, za-
skoczony był także kierowca 
spychacza. 

Jeżdżę pługiem od 7 lat. 
Pierwszy raz spotkałem się z 
tym, żeby mieszkaniec na wła-
sny koszt odśnieżał publiczną 
drogę – powiedział kierowca 
pługu, pracownik firmy Pol-
-Dróg w Nowogardzie. 

Akcja odśnieżania trwa-
ła dosłownie kilkanaście mi-
nut, a kosztowała pana Wal-
demara ponad 900 zł brutto. 
Przedsiębiorca zastanawia się, 
czy nie wysłać teraz faktury do 
Urzędu Miejskiego, z prośbą o 
zwrot poniesionych kosztów. 

To miasto zamienia się w 

dżunglę. Sami musimy więc za-
dbać o swoje bezpieczeństwo. 
Zastanowię się jednak, czy te-
raz nie wystąpić do urzędu o 
zwrot kosztów odśnieżania dro-
gi – dodaje przedsiębiorca. 

Co by nie zrobił, urzędni-
cy mogą poczuć się „nieswo-
jo”. W końcu co będzie jak we 
wszystkim zaczną ich wyrę-
czać mieszkańcy – urząd bę-
dzie niepotrzebny?

Marcin Simiński 

Nasz Komentarz
Akcja podjęta przez Pana Waldemara, to swoisty akt despe-

racji. Obywatel na własny koszt postanowił odśnieżyć drogę, by 
zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny i mieszkańców. Zrobił 
to mimo, że płacąc podatki powinien mieć to zagwarantowane 
z urzędu. Niestety nie ma. Ktoś w ratuszu zdecydował, że nie 
wiadomo w imię czego, będzie narażał życie i zdrowie miesz-
kańców miasta, w tym rodziny przedsiębiorcy, na ogromne nie-
bezpieczeństwo. Zresztą to nie pierwszy raz, gdy droga jest za-
niedbywana przez miejskie władze –nie tylko zimą. W wakacje 
pobocza drogi porastały wysokie na metr chwasty. To samo do-
tyczyło biegnącej wzdłuż tego odcinka ścieżki rowerowej. Tam 
na dodatek w kilku miejscach wyrósł groźny „barszcz Sosnow-
skiego”, co było ewidentnym objawem braku agrotechnicznej 
dbałości o teren zielony otaczający obie trakcje komunikacji. 
Dopiero po naszej interwencji wywołanej sygnałami korzysta-
jących zarówno ze ścieżki rowerzystów, jak i z samej drogi kie-
rowców, Urząd Miejskie zlecił wykoszenie chaszczy. 

Zimowe utrzymanie drogi na tym odcinku, a także pasa dla 
rowerów, to kolejny temat. Już w zeszłym roku, po pierwszych 
opadach śniegu, ścieżka zniknęła pod grubą warstwą białego 
puchu, a jezdnia przypominała bardziej narciarską trasę, niż 
główną drogę wjazdową do miasta. Śnieg odgarnięto również 
po naszej interwencji. Po ostatnich opadach znów zalega. Ro-
werzystom pozostanie chyba zmienić opony na zimowe…

Wracając do sprawy. Pan Waldemar zapłacił ze swojej kiesze-
ni za poprawę stanu drogi, chcąc w ten sposób głośno zaprote-
stować przeciwko lekceważeniu obowiązków, jakie spoczywają 
na służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na ulicach i 
chodnikach. Biorąc pod uwagę fakt, jak przed dwoma laty wal-
czono z zimną angażując w to chociażby sporą grupę osadzo-
nych, w tym roku Nowogard wypada na tym tle bardzo blado, 
a w sumie - biało. 

Swoją drogą dziwi fakt, że na ignorancję miejskich władz, któ-
ra wprost naraża obywateli na niebezpieczeństwo, nie reagują 
służby „porządkowe”. Te mają instrumenty, by nakłonić zarząd-
ców dróg do odpowiedniego utrzymania ich stanu, nie tylko w 
okresie zimowym, nakładając chociażby mandaty karne. 

Redakcja Na mieście też jest ślisko. Przekonali się  o tym dwaj kierowcy przy ul. Boh. 
Warszawy, gdzie wczoraj doszło do drobnej kolizji. 

Akcja zakończona. Pan Waldemar Puszcz (po lewej) dziękuje kierowcy wynajętego pługu za współpracę. 

Tak wyglądała nawierzchnia jednej z trzech dojazdowych do Nowogardu 
ulic – zamiast asfaltu było lodowisko. 
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 Żarty sobie stroją czy co!

Kontrola czy łapanka - oto jest pytanie
Piątek około godziny 10:00 przed południem, ulica Bankowa w Nowogardzie. Jak zwykle o tej porze panuje tu spory ruch, samochody 
jadą  jeden za drugim, na parkingach brak miejsca, ale jak się okazuje nie dla wszystkich…

Na wysokości bramy wjaz-
dowej do budynku byłej te-
lekomunikacji na parkingu, 
zaparkował sobie w poprzek  
wielki- typu  bus,  samochód 
policyjnej drogówki z  Gole-
niowa, zajmując w ten spo-
sób jakieś trzy miejsca. Dwoje 
policjantów  zatrzymuje kogo 
popadło, w zasadzie każdego 
przejeżdżającego ulicą Banko-
wą  mimo, że ze względu na 
niewielką  długość tej ulicy i 
panujący tu zwykle tłok, trud-
no  w tym miejscu popełnić 
poważne wykroczenie  drogo-
we. Wymuszony tą konfigura-
cją sposób poruszania się kie-
rowców, nie stwarza tutaj też 
istotnych zagrożeń, a jedynym 
poważnym w piątek zagroże-
niem dla ciągłości ruchu i roz-
ładowania naturalnego tłoku 
był o paradoksie! - sposób pro-
wadzenia kontroli  przez  poli-
cjantów. Jak się dowiedzieliśmy 
od naszych Czytelników, ostat-
nio miejsce to stało się ulubio-
nym miejscem policjantów z 
Goleniowa i kontrole tutaj od-
bywały się już wcześniej, pano-
wie i panie z policji kontrolują 

sobie przecież gdzie chcą.  Ale 
im wszystko wolno. Być może 
minęło już zbyt   dużo lat od 
momentu, gdy społeczeństwo 
czynnie zbuntowało się 
przeciwko także 
wszechwładzy i 
arogancji rzą-
d z ą c y c h 
(dla przy-
p o -

mnienia chodzi o ruch Soli-
darności), aby powróciło prze-
konanie niektórych, że urodzi-
li się po to, aby innymi rządzić 
i, że posiadana legitymacja 
władzy, daje im prawo do każ-
dego zachowania, które to  nie 
musi ponadto mieć racjonal-

nego uzasadnienia. A to racjo-
nalność każe pytać. 

Dlaczego akurat kontrole na 
tej uli-

cy, gdzie 
jakiekol-

wiek za-
trzymywa-

n i e rodzi bałagan, 
a także nie ma tam istotnych 
zagrożeń  bezpieczeństwa np. 
nie da się prawie rozpędzić sa-
mochodu do niedozwolonej  
szybkości. Może chodzi nie o 
bezpieczeństwo i  sprawność 

ruchu, tylko o nabicie wpły-
wów mandatowych. Tylko, 
jak się ma do tego legitymacja 
ustawowa?

Dlaczego przyjeżdża tutaj 
na kontrole wielki pa-
liwożerny samochód 

z Goleniowa w sytu-
acji, gdy w Nowogar-
dzie pracują policjan-
ci, którzy też jak wi-
dzimy, często zajmu-
ją się kontrowaniem  
bezpieczeństwa ru-
chu drogowego. 
Może zamiast wyjeż-

dżać  tym smokiem 
tyle kilometrów tam i 
z powrotem, znacznie 

taniej byłoby zwiększyć 
obsadę w Nowogardzie (oczy-
wiście jeśli  aktualnie pracujący 
nie dają  tutaj rady wszystkiego 
skontrolować? ).

Dlaczego kontrolowanie 
motywowane rzekomo zapew-
nieniem bezpieczeństwa ru-
chu, ogranicza się do nękania 
kierowców nonsensownymi co 
do miejsca, czasu i celu  kon-
trolami,  a nie np. kierowaniem  
wniosków o ukaranie tych, co 

odpowiadają za stan dróg czy 
niebezpieczne rozwiązania 
komunikacyjne (patrz słynne  
wjazdy na  „na”  i  „z”   nowo-
gardzkiej obwodnicy)?

Dlaczego obywatel pod karą 
musi od ust sobie odejmować, 
aby na Państwo łożyć, a jego 
czyli  Państwa urzędnicy, mogą 
postępować  rozrzutnie i nara-
żać tegoż obywatela –żywicie-
la, na dodatkowe straty. 

W rozmowie z kierującym 
nowogardzkim komisariatem 
policji dowiedzieliśmy się, że 
komisariat nasz nie posiada re-
feratu kontroli drogowej, ale 
pan komendant potwierdził 
fakt, że także policjanci pre-
wencji mogą i wykonują część 
działań w tym zakresie.

Grafik kontroli powstaje w 
referacie ruchu drogowego w 
Komendzie w Goleniowe i do-
tyczy całego powiatu- mówi  
podinsp. M. Nowak -  tworząc 
taki grafik bierze się pod uwagę 
szczególnie miejsca, gdzie wy-
stępują zagrożenia dla bezpie-
czeństwa. 

No właśnie!
sm

Zapchała się kanaliza 
Wczoraj w godzinach wieczornych, na skrzyżowaniu ulic naprzeciwko dyskontu Lidl, zatkanie 

jednej ze studzienek kanalizacyjnych spowodowało wypływ fekaliów na jezdnię. 
W trakcie składania numeru, awarię usuwali pracownicy PUWiS. 

red.

Foto. poniedziałek. godz. 18:45.

Sygnały czytelników 

Co tak dymi? 
Mieszkańcy osiedla Radosław od pewnego czasu są czę-
stowani gęstym i duszącym dymem z komina osiedlowej 
kotłowni. Skarżą się, że przez kilka godzin dziennie są 
zmuszani wąchać spaleniznę, której fetor przedostaje się 
do mieszkań nawet przy zamkniętych oknach. 

Nie wiem co oni tam palą? In-
formowałem o sprawie miejski 
wydział ochrony środowiska, 
ale moja interwencja na nic się 
nie zdała. Nadal jest tak samo. 
Może jak panowie to nagłośnią, 
ktoś zajmie się sprawą? – mówi 
z nadzieją jeden z mieszkań-
ców Radosława, który zadzwo-
nił do redakcji DN. 

 Sprawdziliśmy ten sygnał 
udając się na osiedle w minio-
ny piątek ok. godz. 13:00. Rze-
czywiście. Na miejscu okazało 
się, że z komina wydobywa się 
żółty, duszący dym, który roz-
przestrzenia się po całym osie-
dlu (patrz zdjęcie). 

Mamy jednak nadzieję, że 
po naszej interwencji problem 
zniknie, a mieszkańcy bloków 

przy ul. Radosława będą mo-
gli otworzyć okna i odetchnąć 
świeżym, mroźnym powie-
trzem, już wolnym od duszą-
cego dymu. 

MS
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Zamiast kapuśniaku nalewka, a na drugie same kopytka

Bierzemy pod lupę szkolne posiłki…
W przeciągu ostatnich dni, redakcja DN otrzymała kilka sygnałów od mieszkańców Nowogardu, którzy korzystają z posiłków wydawa-
nych w szkolnych stołówkach, dofinansowywanego przez nowogardzki OPS. Przypominamy, że od Nowego Roku posiłki te przygoto-
wuje i dostarcza koszalińska firma Tess Polska. Wcześniej robiła to firma pani Ewy Kasprzyk z Nowogardu. Postanowiliśmy sami spraw-
dzić jakość serwowanych w szkołach posiłków. 

Zanim o wynikach naszej degustacji, tytułem wstępu cytujemy dwa z nadesła-
nych do redakcji DN listów w sprawie jakości wydawanych z ramienia OPS po-
siłków: 

Droga redakcjo, bardzo proszę żebyście zajęli się nową firmą Tess Polska z Koszali-
na, która dowozi posiłki dla naszych dzieci. Posiłki te są zimne, nieestetycznie wyglą-
dające, niesmaczne, niezgodne z jadłospisem, które nie spełniają należytych warun-
ków konsumpcyjnych. Porównując je do obiadów Pani Ewy Kasprzyk, to jest to nie-
bo, a ziemia. Jako rodzice dowiedzieliśmy się również, że są przewożone w niehigie-
nicznych pojemnikach. Prosimy Was o interwencję w tej sprawie i głębsze zapozna-
nie się z tą firmą oraz abyście dowiedzieli się, jak to wszystko wygląda od zaplecza. 

Dziękujemy bardzo i czekamy na Wasze wsparcie i interwencję.  
Nowogardzianin 

Do redakcji gazety  „Dziennik Nowogardzki” 
Dotyczy obiadów wydawanych przez MOPS w Nowogardzie z których korzystam od 

dwóch lat i dzięki za to MOPS. Do grudnia obiady, które jadłem były bardzo dobre, nor-
malne, domowe. Zawsze ciepłe, smaczne i na czas, a to jest ważne. Prawdopodobnie były 
gotowane tu w Nowogardzie w szkole i miałem zawsze bardzo wielką ochotę je zjadać. 
Natomiast obiady, które otrzymujemy od stycznia 2013 są zimne, niedobre i nie na czas 
przywożone. Na dowód tego podam tylko dwa przykłady: 

1. Surówka z czerwonej kapusty - kapusta stara polana octem. 
2.14 - tego bieżącego m-ca  pomidorowa  i gulasz. Zupa ta nawet nie widziała kości
3. Gulasz - to nic innego, jak przecier pomidorowy z wodą i mąką. Do tego makaron  
Powiem tak, ktoś bierze za te zlewki duże pieniądze, a ludzie boją się o tym mówić, wo-

lałbym co drugi dzień dostawać konserwę za 6 zł i byłbym najedzony. Pytam za co oni nas 
mają ? czy ja nie jestem człowiekiem. Niech mi dadzą pieniądze to sam sobie coś kupię. 

stały czytelnik DN,, dane do widomości DN 

Sprawdziliśmy to sami
Oprócz listów, redakcja DN 

odebrała też kilka telefonów 
od mieszkańców korzystają-
cych z darmowych posiłków 
OPS. Wszyscy skarżyli się na 
jakość wydawanych posiłków. 
Postanowiliśmy sami spraw-
dzić, jak wyglądają dania ser-
wowane codziennie przez ko-
szalińską firmę. 

W tym celu odwiedziliśmy 
w miniony piątek dwie szkol-
ne stołówki – w SP nr 2 i SP 
nr 1, w czasie wydawki obia-
dów. Tego dnia zgodnie z wy-
wieszonym menu podawano 
zupę (kapuśniak) oraz kopyt-
ka z sosem pieczarkowym i 
sok. W obu stołówkach obia-
dy przywieziono na czas (SP 1 
– 11:30, SP 2-12:30). Ponieważ 
dostawca nie przygotowuje 
ich w Nowogardzie (prawdo-
podobnie korzysta z kuchni w 
Gryficach) porcje przywożone 
są w specjalnych pojemnikach 
utrzymujących ciepło.  Obiady 
wydawane były na porcelano-
wych talerzach. 

Pytane przez nas o jakość 
posiłków dzieci, które tego 
dnia korzystały ze stołówki, 
odpowiadały różnie. Część z 
nich skarżyła się na małe por-
cje drugiego dania. Niektóre 
narzekały na temperaturę po-
dawanych dań. W SP1 więk-
szość dzieci wybierała drugie 
danie, czyli kopytka. Zupa nie 
cieszyła się dużą popularno-
ścią. Tylko nieliczni ją jedli. W 
SP2 posiłki wydawane są po 
kolei. Najpierw dzieci otrzy-
mują pierwsze danie – zupę. 
Później serwowane jest drugie 
danie. W tym przypadku nikt 
się nie skarżył na jakość dań. 
Dzieci ze smakiem zjadały wy-

dawane im posiłki. 
Dzieci proszone o porówna-

nie posiłków dostarczanych w 
ubiegłym roku, z tymi, które 
otrzymują teraz, również róż-
nie odpowiadały. Najbardziej 
narzekali uczniowie SP 1. Ich 
zdaniem posiłki, które dowozi-
ła firma p. Ewy Kasprzyk, były 
lepsze.

O jakość dań pytaliśmy tak-
że dyrekcję obu szkół. Jak nam 
powiedziano, na razie od dzie-
ci ani rodziców nie wpłynęły 
żadne skargi na temat wyda-
wanych dań. 

Postanowiliśmy sami spró-
bować jak smakuje obiad tego 
dnia wydawany w stołówkach. 
Wątpliwości budził jednak jej 
smak, a także konsystencja. 
Zupa była rzadka. Gdzie nie 
gdzie pływały w niej pokro-
jone, na dość spore kawałki 
ziemniaki. Posiłek był kwaśny, 
mimo, że kapusty w talerzu 
próżno było szukać. Najpraw-
dopodobniej poprawiono jej 
smak kwaskiem cytrynowym 
lub cytryną. Kolor kapuśniaku 
również był podejrzany. Na-
lewka miała pomarańczowo-
-różową barwę. Zastrzeżeń nie 
budziła jej temperatura – danie 
było gorące. 

Drugie danie smakowało i 
wyglądało trochę lepiej, jak 
na stołówkowe, ponieważ był 
to piątek, podano danie jar-
skie, kopytka polane sosem 
pieczarkowym. Jednak prze-
cież oprócz mięsa, w ten dzień 
można jeść chociażby ryby. 
Te jak wiadomo są wyjątkowe 
zdrowe, ale i drogie, a w ro-
dzinach które borykają się z 
problemami egzystencjalny-
mi, to towar luksusowy. Warto 
więc, by dziecko przynajmniej 

w szkole mogło raz na tydzień 
zjeść bogate w kwasy omega 3 
mięso. 

Dziecko ma się najeść, 
a nie zjeść

Wszystko wskazuje na to, że 
nowy dostawca przygotowuje 
posiłki zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w umowie, – przy-
najmniej pod kątem tempera-
tury i wagi podawanych dań. 
Wątpliwości może jednak bu-
dzić wartość kaloryczna wyda-
wanych posiłków. Kapuśniak 
daleko odbiegał od tego, któ-
ry jada się w domach. Drugie 
danie było jakby podane w po-
łowie – brakło dodatku, czy to 
w postaci ryby, czy też warzyw, 
których tego dnia w menu nie 
było wcale. 

Warto przypomnieć, że Ofe-
rent, który wygrał w listopa-
dzie przetarg na przygoto-

wanie posiłków dotowanych 
przez opiekę społeczną, czy-
li firma TESS POLSKA z Ko-
szalina, zaproponował  kwo-
tę roczną  369 071,89 zł. Za tą 
cenę do nowogardzkich szkół 
(miejskich i wiejskich) dostar-
czane jest ok. 7,5 tysiąca posił-
ków dziennie (razem pierwsze 
i drugi danie). Część z nich tra-
fia także do Świetlicy Socjote-
rapeutycznej „Promyk” przy 
Placu Szarych Szeregów. To w 
przeliczeni na jeden posiłek 
dwudaniowy daje kwotę 4,06 
zł. 

Nie jest jednak winą dzieci, 
że system prawny, nie bacząc 
na bezpieczeństwo żywieniowe 
najmłodszych, rzucił na pożar-
cie wolnego rynku zamówienia 

realizowane w ramach „rządo-
wego programu dożywania”. 
Przetargi publiczne wygrywają 
za to ci, którzy dają najniższą 
cenę, a nie ci, którzy za stosun-
kowo niską kwotę przygotu-
ją naprawdę treściwy posiłek. 
Trudno jednak, by za 4 złote 
podany obiad był tak bogaty 
w treści, jak danie restauracyj-
ne, za które przy tej samej por-
cji wagowej należałoby zapła-
cić ok. 12-15 zł. Zapomniano 
więc o najważniejszym – dzie-
ci mają się najeść, a nie tylko 
zjeść. A w przepadku obiadów 
dowożonych do nowogardz-
kich szkół, mamy do czynienia 
raczej z tym drugim. 

Marcin Simiński 

Na zdjęciu pierwsze i drugie danie, które w ubiegły piątek serwowano uczniom nowogardzkich szkół, w ramach 
darmowych posiłków dofinansowywanych przez OPS. 

Spis dań, które w ubiegłym tygodniu podano dzieciom na szkolnych sto-
łówkach. W nawiasie podano kaloryczność posiłków i wagę porcji– pyta-
nie tylko, kto to sprawdza?

Wydawanie posiłków w SP nr 1
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Wyrazy głębokiego
współczucia

Teresie  
Kozłowskiej

z powodu 
śmierci męża

składa
chrześnica Marzena  
z Rodziną Kubalów

Wszystkim, którzy
uczestniczyli

w ostatniej drodze

śp. Mirosława
Garbata

serdeczne 
podziękowania 

składa rodzina

 Civitas Christiana zaprosił do siebie

O słowach, które padły i nie padły
W sobotę  swoje spotkanie opłatkowe  zorganizowało nowogardzkie koło Katolickiego  Stowarzyszenia Civitas  Christiana.  Oprócz tra-
dycyjnych elementów takich uroczystości odnoszących się do świąt Narodzin Syna Bożego,  poruszono  też tematy dotyczące  aktual-
nych spraw naszej społeczności.  

 Spotkanie na które przy-
byli zarówno członkowie 
nowogardzkiego koła, jak i 
zaproszeni goście,  otworzy-
ła przewodnicząca koła zna-
na nowogardzka działaczka 
społeczna  Barbara Gontar-
ska.   Przewodnicząca powita-
ła zwłaszcza gości ks. dziekana 
Kazimierza Łukjaniuka, bur-
mistrza Nowogardu Roberta 
Czaplę, reprezentującego Od-
dział w Szczecinie pana  Bar-
tłomieja  Ilcewicza, radnego 
miejskiego  pana Marka Krzy-
wanię z małżonką Anną Krzy-
wania- szefową nowogardz-
kiej Solidarności nauczyciel-
skiej,  dyrektor nowogardzkiej 
biblioteki panią Zofię Pilarz, 
a również  przybyłych działa-
czy stowarzyszenia  z Gryfic i 
przedstawiciela goleniowskie-
go związku niewidomych.

Po modlitwie i poświęceniu 
opłatka przez księdza dzieka-
na, zgromadzeni przekazali 
sobie życzenia świąteczne, za-
śpiewali wspólnie kolędę. Na-
stępnie racząc się przygoto-
wanym poczęstunkiem wysłu-
chali słów, które wygłosili go-
ście.

Burmistrz  Robert  Czapla  
pogratulował stowarzysze-
niu aktywności i życzył dal-
szych sukcesów  pod kierow-
nictwem jak stwierdził, bardzo 
energicznej przewodniczącej. 
Życzenia  świąteczne złożyła 
przewodnicząca koła  z Gryfic, 
odczytała też wiersz napisany 
przez zaprzyjaźnioną z naszym 
stowarzyszeniem  poetkę gry-
ficką,  Alicję  Czerwińską, któ-
ra osobiście z powodu choroby 
nie mogła tego uczynić.

Przy wigilijnym stole
Niech słowa dobroci płyną
A słowa przebaczam, prze-

praszam
Otworzą serca czyste.....
Niech w naszych domach ro-

dzinnych
Zwycięża miłość i zgoda
A światłość Chrystusa niech 

czuwa
Bo dar życia jest dany od 

Boga
 Ks kanonik K. Łukjaniuk 

nawiązał do przypadającej w 
tych dniach 150 rocznicy wy-
buchu powstania styczniowe-
go i przypomniał, że ta ważna 
rocznica  powinna być  nam 
nowogardzianom szczególnie 
bliska, ponieważ patron no-
wogardzkiej parafii  pw. św. 
Rafała Kalinowskiego, sam był 
czynnym uczestnikiem  tego 
zrywu zniewolonego naro-
du, i jako jeden z trzech głów-

nych dowódców został skaza-
ny w procesie razem  z  Romu-
aldem Trauguttem na śmierć 

(wyrok ten w przypadku Ra-
fała Kalinowskiego został  za-
mieniony potem na wygna-
nie na Syberię). Przypomniał 
też fragmenty życiorysu Ra-
fała Kalinowskiego, dotyczą-
ce jego pracy jako inżyniera i 
budowniczego, i jako wycho-
wawcy młodzieży, której czę-
sto zwłaszcza tej pochodzącej 
z biedniejszych warstw spo-
łecznych,  bezinteresownie po-
magał.

Nie mówię świadomie przy 
tej okazji o Rafale Kalinowskim 
jako o świętym Kościoła Kato-
lickiego, mówię o Rafale Kali-
nowskim jako powstańcu, mó-
wię jako Polak o  tym wyjątko-
wym polaku, który może i po-
winien być dla nas i dla naszej 
młodzieży wzorem patrioty-
zmu - mówił ks dziekan- dla-
tego pomysł zgłoszony w tym 
roku przez  nowogardzki Ci-

vitas Christian, aby Rafał Ka-
linowski został patronem tego 
miasta, to bardzo dobra i słusz-
na inicjatywa i mam nadzieję, 
że uda się ją zrealizować.

Podobną nadzieję wyraziła 
też przewodnicząca B. Gontar-
ska, zwracając  się do burmi-
strza jako przedstawiciela lo-
kalnego samorządu.

Tak się jakoś  stało, że  zło-
żone przez nas kilka miesięcy 
temu pismo do Rady Miejskiej, 
nie zostało poddane pod głoso-
wanie - zauważyła przewodni-
cząca – aby nadać dalszy bieg 
tej sprawie, sprawie ustanowie-
nia patrona miasta, koniecz-

na jest najpierw uchwała Rady 
Miejskiej, a potem taki już for-
malny wniosek przechodzi pro-
cedurę w instytucjach kościel-
nych w archidiecezji i w Waty-
kanie. Liczymy na to, że obec-
ny tutaj burmistrz, który jest w 
pewnym sensie naszym ojcem, 
bo rządzi wszystkimi w mieście, 

pomoże w tym roku tą sprawę 
załatwić – zakończyła B. Gon-
tarska.

Burmistrz  aczkolwiek nie za-
brał w temacie głosu, to można 
było odnieść wrażenie, że słu-
chał ze zrozumieniem być może 
ujęty „ synowskim”  oddaniem 
przewodniczącej. Przewodni-
cząca zaprezentowała też wyko-
naną  przez nowogardzkie koło 
pieczęć okolicznościową z okazji 
150  rocznicy powstania stycz-
niowego i zaprosiła na odczyt hi-
storyka ze Szczecina pana Fran-
ciszka Łuczko, który z tej okazji 
odbędzie się 29 stycznia (wtorek) 
w Bibliotece Miejskiej w Nowo-
gardzie.  W trakcie uroczysto-
ści umiejętnościami  wokalnymi  
popisał się  były przewodniczący 
Rady Miejskiej,  Marek Krzywa-
nia, który wykonał zwrotkę zna-
nej kolędy do nowych niezna-
nych słuchaczom słów. Pozostaje  
nam życzyć, aby miła i życzliwa  
atmosfera  w czasie  uroczysto-
ści zorganizowanej przez  stowa-
rzyszenie,  zaowocowała równie 
miłym i życzliwym stosunkiem, 
także władz,  do słusznych  ini-
cjatyw stowarzyszenia realizo-
wanych na  co dzień.

W imieniu DN opłatkiem się 
dzielił i relacje

spisał Marek Słomski

Pierwsza odbitka okolicznościowej pieczęci

B. Gontarska wita przybyłych

Na sali wiele znanych w Nowogardzie nazwisk
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    „Nie umiera ten,, kto trwa w sercach i pamięci naszej”

     Z głębokim żalem i smutkiem pożegnaliśmy 

Kolegę Mirosława Garbata
wieloletniego pracownika Celowego Związku Gmin R- XXI.

Najszczersze  wyrazy współczucia dla całej rodziny
składa 

      Przewodniczący Zgromadzenia         Przewodniczący Zarządu
                  Andrzej Szczygieł               Antoni Bielida
                  Członek Zarządu                                   Członek Zarządu 
                      Marek Matys                                       Piotr Antończak 

wraz  z pracownikami Celowego Związku Gmin R- XXI

Zima, to wydaje się nie naj-
lepsza pora do walki zbroj-
nej, ale nie ma to jak widać na 
podstawie chociażby powsta-
nia styczniowego (ale nie tylko, 
patrz grudzień 1970)  znacze-
nia, gdy okoliczności politycz-
ne sprzyjające, a w sercu mimo 
aury gorące uczucie i pragnie-
nie wolności. Dzisiaj niestety  
wydarzenie, które  inspirowa-
ło i kształtowało obywatelsko i 
narodowo całe następne poko-
lenia, zostało poważnie zapo-
mniane. 

31 proc. Polaków wie, że po-
wstanie styczniowe było w XIX 
wieku, ale tylko 19 proc. potrafi 
podać datę: 1863 r. lub 1864 r. 63 
proc. na pytanie: kiedy było po-
wstanie odpowiada, że nie wie 
- wynika z sondażu przeprowa-

dzonego przez TNS Polska w 
związku z przypadającą  dzisiaj 
150 rocznicą wybuchu powsta-
nia, nazwanego w historii stycz-
niowym. A przecież ten  kolejny 
akt zbrojnego oporu narodu po-
zbawionego własnej państwo-

wości wzbudził tamtego czasu 
sympatie i poparcie całej Euro-
py, od papieża poprzez większość  
monarchów i to  po nawet takich 
internacjonałów, których trudno 
posądzić o wspieranie dążeń na-
rodowych, jak Karol Marks. Dzi-
siaj  panująca ideologia sukcesu, 
która każe patrzeć na rzeczywi-
stość  w skróconej do  zupełnej  
powierzchowności  perspekty-
wie, odbiera wartość wszystkie-
mu co nie odpowiada wąskiemu 
kryterium powodzenia siłowego. 
To ta ideologia spowodowała, że 
obecny parlament nie zdecydo-
wał się na ogłoszenie roku 2013, 
rokiem poświęconym powsta-
niu styczniowemu.  „Przegrane 
powstanie” staje się łatką war-
tościującą negatywnie, i ta łat-
ka przylepiona chętnie również 
przez różnych publicystów kie-
rowała poczynaniem polityków. 
Nikt nie zadał sobie pytania za-
sadniczego, czy ci politycy mo-
gliby zasiadać w polskim Sejmie 
gdyby nie te „ przegrane” zrywy 
narodowe, gdyby nie insurekcja 
kościuszkowska, powstanie li-
stopadowe, przegrany opór prze-
ciw  najeźdźcom w 1939 roku, 
czy powstanie warszawskie. Sty-
czeń 1963 i następujące po nim 
miesiące zbrojnego czynu ujaw-
niły to, co w narodzie polskim 
jest najlepsze – umiłowanie po-

nad życie  wolności  i przywią-
zanie do polskości. To  prawda, 
że ujawniły w pewnych przypad-
kach też te gorsze cechy,  jak brak 
solidarności, jak kunktatorstwo 
niektórych  grup społecznych, 
ale bilans wpisuje ten czyn świa-
domej swej narodowości spo-
łeczności do aktów, które histo-
ria nie zapomni i których skutki 
miały decydujące znaczenie dla  
kształtu zbiorowej przyszłości. 
Niestety  nie rozumieją tego nasi 
politycy.

Dlatego wszędzie tam gdzie 
władze również samorządowe 
nie wykazują własnej  inicjaty-
wy w tym zakresie,  ta ważna 
rocznica  przechodzi bez istot-
nego echa. Tak jest oczywiście 
i w Nowogardzie. W  ostatnią 
niedzielę zaledwie garstka osób 
uczestniczyła w spotkaniu przy 
pomnikach Sybiraków, byli obaj 
proboszczowie nowogardzkich 
parafii, ale nikogo z władz mia-
sta  już  nie zobaczyliśmy. Słyszy-
my, że w następny wtorek  odbę-
dzie się jeszcze odczyt w Biblio-
tece Publicznej, ale inicjatorem 
tego nie są władze tylko Civitas 
Christiana. Być może to dra-
styczne pytanie, ale samo się na-
rzuca -  czyja jest więc ta władza 
i dla kogo?  

Marek Słomski 

O Powstaniu, które  wybuchło zimową porą

Pochód na Sybir. Artur Grottger
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Sprzedam nowe, własnościowe,  
2 pokojowe mieszkanie o pow. 58 m2 
w Nowogardzie na ulicy Racibora I 4

KONTAKT:                PIB „PRO-BUD s.c.
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14
tel.: 91 39 25552; 783 570 056    www: probud-nowogard.pl

Studniówki w nowogardzkich ogólniakach 
W miniony piątek, odbyły się studniówki zorganizowane przez uczniów klas 3, dwóch liceów dziennych w Nowogardzie tj. I LO i II LO. 
Pierwsza ze szkół zorganizowała swój bal w restauracji „Przystań”. II LO, trzymając się swojej tradycji, poloneza i nie tylko, tańczyło w 
swoich murach, a konkretnie na szkolnym forum. Poniżej publikujemy fotograficzne wspominania z obydwu imprez. Teraz nie pozosta-
ło nic innego, jak tylko przygotowywać się do matury – wszak, skoro studniówki za nami, do egzaminu dojrzałości zostało tylko 100 dni. 

(zdjęcie I LO pobrane ze strony szkoły)(zdjęcie Dominika Gała)

I LO

II LO
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150 rocznica wybuchu powstania styczniowego

Spotkanie pod pomnikiem Sybiraków
W niedzielę (20 stycznia) o godzinie 16:00 pod pomnikiem Sybiraków na cmentarzu miejskim w Nowogardzie, odbyła się uroczystość 
mająca na celu uczczenie pamięci 150 rocznicy wybuchu powstania styczniowego.

W uroczystości udział wzię-
li m.in. ks. dziekan Kazimierz 
Łukjaniuk, dyrektor SP nr 4 
w Nowogardzie Magdalena 
Zarembska-Kulesza, Prezes 
Nowogardzkiego Związku Sy-
biraków - Franciszka Koby-
lińska, oraz  niestety niezbyt 
liczna  grupa patriotów. Pani 
Prezes Franciszka Kobyliń-
ska wygłosiła okolicznościową 
mowę, w której poruszała kwe-
stię m.in. egzekucji wykony-
wanych przez Rosjan na pol-
skich przywódcach, wojsko-

wych oraz księżach. Uczestni-
cy uroczystości złożyli pod po-
mnikiem kwiaty i zapalili zni-
cze, po czym ruszyli pod dru-
gi pomnik symbolizujący pol-
skich Sybiraków, który znajdu-
je się także  na nowogardzkim 
cmentarzu, aby tam również 
odmówić modlitwę w intencji 
poległych patriotów oraz zapa-
lić znicze.  

KR

Klasowy Konkurs Recytatorski w SP nr 4
17 stycznia 2O13 r. odbył się w klasie III, SP nr 4, już po raz piąty konkurs recytatorski. Zwycięzcy: Weronika Wochna, Małgorzata Za-
jąc i Kacper Dudek zakwalifikowani zostali do etapu Szkolnego Konkursu Recytatorskiego. 

W etapie klasowym konkur-
su brali udział wszyscy ucznio-
wie. Otrzymali oni dyplomy 
uczestnictwa, książki-mozaiki, 
a zwycięzcy dyplomy za rów-
norzędne I miejsce oraz słodki 
upominek. Zdaniem jury, pp. 
Anety Kaczmarek i Ingi Płosaj- 
Jurek wybór tylko trzech osób 
do dalszego konkursu był bar-
dzo trudny, ponieważ wszy-
scy uczniowie byli bardzo do-
brze przygotowani (przez wy-
chowawcę  p. Irminę).   Po raz 
drugi w historii tego konkursu, 
dzieci zaprosiły również z oka-

zji zbliżającego się Dnia Babci i 
Dziadka swoje Babcie i Dziad-
ków. Pięknie też zaśpiewały z 
akompaniamentem  instru-
mentów oraz recytowały wier-
sze. A na zakończenie wręczyły 
cudowne laurki, które Babcie i 
Dziadków bardzo ucieszyły, a  
niektórych nawet wzruszyły do 
łez radości.  

Wszystkim Babciom i 
Dziadkom życzymy dużo 
zdrowia, miłości i obecności 
w Waszym życiu Waszych Ko-
chanych Wnucząt. 

ILKA

Wizyty duszpasterskie w poszczególnych nowogardzkich Parafiach

Gdzie po kolędzie? 
Poniżej podajemy terminy 

wizyt duszpasterskich (ostat-
nich już)na najbliższe dni w 
poszczególnych Parafiach w 
Nowogardzie. 

Parafia pw. Św. Rafała Kali-
nowskiego w Nowogardzie.

 Kolęda rozpoczyna się o 
godz. 16.00, a kończy ok. godz. 
21.00, a na wioskach o godz. 
10,00

Wtorek - 22.01.2013r – ul. Boh. 
Warszawy od nr 23 do nr 41

Środa – 23.01.2013r - ul. 
Boh. Warszawy od nr 44 do nr 
64 oraz ul. Radosława

Czwartek – 24 .01.2013r - 
ul. Boh. Warszawy od nr 68 do 
nr 72  oraz Sąpole

Piątek – 25.01.2013r - ul. 

Boh. Warszawy od nr 73 do 
nr 105 oraz Nowogard-Kulice 
(domki)

Sobota – 26 .01.2013r - ul. 
Boh. Warszawy nr 106, ul. 
Światowida 1 mieszkania od nr 
1 do nr 36 oraz Konarzewo od 
godz. 10:00

Ofiary składane przy ok. ko-
lędy przeznaczone są na budo-
wę świetlicy. Woda święcona i 
kreda jest dostępna w kościele.

Parafia pw. Matki Boskiej 
Fatimskiej w Nowogardzie

 W parafii pw. Matki Boskiej 
Fatimskiej w Nowogardzie, 
Msza św. od poniedziałku do 
piątku o godz. 15.30

Kolędy będą prowadzone od 
godz. 16:00

Wtorek – 22.01.2013r. 
– ul. Leśna 6a, 6b 
Środa – 23.01.2013r. - ul. Le-
śna 7, 8 i 9

Czwartek – 24.01.2013r. - 
ul. Leśna 10, 11 i 12

Piątek – 25.01.2013r. – wi-
zyty duszpasterskie odbędą 
się u rodzin, których ksiądz 
nie zastał po kolędzie, a które 
chcą przyjąć kapłana w swoim 
domu. 

Biuro Parafialne otwarte w 
sobotę od godz. 16.00 do godz. 
17.00. 

W Parafii pw. WNMP w 
Nowogardzie wizyty duszpa-
sterskie zakończono  już 19 
stycznia 2013r.

Opr. MR

Pomóżmy sobie!
•	 Przyjmę narożnik pokojowy oraz segment kuchenny  

tel. 665 - 566-856

•	 Przyjmę  wersalkę z fotelami oraz szafkę na dziecięce 
ubrania tel. 883-241-291 

•	 Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie, ławę po-
kojową i TV  tel. 782-556-716

•	 Przyjmę fotel do biurka, informacja tel. 504-874-397 
lub pod nr tel. red. 91 22-165 

•	 Przyjmę 2 fotele składane do spania dla dzieci  oraz 
narożnik pokojowy - tel. 516 648-561 

•	 Oddam wózek inwalidzki mało używany Tel. 
725436266 

•	 Oddam 2 garnitury w kolorze granat na wzrost 176-
186 cm. Są  w dobrym stanie. Tel. 783-307-774
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Tym razem piłkarze z No-
wogardu uzbierali w grupie 6 
punktów (w ubiegłym roku 4 
pkt.) jednak, to nie pozwoliło 
awansować do półfinału Me-
moriału. W grupie nowogardz-
cy piłkarze walczyli z Iną Iń-
sko, Iną Goleniów, Błękitnymi 
Stargard oraz dwoma drużyna-
mi gospodarzy Sarmatą I Do-
bra i Dobermanami Dobra. W 
grupie drugiej zagrały nastę-
pujące zespoły: Światowid Ło-
bez, Piast Chociwel, Kluczevia 
Stargard, Vineta Wolin, Drawa 
Drawsko Pomorskie i Sarma-
ta II Dobra. Każdy mecz trwał 
10 minut (bez zmiany stron). 
Duże pole do popisu mieli 
bramkarze, gdyż strzegli bra-
mek o wymiarach 5 x 2 metry. 
Na koniec Memoriału trener 
każdej z drużyn był zobowią-
zany do wytypowania najlep-
szego zawodnika swojej dru-
żyny, najlepszego strzelca oraz 
bramkarza, na podstawie tego 
organizatorzy wybrali trójkę 
najlepszych zawodników. Gru-
pa pierwsza rozpoczęła od me-
czu dwóch doberskich drużyn. 
W starciu amatorów z „ligow-
cami” - Dobermani nie mieli 
zbyt wiele szans i ulegli pierw-
szemu zespołowi Sarmaty 5:1. 
Następnie Błękitni bez pro-
blemów ograli Inę Ińsko 3:0, 
chwile potem na parkiet wy-
biegli zawodnicy Pomorzani-
na, którzy o punkty walczyli z 
Iną Goleniów. Czwartoligowcy 
po zaciętym meczu okazują się 
nieznacznie lepsi i sięgają po 
pełną pulę po zwycięstwie 2:1. 
W następnym meczu było już 
lepiej. Rywalami byli zawodni-

cy Iny Ińsko, po uważnej grze 
w defensywie Pomorzanin in-
kasuje pierwsze punkty ogry-
wając Inę 2:0. Nieoczekiwa-
ny przebieg miało 3 spotka-
nie Pomorzanina. Amatorska 
drużyna Dobermanów sprawi-
ła sporo kłopotów piłkarzom z 
okręgówki, którzy do ostatnich 
chwil musieli walczyć o zwy-
cięstwo. Ostatecznie Pomo-
rzanin notuje kolejne 3 punk-
ty po wygranej 3:2 nad Dober-
manami. Jako czwarty rywal z 
kolei czekali już piłkarze Błę-
kitnych Stargard. Zawodnicy 
z Nowogardu przespali pierw-
sze 5 minut meczu, czego efek-
tem były trzy trafienia Błękit-
nych. Pomorzanin doszedł do 
głosu w końcowych fazach 
meczu, jednak czasu starczy-
ło tylko na dwa gole... Mimo 
wszystko przed ostatnim me-
czem z Sarmatą, Pomorzanin 
wciąż miał szansę na wyjście z 
grupy- należało jednak ograć 
gospodarzy i liczyć na sprzy-
jający wynik meczu Ina Gole-
niów - Błękitni. Nowogardzcy 
piłkarze zaczęli zupełnie ina-
czej niż z Błękitnymi, po kilku 
minutach było już 2:0 dla go-
ści z Nowogardu, jednak czym 
dłużej trwał ten mecz- tym le-
piej zaczęli spisywać się za-
wodnicy Sarmaty. Ostatecznie 
Pomorzanin nie utrzymał wy-
niku i uległ w ostatnim me-
czu 3:2. Z pierwszego miejsca 
w grupie awansowali zawod-
nicy Błękitnych Stargard, któ-
rzy nie stracili punktu, dru-
gie miejsce przypadło gospo-
darzom. W meczach półfina-
łowych spotkali się piłkarze z 

Drawska Pomorskiego i Star-
gardu oraz z Dobrej i Wolina. 
Drawa po zwycięstwie 3:1 mo-
gła już czekać na swojego fina-
łowego rywala, którym została 
drużyna Sarmaty po zwycię-
stwie 2:0 nad Vinetą. W meczu 
o 3 miejsce, Błękitnym zdecy-
dowanie zabrakło już „pary”, 
gdyż wysoko przegrali z Vi-
netą Wolin 5:0. W finale nie-
znacznie lepsi okazali się go-
ście z Drawska Pomorskiego, 
którzy ograli gospodarzy 2:1. 
Najlepszym zawodnikiem zo-
stał wybrany piłkarz Drawy 
Drawsko Pomorskie- Mate-
usz Jureczko, miano bramka-
rza turnieju przypadło Mariu-
szowi Bartkowskiemu z Vine-
ty Wolin, natomiast najwięcej 
bramek strzelił snajper Sar-
maty Dobra - Emilian Kamiń-
ski (10 goli). Dodajmy jeszcze, 
że sędziami podczas Memo-
riału byli: Łukasz Wilk, Kamil 
Kędzierski i Sławomir Pawlik. 
Pomorzanin w sumie zdobył 
10 bramek, które były autor-
stwa 4 piłkarzy: Konrad Win-
czewski i Krystian Miklas (po 
3 gole), Kamil Lewandowski i 
Dawid Kurek (po 2 gole). Ze-
spół z Nowogardu wystąpił w 
następującym składzie: Mate-
usz Krupski, Marcin Skórniew-
ski, Kamil Lewandowski, Do-
minik Wawrzyniak, Dawid Ku-
rek, Paweł Łuczak, Maciej Do-
browolski, Konrad Winczewski, 
Krystian Miklas, Tomasz Sur-
ma (trener). Przy artykule pre-
zentujemy komplet wyników 
IV Memoriału im. Mieczysła-
wa Koła.

KR 

IV Memoriał im. Mieczysława Koła 

Słaby występ Pomorzanina
W sobotę (19 stycznia) w Dobrej odbył się IV Memoriał im. Mieczysława Koła w ha-
lowej piłce nożnej. Piłkarze Pomorzanina, jak przed rokiem nie zdołali wyjść z grupy 
i zakończyli rywalizację z dwoma zwycięstwami i trzema porażkami. W turnieju zwy-
ciężyli zawodnicy Drawy Drawsko Pomorskie przed Sarmatą Dobra i Vinetą Wolin. 

IV Memoriał imienia Mieczysława Koła:
Grupa I:
Dobermani - Sarmata 1:5 
Błękitni - Ina Ińsko 3:0
Pomorzanin - Ina Goleniów 1:2
Sarmata - Ina Goleniów 3:1
Ina Ińsko - Pomorzanin 0:2
Dobermani - Błękitni 0:5
Błękitni - Sarmata 3:2
Pomorzanin - Dobermani 3:2
Ina Goleniów - Ina Ińsko 5:0
Sarmata - Ina Ińsko 3:2
Dobermani - Ina Goleniów 2:3
Błękitni - Pomorzanin 3:2
Pomorzanin - Sarmata 2:3
Ina Goleniów - Błękitni 2:3
Ina Ińsko - Dobermani 4:0

M G+ G- P
1 Błękitni Stargard 17 6 15
2 Sarmata I Dobra 16 9 12
3 Ina Goleniów 13 9 9
4 Pomorzanin Nowogard 10 10 6
5 Ina Ińsko 6 13 3
6 Dobermani Dobra 5 20 0

Grupa II:
Kluczevia - Światowid 3:0
Piast - Drawa 1:2
Sarmata II - Vineta 2:6
Światowid - Vineta 0:1
Drawa - Sarmata II 4:1
Kluczevia - Piast 4:5
Piast - Światowid 4:2
Sarmata II - Kluczevia 2:3
Vineta - Drawa 4:0
Światowid - Drawa 1:3
Kluczevia - Vineta 2:2
Piast - Sarmata II 4:0
Sarmata II - Światowid 4:2
Vineta - Piast 2:0
Drawa - Kluczevia 1:0

M G+ G- P
1 Vineta Wolin 15 4 13
2 Drawa Drawsko Pomorskie 10 7 12
3 Piast Chociwel 14 10 9
4 Kluczevia Stargard 12 10 7
5 Sarmata II Dobra 9 19 3
6 Światowid Łobez 5 15 0

Półfinały:
Drawa - Błękitni 3:1
Sarmata - Vineta 2:0
Mecz o 3 miejsce:
Vineta - Błękitni 5:0
Finał:
Drawa - Sarmata  2:1
Najlepszy Zawodnik: Mateusz Jureczko (Drawa Drawsko Pom.)
Najlepszy Strzelec: Mariusz Bratkowski (Vineta Wolin) - 10 bramek
Najlepszy Bramkarz: Emilian Kamiński (Sarmata Dobra)
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BEZPŁAtNA POMOC W UZYSKANIU KREDYtU - OFERtA 20 BANKÓW

www.mk-kwadrat.pl
MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ

Dobra – 2 pokoje, pow. 39,3 m², II piętro – CENA 95.000 zł
Nowogard –wysoki standard  3 pokoje o poww. 62,2m², centrum – CENA 195.000 zł
Nowogard – wysoki standard, 3 pokoje, pow. 77m² + garaż 20 m²  - CENA 230.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, I piętro, pow. 62,9 m² – CENA 169.000 zł NOWA CENA
Nowogard – 3 pokoje, pow. 49m², z widokiem na jezioro – CENA 170.000 zł
Nowogard – 2 pokoje, pow. 61,69m² – CENA 150.000 zł
Dobra – 3 pokoje + garaż, pow. 64,5m² lub zamiana  – CENA 155.000 zł
Wierzbięcin- 4 pokoje o pow. 78,47m² – CENA 132.000 zł
Płoty – kawalerka o pow. 21,53m², parter – CENA 43.000 zł

LOKALE/OBIEKtY WYNAJEM
Nowogard – lokal użytkowy o pow. 37m² – CZYNSZ 500 zł/mc
Nowogard – lokal użytkowy o pow. 55m² – CZYNSZ 800 zł/mc
Nowogard – lokal użytkowy o pow. 16 /18m² – CZYNSZ 1000 zł/mc
Nowogard – lokal uzytkowy o pow. 34m² – CZYNSZ 2000 zł/mc
Nowogard – lokal handlowo – produkcyjny na wynajem o pow. 150m² – CZYSZ 5.000zł/mc
Nowogard – lokal o pow. 280 m², parter – CZYNSZ 6.000 zł /mc
Nowogard – lokal o pow. 50 m² – CZYNSZ 1.000 zł/mc
Płoty – lokal użytkowy o pow. 30m² – CZYNSZ 850 zł/mc
Płoty – lokal użytkowy o pow. 40m² – CZYNSZ 800 zł/mc

BIURO NIERUCHOMOŚCI

Zarząd Koła Miejsko-Gminnego PZW 
Zaprasza w dniu 10.02.2013 r. 

na zebranie sprawozdawczo-wyborcze 
Zarządu Koła spotkanie członków Koła 
o godz. 9.30 w Szkole Podstawowej nr 3 

w Nowogardzie

Serdecznie zapraszamy
Zarząd  Siatkarskie rozgrywki LZS

Zmiana lidera!
W sobotę w hali SP nr 4 w Nowogardzie została rozegrana 9 kolejka siatkarskiej ligi 
LZS. Po raz kolejny nie zabrakło niespodziewanych rozstrzygnięć, najważniejszym 
wydarzeniem był spadek z fotela lidera na trzecią pozycję przez Wojcieszyn. 

W pierwszym meczu grały Kościuszki i 
Szczytniki. To jedyny mecz tego dnia, w którym 
zawodnicy rozegrali cztery sety. Lepsze okaza-
ły się Szczytniki, które umocniły się na 4 miej-
scu w tabeli. W kolejnym pojedynku mecz na 
szczycie: Sikorki - Wojcieszyn. Dotychczasowy 
lider miał jeden punkt przewagi nad rywalami 
z Sikorek, którzy w przypadku zwycięstwa ob-
jęliby prowadzenie w tabeli. Wszystko ułożyło 
się po myśli wiceliderów, którzy rozegrali bez-
błędny mecz i ograli lidera 3:0. Wojcieszyn po 
tej porażce spadł z pierwszego na trzecie miej-
sce, gdyż Czermnica, która również do Wojcie-
szyna traciła punkt, w meczu z Zakładem Kar-
nym nie miała większych problemów i również 
pewnie wygrała 3:0. W ostatnim meczu siat-
karze Nadleśnictwa podtrzymali swoją świet-
ną serię i po raz kolejny zainkasowali 3 punk-
ty, tym razem za sprawą ogrania ostatniej dru-
żyny w tabeli- Ostrzycy. Zatem 9 kolejka przy-
niosła sporo zmian w tabeli, teraz to Sikorki i 
Czermnica zdają się być głównym kandydatem 
do zwycięstwa w tegorocznej edycji siatkarskiej 

ligi. Hegemonia Wojcieszyna (od 1 kolejki lider 
rozgrywek) kończy się w drugiej kolejce rundy 
rewanżowej, jednak do końca wciąż sporo spo-
tkań, zatem dwa punkty straty Wojcieszyna, to 
jeszcze nie tragedia. Jedno jest pewne - praw-
dziwe emocje dopiero się zaczną!

KR    

9 kolejka:
Szczytniki - Kościuszki  3:1
Sikorki - Wojcieszyn  3:0
Czermnica - ZK Nowogard 3:0
Nadleśnictwo - Ostrzyca 3:0

M M Sety: Pkt
1. Sikorki 9 24-8 22
2. Czermnica 9    25-10 22
3. Wojcieszyn 9 22-11 20
4. Szczytniki 9 19-15 16
5. Nadleśnictwo N-d 9 18-17 12
6. ZK Nowogard 9 10-22 9
7. Kościuszki 9 10-21 7
8. Ostrzyca 9 2-27 0

Z „Chrabąszczami” na narty!
Kolarze z klubu LUKS Panorama Chrabąszcze co sobotę około godziny 12.00 tre-
nują na stadionie miejskim oraz w Sarnim Lesie biegi narciarskie. Trener Ryszard 
Posacki zachęca wszystkich zainteresowanych do przyłączenia się i wspólnych tre-
ningów ogólnorozwojowych. 

O tym, że nowogardzcy ko-
larze w zimę preferują rekre-
acje na nartach, wspominali-
śmy już w artykule prezentu-
jącym klub „Chrabąszcze”. Ry-
szard Posacki zachęca wszyst-
kich chętnych mieszkańców, 

aby przyłączyli się do zajęć 
ogólnorozwojowych. Już od 
pewnego czasu, gdy ruszamy z 
siedziby klubu w stronę stadio-
nu przyłączyło się do nas spo-
ro osób chcących zadbać o swo-
je zdrowie za sprawą małego 

rozruchu. My zaczynamy około 
godziny 11:00, o godzinie 12:00 
jesteśmy na stadionie skąd ru-
szamy na świetnie przygotowa-
ne trasy w Sarnim Lesie. Nama-
wiam z tego miejsca wszystkich 
miłośników nart, aby dołączyli 

do nas co sobotę i brali udział w 
zajęciach. Obecnie poza naszy-
mi zawodnikami w treningach 
udział bierze kilku uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 1 w No-
wogardzie, oraz miłośnicy nart 
z naszego miasta - mówi Ry-
szard Posacki. Na ostatnim 
treningu pracował nad formą 
również Patryk Komisarek, od 
pewnego czasu oficjalny za-

wodnik zawodowej grupy ko-
larskiej BGŻ Team. Klub za-
pewnia fachowo prowadzone 
zajęcia dostosowane do każde-
go uczestnika oraz oczywiście 
świetną atmosferę. Warto sko-
rzystać z zaproszenia „Chra-
bąszczy” tym bardziej, że nie 
wiadomo jak długo utrzyma 
się śnieg...

KR
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

technikum Nr 1 najlepsze w Powiecie!
Na początku stycznia czasopismo edukacyjne „Perspektywy” wraz z „Rzeczpospolitą” ogłosiły wyniki Ogólnopolskiego Rankingu Techników, w któ-
rym Technikum nr 1 w ZSP im. Stanisława Staszica w Nowogardzie znalazło się na 36. miejscu w województwie zachodniopomorskim oraz  
na 1. miejscu w powiecie goleniowskim, co należy uznać za duży sukces!

W przypadku oceny techników obowiązują nastę-
pujące kryteria oraz wagi procentowe:

sukcesy w olimpiadach 20%
matura – przedmioty obowiązkowe 30%
matura – przedmioty dodatkowe 15%
wyniki egzaminów zawodowych 30%
opinia akademicka 5%.
Kryteria pokazują, że o pozycji techników decydu-

ją na równi wyniki z matury (przedmioty obowiąz-
kowe) oraz wyniki egzaminu zawodowego, który jest 
niezwykle ważny dla szkół technicznych. Nasza szko-
ła może pochwalić się bardzo dobrą zdawalnością eg-
zaminu maturalnego oraz zawodowego, o czym najle-
piej świadczą wyniki egzaminów z 2012 roku.

Pisemny egzamin maturalny na poziomie pod-
stawowym:

język polski – 100%
matematyka – 80%
język angielski – 86%
język niemiecki – 85%
Egzamin zawodowy:
technik handlowiec – 83,3% 
technik informatyk –  77,8%
technik pojazdów samochodowych – 80%
technik żywienia i gospodarstwa domowego – 

83,3%
technik ekonomista – 100%

Oprócz istniejących kierunków kształcenia (tech-
nik handlowiec, technik informatyk, technik pojaz-
dów samochodowych, technik żywienia i gospodar-
stwa domowego, technik ekonomista 

i technik hotelarz) od września 2013 roku absol-
wenci gimnazjum będą mogli rozpocząć naukę na 
kierunku technik logistyk oraz od 2014 roku na kie-
runku technik budownictwa, co najlepiej świadczy 
o tym, że Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sta-
nisława Staszica jest dynamicznie rozwijającą się pla-
cówką skoncentrowaną na kształceniu absolwentów 
podejmujących pracę zgodną z wykształceniem.  

Zdjęcie pamiątkoweUczestnicy Olimpiady podczas rozwiązywania zadań…i z uśmiechem

Praca w skupieniu…Podpisanie listy obecnościW oczekiwaniu na rozpoczęcie Olimpiady

Okręgowe Zawody  
XXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 
11 stycznia w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie odbyły się zawody II stopnia (okręgowe) Olimpiady Wiedzy Ekono-
micznej, która przebiegała pod hasłem: „Nierównowagi w gospodarce. Przyczyny i skutki.” 

Do II etapu OWE zakwalifikowali się uczniowie 
ZSP, którzy osiągnęli w eliminacjach szkolnych naj-
lepsze wyniki: Małgorzata Madalińska, Anita Szcze-
śniak, Wojciech Słomski, Magdalena Kowalska, Ma-
teusz Ławicki, Emilia Nowosad i Janina Grzybow-

ska. Zawody miały charakter pisemny i składały się z 
trzech elementów: 30 pytań testowych, zadania z ana-
lizy finansowej, jednego pytania o charakterze ogól-
nym nawiązującego do hasła przewodniego Olimpia-
dy.

7 lutego Komitet Główny ogłosi listę osób zakwa-
lifikowanych do zawodów III stopnia (centralnych) 
wraz z wynikami. Opiekunem uczniów jest Pani Syl-
wia Antczak. 

Monika Romasłowska
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INFORMAtOR LOKALNY - NOWOGARD

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

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

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

KUPIĘ SILNIKI
elektryczne, spalinowe, spawarki, 
części samochodowe - stan bez 

znaczenia.  
Niesprawne, stare, zniszczone.

Tel. 510 815 498

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

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

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

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

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

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

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

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

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

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

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

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

profesjonalna mechanika od A do Z
SZYBY SAMOCHODOWE

do osobowych i ciężarowych - montaż i naprawa

WARSZTAT SAMOCHODOWY AUTO TOP

Uwaga wędkarze
Zarząd Koła PZW „Tęczak” w Nowogardzie 

informuje członków Koła, że 
dn. 27.01.2013 o godz. 10.00 

odbędzie się Zebranie 
Sprawozdawczo-Wyborcze.

Miejsce zebrania Centrum Przedsiębiorczości przy 
ul. Woj. Polskiego 3

Zapraszamy wszystkich członków oraz sympatyków 
naszego koła

Zarząd Koła „Tęczak”

Firma "NOWORIM" Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 7c,  72-200 Nowogard 

 poszukuje kandydata na stanowisko
pracownik biurowy w dziale kadr

 Wymagania:
- wykształcenie minimum średnie
- doświadczenie z obszaru kadrowo-płacowego
- dobra znajomość obsługi komputera 
    (programy kadrowo-płacowe, PŁATNIK, Microsoft Office)
- min. roczny staż pracy na podobnym stanowisku
- podstawowa znajomość języka niemieckiego lub angielskiego mile widziana.

 Zainteresowanych prosimy o kontakt 
pod nr telefonu 91 392 23 94

DLA PAŃ  
"PROFILAKtYKA RAKA PIERSI"

WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE  
DLA PAŃ z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia  
2 lutego 2013r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne 
do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publicz-

ny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godz. 8.30-14.00 tel. 91 
3921356 , oraz u Lidii Bogus tel. 505393636 po godz. 14-ej.

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam 
prezes Fundacji Lidia Bogus

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

tEL.  913 922 165
 tEL. 91 577 20 07
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OGŁO SZE NIA DROB NE
NIERUCHOMOŚCI

• WYNAJMĘ LOKAL NA 15 LU-
TEGO ( PO STOMATOLOGU) 
ATRAKCYJNA LOKALIZACJA, 
PARKING, DOBRE WARUNKI. Tel. 
601950330

• Do   wynajęcia mieszkanie 2 lub 
3  pokojowe  urządzone. Tel.  
693850197  

• Sprzedam nowy lokal pod sklep 
spożywczy na os. Gryfitów. Tel. 
695 264 594, 783 570 060.

• Sprzedam mieszkanie  3  poko-
je  przy  ul:  Bankowej  I  piętro. 
-783 570 060 

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. 
Piłsudskiego 2a. 602 350 301

• Studio reklamy Vizart wynajmę 
pow. Reklamową 6,5x3m w No-
wogardzie przy ul. Warszawskiej 
11 od 13.06. tel. 605 522 340

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 3.  
604 284 597

• Sprzedam lub zamienię na 
mieszkanie duży dom po ka-
pitalnym remoncie na działce 
1400 m2 w miejscowości Glicko. 
Cena 380.000 zł Tel. 692383706 

• Kupię mieszkanie bezczynszo-
we/ niskoczynszowe, min 3po-
kojowe, 60-80m 791443026

• Sprzedam mieszkania, tel. 
91-3910010, 607607814: No-
wogard, ul. Bankowa 6, pow. 
53,70 m2,  cena 125.000 zł; Do-
bra; Dobra, ul. traugutta 3A, 
pow. 66,90 m2,  cena 79.000 zł

•  Sprzedam dom wolnostojący 
210 m2 Nowogard. 601  500 
722; 609 400 073

• Wynajmę 3 pokojowe mieszka-
nie na ul. Ks. Racibora w Nowo-
gardzie. tel. 691374021

• Do wynajęcia mieszkanie trzy-
pokojowe umeblowane Ip. Ul. 
Bankowa. 603 895 622

• WOLNE MIESZKANIE tRZY-
POKOJOWE URZĄDZONE WY-
NAJMĘ FIRMIE. 693 850 197

• Sprzedam nowe, własnościo-
we, 2 pokojowe mieszkanie, 58 
m kw, na os.  Gryfitów. Tel. 783 
570 060

• Sprzedam mieszkanie  3-po-
koje  88 m2 bezczynszowe  
nowa cena  693922695 

• Sprzedam działkę 5 ar. Własno-
ściową Tel. 785 977 351

• Wynajmę  mieszkanie  3  poko-
jowe  - 918521437  

• Do  wynajęcia  lokal  handlo-
wy  . – 660143840 

• Sprzedam działkę budowlaną 
o pow. 1138 m2 w Żdżarach – 
3km od Goleniowa + projekt, 
prąd na działce. Cena 59 tys. zł. 
Tel. 608 673 811

• Lokal do wynajęcia 60 m2 
przy ul. 700 lecia 20b. 35 zł/
m2 plus opłaty. tel. 91 39 
20 676; 0049 40 53 16 99 16

• Wynajmę mieszkanie 3-pokojo-
we od zaraz. Tel. 600 436 364.

• Wynajmę garaż na ul. Leśnej. 
Tel. 793 908 098.

• Sprzedam nowy dom w Karsku, 
stan deweloperski, 131 m2 + 
garaż, działka 1500 m2, central-
ne ogrzewanie, gładzie, ocie-
plony, tel. 691 664 658

• Sprzedam działkę budowlaną 
przy ul. Rataja w Nowogardzie. 
605 422 298

• Sprzedam garaż z energią 
elektr. Murowany w ciągu ul. 
5 Marca. Cena 23  000 zł. tel. 
605 402 773 (15.00-18.00).

• Do wynajęcia mieszkanie   2  
lub  3  pokojowe urządzone. Tel.  
693850197

• ODNAJMĘ  -  Lokal  na  sklep  
lub działalność  w   Wierzbię-
cinie   tel. - 785150401 – 

• Wynajmę lokal w Płotach, tel. 
695 044 663

• Stancja dla uczniów, pokój 2 
osobowy, osobne wejście, tel. 
609 307 327

• LOKAL  do wynajęcia  60 m2  , 
1 m2 / 35 zł.  Tel . 913920676 – 
Plus  opłaty .

• Sprzedam  mieszkanie  2 po-
koje  I  piętro  ul: Kowalska Tel. 
888 676 231 –

• SPRZEDAM    -   mieszkanie  3 
pokoje  III  piętro    69, 60  m2, 
środkowe  przy  ul:  Bohaterów  
Warszawy  Tel.663321366  vis 
avis  PZM – otu.

• Posiadam do wynajęcia miesz-
kanie dwupokojowe w Centrum 
miasta. 785 140 754

• Pokój do wynajęcia Nowogard. 
609 004 967

• WYNAJMĘ  LOKAL  o powierzch-
ni   2X 30  m 2 w centrum  mia-
sta po remoncie . Tel.510170263

• DO WYNAJĘCIA  -  mieszkanie  
3 pokojowe  po  kapitalnym  
ramoncie  na  ul:  Warszaw-
skiej  14   w   Nowogardzie . 
tel.510142179

• Wynajmę  pokój  w  Nowogar-
dzie  . Tel.609004967 

• Do  wynajęcia  kawalerka 
.Tel.722300700

• Sprzedam   pawilon   handlowy  
o powierzchni  36  m2  znajdują-
cy  się  na terenie  boiska  1 L-o  w  
Nowogardzie  . Tel.605575488 . 

• Sprzedam  mieszkanie  46  m   2 
pokoje   .parter  . Tel.604908983 
. 

• Do wynajęcia Pub Szuflandia, 
Karsk. 609 245 816

• SPRZEDAM  - MIESZKANIE  
2 pokoje  47m2   ,  oc  gazo-
we  , bezczynszowe z  gara-
żem  murowanym   ,  135  tyś. 
zł . na  ul: Poniatowskiego  .  
tel.797720233

•  Kupię  na  budowę  używa-
ny  nied uży   barak ,  konte-
ner   lub  innego  rodzaju  barak 
. Tel.697999578  

• Wynajmę  lokal  /  26 m 2 /   przy  
Boh.Warszawy . Tel.  507465448 

• Sprzedam mieszkanie 3 poko-
jowe, własnościowe 66,9 mkw, I 
piętro, środkowe, z garażem, piw-
nica, glazura, terakota, kuchnia w 
zabudowie, panele, nowe okna, 
drzwi antywłamaniowe, rolety, 
na Osiedlu Radosław, cena do 
uzgodnienia, tel. 695 644 125.

• Wynajmę   mieszkanie  2  pokoje  
. Tel. 784056335 

• Zamienię  mieszkanie   / wła-
snościowe /  4 pokoje  na  mniej-
sze  2 pokoje  /  w centrum  N – 
du / Tel.604161169  

• Wynajmę garaż na ul. Jana Paw-
ła II. 609 931 915

• Wydzierżawię kiosk. 793 
908 098

• Wynajmę mieszkanie w Cen-
trum. 888 603 612

• Lokal magazynowy do wynaję-
cia. 607 289 286

• Do   wynajęcia  kawalerka . 
Tel.721290506 . 

• Sprzedam    mieszkanie   3- 
pokoje    pow.  48,09  m 2 . 
Tel.722200088  

• sprzedam mieszkanie bezczyn-
szowe 62 m2 z zabudowaniami 
i działką 600 655 365

• Do  wynajęcia  pokój .  
Tel.796029756 . 

• Sprzedam mieszkanie cztero-
pokojowe w Nowogardzie lub 
zamienię na dwupokojowe. 
503 341 537

• Garaż  w  bloku   sprzedam   ul: 
Kowalska  1 .tel.784584294 

• Poszukuję garażu do wynaję-
cia na Osiedlu Bema, Leśna. 
691 824 337 

MOtORYZACJA

• Sprzedam nissan Sunny 1,4 
benz+LPG 3-drzwi. Cena 500 zł. 
513 088 309

• Motorower Ogar 900 cena 1100 
zł. 667 354 001

• Sprzedam  Mercedesa  MB – 100 
. Tel.691775140 .

• Sprzedam Skodę felicię combi 
LXI rok 1999 poj. 1.3 pierwszy 
właściciel, cena do uzgodnie-
nia. 693 877 559

• Sprzedam WV mini vento rok 
prod. 1993 poj. 1.9 cd. Tel. 609 
966 517

• Sprzedam koło z felgą do 40 + 
opona. 91 39 18 307

• Sprzedam  Nissan  Prime-
ra   P – 12  ,  poj.  1, 9    Dci . Tel. 
782399037 .

• Sprzedam    Ford   Fiesta  1994 
r.    Poj.  1,3 ,   elektryczny  dach  ,  
cena  800,00 zł. Tel.726184902  .

• Sprzedam Mitsubishi Magero 
3.2 motor 2000 rok prod. 2000 
diesel. Cena 26  000 zł. 665  544 
518

ROLNICtWO

• Sprzedam  gołębie  ozdobne  
różne  rasy . – 785931513

• Grykę sprzedam. Tel. 
795 916 988

• Sprzedam słomę w snopkach i. 
Tel. 782 036 086

• Sprzedam  gęsi -  507 724 964

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL. 783678070

• Sprzedam    Kombajn   ziemnia-
czany   - ANNA -   1989  r.prod.  -  
889413955

• Sprzedam  kombajn  zbożowy  
Bizon  ZO  - 56  . TEL.889413955 

• Sprzedam tanio króliki. 
669 929 717

• Sprzedam słomę. 600 335 184

• Kupię łąki, nieużytki!!! Kontakt 
91 39 23 887, 696 443 643

• Sprzedam króli z dowozem. 
661 633 977

USŁUGI

• MAKIJAŻ   KARNAWAŁOWY  
PLUS   RZESY  -  606979108  

• Usługi transportowe do 1 tony, 
Bus skrzyniowy i kryty. Tel. 
693 716 085.

• Odśnieżanie dachów. Tel. 
607 137 081.

• Firma Usługowa „Zielona”. Wy-
najem sal na: konferencje, ze-
brania, szkolenia. Tel. 91 39 
26 691.

• Wyjazdy Niemcy, Holandia. Ni-
skie ceny z domu pod dom. 
603 038 944

• Usługi transportowe IVECO do-
stawcze + laweta + bus osobo-
wy do 9 os. Tel. 609 931 915, 607 
580 172.

• MALOWANIE, MONtAŻ PA-
NELI PODŁOGOWYCH I INNE 
DROBNE NAPRAWY WYKONA 
„ZŁOtA RĄCZKA”; 91 39 22 
783, 784 79 22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. Zie-
lona 3. 91 39 20 714

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

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

• Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695  085 
470; 91 39 72 575

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

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty., 
bindowanie, wydruki A3-A4 ko-
lor, ksero A3-A4 - kolor, lamino-
wanie A3-A4. Tylko u nas naj-
większy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Transport BUS-MAX. 784  053 
493

• Usługi remontowo-budowla-
ne, docieplenia. 784 053 493

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. 
innych. Wydruki, Ksero, także 
kolor. Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 
700 lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim). tel 605 522 340. 

• DUR - DACH pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141

• Dachy. 785 562 104

• Usługi koparko- ładowar-
ką + transport Nowogard.  
514172446   

• Docieplenia budynków remon-
ty. 784 053 493

• Remonty na każdą kieszeń. 
609 715 839

• tWOJA KSIĘGARNIA INtER-
NEtOWA WWW.KSIEGARNIA-
CYMELIA.OSDW.PL

• Remonty i wykończenia. 
601 567 369

• Żłobek Błękitna Chmurka 
660536104

• Organizacja urodzin w Błękitnej 
Chmurce, weekendowe warsz-
taty i zajęcia, 660536104.

• Nauka  j. angielskiego i nie-
mieckiego , Szkoła Języków 
Obcych „GERMANIC” tel. 
607 545 991; www.niemiecki-
nowogard.pl

• „Niemiecki w 4 tygodnie” dla 
wyjeżdżających. Szkoła Języ-
ków Obcych „GERMANIC” tel. 
607 545 991 rozpoczęcie kur-
su połowa lutego 2013 r.

• USŁUGI INFORMATYCZNE - Na-
prawa  komputerów, instalacji 
oprogramowań. Usuwanie wi-
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OGŁO SZE NIA DROB NE

Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny,  

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport,  Jarek Dąbrowski redaktor techniczny.   Ad res 
re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65; e-mail: dziennik@domjudy.pl.  

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

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Regularna linia MEtRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25 D; 5:50 D; 6:55 Ex; 8:15 E7x; 9:25 E7x; 10:25 E7x;  
12:00 E7x; 12:30 E7x; 13:10 E7x; 13:25 E7x; 16:06 E7x; 16:35 E7x; 17:30 7x; 17:40 7x.
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50 D; 7:45 D; 8:35 E7x; 9:45 E7x 11:00 E7x; 
11:35 E7x; 11:50 E7x 13:55 E7x 14:40 E7x; 15:10 E7x; 15:25 E7x; 18:25 E7x; 19:00 E7x
Legenda: D - kursuje od pon do pt;   E kursuje od pn - sob.; x - nie kursuje w święta

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 tEL.   607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄtKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOtA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A),  7:50(A), 8:05(7), 

8:25(2,4,6), 8:35(A), 9:10(1,3,5,7), 9:15(2,4,6), 10:05(A)10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:50(A,7), 13:00(A), 13:10(A), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 16:00(7), 
16:25(7), 16:30(1,3,5) 16:40(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(7) 17:50(A,7) 18:05(4,5,6,7) 18:20(A,7)

tRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 9:25(A), 11:55(A,7) 12:20(A,7), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 

14:30(1,3,5,7)  14:35(2,4,6) 14:55(A,7), 15:10(A) 15:25(A,7), 15:50(A) 16:15(A,7)  16:30(A), 
18:05(A,7,R) 18:20(A,7) 19:05(A,7) 19:25(A,7) 19:50(A,7)

Szczecin ul. Dworcowa :  6:20(A), 7:35(A), 8:40(A,7), 9,00(7,R), 10:05(A,7),  10:50(A,7),  
11:40(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7), 20:15(A,7),

Goleniów, Dworzec PKP :  7:05(A), 8:20(A), 9:25(A,7), 9:45(7,R), 10:10(A),  10:50(A,7),  
11:36(A,7), 12:26(A), 12:42(A,7),  13:05(A,7), 13:45(7), 14:20(A),  14:45(A,7,R), 15:05(7), 
15:20(1,3,5,7) 15:26(2,4,6) 15:40(A,7) 15:55(A)  16:08(A,7) 16:40(A) 16:59(A,7) 17:15(A), 
17:40(A,7)  18:50(A,7,R)  19:05(A,7), 19:50(A,7) 20:10(A,7) 20:35(A,7) 21:00(A,7)

trasa NOWOGARD – MASZEWO 
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:20(S) 15:15(S)
trasa MASZEWO – NOWOGARD 
Maszewo :  6:55(S) 16:00(S)
trasa NOWOGARD – MASZEWO – StARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:50(F),  11:30(F),  13:50(F),  
trasa StRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. tysiąclecia :  9:40(A), 12:45(A), 15:05(A)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursu-

je w niedziele niebędące świętami F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt 1,3,5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska    

Kino „ORZEŁ” - zaprasza
25.01.2013 godz. 19.00
26.01.2013 godz. 20.00
27.01.2013 godz. 19.00

NIEWIERNI
Komedia, Francja, 2012, 108’

12 zł ; 11 zł ulgowy ; od lat 15

BILETY DO NABYCIA W KA-
SIE KINA „ORZEŁ” NA 1 GODZINĘ 
PRZED SEANSEM

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

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

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

APTEKA MAJOWA W NOWOGARDZIE 

ZATRUDNI na 1/2 etatu
TECHNIKA FARMACJI

Praca od kwietnia w godzinach popołudniowych.
KONTAKT: 783 744 001, 091 3070708

Przybłąkał się 
wilczur 

(duży, młody) na grzbiecie 
czarna sierść od połowy w 
stronę głowy ciemny rudy. 
Jenikowo. Tel. 607 740 073

Byłeś świadkiem  ciekawego zdarzenia, 
wykonałeś oryginalne zdjęcia, jesteś w 

posiadaniu interesujących wiadomości?  
Zadzwoń lub napisz do nas o każdej 

porze. 
Tel. 513 088 309

e-mail: poligraf@post.pl

rusów,  odzyskiwanie  danych.  
508 245 385  

• Szpachlowanie, malowanie, re 
gipsy, kafelkowanie i tynkowa-
nie. 798 145 781

• Mycie okien. 507 984 623

• J . angielski   -  697583403  

• Korepetycje  j.angielski  , tłuma-
czenie  dokumentów, pisanie  
prac, przygot.  do  testów  i  ma-
tury .  Tanio . -  605299895  

• Naprawa  ,  regulacja  okien  
,  drzwi  PCV  i  drewna  -  
695181070

• Fast – Driver, tanie usługi 
transportowe tel. 721 230 990

• Chemia korepetycje tel. 
609 307 327

• REMONT  na  każdą  kieszeń  Tel. 
609715839

• NAPRAWA  SPRZĘTU  RTV  ul: 
Kazimierza  Wielkiego  7  , 
tel.913920737  .

• Ogólnobudowlanka, remonty, 
wyburzenia. 724 510 626

• Przeprowadzki, wywóz sta-
rych mebli, porządkowanie. 
668 343 638

• Malowanie ,  szpachlowanie  ,  
panele .Tel.788566432 

• Transport  - przeprowadzki  , 
szybko  - tanio . Tel.696138406 .

• Pogotowie budowlane. 
Tel.506040641 

• Układanie Polbruk i kamie-
nia. Solidnie, fachowo i tanio. 
669 589 863

• Remonty  ,  wykończenia , ma-
lowanie, gładzie , glazura , tera-
kota,  zabudowa   z  płyt   gipso-
wych . Tel.601567369 . 

• Profesjonalne makijaże stud-
niówkowe i okolicznościowe 
od 50-70 zł. Tel. 519 879 052 

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, rodzin-
ne, urlopowe, emerytalne – 
Niemcy, Holandia, Anglia, Irlan-
dia, Dania, Belgia, Austria, Wło-
chy, Norwegia, USA. Tel. 71 385 
20 18 lub 601 759 797

• Przyjmę  do  układania  klin-
kieru ,  oraz  murarza , mile wi-
dziana  znajomość  j.niemiec-
kiego -  662678895

• Zatrudnię pomocnika mechani-
ka, atrakcyjne wynagrodzenie, 
tel. 607585567

• Zatrudnię jako sprzedaw-
cę emerytkę lub rencistkę. Tel. 
693 850 197

• Z   racji   wolnego  czasu   i   do-
świadczenia  chętnie  zaopie-
kuję  się  starszą   osobą  , któ-
ra  wymaga pomocy  i  miłego 
towarzystwa . TEL . 604822643 .  

• ZATRUDNIĘ  do  pracy  sezono-
wej   w  Norwegii . Tel.782399037 

• Zatrudnię kierowcę kat. C + E, z 
doświadczeniem Polska + Nor-
wegia, tel. 607 585 561

INNE

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

• Sprzedam laptopa Lenovo, 
Y530, cena 1600 zł, tel. 605 522 
340

• Sprzedam  Cocker Spaniel 4-ty-
godniowe. 697  381  582 po 16-
tej

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, 
srebrna, 4 lementy: wzmac-
niacz, tuner przestrojny, korek-
tor, deck szuflada, stan idealny, 
używana sporadycznie, cena 
780 zł do uzgodnenia. tel. 605 
522 340.

• Przecinarkę  do  metalu  na no-
gach  z imadłem , tarcza  350  
mm  sprzedam  - 506534179  -

• Sprzedaż  drewna    kominko-
wego      i   opałowego  atrak-
cyjna  cena   - 726 649 215 

• Sprzedam nową mało używaną 
lub wynajmę nagrzewnicę ole-
jową, na gwarancji. Idealna do 
osuszania budynków. Tel. 605 
522 340

• Sprzedam stare skrzypce z fu-
terałem. Cena do uzgodnienia. 
661 866 850

• Pilnie   sprzedam  stylowy  roz-
kładany  stół  w  dobrym  stanie  
na  12  osób.Tel.788726456.

• Tanio  sprzedam  meblościankę  
pokojową  w  dobrym  stanie . 
Tel.788726456 

• Sprzedam   sukienkę   komunij-
ną  .Tel.692069168 

• Oddam piękne szczeniaki, 
piesek i suczka po pudelce. 
661 563 456

• 43/44 sprzeda drewno, gałę-
ziówkę i zrąbki opałowe. 509 
821 040

• Sprzedam  tanio drewno opało-

we    -   kominkowe   z  dowozem 
. Tel.785071977 

• SPRZEDAM    -  DREWO  KO-
MINKOWE   I   OPAŁOWE .TEL 
667788820

• Drewno  opałowe  i kominkowe  
sprzedam .Tel.722050889 

• Sprzedam klatki na króliki wraz 
z kotnikami. 507 198 923

• SKUP PIŁ niesprawnych i zatar-
tych Stihl i Husqvarna, cena 100 
zł tel. 721 668 245

• Skup pił niesprawnych i za-
tartych, Sihl, Husqvarna, cena 
100 zł, tel. 721 668 245, do-
jazd do klienta.
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ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

codziennie od 11 do 18

PIASEK, ŻWIR,   
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM  
DO KLIENTA

CODZIENNIE ZESTAWY
OBIADOWE ZA 12 zł

DANIE DNIA OD 21.01-25.01
WtOREK
Zupa szczawiowa
Karkówka z grilla, ziemniaki, surówka
ŚRODA
Zupa grzybowa z makaronem
Kotlet devolai’le, ziemniaki z wody, surówka
CZWARtEK
Zupa z fasolki szparagowej
Kotlet schabowy panierowany, ziemniaki, surówka
PIĄtEK
Zupa ogórkowa
Zrazy wieprzowe w sosie, ziemniaki z wody,surówka
OBIADY RÓWNIEŻ Z DOSTAWĄ DO DOMU!!!

 ZAMÓW TEL. 91 392 24 24 / 608 053 371

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

tEL.  913 922 165
 tEL. 91 577 20 07

Drzewa umierają stojąc
Do takiego wniosku doszli odpowiedzialni w gminie za środowisko i zlecili wycinkę starych drzew na 3 Maja, vis a vis restauracji Ka-
mena. W poniedziałek nie udało się nam uzyskać bliższych informacji na ten temat, wiemy tyle, że drzewa ponoć usychały, stąd decy-
zja. Do następnego numeru postaramy się uzyskać w temacie stanowisko nowogardzkiego magistratu.

red. 

Na zdjęciu pracownicy firmy  ścinający koronę starych drzew/poniedziałek 21.01. br.
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

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

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

s. 4 s. 9s. 4

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Czytaj s. 10

Czytaj s. 10

Nasi Przedsiębiorcy 
„Byłem  
pionierem...”

Zawiadamiamy, że w Nowogardzie rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radców Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca Prawny Radosław Górski 
oraz Radca  Prawny Paweł Iwan. Kancelaria mieści się przy  
Pl. Wolności 9, budynek dawnego hotelu „Cisy”, pokój nr 8 (parter). 

Telefony do Kancelarii: 788-802-101, 694-403-733.

Usługi  
ogólnobudowlane
remonty • docieplenia

782 860 130

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

• W KAŻDY PONIEDZIAŁEK
  na bezpłatne komputerowe
  badanie wzroku

• W ŚRODY I PIĄTKI
  na profesjonalny dobór 
  okularów i soczewek 
  kontaktowych
  (do końca roku przy zakupie okularów wizyta gratis)

ZAPRASZAMY

Bezpłatne Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych

ogłasza nabór
Informacje i zapisy

ul. Zielona 11, tel. 91 392 66 91

PRY
WA

TN
EP

UB
LIC

ZN
E LICE

UM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA
DOROSŁYCH

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 11 lutego godz. 8.00

Zapewniamy BEZPŁATNĄ NAUKĘ przez cały okres kształcenia

www.zielona.mojaszkola.net

W NOWOGARDZ IE

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę  2 lutego  godz. 8.00

Czytaj s. 2

ZAPISZ SWOJE DZIECKO DO SZKOŁY 
www.sp4.nowogard.pl

Wyrazy  
wdzięczności 
za zwrócenie 
dnia 13.12.2012 r. 

pozostawionej 
cennej torebki w busie 

dla Pana kierowcy 
firmy przewozowej 

A. Fedeńczak 
Stanisława Jadwiżyc 
składa Maria ze Szczecina

Tną drzewa bez opamiętania

Wycięli najpiękniejsze  
drzewo w mieście! 

Czytaj s. 3 i 4

Okradli 
radnego

Wydamy 
1, 2 mln 
na jezioro

Ciągniki 
na „6”

W „Dwójce” 
budżetu  
nie przyjęli 



Nr 7 (2141)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

2

www.dzienniknowogardzki.pl

Rodziny osób zmarłych w szpitalu nowogardzkim
mają prawo wyboru �rmy pogrzebowej

Szpital posiada własne „prosektorium”, za które
nie wolno pobierać opłaty za 2 pierwsze doby.

EntEr  II 
laptop

 serwis - komis

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

Foto tydzień

Pan Lucjan  z Nowogardu, od wielu lat zbiera nakrętki od butelek plasti-
kowych. W tej chwili jego „kolekcja” to 7  228 sztuk. Mężczyzna rozpoczął 
zbiórkę, ponieważ kiedyś usłyszał, że w ten sposób można pomóc niepeł-
nosprawnym dzieciom. Teraz prosi, żeby ktoś odebrał od niego plastykowe 
zbiory. Bardzo proszę o kontakt osoby, którym te nakrętki  może się do czegoś 
przydadzą - np. na nowy wózek inwalidzki, czy rehabilitację” - mówi w rozmo-
wie z DN. Nakrętki można odebrać osobiście od pana Lucjana pod adresem 
ul. 3 Maja 7/7 w Nowogardzie.

Elementy ścieżki dydaktycznej znajdujące się nad jeziorem, szczególnie 
upodobali sobie wandale. Co jakiś czas, te same tablice są doszczętnie nisz-
czone. Tym razem ofiarami ulicznego chuligaństwa padły dwie z nich. Urząd 
Miejski zamówił już nowe tablice, które mają być zamontowane na począt-
ku lutego. Ich koszt, to 369 zł. Może na wandali podziała fakt, że za ich „wy-
czyn” zapłacą wszyscy mieszkańcy…

Wczoraj w okolicy drogi przy byłej wytwórni mas bitumicznych, pojawiło się 
stado saren. Zdjęcie wykonaliśmy z okien redakcji DN, od północnej strony, 
z których widać tereny przy biegnącej tam drodze. To nie pierwszy przypa-
dek, gdy dzikie zwierzęta wchodzą do miasta. Kilka tygodni temu młoda 
sarna przechadzała się po alejkach nad jeziorem. Widać zima doskwiera 
leśnej zwierzynie. Zalegający śnieg i silny mróz sprawiają, że poszukiwanie 
jedzenia, a przede wszystkim wody jest utrudnione. To sprawia, że zwierzęta 
żerują coraz bliżej ludzkich osad, gdzie działalność człowieka ułatwia zdo-
bycie niezbędnego do życia pokarmu. 

Rolniczy protest  ponownie dojechał do naszej gminy

Ciągniki na szóstce
W czwartkowe popołudnie 

poruszający się krajową szóst-
ką  na terenie naszej gminy, 
mogli natknąć się na szczegól-
ny korek. Korek został spowo-
dowany przez  kilkanaście cią-
gników rolników kontynuują-
cych  swój już wielotygodnio-
wy strajk. Nasz reporter napo-
tkał kolumnę kilkunastu cią-
gników jadących w iście  żół-
wim tempie  na drodze od Ża-
bowa w kierunku Nowogar-

du.  Za ciągnikami ustawił się 
liczący kilkaset metrów sznur 
samochodów. Kierowcy pró-
bowali nerwowo „na raty” wy-
mijając ciągniki, ale ze wzglę-
du na duży ruch obustronny, 
udawało się to w nielicznych 
przypadkach. Przypomnij-
my, że rolnicy wśród których 
są też nasi nowogardzcy chło-
pi, protestują przeciwko ich 
zdaniem szkodliwej polityce 
Agencji Nieruchomości Rol-

nej w zakresie  sposobu sprze-
daży ziemi. Agencja według 
rolników nie zabezpiecza in-
teresów rodzimych właścicie-
li ziemi i dopuszcza do  prze-
chodzenia ogromnych połaci 
gruntów rolnych w obce ręce. 
Wiele środowisk popiera rol-
niczy protest, jednakże rozmo-
wy z rządem nie przyniosły do 
dzisiaj zadawalających rezulta-
tów dla protestujących. 

sm

Ludzie listy piszą
Poniżej publikujemy treść listu, jaki jedna z mieszkanek miasta przesłała do re-
dakcji DN drogą elektroniczną w minioną środę.

Serdecznie proszę o zamiesz-
czenie poniższego listu w naj-
bliższym wydaniu DN, ponie-
waż dbanie o bezpieczeństwo 
powinno być sprawą najważ-
niejszą. Za co z góry dziękuję. 

Szanowny Panie Burmistrzu
Zwracam się z uprzejmą proś-

bą o odśnieżanie i posypywanie 
piaskiem i solą dróg, szczególnie 
tych, które doprowadzają nas do 
pobliskich wsi. Żenujące, że naj-
pierw dokonał Pan zakupu cho-
inki za 50 tysięcy, a teraz cier-
pią za to nasze drogi. Droga ma 
być drogą, a nie lodowiskiem! 
Z pewnością mieszkańcy na-
szej gminy o wiele bardziej ucie-
szyliby się z przejezdnych i bez-

piecznych dróg, aniżeli z choin-
ki w kształcie stożka. Tę sytuację 
można odpowiednio porównać 
do naszego codziennego życia. 
Ludzie w biednych rodzinach 
potrafią odpowiednio zagospo-
darować pieniądze: to, co naj-
ważniejsze i potrzebne do życia 
kupują w pierwszej kolejności, 
natomiast pieniądze, które do-
datkowo im zostały, przeznacza-
ją na przyjemności. Zarządzanie 
pieniędzmi gminy, również po-
winno wyglądać na tej zasadzie: 
za najważniejsze powinno być 
brane pod uwagę zdrowie i bez-
pieczeństwo mieszkańców, na-
tomiast w drugiej kolejności za-
dbanie o świąteczny klimat.

Dane do wiadomości redakcji

Od Redakcji: To  jeden z 
wielu sygnałów jakie otrzymu-
jemy te zimy w sprawie utrud-
nień i niebezpieczeństw wy-
nikających z nieodśnieżonych 
i nie oczyszczonych  dróg i 
chodników. Stan chodników 
jest szczególnie ważny dla 
osób starszych które jak moż-
na zauważyć w wielu miej-
scach poruszają się z trudem 
ze względu na śliskość pośnie-
gową bądź wynikającą z ubicia 
i zlodowacenia  , nieusuwane-
go w czas śniegu. Co do sku-
teczności działań  władzy - cóż 
mówić może ona wiele ale jaki 
koń jest każdy widzi.
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

P R O M O C J A
PÓŁ TOnY OPAŁU

worek drewna  
GRATIS

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL 

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał,drewno,
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport 
Sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

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

Organizowanie 
kuligów konnych

tel. 607 739 866

Tną drzewa bez opamiętania

Wycięli najpiękniejsze drzewo w mieście! 
Przetrwała wojnę, wichury, a teraz poległa z rąk obecnej władzy – w miniony wtorek, na podstawie decyzji, którą podjęli miejscy urzęd-
nicy wycięto około 100 letnią wierzbę, jedną z wizytówek miasta. Mieszkańcy są tym faktem oburzeni. 

Gdy we wtorkowym wyda-
niu  wstępnie informowaliśmy 
o ścięciu  starych drzew koło 
Kameny, wydawało się nam, 
że to na razie koniec. Niestety, 
okazało się, że to dopiero po-
czątek, a prace przy wycina-
niu kolejnych  drzew (razem 
8 sztuk) potrwają do końca lu-
tego i będą prowadzone jesz-
cze w innych częściach miasta. 
Już w tenże wtorek zdumieni i 
przerażeni mieszkańcy ujrze-
li śmierć drzewa mającego nie 
tylko znaczenie przyrodnicze, 
ale także symboliczne i senty-
mentalne – wycięto około 100 
letnią wierzbę, jedną z wizytó-
wek  miasta  rosnącą  tuż przed 
wejściem do Przystani, od 
strony jeziora. Spotkało się to z 
ostrą reakcją mieszkańców. 

Jestem wściekły. Jeśli dalej tak 
będzie w mieście zostanie tylko 
beton i smród – mówi pan Jan. 

To jest smutne. Brakuje sys-
tematycznego dbania o stary 
drzewostan. Zamiast drzewa 
przycinać, załatwia się sprawę 
w tak drastyczny sposób. Zresz-
tą, to nie pierwszy raz. Trudno 
to nawet komentować – mówi 
pan Marian. 

Po co oni to zrobili? To coś 
strasznego. Tak postępują tylko 
idioci – mówiła kolejna czytel-
niczka. 

Dlaczego drzewo zosta-
ło ścięte? Według urzędników 
wierzba zagrażała bezpieczeń-
stwu. Zdarzało się, że pod-
czas silnych wiatrów z drzewa 
spadały konary. Ponoć w ze-

szłym roku w trakcie nawałni-
cy urwana gałąź uszkodziła je-
den z zaparkowanych w oko-
licy drzewa samochód. Poza 
tym, wątpliwości budził ponoć 
słaby, według urzędników, stan 
zdrowia drzewa. W związku z 
tym, na wniosek gminy Nowo-
gard, starostwo w Goleniowie 
wydało pozwolenie na ścięcie 
wierzby. 

Przyznam, że wydawałem 
decyzje w  sprawie tego właśnie 
drzewa z mieszanymi uczucia-
mi - mówi nam dyrektor po-
wiatowej ochrony środowiska 
Andrzej Mucek - ale wniosku-
jący, czyli gmina, bardzo upie-
rał się  twierdząc, że obarczy 

starostwo odpowiedzialnością 
cywilną w przypadku szkód 
wyrządzonych przez drzewo. 
Starostwo nie ma wpływu na 
bieżącą dbałość  o stan drzewo-
stanu, to należy do gminy, jeśli 
drzewo zostanie zaniedbane i 
przez to stwarza zagrożenie, to 
ja muszę oceniać  tylko efekt a 
nie przyczyny, które do niego 
doprowadziły.  

 Jak wynika z naszych badań, 
drzewo wycięto więc zgodnie 
z prawem, ale jak wiemy, wie-
le nonsensów czyni się zgod-
nie z prawem. Poza celowo-
ścią  wycinki, nasze  wątpliwo-
ści budzi  też  fakt braku kon-
sultacji na temat rzeczywistej 

kondycji wyciętych w tym ty-
godniu drzew,  w tym drzewa 
koło Przystani, ze specjalistami 
w tym zakresie. 

U nas nigdy nikt nie konsul-
tował planów dotyczących wy-
cinki drzew na terenie mia-
sta - mówi pan Marek Hajser 
z nowogardzkiej Ligi Ochro-
ny Przyrody- byłoby bardzo 
sensownym posunięciem, aby 
opracować w zakresie miejskie-
go drzewostanu, całościową 
koncepcję  uwzględniającą  po 
zinwentaryzowaniu  stan ak-
tualnego, wieloletnie działa-
nia pielęgnacyjne. Drzewa na-
wet chorujące można przecież 
w rożny sposób ratować,  nawet 

systematyczna  prosta pielęgna-
cja, chociażby poprzez usuwa-
nie  uschniętych części, w wielu 
wypadkach będzie wystarczają-
ca. Wycinanie drzew powinno 
być traktowane jako ostatecz-
ność - kończy pan Hajser.

O tym, że wycinka to osta-
teczność, zapomnieli nasi 
urzędnicy, według nich wszyst-
ko jest ok.   

 Potwierdzam, że zieleń  na 
ulicy 3 Maja, oraz wzdłuż dro-
gi nr 6, a także obok Przystani ,  
jest  w  harmonogramie utrzy-
mania przez miasto. Co do tej 
wycinki, drzew to pod wzglę-
dem prawnym wyglądało 
to tak, że wystąpiliśmy jako 

Stan konarów nie wskazuje, aby drzewo chorowało.
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nagroda za pomoc w śledztwie...

Okradli radnego 
W zeszłym tygodniu nieznany do dziś sprawca, włamał się do woliery należącej 
do radnego Pawła Kolanka, dokonując kradzieży kilkudziesięciu cennych oka-
zów ptactwa ozdobnego. Radny apeluje za pośrednictwem DN o pomoc w od-
zyskaniu zwierząt i znalezieniu złodzieja, w zamian za nagrodę. Pomaga mu w 
tym nowogardzka policja. 

Do kradzieży doszło w nocy 
z 14 na 15 stycznia w Błotnie, 
gdzie na przydomowym po-
dwórku radny od lat prowadzi 
hodowlę ptactwa ozdobnego. 
Łupem złodzieja padło kilka-
dziesiąt zwierząt. Wiele z ukra-
dzionych ptaków to nagradza-
ne na wystawach okazy.  

Skradziono między innymi 
kanarki, zeberki, gołąbki dia-
mentowe, przepiórki chińskie, 
papugi faliste, mewki japońskie, 
ryżowca oraz gołębie ozdob-
ne – wymienia Paweł Kolanek.  
Skradzione ptaszki były zabez-
pieczone na czas zimy w przy-
stosowanych do tego pomiesz-
czeniach, które niestety nie były 
w stanie uchronić ich przed 

człowiekiem bez sumienia. 
Straciłem kilkuletni czas pracy 
nad tymi zwierzętami, a teraz 
nawet nie wiem czy mają za-
pewnioną odpowiednią opiekę 
– dodaje załamany hodowca. 

Radny zgłosił fakt dokonania 
kradzieży na policję. Ta rozpo-
częła poszukiwania. Początko-
wo informacja była trzymana 
w tajemnicy. Nie chciano spło-
szyć złodzieja licząc, że ten bę-
dzie próbował sprzedać skra-
dzione okazy okolicznym ho-
dowcom ozdobnych ptaków. 
Niestety, po zwierzętach ślad 
zaginął. Hodowca nie zamie-
rza jednak rezygnować z po-
szukiwań. Za pośrednictwem 
DN prosi o pomoc w odnale-
zieniu cennych ptaków. 

Jeśli kupiliście państwo lub 
ktoś wam oferował w ostatnim 
czasie ptaki tych ras, proszę o 
kontakt z Komisariatem Poli-
cji w Nowogardzie lub na mój 

Na zdjęciu zniszczone ogrodzenie chroniące wolierę, w której radny hodował 
ozdobne ptaki. 

Radny Paweł Kolanek 

prywatny nr Tel. 530 975 637 – 
mówi hodowca. 

Jak poinformował nas P. Ko-
lanek, dla osoby, która przy-

czyni się do odzyskania zwie-
rząt i znalezienia sprawcy, 
przewidziana jest nagroda. 

MS

W tym roku na jezioro wydamy 1 milion 200 tysięcy złotych! 

„Rekultywacja jeziora Nowogardzkiego”
450 tysięcy złotych - tyle ma kosztować rekultywacja jeziora nowogardzkiego, mająca latem zatrzymać masowe porastanie wodnej roślinności w akwe-
nie.  Połowę kwoty ma dołożyć w ramach przyznanej gminie dotacji, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Nie-
bawem na przeprowadzenie zabiegów ma być ogłoszony przetarg. W tym roku z budżetu miasta na jezioro wydane zostania jednak dużo większa kwota. 

Kilka dni temu redakcja DN 
otrzymała fachowe pismo w 
sprawie rekultywacji jeziora, 
jaka ma w tym roku być prze-
prowadzona na naszym akwe-
nie. Od kilku lat bowiem, naj-
większą atrakcję turystyczną 
miasta, w okresie letnim pora-
stają olbrzymie ilości wodoro-
stów utrudniając korzystanie z 
jeziora. 

Poniżej cytujemy fragmenty 
otrzymanej od UM korespon-
dencji, pod którą podpisał się 
burmistrz Robert Czapla: 

„W związku z masowymi za-
kwitami roślinności wodnej, ja-
kie od kilku lat pojawiały się w 
okresie letnim na jeziorze nowo-
gardzkim, gmina Nowogard zle-
ciła przeprowadzenie badań ja-
kości jego wód i osadów dennych. 
Badania prowadzone były przez  
pracowników Uniwersytetu Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu, i 
wynika z nich, że w jeziorze  wy-
stępuje deficyt tlenowy oraz wy-
sokie koncentracje fosforu co po-
woduje, że znajduje się ono w 
stanie eutrofizacji. Wg autorów  
najefektywniejszą metodą rekul-

tywacji jest zastosowanie kilku 
wzajemnie uzupełniających się 
metod tj. natlenianie wód nadda-
nych, inaktywacja fosforu w osa-
dach dennych i biomanipulacja. 

Szacunkowy koszt kom-
pleksowej rekultywacji jezio-
ra nowogardzkiego wyniesie ok. 
450  000 zł. Cena obejmuje uru-
chomienie aeratora pulweryza-
cyjnego z napędem wietrznym, 
który ma za zadanie systema-
tyczne rozszerzanie strefy wy-
sokiego natlenienia, tzw. „stre-
fy życia”, następnie wykonanie 
5 zabiegów inaktywacji fosfo-
ru na powierzchni całego jezio-
ra nowogardzkiego w celu strą-
cenia związków fosforu, które 
to zabiegi mają doprowadzić do 
przywrócenia równowagi bioche-
micznej w jeziorze. Trzecim eta-
pem rekultywacji będzie doko-
nanie biomanipulacji tj. zarybia-
nie jeziora rybami drapieżnymi 
i odławianie nadmiaru dużych 
ryb planktonożernych, zmierza-
jącej do uporządkowania łańcu-
cha pokarmowego w ekosystemie 
jeziora. 

W związku z tak wysokim 

kosztem realizacji powyższego 
zadania, jesienią 2012 r. gmina 
złożyła wniosek do Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w 
Szczecinie, o udzielenie dotacji 
na realizację powyższego zada-
nia. 10 stycznia 2013 r. uzyskali-
śmy decyzję o przyznaniu dotacji 
w wysokości 50% kosztów netto 
przedmiotowego zadania w wy-
sokości 183  825,00 zł. W chwi-
li obecnej trwają prace formal-
no-prawne związane z komple-
towaniem niezbędnej dokumen-
tacji do przeprowadzenia prze-
targu na „Rekultywację jeziora 
nowogardzkiego”. 

Jezioro nowogardzkie stanowi 
niewątpliwie największą atrak-
cję turystyczną naszego miasta, 
dlatego bardzo zależy nam na 
przeprowadzeniu jego skutecz-
nej rekultywacji. Wyżej wymie-
niona technologia rekultywacji 
była z bardzo dobrym skutkiem 
zastosowana na kilku jeziorach 
w Polsce: Trzesiecko w Szczecin-
ku (2005 r.), Jezioro Średnie w 
Turawie (2008 r.), Durowskie w 
Wągrowcu (2009 r.), Góreckie w 

Wielkopolskim Parku Narodo-
wym (2009), Panieńskie w Peł-
czycach (2010 r.) oraz Lubaskie 
Duże w Lubaszu (2012 r.). Mamy 
nadzieję, że również w przypad-
ku naszego jeziora uda się osią-
gnąć zamierzone cele.  Burmistrz 
Nowogardu, Robert Czapla.„

My też mamy taką nadzie-
ję. Tym bardziej, że tylko w tym 
roku na nowogardzkie jezioro z 
budżetu miasta zostanie wydane 
ok. 1 milion 200 tysięcy złotych, 
z tego 450 tys. na wyżej opisaną 
rekultywację, 640 tysięcy na bu-
dowę nowego mola, oraz kilka-

dziesiąt tysięcy na utrzymanie 
samej plaży i ratowników. Nie 
wiadomo też ostatecznie, jaka 
przyszłość czeka domki wypo-
czynkowe znajdujące się obok 
kąpieliska. Przypomnijmy, że 
dotychczasowy dzierżawca tej 
części plaży wypowiedział gmi-
nie umowę. Jedną z koncepcji na 
dalsze funkcjonowanie domków 
jest przejęcie ich pod „skrzydła 
gminy”. To oznacza dodatkowe 
koszty związane z utrzymaniem 
całego kąpieliska na poziomie 
kilkudziesięciu tysięcy złotych. 

MS

na zdjęciu: aerator pulweryzacyjny z napędem wietrznym, który w 2008 roku 
pracował na jeziorze Głębokim. Podobny pojawi się już wkrótce na nowogardz-
kim jeziorze.  Źródło UM w Szczecinie. 
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Jeszcze o kontroli  
na Bankowej
W poprzednim numerze pisaliśmy na temat wątpli-
wości, jakie budzą przeprowadzane ostatnio często  
kontrole policyjne na ulicy Bankowej. Otrzymali-
śmy odpowiedź rzecznika prasowego policji pod-
kom. Marty Maciejuniec na zadane przez nas py-
tanie, dotyczące rezultatów  opisywanej przez nas  
piątkowej kontroli. Oto jej treść:

...Odpowiadając na zadane przez redakcję pytanie informuję, że 
w dniu 18 stycznia 2013 roku, podczas kontroli drogowych prze-
prowadzonych przez policjantów Referatu Ruchu Drogowego KPP 
Goleniów na ul. Bankowej w Nowogardzie nałożono:

-2 mandaty karne za niezapięte pasy bezpieczeństwa w wysoko-
ści 100 zł i 2  pkt. karne,

-1 mandat karny za brak dokumentu w wysokości 50 zł., bez 
punktów karnych

-1 mandat karny za zły stan techniczny pojazdu w wysokości 50 
zł., bez punktów karnych

-1 pouczenie za zły stan techniczny pojazdu (zatrzymano dowód 
rejestracyjny).

podkom. Marta Maciejuniec

Rodzaj nałożonych mandatów potwierdza nasze spostrzeże-
nie, że na ulicy tej nie występują istotne zagrożenia dla bezpie-
czeństwa ruchu, a tak przeprowadzane kontrole przypomina-
ją raczej, jak było w tytule, łapanki aniżeli sensowna dbałość o 
bezpieczeństwo i ład na drodze.

Red.

Mega dziura  
przy kiosku 
Widoczna na zdjęciu dziura znajduje się tuż przy 
kiosku przed torami (skrzyżowanie ul. 700-Lecia 
i Dworcowej). Wyrwa ma długość kilkudziesięciu 
centymetrów i tyle samo głębokości. 

Ostatnio gdy wjechałem tam 
samochodem, do dziury wpa-
dło mi niemal całe tylnie koło. 
Musiałem później sprawdzać w 
wulkanizatorni, czy opona nie 
została uszkodzona – mówi je-
den z napotkanych przy jezdni 
z uszczerbkiem kierowca. 

Tym razem nic się nie sta-
ło. Nie warto jednak czekać, 

aż komuś stanie się krzywda. 
W miejscu tym bowiem jest 
dość tłoczno, a i przedstawi-
ciele lokalnych władz widywa-
ni są często w tej okolicy. Czyż-
by nie mieli okazji jeszcze do 
dziury wpaść? A może spryt-
nie ją omijają? 

Jarek Bzowy 

Foto-pstryk 

Urząd Gminy do Starostwa 
o pozwolenie na zgodę  na 

wycięcie owych drzew.  Drzewa 
te zostały usunięte, gdyż stwier-
dzono jednogłośnie bardzo zły 
stan zdrowotny tych drzew, jak 
również za duże odchylenie ich 
kształtów, co sugerowało realne 
zagrożenie bezpieczeństwa dla 
ludności i przejeżdżających w 
tym miejscu samochodów. Za-
znaczam, że  drzewa obok Ka-
meny  były w zasadzie już mar-
twe, co potwierdziły odzna-
ki  na pniach  tych drzew oraz 
ogólny zły ich stan – mówi DN 

pan   Artur Bajerski - inspek-
tor Wydziału Gospodarki Ko-
munalnej i Ochrony Środo-
wisk w Nowogardzie. 

 Inspektor  Bajerski  poinfor-
mował nas też, że w zamian za 
wycięte drzewa zostaną  doko-

nane nowe nasadzenia. Plan 
tej kompensacji  przyrodni-
czej jest ponoć  przygotowy-
wany. Nie dowiedzieliśmy się 
też,  poza tym, że „stwierdzo-
no to jednogłośnie” tego, jaki 
specjalista orzekł o złym sta-
nie zdrowotnym drzew przy 

Kamenie,  a zwłaszcza o zagro-
żeniu stwarzanym ponoć przez 
drzewo przy Przystani.   

JB, MS, sm

Nasz komentarz
Mądra władza, to jak się 

okazuje w dzisiejszych cza-
sach wyjątkowy rarytas. Na co 
dzień na ogół mamy władzę, 
która za szczyt mądrości uwa-
ża postępowanie zgodnie z li-
terą  prawa. Drzewo przy Przy-
stani, to kolejna ofiara mental-
ności, która  usuwa  wszystko 
co jej tylko przeszkadza, któ-
ra nie chce rozumieć, że nie 
wszystko co stare jest do wy-
cięcia, nie wszystko co chore 
jest do uśpienia. Która zamiast 
się nieco potrudzić  czego wy-
maga kultura,  chodzi na skró-
ty, bo to każdy głupi potrafi. 

Redakcja 

...najpiękniejsze drzewo 
w mieście! 

Wierzba przez lata wygrywała z siłami natury ostatecznie przegrała z urzędnikami

Wycięta wierzba była też obrazem artystycznych wizji Nowogardu - rycina z lat 70.

Ryanair świętuje otwarcie nowego połączenia ze Szczecina

Z Nowogardu do Bristolu! 
Największa tania linia lotnicza w Europie Ryanair ogłosiła 21 stycznia wzrost 
przewozów z lotniska w Szczecinie i postanowiła w związku z tym uruchomić od 
sezonu letniego 2013 nowe połączenie do Bristolu.

Koszt przelotu do Bristolu 
wyniesie 144 PLN włączając 
podatki i opłaty lotniskowe. 

To już piąta destynacja prze-
woźnika Ryanair z goleniow-
skiego lotniska, co rokuje 
uzasadnione nadzieje na dal-
szy rozwój, a być może i roz-
szerzenie oferty lotów. Mówi 
Maciej Dziadosz, prezes Por-
tu Lotniczego Szczecin-Go-
leniowie: Myślimy również o 
południu Europy, tego ocze-
kują nasi pasażerowie i chcie-

libyśmy to zrealizować w roku 
2013. 

Rok 2013 jest bardzo obiecu-
jący, gdyż w 2012 odnotowali-
śmy ponad 35% wzrost ruchu 
pasażerów i ponad 10% wzrost 
ilości operacji lotniczych. To 
wszystko daje realne szanse 
myślenia o przekroczeniu ma-
gicznej liczby 500.000 pasa-
żerów rocznie. Może jeszcze 
nie w roku 2013, ale przy od-
powiedniej koniunkturze tak 
może być. Oczywiście, mamy 

nadzieję, że takie wyniki za-
chęcą również innych prze-
woźników, żeby rozpocząć 
operowanie z naszego lotni-
ska – stwierdził Maciej Dzia-
dosz. Wszystkie te informacje 
przekazane zostały przez pre-
zesa portu lotniczego i  przed-
stawicieli przewoźnika  pod-
czas konferencji prasowej, któ-
ra odbyła się  w hotelu Raddi-
son w Szczecinie w ubiegły po-
niedziałek.

(ps)
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PARAFIA PW. WnIEBOWZIęCIA nMP: Msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 
12:30, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00) Karsk: 9:00; Olchowo: 11:00; Wojcieszyn: 12:00; Dą-
browa: 10:00.  Msza św. w tygodniu (od pn do pt): 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)     
Msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00).    www.wnmp.info
PARAFIA PW. ŚW. RAFAŁA KALInOWSKIEGO: Msza św. w niedzielę: . 7.30 , 9.00; 11.00, 
12.30 i 18.00 (w lipcu i sierpniu o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   Msza 
św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00).   www.rafalkalinowski.republika.pl
PARAFIA PW. MB FATIMSKIEJ: Msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Mięt-
no: 13.00.  Msza św. w tygodniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00.    
www.mbf-now.firmeo.biz 

Informacje Parafialne
Vox    Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:

Słowa Ewangelii według Świę-
tego Łukasza

   (Łk 1,1-4.4,14-21) Pierwsze 
wystąpienie. Jezus w Nazarecie

   Wielu już starało się ułożyć 
opowiadanie o zdarzeniach, któ-
re się dokonały pośród nas, tak 
jak nam je przekazali ci, którzy od 
początku byli naocznymi świad-
kami i sługami słowa. Postano-
wiłem więc i ja zbadać dokładnie 
wszystko od pierwszych chwil i 
opisać ci po kolei, dostojny Teofi-
lu, abyś się mógł przekonać o cał-
kowitej pewności nauk, których ci 
udzielono. Potem powrócił Jezus 
w mocy Ducha do Galilei, a wieść 
o Nim rozeszła się po całej okoli-
cy. On zaś nauczał w ich synago-
gach, wysławiany przez wszyst-
kich. Przyszedł również do Naza-
retu, gdzie się wychował. W dzień 
szabatu udał się swoim zwyczajem 
do synagogi i powstał, aby czytać. 
Podano Mu księgę proroka Izaja-
sza. Rozwinąwszy księgę, natrafił 
na miejsce, gdzie było napisane: 
Duch Pański spoczywa na Mnie, 
ponieważ Mnie namaścił i posłał 
Mnie, abym ubogim niósł do-
brą nowinę, więźniom głosił wol-
ność, a niewidomym przejrzenie; 
abym uciśnionych odsyłał wol-
nymi, abym obwoływał rok łaski 
od Pana. Zwinąwszy księgę oddał 
słudze i usiadł; a oczy wszystkich 
w synagodze były w Nim utkwio-
ne. Począł więc mówić do nich: 
Dziś spełniły się te słowa Pisma, 
któreście słyszeli.

Oczy wszystkich były w Nim 
utkwione.

Zanim rozpocznie Łukasz swo-
ją fascynującą opowieść, zade-
dykuje ją Teofilowi. Czytając ten 
wstęp, odnosi się wrażenie, że oto 
przed nami dzieło, które opisu-
je coś niezwykłego. Nie chcę po-
równywać Ewangelii, do jakiejś 

wspaniałej powieści, która mówi 
o wydarzeniach mających wpływ 
na dzieje świata. Ewangelia to coś 
więcej. To słowo samego Boga. 
Ostatnie, jakie zostało wypowie-
dziane. Więcej takich wyraźnych 
słów już nie będzie. To słowo, któ-
re dotyczy każdego człowieka. To 
słowo, które mówi o Słowie, czy-
li o Synu Bożym. Dlatego jest ona 
tak wyjątkowa. 

Wielu próbowało opisać wyda-
rzenia związane z Chrystusem i 
Jego misją. Dołączył do nich rów-
nież Łukasz. Był prawdopodobnie 
Grekiem, lekarzem, czyli człowie-
kiem wykształconym. Był rów-
nież uczniem i towarzyszem Paw-
ła. Można by wiele ciepłych słów 
powiedzieć na jego temat. Cho-
ciażby to, że bardzo solidnie za-
brał się do rzeczy, czyli do zgłę-
bienia wszystkich informacji od-
nośnie Chrystusa. Miał kontakt z 
osobami, które były przy Jezusie 
i bezpośrednio od nich czerpał 
te niesamowite wiadomości. Ale 
przede wszystkim był kimś, kogo 
Bóg wybrał na autora tego, jedy-
nego w swoim rodzaju, dzieła. 

Łukasz napisał Ewangelię dedy-
kując ją ludziom nawróconym z 
pogaństwa. We wstępie jest mowa 
o Teofilu. Mógł to być człowiek 
wysoko postawiony, na co wska-
zuje użyty przez Łukasza tytuł 
„dostojny”. Mógł to być nawróco-
ny Grek lub Rzymianin albo ktoś, 
kto zamierzał przyjąć wiarę. Nie-
którzy przypuszczają, że jest to je-
dynie imię symboliczne, wyraża-
jące myśl, że Łukasz zadedykował 
swoją Ewangelię każdemu, kto 
Boga miłuje lub chce być przyja-
cielem Boga. 

Tak czy inaczej dedykacja jest 
dla nas bardzo odpowiednia. Nie 
należymy do Narodu Wybranego. 
Jesteśmy spadkobiercami tych, do 
których Ewangelia dotarła dzięki 
głosicielom, którzy byli posłuszni 
nakazowi Jezusa, aby zanieść Do-
brą Nowinę wszystkim narodom. 
Przez to mamy możliwość poznać 
słowa, które mając tak ogromną 
moc, mogą mieć również wpływ 
na nasze życie. Szkoda, że ten 
piękny wstęp jest tak rzadko czy-
tany, a niektórzy może nie zdają 
sobie sprawy z jego istnienia.

W tym roku mamy możliwość 
głębszego poznania właśnie tej 
Ewangelii, według Świętego Łu-
kasza. Fragment, który usłyszy-

my w najbliższą niedzielę, mówi o 
wyjątkowym wystąpieniu Jezusa. 
Przede wszystkim dlatego, że ma 
ono miejsce w rodzinnym mie-
ście, wśród ludzi, z którymi Je-
zus przebywał od młodości. Naj-
młodsze lata przeżył w Egipcie z 
uwagi na Heroda i jego rozkaz za-
bicia niemowląt w Betlejem. Ale 
wszystkie późniejsze lata przeżył 
Jezus właśnie w tym miejscu. Jak 
zostały przyjęte słowa wypowie-
dziane przez Niego w synagodze, 
usłyszymy w następną niedzielę. 
Teraz widzimy Jezusa, który czyta 
tekst z księgi Izajasza. Tak właści-
wie czyta o sobie. Można by od-
nieść wrażenie, że Jezus chce w 
tym momencie przedstawić sie-
bie. Chce ukazać prawdę o sobie, 
a także powód, dla którego znalazł 
się pośród tych ludzi i w tym na-
rodzie. 

Niezaprzeczalnie zwrócił na 
siebie uwagę. Miało to miejsce 
wtedy, w synagodze podczas na-
bożeństwa. Miało to miejsce już 
wcześniej, zanim się narodził, bo 
to właśnie na Niego Naród Wy-
brany czekał tak długo. Zwró-
cił również uwagę na siebie póź-
niej, gdy Ewangelia była głoszona 
po Jego wniebowstąpieniu. Zwra-
ca na siebie uwagę także dziś, 
gdy jedni przyjmują Go z otwar-
tym sercem, a inni całkowicie od-
rzucają. A nie brak również i ta-
kich, dla których jest On zupełnie 
obojętny. Zwracać będzie uwa-
gę na siebie również później, gdy 
już bez nas toczyć się będą dzieje 
ludzkości i gdy pewnie nie wszy-
scy będą chcieli skupić swoją uwa-
gę na Jego słowach. Aż przyjdzie 
moment, gdy każdy bez wyjątku 
zwróci swoją uwagę na Tego, któ-
ry przyjdzie, aby nas sądzić. Wte-
dy oczy wszystkich będą w Nim 
utkwione i okaże się, czyje oczy 
będą Go oglądać w wieczności, a 
czyje zostaną definitywnie zasło-
nięte.

Ewangelia niesie z sobą Dobrą 
Nowinę. Jej słowa dotyczą każde-
go z nas. Ten, kto stanie się Teofi-
lem - tym, który kocha Boga, od-
najdzie w nich siłę i podpowiedź, 
jak wykorzystać czas, który dał 
nam Bóg na to, by poznać Go już 
tu na ziemi. Bo poza Nim nie od-
kryjemy, jaki jest prawdziwy sens 
naszego istnienia.

Ks. Grzegorz Podlaski

Anna Slezyngier - Marszałek, lat: 80, zmarła 24.01.2013r, po-
grzeb 28.01.2013r, msza o godz.13:00 w kościele w Tuczy, po-
grzeb odbędzie się na cmentarzu  w Dobrej.

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Zakończono kolędy
Wizyty duszpasterskie w 

dwóch nowogardzkich Para-
fiach tj. w Parafii pw. Mat-
ki Boskiej Fatimskiej w No-
wogardzie oraz w Parafii pw. 
WNMP w Nowogardzie zosta-
ły już zakończone.

W Parafii pw. Św. Rafała Ka-
linowskiego w Nowogardzie 

kolędy trwają, niestety z po-
wodu choroby księży nastąpi-
ły zmiany w terminach. Nowe 
terminy z powyższej przyczy-
ny nie są na dzisiaj możliwe do 
podania, będą one podawane 
na bieżąco podczas mszy św. w 
Kościele. 

Opr. MR

Pomóżmy sobie!
•	 Przyjmę narożnik pokojowy oraz segment kuchenny  tel. 665 - 566-856
•	 Przyjmę  wersalkę z fotelami oraz szafkę na dziecięce ubrania tel. 883-

241-291 
•	 Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie, ławę pokojową i TV  tel. 782-

556-716
•	 Przyjmę fotel do biurka, informacja tel. 504-874-397 lub pod nr tel. red. 

91 22-165 
•	 Przyjmę 2 fotele składane do spania dla dzieci  oraz narożnik pokojowy- 

tel. 516 648-561 
•	 Oddam biurko tel. 605 622-845 

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego

w Nowogardzie
z a p r a s z a 

aktywnych seniorów na kolejne spotkanie z cyklu

„Spotkajmy się w Bibliotece”
29 stycznia br. /wtorek/ godz. 16.30

w programie:
spotkanie z Panem Franciszkiem Łuczko, temat 

wykładu „150 ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA 
STYCZNIOWEGO”

Zaginiony
Andrzej Gibalski
16.01.2013 r. w Szczecinie (Zachod-

niopomorskie) zaginął Andrzej Gibal-
ski. Ma 66 lat, 162 cm wzrostu i sza-
re oczy. Zaginiony ma liczne przebar-
wienia na prawej skroni i rękach.

W dniu zaginięcia ubrany był w 
czarną czapkę, materiałową kurtkę ko-
loru morskiego, czarne spodnie oraz 
czarne buty. Zaginiony może potrze-
bować pilnej pomocy medycznej.

Ktokolwiek widział Andrzeja Gibalskiego lub ma jakiekolwiek in-
formacje o jego losie proszony jest o kontakt z ITAKĄ - Centrum 
Poszukiwań Ludzi Zaginionych pod całodobowymi numerami: 801 
24 70 70 oraz 22 654 70 70. Można również napisać w tej sprawie 
do ITAKI: itaka@zaginieni.pl. Naszym informatorom gwarantujemy 
dyskrecję.  Lub na nr policji 91 82 14 416
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20 lat temu                  pisał:
SAMO  ŻYCIE (DN z dnia 

02.02.1993r. nr 20)
Ludziom żyje się coraz go-

rzej, wręcz podle. Bezrobocie 
ciągle rośnie, a miejsc pracy 
ubywa. Ludzie z marszu idą na 
bruk i traktowani są jak mo-
tłoch. Niedostatek wielki sta-
je się normalką w rodzinach, 
w których rodzice utracili tak-
że status bezrobotnych. Tam 
naprawdę panuje beznadzieja, 
wręcz czarna rozpacz. Ludzie z 
rozkraczonych PGR-ów, spół-
dzielni i najczęściej zakładów 
państwowych zostali po prostu 
ograni. Ci prości z najprost-
szych rozpoczynają tę długą li-
stę. A gdzie Solidarność, gdzie 
„Ziemia Obiecana”? Pierwsza 
się zbiurokratyzowała, ta dru-
ga tylko wybranych, a wybra-
ni na Ratuszu okazali się po-
spolitymi oszustami. Oszu-
stwo owo [polega bowiem na 
odstępstwie od realizacji pro-
gramu wyborczego, który gdy-
by realizowany był w zasad-
niczej części nie doszłoby do 
tragicznej sytuacji tysięcy lu-
dzi. Obecnie większość Rad-
nych postrzegana jest jak to-
warzystwo hultajów, którym 
marzy się podczepienie gminy 
do tzw. „zagrożonych bezro-
bociem” i łaskawość ubogiego 
garnuszka państwa. Spełnie-
nie tego marzenia byłoby od-
skocznią – zasłoną dymną od 
efektów własnej nieodpowie-
dzialności i niefrasobliwości. 
Kiedy „kuroniówkę” dzielono 
na ratuszu panował tam har-
mider i ciżba wielka. Wybrań-
cy czuli oddech wyborców na 
własnych karkach, a  cierpkie 
wulgarne złorzeczenia docie-
rały do ich uszu. Władza szyb-
ko się z tym uporała i wymio-
tła owo towarzystwo trzy prze-
cznice dalej. Od tamtego czasu 
w wyciszonych gabinetach ry-
chło zapomniano o godności 
szarego człowieka i jego pra-
wie do normalnego życia. I tak 
to trwa do dziś.     

M. Piórko

APEL o podjęcie starań 
przywrócenia naszemu mia-
stu rangi powiatu (DN z dnia 
09.02.1993r. nr 25)

Rada Podregionu NSZZ 
„Solidarność” w Nowogardzie 
zwraca się z apelem do wszyst-
kich Dyrekcji zakładów pra-
cy działających na terenie na-
szej gminy, oraz całego społe-
czeństwa ziemi nowogardzkiej 
o podjęcie starań przywróce-
nia miastu rangi powiatu. W 

związku z powyższym propo-
nujemy utworzenie komitetu 
organizacyjnego działającego 
na rzecz lokalizacji powiatu w 
Nowogardzie. Zebranie orga-
nizacyjne odbędzie się dnia 10 
lutego 1993r. o godz. 17:00 w 
Czytelni Biblioteki Publicznej, 
na które zapraszamy wszyst-
kich zainteresowanych.

Za Radę Podregionu 
Przewodniczący Ryszard 

Piątkiewicz

Powstaje Klub Abstynenta 
(DN z dnia 10.02.1993r. nr 26)

Ci ludzie żyją wśród nas. 
Normalnie chodzą do pracy, 
zakładają rodziny, mają dzieci. 
Spotykamy ich na ulicy i roz-
mawiamy z nimi. Czy zasta-
nawiamy się nad tym, co kogo 
gryzie, co kryje się często za 
bladymi uśmiechami i stereo-
typowymi gestami? Jak po-
strzegamy fakt, że ktoś nama-
wia nas na kieliszek. Że sami 
często szukamy w nim wspar-
cia, z czasem zaczynając trak-
tować butelkę jak laskę, któ-
ra służy do podpierania się w 
życiu. – Alkohol i picie. Co-
raz częstsze szukanie okazji. 
Wmawianie sobie, że to nic ta-
kiego. Że od kilku kieliszków 
świat się nie zawali. Zawalił się 
niejednemu. Samotność, gry-
ząca gorycz przegranego życia. 
Zniszczone życie najbliższych, 
dzieci. Znikąd pomocy. Czy 
jeszcze coś zostało w środku, 
co zakrzyczy o ratunek. Czy 
ktoś to wołanie usłyszy? Może 
tym razem tak. Są ludzie, któ-
rzy przeszli przez tą chorobę 
i wiedzą co to jest i jak sobie 
z tym poradzić. To ważne. Tą 
wiedzą i własnym doświadcze-
niem chcą się podzielić z in-
nymi. Mogą uprzedzić… Wo-
kół spraw alkoholizmu naro-
sło wiele mitów i nieporozu-
mień. Pokutują utarte opinie 
o piciu i pijakach. Najczęst-
szym odruchem jest oburze-
nie lub pobłażanie. Natomiast 
brakuje najważniejszego – zro-
zumienia i pomocy – konkret-
nej, systematycznej, fachowej. 
Ludzie zakładający Klub prze-
szli przez swoje piekło. Dzisiaj 
próbują pomóc innym. Ale je-
steśmy także my, postronni 
uczestnicy tych zdarzeń. Po-
móżmy im stworzyć ten klub. 
Bo raptem może okazać się, że 
to dzieje się wcale nie tak dale-
ko od nas. Bo choroba nie wy-
biera i nigdy nie wiadomo kto 
będzie następny. (…).

Kazimierz Rynkiewicz
Opr. MR

Forum Pokrzywdzonych przez Państwo radzi: 

Co to jest „umowa najmu 
okazjonalnego lokalu” 
Wynajęcie mieszkania wiąże się zazwyczaj z zawarciem umowy najmu. W pol-
skim prawie jest kilka rodzajów umów najmu lokali mieszkalnych. Jedną z ta-
kich umów jest umowa najmu okazjonalnego lokalu. Na czym ona polega? 

Umowę najmu okazjonalne-
go lokalu zawiera się na okres 
do 10 lat. Zawarcie tej umowy 
nie chroni przed eksmisją.

Umowa taka może być za-
warta tylko z osobą fizyczną, 
która nie prowadzi działalno-
ści gospodarczej. Oznacza to, 
że takiej umowy nie można za-
wrzeć z firmą. Do takiej umo-
wy załącza się odpowiednie 
załączniki, czyli:

1)oświadczenie najem-
cy w formie aktu notarial-
nego, w którym najemca 
poddał się egzekucji i zo-
bowiązał się do opróżnienia i 
wydania lokalu używanego na 
podstawie umowy najmu oka-
zjonalnego lokalu w 
terminie wskazanym 
w żądaniu opróżnie-
nia lokalu (gdy moż-
na takie żądanie wrę-
czyć),

2) wskazanie przez najemcę 
innego lokalu, w którym bę-
dzie mógł zamieszkać w przy-
padku wykonania egzekucji 
obowiązku opróżnienia loka-
lu;

3) oświadczenie właściciela 
lokalu lub osoby posiadającej 
tytuł prawny do lokalu o wy-
rażeniu zgody na zamieszka-
nie najemcy i osób z nim za-
mieszkujących w lokalu wska-
zanym w oświadczeniu; na żą-
danie wynajmującego załącza 
się oświadczenie z podpisem 
notarialnie poświadczonym.

UWAGA: Zawarcie umo-
wy najmu okazjonalnego lo-
kalu może być uzależnione od 
wpłacenia przez najemcę kau-
cji zabezpieczającej pokry-
cie należności z tytułu najmu 
okazjonalnego lokalu przy-
sługujących właścicielowi w 
dniu opróżnienia lokalu oraz 
ewentualnych kosztów egze-
kucji obowiązku opróżnienia 
lokalu. Kaucja nie może prze-
kraczać sześciokrotności mie-
sięcznego czynszu za dany lo-
kal, obliczonego według staw-
ki czynszu obowiązującej w 
dniu zawarcia umowy najmu 
okazjonalnego lokalu.

Właściciel po opróżnieniu 
lokalu zwraca kaucję. Termin 
zwrotu kaucji wynosi miesiąc.

U W A -
GA: Umowa 

najmu okazjonalnego 
lokalu oraz zmiany tej umo-
wy wymagają formy pisemnej 
pod rygorem nieważności.

Umowę taką właściciel zgła-
sza naczelnikowi urzędu skar-
bowego właściwemu ze wzglę-
du na miejsce zamieszkania 

właściciela, w terminie 14 dni 
od dnia rozpoczęcia najmu. 
Najemca ma prawo żądać 
od właściciela okazania do-

wodu zgłoszenia tej umowy 
do urzędu skarbowego.
Umowa najmu okazjonal-

nego lokalu wygasa po upły-
wie czasu, na jaki była zawarta, 
lub ulega rozwiązaniu po upły-
wie okresu wypowiedzenia 
tej umowy. Zaznaczam, że w 
umowie powinno się określić 
warunki dokonywania podwy-
żek czynszu.

Po wygaśnięciu lub rozwią-
zaniu umowy najmu okazjo-
nalnego lokalu, jeżeli najem-
ca dobrowolnie nie opróżnił 
lokalu, właściciel doręcza na-
jemcy żądanie opróżnienia lo-
kalu, sporządzone na piśmie 
opatrzonym urzędowo po-
świadczonym podpisem wła-
ściciela.

Takie żądanie otwiera tak 
zwaną procedurę eksmisyjną, 
która może spowodować przy-
musowe usunięcie z miesz-
kania osoby, która nie opła-
ca czynszu lub zajmuje miesz-
kanie pomimo zakończenia 
umowy.
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Sprzedam nowe, własnościowe,  
2 pokojowe mieszkanie o pow. 58 m2 
w Nowogardzie na ulicy Racibora I 4

KONTAKT:                PIB „PRO-BUD s.c.
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14
tel.: 91 39 25552; 783 570 056    www: probud-nowogard.pl

codziennie od 11 do 18

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA
tel. 504 872 700   
Z DOWOZEM DO KLIENTA

28.01.2013 r. 
godz. 16

REKLAMA

Ostrzyca 

Mikołajkowy wieczór z kolędą
Mieszkańcy Ostrzycy oraz 

goście, zostali zaproszeni w 
sobotę 19 stycznia do swojej 
świetlicy z potrójnej okazji; 
jasełek, zabawy mikołajkowej 
i koncertu kolęd w wykona-
niu zespołu „Wesoła Ferajna”.

Jasełka wystawiły dzieci z 
Ostrzycy, a pomysł i reżyse-
ria należały do jednej z mam 
- Pani Sylwii Pietrzyk przy wy-
datnej pomocy Pani Bogusi 
Alhamali oraz Patrycji i An-
dżeliki, a także rodziców, któ-
rzy przygotowali stroje i sce-
nografię. Całość stworzyła na-
strój, ale najbardziej wzruszyły 
kolędy w wykonaniu dziecię-
cego chórku i proste przesłanie 
wypowiedziane przez dzieci, 
że przyszedł do nas Bóg w ma-
leńkiej dziecinie i one witają 
Go tym, co mają najgorętszego 

- swoimi kochającymi i czuły-
mi sercami.

Po takiej dawce wzruszeń, 
przyszedł czas na tańce i zaba-
wy przy muzyce i pora na od-
wiedziny (jak co roku o tej po-
rze) Świętego Mikołaja, któ-
ry pod pachnącą choinką roz-
dawał prezenty przygotowane 
przez Radę Sołecką. Po słod-
kim poczęstunku i wspólnych 
pląsach pożegnano gromkimi 
brawami Mikołaja, aby przy-
gotować salę do występu ze-
społu „Wesoła Ferajna”,

który zapowiedział się na 
przyjazd do Ostrzycy już je-
sienią. Publiczność przywitała 
wykonawców bardzo ciepło i 
żywiołowo i nie zawiodła się w 
oczekiwaniach, gdyż koncert 
wzruszył publiczność.  Było 
wspólne kolędowanie, a póź-

niej czas na ludowe, i nie tyl-
ko utwory.

Można powiedzieć, że ten 
kilkugodzinny wieczór po-
łączył zabawą wszystkie po-
kolenia mieszkańców wsi, na 
czym we wzajemnej współpra-
cy wszystkich organizacji z te-
renu i w naszej miejscowości, 
nam najbardziej zależy.

Dzieciom występującym w 
jasełkach należą się gorące po-
dziękowania, za poświęcenie 
swojego czasu i za chęć zrobie-
nia czegoś dla naszej społecz-
ności. Wszystkim, którzy przy-
czynili się do tego aby wieczór 
był udany, a na sali było ciepło 
i przyjemnie, Sołtys i Rada So-
łecka składają serdeczne po-
dziękowania.

Źródło i foto: Dariusz Olejnik 
opr. ms/DN
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„nasi Przedsiębiorcy” - Jan Skrzypczyk – wulkanizacja 

Byłem pionierem w Nowogardzie 
 Warsztat wulkanizacyjny przy ul. 3 Maja w Nowogardzie, zna niemal każdy kierowca w mieście. To także jeden z najdłużej działają-
cych tego typu punktów w Nowogardzie. Od roku 1976 prowadzi go Jan Skrzypczyk, popularnie nazywany przez mieszkańców „Gum-
ką”. Oprócz pana Jana, w zakładzie od 28 lat pracuje także pan Grzegorz. Razem stanowią niezawodny tandem, co sprawia, że ich pracę 
docenia od lat wielu klientów. 

Dziennik Nowogardzki: 
Słyszałem, że gdy przechadza 
się pan miastem, to poznaje 
samochód właściciela nie po 
marce, lecz po oponach?

Jan Skrzypczyk: Muszę po-
twierdzić tę informację. Jest 
ona  jak najbardziej prawdzi-
wa. Mało tego dodam, że mar-
kę opon poznaję po śladach. 

Gro z pańskich klientów, to 
z pewnością tacy, którzy zła-
pali przysłowiowego „kap-
cia”. A pamięta pan dzień, w 
którym pierwszy raz prze-
dziurawił oponę w swoim sa-
mochodzie?

  Pewnie, że pamiętam. 

Jechałem wtedy samochodem 
m-ki Skoda. Było to w Szcze-
cinie przy ul. Unii Lubelskiej, 
o ile dobrze pamiętam, był  to 
rok 1982. Byłem wtedy jeszcze 
bardzo młodym kierowcą. Pech 
był podwójny, gdyż złapałem 
gumę podczas bardzo złej po-
gody. Była zima, a na drodze 
zalegało błoto pośniegowe. 

Skąd pomysł na wykony-
wanie właśnie takiego zawo-
du?

Ukończyłem w tym kierunku 
szkołę. Praktykę zdobywałem  
w Szczecinie na ul. Jagielloń-
skiej, w najstarszym zakładzie 
wulkanizacyjnym funkcjonu-

jącym w tym mieście. Miał 
wtedy dużą renomę.  Był począ-
tek lat 70-tych. Wówczas bo-
wiem przybyłem na te ziemie z 
województwa łódzkiego, z któ-
rego pochodzę. Z sentymentem 
wspominam dzisiaj ten czas. 

A jak wyglądały początki 
prowadzenia działalności w 
Nowogardzie? 

 Pamiętam to dokładnie. Był  
rok 1976. Muszę powiedzieć, że 
wówczas był zupełnie inny cha-
rakter pracy, bo nie było w za-
sadzie żadnych narzędzi, któ-
rymi można było wykonywać 
usługi. Dysponowaliśmy jedy-
nie młotkiem i  tzw. łychą. Nie  
było mowy np. o wyważaniu 
kół. Wykonywałem  wtedy tak-
że usługi dla rolnictwa. Wów-
czas byłem pionierem w No-
wogardzie. Jako jedyny prowa-
dziłem zakład wulkanizacyjny. 
Moimi klientami byli nie tylko 
mieszkańcy Nowogardu, ale i 
okolic. A dziś? w samym tylko 
mieście jest ich chyba 8 lub 9.  

A dziś zamiast przysłowio-
wej łychy widzę, że pana park 
maszynowy nieco się wzbo-
gacił?

To prawda. Jak pan widzi jest 
tu kilka maszyn, które rzeczy-
wiście w tego typu działalności 
są bardzo potrzebne.  Maszyny 
te są również wynikiem prze-
mian społecznych, jakie rozpo-
częły się ponad 20 lat temu w 
Polsce. Wówczas pękła komu-
na, a my uzyskaliśmy dostęp 
do rynków zachodnich, które 
specjalizowały się w produk-
cji sprzętu wykorzystywane-
go w tego typu usługach. Nie 
ukrywam, że byłem jednym z 
pierwszych przedsiębiorców na 

tym terenie, który właśnie sko-
rzystał z tej możliwości i za-
opatrzył się jako jedyny w ta-
kie urządzenia. Jest to sprzęt 
włoskiej produkcji, który pra-
cuje bezawaryjnie. Wiadomo, 
że dzisiaj każdy zakład jest już 
odpowiednio wyposażony. 

Wspomniał pan, że na na-
szym terenie funkcjonuje kil-
ka zakładów zajmujących się 
naprawą ogumienia. Rynek 
ten więc bardzo się rozwi-
nął w porównaniu z latami, 
w których rozpoczynał pan 
swoją działalność. 

To prawda. Wówczas samo-
chód był luksusem. Dzisiaj zda-
rza się, że jedna rodzina ma 2 
lub 3 auta. Muszę również 
przyznać, że wtedy  czynno-
ści te  wykonywało się bardzo 
„prowizorycznie”, ze względu 
na brak profesjonalnego sprzę-
to. Mimo to, każdy mój klient 
był obsługiwany rzetelnie, na 
miarę  dostępnych technik i 
możliwości. 

Skąd wzięła się nazwa wul-
kanizacja? 

To nic innego jak montaż, a 
także naprawianie metodą na 

gorąco, uszkodzonych wyrobów 
gumowych np. właśnie dętki 
czy opony. Wulkanizacja jest 
dość częstą czynnością, która 
jest przeprowadzana w zakła-
dach takich jak mój.

Czy w takim razie zajmuje 
się pan samą wulkanizacją, 
czy oferta pana zakładu jest 
większa? 

Oferujemy wulkanizację 
opon i dętek, sezonową wymia-
nę opon letnich i zimowych, 
naprawę kół po przebiciu, w 
pojazdach osobowych i rolni-

czych. Zaznaczam, że mój za-
kład jest tylko przeznaczony 
do pojazdów osobowych i  ma-
szyn rolniczych. Nie obsługuje-
my samochodów ciężarowych. 
Do tego niezbędne jest zupełnie 
inne zaplecze maszynowe. 

Zatrudnia pan jednego 
pracownika. Ilu klientów 
dziennie jesteście w stanie 
obsłużyć? 

Obydwaj z panem Grzego-
rzem, który pracuje u mnie, 
jako jedyny już od 28 lat, jeste-
śmy w stanie obsłużyć 20 po-
jazdów w ciągu jednego dnia. 
Korzystając z możliwości, bar-
dzo serdecznie chciałabym 
podziękować Grzesiowi,    za 
dobrze wykonywaną pracę w 
zakładzie. Tworzymy razem 
dobry zespół. 

W listopadzie ubiegłe-
go roku miały wejść w życie 
przepisy nakazujące zmianę 
opon na okres zimowy. Czy 
ostatecznie zostały one za-
twierdzone?

Ten przepis jednak nie wszedł 
w życie. Wiem za to, że podob-
ne rozwiązania prawne obo-
wiązują w  krajach skandy-
nawskich i  Niemczech. 

Wielu kierowców ma kło-
pot z wyborem opon. Wahają 
się, czy zamiast dwóch kom-
pletów (zimowe i letnie) ku-
pić te wielosezonowe. Które 
rozwiązanie jest najlepsze, a 
może najbezpieczniejsze? 

Odpowiem dobitnie. Jak  
opona jest do wszystkiego, to 
jest do niczego! Tego typu ogu-
mienie nie zapewnia właści-
wego poczucie bezpieczeństwa, 
ani zimą, ani latem. Dlatego 
powiem bez zbędnego komen-
tarza - kupujmy opony na zimę 
– zimowe,  a na lato - letnie.

Kończąc rozmowę, czy 
może pan zdradzić czytelni-
kom DN, jak spędza pan wol-
ny czas po pracy? 

Cóż, w pewnym sensie jestem 
tu sam, gdyż moje dzieci są na 
stałe w Londynie i tam pracu-
ją oraz żyją. Nie ukrywam, że 
bardzo za nimi tęsknię. Mam 
na wiosce mały domek oraz 
konia i owce. Często wypoczy-
wam też w ogrodzie. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy

Zakład  mieści się w podwórzu na ul. 3 Maja 10

Pan Jan Skrzypczyk w swoim zakładzie

Od lewej strony Pan Grzegorz pracownik zakładu oraz  właściciel Pan Jan
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„Poeci bawią dzieci” lub „Poznaj swojego sąsiada” czyli: Ferie zimowe 2013
Od poniedziałku rozpoczynają się ferie, w związku z tym postanowiliśmy sprawdzić, gdzie dzieci i młodzież będą mogły czynnie spędzać ten czas. Zajęcia dla 
swoich uczniów przygotowały SP nr 1, Gimnazjum nr 3 i ZSO w Nowogardzie oraz SP w Błotnie, Długołęce i Wierzbięcinie. Ponadto ferie staną się bardziej 
aktywne za sprawą Miejskiej Biblioteki w Nowogardzie, Nowogardzkiego Domu Kultury, Stowarzyszenia Przystanek Trzechel i Stowarzyszenia „Jutrzenka”.

 Ferie zimowe organizowa-
ne przez Miejską Bibliotekę Pu-
bliczną w 2013 roku odbywać się 
będą pod hasłem: „Poeci bawią 
dzieci - rok 2013, rokiem Julia-
na Tuwima”. Zajęcia zaplanowa-
ne są na okres 28.01 - 08.02.2013 
r. od poniedziałku do piątku w 
godz. od 11.00 - do 14.00, a pro-
wadzone będą dla dzieci w wieku 
od 6-12 lat. Wszystkie spotkania 
są bezpłatne, każdego dnia prze-
widziany jest również słodki po-
częstunek oraz napój. W pro-
gramie Nowogardzkiego Domu 
Kultury ciekawie zapowiadają się 
„Artystyczne ferie w NDK”. Za-
jęcia odbędą się w dniach 28.01-
01.02.2013 r. - przeznaczone są 
one dla dzieci w wieku od 6-12 
lat, a cena za turnus wynosi 70 zł. 
W planie na uczestników czeka 
5 dni artystycznych działań: ce-
ramika, plastyka, taniec, prace 
manualne, rękodzieło, kulinaria, 
laboratorium mody, bajkowanie 
oraz działania plenerowe. Zespół 

Szkół Ogólnokształ-
cących dla swoich 
uczniów przygoto-
wał zajęcia sporto-
we. W Gimnazjum 
nr 3 uczestnicy będą 
mogli wziąć udział 
m.in. w zajęciach z 
historii pod tytułem 
„Historia z filmem 
w tle” lub w zaba-
wach i grach językowych - czy-
li ćwiczeniach leksykalno-gra-
matycznych. W Szkole Podsta-
wowej nr 1 w Nowogardzie w 
dniu 07.02.2013 roku odbędzie 
się turniej piłki nożnej. O swoich 
podopiecznych nie zapomnia-
ły również placówki w Błotnie, 
Długołęce i Wierzbięcinie. W 
SP w Błotnie zajęcia odbywać się 
będą od godz.9.00 do 11.30. W 
planach m.in.: Warsztaty języko-
we z języka angielskiego, warsz-
taty teatralne i recytatorskie, za-
jęcia plastyczno-techniczne. Sto-
warzyszenie przyjaciół wsi Dłu-

gołęka, Krasnołęka, Wyszomierz 
- „Jutrzenka”- złożyło o wspar-
cie finansowe wniosek do Fun-
dacji Wspierania Wsi Polskiej 
na konkurs „Pożyteczne ferie 
2013”. Udało się otrzymać dota-
cję w wysokości 1982 złotych na 
organizację zajęć podczas ferii. 
Tematyka zajęć będzie skupia-
ła się wokół tematu pn.” Poznaj 
swojego sąsiada”. Dzieci uczest-
niczące w zajęciach poznają pa-
sje i zainteresowania swoich są-
siadów, spotkają się z nimi. Będą 
wykonywać prace plastyczne, 
ulotki z apelem do mieszkań-

ców o przestrzeganie 
praw zwierząt, będą 
również wspólnie z 
zaproszonymi gość-
mi przygotowywać 
zdrowe śniadania. 
Zaplanowany jest 
również wspólny ku-
lig w gospodarstwie 
Państwa Bąków w 
Krasnołęce. Mamy 

nadzieję, że dopisze pogoda, a 
uczestnicy miło i pożytecznie 
spędzą czas. Zajęcia odbywać 
się będą w godzinach od 10.00 - 
14.00, w dniach od 28-01-2013 
do 01-02-2013. Szkoła Podsta-
wowa w Wierzbięcinie zajęcia 
zaplanowała na godziny 9.30-
12.30. W planie m.in. warszta-
ty plastyczne oraz chóru, dzień 
edukacji filmowej, czy też zajęcia 
informatyczne. Oczywiście sko-
ro Wierzbięcin - to nie może za-
braknąć tenisa stołowego. Przez 
całe ferie w godzinach od 10.00-
13.00 i od 15.00-18.00 prowa-

dzone będą treningi dla wszyst-
kich chętnych. Stowarzyszenie 
Przystanek Trzechel zorganizo-
wało dla mieszkańców Trzech-
la w okresie ferii od 28 stycznia 
do 2 lutego warsztaty plastyczne 
w dwóch tematach. ,,Jak nasze 
babcie zdobiły wiejskie chaty - 
wycinanki ludowe”- celem zajęć 
jest popularyzacja wśród dzie-
ci ,młodzieży i dorosłych zapo-
mnianych form sztuki ludowej i 
praktyczna nauka wykonywania 
papierowych ozdób. ,,Na szkle 
malowane - warsztaty tradycyj-
nego malowania na szkle” - Pod-
czas tych zajęć uczestnicy pozna-
ją tradycję malowania na szkle 
popularną w niektórych czę-
ściach kraju (Podhale, Kaszuby) 
i sami nauczą się podstawowych 
technik w tej dziedzinie. Zaję-
cia będą się odbywać w Świetli-
cy Wiejskiej w Trzechlu. Przy ar-
tykule prezentujemy plan zajęć, 
organizowanych podczas ferii na 
terenie naszej gminy.             KR

„noworoczna Szopka” oczami uczniów 

W „Dwójce” budżetu nie przyjęli 
W minioną środę, 23 stycznia, uczniowie w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowogardzie odegrali Szopkę Noworoczną pt. „Budżet”. 

 Na czas przedstawienia sala 
gimnastyczna SP nr 2 zamie-
niła się w salę obrad miejskiej 
rady. Uczniowie wcieli się w 
postacie radnych, a także dy-
rektorów kilku instytucji pu-
blicznych funkcjonujących 
w Nowogardzie m.in. policji, 
szpitala i miejskiego przed-
szkola. Autorem tekstu szkol-
nego przedstawienia była dy-
rektor SP nr 2 pani Lidia Wi-
znerowicz-Gliwna. 

Uczestnicy obrad dyskuto-
wali nad projektem budże-
tem miasta. Radni zgłaszali 
swoje wnioski do budżetu, a 
skarbnik skrzętnie liczył każ-

dy grosz. Dialogi były zabar-
wione sporą dawką humoru, 
który pozwolił z dystansem 
odnieść się do szarej, finanso-
wej rzeczywistości gminy. Po-
szczególne scenki, przeplatano 
krótkimi akcentami muzycz-
nymi z elementami choreogra-
fii. 

W szkolnej szopce nie 
wszystko jednak skończyło 
się tak, jakby wymarzyła sobie 
tego władza. Po burzliwej de-
bacie, odbyło się głosowanie 
nad uchwałą. „Radnym” nie 
udało się wypracować wspól-
nego kompromisu, który za-
spokoiłby wszystkie zgłaszane 

przez nich wydatki, budżetu 
ostatecznie nie przyjęto – sto-
sunkiem głosów 3 za, 14 prze-
ciw, 1 wstrzymujący się. 

Przedstawienie zostało na-
grodzone gromkimi brawami. 

Wśród publiczności, oprócz 
nauczycieli, dyrektorów pod-
ległych gminie instytucji pu-
blicznych (Biblioteka i OPS)  
obecni byli także ci,  dla któ-
rych praca w samorządzie gmi-
ny, to chleb powszedni m.in.  
Damian Simiński – wicebur-
mistrz Nowogard i Antoni Bie-
lida – radny i  Przewodniczący 
„prawdziwej” Rady Miejskiej. 
Nie dopisali za to radni. Mimo, 
że zaproszenia otrzymali wszy-
scy, czyli 21 osób,  skorzystało 
z nich poza A. Bielidą, jeszcze 
dwóch tj. Marek Krzywania i 
Czesław Kozieł. Szkoda, wszak 
dzieci miałby okazję przynaj-
mniej raz w roku  zobaczyć 
szanowne gremium na żywo, a 
nie tylko na zdjęciach publiko-
wanych w prasie. 

Na zakończenie dyrektor 
SP 2, L. Wiznerowicz-Gliwna, 
złożyła w imieniu całej spo-
łeczności szkoły życzenia No-

woroczne, a następnie zaprosi-
ła na poczęstunek przygotowa-

ny własnoręcznie przez grono 
pedagogiczne.                      MS

Czy wśród gości, znaleźli się tacy, co stylu prowadzeniu sesji mogli pozazdrościć?Policja też ma swoje potrzeby, gmina na transport więc trochę dołoży…

 Młodzi aktorzy w roli miejskich radnych. 
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Artystyczne Ferie w NDK
POnIEDZIAŁEK Sala/opiekun WTOREK Sala/opiekun ŚRODA Sala/opiekun CZWARTEK Sala/opiekun PIĄTEK Sala/opiekun

I GR
9.00-11.00
 Smerfowe 
Integracyjne
Zabawy

s.4
U.Klimczak, B.Źróbek, 
W.Domańska

I GR
9.00-11.00  Warsztat 
rękodzieła -ozdoby w 
technice Decoupage

s.4
U.klimczak
W.Domańska

I GR
9.00-11.00  CERAMIKA

s.2
K.Gnacińska 
Olczyk
U.Klimczak

I GR
9.00-11.00 Mam talent-
Prezentacje

s.15
Wszyscy 
opiekunowie

I GR
9.00-11.00 Zabawa 
w kuchni-Pieczemy 
Ciasteczka

s.12
W.Domańska
Z.Frydryk

11.00-12.30 Plastyka- 
Zimowe miasto 
Nowogard

s.20
 Z.Frydryk
W.Domańska

11.00-12.30 
Zajęcia taneczne – 
Taneczne DISCO

s.15
U.Klimczak
W.Domańska

11.00-12.30 Plastyka 
-W świecie Eskimosów

s.20
Z.Frydryk
U.klimczak

11.00-12.30 Warsztat 
rękodzieła-zdobienie 
szkatułek

s.4
Wszyscy 
opiekunowie

11.00-12.30 Zabawa 
w podchody –
planowanie trasy cz.I

s.31
U.Klimczak
B.Źróbek

Obiad
s.16

Wszyscy opiekunowie Obiad Obiad Obiad Obiad

13.00-14.00 Piosenki 
o Zimie

s.31
L.Jurek
w.Domańska
B.Źróek

13.00-14.00 Rozgrywki 
gier planszowych , 
puzzle

s.4
wszyscy 
opiekunowie

13.00-14.00 
BAJKOWANIE- 
Powróćmy do 
dawnych bajek

Wszyscy 
opiekunowie

13.00-14.00 Zajęcia 
plenerowe- Bezpieczne 
zachowanie się na lodzie

Wszyscy 
opiekunowie
Romuald 
Kowalski

13.00-14.00  Zabawa w 
podchody- dojście do 
celu, cz.II

Wszyscy 
opiekunowie

IIGR
9.00-11.00
Smerfowe Integracyjne 
zabawy 

U.Klimczak, B.Źróbek, 
W.Domańska

IIGR
9.00-11.00 Warsztat 
Rękodzieła – masa solna 
–kolorowe ozdoby

s.4
B.Źróbek
Z.Frydryk

IIGR
9.00-11.00 Plastyka- W 
świecie Eskimosów

s.20
Z.Frydryk
W.Domańska

IIGR
9.00-11.00 Mam talent-
Prezentacje

s.15
Wszyscy 
opiekunowie

IIGR
9.00-11.00 Zabawa 
w podchody –
planowanie trasy cz.I

U.Klimczak
B.Źróbek

11.00-12.30 Piosenki 
o Zimie

s.31
L.Jurek
U.Klimczak
B.Źróek

11.00-12.30 
Zajęcia taneczne – 
Taneczne DISCO

s.15
U.Klimczak
W.Domańska

11.00-12.30  
CERAMIKA

s.2
K.Gnacińska-
Olczyk
B.Źróebk
W.Domańska

11.00-12.30 Warsztat 
rękodzieła-zdobienie 
szkatułek

s.4
Wszyscy 
opiekunowie

11.00-12.30 Zabawa 
w kuchni-Pieczemy 
Ciasteczka

W.Domańska
Z.Frydryk

Obiad Obiad Obiad Obiad Obiad

13.00-14.00 Plastyka-
Zimowe miasto 
Nowogard

s.20 
Z.Frydryk
U.klimczak

13.00-14.00 Rozgrywki 
gier planszowych , 
puzzle

s.4
Wszyscy 
opiekunowie

13.00-14.00- 
BAJKOWANIE- 
Powróćmy do 
dawnych bajek

Wszyscy 
opiekunowie

13.00-14.00 Zajęcia 
plenerowe- Bezpieczne 
zachowanie się na lodzie

Wszyscy 
opiekunowie
Romuald 
Kowalski

13.00-14.00 Zabawa w 
podchody- dojscie do 
celu, cz.II

Wszyscy 
opiekunowie

PROGRAM FERII W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE
I tydzień
28.I – 1. CUDOWnA I ZABAWnA KRAInA PAnA JU-

LIAnA – I spotkanie z wierszami Juliana Tuwima – gło-
śne czytanie, zagadki, rebusy; 2. Kolorowa wycinanka – 
40 wagonów do „Lokomotywy”.

29.I – 1. WARTO ZnAĆ PRZYSŁOWIA – zajęcia czytel-
nicze z książkami Renaty Piątkowskiej „Mądra głowa zna 
przysłowia”, „Z przysłowiami za pan brat”; 2. Mini konkurs 
ze znajomości przysłów polskich. 3. Jestem spostrze-
gawczy – zabawa „ukryte obrazki”.

30.I – 1. Z TUWIMEM WESELEJ – konkurs plastyczny; 
2. Chcę być dobrym człowiekiem -zajęcia z książką Jona 
Mutha „Trzy pytania”.

31.I – 1. Podsumowanie konkursu plastycznego; 2. 
BAJKI na EKRAnIE – projekcja bajek oraz film fanta-
styczny dla nastolatków ; 3. ZIMOWY PEJZAŻ – wspólne 
wyklejanie scenki zimowej.

1.II –1. BĄDŹ PRZYJACIELEM, BęDZIESZ MIAŁ PRZY-
JACIÓŁ – zajęcia biblioterapeutyczne w oparciu o opo-
wiadanie Katalin Szegedi – „Lenka” ; 2. Głośne czytanie 
w ramach Akcji CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM książki 
Danuty Wawiłow „Chcę mieć przyjaciela”. 3. Zagadkowo 
- 150 zagadek dla dzieci.

II tydzień
4.II –1.II Spotkanie z wierszami Juliana Tuwima – CU-

DOWnA I ZABAWnA KRAInA PAnA JULIAnA ; 2.Mini 
scenka teatralna do „RZEPKI” ; 3. Zajęcia plastyczne in-
spirowane wierszem „Słoń Trąbalski”.

5.II – 1. WIERSZYKI ŁAMIĄCE JęZYKI - szukamy Mi-
strza Szybkiego Czytania – zajęcia z wierszami Małgorza-
ty Strzałkowskiej, Agnieszki Frączek, Marcina Brykczyń-
skiego; 2. Wesoły Papierowy Zwierzyniec – zajęcia z 
kolorowym papierem /papieroplastyka/.

6.II – 1. PIPPI, LOTTA, EMIL – konkurs plastyczny do 
książek Astrid Lindgren /technika dowolna/; 2. Głośne 
czytanie w ramach Akcji CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM 
opowiadania Marii Ewy Letki „Król i mgła”.

7.II – 1. Podsumowanie konkursu plastycznego; 2. BAJ-
KI na EKRAnIE – projekcja bajek oraz film przygodowy 
dla nastolatków; 3. Czy Szarka to mały piesek... - zajęcia z 
książką Ewy Nowak „SZARKA”.

8.II –1. Podsumowanie Roku Czytelniczego 2012 

oraz wyróżnienie najaktywniejszych czytelników; 2. Czy 
jestem Zosią Samosią, Panem Hilarym, a może Grze-
siem...; 3. Autoportret na wesoło oraz portret pana Hila-
rego – zajęcia plastyczne.

FERIE W SZKOŁACH GMInY nOWOGARD

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLnOKSZTAŁCĄCYCH 
1. 28 – 29.01.2013,  godz. 11.00 – 14.00 - Zajęcia spor-

towe 
2. 04 – 05.02.2013,  godz. 11.00 – 14.00 - Zajęcia spor-

towe 

GIMnAZJUM nR 3
1. Zajęcia z historii: „Historia z filmem w tle” od 

28.01.2013 – 01.02.2013 w godz. 10.00 – 12.00
2. ZAJęCIA Z JęZYKA NIEMIECKIEGO:
28.01.2013 – 08.00 – 12.00 –  zajęcia z osobami przy-

gotowującymi projekt gimnazjalny „Berlin metropolią 
Europy”

29.01.2013 – 08.00 – 12.00 – przygotowanie uczniów 
do Wojewódzkiego konkursu z języka niemieckiego

31.01.2013 – 08.00 – 12.00 – ćwiczenia leksykalno-
-gramatyczne, zabawy i gry językowe

01.02.2013 – 08.00 – 12.00 – ćwiczenia leksykalno-
-gramatyczne, zabawy i gry językowe.

SZKOŁA PODSTAWOWA nR 1
07.02.2013 – godz. 09.00 – 14.00
TURNIEJ PIŁKI NOżNEJ

SZKOŁA PODSTAWOWA W BŁOTnIE
Zajęcia odbywać się będą w godzinach 09.00 - 11.30
28.01.2013
Warsztaty językowe z języka angielskiego.
Gry i zabawy logiczne, rozwiązywanie łamigłówek ma-

tematycznych
29.01.2013
Zajęcia przyrodnicze, praca z mapą tradycyjną i elek-

troniczną
30.01.2013
Warsztaty teatralne i recytatorskie
31.01.2013
Zajęcia plastyczno-techniczne

SZKOŁA PODSTAWOWA W DŁUGOŁęCE
Zajęcia odbywać się będą w godzinach 10.00 - 14.00
28.01.2013
Co słychać u psa w budzie? Prawa zwierząt. Wykona-

nie plakatu o prawach zwierząt. Wizyta u miejscowych 
czworonogów. Dokarmianie zwierząt

Tajemnicze akwarium - spotkanie z Panem J. Jankow-
skim

29.01.2013
Sztuka układania bukietów z różnych materiałów. Pra-

ce z papieru i bibuły.
Spotkanie z Panią Eweliną i Panią Anią - mistrzyniami 

dekoracyjnych kompozycji.
30.01.2013
Hodowla storczyków- moja pasja. Wiosna w środku 

zimy- sadzimy rośliny ozdobne.
31.01.2013
W gospodarstwie agroturystycznym - kulig z kiełba-

skami.
Spotkanie z super gospodynią- jak samodzielnie zro-

bić ser i masło?
01.02.2013
Spotkanie ze wszystkimi uczestnikami zajęć oraz za-

proszonymi gośćmi. Przygotowanie zdrowego śniadania 
i wspólna degustacja przygotowanych potraw.

Prezentacja pracy uczestników zajęć.

SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZBIęCInIE
Zajęcia odbywać się będą w godzinach  9.30 – 12.30 
28.01.2013 
Zajęcia plastyczne oraz chór
29.01.2013
Dzień edukacji filmowej
30.01.2013 
Gry i zabawy świetlicowe
31.01.2013 
Najpiękniejsze baśnie polskie oraz ich odpowiedniki w 

innych bajkach
01.02.2013 
Zajęcia informatyczne
PRZEZ CAŁE FERIE – CODZIENNIE ZAJęCIA Z TENI-

SEM STOŁOWYM GODZ. 10.00 – 13.00 I 15.00 – 18.00
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II liga: Parasol nowym liderem

I liga: Jantar rewanżuje się Bad Boysom
W niedzielę (20 stycznia) w hali ZSO wróciły ligowe rozgrywki Nowogardzkiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej. W ciekawszych meczach 
Parasol ogrywa Jastrzębia Łosośnica i obejmuje prowadzenie w tabeli. W I lidze Jantar bierze rewanż na Bad Boys Juniors 94 za mecz 
półfinału Pucharu NALP, natomiast Pampeluna przegrywa i posiada już tylko punkt przewagi nad drugimi Seniorami. 

W drugiej lidze na samym 
początku mecz na szczycie po-
między Liderem (Jastrząb Ło-
sośnica) i wiceliderem (Para-
sol). Mecz był ciekawy, szybki 
oraz obfitował w wiele sytuacji 
podbramkowych z obu stron. 
Lepiej w spotkanie weszli pił-
karze Parasola, którzy szybko 
strzelili gola po kontrze autor-
stwa Daniela Dudźca. Piłkarze 
lidera chcieli za wszelką cenę 
szybko wyrównać, ale w tym 
dniu kapitalnie grała defensy-
wa Parasola, a jak już lider do-
szedł do sytuacji bramkowej- 
to kapitalnie bronił Piotrek Pi-
skorz. W drugiej połowie swo-
ją drugą bramkę zdobył „Ju-
dis”, zapewniając swojej ekipie 

3 oczka oraz walkę do końca 
o bezpośredni awans. Była to 
druga strata punktów przez Ja-
strzębi i zarazem druga z Pa-
rasolem. W kolejnym spotka-
niu wydawało się, że znów uj-
rzymy ciekawy oraz wyrów-
nany mecz pomiędzy Olim-
piakosem i Pomorzaninem II 
Nowogard, ale jak się okazało 
drużyna Gracjana Golemy wy-
szła na parkiet „gołą” piątką. 
Początkowo mecz był wyrów-
nany, ale doświadczeni piłka-
rze B klasowej drużyny ustrze-
lili 2 bramki, co ustawiło spo-
tkanie. Po wyjściu na prowa-
dzenie nastąpiło rozluźnienie 
w szeregach prowadzącej dru-
żyny, co zaowocowało kilko-
ma dobrymi sytuacjami Olim-
piakosu, ale niestety nie wyko-
rzystanymi. W drugiej poło-
wie nastąpiło dobijanie prze-
ciwnika przez Pomorzanin, a 

skończyło się na 7 bramkach. 
Na brawa zasługują dwaj za-
wodnicy zwycięskiej drużyny, 
którzy ustrzelili po 3 bramki, 
Jarosław Fijałowski oraz Max 
Pokorski. W trzecim-ostatnim 
meczu zobaczyliśmy niezłe za-
wody pomiędzy Zamkową 7, a 
Strażakiem Wyszomierz. Gra 
dobrze ułożyła się dla fawory-
tów spotkania czyli Zamkowej, 
którzy wyszli na prowadze-
nie za sprawą Piotrka Świcy, 
ale szybko wyrównał Damian 
Adameczek, który jest jednym 
z lepszych graczy w drugiej li-
dze. W drugiej części gry dość 
niespodziewanie lepiej zaczął 
grać Strażak, który dołożył ko-
lejne 3 bramki i dopisał sobie 

3 punkty do ogólnej punktacji.
Natomiast w pierwszej lidze 

na początek starcie pomiędzy 
Tubisiami (którzy ponieśli 5 
porażek z rzędu) z Budowla-
nymi. Należy wspomnieć, iż 
ekipa Tubisi, czy wygrywa czy 
przegrywa, to ma patent na 
mistrzów. Po pierwszej czę-
ści gry wydawało się, że Bu-
dowlani w końcu przełamią 
swój kompleks pod nazwą Tu-
bisie, ale po przerwie wszyst-
ko wróciło do normy. Szybkie 
dwie bramki i „Oldboje” mu-
sieli odrabiać straty, dlatego w 
końcówce spotkania wycofali 
bramkarza. Na nic to się zdało, 
ponieważ kropkę nad „i” po-
stawił Patryk Podbiegło, strze-
lając z własnej połowy. Czyż-
by dobra gra Tubisi w pucha-
rze nie była przypadkiem i ze-
spół ten złapał wiatr w żagle? 
Z resztą tak jak w ubiegłych 

latach. W drugim spotkaniu 
spotkali się Bad Boysi z Janta-
rem. Tydzień temu, ci pierw-
si pokonali swego rywala w 
półfinale Pucharu NALP, więc 
pewnie znów liczyli na wygra-
ną, ale już pierwsza akcja spo-
tkania i gol dla Jantaru zbu-
rzył plan zdobywców pucha-
ru. Jantar dołożył jeszcze 5 goli 
i pewnie bierze rewanż za pu-
charowy półfinał. Dobre zawo-
dy rozegrali dwaj gracze Jan-
taru strzelając po trzy bramki, 
a mianowicie Dawid Langner 
oraz Kamil Lewandowski. W 
innym spotkaniu lider rozgry-
wek zmierzył się z Seniorami, 
należy wspomnieć, że Pampe-
luna wystąpiła „gołą piątką”, 
co skazywało ich na bronie-
nie się oraz szybkie kontry. Ale 
niestety skończyło się na stra-
cie siedmiu bramek i przewa-
ga nad drugim miejscem stop-
niała do, tylko jednego punk-
tu. Seniorzy gonią lidera, a za 
tydzień wystąpią już w pełnym 
składzie, gdyż reszta kary dla 
Grzegorza Żyły została warun-
kowo zawieszona. W ostatnim 
meczu zmierzyły się drużyny 
z dolnych rejonów tabeli, Pro-
bud Wyszomierz z Czarnymi 
Chmurami. Mecz mógł się po-
dobać, widzieliśmy dużo sytu-
acji podbramkowych oraz in-
terwencji bramkarskich. Na 
papierze Czarne Chmury nie 
mieli najmniejszych szans, ale 
determinacją i wolą walki za-
inkasowali dość łatwo 3 oczka, 
które w walce o utrzymanie, 
mogą być bezcenne, a co do 
Probudu – 4 piłkarzy z Sarma-
ty nie zagwarantuje im chyba 
utrzymania w 1 lidze, jeśli będą 
tak łatwo tracić punkty, a sytu-
acja w tabeli jest dla nich co-
raz trudniejsza... Przy artykule 
prezentujemy komplet wyni-
ków, tabele oraz terminarz naj-
bliższej kolejki.

KR

II liga, 10 kolejka:
 Parasol – Jastrząb Łosośnica 2:0 (1:0) (D. Dudziec x2)
Olimpiakos – Pomorzanin II Nowogard 1:7 (0:2) (H. Giziński 

– J. Fijałkowski x3, M. Pokorski x3, K. Haberski)
Zamkowa 7 – Straża Wyszomierz 2:4 (1:1) (P. Świca, Ł. Drabik 

– D. Adameczek x2, Ł. Zapałowski, D. Maślak) 

M M G+ G- P Zw. Re. Po.

1 awans Parasol 9 20 9 19 6 1 2

2 play-off Jastrząb Łosośnica 8 33 10 18 6 0 2

3 play-off Pomorzanin II Nowogard 9 28 24 16 5 1 3

4 play-off Olimpiakos 9 21 24 10 3 1 5

5 play-off Strażak Wyszomierz 9 20 33 10 3 1 5

6 play-off Zamkowa 7 8 13 18 7 2 1 5

7 play-off FC Rezerwa 8 11 28 7 2 1 5

Klasyfikacja strzelców:
12 – Dawid Szkołuda (Jastrząb Łosośnica)
11 – D. Adameczek (Strażak Wyszomierz)
9 – M. Pokorski, J. Fijałokowski (obaj Pomorzanin II Nowo-

gard)
8 – P. Baran (Jastrząb Łosośnica), D. Dudziec (Parasol)

I liga, 9 kolejka: 
 Tubisie – Budowlani 3:1 (0:1) (P. Podbiegło, M. Podbiegło, P. 

Mazurek – R. Grzelak) 
Bad Boys Juniors 94 – Jantar 2:6 (2:4) (W. Bonifrowski, K.Mi-

klas – D. Langner x3, K. Lewandowski x3)
Pampeluna Pereiros – Seniorzy 2:7 (0:2) (Ł. Szobel, A. Balcer 

– M. Dobrowolski x2, A. Jurczyk x2, M. Kaczocha x2, J. Tompo-
rowski) 

Probud Wyszomierz – Czarne Chmury 2:3 (0:1) (K. Szkup x2 
– M. Kolasa, K. Dzioba, T. Burewicz) 

M M G+ G- P Zw. Re. Po.

1 Pampeluna Pereiros 9 24 21 18 6 0 3

2 Seniorzy 9 26 19 17 5 2 2

3 Jantar 9 25 20 15 5 0 4

4 Bad Boys Juniors 94 9 21 24 14 4 2 3

5 Budowlani 9 18 24 13 4 1 4

6 Tubisie 9 23 16 10 3 1 5

7 spadek Probud Wyszomierz 9 16 23 9 3 0 6

8 spadek Czarne Chmury 9 17 36 9 3 0 6

Klasyfikacja strzelców:
12 – K. Lewandowski (Jantar)
10 – D. Langner (Jantar)
6 – E. Kamiński (Probud Wyszomierz), Ł. Ochęcki (Seniorzy), 

M. Gołdyn (Bad Boys Juniors 94), A. Lipiński (Tubisie), D. Kubski 
(Budowlani), T. Burewicz (Czarne Chmury)

Terminarz na najbliższą kolejkę:
II liga:
14.00 Pomorzanin II Nowogard – Zamkowa 7
14.30 FC Rezerwa – Parasol
15.00 Jastrząb Łosośnica – Olimpiakos
Pauza: Strażak Wyszomierz
I liga: 
15.30 Jantar – Probud Wyszomierz
16.00 Czarne Chmury – Tubisie
16.30 Budowlani – Pampeluna Pereiros
17.00 Seniorzy – Bad Boys Juniors 94

Informujemy, że po raz kolejny za pośrednictwem Koszalińskiego Okręgowego Związ-
ku Piłki Nożnej (posiada status Organizacji Pożytku Publicznego) Sympatycy Pomo-
rzanina mogą przekazywać 1% podatku na nasz KLUB. 
Przy przekazywaniu kwot 1% podatku w PIT należy wpisać nr KRS 0000111283. Należy 
pamiętać o wpisaniu w PIT (rubryka - dodatkowe informacje) nazwy LKS POMORZANIN 
NOWOGARD. Bez podania niezbędnej nazwy klubu - kwoty nie zostaną przekazane.

 Informujemy, że 1% podatku przekazywać mogą zarówno osoby fizyczne, jak i firmy prowadzące dzia-
łalność gospodarczą. Zachęcajcie do tego rodziców, znajomych, przyjaciół zachęcajcie wszystkich!!!!
Przypominamy, że mamy pełną księgowość i zawsze można sprawdzić jak wydawane są pieniądze.

LKS Pomorzanin Nowogard
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ZSP Osina 
Babcia i Dziadek, te słowa kojarzą się 

wszystkim z ciepłem, dobrocią i miło-
ścią. Uczniowie klasy I a postanowi-
li uczcić Dzień Babci i Dziadka w dniu 
21.01. 2013r. zaprosili dostojnych go-
ści na uroczystość, która odbyła się 
w świetlicy szkolnej w ZSP w Osinie. 
Przygotowali dla swoich ukochanych 
Babć i wspaniałych Dziadków uroczy-
ste przedstawienie, recytowali wiersze, 

śpiewali piosenki. Na zakończenie za-
śpiewali wszystkim Babciom i Dziad-
kom gromkie Sto lat. Następnie wręczy-
li upominki i laurki własnoręcznie wy-
konane. Uroczystość upłynęła w miłej 
atmosferze przy poczęstunku przygoto-
wanym przez rodziców dzieci. Podzię-
kowania dla rodziców za pomoc w przy-
gotowaniu uroczystości.

Renata Jarema

Dzień Babci i Dziadka

Przedszkole nr 1
Dnia  21.01.2013r. w Przedszkolu nr 

1 odbyła się uroczystość z okazji świę-
ta Babci i Dziadka, na którą najmłodsze 
przedszkolaki zaprosiły swoich najbliż-
szych. 

Licznie przybyli goście  mieli okazję 
podziwiać swoje pociechy w specjalnie  
przygotowanym  dla nich programie ar-
tystycznym.W treści wierszy i piosenek 
ukryte były słowa miłości  kierowane  
pod ich adresem.  Atmosfera tej uroczy-
stości była wspaniała pełna uśmiechu, 

radości i dumy. Szczęśliwe i rozpromie-
nione twarze Babć i Dziadków, po raz 
kolejny dały wyraz tego, jak ogromna 
jest więź łącząca te dwa pokolenia oraz, 
jak ważne są takie spotkania i chwi-
le spędzone wspólnie z wnukami.  Na 
zakończenie części artystycznej przed-
szkolaki wręczyły gościom pamiątko-
wy upominek oraz zaprosiły na słodki 
poczęstunek przygotowany przez rodzi-
ców.

Karolina Grygowska

Szkoła Podstawowa nr 3
Dnia 21.01.2013r o godz. 16.00 w 

salce teatralnej Szkoły Podstawowej 
nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w 
Nowogardzie, odbyła się uroczystość  
z okazji Dnia Babci i Dziadka przy-
gotowana przez klasę 3a i wychowaw-
czynię Małgorzatę Wdowińską. 

   Licznie przybyli goście ogląda-
li występy artystyczne składające się 
z dwóch części. W pierwszej wystą-
pili uczniowie należący do Koła Te-
atralnego prowadzonego przez wy-
chowawcę. Wystawili oni przedsta-
wienie pt. ,,Małpia szkoła”. W drugiej 

części wystąpiła cała klasa, która pre-
zentowała wesołe wiersze i piosenki.  
Wzruszeniom i zachwytom nie było 
końca. Mali artyści w nagrodę otrzy-
mali gromkie brawa.  Po występach 
wszyscy goście wraz ze swoimi wnu-
kami udali się do sali, gdzie czekał na 
nich słodki poczęstunek oraz własno-
ręcznie wykonane przez dzieci pre-
zenty.

Wszystkim Babciom i Dziadkom 
życzymy jeszcze raz wszystkiego naj-
lepszego!!!

inf. własna 

 Szkoła Podstawowa nr  4
Z okazji Święta Babci i Dziadka 

nasze najmłodsze koleżanki i kole-
dzy z ,,zerówki” zaprosili swoje Bab-
cie i Dziadków na piękną uroczystość 
w świetlicy szkolnej. By pokazać, jak 
bardzo Ich kochają i szanują, przed-
stawili program artystyczny na miarę 
prawdziwych artystów.                                                                                                                                     

Były recytacje, piosenki i tańce w 
pięknie przygotowanych strojach i 
oczywiście z rekwizytami (kwiaty, pa-
rasolki, cylindry, fraki...). Dzieci za-
prosiły też swoich ukochanych Dziad-

ków do wspólnego zatańczenia ener-
gicznego tańca. Wychowawczyni od-
działu przedszkolnego, Pani Ewa Sa-
wicka bardzo podziękowała wszyst-
kim za przybycie na uroczystość. Ro-
dzicom i Pani Magdalenie Magierec-
kiej za pomoc w jej zorganizowaniu, 
a następnie zaprosiła wszystkich na 
poczęstunek do swojej sali, gdzie nie-
spodzianką dla zaproszonych gości 
były prezenty od wnucząt.  Impreza 
była bardzo udana! 

Maja Kowalska
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Julia córka Roksany 
Hatłas 
ur. 20.01.2013 
ze Stargardu

Hubert syn Agnieszki 
Jastrząbek 
ur. 20.01.2013 
z Nowogardu

Aleksander  
syn Anny i Marcina  
ur. 24.01.2013  
z Nowogardu

Dawid syn Anny 
Sadowskiej 
ur. 19.01.2013 
z Dębic

Ignaś syn Natalii 
Cybulskiej 
ur. 23.01.2013 
z Wŕgorzyc

 Autor rubryki: Janusz Roguski
Witamy wśród nas...

Zimowy turniej unihokeja dzieci
W środę (23 stycznia) w Zespole Szkół Publicznych im. Bronisława Malinow-
skiego w Osinie, odbył się Zimowy Turniej Unihokeja dziewcząt klas II i III 
szkół podstawowych. 

Turniej został zorganizowa-
ny przy współpracy nauczy-
cieli wychowania fizycznego 
Michała Janika i Sebastiana 
Kowalika. Udział wzięły dwie 
drużyny: uczennice klasy IIIA 
oraz zespół złożony z uczen-
nic klas IIB i IIIB. Mecz stał na 
wysokim poziomie, a losy po-
jedynku ważyły się do ostat-
nich sekund. Po zaciętej wal-
ce, to zawodniczki klasy IIIA 
odniosły zwycięstwo po wy-

niku 2:1. Obydwa zespoły zo-
stały nagrodzone pamiątko-
wymi dyplomami oraz pucha-
rami. W zwycięskiej drużynie 
wystąpiły: Martyna Pomykała 
(kapitan), Karolina Jakubow-
ska, Weronika Majka, Natalia 
Pospieszyńska, Wiktoria Bala-
sińska, Malwina Mostrąg, Mag-
dalena Tomczak, Julia Grzy-
bowska, Natalia Imioła, Niko-
la Hajduk. W zespole złożo-
nym z klas IIB i IIIB zagrały: 

Oliwia Lepczyńska (kapitan), 
Weronika Chowańska, Marty-
na Nachurna, Katarzyna Kul-
ka, Julia Wojtas, Emilia Lip-
ska-Wysłuch, Sandra Makosz, 
Martyna Woźniak, Maria Paz-
dan, Matylda Stangreciuk, Ma-
rika Sarnikowska. W rolę tre-
nera obydwu drużyn wcieliła 
się Karolina Posacka - nauczy-
cielka wychowania fizycznego 
ZSP w Osinie.

KR   

Młodzi adepci szczypiorniaka na turnieju w Szczecinie

UKS „Jedyneczka” na 7 miejscu
W dniach 18 – 20 stycznia zawodnicy UKS ,,Jedyneczka” Nowogard wzięli udział 
w Ogólnopolskim Turnieju Piłki Ręcznej Chłopców rocznik 2001 o Puchar Pre-
zydenta Miasta Szczecina. 

W zawodach wzięło udział 
10 drużyn. W swojej grupie 
wiekowej zespół „Jedynecz-
ki” po zaciętym boju uplaso-
wał się na VII miejscu. Nowo-
gardzka drużyna grała z taki-
mi zespołami jak: UKS Kusy 
23 Szczecin, UKS „Osiemnast-
ka” Koszalin, UMKS „Dąbie” 
Szczecin, UKS Kusy-37 Szcze-
cin, UKS „Osiemnastka” II Ko-
szalin, UKS Kusy-55 Szczecin, 
UKS „Orlik” Świebodzin, UKS 
„Trops” Kartuzy, UMKS „Dą-
bie”II Szczecin. 

Pierwsze miejsce wywalczy-
ła drużyna UKS „Trops” Kar-
tuzy, która pokonała w meczu 
finałowym UKS „Orlik” Świe-
bodzin. Najlepszym strzel-
cem drużyny „Jedyneczki” zo-
stał Kacper Kraszewski, któ-
ry zdobył 24 bramki. Cały ze-
spół wraz z trenerem Bogda-
nem Wawryczukiem, otrzy-
mał  puchar z rąk dyrektora 
Szkoły Podstawowej nr 37 w 
Szczecinie oraz zawodników 
GAZ-SYSTEM Pogoń Szcze-
cin, wśród których był pocho-

dzący z Nowogardu Mateusz 
Zaremba.

Pełny skład drużyny UKS 
„Jedyneczka”: Igor Szczepań-
ski, Jakub Tandecki, Kacper 
Kępa, Kacper Kowalski, Pa-
weł Sierżant, Kacper Kraszew-
ski, Huber Śluz, Fabian Choj-
nacki, Mateusz Herka, Michał 
Garncarz, Adam Szpilkowski 
oraz Łukasz Patyk, trener – 
Bogdan Wawryczuk.

Prezes UKS ,,Jedyneczka” 
Nowogard

Bogdan Wawryczuk
  Opr.: KR

„Bezpieczne ferie 2013”
W dniu 22.01.2013 r. odbyło się spotkanie profilak-
tyczno-edukacyjne uczniów Szkoły Podstawowej w 
Osinie  ze Starszym Inspektorem Referatu Prewencji 
KP w Nowogardzie,  p. K. Gieryń. 

Podczas zajęć  przypomnia-
no uczniom  o zagrożeniach 
czyhających na nich w trakcie 
ferii zimowych, oraz jak ich 
unikać. Omówiono  z dzieć-
mi zasady bezpieczeństwa 
podczas uprawiania sportów 
zimowych  i zabaw na świe-
żym powietrzu. Przestrzega-
no   przed ślizganiem się na 
skutych lodem jeziorach, sta-
wach  i rzekach, a także przed 
zjeżdżaniem z górek znajdu-
jących się blisko ulic. Udzielo-
no wskazówek, jak bezpiecznie 
bawić się na śniegu, i jak za-

chować się na kuligu. Przeka-
zano zasady wzywania i udzie-
lania pomocy w sytuacjach za-
grożenia życia lub zdrowia lu-
dzi. W związku z tym, że dzie-
ci przebywające same w domu 
mogą stać się ofiarą nieszczę-
śliwego wypadku lub przestęp-
stwa, przedstawiono sposób 
postępowania w kontaktach z 
nieznajomymi osobami. Dzie-
ci z zainteresowaniem uczest-
niczyły w zajęciach i zadawały 
wiele pytań w związku z poru-
szanym tematem.

Pedagog szkolny - Edyta Surma

Komunikat Policji !!!
Do rodziców i opiekunów!

Apelujemy o nieudostępnianie swoim pociechom nieużywa-
nych telefonów komórkowych. Aparaty dezaktywowane, po-
zbawione karty operatora w dalszym ciągu spełniają funkcję 
alarmową.  Odnotowujemy szereg zdarzeń, kiedy dzieci 
automatycznie łączą się z nr Tel 997 lub 112 i blokują tym sa-
mym możliwość połączenia się  w przypadkach pilnych. 

***
Informujemy, że w dniu 21 grudnia 2012 r. na ul. Promenady 

ujawniono porzucony gokart. Właściciel zguby  proszony jest 
o zgłoszenie się do  Komisariatu Policji w Nowogardzie lub pod 
nr tel. 91-57-92-311.                                                                                

st.insp. Ref. Prewencji Klaudia Gieryń 
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tel. 500 702 884
tel. 500 702 855

BEZPŁATnA POMOC W UZYSKAnIU KREDYTU - OFERTA 20 BAnKÓW

www.mk-kwadrat.pl
MIESZKAnIA nA SPRZEDAŻ

Dobra – 2 pokoje, pow. 39,3 m², II piętro – CEnA 95.000 zł
Nowogard –wysoki standard  3 pokoje o poww. 62,2m², centrum – CENA 195.000 zł
Nowogard – wysoki standard, 3 pokoje, pow. 77m² + garaż 20 m²  - CENA 230.000 zł
Nowogard – 3 pokoje, I piętro, pow. 62,9 m² – CENA 169.000 zł NOWA CENA
Nowogard – 3 pokoje, pow. 49m², z widokiem na jezioro – CENA 170.000 zł
Nowogard – 2 pokoje, pow. 61,69m² – CENA 150.000 zł
Dobra – 3 pokoje + garaż, pow. 64,5m² lub zamiana  – CENA 155.000 zł
Wierzbięcin- 4 pokoje o pow. 78,47m² – CENA 132.000 zł
Płoty – kawalerka o pow. 21,53m², parter – CENA 43.000 zł

LOKALE/OBIEKTY WYnAJEM
Nowogard – lokal użytkowy o pow. 37m² – CZYNSZ 500 zł/mc
Nowogard – lokal użytkowy o pow. 55m² – CZYNSZ 800 zł/mc
Nowogard – lokal użytkowy o pow. 16 /18m² – CZYNSZ 1000 zł/mc
Nowogard – lokal uzytkowy o pow. 34m² – CZYNSZ 2000 zł/mc
nowogard – lokal handlowo – produkcyjny na wynajem o pow. 150m² – CZYSZ 5.000zł/mc
Nowogard – lokal o pow. 280 m², parter – CZYNSZ 6.000 zł /mc
Nowogard – lokal o pow. 50 m² – CZYNSZ 1.000 zł/mc
Płoty – lokal użytkowy o pow. 30m² – CZYNSZ 850 zł/mc
Płoty – lokal użytkowy o pow. 40m² – CZYNSZ 800 zł/mc

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie  
za 1 godz. 150 zł (brutto)  
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Uwaga  
wędkarze

Zarząd Koła PZW 
„Tęczak”  

w Nowogardzie 
informuje członków 

Koła, że 
dn. 27.01.2013  
o godz. 10.00 

odbędzie się Zebranie 
Sprawozdawczo 

-Wyborcze.
Miejsce zebrania  

Centrum  
Przedsiębiorczości przy 

ul. Woj. Polskiego 3
Zapraszamy wszystkich 

członków oraz  
sympatyków  
naszego koła

Zarząd Koła „Tęczak”

Firma "NOWORIM" Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 7c,  72-200 Nowogard 

 poszukuje kandydata na stanowisko
pracownik biurowy w dziale kadr

 Wymagania:
- wykształcenie minimum średnie
- doświadczenie z obszaru kadrowo-płacowego
- dobra znajomość obsługi komputera 
    (programy kadrowo-płacowe, PŁATNIK, Microsoft Office)
- min. roczny staż pracy na podobnym stanowisku
- podstawowa znajomość języka niemieckiego lub angielskiego mile widziana.

 Zainteresowanych prosimy o kontakt 
pod nr telefonu 91 392 23 94

Restauracja „Barnim”
Domowe obiady z dowozem do domu, pracy, firmy

(pow. 15 zł. dostawa gratis)
Przykładowe zestawienia obiadów  (dodatki można swobodnie łączyć).

Zupa dnia      - 5,00 zł 
FLAKI      - 7,00 zł
Pierogi ruskie min. 250g.             - 7.00 zł 
Pierogi z kap. mięsem i grzyb. min 250 g.     - 8.00 zł
Schab po królewsku 120 g, 
ziemn. z tłuszczem 200 g, surówka z kap. białej 100g.  - 17.00 zł
Kotlet schabowy 100 g,  
ziemniaki z tłuszczem 200g., kapusta zasmażana 150g - 15,50 zł
Kotlet z kurczaka panier. 100 g, 
ziemniaki z tłuszczem 200g., zestaw surówek  - 17,00 zł
Ozór wołowy  w ostrym sosie 100/100 g, 
ziemniaki z tłuszczem 200g., ogórek konserw. 100 g. - 12.50 zł

GŁODNY!  
Zamów, a pełny jadłospis dostarczymy z obiadem
Nowogard, ul. 3 Maja 30, tel. 663 97 93 97

BIURO nIERUCHOMOŚCI

DLA PAŃ  
"PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"

WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE  
DLA PAŃ z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia  
2 lutego 2013r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne 
do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publicz-

ny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godz. 8.30-14.00 tel. 91 
3921356 , oraz u Lidii Bogus tel. 505393636 po godz. 14-ej.

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam 
prezes Fundacji Lidia Bogus

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gardno” w Nowogardzie 

ogłasza przetarg nieograniczony 
na przebudowę kotłowni 

wraz z wymianą kotłów i urządzeń kotłowni 

przy ul. Zamkowa 3a w Nowogardzie
Zakres zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia 

na budowę i realizację projektu.

Termin składania ofert upływa 22 lutego 2013 r. o godz. 12.00.
Specyfikacja warunków zamówienia dostępna w siedzibie SM Gardno przy ul. Osiedlowej 6,   

tel. 91 3910010.
Osoba wyznaczona do kontaktów z oferentami: Elżbieta Gierach, tel. 91 3910014.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz unieważnienia przetar-

gu bez podania przyczyny.
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TYLKO TU WYKORZYSTASZ
PROGRAM „RODZInA nA SWOIM”

OGŁO SZE nIA DROB nE
nIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam nowy lokal pod 
sklep spożywczy na os. Gry-
fitów. Tel. 695 264 594, 783 
570 060.

• Sprzedam mieszkanie  3  
pokoje  przy  ul:  Bankowej  
I  piętro. -783 570 060 

• Sprzedam mały dom 57 
m2 ul. Piłsudskiego 2a. 
602 350 301

• Studio reklamy Vizart wy-
najmę pow. Reklamową 
6,5x3m w Nowogardzie 
przy ul. Warszawskiej 11 od 
13.06. tel. 605 522 340

• Sprzedam dom jednoro-
dzinny w Nowogardzie ul. 
Jesionowa 3.  604 284 597

• Sprzedam lub zamienię na 
mieszkanie duży dom po 
kapitalnym remoncie na 
działce 1400 m2 w miejsco-
wości Glicko. Cena 380.000 
zł Tel. 692383706 

• Kupię mieszkanie bezczyn-
szowe/ niskoczynszowe, 
min 3pokojowe, 60-80m 
791443026

• Sprzedam mieszkania, tel. 
91-3910010, 607607814: 
nowogard, ul. Bankowa 
6, pow. 53,70 m2,  cena 
125.000 zł; Dobra; Dobra, 
ul. Traugutta 3A, pow. 
66,90 m2,  cena 79.000 zł

• Do wynajęcia mieszkanie 
trzypokojowe umeblowane 
Ip. Ul. Bankowa. 603 895 622

• Sprzedam nowe, własno-
ściowe, 2 pokojowe miesz-
kanie, 58 m kw, na os.  Gryfi-
tów. Tel. 783 570 060

• Sprzedam działkę 5 ar. Wła-
snościową Tel. 785 977 351

• Wynajmę  mieszkanie  3  po-
kojowe  - 918521437  

• Do  wynajęcia  lokal  han-
dlowy  . – 660143840 

• Sprzedam działkę budow-
laną o pow. 1138 m2 w 
Żdżarach – 3km od Gole-
niowa + projekt, prąd na 
działce. Cena 59 tys. zł. Tel. 
608 673 811

• Lokal do wynajęcia 60 m2 
przy ul. 700 lecia 20b. 35 zł/
m2 plus opłaty. Tel. 91 39 
20 676; 0049 40 53 16 99 16

• Sprzedam garaż z energią 
elektr. Murowany w ciągu 
ul. 5 Marca. Cena 23  000 
zł. Tel. 605  402  773 (15.00-
18.00).

• Do wynajęcia mieszkanie   2  
lub  3  pokojowe urządzone. 
Tel.  693850197

• Wynajmę lokal w Płotach, 
tel. 695 044 663

• Stancja dla uczniów, pokój 
2 osobowy, osobne wejście, 
tel. 609 307 327

• LOKAL  do wynajęcia  60 m2  
, 1 m2 / 35 zł.  Tel . 913920676 
– Plus  opłaty .

• Sprzedam  mieszkanie  2 
pokoje  I  piętro  ul: Kowal-
ska Tel. 888 676 231 –

• SPRZEDAM    -   mieszka-
nie  3 pokoje  III  piętro    69, 
60  m2, środkowe  przy  
ul:  Bohaterów  Warszawy  
Tel.663321366  vis avis  PZM 
– otu.

• Posiadam do wynajęcia 
mieszkanie dwupokojo-
we w Centrum miasta. 
785 140 754

• Pokój do wynajęcia Nowo-
gard. 609 004 967

• WYNAJMę  LOKAL  o po-
wierzchni   2X 30  m 2 w cen-
trum  miasta po remoncie . 
Tel.510170263

• DO WYnAJęCIA  -  miesz-
kanie  3 pokojowe  po  ka-
pitalnym  ramoncie  na  ul:  
Warszawskiej  14   w   no-
wogardzie . Tel.510142179

• Do  wynajęcia  kawalerka 
.Tel.722300700

• Sprzedam   pawilon   han-
dlowy  o powierzchni  36  
m2  znajdujący  się  na tere-
nie  boiska  1 L-o  w  Nowo-
gardzie  . Tel.605575488 . 

• Sprzedam  mieszkanie  
46  m   2 pokoje   .parter  . 
Tel.604908983 . 

•  Do wynajęcia pomiesz-
czenie 180 m2 ogrzewane, 
ciepła woda, toaleta. 609 
245 816

• Sprzedam mieszkanie 3 po-
kojowe, własnościowe 66,9 
mkw, I piętro, środkowe, z 
garażem, piwnica, glazura, 
terakota, kuchnia w zabu-
dowie, panele, nowe okna, 
drzwi antywłamaniowe, ro-
lety, na Osiedlu Radosław, 
cena do uzgodnienia, tel. 
695 644 125.

• Wynajmę   mieszkanie  2  
pokoje  . Tel. 784056335 

• Zamienię  mieszkanie   / 
własnościowe /  4 pokoje  na  
mniejsze  2 pokoje  /  w cen-
trum  N – du / Tel.604161169  

• Wynajmę garaż na ul. Jana 
Pawła II. 609 931 915

• Wydzierżawię kiosk. 793 
908 098

• Do   wynajęcia  kawalerka . 
Tel.721290506 . 

• Sprzedam    mieszkanie   3- 
pokoje    pow.  48,09  m 2 . 
Tel.722200088  

• sprzedam mieszkanie bez-
czynszowe 62 m2 z zabu-
dowaniami i działką 600 
655 365

• Pilnie sprzedam mieszkanie 
dwupokojowe 42 m2, Ip. 
700 Lecia 4. Tel. 785 140 754

• Wynajmę pomieszczenie 
wolnostojące 21 m2. Tel. 
880 690 330

• Do  wynajęcia   kawalerka . 
Tel.608466133

• Wynajmę kawalerkę 42 m2 
na ul. Matejki w Goleniowie. 
601 728 457

• Wynajmę    lokal   28   m2  
przy  Boh.W-wy  . Tel 
.507465448

• SPRZEDAM  -   Mieszka-
nie   2  pokoje   48 m 2   w  
centrum   N-du  II  piętro . 
Tel.607617849  

• Sprzedam   działkę   31 ar. 
z  warunkami  zabudowy  , 
oraz  projekt  w  atrakcyjnej   
lokalizacji . Tel.603440250  

• Garaż do wynajęcia ul. 
Boh. Warszawy 21. Tel. 91 
39 20 307

• Sprzedam mieszkanie 
czteropokojowe w nowo-
gardzie lub zamienię na 
dwupokojowe. 503  341 
537

• Garaż  w  bloku   sprze-
dam   ul: Kowalska  1 
.Tel.784584294 

MOTORYZACJA

• Sprzedam Skodę felicię 
combi LXI rok 1999 poj. 1.3 
pierwszy właściciel, cena do 
uzgodnienia. 693 877 559

• Sprzedam WV mini vento 
rok prod. 1993 poj. 1.9 cd. 
Tel. 609 966 517

• Sprzedam koło z felgą do 40 
+ opona. 91 39 18 307

• Sprzedam  Nissan  Primera   
P – 12  ,  poj.  1, 9    Dci . Tel. 
782399037 .

• Sprzedam    Ford   Fiesta  
1994 r.    Poj.  1,3 ,   elek-
tryczny  dach  ,  cena  800,00 
zł. Tel.726184902  .

• Sprzedam Mitsubishi Mage-
ro 3.2 motor 2000 rok prod. 
2000 diesel. Cena 26 000 zł. 
665 544 518

• Sprzedam    BMW  E – 36  
,  320  i  , cena   4,700,- zł. 
Tel.697329453

• Sprzedam opony Michel-
line z felgami 215/70/16R. 
Tel. 607 739 866

• SPRZEDAM    Fs -Lublin  
.Rok. 1996 , poj. 2400  Disel 
, silnik ANDORIA, 3  osoby + 
skrzynia aktualny  przegląd  
i  OC  , poszerzona  skrzynia  
szerokość  2,10 m dł.  2,84  w  
środku , ładowność 1200 kg. 
.   Cena  3000,- tyś  / do ne-
gocjacji /    Tel.783753618.  
25  ,  29  01  2013  r.

ROLnICTWO

• Grykę sprzedam. Tel. 
795 916 988

• Sprzedam słomę w snop-
kach i. Tel. 782 036 086

• KUPIę BYCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL. 783678070

• Sprzedam tanio króliki. 
669 929 717

• Kupię łąki, nieużytki!!! 
Kontakt 91 39 23 887, 696 
443 643

• Sprzedam króliki z dowo-
zem. 661 633 977

• Sprzedam prosiaki 
513 941 882

• Sprzedam  traktorek  samo-
róbkę  do  małego  remontu  
, obudowę  skrzyni  biegów  
do   C - 360 Tel.507465448

USŁUGI

• MAKIJAż   KARNAWAŁOWY  
PLUS   RZESY  -  606979108  

• Usługi transportowe do 1 
tony, Bus skrzyniowy i kryty. 
Tel. 693 716 085.

• Odśnieżanie dachów. Tel. 
607 137 081.

• Firma Usługowa „Zielona”. 
Wynajem sal na: konferen-

cje, zebrania, szkolenia. Tel. 
91 39 26 691.

• Wyjazdy Niemcy, Holandia. 
Niskie ceny z domu pod 
dom. 603 038 944

• Usługi transportowe IVECO 
dostawcze + laweta + bus 
osobowy do 9 os. Tel. 609 
931 915, 607 580 172.

• MALOWAnIE, MOnTAŻ 
PAnELI PODŁOGOWYCH I 
InnE DROBnE nAPRAWY 
WYKOnA „ZŁOTA RĄCZ-
KA”; 91 39 22 783, 784 79 
22 70

• Czyszczenie uszu za pomo-
cą świecowania Nowogard, 
ul. Zielona 3. 91 39 20 714

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

• Bruk-lin układanie kostki 
brukowej. Tel. 607 083  893, 
www.bruk-linnowogard.
com.pl

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

• Przewozy przeprowadzki 
Nowogard i okolice. 784 
499 535

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VI-
ZART - oprawianie prac - w 
2 minuty., bindowanie, wy-
druki A3-A4 kolor, ksero A3-
A4 - kolor, laminowanie A3-
A4. Tylko u nas największy 
wybór okładek. Nowogard, 
ul. 700 lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Transport BUS-MAX. 
784 053 493

• Usługi remontowo-bu-
dowlane, docieplenia. 
784 053 493

• Przepisywanie prac (ma-
gisterskich, licencjackich, 
innych), dokumentów, CV, 
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MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Nowość

energooszczędny pro�l

6 komorowy

z 3 uszczelkami

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

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

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

Schronisko 
Sosnowice 

zaprasza  
wszystkie  

osoby chętne  
do adopcji psa. 

www.facebook.pl/
Schronisko 
Sosnowice  

668 602 602

OGŁO SZE nIA DROB nE

Kino „ORZEŁ” - zaprasza
25.01.2013 godz. 19.00
26.01.2013 godz. 20.00
27.01.2013 godz. 19.00

nIEWIERnI
Komedia, Francja, 2012, 108’

12 zł ; 11 zł ulgowy ; od lat 15

BILETY DO NABYCIA W KA-
SIE KINA „ORZEŁ” NA 1 GODZINę 
PRZED SEANSEM

POSIADANY CERTYFIKAT JAKOŚCI
   NA DREWNO KONSTRUKCYJNE

APTEKA MAJOWA W NOWOGARDZIE 

ZATRUDNI na 1/2 etatu
TECHNIKA FARMACJI

Praca od kwietnia w godzinach popołudniowych.
KONTAKT: 783 744 001, 091 3070708

listów motyw. innych. Wy-
druki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Re-
klamy Vizart. Nowogard, ul. 
700 lecia 15 (nad sklepem 
zielarskim). tel 605 522 340. 

• Usługi koparko- ładowar-
ką + transport nowogard.  
514172446   

• REMOnTY na każdą kie-
szeń. 609 715 839

• TWOJA KSIęGARnIA In-
TERnETOWA WWW.KSIE-
GARNIACYMELIA.OSDW.PL

• Remonty i wykończenia. 
601 567 369

• żłobek Błękitna Chmurka 
660536104

• Organizacja urodzin w Błę-
kitnej Chmurce, weeken-
dowe warsztaty i zajęcia, 
660536104.

• nauka  j. angielskiego 
i niemieckiego , Szkoła 
Języków Obcych „GER-
MAnIC” tel. 607  545  991; 
w w w. n i e m i e c k i n o wo -
gard.pl

• „niemiecki w 4 tygodnie” 
dla wyjeżdżających. Szko-
ła Języków Obcych „GER-
MAnIC” Tel. 607  545  991 
rozpoczęcie kursu połowa 
lutego 2013 r.

• Mycie okien. 507 984 623

• J . angielski   -  697583403  

• Korepetycje  j.angielski  , 
tłumaczenie  dokumentów, 
pisanie  prac, przygot.  do  
testów  i  matury .  Tanio . -  
605299895  

• Naprawa  ,  regulacja  okien  
,  drzwi  PCV  i  drewna  -  
695181070

• Fast – Driver, tanie usłu-
gi transportowe tel. 
721 230 990

• Chemia korepetycje tel. 
609 307 327

• NAPRAWA  SPRZęTU  RTV  
ul: Kazimierza  Wielkiego  7  
, tel.913920737  .

• Ogólnobudowlanka, re-
monty, wyburzenia. 
724 510 626

• Przeprowadzki, wywóz sta-
rych mebli, porządkowanie. 
668 343 638

• Malowanie ,  szpachlowanie  
,  panele .Tel.788566432 

• Transport  - przepro-
wadzki  , szybko  - tanio . 
Tel.696138406 .

• Pogotowie budowlane. 
Tel.506040641 

• Układanie Polbruk i kamie-
nia. Solidnie, fachowo i ta-
nio. 669 589 863

• Remonty  ,  wykończenia , 
malowanie, gładzie , glazura 
, terakota,  zabudowa   z  płyt   
gipsowych . Tel.601567369 . 

• Organizowanie  kuligów  
konnych  Tel.607739866  .  

• KOREPETYCJE Z MATEMA-
TYKI PRZYGOTOWANIE DO 
ZALICZEŃ DLA LICEALI-
STÓW ORAZ GIMNAZAIALI-
STÓW Tel: 723328678 e-mail 
matmand@op.pl

• Profesjonalne makijaże 
studniówkowe i okolicz-
nościowe od 50-70 zł. Tel. 
519 879 052 

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, ro-
dzinne, urlopowe, emerytal-
ne – Niemcy, Holandia, An-
glia, Irlandia, Dania, Belgia, 
Austria, Włochy, Norwegia, 
USA. Tel. 71 385 20 18 lub 
601 759 797

• Zatrudnię pomocnika me-
chanika, atrakcyjne wyna-
grodzenie, tel. 607585567

• Z   racji   wolnego  czasu   i   
doświadczenia  chętnie  za-
opiekuję  się  starszą   oso-
bą, która  wymaga pomocy  

i  miłego towarzystwa . TEL . 
604822643 .  

• ZATRUDNIę  do  pracy  se-
zonowej   w  Norwegii . 
Tel.782399037 

• Zatrudnię kierowcę kat. C + 
E, z doświadczeniem Polska 
+ Norwegia, tel. 607 585 561

• Zatrudnię pracownika go-
spodarczego z prawem jaz-
dy na pół etatu. 91 39 27 272

• Zatrudnię kierowcę kat. C + 
E, z doświadczeniem Polska 
+ Norwegia, tel. 607 585 561

• Zatrudnię pilarza do pracy 
w lesie. 726 649 215

• Podejmę się opieki nad 
dzieckiem lub starszą osobę 
na okresie ferii zimowych. 
602 126 695

• Fryzjera, fryzjerkę zatrudnię, 
Goleniów. 607 687 676

• FERMA  DROBIU  BOGUSZY-
CE  - ZATRUDNI   pracow-
nika  . Wymagane prawo 
jazdy   na  ciągnik  +  przy-
czepę , obsługa  kombajnu  
zbożowego . Mile  widziane  
doświadczenie w  gospo-
darstwie  rolnym. Oferty 
kierować ; mail :  boguszy-
ce13@op.pl    lub  na  adres  
; Ferma  Drobiu Boguszyce  
13, 72-200  Nowogard  . 

InnE

• Sprzedam drewno  bukowe 
i dębowe pocięte i porąba-
ne- 603 353 789

• Sprzedam laptopa Lenovo, 
Y530, cena 1600 zł, tel. 605 
522 340

• Sprzedam wieżę Diora WS 
442, srebrna, 4 lementy: 
wzmacniacz, tuner prze-

strojny, korektor, deck szu-
flada, stan idealny, używa-
na sporadycznie, cena 780 
zł do uzgodnenia. tel. 605 
522 340.

• Sprzedaż  drewna    ko-
minkowego      i   opało-
wego  atrakcyjna  cena   - 
726 649 215 

• Sprzedam nową mało uży-
waną lub wynajmę na-
grzewnicę olejową, na gwa-
rancji. Idealna do osuszania 
budynków. Tel. 605 522 340

• Sprzedam stare skrzypce z 
futerałem. Cena do uzgod-
nienia. 661 866 850

• Pilnie   sprzedam  stylowy  
rozkładany  stół  w  do-
brym  stanie  na  12  osób.
Tel.788726456.

• Tanio  sprzedam  meblo-
ściankę  pokojową  w  do-
brym  stanie . Tel.788726456 

• Sprzedam   sukienkę   ko-
munijną  .Tel.692069168 

• Oddam piękne szczeniaki, 
piesek i suczka po pudelce. 
661 563 456

• 43/44 sprzeda drewno, ga-

łęziówkę i zrąbki opałowe. 
509 821 040

• Sprzedam  tanio drewno 
opałowe    -   kominkowe   z  
dowozem . Tel.785071977 

• SPRZEDAM    -  DREWO  KO-
MINKOWE   I   OPAŁOWE .TEL 
667788820

• Drewno  opałowe  i ko-
minkowe  sprzedam 
.Tel.722050889 

• Sprzedam klatki na kró-
liki wraz z kotnikami. 
507 198 923

• Sprzedam  drewno  ko-
minkowe  i  opałowe  . 
Transport . Tel.691466441

• Skup pił niesprawnych i 
zatartych, Sihl, Husqvar-
na, cena 100 zł, tel. 721 
668 245, dojazd do klien-
ta.
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Pół godziny  
w towarzystwie Karoliny

Dla naszych najmłodszych

K
U

PO
N

  7

Krzyżówka panoramiczna

Dziś 2 zadania. Hasło, które powstanie z trzecich liter odgad-
niętych rysunków i rozwiązana cała krzyżówka. Do wygrania 

bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie . 
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub 

przynieść pokolorowane prace do redakcji Dziennika. 

ZECER

największy wybór produktów kreatywnych
plasteliny - modeliny - kleje brokatowe - cekiny

papiery ozdobne i dziurkacze - 
UMOŻLIWIĄ ROZWÓJ NASZYCH MILUSIŃSKICH

W czasie FERII dzieci się nudzą...

Rozwiązanie krzyżówki z dnia 18 I  
Pamiętajmy o dniu babci i dziadka
Grażyna Siedlecka, Jadwiga Maknia, Alicja Wypych, Christia-

na Syfert, Danuta Skowron, Elżbieta Lewandowska, Anna Mol-
ka, Zofia Kraszewska, Mariusz Konior, Jan Janicki, Pelagia Felik-
siak, Maria Sowińska, Magdalena Grzelak, Diana Doszczenko, 
Jan Burzyński, Krystyna Zawidzka, Anna Husarz, Iwona Kochel-
ska, Halina Stefańska, Michał Furmańczyk, Jerzy Siedlecki, Sta-
nisława Pokorska

Zwycięzcy: Zofia Kraszewska, Magdalena Grzelak, Elżbieta 
Lewandowska,

Dla najmłodszych nr 3 
Madzia Skowrońska, Mateusz Konior, Oliwia Feliksiak, Ania 

Kusiak, Ada Saniuk, Aleksandra Bąk, Bartuś Feliksiak, Julia Fur-
mańczyk, Oliwia Parobiec, Kacper Skowroński

Zwycięzca:  Ania Kusiak - zapraszamy po odbiór bonu do re-
dakcji.
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InFORMATOR LOKALnY - nOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

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

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

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

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

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

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

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

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

Przedszkola 
ul.  żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

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

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

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

 
Nowogard 

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

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

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

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

DZIENNIK
NOWOGARDZKI

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: no wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny,  

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport,  Jarek Dąbrowski 
redaktor techniczny.   Ad res re dak cji:  72-200 no wo gard, ul.  Boh. War sza-

wy 7A, tel. 91 392 21 65; e-mail: dziennik@domjudy.pl.  Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z 
o.o., adres jak wyżej. Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

REGULARnA LInIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z nowogardu do Szczecina: 5:25 D; 5:50 D; 6:55 Ex; 8:15 E7x; 9:25 E7x; 10:25 E7x;  
12:00 E7x; 12:30 E7x; 13:10 E7x; 13:25 E7x; 16:06 E7x; 16:35 E7x; 17:30 7x; 17:40 7x.
Ze Szczecina do nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50 D; 7:45 D; 8:35 E7x; 9:45 E7x 11:00 E7x; 
11:35 E7x; 11:50 E7x 13:55 E7x 14:40 E7x; 15:10 E7x; 15:25 E7x; 18:25 E7x; 19:00 E7x
Legenda: D - kursuje od pon do pt;   E kursuje od pn - sob.; x - nie kursuje w święta

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAn BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL.   607 310 591 

OD POnIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
nIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa nOWOGARD – GOLEnIÓW – SZCZECIn 
nowogard ul. Rzeszowskiego : 5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A),  7:50(A), 8:05(7), 

8:25(2,4,6), 8:35(A), 9:10(1,3,5,7), 9:15(2,4,6), 10:05(A)10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:50(A,7), 13:00(A), 13:10(A), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 16:00(7), 
16:25(7), 16:30(1,3,5) 16:40(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(7) 17:50(A,7) 18:05(4,5,6,7) 18:20(A,7)

TRASA SZCZECIn – nOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 9:25(A), 11:55(A,7) 12:20(A,7), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 

14:30(1,3,5,7)  14:35(2,4,6) 14:55(A,7), 15:10(A) 15:25(A,7), 15:50(A) 16:15(A,7)  16:30(A), 
18:05(A,7,R) 18:20(A,7) 19:05(A,7) 19:25(A,7) 19:50(A,7)

Szczecin ul. Dworcowa :  6:20(A), 7:35(A), 8:40(A,7), 9,00(7,R), 10:05(A,7),  10:50(A,7),  
11:40(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7), 20:15(A,7),

Goleniów, Dworzec PKP :  7:05(A), 8:20(A), 9:25(A,7), 9:45(7,R), 10:10(A),  10:50(A,7),  
11:36(A,7), 12:26(A), 12:42(A,7),  13:05(A,7), 13:45(7), 14:20(A),  14:45(A,7,R), 15:05(7), 
15:20(1,3,5,7) 15:26(2,4,6) 15:40(A,7) 15:55(A)  16:08(A,7) 16:40(A) 16:59(A,7) 17:15(A), 
17:40(A,7)  18:50(A,7,R)  19:05(A,7), 19:50(A,7) 20:10(A,7) 20:35(A,7) 21:00(A,7)

Trasa nOWOGARD – MASZEWO 
nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:20(S) 15:15(S)
Trasa MASZEWO – nOWOGARD 
Maszewo :  6:55(S) 16:00(S)
Trasa nOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:50(F),  11:30(F),  13:50(F),  
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - nOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia :  9:40(A), 12:45(A), 15:05(A)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursu-

je w niedziele niebędące świętami F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt 1,3,5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska    

ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW (8.12.2012-9.02.2013)
Do  Kołobrzegu
7.19 -  kursuje od poniedziałku do soboty oprócz dni 
świątecznych 9.54  - kursuje 9.XII.12r - 26.XII.12r.w 
niedziele i święta, 29.XII.12r - 06.I (we wtorki)(w sobo-
ty)(w niedziele),12.I-27.I, (w soboty)(w niedziele),3.II
9.55   - kursuje 15.XII.12r.
10.01   - kursuje 22.XII.12r, 2.II, 9.II,
11.47   -  kursuje 9.XII.12r, 16.XII, 12-9.II,
11.55   -  kursuje 10.XII.12r,-15.XII.12r
13.54   - kursuje 20.XII.12r,- 28.XII.12r w (poniedział-
ki) (czwartki) (piątki), 4.II-8.II 
13.57  -  kursuje 10.XII.12r - 19.XII.12 r., od poniedziałku do 
piątku 31.XII.12r, 2.I - 4.I, 7.I - 1.II od poniedziałku do piątku
15.47   - codziennie
17.41 - kursuje 9.XII.12r,-23.XII.12r codziennie oprócz 
soboty, 26.XII.12r,- 8.II codziennie oprócz soboty
20.24  - kursuje 9.XII.12r, - 23.XII.12r, 26.XII.12r - 9.II

Do Szczecina
5.26   -  kursuje 10.XII.12r - 24.XII.12r od poniedział-
ku do piątku
6.31   - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz 
dni świątecznych
7.52   - codziennie
10.53   - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
dni świątecznych
12.48   - kursuje 9.XII.12r, 16.XII.12r, 22.XII12r - 1.I 
(we wtorki)(w środy) (w soboty) (w niedziele), 5.I-9.II 
(w soboty) (w niedziele)
12.53   - kursuje 15.XII.12r
14.59   - kursuje codziennie oprócz soboty
16.48   - codziennie 
18.43   - kursuje 9.XII.12r - 23.XII.12r, 26.XII.12r - 9.II,

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl
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Serwujemy smaczne jedzenie
Zapraszamy na Niedzielne Obiady
Dobra muzyke
Miła atmosfere

Kontakt: 
604103 158, 509 284 384

Organizuje:

Serwujemy smaczne jedzenie
Zapraszamy na Niedzielne Obiady
Dobra muzyke
Miła atmosfere

wesela, urodziny,
stypy, dancingi, karaoke

i imprezy okolicznosciowe

nowy kurs 28.01.2013 r.

OKNO 1465 mm szer. x 1435 mm wys.

SZYBA K=1,0 • OKUCIE MACO
PPUH "JOGA" sj.

ul. Górna 4,
72-200 Nowogard
tel. 91 39 25 501

OKNA-SUPERPROMOCJA !!!

TYLKO 499zł*
*cena netto

91 443 51 87, 94 721 61 83
59 833 43 12,  698 230 205

www.partnerstal.pl

GARAŻE BLASZANE WIATY 
BRAMY GARAŻOWE

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Z AT R U D n I M Y 
samodzielną księgową 
do prowadzenia spółki z o.o. 

    Oferty kierować na adres: kadry@toyotanowogard.pl

Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 16.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM polecamy zabawki Bruder
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

s. 9s. 5 s. 4

Kancelaria  
Prawna

nawet trudne sprawy

601 949 077

Zawiadamiamy, 
że w Nowogardzie 

rozpoczęła działalność 

Kancelaria 
Radców 

Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca 
Prawny Radosław Górski oraz 
Radca  Prawny Paweł Iwan. 
Kancelaria mieści się przy  
Pl. Wolności 9, budynek dawnego 
hotelu „Cisy”, pokój nr 8 (parter). 

Telefony do Kancelarii:  
788-802-101, 694-403-733

Usługi  
ogólnobudowlane
remonty • docieplenia

782 860 130

Czytaj s. 7

Czytaj s. 8

DANCING

KAMENA
zaprasza  na

w każdą sobotę karnawału
Cena 99 zł od pary   

(konsumpcja + alkohol)  
 Info i rezerwacja: tel. 91 39 22 225 

Zapraszamy codziennie 24 h
Oferujemy: śniadania, obiady, kolacje

Pokoje gościnne  •  Danie dnia już od 10 zł

Jedni robią 
inni się chwalą

Czytaj s. 12

ZAPISZ SWOJE DZIECKO DO SZKOŁY 
www.sp4.nowogard.pl

ZATRUDNI 

REFERENTA 
lub SPECJALISTĘ DS. KADR I PŁAC

- dobra znajomość zagadnień kadrowo - płacowych;
- biegła znajomość programu CDN OPTIMA i Programu Płatnik;
- mile widziane doświadczenie, chętnie w zakładzie produkcyjnym;
- odporność na stres, duża elastyczność i komunikatywność.

Gwarantujemy stałą i stabilną pracę 
w naszym Zakładzie Produkcyjnym w Maszewie.

Prosimy o składanie ofert zawierających CV i list motywacyjny 
na adres: praca@dobreokna.com 

w temacie wiadomości wpisując "kadry i płace Maszewo"
Dodatkowych informacji udziela: 

Justyna Śmidecka kom. 607 900 116 

ul. Różana 5, KOSZALIN
Zakład Produkcyjny:
ul. Polna 6, MASZEWO

NNIIEEPPUUBBLLIICCZZNNAA  SSZZKKOOŁŁAA  PPOOLLIICCEEAALLNNAA  
ogłasza nabór na kurs kwalifikacyjny 

w zawodzie opiekun medyczny,
umożliwiający zdobycie kwalifikacji K1. świadczenie usług 
opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 
WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE NIE JEST WYMAGANE!!!

 

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

Zapisy do 21.12.2012 
(o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń) 

wwwwww..zziieelloonnaa..mmoojjaasszzkkoollaa..nneett  
 

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

Rozpoczęcie roku szkolnego
w piątek 1 lutego br.  o godz. 16.30

Norki posła pod obstrzałem

Każda rura ma dwa końce

Radnego 
żegnały 
tłumy

Autokar 
ściął 
barierki

Powiat 
goleniowsko- 
nowogardzki

Zaczynamy 
zbiórkę  
podpisów!

SPORT 

Zwycięstwo  
na początek

Na feriach 
w bibliotece

Czytaj s. 3
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W poniedziałek (28 stycznia) rozpoczęły się, jakże bardzo wyczekiwane przez 
najmłodszych i trochę starszych uczniów szkół ferie zimowe. Biblioteka Miejska 
w Nowogardzie z ogromnym rozmachem, również i w tym roku przygotowała 
dla wszystkich sporą dawkę niespodzianek i zajęć w trakcie ferii zimowych. Ko-
rzystając z tej okazji, jak i uprzejmości dyrekcji biblioteki, zajrzeliśmy i my na te 
zajęcia i zapytaliśmy ich uczestników, jak im się podoba podczas ferii w biblio-
tece oraz jak planują spędzić ten okres w ogóle?

Karolina: Ja bawię się tutaj dobrze, w dzisiejszym dniu lepiłam 
lokomotywę z nowymi koleżankami. Najbardziej czekam na za-
jęcia z rysowania, postaram się codziennie przychodzić w te ferie 
do biblioteki.

Ola: Bardzo dobrze się tutaj czuję na zajęciach, robiłam dzisiaj 
lokomotywę i było bardzo fajnie! Najbardziej lubię rysować i nie 
mogę się już doczekać konkursów rysunkowych. Na pewno będę 
tutaj przychodziła codziennie, chyba, że się rozchoruję, wtedy nie 
będzie takiej możliwości (śmiech).

Maja: Podoba mi się w bibliotece, jednak nie wiem czy będę 
tutaj często przychodzić, bo mam jeszcze inne zajęcia. W SP nr 
3 uczęszczam na tańce, to też zajęcia organizowane na czas fe-
rii. Chciałabym jednak być na zajęciach z malowania, bo bardzo 
lubię to robić i dobrze się czuję przy nowych kolegach i koleżan-
kach.

Wiktoria: Dzisiaj było bardzo fajnie. Dopiero dziś poznałam 
pozostałe dzieci, na pewno spędzę tutaj resztę ferii, bo nie mam 
nic innego zaplanowanego. Ja czekam przede wszystkim na malo-
wanie, jednak wszystkie zajęcia są bardzo ciekawe.

Jakub: Dziś było bardzo fajnie, kleiliśmy takie pociągi z wago-
nami, były w nich świnki, żyrafy i takie tam różne towary które 
przewozi pociąg. Przy tym, pani nam czytała, co też było bardzo 
fajne. Ja również tak jak koleżanki najbardziej lubię rysować i nie 
mogę już się doczekać pierwszych takich zajęć. Postaram się być 
tutaj każdego dnia.

Marcel: Super się tutaj czuję, dziś robiłem wagon w którym był 
kot i sowa. Podobało mi się, bo bardzo lubię wyklejanki, chciał-
bym być tutaj do końca ferii, bo wcale się nie nudzę i ciągle robi-
my coś ciekawego. 

KR

Byłeś świadkiem  ciekawego zdarzenia, 
wykonałeś oryginalne zdjęcia, jesteś w posiadaniu 

interesujących wiadomości?  
Zadzwoń lub napisz do nas o każdej porze. 

Tel. 513 088 309
e-mail: poligraf@post.pl

Nasza  sondaKronika  
policyjna

21.01.2013 r. 
Godz. 10.30 Kolizja drogowa 

na ul. 3 Maja, gdzie doszło do 
zderzenia pojazdów marki Opel 
Signum oraz Deawoo. 

Godz. 11.30 Pracownik skle-
pu Hong Yun na ul. Kościelnej 
powiadomił o ujęciu sprawcy 
kradzieży sklepowej. Na miej-
scu Patrol zastał nieletnią Mal-
winę P. 

Godz. 14.00 Powiadomienie o 
kradzieży tablicy rejestracyjnej 
z samochodu marki Opel Tigra 
na ul. 3 Maja. 

Godz. 15.30 Włamanie do bu-
dynków warsztatowych w miej-
scowości Miętno, skąd dokona-
no kradzieży rur miedzianych, 
dwuteowników i ceowników 
stalowych, głośników samocho-
dowych, grzejników oraz kasy 
fiskalnej.

Godz. 15.50 Kolizja drogowa 
w miejscowości Żabowo, gdzie 
kierujący samochodem Renault 
Clio zjechał na przeciwległy pas 
ruchu i czołowo zderzył się z 
prawidło jadącym pojazdem 
marki MANN. Elementy uszko-
dzonego pojazdu Renault ude-
rzyły w jadący za nim pojazd 
marki VW Golf. Sprawca kolizji 
ukarany został mandatem kar-
nym w wysokości 400 zł. 

Godz. 16.00 Włamanie do 
sklepu spożywczego przy ul. 
Gryfitów, skąd dokonano kra-
dzieży artykułów spożywczych, 
tytoniowych i alkoholowych. 

Godz. 17.50 Na ul. Cmentar-
nej doszło do włamania do po-
mieszczenia gospodarczego, 
skąd dokonano kradzieży piły 
spalinowej i innych metalowych 
przedmiotów. 

22.01.2013 r.
Godz. 16.00 Przywłaszczenie 

telefonu komórkowego marki 
Nokia Lumia 610 na ul. 5 Marca. 

23.01.2013 r. 
Godz. 13.10 Powiadomienie o 

kradzieży furtki i bramy meta-
lowej w miejscowości Węgorza. 

24.01.2013 r. 
 Godz. 12.30 Powiadomienie 

o przywłaszczeniu telefonu po-
zostawionego na siedzeniu w 
busie relacji Goleniów – Nowo-
gard. 

Godz. 13.00 Kolizja drogo-
wa na ul. 3 Maja, gdzie doszło 
do zderzenia dwóch pojazdów, 
Opel Corsa oraz VW Golf. 

Godz. 21.40 Zdarzenie ognio-
we w miejscowości Miętno, 
gdzie doszło do częściowego 
nadpalenia sterty słomy. 

26.01.2013 r. 
Godz. 15.15 Kolizja drogo-

wa w miejscowości Olchowo, 
gdzie kierujący autobusem wje-
chał do rowu i uderzył w bariery 
ochronne. 

27.01.2013 r. 
Godz. 03.00 Kolizja drogowa 

na drodze Świerczewo – Nowo-
gard, gdzie doszło do zderze-
nia dwóch pojazdów: Fiat Ma-
rea, Hyundai Lantra. Kierujący 
samochodem marki Hyundai 
Lantra nie posiada uprawnień 
do kierowania pojazdami me-
chanicznymi. Ukarany został 
mandatem karnym w wysoko-
ści 1000 zł. 

25.01.2013 r. 
Godz. 09.00 Powiadomienie 

o uszkodzeniu na Placu Wolno-
ści samochodu marki Mercedes 
przez pojazd, który oddalił się 
z miejsca zdarzenia. Ustalono, 
że sprawcą jest kierujący samo-
chodem marki Kia Clarus. 

27.01.2013 r. 
Godz. 15.00 Kradzież lamp 

halogenowych z samochodu 
marki Opel Omega, zaparkowa-
nego na ul. Zamkowej. 

Godz. 15.55 Powiadomienie o 
kradzieży torebki damskiej z za-
wartością karty bankomatowej, 
telefonów komórkowych oraz 
dowodu osobistego w restaura-
cji Przystań. 

Godz. 17.00 Uszkodzenie 
dwóch szafek elektrycznych, 
usytuowanych na działkach 
ogrodowych przy ul. Zamkowej. 

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 
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P R O M O C J A
PÓŁ TONY OPAŁU

worek drewna  
GRATIS

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL 

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał,drewno,
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport 
Sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

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

Norki posła pod obstrzałem

Każda rura ma dwa końce 
Kontrowersje wokół fermy norek w Miętnie, której właścicielem jest nowogardzki poseł Andrzej Piątak. Stowarzyszenie Otwarte Klat-
ki, walczące o dobro zwierząt, opublikowało materiały filmowe i zdjęciowe, z których wynika, że zwierzęta na fermie są w bardzo złym 
stanie. Posłowi zarzuca się także, nie przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony środowiska. Wczoraj do nowogardzkiego komisaria-
tu policji w Nowogardzie trafiło zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa w tej sprawie. 

Poseł Andrzej Piątak

Foto-pstryk

Słup nad głowami 
Widoczny na zdjęciu słup 

stoi, a raczej niemal wisi nad 
głowami przechodniów przy 
ul. Wojska Polskiego (skrzy-
żowanie obok wodociągów). 
O złym stanie technicznym 
drewnianego słupa zaalarmo-
wała nas jedna z czytelniczek. 
Dlaczego do dziś nikt go nie 
usunął bądź wymienił? Być 
może właściciele uszkodzo-
nej infrastruktury nie zauwa-
żyli problemu. Słup, przy pa-

nującej aurze, nie wyróżnia 
się wśród rosnących drzew. 
Sami mieliśmy przez chwilę 
kłopot, by zlokalizować wska-
zane przez naszą czytelnicz-
kę miejsce. Udało się jednak. 
Tym samym ułatwiliśmy za-
danie służbom, które niewąt-
pliwie powinny natychmiast 
usunąć zagrażający przechod-
niom „pal”, póki nikomu jesz-
cze nic się nie stało. 

MS

Nieleczone rany uszu, głowy 
i innych części ciała, szczątki 
zwierząt, klatki zanieczyszczo-
ne odchodami -  to tylko nie-
które z udokumentowanych 
przez członków stowarzy-
szenia obrazków. Na jednym 
z makabrycznych ujęć wi-
dać także obciętą głowę nor-
ki, znajdującą się pomiędzy 
dwoma klatkami. Film poka-
zuje norki przebywające poza 
klatkami oraz wokół fermy, a 
także zwłoki znajdujące się tuż 
za ogrodzeniem.  Wszystkie 
te „patologie” miały zdaniem 
obrońców zwierząt, miejsce na 
fermie norek należącej do po-
sła Andrzeja Piątaka z Nowo-
gardu. Ten jednak zaprzecza 
mówiąc, że nie ma żadnego 
interesu w tym, aby w ten spo-
sób męczyć zwierzęta. 

Sam byłem przerażony tym 
co zobaczyłem. Przecież w 
moim interesie jest, by zwierzę-
ta były w jak najlepszej kondy-
cji – mówi w rozmowie z DN, 
poseł. Nie wyklucza jednak, 
że do pewnych sytuacji mogło 
dochodzić. Na fermie znajdu-
je się kilkadziesiąt tysięcy zwie-
rząt. Różne się zdarzają sytu-
acje. Niekiedy też zawini czyn-
nik ludzki –dodaje A. Piątak. 

Materiały nagrano latem 
ubiegłego roku, a więc w okre-
sie po wykotach, gdzie zwie-
rząt jest najwięcej. Dlaczego 
ujawniono go dopiero teraz? 
Tego nie wiadomo. Pytanie też 
czy filmy rzeczywiście nagra-
no w Miętnie. Zdaniem posła 
ostatnio Ruch Palikota podjął 
kilka dobrze się sprzedających 
w mediach decyzji, co zaczęło 
komuś przeszkadzać. 

Sprawa In-vitro, czy wycofa-
nia rekomendacji dla marsza-
łek Wandy Nowickiej z nasze-
go klubu. To decyzje, które byś 
może moim przeciwnikom po-
litycznym trudno przełknąć 
– mówi poseł Piątak, doszu-
kując się w materiałach opu-
blikowanych przez ekologów, 
próby zdyskredytowania swo-
jej osoby. 

Sprawa rzekomego dręcze-
nia zwierząt to jedno. Stowa-
rzyszenie „Otwarte Klatki” za-
rzuca posłowi także nie prze-
strzeganie przepisów z zakre-

su ochrony środowiska. Na 
jednym  z filmów widać, jak z 
ogrodzenia fermy na pole wy-
chodzi rura. Z niej cieknie ja-
kaś ciesz. 

Otrzymaliśmy pozwolenia 
wodno-prawne, na odprowa-
dzanie na pole wody deszczo-
wej. Przy ostatniej kontroli za-
lecono nam jedynie uzupełnie-
nie systemu odprowadzania 
wody, poprzez zamontowanie 
dodatkowych rynien. Mamy na 
to czas do końca października 
tego roku. Mimo to, wszystkie 
materiały już zakupiliśmy. Cze-
kamy tylko na lepszą pogodę  – 
informuje kierownik fermy w 
Miętnie. Zapewnia też, że w 
zakładzie panuje rygorystycz-

ny regulamin obchodzenia się 
ze zwierzętami. 

Codziennie rano, kilku pra-
cowników sprawdza dokładnie 

każdą klatkę – dodaje kierow-
nik.  

Jak podały media, udostęp-
nione materiały miały posłu-
żyć jako ilustracje do zawiado-
mienia złożonego przez „eko-
logów” z  Fundacji Viva! Mię-
dzynarodowy Ruch na Rzecz 
Zwierząt, do prokuratury. 
Okazało się po naszym spraw-
dzeniu, że doniesienie to wpły-
nęło w rzeczywistości na poli-
cję w Nowogardzie, i to dopie-
ro wczoraj, tj. w poniedziałek 
ok. godziny14.00. 

Na razie wpłynęło do nas 
pismo. Jeszcze nie podjęliśmy 
żadnych czynności. Dopiero po 
analizie materiału okaże się, 
czy są podstawy do wszczęcia 

postępowania  – mówi Mariusz 
Nowak, z Komisariatu Policji 
w Nowogardzie. 

Ferma pana Piątaka jest jed-

ną z kilku działających w na-
szej gminie. Poseł hoduje na 
niej około 70 tys. zwierząt. Jak 
sam deklaruje, ferma przynosi 
roczny dochód w wysokości 1 
mln złotych.

Przy okazji gromadzenia in-
formacji do powyższego mate-
riału, korzystając z nielicznych 
okazji do rozmowy z posłem 
spytaliśmy go o nowogardz-
kie sprawy. Po pierwsze spyta-
liśmy posła o obiecane przed 
dwoma laty biuro w Nowogar-
dzie. 

W tej chwili przeprowadzam 
reorganizację siatki swoich 
biur. Wciąż myślę też o Nowo-
gardzie  - odpowiedział dyplo-
matycznie poseł. 

Gorzej już sprawa wyglą-
da jeśli chodzi o współpracę 
lokalnych władz z parlamen-
tarzystą. Poseł przyznał, że z 

obecnym burmistrzem więcej 
go dzieli niż łączy.

Wymieniamy się poglądami. 
Są one niestety sprzeczne. Jeste-
śmy po obu stronach barykady 
(Ruch Palikota kontra SLD – 
dop. red.) – przyznaje ze smut-
kiem poseł Piątak, który jesz-
cze w zeszłych wyborach do 
rady miejskiej w Nowogardzie, 
zasilił listę SLD. 

Z tego dość jednoznacznie 
wynika, że pożytek dla No-
wogardu z poselstwa A. Pią-
taka, sprowadził się do twór-
czych dyskusji z R. Czaplą. I 
tak przyjemnie dla obu panów 
upłyną ich  kadencje. 

Marcin Simiński 

Dokąd prowadzi ta rura sprawdzą organy ścigania
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W okolicach Miętna płonęła słoma

To było podpalenie?
W czwartek (24 stycznia) w godzinach wieczornych niedaleko Miętna zapaliła 
się całkiem spora sterta słomy. Pożar był gaszony przez niemal całą noc, jednak 
akcja gaśnicza nie doprowadziła do całkowitego stłumienia żywiołu. Pożar ze 
wględu na lokalizację w szczerym polu nie stwarzał  większego  zagrożenia, choć 
jeszcze wczoraj (poniedziałek) stoki słomy wciąż się tliły.

Do pożaru doszło najpraw-
dopodobniej w czwartek wie-
czorem. Straż pożarna zgło-

szenie o zajętych ogniem sto-
kach słomy na polach przed 
Miętnem otrzymała o godzi-

nie 19.10, po czym bezzwłocz-
nie rozpoczęła się akcja gaśni-
cza, która trwała do godziny 

Tyle zostało z pokaźnej sterty w poniedziałek po południu 

Na zdjęciu płonąca sterta w piątek w godzinach rannych

23.00. Następnie strażacy za-
przestali działania, by wzno-
wić je o godzinie 4.30 na ra-
nem. Działania gaśnicze prze-
rwano 25 stycznia o godzinie 
9:25. Po zabezpieczeniu terenu 
wokół paleniska (aby ogień się 
nie rozprzestrzeniał) na miej-
scu pozostali tylko pracowni-
cy właściciela owej sterty (Po-
ldanoru) , którzy czuwali nad 
bezpieczeństwem  aż do wy-

gaśnięcia płomieni. Spalona 
słoma została jeszcze  poroz-
rzucana, aby umożliwić szyb-
sze jej wypalenie się. Przyczy-
ny pożaru nie są  jednoznacz-
nie ustalone, jednak jak udało 
nam się dowiedzieć od dyżur-
nego Powiatowej Straży Pożar-
nej w Goleniowie, przypusz-
czalnie było to podpalenie.  

KR

Groźnie, ale na szczęście bez ofiar 

Autokar ściął barierki 
W minioną sobotę ok. godz. 16:00 autobus wiozący niemieckich turystów z Kołobrzegu, z niewyjaśnionych do dziś przyczyn zjechał 
na barierki, a następnie ściął jeden z viatoli i wpadł do rowu. Zdarzenie miało miejsce kilkaset metrów przed wiaduktem w Olchowie. 
Choć było groźnie, nikomu na szczęście nic się nie stało. 

Autokar jechał od stro-
ny Wojcieszyna. Wiózł nie-
mieckich kuracjuszy z jedne-
go z uzdrowisk w Kołobrze-
gu. Grupa około 30 osób wra-
cała do domu po zakończo-
nym turnusie wypoczynkowo-
-zdrowotnym. Nagale, kilkaset 
metrów przed wiaduktem w 
Olchowie autobus zjechał na 
pobocze, zahaczył o barierki, 
ściął jeden z viatoli i zakończył 
swą podróż w rowie.  

Zdarzenie wyglądało bardzo 
groźnie. Na miejscu natych-
miast pojawiły się ekipy ratun-
kowe i śmigłowiec pogotowia 
lotniczego. Pasażerowie mogą 
mówić o wielkim szczęściu. 
Okazało się, że nikt nie ucier-
piał. Jedynie kierowca miał 
lekkie zadrapania na twarzy. 

Turyści z Niemiec czekali 
na przyjazd kolejnego autobu-
su z Kołobrzegu. Do tego cza-
su, mogli schronić się w spe-

cjalnie ustawionym na dro-
dze podgrzewanym namiocie. 
Przez kilka godzi  ruch na ob-
wodnicy był utrudniony – na 
200 metrowym odcinku dro-
gi samochody jechały jednym 
pasem. Uszkodzony autokar 
został po kilku godzinach zho-
lowany za pomocą profesjo-
nalnego sprzętu. 

W akcji oprócz policji i 
służb ratunkowych brało także 
udział aż 38 strażaków z 9 jed-
nostek (5 OSP i 4 JRG). Zabez-
pieczali oni teren zdarzenia do 
czasu zakończenia całej akcji. 

MS



29-31.01.2013 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

5

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Tłumy żegnały radnego 

Wczoraj pochowano  
śp. Romana Saniuka 
Tłumy mieszkańców żegnały wczoraj na nowogardzkim cmentarzu zmarłego w 
ubiegły piątek, w wieku 55 lat, Romana Saniuka - radnego, Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej w Radzie Miejskiej, a także lokalnego przedsiębiorcę. 

Roman Saniuk od dwóch lat 
walczył z chorobą szpiku kost-
nego (mielodysplazją). W ze-
szłym roku był twarzą  nowo-
gardzkiej akcji fundacji DKMS, 
w czasie której namawiał 
mieszkańców do rejestracji w 
bazie potencjalnych dawców 
komórek macierzystych.  Sam 
jednak ostatecznie z chorobą 
przegrał.  Mimo, że znaleziono 
dla niego dawcę, stan zdrowia 
nie pozwalał na przeprowadze-
nie przeszczepu. Zmarł w ubie-
gły piątek nad ranem na izbie 
przyjęć nowogardzkiego szpi-
tala, z powodu infekcji dróg 
oddechowych. 

Roman Saniuk był rad-
nym II, III i obecnej kadencji. 
Oprócz tego sprawował funk-
cję Przewodniczącego Komi-
sji Rewizyjnej w Radzie Miej-
skiej. Politycznie związany był 
z SLD. To z list tego ugrupo-
wania zdobył w zeszłych wy-
borach mandat radnego, star-
tując z pierwszego miejsca na 
liście z okręgu wiejskiego. Był 
też przewodniczącym klubu 
radnych lewicy w radzie mia-
sta.  

Pochodził ze Strzelewa. Tam 
też prowadził Zakład Wyro-
bów Budowlanych. W ostat-

nich latach mieszkał w Nowo-
gardzie na ulicy Bema. Miał 
żonę, córkę i jednego wnuka. 

Wczoraj o godz. 14.00 na no-
wogardzkim cmentarzu, od-
były się uroczystości pogrze-
bowe śp. R. Saniuka. Zmarłe-
go, prócz rodziny i bliskich, 
żegnały tłumy mieszkańców, 
w tym wielu przedstawicieli 
władz samorządowych i przed-
siębiorców. 

Redakcja DN składa rodzi-
nie i bliskim śp. Romana Sa-
niuka wyrazy współczucia. 

MS

Z szacunkiem i smutkiem  żegnamy 

śp. Romana  
Saniuka 
wieloletniego Przyjaciela Szkoły, 

 rodzinie wyrazy głębokiego współczucia  

składają byli i obecni dyrektorzy, 
nauczyciele, pracownicy obsługi 

oraz uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Strzelewie

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierć 

śp. Romana Saniuka 
rodzinie, najbliższym 
wyrazy współczucia 

składa 
Zarząd Miejsko-Gminny  

i klub Radnych PSL

śp. Romana Saniuka
Rodzinie i Bliskim Zmarłego

wyrazy głębokiego współczucia

składają
członkowie Klubu Radnych „Wspólny Nowogard”

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

Radnego Rady Miejskiej w Nowogardzie

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Romana Saniuka

Głęboko zasmuceni  
z żalem żegnamy 

śp. Romana Saniuka
wspaniałego kolegę i społecznika 

rodzinie i bliskim
wyrazy najgłębszego współczucia 

składają
Zarząd i członkowie Sojuszu Lewicy 

Demokratycznej w Nowogardzie

radnego Rady Miejskiej w Nowogardzie II, III,VI Kadencji 

Żonie Pani Jolancie Saniuk oraz rodzinie 
wyrazy głębokiego współczucia i żalu

składają
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie 

Antoni Bielida
z radnymi Rady Miejskiej w Nowogardzie

Burmistrz Nowogardu  
Robert Czapla

Zca Burmistrza Nowogardu 
Damian Simiński

Bolesław Chmielewski, lat: 70, zmarł: 24.01.2013r, pogrzeb: 
26.01.2013r, pogrzeb odbył się na cmentarzu w Dobrej. 

Roman Saniuk, lat: 55, zmarł: 25.01.2013r, pogrzeb: 28.01.2013r, po-
grzeb odbył się na cmentarzu w Nowogardzie.

Lucyna Paszkiewicz, lat: 77, zmarła 25.01.2013r, pogrzeb 28.01.2013r, 
pogrzeb odbył się na cmentarzu  w Nowogardzie.

Bazyli Koziej, lat: 76, zmarł: 26.01.2013r, pogrzeb: 29.01.2013r, po-
grzeb odbędzie się o godz. 12:00 na cmentarzu w Nowogardzie. 

Franciszek Rybak, lat: 91, zmarł: 27.01.2013r, pogrzeb: 30.01.2013r, 
pogrzeb odbędzie się o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogardzie. 

Kazimierz Antczak, lat: 79, zmarł: 28.01.2013r, pogrzeb: 31.01.2013r, 
pogrzeb odbędzie się o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie. 

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

 w tych dniach odeszli do wieczności 
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Co na ferie- uzupełnienie 
Już po publikacji w wydaniu piątkowym  planu zajęć przygotowanych dla  dzieci i młodzieży naszej gminy na ferie, otrzymaliśmy har-
monogram zajęć  zestawiony  przez   UM Nowogard. Poniżej drukujemy ten plan a także uzupełnienie otrzymane z biblioteki.

FERIE W SZKOŁACH GMINY 
NOWOGARD

GIMNAZJUM nr 1
30.01.13 r. - godz. 11,00 Doradztwo 

zawodowe - zajęcia dla klas III
06.02.13 r. - godz. 11,00 Pierwsza po-

moc przedlekarska - zajęcia dla klas I
05.02.13 r. godz. 10,00 – 12,00 - Język 

niemiecki online w pracowni multime-
dialnej- gry i zabawy językowe 

ZESPÓŁ SZKÓŁ 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 

1. 28 – 29.01.2013,  godz.11.00 – 
14.00 - Zajęcia sportowe 

2. 04 – 05.02.2013,  godz.11.00 – 
14.00 - Zajęcia sportowe 

GIMNAZJUM nr 3
1. Zajęcia z historii:  „Historia z fil-

mem w tle” od 28.01.2013  –  01.02.2013 
w godz. 10.00 – 12.00

2. Zajęcia z języka niemieckiego:
- 28.01.2013 – 08.00 – 12.00 –  zajęcia 

z osobami przygotowującymi projekt 
gimnazjalny „Berlin metropolią Euro-
py”

- 29.01.2013 – 08.00 – 12.00 – przy-
gotowanie uczniów do Wojewódzkiego 
konkursu z języka niemieckiego

31.01.2013 – 08.00 – 12.00 
Ćwiczenia leksykalno-gramatyczne, 

zabawy i gry językowe
Zajęcia sportowe godz. 930-1200 (sala 

gimnastyczna)
- 01.02.2013 – 08.00 – 12.00 – ćwi-

czenia leksykalno-gramatyczne, zaba-
wy i gry językowe.

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1
07.02.2013 – godz. 09.00 – 14.00
Turniej Piłki Nożnej

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 2
28.01.2013
10.00 – 11.30 – Origami matematycz-

ne – co możemy zrobić z kartką papieru
10.00– 12.00 Zajęcia komputerowe 

kl. I – I
– 11.30 – Zajęcia komputerowe kl. IV 

– VI
29.01.2013 
10.00–11.30 Zajęcia terenowe – wy-

cieczka
10.00-11.30 – Dokarmianie zwierząt
10.00-11.30 – Konkurs „Poznajemy 

legendy naszego regionu”
30.01.2013
10.00–11.30 – Zajęcia czytelnio – pla-

styczne
31.01.2013
10.00-11.30 – Zajęcia muzyczno-ru-

chowe
05.02.2013
10.00 – 11.30 – zajęcia sportowe
06.02.2013 
10.00-11.30 – Zajęcia sportowe
10.00-11.30 – Gry i zabawy językowe

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 3

Zajęcia odbywać się będą w godzi-
nach 10.00 – 12.15

28,29,30.01.2013 - Wycieczka rekre-
acyjna Tropical Islands Berlin

29.01.2013 r. - Gry i zabawy dydak-
tyczne

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 4
28. 01. 2013 r.
09:00 - 12:00 - Świetlica
ZABAWY Z MUZYKĄ I BARWĄ
Zabawy integracyjne przy muzyce.
Dobieranie obrazów do słuchanej 

muzyki.
Działo malarskie inspirowane muzyką.
29. 01. 2013 r.
09:00 - 12:00 – Hol przy Sali nr 1
ZABAWA W TEATR
Podział ról w teatrze.
Kostiumy i  scenografia.
Zapraszamy na przedstawienie.
30. 01. 2013 r.
09:00 - 12:00 – Sala nr 10, sala gim-

nastyczna
ZABAWY Z NAUKĄ
Zabawy multimedialne z języka an-

gielskiego.
Quizy i krzyżówki przyrodnicze.
Gry zespołowe i zabawy ruchowe.
 31. 01. 2013 r.
09:00 - 12:00 – Świetlica
POSTACIE Z DZIECIĘCYCH BA-

JEK
Czytanie bajek dzieciom i przez dzieci.
Zabawy przy utworach muzycznych 

ze znanych bajek.
Wykonywanie bajkowych postaci – 

technika dowolna (kolaż, wyklejanie, 
kolorowanie).

Oglądanie bajek na DVD.
01. 02. 2013 r.
 09:00 - 12:00 – Sala nr 7, świetlica
Z MATEMATYKĄ ZA PAN BRAT 
Rozwiązywanie zadań matematycz-

nych (klasa VI).
Trójkąty, kwadraty, prostokąty – czyli 

zabawa z orgiami.
Wspólne śpiewanie piosenek dziecię-

cych –karaoke.
Podsumowanie całego tygodnia zajęć 

z dziećmi, rozmowa na temat bezpiecz-
nych zabaw podczas ferii.

SZKOŁA PODSTAWOWA 
W BŁOTNIE

Zajęcia odbywać się będą w godzi-
nach 09.00 - 11.30

28.01.2013
Warsztaty językowe z języka angiel-

skiego.
Gry i zabawy logiczne, rozwiązywa-

nie łamigłówek matematycznych
29.01.2013
Zajęcia przyrodnicze, praca z mapą 

tradycyjną i elektroniczną
30.01.2013
Warsztaty teatralne i recytatorskie
31.01.2013
Zajęcia plastyczno – techniczne

SZKOŁA PODSTAWOWA 
W DŁUGOŁĘCE

Zajęcia odbywać się będą w godzi-
nach 10.00 - 14.00

28.01.2013
Co słychać u psa w budzie? Prawa 

zwierząt. Wykonanie plakatu o pra-
wach zwierząt. Wizyta u miejscowych 
czworonogów. Dokarmianie zwierząt

Tajemnicze akwarium- spotkanie z 
Panem J. Jankowskim

29.01.2013
Sztuka układania bukietów z różnych 

materiałów. Prace z papieru i bibuły.
Spotkanie z Panią Eweliną i Panią 

Anią- mistrzyniami dekoracyjnych 
kompozycji.

30.01.2013
Hodowla storczyków- moja pasja. 

Wiosna w środku zimy- sadzimy rośli-
ny ozdobne.

31.01.2013
W gospodarstwie agroturystycznym- 

kulig z kiełbaskami.
Spotkanie z super gospodynią- jak 

samodzielnie zrobić ser i masło?
01.02.2013
Spotkanie ze wszystkimi uczestni-

kami zajęć oraz zaproszonymi gośćmi. 
Przygotowanie zdrowego śniadania i 
wspólna degustacja przygotowanych 
potraw.

Prezentacja pracy uczestników zajęć.

SZKOŁA PODSTAWOWA 
W WIERZBIĘCINIE

Zajęcia odbywać się będą w godzi-
nach  9.30 – 12.30 

28.01.2013 
Zajęcia plastyczne oraz chór
29.01.2013
Dzień edukacji filmowej
30.01.2013 
Gry i zabawy świetlicowe
31.01.2013 
Najpiękniejsze baśnie polskie oraz 

ich odpowiedniki w innych bajkach
01.02.2013 
Zajęcia informatyczne
Przez całe ferie – codziennie zajęcia z 

tenisem stołowym godz. 10.00 – 13.00 i 
15.00 – 18.00

MIEJSKA BIBLIOTEKA 
PUBLICZNA DZIAŁ DLA DZIECI  

I MŁODZIEżY 
Zajęcia odbywać się będą w dniach 

28.01- 8.02.2013 r. od poniedziałku do 
piątku, w godz.   od 11.oo – do 14.oo, 
dla dzieci od 6 - 12 lat.

Wszystkie spotkania są bezpłatne, 
każdego dnia przewidziany jest słodki 
poczęstunek oraz napój.

Ferie w Bibliotece odbywać się będą 
pod hasłem :

„Poeci bawią dzieci – Rok 2013 Ro-
kiem Juliana Tuwima”

I tydzień
28.I – 1. CUDOWNA I ZABAWNA 

KRAINA PANA JULIANA – I spotkanie 
z wierszami Juliana Tuwima – głośne czy-
tanie, zagadki, rebusy; 2. Kolorowa wyci-
nanka – 40 wagonów do „Lokomotywy”.

29.I – 1. WARTO ZNAĆ PRZYSŁO-
WIA – zajęcia czytelnicze z książka-
mi Renaty Piątkowskiej „Mądra gło-
wa zna przysłowia”, „Z przysłowiami za 
pan brat”; 2. Mini konkurs ze znajomo-
ści przysłów polskich. 3. Jestem spostrze-
gawczy – zabawa „ukryte obrazki”.

30.I – 1. Z TUWIMEM WESELEJ – 
konkurs plastyczny; 2. Chcę być dobrym 
człowiekiem -zajęcia z książką Jona Mu-
tha „Trzy pytania”.

31.I – 1. Podsumowanie konkursu pla-
stycznego; 2. BAJKI na EKRANIE – pro-
jekcja bajek oraz film fantastyczny dla 
nastolatków; 3. ZIMOWY PEJZAż – 
wspólne wyklejanie scenki zimowej.

1.II –1. BĄDŹ PRZYJACIELEM, BĘ-
DZIESZ MIAŁ PRZYJACIÓŁ – zajęcia 
biblioterapeutyczne w oparciu o opowia-
danie Katalin Szegedi – „Lenka”; 2. Gło-
śne czytanie w ramach Akcji CAŁA POL-
SKA CZYTA DZIECIOM książki Danuty 
Wawiłow „Chcę mieć przyjaciela”. 3. Za-
gadkowo - 150 zagadek dla dzieci.

II tydzień
4.II –1.II Spotkanie z wierszami Julia-

na Tuwima – CUDOWNA I ZABAWNA 
KRAINA PANA JULIANA; 2.Mini scen-
ka teatralna do „RZEPKI”; 3. Zajęcia pla-
styczne inspirowane wierszem „Słoń Trą-
balski”.

5.II – 1. WIERSZYKI ŁAMIĄCE JĘ-
ZYKI - szukamy Mistrza Szybkiego Czy-
tania – zajęcia z wierszami Małgorzaty 
Strzałkowskiej, Agnieszki Frączek, Mar-
cina Brykczyńskiego; 2. Wesoły Papie-
rowy Zwierzyniec – zajęcia z kolorowym 
papierem /papieroplastyka/. 3. Spotkanie 
z lekarzem weterynarii Panią Magdaleną 
Smól – o naszych pupilach oraz Panią Jo-
anną Krępa – o akcji „Posprzątaj po swo-
im psie”.

6.II – 1. PIPPI, LOTTA, EMIL – kon-
kurs plastyczny do książek Astrid Lind-
gren /technika dowolna/; 2. Głośne czy-
tanie w ramach Akcji CAŁA POLSKA 
CZYTA DZIECIOM opowiadania Marii 
Ewy Letki „Król i mgła”.

7.II – 1. Podsumowanie konkursu pla-
stycznego; 2. BAJKI na EKRANIE – pro-
jekcja bajek oraz film przygodowy dla na-
stolatków; 3. Czy Szarka to mały piesek… 
- zajęcia z książką Ewy Nowak „SZAR-
KA”.

8.II –1. Podsumowanie Roku Czytel-
niczego 2012 oraz wyróżnienie najak-
tywniejszych czytelników; 2. Czy jestem 
Zosią Samosią, Panem Hilarym, a może 
Grzesiem…; 3. Autoportret na wesoło 
oraz portret pana Hilarego – zajęcia pla-
styczne.

Inf. własna
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Powiat goleniowsko – nowogardzki

Zaczynamy zbiórkę podpisów!
Przystępujemy do kolejnego etapu naszej akcji, której celem jest zmiana nazwy powiatu goleniowskiego  na powiat goleniow-
sko-nowogardzki. 

W dniu dzisiejszym rozpo-
czynamy akcję zbierania pod-
pisów pod obywatelskim pro-
jektem uchwały rady miasta 
dotyczącym zainicjowania for-
malnej procedury zmiany na-
zwy powiatu. Kilka miesięcy 
temu informowałem Państwa 
o powstaniu inicjatywy zmie-
rzającej do zmiany nazwy na-
szego powiatu. W celu reali-
zacji tego projektu powołane i 
zarejestrowane zostało stowa-
rzyszenie na rzecz powiatu go-
leniowsko – nowogardzkiego 
Partnerstwo i Rozwój.

Po wielu rozmowach, spo-
tkaniach z przedstawicielami 
różnych środowisk w Nowo-
gardzie informowaniu o na-
szych założeniach na łamach 
lokalnej prasy stawiamy kolej-
ny  ważny krok  do zrealizowa-

nia celu. Ruszamy ze zbiórką 
podpisów pod obywatelskim 
projektem uchwały dotyczącej 
zmiany nazwy powiatu, jest to 
drugi etap w naszej akcji, któ-
rą prowadzimy już od  pięciu 
miesięcy. 

Ruszamy dzisiaj po 15 la-
tach funkcjonowania powia-
tu goleniowskiego bo wiemy, 
że nie był to powiat wymarzo-
ny przez mieszkańców Nowo-
gardu naszej gminy, jak i nie-
których gmin ościennych. Fak-
ty przemawiają na korzyść 
zmian-potrzebujemy nowych 
bodźców rozwojowych, aby-
śmy mogli funkcjonować le-
piej i tworzyć lepsze perspek-
tywy dla rozwoju zarówno na-
szej gminy, jak i całego powia-
tu. Wybraliśmy dobry czas, 
ponieważ ministerstwo ad-

ministracji i cyfryzacji bierze 
aktualnie pod uwagę ewen-
tualne zmiany w funkcjono-
waniu powiatów, co zapowie-
dział ostatnio minister Michał 
Boni. Zmiana nazwy powiatu 
jest szansą na rozwój miasta, 
do czego dążymy i o czym  już 
pisaliśmy  w poprzednich arty-
kułach na ten temat. Abyśmy 
mogli zgłosić obywatelski pro-
jekt uchwały umożliwiający 
rozpoczęcie  procedury zmia-
ny nazwy powiatu z goleniow-
skiego na goleniowsko-nowo-
gardzki, musimy zebrać co naj-
mniej 250 podpisów.  Zgodnie 
z  art. 3 pkt 1  ustawy o samo-
rządzie powiatowym z dnia 5 
czerwca 1998 roku, a także $1 
ust. 1  rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 9 sierpnia 
2001 roku, rada gminy Nowo-

gard po przegłosowaniu zło-
żonej przez obywateli uchwa-
ły, może wystąpić z wnioskiem 
formalnym  w tej sprawie do 
ministerstwa. Minister rozpa-
truje wnioski uprawnionych 
organów w cyklach rocznych 
zawsze do 30 czerwca dane-
go roku. Ale wszystko zaczyna 
się od zebrania  minimum 250 
podpisów wymaganych zgod-
nie ze statutem naszej gminy 
do złożenia obywatelskiej ini-
cjatywy uchwałodawczej. 

 Chcemy, aby tych podpisów 
było jak najwięcej, ponieważ 
ma to znaczenie dla wykaza-
nia  woli i determinacji miesz-
kańców, dlatego zachęcamy i 
apelujemy do wszystkich po-
pierających nasz projekt  o po-
moc w zbiórce podpisów. Li-
czy się każdy podpis, prosi-

my  więc  pobierz listę, zbierz 
wśród swoich znajomych i  ro-
dziny, i przynieś ją do redakcji 
Dziennika Nowogardzkiego. 
Zachęcamy szczególnie nowo-
gardzką młodzież, działaczy 
społecznych i wszystkich tych, 
którym leży na sercu  dobro 
naszego miasta  do włączenia 
się w akcję zbierania podpisów 
pod tym projektem. Będzie 
to wasz wkład  do ważnej dla 
kształtu  przyszłości  zmiany .  

 Listy  do zbierania podpisów 
będą dostępne także na naszej 
stronie informacyjnej www.fa-
cebook.com/ TAK-dla-nazwy-
-powiat-goleniowsko-nowo-
gardzki. 

Paweł Słomski 
Stowarzyszenie na rzecz powiatu 

goleniowsko-nowogardzkiego 
Partnerstwo i Rozwój.

Powiat  
goleniowsko-
nowogardzki

Inicjatywa obywatelska uchwały Rady Miasta i Gminy (WYKAZ OSÓB) 
  
             Na podstawie Statutu Gminy Nowogard   u d z i e l a m   p o p a r c i a   
             Inicjatywie złożenia projektu obywatelskiego uchwały Rady Miasta i Gminy w Nowogardzie w sprawie: 
   
Wystąpienia przez Radę Miasta i Gminy w Nowogardzie z wnioskiem do ministerstwa ds. administracji o zmianę nazwy powiatu 
goleniowskiego na nazwę powiat nowogardzko-goleniowski. Jednocześnie upoważniam pełnomocnika inicjatywy obywatelskiej do 
podejmowania przewidzianych prawem działań w powyższej sprawie. 
          
Lp. Imię i nazwisko  PESEL Adres stałego zamieszkania (pełny) Podpis (wyraźnie) 
1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

                                                             
      Pełnomocnik inicjatywy obywatelskiej:  Paweł Słomski 72-200 Nowogard ul Pocztowa 6                      

Pomóżmy sobie!
•	 Przyjmę narożnik pokojowy oraz segment kuchenny  tel. 

665 - 566-856
•	 Przyjmę  wersalkę z fotelami oraz szafkę na dziecięce ubra-

nia tel. 883-241-291 
•	 Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie, ławę pokojową 

i TV  tel.782-556-716
•	 Przyjmę fotel do biurka, informacja tel. 504-874-397 lub 

pod nr tel. red. 91 22-165 
•	 Przyjmę 2 fotele składane do spania dla dzieci  oraz naroż-

nik pokojowy- tel.516 648-561 
•	 Oddam biurko tel.605 622-845 

Cytat tygodnia

W poniedziałek przypadało święto liturgiczne św. 
Tomasza z Akwinu doktora kościoła. Wśród wielu 
mądrych sentencji  autorstwa tego filozofa, teologa i 
świętego człowieka były również słowa widoczne na 
zdjęciu.
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Sprzedam nowe, własnościowe,  
2 pokojowe mieszkanie o pow. 58 m2 
w Nowogardzie na ulicy Racibora I 4

KONTAKT:                PIB „PRO-BUD s.c.
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14
tel.: 91 39 25552; 783 570 056    www: probud-nowogard.pl

„Cudowna i zabawna kraina pana Juliana” 

Ferie zimowe w Miejskiej Bibliotece
W poniedziałek (28 stycznia) w Miejskiej Bibliotece w Nowogardzie rozpoczęły się zimowe ferie zorganizowane dla dzieci w wieku 6-12 
lat. Tematem zajęć jest rok Juliana Tuwima, dlatego pierwszego dnia obecne tam dzieci poznawały „Cudowną i zabawną krainę pana 
Juliana”. 

Ferie organizowane przez bi-
bliotekę odbywają się pod ha-
słem: „Poeci bawią dzieci - rok 
2013, rokiem Juliana Tuwi-
ma”. Prowadząca zajęcia pani 
Danuta Baran wytłumaczy-
ła dziś dzieciom, dlaczego rok 
2013 jest właśnie rokiem Ju-
liana Tuwima. Jak się okazało, 
najmłodsi całkiem nieźle zna-
ją twórczość poety, którego 
dorobek artystyczny jest głów-
nym tematem spotkań. Zaczę-
liśmy od wiersza Lokomotywa, 
ponieważ gdy zapytałam dzie-
ci, jaki wiersz Juliana Tuwi-
ma najbardziej lubią, wszyscy 
jednogłośnie krzyczeli właśnie 
ten tytuł utworu, w ten sposób 
jednocześnie stwierdzili, że to 
najbardziej charakterystyczny 
utwór poety. Rozdałam książ-

ki i wspólnie czytaliśmy „Loko-
motywę” . Myślę, że ten począ-
tek utworu będziemy cytować 
przez całe dwa tygodnie, żeby 
uhonorować w ten sposób Tu-
wima, poza tym, dzieci się przy 
tym świetnie bawią.  -  mówi 
Danuta Baran. Podczas ponie-
działkowych zajęć, uczestnicy 
wspólnie w grupach utworzyli 
swoje własne papierowe pocią-
gi, których wagony odpowied-
nio były wypełnione: krowami, 
końmi, grubasami, którzy je-
dzą tłuste kiełbasy, itd. (posta-
cie z wiersza „Lokomotywa”). 
Jednocześnie odbywała się 
rozmowa, w której dzieci po-
równywały, jak bardzo zmieni-
ły się pociągi przez te wszyst-
kie lata, czym różnią się te dzi-
siejsze, od tego pociągu z wier-

sza Juliana Tuwima. W czytel-
ni gdzie prowadzone są zajęcia, 
ustawiona jest korkowa tabli-
ca, na której każdy uczęszcza-
jący na ferie w bibliotece, przy-
czepia karteczkę na której wy-
pisuje swoje inicjały, znak zo-
diaku i coś charakterystyczne-
go dla siebie, do  tablicy do-
dawane będą kolejne kartecz-
ki przyczepiane przez nowych 
uczestników zimowych ferii w 
bibliotece. Jak mówi pani Da-
nuta Baran, cieszy ją fakt, że 
dzieci same sprawdzają har-
monogram zajęć i wybierają 
sobie te, które je najbardziej in-
teresują. Każdy ma inne zainte-
resowania- ktoś lubi malować, 
ktoś wyklejać, i są dzieci, które 
przychodzą tylko na konkursy 
rysunkowe. Cieszy nas tak duża 
frekwencja i to, że nie braku-
je zainteresowania. Dziś wyj-
dziemy na zewnątrz, aby ule-
pić bałwana, w grupie dzieciaki 
na pewno będą się świetnie ba-
wiły. W ubiegłym roku niestety, 
zabrakło śniegu, dlatego cieszę 
się, że teraz dzieci będą mogły 
skorzystać z zimowej scenerii - 
podsumowuje D. Baran. Ferie 
organizowane przez bibliotekę 
swój finał będą miały 8 lutego, 
wówczas cykl zakończy „Pod-
sumowanie Roku Czytelnicze-
go 2012”.

KR

Dzieci korzystające z ferii w bibliotece pierwszego dnia zajęć

Korkowa tablica która przez cały okres ferii będzie z pewnością zapełniać 
się nowymi karteczkami

Jak widać na zdjęciu, lokomotywy wyklejane przez dzieci były naprawdę 
okazałe
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Spotkanie z sołtysami w Ratuszu 

Jedni robią, a inni się chwalą 
W miniony piątek, w sali obrad Rady Miejskiej, odbyło się spotkanie przedstawicieli Urzędu Miejskiego z sołtysami gminy Nowogard. 
Poza sprawami bieżącym, konsultowano z sołtysami projekt nowego statutu sołectw. 

Najwięcej pytań ze strony 
obecnych na sali sołtysów pa-
dło w sprawie prac społecznie-
-użytecznych, jakie na terenie 
wiosek wykonują osoby korzy-
stające z pomocy społecznej, 
a pozostające bez pracy. Z tej 
formy „zatrudnienia” korzy-
sta w gminie Nowogard ok. 40 
osób. Mogą one pracować po 2 
godziny dziennie, jednak nie 
więcej niż 40 godzin w mie-
siącu. Otrzymują za to śred-
nio wynagrodzenie w kwo-
cie 300 zł. Projekt jest współ-
finansowany przez Powiatowy 
Urząd Pracy na podstawie po-
rozumienia podpisanego mię-
dzy Gminą Nowogard, a Staro-
stwem w Goleniowie. 

Jakiś czas temu harmono-
gram pracy tych osób „usys-
tematyzowano”, wyznaczając 
im konkretnie dni i godziny, w 
których mają na zlecenie soł-
tysów wykonywać swoje obo-
wiązki. To głównie drobne pra-
ce np. pomoc przy odśnieża-
niu, czy prace konserwatorskie 
w świetlicach wiejskich. Tyle, 
że zdaniem sołtysów taki sys-
tem należy zmienić, gdyż jest 
niepraktyczny. 

Zdarza się, że śnieg spadnie 
w piątek, a zgodnie z harmo-
nogramem ja mogę taką oso-
bę oddelegować do odśnieżania 
chodników dopiero w następną 
środę – mówiła Monika Pękala, 
sołtys Wierzbięcina. 

Uwagi miał także sołtys Dłu-
gołęki. 

Ci ludzie mają dzieci. Zda-
rza się, że w wytyczonych go-
dzinach muszą je odebrać ze 
szkoły, bądź załatwić prywatne 
sprawy na mieście – mówił Ja-
cek Jankowski. 

Sołtysi złożyli wniosek, aby 
uelastycznić system, co pozwo-
li na bardziej efektywne wyko-
rzystanie osób korzystających 
z tej formy zatrudnienia. 

Kto nie pracuje, ten się 
chwali...

Sołtysi zwracali także uwa-
gę na fakt szwankującej, ich 
zdaniem, komunikacji na li-
nii sołectwo -Urząd Miejski. 
Tu znów głos zabrała sołtys 
Wierzbięcin. 

Kilkakrotnie pisałem wniosek 
o wybudowanie we wsi świetli-
cy. Rozumiem, że może nie ma 
na to pieniędzy, ale dobrze by 

było, gdyby burmistrz mi to za-
komunikował na piśmie. Taki 
dokument mogłabym wywie-
sić na tablicy ogłoszeń. Ludzie 
mają prawo widzieć, z jakich 
powodów ich postulaty nie są 
realizowane. A tak, oskarżają 
nas sołtysów, że my nic nie robi-
my. Nie zabiegamy o pieniądze 
dla wsi – mówiła M. Pękala. 

Gorzkie słowa w kierun-
ku przedstawicieli UM, którzy 
prowadzili spotkanie, padły 
także z ust sołtysa Wyszomie-
rza, radnego Andrzeja Kani. 
Ten miał pretensje do władz, 
że wychwalają się inwestycja-
mi wiejskimi, pomijając przy 
tym zaangażowanie prywat-
nych osób i samych sołtysów. 
Na sali przez chwilę podniosła 
się temperatura. 

Ostatnio w sprawozdaniu 
rocznym, które wydał Urząd 
przeczytałem, że zakończo-
no prace remontowe pomiesz-
czeń w bibliotece w Wyszomie-
rzu. Ani słowa nie wspomnia-
no o tym, że zaangażowałem 
tam własne środki i sprzęt, po-
kazując na zdjęciu mój prywat-
ny ciągnik. Skoro się chwalimy, 
to trzymajmy się prawdy, a nie 
przypisujmy sobie nieswoje za-
sługi – mówił A. Kania, prosząc 
o wyjaśnienie sprawy, obecne-
go w zastępstwie burmistrza 
Czapli, który jest na zwolnieniu 
lekarskim, wiceburmistrza Da-
miana Simińskiego. Ten uznał, 
że nie zna treści publikacji, o 
której wspomina sołtys i radny, 
ponieważ nie była ona przygo-
towywana z jego udziałem. 

Słowa te oburzyły A. Kanię. 
Skoro tak, to dlaczego w ulot-

ce wspomina się, że to podsu-
mowanie zrobiono w imieniu 
całej koalicji?  - pytał sołtys. 

Wiceburmistrz nie chciał 
jednak dalej komentować 
sprawy. Obiecał, że przyjrzy się 
treści opublikowanej w bro-
szurze, wydanej przez Urząd 
Miejski. 

Nowy statut – na razie bez 
entuzjazmu

Podczas zebrania, sołty-
si mieli okazję przekazać swo-
je pytania i wątpliwości na te-
mat projektu uchwały w spra-
wie nadania nowych statutów 
dla sołectw. Dokument został 
opracowany przez Urząd Miej-
ski. Najprawdopodobniej tra-

fi on pod obrady Rady Miej-
skiej, która odbędzie się w lu-
tym. Do tego czasu burmistrz 
ogłosił konsultacje społeczne. 

Warto zaznaczyć, że obec-
nie w większości sołectw (poza 
trzema nowymi, które powsta-
ły w ostatnim czasie tj. Kona-
rzewo, Wierzchy i Łęgno) obo-
wiązują statuty z 1996 roku. 
Dlatego też, Urząd Miejski po-
stanowił zaktualizować ten akt 
miejscowego prawa. 

Najważniejsze zmiany doty-
czą sposobu prowadzenia ze-
brań wiejskich, a także wybo-
rów władz sołeckich. 

Do tej pory było tak, że je-
śli sołtys zwołał zebranie, i na 
ustaloną godzinę nie przyszła 
wymagana liczba osób, to ko-
lejne zebranie musiało byś zwo-
łane po godzinie. Gdy po tym 
czasie znów nie było quorum, 
nie wiadomo było na dobrą 
sprawę, co robić dalej, bo statut 
tego nie określał – tłumaczyła 
Agnieszka Biegańska-Sawicka, 
sekretarz gminy. 

Teraz ma być prościej, ale 
czy lepiej? Gdy w pierwszym 
terminie na zabraniu nie zja-
wi się 1/10 mieszkańców, to 
za 125 minut będzie zwoływa-
ne drugie zebranie. Na tym już 
wymagana większość nie bę-
dzie konieczna, by przyjęte w 
czasie obrad uchwały i decyzje 
były prawomocne. W praktyce 
oznacza to jednak, że w imie-
niu całej wsi decyzję będzie 
mogło podjąć zaledwie kilka 
osób, które zjawią się na zebra-
niu. Zresztą, ta sama sytuacja 
dotyczyć będzie wyborów do 
władz sołeckich. 

Dobra rzecz to taka, że w 
statucie określono konkretnie 
czas trwania kadencji sołtysów 
i rad sołeckich. Obecnym wła-
dzom na wsi, mandat wygaśnie 
31 marca 2015 roku. Tym sa-
mym nie powinna powtórzyć 
się sytuacja z 2011 roku, kie-
dy to na wsi zapanowało bez-
królewie. Większości sołtysom 
skończyła się wówczas kaden-
cja, a mimo to burmistrz nie 
zwoływał zebrań, na których 
by wybrano nowe władze wsi. 

Nie wszystkim nowy sta-
tut przypadł do gustu, chociaż 
sołtysi niezbyt odważnie się na 
jego temat wypowiadali. Padło 
kilka pytań natury formalnej, a 
także wniosek o zamianę zapi-
su, dotyczący wymaganej licz-
by mieszkańców do przepro-
wadzenia zebrania wiejskiego 
– z 1/10 na 10 osób. 

Po zakończeniu oficjalne-
go spotkania, sołtysi byli bar-
dziej rozmowni. Wielu oba-
wia się, że nowy statut zmniej-
szy kompetencje władz sołec-
kich. Przeraża ich także zakres 
obowiązków, które zgodnie 

z nowymi przepisami zosta-
ną na nich nałożone. Zgod-
nie z nimi, sołtysi będą zobo-
wiązani np. organizować i ko-
ordynować działania społecz-
ne, współpracować z burmi-
strzem w zakresie przepisów 
prawa, składać sprawozdania 
ze swojej działalności, wystę-
pować do burmistrza z wnio-
skami dotyczącymi poprawy 
funkcjonowania życia, a także, 
co wywołuje najwięcej wątpli-
wości – brać udział w pozyski-
waniu środków zewnętrznych, 
w tym tych z UE. 

Wszystko fajnie, tylko należy 
pamiętać, że my już i tak mamy 
sporo pracy, za którą nie otrzy-
mujemy żadnego wynagrodze-
nia– mówi jeden z sołtysów. 

To prawda, mimo, że w ratu-
szu leży uchwała pozwalająca 
na przyznanie diet sołtysom, 
ci pracują społecznie, a więc 
za darmo. Władza za to czer-
pie z tego zyski – ma się późnej 
czym pochwalić...

MS

Spotkanie rozpoczęto od uczczenia minutą ciszy zmarłego kilka godzin wcześniej radnego Romana Saniuka...
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Zanim zaczęły się ferie…
25 stycznia w ostatnim dniu nauki przed feriami zi-
mowymi, odbyły się spotkania wszystkich uczniów 
szkoły tj. kl. 0-3 oraz 4-6 z przedstawicielami Policji.

Celem głównym spotkań 
było przekazanie szczegóło-
wych uwag na temat bezpiecz-
nych ferii zimowych. Pan Se-
bastian Źróbek zapoznał spo-
łeczność uczniowską z apelem 
Komendanta Głównego Woje-
wódzkiej Komendy Policji w 
Szczecinie. Uczniowie zapo-
znali się również oraz poroz-
mawiali z policjantem dziel-
nicowym, sierżantem Damia-
nem Denisiewiczem. 

W części drugiej spotkań 
odbyły się podsumowania wy-
ników nauczania w I półroczu. 

Nagrodzono gorącymi brawa-
mi uczniów, którzy osiągnęli 
najlepsze wyniki w nauce oraz 
tych z wzorową frekwencją. 
Wyróżniono również spor-
towców, laureatów konkursów 
przedmiotowych, którym zło-
żono gratulacje oraz wręczono 
dyplomy. Wszyscy rozeszli się 
do klas ze świadomością do-
brze wykorzystanego czasu w 
szkole w pierwszym półroczu 
i nadzieją na dobrze spędzo-
ne ferie.

Źródło: Ewa Żylak-SP nr 2 

Bal karnawałowy  
w Przedszkolu nr 4
W dniu 25 stycznia 2013r w Przedszkolu nr 4 odbył 
się bal karnawałowy. 

Wśród uczestników, jak co 
roku były  krasnoludki, kró-
lewny i wróżki.  Pojawił się też 
Batman i Spider-Man. Poprze-
bierane były nie tylko dzieci, 
ale i wychowawczynie z naszej 
placówki. Przedszkolaki  za-
wsze świetnie bawią się na po-
dobnych imprezach, a skocz-
na i rytmiczna muzyka zachę-

ca wszystkich do tańca. Pro-
wadzący zabawę zespół prze-
prowadził także konkursy, w 
których przedszkolaki zawsze 
uczestniczą z równym zaanga-
żowaniem. Miłą pamiątką jest 
też tradycyjne wspólne zdjęcie 
przebierańców.

Katarzyna Rogowska

Kochana Babciu, Kochany 
Dziadku – chcemy Wam 
wręczyć dzisiaj po kwiatku!
Pod takim hasłem dnia 22 stycznia 2013 roku w Szkole Podstawowej w Strzele-
wie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. 

O godzinie 11.30 dyrektor 
szkoły Agnieszka Forgiel przy-
witała przybyłych gości. Na-
stępnie dzieci z klas 0-VI, przy-
gotowane przez swoich wycho-
wawców, zaprezentowały swo-

im dziadkom swoje umiejęt-
ności aktorskie recytując wier-
sze, śpiewając i tańcząc.  Pod-
czas występów u niejednej 
babci i niejednego dziadka w 
oku zakręciła się łezka – oczy-

wiście łezka szczęścia. Po czę-
ści artystycznej goście zasie-
dli do słodkiego poczęstunku, 
przy którym miło gawędzili – 
zapewne o swoich wnukach…

Inf. Własne 

Przedszkole Publiczne nr 3

Misie świętują  
Dzień Babci i Dziadka

„Babci i dziadka, przyznać to trzeba, każdemu dziecku w życiu potrzeba. 
Znana to para, bardzo kochana. Przez wszystkie dzieci jest szanowana. 
No, a gdyby ich nie było, dzieciom trudno by się żyło. 
Babcia i dziadek wciąż o nas dbają. Tak jak rodzice bardzo kochają. 
Dają nam w życiu wiele radości. Nigdy nie szczędzą dla nas czułości”

21 stycznia świętowaliśmy 
Dzień Babci i Dziadka. Dziad-
kowie i babcie licznie przyby-
li na uroczystość. Nasi mili go-
ście mogli zobaczyć, jak pięk-
nie występują ich wnuczęta. 

Dzieci z grupy „Misie” śpie-
wały piosenki, tańczyły i re-
cytowały wierszyki. Goście 
byli poruszeni. W oczach nie-

których można było dostrzec 
łzę wzruszenia. Występy dzie-
ci zostały nagrodzone grom-
kimi brawami. Kolejną nie-
spodzianką dla naszych gości 
były własnoręcznie wykonane 
przez dzieci upominki w po-
staci ramek ze zdjęciami uko-
chanych wnucząt. Na koniec 
wszyscy rozkoszowali się pysz-

nymi ciastami domowego wy-
pieku, przygotowanymi przez 
rodziców. Spotkanie przebie-
gło w serdecznej atmosferze. 
I za rok znów spotkamy się   
z naszymi miłymi dziadkami.

Informacja własna:
Katarzyna Lewandowska

Jolanta Kasprzyk



29-31.01.2013 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

11

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

II liga: Parasol traci punkty

I liga: Bad Boys nie zwalniają
W niedzielę (27 stycznia) w hali ZSO odbyły się kolejne serie gier Nowogardzkiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej. W II lidze lider- zespół 
Parasola traci punkty po słabym meczu z drużyną z dołu tabeli. W I lidze Czarne Chmury wygrywają mecz „o 6 punktów” z Tubisiami 
i opuszczają strefę spadkową, Probud Wyszomierz jest w coraz gorszej sytuacji, natomiast Bad Boysi od rozgrywek pucharowych są nie 
do zatrzymania!

W pierwszym meczu II ligi 
doszło do pojedynku ekip znaj-
dujących się na zgoła odmien-
nych biegunach. Pomorzanin 
złapał wiatr w żagle i pnie się 
do góry, natomiast Zamkowa 
7 od dłuższego czasu nie jest 
w stanie zdobyć punktów. Nie 
inaczej było w niedzielę. Pił-
karze Zamkowej próbowali, 
stwarzali sobie więcej sytuacji, 
jednak golkiper Pomorzani-
na zachował czyste konto, na-
tomiast Przemysław Laszkie-
wicz zdobył jedyną bramkę w 
tym meczu i zapewnił swojej 
drużynie zwycięstwo. W ko-
lejnym meczu spora niespo-
dzianka. FC Rezerwa, która po 
8 kolejkach miała na koncie 7 
punktów i zajmowała ostatnie 
miejsce w tabeli, zdołała bez-
bramkowo zremisować z lide-
rem. Parasol w drugiej poło-
wie stworzył mnóstwo dogod-

nych sytuacji o przesądzeniu 
o losach tego meczu na swoją 
korzyść, mimo tego kibice bra-
mek nie oglądali. Z tej wpadki 
Parasola na pewno chcieli sko-
rzystać zawodnicy Jastrzębia 
Łosośnica, którzy podejmowa-
li Olimpiakos. Po kilku minu-
tach B-klasowi piłkarze zdo-
byli cztery bramki i zdawało 
się, że mecz zakończy się po-
gromem. Jednak jeszcze przed 

przerwą Olimpiakos zdołał 
zdobyć dwie bramki i popra-
wić nieco swoją sytuację przed 
2 połową. Po zmianie stron na 
parkiecie królował już jeden 
zespół, mianowicie Olimpia-
kos, który tego dnia rozegrał 
najlepszą „połówkę” w tej edy-
cji NALP-u. Piłkarze Olimpia-
kosu nie schodzili z połowy 
rywali, czego efektem były ko-
lejne dwa gole i w pełni zasłu-
żony remis 4:4.

W I lidze na początek mecz 
Jantar - Probud. Zawodnicy 
reprezentujący Wyszomierz 
za wszelką cenę muszą szukać 
punktów w każdym meczu, 
nawet z teoretycznie silniej-
szym zespołem Jantaru. Pierw-
sza połowa mogła rozczaro-
wać, jednak po zmianie stron 
obraz gry zgoła się odmienił. 
Lepiej rozpoczął tą część gry 
Jantar, który objął dwubram-

kowe prowadzenie. Gdy wy-
dawało się, że po raz kolejny 
Probud zejdzie z boiska z „ni-
czym”, z rzutu wolnego kon-
taktową bramkę zdobył Emil 
Kamiński. Ten sam zawodnik 
w ostatnich sekundach meczu 
doprowadził do remisu i za-
razem wraz z kolegami z ze-
społu dał jasny sygnał, że Pro-
bud Wyszomierz nie ma za-
miaru spadać z I ligi. Kolejny 

ważny mecz dla dolnych stref 
w tabeli, to pojedynek z se-
rii tych o „6 punktów”. Czarne 
Chmury po zaciętym pojedyn-
ku ostatecznie pokonują Tubi-
si i opuszczają strefę spadkową 
po drugim zwycięstwie z rzę-
du. To może być bardzo ciężki 
sezon dla Tubisi... Równie źle 
od ostatnich spotkań prezen-
tuje się lider- Pampeluna Pere-
iros. Jeszcze tak niedawno ze-
spół ten miał dużą przewagę 
nad pozostałą stawką i był mu-
rowanym faworytem do mi-
strzostwa, w minioną niedzielę 
Pampeluna zanotowała kolej-
ną porażkę, tym razem z aktu-
alnymi mistrzami- Budowla-
nymi. Skromne zwycięstwo 1:0 
stało się faktem za sprawą tra-
fienia Daniela Kubskiego. Na 
koniec rozpędzeni Bad Boys 
Juniors 94 podejmowali Se-
niorów, którzy zajmowali wyż-
sze miejsce z przewagą 3 punk-
tów. Ta sytuacja uległa zmianie 
po niedzielnym meczu, jedna 
bramka Michała Soski, to zde-
cydowanie za mało na rewela-
cyjnie ostatnio spisujących się 
Bad Boysów. To trafienie da-
wało remis Seniorom, wcze-

śniej na prowadzenie swój ze-
spół wyprowadził Krystian 
Miklas, natomiast zwycięstwo 
Bad Boysom zapewnił Woj-
ciech Bonifrowski. Teraz pił-
karzy czeka krótka przerwa 
spowodowana feriami zimo-
wymi. Przy artykule prezen-
tujemy komplet wyników oraz 
tabele.

KR

II liga, 11 kolejka:
 Pomorzanin II Nowogard – Zamkowa 7 1:0 (1:0) (P. Laszkiewicz)
FC Rezerwa – Parasol 0:0 czerwona kartka: M. Łuczak (FC Rezerwa) 

– za dwie żółte kartki
Jastrząb Łosośnica – Olimpiakos 4:4 (4:2) (R. Baran, D. Szkołuda, P. 

Baran, Sam. – P. Niezborała x2, B. Potylicki, S. Wierzbicki)

M M G+ G- P Zw. Re. Po.

1 
Awans

Parasol 10 20 9 20 6 2 2

2 Play-
off

Jastrząb Łosośnica 9 37 14 19 6 1 2

3 Play-
off

Pomorzanin II 
Nowogard

10 29 24 19 6 1 3

4 Play-
off

Olimpiakos 10 25 28 11 3 2 5

5 Play-
off

Strażak Wyszomierz 9 20 33 10 3 1 5

6 Play-
off

FC Rezerwa 9 11 28 8 2 2 5

7 Play-
off

Zamkowa 7 9 13 19 7 2 1 6

Klasyfikacja strzelców:
13 – Dawid Szkołuda (Jastrząb Łosośnica)
11 – D. Adameczek (Strażak Wyszomierz)
9 – M. Pokorski, J. Fijałkowski (obaj Pomorzanin II Nowogard), P. 

Baran (Jastrząb Łosośnica)
8 – D. Dudziec (Parasol)

Pauza: 2 mecze – M. Łuczak, za niesportowe zachowanie.

I liga, 10 kolejka:
Jantar – Probud Wyszomierz 2:2 (0:0) (D. Langner x2 – E. Kamiń-

ski x2) żółte kartki: M. Grzejszczak (Jantar), K. Szkup (Probud Wyszo-
mierz)

Czarne Chmury – Tubisie 2:1 (2:1) (B. Olszewski, T. Burewicz – R. 
Podbiegło)

Budowlani – Pampeluna Pereiros 1:0 (1:0) (D. Kubski)
Seniorzy – Bad Boys Juniors 94 1:2 (0:1) (M. Soska – K. Miklas, W. 

Bonifrowski)

M M G+ G- P Zw. Re. Po.

1 Pampeluna Pereiros 10 24 22 18 6 0 4

2 Bad Boys Juniors 94 10 23 25 17 5 2 3

3 Seniorzy 10 27 21 17 5 2 3

4 Jantar 10 31 13 16 5 1 4

5 Budowlani 10 19 24 16 5 1 4

6 Czarne Chmury 10 19 37 12 4 0 6

7 Spadek Tubisie 10 24 18 10 3 1 6

8 Spadek Probud Wyszomierz 10 18 25 10 3 1 6

Klasyfikacja strzelców:
12 – K. Lewandowski (Jantar), D. Langner (Jantar)
8 – E. Kamiński (Probud Wyszomierz)
7 – D. Kubski (Budowlani), T. Burewicz (Czarne Chmury) 
6 – Ł. Ochęcki (Seniorzy), M. Gołdyn (Bad Boys Juniors 94), A. Li-

piński (Tubisie)
W kolejną niedzielę rozgrywki pauzują z powodu ferii zimowych.
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Zarząd Koła Miejsko-Gminnego PZW 
Zaprasza w dniu 10.02.2013 r. 

na zebranie sprawozdawczo-wyborcze 
Zarządu Koła spotkanie członków, Koła 
o godz. 9.30 w Szkole Podstawowej nr 3 

w Nowogardzie
Serdecznie zapraszamy

Zarząd  

CODZIENNIE ZESTAWY
OBIADOWE ZA 12 zł

Danie dnia od 29.01-01.02
WTOREK 29.01
Zupa kalafiorowa
Placki po węgiersku
ŚRODA 30.01
Zupa pomidorowa z makaronem
Kordon ze schabu, ziemniaki surówka
CZWARTEK 31.01
Żurek z jajkiem na naturalnym zakwasie
Kotlet mielony, ziemniaki, surówka
PIąTEK 01.02
Kapuśniak z kwaszonej kapusty
Morszczuk panierowany, ziemniaki surówka
OBIADY RÓWNIEŻ Z DOSTAWĄ DO DOMU!!!

 ZAMÓW TEL. 91 392 24 24 / 608 053 371

Siatkarska liga LZS

Sikorki i Czermnica  
nie do zatrzymania
W sobotę w hali SP nr 4 w Nowogardzie rozegrana została 10 kolejka siatkar-
skich rozgrywek organizowanych przez LZS Nowogard. Rozegrane spotkania 
nie przyniosły niespodzianek, czołówka wygrywa – zespoły z dolnych rejonów 
tabeli ponownie pozostają bez punktów.

Od pewnego czasu ciasno jest w czołówce 
siatkarskich rozgrywek. Sikorki i Czermnica 
zajmujące odpowiednio 1 i 2 miejsce, bez stra-
ty seta notują kolejne zwycięstwa. Obydwa ze-
społy mają taką samą ilość punktów, i w wal-
ce o mistrzostwo idą „łeb w łeb”. Zgoła odmien-
ne nastroje mają siatkarze z Wojcieszyna, którzy 
po słabych ostatnich występach stracili pozycję 
lidera i będą mieli sporo kłopotów, aby ją odzy-
skać. Pewne zwycięstwo 3:0 nad Kościuszkami 
pozwala trzeciej drużynie w tabeli jedynie wy-
wierać presję na Sikorki i Czermnicę. Najbar-
dziej zacięty przebieg miał mecz dwóch nowo-
gardzkich drużyn: Zakładu Karnego i Nadle-
śnictwa. Po pięciu emocjonujących setach osta-
tecznie to siatkarze zespołu ZK odnoszą zwy-
cięstwo. Wywalczone dwa punkty, jednak nie-
wiele zmieniają ich sytuacje w tabeli, w której 

gorsi są tylko zawodnicy z Kościuszek i Ostrzy-
cy. Pomimo ferii zimowych, w najbliższą sobotę 
zostanie rozegrana 11 kolejka spotkań.

KR

   
10 kolejka:
Wojcieszyn - Kościuszki 3:0
ZK N-d - Nadleśnictwo 3:2
Sikorki - Ostrzyca  3:0
Czermnica - Szczytniki 3:0

M M Sety +/- P
1 Sikorki 10 27 – 8 25
2 Czermnica 10 28 – 10 25
3 Wojcieszyn 10 25 – 11 23
4 Szczytniki 10 19 – 18 16
5 Nadleśnictwo N-d 10 20 – 20 13
6 ZK Nowogard 10 13 – 24 11
7 Kościuszki 10 10 – 24 7
8 Ostrzyca 10 2 – 30 0

Zwycięstwo na początek

Sławomir Paszkowski w składzie
W sobotę (26 stycznia) o godzinie 16:30 na stadionie w Goleniowie, Pomorzanin Nowogard rozegrał swój 
pierwszy mecz sparingowy w zimowym okresie przygotowawczym, rywalem był zespół Promienia Mosty. W 
barwach nowogardzkiej drużyny zaprezentował się do niedawna piłkarz Iny Goleniów- Sławomir Paszkowski.

Pomorzanin Nowogard – Promień Mosty  4:3 (2:1) 
`Kamil Lewandowski, Sławomir Paszkowski, Krystian Miklas, Jarosław Fijałkowski Pomorzanin: Jacek Malanowski – Paweł Łu-

czak, Konrad Winczewski, Jarosław Fijałkowski, Maciej Dobrowolski (Dominik Wawrzyniak) – Sławomir Paszkowski, Kamil Młynar-
czyk, Marcin Skórniewski, Kamil Antonyk – Kamil Lewandowski, Krystian Miklas.

Mecz rozgrywany na euro 
boisku w Goleniowie obfito-
wał w bramki, na co wskazuje 
wynik tego spotkania. Trener 
Tomasz Surma nie miał łatwe-
go zadania, gdyż wielu kluczo-
wych zawodników z różnych 
przyczyn nie mogło wystąpić. 
Całe 90 minut rozegrał w bar-
wach Pomorzanina, Sławomir 
Paszkowski z Iny Goleniów, 
który, jak wszystko na to wska-
zuje, wzmocni nowogardzki 
zespół przed rundą rewanżo-
wą. Paszkowski to ofensywny 
pomocnik, w tym meczu jed-
nak występował na prawym 
skrzydle i zaprezentował się 
całkiem przyzwoicie strzelając 
gola numer dwa w tym meczu 
dla Pomorzanina . Strzelanie 
rozpoczęli piłkarze z Mostów, 
jednak jeszcze przed przerwą 
Pomorzanin odpowiedział 
trafieniem Lewandowskie-
go i Paszkowskiego. Po zmia-
nie stron Macieja Dobrowol-

skiego zmienił Dominik Waw-
rzyniak, natomiast Promień 
ponownie zaskakuje rywali. 
Najpierw padła bramka dają-
ca wyrównanie, następnie pił-
karze z regionalnej okręgów-
ki objęli prowadzenie. Wtedy 
ponownie do pracy wzięli się 
zawodnicy z Nowogardu, i za 
sprawą gola Krystiana Mikla-
sa doprowadzili do wyrówna-
nia. Zwycięstwo w tym kontro-
lnym meczu swojej drużynie 
zapewnił Jarosław Fijałkowski, 
na co dzień będący „podstawą” 
defensywy zespołu rezerw. Za 
tydzień Tomasz Surma będzie 
miał kolejną okazję do przyj-
rzenia się formie swoich za-
wodników, gdyż już w najbliż-
szą sobotę (2 lutego) czekać ich 
będzie kolejny sparing. Tym 
razem mecz zostanie rozegra-
ny w Stargardzie, a przeciwni-
kami będzie drużyna Kluczevii 
Stargard, obecnie występujący 
na boiskach IV ligi.                KR  

 
Restauracja „Barnim”

Domowe obiady z dowozem do domu, pracy, firmy
(pow. 15 zł. dostawa gratis)

Przykładowe zestawienia obiadów  (dodatki można swobodnie łączyć).
Zupa dnia      - 5,00 zł 
FLAKI      - 7,00 zł
Pierogi ruskie min. 250g.             - 7.00 zł 
Pierogi z kap. mięsem i grzyb. min 250 g.     - 8.00 zł
Schab po królewsku 120 g, 
ziemn. z tłuszczem 200 g, surówka z kap. białej 100g.  - 17.00 zł
Kotlet schabowy 100 g,  
ziemniaki z tłuszczem 200g., kapusta zasmażana 150g - 15,50 zł
Kotlet z kurczaka panier. 100 g, 
ziemniaki z tłuszczem 200g., zestaw surówek  - 17,00 zł
Ozór wołowy  w ostrym sosie 100/100 g, 
ziemniaki z tłuszczem 200g., ogórek konserw. 100 g. - 12.50 zł

GŁODNY!  
Zamów, a pełny jadłospis dostarczymy z obiadem
Nowogard, ul. 3 Maja 30, tel. 663 97 93 97Niedługo będzie wiadomo czy Sła-

womir Paszkowski wzmocni nowo-
gardzki zespół przed rundą rewan-
żową. Foto Ina Goleniów
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

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

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

KUPIĘ SILNIKI
elektryczne, spalinowe, spawarki, 
części samochodowe - stan bez 

znaczenia.  
Niesprawne, stare, zniszczone.

Tel. 510 815 498

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

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

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

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

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

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

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

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

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

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

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

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

profesjonalna mechanika od A do Z
SZYBY SAMOCHODOWE

do osobowych i ciężarowych - montaż i naprawa

WARSZTAT SAMOCHODOWY AUTO TOP

Uwaga wędkarze
Zarząd Koła PZW „Tęczak” w Nowogardzie 

informuje członków Koła, że 
dn. 27.01.2013 o godz. 10.00 

odbędzie się Zebranie 
Sprawozdawczo-Wyborcze.

Miejsce zebrania Centrum Przedsiębiorczości przy 
ul. Woj. Polskiego 3

Zapraszamy wszystkich członków oraz sympatyków 
naszego koła

Zarząd Koła „Tęczak”

Firma "NOWORIM" Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 7c,  72-200 Nowogard 

 poszukuje kandydata na stanowisko
pracownik biurowy w dziale kadr

 Wymagania:
- wykształcenie minimum średnie
- doświadczenie z obszaru kadrowo-płacowego
- dobra znajomość obsługi komputera 
    (programy kadrowo-płacowe, PŁATNIK, Microsoft Office)
- min. roczny staż pracy na podobnym stanowisku
- podstawowa znajomość języka niemieckiego lub angielskiego mile widziana.

 Zainteresowanych prosimy o kontakt 
pod nr telefonu 91 392 23 94

DLA PAŃ  
"PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"

WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE  
DLA PAŃ z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia  
2 lutego 2013r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne 
do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publicz-

ny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godz. 8.30-14.00 tel. 91 
3921356 , oraz u Lidii Bogus tel. 505393636 po godz. 14-ej.

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam 
prezes Fundacji Lidia Bogus

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Kupię grunt lub 
gospodarstwo 

rolne  
tel. 664 944 635
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• Sprzedam nowy lokal pod sklep 
spożywczy na os. Gryfitów. Tel. 
695 264 594, 783 570 060.

• Sprzedam mieszkanie  3  poko-
je  przy  ul:  Bankowej  I  piętro. 
-783 570 060 

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. 
Piłsudskiego 2a. 602 350 301

• Studio reklamy Vizart wynaj-
mę pow. Reklamową 6,5x3m 
w Nowogardzie przy ul. War-
szawskiej 11 od 13.06. tel. 
605 522 340

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 
3.  604 284 597

• Sprzedam lub zamienię na 
mieszkanie duży dom po ka-
pitalnym remoncie na działce 
1400 m2 w miejscowości Glicko. 
Cena 380.000 zł Tel. 692383706 

• Kupię mieszkanie bezczynszo-
we/ niskoczynszowe, min 3po-
kojowe, 60-80m 791443026

• Sprzedam mieszkania, tel. 
91-3910010, 607607814: No-
wogard, ul. Bankowa 6, pow. 
53,70 m2,  cena 125.000 zł; Do-
bra; Dobra, ul. Traugutta 3A, 
pow. 66,90 m2,  cena 79.000 zł

• Do wynajęcia mieszkanie trzy-
pokojowe umeblowane Ip. Ul. 
Bankowa. 603 895 622

• Sprzedam nowe, własnościo-
we, 2 pokojowe mieszkanie, 58 
m kw, na os.  Gryfitów. Tel. 783 
570 060

• Sprzedam działkę 5 ar. Własno-
ściową Tel. 785 977 351

• Wynajmę  mieszkanie  3  poko-
jowe  - 918521437  

• Do  wynajęcia  lokal  handlo-
wy  . – 660143840 

• Sprzedam działkę budowlaną 
o pow. 1138 m2 w Żdżarach – 
3km od Goleniowa + projekt, 
prąd na działce. Cena 59 tys. 
zł. Tel. 608 673 811

• Lokal do wynajęcia 60 m2 przy 
ul. 700 lecia 20b. 35 zł/m2 plus 
opłaty. Tel. 91 39 20  676; 0049 
40 53 16 99 16

• Sprzedam garaż z energią 
elektr. Murowany w ciągu ul. 
5 Marca. Cena 23  000 zł. Tel. 
605 402 773 (15.00-18.00).

• Do wynajęcia mieszkanie   2  
lub  3  pokojowe urządzone. Tel.  
693850197

• Wynajmę lokal w Płotach, tel. 
695 044 663

• Stancja dla uczniów, pokój 2 

osobowy, osobne wejście, tel. 
609 307 327

• LOKAL  do wynajęcia  60 m2  , 
1 m2 / 35 zł.  Tel . 913920676 – 
Plus  opłaty .

• Sprzedam  mieszkanie  2 po-
koje  I  piętro  ul: Kowalska Tel. 
888 676 231 –

• SPRZEDAM    -   mieszkanie  3 
pokoje  III  piętro    69, 60  m2, 
środkowe  przy  ul:  Bohaterów  
Warszawy  Tel.663321366  vis 
avis  PZM – otu.

• Pokój do wynajęcia Nowogard. 
609 004 967

• WYNAJMĘ  LOKAL  o powierzch-
ni   2X 30  m 2 w centrum  miasta 
po remoncie . Tel.510170263

• DO WYNAJĘCIA  -  mieszkanie  
3 pokojowe  po  kapitalnym  
ramoncie  na  ul:  Warszaw-
skiej  14   w   Nowogardzie . 
Tel.510142179

• Sprzedam   pawilon   handlo-
wy  o powierzchni  36  m2  
znajdujący  się  na terenie  bo-
iska  1 L-o  w  Nowogardzie  . 
Tel.605575488 . 

• Sprzedam  mieszkanie  46  m   2 
pokoje   .parter  . Tel.604908983 

•  Do wynajęcia pomieszcze-
nie 180 m2 ogrzewane, ciepła 
woda, toaleta. 609 245 816

• Sprzedam mieszkanie 3 poko-
jowe, własnościowe 66,9 mkw, 
I piętro, środkowe, z garażem, 
piwnica, glazura, terakota, kuch-
nia w zabudowie, panele, nowe 
okna, drzwi antywłamaniowe, 
rolety, na Osiedlu Radosław, cena 
do uzgodnienia, tel. 695 644 125.

• Zamienię  mieszkanie   / własno-
ściowe /  4 pokoje  na  mniejsze  
2 pokoje  /  w centrum  N – du / 
Tel.604161169  

• Do   wynajęcia  kawalerka . 
Tel.721290506 . 

• Sprzedam    mieszkanie   3- 
pokoje    pow.  48,09  m 2 . 
Tel.722200088  

• sprzedam mieszkanie bezczyn-
szowe 62 m2 z zabudowaniami 
i działką 600 655 365

• Pilnie sprzedam mieszkanie 
dwupokojowe 42 m2, Ip. 700 
Lecia 4. Tel. 785 140 754

• Wynajmę kawalerkę 42 m2 
na ul. Matejki w Goleniowie. 
601 728 457

• SPRZEDAM  -   Mieszka-
nie   2  pokoje   48 m 2   w  
centrum   N-du  II  piętro . 
Tel.607617849  

• Sprzedam mieszkanie w Nowo-
gardzie przy ul. Armii Krajowej 
51, pow. 45,60, I p. wraz z ga-
rażem przy ul. Zamkowej. Tel. 
601 555 108  

• Kupię mieszkanie dwupo-
kojowe w Nowogardzie. 
608 302 040

• Sprzedam   mieszkanie  własno-
ściowe  na  Waryńskiego,  3  po-
koje  oraz  garaż.Tel.605856553,  
913503246  wieczorem

• SPRZEDAM  -   mieszkanie    w   
Nowogardzie   przy   ul:Ar-
mii  Krajowej 51 , powierzch-
nia 45,60 m2 ,  II  piętro  wraz 
z  garażem pry ul:Zakmowej . 
Tel.601555108 .

• WYNAJMĘ   mieszkanie  50  m 
2 ,dwupokojowe  od   01/ 02/ 
2013 r. Tel.693936767 .

• Wynajmę  pomieszczenie  wol-
nostojące . Tel.88069030

• GARAŻ   w  bloku  sprzedam  ul: 
Kowalska  1 . Tel. 784584294 . 

• Sprzedam mieszkanie czte-
ropokojowe w Nowogardzie 
lub zamienię na dwupokojo-
we. 503 341 537

• Garaż  w  bloku   sprzedam   ul: 
Kowalska  1 .Tel.784584294 

MOTORYZACJA

• Sprzedam Skodę felicię combi 
LXI rok 1999 poj. 1.3 pierwszy 
właściciel, cena do uzgodnie-
nia. 693 877 559

• Sprzedam WV mini vento rok 
prod. 1993 poj. 1.9 cd. Tel. 609 
966 517

• Sprzedam koło z felgą do 40 + 
opona. 91 39 18 307

• Sprzedam Mitsubishi Paje-
ro 3.2 motor 2000 rok prod. 
2000 diesel. Cena 26  000 zł. 
665 544 518

• Sprzedam    BMW  E – 36  ,  320  i  
, cena   4,700,- zł. Tel.697329453

• Sprzedam opony Michelli-
ne z felgami 215/70/16R. Tel. 
607 739 866

• SPRZEDAM    Fs -Lublin  .Rok. 
1996 , poj. 2400  Disel , silnik AN-
DORIA, 3  osoby + skrzynia aktu-
alny  przegląd  i  OC  , poszerzo-
na  skrzynia  szerokość  2,10 m 
dł.  2,84  w  środku , ładowność 
1200 kg. .   Cena  3000,- tyś  / do 
negocjacji /    Tel.783753618.  25  
,  29  01  2013  r.

• Sprzedam  Opel – Vectra  , 
1993  poj.1,6   , wgniecio-
ne   lewe  tylnie  drzwi  ,  tanio. 
Tel.664996984 .

ROLNICTWO

• Grykę sprzedam. Tel. 
795 916 988

• Sprzedam słomę w snopkach i. 
Tel. 782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL. 783678070

• Sprzedam tanio króliki. 
669 929 717

• Kupię łąki, nieużytki!!! Kontakt 
91 39 23 887, 696 443 643

• Sprzedam króliki z dowozem. 
661 633 977

• Sprzedam prosiaki 513 941 882

• Sprzedam  traktorek  samorób-
kę  do  małego  remontu  , obu-
dowę  skrzyni  biegów  do   C - 
360 Tel.507465448

• Kupię   oponę  używaną  do  C  
-  36 0  . Tel.726280768 

USŁUGI

• MAKIJAŻ   KARNAWAŁOWY  
PLUS   RZESY  -  606979108  

• Usługi transportowe do 1 tony, 
Bus skrzyniowy i kryty. Tel. 
693 716 085.

• Odśnieżanie dachów. Tel. 
607 137 081.

• Firma Usługowa „Zielona”. Wyna-
jem sal na: konferencje, zebra-
nia, szkolenia. Tel. 91 39 26 691.

• Wyjazdy Niemcy, Holandia. Ni-
skie ceny z domu pod dom. 
603 038 944

• Usługi transportowe IVECO do-
stawcze + laweta + bus osobo-
wy do 9 os. Tel. 609 931 915, 
607 580 172.

• MALOWANIE, MONTAŻ PA-
NELI PODŁOGOWYCH I INNE 
DROBNE NAPRAWY WYKONA 
„ZŁOTA RąCZKA”; 91 39 22 
783, 784 79 22 70

• Czyszczenie uszu za pomo-
cą świecowania Nowogard, ul. 
Zielona 3. 91 39 20 714

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

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

• Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695  085 
470; 91 39 72 575

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

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty., 
bindowanie, wydruki A3-A4 ko-
lor, ksero A3-A4 - kolor, lamino-
wanie A3-A4. Tylko u nas naj-
większy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Transport BUS-MAX. 784  053 
493

• Usługi remontowo-budowla-
ne, docieplenia. 784 053 493

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. 
innych. Wydruki, Ksero, także 
kolor. Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 
700 lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim). tel 605 522 340. 

• Usługi koparko- ładowar-
ką + transport Nowogard.  
514172446   

• REMONTY na każdą kieszeń. 
609 715 839

• TWOJA KSIĘGARNIA INTER-
NETOWA WWW.KSIEGARNIA-
CYMELIA.OSDW.PL

• Remonty i wykończenia. 
601 567 369

• Żłobek Błękitna Chmurka 
660536104

• Organizacja urodzin w Błękitnej 
Chmurce, weekendowe warsz-
taty i zajęcia, 660536104.

• Nauka  j. angielskiego i nie-
mieckiego , Szkoła Języków 
Obcych „GERMANIC” tel. 
607 545 991; www.niemiecki-
nowogard.pl

• „Niemiecki w 4 tygodnie” dla 
wyjeżdżających. Szkoła Języ-
ków Obcych „GERMANIC” Tel. 
607 545 991 rozpoczęcie kur-
su połowa lutego 2013 r.

• Mycie okien. 507 984 623

• J . angielski   -  697583403  

• Korepetycje  j.angielski  , tłuma-
czenie  dokumentów, pisanie  
prac, przygot.  do  testów  i  ma-
tury .  Tanio . -  605299895  

• Naprawa  ,  regulacja  okien  
,  drzwi  PCV  i  drewna  -  
695181070

• Fast – Driver, tanie usłu-
gi transportowe tel. 
721 230 990

• NAPRAWA  SPRZĘTU  RTV  ul: 
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REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25 D; 5:50 D; 6:55 Ex; 8:15 E7x; 9:25 E7x; 10:25 E7x;  
12:00 E7x; 12:30 E7x; 13:10 E7x; 13:25 E7x; 16:06 E7x; 16:35 E7x; 17:30 7x; 17:40 7x.
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50 D; 7:45 D; 8:35 E7x; 9:45 E7x 11:00 E7x; 
11:35 E7x; 11:50 E7x 13:55 E7x 14:40 E7x; 15:10 E7x; 15:25 E7x; 18:25 E7x; 19:00 E7x
Legenda: D - kursuje od pon do pt;   E kursuje od pn - sob.; x - nie kursuje w święta

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL.   607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIąTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A),  7:50(A), 8:05(7), 

8:25(2,4,6), 8:35(A), 9:10(1,3,5,7), 9:15(2,4,6), 10:05(A)10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:50(A,7), 13:00(A), 13:10(A), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 16:00(7), 
16:25(7), 16:30(1,3,5) 16:40(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(7) 17:50(A,7) 18:05(4,5,6,7) 18:20(A,7)

TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 9:25(A), 11:55(A,7) 12:20(A,7), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 

14:30(1,3,5,7)  14:35(2,4,6) 14:55(A,7), 15:10(A) 15:25(A,7), 15:50(A) 16:15(A,7)  16:30(A), 
18:05(A,7,R) 18:20(A,7) 19:05(A,7) 19:25(A,7) 19:50(A,7)

Szczecin ul. Dworcowa :  6:20(A), 7:35(A), 8:40(A,7), 9,00(7,R), 10:05(A,7),  10:50(A,7),  
11:40(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7), 20:15(A,7),

Goleniów, Dworzec PKP :  7:05(A), 8:20(A), 9:25(A,7), 9:45(7,R), 10:10(A),  10:50(A,7),  
11:36(A,7), 12:26(A), 12:42(A,7),  13:05(A,7), 13:45(7), 14:20(A),  14:45(A,7,R), 15:05(7), 
15:20(1,3,5,7) 15:26(2,4,6) 15:40(A,7) 15:55(A)  16:08(A,7) 16:40(A) 16:59(A,7) 17:15(A), 
17:40(A,7)  18:50(A,7,R)  19:05(A,7), 19:50(A,7) 20:10(A,7) 20:35(A,7) 21:00(A,7)

Trasa NOWOGARD – MASZEWO 
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:20(S) 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD 
Maszewo :  6:55(S) 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:50(F),  11:30(F),  13:50(F),  
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia :  9:40(A), 12:45(A), 15:05(A)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursu-

je w niedziele niebędące świętami F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt 1,3,5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska    

ROZKŁAD JAZDY POCIąGÓW (8.12.2012-9.02.2013)
Do  Kołobrzegu
7.19 -  kursuje od poniedziałku do soboty oprócz dni 
świątecznych 9.54  - kursuje 9.XII.12r - 26.XII.12r.w 
niedziele i święta, 29.XII.12r - 06.I (we wtorki)(w sobo-
ty)(w niedziele),12.I-27.I, (w soboty)(w niedziele),3.II
9.55   - kursuje 15.XII.12r.
10.01   - kursuje 22.XII.12r, 2.II, 9.II,
11.47   -  kursuje 9.XII.12r, 16.XII, 12-9.II,
11.55   -  kursuje 10.XII.12r,-15.XII.12r
13.54   - kursuje 20.XII.12r,- 28.XII.12r w (poniedział-
ki) (czwartki) (piątki), 4.II-8.II 
13.57  -  kursuje 10.XII.12r - 19.XII.12 r., od poniedziałku do 
piątku 31.XII.12r, 2.I - 4.I, 7.I - 1.II od poniedziałku do piątku
15.47   - codziennie
17.41 - kursuje 9.XII.12r,-23.XII.12r codziennie oprócz 
soboty, 26.XII.12r,- 8.II codziennie oprócz soboty
20.24  - kursuje 9.XII.12r, - 23.XII.12r, 26.XII.12r - 9.II

Do Szczecina
5.26   -  kursuje 10.XII.12r - 24.XII.12r od poniedział-
ku do piątku
6.31   - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz 
dni świątecznych
7.52   - codziennie
10.53   - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
dni świątecznych
12.48   - kursuje 9.XII.12r, 16.XII.12r, 22.XII12r - 1.I 
(we wtorki)(w środy) (w soboty) (w niedziele), 5.I-9.II 
(w soboty) (w niedziele)
12.53   - kursuje 15.XII.12r
14.59   - kursuje codziennie oprócz soboty
16.48   - codziennie 
18.43   - kursuje 9.XII.12r - 23.XII.12r, 26.XII.12r - 9.II,

Kino „ORZEŁ” - zaprasza
25.01.2013 godz. 19.00
26.01.2013 godz. 20.00
27.01.2013 godz. 19.00

NIEWIERNI
Komedia, Francja, 2012, 108’

12 zł ; 11 zł ulgowy ; od lat 15

BILETY DO NABYCIA W KA-
SIE KINA „ORZEŁ” NA 1 GODZINĘ 
PRZED SEANSEM

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

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

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info
APTEKA MAJOWA W NOWOGARDZIE 

ZATRUDNI na 1/2 etatu
TECHNIKA FARMACJI

Praca od kwietnia w godzinach popołudniowych.
KONTAKT: 783 744 001, 091 3070708

Kazimierza  Wielkiego  7  , 
tel.913920737  .

• Malowanie ,  szpachlowanie  ,  
panele .Tel.788566432 

• Transport  - przeprowadzki  , 
szybko  - tanio . Tel.696138406 .

• Pogotowie budowlane. 
Tel.506040641 

• Układanie Polbruk i kamie-
nia. Solidnie, fachowo i tanio. 
669 589 863

• Remonty  ,  wykończenia , ma-
lowanie, gładzie , glazura , tera-
kota,  zabudowa   z  płyt   gipso-
wych . Tel.601567369 . 

• Organizowanie  kuligów  kon-
nych  Tel.607739866  .  

• Remonty  mieszkań  w  środku   
i   na   zewnątrz  - 794 115 153 

• KOMPLEKSOWE -  Docieplanie  
budynków , malowanie, szpa-
chlowanie , glazura , regipsy ,  
hydraulika  , adaptacja  podda-
sza .Tel.600626268 .

• Usługi    malarskie  . Tel. 
790590363 .  29    01  2013  r.  
01 , 05 , 08 , 12 , 15 , 19  ,  22   02   
2013r.

• USŁUGI   -  Remontowo-Budow-
lane . Tel.504595424 .   

• KOREPETYCJE Z MATEMATY-
KI PRZYGOTOWANIE DO ZA-
LICZEŃ DLA LICEALISTÓW 
ORAZ GIMNAZAIALISTÓW Tel: 
723328678 e-mail matmand@
op.pl

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, ro-
dzinne, urlopowe, emery-
talne – Niemcy, Holandia, 
Anglia, Irlandia, Dania, Bel-
gia, Austria, Włochy, Norwe-
gia, USA. Tel. 71 385 20 18 
lub 601 759 797

• Zatrudnię pomocnika mecha-
nika, atrakcyjne wynagrodze-
nie, tel. 607585567

• Zatrudnię kierowcę kat. C + 
E, z doświadczeniem Polska + 
Norwegia, tel. 607 585 561

• Zatrudnię kierowcę kat. C + 
E, z doświadczeniem Polska + 
Norwegia, tel. 607 585 561

• Zatrudnię pilarza do pracy w 
lesie. 726 649 215

• Podejmę się opieki nad 
dzieckiem lub starszą oso-
bę na okresie ferii zimowych. 
602 126 695

• Fryzjera, fryzjerkę zatrudnię, 
Goleniów. 607 687 676

• FERMA  DROBIU  BOGUSZY-
CE  - ZATRUDNI   pracownika  
. Wymagane prawo jazdy   na  
ciągnik  +  przyczepę , obsłu-
ga  kombajnu  zbożowego . 
Mile  widziane  doświadcze-
nie w  gospodarstwie  rolnym. 
Oferty kierować ; mail :  bogu-
szyce13@op.pl    lub  na  ad-
res  ; Ferma  Drobiu Boguszy-
ce  13, 72-200  Nowogard  . 

• MALZENSTWO PODEJMIE 
PRACE Z MIESZKANIEM NA 
FERMIE, GOSPODARSTWIE 
ROLNYM LUB AGROTURY-
STYCZNYM TEL.511630918 
oraz 798393429

`INNE

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

• Sprzedam laptopa Lenovo, 
Y530, cena 1600 zł, tel. 605 
522 340

• Sprzedam wieżę Diora WS 
442, srebrna, 4 lementy: 
wzmacniacz, tuner przestroj-
ny, korektor, deck szuflada, 
stan idealny, używana spo-
radycznie, cena 780 zł do 
uzgodnenia. tel. 605 522 340.

• Sprzedaż  drewna    ko-
minkowego      i   opało-

wego  atrakcyjna  cena   - 
726 649 215 

• Sprzedam nową mało używa-
ną lub wynajmę nagrzewnicę 
olejową, na gwarancji. Ideal-
na do osuszania budynków. 
Tel. 605 522 340

• Sprzedam stare skrzypce z fu-
terałem. Cena do uzgodnie-
nia. 661 866 850

• Pilnie   sprzedam  stylo-
wy  rozkładany  stół  w  do-
brym  stanie  na  12  osób.
Tel.788726456.

• Tanio  sprzedam  meblościan-
kę  pokojową  w  dobrym  sta-
nie . Tel.788726456 

• Sprzedam   sukienkę   komu-

nijną  .Tel.692069168 

• Oddam piękne szczeniaki, 
piesek i suczka po pudelce. 
661 563 456

• 43/44 sprzeda drewno, gałę-
ziówkę i zrąbki opałowe. 509 
821 040

• Sprzedam  tanio drewno opa-
łowe    -   kominkowe   z  do-
wozem . Tel.785071977 

• SPRZEDAM    -  DREWO  KO-
MINKOWE   I   OPAŁOWE .TEL 
667788820

• Sprzedam klatki na króliki 
wraz z kotnikami. 507 198 923

• Sprzedam drewno komin-
kowe, opałowe, gałęziówkę. 
722 050 889

• Sprzedam  drewno  komin-
kowe  i  opałowe  . Transport 
. Tel.691466441

• Skup pił niesprawnych i za-
tartych, Sihl, Husqvarna, 
cena 100 zł, tel. 721 668 
245, dojazd do klienta.
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(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

PIASEK, żWIR,   
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 żWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM  
DO KLIENTA

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165 •  TEL. 91 577 20 07

 
 

 
 
 

If you have the drive, 
we have the means 

 
Firma Swedwood Poland oddział w Resku poszukuje 

kandydatów na stanowiska średniego szczebla zarządzania 
 

Mistrza/Brygadzisty produkcji 
 
Grupa Swedwood powstała w 1991 roku i stanowi produkcyjną część w grupie IKEA. 
Naszym zadaniem jest produkcja mebli z drewna lub jego komponentów. Grupa 
Swedwood zatrudnia około 16000 pracowników w 33 zakładach produkcyjnych i 
biurach zlokalizowanych na trzech kontynentach. www.swedwood.com 
 

Oferowane stanowiska wymagają samodzielności w rozwiązywaniu 
problemów, umiejętności pracy w zespole, decyzyjności,  umiejętności 
planowania, organizowania, inicjatywy oraz otwartości na zmiany. 
 
Poszukujmy kandydatów: 
 
- z wykształceniem średnim, średnim technicznym,  
- z doświadczeniem w pracy na  w/w stanowisku 
- z doświadczeniem w zarządzaniu pracownikami w firmach produkcyjnych 
- mile widziana znajomość języka angielskiego. 
 
Oferujemy interesującą pracę pełną wyzwań, w dynamicznie rozwijającej się firmie, 
dającej możliwości indywidualnego rozwoju. 
 
Dokumenty aplikacyjne (cv i list motywacyjny) prosimy przesyłać w terminie 14 

dni na adres: ul. Żeromskiego 44A, 72-315 Resko  lub 
malgorzata.tokarska-czura@swedwood.com 
Tel. kontaktowy: 915790713 lub 508004398 

 
Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 

Prosimy o załączenie klauzuli:: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w 
mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie danych osobowych, Dziennik Ustaw nr 133 poz.883)”  
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Firma Swedwood Poland oddział w Resku poszukuje 

kandydatów na stanowiska średniego szczebla zarządzania

Mistrza/Brygadzisty produkcji
Grupa Swedwood powstała w 1991 roku i stanowi produkcyjną część w grupie IKEA. Naszym zadaniem jest 
produkcja mebli z drewna lub jego komponentów. Grupa Swedwood zatrudnia około 16000 pracowników w 33 
zakładach produkcyjnych i biurach zlokalizowanych na trzech kontynentach. www.swedwood.com
Oferowane stanowiska wymagają samodzielności w rozwiązywaniu problemów, umiejętności pracy w 
zespole, decyzyjności,  umiejętności planowania, organizowania, inicjatywy oraz otwartości na zmiany.
Poszukujmy kandydatów:
- z wykształceniem średnim, średnim technicznym, 
- z doświadczeniem w pracy na  w/w stanowisku
- z doświadczeniem w zarządzaniu pracownikami w firmach produkcyjnych
- mile widziana znajomość języka angielskiego.
Oferujemy interesującą pracę pełną wyzwań, w dynamicznie rozwijającej się firmie, 
dającej możliwości indywidualnego rozwoju.

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o załączenie klauzuli:: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 
(zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie danych osobowych, Dziennik 
Ustaw nr 133 poz.883)” 

Dokumenty aplikacyjne (cv i list motywacyjny) prosimy przesyłać w terminie 14 dni na adres: ul. Żeromskiego 
44A, 72-315 Resko lub malgorzata.tokarska-czura@swedwood.com

Tel. kontaktowy: 915790713 lub 508004398

Ośrodek Szkolenia Kierowców 
Fedeńczak 

Zaprasza na nowe kursy nauki jazdy kat. B. 
Zapisy trwają.  

Biuro czynne od 11.00 do 17.00.

codziennie od 11 do 18
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

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

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

s. 11s. 9s. 7

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Nasi Przedsiębiorcy 
„Cudze 
chwalicie swego 
nie znacie”

Zawiadamiamy, że w Nowogardzie rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radców Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca Prawny Radosław Górski 
oraz Radca  Prawny Paweł Iwan. Kancelaria mieści się przy  
Pl. Wolności 9, budynek dawnego hotelu „Cisy”, pokój nr 8 (parter). 

Telefony do Kancelarii: 788-802-101, 694-403-733.

Usługi  
ogólnobudowlane
remonty • docieplenia

782 860 130

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

• W KAŻDY PONIEDZIAŁEK
  na bezpłatne komputerowe
  badanie wzroku

• W ŚRODY I PIĄTKI
  na profesjonalny dobór 
  okularów i soczewek 
  kontaktowych

ZAPRASZAMY

Bezpłatne Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych

ogłasza nabór
Informacje i zapisy

ul. Zielona 11, tel. 91 392 66 91

PRY
WA
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E LICE

UM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA
DOROSŁYCH

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 11 lutego godz. 8.00

Zapewniamy BEZPŁATNĄ NAUKĘ przez cały okres kształcenia

www.zielona.mojaszkola.net

W NOWOGARDZ IE

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę  2 lutego  godz. 8.00

6 lutego 2013 r.
od 10.00 - 11.00

środa  udzielane będą
bezpłatne porady prawne

w redakcji,   
ul. Boh. Warszawy 7A

w sprawie pilnej  
601 994 077

Halina Galus • Elżbieta i Helena Wnuk

USŁUGI KSIĘGOWO-PODATKOWE
ul. 3 Maja 14 (budynek Banku Spółdzielczego)

tel. 91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

ZAPISZ SWOJE DZIECKO DO SZKOŁY 
www.sp4.nowogard.pl

Akcja 
„Bezpieczna 
woda”

Władza oszczędza na społecznikach

Jeszcze mniej pieniędzy  
na organizacje pozarządowe

Czytaj s. 3

Prywatne Policealne Studium Zawodowe 

Ul.  3 MAJA 22, 72-200 Nowogard, Tel.91-3922181 

Ogłasza nabór na semestr zimowy (luty 2013) 

na kierunki: 

TECHNIK ADMINISTRACJI czesne 70 zł/miesięcznie 

TECHNIK BHP   czesne 70 zł/miesięcznie 

Powiat  
goleniowsko-
nowogardzki

Zbieranie 
podpisów  
trwa  
- listy w numerze
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Rodziny osób zmarłych w szpitalu nowogardzkim
mają prawo wyboru �rmy pogrzebowej

Szpital posiada własne „prosektorium”, za które
nie wolno pobierać opłaty za 2 pierwsze doby.

EntEr  II 
laptop

 serwis - komis

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

Foto tydzień

Dobiega końca pierwszy tydzień ferii zimowych. Jak już informowa-
liśmy, Stowarzyszenie przyjaciół wsi Długołęka, Krasnołęka, Wyszo-
mierz - „Jutrzenka”, zorganizowała dwutygodniowy  program zajęć dla 
dzieci pod hasłem „Poznajmy swojego sąsiada”. Dzieci uczestniczące 
w zajęciach poznają pasje i zainteresowania swoich sąsiadów. Wczo-
raj uczestnicy zajęć odwiedzili Gospodarstwo Agroturystyczne pań-
stwa Bąków w Krasnołęce. Tam dzieci mogły spróbować tradycyjnych 
wiejskich potraw, przygotowanych zgodnie z tradycyjnymi receptura-
mi przez p. Jolantę Bąk, m.in. serów,  różnego rodzaju przetworów  i 
wiejskiego chleba. Dzieci zajadały się smakołykami, również tymi pie-
czonymi na ognisku, a dodatkową atrakcją była przejażdżka bryczką. 
W poniedziałek dzieci poznawały pasję miejscowego hodowcy rybek 
akwariowych, we wtorek poznały tajniki tworzenia ozdób z papieru, a 
w środę uczyły się sadzenia kwiatów. W przyszłym tygodniu zaplano-
wane są zajęcia w bibliotece w Wyszomierzu.  W projekcie dofinanso-
wanym przez Fundację Wspierania Wsi Polskiej, w ramach konkursu 
„Pożyteczne ferie 2013” uczestniczy 35 dzieci – głównie z Długołęki. 

Wczoraj miasto obudziło się bez prądu. Energii przez kilka godzin 
nie było m.in. na ulicach 700-lecia i częściowo na ul.3-go Maja (w oko-
licach byłej „Krochmalni”).  Jak poinformował nas Henryk Kozioł z 
ENEA Operator Rejon Dystrybucji w Goleniowie, ok. godz. 7.00 nastą-
piły awaryjne wyłączenia sieci energetycznej średniego napięcia  obej-
mujące zasięgiem ok. 20% powierzchni miasta   Nowogard. Były one 
spowodowane uszkodzeniem urządzeń energetycznych  w obcej stacji 
średniego napięcia – Krochmalnia (nienależącej do ENEA), które spo-
wodowało przeniesienie się awarii na urządzenia należące do Opera-
tora ENEA. Na szczęście dość szybko udało się zlokalizować uszko-
dzenia. Ok. godz. 11.27 przywrócono dostawy energii elektrycznej. Na 
zdjęciu sklep Mięsy „Agrofirma” przy ul. 700-lecia, który z powodu 
braku prądu nie mógł obsługiwać klientów.          MS

Pomóżmy sobie!
•	 Przyjmę narożnik pokojowy oraz segment kuchenny  tel. 665 - 566-856
•	 Przyjmę  wersalkę z fotelami oraz szafkę na dziecięce ubrania tel. 883-241-291 
•	 Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie, ławę pokojową i TV  tel.782-556-716
•	 Przyjmę fotel do biurka, informacja tel. 504-874-397 lub pod nr tel. red. 91 22-165 
•	 Przyjmę 2 fotele składane do spania dla dzieci  oraz narożnik pokojowy- tel.516 648-561 
•	 Oddam biurko tel.605 622-845
•	 W związku z narodzinami dziecka chętnie przyjmę: łóżeczko, wózek dla noworodka, oraz 

wszelkie inne akcesoria tel. 781 063 957

Urząd podsłuchuje?

Dziwne telefony
Wczoraj o godz. 11:25 zadzwoniliśmy do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, 
by dopytać o stan zdrowia przebywającego od półtora tygodnia na zwolnieniu lekarskim 
burmistrza Roberta Czapli. Ku naszemu zdziwieniu w słuchawce po chwili odezwał się Pan, 
który przez sekretariat łączony był z jedynym z wydziałów w ratuszu. Jak to możliwe, że oba 
numery zewnętrzne zostały połączone ze sobą przez centralę w sekretariacie burmistrza? 

O tym, że przy okazji roz-
mów telefonicznych do Urzę-
du Miejskiego dzieją się dziw-
ne rzeczy, przekonywaliśmy się 
nie raz. Zresztą również nasi 
rozmówcy, w tym sam bur-
mistrz, skarżyli się, że rozma-
wiając z nami słyszą „pogłos”. 
My też go słyszymy. Dziwnym 
trafem tylko wtedy, gdy roz-
mawiamy z R. Czaplą, bądź 
niektórymi wydziałami w gmi-
nie. Sprawa jest co najmniej 
podejrzana. Tym bardziej, że 
jak powszechnie wiadomo, 
w gabinecie pana Burmistrza 
znajdują się czasem urządze-
nia rejestrujące głos. My prze-
konaliśmy się o tym na wła-
snej skórze, w czasie wywia-

du jaki w 2011 roku, w grud-
niu, przeprowadziliśmy z Ro-
bertem Czaplą. Był to pierw-
szy wywiad po roku urzędo-
wania,  którego nowy włodarz 
udzielił gazecie, podsumowu-
jąc swoje dotychczasowe do-
konania. Rozmowa była przez 
nas nagrywana, a dyktafon le-
żał na stole. Okazało się jed-
nak, że nie tylko my rejestru-
jemy jej przebieg. Robił to też 

pan Burmistrz. Z tą różnią, że 
jego urządzenie rejestrujące 
dźwięk, było schowane za do-
niczką na parapecie. Ukryto je 
jednak dość nieudolnie. Gdy 
nasz dziennikarz dostrzegł 
sprzęt, dopytał, na czyje po-
trzeby rozmowa była nagrywa-
na. Na potrzeby Urzędu!– od-
powiedział wówczas R. Czapla.  

No cóż. Warto w takim ra-
zie uważać, gdy pójdzie się lub 
zadzwoni do Urzędu w No-
wogardzie. Nigdy nie wiado-
mo, czy ktoś aby nas tam nie 
nagrywa? A zdawało się, że te 
czasy minęły bezpowrotnie…

Redakcja 

Znaleziono klucze
Na ulicy 3 Maja 31 znaleziono pęk kluczy 

widniejący na zamieszczonym zdjęciu. Zguba 
czeka na odbiór w redakcji.

Na parkingu przy ulicy Żeromskiego (naprze-
ciwko Szkoły Podstawowej nr 2) znaleziono 
kluczyk samochodowy przy którym znajduje 
się breloczek - „play fresh” (zdjęcie obok). Klucz 
czeka na odbiór w redakcji.  
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

P R O M O C J A
PÓŁ TOnY OPAŁU

worek drewna  
GRATIS

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL 

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał,drewno,
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport 
Sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

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

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Przed dwoma laty do dys-
pozycji organizacji pozarzą-
dowych było 725 tysięcy. Rok 
temu w budżecie na ten cel za-
rezerwowano już tylko 684 tys. 
W tym roku pula jest jeszcze 
mniejsza. Do podziału jest  662 
tys. zł. 

Konkursy ogłoszono w po-
łowie grudnia ubiegłego roku. 
Wnioski można było składać w 
ramach 9 działań tj. wspieranie 
przedsiębiorczości, ochrona 
zdrowia, zajęcia pozalekcyjne, 
wspieranie emerytów i renci-
stów, opieka społeczna, ochro-
na środowiska, sport, wspie-
ranie inicjatyw społecznych, 
rozwój wsi. Organizacje miały 
czas do 17 stycznia na złoże-
nie swoich propozycji działań 
w ramach ogłoszonych kon-
kursów. 

Jak poinformowała nas Ur-
szula Berezowska, kierownik 
Wydziału Lokalnego i Fun-
duszy, do urzędu wpłynęło 
na wszystkie działania łącznie 
56 ofert.  Najwięcej propozy-
cji tradycyjnie złożyły kluby 
sportowe. Na kulturę fizycz-
ną przeznaczono bowiem naj-
więcej pieniędzy z całej puli. 
W tym roku kwota ta wynosi 
475 tys. zł. To jednak o 25 tys. 

mniej niż przed rokiem, i aż o 
65 mniej niż w roku 2011. 

Mniej pieniędzy do podzia-
łu przewidziano także na reali-
zację zadań w zakresie ochro-
ny zdrowia. W tym roku jest to 
kwota 43 tys. zł. W roku 2012 
było to 50 tys., a dwa lata temu 
54 tys. zł. 

Sukcesywnie ograniczane są 
również  środki dla organizacji 
działających w obszarze opie-
ki społecznej. W tym roku bę-
dzie to o 4 tys. mniej niż przed 
rokiem. Od dwóch lat sukce-
sywnie obcina się także środ-
ki na organizację zajęć poza-
lekcyjnych. Jeszcze przed dwo-
ma laty w budżecie zapisano 
na ten cel 35 tys. W 2011 ob-
cięto drastycznie tą kwotę do 
18 tys. Na tym jednak władza 
nie poprzestała i w roku bieżą-
cym zmniejszyła pulę o kolejne 
2 tys. zł. 

Wszystkie oferty złożone do 
UM w Nowogardzie ocenia 
Komisja Konkursowa powoła-
na przez burmistrza Nowogar-
du. W jej skład obok 4 urzęd-
ników (Urszula Berezowska, 
Marlena Marchewka, Jaro-
sław Soborski, Barbara Sro-
ka), wejdzie także 3 przedsta-
wicieli zgłoszonych przez or-

ganizacje pozarządowe. Będą 
to Mieczysław Cedro (prezes 
Nowogardzkiego Forum Or-
ganizacji Pozarządowych), Ta-
deusz Hołubowski (prezes KM 
Cisy) i pastor Cezary Komi-
sarz.  

Na razie zakończono etap 
formalnej oceny złożonych 
wniosków. Przeszły go pozy-
tywnie wszystkie organizacje 
ubiegające się o przyznanie 
środków na zaplanowane dzia-
łania. Wcześniej każda z nich 
musiała rozliczyć się z przy-
znanych przed rokiem środ-
ków z budżetu miasta. 

Drugim  i ostatnim etapem 
będzie ocena merytorycz-
na wniosków, podczas które-
go komisja będzie przyzna-
wać punkty.  Do zdobycia jest 
45 pkt., a  wymagana liczba re-
komendujących projekt do do-
finansowania to 27 pkt., czyli 
60%. To jednak burmistrz po-
dejmuje ostateczną decyzję o 
przyznaniu bądź nie, dofinan-
sowania dla konkretnego pro-
jektu. 

O wynikach prac Komisji 
Konkursowej poinformujemy, 
gdy tylko dobiegną one końca. 

MS

Nasz komentarz 
Lepiej zacząć oszczędzanie od siebie 
Władza rozdaje kasę na lewo i prawo, a później każe oszczę-

dzać. Z roku na rok maleje budżet, jaki do dyspozycji mają or-
ganizacje pożytku publicznego i to w zatrważającej skali. Dziwi 
fakt, że pieniądze zabiera się tam, gdzie nigdy nie jest ich dość. 
Sport wymaga potężnych nakładów, a o tym, że rozwój fizycz-
ny młodzieży to dobra inwestycja wiedzieli już starożytni.  Po-
dobnie jest  w przypadku służby zdrowia. Bałagan w tym sekto-
rze, a także  ciągły brak odpowiedniej profilaktyki (na co zwra-
cają uwagę specjaliści z wielu dziedzin medycyny) sprawia, że 
wielkie znaczenie w polepszaniu kondycji zdrowotnej obywate-
li mają stowarzyszenia i fundacje non profit. Przykładem niech 
będzie funkcjonowanie tych z Nowogardu, dzięki którym wiele 
kobiet z rakiem piersi ma nie tylko dostęp (za małe pieniądze i 
bez kolejek) do profesjonalnych badań, ale i oparcie psycholo-
giczne, które w chwilach walki ze śmiertelną chorobą jest nie-
zwykle ważne i krzepiące. 

Kpiną jest również ograniczanie środków na zajęcia pozalek-
cyjne. Wszędzie inwestuje się w oświatę i dokształcanie mło-
dzieży, szczególnie tej, która oczekuje poza programowej wie-
dzy, której szkoła w „urzędowym” czasie nie jest w stanie do-
starczyć.  Nic jednak w tym zaskakującego, skoro władza oświa-
tę traktuje jako finansowy balast, zamiast dostrzegać korzyści 
płynące z podnoszenia kwalifikacji przyszłych podatników. 

A może tak lepiej władza oszczędzanie niech zacznie  od sie-
bie?  Wtedy pieniążków na społeczników na pewno wystarczy. 

Marcin Simiński

2011 rok 

Władza oszczędza na społecznikach 

Jeszcze mniej pieniędzy 
na organizacje pozarządowe 
56 organizacji pozarządowych złożyło wnioski o przyznanie dofinansowania 
na swoją działalność w ramach konkursu ofert, zorganizowanego przez Urząd 
Miejski w Nowogardzie.  Wszystko wskazuje jednak na to, że w tym roku stowa-
rzyszenia i kluby sportowe będą musiały nieźle zacisnąć pasa. Gmina po raz ko-
lejny bowiem okroiła budżet na działalność społeczną. 

Poziom środków na działalność  
organizacji pożytku publicznego

2012 rok  2013 rok
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Wycinka drzew – nadesłane teksty

Z ludźmi i z drzewami się nie liczą
Zamieszczamy poniżej testy, które wpłynęły do redakcji w związku z publikacjami opisującymi przeprowadzone  w ostatnim czasie w 
naszym mieście, na wniosek urzędników burmistrza R. Czapli, wycinki  starych drzew. 

Wycinki te, szczególnie usunięcie do 
cna 100 letniej wierzby obok Przysta-
ni zbulwersowały wielu ludzi. Redak-
cja otrzymała też niespotykaną ilość 
sygnałów od mieszkańców Nowogar-
du, dla których jak przypuszczaliśmy, 
wierzba obok Przystani miała  nie tyl-
ko wartość przyrodniczą, ale też była 

szczególnym symbolem miasta i  posia-
dała niezastąpioną wartość sentymen-
talną. 

Pod tym drzewem wiele lat temu po 
raz pierwszy pocałowałem moją  dziew-
czynę – mówi jeden z nich.

Tutaj jeszcze jako dziecko bawiliśmy 
się z kolegami i właziliśmy na to drze-

wo- wspomina inny ponad 60-letni 
mężczyzna . W tym miejscu umawiali-
śmy się na spotkania i randki – dodaje  
dojrzała już Pani

Pismo z urzędu miasta  dość szcze-
gółowo wyjaśnia motywy, jakimi kie-
rowali się urzędnicy podejmując decy-
zję o wycince. Niestety nie można się 

w pełni zgodzić z przeprowadzonymi 
przez nich diagnozami i zaakceptować 
w związku z tym zastosowane postępo-
wanie polegające na drastycznym, ra-
dykalnym wycięciu drzew. Ale oddaj-
my głos uczestnikom dyskusji praso-
wej..... 

„Najpiękniejsze 
 drzewo…” 

W nawiązaniu do artykuł pt. 
„Wycięli najpiękniejsze drze-
wo w mieście”, który ukazał się 
25 stycznia 2013 r. w numerze 
7 Dziennika Nowogardzkiego 
pragnę wyjaśnić, że wycięte w 
styczniu br.  przy restauracji 
„Przystań”, drzewo w lecie 2012 
roku wskutek silnego wiatru zo-
stało poważnie uszkodzone tj. 
wyłamaniu uległ główny i kilka 
bocznych konarów tej wierzby. 
Ubytek konarów spowodował 
niekorzystne zmiany w koronie 
i zachwianie statyki drzewa. To 
był główny powód wystąpienia 
gminy do organu wydającego 
zezwolenie na wycinkę drzewa 
tj. do Starosty Goleniowskie-
go.  Dodatkowo w pozostałych 
konarach drzewa występowa-
ły zmiany chorobowe drewna 
i owocniki huby pospolitej. W 
załączeniu przesyłam zdjęcia 

zrobione w przeddzień złożenia 
wniosku o wycinkę na których 
widać opisane wyżej uszko-
dzenia.  Zdjęcia zamieszczone 
na pierwszej stronie Dzienni-
ka Nowogardzkiego nie przed-
stawiało omawianego drze-
wa z dnia składania wniosku. 
Zdjęcie było stare a zamiesz-
czono go w celu?. Należy rów-
nież stwierdzić, iż drzewa które 
w ostatnich dniach zostały usu-
nięte stwarzały realne zagro-
żenie dla bezpieczeństwa osób 
przebywających w ich pobli-
żu. Znany jest przecież wszyst-
kim śmiertelny wypadek w któ-
rym zginał mężczyzna uderzo-
ny obłamanym konarem drze-
wa. Wypadek miał miejsce kil-
ka lat temu właśnie nad jezio-
rem. Kto poniósł by wtedy od-
powiedzialność jeżeli doszłoby 
do podobnego wypadku – jaka 
byłaby wtedy reakcja ludzi i re-
daktorów artykułu z ostatnie-

go piątku?. Należy się tylko do-
myślać. Ostatecznie jednak oce-
ny czy drzewo można wyciąć 
podjął organ, w typ przypadku 
Starosta Goleniowski wydają-
cy zezwolenie w formie decyzji 
administracyjnej.  Wypowiedź 
Dyrektora Wydziału Ochro-
ny Środowiska, Rolnictwa i Le-
śnictwa Starostwa Powiatowe-
go, którego podpis widnieje na 
decyzji zezwalającej na wycin-
kę drzewa jest trochę dziwna - 
tak jak by nie znał dokładnie 
stanu tego drzewa przed wyda-
niem zezwolenia i sprowadza 
się do krótkiego stwierdzenia 
„Nie chciał ale musiał” (bo bał 
się gminy?). Przed wydaniem 
decyzji pracownik prowadzący 
postępowanie posiadający od-
powiednie kwalifikacje dokonał 
oceny drzewa wnioskowane-
go do wycinki. Podobnie jest w 
naszej gminie, pracownik przy-
gotowujący wnioski o zezwole-
nie do starosty jak i prowadzący 
postępowania administracyjne 
w tych sprawach jest technikiem 
leśnikiem a jego wiedza jest na 
bieżąca uzupełniana po przez 
uczestnictwo w szkoleniach o 
tematyce dendrologicznej. 

Odnośnie pielęgnacji i lecze-
nia drzew to należy państwa 
poinformować, iż takie zabiegi 
są prowadzone w stosunku do 
drzew uznawanych za warto-
ściowe przyrodniczo, natomiast 
z  pozostałych drzew usuwa się 
posusz (konary i gałęzie mogą-
ce zagrażać bezpieczeństwu lu-
dzi). W przypadkach budzą-
cych wątpliwość co do zasad-
ności wycinki drzew gmina zle-
ca sporządzenie oceny ich stanu 
specjaliście za którą musi oczy-
wiście zapłacić. Łącznie wydaje 
się zezwolenia na wycinkę oko-
ło 1000 drzew z terenów nie bę-
dących lasami w tym również 
dla Starostwa. Zezwolenia wy-
daje się na wnioski właścicieli 
nieruchomości na których zlo-
kalizowane są drzewa. 

Jak to już zostało wspomnia-

ne w artykule, będą wycinanie 
nad jeziorem kolejne drzewa. 
W najbliższym czasie zostaną 
usunięte 2 topole, które rosną 
w pobliżu posesji nr 17 i 4 to-
pole na wysokości posesji nr 18 
ul. J. Kilińskiego, kolejne 2 to-
pole na wysokości posesji nr 8 
ul. L. Waryńskiego. Wymienio-
ne drzewa grożą w następstwie 
porywistych wiatrów złama-
niem zagrażając bezpieczeń-
stwu przyległych posesji oraz 
osobom spacerującym po alej-
ce. O wycinkę wymienionych 
drzew wnioskowali do gminy 
mieszkańcy posesji. Od dłuższe-
go czasu trwa wymiana poglą-
dów z właścicielami nierucho-
mości położonych przy ul. Rze-
szowskiego, którzy proszą o wy-
cinkę rosnących tam lip. Jeste-
śmy w posiadaniu specjalistycz-
nej oceny dendrologicznej w tej 
sprawie.   Do końca marca zo-
stanie podjęta decyzja co do za-
sadności ich wycinki. 

Reasumując należy stwier-
dzić, że starzejący się drzewo-
stan na terenach nad jeziorem 
i nie tylko, wcześniej czy później 
będzie musiał być zastąpiony 
nowym. Każda wycinka drzew 
jest rekompensowana nasa-
dzeniami nowych drzew w ilo-
ści nie mniejszej niż drzew wy-
ciętych. Rozumiem sentyment 
wielu osób krytykujących wy-
cinkę starych drzew nie mniej 
jednak bezpieczeństwo ludzi 
jest najważniejsze. 

 Oczywiście użyty w artyku-
le zwroty: „tną drzewa bez opa-
miętania”, „ … wiele nonsensów 
czyni się zgodnie z prawem”, 
„mądra władza to jak się oka-
zuje w dzisiejszych czasach wy-
jątkowy rarytas” i inne zaczerp-
nięte z artykułu Panów JB, MS, 
sm są bardzo nośne i niektórym 
czytelnikom się podobają ale 
czy artykuł był obiektywny?

 Tadeusz Fiejdasz
Kierownik Wydziału Gospodarki 

Komunalnej, 
Mieszkaniowej i Ochrony 

Środowiska
UM w Nowogardzie

Wierzba
Stały Czytelnik DN, z wy-

kształcenia leśnik, ale nie le-
śniczy z Nowogardu

Bardzo bym prosił, aby re-
dakcja ponownie zapytała oso-
by które stwierdziły, że drzewo 
jest chore, jaki owad zasiedlił 
to drzewo, lub na jaką chorobę 
grzybową chorowała ta wierz-
ba, gdyż w przypadku drzew 
mówimy tutaj o takich dwóch 
przypadkach.

Widziałem na waszych zdję-
ciach, że to drzewo nie było tak 
drastycznie chore. W takich 
przypadkach powinno się wy-
ciąć suche konary, które mogły 
zaszkodzić drzewu, spalić je 
i zakopać głęboko w ziemi ja-
kieś 2 metry. Wówczas te owa-
dy, czy też grzyby po wypale-
niu wymrą, nie będą zagrażać 
wierzbie, a zarazem dadzą jej 
jakby nawóz i wzmocnią przez 
to, przynajmniej ja zostałem 
nauczony takich działań, bo 
wycięcie 100 letniej wierzby, 
to jest skandal, powiem panu 
szczerze, że te drzewa przy Ka-
menie też mogłyby zostać, gdy 
zaobserwowałem ich pozosta-
łości, jak dla mnie to te drzewa 
po prostu przesłaniały komuś 
widok Kameny. Teraz najważ-
niejsza sprawa, proszę spytać 
pana Bajerskiego o te nowe na-
sadzania, bo na to trzeba mieć 
wszystkie zgody, odpowiednie 
decyzje, przekazać odpowied-
nim służbom wskazania i wy-
jaśnienia dlaczego?, jednak mi 
się wydaje, że chciał on tyl-
ko zamknąć ludziom usta, bo 
na takie nasadzenia w mieście 
trzeba załatwić całą tekę pa-
pierów. 

p.s. Wierzby w parku nie 
opodal Neptuna są w podob-
nym stanie jak ta przy Przy-
stani - mam rozumieć, że też je 
wytną?

Dane do wiadomości RedakcjiTo uszkodzenie wynikłe z odłamanego konaru zadecydowało zdaniem urzędników o 
losie drzewa. Foto załączone do pisma Urzędu Miejskiego
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W związku ze śmiercią 
naszego ukochanego  
męża, taty, dziadka 

Serdeczne podziękowania dla całego 
personelu szpitala w Nowogardzie 
za serdeczną opiekę i wszelką pomoc 

Romanowi Saniukowi
składa rodzina

śp. Romana  
Saniuka

Wszystkim, którzy uczestniczyli  
w ostatniej drodze

a także pamiętających 
o nim w swych sercach

wyrazy wdzięczności 
składa  

pogrążona w smutku 
rodzina

Śmierdzący problem w centrum miasta 

Kanaliza wybija, a winnych nie ma... 
Na klatce jednego z bloków przy ul. Armii Krajowej nr 51 od kilku tygodni roz-
nosi się niezły fetor. Źródłem duszącego zapachu jest wybijająca w piwnicy  sys-
tematycznie  kanaliza. Ścieki zatruwają życie mieszkańców, a winnych  nie ma. 
Nikt nie chce też rozwiązać śmierdzącej sprawy. 

Lokatorzy zgłosili problem 
do Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Gardno”, która jest admini-
stratorem bloku. Na razie jed-
nak ich interwencje nie przy-
noszą żadnego skutku. 

Wielokrotnie zgłaszaliśmy to 
do spółdzielni. Ta jednak twier-
dzi, że kanaliza należy do gmi-
ny – mówi zbulwersowana 
pani Terasa, jedna z mieszka-
nek bloku. Może jak napiszecie 
o tym, komuś się zrobi wstyd, 
że musimy w takim smrodzie 
mieszkać – dodaje. 

Drzwi wejściowe do klatki są 
wciąż otwarte. Mieszkańcy w 
ten sposób próbują zminima-
lizować odór, jaki roznosi się 
z piwnicy. Czym jednak wyżej 
wchodzi się po schodach, tym 
zapach staje się silniejszy. W 
samej piwnicy smród jest jesz-
cze gorszy. Personel sprzątają-
cy codziennie próbuje myć be-
tonową posadzkę i posypuje ją 
jakimiś środkami chemiczny-
mi. Na niewiele to się jednak 
zdaje. 

To jest nie do wytrzymania. 
Smród przedostaje się do miesz-
kań, nawet przez zamknięte 
drzwi. Co z tego, że te kobiety 
to próbują usuwać. Następnego 
dnia jest tak samo   – mówi ko-
lejna lokatorka. 

Dlaczego kanaliza wybija? 
Zdaniem lokatorów problem 

się zaczął, gdy właściciele skle-
pu monopolowego znajdują-
cego się w budynku na parte-
rze, podłączyli swoją łazienkę 
do głównej rury kanalizacyj-
nej biegnącej w jednym z piw-
niczych pomieszczeń. 

Wbili się do głównej rury, w 
pomieszczeniu po byłem pral-
ni.  Od tamtej pory to się za-
częło. Nie wiem czy to było w 
ogóle zgłoszone. Nie rozumiem 
też, dlaczego teraz Spółdzielnia 
umywa od tego ręce. Przecież 
to oni są administratorem i to 
do nich wpłacamy pieniądze za 
czynsz i utrzymywanie porząd-
ku w bloku– mówi sąsiad pani 
Teresy, pan Krzysztof, oprowa-
dzając nas wczoraj po koryta-
rzach piwnicy zalewanej przez 
ścieki. 

Niestety nie udało nam się 
wczoraj ustalić, z jakich powo-
dów „Gardno” odmawia usu-
nięcia śmierdzącego problemu 
z jakim borykają się mieszkań-
cy bloku przy ul. Armii Krajo-
wej. Ani też tego, czy spółdziel-
nia w ogóle wie, gdzie leży przy-
czyna awarii. Prezes „Gardna”, 
Jan Smolira, jest do końca ty-
godnia na urlopie. Nie odbie-
ra też telefonu komórkowego. 
Jego zastępczyni nie zastaliśmy 
też wczoraj w biurze. Jak nam 
jednak wiadomo, ta doskona-
le zna temat. Mieszka bowiem 
w tym samym bloku, tylko, że 
dwie klatki dalej. Czyżby tam 
smród nie docierał? 

Do tematu z pewnością po-
wrócimy. 

MS

Droga redakcjo!
My mieszkańcy nasze-

go miasta bardzo dziękujemy 
za artykuł w DN informujący o 
wycince pięknych drzew. W peł-
ni przychylamy się do słów kry-
tyki pod adresem ludzi z Urzę-
du. Też czujemy wielką złość, że 
ręce opadają. Tak być nie może, 
aby lenistwo i głupota urzęda-
sów brało górę nad zdrowym 
rozsądkiem. Tu się nie gospoda-
rzy, tu się dewastuje. Tak robią 
wandale, co mają łby z betonu, 
albo ludzie cyniczni wyrachowa-
ni. No na litość boską, opamię-
taj się urzędowa głupoto! Żyjemy 
w wolnym  kraju i nikt central-
nie zza biurka nie narzuci Wam 
absurdalnych planów i wytycz-
nych jak była w PRL-u. Jesteśmy 
u siebie i nie potrafimy zadbać o 
to,. Co stworzyła natura? To nie-
prawdopodobne, jak nam za was 
urzędasów wstyd. To miasto i te 
drzewa są nas wszystkich miesz-
kańców. Piękne jezioro prawie w 
środku miasta i ryby i ptactwo i 
ten nasz piękny krajobraz, któ-
rym inni przyjezdni się zachwy-
cają. Nic, tylko promować to na-
sze bogactwo w kraju i za grani-
cą. O tym mówi też nasz ksiądz 
Proboszcz z parafii pw. WNMP. 
Ale komu by się chciało, urzędo-
wiec ma to w d…ie. Robi co mu 
najwygodniej, czyli nic. Ale, żeby 
tak do końca nic, to trochę nie 
wypada i głupio. Dogaduje się je-
den z drugim i wespół jednogło-
śnie wpadają na szatański po-
mysł i go realizują. Zdrowe drze-
wa zostają wycięte i nikomu nic 
do tego, bo jak mówią – zgodnie 
z prawem. A jeśli nie panowie? 
Jest szereg wątpliwości, co po-
twierdzają mieszkańcy. Trzeba 
by sprawę zbadać dokładnie, czy 
aby nie popełniono przestępstwa. 
A może komuś zależało, aby od-
słonić fasadę budynków restau-
racji Przystani i Kameny? Prze-
cież tak odsłonięto fasadę nowo 

powstałego budynku przy ul. 
3-go Maja wycinając trzy pięk-
ne drzewa, a w ich miejsce miały 
być posadzone nowe drzewa, ale 
nie posadzono. Trzy puste miej-
sca czekają. Może władza zaku-
pi sztuczne plastikowe chińskie 
drzewka i po kłopocie. Będziemy 
podziwiać, jak tę szkaradę bożo-
narodzeniową  choinkę, zakupio-
ną za niemałe pieniądze. Tym-
czasem, my mieszkańcy może 
skrzyknijmy się przed urzędem i 
powiedzmy tym ludziom, niech 
wynoszą się ze swoją głupotą, za-
nim zrobią znowu coś strasznego 
np. wytrują ryby, zasypią jezio-
ro, przepędzą ptactwo i pozbę-
dą się tej reszty kłopotu. Może by 
sprawę wycinki drzew nagłośnić 
w mediach krajowych. Zaprośmy 
dziennikarzy, telewizję! Media to 
duża siła. Wierzymy, że uda się 
razem to zło zatrzymać.

Mieszkańcy
Dane do wiadomości Redakcji

Pytanie z pisma  pana Fiejda-
sza  „ale czy artykuł (poprzed-
nio w DN) był obiektywny” 
w kontekście faktów i opinii  
mieszkańców,  brzmi nieco za-
bawnie. Fakty są bowiem takie 
jak każdy widzi: 

- informacje o chorobie i za-
grożeniu stworzonym przez 
wierzbę były mocno przesa-
dzone

- nie podjęto żadnych dzia-
łań zabezpieczających i lecz-
niczych tylko wycięto drzewo 
„bez opamiętania”.

Nie uwzględniono wyjątko-
wego znaczenia przyrodnicze-
go, sentymentalnego i symbo-
licznego drzewa dla mieszkań-
ców miasta- nie liczono się ani 
z drzewem, ani przede wszyst-
kim z ludźmi. Ostatnio zresz-
tą, to bardzo powszechne w 
gminie Nowogard zachowanie 
władzy. Ale o tym bliżej w na-
stępnych numerach.

red.

Rura, która zdaniem lokatorów jest źródłem ich śmierdzących kłopotów. 

Smród to nie jedyne zmartwienie mieszkańców.  Martwią się oni też o swoje zapasy żywności, które przechowują w piwnicach. 
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PARAFIA PW. WnIEBOWZIĘCIA nMP: Msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 
12:30, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00) Karsk: 9:00; Olchowo: 11:00; Wojcieszyn: 12:00; Dą-
browa: 10:00.  Msza św. w tygodniu (od pn do pt): 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)     
Msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00).    www.wnmp.info
PARAFIA PW. ŚW. RAFAŁA KALInOWSKIEGO: Msza św. w niedzielę: . 7.30 , 9.00; 11.00, 
12.30 i 18.00 (w lipcu i sierpniu o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   Msza 
św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00).   www.rafalkalinowski.republika.pl
PARAFIA PW. MB FATIMSKIEJ: Msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Mięt-
no: 13.00.  Msza św. w tygodniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00.    
www.mbf-now.firmeo.biz 

Informacje Parafialne
Vox    Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:

Słowa Ewangelii według Świę-
tego Łukasza

(Łk 4,21-30) Jezus w Nazarecie
Począł więc mówić do nich: 

Dziś spełniły się te słowa Pisma, 
któreście słyszeli. A wszyscy przy-
świadczali Mu i dziwili się peł-
nym wdzięku słowom, które pły-
nęły z ust Jego. I mówili: Czy nie 
jest to syn Józefa? Wtedy rzekł do 
nich: Z pewnością powiecie Mi to 
przysłowie: Lekarzu, ulecz same-
go siebie; dokonajże i tu w swo-
jej ojczyźnie tego, co wydarzy-
ło się, jak słyszeliśmy, w Kafar-
naum. I dodał: Zaprawdę, powia-
dam wam: żaden prorok nie jest 
mile widziany w swojej ojczyź-
nie. Naprawdę, mówię wam: Wie-
le wdów było w Izraelu za czasów 
Eliasza, kiedy niebo pozostawało 
zamknięte przez trzy lata i sześć 
miesięcy, tak że wielki głód pa-
nował w całym kraju; a Eliasz do 
żadnej z nich nie został posłany, 
tylko do owej wdowy w Sarepcie 
Sydońskiej. I wielu trędowatych 
było w Izraelu za proroka Eli-
zeusza, a żaden z nich nie został 
oczyszczony, tylko Syryjczyk Na-
aman. Na te słowa wszyscy w sy-
nagodze unieśli się gniewem. Po-
rwali Go z miejsca, wyrzucili Go 
z miasta i wyprowadzili aż na stok 
góry, na której ich miasto było 
zbudowane, aby Go strącić. On 
jednak przeszedłszy pośród nich 
oddalił się.

Wyrzucili Go z miasta
Oczy wszystkich były w Nim 

utkwione. To czytaliśmy tydzień 
temu. Dziś mamy przed sobą dal-
szy ciąg wydarzenia z Nazaretu. 
Na samym początku swojej dzia-
łalności, po kilku dniach spędzo-
nych w Kafarnaum, Jezus przy-
chodzi do swojej rodzinnej miej-
scowości. Jednak wieść o Nim 

była szybsza. Zanim osobiście po-
jawił się wśród swoich, oni dowie-
dzieli się, co było w Kafarnaum. 
Zapewne chodziło o coś, co uka-
zało Bożą moc, jaka była w Jezu-
sie. A wydarzeniom tym pewnie 
towarzyszyła wiara ludzi, którzy 
właściwie przyjęli Jezusa. 

Przybywa do swoich pełen 
mocy Ducha. Wcześniej przeby-
wał na pustyni, gdzie był podda-
ny trudnej próbie, kuszony przez 
szatana. Gdy ją pokonał, mógł iść 
do ludzi i zanieść im „słowa ży-
cia wiecznego”.  Czy będzie przez 
nich przyjęty, czy odrzucony, to 
będzie zależało od wiary tych, 
którzy będą Go słuchać. Wiara 
będzie tym, co umożliwi zadziała-
nie Bożej łaski.

Zaczęło się obiecująco. Słucha-
no Jezusa z wielką uwagą. Oczy 
wszystkich były w Nim utkwione. 
Jezus, patrząc w te oczy, komen-
tował to, co wcześniej przeczytał. 
Dostrzegł w nich zdziwienie. Do 
tej pory mieszkańcy Nazaretu nie 
mieli do czynienia z takim mów-
cą. A jednocześnie tego mówcę 
bardzo dobrze znali. Na pewno 
Jezus wiedział co nurtowało słu-
chaczy. I chyba poza tym zdziwie-
niem nie zobaczył nic więcej. Tak 
jakby słuchacze skupili się na swo-
ich emocjach, które wzbudzały się 
w nich pod wpływem słyszanych 
słów, zupełnie pomijając treść za-
wartą w tych słowach. 

Dlatego trzeba było sprowa-
dzić ich na ziemię. Zrobił to Jezus 
w sposób drastyczny. Przytoczył 
fakty z historii Narodu Wybrane-
go, w których to wybraństwo było 
poddane w wątpliwość. Na tym tle 
każdy ze słuchaczy był przewraż-
liwiony. Trudno byłoby znaleźć 
słowa, które mogłyby ich bardziej 
dotknąć. 

Jezus dobrze o tym wiedział. 
Przecież nie przyszedł po to, by 
się ludziom podobać, wpływać na 
ich dolę, lepszą czy gorszą, oczy-
wiście poprawiając ją. On przy-
szedł po to, aby dać człowiekowi 
prawdziwą wolność, by ukazać 
mu prawdziwy sens życia, by dać 
mu poznać prawdę. Doskonale 
zdawał sobie sprawę z tego, że nie 
będzie właściwie przyjęty przez 
wszystkich. A właściwie to tak 
niewielu Go przyjmie. Już w Na-

zarecie, na samym początku miał 
przedsmak tego, co Go później 
spotka. Tam jeszcze nie nadszedł 
ten czas, jeszcze nie nastała Jego 
godzina. Ale już wtedy odczuł 
nienawiść, która popychała aż 
do chęci zabicia. Póki co odcho-
dzi stamtąd pewnie ze smutkiem 
i rozczarowaniem w sercu. W tym 
pięknym sercu, które tak bardzo 
kocha każdego człowieka.

   Mimo tego doświadczenia nie 
zrezygnuje ze swojego zadania. 
Tym bardziej będzie chciał je wy-
konać, bo wyraźnie dostrzegł po-
trzebę nakierowania człowieka na 
właściwą drogę. Tym bardziej bę-
dzie przebywał z takimi, którzy 
potrzebują uzdrowienia, przede 
wszystkim duchowego. Sam okre-
ślając siebie lekarzem, wskaże jed-
nocześnie na chorych, na tych po-
gubionych. A dla uważających sie-
bie za sprawiedliwych będzie miał 
bardzo mocne słowa.

   Czy coś się od tamtych wyda-
rzeń zmieniło? Oczywiście. Czas i 
miejsce, także styl życia ze swoimi 
udogodnieniami, o których nawet 
nie śniło się ówczesnym mieszkań-
com Nazaretu. Pewnie jeszcze wie-
le zmian można by wymienić. Ale 
jedno się nie zmieniło. Słowo Boże 
i to, jak jest ono przyjmowane. 

Wyraźnie widać jak niewie-
lu współczesnych ludzi jest zain-
teresowanych tym słowem. A do 
tego pewnie można by mieć spore 
wątpliwości co do przyjmowania 
Ewangelii przez tych, którzy wy-
dają się być słuchającymi. Może 
też i my sami powinniśmy skory-
gować nasz sposób przyjmowania 
Chrystusa. I niech nas nie zwie-
dzie fakt, że staramy się słuchać, 
że nasze oczy mogą być w Nim 
utkwione. On zobaczy w nich 
wszystko. Przed Nim nie jesteśmy 
w stanie niczego ukryć. Wszystko 
dostrzeże, szczególnie to, co dzie-
je się w sercu. 

   A my nie bójmy się patrzeć w 
te oczy. Nie obawiajmy się odkry-
cia przed Nim tego, co w sercu na 
dnie, co może tak mocno chowa-
my przed całym światem. I ciesz-
my się z tego, że to właśnie On 
wszystko widzi. Bo On jest tym, 
który to wszystko może uzdrowić. 
Ale nie zrobi tego bez nas.

Ks. Grzegorz Podlaski

Stanisław Zubek, lat: 70, zmarł: 28.01.2013r, pogrzeb: 
31.01.2013r, pogrzeb odbył się na cmentarzu w Nowogardzie. 

Daniela Grudzień, lat: 81, zmarła 29.01.2013r, pogrzeb 
02.02.2013r, pogrzeb odbędzie się o godz. 13:00 na cmentarzu  
w Nowogardzie.

Maria Szwajlik, lat: 89, zmarła: 31.01.2013r, pogrzeb: 
02.02.2013r, pogrzeb odbędzie się o godz. 11:00 na cmentarzu 
w Nowogardzie. 

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Chrześcijańskie Centrum Po- mocy

Sprawozdanie z działalności
ChCP Agenda Zboru Kościoła Ewangelicznych 
Chrześcijan w Nowogardzie w roku 2012 udzieliło 
pomocy w następujących obszarach 

1. Dystrybucja Żywności w ra-
mach programu PEAD2012  we 
współpracy z Bankiem Żywności 
w Nowych Bielicach na podsta-
wie umowy pozwoliła na wspar-
cie ponad 1200 osób z 363 rodzin 
zamieszkałych na terenie Gminy 
Nowogard, a będących podopiecz-
nymi OPS w Nowogardzie. Każ-
dy członek rodziny otrzymał mię-
dzy 40 a 60 kg żywności. W sumie 
beneficjenci otrzymali 58  906,76 
kg żywności o łącznej wartości 
184 696,35 zł. Wartość pracy wo-
lontariuszy przy dystrybucji to w 
sumie  16 000,00 złotych. 

2. Półkolonie „Kids Klub” dla 
ponad 100 dzieci odbyły się pod 
namiotem konferencyjnym na 
Plaży Miejskiej w dniach od 21 
do 25 sierpnia 2012. Dzieci pod 
opieką wykwalifikowanej kadry 
odpoczywały, brały udział w zaję-
ciach sportowych, artystycznych, 
plastycznych,  profilaktyki uza-
leżnień, śpiewu . W ramach za-
jęć wszystkie dzieci otrzymywa-
ły napoje, słodycze oraz posiłek 
główny w postaci obiadu o łącz-
nej wartości 3000,00 zł  Wartość 
pracy wolontariuszy to w sumie 
2400,00 złotych.

3. Wydawanie odzieży, butów, 
bielizny pościelowej, ręczników, 
kołder i koców. W sumie od na-
szych przyjaciół z Niemiec i Ho-
landii oraz od mieszkańców No-
wogardu pozyskaliśmy 6000 kg 
odzieży o wartości 60 000, 00 zł, 
którą rozdysponowaliśmy wśród 
podopiecznych OPS w Nowogar-
dzie oraz innych potrzebujących . 
Wartość pracy wolontariuszy przy 
sortowaniu, wydawaniu oraz or-
ganizacji to w sumie 5000,00 zł.

4. W ramach międzynarodo-
wej akcji świątecznej „Gwiazd-
kowa Niespodzianka” wręczyli-
śmy 500 paczek o łącznej wartości 
20 000,00 zł dla dzieci z terenów 
naszej gminy  i nie tylko .

Nasza działalność dofinanso-
wana została na podstawie umo-
wy WRLiF 26/2012 przez Gmi-
nę Nowogard w sumie 7200,00 
zł w ramach zadania: „PROWA-
DZENIE OPIEKI SPOŁECZNEJ 
NA TERENIE GMINY NOWO-
GARD- POMOC RODZINOM, 
OSOBOM W TRUDNEJ SYTU-
ACJI ŻYCIOWEJ”  Dotacja zosta-
ła rozliczona a rozliczenie zaak-
ceptowane jako pozytywne.

Łączna wartość pomocy 
udzielonej mieszkańcom Mia-
sta i Gminy Nowogard będącym 
podopiecznymi ChCP i OPS w 
roku 2012 to 291 096 złotych

Pragnę podziękować wszyst-
kim wolontariuszom za ich ciężką 
i rzetelną pracę, członkom KECh 
Zbór w Nowogardzie za wspar-
cie finansowe, Redakcji „Dzien-
nika Nowogardzkiego” za spraw-
ny kontakt z podopiecznymi oraz 
bezpłatne zamieszczanie ogło-
szeń, Kierownictwu Zarządu Bu-
dynków Komunalnych za wielo-
krotną pomoc lokalową i tech-
niczną, Kierownictwu PRD POL-
-DRÓG SA w Nowogardzie za 
użyczenie magazynu, Kierow-
nictwu i pracownikom OPS za 
współpracę, Paniom z Polskie-
go Komitetu Pomocy Społecznej 
Koło w Nowogardzie za współ-
pracę, Burmistrzowi Miasta No-
wogard za wsparcie oraz przy-
chylność, Nowogardzkiemu Fo-
rum Organizacji Pozarządowych 
za obsługę merytoryczną . Przede 
wszystkim pragnę jednak podzię-
kować Panu Bogu za chęci, moty-
wacje i możliwości pracy dla do-
bra mieszkańców Miasta i okolic.

Czystą i nieskalaną pobożnością 
przed Bogiem i Ojcem jest to: nieść 
pomoc sierotom i wdowom w ich nie-
doli i zachowywać siebie nie splamio-
nym przez świat [list św. Jakuba 1,27]

Dyrektor Agendy 
Pastor Cezary Komisarz
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„Trudno wskazać miejsce 
na mapie świata, którego nie 
odwiedziłby JACEK PAŁKIE-
WICZ, światowej sławy polski 
globtroter”.

Marcin Kube

Podróżnik, dziennikarz, w 
1996 r. zapisał się w historii świa-
towej geografii jako odkrywca 
źródeł Amazonki. Dwa lata temu 
na Górze Quehuisha w peruwiań-
skich Andach została odsłonięta 
tablica upamiętniająca jego imię i 
osiągnięcia. „SZTUKA PODRÓ-
ŻOWANIA” to wznowienie best-
sellerowej książki podróżniczej, 
poradnika dla początkujących 
podróżników i wspaniałych oso-
bistych refleksji z licznych wy-
praw autora. PAŁKIEWICZ ga-
wędziarskim tonem przygotowu-
je nas do podróży od samego za-
mysłu i daje wiele rad związanych 
z techniczną stroną podróżowa-
nia m.in.: jak się ubrać w góry, co 
zabrać do Afryki, jak zachować 
się w warunkach ekstremalnych. 
Wszystkie rady opisuje na pod-
stawie swoich licznych i bogatych 
doświadczeń. Ponieważ zwiedził 
prawie cały świat, mamy więc opi-
sy podróży do Patagonii, lasów 
równikowych Ameryki Południo-
wej czy pustyni Kalahari, Sahary 
i Atacamy. Wszystkie opowieści 
opatrzone są licznymi barwnymi 
fotografiami. Osobny rozdział po-
święcił historii, poznajemy dzieje 
najwybitniejszych podróżników 
– w tym polskich, Beniowskiego 
i Mierosławskiego – oraz miejsca, 
które odwiedzili. Stara się nie wy-
chodzić z roli obserwatora, opisu-
jąc zastaną rzeczywistość, wie że 
świata nie zmieni i każdy powi-
nien mieć prawo żyć, jak chce.

Bardzo podobał mi się rozdział 
poświęcony kobietom. Znajdzie-
my tu informacje o znanych po-
dróżniczkach m.in. o Austriaczce 
Idzie L. Reyer Pfeiffer – która w 

wieku 45 lat (był to rok 1842) wy-
jechała w swoja pierwszą zorga-
nizowaną podróż do Egiptu i Pa-
lestyny, a następnie odbyła wiele 
interesujących wypraw by w koń-
cu odbyć podróż dookoła świa-
ta. W połowie drogi zatrzymała 
się na Borneo, gdzie poznała łow-
ców głów – Dajaków. Zapiski z jej 
dziennika podróży: „Zobaczyłam 
dwie ludzkie głowy ścięte przed kil-
koma dniami. Był to straszny, na-
pawający strachem widok, którego 
nigdy nie pozbędę się z mojej pa-
mięci”.

Są również biogramy Stefa-
nii Wojtulanis-Karpińskiej, Lidii 
Paszkowej, Ewy Felicińskiej czy 
Marii Antoniny Czaplickiej.

Wiele miejsca w książce prze-
znaczono również bardzo modnej 
ostatnio sztuce przetrwania. Prze-
czytamy o niezwykłych historiach 
ludzi, którzy zdołali przetrwać w 
pozornie beznadziejnych sytu-
acjach. Wśród licznych opowie-
ści znajdziemy opis historii pięciu 
kostarykańskich rybaków, którzy 
w 1988 r. zostali uratowani po 140 
dniach dryfowania na małej łódce 
na Oceanie Spokojnym. Przeży-
li dzięki złowionym rybom, zbie-
ranej deszczówce i ogromnej woli 
przetrwania.

Życzę miłej lektury, by dowie-
dzieć się jak przyjemnie podróżo-
wać i przetrwać.   

 Dyrektor Biblioteki, Zofia Pilarz

 Szanowny Panie Redaktorze
Jestem stałą czytelniczką wa-

szej gazety, coraz bardziej po-
doba mi się, jak patrzycie na na-
sze „nowogardzkie podwórko”. 
Poruszacie takie tematy, które 
nie zawsze są wygodne dla in-
nych. To mi się bardzo podoba. 
Ja chciałam napisać kilka zdań 
o naszej kierowniczce bibliote-
ki pani Zofii Pilarz. Dziękuję jej 
za to, że zawsze tak pięknie opi-
suje książki bardzo wartościo-
we, takie które chcę przeczytać. 
Wnuczka pożycza mi je z biblio-
teki. To są książki, które kiedyś 
nie mogły być wydane, bo była 
cenzura. Ona tak ładnie wszyst-
ko opisuje o zesłaniach, o Sy-
berii, o Piłsudskim i o naszych 
bohaterach z wojny od Ander-
sa. Ja mam nieraz łzy w oczach 
jak to czytam.... ach było, minę-
ło. Niech ona pisze jak najwięcej 
o tym, bo ludzie mało wiedzą. 
Nie wiem czy to wydrukujecie, 
ale powiedzcie jej, że tak napisa-
ła kobieta, która dużo przeżyła i 
zna życie. Jak czytałam opis pol-
skich wigilii, to się bardzo wzru-
szyłam. Muszę tą książkę prze-
czytać. Moim znajomym też 
się podoba jak ona to tak ład-
nie opisuje. Pozdrawiam was 
wszystkich i życzę dużo zdro-
wia.

Helena W.

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie

WYSTAWA HAFTU

„Igłą malowane”
Jadwigi Buszty

Luty 2013

Otwarcie wystawy 5 lutego (wtorek) 2013 o godzinie 16.30

Mieszkanka Karska od 1972 roku. Mężatka, matka 
trojga dzieci i babcia sześciorga wnucząt. Haftem in-
teresowała się od młodości, pierwsze kontakty z igłą 
i nitką miała poprzez swoją babcię i mamę. Od nich 
zdobywała pierwsze „szlify hafciarskie”. Po przejściu 
na emeryturę w 2005 roku każdą  wolną chwilę po-
święca swojej pasji. Tematem jej prac są wiejskie pej-
zaże, martwa natura, znane reprodukcje oraz motywy 
związane z naszą świąteczną tradycją.
Jest to pierwsza wystawa prac Pani Jadwigi Buszty.

Biblioteka poleca

 

Powiat goleniowsko-nowogardzki

 Zbiórka podpisów  
- wielki odzew mieszkańców 

We wtorek rozpoczęliśmy zbiórkę podpisów 
pod obywatelską inicjatywą uchwały wszczyna-
jącej procedurę złożenia wniosku o zmianę na-
zwy powiatu na powiat goleniowsko – nowo-
gardzki. Mieliśmy świadomość po wcześniej-
szych wielu spotkaniach, że tę zmianę  popiera-

ją nasi mieszkańcy, ale odzew i zaangażowanie 
w rozpoczętą  zbiórkę podpisów przerósł nawet 
nasze oczekiwania! Istnieje szansa, że uda się 
zebrać tak dużą liczbę podpisów, że wskaże ona  
decydentom w sprawie, jak bardzo powszechna 
jest wola obywateli co do proponowanej zmia-
ny. To jest bardzo ważne, aby na kolejnych eta-
pach procedury taki argument funkcjonował. 
Dlatego prosimy – zbierajmy intensywnie w 
wielu  środowiskach, każdy podpis jest ważny. 
W dzisiejszym numerze drukujemy dodatkowo 
listy, jako osobny załącznik. Listy wypełnione 
całkowicie bądź częściowo są zbierane w redak-
cji DN na ulicy Boh Warszawy. 

Paweł Słomski
Stowarzyszenie na rzecz powiatu 

goleniowsko - nowogardzkiego 
Partnerstwo i Rozwój

Powiat  
goleniowsko-
nowogardzki

II Edycja Nowogardzkiej 
„Szkoła Cukrzycy”
„chorzy na cukrzycę wiedzący najwięcej żyją najdłużej”  

Serdecznie zapraszamy 
uczestników „Szkoły Cukrzy-
cy” oraz wszystkie osoby pra-
gnące przybliżyć sobie zagad-
nienia związane z cukrzycą w 
czwartek 31 stycznia 2013r. 
na godz. 16: 00 do Centrum 
Edukacji i Przedsiębiorczo-
ści „PROFIT” Szczecińskiej 
Fundacji Talent – Promo-
cja – Postęp w Nowogardzie 
przy ul. Wojska Polskiego 3, 
sala 107 na wykład w Nowo-
gardzkiej „Szkole Cukrzycy”. 
Tematem wykładu będą za-
gadnienia:

Samokontrola - cele i zasa-
dy. Rola wysiłku fizycznego.

Zajęcia odbywają się raz w 
miesiącu i będą trwały do czerw-
ca 2013r. Czas trwania wykładu 
wynosi średnio około 1,5godz. 
Uczestnikiem szkoły w dowol-
nym czasie jej trwania może 
zostać osoba chora z cukrzy-
cą, członek jej rodziny jak rów-
nież każda osoba, która uzna, że 
może przydać się jej widza o tej 
chorobie. Zajęcia dla wszystkich 
uczestników są bezpłatne. Ak-
tualne informacje o zajęciach 
w Szkole Cukrzycy są zamiesz-

czane na stronie internetowej 
http: //www.cukrzycanowogard.
lh.pl/. Dodatkowe informacje 
można również uzyskać w każ-
dy poniedziałek od godz. 15: 00 
do 16: 00 w siedzibie PSD Koła 
Nowogard ul. Wojska Polskiego 
7 (budynek laboratorium na te-
renie szpitala) lub telefonicznie 
pod nr: 500 553 190; 660 238 
483; 512  626 744 oraz za po-
średnictwem e-mail: cukrzyca-
nowogard@wp.pl

Eugeniusz Tworek
Prezes PSD

Koła Nowogard
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HOTEL • RESTAURACJA 15 POŁUDNIK
PRZYJĘCIA 
WESELnE:

- obiad
- przystawki
- 5 dań gorących
- soki, napoje gaz. 
- kawa - herbata
bez ograniczeń
130 zł osoba
Pokoje hotelowe 
dla gości weselnych 
30 zł osoba
Dekoracja sali GRATIS!

BAL
KARnAWAŁOWY

9 LUTEGO
- obiad
- przystawki
- dania gorące
- soki, napoje gaz.
- kawa 
- herbata
- 0,5 l. wódki
100 zł  od  osoby
Gra orkiestra

tel. 663 412 054 • Kikorze 72-221 Osina
www.hotel15poludnik.kikorze.pl

Klimatyzacja 
Duży taras 

Piec do: prosiaka/dzika

zaprasza na

Restauracja 15 Południk
ZAPRASZA  na

niedzielne, sobotnie obiadki
   Menu na 2, 3 lutego

- grzybowa  lub  żurek
- kotlet de volaille  lub  schab w sosie myśliwskim
- ziemniaki  lub  kluski śląskie
- sałatka grecka  lub  buraczki na ciepło
- kawa, herbata, ciasto

cena  17 zł
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„nasi przedsiębiorcy”                              Joanna Duszyński

Cudze chwalicie swojego nie znacie... 
Joanna Duszyński jest mlodym i prosperującym przedsiębiorcom z naszego miasta. Swój salon ślubny prowadzi od prawie dwóch lat. W grudniu 
zmieniła lokalizację z ul. Bohaterów Warszawy 2, pod adres ul. Warszawska 14/72b. Jak sama przyznaje jest perfekcjonistką i nie pozwala sobie na 
sprzedaż niesprawdzonych lub niskiej jakości produktów, a więc przyszłe panny młode do wyboru mają suknie m.in. marki Emmi Mariage Exclusive. 
Właścicielka cały czas stara się rozwijać swoją działalność, dlatego prócz sukien ślubnych posiada również wszelkiego rodzaju dodatki, od welonów 
po biżuterie. Z cyklu nasi przedsiębiorcy zapraszamy na prezentację „Salonu Ślubnego Maya” oraz rozmowę z jego właścicielką Joanną Duszyński.

Rafał Kowalczyk: Może 
najpierw powiedz mi, czy 
zdarzają się sytuacje w któ-
rych klientki przychodzą z 
panami? 

Joanna Duszyński: Wszyst-
ko zależy od klientki. Ja jak wi-
dzę, że dziewczyna przychodzi 
z narzeczonym, to myślę so-
bie: kobieto, sama sobie odbie-
rasz przyjemność z tego zaku-
pu. Dlaczego, otóż po pierw-
sze - przyszły mąż zobaczy ją w 
tej sukni przed ślubem, po dru-
gie- zdarzały się już przypad-
ki, gdzie klientka ubiera suknię, 
przegląda się w lustrze i czuje 
się pięknie, podoba się sobie w 
tej sukni-ale chłopakowi się już 
taki fason może nie podobać. 
Wówczas dziewczyna ubie-
rze sukienkę, która spodoba się 
jemu, ale wcale nie musi się po-
dobać jej, dlatego uważam, że 
narzeczony przy wyborze sukni 
ślubnej nie jest wskazany. Zda-
rzają się również bardzo za-
bawne sytuacje, w których ko-
bieta w końcu nie wytrzymuje i 
mówi: „idź już stąd - sama wy-
biorę!” (śmiech)

Co cię skłoniło do otworze-
nia salonu z sukniami? Od 
dawna o tym myślałaś?

Taki pomysł był zawsze! Już 
jako mała dziewczynka chcia-
łam mieć salon ślubny, po pro-
stu marzyłam o tym od dziec-
ka. Próbowałam naprawdę 
wielu opcji w swoim życiu, wy-
jeżdżałam nawet za granicę aby 
zarabiać, w końcu powiedzia-
łam sobie, że muszę zrobić coś 
co będzie mi dawało satysfak-
cję. Dużo przy tym mentalnie 
pomógł mi ojciec, wciąż o tym 

rozmawialiśmy, zachęcał mnie 
abym spróbowała robić to co od 
zawsze chciałam robić. No więc 
spróbowałam, oczywiście nie 
było łatwo. Sprzedałam wszyst-
ko co miałam, nawet swój sa-
mochód- bardzo dużo pomógł 
mi również mąż. Zaczęłam po-
szukiwania lokalu i doszłam do 
wniosku, że salon otworzę w 
miejscu, gdzie moja mama pro-
wadziła salon fryzjerski czyli 

na ul. Boh. Warszawy 2. Od 3 
grudnia 2012 roku salon znaj-
duje się już na ulicy Warszaw-
skiej 14/72b. 

Powiedz coś o sukniach 
które sprzedajesz, jakie to są 
marki-jak się ma twój asorty-
ment w porównaniu do kon-
kurencji?

Przede wszystkim nie zama-
wiam sukien z katalogów! Ja 
muszę sama pojechać na po-
kaz, obejrzeć z bliska, niekiedy 
przymierzyć, żeby być w 100% 
pewną, że to towar najwyższej 
jakości. Działam z firmami tyl-
ko takimi z jakimi od zawsze 
chciałam współpracować. Jedną 

z firm zasugerowała mi przyja-
ciółka Gosia i muszę przyznać, 
że był to strzał w dziesiątkę, 
chodzi tu o markę „La Mariet-
te”, która jest naszą lokalną fir-
mą z woj. zachodniopomorskie-
go. Kolejną firmą z którą mam 
podpisany kontrakt jest Gdyń-
ski producent Marietta Maria-
ge- tą markę w modzie ślubnej 
wszyscy znają, to zdecydowanie 
czołówka polskiej mody ślub-
nej. Jednak najbardziej jestem 
dumna z tego, że współpracuję 
z firmą Emmi Mariage Exclu-
sive- ta marka jest jak brylant 
w europejskiej modzie ślubnej. 
Żeby lepiej to zobrazować dla 
osób które mogą nie rozpozna-
wać poszczególnych marek, o 
sukniach Emmi Mariage Exclu-
sive, marzy każdy właściciel sa-
lonu ślubnego i głównie dzięki 
temu, że mam tak wysokiej ja-
kości suknie- odezwała się do 
mnie z własnej inicjatywy an-
gielska firma Verise Bridal, któ-

ra od pewnego czasu również 
ma ze mną kontrakt. 

Czy suknie ślubne, które 
posiadasz w salonie „Maya” 
można wypożyczać?

Tak, oczywiście i tu od razu 
muszę zwrócić uwagę na pod-
stawową różnicę między moim 
salonem, a innymi. Ja suknie 
wypożyczam już w czwartek, 
natomiast klientka suknie od-
dać może w środę- gdzie w in-
nych salonach ten termin jest 
do poniedziałku. Dlaczego tak 
jest? Mianowicie, dziewczyna 
wypożyczająca suknię nie musi 
na ostatnią chwilę myśleć jesz-
cze o tym, ma ją już w czwar-

tek, ona sobie wisi w szafie i 
ma spokój w tym i tak stresują-
cym dniu. Druga sprawa, od-
dając suknię w poniedziałek, 
grafik takiej pary młodych jest 
bardzo napięty, na szybko się 
robi zdjęcia itd. Uważam, że 
jeśli kobieta płaci takie, wca-
le niemałe pieniądze za wypo-
życzenie kreacji, to powinna ją 
wykorzystać w stu procentach 
bez zamartwiania się, czy zdą-
ży oddać. Najważniejsze jest 
dla mnie, by suknia nie była 
wypożyczana tydzień po tygo-
dniu, dzięki temu ja mam czas 
na przygotowanie takiej suk-
ni. Zdarzają się też sytuacje, 
w których „kiecka” się niszczy, 
wtedy otrzymuję od producen-
ta nową suknię, dzięki czemu 
moje klientki nigdy nie pójdą 
do ołtarza w „połatanej kiec-
ce” .

Czy twoje klientki to głów-
nie mieszkanki Nowogardu?

Taka ciekawostka, zdecydo-
wanie więcej pań dokonują-
cych u mnie zakup pochodzi z 
miejscowości oraz miast oko-
licznych. Ja zawsze chciałam 
mieć ekskluzywny salon z naj-
lepszymi sukniami, jednak ba-
łam się, że może się w Nowo-
gardzie nie przyjąć. Klientki z 
większych miast wiedzą, że u 
mnie znajdą suknie tej samej 
klasy, a jednak tańsze od tych 
np. w Szczecinie. To dlatego, że 
w większym mieście właściciel 
salonu płaci większe opłaty i 
siłą rzeczy musi podnieść cenę 
produktów. Niestety, tak się 
przyjęło i wiele osób wychodzi 
z założenia, że jeśli kupi suknię 
w Szczecinie czy Poznaniu, to 
będzie super zakup, bo nigdzie 
takiej nie ma- to nieprawda.   

Co jeszcze może nabyć 
przyszła pani młoda w two-
im salonie?

Wszelkiego rodzaju dodatki, 
czyli welony, bolerka, biżute-
rie i od niedawna udało mi się 
porozumieć również z dostaw-
cą butów. Natrafiłam na wy-
sokiej jakości biżuterie marki 
She, czeskiego producenta, któ-
ra wygląda bardzo ekskluzyw-
nie, a jest w przystępnej cenie. 
Często widzę jak panie ogląda-

ją tą biżuterię ze „strachem w 
oczach” - a naprawdę wcale nie 
jest tak droga w porównaniu 
do innych producentów.

Dbasz o to, by w twoim 
salonie znajdowały się tyl-
ko „świeże” produkty, czyli 
same najnowsze kolekcje?

O tak! To bardzo ważne. W 
salonie znajduje się około stu 
sukien. Co roku we wrześniu 
zaczynam wyprzedaż kolek-
cji z danego roku, w grudniu 
zamawiam przynajmniej 40 
fasonów nowej kolekcji. Dla 
mnie to bardzo ważne, aby np. 
na przestrzeni 2-3 lat dziew-
czyny nie chodziły do ołtarza 
w tych samych sukniach. Po-
wiem szczerze, że nawet je-
śli klientka prosi mnie o jakąś 
daną suknie i ja widzę, że to 
jest fason sprzed roku czy 2 lat 
– to proponuję przyszłej pan-
nie młodej podobną sukienkę, 
ale z nowej kolekcji.

Czy zatrudniasz jeszcze 
kogoś do pomocy?

Tak, pracuje ze mną Joanna 
Skrobiranda, która jest kraw-
cową którą bardzo cenię. Czę-
sto musimy dopasować sukien-
kę do sylwetki Panny Młodej, 
pomoc świetnej krawcowej jest 
tutaj niezastąpiona.

Planujesz jeszcze jakieś 
zmiany w swoim salonie? 
Może chciałabyś jeszcze po-
szerzyć wachlarz różnego 
rodzaju dodatków?

Znając moją osobowość, na 
pewno będę miała zawsze ja-
kieś nowe pomysły. Na pew-
no planuję jeszcze upiększyć 
mój salon. Mam jeszcze cichy 
plan, ale nie mogę go ujaw-
nić, bo ponoć marzenia się nie 
spełniają jak się o nich głośno 
mówi (śmiech). Ale na pew-
no wszystko o czym myślę i 
wszystkie zmiany, mają być na 
lepsze i są związane z branżą 
ślubną.

Czego możemy ci życzyć?
Głównie zdrowia, a później 

przede wszystkim dużo zado-
wolonych klientek.

Dziękuję ci za rozmowę i 
życzę wiele sukcesów.

 Rozmawiał Rafał Kowalczuk 

    

Od lewej: Krawcowa Joanna Skrobiranda i właścicielka Joanna Duszyński

Nowa lokalizacja przy ulicy Warszawskiej
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Jeszcze o dniu Babci i Dziadka 

w Przedszkolu nr 3 
Babcia i Dziadek, to jedne 

z najważniejszych osób w na-
szym życiu. To oni opiekowali 
się nami w dzieciństwie, kiedy 
nasi rodzice byli w pracy, po-
magali nam w robieniu lekcji. 
Babcia piecze najlepsze cia-
sta, świetnie gotuje. To Ona 
pomaga nam szyć ubrania dla 
lalek i pomagała leczyć cho-
rego misia. Wiadomo - nasza 
Babcia jest najlepsza na świe-
cie. Wspaniałością dorównuje 
jej chyba tylko Dziadek, któ-
ry zawsze był chętny do brania 
nas na barana, pomagał jeź-
dzić na rowerze i dawał słody-
cze, gdy nikt nie widział. Bab-
ci i Dziadka nie zastąpi nikt, 
dlatego też sześciolatki gru-
py ,,Tygrysków” z Przedszkola 

Publicznego nr 3 w Nowogar-
dzie przygotowały uroczyste 
spotkanie  dla swoich ukocha-
nych babć i dziadków, podczas 
którego   przedstawiły scenkę 
pt. ,,Niespodzianka dla Bab-
ci i Dziadka”, recytowały wier-
sze i śpiewały piosenki. Licznie 
przybyli goście nie szczędzili 
braw i w skupieniu wysłuchi-
wali swoich wnusiów, którzy 
okazali się być wspaniałymi 
aktorami. Dzieci przygotowy-
wały się do tej uroczystości od 
kilku tygodni. Z zapałem wy-
konywały zaproszenia i upo-
minki dla swoich dziadków, 
oraz uczyły się swoich ról. 

Na spotkanie przybyło wielu 
seniorów. Widać było, że dzie-
ci czuły się prawdziwymi go-

spodarzami, zapraszając go-
ści na słodki poczęstunek. Ta 
uroczystość była wspaniałym 
przeżyciem i doświadczeniem 
dla wszystkich uczestników. 
Dla dzieci, bo nauczyły się le-
piej panować nad emocjami, 
bardziej uwierzyły w siebie i 
swoje możliwości. Dla babć i 
dziadków, bo poczuli, jak bar-
dzo są potrzebni i kochani 
przez wnuki.

Dziękujemy wszystkim bab-
ciom i dziadkom za przybycie, 
wspaniałą atmosferę jaką stwo-
rzyli, miłe słowa i docenienie 
wysiłku dzieci jaki włożyły w 
przygotowanie się do wystę-
pów. Życzymy dużo zdrowia, 
radości i pociechy z wnucząt.

 przygotowała
J. Kuna -wychowawca

Forum Pokrzywdzonych przez Państwo radzi: 

Co to jest „umowa najmu 
okazjonalnego lokalu” 
Wynajęcie mieszkania wiąże się zazwyczaj z zawarciem umowy najmu. W pol-
skim prawie jest kilka rodzajów umów najmu lokali mieszkalnych. Jedną z ta-
kich umów jest umowa najmu okazjonalnego lokalu. Na czym ona polega? 

Umowę najmu okazjonalnego 
lokalu zawiera się na okres do 
10 lat. Zawarcie tej umowy nie 
chroni przed eksmisją.

Umowa taka może być zawar-
ta tylko z osobą fizyczną, która 
nie prowadzi działalności go-
spodarczej. Oznacza to, że ta-
kiej umowy nie można zawrzeć 
z firmą. Do takiej umowy załą-
cza się odpowiednie załączniki, 
czyli:

1)oświadczenie najemcy w 
formie aktu notarialnego, w któ-
rym najemca poddał się egzeku-
cji i zobowiązał się do opróżnie-
nia i wydania lokalu używane-
go na podstawie umowy naj-
mu okazjonalnego lokalu w ter-
minie wskazanym w żądaniu 
opróżnienia lokalu (gdy można 
takie żądanie wręczyć),

2) wskazanie przez najemcę 
innego lokalu, w którym będzie 
mógł zamieszkać w przypadku 
wykonania egzekucji obowiąz-
ku opróżnienia lokalu;

3) oświadczenie właścicie-
la lokalu lub osoby posiadają-
cej tytuł prawny do lokalu o wy-
rażeniu zgody na zamieszkanie 
najemcy i osób z nim zamiesz-

kujących w lokalu wskazanym 
w oświadczeniu; na żądanie wy-
najmującego załącza się oświad-
czenie z podpisem notarialnie 
poświadczonym.

UWAGA: Zawarcie umowy 
najmu okazjonalnego lokalu 
może być uzależnione od wpła-
cenia przez najemcę kaucji za-
bezpieczającej pokrycie należ-
ności z tytułu najmu okazjo-
nalnego lokalu przysługujących 
właścicielowi w dniu opróżnie-
nia lokalu oraz ewentualnych 
kosztów egzekucji obowiązku 
opróżnienia lokalu. Kaucja nie 
może przekraczać sześciokrot-
ności miesięcznego czynszu za 
dany lokal, obliczonego według 
stawki czynszu obowiązującej 
w dniu zawarcia umowy najmu 
okazjonalnego lokalu.

Właściciel po opróżnieniu 
lokalu zwraca kaucję. Termin 
zwrotu kaucji wynosi miesiąc.

UWAGA: Umowa najmu oka-
zjonalnego lokalu oraz zmiany 
tej umowy wymagają formy pi-
semnej pod rygorem nieważno-
ści.

Umowę taką właściciel zgła-
sza naczelnikowi urzędu skar-

bowego właściwemu ze względu 
na miejsce zamieszkania właści-
ciela, w terminie 14 dni od dnia 
rozpoczęcia najmu. Najemca 
ma prawo żądać od właściciela 
okazania dowodu zgłoszenia tej 
umowy do urzędu skarbowego.

Umowa najmu okazjonalnego 
lokalu wygasa po upływie czasu, 
na jaki była zawarta, lub ulega 
rozwiązaniu po upływie okresu 
wypowiedzenia tej umowy. Za-
znaczam, że w umowie powin-
no się określić warunki dokony-
wania podwyżek czynszu.

Po wygaśnięciu lub rozwiąza-
niu umowy najmu okazjonalne-
go lokalu, jeżeli najemca dobro-
wolnie nie opróżnił lokalu, wła-
ściciel doręcza najemcy żądanie 
opróżnienia lokalu, sporządzo-
ne na piśmie opatrzonym urzę-
dowo poświadczonym podpi-
sem właściciela.

Takie żądanie otwiera tak 
zwaną procedurę eksmisyjną, 
która może spowodować przy-
musowe usunięcie z mieszkania 
osoby, która nie opłaca czynszu 
lub zajmuje mieszkanie pomi-
mo zakończenia umowy.

Czytelnicy  interweniują  
Posiłki  z OPS- ciąg dalszy

Nadal budzi emocje  i za-
strzeżenia  opisywany przez 
nas wielokrotnie  sposób  re-
alizowania  przygotowania i 
wydawania w tym roku przez 
gminę  dofinansowanych z 
OPS posiłków dla dzieci i 
młodzieży. Potwierdzają się 
nasze obawy, że  techniczne 
rozwiązania  wydawania po-
siłków  jednak nie eliminu-
je stygmatyzacji grupy dzie-
ci i młodzieży  korzystającej 
z pomocy, czego efektem są 
przypadki rezygnacji z po-
siłku z powodu  odczuwania  
przez korzystających   za-
wstydzenia  wobec otocze-
nia.  Zastrzeżenia dotyczą tez 
jakości posiłków. Poniżej ko-
lejny list w tej sprawie podpi-
sany przez 22 osoby     

Super obiady z Koszalina?
Dotyczy obiadów, które 

otrzymuję z OPS Nowogard. 

Jedzenie, które nam dają to 
nie jest jedzenie. Nie ma żad-
nej poprawy, ryż i kasza są 
niedogotowane, bez tłusz-
czu bo to wszystko kosztu-
je. Był też pulpet w nim było 
80% bułki. Szkoda, że zosta-
ła zlikwidowana krochmal-
nia, były pełne silosy pulpy, 
po co więc niby obiady z Ko-
szalina, można by pulpę goto-
wać i przyprawić, a świnie z 
Nowogardu by jadły . Dlatego 
też życzę, aby władze miasta 
Nowogard miały takie obiady 
do końca życia – tu się oszczę-
dza, a jak światła palą się całe 
24 godz., to dobrze. Napisa-
łem, co by mieszkańcy Nowo-
gardu wiedzieli co mamy od 
ludzi na których głosowali-
śmy. Tu podpisali się ludzie , 
którzy myślą tak jak Ja.

Pod listem 
22 czytelne  podpisy 

Caritas  
informuje 

Zespół Caritas przy parafii pw. WNMP informuje, że w dniu 
1  lutego  (piątek), w siedzibie organizacji przy ul. 700 Lecia (w 
podwórku ZBK), o godz. 10.00 odbędzie się wydawka żywności. 
Uwaga! Ilość towaru ograniczona. 

ks. proboszcz G. Legutko
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Uczyli dzieci zasad bezpieczeństwa

Akcja „Bezpieczna woda”
W czwartek (31 stycznia) dzieci biorące udział w artystycznych feriach organizo-
wanych przez NDK, uczestniczyły w pokazie ratownictwa wodnego przeprowa-
dzonego przez Romualda Kowalskiego i Michała Dawidowskiego. Doświadczony 
nurek oraz ratownik wodny R. Kowalski demonstrował, jak łatwo można zapaść 
się pod lód oraz, jak w takiej sytuacji powinniśmy zareagować.

Akcja „Bezpieczna Woda” jest 
objęta patronatem Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych oraz 
Ministerstwa Kultury i Spor-
tu. Dzieci które w godzinach od 
13:00-14:00 spędzały czas na za-
jęciach pn.”Artystyczne Ferie” w 
NDK, najpierw wysłuchały pod-
stawowych informacji o bezpie-
czeństwie na zamarzniętym je-
ziorze, następnie odpowiadały 
na pytania pana Romualda Ko-
walskiego, a później same je za-
dawały. Doświadczony ratownik 
wodny oraz nurek na własnej 
skórze udowodnił dzieciom, jak 
łatwo można wpaść pod lód oraz 
jednocześnie informował, w jaki 
sposób takiej osobie można po-
móc. Nad bezpieczeństwem 
pana Romualda czuwał strażak 

Michał Dawidowski, który ase-
kurował nurka liną. W momen-
cie kiedy ratownik wpadł pod 
lód, grupka wybranych dzie-
ci musiała dobrać odpowied-
nią rzecz, która pomoże w wy-
ciągnięciu „pechowca”. Dla or-
ganizatorów zajęć bardzo waż-
nym aspektem tego spotkania 
była kreatywność najmłodszych 
uczestników pokazu, ratowni-
cy starali się pobudzić wyobraź-
nię dzieci, które zastanawiały się 
czego można użyć do ratowania 
człowieka spośród tych rzeczy, 

które mają tylko przy sobie. Po-
kaz zakończył się powodzeniem, 
choć bardzo kruchy lód unie-
możliwiał samodzielne „wyjście” 
z wody, a więc pana Romualda, 
na koniec pokazu przy pomocy 
liny dzieci same wyciągnęły ra-
townika z wody. Jak zapowiadają 
organizatorzy, to dopiero począ-
tek zakrojonej na szeroką skalę 
akcji przywracania ratownictwa 
wodnego do Nowogardu, z któ-
rego w końcu nasze miasto sły-
nęło jeszcze w latach 90-tych.

KR   

Romuald Kowalski aż cztery razy zapadał sie pod lód, aby dzieci na własnej skórze 
przekonały się jak ciężko pomóc takiej osobie.jpg

Każdy mors w końcu wychodzi na ląd... 

Uczniowie z wizytą na Policji 
Dnia 23.01.2013 roku 

uczniowie klasy II c wraz 
ze swoją wychowawczynią 
panią B.  Biniecką i peda-
gogiem szkolnym panią A. 
Szymańską  ze Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Nowogar-
dzie, wybrali się na wyciecz-
kę na Komisariat Policji w 
Nowogardzie. Na miejscu 
spotkali się z panem poli-
cjantem podkomisarzem 
Marcinem Kraszewskim, 
który w interesujący i przy-
stępny dla uczniów sposób 
opowiedział o trudnej i od-
powiedzialnej pracy po-

licji. Kim  właściwie jest 
policjant? Policjant, jak każ-
dy z nas, jest przecież zwy-
kłym człowiekiem, do któ-
rego możemy się zwrócić 
z prośbą, problemem itd. 
Jego rolą jest ochrona bez-
pieczeństwa i porządku pu-
blicznego. Wycieczka była 
wypełniona też wieloma 
atrakcjami, m.in. uczniowie 
mogli zobaczyć sprzęt, któ-
ry jest pomocny w ich co-
dziennej pracy. Dzieci zapo-
znały się z ciężką, ale jakże 
potrzebną dla bezpieczeń-
stwa nas wszystkich pracą 

policjantów. Z dużym za-
ciekawieniem zwiedzili po-
mieszczenia Komisariatu, 
które udostępnili dyżurni 
policjanci. Zdecydowanie 
najwięcej wrażeń dostar-
czyło dzieciom „tymczaso-
we” zatrzymanie grupy w 
pomieszczeniu zatrzymań. 
Również wielką atrakcją dla 
uczniów było tzw. „lustro 
weneckie” oraz zasady jego 
wykorzystania w praktyce 
operacyjnej. 

Dla naszych milusińskich 
policjanci przygotowali   
sympatyczne niespodzian- ki, które przekazał  Bur-

mistrz Nowogardu  i Staro-
sta Powiatu Goleniowskie-
go. Każdy uczeń otrzymał 
odblaski do zamontowania 
na plecak, ołówki i plany 
lekcji. Teraz na pewno każ-
dego ucznia będzie widać z 
daleka. Od dzisiaj możemy 
czuć się bardziej bezpiecz-
nie na drodze! 

Uczniowie klasy II c wraz 
ze swoimi opiekunkami 
dziękują Panu podkom. 
Marcinowi Kraszewskie-
mu  za organizację ciekawej 
i pouczającej lekcji  oraz za 

poświęcony czas na opro-
wadzenie, pokazanie  wie-
lu interesujących rzeczy i 
miejsc, które wiążą się z 
pracą w policji.

Inf. własna
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Kochanemu szwagrowi 

Bolesławowi Gąsior 
z okazji 70 urodzin 

moc najserdeczniejszych życzeń, 
dużo zdrowia, zadowolenia  

i radości z gromadki wnucząt  
i wspaniałej rodzinki 

życzy 
Helenka, Jasia i Stasiu

Wygrali maturzyści ze Stargardu 

Konkurs poloneza w NDK 
W piątkowe przedpołudnie (25.01) salę widowiskową NDK opanowali tego-
roczni maturzyści, którzy wzięli udział w Turnieju Poloneza Studniówkowego 
o Puchar Burmistrza Nowogardu. Konkurs odbył się w tym roku po raz 15. Pu-
char zdobyła reprezentacja przewodniczących klas trzecich z I Liceum Ogólno-
kształcącego w Stargardzie Szczecińskim. 

Polonez, jeden z pięciu pol-
skich tańców narodowych, tań-
czony był (i nadal jest) podczas 
ważnych uroczystości, najczę-
ściej podczas rozpoczęcia balu 
czy widowiska. Przyszli matu-
rzyści, którzy wzięli udział w 
tegorocznym turnieju, tańczyli 
go podczas niedawnych stud-
niówek i z estymą oraz uwa-
gą odtańczyli swoje układy na 
scenie podczas konkursu. W 
szranki stanęły w tym roku ze-
społy z trzech szkół:

- I liceum Ogólnokształcą-
cego ze Stargardu Szczeciń-
skiego – klasa IIIa, IIId, IIIe, 
IIIg

Polonez do muzyki pt. „Król 
Jagiełło” (kompozytor: Feliks 
Dzierżanowski); chorografia: 
Ewa Lisowska

- I Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Ppor. Emilii Gier-
czak w Nowogardzie – klasa 
IIIa

Polonez do muzyki z filmu 
„Pan Tadeusz” (kompozytor: 
Wojciech Kilar); chorografia: 
Inga Szymańska

- I Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Ppor. Emilii Gier-
czak w Nowogardzie – klasa 
IIIc

Polonez do muzyki z filmu 
„Pan Tadeusz” (kompozytor: 

Wojciech Kilar); chorografia: 
Urszula Klimczak

  Jury w składzie p. Agata 
Kubiak (przewodnicząca); p. 
Marlena Marchewka oraz p. 
Barbara Źróbek za najlepszy 
uznało występ reprezentacji 
przewodniczących klas trze-
cich z I Liceum Ogólnokształ-
cącego w Stargardzie Szczeciń-
skim. Miejsce II zajęła klasa 
IIIc z I Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Ppor. Emilii Gier-
czak w Nowogardzie, a miejsce 
III ich koledzy z IIIa.

Źródło: NDK 
opr. redakcja 

Rok 1993
Po „Montbudzie” kolej na 

„Trans-Sprzęt” (DN z dnia 
11.02.1993 r. nr 27)

Spółkom powstałym na ba-
zie byłego Przedsiębiorstwa 
Budownictwa Ogólnego grozi 
plajta, a dla znakomitej więk-
szości pracowników tych „na-
jeżonych karykatur” najbliż-
szą perspektywą może okazać 
się „kuroniówka”. Taki finał 
kroi się tym wszystkim, któ-
rzy nie wyciągnęli właściwych 
wniosków z najnowszej histo-
rii przerabianej praktycznie 
na własnych grzbietach. Kto 
ponownie zawierzył komu-
chom, wystrychnięty zostaje 
na bankruta, traci swój zakład 
pracy, krwawicę i perspekty-
wę. Pamiętam szum w prasie 
i telewizji, kiedy prywatyzo-
wano to budowlane przedsię-
biorstwo, a szpice tworzonych 
spółek obsadzał tzw. ”poten-
cjał intelektualny”, służalczo 
posłuszny swojemu pryncy-
pałowi, który nadal faktycz-
nie dyrygował tym  „bała-
ganem” z wczesnokapitali-
styczną etykietą.  Owi to in-
telektualiści przekonali pro-
staków, że związki zawodowe 
to przeżytek, ponieważ teraz 
są wspólnikami, udziałowca-

mi czy też współgospodarza-
mi więc po co zbyteczny ba-
last. Tam gdzie załoga chcia-
ła posiadać swój związek (jak 
w „Trans-Sprzęcie”), pryncy-
pialni stupajkowie elimino-
wali go z życia, podejmując 
„Nagraną” uchwałę walnego 
zgromadzenia. To nic, że była 
bezprawiem, które dopiero po 
trzech kwartałach uchylił sąd. 
Gra szła przecie o czas, w któ-
rym można rozłożyć zakład 
bez ponoszenia konsekwen-
cji w ramach tzw. odpowie-
dzialności zbiorowej. Ostatnie 
zdarzenia w „Trans-Sprzęcie” 
wykazują, że tętno wzrosło. 
Szef spółki nie uzyskał apro-
baty odsądzonej NSZZ „So-
lidarność 80” na redukcję za-
łogi, więc zapowiedział upa-
dłość. Na takie dictum pra-
cownicy wystąpili o zwołanie 
Nadzwyczajnego Zgromadze-
nia Wspólników, bo nie chcą 
umierać w ciszy. W takich 
przypadkach prawa się „nie 
ogra” i niebawem dowiemy się 
– komu bije dzwon.

M. Piórko
Roboty publiczne na wsi, 

Sołtysi do dzieła (DN z dnia 
18.02.1993 r. nr 32)

Z uwagi na wysoki poziom 
bezrobocia w gminie Nowo-

gard dotykający szczególnie 
wsie, proponuję zorganizowa-
nie robót publicznych polega-
jących na pracach porządko-
wych wsi. Prace polegałyby na 
m.in. pracach remontowych 
budynków komunalnych, od-
mulaniu rowów melioracyj-
nych i zbiorników przeciw-
pożarowych, porządkowaniu 
cmentarzy itp. Wyznaczenie 
zakresu robót oraz  nadzór 
nad grupą pracowników bę-
dzie należał do sołtysów. (…) 
Preferowane są osoby pozo-
stające bez prawa do zasiłku. 
Program ten ma na celu po-
moc rodzinom najbiedniej-
szym oraz podwyższenie wa-
lorów estetycznych naszych 
wsi. (…) 

Burmistrz Miasta i Wsi 
Nowogard, Krzysztof Krauze

„POLOWANIE NA CZA-
ROWNICE”  (DN z dnia 
19.02.1993 r. nr 33)

W czasach zamierzchłych, 
ale nie tak znów odległych 
aby nie spisano ich skrupulat-
nie w grubych złoconych księ-
gach, odnaleźć możemy cie-
kawe analogie do czasów nie 
tak znów odległych, którym 
brak tak jasnych i syntetycz-
nych zapisów. Czy ktoś obec-
nie pokusił się o tak precyzyj-

ne określenie przyczyn nie-
powodzeń i klęsk jak to czy-
nili, ot chociażby średnio-
wieczni kronikarze! Można 
u nich znaleźć gotowe recep-
ty na wszelkie krzywdy oso-
biste jak i całych grup spo-
łecznych. (…) Dziś w obliczu 
krach ekonomicznego i kultu-
rowego znów przebąkuje się 
coś o „CZARODZIEJACH I 
NIEWIERNYCH” i do lin-
czów być może nie dochodzi 
jedynie z lęku przed ewentu-
alnością kary. Mój Boże, setki 
lat… a ludzie jak to ludzie po-
trzebują „ZŁOTEGO CIEL-
CA” albo „KOZŁA OFIAR-
NEGO”, nie zadając sobie ele-
mentarnego pytania, czy treść 
mojego życia nie przyczyniła 
się do takiego obrazu rzeczy-
wistości, którą postrzegam!? 
Jakże łatwo winę przesunąć w 
czyjąś stronę, jakże łatwo ule-

ga się hasłom manipulantów 
i karierowiczów ! I jak łatwo 
tymże karierowiczom  ukrę-
cić propagandowe bicze na 
swoich przeciwników, wyko-
rzystując zwyczajną patolo-
giczną wypadkową ogólnego 
niezadowolenia. Mamy w tym 
względzie niezwykłe tradycje, 
na takie postawy pracowano 
kilka-set-leci! A w ostatnich 
kilkudziesięciu powstały na-
wet „Urzędy” do spraw Gło-
su Opinii Publicznej”. Zanim 
więc znów krzykniemy „Zabić 
Żyda”… „Murzyni na Mada-
gaskar”… albo pójdziemy jako 
stado baranów podpalić „Bol-
ka”, zadajemy sobie pytanie, 
na ile mój głos jest moim gło-
sem, a na ile ktoś wykorzystu-
je mnie w charakterze „TRĄ-
BY”.

Zygmunt Heland

Opr. MR

20 lat temu                                 pisał:

ŻYCZEnIA
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Sprzedam nowe, własnościowe,  
2 pokojowe mieszkanie o pow. 58 m2 
w Nowogardzie na ulicy Racibora I 4

KONTAKT:                PIB „PRO-BUD s.c.
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14
tel.: 91 39 25552; 783 570 056    www: probud-nowogard.pl

Kancelaria  
PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077
codziennie od 11 do 18

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA
tel. 504 872 700   
Z DOWOZEM DO KLIENTA

Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 16.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM polecamy zabawki Bruder
Puchar Wojewody Zachodniopomorskiego w piłce nożnej

ZSP Osina I wygrywa turniej
Dnia 25.01 2013 r., w hali OSiR w Goleniowie odbył się turniej o puchar Wo-
jewody Zachodniopomorskiego w piłce nożnej chłopców szkół podstawowych. 

Uczniowie ZSP w Osinie wystąpili w dwóch 
zespołach w składzie: Adrian Banasiewicz, Filip 
Jarota, Damian Zimecki, Jakub i Maciej Smo-
lińscy, Piotr Micał, Aleksander Pakulski, Pa-
tryk Ziółkowski, Gracjan Makosz, Konrad Ko-
zak, Szymon Emche, Kacper Naprawca, Klau-
diusz Olszewski, Paweł Wawreńczuk, Dawid 
Dygorda. Uczniowie pierwszego zespołu ZSP w 
Osinie zajęli pierwsze miejsce otrzymując z rąk 
Wojewody puchar i piłki.

Klasyfikacja końcowa:
1. miejsce ZSP Osina I
2. Sp 2 Goleniów  I
3. Sp 4 Goleniów
4  Sp 2 Goleniów II
5-6 ZSP Osina II, Sp szkolna Goleniów
Opiekunami drużyn byli Michał Janik i Seba-

stian Kowalik
Opr.: KR

Kącik kolekcjonera

100 lat Teatru Polskiego  
w Warszawie
W kole numizmatycznym w Nowogardzie pojawiła się nowa moneta, nie lada 
gratka dla kolekcjonerów. Moneta wybita z okazji stulecia Teatru Polskiego w 
Warszawie, ma nominał 10 zł, Mennica Polska wybije do 28 tysięcy sztuk tych-
że monet. 

Teatr Polski w Warszawie otwarto 29 stycz-
nia 1913 roku premierą „Irydiona” Krasińskie-
go w reżyserii Arnolda Szyfmana- założyciela i 
wieloletniego dyrektora tej sceny. Prace orga-
nizacyjne trwały dwa lata, budynek postawio-
no i wyposażono w niespełna dziesięć miesię-
cy. Do dziś Teatr Polski jest jednym z najpięk-
niejszych i największych gmachów teatralnych 
Warszawy. Staraniem Szyfmana powstał nowo-
czesny, artystycznie inspirujący tatr, który od 
stu lat przyciąga najznakomitsze osobowości 
twórcze. Historię tej sceny tworzyli znakomici 
artyści, m.in.: Kazimierz Dejmek, Juliusz Oster-
wa, Leon Schiller, Ludwik Solski, Aleksander 
Zelwerowicz. Od 2011 roku dyrektorem naczel-
nym Teatru Polskiego jest Andrzej Seweryn.

Narodowy Bank Polski zaświadcza, że mo-
neta kolekcjonerska „100 lat Teatru Polskiego 
w Warszawie” została wybita w Mennicy Pol-
skiej S.A. w Warszawie zgodnie z następujący-
mi parametrami: 

Nominał: 10 zł
Metal: Ag 925/1000
Stempel: lustrzany + tampondruk
Wymiary: 40,00 x 26,00 mm
Masa: 14,14 g
Wielkość emisji: do 28 000 szt.

KR
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Wiktoria córka 
Klaudii Żurawskiej 
ur. 24.01.2013 
z Korytowa

Michał syn Justyny 
Skubała ur. 
29.01.2013 
z Czermnicy

Hania córka 
Dominiki  Mazurek ur. 
27.01.2013 
z Nowogardu

Feliks syn Agaty 
i Krzysztofa 
Mańkowskich ur. 
30.01.2013 
z Nowogardu

Lena córka Justyny 
Waszak 
ur. 26.01.2013 
z Dobrej

Lena córka Katarzyny 
Rutkowskiej 
ur. 27.01.2013 
z Nowogardu

Gabriel syn Izabeli 
Leszczyńskiej ur. 
26.01.2013 
z Nowogardu

 Autor rubryki: Janusz Roguski
Witamy wśród nas...

Starosta Goleniowski
ogłasza przetarg ustny ograniczony

Przedmiot dzierżawy – nieruchomość oznaczona jako dział-
ka nr 144/2 o pow. 1675 m², stanowiąca użytek RIVa, położona 
w obrębie geodezyjnym Strzelewo gmina Nowogard, dla której 
prowadzona jest księga wieczysta nr SZ1O/00050884/4. 

Oddanie przedmiotu dzierżawy nastąpi na czas nieoznaczony z przezna-
czeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 
tj. działki nr 144/1 i 143/1.

Stawka wyjściowa czynszu rocznego do przetargu wynosi 167,50 zł + po-
datek VAT. Stawka czynszu nie obejmuje podatku rolnego.  

Przetarg odbędzie się w dniu 05 marca 2013 r. o godz. 9ºº w Starostwie 
Powiatowym w Goleniowie przy ul. Dworcowej 1 (pokój 125).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wa-
dium, dowodu tożsamości i numeru NIP oraz dodatkowo w przypadku osób 
prawnych: numeru REGON, wypisów z rejestrów i stosownych pełnomocnictw.

Wadium w wysokości 20,00 zł należy wpłacić do dnia 27 lutego 2013 r. w 
kasie znajdującej się w Starostwie Powiatowym w Goleniowie lub na konto: 
Bank Spółdzielczy w Goleniowie  15  9375  0002  0000  0459  2000  0040 (wy-
magane potwierdzenie przelewu). Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień 
wpływu środków na wskazany powyżej rachunek bankowy.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetar-
gu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub za-
mknięcia przetargu. Uczestnikowi, który wygrał przetarg wpłacone wadium 
zalicza się w poczet czynszu dzierżawnego. Wadium ulega przepadkowi w 
razie uchylenia się od zawarcia umowy przez osobę, która wygrała przetarg.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 204 II piętro) lub telefonicznie 91-
418-05-12 wew. 239, 240.

Starosta Goleniowski
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

Przedmiotem dzierżawy są nieruchomości:
1. Działka nr 20 o powierzchni 0,3914 ha (stanowiąca użytek 

RIVa-0,0134 ha, RIVb-0,1089 ha, RV-0,2691 ha, dla której prowa-
dzona jest KW nr SZ1O/00044729/5, stawka wyjściowa czynszu 
rocznego do przetargu wynosi 55,38 zł – wadium 10,00 zł

2. Działka nr 22 o powierzchni 0,4289 ha (stanowiąca użytek 
RIVb-0,1313 ha, RV-0,2976 ha, dla której prowadzona jest KW nr 
SZ1O/00044730/5, stawka wyjściowa czynszu rocznego do prze-
targu wynosi 55,38 zł – wadium 10,00 zł 

3. Działka nr 28/1 o powierzchni 0,2860 ha (stanowiąca użytek 
RV-0,2860 ha, dla której prowadzona jest KW nr SZ1O/00044733/6, 
stawka wyjściowa czynszu rocznego do przetargu wynosi 55,38 zł 
– wadium 10,00 zł

4. Działka nr 28/2 o powierzchni 0,3170 ha (stanowiąca użytek 
RV-0,3170 ha, dla której prowadzona jest KW nr SZ1O/00044734/3, 
stawka wyjściowa czynszu rocznego do przetargu wynosi 55,38 zł 
– wadium 10,00 zł

5. Działka nr 45/1 o powierzchni 0,2826 ha (stanowią-
ca użytek RIVa-0,2826 ha, dla której prowadzona jest KW nr 
SZ1O/00044745/3, stawka wyjściowa czynszu rocznego do prze-
targu wynosi 55,38 zł – wadium 10,00 zł

6. Działka nr 45/2 o powierzchni 0,3914 ha (stanowią-
ca użytek RIVa-0,3914 ha, dla której prowadzona jest KW nr 
SZ1O/00044746/0, stawka wyjściowa czynszu rocznego do prze-
targu wynosi 56,36 zł – wadium 10,00 zł

Powyższe nieruchomości położone są w obrębie 4 miasta Nowogard. Od-
danie w dzierżawę nastąpi czas nieoznaczony z przeznaczeniem na cel rolny. 
Kwota czynszu nie obejmuje podatku rolnego.

Przetarg odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Goleniowie przy ul. 
Dworcowej 1 (pokój 125) w dniu 4 marca 2013 r. o godz. 900 - działka 20, 
godz. 920 - działka 22, godz. 940 – działka 28/1, godz. 1000 – działka 28/2, 
godz. 1020 – działka 45/1, godz. 1040 – działka 45/2. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wa-
dium, dowodu tożsamości i numeru NIP oraz dodatkowo w przypadku osób 
prawnych: numeru REGON, wypisów z rejestrów i stosownych pełnomocnictw.

Wadium należy wpłacić do dnia 26 lutego 2013 r. w kasie znajdującej się w 
Starostwie Powiatowym w Goleniowie lub na konto: Bank Spółdzielczy w Gole-
niowie  15  9375  0002  0000  0459  2000  0040 (wymagane potwierdzenie przele-
wu). Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, 
jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia 
przetargu. Uczestnikowi, który wygrał przetarg wpłacone wadium zalicza się w 
poczet czynszu dzierżawnego. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się 
od zawarcia umowy przez osobę, która wygrała przetarg.

Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasad-

nionej przyczyny.
Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale 

Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 204 II piętro) lub telefonicznie 91-
418-05-12 wew. 239.

Walka o Powiatowe Mistrzostwa Szkół 
Gimnazjalnych i Podstawowych w siatkówce
W ciągu dwóch tygodni za sprawą turniejów organizowanych w SP nr 1 w Nowo-
gardzie (Mistrzostwa Gminy Szkół Gimnazjalnych) oraz SP nr 4 (Mistrzostwa 
Gminy Szkół Podstawowych) wyłonione zostały drużyny, które reprezentować 
będą Nowogard na Mistrzostwach Powiatu w siatkówce dziewcząt i chłopców.

Jako pierwsi rywalizowali 
gimnazjaliści, 14 stycznia br. 
w Szkole Podstawowej nr 1 w 
Nowogardzie rozegrane zosta-
ły Mistrzostwa Gminy Szkół 
Gimnazjalnych w siatków-
ce dziewcząt i chłopców. Dru-
żyny rywalizowały systemem 
każdy z każdym. W kategorii 
dziewcząt zwyciężyły siatkarki 
Gimnazjum nr 1 w Nowogar-
dzie, których opiekunką była 
Anna Łysiak. Zaraz za nimi 
uplasowały się zawodniczki z 
Gimnazjum nr 2 w Nowogar-
dzie prowadzone przez Joan-
nę Dzikowską. Te dwie druży-
ny tym samym uzyskały prawo 
gry na powiatowych mistrzo-
stwach. Smakiem musiały się 
obejść trzecie na podium siat-
karki z Gimnazjum nr 3, któ-
rych poprowadził Bogdan So-
bolewski. Ten sam trener miał 
już większe powody do radości 
podczas rywalizacji chłopców, 
gdyż jego podopieczni wywal-
czyli awans zajmując pierw-
sze miejsce w turnieju. Skład 
finalistów powiatowych mi-
strzostw uzupełniają siatka-
rze z Gimnazjum nr 1 w No-
wogardzie, którzy pod wo-
dzą Anny Łysiak zajęli drugie 
miejsce. Trzecia pozycja przy-
padła podopiecznym Artura 
Gnycha z Gimnazjum nr 2 w 
Nowogardzie.

Natomiast w dniach 24 i 25 
stycznia w hali sportowej SP 
nr 4 w Nowogardzie, odbyły 
się Mistrzostwa Gminy Szkół 
Podstawowych w siatkówce 
dziewcząt i chłopców. W ka-
tegorii dziewcząt, najlepiej za-
prezentowały się siatkarki pro-
wadzone przez Jacka Cieślaka 
ze Szkoły Podstawowej nr 3 w 
Nowogardzie, tym samym wy-
walczając awans na powiato-
we mistrzostwa. Awans udało 
się również wywalczyć zawod-
niczkom gospodarzy, czyli SP 
nr 4 w Nowogardzie, które pro-
wadzone były przez Wiesła-

wa Buczyńskiego. Uczniowie 
SP nr 4 nie zawiedli również w 
turnieju chłopców, gdzie sta-
nęli na najwyższym stopniu 
podium. Razem z nimi na po-
wiatowych mistrzostwach wy-
stąpią siatkarze Szkoły Pod-
stawowej w Orzechowie, któ-
rymi opiekował się tego dnia 
Rafał Urtnowski. Gratuluje-
my wszystkim młodym siatka-
rzom oraz siatkarkom, jedno-
cześnie życzymy udanych wy-
stępów na Mistrzostwach Po-
wiatu.

źródło: UM Nowogard
foto: Rafał Urtnowski

opracował: KR
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tel. 91 57 712 48 
tel. 500 702 884
tel. 500 702 855

BEZPŁATnA POMOC W UZYSKAnIU KREDYTU - OFERTA 20 BAnKÓW

www.mk-kwadrat.pl
DOMY nA SPRZEDAŻ

Błądkowo – 2 pokoje, pow. 110m², działka 1000m² – NOWA CENA!!! 159.000 zł
nowogard –  5 pokoi, pow. 220m², działka 713m² – CEnA 1.500.000 zł
Nowogard – 5 pokoi, pow. 134m², działka 786m² – NOWA CENA 513.000 zł
Nowogard – 6 pokoi, pow. 160m², działka 961m² – CENA 612.000 zł
nowogard (okolica) – dom o pow 180m², działka 3534m² – CEnA 152.000 zł
Nowogard (okolica) – dom o pow. 125m², działka 3100m² – CENA 196.000 zł
Nowogard (okolica) – dom o pow. 160m², działka 1,38ha – CENA 280.000 zł
Nowogard (okolica) – 4 pokoje, pow. 180m², działka 5639m² – CENA 278.000 zł
Stara Dobrzyca – nad jeziorem, biźniak o pow. 71m² – CENA 200.000 zł
Dobra – pow. 73m² + strych do adaptacji , działka 324m² – CENA 160.000 zł
Płoty – 6 pokoi, pow. 100m², działka 1523m² – CENA 310.000 zł
Węgorzyno – bliźniak o pow. 54m² + strych, działka – CENA 155.000 zł
Węgorzyno – 3 pokoje o pow. 90m² +poddasze, działka 1142m² – CENA 330.000 zł
Stargard Szcz. - wysoki standard, szeregowiec o pow. 160m² – CENA 640.000 zł

DZIAŁKI nA SPRZEDAŻ
nowogard ul. Monte Cassino – działka o pow. 2105 m² – CEnA 126.000 zł
nowogard – działka o pow. 1007m², warunki zabudowy, nad jeziorem – CEnA 110.000 zł
Nowogard –  działka o pow. 1600m², warunki zabudowy – CENA 80.000 zł OKAZJA!!!
Nowogard – działka w centrum o pow. 693m²,  – CENA 83.000 zł
Nowogard – działka o pow. 1654m², warunki zabudowy – CENA 110.000 zł
Nowogard – działka o pow. 1472m², możliwość zabudowy – CENA 90.000 zł
Nowogard – działki o pow. 824m², możliwość zabudowy – 69.000 zł
Nowogard – działka o pow. 1038m², możliwość zabudowy – 90.000 zł
Nowogard – kompleks 5 działek budowlanych, pow. 615/ 2 x 824/ 822/ 1038 m² – CENA 98 zł/m²
Nowogard – działka budowlana o pow. 476 m² – CENA 85.000 zł

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie  
za 1 godz. 150 zł (brutto)  
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

BIURO nIERUCHOMOŚCI

POSIADANY CERTYFIKAT JAKOŚCI
   NA DREWNO KONSTRUKCYJNE

Wszystkich Wspaniałych Ludzi prosimy o przekazanie 
1% za rok 2012 Mateuszowi! 

 Nazwa OPP: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”,  ul. Łomiańska 5, 01-
685 Warszawa 

 W rubryce: „Numer KRS%” 0000037904  a w rubryce: „Informacje uzupeł-
niające” należy wpisać: na leczenie i rehabilitację Lang Mateusz (3384) 

 Pamiętaj, aby koniecznie w swoim zeznaniu dodać tą informację: Lang Ma-
teusz (3384) - tylko to gwarantuje, że pieniądze trafią na leczenie i rehabilita-
cję Mateusza!

 Ściągnij na swój komputer instrukcję przekazywania 1% wraz z wszystkimi 
potrzebnymi danymi aby pieniądze trafiły na rehabilitację i leczenie Mateusza.

Dziękuję bardzo! Mateusz wraz z Rodzicami
http://mateusz.szczecinianki.pl/

Wydzierżawię 
lokale handlowe 

o pow. 100 m2

tel. 509 528 688

Wydzierżawię 
lokale usługowy 

nadający się na salon fryzjerski 
lub tp. w centrum miasta

tel. 509 528 688

Serdeczne podziękowania  

dla p. Lucjana 
za pomoc 

w zbieraniu nakrętek 
na rehabilitację naszej córki 
składają wdzięczni rodzice

nowa sekcja w nowogardzkim klubie

Pomorzanin rośnie w siłę!
W środę (30 stycznia) prezes Pomorzanina Nowogard Marcin Skórniewski do-
szedł do porozumienia z Kamilem Strzeszewskim - właścicielem siłowni „Fira” 
i wspólnymi siłami została utworzona nowa sekcja sportowa w klubie Pomorza-
nin - kulturystyka, fitness i trójbój siłowy.

To już czwarta sekcja w Po-
morzaninie po piłce nożnej, 
piłce ręcznej i brydżu spor-
towym. Po krótkich lecz rze-
czowych rozmowach Korne-
la Wielgus, Arkadiusz Siewior, 
Kamil Strzeszewski, Krzysztof 
Skryplonek i Grzegorz Skorup-

ski będą występować w bar-
wach Pomorzanina Nowogard. 
Więcej informacji oraz pre-
zentacja nowej sekcji we wtor-
kowym (5 lutego) wydaniu 
Dziennika Nowogardzkiego.

KR
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nowe mieszkanie na sprzedaż w nowogardzie
3 pokoje, oferta nr EX577641925

TU WYKORZYSTASZ PROGRAM „RODZInA nA SWOIM”

OGŁO SZE nIA DROB nE

KOMPLEKSOWE 
Docieplanie budynków, 

malowanie, szpachlowanie, 
glazura, regipsy, hydraulika, 

adaptacje podasza
tel. 600 626 268

nIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam nowy lokal pod 
sklep spożywczy na os. Gry-
fitów. Tel. 695 264 594, 783 
570 060.

• Sprzedam mieszkanie  3  
pokoje  przy  ul:  Bankowej  
I  piętro. -783 570 060 

• Sprzedam mały dom 57 
m2 ul. Piłsudskiego 2a. 
602 350 301

• Studio reklamy Vizart wy-
najmę pow. Reklamową 
6,5x3m w Nowogardzie 
przy ul. Warszawskiej 11 od 
13.06. tel. 605 522 340

• Sprzedam dom jednoro-
dzinny w Nowogardzie ul. 
Jesionowa 3.  604 284 597

• Sprzedam lub zamienię na 
mieszkanie duży dom po 
kapitalnym remoncie na 
działce 1400 m2 w miejsco-
wości Glicko. Cena 380.000 
zł Tel. 692383706 

• Kupię mieszkanie bezczyn-
szowe/ niskoczynszowe, 
min 3pokojowe, 60-80m 
791443026

• Sprzedam mieszkania, tel. 
91-3910010, 607607814: 
nowogard, ul. Bankowa 
6, pow. 53,70 m2,  cena 
125.000 zł; Dobra; Dobra, 
ul. Traugutta 3A, pow. 
66,90 m2,  cena 79.000 zł

• Do wynajęcia mieszka-
nie trzypokojowe ume-
blowane Ip. Ul. Bankowa. 
603 895 622

• Sprzedam nowe, własno-
ściowe, 2 pokojowe miesz-
kanie, 58 m kw, na os.  Gryfi-
tów. Tel. 783 570 060

• Sprzedam działkę 5 ar. Wła-
snościową Tel. 785 977 351

• Wynajmę  mieszkanie  3  
pokojowe  - 918521437  

• Do  wynajęcia  lokal  han-
dlowy  . – 660143840 

• Sprzedam działkę budow-
laną o pow. 1138 m2 w 
Żdżarach – 3km od Gole-
niowa + projekt, prąd na 
działce. Cena 59 tys. zł. 
Tel. 608 673 811

• Lokal do wynajęcia 60 m2 
przy ul. 700 lecia 20b. 35 zł/
m2 plus opłaty. Tel. 91 39 
20 676; 0049 40 53 16 99 16

• Sprzedam garaż z energią 
elektr. Murowany w ciągu 
ul. 5 Marca. Cena 23  000 
zł. Tel. 605  402  773 (15.00-
18.00).

• Do wynajęcia mieszkanie   2  
lub  3  pokojowe urządzone. 
Tel.  693850197

• Wynajmę lokal w Płotach, 
tel. 695 044 663

• Stancja dla uczniów, pokój 
2 osobowy, osobne wejście, 
tel. 609 307 327

• LOKAL  do wynajęcia  60 
m2  , 1 m2 / 35 zł.  Tel . 
913920676 – Plus  opłaty .

• Sprzedam  mieszkanie  2 
pokoje  I  piętro  ul: Kowal-
ska Tel. 888 676 231 –

• SPRZEDAM    -   mieszka-
nie  3 pokoje  III  piętro    69, 
60  m2, środkowe  przy  
ul:  Bohaterów  Warszawy  
Tel.663321366  vis avis  PZM 
– otu.

• Pokój do wynajęcia Nowo-
gard. 609 004 967

• WYNAJMĘ  LOKAL  o po-
wierzchni   2X 30  m 2 w 
centrum  miasta po remon-
cie . Tel.510170263

• DO WYnAJĘCIA  -  miesz-
kanie  3 pokojowe  po  
kapitalnym  ramoncie  
na  ul:  Warszawskiej  
14   w   nowogardzie . 
Tel.510142179

• Sprzedam   pawilon   han-
dlowy  o powierzchni  36  
m2  znajdujący  się  na te-
renie  boiska  1 L-o  w  No-
wogardzie  . Tel.605575488 . 

• Sprzedam  mieszkanie  
46  m   2 pokoje   .parter  . 
Tel.604908983 . 

•  Do wynajęcia pomiesz-
czenie 180 m2 ogrzewane, 
ciepła woda, toaleta. 609 
245 816

• Sprzedam mieszkanie 3 po-
kojowe, własnościowe 66,9 
mkw, I piętro, środkowe, z 
garażem, piwnica, glazura, 
terakota, kuchnia w zabu-
dowie, panele, nowe okna, 
drzwi antywłamaniowe, ro-
lety, na Osiedlu Radosław, 
cena do uzgodnienia, tel. 
695 644 125.

• sprzedam mieszkanie bez-
czynszowe 62 m2 z zabu-
dowaniami i działką 600 
655 365

• Mieszkanie do wyna-
jęcia dwupokojowe 42 
m2, Ip. 700 Lecia 4. Tel. 
785 140 754

• Wynajmę kawalerkę 42 m2 
na ul. Matejki w Goleniowie. 
601 728 457

• SPRZEDAM  -   Mieszka-
nie   2  pokoje   48 m 2   w  
centrum   N-du  II  piętro . 
Tel.607617849  

• Sprzedam mieszkanie w 
Nowogardzie przy ul. Armii 
Krajowej 51, pow. 45,60, I 
p. wraz z garażem przy ul. 
Zamkowej. Tel. 601 555 108  

• Kupię mieszkanie dwupo-
kojowe w Nowogardzie. 
608 302 040

• Sprzedam   mieszkanie  wła-
snościowe  na  Waryńskie-
go,  3  pokoje  oraz  garaż.
Tel.605856553,  913503246  
wieczorem

• SPRZEDAM  -   mieszkanie    w   
Nowogardzie   przy   ul:Armii  
Krajowej 51 , powierzchnia 
45,60 m2 ,  II  piętro  wraz z  
garażem pry ul:Zakmowej . 
Tel.601555108 .

• WYNAJMĘ   mieszkanie  50  
m 2 ,dwupokojowe  od   01/ 
02/ 2013 r. Tel.693936767 .

• GARAŻ   w  bloku  sprze-
dam  ul: Kowalska  1 . Tel. 
784584294 . 

• Wynajmę lokal użytkowy 
Nowogard ul. Warszawska 
14. 60 m2, Tel. 691 125 617

•  Kawalerka  na  sprzedaż   ul:  
Warszawska . Tel.505938301 

• Kupię  mieszkanie  2 poko-
jowe. Tel.608302040.   

• Mieszkanie   do  wy-
najęcia  umeblowane  
.Tel.601724492 .

• Do   wynajęcia   pokój. 
Tel.796029756. 

• Posiadam kawalerkę do 
wynajęcia, umeblowana. 
517 508 374

• Garaż do wynajęcia ul. 
Boh. Warszawy 21. Tel. 91 
39 20 307

• Sprzedam mieszkanie 
czteropokojowe w nowo-
gardzie lub zamienię na 
dwupokojowe. 503  341 
537

• Garaż  w  bloku   sprze-
dam   ul: Kowalska  1 
.Tel.784584294 

MOTORYZACJA

• Sprzedam Skodę felicię 
combi LXI rok 1999 poj. 1.3 
pierwszy właściciel, cena do 
uzgodnienia. 693 877 559

• Sprzedam WV mini vento 
rok prod. 1993 poj. 1.9 cd. 
Tel. 609 966 517

• Sprzedam koło z felgą do 
40 + opona. 91 39 18 307

• Sprzedam Mitsubishi Paje-
ro 3.2 motor 2000 rok prod. 
2000 diesel. Cena 26 000 zł. 
665 544 518

• Sprzedam    BMW  E – 36  
,  320  i  , cena   4,700,- zł. 
Tel.697329453

• Sprzedam  Opel – Vectra  , 
1993  poj.1,6   , wgniecione   
lewe  tylnie  drzwi  ,  tanio. 
Tel.664996984 .

• Sprzedam Renault Kan-
goo, samochód ciężarowy 
rok prod. 2006 poj. 1,5 DCI  
elektr. Szyby, klimatyzacja, 
wspomaganie kierownicy, 
centralny zamek + alarm 
elektr. Sterowane luster-
ka. Po wymianie rozrządu, 
pompy wody, nowy aku-
mulator, wymieniony olej i 
wszystkie filtry. Nowe kloc-
ki hamulcowe, nie wyma-
ga wkładu własnego. Stan 
bdb Tel. 668  844  738 cena 
11.000 zł do uzgodnienia.

ROLnICTWO

• Grykę sprzedam. Tel. 
795 916 988

• Sprzedam słomę w snop-
kach i. Tel. 782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL. 783678070

• Sprzedam tanio króliki. 
669 929 717

• Kupię łąki, nieużytki!!! 
Kontakt 91 39 23 887, 696 
443 643

• Kupię słomę belowaną z 
dowozem. 91 39 20 307

• Sprzedam    prosiaki  . Tel. 
888757586 

• Kupię    oponę   do  ciągnika   
C – 360 . Tel.661630044 .  

USŁUGI

• MAKIJAŻ   KARNAWAŁOWY  
PLUS   RZESY  -  606979108  

• Usługi transportowe do 1 

tony, Bus skrzyniowy i kry-
ty. Tel. 693 716 085.

• Odśnieżanie dachów. Tel. 
607 137 081.

• Firma Usługowa „Zielona”. 
Wynajem sal na: konferen-
cje, zebrania, szkolenia. Tel. 
91 39 26 691.

• Wyjazdy Niemcy, Holandia. 
Niskie ceny z domu pod 
dom. 603 038 944

• Usługi transportowe IVECO 
dostawcze + laweta + bus 
osobowy do 9 os. Tel. 609 
931 915, 607 580 172.

• MALOWAnIE, MOnTAŻ 
PAnELI PODŁOGOWYCH I 
InnE DROBnE nAPRAWY 
WYKOnA „ZŁOTA RĄCZ-
KA”; 91 39 22 783, 784 79 
22 70

• Czyszczenie uszu za pomo-
cą świecowania Nowogard, 
ul. Zielona 3. 91 39 20 714

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

• Bruk-lin układanie kostki 
brukowej. Tel. 607 083 893, 
www.bruk-linnowogard.
com.pl

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

• Przewozy przeprowadzki 
Nowogard i okolice. 784 
499 535

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VI-
ZART - oprawianie prac - w 
2 minuty., bindowanie, wy-
druki A3-A4 kolor, ksero A3-
A4 - kolor, laminowanie A3-
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MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Nowość

energooszczędny pro�l

6 komorowy

z 3 uszczelkami

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

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

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

OGŁO SZE nIA DROB nE

Kino „ORZEŁ” - zaprasza
01.02.2013 godz. 20.00
02.02.2013 godz. 20.00
03.02.2013 godz. 20.00

FACECI OD KUCHnI
Komedia, Francja, Hiszpania 2012, 84’

12 zł ; 11 zł ulgowy;  od lat 15

08.02.2013 godz. 19.00
09.02.2013 godz. 19.00
10.02.2013 godz. 19.00

SUPERMARKET
Thriller, Polska, 2012, 84’

12 zł ; 11 zł ulgowy;  od lat 15

15.02.2013 godz. 19.00
16.02.2013 godz. 19.00
17.02.2013 godz. 19.00

ATLAS CHMUR
Dramat, Sci-Fi, Honkong, Niemcy, USA, 

2012, 172’

12 zł ; 11 zł ulgowy;  od lat 15

22.02.2013 godz. 19.00
23.02.2013 godz. 19.00
24.02.2013 godz. 19.00

TAnGO LIBRE
Dramat, Belgia, Francja, Luksemburg, 

2012, 105’

12 zł; 11 zł ulgowy;  od lat 15

APTEKA MAJOWA W NOWOGARDZIE 

ZATRUDNI na 1/2 etatu
TECHNIKA FARMACJI

Praca od kwietnia w godzinach popołudniowych.
KONTAKT: 783 744 001, 091 3070708

A4. Tylko u nas największy 
wybór okładek. Nowogard, 
ul. 700 lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Transport BUS-MAX. 
784 053 493

• Usługi remontowo-bu-
dowlane, docieplenia. 
784 053 493

• Przepisywanie prac (ma-
gisterskich, licencjackich, 
innych), dokumentów, CV, 
listów motyw. innych. Wy-
druki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, 
ul. 700 lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). tel 605 
522 340. 

• Usługi koparko- ładowar-
ką + transport nowogard.  
514172446   

• REMOnTY na każdą kie-
szeń. 609 715 839

• TWOJA KSIĘGARnIA In-
TERnETOWA WWW.KSIE-
GARNIACYMELIA.OSDW.PL

• Remonty i wykończenia. 
601 567 369

• Żłobek Błękitna Chmurka 
660536104

• Organizacja urodzin w Błę-
kitnej Chmurce, weeken-
dowe warsztaty i zajęcia, 
660536104.

• nauka  j. angielskiego 
i niemieckiego , Szkoła 
Języków Obcych „GER-
MAnIC” tel. 607  545  991; 
w w w. n i e m i e c k i n owo -
gard.pl

• „niemiecki w 4 tygodnie” 
dla wyjeżdżających. Szko-
ła Języków Obcych „GER-
MAnIC” Tel. 607  545  991 
rozpoczęcie kursu połowa 
lutego 2013 r.

• Mycie okien. 507 984 623

• J . angielski   -  697583403  

• Korepetycje  j.angielski  , 

tłumaczenie  dokumentów, 
pisanie  prac, przygot.  do  
testów  i  matury .  Tanio . -  
605299895  

• Naprawa  ,  regulacja  okien  
,  drzwi  PCV  i  drewna  -  
695181070

• Fast – Driver, tanie usłu-
gi transportowe tel. 
721 230 990

• NAPRAWA  SPRZĘTU  RTV  
ul: Kazimierza  Wielkiego  7  
, tel.913920737  .

• Malowanie ,  szpachlowanie  
,  panele .Tel.788566432 

• Pogotowie budowlane. 
Tel.506040641 

• Układanie Polbruk i kamie-
nia. Solidnie, fachowo i ta-
nio. 669 589 863

• Remonty  ,  wykończenia 
, malowanie, gładzie , gla-
zura , terakota,  zabudo-
wa   z  płyt   gipsowych . 
Tel.601567369 . 

• Organizowanie  kuligów  
konnych  Tel.607739866  .  

• Remonty  mieszkań  w  
środku   i   na   zewnątrz  - 
794 115 153 

• KOMPLEKSOWE -  Docie-
planie  budynków , ma-
lowanie, szpachlowanie , 
glazura , regipsy ,  hydrau-
lika  , adaptacja  poddasza 
.Tel.600626268 .

• Usługi    malarskie  . Tel. 
790590363 .  

• USŁUGI   -  Remontowo-Bu-
dowlane . Tel.504595424 .   

• KOREPETYCJE Z MATEMA-
TYKI PRZYGOTOWANIE DO 
ZALICZEŃ DLA LICEALI-
STÓW ORAZ GIMNAZAIALI-
STÓW Tel: 723328678 e-ma-
il matmand@op.pl

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, ro-
dzinne, urlopowe, emery-
talne – Niemcy, Holandia, 

Anglia, Irlandia, Dania, Bel-
gia, Austria, Włochy, Norwe-
gia, USA. Tel. 71 385 20 18 
lub 601 759 797

• Zatrudnię pilarza do pracy 
w lesie. 726 649 215

• Fryzjera, fryzjerkę zatrud-
nię, Goleniów. 607 687 676

• FERMA  DROBIU  BOGUSZY-
CE  - ZATRUDNI   pracow-
nika  . Wymagane prawo 
jazdy   na  ciągnik  +  przy-
czepę , obsługa  kombajnu  
zbożowego . Mile  widziane  
doświadczenie w  gospo-
darstwie  rolnym. Oferty 
kierować ; mail :  boguszy-
ce13@op.pl    lub  na  adres  
; Ferma  Drobiu Boguszyce  
13, 72-200  Nowogard  . 

• MALZENSTWO PODEJMIE 
PRACE Z MIESZKANIEM NA 
FERMIE, GOSPODARSTWIE 
ROLNYM LUB AGROTURY-
STYCZNYM TEL.511630918 
oraz 798393429

• Podejmę pracę jako kierow-
ca C+E z doświadczeniem 
Polska – Szwecja – Norwe-
gia. Posiadam ADR. 663 965 
088

`InnE

• Sprzedam  drewno  komin-
kowe  i  opałowe  . Transport 
. Tel.691466441

• Sprzedam drewno  bukowe 
i dębowe pocięte i porąba-
ne- 603 353 789

• Sprzedam laptopa Lenovo, 
Y530, cena 1600 zł, tel. 605 
522 340

• Sprzedam wieżę Diora WS 
442, srebrna, 4 lementy: 
wzmacniacz, tuner prze-
strojny, korektor, deck szu-
flada, stan idealny, używa-
na sporadycznie, cena 780 
zł do uzgodnenia. tel. 605 
522 340.

• Sprzedaż  drewna    ko-
minkowego      i   opało-
wego  atrakcyjna  cena   - 
726 649 215 

• Sprzedam nową mało uży-
waną lub wynajmę na-
grzewnicę olejową, na gwa-
rancji. Idealna do osuszania 
budynków. Tel. 605 522 340

• Sprzedam stare skrzypce z 
futerałem. Cena do uzgod-
nienia. 661 866 850

• Sprzedam   sukienkę   ko-
munijną  .Tel.692069168 

• Oddam piękne szczeniaki, 
piesek i suczka po pudelce. 
661 563 456

• 43/44 sprzeda drewno, ga-
łęziówkę i zrąbki opałowe. 
509 821 040

• SPRZEDAM    -  DREWO  KO-
MINKOWE   I   OPAŁOWE 
.TEL 667788820

• Sprzedam klatki na kró-
liki wraz z kotnikami. 
507 198 923

• Sprzedam Playstation 2 + 
pad bezprzewodowy + kie-
rownica + karata pamięci i 
2 gry, cena 250 zł. Tel. 609 
60 435

• Sprzedam drzewo na opał, 
buk cięte w klocki i gałę-
ziówka. 606 500 564

• Sprzedam drewno komin-
kowe, opałowe, gałęziów-
kę. 722 050 889

• Sprzedam   na opał  odpa-
dy  tartaczne  , pocięte   w  

klocki  lub  w  całości do  
samodzielnego pocięcia  . 
Tel.514740538

• Skup pił niesprawnych i 
zatartych, Sihl, Husqvar-
na, cena 100 zł, tel. 721 
668 245, dojazd do klien-
ta.
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Pół godziny  
w towarzystwie Karoliny

Dla naszych najmłodszych

K
U

PO
N

  9

Krzyżówka panoramiczna

Dziś 2 zadania. Hasło, które powstanie z PIERWSZYCH liter z odgadniętych rysunków oraz rysu-

nek do pokolorowania. Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie . 
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane prace do redak-

cji Dziennika. 

ZECER

Oprócz błękitnego nieba i art. biurowych
polecamy naszym Klientom

ŚRODKI CZYSTOŚCI 
W KORZYSTNYCH CENACH

Ludwik  1 l 
4,59 zł

Rozwiązanie krzyżówki z dnia 25 I  
Pamiętajmy o dniu babci i dziadka
Alicja Wypych, Jadwiga Maknia, Christiana Syfert, Roman 

Kaczmarek, Danuta Skowron, Maria Sowińska, Alina Majda, 
Piotr Feliksiak, Damian Zwoliński, Halina Stefańska, Janina Ja-
nicka, Jerzy Siedlecki, Małgorzata Król, Katarzyna Młynarska, 
Krystyna Młynarska, Halina Domagalska, Krystyna Zawidzka, 
Grażyna Siedlecka, Józef Kochelski

Zwycięzcy: Damian Zwoliński, Krystyna Zawidzka, Jerzy Sie-
dlecki,

Dla najmłodszych nr 4 
Dawid Król, Madzia Skowrońska, Mateusz Konior, Ada Sa-

niuk, Kacper Skowroński, Oliwia Feliksiak, Julia Furmańczyk, 
Andżelika Sulikowska

Zwycięzca:  Andżelika Sulikowska - zapraszamy po odbiór 
bonu do redakcji.
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InFORMATOR LOKALnY - nOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

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

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

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

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

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

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

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

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

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

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

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

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

 
Nowogard 

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

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

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

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

REGULARnA LInIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z nowogardu do Szczecina: 5:25 D; 5:50 D; 6:55 Ex; 8:15 E7x; 9:25 E7x; 10:25 E7x;  
12:00 E7x; 12:30 E7x; 13:10 E7x; 13:25 E7x; 16:06 E7x; 16:35 E7x; 17:30 7x; 17:40 7x.
Ze Szczecina do nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50 D; 7:45 D; 8:35 E7x; 9:45 E7x 11:00 E7x; 
11:35 E7x; 11:50 E7x 13:55 E7x 14:40 E7x; 15:10 E7x; 15:25 E7x; 18:25 E7x; 19:00 E7x
Legenda: D - kursuje od pon do pt;   E kursuje od pn - sob.; x - nie kursuje w święta

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAn BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL.   607 310 591 

OD POnIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
nIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa nOWOGARD – GOLEnIÓW – SZCZECIn 
nowogard ul. Rzeszowskiego : 5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A),  7:50(A), 8:05(7), 

8:25(2,4,6), 8:35(A), 9:10(1,3,5,7), 9:15(2,4,6), 10:05(A)10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:50(A,7), 13:00(A), 13:10(A), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 16:00(7), 
16:25(7), 16:30(1,3,5) 16:40(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(7) 17:50(A,7) 18:05(4,5,6,7) 18:20(A,7)

TRASA SZCZECIn – nOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 9:25(A), 11:55(A,7) 12:20(A,7), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 

14:30(1,3,5,7)  14:35(2,4,6) 14:55(A,7), 15:10(A) 15:25(A,7), 15:50(A) 16:15(A,7)  16:30(A), 
18:05(A,7,R) 18:20(A,7) 19:05(A,7) 19:25(A,7) 19:50(A,7)

Szczecin ul. Dworcowa :  6:20(A), 7:35(A), 8:40(A,7), 9,00(7,R), 10:05(A,7),  10:50(A,7),  
11:40(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7), 20:15(A,7),

Goleniów, Dworzec PKP :  7:05(A), 8:20(A), 9:25(A,7), 9:45(7,R), 10:10(A),  10:50(A,7),  
11:36(A,7), 12:26(A), 12:42(A,7),  13:05(A,7), 13:45(7), 14:20(A),  14:45(A,7,R), 15:05(7), 
15:20(1,3,5,7) 15:26(2,4,6) 15:40(A,7) 15:55(A)  16:08(A,7) 16:40(A) 16:59(A,7) 17:15(A), 
17:40(A,7)  18:50(A,7,R)  19:05(A,7), 19:50(A,7) 20:10(A,7) 20:35(A,7) 21:00(A,7)

Trasa nOWOGARD – MASZEWO 
nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:20(S) 15:15(S)
Trasa MASZEWO – nOWOGARD 
Maszewo :  6:55(S) 16:00(S)
Trasa nOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:50(F),  11:30(F),  13:50(F),  
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - nOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia :  9:40(A), 12:45(A), 15:05(A)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursu-

je w niedziele niebędące świętami F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt 1,3,5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska    

ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW (8.12.2012-9.02.2013)
Do  Kołobrzegu
7.19 -  kursuje od poniedziałku do soboty oprócz dni 
świątecznych 9.54  - kursuje 9.XII.12r - 26.XII.12r.w 
niedziele i święta, 29.XII.12r - 06.I (we wtorki)(w sobo-
ty)(w niedziele),12.I-27.I, (w soboty)(w niedziele),3.II
9.55   - kursuje 15.XII.12r.
10.01   - kursuje 22.XII.12r, 2.II, 9.II,
11.47   -  kursuje 9.XII.12r, 16.XII, 12-9.II,
11.55   -  kursuje 10.XII.12r,-15.XII.12r
13.54   - kursuje 20.XII.12r,- 28.XII.12r w (poniedział-
ki) (czwartki) (piątki), 4.II-8.II 
13.57  -  kursuje 10.XII.12r - 19.XII.12 r., od poniedziałku do 
piątku 31.XII.12r, 2.I - 4.I, 7.I - 1.II od poniedziałku do piątku
15.47   - codziennie
17.41 - kursuje 9.XII.12r,-23.XII.12r codziennie oprócz 
soboty, 26.XII.12r,- 8.II codziennie oprócz soboty
20.24  - kursuje 9.XII.12r, - 23.XII.12r, 26.XII.12r - 9.II

Do Szczecina
5.26   -  kursuje 10.XII.12r - 24.XII.12r od poniedział-
ku do piątku
6.31   - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz 
dni świątecznych
7.52   - codziennie
10.53   - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
dni świątecznych
12.48   - kursuje 9.XII.12r, 16.XII.12r, 22.XII12r - 1.I 
(we wtorki)(w środy) (w soboty) (w niedziele), 5.I-9.II 
(w soboty) (w niedziele)
12.53   - kursuje 15.XII.12r
14.59   - kursuje codziennie oprócz soboty
16.48   - codziennie 
18.43   - kursuje 9.XII.12r - 23.XII.12r, 26.XII.12r - 9.II,

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: no wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny,  

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport,  Jarek Dąbrowski redaktor techniczny.    
Ad res re dak cji:  72-200 no wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65, tel./fax 91 392 50 87;  

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

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07
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Serwujemy smaczne jedzenie
Zapraszamy na Niedzielne Obiady
Dobra muzyke
Miła atmosfere

Kontakt: 
604103 158, 509 284 384

Organizuje:

Serwujemy smaczne jedzenie
Zapraszamy na Niedzielne Obiady
Dobra muzyke
Miła atmosfere

wesela, urodziny,
stypy, dancingi, karaoke

i imprezy okolicznosciowe

nowy kurs 4.02.2013 r.

OKNO 1465 mm szer. x 1435 mm wys.

SZYBA K=1,0 • OKUCIE MACO
PPUH "JOGA" sj.

ul. Górna 4,
72-200 Nowogard
tel. 91 39 25 501

OKNA-SUPERPROMOCJA !!!

TYLKO 499zł*
*cena netto

91 443 51 87, 94 721 61 83
59 833 43 12,  698 230 205

www.partnerstal.pl

GARAŻE BLASZANE WIATY 
BRAMY GARAŻOWE

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

Z AT R U D n I M Y 
samodzielną księgową 
do prowadzenia spółki z o.o. 

    Oferty kierować na adres: kadry@toyotanowogard.pl

Nr 8 (2142)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

16

www.dzienniknowogardzki.pl

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

codziennie od 11 do 18

PIASEK, ŻWIR,   
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM  
DO KLIENTA

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

 
 

 
 
 

If you have the drive, 
we have the means 

 
Firma Swedwood Poland oddział w Resku poszukuje 

kandydatów na stanowiska średniego szczebla zarządzania 
 

Mistrza/Brygadzisty produkcji 
 
Grupa Swedwood powstała w 1991 roku i stanowi produkcyjną część w grupie IKEA. 
Naszym zadaniem jest produkcja mebli z drewna lub jego komponentów. Grupa 
Swedwood zatrudnia około 16000 pracowników w 33 zakładach produkcyjnych i 
biurach zlokalizowanych na trzech kontynentach. www.swedwood.com 
 

Oferowane stanowiska wymagają samodzielności w rozwiązywaniu 
problemów, umiejętności pracy w zespole, decyzyjności,  umiejętności 
planowania, organizowania, inicjatywy oraz otwartości na zmiany. 
 
Poszukujmy kandydatów: 
 
- z wykształceniem średnim, średnim technicznym,  
- z doświadczeniem w pracy na  w/w stanowisku 
- z doświadczeniem w zarządzaniu pracownikami w firmach produkcyjnych 
- mile widziana znajomość języka angielskiego. 
 
Oferujemy interesującą pracę pełną wyzwań, w dynamicznie rozwijającej się firmie, 
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Grupa Swedwood powstała w 1991 roku i stanowi produkcyjną część w grupie IKEA. Naszym zadaniem jest 
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

s. 10s. 5s. 4

Kancelaria  
Prawna

nawet trudne sprawy

601 949 077

Zawiadamiamy, że w Nowogardzie rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radców Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca Prawny Radosław Górski 
oraz Radca  Prawny Paweł Iwan. Kancelaria mieści się przy  
Pl. Wolności 9, budynek dawnego hotelu „Cisy”, pokój nr 8 (parter). 

Telefony do Kancelarii: 788-802-101, 694-403-733.

Usługi  
ogólnobudowlane
remonty • docieplenia

782 860 130

To nie żart, 
to ból  
nieutulony

Czytaj s. 2

Czytaj s. 3

Czytaj s. 6

Czytaj s. 6

ZAPISZ SWOJE DZIECKO DO SZKOŁY 
www.sp4.nowogard.pl

NNIIEEPPUUBBLLIICCZZNNAA  SSZZKKOOŁŁAA  PPOOLLIICCEEAALLNNAA  
ogłasza nabór na kurs kwalifikacyjny 

w zawodzie opiekun medyczny,
umożliwiający zdobycie kwalifikacji K1. świadczenie usług 
opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 
WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE NIE JEST WYMAGANE!!!

 

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

Zapisy do 21.12.2012 
(o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń) 

wwwwww..zziieelloonnaa..mmoojjaasszzkkoollaa..nneett  
 

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

Droga  
do jeziora 
rozebrana

Nowy 
radny?

6 lutego 2013 r.
od 10.00 - 11.00

środa  udzielane będą
bezpłatne porady prawne

w redakcji,   
ul. Boh. Warszawy 7A

w sprawie pilnej  
601 994 077

Prywatne Policealne Studium Zawodowe 

Ul.  3 MAJA 22, 72-200 Nowogard, Tel.91-3922181 

Ogłasza nabór na semestr zimowy (luty 2013) 

na kierunki: 

TECHNIK ADMINISTRACJI czesne 70 zł/miesięcznie 

TECHNIK BHP   czesne 70 zł/miesięcznie 

Tragiczne wydarzenie z dziewczyną w tle...

Czy chciał go zabić?

Czytaj s. 3

Nie lubię   
poniedziałku

Trzymał 
narkotyki 
w lodówce

Gałęski 
o maturach

Co można  
zapisać w  
testamencie
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Byłeś świadkiem  ciekawego zdarzenia, wykonałeś oryginalne zdjęcia, jesteś w 
posiadaniu interesujących wiadomości?  

Zadzwoń lub napisz do nas o każdej porze. 

Tel. 513 088 309
e-mail: poligraf@post.pl

Kronika  
policyjna

28.01.2013 r. 
Godz. 11.30 Powiadomienie o 

włamaniu do pomieszczeń ga-
rażowych firmy Stimex w miej-
scowości Osowo, skąd doko-
nano kradzieży 8 szt. zaworów 
aluminiowych od zbiorników 
nawozowych. Godz. 12.00

Kradzież telefonu komórko-
wego marki Samsung Galaxy 
na terenie świetlicy wiejskiej w 
miejscowości Bodzęcin. 

Godz. 16.50 Powiadomienie o 
oszustwie, przy zakupie telefonu 
komórkowego na portalu inter-
netowym Allegro.

29.01.2013 r. 
Godz. 10.20 Powiadomienie o 

oszustwie przy zakupie telefonu 
komórkowego na portalu inter-
netowym Allegro.

Godz. 12.00 W miejscowo-
ści Czermnica dokonano  wła-
mania do równiarki drogowej i 
kradzieży oleju napędowego.

Godz. 14.00 Kradzież de-
kla studzienki kanalizacyjnej w 
miejscowości Osowo przez Ja-
rosława K. oraz Adama K. 

Godz. 20.20  Powiadomienie 
o oszustwie przy zakupie czę-
ści do samochodu za pośrednic-
twem portalu Allegro.

Godz. 23.50 Policjanci OPI na 
ul. 15 lutego ujawnili nietrzeź-
wego rowerzystę. Edmund K. 
ponadto posiada aktywny zakaz 
prowadzenia rowerów. 

30.01.2013 r.
Godz. 06.30 W miejscowości 

Grabin dokonano kradzieży 280 
m kabli koncentrycznych ze sta-
cji nadawczej sieci komórkowej.

Godz. 11.45 Znaleziono dwie 
tablice rejestracyjne w przy-
drożnym rowie w miejscowości 
Olchowo. 

Godz. 14.40 Pracownik 
ochrony sklepu Biedronka na 
ul. Warszawskiej powiadomił o 
zatrzymaniu sprawcy kradzie-
ży sklepowej. Na miejscu Patrol 
wylegitymował Helenę Z. 

Godz. 15.30 Pracownik 
ochrony sklepu Lidl powiado-
mił o zatrzymaniu sprawcy kra-
dzieży sklepowej, którym oka-
zał się Daniel M. 

Godz. 18.10 Na ul. Armii 
Krajowej zatrzymano  trzech 
mężczyzn u których ujawnio-
no środki odurzające w postaci 
marihuany.

31.01.2013 r. 
Godz. 07.40 W sklepie Netto 

ujęto sprawcę kradzieży sklepo-
wej, którym okazał się Andrzej 
Ś.  Ukarany został mandatem 
karnym w wysokości 1000 zł.

 Godz. 13.00 Powiadomienie 
o kradzieży roweru typu damka 
marki Delta Tuning koloru zie-
lonego na ul. Wojska Polskiego. 

Godz. 11.30 Z mieszkania na 
ul. Cmentarnej dokonano kra-
dzież kasetki, w której znajdo-
wały się wyroby ze złota (łań-
cuszki, dwa sygnety) pieniądze, 
dwie karty od samochodu mar-
ki Opel Zafira oraz BMW X5. 

Godz. 19.20 Na ul. Bohaterów 
Warszawy dokonano uszkodze-
nia samochodu marki VW Polo. 

01.02.2013 r. 
Godz. 02.30 Wybicie szyby 

w sklepie spożywczym na ul. 
Zamkowej. 

Godz. 06.40 Powiadomienie o 
włamaniu do pomieszczeń biu-
rowych w budynku firmy PBO 
Grinbud przy ul. Boh. Warsza-
wy. 

Godz. 11.30 Powiadomienie o 
kradzieży prostownika akumu-
latorowego marki Bester  z gara-
żu w miejscowości Wyszomierz. 

Godz. 15.45 Z terenu gospo-
darstwa rolnego w miejscowo-
ści Osowo dokonano kradzieży 
trzech felg od samochodu IVE-
CO. Mienie odzyskano. 

02.02.2013 r. 
Godz. 07.00 Włamanie do sa-

mochodu marki Audi A4 na 
ul. Nadtorowej, skąd dokona-
no kradzieży odtwarzacza sa-
mochodowego CD-DVD wraz  
wbudowaną nawigacją satelitar-
ną marki NAVI AUDI. 

Godz. 23.50 Na ul. 3 Maja 
przy osobach legitymowanych,  
Dariuszu D. oraz Marice B. 
ujawniono środki odurzające. 

03.02.2013 r. 
Godz. 07.30 Na ul. Gen. Bema 

spaleniu uległ samochód marki 
Ford Escort w wyniku wadliwej 
instalacji elektrycznej. 

Godz. 07.30 W piwnicy blo-
ku przy ul. 3 Maja ujawniono 
6 kompletów tablic rejestracyj-
nych. 

Godz. 13.40 Pracownik skle-
pu Netto powiadomił o zatrzy-
maniu sprawcy kradzieży skle-
powej. Patrol na miejscu wyle-
gitymował Rafała K. 

st. insp. Ref. Prewencji  
Klaudia Gieryń 

Nie lubię  poniedziałku
To co można było zobaczyć w ostatni poniedziałkowy poranek w Nowogardzie, 
nie nastraja do optymizmu. Gdzie podzieli się Ci ludzie? - mówi przychodzący 
do redakcji jeden z czytelników – idę do Was miastem i spotkałem tylko jednego 
człowieka.

Rzeczywiście, ruch nawet w 
godzinach gdy ludzie powinni 
zmierzać do pracy, niewielki. 
Odpowiedź o przyczyny jest 
równie prosta, co niepokoją-
ca – nie ma ruchu zmierzają-
cych do pracy, bo nie ma pra-
cy. Brak ludzi na ulicach dało 
się zauważyć właśnie teraz, po-
nieważ są ferie i nie ma na uli-
cy młodzieży i dzieci w ciągu 
roku tworzących wrażenie, że 
się dzieje. A nie dzieje się już 
od dawna. 

Panie powiedz mi Pan, co ta 
władza robi abym tutaj wrócił 
ze swoim kapitałem- stawia re-
toryczne pytanie inny Czytel-
nik, od 8-miu lat funkcjonu-
jący ze swoją firmą budowlaną 
w Niemczech – ja i mi podob-
ni zamiast na swoich, w prakty-
ce pracujemy na spokojne życie 
emerytów zagranicznych.

Nowogardzianie, ci którzy 
mają pracę, pracują w ogrom-
nej swojej masie albo za gra-
nicą, albo poza, też w okoli-
cy Goleniowie, w Szczecinie 
czy Stargardzie, to już nie tyl-
ko teza, ale potwierdzona wie-
loma faktami prawda o naszej 
socjologicznej rzeczywistości. 
Niestety żadnych wniosków 
nie wyciąga z tego faktu, ani 

krajowa ani lokalna władza. Ta 
ostatnia wbrew temu co sama 
chciałaby zasugerować, też w 
sprawie stymulowania rozwo-
ju gospodarczego może wiele. 
Może jak chce. 

Wystarczy wziąć przykłady 
chociażby z małej gminy jaką 
jest Osina. 

Ja kupiłem  teren w Osinie, 
to mała gmina, ale tam posta-
wili na rozwój, widać to nawet 
w sposobie w jakim zostałem 
przyjęty i obsłużony załatwia-
jąc formalności- kontynuuje 
nasz budowlaniec z Niemiec- 
nowogardzka władza chyba ob-
sługuje tylko samą siebie.

O tym, że brak naszym wło-
darzom umiejętności myśle-
nia strategicznego piszemy 
od dawna, a życie przynosi 
nam aż nadto na to przykła-
dów. Niestety, jedyną dotych-
czas reakcją lokalnej władzy 
na ten stan rzeczy, jest zma-
sowana propaganda sukcesu 
rodem z najlepszych świato-
wych wzorów(na którą wyda-
je się duże pieniądze podatni-
ków np. tylko biuletyn gminy 
ponad 60  000zł, plus 2 etaty) 
i zgrywanie pokrzywdzonych 
przez rzekomo tendencyjny 
Dziennik Nowogardzki. Mo-

żemy obiecać każdemu, rów-
nież władzy, że jeśli się zdarzy 
taki cud, że jak Dziennik No-
wogardzki nie napisze np. o 
wydaniu 60 tys. na choinkę, to 
choinka będzie kosztować tyl-
ko 600 zł, to na pewno nie na-
piszemy ani słówka,  ponieważ 
zostanie nam wszystkim  59 
600 zł na inne cele np. zwią-
zane ze wspomaganiem roz-
woju gospodarczego, tworze-
nia i utrzymania miejsc pracy. 
Niezależna prasa zawsze prze-
szkadzała władzy, która nie ro-
zumie czym jest sprawowanie  
odpowiedzialnej służby spo-
łecznej, a zza biurka dostrze-
ga co najwyżej własnych kum-
pli i popleczników i ich interes, 
nazywa interesem publicznym. 
Efekt takiego postępowania to 
średnioroczna emigracja na 
poziomie 200 osób, przetar-
gi dla swoich, brak perspek-
tyw dla większości, puste uli-
ce i praca co  najwyżej jeszcze  
dla kilku więźniów. Ale samo-
zadowolenie włodarzy kwitnie 
tak samo, jak strach zależnych 
od ich pańskiej łaski. Pozosta-
je mieć nadzieję, że świadomi  
obywatele jednak nie wymrą i 
nie wyjadą stąd ostatecznie. 

sm   

Poniedziałek godz. 10.00 ul. Boh. Warszawy - głucho wszędzie, cicho wszędzie...
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P R O M O C J A
PÓŁ TONY OPAŁU

worek drewna  
GRATIS

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL 

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał,drewno,
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport 
Sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

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

Jak udało nam się ustalić nie-
oficjalnie, do zdarzenia do-
szło kilka minut około godziny 
24.00 w minioną niedzielę. Tro-
je młodych ludzi pochodzących 
ze Stargardu (dwóch mężczyzn 
i kobieta) wracało najprawdo-
podobniej z imprezy odbywają-
cej się w jednym z nowogardz-
kich mieszkań. Szli od torów w 
kierunku skrzyżowania ze świa-
tłami. Najprawdopodobniej po 
drodze korzystali z bankomatu 
lub też szukali otwartego skle-
pu.  Nagle, w okolicy dyskontu 
Polo Market mężczyźni zaczęli 
się kłócić i szarpać. Kilka me-
trów dalej, jeden z nich wycią-
gnął nóż i dźgnął swojego kom-
pana w klatkę piersiową. Ten 
zaczął uciekać, kilka razy po 
drodze upadając na chodnik.  
W końcu stracił przytomność 
i upadł na schodach, tuż przed 
głównym wejściem do  sklepu 
Netto. Na miejscu pojawiły się 
służby ratunkowe oraz policja. 
Pomoc wezwała ponoć mło-
da kobieta, która towarzyszyła 
mężczyznom. Jak dowiedzia-
ła się redakcja, to o nią praw-
dopodobnie pokłócili się obaj 
młodzi stargardzianie.  

Ranny mężczyzna, w stanie 
krytycznym został przewiezio-

ny do nowogardzkiego szpita-
la. Tam przeszedł operację. 

Miał głęboką ranę kłutą klat-
ki piersiowej, przebite płuco i 
uszkodzone serce. Natychmiast 
trafił na stół operacyjny  – po-
twierdza jeden z naszych in-
formatorów, pracownik szpita-
la. Operacja się udała. Mężczy-

zna jeszcze rano został odłą-
czony od respiratora. Jego ży-
ciu nie zagraża już niebezpie-
czeństwo. 

Do szpitala trafił też spraw-
ca, który zgodnie z procedurą 
musiał być przebadany, zanim 
przewieziono go do policyjne-
go aresztu. 

Miejsce w którym doszło 
do tragicznego zdarzenia, od 
wczesnych godzin rannych 
było zabezpieczone przez po-
licję taśmą. Wzbudzało to 
ogromne zainteresowanie 
przechodniów. Przed godziną 
9:00 przyjechała prokurator. 
Wraz z nią policjanci z referatu 

kryminalnego w Nowogardzie 
i młoda kobieta, która towa-
rzyszyła dwóm mężczyznom w 
chwili, gdy ci zaczęli się kłócić. 
Zapłakana i w wyraźnie nie-
najlepszej kondycji psychicz-
nej,  przedstawiła zapamięta-
ny przez nią przebieg zdarzeń. 
O tym co się stało, nie chciała 
jednak rozmawiać z „Dzienni-
kiem”. 

Po kilku minutach służby 
odjechały. Policja zwinęła ta-
śmy zabezpieczające miejsce, 
w którym doszło w nocy do 
tragicznych wydarzeń. 

Organy ścigania wczoraj  nie 
udzielały oficjalnych informa-
cji na temat nocnej bójki. 

Nie minęła nawet doba od 
tego zdarzenia. Jest za wcześnie 
by coś powiedzieć – powiedzia-
ła Beata Belcarska, szefowa go-
leniowskiej prokuratury. 

Na razie nie wiadomo więc 
czy mężczyzna, który ugodził 
nożem swojego kolegę usły-
szał jakieś zarzuty. Prokuratura 
nie ujawnia też, co na prawdę 
skłoniło młodego mieszkańca 
Stargardu do ataku na swoje-
go kolegę. 

Więcej o sprawie w kolejnym 
wydaniu DN. 

MS

Tragiczne wydarzenie z dziewczyną w tle...

Czy chciał go zabić? 
Pokłócił się ze swoim kolegą o dziewczynę, a potem dźgnął go nożem w klatkę 
piersiową – tak wyglądał finał przepychanki między dwoma młodymi mężczy-
znami, do której doszło w niedzielę około północy przy  ul. 700-lecia w Nowo-
gardzie, przy pasażu handlowym koło sklepu PoloMarket. Sprawą zajmuje się 
Prokuratura Rejonowa w Goleniowie. 

Zatrzymali dwóch dilerów w Nowogardzie 

Trzymał narkotyki w lodówce 
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie wraz z funkcjonariuszami Straży Granicznej z gole-
niowskiego lotniska, zatrzymali  w Nowogardzie dwóch mężczyzn posiadających narkotyki. Obaj usłyszeli 
poważne zarzuty.  

Policjanci i strażnicy pod-
czas wykonywania swoich 
czynności na terenie Nowo-
gardu, zatrzymali do kontro-
li drogowej samochód marki 
Mercedes. 

W pojeździe tym znajdowa-
ło się dwóch mężczyzn. Przy 
24-letnim kierowcy znaleziono 
woreczek z 2 gramami marihu-
any – mówi mł. asp. Julita Fi-
lipczu, z biura prasowego Ko-
mendy Powiatowej Policji w 
Goleniowie. 

Na tym funkcjonariusze jed-
nak nie poprzestali. Postano-
wili także sprawdzić pasażera 
zatrzymanego samochodu, a 
właściwie jego mieszkanie. 

 Ich przypuszczenia się 
potwierdziły. W wynaj-
mowanym mieszkaniu 
35-latka ujawniono i za-
bezpieczono prawie 0,5 kg 
amfetaminy oraz elektro-
niczną wagę. Część bia-
łego proszku znajdowała 
się w lodówce, podzielona 

była na porcje przeznaczone do 
sprzedaży –informuje policja. 

24-latek usłyszał zarzut po-
siadania środków odurzają-

cych. Jego starszy kolega jest 
podejrzany również o handel 
narkotykami. Mężczyzną grozi 
im od 3 do nawet 10 lat pozba-

wienia wolności. 
Jak wynika z naszych in-

formacji obaj zatrzymani 
mieszkali w Nowogardzie. 
Jeden z nich wynajmował 
mieszkanie przy ul. Boh. 
Warszawy. To właśnie tam 
znaleziono narkotyki. 

MS

Wizja lokalna z udziałem policji, prokuratury i młodej kobiety - świadka nocnych wydarzeń
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Za śp. R. Saniuka - J. Rafiński

Nowy radny

Nowelizacja „ustawy śmieciowej” 

Uchwały gminy do poprawki 
Jeszcze na dobre nie zaczęła obowiązywać, a już ją zmieniono. W zeszłym tygodniu Sejm przyjął poprawki do ustawy o zagospodaro-
waniu odpadów komunalnych tzw. ustawy śmieciowej. Co to oznacza dla gminy Nowogard? Czy w związku z poprawkami do ustawy, 
będziemy mniej płacili za śmieci? O tym rozmawiamy z Damianem Simińskim, wiceburmistrzem Nowogardu, a także przewodniczą-
cym zespołu do utworzenia i wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami. 

Dziennik Nowogardzki: Sejm 
przyjął nowelizację przepisów 
„ustawy śmieciowej”. Czego do-
tyczą przyjęte zmiany?

Damian Simiński: Nowelizacja 
ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach przyjęta 25 
stycznia br. przez Sejm umożli-
wia gminom dowolne łączenie 
różnych metod naliczania opłaty 
za gospodarowanie odpadami, 
co ma doprowadzić do lepszego 
dopasowania nowego systemu 
do potrzeb mieszkańców. Dru-

ga ważna zmiana dotyczy możli-
wości zapewnienia przez gminy 
pojemników i worków do zbie-
rania odpadów komunalnych, 
i pokrycie tego kosztu z opłat 
pobranych od właścicieli nieru-
chomości. Kolejna istotna zmia-
na wprowadza możliwość złoże-
nia deklaracji o wysokości opła-
ty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w formie elektro-
nicznej. Posłowie odrzucili na-
tomiast poprawkę pozwalają-
cą gminom na bezprzetargowe 

zorganizowanie systemu gospo-
darki odpadami przez gminne 
spółki komunalne, aczkolwiek w 
sytuacji naszej gminy nie ma to 
znaczenia, gdyż takiej spółki nie 
posiadamy. Ustawa została skie-
rowana do Senatu i powinna zo-
stać wdrożona w całości najpóź-
niej 1 lipca 2013 r. 

Czy po wejściu w życie noweli-
zacji ustawy zaistnieje koniecz-
ność zmian pakietu „uchwał 
śmieciowych”, które Rada Miej-
ska w Nowogardzie przyjęła w 
grudniu ubiegłego roku? Jeśli 
tak, to w jakim zakresie?

Zdaniem naszego zespołu (ze-
społu do utworzenia i wdrożenia 
systemu gospodarki odpadami, 
powołanego przez Burmistrza 
Nowogardu przyp. red.) niezbęd-
na będzie zmiana uchwały w 
sprawie szczegółowego sposo-
bu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nie-
ruchomości i zagospodarowa-
nia tychże odpadów. Zmiana 
dotyczyłaby kwestii wyposaże-
nia nieruchomości w pojem-

niki i worki do zbierania od-
padów przez gminę, w ramach 
opłaty wnoszonej za gospoda-
rowanie odpadami. Konieczna 
będzie również zmiana uchwa-
ły w sprawie wzoru deklaracji o 
wysokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi, 
składanej przez właściciela nie-
ruchomości w związku z umoż-
liwieniem składania jej w formie 
elektronicznej. 

Czy w takim razie radni opo-
zycji nie mieli racji namawiając 
do nie przyjmowania uchwał, 
przed nowelizacją ustawy?

Gmina była zobowiązana do 
podjęcia pakietu uchwał w usta-
wowym terminie, co też uczy-
niła. Wprowadzona noweliza-
cja ustawy powoduje jedynie 
konieczności uzupełnienia 2 
uchwał o wyżej wskazane zapisy 
bez konieczności zmiany treści 
merytorycznej.

Czy jest szansa, że po zmianie 
przepisów zmniejszone zosta-
ną stawki opłat za śmieci, jakie 
mają obowiązywać w gminie 
Nowogard od 1 lipca tego roku?

Przyjęcie przez Sejm Rzeczpo-
spolitej poprawek, nie powodu-
je zmiany kalkulacji kosztów ob-
sługi systemu gospodarowania 
odpadami w ujęciu znowelizo-
wanej Ustawy, a co za tym idzie 
nie prowadzi bezpośrednio do 
obniżenia kosztów funkcjono-
wania systemu gospodarowania 
odpadami. Jakakolwiek zmiana 
możliwa będzie do wdrożenia 
wyłącznie po przeprowadzeniu 
przetargu na odbiór i wywóz od-
padów.

Mimo nowelizacji, ustawa 
nadal budzi wiele wątpliwości, 
a nawet kontrowersji wśród sa-
morządów. Co Pana zdaniem 
należałoby jeszcze zmienić w 
tych przepisach, by wyelimino-
wać niekorzystne dla gmin za-
pisy?

Podzielam zdania, że ustawa 
budzi wiele kontrowersji, ale na-
szym zdaniem dopiero praktyka 
pokaże, jakie zmiany należało-
by wprowadzić, aby stała się ona 
bardziej przyjazna dla samorzą-
dów. 

Rozmawiał: Marcin Simiński 

Jacek Rafiński podczas ubiegłorocznych Dożynek Gminnych w Maszkowie

Po śmierci radnego Romana Saniuka, w Radzie Miejskiej jest wakat. Zgodnie z 
przepisami, teraz skład rady powinien być uzupełniony. Kto zastąpi radnego z 
SLD? Kolejny na liście to Jacek Rafiński z Wojcieszyna.

Zgodnie z ordynacją wy-
borczą, Rada Miejska musi 
najpierw w drodze uchwały 
stwierdzić wygaśnięcie man-
datu zmarłego radnego.

Kolejną sesję mamy zapla-
nowaną na 27 lutego. Wtedy 
podejmiemy uchwałę o wy-
gaśnięciu mandatu pana Sa-
niuka, z powodu jego śmierci 
– potwierdza Antonii Bielida, 
Przewodniczący Rady Miej-
skiej w Nowogardzie. 

Co będzie działo się dalej? 
Gdy oficjalnie mandat zo-
stanie „wygaszony”, rada po-
dejmuje na następnej sesji 
uchwałę o wstąpieniu na jego 
miejsce kandydata z tej samej 
listy, który w wyborach uzy-
skał kolejno największe po-
parcie. W tym przypadku jest 
to Jacek Rafiński z Wojcieszy-
na, który kandydując na rad-
nego zdobył  57 głosów. Do-
kładnie 30 mniej od pierw-
szego na liście R. Saniuka. 

Zanim jednak rada przy-
gotuje odpowiednią uchwałę, 
na przyjęcie mandatu zgodzić 
się będzie musiał sam kandy-
dat. Z tym nie będzie proble-
mu.  

Oczywiście, że przyjmę 
mandat. To dla mnie wielki 
zaszczyt, chociaż wolałbym, 
aby to stało się w innych oko-
licznościach -  mówi w roz-
mowie z DN, Jacek Rafiński, 
pytany o to, czy podjął już de-
cyzję w sprawie zastąpienia 
w radzie miejskiej zmarłego 
przed kilkunastoma dniami 
radnego. Znałem Romana Sa-
niuka osobiście. Bardzo ceni-
łem go jako człowieka i dzia-
łacza społecznego. Był dobrym 
radnym. Wysoko ustawił po-
przeczkę. Nie wiem, czy będę 
umiał mu dorównać. Zrobię 
jednak wszystko by nie za-
wieść tych, którzy w 2010 roku 
oddali na mnie głos w cza-
sie wyborów samorządowych. 

Zdaję sobie jednak sprawę, że 
to nie będzie łatwe zadanie – 
dodaje przyszły radny SLD. 

Jacek Rafiński ma 48 lat. Z 
wykształcenia jest pedago-
giem. Ukończył także studia 
podyplomowe na Uniwer-
sytecie Szczecińskim – wy-
dział ekonomii, kierunek za-
rządzenie zasobami ludzki-
mi.  Od 26 lat pracuje w Za-
kładzie Karnym w Nowogar-
dzie - obecnie pełni funkcję 
kierownika Działu Peniten-
cjarnego w stopniu kapita-
na. Ma żonę i dwie córki. Od 
dzieciństwa związany jest z 
Nowogardem, ale od kilku lat 
mieszka w Wojcieszynie. Za-
siada w tamtejszej Radzie So-
łeckiej, pełniąc jednocześnie 
funkcję  jej przewodniczące-
go. Jest także działaczem Lu-
dowych Zespołów Sporto-
wych. Prywatnie interesuje 
się sportem, szczególnie siat-
kówką. 

Marcin Simiński 
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Dokończył „dzieła”

Droga do jeziora rozebrana
Od strony byłej krajowej szóstki, prowadzi kilka równoległych dróg dojazdowych do jeziora. Jedna z nich była solidna, utwardzona tzw. 
płytami Jomba.  Była bowiem w poniedziałek, pozostała jeszcze część płyt po ubiegłorocznej rozbiórce została zdemontowana.

Kilka miesięcy temu, wio-
sna ubiegłego roku, pisaliśmy 
- po informacji otrzymanej 
od zaniepokojonego Czytel-
nika -  o dewastacji jednej z 
dróg prowadzących do jezio-
ra od strony byłej szóstki, po-
przez usunięcie na jej części 
utwardzających ją płyt Jom-
ba. Wtedy to po naszej inter-
wencji w UM w Nowogardzie 
okazało się, że droga ta(zresz-
tą jak i pozostałe zjazdy do je-
ziora z tej strony)  nie należy 
do gminy, nie została bowiem 
wydzielona jako odrębna 
działka ze służebnością pu-
bliczną, i geodezyjnie przy-
należy do jednej z sąsiednich 
działek, które mają właścicie-
la prywatnego. Droga ta jest 
więc własnością prywatną i 

właściciel ma zupełną swo-
bodę w sposobie jej zagospo-
darowania. Urzędnik gminny  
nie potrafił nam odpowie-
dzieć, jak to się stało, że pod-
czas sprzedaży tych atrakcyj-
nych gruntów, które  wcze-
śniej jako całość należały do 
zasobów  Agencji Nierucho-
mości Rolnej, nie zabezpie-
czono wydzielenia dojazdów 
– dojść do jeziora. Sprze-
daż gruntów nastąpiła wie-
le lat temu, nikt do momen-
tu demontowania płyt nie 
odczuł nowego stanu praw-
nego, ponieważ właściciele 
nie zamknęli w żaden spo-
sób dróg i mieszkańcy mogli 
się po nich poruszać. Niestety 
mimo, że przeprowadzony w 
ubiegłym roku demontaż płyt 

mniej więcej z połowy drogi, 
wzbudził sprzeciw nowogar-
dzian, właściciel zdecydował 
się dokończyć dzieła znisz-
czenia i zabrać płyty z po-
zostałego odcinka. Pikante-
rii całej sprawie dodaje fakt, 
że owym właścicielem dro-
gi i działki po lewej jej stro-
nie, jest były urzędnik gminy 
Nowogard zajmujący się on-
giś ….. gospodarką grunta-
mi. Kto jak kto, ale ten czło-
wiek był doskonale zoriento-

wany w tym, co oznacza dla  
powszechnej dostępności je-
ziora brak wydzielonych dróg 
dojazdowych i doskonale  też 
wiedział kupując ten teren 
wraz z drogą, co on  zysku-
je, a co tracą mieszkańcy. Czy 
jako urzędnik nie powinien 
był wtedy zareagować w inte-
resie publicznym, a nie tylko 
zadbać o swoje? Dzisiaj mo-
żemy sobie tylko to pytanie 
postawić, urzędnik jest oso-
bą prywatną i  nie musi nam 

odpowiadać.  Droga  zaś po-
szła sobie swoją drogą, czy-
li za Panem, byłym urzędni-
kiem miejskim. Płyty Jomba 
zostały przewiezione na inną 
działkę,  po drugiej stronie 
miasta będącej też nad wodą 
i będącej oczywiście własno-
ścią tegoż urzędnika. Życzy-
my dobrego wypoczynku na 
działkach, po ciężkiej wielo-
letniej pracy w urzędzie.

sm

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie

WYSTAWA HAFTU

„Igłą malowane”
Jadwigi Buszty

Luty 2013

Otwarcie wystawy 5 lutego (wtorek) 2013 o godzinie 16.30

Mieszkanka Karska od 1972 roku. Mężat-
ka, matka trojga dzieci i babcia sześcior-
ga wnucząt. Haftem interesowała się od 
młodości, pierwsze kontakty z igłą i nitką 
miała poprzez swoją babcię i mamę. Od 
nich zdobywała pierwsze „szlify hafciar-
skie”. Po przejściu na emeryturę w 2005 
roku każdą  wolną chwilę poświęca swojej 
pasji. Tematem jej prac są wiejskie pej-
zaże, martwa natura, znane reprodukcje 
oraz motywy związane z naszą świąteczną 
tradycją.
Jest to pierwsza wystawa prac Pani Jadwi-
gi Buszty.

 Pomóżmy sobie!
•	 Przyjmę narożnik pokojowy oraz segment kuchenny  tel. 

665 - 566-856

•	 Przyjmę  wersalkę z fotelami oraz szafkę na dziecięce ubra-
nia tel. 883-241-291 

•	 Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie, ławę pokojową 
i TV  tel.782-556-716

•	 Przyjmę fotel do biurka, informacja tel. 504-874-397 lub 
pod nr tel. red. 91 22-165 

•	 Przyjmę 2 fotele składane do spania dla dzieci  oraz naroż-
nik pokojowy- tel.516 648-561 

•	 Oddam biurko tel.605 622-845

•	 W związku z narodzinami dziecka chętnie przyjmę: łó-
żeczko, wózek dla noworodka, oraz wszelkie inne akceso-
ria tel. 781 063 957
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Zmiany w sprawdzianach  i maturach

Gałęski  i Szumilas prezentują projekt
Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, nadal stały mieszkaniec Nowogardu, Artur Gałęski wraz z minister Edukacji Krystyną 
Szumilas, przedstawili na konferencji prasowej w Warszawie projekt zasadniczych zmian w egzaminach sprawdzających dla  szóstokla-
sistów i maturach, które mają wejść w życie od 2015 roku.

- Cechą wspólną wszystkich 
zmian w systemie oświaty jest 
podnoszenie jakości kształcenia, 
a zmian we wszystkich egzami-
nach zewnętrznych odejście od 
sprawdzania wiedzy encyklope-
dycznej na rzecz umiejętności 
złożonych, takich jak analizo-
wanie, wnioskowanie, rozumo-
wanie, dowodzenie, modelowa-
nie myślenia. Dlatego z jednej 
strony potrzebny jest inny sposób 
konstruowania zadań egzamina-
cyjnych, z drugiej - nowy sposób 
ich oceniania. Wszystkie te cechy 
będą zastosowane w nowej for-
mule sprawdzianu w VI klasie 
szkoły podstawowej oraz na eg-
zaminie maturalnym - podkre-
ślała Krystyna Szumilas, mini-
ster edukacji narodowej, prezen-
tując podczas konferencji praso-
wej istotę zmian w tych egzami-
nach od 2015 roku.

Egzamin maturalny od 2015 r. 
Omawiając nowe zasady egza-

minu maturalnego od 2015 roku 
minister edukacji podkreśliła, 
że propozycje MEN powstały w 
dialogu ze szkołami wyższymi. 
W nowym kształcie egzaminu 
część pisemna obowiązkowa po-
zostaje bez zmian, tym bardziej, 
że już dzisiaj widać pozytywne 
efekty wprowadzenia obowiąz-
kowego egzaminu pisemnego 
z matematyki. Na liście przed-
miotów dodatkowych znajdą 
się wszystkie, ujęte w podstawie 
programowej na IV etapie edu-
kacyjnym w zakresie rozszerzo-
nym, tj.: biologia, chemia, filo-
zofia, fizyka, geografia, historia, 
historia sztuki, historia muzy-
ki, informatyka, język polski, ję-
zyki obce nowożytne, język ła-
ciński i kultura antyczna, języki 
mniejszości narodowych i języki 

mniejszości etycznych, matema-
tyka, wiedza o społeczeństwie. 
Nie obejmuje jedynie przedmio-
tu „wiedza o tańcu”, ponieważ 
nie jest on realizowany na po-
ziomie rozszerzonym.

W części pisemnej przedmioty 
obowiązkowe będą zdawane na 
poziomie podstawowym, przed-
mioty dodatkowe wyłącznie na 
poziomie rozszerzonym, w przy-
padku języków obcych nowożyt-
nych - na poziomie rozszerzo-
nym lub dwujęzycznym. Uczeń 
będzie miał obowiązek przystą-
pienia do, co najmniej jednego 
egzaminu dodatkowego (w czę-
ści pisemnej) i prawo przystąpie-
nia do pięciu kolejnych przed-
miotów dodatkowych.

Decyzja o obowiązkowym przy-
stąpieniu w  części pisemnej do 
jednego przedmiotu dodatkowego 
na poziomie rozszerzonym, wyni-
ka z obecnej praktyki rekrutacyj-
nej polskich uczelni, które oczeku-
ją od kandydatów na studia po-
szerzonej wiedzy z co najmniej 
jednego przedmiotu - podkreśli-
ła minister Szumilas, przypomi-
nając, że ramowe plany naucza-
nia obowiązujące w szkołach 
ponadpodstawowych od 2012 r. 
wprowadzają obowiązek nauki 
od 2 do 4 przedmiotów w zakre-
sie rozszerzonym w liceum ogól-
nokształcącym oraz 2 przedmio-
tów w zakresie rozszerzonym 
w  technikum. Zatem od 2015 r. 
absolwenci liceów ogólnokształ-
cących (absolwenci techników 
od 2016 r.) będą przygotowa-
ni do spełnienia tego obowiąz-
ku, dzięki któremu zwiększają 
swoje szanse na studiowanie wy-
branych kierunków studiów. Już 
obecnie kandydaci na studia co-
raz częściej decydują się na zda-
wanie dodatkowych przedmio-

tów, choć dotąd nie są one obo-
wiązkowe. Jak wynika z  zesta-
wienia - w latach 2010-2012, 30 
proc. maturzystów nie przystą-
piło do egzaminu z przedmiotu 
dodatkowego, 70 proc. maturzy-
stów przystąpiło do co najmniej 
jednego egzaminu z przedmiotu 
dodatkowego, przy czym sukce-
sywnie wzrasta liczba uczniów 
zdających dwa lub więcej tych 
przedmiotów.

Zdający otrzyma świadec-
two dojrzałości, jeśli uzyska co 
najmniej 30 proc. możliwych 
do zdobycia punktów z każde-
go przedmiotu obowiązkowego, 
zdawanych w części ustnej i pi-
semnej oraz przystąpi do co naj-
mniej jednego przedmiotu do-
datkowego, dla którego nie ma 
progu zdawalności. Wartość 
tego wyniku zweryfikują szkoły 
wyższe.

- Proponujemy zmianę formu-
ły przeprowadzania egzaminu 
ustnego z języka polskiego, ponie-
waż obecny jest powszechnie kry-
tykowany m.in. z tego powodu, że 
trudno jest sprawdzić samodziel-
ność pracy ucznia - zaznaczy-
ła minister. W nowym kształcie 
część ustna egzaminu matural-
nego z języka polskiego(a tak-
że języków mniejszości narodo-
wych oraz z  języków mniejszo-
ści etnicznych) sprawdza umie-
jętność tworzenia wypowiedzi 
na określony temat, inspirowa-
nej tzw. tekstem kultury, tj. ob-
razem, wierszem, fragmentem 
dzieła literackiego, tekstem o ję-
zyku. Maturzysta wylosuje za-
danie egzaminacyjne składające 
się z  tekstu kultury oraz polece-
nia odnoszącego się do tego tek-
stu. Egzamin będzie składał się 
z dwóch części: wypowiedzi mo-
nologowej maturzysty (ok. 10 
min.) oraz rozmowy zdającego z 
zespołem (ok. 5 min.).

Obecny na konferencji prof. 
dr hab. Sławomir Żurek, kierow-
nik Katedry Dydaktyki Litera-
tury i  Języka Polskiego Katolic-
kiego Uniwersytetu Lubelskie-
go oraz uczestnik zespołu przy 
CKE przygotowującego zmiany 
w egzaminie maturalnym z ję-
zyka polskiego, od 2015 roku do 
argumentów dotyczących zmia-
ny egzaminu ustnego z języka 
polskiego przytaczanych przez 
minister Szumilas dodał kolejne. 
Są nimi: wyczerpanie się obec-

nej formuły oraz konieczność 
zmian w systemach egzamina-
cyjnych, ponieważ wpływają one 
na poziom dydaktyki w szkole, a 
właśnie o taką zmianę chodzi.

- Zmiany w zakresie matu-
ry ustnej będą przekładały się 
na sprawdzanie umiejętności ko-
munikacyjno-tekstowych. Pierw-
szy pilotaż nowego egzaminu, 
przeprowadzony w grupie 500 
uczniów i 66 egzaminatorów-po-
lonistów, przyniósł bardzo pozy-
tywne opinie większości uczest-
ników. Mamy więc nadzieję, że 
zmieni się sposób uczenia w pol-
skiej szkole, że będzie się rozma-
wiać o tekstach ważnych, zarów-
no literackich, jak i innych tek-
stach kultury - mówił prof. Żurek.

Wyniki egzaminu maturalne-
go w części ustnej będą wyra-
żone w procentach, w części pi-
semnej - w procentach i na skali 
centylowej, dzięki której zdają-
cy będą mogli porównać swoje 
osiągnięcia egzaminacyjne z wy-
nikami innych uczniów. Wynik 
na skali centylowej powie im, 
jaki odsetek zdających uzyskał 
taki sam lub niższy wynik z da-
nego przedmiotu. 

Jeszcze o szczegółach
Dyrektor CKE  Artur Gałęski 

przybliżył nam szczegóły tech-
niczne nowych egzaminów 

- Nowa formuła sprawdzia-
nu w VI klasie szkoły podstawo-
wej, przykłada większą wagę do 
sprawdzania wiadomości i umie-
jętności uczniów z kluczowych 
przedmiotów dla dalszej nauki - 
z języka polskiego i matematyki. 
Zadania z języka polskiego i ma-
tematyki będą obudowane kon-
tekstami historycznymi lub przy-
rodniczymi. Przywoływanie kon-
tekstów jest zgodne z umiejętno-
ściami określonymi w podstawie 
programowej kształcenia ogólne-
go dla szkoły podstawowej, ma 
również na celu pobudzenie cie-
kawości poznawczych uczniów 
oraz urozmaicenie tematyczne. 
Zostanie także wprowadzona 
druga część egzaminu - z języka 
obcego nowożytnego, co spowo-
duje, że uczniowie będą inten-
sywniej uczyć się języka obcego.

Sprawdzian będzie się składał z 
dwóch części, przeprowadzonych 
jednego dnia. W części pierwszej 
będą sprawdzane wiadomości i 
umiejętności z języka polskiego 

oraz z matematyki, w tym wyko-
rzystanie wiadomości i umiejęt-
ności z tych przedmiotów w za-
daniach osadzonych w kontekście 
historycznym lub przyrodniczym 
(zadania zamknięte i otwar-
te). Na rozwiązanie zestawu za-
dań uczeń będzie miał 80 minut. 
Druga część obejmuje wiadomo-
ści i umiejętności z zakresu jed-
nego języka obcego nowożytnego, 
którego uczeń uczy się w szkole 
jako przedmiotu obowiązkowego, 
do wyboru z następujących: an-
gielski, francuski, hiszpański, nie-
miecki, rosyjski, włoski. Będą to 
zadania zamknięte. Czas trwa-
nia sprawdzianu - 45 minut.

Wyniki sprawdzianu będą wy-
rażane w procentach, odrębnie z 
części pierwszej, z wyszczególnie-
niem wyniku dla zadań z języka 
polskiego i z matematyki, oraz z 
części drugiej - języka obcego no-
wożytnego.

Zarówno w sprawdzianie, jak 
i na egzaminie maturalnym przy 
ocenianiu zadań otwartych, zo-
stanie wprowadzony holistyczny 
sposób oceniania (podobnie jak 
w nowym egzaminie gimnazjal-
nym). W odróżnieniu od obecnie 
stosowanego oceniania analitycz-
nego, oceniane będą: pokonanie 
tzw. zasadniczej trudności zada-
nia oraz kolejne czynności pro-
wadzące do pełnego rozwiąza-
nia zadania. Taki sposób ocenia-
nia będzie sprzyjać przedstawie-
niu pogłębionej informacji o po-
ziomie opanowania przez ucznia 
wiadomości i umiejętności.- koń-
czy dyrektor A Gałeski.

Jak pomysł  CKE i Mini-
sterstwa przyjmą nauczyciele, 
uczniowie i rodzice, okaże się 
już wkrótce w tych dniach, bo-
wiem  został przekazany do kon-
sultacji społecznych projekt roz-
porządzenia MEN (rozporządze-
nie zmieniające rozporządzenie w 
sprawie warunków i sposobu ocenia-
nia, klasyfikowania i promowania 
uczniów i słuchaczy oraz przepro-
wadzania sprawdzianów i egzami-
nów w szkołach publicznych), który 
zawiera konkretne propozycje 
zmian w sprawdzianie i egzami-
nie maturalnym od 2015 roku, 
tj. dla uczniów, którzy rozpoczę-
li już edukację w szkole podsta-
wowej i w liceum ogólnokształ-
cącym według nowej podstawy 
programowej.

redakcja

Na zdjęciu Artur Gałęski – dyrektor CKE- po lewej, także Krystyna Szumi-
las – minister Edukacji oraz prof. Sławomir Żurek z KUL - po prawej 
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Inicjatywa obywatelska uchwały Rady Miasta i Gminy (WYKAZ OSÓB) 
  
             Na podstawie Statutu Gminy Nowogard   u d z i e l a m   p o p a r c i a   
             Inicjatywie złożenia projektu obywatelskiego uchwały Rady Miasta i Gminy w Nowogardzie w sprawie: 
   
Wystąpienia przez Radę Miasta i Gminy w Nowogardzie z wnioskiem do ministerstwa ds. administracji o zmianę nazwy powiatu 
goleniowskiego na nazwę powiat goleniowsko-nowogardzki. Jednocześnie upoważniam pełnomocnika inicjatywy obywatelskiej do 
podejmowania przewidzianych prawem działań w powyższej sprawie. 
          
Lp. Imię i nazwisko  PESEL Adres stałego zamieszkania (pełny) Podpis (wyraźnie) 
1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

                                                             
      Pełnomocnik inicjatywy obywatelskiej:  Paweł Słomski 72-200 Nowogard ul Pocztowa 6                      

Powiat  goleniowsko-nowogardzki

Poprzyj rozwiązania  dla  przyszłości 
Trwa nasza akcja zbiorki 

podpisów pod  obywatelskim 
projektem uchwały dotyczą-
cej wszczęcia procedury zmia-
ny nazwy naszego powiatu na 
powiat  goleniowsko-nowo-
gardzki. Jak pisaliśmy w piątek 
akcja spotkała się z wyjątkowo 
szerokim odzewem społeczno-
ści nowogardzkiej. Mamy na-
dzieje, że to właśnie głos tej 
społeczności będzie miał de-

cydujące znaczenie w zakre-
sie kształtu decyzji która po-
dejmą najpierw nowogardz-
cy radni a potem urzędnicy w 
ministerstwie administracji. 
Wsłuchiwania się w głos oby-
wateli  zabrakło bowiem wiele 
lat temu tym którzy  wtedy tu-
taj przygotowywali wniosek tu 
na miejscu  a w rządzie podej-
mowali decyzję o pozbawieniu 
Nowogardu rangi stolicy po-

wiatu mimo, że miasto to było 
siedzibą władz powiatowych 
zawsze gdy ten szczebel admi-
nistracji w historii istniał. Tak 
było także w pierwszych la-
tach powojennych gdy to Go-
leniów należał do powiatu 
nowogardzkiego. Zabrakło  nie 
tylko wsłuchiwania się w głos 
obywateli ale również  jak po 
latach jeszcze słyszymy z wie-
lu ust także zdeterminowanej 

woli miejscowych decydentów. 
Warto o tym pamiętać, zwłasz-
cza wtedy gdy są też i dzisiaj  
tacy, którzy chcieliby dyskre-
dytować naszą inicjatywę a 
dziwnym trafem są to właśnie, 
Ci którzy wówczas  odpowia-
dali za bieg naszych spraw w 
Nowogardzie. Zmiana nazwy 
powiatu to oczywiście nie to 
samo co samodzielny powiat 
ale daje Nowogardowi jednak 

zdecydowane lepsze widoki na 
przyszłość  i przynajmniej czę-
ściowo dyskontuje poniesioną 
kilka lat temu stratę na znacze-
niu i możliwościach rozwojo-
wych. 

Stowarzyszenie na rzecz 
Powiatu Goleniowsko- 

Nowogardzkiego 
Partnerstwo i Rozwój 

   

Droga redakcjo!
Zdecydowałem się zainte-

resować redakcję, naszą no-
wogardzką policją, łama-
niem przepisów o ruchu dro-
gowym, polegającą na uży-
waniu przez policjantów w 
samochodach służbowych, 
jak i prywatnych - „komó-
rek”. Wszyscy tylko gada-
ją, a ja postanowiłem napi-
sać, abyście się przyjrzeli tej 
sprawie. Jak również używa-
nia samochodów służbowych 
podczas służby, aby doglądać 
prywatnych interesów np. tak 
jak jeden z policjantów, który 
robi to bardzo często na tzw. 
nockach, gdyż jego żona pro-
wadzi działalność gospodar-
czą tzn. hurtownię z wędli-
nami i mięsem. Czy obecny 

zastępca komendanta nie wi-
dzi problemu czy tylko uda-
je, że nic o tym nie wie? Kil-
ka razy widziałem, jak pe-
wien nowogardzki biznes-
men rozmawia przez komór-
kę przy uchu podczas jazdy, 
a „koledzy” policjanci poma-
chali mu tylko: Cześć, cześć 
! To tak ma wyglądać no-
wogardzkie prawo? Gdzie ta 
sprawiedliwość, że jednych 
się kara, a drugich głaszcze. 
Dlaczego również nasi poli-
cjanci jeżdżą bez zapiętych 
pasów bezpieczeństwa? 

To tylko czubek góry lodo-
wej, to koleżeństwo powinno 
być tępione.

Z poważaniem
Stały czytelnik

Dziennika Nowogardzkiego
(dane osobowe do wiadomości 

redakcji)  

 Od redakcji
Dziękujemy naszemu Czy-

telnikowi za zwrócenie uwa-
gi na zachowania osób, które z 
jednej strony są odpowiedzial-
ne służbowo za przestrzeganie 
prawa, a jednocześnie same 
je łamią. Pisaliśmy ostatnio o 
kontrolach goleniowskiej po-
licji przeprowadzanych na te-
renie Nowogardu, które bar-
dziej przypominają łapanki, 
aniżeli uzasadnione działa-

nia w celu zapewnienia bez-
pieczeństwa w ruchu drogo-
wym. W tych dniach słyszy-
my, że po mieście krąży nie-
oznakowany samochód policji 
z Goleniowa, marki Opel kolo-
ru siwego, z którego pieczoło-
wicie zagląda się, czy kierow-
cy mają zapięte pasy. Oczywi-
ście na mieście, na tym najła-
twiej „złapać” kogoś na man-
dat, ponieważ kierowcy poko-
nują w ruchu wewnętrznym na 

ogół niewielką odległość, czę-
sto się zatrzymują , wysiadają i 
bywa, że zapominają o pasach. 
Ale jeszcze raz pytamy, czy to 
są realne zagrożenia drogowe? 
A za naszym Czytelnikiem py-
tamy też – czy prawo nie obo-
wiązuje wybranych?  Wszyst-
ko to świadczy o głębokim nie-
zrozumieniu istoty tegoż pra-
wa i traktowaniu go przez tych, 
którzy otrzymują ustawowe 
narzędzia do jego egzekwowa-
nia, jako osobistego narzędzia 
wybiórczej represji. Tak stoso-
wane prawo nie zabezpiecza 
ani porządku, ani racjonalne-
go ładu, a zamiast wolnościom 
obywatelskim, służy głównie 
łupieniu finansowemu i zastra-
szaniu  spokojnych obywateli. 
W wyniku Waszego działania 
Panowie Policjanci, ma wzra-
stać poczucie bezpieczeństwa 
mieszkańców, a nie strach i po-
czucie niesprawiedliwości!

@    Ludzie listy piszą  @ 

Jeżdżą też nieoznakowanymi
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Sprzedam nowe, własnościowe,  
2 pokojowe mieszkanie o pow. 58 m2 
w Nowogardzie na ulicy Racibora I 4

KONTAKT:                PIB „PRO-BUD s.c.
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14
tel.: 91 39 25552; 783 570 056    www: probud-nowogard.pl

 5 LUTY- Dzień Bezpiecznego internetu 
Każdego roku w lutym obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu. Tegoroczne obchody przypadają 5 lutego. Obchodzony jest on 
od 2004 roku z inicjatywy Komisji Europejskiej i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci 
i młodzieży do zasobów internetowych.

 W Polsce Dzień Bezpieczne-
go Internetu od 2005 roku or-
ganizowany jest przez Funda-
cję Dzieci Niczyje oraz Nauko-
wą i Akademicką Sieć Kompu-
terową (NASK) – realizatorów 
unijnego programu „Safer In-
ternet”. 

DBI ma na celu przede 
wszystkim inicjowanie i propa-
gowanie działań na rzecz bez-
piecznego dostępu dzieci i mło-
dzieży do zasobów interneto-
wych, zaznajomienie rodziców, 
nauczycieli i wychowawców z 
problematyką bezpieczeństwa 
dzieci w Internecie oraz na-
głośnienie tematyki dotyczącej 
bezpieczeństwa online.

Tematem przewodnim mię-
dzynarodowego Dnia Bez-
piecznego Internetu są prawa 
i obowiązki cyfrowego obywa-
tela. Wszystkie działania będą 
realizowane pod hasłem „Ser-
fuję. Respektuję”. Podczas te-
gorocznych obchodów DBI 
chcemy zwrócić uwagę na to, 
że każdy internauta ma prawo 
wykorzystywać potencjał sieci 
do samorealizacji, zdobywania 
informacji, nauki czy zabawy - 
ponosi jednak odpowiedzial-
ność za swoje działania w In-
ternecie. Podczas serfowania 
w Sieci powinien pamiętać o 
szanowaniu innych jej użyt-
kowników i respektowaniu 

ich praw. ( Inf.  ze strony www. 
saferinternet).

 Czy to ważny dzień? Myślę, 
że tak, ponieważ o tym, iż kom-
puter, Internet stał sie naszą 
codziennością nie trzeba niko-
go przekonywać.  Jego zasto-
sowanie widzimy, na co dzień, 
niemalże w każdym miejscu. 
My wszyscy od najmłodszych 
do najstarszych wykorzystuje-
my możliwości Internetu zwią-
zane z uprawianym zawodem, 
komunikacją, zdobywaniem 
informacji, lub spędzaniem w 
ten sposób czasu wolnego.

Niezmienne ważna jest oczy-
wiście edukacja w tym zakresie 
naszych dzieci i młodzieży, bo 
to właśnie oni są fanami nowo-
czesnych środków technologii 
informatyczno- komputerowej 
i właśnie oni tak szybko i chęt-
nie korzystają z ich szerokiego 
wachlarza korzyści, jakie niosą 
ze sobą. Ale też, to właśnie oni 
narażeni są najczęściej na róż-
ne zagrożenia wynikające z ich 
użytkowaniem. Spowodowa-
ne jest to przede wszystkim ich 
naturalną ciekawością, nieu-
kształtowanymi jeszcze w tym 
wieku systemem psychicznym, 
emocjonalnym itp.

Nauka właściwego i bez-
piecznego korzystania z In-
ternetu należy do naszych 
obowiązków i to zarówno 
nauczycieli, jak i rodziców. Je-
żeli chodzi o szkoły w każdym 
programie zajęć komputowych 
oraz lekcji wychowawczych są 
godziny przeznaczone na re-
alizacje tego zagadnienia.  Na-
uczyciele wspólnie z uczniami 
wypracowują zasady, kodek-
sy bezpiecznego korzystania 
z TIK, organizują konkursy, 
apele, akcje informacyjne, an-
kiety, pedagogizacje rodziców, 
spotkania z ludźmi, którzy, na 
co dzień zajmują sie tematyką 
bezpieczeństwa na łączach np. 
policja oraz wiele innych dzia-
łań w zależności od potrzeb i 
pomysłów organizatorów.

Ta edukacja wspierana jest 
przez wiele specjalnie powo-
łanych do tego celu organiza-

cji, fundacji itp. Wpisując do 
przeglądarki internetowej ha-
sło bezpieczeństwo w Inter-
necie ukaże się kilkanaście 
stron, które są źródłem wie-
dzy, a jednocześnie przewod-
nikami, jak sobie radzić w 
przypadku zagrożeń interne-
towych. Warto przypomnieć te 
właśnie strony: www.saferin-
ternet.pl, www.dzieckowsieci, 
www, dbi.pl, www.dyzurnet.
pl, www.helpline.pl, www.sie-
ciaki.pl

W tym wszystkim oczy-
wiście najważniejsza jest na-
sza postawa i mądre, rozsąd-
ne podejście do tego tematu. 
Kontrola rodzicielska jest tutaj 
chyba najistotniejsza i nieza-
stąpiona, a temat bezpieczeń-
stwa w sieci zawsze aktualny 
nie tylko z okazji DBI.

Tracz

Szanowna Redakcjo! 
W ostatnim wydaniu DN był tytuł rubryki „Ludzie listy piszą”, i mam nadzieję, że opubliku-

jecie to co piszę o znieczulicy naszych urzędników. Otóż w ubiegłym tygodniu poszłam do pana 
Kierownika Ochrony Środowiska w Nowogardzie. Prosiłam go o reakcję, ponieważ zmarznięte 
łabędzie i kaczki wychodzą z wody na chodnik i dziobami ciągną za kurtki przechodniów. A on 
zdenerwowanym głosem mi odpowiedział: „Powiedz tym łabędziom i kaczkom, żeby odleciały 
tam skąd przyleciały”. Co dzień idę koło jeziora, wczoraj kilka osób było koło zmarłego łabędzia, 
dwie z nas płakały, że jest on siwy, bo młody i słaby z głodu, - więc umarł. Tak szlachetny ptak 
umiera, a zły człowiek znieczulicą dycha. Obraził mnie bardzo pan kierownik, ja przyszłam pro-
sić go o pomoc ptakom, a on odmówił i wygnałby pewnie też i te ptaki z jeziora. A przecież można 
im pomóc, wystarczy aby każdy gospodarz dał parę snopków słomy na zrobienie małej wysepki 
i  siedziałyby na ciepłym, jak ubiegłej zimy. Kto go wstawił na Kierownika Ochrony Środowiska, 
jak nie wie, że prawdziwy Polak ma nazwiska właśnie od ptaka tj.: Bociarski, Skowroński, Ka-
czyński, Czapliński, Gąsiorowski itd. Obraził tym wygnaniem chyba naszego pana burmistrza?, 
który ma przecież nazwisko od ptaka - Czapla. Przy jeziorze już go przechodnie ocenili kim jest!. 
Padły słowa: „niech wejdzie do lodowatej wody, to mu z głowy wyparują lewe pieniądze, których 
nie dał, a mógł pomóc ptakom.” Sławny Nowogard nie dba o piękne łabędzie!, - w latach 60-tych 
Nowogard był miastem wczasowym. Byłam kiedyś w sanatorium, tam jedno małżeństwo pytało 
się mnie - „Skąd pani pochodzi ?”, powiedziałam, że z Nowogardu. Kilka godzin więc opowiadali 
o jeziorze, i o łabędziach ... . Oni oczarowani byli Nowogardem. Jeden pan powiedział, że przyśle 
tu syna, żeby sfotografował martwego ptaka i wyśle zdjęcie do Kuriera. 

Nazwiska mojego nie podaję, bo nie chcę guza mieć na głowie, taki człowiek wszystko potrafi, nie tylko 
łabędzie wygnać z Nowogardu.   

Od redakcji  Z zasady nie publikujemy anonimów, ale każda zasada ma wyjątki. Wydaje się nam, 
że w tym wypadku mamy do czynienia z takim wyjątkiem. Pozdrawiamy naszą Czytelniczkę.

@    Ludzie listy piszą  @ 



5-7.02.2013 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

9

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Szkole Podstawowej nr 1  w Nowogrardzie

Gminny Konkurs Pomocy  
Przedmedycznej  ,,Uratuj Życie’
Dnia 17.01.2013 roku w naszej szkole odbyła się pierwsza edycja gminnego konkursu pomocy 
przedmedycznej pod hasłem ,,Uratuj życie’’. W konkursie wzięły udział drużyny ze szkół pod-
stawowych z gminy Nowogard. Celem konkursu był poszerzenie wiedzy i umiejętności w za-
kresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz kształtowanie świadomości i postaw 
uczniów sprzyjających bezpieczeństwu własnemu i innych. 

Zakres tematyczny obejmował następujące zagadnienia:
Obowiązek udzielania pierwszej pomocy. 
Ocena stanu rannego i przyjęcie planu postępowania. 
Udzielanie pierwszej pomocy w utracie przytomności- zasto-

sowanie krążeniowo-oddechowej. 
Utonięcia i załamania lodu. 
Krwotoki i rany. 
Urazy głowy i kręgosłupa. 
Urazy kości i stawów. 
Urazy termiczne i chemiczne. 
Ciała obce w organizmie. 
Zatrucia organizmu. 
Ukąszenia, pogryzienia i użądlenia. 
Nagłe zasłabnięcia. 
Wstrząsy. 
Apteczka pierwszej pomocy. 
Konkurs składał się z dwóch części teoretycznej czyli  testu, któ-

rą pisał każdy uczestnik oraz części praktycznej,  gdzie uczniowie 
musieli wykazać się umiejętnościami udzielenia pierwszej po-
mocy przedmedycznej oraz właściwym reagowaniem w sytuacji 
zagrożenia.

Po podsumowaniu punktów z obu części wyłoniono zwycięz-
ców:

I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowogardzie
II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowogardzie
III miejsce – Szkoła Podstawowa w Błotnie.
Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody a pozostali uczestnicy 

dyplomy i drobny upominek.
Osoby odpowiedzialne za przygotowanie konkursu to: Anna 

Szymańska, Beata Biniecka 
i Jadwiga Kosakiewicz. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i 

zapraszamy za rok na drugą edycję konkursu.
Inf. Własne 

rok 1993
Wsi sielska, anielska… 

czyli nowa szkoła w Wierz-
bięcinie (DN z dnia 24.02.1993r. 
nr 36)

W poniedziałek o godz. 
9:00 rozpoczęła się tutaj 
uroczystość otwarcia no-
wej szkoły. Niektórzy mo-
gliby powiedzieć, że to tyl-
ko rozbudowa starej, ale 
przy konfrontacji obu części 
można śmiało powiedzieć, 
że mieszkańcy Wierzbięci-
na otrzymali zupełnie nową 
placówkę. Żeby chociaż tro-
chę zobrazować tę różnicę 
powiem tylko, że stary bu-
dynek wygląda jak po strze-
laninie. Dziury, zadrapania, 
szare ściany. Całość opiewa-
na była i jest jeszcze pieca-
mi. Kto palił kiedykolwiek w 
piecach wie, jak szybko ścia-
ny robią się czarne. Pokój 
nauczycielski około 3 na 4 
m, i jak zażartował dyrektor 

szkoły p. Gregorczyk, kto 
pierwszy przychodził ten 
siedział – reszta stała z bra-
ku miejsca. Zajęcia sporto-
we odbywały się w wąskim 
korytarzu. Co prawda nowy 
budynek nie rozwiązał tego 
problemu, gdyż zabrakło 
funduszy na dobudowę sali 
sportowej, ale … koryta-
rze są szersze. Może za rok, 
dwa … . Nauczyciele są peł-
ni optymizmu, jakby uwie-
rzyli, że można tu stworzyć 
wspaniały ośrodek edukacji 
wiejskiej. W sprawie spor-
tu najbardziej zapalony jest 
oczywiście instruktor wf 
p. Józef Korkosz, którego 
aż rozsadza entuzjazm dla 
tego co robi. A zrobił i robi 
ja k na takie warunki bardzo 
dużo, o czym świadczyła 
chociażby oglądana przeze 
mnie kronika, w której były 
wycinki z prasy wojewódz-
kiej o osiągnięciach szko-

ły w sporcie. (…) Myślę, że 
władze gminne powinny 
podejść do pomysłu dobu-
dowania w Wierzbięcinie 
Sali sportowej. (…) Zresz-
tą jest to jakby jedyne w tej 
chwili miejsce na wsi, gdzie 
dzieci, młodzież i starsi mo-
gliby rozwijać swoje umie-
jętności i z przyjemnością 
spędzać czas (zabawy, roz-
grywki, turnieje, itp.) Wia-
domo przecież, że nikt tam 
nie wybuduje kina, kawiar-
ni czy domu kultury. Zosta-
je więc tylko sala i zapew-
nienie (jak wynikło z róż-
nych rozmów i wcześniej-
szych zresztą poczynań) o 
partycypacji szkoły w kosz-
tach budowy, w postaci za-
biegania o dodatkowe dota-
cje i sponsorów. Jako, że ka-
dra szkoły jest bardzo mło-
da, więc można wierzyć, że 
dopną swego. (…).

Kazimierz Rynkiewicz

20 lat temu                                 pisał:
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To nie żart, to ból nieutulony...
Czytelnik, znany nowo-

gardzki emeryt dostarczył w 
poniedziałek do redakcji dwa 
przez siebie zrobione  zdjęcia, 
które  zamieszczamy poniżej. 
Na zdjęciu 1 widoczne dwa 
znicze ustawione przez nie-
znaną osobę na miejscu wy-
ciętego drzewa koło Przystani 
(pisaliśmy o tym w ubiegłym 
tygodniu). Następnego dnia 
gdy nasz emeryt ponownie 
udał się w to miejsce zauwa-
żył, że znicze zniknęły, ktoś je 
usunął. 

Podczas trzeciej wizyty 
ponownie na zasypanym 
już ziemią pniu pojawił się 

znicz tym razem jeden i in-
nego koloru patrz zdjęcie 2. 
Odnotowujemy nie komen-
tujemy co na temat było do 

powiedzenia już napisali-
śmy. 

Red., fot. T. Kozioł 

Marek Wawrzyniak, lat: 56, zmarł: 01.02.2013r, pogrzeb: 
05.02.2013r, msza św. pogrzebowa o godz. 12:00  w kościele w 
Orzechowie, pogrzeb odbędzie się na cmentarzu w Nowogar-
dzie. 

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

 w tych dniach odeszli do wieczności 

Forum Pokrzywdzonych przez Państwo radzi

Co można zapisać w testamencie? 
Czy możemy w testamencie precyzyjnie określić, jakie rzeczy dostaną po nas konkretni spadkobiercy? Wbrew pozorom kwestia po-
działu spadku nie jest taka prosta. Generalnie oglądając zagraniczne filmy, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że spadkobiercy dostają 
w spadku określone przedmioty, np. samochody, domy, obrazy, biżuterię. Niestety na gruncie polskich realiów nie możemy sugerować 
się zagranicznymi filmami.

W polskim prawie spad-
kowym spadek jest określo-
ną masą spadkową, do której 
wchodzą nie tylko aktywa po 
zmarłym, czyli domy, działki, 
samochody, meble itp., ale tak-
że długi.

Spadkodawca, który sporzą-
dza testament, ma prawo do 
powołania spadkodawcy do ja-
kiejś części masy spadkowej. 
Ta część jest wyrażana ułam-
kiem. To oznacza, że można 
powołać spadkobiercę do 1/2 
masy spadkowej, 1/70, 1/6 itp. 
W takiej sytuacji spadkobierca 
po śmierci spadkodawcy sta-
je się właścicielem wszystkich 
rzeczy, które należały do ma-
jątku zmarłego w takiej części, 
w jakiej został powołany (jeśli 
został powołany do 1/13 spad-
ku, to staje się właścicielem 
1/13 domu, 1/13 samochodu, 
1/13 oszczędności itp.).

W systemie prawa polskiego 
wola zmarłego przeznaczająca 
danym osobom ściśle określo-
ne rzeczy lub prawa, jest trak-
towana wyłącznie jako wska-
zówka co do podziału spadku, 
nie wiążąca jednak bezwzględ-
nie w trakcie dokonywania 
działu. Spadkobiercy - w za-
kresie działu spadku - są zwią-
zani wolą zmarłego jedynie 
moralnie, a nie prawnie, i tyl-
ko od nich zależy, czy woli tej 
się podporządkują. Tak więc 
testator, chcąc dokonać ściśle 
określonego przysporzenia na 

rzecz osoby wskazanej w testa-
mencie, może zrealizować swój 
zamiar - z reguły - tylko w dro-
dze ustanowienia zapisobier-
cy. (E. Niezbecka, Ustanowie-
nie spadkobiercy i zapisobiercy 
w testamencie, Rejent 1992, nr 
6, s. 36). To oznacza, że w te-
stamencie nie możemy doko-
nać wiążącego działu spadku.

Spadkodawca może jednak 
sporządzać zapisy testamen-
towe

Wyróżniamy dwa rodzaje 
zapisów - zapis zwykły i zapis 
windykacyjny. Zapis zwykły 
można sporządzić samodziel-
nie w testamencie pisemnym. 
Dokonując takiego zapisu, na-
leży pamiętać o tym, że można 
zapisać określone przedmio-
ty, które są własnością spadko-
dawcy. Do tego trzeba pamię-
tać o tym, że zapis tego typu 
nie powoduje, że po śmierci 
spadkodawcy zapisobierca od 
razu jest właścicielem zapisa-
nej rzeczy. Zapisobierca naby-
wa w zasadzie tylko roszcze-
nie do tego, aby spadkobierca 
przeniósł na niego własność 
zapisanej rzeczy - to dość nie-
wygodna konstrukcja prawna, 
bowiem w takiej sytuacji, je-
śli spadkobierca nie chce prze-
nieść własności, to zapisobier-
ca musi go o to pozwać przed 
sądem.

Niedawno ustawodawca 
wprowadził zapis windyka-
cyjny. 

UWAGA: Zapis windyka-
cyjny można zamieścić tylko 
w testamencie sporządzonym 
przez notariusza.

Zapis windykacyjny pole-
ga na tym, że zapisobierca sta-
je się właścicielem rzeczy w 
chwili śmierci spadkodawcy. 
To oznacza, że nie musi żądać 
od spadkobiercy przeniesienia 
własności.

Przy zapisach należy pamię-
tać o poniższej zasadzie:

  Jeżeli spadkodawca prze-
znaczył oznaczonej osobie 
w testamencie poszczególne 
przedmioty majątkowe, któ-
re wyczerpują prawie cały spa-
dek, osobę tę poczytuje się w 
razie wątpliwości nie za zapi-
sobiercę, lecz za spadkobiercę 
powołanego do całego spadku. 
Jeżeli takie rozrządzenie testa-
mentowe zostało dokonane na 
rzecz kilku osób, osoby te po-
czytuje się w razie wątpliwości 
za powołane do całego spad-
ku w częściach ułamkowych, 
odpowiadających stosunkowi 
wartości przeznaczonych im 
przedmiotów.

Wobec tego należy uważać 
przy dokonywaniu zapisów, 
bowiem jeśli dokonamy zapi-
su na osobę, która nie jest jed-
nocześnie spadkobiercą, to ta 
osoba może zostać uznana za 
spadkobiercę, a to oznacza, że 
na nią przejdą długi spadkowe.

Zapis windykacyjny umożli-
wia przekazanie konkretnych 

rzeczy konkretnej osobie, jed-
nak nadal należy pamiętać o 
długach spadkowych, które za-
wsze będą obciążały spadko-
biercę w takim udziale, w ja-
kim został powołany do spad-
ku.

UWAGA: Zapis windyka-
cyjny jest wliczany do spadku 
przy obliczaniu zachowku.

Zapis nie jest też działem 
spadku. Dział spadku może zo-
stać dokonany w różnej formie. 
Do niedawna najpopularniej-
szą formą był dział dokonywa-
ny w postępowaniu sądowym. 
Aktualnie ten sposób wyko-
rzystuje się, gdy spadkobier-
cy nie potrafią porozumieć się, 
co do podziału poszczególnych 
przedmiotów po zmarłym.

Sądowy dział spadku jest do-
konywany na wniosek spadko-
bierców. Często taki dział bę-
dzie wiązał się z przyznaniem 
określonych rzeczy określo-
nym osobom z jednoczesnym 
obowiązkiem dopłaty lub spła-
ty pozostałych uczestników 
postępowania. Wszystko bę-
dzie zależało od tego, jakiej 
wartości składniki majątkowe 
będą dzielone.

Działu spadku można doko-
nać także w zwykłej umowie 
pomiędzy spadkobiercami, 
pod warunkiem, że dział nie 
dotyczy nieruchomości, np. 
domu lub działki.

Działu spadku można do-
konać także przed notariu-
szem, niezależnie od tego czy 
dział dotyczy nieruchomości 
– tyle, że w przypadku nieru-
chomości umowny dział może 
nastąpić tylko przed notariu-
szem. Taki dział jest możliwy 
tylko wtedy, gdy spadkobiercy 
są zgodni co do podziału. Aby 
dokonać takiego działu, nale-
ży zabrać akt zgonu zmarłego, 
swój akt urodzenia oraz testa-
ment, jeśli został sporządzony.

Z powyższego wynika, że nie 
ma sensu dokonywanie dzia-
łu spadku w testamencie. Na-
tomiast warto poczynić zapisy, 
aby konkretnym osobom przy-
padły konkretne przedmioty. 
Jeśli chcemy, aby nasze zapisy 
były dla zapisobiercy skutecz-
ne i gwarantowały otrzymanie 
rzeczy, warto sporządzić testa-
ment przed notariuszem i w 
takim testamencie tych zapi-
sów dokonać.

1 2
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Kluczevia ogrywa I-wszy zespół 4:1

„Rezerwowi” rozgromili Spartę 3:9!
W sobotę (2 lutego) pierwszy i drugi zespół Pomorzanina rozgrywały swoje mecze kontrolne. Dla zawodników z okręgówki był to już 
drugi sparing po meczu z Promieniem Mosty, „rezerwy” natomiast rozegrały swój pierwszy mecz w tym roku.

Pierwszy zespół Pomorza-
nina wybrał się do Stargardu, 
aby tam na sztucznej murawie 
rywalizować z piłkarzami z IV 
ligi - Kluczevią Stargard. Po 
raz kolejny trener Tomasz Sur-
ma nie mógł korzystać z opty-
malnego składu. Swoją szansę 
debiutu dostał Mateusz Kopo-
ciński, który jest wychowan-
kiem Chemika Police. Kopo-
ciński jest bramkarzem i do-
stał swoją szansę w drugiej po-
łowie meczu, wcześniej bram-
ki strzegł Jacek Malanowski. 
Mimo wysokiej wygranej Klu-
czevii 4:1, piłkarze z Nowo-
gardu zaprezentowali się przy-
zwoicie. W pierwszej połowie 
o dziwo, to nowogardzki ze-

spół   mógł schodzić na prze-
rwę z prowadzeniem, jednak 
nie udało się wykorzystać 3 
stuprocentowych okazji. Swoje 
sytuacje natomiast na gola za-
mienili gospodarze i do prze-
rwy prowadzili 1:0. Po zmianie 
stron ostro do pracy wzięli się 
podopieczni Tomasza Surmy, 
co przyniosło efekty w posta-
ci bramki Krystiana Miklasa. 
Niestety tego dnia miejscowi 
posiadali „dłuższą” ławkę re-
zerwowych, co było widoczne 
w końcówce meczu. Ostatecz-
nie Mateusz Kopociński trzy-
krotnie musiał wyjmować pił-
kę z siatki, a Pomorzanin prze-
grał z Kluczevią 4:1. Pewnym 
już jest, że Sławomir Paszkow-

ski od początku rundy wio-
sennej reprezentować będzie 
barwy Pomorzanina Nowo-
gard. Były piłkarz m.in. Iny 
Goleniów, doszedł już do po-
rozumienie w sprawie swojego 
przejścia.

Natomiast „rezerwowi” w 
swoim meczu sparingowym 
rozgrywanym na stadionie w 
Płotach, zaprezentowali się za-
skakująco dobrze. Ich rywa-
lami byli zawodnicy A Klasy- 
Sparta Gryfice. Pomorzanin 
dosłownie zdeklasował Spartę 
aplikując przeciwnikom aż 9 
bramek! To był mecz Maxa Po-
korskiego, który po ostatnim 
gwizdku miał na swoim kon-
cie 5 goli. Dwa trafienia dorzu-

cił Michał Cyran, jedna bram-
ka była autorstwa Krzysztofa 
Haberskiego, do tego Sparta 
strzeliła sobie bramkę samo-

bójczą. Drugi zespół dosłow-
nie zmiażdżył rywali, mecz 
miał jednostronny przebieg. 
W zespole rezerw zagrali: Ha-
berski, Domanowski, Grzejsz-
czak, Fijałkowski, Skrzecz, 
Podbiegło R.,Cyran, Kaczma-
rek, Podbiegło M., Iwaniuk, 
Chmielnicki, Pokorski, Lasz-
kiewicz, Piotrowicz.  

Już za tydzień kolejne me-
cze kontrolne I i II zespołu. 
Piłkarze z okręgówki w sobo-
tę w Płotach o godzinie 17:30 
podejmować będą Spartę Gry-
fice, natomiast drugi zespół o 
godzinie 13:30 w Trzebiatowie 
zagra z tamtejszą Regą.

KR
Na zdjęciu Konrad Winczewski i Domnik Wawrzyniak w walce o piłkę Fo-
to-Marcin Kopczyński

Mimo efektownej parady, Jacek Malanowski musiał w 1 połowie wyjmo-
wać piłkę z siatki Foto- Marcin Kopczyński

Marcin Skórniewski i Michał Soska (na zdjęciu) mieli w tym meczu sporo 
pracy w defensywie Foto- Marcin Kopczyński

W Osinie, jak na greckim Olimpie 
Aktor i widz to dwie uzupełniające się zmienne, które pomimo tego, że stoją naprzeciw sobie, nie mogą bez siebie istnieć. W piątek 28 
stycznia 2013 roku obie strony spisały się na medal. Od godziny 15.00 w sali języka polskiego w Zespole Szkół Publicznych im. Broni-
sława Malinowskiego w Osinie widoczne było ogromne poruszenie. 

Młodzi aktorzy z klasy Va i opiekun grupy 
teatralnej przygotowywali się do wystawie-
nia sztuki pt. „Mit o Syzyfie na wesoło”, któ-
ra była zwieńczeniem półrocznych przygoto-
wań, prac nad strojami, nauką tekstu oraz 
cotygodniowych prób.

O godzinie 17.00 wszyscy obecni na wi-
downi goście przenieśli się na górę Olimp i 
mogli zobaczyć boskie istoty, posilające się 
nektarem i ambrozją, które zetknęły się z 
jakże przyziemną dolegliwością, jaką jest 
rotawirus. Ta dosyć zaskakująca koncepcja 
przedstawienia historii Syzyfa spotkała się 
z bardzo pozytywnym odbiorem przez pu-
bliczność, która przez cały czas trwania in-
scenizacji w skupieniu, ale z uśmiechem na 
twarzach oczekiwała na finał. Oczywiście 
koniec nie mógł odbiegać od oryginału, więc 
nieszczęsny Syzyf został skazany na wtacza-
nie ogromnego głazu, ale pouczenie płynące 
z tej sztuki: „Plotka bawi, pochlebstwo głasz-
cze, pilność strzeże, rozum bierze” jakże pa-
suje do naszych czasów.

Należy podkreślić również ogromne zaan-
gażowanie uczniów, którzy pomimo prze-
szkód, chorób, niemożności przyjazdu do 
szkoły z powodu warunków atmosferycz-
nych czy też z powodu ogromnej nieśmia-
łości byli w stanie zagrać bardzo wyraziste, 
pełne ekspresji role.

Zeus – Anna Guź
Atena – Aleksandra Kowalczyk
Hera – Daria Matusiak
Hermes – Małgorzata Kasicka
Hades – Iga Banasiewicz
Syzyf – Karol Lewandowski
Tanatos – Łukasz Pabiś
Hefajstos – Mateusz Gach
Narrator – Sebastian Toporowicz
Pani Joanna Górczewska-Rudnicka, opie-

kunka grupy teatralnej i autorka scenariu-
sza, pragnie serdecznie podziękować Rodzi-
com uczniów za pomocną dłoń w przygoto-
waniach, szczególnie za pięknie wykonane 
stroje oraz uczniom za poświęcenie i trud. 

Inf. własne 
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Pomorzanin ma sekcję kulturystyki

Prezentacja zawodników
W minionym tygodniu Pomorzanin Nowogard utworzył w klubie nową sek-
cję sportową- kulturystyka, fitness i trójbój siłowy. Barw nowogardzkiego klu-
bu bronić będą: Kamil Strzeszewski, Krzysztof Skyplonek, Arkadiusz Siewior, 
Grzegorz Skorupski i Kornela Wielgus. 

To już czwarta sekcja Pomo-
rzanina po piłce nożnej, piłce 
ręcznej i brydżu sportowym. 
Utworzenie tejże zajmującej się 
kulturystyką jest trafionym po-
mysłem- przemawiają za tym 
choćby osiągnięcia nowych 
sportowców Pomorzanina. 
Bazą treningową jest siłownia 
„Fira”, mieszcząca się w piw-
nicy  w budynku po dawnym 
elewatorze. Krzysztof Skryplo-
nek już w połowie lat 90-tych 
osiągał duże sukcesy na rodzi-
mym podwórko oraz poza gra-
nicami kraju. Arkadiusz Sie-
wior w minionym roku został 
wicemistrzem Polski wetera-
nów 40-49. Jak przyznaje pre-
zes nowogardzkiego klubu, 

Marcin Skórniewski- inicjaty-
wa o utworzeniu nowej sekcji 
wyszła ze strony samych kul-
turystów. Ja od dawna znam się 
z Krzyśkiem Skryplonkiem i to 
głównie nasze wspólne rozmo-
wy doprowadziły do utworze-
nia nowej sekcji. Jeśli chodzi o 
zadania klubu wobec nowych 
sportowców, to na pewno na 
naszych barkach będą wszystkie 
opłaty związkowe. Z czasem bę-
dziemy chcieli odciążyć kultury-
stów za dojazdy na zawody itp. 
- mówi Marcin Skórniewski, 
prezes Pomorzanina Nowo-
gard. Swojego zadowolenia ze 
współpracy nie kryje również 
właściciel siłowni „Fira”, Kamil 
Strzeszewski, który sam przy-

gotowuje się do swojego star-
tu na zawodach- w kwietniu 
zamierza wystartować na Mi-
strzostwach Polski. Oczywiście, 
że się cieszę z tej sekcji. Wierzę, 
że klub nam sporo pomoże- choć 
to bardzo drogi sport i na pew-
no jeszcze dużo w tej kwestii bę-
dziemy omawiać. Mam nadzie-
ję na rozwój siłowni za sprawą 
Pomorzanina, być może ta sek-
cja spowoduje większe zaintere-
sowanie kulturystyką w naszym 
mieście, mile widziani są tutaj 
piłkarze nożni oraz ręczni na-
szego klubu.  - podsumowuje 
Kamil Strzeszewski właściciel 
siłowni „Fira”. Choć dla wielu 
to może być nieco zaskakujące- 
to jednak Pomorzanin dosłow-

nie rośnie w siłę. Nowogardzki 
klub jest uważany za najwięk-
szy między Szczecinem a Koło-
brzegiem, pod względem sekcji 
sportowych. Pozostaje wierzyć, 
że w najbliższym czasie Pomo-
rzanin również pod względem 
osiągnięć będzie się plasował w 
czołówce naszego regionu.

KR

Krzysztof  Skryplonek, rocznik 
1976, mieszka w Nowogardzie, 
trenuje od 20 lat, były wicemistrz 
Polski w roku 1996, 6 miejsce na 
Mistrzostwach Świata w 1996 
roku, planuje start na Mistrzo-
stwach Polski w kwietniu.

Kornela Wielgus, rocznik 1995, 
mieszka w Nowogardzie, trenuje 6 
miesięcy, zamierza wystartować w 
Debiutach Kulturystycznych w ka-
tegorii Bikini Fitness w marcu.

Kamil Strzeszewski, rocznik 1987, 
mieszka w Nowogardzie, trenuje 
od 8 lat, planuje start na Mistrzo-
stwach Polski w kwietniu.

Grzegorz Skorupski, rocznik 1995, 
zamieszkały w Tuczy, trenuje 2 
lata, pierwszy start pod koniec 
kwietnia w Słupsku, w kategorii 
junior młodszy (do 18 lat) 

Arkadiusz Siewior, rocznik 1971, 
weteran kulturystyki, trenuje 25 
lat, mieszka w Dobrej, jeżeli fun-
dusze pozwolą, to chciałbym wy-
stąpić w grudniu na Mistrzostwach 
świata weteranów, obecny wice-
mistrz Polski weteranów 40-49 lat

Siatkarskie rozgrywki LZS

Czermnica samotnym liderem!
W sali gimnastycznej SP nr 4 w Nowogardzie, jak co tydzień w sobotę rozgrywane były mecze siat-
karskie ligi LZS. Tym razem 11 kolejka przyniosła sporo zaskakujących rozstrzygnięć, najważniej-
szym wydarzeniem było zwycięstwo Czermnicy i objęcie samotnego prowadzenia w tabeli.

W pierwszym meczu od razu 
duża niespodzianka. Siatkarze 
z Kościuszek po morderczym 
pojedynku zatrzymali rozpę-
dzonych zawodników Sikorek 
i odebrali im zwycięstwo po 
tie-breaku. Sikorki od dłuż-
szego czasu szły „łeb w łeb” 
z Czermnicą w walce o zwy-
cięstwo w rozgrywkach, utra-
ta dwóch punktów spowodo-
wała, że Sikorki współdzie-

lą drugą pozycję z Wojcieszy-
nem. Dla zawodników z Ko-
ściuszek, to zwycięstwo nic 
nie zmienia, w dalszym ciągu 
zajmują przedostatnią pozy-
cję w tabeli. Kolejny mecz za-
kończył się walkowerem, gdyż 
zawodnicy outsidera- zespo-
łu Ostrzycy, nie stawili się na 
swój mecz ze Szczytnikami. W 
trzecim meczu po przeciwnych 
stronach siatki stanęli zawod-

nicy z Czermnicy i Nowogar-
du. Siatkarze z Nadleśnictwa 
mieli nie lada zadanie, ponie-
waż Czermnica doskonale wie-
działa, że zwycięstwo zapew-
ni im „samotny” fotel lidera. 
Zatem wynik nikogo nie po-
winien dziwić, ambitni siatka-
rze z Nowogardu zdołali jedy-
nie ugrać seta i opuścili parkiet 
bez dorobku punktowego. Na 
koniec kolejną „pięcio-setów-

kę” tego dnia, rozegrali zawod-
nicy Wojcieszyna i Zakładu 
Karnego. ZK od dłuższego cza-
su prezentuje lepszą grę, nato-
miast Wojcieszyn walczy o od-
zyskanie pierwszego miejsca w 
tabeli- to zaangażowanie dało 
się zauważyć na parkiecie. Nikt 

nie chciał odpuścić, ale osta-
tecznie po tie-breaku lepsi oka-
zują się siatkarze z Wojcieszy-
na, dzięki czemu zrównali się 
punktami z Sikorkami i wciąż 
liczą się w walce o mistrzostwo. 

KR

11 kolejka:
Sikorki - Kościuszki  2:3
Szczytniki - Ostrzyca  3:0 walkower
Czermnica - Nadleśnictwo 3:1
Wojcieszyn - ZK Nowogard 3:2

M M Sety P
1 Czermnica 11 31 – 11   28
2 Sikorki 11 29 – 11 25
3 Wojcieszyn 11 28 – 13 25
4 Szczytniki 11 22 – 18 19
5 Nadleśnictwo N-d 11 21 – 23 13
6 ZK Nowogard 11 15 – 27 12
7 Kościuszki 11 13 – 26 9
8 Ostrzyca 11 2 – 33 0
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

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

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

KUPIĘ SILNIKI
elektryczne, spalinowe, spawarki, 
części samochodowe - stan bez 

znaczenia.  
Niesprawne, stare, zniszczone.

Tel. 510 815 498

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

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

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

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 601 736 804
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

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

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

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

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

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

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

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

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

profesjonalna mechanika od A do Z
SZYBY SAMOCHODOWE

do osobowych i ciężarowych - montaż i naprawa

WARSZTAT SAMOCHODOWY AUTO TOP

Przedsiębiorstwo Państwowe GARDIA w Nowogardzie ul. Zamkowa 7B
zaprasza do składania ofert na wykonanie następujących prac
1) Wymiana świetlików dachowych w budynku produkcji (ramy z kątownika + 

szyby) na ramy plastykowe + szyby
2) Uszczelnienie systemu koryt dachowych odprowadzających wody opadowe
Informacja na temat zamówienia tel.  91 39 25 570, e-mail: biuro@ppgardia.pl

Kupię grunt lub 
gospodarstwo 

rolne  
tel. 664 944 635

Zarząd Koła Miejsko-Gminnego PZW 
Zaprasza w dniu 10.02.2013 r. 

na zebranie sprawozdawczo-wyborcze 
Zarządu Koła spotkanie członków, Koła 
o godz. 9.30 w Szkole Podstawowej nr 3 

w Nowogardzie
Serdecznie zapraszamy

Zarząd  

CODZIENNIE ZESTAWY
OBIADOWE ZA 12 zł

PROMOCYJNE ZESTAWY OBIADOWE 12zł
WTOREK 05.02
Zupa jarzynowa
Kotlet schabowy, ziemniaki, surówka
ŚRODA 06.02
Zupa szczawiowa  z jajkiem
Kluski śląskie z sosem grzybowy, kapusta modra
CZWARTEK 07.02
Zupa pomidorowa z makaronem
Kotlet devolaile, ziemniaki surówka
PIĄTEK 08.02
Czerwony barszczyk
Pierogi z kapustą i pieczarkami
OBIADY RÓWNIEŻ Z DOSTAWĄ DO DOMU!!!

 ZAMÓW TEL. 91 392 24 24 / 608 053 371

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Wydzierżawię 
lokale handlowe 

o pow. 100 m2

tel. 509 528 688

Wydzierżawię 
lokale usługowy 

nadający się na salon fryzjerski 
lub tp. w centrum miasta

tel. 509 528 688
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OGŁO SZE NIA DROB NE
NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam nowy lokal pod 
sklep spożywczy na os. Gry-
fitów. Tel. 695 264 594, 783 
570 060.

• Sprzedam mieszkanie  3  po-
koje  przy  ul:  Bankowej  I  
piętro. -783 570 060 

• Sprzedam mały dom 57 
m2 ul. Piłsudskiego 2a. 
602 350 301

• Studio reklamy Vizart wynaj-
mę pow. Reklamową 6,5x3m 
w Nowogardzie przy ul. War-
szawskiej 11 od 13.06. tel. 
605 522 340

• Sprzedam dom jednorodzin-
ny w Nowogardzie ul. Jesio-
nowa 3.  604 284 597

• Sprzedam lub zamienię na 
mieszkanie duży dom po ka-
pitalnym remoncie na dział-
ce 1400 m2 w miejscowości 
Glicko. Cena 380.000 zł Tel. 
692383706 

• Kupię mieszkanie bezczyn-
szowe/ niskoczynszowe, 
min 3pokojowe, 60-80m 
791443026

• Sprzedam mieszkania, tel. 
91-3910010, 607607814: No-
wogard, ul. Bankowa 6, pow. 
53,70 m2,  cena 125.000 zł; Do-
bra; Dobra, ul. Traugutta 3A, 
pow. 66,90 m2,  cena 79.000 zł

• Sprzedam nowe, własnościo-
we, 2 pokojowe mieszkanie, 
58 m kw, na os.  Gryfitów. Tel. 
783 570 060

• Sprzedam działkę 5 ar. Wła-
snościową Tel. 785 977 351

• Wynajmę  mieszkanie  3  po-
kojowe  - 918521437  

• Do  wynajęcia  lokal  handlo-
wy  . – 660143840 

• Sprzedam działkę budowla-
ną o pow. 1138 m2 w Żdża-
rach – 3km od Goleniowa + 
projekt, prąd na działce. Cena 
59 tys. zł. Tel. 608 673 811

• Lokal do wynajęcia 60 m2 
przy ul. 700 lecia 20b. 35 zł/
m2 plus opłaty. Tel. 91 39 
20 676; 0049 40 53 16 99 16

• Sprzedam garaż z energią 
elektr. Murowany w ciągu ul. 
5 Marca. Cena 23  000 zł. Tel. 
605 402 773 (15.00-18.00).

• Do wynajęcia mieszkanie   2  
lub  3  pokojowe urządzone. 
Tel.  693850197

• Wynajmę lokal w Płotach, tel. 
695 044 663

• Stancja dla uczniów, pokój 
2 osobowy, osobne wejście, 
tel. 609 307 327

• LOKAL  do wynajęcia  60 m2  , 
1 m2 / 35 zł.  Tel . 913920676 
– Plus  opłaty .

• Sprzedam  mieszkanie  2 po-
koje  I  piętro  ul: Kowalska Tel. 
888 676 231 –

• SPRZEDAM    -   mieszka-
nie  3 pokoje  III  piętro    69, 
60  m2, środkowe  przy  
ul:  Bohaterów  Warszawy  
Tel.663321366  vis avis  PZM 
– otu.

• Pokój do wynajęcia Nowo-
gard. 609 004 967

• WYNAJMĘ  LOKAL  o po-
wierzchni   2X 30  m 2 w cen-
trum  miasta po remoncie . 
Tel.510170263

• DO WYNAJĘCIA  -  mieszkanie  
3 pokojowe  po  kapitalnym  
ramoncie  na  ul:  Warszaw-
skiej  14   w   Nowogardzie . 
Tel.510142179

• Sprzedam  mieszkanie  
46  m   2 pokoje   .parter  . 
Tel.604908983 . 

•  Do wynajęcia pomieszczenie 
180 m2 ogrzewane, ciepła 
woda, toaleta. 609 245 816

• sprzedam mieszkanie bez-
czynszowe 62 m2 z zabu-
dowaniami i działką 600 
655 365

• Mieszkanie do wynajęcia 
dwupokojowe 42 m2, Ip. 700 
Lecia 4. Tel. 785 140 754

• SPRZEDAM  -   Mieszkanie   2  
pokoje   48 m 2   w  centrum   
N-du  II  piętro .

• Tel.607617849  

• Sprzedam mieszkanie w No-
wogardzie przy ul. Armii Kra-
jowej 51, pow. 45,60, I p. wraz 
z garażem przy ul. Zamkowej. 
Tel. 601 555 108  

• Kupię mieszkanie dwupo-
kojowe w Nowogardzie. 
608 302 040

• Sprzedam   mieszkanie  wła-
snościowe  na  Waryńskie-
go,  3  pokoje  oraz  garaż.
Tel.605856553,  913503246  
wieczorem

• SPRZEDAM  -   mieszkanie    w   
Nowogardzie   przy   ul:Ar-
mii  Krajowej 51 , powierzch-
nia 45,60 m2 ,  II  piętro  wraz 
z  garażem pry ul:Zakmowej . 
Tel.601555108 .

• GARAŻ   w  bloku  sprze-
dam  ul: Kowalska  1 . Tel. 
784584294 . 

• Wynajmę lokal użytkowy No-
wogard ul. Warszawska 14. 
60 m2, Tel. 691 125 617

• Kupię  mieszkanie  2 pokojo-
we. Tel.608302040.   

• Mieszkanie   do  wynajęcia  
umeblowane  .Tel.601724492 

• Do   wynajęcia   pokój. 
Tel.796029756. 

• Posiadam kawalerkę do 
wynajęcia, umeblowana. 
517 508 374

• WYNAJMĘ  -  lokal   magazy-
nowy  . Tel. 607289286

• Wynajmę  mieszkanie  3  po-
kojowe  ,  kuchnia  , łazienka   
w Nowogardzie  ul: Kościusz-
ki  2 . Tel. 602474266  .   

• SPRZEDAM  -   mieszkanie   2  
pokoje . Tel.660442960

• MIESZKANIE   -  78  m2  ,  4  
-  pokoje   N – d   centrum    -  
sprzedam  . Cena  165  tyś. Tel.  
601 76 16 16 

• KUPIE DOM WOLNOSTOJĄ-
CY DO 500 000 ZŁ W MIEŚCIE 
, NOWOGARD LUB GOLE-
NIÓW.MILE WIDZIANY BUDY-
NEK GOSPODARCZY DUŻY 
GARAŻ LUB PODPIWNICZE-
NIE DOMU UMOŻLIWIAJĄ-
CE PROWADZENIE DZIAŁAL-
NOŚCI GOSPODARCZEJ .JE-
STEM OSOBA PRYWATNĄ I 
SZUKAM DOMU DLA SIEBIE.
TEL.602-870-300

• Garaż do wynajęcia ul. Boh. 
Warszawy 21. Tel. 91 39 
20 307

• Sprzedam mieszkanie czte-
ropokojowe w Nowogardzie 
lub zamienię na dwupokojo-
we. 503 341 537

• Garaż  w  bloku   sprzedam   ul: 
Kowalska  1 .Tel.784584294 

MOTORYZACJA

• Sprzedam Skodę felicię 
combi LXI rok 1999 poj. 1.3 
pierwszy właściciel, cena do 
uzgodnienia. 693 877 559

• Sprzedam koło z felgą do 40 
+ opona. 91 39 18 307

• Sprzedam Mitsubishi Paje-
ro 3.2 motor 2000 rok prod. 
2000 diesel. Cena 26  000 zł. 
665 544 518

• Sprzedam Renault Kangoo, 
samochód ciężarowy rok 
prod. 2006 poj. 1,5 DCI  elektr. 
Szyby, klimatyzacja, wspo-
maganie kierownicy, central-
ny zamek + alarm elektr. Ste-
rowane lusterka. Po wymia-
nie rozrządu, pompy wody, 
nowy akumulator, wymie-
niony olej i wszystkie filtry. 
Nowe klocki hamulcowe, nie 
wymaga wkładu własnego. 
Stan bdb Tel. 668  844  738 
cena 11.000 zł do uzgodnie-
nia.

ROLNICTWO

• Grykę sprzedam. Tel. 
795 916 988

• Sprzedam słomę w snopkach 
i. Tel. 782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL. 783678070

• Sprzedam tanio króliki. 
669 929 717

• Kupię łąki, nieużytki!!! Kon-
takt 91 39 23 887, 696 
443 643

• Kupię słomę prasowaną z do-
wozem. 91 39 20 307

• Sprzedam    prosiaki  . Tel. 
888757586 

• Kupię    oponę   do  ciągnika   
C – 360 . Tel.661630044 .  

• Sprzedam  prosiaki  .  
Tel.913928019  

• ORKA  , talerzówka  / cięż-
ka/  ,  siew  agregatorem . Tel 
608013995 . 

USŁUGI

• MAKIJAŻ   KARNAWAŁOWY  
PLUS   RZESY  -  606979108  

• Usługi transportowe do 1 
tony, Bus skrzyniowy i kryty. 
Tel. 693 716 085.

• Odśnieżanie dachów. Tel. 
607 137 081.

• Firma Usługowa „Zielona”. 
Wynajem sal na: konferencje, 
zebrania, szkolenia. Tel. 91 39 
26 691.

• Wyjazdy Niemcy, Holan-
dia. Niskie ceny z domu pod 
dom. 603 038 944

• Usługi transportowe IVECO 
dostawcze + laweta + bus 
osobowy do 9 os. Tel. 609 931 
915, 607 580 172.

• MALOWANIE, MONTAŻ PA-
NELI PODŁOGOWYCH I INNE 
DROBNE NAPRAWY WYKO-
NA „ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 
22 783, 784 79 22 70

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

• Usługi transportowe Trans-
it Max + przyczepa. 500 297 
054.

• Bruk-lin układanie kostki 
brukowej. Tel. 607 083  893, 
www.bruk-l innowogard.
com.pl

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

• Przewozy przeprowadz-
ki Nowogard i okolice. 784 
499 535

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VI-

ZART - oprawianie prac - w 2 
minuty., bindowanie, wydru-
ki A3-A4 kolor, ksero A3-A4 
- kolor, laminowanie A3-A4. 
Tylko u nas największy wybór 
okładek. Nowogard, ul. 700 
lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). Tel. 605 522 340.

• Transport BUS-MAX. 784 053 
493

• Usługi remontowo-budowla-
ne, docieplenia. 784 053 493

• Przepisywanie prac (magi-
sterskich, licencjackich, in-
nych), dokumentów, CV, li-
stów motyw. innych. Wydru-
ki, Ksero, także kolor. Szybko 
i Solidnie. Studio Reklamy Vi-
zart. Nowogard, ul. 700 lecia 
15 (nad sklepem zielarskim). 
tel 605 522 340. 

• Usługi koparko- ładowar-
ką + transport Nowogard.  
514172446   

• REMONTY na każdą kieszeń. 
609 715 839

• TWOJA KSIĘGARNIA INTER-
NETOWA WWW.KSIEGARNIA-
CYMELIA.OSDW.PL

• Remonty i wykończenia. 
601 567 369

• Żłobek Błękitna Chmurka 
660536104

• Organizacja urodzin w Błę-
kitnej Chmurce, weeken-
dowe warsztaty i zajęcia, 
660536104.

• Nauka  j. angielskiego i nie-
mieckiego , Szkoła Języ-
ków Obcych „GERMANIC” tel. 
607 545 991; www.niemiecki-
nowogard.pl

• „Niemiecki w 4 tygodnie” dla 
wyjeżdżających. Szkoła Języ-
ków Obcych „GERMANIC” Tel. 
607 545 991 rozpoczęcie kur-
su połowa lutego 2013 r.

• Mycie okien. 507 984 623

• J . angielski   -  697583403  

• Korepetycje  j.angielski  , tłu-
maczenie  dokumentów, pi-
sanie  prac, przygot.  do  te-
stów  i  matury .  Tanio . -  
605299895  

• Naprawa  ,  regulacja  okien  
,  drzwi  PCV  i  drewna  -  
695181070

• Fast – Driver, tanie usłu-
gi transportowe tel. 
721 230 990

• NAPRAWA  SPRZĘTU  RTV  ul: 
Kazimierza  Wielkiego  7  , 
tel.913920737  .

• Malowanie ,  szpachlowanie  ,  
panele .Tel.788566432 

• Pogotowie budowlane. 
Tel.506040641 

• Układanie Polbruk i kamie-



5-7.02.2013 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

15

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

OGŁO SZE NIA DROB NE

Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny,  

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport,  Jarek Dąbrowski redaktor techniczny.   Ad res 
re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65, tel./fax 91 392 50 87; 

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

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25 D; 5:50 D; 6:55 Ex; 8:15 E7x; 9:25 E7x; 10:25 E7x;  
12:00 E7x; 12:30 E7x; 13:10 E7x; 13:25 E7x; 16:06 E7x; 16:35 E7x; 17:30 7x; 17:40 7x.
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50 D; 7:45 D; 8:35 E7x; 9:45 E7x 11:00 E7x; 
11:35 E7x; 11:50 E7x 13:55 E7x 14:40 E7x; 15:10 E7x; 15:25 E7x; 18:25 E7x; 19:00 E7x
Legenda: D - kursuje od pon do pt;   E kursuje od pn - sob.; x - nie kursuje w święta

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL.   607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A),  7:50(A), 8:05(7), 

8:25(2,4,6), 8:35(A), 9:10(1,3,5,7), 9:15(2,4,6), 10:05(A)10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:50(A,7), 13:00(A), 13:10(A), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 16:00(7), 
16:25(7), 16:30(1,3,5) 16:40(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(7) 17:50(A,7) 18:05(4,5,6,7) 18:20(A,7)

TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 9:25(A), 11:55(A,7) 12:20(A,7), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 

14:30(1,3,5,7)  14:35(2,4,6) 14:55(A,7), 15:10(A) 15:25(A,7), 15:50(A) 16:15(A,7)  16:30(A), 
18:05(A,7,R) 18:20(A,7) 19:05(A,7) 19:25(A,7) 19:50(A,7)

Szczecin ul. Dworcowa :  6:20(A), 7:35(A), 8:40(A,7), 9,00(7,R), 10:05(A,7),  10:50(A,7),  
11:40(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7), 20:15(A,7),

Goleniów, Dworzec PKP :  7:05(A), 8:20(A), 9:25(A,7), 9:45(7,R), 10:10(A),  10:50(A,7),  
11:36(A,7), 12:26(A), 12:42(A,7),  13:05(A,7), 13:45(7), 14:20(A),  14:45(A,7,R), 15:05(7), 
15:20(1,3,5,7) 15:26(2,4,6) 15:40(A,7) 15:55(A)  16:08(A,7) 16:40(A) 16:59(A,7) 17:15(A), 
17:40(A,7)  18:50(A,7,R)  19:05(A,7), 19:50(A,7) 20:10(A,7) 20:35(A,7) 21:00(A,7)

Trasa NOWOGARD – MASZEWO 
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:20(S) 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD 
Maszewo :  6:55(S) 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:50(F),  11:30(F),  13:50(F),  
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia :  9:40(A), 12:45(A), 15:05(A)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursu-

je w niedziele niebędące świętami F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt 1,3,5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska    

ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW (8.12.2012-9.02.2013)
Do  Kołobrzegu
7.19 -  kursuje od poniedziałku do soboty oprócz dni 
świątecznych 9.54  - kursuje 9.XII.12r - 26.XII.12r.w 
niedziele i święta, 29.XII.12r - 06.I (we wtorki)(w sobo-
ty)(w niedziele),12.I-27.I, (w soboty)(w niedziele),3.II
9.55   - kursuje 15.XII.12r.
10.01   - kursuje 22.XII.12r, 2.II, 9.II,
11.47   -  kursuje 9.XII.12r, 16.XII, 12-9.II,
11.55   -  kursuje 10.XII.12r,-15.XII.12r
13.54   - kursuje 20.XII.12r,- 28.XII.12r w (poniedział-
ki) (czwartki) (piątki), 4.II-8.II 
13.57  -  kursuje 10.XII.12r - 19.XII.12 r., od poniedziałku do 
piątku 31.XII.12r, 2.I - 4.I, 7.I - 1.II od poniedziałku do piątku
15.47   - codziennie
17.41 - kursuje 9.XII.12r,-23.XII.12r codziennie oprócz 
soboty, 26.XII.12r,- 8.II codziennie oprócz soboty
20.24  - kursuje 9.XII.12r, - 23.XII.12r, 26.XII.12r - 9.II

Do Szczecina
5.26   -  kursuje 10.XII.12r - 24.XII.12r od poniedział-
ku do piątku
6.31   - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz 
dni świątecznych
7.52   - codziennie
10.53   - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
dni świątecznych
12.48   - kursuje 9.XII.12r, 16.XII.12r, 22.XII12r - 1.I 
(we wtorki)(w środy) (w soboty) (w niedziele), 5.I-9.II 
(w soboty) (w niedziele)
12.53   - kursuje 15.XII.12r
14.59   - kursuje codziennie oprócz soboty
16.48   - codziennie 
18.43   - kursuje 9.XII.12r - 23.XII.12r, 26.XII.12r - 9.II,

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

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

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

APTEKA MAJOWA W NOWOGARDZIE 

ZATRUDNI na 1/2 etatu
TECHNIKA FARMACJI

Praca od kwietnia w godzinach popołudniowych.
KONTAKT: 783 744 001, 091 3070708

Kino „ORZEŁ” - zaprasza
08.02.2013 godz. 19.00
09.02.2013 godz. 19.00
10.02.2013 godz. 19.00

SUPERMARKET
Thriller, Polska, 2012, 84’

12 zł ; 11 zł ulgowy;  od lat 15

15.02.2013 godz. 19.00
16.02.2013 godz. 19.00
17.02.2013 godz. 19.00

ATLAS CHMUR
Dramat, Sci-Fi, Honkong, Niemcy, 

USA, 2012, 172’

12 zł ; 11 zł ulgowy;  od lat 15

22.02.2013 godz. 19.00
23.02.2013 godz. 19.00
24.02.2013 godz. 19.00

TANGO LIBRE
Dramat, Belgia, Francja, Luksemburg, 

2012, 105’

12 zł; 11 zł ulgowy;  od lat 15

nia. Solidnie, fachowo i tanio. 
669 589 863

• Remonty  ,  wykończenia , 
malowanie, gładzie , glazura 
, terakota,  zabudowa   z  płyt   
gipsowych . Tel.601567369 . 

• Organizowanie  kuligów  
konnych  Tel.607739866  .  

• Remonty  mieszkań  w  środ-
ku   i   na   zewnątrz  - 794 
115 153 

• KOMPLEKSOWE -  Dociepla-
nie  budynków , malowanie, 
szpachlowanie , glazura , re-
gipsy ,  hydraulika  , adapta-
cja  poddasza .Tel.600626268 

• Usługi    malarskie  . Tel. 
790590363 .  

• USŁUGI   -  Remontowo-Bu-
dowlane . Tel.504595424 .   

• UKŁADANIE   -   glazury    /  
wieloletnie   doświadczenie / 
. Tel. 535907738 

• PRANIE   DYWANÓW,  WY-
KŁADZIN  , MEBLI   TAPICERO-
WANYCH  , TAPICERKI  SAMO-
CHODOWEJ  ,  POŚCIELI  WEŁ-
NIANEJ  . SPRZĄTANIE  BIUR  I  
MIESZKAŃ. TEL.604373143  ,  
794229083  

• KOREPETYCJE Z MATEMATY-
KI PRZYGOTOWANIE DO ZA-
LICZEŃ DLA LICEALISTÓW 
ORAZ GIMNAZAIALISTÓW 
Tel: 723328678 e-mail mat-
mand@op.pl

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, ro-
dzinne, urlopowe, eme-
rytalne – Niemcy, Holan-
dia, Anglia, Irlandia, Dania, 
Belgia, Austria, Włochy, 
Norwegia, USA. Tel. 71 385 
20 18 lub 601 759 797

• Zatrudnię pilarza do pracy 
w lesie. 726 649 215

• Fryzjera, fryzjerkę zatrud-
nię, Goleniów. 607 687 676

• FERMA  DROBIU  BOGU-
SZYCE  - ZATRUDNI   pra-
cownika  . Wymagane pra-
wo jazdy   na  ciągnik  +  
przyczepę , obsługa  kom-
bajnu  zbożowego . Mile  
widziane  doświadczenie 
w  gospodarstwie  rolnym. 
Oferty kierować ; mail :  
boguszyce13@op.pl    lub  
na  adres  ; Ferma  Drobiu 
Boguszyce  13, 72-200  No-
wogard  . 

• MALZENSTWO PODEJ-
MIE PRACE Z MIESZKA-

NIEM NA FERMIE, GO-
SPODARSTWIE ROLNYM 
LUB AGROTURYSTYCZ-
NYM TEL.511630918 oraz 
798393429

• Podejmę pracę jako kie-
rowca C+E z doświadcze-
niem Polska – Szwecja – 
Norwegia. Posiadam ADR. 
663 965 088

• ZLECĘ   tynkowanie   ścia-
ny   zewnętrznej  ok.  30  m 
2  .  792013091 .

• Zatrudnię kierowcę kat. 
C+E, Polska - Szwecja, tel. 
887 647 435

INNE

• Sprzedam  drewno  ko-
minkowe  i  opałowe  . 
Transport . Tel.691466441

• Sprzedam drewno  buko-
we i dębowe pocięte i po-
rąbane- 603 353 789

• Sprzedam laptopa Leno-
vo, Y530, cena 1600 zł, tel. 
605 522 340

• Sprzedam wieżę Diora WS 
442, srebrna, 4 lementy: 
wzmacniacz, tuner prze-
strojny, korektor, deck szu-
flada, stan idealny, używa-
na sporadycznie, cena 780 
zł do uzgodnenia. tel. 605 
522 340.

• Sprzedaż  drewna    ko-
minkowego      i   opało-
wego  atrakcyjna  cena   - 
726 649 215 

• Sprzedam nową mało 
używaną lub wynajmę 
nagrzewnicę olejową, na 
gwarancji. Idealna do osu-
szania budynków. Tel. 605 
522 340

• Sprzedam stare skrzyp-
ce z futerałem. Cena 
do uzgodnienia. 
661 866 850

• Sprzedam   sukienkę   ko-
munijną  .Tel.692069168 

• SPRZEDAM    -  DREWO  
KOMINKOWE   I   OPAŁO-
WE .TEL 667788820

• Sprzedam klatki na kró-
liki wraz z kotnikami. 
507 198 932

• Sprzedam Playstation 2 
+ pad bezprzewodowy + 
kierownica + karata pa-
mięci i 2 gry, cena 250 zł. 
Tel. 609 960 435

• Sprzedam drzewo na opał, 

buk cięte w klocki i gałę-
ziówka. 606 500 564

• Sprzedam   na opał  odpa-
dy  tartaczne  , pocięte   w  
klocki  lub  w  całości do  
samodzielnego pocięcia  . 
Tel.514740538

• SPRZEDAM  NOWĄ – spa-
cerówkę  /  USA / .Bardzo ni-
ska   cena . TEL.535907738.

• Skup pił niesprawnych i 
zatartych, Sihl, Husqvarna, 
cena 100 zł, tel. 721 668 
245, dojazd do klienta.
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(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

PIASEK, ŻWIR,   
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM  
DO KLIENTA

codziennie od 11 do 18

DANCING

KAMENA
zaprasza  na

w każdą sobotę karnawału
Cena 99 zł od pary   

(konsumpcja + alkohol)  
 Info i rezerwacja: tel. 91 39 22 225 

Zapraszamy codziennie 24 h
Oferujemy: śniadania, obiady, kolacje

Pokoje gościnne  •  Danie dnia już od 10 zł

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl
TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

POŻYCZKA
Szybko, Tanio, Profesjonalnie

• Specjalna oferta dla zadłużonych
• Dla osób fizycznych i  prowadzących 

działalność gospodarczą  
(nie wymagamy zaświadczeń z ZUS i US)
Tel. 91 818 25 36 • kom. 730 851 444

Zapraszamy 
na bezpłatne

spotkanie organizacyjne
nowych zasad 

egzaminiowania

Liczba miejsc organiczona 
zapisz się już dziś

Spotkanie odbędzie się w siedzibie 
�rmy dnia 8 lutego br. g. 17.00

tel. 91 392 20 55 • 697 302 155

Podczas spotkania:
- udzielimy rzetelnej informacji
- omówimy jak łatwo zdać 
  nowe testy
- przeprowadzimy prezentację 
  multimedialną

Nr 8 (2142)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

16

www.dzienniknowogardzki.pl

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

codziennie od 11 do 18

PIASEK, ŻWIR,   
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM  
DO KLIENTA

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

 
 

 
 
 

If you have the drive, 
we have the means 

 
Firma Swedwood Poland oddział w Resku poszukuje 

kandydatów na stanowiska średniego szczebla zarządzania 
 

Mistrza/Brygadzisty produkcji 
 
Grupa Swedwood powstała w 1991 roku i stanowi produkcyjną część w grupie IKEA. 
Naszym zadaniem jest produkcja mebli z drewna lub jego komponentów. Grupa 
Swedwood zatrudnia około 16000 pracowników w 33 zakładach produkcyjnych i 
biurach zlokalizowanych na trzech kontynentach. www.swedwood.com 
 

Oferowane stanowiska wymagają samodzielności w rozwiązywaniu 
problemów, umiejętności pracy w zespole, decyzyjności,  umiejętności 
planowania, organizowania, inicjatywy oraz otwartości na zmiany. 
 
Poszukujmy kandydatów: 
 
- z wykształceniem średnim, średnim technicznym,  
- z doświadczeniem w pracy na  w/w stanowisku 
- z doświadczeniem w zarządzaniu pracownikami w firmach produkcyjnych 
- mile widziana znajomość języka angielskiego. 
 
Oferujemy interesującą pracę pełną wyzwań, w dynamicznie rozwijającej się firmie, 
dającej możliwości indywidualnego rozwoju. 
 
Dokumenty aplikacyjne (cv i list motywacyjny) prosimy przesyłać w terminie 14 

dni na adres: ul. Żeromskiego 44A, 72-315 Resko  lub 
malgorzata.tokarska-czura@swedwood.com 
Tel. kontaktowy: 915790713 lub 508004398 

 
Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 

Prosimy o załączenie klauzuli:: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w 
mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie danych osobowych, Dziennik Ustaw nr 133 poz.883)”  
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

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

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

s. 9 s. 11s. 5

Warto 
oddać 1% 
podatku

Zawiadamiamy, że w 
Nowogardzie rozpoczęła 

działalność  
Kancelaria 

Radców Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca 
Prawny Radosław Górski oraz 
Radca  Prawny Paweł Iwan. 
Kancelaria mieści się przy  
Pl. Wolności 9, budynek dawnego 
hotelu „Cisy”, pokój nr 8 (parter). 

Telefony do Kancelarii: 
788-802-101, 694-403-733.

Usługi  
ogólnobudowlane
remonty • docieplenia

782 860 130

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

• W KAŻDY PONIEDZIAŁEK
  na bezpłatne komputerowe
  badanie wzroku

• W ŚRODY I PIĄTKI
  na profesjonalny dobór 
  okularów i soczewek 
  kontaktowych

ZAPRASZAMY

Bezpłatne Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych

ogłasza nabór
Informacje i zapisy

ul. Zielona 11, tel. 91 392 66 91
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UM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA
DOROSŁYCH

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 11 lutego godz. 8.00

Zapewniamy BEZPŁATNĄ NAUKĘ przez cały okres kształcenia

www.zielona.mojaszkola.net

W NOWOGARDZ IE

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę  2 lutego  godz. 8.00

20 lutego 2013 r.
od 11.00 - 12.00

środa  udzielane będą
bezpłatne porady prawne

w redakcji,   
ul. Boh. Warszawy 7A

w sprawie pilnej  
601 994 077

ZAPISZ SWOJE DZIECKO DO SZKOŁY 
www.sp4.nowogard.pl

„Nasi Przedsiębiorcy” 

Czytaj s. 3

Prywatne Policealne Studium Zawodowe 

Ul.  3 MAJA 22, 72-200 Nowogard, Tel.91-3922181 

Ogłasza nabór na semestr zimowy (luty 2013) 

na kierunki: 

TECHNIK ADMINISTRACJI czesne 70 zł/miesięcznie 

TECHNIK BHP   czesne 70 zł/miesięcznie 

Niepokojące 
statystyki

Całość zostanie przekazana na zakup sprzętu do Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie

Kandydaci już się szykują 

Kto burmistrzem Nowogardu?

- Tomasz  
i Katarzyna 
Olszewscy 
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Rodziny osób zmarłych w szpitalu nowogardzkim
mają prawo wyboru �rmy pogrzebowej

Szpital posiada własne „prosektorium”, za które
nie wolno pobierać opłaty za 2 pierwsze doby.

EntEr  II 
laptop

 serwis - komis

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

Foto tydzień
Ci, którzy skrupulat-

nie liczą kalorie, wysta-
wieni byli wczoraj na 
nie lada pokusę. W ca-
łym kraju obchodzono 
bowiem „tłusty czwar-
tek”. Na stołach, zgod-
nie z przyjętą tradycją, 
królowały pączki. Cu-
kiernicy w całym kraju 
mieli pełne ręce robo-
ty. Na pełnych mocach 
pracowały też nowo-
gardzkie piekarnie. W 
tej, którą prowadzi pan 
Waldemar Pędziszczak 
przy ul. Boh. Warsza-
wy, pieczenie pączków 
zaczęło się już w środę o godz. 16:00, a zakończyło w czwartek ok. 6:00 
nad ranem. Gdy odwiedziliśmy nad ranem piekarnię, większa część 
wypieków już opuściła magazyn. Kiedyś piekło się pączki tylko z dże-
mem. Dziś klienci są bardziej wymagający. Przygotowaliśmy sześć ro-
dzajów asortymentu z tej grupy wypieków. Są pączki z budyniem, cze-
koladą, masą wieloowocową i te najbardziej tradycyjne  – z nadzieniem 
różanym – wylicza właściciel piekarni (na zdjęciu). W tym roku z oka-
zji „tłustego czwartku”, w Piekarni „Pędziszczak” wyprodukowano 14 
tysięcy  sztuk tego smacznego wypieku. Pracowało przy tym 35 osób z 
całej ponad 40 osobowej załogi zatrudnionej w zakładzie. MS

Dziura, dziurę, dziurą pogania – tak można opisać w wielkim skró-
cie stan dróg w Nowogardzie, jaki ukazał się kierowcom po ostatniej 
odwilży. Ze świecą znaleźć można ulicę bez ubytku w asfalcie. Sytuacja 
jest tragiczna. Najgorzej jest jak popada deszcz. Wtedy dziury „znikają” 
pod lustrem wody. To grozi nie tylko poważnym uszkodzeniem zawiesze-
nia samochodu, ale też utratą zdrowia naszych pasażerów – mówi jeden 
z nowogardzkich taksówkarzy z którym rano rozmawialiśmy, zresztą w 
sąsiedztwie powstałej tam kilka dni temu wyrwy w jezdni o głębokości 
kilkunastu dziesięciu centymetrów, przy ul. Rzeszowskiego. Taka sama 
sytuacja panuje na wszystkich drogach, niezależnie od tego, do kogo 
administracyjnie należą (gmina, powiat, województwo).  Dziurawe jak 
ser szwajcarski są ulice Poniatowskiego, Wojska Polskiego, skrzyżowa-
nie ulic Kościelnej i Kardynała Wyszyńskiego itd. itd. Kierowcy zmu-
szeni są jeździć zatem  slalomem w obawie przed uszkodzeniem swo-
ich aut, a władza najwyraźniej zaczęła do pracy chodzić piechotą… MS

ul. Rzeszowskiego

Skrzyżowanie Kościelnej z Kard. Wyszyńskiego

Anonimowy  
Macho z  Internetu

Co prawda do emerytury 
zostało mi jeszcze  11 lat ( po 
podwyżce wieku do 67), ale już  
młodym człowiekiem nie je-
stem, co nie znaczy, że kiedyś 
młodym nie byłem. I z tej mło-
dości  jeszcze za sławetnej ko-
muny zostało mi kilka zasad, 
które staram się w swojej nie-
doskonałości przestrzegać, aby 
czuć się w miarę przyzwoicie 
jako człowiek. Zasady te zresztą 
są znane, a społeczności które 
na to miano zasługują -  trak-
tują je jako oczywisty  kanon  
zachowań  honorowych, odrzu-
cając zachowania przeciwne 
jako niszczące i dla jednostki  i  
dla społeczności. Jedną z tych 
odrzucanych postaw jest posta-
wa  obgadywacza. Tak to już 
jest, że obgadujący zawsze sta-
rał się obgadywać anonimowo, 
a przynajmniej tak, żeby  mu 
się wydawało,  że  jak opluje  to  
się nie wyda i nigdy nie będzie 
musiał  się po ludzku skonfron-
tować z obgadywanym. Obga-
dujący tej konfrontacji nie chce, 
ponieważ bynajmniej nie do-
bro i nie prawda są jego celem 

– celem jest oczernienie,  posta-
wienie w złym świetle, zdyskre-
dytowanie obgadywanego. Kie-
dyś było trudno zachować te 
warunki skutecznego obgady-
wania,  bo prędzej czy później 
intrygant – obgadywacz,  był 
ujawniany i społeczność  izolo-
wała, choćby towarzysko takie 
osoby, jako  nie tylko niesympa-
tyczne, ale i  takie, których za-
chowanie jest źródłem wielkie-
go zła. Kiedyś, ponieważ od kil-
ku lat obgadywacze otrzymali 
- chciałoby się powiedzieć - po-
moc prosto z piekła - anonimo-
we forum internetowe. Miej-
sce to dla obgadywaczy(bardzo 
ładnie ich nazywam) ma war-
tość bezcenną. Po pierwsze jest 
anonimowe, a  anonimowość 
to miód na wszelkie kompleksy  
na jedynki z polskiego w szko-
le, na brak wiedzy, na brak kul-
tury, na brak odwagi cywilnej, 
na  infantylny strach itd. itd. 
Ale anonimowość to wszystko 
pięknie  ukryje tak, że  bez pra-
cy nad sobą wszelkie braki  sta-
ją się niezauważalne. I jest się 
wreszcie  Macho!  Po drugie jest 
to forum, czyli prawie uświę-
cone miejsce dyskusji, gdzie ja-
koby kwitnie wymiana myśli 
pomiędzy myślącymi, te myśli 
rzeczywiście tutaj na ogół osza-
łamiają i porażają przenikli-
wością, a jaki przy tym  ogrom 
celnych określeń!  przymiotnik 
goni przymiotnik, a epitet, epi-
tet  (może ktoś im to przetłuma-
czy).  

 I po trzecie wreszcie  prze-
kaz   internetowo,   a więc  ob-
gadywacz  dotrze do wielu,  
jego przesłanie  zostanie  rozpo-
wszechnione,  oczy ludzkie zo-
baczą, uszy usłyszą  co rzekł i 
jak dołożył i jak przyłożył, jak 
obśmiał i jak oczernił. Obgady-
wacz oczywiście użyje też moż-
liwie wielu nazwisk innych lu-
dzi, zachowując swoje  w wyjąt-
kowym poważaniu. Wracając 
do mojej młodości,  obgadywa-
cze wtedy też byli  i chamy też  
były, ale cham przynajmniej 
miał trochę honoru, bo jak ko-
goś obraził to się narażał, że 
dostanie nauczkę od pokrzyw-
dzonego, więc się uczył. Współ-
czesny cham – obgadywacz in-
ternetowy,  takiej nauczki nie 
dostanie, bo jest nickiem (ja-
koś dziwnie blisko fonetycznie 
do nikim) i się już nigdy nicze-
go nie nauczy i w infantylnym 
strachu żyć będzie już zawsze. 
A szkoda, bo na ogół  uczestnik 
takich forum to młody człowiek 
(dla mnie nadal człowiek nie 
internauta) i całe życie przed 
nim i mogliby być z niego lu-
dzie, gdyby ktoś mu powiedział 
co wolno, a czego nie i gdyby 
nad tym popracował.

PS. Są formuły w Interne-
cie, gdzie ludzie wypowiada-
jąc swoje poglądy podpisują się 
imieniem i nazwiskiem  - tekst 
powyższy, co oczywiste  do  tych 
się nie odnosi.

Marek Słomski

Pomóżmy sobie!
•	 Przyjmę narożnik pokojowy oraz segment kuchenny  tel. 665 - 566-856
•	 Przyjmę  wersalkę z fotelami oraz szafkę na dziecięce ubrania tel. 883-241-291 
•	 Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie, ławę pokojową i TV  tel.782-556-716
•	 Przyjmę fotel do biurka, informacja tel. 504-874-397 lub pod nr tel. red. 91 22-165 
•	 Przyjmę 2 fotele składane do spania dla dzieci  oraz narożnik pokojowy- tel.516 648-561 
•	 Przyjmę sprawną pralkę automatyczną tel:721 469-710 
•	 Przyjmę 2 fotele do siedzenia w dobrym stanie tel. 512-012-823 
•	 Oddam w dobre ręce młodego wilczura, który jest bardzo łagodny i udomowiony. Czarny z 

ciemno rudymi łatami. Pies jest do odebrania w Jenikowie. tel.795-911-886  
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

P R O M O C J A
PÓŁ TONY OPAŁU

worek drewna  
GRATIS

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL 

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał,drewno,
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport 
Sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

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

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Kandydaci już się szykują 

Kto burmistrzem Nowogardu?
Czas leci szybko, życie mknie jak z bicza  strzelił i co dobre, kończy się nim zasmakowało. Do kolejnych wyborów samorządowych zosta-
ło  nieco ponad 1,5 roku i jak pragmatyka politycznych harmonogramów  nakazuje, czas najwyższy rozpocząć przygotowania, aby mieć 
szanse w kolejnym rozdaniu  samorządowych mandatów na  radnego, czy co najbardziej ekscytujące, objęcia stanowiska burmistrza.

Popytaliśmy więc w szere-
gach nowogardzkich ugrupo-
wań, jak się rzeczy mają. Oka-
zuje się, że przymiarki do wy-
borów rzeczywiście się już za-
częły, choć jak na razie dzia-
łacze poszczególnych ugrupo-
wań zachowują wstrzemięź-
liwość w udzielaniu konkret-
nych  informacji. To zrozu-
miałe, zapewne nie chcą zbyt 
szybko odsłonić kart przed 
konkurencją . . . Najbliższa 
elekcja w naszej gminie będzie 
się poważnie różniła od po-
przednich. Wszystko za spra-
wą zmienionej ordynacji wy-
borczej. Zmienia się sposób 
wyłaniania radnych, ordyna-
cja większościowa kończy z li-
stami partyjnymi, teraz będzie 
się głosować bezpośrednio na 
osobę i wynik będzie ustala-
ny podobnie, jak to się dzieje 
dotychczas w wyborach do Se-
natu. Jeden mandat na okręg 
przypadnie temu, kto uzyska 
najwięcej głosów. Kandyda-

ci na listach będą umieszcza-
ni w kolejności alfabetycznej. 
Podział na okręgi został już je-
sienią zatwierdzony przez radę 
gminy. Zaczęliśmy już dopaso-
wywanie osób do poszczegól-
nych okręgów – mówi nam je-
den z członków władz dużego 
ugrupowania posiadającego w 
radzie swoją reprezentację - 
to teraz trudne zadanie, trzeba 
np. uwzględnić, jakich przeciw-
ników w konkretnym miejscu 
wystawiają inni i tutaj nie wie-
my, kiedy posiądziemy w tym 
zakresie informacje.

Może być więc tak, że ustala-
nie ostateczne składu  kandy-
datów zakończy się tuż przed 
upływem terminu zgłoszeń. 
Znacznie prościej w tym za-
kresie jest w przypadku kan-
dydatów na burmistrza. Choć 
jeszcze nikt nie zgłosił publicz-
nie akcesu, z naszych informa-
cji wynika, że będzie startowa-
ło od 4 do 6 osób.

Mamy bardzo dobrego kan-

dydata – mówi pragnący za-
chować anonimowość  przed-
stawiciel  nowogardzkiej par-
tii – sposób sprawowania wła-
dzy przez  obecnego burmistrza 
wskazuje, że potrzebna jest pil-
na zmiana na tym stanowisku- 
kończy z przekonaniem.

Z kręgów zarządu innej par-
tii dochodzą informacje, że to 
znane  ugrupowanie posiada 
aż trzech potencjalnych kan-
dydatów, wszyscy z odpowied-
nim doświadczeniem i przy-
gotowaniem. Jak nas tam po-
informowano, temat wyłonie-
nia ostatecznego kandydata na 
burmistrza jednego, zostanie 
rozstrzygnięty w ciągu najbliż-
szych kilku tygodni.

Jeden z potencjalnych z kan-
dydatów za którym stoi  no-
wogardzkie środowisko zawo-
dowe powiedział  DN:

Podjąłem już osobistą decy-
zję o starcie, mam przemyślany 
pomysł  na rozwój tego miasta, 
zwłaszcza  na powstawanie tu-
taj miejsc pracy, ale wszystko to 
przedstawię  w momencie ofi-
cjalnego ogłoszenia swojej kan-
dydatury. 

Z oczywistych powodów i 
ten kandydat nie ujawnia na 
ten moment więcej.

Wbrew pozorom okazuje 
się, że również w nowogardz-
kim SLD nie jest oczywiste, 
kto będzie  ich kandydatem na 
burmistrza. 

Nie jest oczywiste, że będzie 
to obecny burmistrz - mówi 
nam  działaczka  partii- oso-
biście uważam, że należy naj-
pierw dokładnie zbadać, jakie 
jest dla niego społeczne popar-
cie w związku z dotychczaso-
wym sprawowaniem tej funk-
cji.

Może więc być ciekawie. 
Także  dyskusja trwa wśród 
mieszkańców. Pojawiają się 
różne nazwiska w kontekście 
ewentualnego burmistrzo-
wania w następnej kadencji.  
Mówi się np. o: Janie Smolirze, 
Marku Krzywani, Sławomirze 

Kucalu, Tomaszu Kuliniczu, 
Tomaszu Szafranie, Marcinie 
Nieradce, Damianie Simiń-
skim, Kazimierzu Ziembie, 
Piotrze Słomskim, Marcinie 
Fedeńczaku, Robercie Cza-
pli, płk Edwardzie Kornickim, 
czy o jedynej kobiecie w tym 
gronie  Magdalenie Zarębskej-
-Kuleszy. Oczywiście nasze in-
formacje zapewne nie wyczer-
pują  jeszcze grona osób, któ-
re społeczność nowogardzka 
mogłaby wśród siebie wyło-
nić.   

materiał redakcyjny 

Uwaga na oszustów!
Nowogardzki przedsiębiorca 
przestrzega
Jeden z nowogardzkich przedsiębiorców, o mały włos 
stałby się ofiarą przekrętu za sprawą krakowskiej firmy. 
Pan Sebastian na firmę „Profix Serwis” natknął się z po-
lecenia innych przedsiębiorców, tylko jego „chłodna gło-
wa” i chęć wcześniejszego sprawdzenia zakładu, uchroni-
ła go przed poważnymi stratami finansowymi.

Firma „Profix Serwis” zare-
jestrowana w Krakowie zajmu-
je się spedycją samochodów 
dostawczych do 3,5 tony. Fir-
ma deklaruje pomoc upadają-
cym przedsiębiorcom, gwaran-
tując rzekome trasy na terenie 
europy, w momencie podpisa-
nia umowy- jak nie trudno się 
domyśleć, po złożeniu podpi-
su i powrocie z trasy okazuje 
się, że koszty ofiarom incyden-
tu nie zostają zwracane. O tej 
firmie dowiedziałem się od in-
nych przedsiębiorców z Polski. 
Zanim spróbowałem nawiązać 
kontakt, coś mnie tchnęło abym 
najpierw tą firmę sprawdził. Po-
mógł mi w tym celu Internet, i 
po chwili już byłem pewien, że 

stałbym się ofiarą oszustwa. Wy-
żej wymieniona firma oszukuje 
już od dawna, wcześniej działa-
ła pod nazwą „Ankadi”- komen-
tuje pan Sebastian. Nowogardz-
ki przedsiębiorca zwrócił się do 
Dziennika Nowogardzkiego z 
myślą o swoich „kolegach po fa-
chu”, aby przestrzec każdego, kto 
mógłby się nabrać na ofertę kra-
kowskiej firmy „Profix Serwis”. 

KR
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Dopłaty trafiają na konta rolników 
Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, do dnia 1 lutego na konta bankowe ponad 820 tys. rolników w ca-
łej Polsce wypłacono już 6,2 mld zł w ramach dopłat bezpośrednich, o których przyznanie rolnicy wnioskowali wiosną ubiegłego roku. 
To oznacza, że płatności te otrzymało już  42% beneficjentów.  Sprawdziliśmy, jak przebiega proces wypłacania tych środków w nowo-
gardzkim oddziale ARiMR. 

W naszym powiecie wnio-
ski o przyznanie dopłat bez-
pośrednich złożyło w ubie-
głym roku 1936 rolników, spo-
śród nich 1796 ubiega się do-
datkowo o przyznanie płat-
ności ONW, a 618 o płatności 
rolnośrodowiskowe. Ilu z nich 
otrzymało już pieniądze? 

Jeśli chodzi o dopłaty bez-
pośrednie, to wypłacono je na 
konta dokładnie 1201 osób, 
co daje łączną kwotę 18 mln 
390 tys. zł.   Kolejne 4 mln 669 
tys. zł,   wypłacono z tytułu 
przyznanych płatności ONW. 
Otrzymało je już 1543 osoby. 
409 osób otrzymało natomiast 
7 mln 294 tys. zł  z tytułu płat-
ności rolnośrodowiskowych . 
Decyzje niezbędne dla wypłat 
wydano odpowiednio dla 93%, 
94% i 80% wnioskujących, więc 
środki finansowe powinny tra-
fić niedługo do większości rolni-
ków -  informuje Leszek Olech, 

kierownik powiatowego biura 
ARiMR w Nowogardzie. 

Trudno oszacować, przy-
najmniej na razie,  ile dokład-
nie z tych pieniędzy trafiło do 
producentów rolnych z gminy 
Nowogard.  Powiatowe biura 
Agencji nie prowadzą tak pre-
cyzyjnych wyliczeń, gdyż sys-
tem rejestrujący i obsługują-
cy wnioski, nie grupuje doku-
mentów ze względu na przyna-
leżność terytorialną rolnika do 
danej gminy. Mówiąc wprost – 
wszystkie wnioski z terenu po-
wiatu są wrzucane w system, 
jak do jednego worka.  Dane 
takie może opracować centra-
la Agencji w Warszawie. To 
jednak potrwałoby kilkanaście 
dni, co też sprawia, że w dzień 
publikacji byłoby ono już nie 
aktualne. DN zwróci się więc 
o przygotowanie takich danych 
dopiero po zrealizowaniu przez 
ARiMR wszystkich płatności. 

Wiadomo tylko, że  w ra-
mach przyjmowanych przez 
biuro Agencji w Nowogardzie 
co roku wniosków, 1/3 stano-
wią te złożone przez rolników 
prowadzących swojego gospo-
darstwa na terenie naszej gmi-
ny. Zważywszy, że w zeszłym 
roku z tytułu dopłat bezpo-
średnich, rolnikom w powiecie 
goleniowskim wypłacono 43 
mln złotych, można przyjąć, że 
ok. 14,5 mln złotych otrzymali 
producenci rolni z naszej gmi-
ny. Kolejne 2 mln przelano na 
ich konta w ramach płatności 
środowiskowych (pula na po-
wiat, to 5 mln 900 tys. zł). 

W całym kraju łącznie na 
obie formy płatności wydano 
15,5 miliarda złotych.  

ARiMR ma czas na wypłatę 
pieniędzy wszystkim benefi-
cjentom do końca czerwca br. 

MS
Siedziba ARiMR przy ul. Batalionów Chłopskich

Konkursy dla organizacji pozarządowych 

Został jeszcze sport 
Rozstrzygnięto osiem z dziewięciu konkursów dla organizacji pozarządowych. Na przyznanie pieniędzy czekają już tylko kluby sportowe. 

Przypomnijmy, że wnioski o 
przyznanie dofinansowania na 
swoją działalność z miejskiego 
budżetu złożyło 56 organiza-
cji pozarządowych. Konkur-
sy ogłoszono w połowie grud-
nia ubiegłego roku. Wnio-
ski można było składać w ra-
mach 9 działań tj. wspieranie 
przedsiębiorczości, ochrona 
zdrowia, zajęcia pozalekcyjne, 
wspieranie emerytów i renci-
stów, opieka społeczna, ochro-
na środowiska, sport, wspie-
ranie inicjatyw społecznych, 
rozwój wsi. Na wszystko gmi-
na zaplanowała 662 tys. zł.

W dniu 4 lutego ukazało się 
pierwsze zarządzenie burmi-
strza, w którym podano kwoty 
udzielonych dotacji w ramach 
czterech konkursów. I tak na 
wspieranie przedsiębiorczości 
20 tys. zł otrzymało Centrum 
Edukacji i Przedsiębiorczości 
„Profit” Szczecińskiej Funda-
cji Talent – Promocja – Po-
stęp w Nowogardzie. 9 tys. zł 

otrzymał Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku, który będzie or-
ganizował czas emerytom i 
rencistom. Na zadania w za-
kresie wspierania i koordyno-
wania pracy organizacji spo-
łecznych 25 tys. zł otrzyma-
ło tradycyjnie Nowogardzkie 
Forum Organizacjo Pozarzą-
dowych (NFOP). Budżet na 
ochronę zdrowia rozdzielo-
no pomiędzy trzy organizacje. 
Najwięcej z tej puli, bo 24 ty-
sięcy otrzymała Samorządowa 
Fundacja Opieki Medycznej 
„Zdrowie”. 11 tys. dostało Sto-
warzyszenie Kobiet z Proble-
mami Onkologicznymi „Li-
la-Róż” w Nowogardzie. Pol-
skiemu Stowarzyszeniu Dia-
betyków koło w Nowogardzie 
przyznano 8 tys. zł. 

Wyniki kolejnych czterech 
konkursów ogłoszono dwa 
dni później. W zakresie zada-
nia „wspieranie  rozwoju wsi 
oraz organizacji i upowszech-
nianie dóbr kultury w spo-

łeczności wiejskiej” pieniądze 
otrzymało pięć organizacji tj. 
Stowarzyszenie „Przystanek 
Trzechel” - 2 800 zł, Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Wsi „Ju-
trzenka” - 2 tys. zł, Stowarzy-
szenie „Żabowiaki” - 3 tys. zł, 
Parafia Rzymskokatolicka pw. 
Chrystusa Króla w Sikorkach 
– 1 200 zł. 

Przyznano także środki na 
zajęcia pozalekcyjne. Kwo-
tę 4 tys. zł otrzymał Klub Że-
glarski „Knaga”. 5 tys. zł LUKS 
„Czwórka”. Tyle samo UKS 
„Gimnazjum Trójka”.  2 tys. 
zł. przyznano Stowarzysze-
niu Przyjaciół Wsi Długołęka 
i Krasnołęka „Jutrzenka”. 

Na działania związane z 
ochroną środowiska zare-
zerwowano 24 tys. zł. Budżet 
ten podzielono pomiędzy 3 
organizacje tj. Stowarzysze-
nie „Przystanek Trzechel” - 3 
tys. zł, Stowarzyszenie „Nasz 
Wojcieszyn” - 3 tys. zł i Liga 
Ochrony Przyrody Okręg w 

Szczecinie – 16 tys. zł. 
Zakończono także konkurs 

o nazwie „wspieranie działal-
ności w zakresie opieki spo-
łecznej”. W tym dziale pienią-
dze otrzymało aż 6 organiza-
cji. Po 1 tys. zł dostały Sto-
warzyszenie „Nasze Szanse” 
i „Zacząć na nowo”. Równo 
po 9 tys. zł otrzymał Kościół 
Ewangelicznych Chrześcijan 
Zbór w Nowogardzie i Caritas. 
Pulę 14 tys. zł przyznano Pol-
skiemu Komitetowi Pomocy 
Społecznej. Ostatnie na liście 
jest Stowarzyszenie dla dzieci 
niepełnosprawnych „Serdusz-
ko”, które dostało 6 tys. zł na 
swoją działalność. 

 Niestety nie wiadomo, któ-
rym z organizacji aplikującym 
o środki z budżetu miasta, 
pieniędzy nie przyznano wca-
le. Na publicznym forum nie 
udostępniono wniosków, któ-
re złożyły stowarzyszenia. To 
powoduje też, że trudno nawet 
ocenić na ile środki przyznane 

organizacjom, które wygrały 
konkursy są dla nich satysfak-
cjonujące, a co najważniejsze, 
czy pozwolą im zrealizować 
zaplanowane działania tak, by 
było one skuteczne? W naj-
bliższym czasie DN wystąpi 
do UM w Nowogardzie o udo-
stępnienie nie tylko wniosków 
złożonych przez organizacje, 
ale także dokumentów z prze-
biegu całego procesu przyzna-
wania środków. Sprawdzimy 
także, jak niektóre ze Stowa-
rzyszeń rozliczyły się z pienię-
dzy z ubiegłorocznego rozda-
nie.  

Na decyzję burmistrza cze-
kają jeszcze organizacje i klu-
by sportowe. Tu emocje są 
największe, bo i pieniądze 
inne, choć dużo mniejsze niż 
rok temu.  Na kulturę fizyczną 
przeznaczono bowiem  w tym 
roku 475 tys. zł, czyli 25 tysię-
cy mniej niż w 2012. 

Marcin Simiński 
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O różnych nieprzemyślanych regulacjach i rozwiązaniach komunikacyjnych, których pełno na no-
wogardzkiej obwodnicy, zwłaszcza na dojazdach i zjazdach pisaliśmy wielokrotnie. Ale i nam  uciekł 
z pola widzenia kolejny kwiatek w tym przedmiocie zgłoszony przez mieszkańca Wojcieszyna.

 Na zdjęciu  widoczny jest skądi-
nąd wszystkim znany znak,  ogra-
niczenia dopuszczalnego tona-
żu na oznaczanym odcinku drogi. 
Znak ten został ustawiony na jedy-
nym praktycznym wjeździe, do  le-
wostronnej części wsi Wojcieszyn z 
głównej drogi od strony Nowogardu.

Ograniczenie które on wprowa-
dza, oznacza nie mniej nie  wię-
cej, ale aż tyle, że do tej części wsi, 
średni pojazd ciężarowy czy duży 
ciągnik z przyczepą nie wjadą. Na 
domiar złego i mało śmieszne-
go, kierujący dowiaduje się o tym 
już po minięciu wiaduktu, przed 

wiaduktem bowiem nie ma żad-
nego ograniczenia i zawrócenie w 
tym miejscu jest praktycznie nie-
możliwe, zwłaszcza dla np. TIR-
-a. Ograniczenie to, jak wskazuje 
usytuowanie za wiaduktem nie jest 
związane więc z nośnością  tegoż, 
ale.... no właśnie,  nie wiadomo z 
czym. Pewnie kryje się za tym ja-
kieś wydumane widzimisię, albo  
inny  nonsens  tlący się nieustan-
nie w głowie ustawiacza znaków i  
projektanta regulacji drogowych. 
Rozmiar bzdury dopełnia  fakt, że 
ze wsi można swobodnie wyjechać 
z każdym tonażem,  ponieważ ana-

logicznego znaku w drugą stronę 
nie zauważyliśmy. Równie cieka-
wa jest w tej sytuacji bystrość  na-
szych mundurowych stróżów pra-
wa od ruchu drogowego. Ci to za-
miast natychmiast zgłosić bzdurę 
do usunięcia, łapią tam ponoć - jak 
nam doniósł świadek zdarzenia - 
na mandat. Czy trzeba tłumaczyć, 
że na wieś gdzie są gospodarstwa 
rolne musi być możliwość dojazdu 
pojazdem powyżej 10 ton nośno-
ści. Naszym inteligentom trzeba…

sm

Niepokojące statystyki 

W Nowogardzie żyjemy 5 lat krócej jak w kraju
Tak wynika z opracowania „Jak Polacy umierają?” dr. Piotra Szukalskiego z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, średnio po-
lak żyje 72,4 lat, a polka 80,9 . A jak przedstawiała się sytuacja w Nowogardzie. Niestety gorzej, w 2012 roku średnia wieku zmarłych 
mężczyzn w Nowogardzie wyniosła  67,13 lat,  a kobiet 75,57 lat, co oznacza, że przeciętnie żyjemy 5 lat krócej jak w kraju.

Po przeanalizowaniu omó-
wienia opracowania łódzkie-
go demografa postanowili-
śmy porównać zawarte w jego 
opracowaniu dane,  dotyczące 
umieralności polaków, zgro-
madzonymi przez nas dany-
mi dotyczącymi tych samych 
zagadnień na terenie naszej 
Gminy. Porównanie poważ-
nie nas zaniepokoiło, okazało 
się, że żyjemy w Nowogardzie 
średnio około 5 lat krócej ani-
żeli wynosi przeciętny okres 
życia statystycznej polki i po-
laka

Szukalski wykazał, że bar-
dzo wyraźny wzrost średniego 
trwania życia nastąpił w pierw-
szych dwóch powojennych de-
kadach, oraz w trakcie ostat-
nich 20 lat. O ile na początku 
lat 30. ubiegłego stulecia, staty-
styczny Polak miał przed sobą 
48,2 lat życia, a przeciętna Po-
lka 51,4 lat, to w 2011 r. było 
to odpowiednio: 72,4 oraz 80,9 
lat. W przypadku Nowogardu 
zgromadzone przez nas dane 
dotyczą  roku 2012 i wynoszą 
dla mężczyzn 67,13 lat, a dla 
kobiet 75,57.

 Według  badacza, w skali 
kraju  nieco wyższa umieral-
ność występuje w miesiącach 
jesienno-zimowych, lecz ge-
neralnie pora roku ma zdecy-
dowanie mniejsze znaczenie 
niż w przeszłości. W latach 30. 

XX w. wyraźnie wyższa była 
przewaga miesięcy zimowych 
- zgony wynikały z powikłań 
okołogrypowych, były konse-
kwencją niedogrzania miesz-
kań, trudnych warunków sani-
tarnych i higienicznych, braku 
możliwości utrzymania czy-
stości.

- Obecnie wciąż jednak mie-
siące jesienno-zimowe odzna-
czają się wyższym poziomem 
zgonów, odzwierciedlając wa-
runki klimatyczne, większe 
prawdopodobieństwo prze-
ziębienia się, większą częstość 
występowania problemów z 
oddychaniem - dodał Szukal-
ski. Najmniej zgonów odnoto-
wuje się od czerwca do wrze-
śnia.

 Tej prawidłowości nie za-
uważamy w Nowogardzie, u 
nas w okresie jesienno -zimo-
wym odnotowano mniej zgo-
nów jak wiosną czy latem.

 Nie mamy możliwości prze-
prowadzenia badań, które po-
kazałyby przyczyny stanu rze-
czy w Nowogardzie w tym za-
kresie, a zwłaszcza dałyby od-
powiedź na pytanie, dlacze-
go tak istotnie odbiegamy od 
średniej krajowej.  Zapewne 
jak zwykle w takich sytuacjach 
decyduje wiele czynników. 
Wiemy też, że nikt nie prowa-
dzi u nas  takich działań, które 
całościowo na takim małym te-

renie jak Nowogard, zajmowa-
łyby się oceną stanu zdrowot-
nego populacji. Każdy obywa-
tel  niestety jest tutaj zdany tyl-
ko na osobistą zapobiegliwość. 
Niemniej warto, aby wszyscy 
którzy w jakichś fragmentach 
swojej pracy odpowiadają  za 
stan zdrowia innych,  przeana-
lizowali zamieszczone wyżej 
dane, można byłoby  wycią-
gnąć z nich wnioski, a nawet 
podjąć pewne kroki. Sugestię 
tę kierujemy szczególnie do 
władz samorządowych i to za-
równo gminnych jak i powia-
towych.      

W świetle bowiem obowią-
zującego stanu prawnego za-
kres odpowiedzialności samo-

rządu terytorialnego w dzie-
dzinie ochrony zdrowia jest 
rozległy, do podstawowych 
jego zadań w szczególności na-
leży m.in.:

 - tworzenie zakładów opieki 
zdrowotnej,

- wypełnianie funkcji właści-
cielskich wobec mienia samo-
dzielnych publicznych zakła-
dów opieki zdrowotnej,

- poprzez określanie priory-
tetów w zakresie lokalnej po-
lityki zdrowotnej - oddziały-
wanie na niepubliczne zakła-
dy opieki zdrowotnej, jak i na 
trendy w zakresie rozwoju in-
dywidualnych i grupowych 
praktyk personelu medyczne-
go,

- prowadzenie działań w 
zakresie promocji zdrowia i 
edukacji zdrowotnej poprzez 
uchwalanie i realizowanie lo-
kalnych programów zdro-
wotnych,

- oddziaływanie na inne 
czynniki zdrowotności i 
zdrowie środowiskowe,

Zwłaszcza wyczernione punk-
ty nakładają jednak dość jedno-
znacznie na samorządy odpowie-
dzialność  za tworzenie lokalnych 
programów prozdrowotnych, a 
tych nie da się adekwatnie wypra-
cować bez analiz stanu faktycz-
nego, takich jak te, które bardzo 
fragmentarycznie przedstawili-
śmy w powyższym tekście.

sm
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Informacje Parafialne
Vox    Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:

   Słowa Ewangelii według 
Świętego Łukasza

   (Łk 5,1-11) Nauczanie z ło-
dzi. Obfity połów.

   Zdarzyło się raz, gdy tłum ci-
snął się do Niego, aby słuchać sło-
wa Bożego, a On stał nad jezio-
rem Genezaret - zobaczył dwie 
łodzie, stojące przy brzegu; ryba-
cy zaś wyszli z nich i płukali sieci. 
Wszedłszy do jednej łodzi, któ-
ra należała do Szymona, popro-
sił go, żeby nieco odbił od brze-
gu. Potem usiadł i z łodzi nauczał 
tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł 
do Szymona: Wypłyń na głębię i 
zarzućcie sieci na połów! A Szy-
mon odpowiedział: Mistrzu, całą 
noc pracowaliśmy i niceśmy nie 
ułowili. Lecz na Twoje słowo za-
rzucę sieci. Skoro to uczynili, za-
garnęli tak wielkie mnóstwo ryb, 
że sieci ich zaczynały się rwać. 
Skinęli więc na współtowarzyszy 
w drugiej łodzi, żeby im przyszli 
z pomocą. Ci podpłynęli; i napeł-
nili obie łodzie, tak że się prawie 
zanurzały. Widząc to Szymon 
Piotr przypadł Jezusowi do ko-
lan i rzekł: Odejdź ode mnie, Pa-
nie, bo jestem człowiek grzeszny. 
I jego bowiem, i wszystkich jego 
towarzyszy w zdumienie wprawił 
połów ryb, jakiego dokonali; jak 
również Jakuba i Jana, synów Ze-
bedeusza, którzy byli wspólnika-
mi Szymona. Lecz Jezus rzekł do 
Szymona: Nie bój się, odtąd ludzi 
będziesz łowił. I przyciągnąw-
szy łodzie do brzegu, zostawili 
wszystko i poszli za Nim.

Potem usiadł i nauczał
   Zdarzyło się raz. Ale to nie 

był jedyny raz. Możemy domy-
ślać się, że tłum ciągle towarzy-
szył Jezusowi, gdy Ten nauczał. 
Tłum był spragniony dobrego 
słowa. Może nawet podświado-

mie chciał usłyszeć prawdę. Choć 
przyjmowanie jej okazywało się 
być bardzo problematyczne. Gdy-
by ta prawda była prostsza, gdyby 
nawracanie się nie było tak wy-
magające, gdyby łączyło się to z 
czymś przyjemnym, pewnie nikt, 
kto choć raz usłyszał Jezusa, nie 
zaprzepaściłby takiego spotkania. 

   Ale tak nie było. Owszem, 
słowa Jezusa były prawdziwe, 
często wyczuwało się w nich jakąś 
niesamowitą moc. Niosły ze sobą 
mądrość, która wydawała się być 
ponad zwykłą ludzką mądrością. 
Ale poza tym słowa Jezusa były 
wymagające, trudne, twarde. 
Gdy Żydzi usłyszeli prawdę o 
Eucharystii, gdy Jezus powiedział 
im, że jeśli nie będą jedli Jego 
ciała, nie będą mieli życia w sobie, 
wtedy zaczynali odchodzić od 
Niego. „Trudna jest ta mowa. Któż 
jej może słuchać?” (J 6, 60). Tego 
typu komentarze dało się wte-
dy usłyszeć. Dlatego Jezus zwra-
ca się do Apostołów z pytaniem, 
czy i oni chcą Go opuścić. Odpo-
wiedział Mu Szymon Piotr: „Pa-
nie, do kogóż pójdziemy? Ty masz 
słowa życia wiecznego. A myśmy 
uwierzyli i poznali, że Ty jesteś 
Świętym Boga” (J 6, 68-69).

   Wtedy, nad jeziorem, to mógł 
być ten pierwszy raz. Sytuacja, 
w której do słuchających dołą-
cza Szymon i pozostali rybacy. I 
chociaż opis tego wydarzenia jest 
bardzo prosty, przynajmniej tak 
to wygląda z naszej perspektywy, 
to w rzeczywistości musiał nieść 
z sobą ogromny ładunek emocji i 
przeżyć. A na pierwszy plan wy-
suwa się postać tego, który póź-
niej jako pierwszy wyzna wiarę w 
Jezusa- Syna Bożego. 

   Najpierw Jezus bez słowa 
wchodzi do łodzi Szymona. Do-
piero gdy już tam się znajdzie, 
zapyta o możliwość odpłynięcia 
nieco od brzegu. Zmęczony ca-
łonocnym połowem Piotr wyko-
nuje to, o co poprosił Jezus. Dzię-
ki temu może z pierwszego miej-
sca słuchać słów, których tak bar-
dzo pragnął tłum zgromadzony 
na brzegu. Potem Szymon sły-
szy zaskakujące polecenie. Po co 
ma wypłynąć na połów, teraz w 
dzień, skoro nawet noc, bardziej 
sprzyjająca by to zrobić, nie przy-

niosła najmniejszego efektu? On 
to bardzo dobrze wie. W końcu 
zajmuje się tym już od wielu lat. 
Wypowiada swoje wątpliwości. 
Ale zaraz posłusznie wykonuje 
polecenie.

   Wielki połów i wielkie zdzi-
wienie. Ale w  tym zdziwieniu 
można zobaczyć również strach, 
a może raczej bojaźń. Nie pyta 
Szymon jak to możliwe, żeby cie-
śla lepiej się znał na łowieniu niż 
zawodowy rybak. Dla niego to 
żadna sensacja, wielki wyczyn, 
czy może jakaś sztuczka magicz-
na. Dla niego jest to wydarzenie, 
które odsłania prawdę o wielu 
sprawach. Z nich dwie są najważ-
niejsze. Pierwsza mówi o tym, że 
Szymon ma do czynienia z kimś 
wyjątkowym, dlatego nazywa Go 
Panem. A druga dotyczy jego sa-
mego. Przy kimś takim, jak Jezus, 
poczuł się człowiekiem grzesz-
nym. Już wtedy wyznał wiarę 
w Jezusa nie zdając sobie z tego 
sprawy. Usłyszał piękne słowa: 
Nie bój się. Chociaż przed nim 
wielkie i trudne zadanie, to w re-
zultacie on będzie tym, który bę-
dzie umacniał wiarę braci.

   Zdarzyło się raz i zdarza się 
wciąż. To nie musi być brzeg mo-
rza czy innego akwenu. To nie 
musi być łódź, taka czy inna. 
Tłum też nie musi być wte-
dy obecny, bo to może być oso-
bista modlitwa. Ale równie do-
brze może się to stać na przy-
kład w czasie spotkania litur-
gicznego. Spotkanie z Jezusem 
nauczającym. Muszę przygoto-
wać się na taką ewentualność, na 
to również, że usłyszę polecenie 
skierowane do mnie osobiście. 
Może ono wydać się dziwne, nie-
typowe, trudne. No bo kto zna 
się lepiej ode mnie na moim wła-
snym życiu. Jednak może się oka-
zać, że jest ktoś, kto się lepiej zna. 
O niebo lepiej. 

   Co wtedy zrobię? To ode mnie 
zależy. On nie będzie przynaglał. 
Ale gdy wcześniej będę Go uważ-
nie słuchał, to może się okazać, 
że wykonanie Jego polecenia nie 
będzie takie trudne. Dlatego war-
to zająć dobre miejsce. Może ja 
również przeżyję to co Szymon i 
usłyszę te słowa: Nie bój się.

Ks. Grzegorz Podlaski

Caritas informuje 
Zespół Caritas przy parafii pw. WNMP informuje, że w dniu 
8  lutego  (piątek), w siedzibie organizacji przy ul. 700 Lecia 
(w podwórku ZBK), o godz. 10.00 odbędzie się wydawka 
żywności. Uwaga! Zapraszamy szczególnie tych, którzy jeszcze 
nie korzystali z pomocy w tym miesiącu. 

ks. proboszcz G. Legutko

Ministranci z wizytą  
w seminarium oraz kinie

Dnia 30.01.2013r. ministran-
ci z parafii pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny wraz 
ze swoim opiekunem ks. Rober-
tem udali się do Szczecina. Pro-
gram wyjazdu był połączeniem 
przyjemnego z pożytecznym, 
ponieważ była to wizyta w Ar-
cybiskupim Wyższym  Semina-
rium Duchownym w Szczecinie 
oraz udanie się do kina Helios 
na premierowy seans filmowy. 

Seminarium kojarzy nam się 
zwykle z czymś trochę magicz-
nym i niedostępnym. Tym ra-
zem było inaczej, tym bardziej, 
że naszym przewodnikiem 
w poznawaniu miejsca, które 
kształci przyszłych naszych ka-
płanów, był kleryk Wojciech Ko-
ladyński – student V roku. Jego 
nazwisko jest dobrze znane no-
wogardzianom - stąd przecież 
pochodzi, tutaj już w czasach 
dzieciństwa i późniejszych lat w 
szkole średniej, zasłynął z licz-
nych zwycięstw w konkursach 
związanych z pięknem polskiej 
mowy.   

Podczas wizyty w Seminarium 
mieliśmy okazję poznać historię 
seminarium, przyjrzeć się bliżej 
studenckiemu życiu przyszłych 
naszych przewodników ducho-
wych. Zwiedziliśmy dziedzi-
niec seminaryjny oraz poznali-

śmy historię figurki pasterza z 
owieczką. Szczególne wrażenie 
zrobiła na nas legenda o kamie-
niu, która głosi, że każdy młody 
człowiek, który dotknie tego ka-
mienia, w późniejszym swoim 
życiu wstąpi na drogę kapłańską. 
Niezwykłość kamienia, to także 
fakt, że pochodzi z bazyliki św. 
Piotra z Watykanu, a  symbo-
licznego aktu wmurowania ka-
mienia nieukończonego semi-
narium, dokonał Jan Paweł II  w  
trakcie swojej papieskiej wizyty 
w Szczecinie -1987 roku. 

Podczas dalszego zwiedzania 
seminarium zobaczyliśmy po-
mieszczenia, w których klerycy 
uczą się oraz spędzają swój wol-
ny czas. Następnie udaliśmy się 
do kina Helios na premierowy 
pokaz filmu. Wszyscy wrócili-
śmy do domów zadowoleni oraz 
naładowani pozytywną energią. 
Przy okazji chcieliśmy zaprosić 
wszystkich młodych chłopców 
do wstąpienia w nasze szeregi 
i pokazać im, że posługa mini-
strancka w naszej parafii, to nie 
tylko służba przy ołtarzu, ale 
także wspólne wyjazdy czy wyj-
ścia, cotygodniowa gra w piłkę 
nożną oraz uczestnictwo w tur-
niejach sportowych.

Opiekun Ks. Robert

Janina Szawan, lat: 87, zmarła: 05.02.2013r, pogrzeb: 08.02.2013r, 
pogrzeb odbędzie się o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie. 

Teodozja Rogala, lat: 83, zmarła 05.02.2013r, pogrzeb 
09.02.2013r, pogrzeb odbędzie się o godz. 14:00 na cmentarzu  w 
Nowogardzie.

Jan Amilianowicz, lat: 70, zmarł: 06.02.2013r, pogrzeb: 
08.02.2013r, pogrzeb odbędzie się o godz. 13:00 na cmentarzu w 
Nowogardzie. 

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
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Serdeczne podziękowania 
rodzinie, przyjaciołom, znajomym, 
i księdzu Grzegorzowi Podlaskiemu

z kościoła pw. św. Rafała Kalinowskiego 
za uczestnictwo w ostatniej drodze 

i odprowadzenie na wieczny odpoczynek

śp. mgr inż. Stanisława Zubek
składa rodzina

PODZIęKOWANIA

Od dziś w Dzienniku Nowogardzkim będziemy prezentować oraz zapowiadać wydarzenia organizowane 
przez Klubokawiarnię „Kulturalna”. To kolejna nasza rubryka, tym razem zajmująca się życiem kultural-
nym naszego miasta. Autorem będzie Dominik Tomczyk- właściciel klubokawiarni.   red.

Zapraszamy na koncert wyjątkowego zespołu THE ANALOGS! 
Chłopaki zagoszczą w Klubokawiarni KULTURALNA 

ul. Sądowa 1  w Nowogardzie - Sobota (09.02.2013), Start godz. 18:00 
Bilety: 20 zł (przedsprzedaż)/ 25 zł (w dniu koncertu) 

 
The Analogs - polska grupa grająca punk rock. Powstała w Szczecinie w roku 
1995 z inicjatywy członków zespołu Dr. Cycos - Marka Adamowicza, Ziemo-
wita Pawluka oraz Pawła Czekały. Zespół uważany jest za prekursorów mu-
zyki street punk w Polsce i do dzisiaj plasuje się w czołówce sceny. Grupa zy-
skała popularność dzięki celnym i unikatowym tekstom Pawła Czekały.

Zagoszczą u Nas w składzie: -Dominik „Harry” Pyrzyna - śpiew; 
-Paweł „Piguła” Czekała - gitara; -Krystian Faszczewski - gitara; -Prze-

mysław Kaczmarek - gitara basowa; -Karol Faszczewski - perkusja

Ponadto zagra dla Was O.D.C.
ODC to pięciu chłopaków ze Szczecina, dla których granie muzyki jest głów-

ną bronią z codziennością tego szarego i smutnego miasta. Choć istnieją od 2005 
roku, obecny skład uformował się ostatecznie około 2011. Dotychczas wydali dwie 

pozycje własnym sumptem - „One Dead City” i s/t EP, a także ukazali się na paru 
składankach , tj. „Prowadź mnie ulico” czy „Dead Chords”. Najnowsza płyta w 

ich dorobku - „Jeszcze wszystko przed wami” - to 35 minut melodyjnego punk-roc-
ka, z tekstami o dziewczynach, alkoholu i beznadziei rzeczywistości. Poleca się 

słuchać z kolesiami przy piwie, w zadymionym barze, wykrzykując chóralnie 
każdy tekst. Skład: Qtyp - Wokal; Greg - Gitara; Waldek - Gitara; Chiń-

czyk - Bass; Kanister - Perkusja
Dominik Tomczyk

Począwszy od tego numeru DN, na przemian z rubryką „Biblioteka poleca”, będziemy publikować krótkie recenzje filmowe, autorstwa pana Mirosława Hna-
towa - prowadzącego przy ul. 5 Marca wypożyczalnię filmów dvd i nie tylko. Wszystkie polecane przez autora nowej rubryki filmy są dostępne w prowadzonym 
przez niego punkcie. Mamy nadzieję, że nowa rubryka przypadnie państwu tak samo do gustu, jak ta, której autorem jest p. Zofia Pilarz, dyrektor biblioteki. 

wYPoŻYCZALNiA DVD
PHU mirAN

ul. 5 marca 5A  • Nowogard 
tel. 600 354 083

Codziennie pn-sb 12-19.30
Niedziela nieczynne

wypożyczanie od soboty do poniedziałku za cenę doby

Wszyscy pamiętamy niezna-
jącego strachu Sylwestra Stal-
lone w roli Sędziego Dredda. 
Ale teraz przyszedł czas na 
jeszcze bardziej bezwzględne-
go, brutalnego i bezlitosnego 
struża prawa. Witamy w przy-
szłości , gdzie cała ziemia jest 

napromieniowana, a wyjąt-
kiem jest niewielki teren, gdzie 
powstała gigantyczna metro-
polia Mega City One. Prawo 
jest egzekwowane przez sę-
dziów, którzy sami wydają wy-
roki i wymierzają kary. Losy 
przestępców są wyłącznie w 

ich rękach, nic więc dziwne-
go, że są znienawidzeni przez 
przestępczy światek. Najlep-
szy z nich jest budzący po-
strach  „DREDD” – w tej roli 
Karl Urban (DOOMz, TRO-
PICIEL). Film zrealizowany z 
rozmachem, pełen akcji i efek-
tów specjalnych potrafiący za-
spokoić najbardziej wymagają-
cych wielbicieli kina . Film jest 
już dostępny na nośnikach dvd 
oraz blu ray 3D. 

Kolejnym filmem obok któ-
rego nie można przejść obo-
jętnie jest obecnie „AKT OD-
WAGI”. Zrealizowany z nie-
zwykłym rozmachem, oparty 
na faktach film z udziałem po-
zostających w służbie elitarnej 

jednostki NAVY SEALS. Jest to 
niespotykana mieszanka ory-
ginalnej produkcji i prawdzi-
wego heroizmu, łącząc w sobie 
wspaniałe sekwencje pojedyn-
ków oraz najnowsze osiągnię-
cia technologii. Fabuła skupia 
się na elitarnej grupie żołnie-

rzy marynarki wojennej, któ-
rzy spiesząc na ratunek agent-
ce CIA, odkrywają śmiertelny 
spisek terrorystyczny przeciw-
ko USA. Rozpoczyna się dra-
matyczne polowanie na spi-
skowców, ukrytych w różnych 
częściach świata. Ukraina, So-
malia, Czechy, Filipiny – wszę-
dzie tam będą ryzykować wła-
snym życiem, aby zapobiec 
śmierci tysięcy niewinnych cy-
wili. PRAWDZIWA TAKTY-
KA. PRAWDZIWA AKCJA. 
PRAWDZIWI BOHATERO-
WIE. TO NIE JEST GRA.

Film dostępny na nośnikach 
dvd. 

Dziękuję i życzę miłego oglą-
dania. 

Mirosław Hnatów

Warto obejrzeć

miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego

w Nowogardzie
z a p r a s z a 

aktywnych seniorów 
na kolejne spotkanie z cyklu

„Spotkajmy się w Bibliotece”
12 lutego br. /wtorek/ 

godz. 16.30
w programie:
spotkanie z 

Panią klaudią Gieryń 
na temat 

„Jak radzić sobie w chwili zagrożenia”
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R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Sprzedam nowe, własnościowe,  
2 pokojowe mieszkanie o pow. 58 m2 
w Nowogardzie na ulicy Racibora I 4

KONTAKT:                PIB „PRO-BUD s.c.
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14
tel.: 91 39 25552; 783 570 056    www: probud-nowogard.pl

Kancelaria  
PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077
codziennie od 11 do 18

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA
tel. 504 872 700   
Z DOWOZEM DO KLIENTA

Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 16.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM polecamy zabawki Bruder

14 LUTY 
WIECZÓR

WA L E N T Y KOW Y
PRZY MUZYCE

NA ŻYWO
WYJĄTKOWY NASTRÓJ ZAPEWNI ZESPÓŁ 

THE PLAYERS
REZERWACJA STOLIKA  5 zł/os 

DODATKOWE INFORMACJE W LOKALU
 LUB POD NUMERAMI 91 3922424, 608053371

REKLAMA

Uwaga! 

Znaleziono klucze

W  okolicy sklepu 
ESOTIQ na ul. 3 Maja  
znaleziono pęk  kluczy 
- widoczny  na zdjęciu. 
Jest   do odebrania w re-
dakcji DN. 
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„Nasi Przedsiębiorcy” - Tomasz i Katarzyna Olszewscy 

„BIAŁY PUNKT” nie ma czarnych plam 
 Tym razem „Dziennik Nowogardzki” postanowił porozmawiać  w ramach cyklu „Nasi przedsiębiorcy” z państwem Katarzyną i Toma-
szem Olszewskimi  z punktu „Biały Punkt GSM”, jednego z najdłużej funkcjonujących na nowogardzkim rynku nieautoryzowanych 
Serwisów GSM w Nowogardzie. Pan Olszewski prowadzi swój komórkowy interes od  2000 roku, a działalność tą koncentruje się głów-
nie na naprawie oraz sprzedaży telefonów.  Ale to nie jedyne usługi, które oferuje punkt...

Dziennik Nowogardz-
ki: Zacznę od pytania  może 
przekornego - ile w swoim 
życiu miał pan już telefonów 
komórkowych? 

Tomasz Olszewski: Muszę 
przyznać, że pytanie jest niezłe, 
choć trudno będzie mi precyzyj-
nie odpowiedzieć,  gdyż tych te-
lefonów w swoim zawodowym 
życiu miałem mniej więcej już 
około 30. Więc jak pan widzi, 
ten wynik jest na pewno do za-
pamiętania, ale czy do pozaz-
droszczenia? Technologia tele-
fonii komórkowej rozwija się 
z prędkością światła. Dlatego 
dziś kilkuletni telefon może być 
już nieco archaiczny, ale za-
pewniam, że nadal można  na-
wet ze starego i sprawnego tech-
nicznie telefonu,  w dalszym 
ciągu rozmawiać  oraz  wysyłać 
i odbierać wiadomości sms. 

To prawda, te czynności są 
dalej  do wykonywania nawet 
jeszcze na tych starych telefo-
nach, których w użyciu  jest 
już coraz mniej. Ale ja cofnę 
się do pana początków dzia-
łalności, której korzenie się-
gają targowiska w Nowogar-
dzie, gdzie miał pan swój zna-
ny powszechnie  „blaszak”. To 
tam pan naprawił pierwszy 
telefon i narodził się pomysł 
na zawodowe życie? 

To prawda, bo chciałem nor-
malnie żyć i uczciwie zarabiać 
na życie. Zaczęło się w niewiel-
kim „blaszaku” , który miał po-
wierzchni użytkowej może z 
15 m kwadratowych. Rozpo-
cząłem od zainteresowań elek-
troniką, a był to dokładnie rok 

2000. Pamiętam wtedy dosta-
łem od rodziców pewną sumę 
pieniążków, które przeznaczy-
łem na zakup obudowy do te-
lefonów. Wówczas zorientowa-
łem się, że przychodzi właśnie 
czas i „boom” telefonów komór-
kowych, zapoczątkowany przez 
firmy: ALCATEL, Simens, Mo-
torola czy Nokia, która zdomi-
nowała rynek swoimi niektó-
rymi modelami. Sprzedawane 
one były w nieistniejących już 
polskich sieciach tj. ERA czy 
IDEA, w autoryzowanych salo-
nach, które również były w No-
wogardzie. Dziś te Sieci istnie-
ją nadal, choć już pod zmienio-
nymi nazwami weszły w skład 
sieci niemieckiej czy francu-
skiej. Co do pierwszego telefo-
nu, który „naprawiałem”, to był 
to Sony j5, upadł mi na podłogę 
i następnie, jak się okazało sam 
się naprawił?  Do dziś tę sytu-
ację wspominam z wielkim sen-
tymentem oraz  niektóre mode-
le telefonów, które oprócz tego, 
że były duże i jedyne w swoim 
kształcie, to miały jeszcze cza-
sami przydatne udogodnienia 
jak np. dodatkowe miejsce na 
baterie - paluszki, które pozwa-
lały na krótkie korzystanie, gdy 
wyładowała się oryginalna ba-
teria. Dziś już takich telefonów 
nie ma. 

Rynek był więc dla pana  
szczególnym miejscem. Jak 
długo tam pan świadczył 
usługi? 

Zgodzę się to szczególne miej-
sce i czas, który tam pozosta-
wiłem, a było to od 2000 roku, 
do 2010 więc jak pan widzi, 

to okrągłe 10 lat, które w tym 
miejscu przepracowałem. Od 
2010 r. wraz z małżonką prze-
nieśliśmy punkt z targowiska 
na ul. Bankową, w tym roku 
mija trzy lata jak tu działamy.

Jest pan serwisantem „Bia-
łego Punktu”, skąd się ta na-
zwa wzięła i co oznacza? 

Trafnie to pan ujął, gdyż ja 
obsługuję wraz z małżonką 
użytkowników, a sieci komór-
kowe klientów.  Co do nazwy 
punktu, to wiele osób myślało, 
że pochodzi ona od nazwiska, 
które przecież jak wie większość 
osób, jest zdecydowanie inne. 
By nie przedłużać to powiem, 
że ta nazwa wzięła się jesz-
cze z lat szkolnych, gdzie kole-
dzy i koleżanki przezywali mnie 
po prostu „biały” i tak powstał 
„Biały Punkt”. 

Telefon, a właściwe  techno-
logia której jest wytworem, 
rozwija się  w ostatnich latach 
niczym pędzące światło. By 
go naprawiać musiał pan po-
znawać te wszystkie nowości? 

Całkowicie się z tym zga-
dzam. Produkcja telefonów i 

technologia rozwinęła się  i roz-
wija w bardzo szybkim tempie. 
Musiałem włożyć wiele nauki 
i poświęcić wiele czasu, by po-
znać  specyfikę ich działania, 
jak również zapoznać się ze 
schematami, na ich podstawie 
mogłem zapoznać się z osobli-
wą charakterystyką danego te-
lefonu. Dziś jeżeli zdarza się, że  
nie jestem sam w stanie napra-
wić telefonu czy smart fonu, wy-

syłam go do specjalistycznego 
serwisu, który ma większe moż-
liwości. Można odnieść wraże-
nie, że tempo rozwoju telefonii 
to jest nawet za szybkie. Proszę 
zauważyć,  że w krótkim czasie 
wychodzi naprawdę ogromna 
ilość nowych  modeli telefonów, 
które klienci zmieniają i kupują 
nowinki  na potęgę, ponieważ  
operatorzy sieci co rusz prze-
ścigają się w  nowych ofertach  
abonamentowych powiązanych 
z nabyciem aparatu, bądź na-
wet otrzymaniem ich za sym-
boliczną złotówkę. 

To rzeczywiście słuszna 
uwaga, nad którą przecięt-
ny klient się nie zastanawia. 
Idąc dalej, jakiego typu na-
prawy  najczęściej wykony-
wane są  w punkcie i czym  są 
spowodowane te usterki czy 
uszkodzenia? 

W punkcie zajmujemy się 
naprawą w zasadzie wszyst-
kich marek telefonów komórko-
wych, które są ogólnie dostępne 
na rynku, czy to będzie Nokia, 
Sony Ericsson czy Samsung, dla 
mnie nie ma to znaczenia, bo 
staram się naprawić każdy te-

lefon czy Smart fon. Warto do-
dać, że naprawiamy również 
takie telefony, które autoryzo-
wany serwis odrzuca. A jest to 
dość powszechna sprawa, bo 
statystycznie na 10 telefonów, 8 
jest odrzucanych przez autory-
zowany serwis, który argumen-
tuje swoją odmowę naprawy 
np. złym użytkowaniem, czy  
dopuszczeniem przez klienta 
do kontaktu z wilgocią. Wów-

czas taki klient trafia do nasze-
go punktu prosząc o pomoc. Nie 
ukrywam, że kolejny powód,  że 
klient zamiast do autoryzowa-
nego serwisu trafia do mnie, 
to, że usługa w stosunku do tej 
z serwisu autoryzowanego jest 
tańsza o jakieś 40-60 %. Co do 
napraw, to wykonuje je w pełni: 
począwszy od oprogramowa-
nia, po wymianę wyświetlacza 
LCD, który w obecnym czasie 
jest bardzo mocno eksploatowa-
ny z powodu przejścia z klawi-
szy na dotyk. Ale również ścią-
gamy zabezpieczenia Sim-Lock. 
Do każdej naprawy udzielamy  
oczywiście  naszej  gwarancji 
na okres 3 miesięcy. 

 Jaki jest  przeciętny koszt 
takiej naprawy, oraz jak nale-
ży chronić telefon, by go nie 
uszkodzić? 

Muszę powiedzieć, że ceny są 
bardzo zróżnicowane, bo inna 
będzie cena za ściągnięcie blo-
kady, która najczęściej kształ-
tuje się na poziomie kilkudzie-
sięciu złotych, a już inna za 
wymianę wyświetlacza LCD, 
czy innej poważniejszej uster-
ki, która zaistniała w telefonie. 
Czasami zdarza się również 
tak, że nie warto naprawiać 
uszkodzonego telefonu, gdyż 
koszt naprawy będzie oscylował 
w  granicach zakupu  nowe-
go, bądź używanego, ale w peł-
ni sprawnego telefonu. Dlatego 
klient sam musi się określić, my 
staramy się doradzić. Telefon to 
sprzęt delikatny. Dlatego chroń-
my nasze telefony czy smartfo-
ny przed wilgocią i uszkodze-
niami poprzez zakup odpo-
wiednich pokrowców czy etui, 
które naprawdę bardzo dobrze 
spełniają swoją rolę. 

Telefony komórkowe to tyl-
ko 1/5 działalności „Białe-
go Punktu”. Pozostaje jeszcze 
sprzedaż telewizji cyfrowej 
„N”, dekoderów DVBT, Ak-
cesoriów do telewizji cyfro-
wej i naziemnej, oraz wyrób 
pieczątek.

Potwierdzam, że również pro-
wadzimy taką sprzedaż i wyra-
biamy pieczątki. Od momen-
tu, gdy się wprowadziliśmy do 
tego lokalu mieliśmy około 

Telefon czy smartfon  dla Pana Tomka nie ma w zasadzie żadnych  tajemnic

Katarzyna i Tomasz Olszewcy podczas pracy w punkcie
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70 metrów kwadratowych 
pow. do zagospodarowa-

nia. Dlatego lokal podzieliliśmy 
na dwie części. Do sprzedaży te-
lefonów i akcesoriów komórko-
wych oraz telewizji nowej gene-
racji N, oraz dekoderów DVBT 
do telewizji naziemnej cyfro-
wej, jak również prowadzimy 
punkt serwisowy, który funk-
cjonuje od pół roku. To na pew-
no dla klientów jest dużym uła-
twieniem, bo nie muszą jeździć 
do serwisu do Goleniowa tylko 
przynoszą go tu do nas, a my 
już załatwiamy wszystko. 

Powiedział pan, że starania 
o przyznanie licencji na tele-
wizję N trwały do 1,5 roku. 
Dlaczego tak długo ? 

Bo jest to cała procedura, któ-
rą trzeba spełnić od chwili pod-
pisania umowy dealerskiej. Jako 
dealer musieliśmy się sprawdzić 
i wykazać wykonaniem określo-
nego planu umów sprzedażo-
wych, co na szczęście udało się 
zrealizować i dostać zezwolenie 
od ITI. 

Czy taki punkt sprzedaży 
telewizji cyfrowej w Nowo-
gardzie był potrzebny? 

Tak. Taki punkt w Nowogar-
dzie był bardzo potrzebny, bo 
klienci tak jak powiedziałem 
wcześniej, musieli jechać po po-
moc czy wymianę dekodera do 
Goleniowa. Teraz jest to wszyst-
ko już u nas i na miejscu. 

Klient przychodząc do 
punktu jest często zdezorien-

towany przy zakupie takiej 
telewizji i tak naprawdę nie 
wie, jaki ma wybrać pakiet, 
który będzie dla niego odpo-
wiedni? 

Nie ukrywam, że tu jest ja-
kiś problem, który my zauwa-
żamy podczas wstępnej rozmo-
wy. Dlatego rozmowę prowa-
dzimy konkretnie, omawiamy 
poszczególne pakiety abona-
mentów i pytamy, jakie są jego 
oczekiwania wobec programów 
i tego, co by chciał oglądać. Je-

żeli jest po takiej rozmowie za-
dowolony  z naszej propozycji, 
to pozostaje już tylko podpisać 
umowę i następnie cieszyć się z 
dostępnych programów, propo-
nowanych przez Telewizję N, 
która już najprawdopodobniej 
w marcu połączy się z Cyfrą+, 
co na pewno uatrakcyjni ofer-
tę programową. Ale to wszystko 
dopiero czeka nas w marcu. 

 
Przebywając tu u Państwa 

zauważyłem, że ruch w punk-
cje jest duży. Czy kryzys nie 
ma wpływu na działalność 
punktu?

Nie mam pojęcia czy jest to 
liczba klientów duża czy mała, 
ale w ciągu tygodnia przycho-
dzi do nas około 700 osób, któ-
re albo mają sprawę związaną 
z telefonem, albo z telewizją cy-
frową   lub przychodzą w spra-
wie ogólnego doradztwa.

To jednak nie uchroniło od 

decyzji, której konsekwencją 
było zwolnienie pracownicy?   

Tą decyzję przyszło nam pod-
jąć niełatwo, kiedy miało się 
bardzo oddanego oraz porząd-
nego pracownika, jaką była 
Pani Anetka. Bardzo ją polubi-
liśmy, jak również bardzo byli-
śmy zadowoleni z jej pracy. Pra-
cowała u nas dwa lata. Bardzo 
żałujemy, że niestety z powodu 
szalejącego kryzysu, musieliśmy 
z nią się rozstać. Niemniej po-

wiemy bardzo dosadnie, że jest 
to pracownik godny polecenia i 
dziękujemy jej za wszystko. 

 
Widzę, że jest panu przykro 

z powodu tej sytuacji  wyni-
kłej z ogólnych obciążeń i sy-
tuacji przedsiębiorców.  Jak 
pan w tym kontekście ocenia 
strategię podatkową naszej 
gminy, która co tu mówić - 
nie ułatwia chyba życia lokal-
nym przedsiębiorcom

Cóż, podatki musimy płacić, 
czy tego chcemy czy nie. Takie 
jest polskie prawo i musimy je 
respektować. Ale potwierdzam, 
że te podatki są bardzo wyso-
kie i cóż ja mogę jeszcze powie-
dzieć? Może to, że jakoś je bę-
dziemy opłacać i może będzie 
nas na to stać. 

 
Kończąc, co robi pan, gdy 

ma czas wolny? 
Tutaj zaskoczę pewnie czytel-

ników, ale moim wyuczonym za-

wodem jest zawód pszczelarza. 
Dlatego, gdy przychodzi wiosna 
intensywnie przygotowuję się 
do sezonu, który trwa pół roku. 
Prowadzę z moim tatą dwie pa-
sieki, a to w przeliczeniu będzie 
jakieś 200 uli. Więc naprawdę 
jest co robić. Byłem również soł-
tysem na przełomie lat 2007-
2011 w Jarchlinie. Dlatego jak 
pan widzi, naprawdę tego czasu 
było niewiele i jest go w dalszym 
ciągu mało. Mamy z żoną  prze-
cież 3 małe córeczki, Zuzię, Asię 
i Marysię, które wymagają du-
żego naszego zainteresowania, 
gdyż chodzą już  do szkoły i do 
przedszkola. Muszę powiedzieć, 
że z moją małżonką Kasią radzi-
my sobie i cieszymy się, że nasza 
rodzina jest zdrowa i radzi sobie 
w tych przecież niełatwych cza-
sach. Co do osobistych planów 
zawodowych, to oczywiście, że 
one są, ale na tą chwilę jeszcze 
nie chciałbym ich zdradzać. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Biały Punkt mieści się przy ulicy Bankowej  w Nowogardzie

Stanowisko  Telewizji nowej generacji N

Owocowa współpraca 
W dniu 18.01.2013 r. w świetlicy szkolnej ZSP w Osinie odbyło się uroczyste wrę-
czenie nagród w międzyszkolnym konkursie plastycznym pn. „Warzywa i owo-
ce jemy – zdrowo żyjemy”. Konkurs został zorganizowany w ramach programu 
„Owoce w szkole”, współfinansowany przez Unię Europejską.

Celem konkursu było: promowa-
nie zdrowego stylu odżywiania, za-
chęcanie uczniów do spożywania 
warzyw i owoców. W konkursie 
udział wzięło osiem szkół: SP nr 1 
z Nowogardu, SP nr 2 z Nowogar-
du, SP nr 3 z Nowogardu, SP nr 4 z 
Nowogardu, SP ze Strzelewa, ZSP z 
Mostów, SP z Dobrej, ZSP z Osiny. 
Na konkurs wpłynęło 80 prac pla-

stycznych spośród, których komisja 
konkursowa w składzie: p. Andrzej 
Królewicz, p. Ewelina Wszelaki, p, 
Elżbieta Chodor, p. Wiesława Sta-
szak przyznała:

I miejsce – Magdalenie Lasoc-
kiej, klasa III ZSP Mosty

II miejsce -Kai Łuczak, klasa III 
ZSP Osina

III miejsce – Marii Szczepań-

skiej, klasa I SP Dobra
Wyróżnienia otrzymali : Karoli-

na Przybyłek – klasa II SP nr 3 w 
Nowogardzie, Amelia Gajda – kla-
sa II SP nr 4 w Nowogardzie, Ce-
zary Wróblewski – klasa III SP nr 
1 w Nowogardzie, Mateusz Zieliń-
ski – klasa I ZSP Osina.

Na uroczystość przybyli zapro-
szeni goście: Zastępca Dyrektora 

Agencji Rynku Rolnego Oddział 
Terenowy w Szczecinie p. Włodzi-
mierz Różański, pani Agnieszka 
Cieślicka z Sekcji Informacji i Pro-
mocji OT ARR, pani Przewodni-
cząca Rady Rodziców Publicznego 
Gimnazjum ZSP Osina p. Agniesz-
ka Makosz, opiekunowie Laure-
atów oraz rodzice.

Uroczystość rozpoczęła się od 
części artystycznej przygotowa-
nej przez uczniów klasy II a. Ko-
lejnym etapem było uroczyste wrę-
czenie nagród przez zaproszonych 
gości. Podsumowaniem uroczysto-
ści była pyszna sałatka owocowa, 
którą dla wszystkich przygotowała 
firma p. Ewy Kasprzyk, która jest 

dostawcą owoców i warzyw do na-
szej szkoły.

Organizator konkursu p. Katarzy-
na Paczkowska serdecznie dziękuje 
sponsorom: ARR OT w Szczecinie 
za zakupienie nagród dla Laureatów 
konkursu oraz za upominki, które 
zostały przekazane dla uczniów klas 
I – III, Radzie Rodziców ZSP w Osi-
nie za wsparcie finansowe, p. Ewie 
Kasprzyk za przygotowanie sałatki 
owocowej dla wszystkich uczestni-
ków uroczystości.

Mamy nadzieję, że ta „owoco-
wa” współpraca różnych instytucji 
stanie się bardzo owocna w przy-
szłości.

Katarzyna Paczkowska
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Warto oddać 1%
W okresie składania zeznań podatkowych jesteśmy bombardowani reklamami zachęcającymi do przekazania 1% podatku na cele cha-
rytatywne. Z tej formy pozyskania dodatkowych funduszy korzysta również kilka instytucji i osób prywatnych w Nowogardzie. Wielu 
z nas ma jednak wątpliwości, czy przekazane w ten sposób pieniądze rzeczywiście trafią do potrzebujących. Sprawdziliśmy czy warto 
więc oddać 1%? 

Jedną z pierwszych organi-
zacji w Nowogardzie, która za-
częła korzystać z możliwości 
pozyskiwania funduszy z 1%, 
była Samorządowa Fundacja 
Opieki Medycznej „Zdrowie”. 
Przez lata pozyskała ona nie-
mal 30 tys. zł. Gdzie trafiały te 
pieniądze? 

Wszystkie zebrane w ten spo-
sób środki przekazujemy na 
rzecz naszego szpitala – mówi 
Lidia Bogus, prezes Fundacji 
„Zdrowie”. 

Tak było i teraz. Z pieniędzy, 
które podatnicy przekazali w 
zeszłym roku na Fundację, za-
kupiono sprzęt dla pacjentów 

oddziału dziecięcego w nowo-
gardzkim szpitalu. 

Otrzymaliśmy 3 pulsoksyme-
try, czyli urządzenia do satura-
cji krwi (poziomu natlenienia), 
dwa aparaty AMBU, służące do 

zabiegów resuscytacyjnych oraz 
lampę zabiegową – wymienia 
Andrzej Buragas, pediatra i or-
dynator oddziału. 

Na zakup tych urządzeń 
szpital otrzymał od Fundacji 
„Zdrowie” przeszło 13,5 tys. 
zł. Potrzeby szpitala są jednak 
znacznie większe. 

Dlatego też dziękując za do-
tychczasowe wsparcie, zapra-
szam wszystkich do dalszej 
współpracy dla dobra naszego 
szpitala – apeluje Lidia Bogus. 

1% to nie tylko możliwości 
zbierania pieniędzy na placów-
ki medyczne. To także szan-
sa na lepsze życie dla nieule-

czalnie chorych. Pani Agniesz-
ka Jadwiżyc  jest mamą 3-let-
niej Patrycji. Przyznaje, że bez 
pieniędzy z odpisów podatko-
wych nie stać byłoby ją na nie-
zbędne leki dla dziecka. Dla-

tego od kilku lat organizuje za 
własne środki akcję zachęcają-
cą do przekazania 1% na lecze-
nie córki. 

To dla mnie jak walka o byt. 
W moim przypadku pieniądze 
te są niezbędne w leczeniu mo-
jej córki, które miesięcznie kosz-
tuje nawet kilka tysięcy złotych 
– przyznaje p. Agnieszka.

U dziewczynki, kilka miesię-
cy po urodzeniu stwierdzono 
mukowiscydozę – ciężką wy-
niszczającą chorobę genetycz-
ną, która powoduje wytwarza-
nie w organizmie gęstego i lep-
kiego śluzu blokującego drogi 
oddechowe, niszcząc płuca i w 
konsekwencji doprowadzając 
do niewydolności oddechowej. 
I choć na razie nie ma recepty 
na całkowite wyleczenie z mu-
kowiscydozy, kuracja lekowa 
i niezbędny sprzęt, pozwala-
ją dziecku w miarę normalnie 
funkcjonować. Dlatego też po-
dobne jak w latach ubiegłych, i 
w tym roku p. Agnieszka znów 
prosi mieszkańców o pomoc w 
walce z chorobą swojego dziec-
ka. 

Przekazując 1% z podatku 
można wesprzeć nie tylko or-
ganizacje prozdrowotne, czy 
chorych, ale również kluby 
sportowe. Po raz drugi o takie 
wsparcie proszą działacze LKS 
Pomorzanina Nowogard. 

Pieniądze uzyskane w ten 
sposób wydamy na dalsze szko-

lenie najmłodszych, którzy ze-
chcą trenować w barwach na-
szego klubu – mówi Marcin 
Skórniewski, prezes Pomorza-
nina. 

Choć klub nie jest organiza-
cją pożytku publicznego, może 
zbierać pieniądze w ramach 
1% za pośrednictwem Kosza-
lińskiego Okręgowego Związ-
ku Piłki Nożnej, który to ma 
status takiej organizacji.  Na 
razie prezes Pomorzanina nie 
wie, ile udało się w ten sposób 
zebrać w zeszłym roku. Zarząd 
nowogardzkiego klubu lada 
dzień ma otrzymać rozlicze-
nie z Koszalina.  M. Skórniew-
ski zapewnia jednak, że każda 
złotówka jest na wagę złota i 
zachęca do wspierania klubu 
również w tym roku. 

Kto może przekazać 1% po-
datku? Mogą to zrobić zarów-
no osoby fizyczne i podmioty 

gospodarcze wpisując odpo-
wiednie dane w rubrykę „In-
formacje dodatkowe (nr KRS 
oraz najczęściej z dopiskiem  
np. „dla Patrycji Jadwiżyc”. 1% 
mogą przekazać również eme-
ryci, pod warunkiem jednak, 
że samodzielnie wypełnią PIT-
37 i zrezygnują z pomocy ZUS 
w tym zakresie. Podobna zasa-
da dotyczy osób, które są rozli-
czane przez pracodawcę. 

Na podanych przez nas przy-
kładach osób i organizacji po-
zarządowych widać, że war-
to przekazać świadomie 1% ze 
swojego podatku.  Gdy tego nie 
zrobimy kwota ta nie przepad-
nie, ale trafi losowo do jednej z 
fundacji działających w Polsce. 
Nie ma jednak wówczas gwa-
rancji, że z pieniędzy skorzysta 
wówczas ktoś z naszej okolicy. 

Marcin Simiński 

Nowy sprzęt zakupiony do szpitala z pieniędzy zebranych przez Fundację Zdrowie

Pani Agnieszka Jadwiżyc wraz z córeczką Patrycją

Informujemy, że po raz kolejny za pośrednictwem Koszalińskiego Okręgowego Związ-
ku Piłki Nożnej (posiada status Organizacji Pożytku Publicznego) Sympatycy Pomo-
rzanina mogą przekazywać 1% podatku na nasz KLUB. 
Przy przekazywaniu kwot 1% podatku w PIT należy wpisać nr KRS 0000111283. Należy 
pamiętać o wpisaniu w PIT (rubryka - dodatkowe informacje) nazwy LKS POMORZANIN 
NOWOGARD. Bez podania niezbędnej nazwy klubu - kwoty nie zostaną przekazane.

 Informujemy, że 1% podatku przekazywać mogą zarówno osoby fizyczne, jak i firmy prowadzące dzia-
łalność gospodarczą. Zachęcajcie do tego rodziców, znajomych, przyjaciół zachęcajcie wszystkich!!!!
Przypominamy, że mamy pełną księgowość i zawsze można sprawdzić jak wydawane są pieniądze.

LKS Pomorzanin Nowogard
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tel. 500 702 884
tel. 500 702 855

BEZPŁATNA POMOC W UZYSKANIU KREDYTU - OFERTA 20 BANKÓW

www.mk-kwadrat.pl
DOMY NA SPRZEDAŻ

Błądkowo – 2 pokoje, pow. 110m², działka 1000m² – NOWA CENA!!! 159.000 zł
Nowogard –  5 pokoi, pow. 220m², działka 713m² – CENA 1.500.000 zł
Nowogard – 5 pokoi, pow. 134m², działka 786m² – NOWA CENA 513.000 zł
Nowogard – 6 pokoi, pow. 160m², działka 961m² – CENA 612.000 zł
Nowogard (okolica) – dom o pow 180m², działka 3534m² – CENA 152.000 zł
Nowogard (okolica) – dom o pow. 125m², działka 3100m² – CENA 196.000 zł
Nowogard (okolica) – dom o pow. 160m², działka 1,38ha – CENA 280.000 zł
Nowogard (okolica) – 4 pokoje, pow. 180m², działka 5639m² – CENA 278.000 zł
Stara Dobrzyca – nad jeziorem, biźniak o pow. 71m² – CENA 200.000 zł
Dobra – pow. 73m² + strych do adaptacji , działka 324m² – CENA 160.000 zł
Płoty – 6 pokoi, pow. 100m², działka 1523m² – CENA 310.000 zł
Węgorzyno – bliźniak o pow. 54m² + strych, działka – CENA 155.000 zł
Węgorzyno – 3 pokoje o pow. 90m² +poddasze, działka 1142m² – CENA 330.000 zł
Stargard Szcz. - wysoki standard, szeregowiec o pow. 160m² – CENA 640.000 zł

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ
Nowogard ul. Monte Cassino – działka o pow. 2105 m² – CENA 126.000 zł
Nowogard – działka o pow. 1007m², warunki zabudowy, nad jeziorem – CENA 110.000 zł
Nowogard –  działka o pow. 1600m², warunki zabudowy – CENA 80.000 zł OKAZJA!!!
Nowogard – działka w centrum o pow. 693m²,  – CENA 83.000 zł
Nowogard – działka o pow. 1654m², warunki zabudowy – CENA 110.000 zł
Nowogard – działka o pow. 1472m², możliwość zabudowy – CENA 90.000 zł
Nowogard – działki o pow. 824m², możliwość zabudowy – 69.000 zł
Nowogard – działka o pow. 1038m², możliwość zabudowy – 90.000 zł
Nowogard – kompleks 5 działek budowlanych, pow. 615/ 2 x 824/ 822/ 1038 m² – CENA 98 zł/m²
Nowogard – działka budowlana o pow. 476 m² – CENA 85.000 zł

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie  
za 1 godz. 150 zł (brutto)  
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

BIURO NIERUCHOMOŚCI

POSIADANY CERTYFIKAT JAKOŚCI
   NA DREWNO KONSTRUKCYJNE

Wszystkich Wspaniałych Ludzi prosimy o przekazanie 
1% za rok 2012 Mateuszowi! 

 Nazwa OPP: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”,  ul. Łomiańska 5, 01-
685 Warszawa 

 W rubryce: „Numer KRS%” 0000037904  a w rubryce: „Informacje uzupeł-
niające” należy wpisać: na leczenie i rehabilitację Lang Mateusz (3384) 

 Pamiętaj, aby koniecznie w swoim zeznaniu dodać tą informację: Lang Ma-
teusz (3384) - tylko to gwarantuje, że pieniądze trafią na leczenie i rehabilita-
cję Mateusza!

 Ściągnij na swój komputer instrukcję przekazywania 1% wraz z wszystkimi 
potrzebnymi danymi aby pieniądze trafiły na rehabilitację i leczenie Mateusza.

Dziękuję bardzo! Mateusz wraz z Rodzicami
http://mateusz.szczecinianki.pl/
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Zapowiedź rozgrywek

W I i II lidze zmiana liderów?
Po krótkiej przerwie do hali ZSO wracają rozgrywki Nowogardzkiej Amator-
skiej Ligi Piłkarskiej. W II lidze Jastrząb Łosośnica i Pomorzanin II Nowogard, 
postarają się skorzystać z pauzy lidera. Natomiast w I lidze Pampeluna spróbuje 
przerwać niechlubną serię w meczu z Czarnymi Chmurami.

W pierwszym meczu dnia 
naprzeciw siebie staną piłka-
rze Olimpiakosu i FC Rezerwy. 
Obydwa zespoły myślą już ra-
czej o play-offach, gdyż ich sy-
tuacja w tabeli nie zapowiada 
bezpośredniego awansu. Teore-
tycznie silniejsi wydają się być 
zawodnicy Olimpiakosu, którzy 
dotychczas wygrali jeden mecz 
więcej, jednak w I rundzie „re-

zerwiści” zwyciężyli 4:2. Następ-
nie Jastrząb Łosośnica powalczy 
o powrót na fotel lidera, ich ry-
walami będą piłkarze Zamko-
wej 7- w pierwszym meczu nie-
znacznie lepsi okazali się pił-
karze z Łosośnicy. W ostatnim 
spotkaniu I ligi Strażak Wyszo-
mierz postara się zmazać plamę 
po pierwszym meczu z Pomo-
rzaninem, w którym to piłkarze 

z B-Klasy zdeklasowali rywali 
wygrywając 9:2.  

Pierwszy mecz I ligi odpowie 
na pytanie, czy po długim poby-
cie na fotelu lidera Pampeluna 
Pereiros da się zdetronizować? 
Utrzymanie 1 miejsca nie będzie 
łatwe, gdyż lider za rywali bę-
dzie miał Czarne Chmury-któ-
re od pewnego czasu prezentują 
wysoki poziom, co potwierdzi-

Kolejne sparingi Pomorzanina

Sławomir Paszkowski wybrał Promień Mosty
W weekend pierwszy i drugi zespół Pomorzanina rozegrają swoje kolejne mecze kontrolne. Niestety trener Tomasz Surma nie będzie 
mógł już skorzystać ze Sławomira Paszkowskiego, który ostatecznie w przyszłej rundzie będzie grał dla Promienia Mosty.

Pierwszy zespół swój sparing 
rozegra w sobotę w Płotach o 
godzinie 17:30. Przeciwnika-
mi będą piłkarze A-Klasowej 
Sparty Gryfice, których w mi-

nionym tygodniu 
rozgromili „re-
zerwowi” Pomo-
rzanina. Jak na tle 
Sparty zaprezen-
tuje się pierwszy 
zespół? Jedno jest 
pewne- w okre-
sie przygotowaw-
czym najważniej-
sze jest zdrowie piłkarzy oraz 
przestrzeganie zaleceń trenera, 
dopiero na drugim planie sta-
wiany jest wynik. „Rezerwo-
wi” po rozgromieniu drużyny 
z A-Klasy, teraz zagrają z gru-
powymi rywalami pierwsze-
go zespołu- Regą Trzebiatów. 
Mecz zaplanowany jest na so-
botę w Trzebiatowie o godzinie 
12:30, a nie jak wcześniej było 
ustalone na 13:30. Rega choć 

w wojewódz-
kiej okręgów-
ce, zajmu-

je ostatnie miejsce 
i jest uważana za 
najsłabszy zespół tego szcze-
bla rozgrywek, to jednak wciąż 
silny przeciwnik dla lidera B-

-Klasy. Ciężko będzie liczyć 
na powtórkę z ostrej strzela-
niny z Gryficami, cieszy nato-
miast fakt, że zespół walczący 
o awans do A-Klasy, mierzy się 
tylko z silniejszymi rywalami. 

W środku tygodnia bram-
karze Pomorzanina rozpoczę-
li indywidualne treningi. Na 
pierwszych zajęciach pojawi-

li się: Jacek Malanow-
ski, Krzysztof Haber-
ski oraz przymierzany 
do Pomorzanina Mate-
usz Kopociński. 24 letni 
wychowanek Chemika 
Police doskonale zna re-
alia wojewódzkiej okrę-
gówki, bowiem w se-

zonie 2011-2012 strzegł bram-
ki Świtu Skolwin. Na tą chwilę 
wciąż nie jest pewne, czy Kopo-

ciński dołączy do kadry pierw-
szego zespołu na rundę wiosen-
ną, jeśli by się tak stało - rywali-
zacja o miejsce między słupkami 
nabrałaby rumieńców. Niestety 
Sławomir Paszkowski ostatecz-
nie nie wzmocni nowogardzkiej 
drużyny, choć jeszcze w minio-
nym tygodniu informowaliśmy, 
że strony doszły do porozumie-
nia. Wychowanek Iny Goleniów 
w ostatniej chwili zdecydował 
się na grę dla Promienia Mosty, 
najprawdopodobniej z przyczyn 
osobistych (dojazdy itp.). Prezes 
Marcin Skórniewski przyznaje, 
że Paszkowski wciąż jest w kręgu 
zainteresowań trenera pierwsze-
go zespołu, zatem temat pomoc-
nika Promienia pewnie jeszcze 
powróci przed nowym sezonem. 

KR   

Na zdjęciu Mateusz Kopociński jeszcze w 
barwach Świtu Skolwin

I Liga Brydżowa - jeszcze nie teraz...

To był dobry sezon
Nie udało się brydżystom Pomorzanina Nowogard wywalczyć awans do I ligi brydża sportowego. Nowogardzki zespół przegrał 3 i wy-
grał 2 mecze, podczas eliminacji do baranży o I ligę, co pozwoliło zająć pechowe w tym przypadku- 5 miejsce.

Nie spełniły się chyba zbyt wygórowane nadzieje 
sympatyków brydża sportowego, na zajęcie co najmniej 
4 miejsca na zakończenie rozgrywek mistrzowskich II 
ligi i zakwalifikowanie się do meczu barażowego o wej-
ście do I ligi. W rozegranym w dniach 2-3 lutego w Pile 
ostatnim zjeździe II ligi, brydżyści Pomorzanina roze-
grali 5 meczy. Nie udało się wygrać z Kartelem Gorzów 
(25:2), Jantarem Toruń (24:6) i Kleksem Szamotuły 
(16:14). Brydżyści z Nowogardu pokonali natomiast 
zespół Spójnia Gdańsk (20:10) oraz Sante (23:7). Nie-
stety, nie wystarczyło to na utrzymanie dotychczas zaj-

mowanego 4 miejsca. Jak niewiele brakowało do sensa-
cji, wystarczy spojrzeć na tabelę grupy awansowej. Na-
leży przypomnieć, że brydżyści Pomorzanina dopiero 
co awansowali do II Ligii w ocenie środowiska- skazani 
byli na walkę o utrzymanie się w tej grupie rozgrywko-
wej. Zatem ponownie można wspomnieć, że niewiele 
brakowało do sensacji... . Gratulujemy zawodnikom z 
Nowogardu wysokiego miejsca w II lidze oraz pięknej 
walki o awans. Teraz brydżystów czeka dłuższa prze-
rwa w rozgrywkach, Pomorzanin do ligowej rywaliza-
cji powróci w październiku.  KR

Grupa A
M VP impy c-over

1 Kart-El Gorzów 353 372 - 223 255

2 Jantar Toruń 331 279 - 266 253

3 Sante 314.5 257 - 302 247.5

4 Spójnia Gdańsk 311 259 - 268 237

5 LKS Pomorzanin 307 252 - 309 242

6 UKB Kleks Szamotuły 303 231 - 282 238

   

ła ucieczka ze strefy spadkowej. 
Potknięcie Pampeluny może wy-
korzystać zespół Bad Boys Ju-
niors 94, który w następnym 
meczu zagra z Probudem. Piłka-
rzom z Wyszomierza w tym se-
zonie nie wiedzie się najlepiej, 
jednak ciężko wierzyć, by ten ze-
spół odpuścił walkę o utrzyma-
nie. Równie w złej sytuacji są Tu-
bisie. Tym razem punktów po-

szukają w pojedynku z Jantarem, 
zapowiada się szybki mecz obfi-
tujący w sytuacje podbramkowe. 
Na koniec mecz na szczycie po-
między doświadczonymi zespo-
łami: Seniorzy - Budowlani. W 
pierwszym meczu mistrzowie 
ulegli 4:1, z pewnością postarają 
się zrewanżować rywalom.

KR 

II liga, 11 kolejka:
14:00 Olimpiakos - FC Rezerwa (2:4)  
14:30 Zamkowa 7 - Jastrząb Łosośnica (2:3)
15:00 Strażak Wyszomierz - Pomorzanin II (2:9)
Pauza: Parasol
I liga, 11 kolejka:
15:30 Pampeluna Pereiros - Czarne Chmury (2:3)
16:00 Bad Boys Juniors 94 - Probud Wyszomierz (2:1)
16:30 Tubisie - Jantar (1:2)
17:00 Seniorzy - Budowlani (4:1)
*w nawiasie wynik z I rundy
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Wystawa Jadwigi Buszty z Karska

Haft lubi  kolory, a także kontrast 
Ludzkie ręce, igła, nici, a także wyobraźnia, to nieodzowne elementy na które składa się sztuka artystyczna zwana haftem. W dniu 05 
Lutego, o godzinie 16: 30 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowogardzie, odbyło się otwarcie wystawy haftu pt: „Igłą Malowane”. Au-
torką wystawianych prac jest mieszkanka Karska, pani Jadwiga Buszta. Po przejściu na emeryturę w 2005 roku, każdą wolną chwilę po-
święca swojej pasji. Tematem jej prac są wiejskie pejzaże, znane reprodukcje polskich malarzy oraz postacie religijne. 

Wystawę tradycyjnie otwo-
rzyła dyrektor Biblioteki, pani 
Zofia Pilarz, która bardzo ob-
szernie przedstawiła historię 
haftu oraz autorkę wystawy. Za-
interesowanie haftem u pani Ja-
dwigi pojawiło się już w dzie-
ciństwie. Po raz pierwszy sztu-
kę tę pokazała jej babcia, a na-
stępnie pogłębiała ją z mamą. 
Przez lata pani Jadwiga zajmo-
wała się haftem. Uzbierała cał-
kiem pokaźną kolekcję swojego 
autorstwa. Prace wystawione w 
Bibliotece są tylko częścią zbio-
ru, który liczy około 120 obra-
zów o różnorodnej tematyce. 
Artystka swoje dzieło  tworzy 
seriami: pejzaże, kwiaty, portre-
ty, zwierzęta oraz postacie świę-
te. Przy tworzeniu prac, pani Ja-
dwiga  korzysta już  z gotowych 

wzorów lub  wcześniej zaku-
pionych książek bądź płócien, 
które kiedyś gdzieś były głębo-
ko  schowane lub przechowy-
wane przez lata przez rodzinę. 
Artystka także potrafi z wiel-
ką starannością wyhaftować 
reprodukcje znanych polskich 
malarzy takich jak: Jacek Mal-
czewski, Stanisław Wyspiański, 
czy innych. 

To dla mnie wielki  i zarazem 
wyjątkowy  dzień, który przyszło 
mi dziś przeżyć, tu w Bibliotece - 
tak o swojej pierwszej wystawie 
mówi sama autorka. Nie odby-
łaby  się ona, gdyby nie namowa 
mojej rodziny.  Wszystkim im z 
całego serca pięknie za to dzię-
kuję! Co do samej wystawy, to 
jestem bardzo miło nią zasko-
czona, a właściwie poziomem 

jej przygotowania. Ich  tematyka 
jest wprawdzie różnorodna, ale 
to nie  przeszkodziło w uchwyce-
niu tego piękna, które starałam 
się utrwalić podczas haftowania. 
Mam nadzieję, że ta wystawa 
będzie jednocześnie przyczyn-
kiem do pokazania prac  innych 
osób-artystów  z Nowogardu, czy 
też pobliskich  okolic. A dyrektor 
Biblioteki, pani Zofii Pilarz, jak 
również personelowi serdecz-
nie dziękuję za przygotowanie 
wystawy, która mam nadzieję, 
że zostanie bardzo pozytywnie 
odebrana przez zwiedzających. 
Na pytanie - Jak długo potra-
fi wykonywać np. taki obraz i 
jaką postać lub pejzaż chciałaby 
jeszcze wykonać w najbliższym 
czasie -  pani Jadwiga bez zasta-
nowienia odpowiada  - Taki ob-
raz potrafię tworzyć nawet przez 
około 3 miesiące, a nawet jesz-
cze dłużej. To zależy od wielko-
ści obrazu oraz od mojego wzro-
ku, który no cóż, już czasami 
odmawia mi posłuszeństwa. W 
najbliższym czasie mam zamiar 
wykonać jeszcze obraz z wize-
runkiem całej mojej rodziny - 
kończy ze wzruszeniem pani Ja-
dwiga Buszta. 

Wystawa zgromadziła wie-
lu gości, którzy nie szczędzili 
słów uznania i podziwu dla ar-
tystki i jej talentu. Na zakończe-
nie wystawy każdy z gości mógł 
zamienić z panią Jadwigą kilka 
zdań. Jak na prawdziwy werni-
saż przystało wzniesiono także 
toast małą lampką szampana.

Obrazy można oglądać w go-
dzinach pracy biblioteki od 05 
lutego 2013 do końca miesiąca. 

Jarek Bzowy 

W swoich pracach nie zapomina również o postaciach religijnych

Przybyli goście z zaciekawieniem oglądali prace oraz zadawali pytania pani Jadwi-
dze - autorce haftówPaństwo Buszta z jedną z córek  tj. Bogumiłą

W sobotę 2 lutego, jak co roku o 
tej porze, w Ostrzycy bawili się nasi 
seniorzy. Przybyłych gości powitał 
sołtys Ostrzycy i w imieniu swo-
im i Rady Sołeckiej złożył życze-
nia obchodzącemu w tym dniu 82 
urodziny Panu Janowi Kośmider i 
wraz z zabawiającym tego dnia ze-
społem „Wesoła Ferajna” odśpiewał 
góralskie „Życzymy, życzymy”.

Następnie Pani Barbara Źróbek 
zadedykowała seniorom wiersz pt. 
„Jak ja się czuję”,  pani Józefy Juchy. 
Trafił on swoją treścią w stan zdro-

wia i ducha każdego z gości i wy-
wołał ogólną wesołość i gromkie 
brawa. W swoim założeniu, odby-
wający się od trzech lat bal senio-
ra, ma stworzyć okazję do spotka-
nia się sąsiadów przy muzyce i tań-
cu, oraz skłonić do wspomnień. I 
tak właśnie było tego wieczoru w 
Ostrzycy, a za miłą atmosferę po-
dziękować należy państwu; Annie 
Kubiak, Jolancie Modrzejewskiej 
i Wiesławowi Skręta oraz wszyst-
kim gospodyniom, które zapew-
niły słodki poczęstunek. Seniorzy 

pragną podziękować również ze-
społowi „Wesoła Ferajna” i kierow-
nikowi zespołu pani Barbarze Źró-
bek za niezapomniane wrażenia i 
miłą zabawę.

W związku z przypadającym 11 
lutego Światowym Dniem Cho-
rego, chcielibyśmy zadedykować 
wiersz pani Józefy Juchy wszystkim 
seniorom, zwłaszcza tym, którzy na 
co dzień  borykają się z chorobami.

 Sołtys i Rada Sołecka wsi 
Ostrzyca

Ostrzycy bawili się nasi seniorzy
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Inicjatywa obywatelska uchwały Rady Miasta i Gminy (WYKAZ OSÓB) 
  
             Na podstawie Statutu Gminy Nowogard   u d z i e l a m   p o p a r c i a   
             Inicjatywie złożenia projektu obywatelskiego uchwały Rady Miasta i Gminy w Nowogardzie w sprawie: 
   
Wystąpienia przez Radę Miasta i Gminy w Nowogardzie z wnioskiem do ministerstwa ds. administracji o zmianę nazwy powiatu 
goleniowskiego na nazwę powiat goleniowsko-nowogardzki. Jednocześnie upoważniam pełnomocnika inicjatywy obywatelskiej do 
podejmowania przewidzianych prawem działań w powyższej sprawie. 
          
Lp. Imię i nazwisko  PESEL Adres stałego zamieszkania (pełny) Podpis (wyraźnie) 
1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

                                                             
      Pełnomocnik inicjatywy obywatelskiej:  Paweł Słomski 72-200 Nowogard ul Pocztowa 6                      

Powiat  goleniowsko-nowogardzki

Kogo zajmuje dobro wspólne
Trwa nasza akcja zbiorki 

podpisów pod  obywatelskim 
projektem uchwały dotyczącej 
wszczęcia procedury zmiany 
nazwy naszego powiatu, na po-
wiat  goleniowsko-nowogardz-
ki. Kolejne upływające dni, 
zwiększające  liczbę już złożo-
nych kart z podpisami.  Znacz-
nie też  przekroczono minimal-
ną niezbędną  liczbę podpisów 

potrzebną do złożenia projektu 
w biurze nowogardzkiej rady. 
Jak już wspominaliśmy, waż-
ne jest jednak szczególnie dla  
skuteczności  na dalszych eta-
pach procedury, aby tych pod-
pisów było jak najwięcej. Pro-
simy więc o dalsze zaangażo-
wanie  i dostarczanie list do 
redakcji DN. W trakcie zbior-
ki odnotowaliśmy z dużą sa-

tysfakcją, że podpisy składają 
i przynoszą do redakcji miesz-
kańcy naszej gminy pochodzą-
cy z różnych środowisk i róż-
nych przedziałów wiekowych. 
Są to bardzo często osoby nie 
funkcjonujące w lokalnym es-
tablishmencie, ale autentycz-
nie powodowane troską o do-
bro wspólne, jakim dla nich 
jest  przyszłość naszej gminy. 

Można by nawet odnieść wra-
żenie, że to dobro znacznie bar-
dziej obchodzi  tzw. zwykłych 
obywateli, aniżeli tych, którzy 
z racji społecznych funkcji za 
nie bezpośrednio odpowiadają. 
To pouczające  i optymistycz-
ne. Oby stało się pouczające i 
było wskazówką do zachowań 
i działań rządzących. Zmiana 
bowiem zainicjowana projek-

tem obywatelskim, może się w 
konsekwencji urzeczywistnić  
w wyniku decyzji  osób piastu-
jących publiczne funkcje rad-
nych, burmistrza, urzędników 
ministerialnych.  

Stowarzyszenie na rzecz 
Powiatu Goleniowsko- 

Nowogardzkiego 
Partnerstwo i Rozwój 

   

Sprawa powiatu ciągle otwarta. (DN z dnia 25.02.1993r nr 37)
Wczoraj uczestniczyłem 

jako obserwator w XXXI se-
sji Sejmiku Samorządowego 
Województwa Szczecińskie-
go, która odbyła się w Szcze-
cinie na Zamku. W sesji bra-
ło udział dwóch naszych de-
legatów na Sejmik – p. Lu-
dwik Chomiński i p. Marek 
Słomski.  Głównymi punk-
tami obrad było sprawozda-
nie Prezydium SSWS z dzia-
łalności za rok 1992 oraz in-
formacja o działalności Wo-
jewody w ubiegłym roku. 
W obradach uczestniczyło 
59 przedstawicieli samorzą-
dów z całego województwa. 
Mnie interesowała sprawa 
powiatów, ale nie pojawiła 
się ona w porządku obrad i 

Przewodniczący Prezydium 
SSWS p. Maciej Jarmusz tyl-
ko przypomniał , że Sejmik 
zdecydowanie opowiada się 
za powiatami samorządo-
wymi i za liczbą 13 powia-
tów w całym województwie. 
W liczbie takiej zmieścił-
by się Nowogard i być może 
Łobez, Kamień Pomorski, 
Chojna i Police, które także 
czynią starania w tym kie-
runku. Stwierdził, że ankie-
ty na ten temat były rozesła-
ne wcześniej i miały spły-
nąć so Sejmiku. Do 15 lute-
go. Termin przedłużono do 
1 marca, po której to dacie 
Sejmik może nawet zbierze 
się na sesji nadzwyczajnej 
i w formie uchwały zajmie 

oficjalne stanowisko. Prze-
wodniczący zaapelował o to, 
żeby gminy jak najszybciej 
przysłały swoje stanowiska 
i żeby były one dobrze uza-
sadnione, co pozwoli Sejmi-
kowi bronić tych decyzji na 
spotkaniu ze stroną rządo-
wą. Już nie zdążyłem dowie-
dzieć się o wyniki rozmów 
burmistrzów z naszymi są-
siadami, ale jak z powyższe-
go wynika, sprawa powiatu 
nie jest jeszcze przesądzona 
i minie trochę czasu zanim 
zapadną ostateczne decyzje. 
Więc bez pesymizmu na za-
pas. (…).

Kazimierz Rynkiewicz
Opr. MR

20 lat temu                                 pisał:
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Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie  
za 1 godz. 150 zł (brutto)  
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816
Zapraszamy 
na bezpłatne

spotkanie informacyjne
dotyczące 

nowych zasad 
egzaminiowania

Liczba miejsc organiczona 
zapisz się już dziś

Spotkanie odbędzie się w siedzibie 
�rmy dnia 8 lutego br. g. 17.00

tel. 91 392 20 55 • 697 302 155

Podczas spotkania:
- udzielimy rzetelnej informacji
- omówimy jak łatwo zdać 
  nowe testy
- przeprowadzimy prezentację 
  multimedialną

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej„Gardno” w Nowogardzie 

ogłasza  przetarg pisemny  
nieograniczony

I. Ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu 
mieszkalnego

  Lokal nr 1:  Nowogard, ul. Gryfitów 5,  pow. 69,30 m2  
IV piętro, trzy pokoje, kuchnia, łazienka, WC, korytarz.  
Cena: 150.035 zł   Wadium: 7.500 zł
 Lokal nr 2:  Dobra, ul. Traugutta 3a, pow. 78,10 m2 

II piętro, cztery pokoje, kuchnia, łazienka, WC, korytarz.  
Cena: 79.500 zł  Wadium: 4.000 zł  

 Lokal nr 3:  Dobra, ul. Traugutta 3a, pow. 66,90 m2 

I piętro, trzy pokoje, kuchnia, łazienka, WC, korytarz.  
Cena: 74.500 zł  Wadium:    3.800 zł 
II. Ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do 

lokalu mieszkalnego
  Lokal nr 4: Nowogard, ul. Bankowa 6, pow. 53,70 m2 

IV piętro, trzy pokoje, kuchnia, łazienka, WC, korytarz.
Cena:  125.000 zł  Wadium:   6.200 zł   

 Lokal nr 5:  Nowogard, ul. Bankowa 3d, pow. 61,80 m2 

III piętro, trzy pokoje, kuchnia, łazienka, WC, korytarz.   
Cena: 150.000 zł  Wadium: 7.500 zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
Wpłacenie wadium na konto Spółdzielni nr 98 9375 1012 4200 

0202 2000 0010. 
Złożenie w sekretariacie Spółdzielni najpóźniej do 15 lutego 2013 

r. do godz.12.00 pisemnej oferty, którą należy złożyć w zamkniętej 
kopercie z napisem „Przetarg na mieszkanie nr ......”. Oferta winna 
zawierać: imię, nazwisko i adres oferenta, nr telefonu, oferowaną 
cenę oraz potwierdzoną przez Spółdzielnię kopię wpłaty wadium.

Otwarcie ofert nastąpi w obecności oferentów w dniu 15 lutego 
2013 r. o godz.12.15

Osoba, której oferta zostanie zatwierdzona przez Zarząd winna 
uiścić zaoferowaną kwotę na konto Spółdzielni w terminie 30 dni 
od daty otrzymania pisma o przyjęciu oferty. Wadium zostanie za-
liczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym  uczestnikom wadium 
zostanie zwrócone w następnym dniu roboczym po rozstrzygnięciu 
przetargu. Wadium ulega przepadkowi, gdy wygrywający przetarg 
nie dokona wpłaty pełnej wylicytowanej kwoty lub nie przystąpi do 
zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Zarząd. 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, 
odwołania lub unieważnienie przetargu bez podania przyczyn. 

Lokale można oglądać w terminie uzgodnionym ze Spółdzielnią. 
Operat szacunkowy do wglądu w siedzibie Spółdzielni. 

Dodatkowe  informacje dostępne w biurze Spółdzielni  
lub telefonicznie 91-3910010, 607607814.

Przedsiębiorstwo Państwowe GARDIA w Nowogardzie ul. Zamkowa 7B
zaprasza do składania ofert na wykonanie następujących prac
1) Wymiana świetlików dachowych w budynku produkcji (ramy z kątownika + 

szyby) na ramy plastykowe + szyby
2) Uszczelnienie systemu koryt dachowych odprowadzających wody opadowe
Informacja na temat zamówienia tel.  91 39 25 570, e-mail: biuro@ppgardia.pl

Zarząd Koła Miejsko-Gminnego PZW 
Zaprasza w dniu 10.02.2013 r. 

na zebranie sprawozdawczo-wyborcze 
Zarządu Koła spotkanie członków, Koła 
o godz. 9.30 w Szkole Podstawowej nr 3 

w Nowogardzie
Serdecznie zapraszamy

Zarząd  

Owocowa współpraca 
W dniu 18.01.2013 r. w świetlicy szkolnej ZSP w Osinie odbyło się uroczyste wręczenie 
nagród w międzyszkolnym konkursie plastycznym pn. „Warzywa i owoce jemy – zdro-
wo żyjemy”. Konkurs został zorganizowany w ramach programu „Owoce w szkole”, 
współfinansowany przez Unię Europejską.

Celem konkursu było: promo-
wanie zdrowego stylu odżywia-
nia, zachęcanie uczniów do spo-
żywania warzyw i owoców.

W konkursie udział wzięło 
osiem szkół: SP nr 1 z Nowogar-
du, SP nr 2 z Nowogardu, SP nr 
3 z Nowogardu, SP nr 4 z Nowo-
gardu, SP ze Strzelewa, ZSP z Mo-
stów, SP z Dobrej, ZSP z Osiny. 
Na konkurs wpłynęło 80 prac pla-
stycznych spośród, których komi-
sja konkursowa w składzie: p. An-
drzej Królewicz, p. Ewelina Wsze-
laki, p, Elżbieta Chodor, p. Wie-
sława Staszak przyznała:

I miejsce – Magdalenie Lasoc-
kiej, klasa III ZSP Mosty

II miejsce -Kai Łuczak, klasa III 
ZSP Osina

III miejsce – Marii Szczepań-
skiej, klasa I SP Dobra

Wyróżnienia otrzymali : Karo-
lina Przybyłek – klasa II SP nr 3 
w Nowogardzie, Amelia Gajda – 
klasa II SP nr 4 w Nowogardzie, 
Cezary Wróblewski – klasa III 
SP nr 1 w Nowogardzie, Mateusz 
Zieliński – klasa I ZSP Osina.

Na uroczystość przybyli zapro-
szeni goście: Zastępca Dyrektora 
Agencji Rynku Rolnego Oddział 

Terenowy w Szczecinie p. Wło-
dzimierz Różański, pani Agniesz-
ka Cieślicka z Sekcji Informacji 
i Promocji OT ARR, pani Prze-
wodnicząca Rady Rodziców Pu-
blicznego Gimnazjum ZSP Osina 
p. Agnieszka Makosz, opiekuno-
wie Laureatów oraz rodzice.

Uroczystość rozpoczęła się od 
części artystycznej przygotowa-
nej przez uczniów klasy II a. Ko-
lejnym etapem było uroczyste 
wręczenie nagród przez zapro-
szonych gości. Podsumowaniem 
uroczystości była pyszna sałatka 
owocowa, którą dla wszystkich 
przygotowała firma p. Ewy Ka-
sprzyk, która jest dostawcą owo-

ców i warzyw do naszej szkoły.
Organizator konkursu p. Ka-

tarzyna Paczkowska serdecznie 
dziękuje sponsorom: ARR OT w 
Szczecinie za zakupienie nagród 
dla Laureatów konkursu oraz za 
upominki, które zostały przekaza-
ne dla uczniów klas I – III, Radzie 
Rodziców ZSP w Osinie za wspar-
cie finansowe, p. Ewie Kasprzyk 
za przygotowanie sałatki owoco-
wej dla wszystkich uczestników 
uroczystości.

Mamy nadzieję, że ta „owoco-
wa” współpraca różnych insty-
tucji stanie się bardzo owocna w 
przyszłości.

Katarzyna Paczkowska

Wyróżnieni w konkursie uczniowie ZSP Osina wraz z opiekunami i zaproszonymi gośćmi
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KOMPLEKSOWE 
Docieplanie budynków, 

malowanie, szpachlowanie, 
glazura, regipsy, hydraulika, 

adaptacje podasza
tel. 600 626 268

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam nowy lokal pod 
sklep spożywczy na os. Gry-
fitów. Tel. 695 264 594, 783 
570 060.

• Sprzedam mieszkanie  3  poko-
je  przy  ul:  Bankowej  I  piętro. 
-783 570 060 

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. 
Piłsudskiego 2a. 602 350 301

• Studio reklamy Vizart wynaj-
mę pow. Reklamową 6,5x3m 
w Nowogardzie przy ul. War-
szawskiej 11 od 13.06. tel. 
605 522 340

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 
3.  604 284 597

• Sprzedam lub zamienię na 
mieszkanie duży dom po ka-
pitalnym remoncie na dział-
ce 1400 m2 w miejscowości 
Glicko. Cena 380.000 zł Tel. 
692383706 

• Kupię mieszkanie bezczynszo-
we/ niskoczynszowe, min 3po-
kojowe, 60-80m 791443026

• Sprzedam nowe, własnościo-
we, 2 pokojowe mieszkanie, 58 
m kw, na os.  Gryfitów. Tel. 783 
570 060

• Sprzedam działkę 5 ar. Własno-
ściową Tel. 785 977 351

• Wynajmę  mieszkanie  3  poko-
jowe  - 918521437  

• Do  wynajęcia  lokal  handlo-
wy  . – 660143840 

• Sprzedam działkę budowla-
ną o pow. 1138 m2 w Żdża-
rach – 3km od Goleniowa 
+ projekt, prąd na działce. 
Cena 59 tys. zł. Tel. 608 673 
811

• Lokal do wynajęcia 60 m2 przy 
ul. 700 lecia 20b. 35 zł/m2 plus 
opłaty. Tel. 91 39 20 676; 0049 
40 53 16 99 16

• Sprzedam garaż z energią 
elektr. Murowany w ciągu ul. 
5 Marca. Cena 23  000 zł. Tel. 
605 402 773 (15.00-18.00).

• Do wynajęcia mieszkanie   2  
lub  3  pokojowe urządzone. 
Tel.  693850197

• Wynajmę lokal w Płotach, tel. 
695 044 663

• Stancja dla uczniów, pokój 2 
osobowy, osobne wejście, tel. 
609 307 327

• LOKAL  do wynajęcia  60 m2  , 
1 m2 / 35 zł.  Tel . 913920676 – 
Plus  opłaty .

• Sprzedam  mieszkanie  2 po-
koje  I  piętro  ul: Kowalska Tel. 
888 676 231 –

• SPRZEDAM    -   mieszkanie  3 

pokoje  III  piętro    69, 60  m2, 
środkowe  przy  ul:  Bohaterów  
Warszawy  Tel.663321366  vis 
avis  PZM – otu.

• Pokój do wynajęcia Nowo-
gard. 609 004 967

• WYNAJMĘ  LOKAL  o po-
wierzchni   2X 30  m 2 w cen-
trum  miasta po remoncie . 
Tel.510170263

• DO WYNAJęCIA  -  mieszka-
nie  3 pokojowe  po  kapital-
nym  ramoncie  na  ul:  War-
szawskiej  14   w   Nowogar-
dzie . Tel.510142179

• Sprzedam  mieszkanie  46  m   2 
pokoje   .parter  . Tel.604908983 
. 

•  Do wynajęcia pomieszcze-
nie 180 m2 ogrzewane, ciepła 
woda, toaleta. 609 245 816

• sprzedam mieszkanie bez-
czynszowe 62 m2 z zabudo-
waniami i działką 600 655 365

• Mieszkanie do wynajęcia 
dwupokojowe 42 m2, Ip. 700 
Lecia 4. Tel. 785 140 754

• SPRZEDAM  -   Mieszkanie   2  
pokoje   48 m 2   w  centrum   
N-du  II  piętro .Tel.607617849  

• Sprzedam mieszkanie w No-
wogardzie przy ul. Armii Kra-
jowej 51, pow. 45,60, I p. wraz 
z garażem przy ul. Zamkowej. 
Tel. 601 555 108  

• Kupię mieszkanie dwupo-
kojowe w Nowogardzie. 
608 302 040

• Sprzedam   mieszkanie  wła-
snościowe  na  Waryńskie-
go,  3  pokoje  oraz  garaż.
Tel.605856553,  913503246  
wieczorem

• SPRZEDAM  -   mieszkanie    w   
Nowogardzie   przy   ul:Ar-
mii  Krajowej 51 , powierzch-
nia 45,60 m2 ,  II  piętro  wraz 
z  garażem pry ul:Zakmowej . 
Tel.601555108 .

• GARAŻ   w  bloku  sprzedam  ul: 
Kowalska  1 . Tel. 784584294 . 

• Wynajmę lokal użytkowy No-
wogard ul. Warszawska 14. 60 
m2, Tel. 691 125 617

• Kupię  mieszkanie  2 pokojo-
we. Tel.608302040.   

• Mieszkanie   do  wynajęcia  
umeblowane  .Tel.601724492 .

• Do   wynajęcia   pokój. 
Tel.796029756. 

• Posiadam kawalerkę do 
wynajęcia, umeblowana. 
517 508 374

• WYNAJMę  -  lokal   magazy-
nowy  . Tel. 607289286

• Wynajmę  mieszkanie  3  poko-

jowe  ,  kuchnia  , łazienka   w 
Nowogardzie  ul: Kościuszki  2 . 
Tel. 602474266  .   

• SPRZEDAM  -   mieszkanie   2  
pokoje . Tel.660442960

• MIESZKANIE   -  78  m2  ,  4  
-  pokoje   N – d   centrum    -  
sprzedam  . Cena  165  tyś. Tel.  
601 76 16 16 

• KUPIE DOM WOLNOSTOJĄCY 
DO 500 000 ZŁ W MIEŚCIE , 
NOWOGARD LUB GOLENIÓW.
MILE WIDZIANY BUDYNEK 
GOSPODARCZY DUŻY GARAŻ 
LUB PODPIWNICZENIE DOMU 
UMOŻLIWIAJĄCE PROWADZE-
NIE DZIAŁALNOŚCI GOSPO-
DARCZEJ .JESTEM OSOBA PRY-
WATNĄ I SZUKAM DOMU DLA 
SIEBIE.TEL.602-870-300

• Nowa kawalerka do wynajęcia 
od zaraz w Nowogardzie, ume-
blowana i w pełni wyposażona 
o podwyższonym standardzie 
z wydzieloną sypialnią i bal-
konem, cena 850 zł + opłaty. 
517  633  434 pośrednikom 
dziękuję.

• Sprzedam mieszkanie trzy-
pokojowe I piętro 44,33 m2 
Ostrzyca. 692 692 576

• Dobra Nowogardzka na wsi 
samodzielna połowa domu, 
działka 1100 m2, cena 43.000 . 
Tel. 501 307 666

• Działka   budowlana  1500 m , 
z  warunkami  zabudowy . Bo-
guszyce  39.000,- tyś zł.  SPRZE-
DAM. Tel  519831390

• DO  WYNAJĘCIA  KAWALERKA  
28  m .TEL.723893946

• SPRZEDAM  mieszkanie  - 3 po-
koje   66,9 m ,  środkowe,  I  pię-
tro  ,  Boh.Warszawy   osiedle  
Radosława .TEL 695644125 .

• Wynajmę lokal w Płotach 
695 044 663

• Garaż do wynajęcia ul. Boh. 
Warszawy 21. Tel. 91 39 
20 307

• Sprzedam mieszkanie czte-
ropokojowe w Nowogardzie 
lub zamienię na dwupokojo-
we. 503 341 537

• Garaż  w  bloku   sprzedam   ul: 
Kowalska  1 .Tel.784584294 

MOTORYZACJA

• Sprzedam Skodę felicię combi 
LXI rok 1999 poj. 1.3 pierwszy 
właściciel, cena do uzgodnie-
nia. 693 877 559

• Sprzedam koło z felgą do 40 + 
opona. 91 39 18 307

• Sprzedam Mitsubishi Paje-
ro 3.2 motor 2000 rok prod. 
2000 diesel. Cena 26  000 zł. 
665 544 518

• Sprzedam Renault Kangoo, sa-
mochód ciężarowy rok prod. 
2006 poj. 1,5 DCI  elektr. Szy-
by, klimatyzacja, wspoma-
ganie kierownicy, centralny 
zamek + alarm elektr. Stero-
wane lusterka. Po wymianie 
rozrządu, pompy wody, nowy 
akumulator, wymieniony olej 
i wszystkie filtry. Nowe kloc-
ki hamulcowe, nie wymaga 
wkładu własnego. Stan bdb 
Tel. 668 844 738 cena 11.000 zł 
do uzgodnienia.

• Kupię przyczepkę samocho-
dową sprawną i zarejestrowa-
ną. 605 092 517

• SPRZEDAM  przyczepę  - AU-
TOSAN  4,5 t. Tel.885510101

• Kupię każde auto do 500 zł. 
Tel. 609 773 585; 663 138 624

ROLNICTWO

• Grykę sprzedam. Tel. 
795 916 988

• Sprzedam słomę w snopkach 
i. Tel. 782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL. 783678070

• Sprzedam tanio króliki. 
669 929 717

• Kupię łąki, nieużytki!!! Kontakt 
91 39 23 887, 696 443 643

• Kupię mieszankę zbożową 
dla kur. 91 39 20 307

• Sprzedam    prosiaki  . Tel. 
888757586 

• Kupię    oponę   do  ciągnika   
C – 360 . Tel.661630044 .  

• Sprzedam  prosiaki  .  
Tel.913928019  

• ORKA  , talerzówka  / cięż-
ka/  ,  siew  agregatorem . Tel 
608013995 . 

• Sprzedam byczka i dwie ja-
łóweczki do 300 kg. Tel. 

605 092 517

• Ziemię rolną kilka hektarów 
tanio sprzedam. 889 133 882

• Sprzedam   łubin  słodki . 
Tel.668316103

• Sprzedam żyto paszowe i 
kaczki skubane francuskie. 
511 696 751

USŁUGI

• MAKIJAŻ   KARNAWAŁOWY  
PLUS   RZESY  -  606979108  

• Usługi transportowe do 1 
tony, Bus skrzyniowy i kryty. 
Tel. 693 716 085.

• Odśnieżanie dachów. Tel. 
607 137 081.

• Firma Usługowa „Zielona”. 
Wynajem sal na: konferencje, 
zebrania, szkolenia. Tel. 91 39 
26 691.

• Wyjazdy Niemcy, Holandia. 
Niskie ceny z domu pod dom. 
603 038 944

• Usługi transportowe IVECO 
dostawcze + laweta + bus oso-
bowy do 9 os. Tel. 609 931 915, 
607 580 172.

• MALOWANIE, MONTAŻ PA-
NELI PODŁOGOWYCH I INNE 
DROBNE NAPRAWY WYKO-
NA „ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 
22 783, 784 79 22 70

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

• Usługi transportowe Transit 
Max + przyczepa. 500 297 054.
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MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Nowość

energooszczędny pro�l

6 komorowy

z 3 uszczelkami

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

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

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

OGŁO SZE NIA DROB NE

Kino „ORZEŁ” - zaprasza
08.02.2013 godz. 19.00
09.02.2013 godz. 19.00
10.02.2013 godz. 19.00

SUPERMARKET
Thriller, Polska, 2012, 84’

12 zł ; 11 zł ulgowy;  od lat 15

15.02.2013 godz. 19.00
16.02.2013 godz. 19.00
17.02.2013 godz. 19.00

ATLAS CHMUR
Dramat, Sci-Fi, Honkong, Niemcy, USA, 

2012, 172’

12 zł ; 11 zł ulgowy;  od lat 15

22.02.2013 godz. 19.00
23.02.2013 godz. 19.00
24.02.2013 godz. 19.00

TANGO LIBRE
Dramat, Belgia, Francja, Luksemburg, 

2012, 105’

12 zł; 11 zł ulgowy;  od lat 15

APTEKA MAJOWA W NOWOGARDZIE 

ZATRUDNI na 1/2 etatu
TECHNIKA FARMACJI

Praca od kwietnia w godzinach popołudniowych.
KONTAKT: 783 744 001, 091 3070708

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

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

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

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty., 
bindowanie, wydruki A3-A4 
kolor, ksero A3-A4 - kolor, la-
minowanie A3-A4. Tylko u nas 
największy wybór okładek. 
Nowogard, ul. 700 lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel. 
605 522 340.

• Transport BUS-MAX. 784  053 
493

• Usługi remontowo-budowla-
ne, docieplenia. 784 053 493

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), 
dokumentów, CV, listów mo-
tyw. innych. Wydruki, Ksero, 
także kolor. Szybko i Solidnie. 
Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). tel 605 
522 340. 

• Usługi koparko- ładowar-
ką + transport Nowogard.  
514172446   

• REMONTY na każdą kieszeń. 
609 715 839

• TWOJA KSIęGARNIA INTER-
NETOWA WWW.KSIEGARNIA-
CYMELIA.OSDW.PL

• Remonty i wykończenia. 
601 567 369

• Żłobek Błękitna Chmurka 
660536104

• Organizacja urodzin w Błękit-
nej Chmurce, weekendowe 
warsztaty i zajęcia, 660536104.

• Nauka  j. angielskiego i nie-
mieckiego , Szkoła Języków 
Obcych „GERMANIC” tel. 
607  545  991; www.niemiec-
kinowogard.pl

• „Niemiecki w 4 tygodnie” dla 
wyjeżdżających. Szkoła Ję-
zyków Obcych „GERMANIC” 
Tel. 607 545 991 rozpoczęcie 
kursu połowa lutego 2013 r.

• Mycie okien. 507 984 623

• J . angielski   -  697583403  

• Korepetycje  j.angielski  , tłu-
maczenie  dokumentów, pisa-
nie  prac, przygot.  do  testów  
i  matury .  Tanio . -  605299895  

• Naprawa  ,  regulacja  okien  
,  drzwi  PCV  i  drewna  -  
695181070

• Fast – Driver, tanie usłu-
gi transportowe tel. 
721 230 990

• NAPRAWA  SPRZĘTU  RTV  ul: 
Kazimierza  Wielkiego  7  , 
tel.913920737  .

• Malowanie ,  szpachlowanie  ,  
panele .Tel.788566432 

• Pogotowie budowlane. Tel. 
506040641 

• Układanie Polbruk i kamie-
nia. Solidnie, fachowo i tanio. 
669 589 863

• Remonty  ,  wykończenia , 
malowanie, gładzie , glazura 
, terakota,  zabudowa   z  płyt   
gipsowych . Tel.601567369 . 

• Organizowanie  kuligów  kon-
nych  Tel.607739866  .  

• Remonty  mieszkań  w  środku   
i   na   zewnątrz  - 794 115 153 

• KOMPLEKSOWE -  Docie-
planie  budynków , ma-
lowanie, szpachlowanie , 
glazura , regipsy ,  hydrau-
lika  , adaptacja  poddasza 
.Tel.600626268 .

• Usługi    malarskie  . Tel. 
790590363 .  

• USŁUGI   -  Remontowo-Bu-
dowlane . Tel.504595424 .   

• UKŁADANIE   -   glazury    /  wie-
loletnie   doświadczenie / . Tel. 
535907738 

• PRANIE   DYWANÓW,  WY-
KŁADZIN  , MEBLI   TAPICERO-
WANYCH  , TAPICERKI  SAMO-
CHODOWEJ  ,  POŚCIELI  WEŁ-
NIANEJ  . SPRZĄTANIE  BIUR  I  
MIESZKAŃ. TEL.604373143  ,  
794229083  

• Ławki drewniane budy wyko-
nam 502 103 432

• Szpachlowanie  ,  malowanie  , 
panele . Tel.789146025.

• WWW.egoleniow.pl

• MATEMATYKA – PROFEJO-
NALNA .TEL.604124623

• KOREPETYCJE Z MATEMA-
TYKI PRZYGOTOWANIE DO 
ZALICZEŃ DLA LICEALISTÓW 
ORAZ GIMNAZAIALISTÓW Tel: 
723328678 e-mail matmand@
op.pl

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, ro-
dzinne, urlopowe, emerytalne 
– Niemcy, Holandia, Anglia, 
Irlandia, Dania, Belgia, Austria, 
Włochy, Norwegia, USA. Tel. 71 
385 20 18 lub 601 759 797

• Zatrudnię pilarza do pracy w 
lesie. 726 649 215

• Fryzjera, fryzjerkę zatrudnię, 
Goleniów. 607 687 676

• FERMA  DROBIU  BOGUSZY-
CE  - ZATRUDNI   pracownika  
. Wymagane prawo jazdy   na  
ciągnik  +  przyczepę , obsługa  
kombajnu  zbożowego . Mile  
widziane  doświadczenie w  
gospodarstwie  rolnym. Ofer-
ty kierować ; mail :  boguszy-
ce13@op.pl    lub  na  adres  ; 
Ferma  Drobiu Boguszyce  13, 
72-200  Nowogard  . 

• MALZENSTWO PODEJMIE 
PRACE Z MIESZKANIEM NA 
FERMIE, GOSPODARSTWIE 
ROLNYM LUB AGROTURY-
STYCZNYM TEL.511630918 
oraz 798393429

• Podejmę pracę jako kierowca 
C+E z doświadczeniem Polska 
– Szwecja – Norwegia. Posia-
dam ADR. 663 965 088

• ZLECĘ   tynkowanie   ściany   
zewnętrznej  ok.  30  m 2  .  
792013091 .

• Zatrudnię kierowcę kat. C+E, 
Polska - Szwecja, tel. 887 
647 435

• Zatrudnię do pracy na fermę 
norek. Praca sezonowa z moż-
liwością zatrudnienia na stałe. 
726  650  241 w godz. 8.30-
14.30

• Zatrudnię kucharkę. 695  044 
663

`INNE

• Sprzedam  drewno  kominko-
we  i  opałowe  . Transport . 
Tel.691466441

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

• Sprzedam laptopa Lenovo, 
Y530, cena 1600 zł, tel. 605 
522 340

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, 
srebrna, 4 lementy: wzmac-

niacz, tuner przestrojny, ko-
rektor, deck szuflada, stan ide-
alny, używana sporadycznie, 
cena 780 zł do uzgodnenia. 
tel. 605 522 340.

• Sprzedaż  drewna    komin-
kowego  i   opałowego  atrak-
cyjna  cena   - 726 649 215 

• Sprzedam nową mało używa-
ną lub wynajmę nagrzewnicę 
olejową, na gwarancji. Idealna 
do osuszania budynków. Tel. 
605 522 340

• Sprzedam stare skrzypce z fu-
terałem. Cena do uzgodnienia. 
661 866 850

• Sprzedam   sukienkę   komu-
nijną  .Tel.692069168 

• SPRZEDAM    -  DREWO  KO-
MINKOWE   I   OPAŁOWE .TEL 
667788820

• Sprzedam klatki na króliki 
wraz z kotnikami. 507 198 932

• Sprzedam Playstation 2 + 
pad bezprzewodowy + kie-
rownica + karata pamięci i 
2 gry, cena 250 zł. Tel. 609 
960 435

• Sprzedam drzewo na opał, 
buk cięte w klocki i gałęziów-
ka. 606 500 564

• Sprzedam   na opał  odpady  

tartaczne  , pocięte   w  klocki  
lub  w  całości do  samodziel-
nego pocięcia  . Tel.514740538

• SPRZEDAM  NOWĄ – space-
rówkę  /  USA / .Bardzo niska   
cena . TEL.535907738 .

• KUPIĘ  ZŁOTO  . TEL. 787809825

• Sprzedam    rębak   do  gałęzi  .  
Tel.604952571

• Sprzedam  wiatę  metalową  
120  m 2.Tel.694484485

• Skup pił niesprawnych i za-
tartych, Sihl, Husqvarna, 
cena 100 zł, tel. 721 668 245, 
dojazd do klienta.
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Pół godziny  
w towarzystwie Karoliny

Dla naszych najmłodszych

K
U

PO
N

  1
1

Krzyżówka

Dziś 2 zadania. Hasło, które powstanie z odgadniętych cyfr oraz rysunek do pokolorowa-

nia. Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie . 
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane prace do 

redakcji Dziennika. 

ZECER

Oprócz błękitnego nieba i art. biurowych
polecamy naszym Klientom

ŚRODKI CZYSTOŚCI 
W KORZYSTNYCH CENACH

Ludwik  1 l 
4,59 zł

POSIADANY CERTYFIKAT JAKOŚCI
   NA DREWNO KONSTRUKCYJNE

Rozwiązanie krzyżówki z dnia 01 II  

Śniegowy bałwan
Grażyna Siedlecka, Halina Szwal, Wiesław Borowik, Barbara 

Bartosik, Stanisława Pokorska, Halina Domagalska, Krystyna 
Skorupska, Sławomir Skowroński, Krzysztof Skryplonek, Hali-
na Stefańska, Józef Górzyński, Alicja Wypych, Pelagia Feliksiak, 
Maria Sowińska, Jerzy Siedlecki, Anna Husarz, Krystyna Mły-
narska, Katarzyna Młynarska, Urszula Kaczmarek, Teresa Janu-
szonek, Jan Janicki, Christiana Syfert, Janina Grudzińska, Jolanta 
Gruszczyńska

Zwycięzcy: 
Dla najmłodszych nr 5 
Magdalena Skowrońska, Kacper Skowroński, Ada Saniuk, Ju-

lia Furmańczyk, Natalia Chruściel, Oliwia Feliksiak, Bartłomiej 
Feliksiak, Kamil Feliksiak, Wiktoria Woźniak, Mateusz Konior

Zwycięzca:  Oliwia Feliksiak - zapraszamy po odbiór bonu do 
redakcji.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

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

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 601 736 804
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

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

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

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

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

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

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

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

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

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

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

 
Nowogard 

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

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

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

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25 D; 5:50 D; 6:55 Ex; 8:15 E7x; 9:25 E7x; 10:25 E7x;  
12:00 E7x; 12:30 E7x; 13:10 E7x; 13:25 E7x; 16:06 E7x; 16:35 E7x; 17:30 7x; 17:40 7x.
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50 D; 7:45 D; 8:35 E7x; 9:45 E7x 11:00 E7x; 
11:35 E7x; 11:50 E7x 13:55 E7x 14:40 E7x; 15:10 E7x; 15:25 E7x; 18:25 E7x; 19:00 E7x
Legenda: D - kursuje od pon do pt;   E kursuje od pn - sob.; x - nie kursuje w święta

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL.   607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A),  7:50(A), 8:05(7), 

8:25(2,4,6), 8:35(A), 9:10(1,3,5,7), 9:15(2,4,6), 10:05(A)10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:50(A,7), 13:00(A), 13:10(A), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 16:00(7), 
16:25(7), 16:30(1,3,5) 16:40(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(7) 17:50(A,7) 18:05(4,5,6,7) 18:20(A,7)

TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 9:25(A), 11:55(A,7) 12:20(A,7), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 

14:30(1,3,5,7)  14:35(2,4,6) 14:55(A,7), 15:10(A) 15:25(A,7), 15:50(A) 16:15(A,7)  16:30(A), 
18:05(A,7,R) 18:20(A,7) 19:05(A,7) 19:25(A,7) 19:50(A,7)

Szczecin ul. Dworcowa :  6:20(A), 7:35(A), 8:40(A,7), 9,00(7,R), 10:05(A,7),  10:50(A,7),  
11:40(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7), 20:15(A,7),

Goleniów, Dworzec PKP :  7:05(A), 8:20(A), 9:25(A,7), 9:45(7,R), 10:10(A),  10:50(A,7),  
11:36(A,7), 12:26(A), 12:42(A,7),  13:05(A,7), 13:45(7), 14:20(A),  14:45(A,7,R), 15:05(7), 
15:20(1,3,5,7) 15:26(2,4,6) 15:40(A,7) 15:55(A)  16:08(A,7) 16:40(A) 16:59(A,7) 17:15(A), 
17:40(A,7)  18:50(A,7,R)  19:05(A,7), 19:50(A,7) 20:10(A,7) 20:35(A,7) 21:00(A,7)

Trasa NOWOGARD – MASZEWO 
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:20(S) 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD 
Maszewo :  6:55(S) 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:50(F),  11:30(F),  13:50(F),  
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia :  9:40(A), 12:45(A), 15:05(A)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursu-

je w niedziele niebędące świętami F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt 1,3,5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska    

ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW (8.12.2012-9.02.2013)
Do  Kołobrzegu
7.19 -  kursuje od poniedziałku do soboty oprócz dni 
świątecznych 9.54  - kursuje 9.XII.12r - 26.XII.12r.w 
niedziele i święta, 29.XII.12r - 06.I (we wtorki)(w sobo-
ty)(w niedziele),12.I-27.I, (w soboty)(w niedziele),3.II
9.55   - kursuje 15.XII.12r.
10.01   - kursuje 22.XII.12r, 2.II, 9.II,
11.47   -  kursuje 9.XII.12r, 16.XII, 12-9.II,
11.55   -  kursuje 10.XII.12r,-15.XII.12r
13.54   - kursuje 20.XII.12r,- 28.XII.12r w (poniedział-
ki) (czwartki) (piątki), 4.II-8.II 
13.57  -  kursuje 10.XII.12r - 19.XII.12 r., od poniedziałku do 
piątku 31.XII.12r, 2.I - 4.I, 7.I - 1.II od poniedziałku do piątku
15.47   - codziennie
17.41 - kursuje 9.XII.12r,-23.XII.12r codziennie oprócz 
soboty, 26.XII.12r,- 8.II codziennie oprócz soboty
20.24  - kursuje 9.XII.12r, - 23.XII.12r, 26.XII.12r - 9.II

Do Szczecina
5.26   -  kursuje 10.XII.12r - 24.XII.12r od poniedział-
ku do piątku
6.31   - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz 
dni świątecznych
7.52   - codziennie
10.53   - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
dni świątecznych
12.48   - kursuje 9.XII.12r, 16.XII.12r, 22.XII12r - 1.I 
(we wtorki)(w środy) (w soboty) (w niedziele), 5.I-9.II 
(w soboty) (w niedziele)
12.53   - kursuje 15.XII.12r
14.59   - kursuje codziennie oprócz soboty
16.48   - codziennie 
18.43   - kursuje 9.XII.12r - 23.XII.12r, 26.XII.12r - 9.II,

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny,  

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport,  Jarek Dąbrowski redaktor techniczny.    
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65, tel./fax 91 392 50 87;  

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

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07
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Serwujemy smaczne jedzenie
Zapraszamy na Niedzielne Obiady
Dobra muzyke
Miła atmosfere

Kontakt: 
604103 158, 509 284 384

Organizuje:

Serwujemy smaczne jedzenie
Zapraszamy na Niedzielne Obiady
Dobra muzyke
Miła atmosfere

wesela, urodziny,
stypy, dancingi, karaoke

i imprezy okolicznosciowe

Nowy kurs 11.02.2013 r.

OKNO 1465 mm szer. x 1435 mm wys.

SZYBA K=1,0 • OKUCIE MACO
PPUH "JOGA" sj.

ul. Górna 4,
72-200 Nowogard
tel. 91 39 25 501

OKNA-SUPERPROMOCJA !!!

TYLKO 499zł*
*cena netto

91 443 51 87, 94 721 61 83
59 833 43 12,  698 230 205

www.partnerstal.pl

GARAŻE BLASZANE WIATY 
BRAMY GARAŻOWE

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Z AT R U D N I M Y 
samodzielną księgową 
do prowadzenia spółki z o.o. 

    Oferty kierować na adres: kadry@toyotanowogard.pl

POŻYCZKA
Szybko, Tanio, Profesjonalnie

• Specjalna oferta dla zadłużonych
• Dla osób fizycznych i  prowadzących 

działalność gospodarczą  
(nie wymagamy zaświadczeń z ZUS i US)
Tel. 91 818 25 36 • kom. 730 851 444
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Kancelaria  
Prawna

nawet trudne sprawy

601 949 077
Zawiadamiamy,  

że w Nowogardzie  
rozpoczęła działalność  

Kancelaria 
Radców Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca 
Prawny Radosław Górski oraz 
Radca  Prawny Paweł Iwan. 
Kancelaria mieści się przy  
Pl. Wolności 9, budynek dawnego 
hotelu „Cisy”, pokój nr 8 (parter). 

Telefony do Kancelarii:  
788-802-101, 694-403-733

Usługi  
ogólnobudowlane
remonty • docieplenia

782 860 130

Sybiracy 
znowu 
samotni...

ZAPISZ SWOJE DZIECKO DO SZKOŁY 
www.sp4.nowogard.pl

NNIIEEPPUUBBLLIICCZZNNAA  SSZZKKOOŁŁAA  PPOOLLIICCEEAALLNNAA  
ogłasza nabór na kurs kwalifikacyjny 

w zawodzie opiekun medyczny,
umożliwiający zdobycie kwalifikacji K1. świadczenie usług 
opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 
WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE NIE JEST WYMAGANE!!!

 

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

Zapisy do 21.12.2012 
(o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń) 

wwwwww..zziieelloonnaa..mmoojjaasszzkkoollaa..nneett  
 

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

Bezprawna 
podwyżka 
za śmieci

20 lutego 2013 r.
od 11.00 - 12.00

środa  udzielane będą
bezpłatne porady prawne

w redakcji,   
ul. Boh. Warszawy 7A

w sprawie pilnej  
601 994 077

Prywatne Policealne Studium Zawodowe 

Ul.  3 MAJA 22, 72-200 Nowogard, Tel.91-3922181 

Ogłasza nabór na semestr zimowy (luty 2013) 

na kierunki: 

TECHNIK ADMINISTRACJI czesne 70 zł/miesięcznie 

TECHNIK BHP   czesne 70 zł/miesięcznie 

Restauracja „Barnim”
Domowe obiady z dowozem i na miejscu, 

każdego dnia z dwóch dań za 12,59 zł 
w ofercie m.in: 

 * naleśniki * placki ziemniaczane
Nowogard, ul. 3 Maja 30, tel. 663 97 93 97

POPRZYJ !
Inicjatywę obywatelską

 
o zmianę nazwy powiatu goleniowskiego  

na nazwę powiat 

goleniowsko-nowogardzki

Powiat  
goleniowsko-
nowogardzki

ZŁÓŻ PODPIS
Listy poparcia

w Dzienniku Nowogardzkim, ul. Boh. Warszawy 7A
lub  www.facebook.com/pages/TAK-dla-nazwy-powiat-goleniowsko-nowogardzki

Nożownik 
usłyszał 
zarzuty

300 tys. na szpital... w Goleniowie

Powiat rozdał pieniądze 
z naszej harcówki  
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Byłeś świadkiem  ciekawego zdarzenia, 
wykonałeś oryginalne zdjęcia, jesteś w posiadaniu 

interesujących wiadomości?  
Zadzwoń lub napisz do nas o każdej porze. 

Tel. 513 088 309
e-mail: poligraf@post.pl

Nasza  sondaKronika  
policyjna

04.02.2013 r. 
Godz. 18.15 Kierownik skle-

pu Netto powiadomił o za-
trzymaniu sprawcy kradzieży 
szlafroka dziecięcego, którym 
okazał się Stanisław J. Ukarany 
został mandatem karnym. 

05.02.2013 r. 
Godz. 10.30 Uszkodzenie 

szyby okiennej w altance ogro-
dowej przy ul. Leśnej. 

Godz. 10.45 Powiadomienie 
o włamaniu do altanki ogro-
dowej przy ul. Leśnej, skąd do-
konano zaboru zlewu meta-
lowego, baterii, wyposażenia 
kuchni oraz przewody elek-
tryczne. 

Godz. 12.00 Powiadomienie 
o kradzieży pieniędzy z miesz-
kania w miejscowości Długo-
łęka. 

Godz. 14.00 Włamanie do 
altanki ogrodowej na ul. 3 
Maja, skąd sprawca doko-
nał zaboru wózka metalowe-
go, nożyc do cięcia żywopłotu 
oraz parasola ogrodowego. 

Godz. 18.30 Powiadomie-
nie o oszustwie przy zawarciu 
umowy kredytowej poprzez 
przedstawienie fałszywego za-
świadczenia o zatrudnieniu w 
Kasie Stefczyka. 

06.02.2013 r. 
Godz. 01.45 Patrol OPI pod-

czas kontroli drogowej na ul. 
Zacisznej, ujawnił kierujące-
go samochodem marki Honda 
Civic, Mateusza M. znajdują-
cego się w stanie nietrzeźwości 
0, 54 promila alkoholu w wy-
dychanym powietrzu. 

Godz. 23.30 Kradzież  linii 
telekomunikacyjnej na odcin-
ku Błotny Młyn-Błotno. 

08.02.2013 r. 
Godz. 04.10 Włamanie do 

kiosku „ruchu” przy ul. Woj-
ska Polskiego. 

Godz. 11.30 Kradzież pier-
ścieni stalowych od kół przy-
czepy rolniczej i rury metalo-

wej na ul. Dąbrowszczaków. 
Mienie odzyskano. 

Godz. 19.40 Na ul. Boh. 
Warszawy przy skupie złomu, 
dwóch ustalonych sprawców  
używając siły w stosunku do 
rowerzysty dokonało zaboru 
roweru. 

09.02.2013 r. 
Godz. 13.50 Powiadomienie 

o kradzieży siatki ogrodzenio-
wej oraz metalowego przed-
miotu z działki ogrodowej na 
ul. 5 Marca. 

Godz. 21.30 Kradzież toreb-
ki wraz z portfelem, dowo-
dem osobisty, pieniędzmi, te-
lefonem komórkowym marki 
iPhone 3G, Tel. komórkowym 
Nokia C600, legitymacji szkol-
nej, dwóch kart bankomato-
wych w klubo-kawiarni „Kul-
turalna” przy ul. Sądowej.

Godz. 21.50 Patrol OPI pod-
czas kontroli drogowej w miej-
scowości Strzelewo, ujawnił 
nietrzeźwego motorowerzystę 
Dominika B., z wynikiem 1,50 
promila alkoholu w wydycha-
nym powietrzu.

 
10.02.2013 r. 
Godz. 01.40 Na ul. 3 Maja, 

patrol OPI dokonał zatrzyma-
nia Łukasza G. nietrzeźwego 
kierującego motorowerem z 
wynikiem 1,18 promila alko-
holu w wydychanym powie-
trzu. 

Godz. 10.50 Pracownik skle-
pu Biedronka  na ul. Warszaw-
skiej powiadomił o kradzieży 
sklepowej przez Rafała K., któ-
ry dokonał zaboru alkoholu. 

Godz. 09.50 Uszkodzenie sa-
mochodu marki Mercedes na 
ul. Kowalskiej. 

Godz. 13.40 Powiadomie-
nie o uszkodzeniu samochodu 
Opel Omega na ul. Ogrodowej 
przez ustalonego sprawcę.  

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

Światowy Dzień Chorych 
Wczoraj obchodzony był Światowy Dzień Chorych. Była to okazja do pochyle-
nia się nad tymi, którzy w sposób szczególny w swoim życiu doświadczają bólu w 
chorobie.  Dlatego tym razem zapytaliśmy naszych czytelników, jak postrzegają 
sytuację nowogardzkich pacjentów, a także o to, czego życzą wszystkim którym 
zdrowie nie dopisuje. 

Pan Czesław - Muszę powiedzieć, że w naszym kraju chorymi 
niestety za bardzo nikt się nie interesuje. Mam tu na myśli tych, któ-
rzy powinni to robić. Opieka nad osobami chorymi na dzień dzisiej-
szy wygląda bardzo kiepsko. Mam w swoim domu dwie chore osoby. 
Mamę i brata, i nie raz tak się zastanawiam, gdybym ja się nimi nie 
opiekował, to kto by to robił? Reasumując, dzisiejszą opiekę, którą 
mamy ze strony służby zdrowia oceniam negatywnie, ponieważ nie 
jest ona taka, jaką powinna być. Wszystkim osobom chorym życzę 
dużo zdrowia. 

Justyna Machol – Chociaż mówię to w Dniu Chorego, to muszę 
powiedzieć, że służba zdrowia, która powinna zajmować się osobami 
chorymi, w moim odczuciu jest niestety  sama w marnej kondycji. Dla 
mnie jest nie do przyjęcia to, że ludzie których nie stać prywatnie na 
leczenie, muszą czekać w kolejce do lekarzy specjalistów po parę mie-
sięcy, a nawet w niektórych przypadkach lat. Kiedy człowiek chory nie 
ma pieniędzy, to jest mu bardzo ciężko się leczyć. Na szczęście wśród 
moich znajomych, przyjaciół czy rodziny, nie ma osób ciężko chorych. 
Życzę wszystkim chorym tradycyjnie zdrowia oraz cierpliwości. 

Pani Marta z synkiem Filipem - Niestety obecną sytuację 
osób chorych oceniam beznadziejnie. A dlaczego? Bo te osoby czy 
to dorosłe, dzieci czy osoby niepełnosprawne otrzymują krótko 
mówiąc zero pomocy ze strony państwa. Bo co to za pomoc, je-
żeli np. rehabilitacja dla dziecka niepełnosprawnego  przysługu-
je tylko jeden dzień w tygodniu, w przypadku gdy jest potrzebna 
codziennie? Gdyby nie fundacje, czy inne charytatywne formy 
pomocy, byłoby jeszcze ciężej takim osobom. A przecież płacimy 
podatki, na to by w chorobie móc liczyć na pomoc ze strony pań-
stwa. Kończąc, życzę wszystkim osobom chorym wiele zdrowia, 
a rządzącym, by bardziej chcieli pomagać tym osobom. 

Katarzyna Ośmiak - Z mojego punktu wiedzenia, to te osoby są 
troszeczkę zaniedbywane przez nasze państwo. Zwykli ludzie często 
wobec chorych robią więcej by im pomóc i ulżyć w chorobie, niż ci któ-
rzy z urzędu powinni to robić. Państwo polskie powinno być wyczulo-
ne na swoich obywateli i starać się im więcej pomagać, czy to finanso-
wo, czy poprzez pomoc w dostępie do lekarzy specjalistów, do których 
często czeka się w kolejce wiele miesięcy, a nawet lat. Sama czekam już 
pół roku i nie mam pewności, że w ogóle się dostanę? Kolejną sprawą 
jest NFZ, który chwali się, że zrobił milionowe oszczędności, tylko za-
pomina dodać, że oszczędza na pacjentach. Prywatnie przecież nie 
każdego stać by zapłacić za  wizytę do specjalisty, bo chory najczęściej jest albo emerytem albo rencistą. 

Monika Leśniczek z synkiem Michałem - Biorąc pod uwagę ogól-
ną sytuację służby zdrowia w naszym kraju to uważam, że ta  sytu-
acja  jest bardzo nieciekawa. Są długie kolejki do lekarzy  specjalistów, 
do których czeka się miesiącami a nawet latami. Bywa tak, że niekiedy 
choroby wymagają natychmiastowego leczenia czy konsultacji, a cho-
ry musi czekać, by dostać się na taką wizytę. Stwierdzam, że ogólnie 
dostęp do lekarzy specjalistów jest bardzo kiepski. Ale już podstawowa 
opieka medyczna z wizytą u lekarza rodzinnego wygląda  nieco lepiej, 
bo odczuwa się podczas takiej wizyty  profesjonalizm oraz  szybkość 
w działaniu. Leki i inne preparaty farmakologiczne są bardzo drogie, 
co nie ułatwia życia  choremu w walce z chorobą. Na szczęście, jak na 

razie przebywam w środowisku ludzi młodych i zdrowych, ale  zwracam też uwagę na środowisko lokalne, w 
którym żyję na co dzień i stwierdzam, że jest tu dość dużo ludzi starszych. Widzę też, że mają oni czasami 
problem w aptece z wykupieniem leków, czy dostaniem się do lekarza specjalisty. Życzę wszystkim ludziom 
zdrowia, gdyż zdrowia nie da się kupić, a jest ono najważniejsze w życiu każdego człowieka.  

 Rozmawiał: Jarek Bzowy 
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P R O M O C J A
PÓŁ tONY OPAŁU

worek drewna  
GRAtIS

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL 

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał,drewno,
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport 
Sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

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

Ciąg dalszy „tragedii z dziewczyną w tle” 

Nożownik  usłyszał zarzuty 
Mężczyzna, który tydzień temu ugodził nożem swojego kolegę tuż koło sklepu Polo Market w Nowogardzie, trafił do aresztu. Prokura-
tura postawiła mu zarzut usiłowania zabójstwa w zbiegu z uszkodzeniem ciała.  

Przypomnijmy, że do tra-
gicznego zdarzenia doszło 
około godz. 24.00 w niedzie-
lę 3 lutego.  Jak informowali-
śmy, pomiędzy trojgiem mło-
dych ludzi (około 20 lat), do-
szło najprawdopodobniej do 
kłótni, w wyniku której jeden z 
mężczyzn ugodził nożem swo-
jego kolegę. Ranny mężczyzna 

w stanie krytycznym trafił do 
szpitala w Nowogardzie. Tam 
przeszedł poważną operację. 
Lekarze w ostatniej chwili ura-
towali mu życie (jak skompli-
kowana była to operacja czytaj 
wywiad na stronie…).

Policja niemal natychmiast 
schwytała „nożownika”. W ze-
szłym tygodniu organy ściga-

nia nie udzielały w sprawie ofi-
cjalnych informacji. Wczoraj 
udało nam się dowiedzieć już 
więcej. 

Na wniosek Prokuratury, Sąd 
zastosował wobec zatrzyma-
nego areszt tymczasowy. Jest 
to dwudziestokilkuletni miesz-
kaniec Stargardu. Mężczyzna 
usłyszał zarzut usiłowania za-
bójstwa w zbiegu z uszkodze-
niem ciała - powiedziała nam 
Beata Belcarska, szefowa gole-
niowskiej prokuratury. 

Prokuratura na razie nie 
ujawnia, jakiej kary będzie się 
domagać wobec zatrzymane-
go. Jak twierdzi, jest na to za 
wcześnie. 

Sprawa jest dopiero na wstęp-
nym etapie. Nie wiem czy sąd 
podzieli nasze stanowisko, co do 
usiłowania zabójstwa. Na razie 
nie mogę więcej powiedzieć, jak 
wysokiej kary będziemy się do-
magać  - dodaje B. Belcarska. 

Prokurator nie chciała nam 
zdradzić również tego, czy za-
trzymany mężczyzna był już 
wcześniej karany. Wiado-
mo tylko, że w sprawie będzie 
przesłuchiwanych kilku świad-
ków, w tym pozostali uczest-
nicy zdarzenia tj. pokrzyw-
dzony i towarzysząca mężczy-
znom młoda kobieta. Jej zezna-
nia mogą być kluczowe. To o 
jej względy bowiem, jak udało 
nam się ustalić wcześniej, obaj 
koledzy najprawdopodobniej 
się pokłócili. O sprawie będzie-
my informować na bieżąco. 

W całej sprawie jest jedna 
dobra informacja. Jak się do-
wiedzieliśmy, 21-latek zranio-
ny nożem, wyszedł w ponie-
działek nad ranem ze szpita-
la.  - Jego stan jest obecnie  do-
bry. Nie grozi mu już żadne nie-
bezpieczeństwo – powiedziano 
nam wczoraj w szpitalu. 

MS

300 tys. na szpital... w Goleniowie

Powiat rozdał pieniądze z naszej harcówki  
Jak informowaliśmy kilka miesięcy temu, powiat sprzedał w ubiegłym roku - będący formalnie jego własnością – historyczny obiekt 
położony na końcu ulicy Wojska Polskiego, zwany w Nowogardzie popularnie harcówką. Jak się dowiedzieliśmy, z uzyskanych ze sprze-
daży 600 tys. złotych, nasza gmina prawdopodobnie nie zobaczy ani złotówki, a połowę tej kwoty czyli 300 tys. złotych, już rozdyspo-
nowano, przeznaczając na zakup sprzętu w szpitalu… w Goleniowie.

Przetarg na sprzedaż har-
cówki organizowano kilku-
krotnie. Oferenci się nie zgła-
szali, również gmina Nowo-
gard nie wyraziła woli zaku-
pu tej malowniczo położonej 
nad jeziorem  nieruchomości. 
Chętny znalazł się dopiero, 
gdy kwota wywoławcza spadła 
do poziomu nieco ponad 600 
tys. złotych. Od kilku miesię-
cy właścicielem obiektu jest 
prywatna osoba, przedsiębior-
ca z Nowogardu, prowadzą-
cy swoje interesy na terenie 
Niemiec. W rozmowie z DN 
przeprowadzonej w paździer-
niku, przedsiębiorca nie ujaw-
nił szczegółowych planów za-
gospodarowania budynku, 
stwierdził jedynie, że przezna-
czony zostanie na cele rodzin-
ne. Kwota którą wpłacił za bu-
dynek, zasiliła konto starostwa 

powiatowego w Goleniowie. 
Po cichu liczono w Nowogar-
dzie, że starostwo, które sta-
ło się właścicielem budynku 
kilka lat temu z mocy prawa, 
podejdzie do sprawy podzia-
łu uzyskanego z jego sprzeda-
ży dochodu honorowo, i cho-
ciażby część tego funduszu  
przeznaczy na potrzeby na te-
renie gminy Nowogard. Ra-
chuby te jednak wzięły w łeb 
i starostwo zamiast podejścia 
honorowego, prezentuje jak 
najbardziej formalistyczne, 
a pieniądze z pierwszej raty, 
która wpłynęła od nabywcy 
w listopadzie, przeznaczyło 
w całości na  szpital w Gole-
niowie, fundując za nie zestaw 
sprzętu medycznego. Pozosta-
łe 300 tys.(druga rata) wpły-
nie w tych dniach, i pozostaje 
jeszcze do rozdysponowania. 

Jak się dowiedzieliśmy, wszel-
kie sugestie  nowogardzkich 
radnych powiatowych, aby te 
pieniądze przeznaczyć tym ra-
zem na dofinansowanie szpi-
tala w Nowogardzie, zosta-
ły przez władze starostwa zi-
gnorowane. Wszystko wska-
zuje na to, że ani nowogardzki 
szpital, ani gmina ich nie zo-
baczy. Pytani przez nas radni 
zapowiadają jednak, że będą 
starali się  przekonać zarów-
no radę, jak i zarząd powiatu, 
aby pieniądze z harcówki cho-
ciaż w części trafiły do Nowo-
gardu. Jak się dowiadujemy, 
formalny  wniosek w sprawie 
przeznaczenia kwot na wspo-
możenie nowogardzkiego 
szpitala, zostanie złożony w 
tym tygodniu na ręce starosty 
- przez nowogardzki PSL. 

sm

      

Nasz komentarz
Pieniądze w budżecie powiatu nie są ani nowogardzkie, ani goleniow-

skie, ani innych gmin wchodzących w skład powiatu. Są to wpływy bu-
dżetu powiatu. To oczywisty stan formalny i nikt tego nie kwestionuje. 
Ale pieniądze nie biorą się znikąd, ktoś je wypracowuje i ktoś wyko-
nuje również zadania, za realizację których odpowiada powiat. Opieka 
zdrowotna na poziomie lecznictwa szpitalnego,  należy do zadań po-
wiatów. W naszym powiecie tak jest, że to gmina Nowogard kilka lat 
temu przejęła do prowadzenia szpital w Nowogardzie, głównie dlatego, 
aby uchronić tę placówkę przed niechybnym zamknięciem przez po-
wiat. Powiat jest organem założycielskim tylko dla szpitala w Golenio-
wie. Ale zadanie zapewnienia  opieki szpitalnej na terenie całego powia-
tu, należy do obowiązków  starostwa. Nowogardzki szpital wykonuje to 
zadanie na istotnej części obszaru powiatu. Jeśliby w powiecie myślano 
kategoriami wypełnienia zadania publicznego, to wtedy konieczność ja-
kiejś formy wspierania nowogardzkiego szpitala mimo, że to gmina jest 
jego organem założycielskim, byłaby oczywista. Ale jak życie pokazuje, 
powiat to głównie miasto powiatowe i jego potrzeby i władze powiatu 
najczęściej potrzeby powiatu, utożsamiają z potrzebami siedziby powia-
tu. Sytuacja związana z przepływem pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży 
nowogardzkiej harcówki pokazuje, jak ważne są takie  działania, jak ini-
cjatywa Stowarzyszenia na rzecz powiatu goleniowsko-nowogardzkiego 
Partnerstwo i Rozwój o zmianę nazwy powiatu, a także działania nowo-
gardzkich radnych powiatowych w obronie interesu Nowogardu przed 
zakusami skądinąd, niby własnego powiatu.

redakcja

REKlAMA
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R-XXI naliczył ZUK-owi, ZUK mieszkańcom a....

Bezprawna podwyżka za śmieci
Niektórzy właściciele nieruchomości zostali w tych dniach poinformowani przez ZUK, że począwszy z dniem 01. 02. 2013r. wzrasta 
cena za wywóz nieczystości stałych, z kwoty 70 zł za metr sześć. do kwoty 80 zł za metr sześć. Po naszych badaniach okazuje się, że pod-
wyżka ta jest zupełnie bezprawna.

 „Z dniem 01. 02. 2013r. zmie-
nia się wysokość opłat zawar-
tych w par 2 umowy. Wzrost  
cen spowodowany jest podwyż-
ką o 23% cen netto za przyjęcie 
na wysypisko odpadów komu-
nalnych  zmieszanych. Uchwa-
ła II/04/2012 z dn. 25 wrze-
śnia Zgromadzenia Celowego 
związku Gmin R-XXI w No-
wogardzie w sprawie wysoko-
ści opłat netto za składowanie 
odpadów na składowiskach.  1. 
Wywóz nieczystości stałych - z 
kwoty 70 zł/m sześć - na kwotę  
80 zł za metr sześć.” 

Takiej treści  informacja za-
mieszczona  na wąskich karte-
luszkach (patrz zdjęcie) dotarła 
w tych dniach do wielu miesz-
kańców Nowogardu. Sprawa 
cen za wywóz śmieci to ostat-
nio „gorący  temat”,  w związ-
ku z wdrażaną nową ustawą 
o gospodarce śmieciami, któ-
ra zasadniczo zmienia  spo-
sób, system  i zasady odpłat-

ności. Wszyscy liczą się więc 
z wynikającym z tych zmian 
wzrostem kosztów usuwania 
śmieci, który poniosą właści-
ciele nieruchomości. Wzrost 
ten szacowany jest na 30-50 %. 
Ale nowy system ruszy dopie-
ro w całym kraju z dniem 1 lip-
ca i  razem z nim spodziewa-
ne podwyżki. Dlatego  bardzo 
i mieszkańców i nas zaskoczy-
ły informacje z ZUK i podwyż-
ki o których  jak się okazało w 
UM nawet nie wiedzą. Zgodę 
bowiem na  zmiany cen po-
wyżej kwoty wyznaczonej do-
tychczas  odpowiednią uchwa-
łą musi wyrazić  Rada Miasta. 

 Maksymalna kwota za wy-
wóz nieczystości  stałych zgod-
nie z uchwałą rady wynosi 70 
zł  za metr sześć. – informuje 
nas sekretarz, pani Agnieszka 
Biegańska-Sawicka -  ZUK zło-
żył stosowny wniosek  zmiany 
i podwyższenia tej kwoty, któ-
ry zostanie rozpatrzony na naj-

bliższej j sesji rady 21 lutego. 
Gdyby radni przychylili się do 
propozycji ZUK motywowanej 
wzrostem kosztów składowa-
nia odpadów na wysypisku, to  
najwcześniej  zmiana mogłaby 
wejść w życie z końcem kwiet-
nia, a nawet na początku maja.

Agnieszka Biegańska-Sawic-
ka ocenia zachowanie ZUK 
polegające na  ustaleniu samo-
wolnie nowych cen,  jako co 
najmniej nieprofesjonalne. 

Podobnie mówi o tym prezes 
R-XXI, a zarazem przewodni-
czący rady Antoni  Bielida.

To rzeczywiście nieprofesjonal-
ne, nie da się wprowadzić skutecz-
nie podwyżek tylnymi drzwiami. 
Według mnie, ZUK wiedział od 
dawna o nowych stawkach  przy-
jętych przez R-XXI. Na dzisiaj 
to jedyny dostawca  nieczystości 
z całego terenu funkcjonowania  
naszego związku, który próbu-
je obciążyć  mieszkańców  wzro-
stem kosztu składowania. 

- mówi przewodniczący 
związku. Ale jak wynika z na-
szych informacji, wielu do-
stawców nieczystości na wy-
sypisko w Słajsinie, ma jednak 
zastrzeżenia co do trybu wpro-
wadzenia  przez Związek pod-
wyżek cen za  składowanie. 

Niektórzy noszą się z zamia-
rem skierowania swoich rosz-
czeń i zastrzeżeń na drogę for-
malno-prawną – mówi DN 
pragnący zachować anonimo-
wość przedstawiciel jednej z 
gmin. 

Niezależnie od  stosunków  
ZUK, a R-XXI, podwyżka 
ogłoszona przez nowogardz-
ki Zakład Usług Komunal-
nych na usuwanie nieczystości 
stałych z datą obowiązywania 

od  01. 02. 2013 jest w świetle 
powyższych ustaleń zupełnie 
bezprawna i nie może być sku-
tecznie egzekwowana. Warto 
zauważyć, że tą „podwyżką„ 
objęto właścicieli tylko części 
nieruchomości. Nie dotyczy 
ona np. lokatorów spółdzielni 
Gardno.

Z  ZUK wiąże nas umo-
wa obustronna – mówi prezes 
spółdzielni Jan Smolira - staw-
ki są negocjowane, a wszelkie 
zmiany wymagają zgody obu 
stron. ZUK nie zwracał się do 
mnie w ostatnim czasie o ja-
kiekolwiek korekty wzajemnych 
relacji w tym przedmiocie.

Wygląda więc na to, że kosz-
tami braku efektywnych i ra-
cjonalnych rozwiązań i domó-
wień  pomiędzy odpowiedzial-
nymi za gospodarkę odpadami 
podmiotami, obciążono by tyl-
ko  niektórych nowogardzian, 
którzy mówiąc slangiem - „ro-
biliby za frajerów”. Cała spra-
wa jednak wyszła na jaw dzię-
ki naszemu dochodzeniu, a nas 
zaalarmowali mieszkańcy. Po-
zostaje mieć nadzieję, że ZUK 
szybko wycofa się oficjalnie z 
niefortunnych posunięć.

Sm, MS

O zmianach ce za śmieci ZUK poinformował klientów na świstku papieru 1,5 cm a długości kilkunastu

Na ulicy Górnej 

Ciemność widzimy... ciemność! 
Po ulicy Górnej w Nowogardzie po zmroku trzeba chodzić niemal na pa-
mięć, a do tego  uważać na nierówności w chodnikach. 

Mieszkańcy ul. Górnej od dłuższego cza-
su narzekają  na brak oświetlenia swojej 
ulicy. Skarżą się także kierowcy i piesi, ko-
rzystający z tej krótkiej, jakkolwiek jedynej 
drogi do pobliskich zakładów pracy. 

To naprawdę niebezpieczny odcinek. Wie-
le osób podróżuje tędy do pracy, przecinając 
skrzyżowanie. Brak oświetlenia powoduje, 
że po zmroku naprawdę trzeba tutaj uważać 
– mówi jeden z kierowców betoniarki, który 
kilkanaście razy dziennie przejeżdża przez 
ul. Górną. 

Piesi twierdzą, że nie mają wyjścia – mu-
szą chodzić po drodze. 

A gdzie mamy chodzić, czy jeździć rowe-
rem? Chodników tutaj jak na lekarstwo, a po 

tych co są i tak nie da się chodzić. Są krzywe 
i dziurawe – mówi napotkana przez nas ko-
bieta, wracająca z pracy. 

Na brak oświetlenia narzekają też miesz-
kańcy, choć jest ich w tej okolicy nie wielu. 

Oświetlenie jest poprowadzone przez całą 
ulicę Dąbrowszczaków do przejazdu kolejo-
wego. Dalej zaczyna się już inny świat. Po 
zmroku strach wyjść na ulicę – mówi jedna z 
mieszkanek okolicy. 

Rzeczywiście. Jak widać na załączonym 
zdjęciu, po zmroku na Górnej, widać tylko 
ciemność…

JB, 
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73 lat od pierwszej wywózki

Sybiracy znowu samotni pod pomnikiem
Kilkanaście osób, głównie członkowie nowogardzkich związków sybirackich, spotkali się w niedzielę o godzinie 12:00 pod pomnikami 
poległych na wschodzie i pomnikiem Sybiraków, znajdującymi się na terenie nowogardzkiego cmentarza. W obchodach 73 rocznicy 
pierwszej wywózki obywateli polskich ze wschodnich terenów Rzeczpospolitej znajdujących się pod okupacją sowiecką, nie uczestni-
czył żaden przedstawiciel władz miejskich Nowogardu

Niedzielne uroczystości na 
cmentarzu rozpoczęły się od od-
śpiewania Hymnu Sybiraków. Na-
stępnie głos zabrała  przewodni-
cząca Ogólnopolskiego Związku 
Sybiraków, pani Franciszka Koby-
lińska –

W swoim wystąpieniu  powie-
działa m.in.:

 „Pamiętać będą pokolenia, sy-
bir Polaków, katorżnicza ziemia”. 
Od kilku wieków Syberia kojarzy 
nam się z miejscami kaźni i zsyłek 
setek tysięcy naszych rodaków. Już 
w XVIII wieku pojawiają się na tej 
ziemi pierwsi Polacy, jeńcy prowa-
dzanych w tym czasie wojen, po-
między Polską a Moskwą. Kolejna 
fala zesłańców to okres konfedera-
cji barskiej, a następnie Powsta-
nie Kościuszkowskie, Listopadowe 
i Styczniowe. Na trakcie syberyj-
skim pojawia się młodzież, a na-
wet dzieci. Pierwszą najlepiej opi-
saną grupą zesłańców byli Wileń-
scy Filomaci i Filareci. Wydarzenie 
to uwiecznił w 3 części Dziadów 
Adam Mickiewicz. Na zesłaniu był 
także sam Mickiewicz i jego przy-
jaciele m.in. Jan Czeczot. 

Losy zesłańców syberyjskich po-
dzielili też Józef i Bronisław Pił-
sudscy, skazani za „zamach na 
cara”. 

Największe jednak masowe zsył-
ki nastąpiły za czasów Związku 
Radzieckiego w latach 1936-37 
oraz 1939-56. Na Syberię depor-
towano wówczas całe polskie ro-
dziny, bez względu na wiek i stan 
zdrowia. W latach 1940-56 były 
cztery ogromne deportacje. Pierw-
sza najstraszniejsza, bo niespo-
dziewana i w środku ostrej zimy, 
nastąpiła właśnie 10 lutego 1940 
roku. Wywieziono wówczas rodzi-
ny osadników, służby leśne, rodzi-
ny wcześniej funkcjonariuszy pań-
stwowych i samorządowych. Ra-
zem około 220 tys. ludności, która 

trafiła głównie do północnych re-
gionów Rosji. 

Pociąg bydlęcych wagonów i las 
katyński, to symbole zagłady oby-
wateli polskich w okresie stalini-
zmu..... 

Następnie  Pani Kobylińska od-
czytała Apel Jasnogórski Sybira-
ków. I poprosiła o odmówienie 
modlitwy przez  Ks. dziekana  Ka-
zimierz Łukjaniuka. Ksiądz dzie-
kan przed rozpoczęciem modli-
twy za wszystkich Sybiraków, do-
konał wprowadzenia w związku 
ze szczególnym charakterem tego 
dnia,  

O szeregu ofiar Syberii, Katy-
nia, bo tak się mówi o wszystkich 
zesłanych na terenie Związku Ra-
dzieckiego, można dołączyć jeszcze 
ostatnią ofiarę ze Smoleńska, ofia-
rę, którą złożył Pan Prezydent śp. 
Lech Kaczyński  z małżonką i wie-
lu jakże ważnych obywateli Rze-
czypospolitej. 

Dlatego też chcemy objąć dziś 
naszą modlitwą wszystkich i tych, 
którzy zginęli tam na nieludzkiej 
ziemi i tych, którzy tutaj powró-
cili i tutaj zakończyli swoje życie 
ziemskie. Dzisiaj modlimy się o 
potrzebne im w Niebie łaski, a dla 
naszej Ojczyzny, która przeżyła ta-
kie wielkie dramaty o to, by zapa-
nował już na zawsze pokój. By Na-
sza Ojczyzna nie musiała już ni-
gdy więcej składać tak wielkich i 
bolesnych ofiar. 

Po złożeniu kwiatów i zni-
czy (również przez redakcję 
DN ) uczestnicy zgromadze-
nia  przeszli pod pomnik Pole-
głych na Wschodzie, gdzie prze-
mówiła przewodnicząca drugiego 
nowogardzkiego Związku Sybira-
ków, pani Maria Dembińska 

Mamy dwa miejsca, w których 
możemy zatrzymać się, stanąć, 
pomyśleć i wspomnieć tych, dzię-

ki którym my dzisiaj możemy żyć 
w pięknej i wolnej Polsce. Wie-
lu ludzi, którzy oddali kiedyś ży-
cie marzyło o tym, by na głos po-
wiedzieć Moja Ojczyzno – niestety 
przez wiele lat nie wolno im było 
tego mówić, ani nawet myśleć. My 
dzisiaj możemy to robić swobod-
nie, ale od nas właśnie wymaga 
się abyśmy pamiętali o tym, komu 
to zawdzięczamy. Jeśli ja Boże za-
pomnę o nas, Ty Boże zapomnij o 
mnie. Takiemu spotkaniami jak to 
dzisiaj dajemy świadectwo na to, 
że nie zapomnieliśmy o przeszło-
ści i nie zapomnimy, dopóki ostat-
ni Sybirak będzie żył na ziemi no-
wogardzkiej. Ubolewam tylko, że 
wciąż tak mało młodych ludzi spo-
tyka się z nami w tych dniach. 

Pod tym pomnikiem również 
odmówiono modlitwy i zapalo-
no świece. Czym jest dzień kolej-
nej rocznicy tamtych tragicznych 
wydarzeń dla nowogardzkich ży-
jących jeszcze Sybiraków. Spytali-
śmy o to niektórych z nich obec-
nych na uroczystości.

Cóż ja mogę dzisiaj powiedzieć. 

Może to, że sama zakopałam w 
Kazachstanie ojca, a moja Matka 
leży w syberyjskim lesie. Wywieź-
li nas jak miałam 18 lat. Harowa-
łam tam jak wół – mówi, nie ukry-
wając wzruszenia Anna Salamoń-
ska, która wróciła z Syberii w 1946 
roku, wraz z dwojgiem młodszego 
rodzeństwa.

 Ja tylko nie zapomnę nigdy tej 
nocy, gdy po nas przyszli. Mama 
zdążyła zabrać tylko niewielki pa-
kunek. Zabrali nas z domu prak-
tycznie bez niczego na mróz. Bez 
ubrań, bez jedzenia, bez dokumen-
tów – wspomina Tadeusz Kozieł, 
który miał 4 latka, gdy wraz z ro-
dziną został deportowany do Ro-
sji. Do Polski wrócił również w 
1946 roku. Miał więcej szczęścia 
niż pani Anna. Na Syberii prze-
trwała cała jego 8 osobowa ro-
dzina, choć ojciec dojechał kilka 
miesięcy później. 

Podróż powrotna trwała ponad 
miesiąc. Podczas jednego z posto-
ju mój Ojciec wyszedł, by poszu-
kać czegoś do jedzenia. W pocią-
gu nie mieliśmy bowiem żadnych 
produktów. Nie zdążył wrócić. Po-
ciąg ruszył bez niego. Dojechał cu-
dem. Odnalazł nas w Nowogardzie 
po trzech miesiącach – dodaje pan 
Tadeusz. 

Po zakończeniu zebrani  pozo-
wali do pamiątkowej fotografii 
wykonanej przez  red. nacz. DN 
Marcina Simińskiego. (zdjęcie  
poniżej)

Z osób publicznych  na uroczy-
stości zauważyliśmy tylko radne-
go Marka Krzywanię. Był też wy-
dawca DN, Marek Słomski.

Red.

Od redakcji
Nieobecność władz na takiej 

uroczystości  jest przede wszyst-
kim przykrym faktem. Sybiracy 
wygonieni ze swojej ziemi i swo-
ich domostw, po latach tułaczki 
i syberyjskiej gehenny byli jedną 
z głównych grup osiedleńczych 
przybyłych na ziemie zachodnie, 
również do Nowogardu. I to oni, 
nasi ojcowie i dziadkowie budo-
wali, tworzyli tutaj polskość i to 
oni uprawiali tę ziemię, służyli 
swoją pracą tej nowej małej oj-
czyźnie. To oni byli tutaj pierwsi. 
DN jest w trakcie opracowywania 
materiałów archiwalnych, które 
pokazują  jak wielu ich było i jak 
się tutaj zasłużyli – będziemy to 
publikować. Oczywiście nie Oni 
tutaj rządzili, to należało do par-
tyjnego aparatu ideologicznego, 
który miał ich Sybiraków utrzy-
mywać w ryzach i pilnować, czy 
oby nie wspominają tamtych cza-
sów i losów jakie zgotował  naro-
dowi polskiemu, także 10 lutego 
1940 roku wschodni sąsiad . 

Dlatego wiele lat milczeli i byli 
sami, ze swoimi wspomnieniami 
i ze swoimi przeżyciami, z tra-
gediami najbliższych i stałym lę-
kiem, czy nie brakuje chleba. Dzi-
siaj też byli sami, władz nie było, 
tak jakby sprawy nie było. Rów-
nież nie mamy informacji, aby 
w którejś z nowogardzkich szkół 
coś na ten temat przygotowano, 
jakąś pogadankę, jakąś lekcję ze 
świadkiem historii…  Przykre po 
ludzku dla Sybiraków, dla naszej 
narodowej godności, a dla nas też 
skandaliczne.  
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Zatrzymani za pobicie 
Nowogardzcy policjanci zatrzymali dwóch męż-
czyzn, którzy ciężko pobili 60-latka. Sąd Rejonowy 
w Goleniowie zastosował wobec zatrzymanych śro-
dek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji. 

W piątek wieczorem w cen-
trum Nowogardu, dwóch mło-
dych mężczyzn zaatakowało 
60- latka jadącego rowerem. 
Napastnicy zrzucili mężczyznę 
z roweru, a następnie bili i ko-
pali go po całym ciele. W pew-
nym momencie zabrali mu ro-
wer i uciekli. Po chwili wrócili 
i znów zaczęli bić leżącego na 
ziemi pokrzywdzonego. Kie-
dy sprawcy zorientowali się, 
że ktoś zauważył tą sytuację i 
powiadamia Policję, uciekli. 
Dyżurny, który odebrał zgło-
szenie o pobiciu, natychmiast 
wysłał na miejsce patrol Poli-
cji. Policjanci jadący na miej-
sce zdarzenia wybrali mało 
uczęszczaną drogę, przypusz-
czając, że będą nią uciekać po-
dejrzani. Zbliżając się do wska-
zanego miejsca zdarzenia, za-

uważyli nienaturalnie zacho-
wujących się mężczyzn, któ-
rzy okazali się sprawcami tego 
zdarzenia. Podczas zatrzyma-
nia mężczyźni byli agresywni 
i znajdowali się w stanie nie-
trzeźwości. 17-latek miał we 
krwi 1,5 promila, natomiast 
19-latek prawie 3 promile. Na 
miejsce zdarzenia przyjechało 
pogotowie i udzieliło pomocy 
poszkodowanemu mężczyź-
nie, który posiadał obrażenia 
głowy, żeber i kończyn.

Prokuratura Rejonowa w 
Goleniowe po przedstawieniu 
zarzutu pobicia z art.158§1 KK 
zastosowała wobec zatrzyma-
nych dozór Policji. Mężczy-
znom grozi do 3 lat pozbawie-
nia wolności.

podkom. Marta Maciejuniec   

Wanda Waszak, lat: 82, zmarła: 07.02.2013r, pogrzeb: 
09.02.2013r, pogrzeb odbył się na cmentarzu w Nowogardzie. 

Marian Jaworski, lat: 80, zmarł: 08.02.2013r, pogrzeb: 
11.02.2013r, pogrzeb odbył się na cmentarzu w Nowogardzie.

Janina Urbańska, lat: 89, zmarła 08.02.2013r, pogrzeb 
11.02.2013r, pogrzeb odbył się na cmentarzu  w Strzelewie.

Kazimierz Czuba, lat: 78, zmarł: 08.02.2013r, pogrzeb: 
12.02.2013r, pogrzeb odbędzie się o godz. 14:00 na cmentarzu 
w Nowogardzie. 

Kazimierz Żywica, lat: 88, zmarł: 09.02.2013r, pogrzeb: 
12.02.2013r, pogrzeb odbędzie się o godz. 13:00 na cmentarzu 
w Dobrej. 

Anna Kulczycka, lat: 93, zmarła: 09.02.2013r, pogrzeb: 
12.02.2013r, pogrzeb odbędzie się o godz. 15:00 na cmentarzu 
w Dobrej. 

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

 w tych dniach odeszli do wieczności 

Pomóżmy sobie!
•	 Przyjmę narożnik pokojowy oraz segment kuchenny  tel. 665 - 566-856
•	 Przyjmę  wersalkę z fotelami oraz szafkę na dziecięce ubrania tel. 883-241-291 
•	 Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie, ławę pokojową i TV  tel.782-556-716
•	 Przyjmę fotel do biurka, informacja tel. 504-874-397 lub pod nr tel. red. 91 22-165 
•	 Przyjmę 2 fotele składane do spania dla dzieci  oraz narożnik pokojowy- tel.516 648-561 
•	 Przyjmę sprawną pralkę automatyczną tel:721 469-710 
•	 Przyjmę 2 fotele do siedzenia w dobrym stanie tel. 512-012-823 
•	 Przyjmę telewizor w dobrym stanie najlepiej LCD tel. 508 309-981 

Remont w SP 3 

Odświeżyli ściany i sufity 
Okres ferii, do dobry czas na remonty w placówkach oświatowych. Tak też było 
w  Szkole Podstawowej nr 3 w Nowogardzie, gdzie  został przeprowadzony re-
mont holu oraz ścian  pierwszego piętra w budynku szkoły. 

W ramach tych prac wymalo-
wano także  kaloryfery oraz po-
ręcze na korytarzach.  Ostatni 
remont  w tej szkole miał miej-
sce ponad 9 lat temu, a więc na-
zbierało się trochę pracy. 

Prace były wykonywane 
przez czternastu osadzonych z 
nowogardzkiego Zakładu Kar-
nego. Szkoła zakupiła  farby i 
narzędzia niezbędne do wyko-
nania zaplanowanego zakresu 
robót.  Za te wszystkie akcesoria 

niezbędne do remontu szkoła 
zapłaciła z faktur ok. 7.300 zło-
tych.  Cały remont przebiegał 
bardzo sprawnie i bez żadnych 
kłopotów. Dzieci są bardzo za-
dowolone nowym wizerunkiem 
szkoły, co na pewno będzie im  
służyć  podczas  przebywania 
na jej terenie” - informuje pod-
czas rozmowy  z DN, dyrektor  
Szkoły Podstawowej nr 3, Piotr 
Kazuba.

Jarek Bzowy 

Zrobili, ale źle…

Zamiast informować, dezinformują
Jakiś czas temu, gmina ustawiła w Żabówku znaki wskazujące drogi do poszcze-
gólnych posesji. Okazuje się jednak, że oznakowanie jest nieprecyzyjne. 

O montaż „drogowskazów”  
wnioskował w imieniu miesz-
kańców kolonii Żabowo jesz-
cze w listopadzie, radny Mar-
cin Nieradka. Mieszkańcy 
skarżyli się, że brak odpowied-
nich tablic utrudnia dotar-
cie do ich posesji. Stawarza to 
dla nich poważne zagrożenie. 
Zdarzało się bowiem, że kło-
pot z dotarciem do chorego 
miały służby ratownicze. 

Znaki ustawiono. Tyle że, jak 
twierdzi jeden z mieszkańców 
Żabówka, wymalowane na 
nich informacje wprowadzają 
w błąd. 

Na jednym z drogowskazów 
brakuje nr posesji, konkretnie 
nr 15. Poza tym, numeracja jest 
podana odwrotnie. Jest od nr 
16 do 19, a powinno być od 19 
w dół – mówi  nam mieszka-
niec wsi, który na dowód swo-

ich słów dostarczył do redak-
cji także zdjęcie nowych tablic 
(załączone przy tekście). 

Zwróciliśmy się z prośbą o 
wyjaśnienie tej sprawy do UM 
w Nowogardzie.  Do zamknię-
cia bieżącego numeru gazety 
nie otrzymaliśmy odpowiedzi. 

MS
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Inicjatywa obywatelska uchwały Rady Miasta i Gminy (WYKAZ OSÓB) 
  
             Na podstawie Statutu Gminy Nowogard   u d z i e l a m   p o p a r c i a   
             Inicjatywie złożenia projektu obywatelskiego uchwały Rady Miasta i Gminy w Nowogardzie w sprawie: 
   
Wystąpienia przez Radę Miasta i Gminy w Nowogardzie z wnioskiem do ministerstwa ds. administracji o zmianę nazwy powiatu 
goleniowskiego na nazwę powiat goleniowsko-nowogardzki. Jednocześnie upoważniam pełnomocnika inicjatywy obywatelskiej do 
podejmowania przewidzianych prawem działań w powyższej sprawie. 
          
Lp. Imię i nazwisko  PESEL Adres stałego zamieszkania (pełny) Podpis (wyraźnie) 
1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

                                                             
      Pełnomocnik inicjatywy obywatelskiej:  Paweł Słomski 72-200 Nowogard ul Pocztowa 6                      

Powiat goleniowsko -nowogardzki

Podpisy do końca tygodnia
Trwa zbieranie podpisów pod  projektem obywatelskiej inicjatywy uchwały rady miasta i gminy w Nowogardzie w sprawie wniosku o zmianę  nazwy powiatu  na po-

wiat goleniowsko-nowogardzki. Podpisy spływają  nadal po kilkadziesiąt każdego dnia ale ten etap akcji zbliża się powoli do końca. Będziemy zbierać jeszcze do koń-
ca tego tygodnia i dlatego prosimy Wszystkich, którzy jeszcze nie mieli okazji na  podpisanie tego wyrazu woli obywatelskiej o dokonanie tego w najbliższych dniach. 
Jednocześnie dziękujemy także  tym którzy dotychczas  zaangażowali się w zbiórkę. Cała procedura związana z przygotowaniem złożeniem i rozpatrywaniem naszego 
wniosku  jest  także wyjątkową okazja do uświadomienia decydentom, że organizacja funkcjonowania powiatu  w praktyce skutkująca koncentracją środków, działań 
i  uzysków głównie na mieście powiatowym jest błędna. Należy podejmować kroki również strukturalne które zapewnią, że ten szczebel samorządu w znacznie więk-
szym niż obecnie stopniu służy całemu obszarowi powiatu  i zapewnia zrównoważony rozwój. Istota jest więc tutaj  dekoncentracja  możliwości. Zmiana nazwy jest  
ważnym  nie tylko symbolicznym środkiem do tego celu. Zapraszamy też na facebook: „ TAK-dla-nazwy-powiat-goleniowsko-nowogardzki”.

Skarbnik uspokaja

Odpowiedź UM Nowogard
Otrzymaliśmy pismo podpisane przez skarbnika miejskiego pana M. Marchewkę. Oto jego treść:

W nawiązaniu do artykułu z 
dnia 18 stycznia 2013 r. Dziennika 
Nowogardzkiego pt. „ Nowa bryka 
dla nowogardzkich policjantów ! ” 
pragnę zauważyć, iż stwierdzenia 
cyt. „ … żaden z pytanych przez 
nas radnych nie przypomina sobie, 
aby burmistrz konsultował z radą 
miejska decyzję o dofinansowaniu, 
pokaźną przecież kwotą, nowego 
policyjnego auta.” oraz „ …gmina 
znajduje się na granicy zadłuże-
nia, które grozi zarządem komisa-
rycznym.” są nie prawdziwe.

Odnosząc się do pierwszego 
stwierdzenia w sprawie dofinan-
sowania zakupu samochodu służ-
bowego dla Komisariatu Policji w 
Nowogardzie, informuję, iż niniej-
szy wydatek został zabezpieczony 
zgodnie z uchwałą Nr XV / 115 / 
12 Rady Miejskiej w Nowogardzie 
z dnia 29 lutego 2012 roku w spra-
wie zmian w budżecie gminy No-
wogard na rok 2012 (kopia własna 
w załączeniu, oryginał w Biurze 
Rady Miejskiej), w treści niniejszej 

uchwały zapisano cyt. „ zwiększyć 
wydatki w budżecie gminy … z 
tego: komendy wojewódzkie policji 
– dofinansowanie zakupu samo-
chodu służbowego 32.500 zł ( dział 
754, rozdział 75404, § 6170 )” .

W związku z powyższym, stwier-
dzenie w przedmiotowym artykule 
o braku akceptacji wydatku przez 
Radę Miejską należy uznać za nie 
prawdziwe.

Ponadto należy zauważyć, iż 
zgodnie z art.7 ust.1 pkt.14 usta-
wy o samorządzie gminnym jed-
nym z głównych zadań własnych 
gminy jest utrzymanie „porządku 
publicznego i bezpieczeństwa oby-
wateli oraz ochrony przeciwpoża-
rowej i przeciwpowodziowej…”, 
dlatego też Rada Miejska w bu-
dżecie bieżącego roku zabezpieczy-
ła na ten cel 286 tys. zł, z czego 25 
tys. na patrole piesze policji, które 
są finansowane od wielu lat da-
jąc mieszkańcom gminy Nowogard 
poczucie bezpieczeństwa i spokoju 
publicznego.

W przypadku drugiego niepraw-
dziwego stwierdzenia , odnoszące-
go się do groźby wprowadzenia za-
rządu komisarycznego, informuję, 
iż mieszkańcy mogą spać spokoj-
nie, zarząd komisaryczny gminie 
nie grozi. Zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami organem upraw-
nionym do wprowadzenia zarzą-
du komisarycznego jest Premier. 
Warto wiedzieć, iż wprowadzenie 
tak drastycznych rozwiązań, jest 
możliwe w sytuacji zagrożenia re-
alizacji zadań publicznych gminy. 
W tym miejscu należy podkreślić, 
iż gmina Nowogard w pełni

zabezpiecza zadania własne cze-
go odzwierciedleniem jest z Wie-
loletnia Prognoza Finansowa za-
opiniowana pozytywnie przez or-
gan nadzoru RIO. Na podstawie, 
niniejszej prognozy należy stwier-
dzić, iż dochody gminy w pełni 
zabezpieczają zadania własne w 
gminie Nowogard .

Wobec powyższego uprzejmie 
proszę o dokonanie sprostowania 

w najbliższym wydaniu Dziennika 
Nowogardzkiego.

Nowogard, dnia 21 stycznia 
2012 roku Skarbnik gminy Nowo-
gard

Marcin Marchewka

Od redakcji: Dziękujemy za 
wyjaśnienia chociaż przekłamują 
one zawarte w naszym tekście py-
tania wątpliwości i stwierdzenia.

Po pierwsze, nie twierdzili-
śmy, że pozycji dotyczącej zaku-
pu samochodu w budżecie nie 
ma, ale, że nie ma jej w tekście 
publicznie dostępnym. Wyrazi-
liśmy też przekonanie, że skarb-
nik nam te pozycje wskaże, oto 
właściwy cytat z artykułu

„Mamy nadzieję, że gdzieś jed-
nak ten zapis realnie istnieje, a 
skarbnik go nam wskaże explici-
te(w sposób nie budzący wątpli-
wości)”

Jak się okazało, zapis ten ist-
nieje nie w podstawowym tek-

ście uchwały budżetowej, ale 
w poprawce przyjętej w ciągu 
roku. Warto  by było zastanowić 
się, czy w tak ważnym tekście 
jak uchwała budżetowa, nie na-
leżałoby sporządzać po każdej 
poprawce w roku budżetowym 
czegoś w rodzaju tekstu jedno-
litego, poprzez dopisanie tej po-
prawki do podstawowego testu 
budżetu. 

Po drugie, przypomnieliśmy, 
że Gminie brakuje tylko  około 
5% do osiągnięcia 

60% zadłużenia liczonego od 
kwoty dochodów gminy, co sta-
nowi ustawową granicę zadłu-
żenia, przekroczenie której sta-
nowi zagrożenie zarządem ko-
misarycznym. Pisaliśmy więc 
o kryteriach zagrożenia zarzą-
dem, a nie o procedurze jego 
wprowadzenia. Ale dziękujemy 
Skarbnikowi za przypomnienie 
tej procedury. 

Reasumując tekst p. Skarb-
nika, potwierdza nasze przy-
puszczenie, że w 2012 roku no-
wogardzka policja ustawowo 
finansowana z budżetu pań-
stwa, otrzymała z naszej gminy 
wsparcie na roczne zadania w 
kwocie ponad 55000 zł.

Redakcja    
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Sprzedam nowe, własnościowe,  
2 pokojowe mieszkanie o pow. 58 m2 
w Nowogardzie na ulicy Racibora I 4

KONTAKT:                PIB „PRO-BUD s.c.
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14
tel.: 91 39 25552; 783 570 056    www: probud-nowogard.pl

Zapraszamy wszystkich, a w szczególności zwolenników brzmie-
nia bassu, perkusji oraz gitary elektrycznej w psychodelicznej od-
słonie. Pozwólcie tej muzyce zawładnąć wszystkimi częściami 
ciała! :D 

15 lutego (piątek) 2013 r. o godzinie 18:00 w Klubokawiarni 
„Kulturalna”:

ParadaPanaTło - To psychodeliczno-alter-
natywny rock&roll. Połączenie zwartej sek-
cji rytmicznej, która napędza całość wlewając 
olej w tłoki, z gitarą wypełniającą przestrzeń 
do granic horyzontu wyobraźni. Muzyka ta, 
jest mocno obrazowa, a zarazem daje niezłe-
go kopa. Kapela wywodzi się z ezoteryczne-
go Goleniowa, miasta położonego w centrum 
puszczy, gdzie przemysł drzewny kwitnie, a na 
obrzeżach miasta rozpościerają się liczne fa-
bryki. W zetknięciu się z Panem Tło i jego Pa-
radą nie można być obojętnym, trzeba się temu poddać. 

Skład: Łukasz Prunesti- bass, Marek Krawczyk- drums, Rado-
sław Pietunow- guitar 

Po raz drugi w Klubokawiarni „Kulturalna” zawita 
uważany za jednego z najlepszych w Polsce króla gramo-
fonów - reprezentant Szczecina DJ Twister! Jego występ 
supportować będą reprezentanci nowogardzkiego pod-
ziemia: SivVy 2V & Zen oraz DNA.

16 lutego (sobota) 2013 r. o godzinie 18:00, cena biletów: 
10 zł

DJ Twister - czyli Grzegorz Czerkasow, urodził się w Szcze-
cinie i właśnie w tym mieście rozwijał swoje pasje muzyczne. 
W latach 90-tych udzielał się nie tylko jako DJ, ale również pro-
ducent, w szczecińskiej grupie hiphopowej SNUZ, w skład której 

wchodzili m.in. Sobota, DJ Tony Jazzu (wówczas Seba), czy też Aśka Tysz-
kiewicz - znana z prowadzenia audycji hiphopowej „Wu-Doo” w Polskim 

Radiu Szczecin. DJ Twister zyskał swoją renomę „scratchami”, którymi 
ubarwiał nagrania wielu topowych raperów jak np. Eldo, Don-

GURALesko, Ten Typ Mes.   
KR

„Śpiewajmy razem”
- warsztaty  Młodzieżowego  Zespołu  
ludowego Bodzęcinianie
Od początku ferii szkolnych w świetlicy wiejskiej w Bo-
dzęcinie trwają warsztaty wokalne Młodzieżowego Ze-
społu Ludowego. Na zajęciach zorganizowanych przez 
Grażynę i Jerzego Salwa, młodzież szkoli umiejętności 
związane w wykonywaniem pieśni ludowych.  

Państwo Grażyna i Jerzy Sal-
wa od listopada 2012 roku pro-
wadzą zespół muzyczny Bodzę-
cinianie. Mimo, że zespół ma za 
sobą jedynie trzy miesiące ćwi-
czeń, odniósł już spore sukcesy. 
Do takich można zaliczyć kon-
cert w kościele pod wezwaniem 
św. Mikołaja w Bodzęcinie z 
okazji Świąt Bożego Narodzenia 
26 grudnia 2012 roku. 

Dodatkowym bodźcem do 
działania jest projekt  w porozu-
mieniu z LGD Szanse Bezdroży 
Gmin Powiatu Goleniowskiego. 
Instruktorem, pod okiem które-
go młodzież ćwiczy swoje zdol-
ności wokalne jest pani Katarzy-
na Kielar. 

Zajęcia polegają na przepro-
wadzeniu warsztatów wokal-
nych pod okiem instruktora oraz 
organizatorów przedsięwzięcia. 
Ponadto celem jest zintegrowa-
nie uczestników, przygotowanie 
warsztatowców do wykonywa-
nia  piosenek oraz prezentacji 
utworów na scenie. Nieodzow-
nym elementem zajęć jest prak-
tyczne zastosowanie umiejętno-
ści wokalnych nabytych w trak-
cie ćwiczeń. Na zajęciach mło-
dzież przy akompaniamencie 
akordeonu potrafi już świetnie 
zaintonować kilka standardo-
wych pieśni ludowych. W reper-
tuarze znalazły się znane tematy: 
„Ja do lasu, nie pojadę”, „W zie-
lonym gaju „Krakowianka”, czy 
„Czerwone jagody”.

Udział w projekcie mieszkań-
ców wsi jest szansą na między-
pokoleniowe zbliżenie społecz-
ności Bodzęcina. Wśród uczest-
ników znajdziemy nie tylko mło-
dzież szkolną, lecz także osoby 
starsze. Takie połączenie młodo-
ści oraz doświadczenia jest bar-
dzo dobrym przykładem pracy 
zespołowej, z której wszystkie 
strony są bardzo zadowolone.   

Mimo tego, że zespół działa 
niedługo, to plany na najbliższą 
przyszłość powoli się krystalizu-
ją. Działanie edukacyjne w part-
nerstwie ze Stowarzyszeniem 
szanse Bezdroży jest tylko eta-
pem w rozwoju Bodzęcinian.  

- Pierwszą, najważniejszą 
sprawą jest ubranie zespołu. W 
najbliższej przyszłości mam za-
miar pozyskać fundusze na ten 
cel. Kolejnym etapem będzie 
przygotowanie i występ z oka-
zji dnia dziecka w czerwcu 2013 
roku – tak o planach zespołu 
opowiada założyciel zespołu Ja-
rzy Salwa. 

Działanie edukacyjne zostało 
dofinansowane ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Obszarów Wiejskich 
w ramach Osi LEADER dzia-
łania 4.31, Funkcjonowanie lo-
kalnej grupy działania, nabywa-
nie umiejętności i aktywizacja 
objętego Programem Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013.

opr. Przemysław Saja 
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„Żubr” zostanie, ale na przód wychodzi „Jedynka” 

Bank Pekao  zmienia wizerunek
Dlatego też,  ze ściany oddziału placówki Banku, mieszczącej się przy ul. Ban-
kowej zniknął charakterystyczny żubr, a w jego miejsce zamontowano nowe ta-
blice. Na nich zupełnie inne niż dotychczas barwy i symbole, choć jak się oka-
zuje, sympatyczny mieszkaniec Puszczy Białowieskiej całkiem z banku się „nie 
wyprowadził”. O tym dlaczego Pekao  zmieniło swoje logo i co  nowy wizerunek  
oznacza dla zwykłych klientów banku, rozmawiamy z Elżbietą Goc, dyrektorem 
nowogardzkiego oddziału tejże instytucji finansowej. 

Dziennik Nowogardz-
ki: Kilka dni temu ze ścian 
nowogardzkiego oddziału 
banku Pekao zniknęła tabli-
ca z charakterystycznym żu-
brem - znakiem firmowym 
banku. W zamian za to po-
jawiły się nowe tablice w in-
nej kolorystyce i zmienionym 
logo. Skąd te zmiany wize-
runku? 

Elżbieta Goc: Od czerwca 
2012 roku Bank Pekao SA, jako 
sponsor Narodowy UEFA Euro 
2012 pojawił się w nowych bia-
ło czerwonych barwach. Nowy 

logotyp w swojej stylizacji pod-
kreśla przynależność do Uni-
Credit, ale jednocześnie zacho-
wuje silnie i dobrze ugrunto-
wanej na polskim rynku nazwy 
”Bank Pekao”, która pozostaje 
niezmienna. Nowy znak to bia-
ła dynamiczna jedynka na czer-
wonym tle. Jest symbolem siły 
oraz czołowej pozycji na rynku, 
symbolem lidera.  Odświeżony 
znak  odzwierciedla nowocze-
sność, otwartość na klientów. 
Nie chcemy jednak całkowicie 
rezygnować z ŻUBRA. Jesteśmy 
z niego dumni i niezmiennie bę-

dziemy kontynuować najlepsze 
tradycje Pekao. Naszą siłą jest 
nazwa Bank Pekao, która jest 
symbolem solidności, doświad-
czenia, zaufania. Jako Bank od 
80 lat budujemy naszą trady-
cję i pracujemy nad pozytyw-
nym wizerunkiem. Żubr był w 
naszym logo przez ostatnie 13 
lat ( od 1999r roku ) i pozwolił 
przejść Pekao przez fuzję z Ban-
kiem BPH i globalny kryzys fi-
nansowy. Motyw żubra będzie 
wykorzystywany nadal w  na-
szej komunikacji reklamowej i 
naszych produktach. Tak więc 
Żubr stał się częścią kodu DNA 
Pekao.  

Co dla klientów banku Pe-
kao w Nowogardzie oznacza-
ją te zmiany? 

Nowy znak i barwy ułatwia-
ją  przekazywanie klientom in-
formacji na temat pozytywnych 
zmian, które zaszły w Pekao w 
ostatnich latach. W tym wpro-
wadzenia nowoczesnych usług 
i produktów, takich jak: banko-
wość mobilna, bankowość Pre-
mium, karty pre– paid, loka-
ty progresywne. Oddziały   sta-
ły   się bardziej widoczne, wy-
godne i atrakcyjne dla klien-
tów. Chcemy być najlepszym 
bankiem dla Naszych klientów 
i jeszcze lepiej odpowiadać na 
ich potrzeby.

Nowy znak  i barwy  do tra-
dycyjnych wartości   takich jak 
solidność i stabilność, które nie-

sie nazwa Bank Pekao   dodał 
również aspekt   nowoczesno-
ści oraz europejski wymiar. Po 
zmianie logo klientom   łatwiej 
jest rozpoznać banki za grani-
cą – spójna identyfikacja   wi-
zualna, łatwiej   odszukać ban-
komat. Chcemy   być nowocze-
śni, innowacyjni, dynamiczni, 
jeszcze bardziej zorientowani 
na klienta.  Oczywiście przed 
rozpoczęciem procesu rebran-
dingu (proces zmiany marki,  
loga lub nazwy firmy – najczę-
ściej, związany np. z wejściem 
w nową grupę udziałowców 
– dop. red.) przeprowadzili-
śmy badania. Nowe logo  klien-
ci ocenili jako atrakcyjne i no-
woczesne.   Żubr kojarzył im 
się z konserwatyzmem i zaufa-
niem, natomiast  nowa  „Jedyn-
ka” przynosi klientom   skoja-
rzenia z nowoczesnością i dy-
namizmem, a w połączeniu z 
nową wizualizacją zwiększa 
chęć do nawiązania relacji z 
Bankiem o 80 %. Klienci jako 
najważniejsze cechy wskazali   
zaufanie, dojrzałość i tradycję. 
Nowe logo charakteryzuje wy-
raźnie zwiększona czytelność i 
rozpoznawalność znaku. Skoja-
rzenia z logotypem Grupy dają 

Naszym klientom międzynaro-
dowy wymiar, dostęp do szero-
kiej sieci europejskiej UniCredit 
i unikalnych kompetencji za-
pewniających najwyższą jakość 
usług. Nowa szata graficzna ak-
centuje i podkreśla   dynamicz-
ne zmiany oraz otwiera nas na 
młodych, wymagających klien-
tów. Nasi  Klienci często podró-
żują, chcemy, aby   nie czuli się 
zagubieni, aby   mogli  w pełni 
korzystać z   usług zarówno w 
kraju jak i za granicą.

Ilu klientów obsługuje 
Bank Pekao SA w Nowogar-
dzie? Ilu z nich to klienci „de-
taliczni”, a ilu to „biznesowi”?  

Odział w Nowogardzie obsłu-
guje ponad 8 tys. klientów, z cze-
go ok. 400  to klienci biznesowi. 
Obsługujemy klientów z nasze-
go rynku lokalnego, ale nie tyl-
ko. Naszymi klientami  są także 
mieszkańcy i firmy z innych wo-
jewództw, dla których  jesteśmy 
godnym  zaufania  Oddziałem. 
Satysfakcja Klienta jest naszym 
najwyższym celem.   Wszystkie 
nasze  projekty i inicjatywy mu-
szą  są podporządkowane temu 
celowi.

Rozmawiał Marcin Simiński 

Goc Elżbieta - dyrektor Pekao S.A. w Nowogardzie
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Kolejny silny rywal nie ogrywa „rezerwowych”

Pomorzanin II remisuje z Regą
Pomorzanin II Nowogard imponuje wynikami meczów sparingów. Po rozgromieniu A-
-Klasowej Sparty Gryfice, przyszedł remis 3:3 z jeszcze wyżej notowanymi rywalami z 
Trzebiatowa. Cieszy poukładana gra i wysoka skuteczność. Do rozpoczęcia rundy rewan-
żowej jeszcze sporo czasu, jednak jeśli ta świetna dyspozycja nigdzie „nie uleci” - drugi ze-
spół powinien nie mieć problemów z wywalczeniem awansu.

Rega Trzebiatów - Pomorzanin II Nowogard 3:3 
`Marek Podbiegło, Przemysław Laszkiewicz, Michał Cyran
Skład Pomorzanina II - Krzysztof Haberski - Krzysztof Domanowski, Maciej Grzejszczak, Grzegorz Skrzecz, Ja-

rosław Fijałkowski - Marek Podbiegło, Jarosław Kaczmarek, Marcin Skórniewski, Michał Cyran, Dariusz Iwaniuk, 
Przemysław Laszkiewicz - Max Pokorski, Grzegorz Żyła.

Mecz odbył się na sztucz-
nej murawie boiska w Trze-
biatowie o godzinie 12:30, 
trenerzy ustalili przed grą, że 
mecz zostanie podzielony na 
trzy kwarty po 30 minut. Po-
morzanin przystąpił do tego 
meczu uskrzydlony wysokim 
zwycięstwem ze Spartą Gryfi-
ce 3:9. Przypomnijmy, że Rega 
Trzebiatów rywalizuje z I ze-
społem Pomorzanina w Wo-
jewódzkiej Okręgówce, a więc 
aż 3 klasy rozgrywkowe wy-
żej niż „rezerwowi”. To jednak 
nie przeszkadzało piłkarzom z 
B-Klasy w objęciu prowadze-
nia. Po szybkim kontrataku, 
Grzegorz Żyła staje przed oka-
zją do zdobycia gola, jednak 
jest nieprawidłowo powstrzy-
mywany w polu karnym, cze-
go efektem jest rzut karny. 
Piłkę na jedenastym metrze 
ustawił Marek Podbiegło i 
technicznym strzałem wypro-

wadza swój zespół na prowa-
dzenie. Niedługo po tym golu 
Rega doprowadza do wyrów-
nania, wykorzystując błędy w 
obronie rywali. Gra wciąż była 
bardzo wyrównana i zarówno 
gospodarze jak i goście, mogli 

objąć prowadzenie. Ta sztuka 
jako pierwszym udała się go-
ściom z Nowogardu. Idealne 
dośrodkowanie wykorzystał 
Przemysław Laszkiewicz, któ-
ry skorzystał ze swojego wzro-
stu i strzałem głową odzyskał 

prowadzenie dla Pomorzani-
na. Kolejne bramki były au-
torstwa piłkarzy z Trzebia-
towa. Najpierw Rega dopro-
wadza do wyrównania, nato-
miast po błędzie Haberskie-
go pada gol na 3:2. Pomorza-

nin nie odpuszczał do końca, 
co przyniosło efekty w posta-
ci gola numer 3. Marcin Skór-
niewski uderzył technicznie 
przed polem karnym, bram-
karz Regi miał sporo kłopo-
tów i musiał odbijać piłkę, 
skorzystał z tego faktu Michał 
Cyran, który dopadł do futbo-
lówki i skierował ją do bramki 
obok bezradnego bramkarza. 
W samej końcówce meczu za-
równo Rega, jak i goście, mo-
gli przesądzić wynik na swoją 
korzyść, jednak zabrakło sku-
teczności. Najlepszą okazję 
dla Pomorzanina w końcówce 
meczu zmarnował niezwykle 
ostatnio skuteczny Max Po-
korski. W najbliższy weekend 
kolejnymi sparingowymi ry-
walami będą piłkarze Dąbrovii 
Stara Dąbrowa.

KR

Siatkarskie rozgrywki lZS

Ciasno w czołówce!
W sobotę (9 lutego) w hali SP nr 4 w Nowogardzie, siatkarze walczący w lidze LZS rozgrywali 12 kolejkę. Po sobotnich meczach, Woj-
cieszyn wraca do gry po zwycięstwie nad Czermnicą. Do końca rozgrywek jeszcze tylko dwie kolejki, a aż trzy zespoły mają na koncie 
taką samą liczbę punktów i szansę na mistrzostwo!

Rywalizację rozpoczęły dwie 
sąsiadujące w tabeli drużyny: 
Szczytniki i Nadleśnictwo No-
wogard. Siatkarze z Nowogar-
du nie byli wstanie się przeciw-
stawić 4 drużynie rozgrywek, 
która bez problemów wygrywa 
bez straty seta. Szczytniki do 
prowadzącej „wielkiej trójki” 
tracą 6 punktów i nie mają już 
szans na mistrzostwo, jednak 
zawodnicy tej drużyny nie mu-
szą się martwić o aktualną po-
zycję, gdyż pomiędzy nimi, a 
zespołami zajmującymi niższe 
pozycje, jest 9 punktów różni-
cy. W kolejnym meczu Sikor-
ki rywalizowały z Zakładem 
Karnym. Siatkarze z Nowogar-

du zdołali wygrać jedynie seta, 
dobrze dysponowany zespół 
z Sikorek był poza zasięgiem 
rywali. Sikorki według swoje-
go planu - od zwycięstwa do 
zwycięstwa kroczą po mistrzo-
stwo. Jednak prócz nich apetyt 
na zwycięstwo w rozgrywkach 
mają siatkarze Czermnicy i 
Wojcieszyna, którzy rywalizo-
wali ze sobą w ostatnim meczu 
dnia. Czermnica w przypad-
ku zwycięstwa byłaby już bar-
dzo bliska ostatecznego suk-
cesu, z takim scenariuszem 
nie chcieli się pogodzić tracą-
cy do lidera 3 punkty zawod-
nicy z Wojcieszyna. W efekcie 
Wojcieszyn sprawia, że kibice 

rozgrywek z hali SP nr 4 w No-
wogardzie, będą wciąż mogli 
się emocjonować zaciętą wal-
ką o mistrzostwo, gdyż ogry-
wa Czermnicę 3:1 i wraca do 
gry! Tego dnia był zaplanowa-
ny jeszcze jeden mecz pomię-
dzy Kościuszkami i Ostrzycą, 
jednak siatkarze z Kościuszek, 
nie stawili się na swoim meczu 
i przegrali walkowerem. Trzy 
punkty za walkower, to pierw-
sza zdobycz punktowa w tym 
sezonie dla Ostrzycy. W tabe-
li bardzo ciasno! Kolejność po-
szczególnych drużyn wynika z 
dodatniego bilansu setów wy-
granych i przegranych.  Przy-
pomnijmy, że do końca już tyl-

12 kolejka:
Szczytniki - Nadleśnictwo 3:0
Sikorki - ZK Nowogard 3:1
Kościuszki - Ostrzyca  0:3 (walkower)
Czermnica - Wojcieszyn 1:3

M M Sety +/- P
1 Sikorki 12 32 / 12 28
2 Czermnica 12 32 / 14 28
3 Wojcieszyn 12 31 / 14 28
4 Szczytniki 12 25 / 18 22
5 Nadleśnictwo N-d 12 21 / 26 13
6 ZK Nowogard 12 16 / 30 12
7 Kościuszki 12 13 / 29 9
8 Ostrzyca 12 5 / 33 3

ko dwie kolejki- już niebawem 
przekonamy się, czy w 2013 
roku tryumfować będą siat-

karze z Sikorek, Czermnicy,a 
może z Wojcieszyna?

KR

Piłkarze Pomorzanina II są na najlepszej drodze aby ponownie zyskać miano Rycerzy Wiosny
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Pomorzanin ogrywa Spartę Gryfice

Miklas jak wino!
W sobotę (9 lutego) o godzinie 17:30 w Płotach, Po-
morzanin Nowogard rozgrywał mecz sparingowy 
ze Spartą Gryfice. Mecz był jednostronnym wido-
wiskiem i popisem jednego aktora! Krystian Miklas 
zdobył wszystkie bramki dla swojego zespołu, Mate-
usz Krupski obronił karnego i dzięki temu Pomorza-
nin bez problemów ogrywa Spartę 5:1.

Sparta Gryfice - Pomorzanin Nowogard 1:5 
(1:3)`Krystian Miklas x5

Skład Pomorzanina: Jacek Malanowski (Mateusz Krupski) - Marcin Skórniewski, Maciej Grzejsz-
czak, Paweł Łuczak, Tomasz Wąsik - Michał Cyran, Gracjan Wnuczyński, Maciej Dobrowolski, Syl-
wester Bednarek, Kamil Lewandowski (Maciej Gołdyn) - Krystian Miklas.

Przed tygodniem Spartę Gryfi-
ce podejmowali piłkarze drugie-
go zespołu, wówczas padł wynik 
3:9 dla „rezerwowych”, a 5 bra-
mek zdobył Max Pokorski. Hi-
storia ponownie się powtórzyła! 
Pierwszy zespół już nie rozgro-
mił Sparty tak okazale, ale za-
aplikował rywalom 5 goli, które 
były autorstwem jednego zawod-
nika-Krystiana Miklasa! Pomo-
rzanin rozpoczął z juniorem w 
wyjściowym składzie Tomaszem 
Wąsikiem, który zebrał bardzo 
pochlebne recenzje za swój wy-

stęp. Strzelanie rozpoczęło się 
po idealnej asyście Lewandow-
skiego, który wypatrzył niepil-
nowanego Miklasa. Napastnik 
Pomorzanina, jak na rutyniarza 
przystało, spokojnie „objechał” 
bramkarza i otworzył wynik tego 
spotkania. Z drugą bramką snaj-

per Pomorzanina miał już o wie-
le łatwiej, gdyż zdobył ją z rzutu 
karnego. Przy dwubramkowym 
prowadzeniu defensywa nowo-
gardzkiej drużyny nie ustrze-
gła się błędów, co wykorzysta-
li zawodnicy z Gryfic i zdobyli 
bramkę kontaktową. To był jed-
nak dzień Miklasa, który jesz-
cze przed przerwą skompletował 
klasycznego hat-tricka. Ponow-
nie podającym był Lewandow-
ski, Miklas otrzymał podanie już 
na połowie boiska, skorzystał ze 
swojej szybkości i zgubił obroń-

ców-mając przed sobą już tylko 
golkipera rywali potężnie ude-
rzył z 16 metrów nie dając szans 
bramkarzowi Sparty. Po zmianie 
stron w składzie Pomorzanina 
nastąpiły dwie zmiany. Za Ma-
lanowskiego w bramce pojawił 
się Mateusz Krupski, natomiast 

za Lewandowskiego wszedł Ma-
ciej Gołdyn. Obraz gry nie uległ 
zmianie, choć to Sparta jako 
pierwsza mogła zdobyć gola, po 
tym jak arbiter podyktował rzut 
karny. Mateusz Krupski w mi-
nionej rundzie miał kilka okazji 
do bronienia jedenastek, jednak 
brakowało szczęścia. Tym razem 
Krupski staną na wysokości za-
dania i obronił strzał z „wapna” 
wykonywany przez rywala. Oby 
to był dobry znak przed nadcho-
dzącą rundą rewanżową. Sytu-
acja w obronie była już ustabi-

lizowana do końca meczu, na-
tomiast w ataku wciąż szalał je-
den piłkarz... Czwarta bramka to 
wspólna akcja Wnuczyński - Mi-
klas, ten pierwszy podał, nato-
miast snajper Pomorzanina wy-
korzystał swoją szybkość - wy-
przedził bramkarza i skierował 
piłkę do pustej bramki. Na ko-
niec bramka po stałym fragmen-
cie gry, które przecież były głów-
ną bronią jeszcze na początku 
sezonu. Po idealnym dośrodko-
waniu, Miklasowi pozostało już 
tylko przyłożyć nogę i skierować 
piłkę do siatki. Cieszy gra, cie-
szy wynik oraz rywalizacja mię-
dzy słupkami, jednak najbardziej 
cieszy skuteczność napastnika 
nowogardzkiego zespołu. W naj-
bliższy weekend kolejnym rywa-
lem sparingowym będą piłkarze 
Jezioraka Załom.

KR

Mateusz Krupski w poprzedniej rundzie nie miał szczęścia do bronienia jedenastek

Krystian Miklas jest jak wino... Wierzymy, że utrzyma wysoką formę na 
rundę rewanżową

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

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

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

19.05.2008 r.

NABÓR DO VI EDYCJI 
PROJEKTU SYSTEMOWEGO

„Z BEZRADNOŚCI DO AKTYWNOŚCI”
TERMIN REKRUTACJI  

11 LUTY – 20 MARZEC 2013 r.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie realizuje pro-

jekt systemowy pn. „Z BEZRADNOŚCI DO AKTYWNO-
ŚCI”. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VII „Pro-
mocja integracji społecznej”, Działanie 7.1. Rozwój i upo-
wszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój 
i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe cen-
tra pomocy rodzinie w ramach Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki.

Projekt „Z BEZRADNOŚCI DO AKTYWNOŚCI” reali-
zowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 
Goleniowie w partnerstwie ze wszystkimi Ośrodkami Pomo-
cy Społecznej z terenu powiatu oraz Powiatowym Urzędem 
Pracy w Goleniowie.

Projekt adresowany jest do osób zagrożonych wyklucze-
niem społecznym, w tym do osób bezrobotnych korzysta-
jących ze świadczeń pomocy społecznej a także osób nie-
pełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej (15 – 64 
l.), usamodzielnianej młodzieży opuszczającej rodziny za-
stępcze i placówki opiekuńczo - wychowawcze. Celem ogól-
nym projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia osób 
bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo w tym niepełno-
sprawnych, usamodzielnianych wychowanków rodzin za-
stępczych lub placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz 
ograniczenie liczby dzieci kierowanych do pieczy zastęp-
czej w powiecie goleniowskim. 

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z różnych 
form aktywnej integracji, aktywizacji zawodowej, edukacyj-
nej, społecznej.

Działania są finansowane w ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego.

W lutym 2013 roku rozpoczyna się nabór do VI edycji pro-
jektu.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w 
projekcie.

Szczegółowych informacji o projekcie udziela pracownik 
socjalny projektu PO KL Anna Baran.

Biuro projektu:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie
ul. 3 Maja 6, 72-200 Nowogard pok. nr 11 w godz. 7.30 – 

15.30
tel. 91/39-20-200, fax 91/39-26-251
e-mail: ops@nowogard.pl
www.ops.nowogard.pl

Projekt systemowy „Z BEZRADNOŚCI DO AKTYWNOŚCI” realizowa-
ny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z umową nr UDA-
-POKL.07.01.02-32-010/08-00 z dnia 19.05.2008 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej ul. 3 Maja 6, 72-200 Nowogard, tel. 091/39-
26-289, fax 091/39-26-251, e-mail: ops@nowogard.pl
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Obchody Dnia Patrona w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalych

Z okazji Dnia Patrona w Ze-
spole Szkół Ponadgimnazjal-
nych miała miejsce wystawa po-
święcona Stanisławowi Staszi-
cowi, która została zorganizo-
wana przez nauczycieli języków 
obcych oraz uczniów klas tech-
nicznych i zawodowych. Prace 
o patronie naszej szkoły zostały 
przygotowane w języku angiel-
skim i niemieckim. Równolegle 
miała miejsce wystawa polsko-
-macedońska „My education – 
my future”. Prace pisemne przy-
gotowane zostały przez uczniów 
ZSP w Nowogardzie oraz SSOU 
„Kole Nedelkowski” w Veles. 
Wystawa została przygotowana 
przez nauczycielki języka nie-
mieckiego Panią Martę Portas i 
Magdalenę Wojciechowską oraz 
nauczycielkę języka angielskie-
go Panią Mirosławę Szymaniak. 

To jednak nie koniec wyda-
rzeń związanych z obchoda-
mi Dnia Patrona - uczniowie 
pod opieką Pani Anny Zamary 
przygotowali  wystawę poświę-
coną Stanisławowi Staszicowi  
w holu szkoły, przeprowadzono 
również sondę wśród uczniów 
ZSP dotyczącą naszego patrona. 

Kilka zdań o patronie ZSP 
Stanisławie Staszicu 

Stanisław Staszic był uczo-
nym, filozofem, działaczem go-
spodarczym, pisarzem politycz-
nym, jednym z czołowych re-
formatorów i uczonych polskie-
go oświecenia, zwolennikiem 
gruntownych reform systemo-
wych w Rzeczpospolitej. Prowa-
dził ożywioną działalność spo-
łeczno-polityczną, inspirując 
wiele inicjatyw, zmian w życiu 
kraju, przyczyniając się do po-

wstania rożnych organizacji i in-
stytucji. Był autorem dzieł poli-
tycznych, w których zawarł wie-
le cennych uwag, dotyczących 
politycznego porządku w Polsce. 
Jego refleksje, przemyślenia i 
uwagi mocno wpłynęły na zmia-
ny zwłaszcza na reformy pań-
stwa, zwiększenie praw miesz-
czaństwa, zainteresowanie cięż-
ką dolą chłopstwa, a w końco-
wym efekcie – zniesienie pańsz-
czyzny, uwłaszczenie. Z pewno-
ścią stwierdzić można, że swo-
ją twórczą pracą i aktywnością 
Staszic pokazał, że jest wielkim 
synem swojej Ojczyzny oraz, że 
swoim formatem przekraczał 
ramy swojej epoki, a i teraz, w 
XXI wieku jest on postacią żywą  
i godną naśladowania.

150.  ROCZNICA WYBUCHU 
POWStANIA StYCZNIOWEGO 
22 stycznia 2013 roku obchodziliśmy150. rocznicę wybuchu Powstania Stycz-
niowego – jednego z największych zrywów narodowowyzwoleńczych w historii 
naszego kraju. 

Z tej okazji w holu szkoły po-
jawiła się wystawa poświęcona 
150. rocznicy wybuchu Powsta-
nia Styczniowego, która zosta-
ła przygotowana przez człon-
ków Samorządu Uczniowskie-
go znajdujących się pod opie-
ką nauczycielki historii Pani 
Anny Zamary. Aby przybliżyć 
uczniom wydarzenia sprzed 150 
lat, w holu szkoły przygotowa-
no prezentację multimedialną 

na temat najważniejszych wyda-
rzeń, które miały miejsce pod-
czas Powstania Styczniowego. 

22 stycznia 1863 roku rozpo-
częło się powstanie styczniowe. 
Przeciw 90 tysiącom (pod ko-
niec 1863 roku 300 tysiącom) 
carskich żołnierzy wystąpiło po-
nad 20 tysięcy słabo uzbrojo-
nych powstańców.  Większość 
polskich ataków zostało odpar-
tych.  Na niepowodzenie zry-

wu oprócz 
przeważają-
cych sił wro-
ga wpłynęło w 
dużej mierze 
niewykorzy-
stanie efek-
tu zaskocze-
nia. Wkrótce 
carska armia 
p r z y s t ą p i ł a 
do kontrata-
ku systema-

tycznie rozbijając większe partie 
wojsk powstańczych. Pierwszy 
etap powstania  dobiegł końca w 
połowie marca 1863 roku. Dru-
gi charakteryzował się rozpro-
szonymi działaniami partyzanc-
kimi o mniejszym nasileniu. Po 
raz kolejny działania o większej 
intensywności podjęto od wrze-
śnia 1863 roku do kwietnia 1864 
roku. Pierwszym dyktatorem 
powstania był Ludwik Miero-
sławski, powstaniec listopado-
wy, poeta i pisarz. Od 11 do 19 
marca stanowisko to pełnił gen. 
Marian Langiewicz, a od jesieni 
1863 roku były carski pułkow-
nik Romuald Traugutt. Zryw 
upadł po aresztowaniu Traugut-
ta i członków Rządu Narodowe-
go w kwietniu 1864 roku. Zosta-
li oni straceni 5 sierpnia na sto-
kach warszawskiej Cytadeli.

Wystawa „My education- my future”

…i po angielsku

O Staszicu po niemiecku...

Plakaty dotyczące biografii Stanisława Staszica

Wystawa poświęcona Powstaniu Styczniowemu 
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INFORMAtOR lOKAlNY - NOWOGARD

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

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

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

KUPIĘ SILNIKI
elektryczne, spalinowe, spawarki, 
części samochodowe - stan bez 

znaczenia.  
Niesprawne, stare, zniszczone.

Tel. 510 815 498

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

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

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

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 601 736 804
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

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

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

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

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

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

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

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Kupię grunt lub 
gospodarstwo 

rolne  
tel. 664 944 635

Firma NOWO-GlAS
ul. Nadtorowa 12 • NOWOGARD

SPRZEDA szafki 
metalowe BHP podwójne - 

Cena 50,-/szt. 

tel. 91 432 61 22

II Edycja Nowogardzkiej 
„Szkoła Cukrzycy”

„chorzy na cukrzycę wiedzący 
najwięcej żyją najdłużej” (prof. Jo-
slin)

Zarząd PSD Koła Nowogard 
serdecznie zaprasza uczestników 
„Szkoły Cukrzycy” oraz wszystkie 
osoby pragnące przybliżyć sobie 
zagadnienia związane z cukrzycą 
w czwartek 14 lutego 2013r. na 
godz. 

16: 00 do Centrum Edukacji 
i Przedsiębiorczości „PROFIT” 
Szczecińskiej Fundacji Talent – 
Promocja – Postęp w Nowogar-
dzie przy ul. Wojska Polskiego 3, 
do sali 107 na wykład w Nowo-
gardzkiej „Szkole Cukrzycy”. Te-
matem wykładu jest: Leczenie 
cukrzycy - dla kogo leki doustne.

Zajęcia w „Szkole Cukrzy-
cy” odbywają się raz w miesiącu 
i będą trwały do czerwca 2013r. 
Czas trwania wykładu wynosi 
średnio około 1,5 godz. Uczest-
nikiem szkoły w dowolnym cza-
sie jej trwania może zostać oso-
ba chora z cukrzycą, członek jej 
rodziny jak również każda oso-
ba, która uzna, że może przydać 
się jej widza o tej chorobie. Zaję-
cia dla wszystkich uczestników są 
bezpłatne. Aktualne informacje 
o zajęciach w „Szkole Cukrzycy” 

są zamieszczane na stronie inter-
netowej http: //www.cukrzycano-
wogard.lh.pl  Dodatkowe infor-
macje można również uzyskać w 
każdy poniedziałek od godz. 15: 
00 do 16: 00 w siedzibie PSD Koła 
Nowogard ul. Wojska Polskiego 7 
(budynek laboratorium na tere-
nie szpitala) lub telefonicznie pod 
nr: 500 553 190; 660 238 483; 512  
626 744 oraz za pośrednictwem e-
-mail:  cukrzycanowogard@wp.pl  
Do zakończenia II edycji  ” Szko-
ły Cukrzycy” zostało 5 wykładów, 
pozostałe zajęcia odbędą się w po-
niższych terminach:

14-03-2013 -  Leczenie cukrzy-
cy - dlaczego insulina? Cukrzy-
ca u kobiety - problem nie tylko 
kobiet.

18-04-2013 - Ostre powikłania 
cukrzycy - hipoglikemia, kwasi-
ca cukrzycowa - jak ich unikać?

16-05-2013 -  Retinopatia, ne-
fropatia, neuropatia - łatwiej za-
pobiegać niż leczyć. Stopa  cu-
krzycowa.

13-06-2013 - Zawał serca, udar 
mózgu - czy to tez powikłania 
cukrzycy? Zespół metaboliczny- 
problem społeczny XXI wieku.

Eugeniusz Tworek
Prezes PSD, Koła Nowogard

PROMOCYJNE ZEStAWY 
OBIADOWE 12 zł

WtOREK 12.02
Zupa pieczarkowa
Szynka w sosie, ziemniaki, surówka
ŚRODA 13.02
Barszcz ukraiński
Pierogi ruskie okraszone cebulką
CZWARtEK 14.02
Zupa kalafiorowa
Roladka drobiowa z pieczarkami, ziemniaki, surówka
PIĄtEK 15.02
Zupa ogórkowa
Ryba w sosie koperkowym, ziemniaki, surówka

OBIADY RÓWNIEŻ Z DOSTAWĄ DO DOMU!!!
 ZAMÓW TEL. 91 392 24 24 / 608 053 371
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KOMPlEKSOWE 
Docieplanie budynków, 

malowanie, szpachlowanie, 
glazura, regipsy, hydraulika, 

adaptacje podasza
tel. 600 626 268

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam nowy lokal pod 
sklep spożywczy na os. Gry-
fitów. Tel. 695 264 594, 783 
570 060.

• Sprzedam mieszkanie  3  po-
koje  przy  ul:  Bankowej  I  pię-
tro. -783 570 060 

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. 
Piłsudskiego 2a. 602 350 301

• Studio reklamy Vizart wynaj-
mę pow. Reklamową 6,5x3m 
w Nowogardzie przy ul. War-
szawskiej 11 od 13.06. tel. 
605 522 340

• Sprzedam dom jednorodzin-
ny w Nowogardzie ul. Jesiono-
wa 3.  604 284 597

• Sprzedam lub zamienię na 
mieszkanie duży dom po ka-
pitalnym remoncie na dział-
ce 1400 m2 w miejscowości 
Glicko. Cena 380.000 zł Tel. 
692383706 

• Kupię mieszkanie bezczynszo-
we/ niskoczynszowe, min 3po-
kojowe, 60-80m 791443026

• Sprzedam nowe, własnościo-
we, 2 pokojowe mieszkanie, 
58 m kw, na os.  Gryfitów. Tel. 
783 570 060

• Sprzedam działkę 5 ar. Wła-
snościową Tel. 785 977 351

• Wynajmę  mieszkanie  3  po-
kojowe  - 918521437  

• Do  wynajęcia  lokal  handlo-
wy . – 660143840 

• Sprzedam działkę budowla-
ną o pow. 1138 m2 w Żdża-
rach – 3km od Goleniowa + 
projekt, prąd na działce. Cena 
59 tys. zł. tel. 608 673 811

• Lokal do wynajęcia 60 m2 przy 
ul. 700 lecia 20b. 35 zł/m2 plus 
opłaty. Tel. 91 39 20 676; 0049 
40 53 16 99 16

• Sprzedam garaż z energią 
elektr. Murowany w ciągu ul. 
5 Marca. Cena 23  000 zł. Tel. 
605 402 773 (15.00-18.00).

• Do wynajęcia mieszkanie   2  
lub  3  pokojowe urządzone. 
Tel.  693850197

• Wynajmę lokal w Płotach, tel. 
695 044 663

• Stancja dla uczniów, pokój 2 
osobowy, osobne wejście, tel. 
609 307 327

• LOKAL  do wynajęcia  60 m2 , 
1 m2 / 35 zł.  Tel. 913920676 – 
Plus  opłaty.

• SPRZEDAM    -   mieszkanie  3 
pokoje  III  piętro    69, 60  m2, 
środkowe  przy  ul:  Bohaterów  
Warszawy  Tel.663321366  vis 
avis  PZM – otu.

• Pokój do wynajęcia Nowo-
gard. 609 004 967

• Sprzedam  mieszkanie  
46  m   2 pokoje  .parter . 
Tel.604908983. 

•  Do wynajęcia pomieszcze-
nie 180 m2 ogrzewane, ciepła 
woda, toaleta. 609 245 816

• sprzedam mieszkanie bez-
czynszowe 62 m2 z zabudo-
waniami i działką 600 655 365

• SPRZEDAM  -   Mieszkanie   2  
pokoje   48 m 2   w  centrum   
N-du  II  piętro. Tel.607617849  

• Kupię mieszkanie dwupo-
kojowe w Nowogardzie. 
608 302 040

• Sprzedam   mieszkanie  wła-
snościowe  na  Waryńskie-
go,  3  pokoje  oraz  garaż.
Tel.605856553,  913503246  
wieczorem

• Wynajmę lokal użytkowy No-
wogard ul. Warszawska 14. 60 
m2, Tel. 691 125 617

• WYNAJMĘ  -  lokal   magazy-
nowy . Tel. 607289286

• Wynajmę  mieszkanie  3  po-
kojowe ,  kuchnia , łazienka   w 
Nowogardzie  ul: Kościuszki  2. 
Tel. 602474266 .   

• SPRZEDAM  -   mieszkanie   2  
pokoje. Tel.660442960

• MIESZKANIE   -  78  m2 ,  4  -  
pokoje   N – d   centrum    -  
sprzedam . Cena  165  tyś. Tel.  
601 76 16 16 

• KUPIE DOM WOLNOSTOJĄ-
CY DO 500 000 ZŁ W MIEŚCIE, 
NOWOGARD LUB GOLENIÓW.
MILE WIDZIANY BUDYNEK 
GOSPODARCZY DUŻY GARAŻ 
LUB PODPIWNICZENIE DOMU 
UMOŻLIWIAJĄCE PROWADZE-
NIE DZIAŁALNOŚCI GOSPO-
DARCZEJ.JESTEM OSOBA PRY-
WATNĄ I SZUKAM DOMU DLA 
SIEBIE.TEL.602-870-300

• Nowa kawalerka do wynaję-
cia od zaraz w Nowogardzie, 
umeblowana i w pełni wy-
posażona o podwyższonym 
standardzie z wydzieloną sy-
pialnią i balkonem, cena 850 zł 
+ opłaty. 517 633 434 pośred-
nikom dziękuję.

• Sprzedam mieszkanie trzy-
pokojowe I piętro 44,33 m2 
Ostrzyca. 692 692 576

• Działka   budowlana  1500 m, z  
warunkami  zabudowy. Bogu-
szyce  39.000,- tyś zł.  SPRZE-
DAM. Tel  519831390

• DO  WYNAJĘCIA  KAWALERKA  
28  m.TEL.723893946

• SPRZEDAM  mieszkanie  - 3 
pokoje   66,9 m,  środkowe,  I  

piętro,  Boh.Warszawy   osiedle  
Radosława.TEL 695644125.

• Sprzedam mieszkanie w No-
wogardzie i Dobrej, tel. 91-
3910010, 607607814

• Wynajmę lokal w Płotach 
695 044 663

• WYNAJMĘ  -  mieszkanie  
2  pokoje  ul: Racibora.Tel. 
784056335

• Garaż do wynajęcia ul. Boh. 
Warszawy 21. tel. 91 39 
20 307

• Garaż  w  bloku   sprzedam   ul: 
Kowalska  1.tel.784584294

• Wynajmę kiosk Ruchu od mar-
ca. 793 908 098.

• Ponownie wynajmę garaż 
przy Leśnej. 793 908 098  

MOtORYZACJA

• Sprzedam Skodę felicię combi 
LXI rok 1999 poj. 1.3 pierwszy 
właściciel, cena do uzgodnie-
nia. 693 877 559

• Sprzedam koło z felgą do 40 + 
opona. 91 39 18 307

• Sprzedam Mitsubishi Paje-
ro 3.2 motor 2000 rok prod. 
2000 diesel. Cena 26  000 zł. 
665 544 518

• Sprzedam Renault Kangoo, sa-
mochód ciężarowy rok prod. 
2006 poj. 1,5 DCI  elektr. Szy-
by, klimatyzacja, wspomaganie 
kierownicy, centralny zamek 
+ alarm elektr. Sterowane lu-
sterka. Po wymianie rozrządu, 
pompy wody, nowy akumula-
tor, wymieniony olej i wszystkie 
filtry. Nowe klocki hamulcowe, 
nie wymaga wkładu własnego. 
Stan bdb Tel. 668 844 738 cena 
11.000 zł do uzgodnienia.

• Kupię przyczepkę samocho-
dową sprawną i zarejestrowa-
ną. 605 092 517

• SPRZEDAM  przyczepę  - AU-
TOSAN  4,5 t. Tel.885510101

• Kupię każde auto do 500 zł. 
Tel. 609 773 585; 663 138 624

• SPRZEDAM  pojazd   samocho-
dowy  inny.Czterokołowy, lek-
ki, na  kartę   moto-rowerową 
.Tel. 606312832

ROlNICtWO

• Grykę sprzedam. Tel. 
795 916 988

• Sprzedam słomę w snopkach 
i. Tel. 782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL. 783678070

• Sprzedam tanio króliki. 
669 929 717

• Kupię łąki, nieużytki!!! Kontakt 
91 39 23 887, 696 443 643

• Kupię mieszankę zbożową 
dla kur. 91 39 20 307

• Sprzedam    prosiaki . Tel. 
888757586 

• ORKA, talerzówka  / cięż-
ka/,  siew  agregatorem. Tel 
608013995. 

• Sprzedam byczka i dwie ja-
łóweczki do 300 kg. Tel. 
605 092 517

• Ziemię rolną kilka hektarów 
tanio sprzedam. 889 133 882

• Sprzedam   łubin  słodki. Tel. 
668316103

• Sprzedam żyto paszowe i 
kaczki skubane francuskie. 
511 696 751

USŁUGI

• MAKIJAŻ   KARNAWAŁOWY  
PLUS   RZESY  -  606979108  

• Usługi transportowe do 1 
tony, Bus skrzyniowy i kryty. 
Tel. 693 716 085.

• Odśnieżanie dachów. Tel. 
607 137 081.

• Firma Usługowa „Zielona”. Wy-
najem sal na: konferencje, ze-
brania, szkolenia. Tel. 91 39 
26 691.

• Usługi transportowe IVECO 
dostawcze + laweta + bus oso-
bowy do 9 os. Tel. 609 931 915, 
607 580 172.

• MAlOWANIE, MONtAŻ PA-
NElI PODŁOGOWYCH I INNE 
DROBNE NAPRAWY WYKO-
NA „ZŁOtA RĄCZKA”; 91 39 
22 783, 784 79 22 70

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

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

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

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

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

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VIZART 
- oprawianie prac - w 2 minu-

ty., bindowanie, wydruki A3-
A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, 
laminowanie A3-A4. Tylko u 
nas największy wybór okła-
dek. Nowogard, ul. 700 lecia 
15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

• Transport BUS-MAX. 784  053 
493

• Usługi remontowo-bu-
dowlane, docieplenia. 
784 053 493

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. 
innych. Wydruki, Ksero, także 
kolor. Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 
700 lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). tel 605 522 340. 

• Usługi koparko- ładowar-
ką + transport Nowogard.  
514172446   

• REMONtY na każdą kieszeń. 
609 715 839

• tWOJA KSIĘGARNIA INtER-
NEtOWA WWW.KSIEGARNIA-
CYMELIA.OSDW.PL

• Remonty i wykończenia. 
601 567 369

• Żłobek Błękitna Chmurka 
660536104

• Organizacja urodzin w Błękit-
nej Chmurce, weekendowe 
warsztaty i zajęcia, 660536104.

• Nauka  j. angielskiego i nie-
mieckiego, Szkoła Języków 
Obcych „GERMANIC” tel. 
607  545  991; www.niemiec-
kinowogard.pl

• „Niemiecki w 4 tygodnie” dla 
wyjeżdżających. Szkoła Ję-
zyków Obcych „GERMANIC” 
tel. 607 545 991 rozpoczęcie 
kursu połowa lutego 2013 r.

• Mycie okien. 507 984 623

• J. angielski   -  697583403  

• Korepetycje  j.angielski , tłu-
maczenie  dokumentów, pisa-
nie  prac, przygot.  do  testów  
i  matury.  Tanio. -  605299895  

• Naprawa ,  regulacja  okien 
,  drzwi  PCV  i  drewna  -  
695181070

• Fast – Driver, tanie usłu-
gi transportowe tel. 
721 230 990

• NAPRAWA  SPRZĘTU  RTV  
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Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny,  

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport,  Jarek Dąbrowski redaktor techniczny.   Ad res 
re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65, tel./fax 91 392 50 87; 

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

REGUlARNA lINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Regularna linia MEtRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25 D; 5:50 D; 6:55 Ex; 8:15 E7x; 9:25 E7x; 10:25 E7x;  
12:00 E7x; 12:30 E7x; 13:10 E7x; 13:25 E7x; 16:06 E7x; 16:35 E7x; 17:30 7x; 17:40 7x.
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50 D; 7:45 D; 8:35 E7x; 9:45 E7x 11:00 E7x; 
11:35 E7x; 11:50 E7x 13:55 E7x 14:40 E7x; 15:10 E7x; 15:25 E7x; 18:25 E7x; 19:00 E7x
Legenda: D - kursuje od pon do pt;   E kursuje od pn - sob.; x - nie kursuje w święta

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - linia Regularna  
 tEl.   607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄtKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOtA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIElA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

trasa NOWOGARD – GOlENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A),  7:50(A), 8:05(7), 

8:25(2,4,6), 8:35(A), 9:10(1,3,5,7), 9:15(2,4,6), 10:05(A)10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:50(A,7), 13:00(A), 13:10(A), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 16:00(7), 
16:25(7), 16:30(1,3,5) 16:40(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(7) 17:50(A,7) 18:05(4,5,6,7) 18:20(A,7)

tRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 9:25(A), 11:55(A,7) 12:20(A,7), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 

14:30(1,3,5,7)  14:35(2,4,6) 14:55(A,7), 15:10(A) 15:25(A,7), 15:50(A) 16:15(A,7)  16:30(A), 
18:05(A,7,R) 18:20(A,7) 19:05(A,7) 19:25(A,7) 19:50(A,7)

Szczecin ul. Dworcowa :  6:20(A), 7:35(A), 8:40(A,7), 9,00(7,R), 10:05(A,7),  10:50(A,7),  
11:40(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7), 20:15(A,7),

Goleniów, Dworzec PKP :  7:05(A), 8:20(A), 9:25(A,7), 9:45(7,R), 10:10(A),  10:50(A,7),  
11:36(A,7), 12:26(A), 12:42(A,7),  13:05(A,7), 13:45(7), 14:20(A),  14:45(A,7,R), 15:05(7), 
15:20(1,3,5,7) 15:26(2,4,6) 15:40(A,7) 15:55(A)  16:08(A,7) 16:40(A) 16:59(A,7) 17:15(A), 
17:40(A,7)  18:50(A,7,R)  19:05(A,7), 19:50(A,7) 20:10(A,7) 20:35(A,7) 21:00(A,7)

trasa NOWOGARD – MASZEWO 
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:20(S) 15:15(S)
trasa MASZEWO – NOWOGARD 
Maszewo :  6:55(S) 16:00(S)
trasa NOWOGARD – MASZEWO – StARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:50(F),  11:30(F),  13:50(F),  
trasa StRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. tysiąclecia :  9:40(A), 12:45(A), 15:05(A)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursu-

je w niedziele niebędące świętami F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt 1,3,5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska    

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

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

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

Kino „ORZEŁ” - zaprasza
15.02.2013 godz. 19.00
16.02.2013 godz. 19.00
17.02.2013 godz. 19.00

AtlAS CHMUR
Dramat, Sci-Fi, Honkong, Niemcy, 

USA, 2012, 172’

12 zł ; 11 zł ulgowy;  od lat 15

22.02.2013 godz. 19.00
23.02.2013 godz. 19.00
24.02.2013 godz. 19.00

tANGO lIBRE
Dramat, Belgia, Francja, Luksemburg, 

2012, 105’

12 zł; 11 zł ulgowy;  od lat 15

ul: Kazimierza  Wielkiego  7, 
tel.913920737.

• Malowanie,  szpachlowanie,  
panele.Tel.788566432 

• Pogotowie budowlane. 
Tel.506040641 

• Układanie Polbruk i kamie-
nia. Solidnie, fachowo i tanio. 
669 589 863

• Remonty ,  wykończenia, ma-
lowanie, gładzie, glazura, tera-
kota,  zabudowa   z  płyt   gip-
sowych. Tel.601567369. 

• Organizowanie  kuligów  kon-
nych  Tel.607739866 .  

• Remonty  mieszkań  w  środku   
i   na   zewnątrz  - 794 115 153 

• KOMPlEKSOWE -  Docie-
planie  budynków, malo-
wanie, szpachlowanie, gla-
zura, regipsy,  hydrauli-
ka , adaptacja  poddasza.
tel.600626268.

• Usługi    malarskie. Tel. 
790590363.  

• USŁUGI   -  Remontowo-Bu-
dowlane. Tel.504595424.   

• PRANIE   DYWANÓW,  WY-
KŁADZIN , MEBLI   TAPICERO-
WANYCH , TAPICERKI  SAMO-
CHODOWEJ ,  POŚCIELI  WEŁ-
NIANEJ . SPRZĄTANIE  BIUR  I  
MIESZKAŃ. TEL.604373143 ,  
794229083  

• Szpachlowanie ,  malowanie , 
panele. Tel.789146025.

• WWW.egoleniow.pl

• Remonty  mieszkań    -  solid-
nie. Tel.507369956

• TRANSPORT – PRZEPRO-
WADZKI  szybko – tanio. 
Tel.696138406

• Docieplanie budynków, malo-
wanie, szpachlowanie, glazu-
ra, hydraulika, regipsy, adapta-
cja poddaszy, tel. 600 626268

• TANIE SPRZĄTANIE biur, do-
mów, mieszkań, osiedli, mycie 
okien,  porządki w ogrodzie  
tel. 721 230 990

• MAtEMAtYKA – PROFEJO-
NAlNA.tEl.604124623

• KOREPETYCJE Z MATEMATY-
KI PRZYGOTOWANIE DO ZA-
LICZEŃ DLA LICEALISTÓW 
ORAZ GIMNAZAIALISTÓW 
Tel: 723328678 e-mail mat-
mand@op.pl

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, ro-
dzinne, urlopowe, emerytalne 
– Niemcy, Holandia, Anglia, Ir-
landia, Dania, Belgia, Austria, 
Włochy, Norwegia, USA. Tel. 
71 385 20 18 lub 601 759 797

• Zatrudnię pilarza do pracy w 
lesie. 726 649 215

• FERMA  DROBIU  BOGUSZY-
CE  - ZATRUDNI   pracownika 
. Wymagane prawo jazdy   na  
ciągnik  +  przyczepę, obsługa  
kombajnu  zbożowego. Mile  
widziane  doświadczenie w  
gospodarstwie  rolnym. Ofer-
ty kierować ; mail :  boguszy-
ce13@op.pl    lub  na  adres  ; 
Ferma  Drobiu Boguszyce  13, 
72-200  Nowogard . 

• MALZENSTWO PODEJMIE 
PRACE Z MIESZKANIEM NA 
FERMIE, GOSPODARSTWIE 
ROLNYM LUB AGROTURY-
STYCZNYM TEL.511630918 
oraz 798393429

• Zatrudnię do pracy na fermę 
norek. Praca sezonowa z moż-
liwością zatrudnienia na sta-
łe. 726 650 241 w godz. 8.30-
14.30

• Zatrudnię kucharkę. 695 044 663

•   PRZYJMĘ  DO  PRACY  W  GO-
LENIOWIE  -  osobę   z  do-
świadczeniem   w  prasowaniu  
odzieży  Tel. 608302040 

INNE

• Sprzedam  drewno  komin-
kowe  i  opałowe . Transport. 
Tel.691466441

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

• Sprzedam laptopa Lenovo, 
Y530, cena 1600 zł, tel. 605 
522 340

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, 
srebrna, 4 lementy: wzmac-
niacz, tuner przestrojny, ko-
rektor, deck szuflada, stan ide-
alny, używana sporadycznie, 
cena 780 zł do uzgodnenia. 
tel. 605 522 340.

• Sprzedaż  drewna    kominko-
wego      i   opałowego  atrak-
cyjna  cena   - 726 649 215 

• Sprzedam nową mało używa-
ną lub wynajmę nagrzewnicę 
olejową, na gwarancji. Idealna 
do osuszania budynków. Tel. 
605 522 340

• Sprzedam stare skrzypce z fu-
terałem. Cena do uzgodnie-
nia. 661 866 850

• Sprzedam   sukienkę   komu-
nijną .Tel.692069168 

• SPRZEDAM    -  DREWO  KO-
MINKOWE   I   OPAŁOWE.TEL 
667788820

• Sprzedam klatki na króliki 
wraz z kotnikami. 507 198 932

• Sprzedam Playstation 2 + 
pad bezprzewodowy + kie-
rownica + karata pamięci i 

2 gry, cena 250 zł. tel. 609 
960 435

• Sprzedam   na opał  odpady  
tartaczne , pocięte   w  klocki  
lub  w  całości do  samodziel-
nego pocięcia . Tel.514740538

• SPRZEDAM  NOWĄ – space-
rówkę  /  USA /.Bardzo niska   
cena. TEL.535907738.

• KUPIĘ  ZŁOTO . TEL. 787809825

• Sprzedam    rębak   do  gałęzi .  
Tel.604952571

• Sprzedam  wiatę  metalową  
120  m 2.Tel.694484485

• SPRZEDAM – Owczarki  nie-
mieckie . Tel.913910656

• Skup pił niesprawnych i za-
tartych, Sihl, Husqvarna, 
cena 100 zł, tel. 721 668 245, 
dojazd do klienta.

ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW
SZCZECIN
5.07 (D), 6.20 (1), 7.52, 10.57 (D), 12.48 (2), 14.59 (3), 

16.50. 18.48.

KOŁOBRZEG
7.50 (1), 10.03 (2), 11.49, 13.57 (D), 15.49, 17.47 (3), 20.33

LEGENDA;
D - w dni robocze 
1 -  pon. do soboty.
2 - w soboty, niedziele i święta
3 - oprócz soboty.
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ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

PIASEK, ŻWIR,   
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM  
DO KLIENTA

codziennie od 11 do 18

POŻYCZKA
Szybko, tanio, Profesjonalnie

• Specjalna oferta dla zadłużonych
• Dla osób fizycznych i  prowadzących 

działalność gospodarczą  
(nie wymagamy zaświadczeń z ZUS i US)
Tel. 91 818 25 36 • kom. 730 851 444

14 LUTY 
WIECZÓR

W A L E N T Y K O W Y
PRZY MUZYCE

NA ŻYWO
WYJĄTKOWY NASTRÓJ ZAPEWNI ZESPÓŁ 

THE PLAYERS
REZERWACJA STOLIKA  5 zł/os 

DODATKOWE INFORMACJE W LOKALU
 LUB POD NUMERAMI 91 3922424, 608053371

Zapraszamy w dniach 14-15-16 luty  
na specjalne menu walentynkowe

Rozpal serce ukochanej osoby podczas romantycznej 
kolacji rozkoszując się specjalnym menu. Tylko 69 zł od 
pary (3 dania - Afrodyzjak, Romeo lub Julia, Słodkie Marzenie)

Przystawki
AFRODYZJAKI

PODWÓJNAROZKOSZ
WZBURZONA FAlA

Dania główne
ROMEO lUB JUlIA 

ZAWIROWANIE MIŁOSNE
CAŁUSKI ZAKOCHANYCH
ROZKOSZ NA OKRĄGŁO

SZAlENStWO W DESZCZU
SZAlEŃStWA KOlACJI WAlENYNKOWEJ

Desery - słodkie marzenie
POD KOŁDERKĄ

StRZAŁA AMORA
IGRASZKI tERESKI
tROPIKAlNY ŻAR

Rezerwacja pod numer tel. 91 39 22 225

Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 16.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM polecamy zabawki Bruder
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 Cena 1,80 zł

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

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

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Zawiadamiamy, że w 
Nowogardzie rozpoczęła 

działalność  
Kancelaria 

Radców Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca 
Prawny Radosław Górski oraz 
Radca  Prawny Paweł Iwan. 
Kancelaria mieści się przy  
Pl. Wolności 9, budynek dawnego 
hotelu „Cisy”, pokój nr 8 (parter). 

Telefony do Kancelarii: 
788-802-101, 694-403-733.

APTEKA JANTAR
czynna w każdą 

niedzielę
od godz. 10.00 - 17.00

Usługi  
ogólnobudowlane
remonty • docieplenia

782 860 130

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

• W KAŻDY PONIEDZIAŁEK
  na bezpłatne komputerowe
  badanie wzroku

• W ŚRODY I PIĄTKI
  na profesjonalny dobór 
  okularów i soczewek 
  kontaktowych

ZAPRASZAMY

Bezpłatne Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych

ogłasza nabór
Informacje i zapisy

ul. Zielona 11, tel. 91 392 66 91

PRY
WA

TN
EP

UB
LIC

ZN
E LICE

UM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA
DOROSŁYCH

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 11 lutego godz. 8.00

Zapewniamy BEZPŁATNĄ NAUKĘ przez cały okres kształcenia

www.zielona.mojaszkola.net

W NOWOGARDZ IE

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę  2 lutego  godz. 8.00

20 lutego 2013 r.
od 11.00 - 12.00

środa  udzielane będą
bezpłatne porady prawne

w redakcji,   
ul. Boh. Warszawy 7A

w sprawie pilnej  
601 994 077

ZAPISZ SWOJE DZIECKO DO SZKOŁY 
www.sp4.nowogard.pl

Czytaj s. 3

Prywatne Policealne Studium Zawodowe 

Ul.  3 MAJA 22, 72-200 Nowogard, Tel.91-3922181 

Ogłasza nabór na semestr zimowy (luty 2013) 

na kierunki: 

TECHNIK ADMINISTRACJI czesne 70 zł/miesięcznie 

TECHNIK BHP   czesne 70 zł/miesięcznie 

Całość zostanie przekazana na zakup sprzętu do Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie

Zostałeś poszkodowanym w wypadku jako
kierowca, pasażer, pieszy, rowerzysta?

Twoje małoletnie dziecko zostało poszkodowane?
Straciłeś kogoś bliskiego w wyniku wypadku?

• Pokrywamy wszystkie koszty związane z prowadzeniem sprawy 
• Wynagrodzenie za naszą pracę pobieramy dopiero po skutecznym
  wyegzekwowaniu odszkodowania na rzecz naszego Klienta.

Nowogard, ul. 700 Lecia 6A,  tel. 91 391 01 17
Goleniów, ul. Konstytucji 3 Maja 30,  tel. 91 407 17 94

Zgoś się do nas: 

Kancelaria Odszkodowawcza RUBIKON

s. 5 s. 12s. 9

Roman 
Pabisiak

Czym 
zajmuje się 
dyżurny 
ruchu?

Miasto z 
barierami

Nasi przedsiębiorcy

Zebrali 100 podpisów i…

Żądają  bezpieczeństwa 
od burmistrza
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Rodziny osób zmarłych w szpitalu nowogardzkim
mają prawo wyboru �rmy pogrzebowej

Szpital posiada własne „prosektorium”, za które
nie wolno pobierać opłaty za 2 pierwsze doby.

EntEr  II 
laptop

 serwis - komis

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

Foto tydzień

Wczoraj miały miejsce dwie planowane przez operatora Enea prze-
rwy w dostawie energii elektrycznej. Najpierw przez trzy godziny (od 
ok. 9:00 do ok. 11:00) prądu nie było w kilku posesjach przy ul. Boh. 
Warszawy. Później w godzinach 12:00-14:00 wyłączono prąd przy ul. 
Leśnej i Generała Bema. Jak udało nam się dowiedzieć, przerwy w do-
stawie energii elektrycznej spowodowane były pracami remontowo-
-konserwatorskimi. O wyłączeniach operator wcześniej poinformował 
swoich odbiorców. Na zdjęciu ekipa elektromonterów pracująca na tra-
fostacji przy ul. Boh. Warszawy (tuż przy siedzibie firmy Arno), gdzie 
wymieniano transformator. 

W środę  kościół katolicki w całym kraju  obchodził  Popielec. W 
kalendarzu chrześcijańskim, to pierwszy dzień wielkiego postu. Jest 
to dzień pokuty przypadający na 46 dni kalendarzowych (40-dniowy 
okres postu, bez wliczania niedziel) przed Wielkanocą. Także w no-
wogardzkich kościołach, księża posypywali wiernym głowy popiołem, 
wypowiadając słowa „Prochem jesteś w proch się obrócisz”. Na zdjęciu 
ks. Kazimierz Łukjaniuk, podczas nabożeństwa wieczornego odpra-
wionego w kościele pw. Św. Rafała Kalinowskiego o godz. 18:00.

Wtorek, 12 lutego, godzina 16:30. Kolejne spotkanie w ramach cyklu 
„Spotkajmy się w Bibliotece”. Tym razem gościem aktywnych seniorów, 
była pani Klaudia Gieryń  - inspektor Policji Referatu Prewencji Ko-
misariatu w Nowogardzie, która opowiadała o tym „Jak radzić sobie 
w chwili zagrożenia”. Oprócz tradycyjnej rozmowy, uczestnicy spotka-
nia obejrzeli przygotowaną specjalnie na tą okazję prezentację multi-
medialną, połączoną z projekcją filmów. Przedstawicielka policji prze-
strzegała przed kieszonkowcami, domokrążcami i złodziejami, których 
„ofiarami” najczęściej padają osoby starsze. Temat spotkania cieszył się 
wyraźnie dużym zainteresowaniem, co było słychać po ilości i treści za-
dawanych pytań. Na zakończenie, reporter DN (JB), wykonał wszyst-
kim pamiątkowe zdjęcie. 

Prokuratura zakończyła śledztwo i postawiła zarzuty 

Rusza proces w sprawie 
pobicia pod „Przystanią” 
Prokuratura Rejonowa w Goleniowie zakończyła śledztwo w sprawie śmiertel-
nego pobicia, do którego doszło latem ubiegłego roku przed dyskoteką „Przy-
stań”. Zarzuty postawiono dwóm młodym mieszkańcom Nowogardu. Pierwsza 
rozprawa odbędzie się 21 lutego przed Sądem Okręgowym w Szczecinie. 

Przypomnijmy, że do zda-
rzenia doszło dokładnie 23 
czerwca ubiegłego roku. Męż-
czyzna pracujący na budowie 
szpitala w Nowogardzie, wy-
brał się na dyskotekę do „Przy-
stani” ze swoim bratem. Po za-
kończeniu zabawy, tuż po wyj-
ściu z lokalu, wdał się w bójkę 
z miejscowymi. Tak przynaj-
mniej wynika z monitoringu 
do którego kilka dni po wy-
darzeniu dotarła redakcja DN. 
Niestety, dla jednego z braci 
zakończyła się ona tragicznie. 
Dwudziestokilkuletni miesz-
kaniec ziemi chełmskiej (woj. 
lubelskie) doznał poważnych 
obrażeń. Nieprzytomnego 
mężczyznę przewieziono do 
szpitala w Gryficach. Zmarł 5 
dni później. 

Od samego początku sprawę 
wyjaśnia Prokuratura Rejono-
wa w Goleniowie. Przesłucha-
no kilkudziesięciu świadków – 
uczestników dyskoteki, a także 
pracowników lokalu, głównie 
ochronę. Ostatecznie jednak 
zarzuty usłyszały dwie osoby, 
młodzi mieszkańcy Nowogar-

du.  Oskarżeni to 20-letni Łu-
kasz G. oraz 23-letni Wojciech 
W. Początkowo obaj przeby-
wali w areszcie. Sąd jednak 
zdecydował się go uchylić.  

Akt oskarżenia skierowaliśmy 
na koniec grudnia ubiegłego 
roku. Pierwsza rozprawa odbę-
dzie się 21 lutego. Jest to zarzut 
z paragrafu 158 par. 3 Kodek-
su Karnego, czyli udział w po-
biciu ze skutkiem śmiertelnym. 
Przestępstwo to jest zagrożone 
od roku do lat 10 pozbawienia 

wolności. Mężczyźni decyzją 
Sądu Okręgowego zostali zwol-
nieni z aresztu. Obecnie prze-
bywają na wolności – mówi 
Beata Belcarska, szefowa gole-
niowskiej prokuratury. 

Jak wynika z naszych infor-
macji, obaj oskarżeni przyzna-
ją się, że brali udział w bójce, 
ale uważają, że to nie oni zada-
li śmiertelne w skutkach ciosy.  

Przebieg rozprawy będziemy 
relacjonować na bieżąco. 

MS

Tragiczna w skutkach bójka zakończyła się na chodniku, tuż obok dyskoteki. 

Pomóżmy sobie!
•	 Przyjmę narożnik pokojowy oraz segment kuchenny  tel. 665 - 566-856
•	 Przyjmę  wersalkę z fotelami oraz szafkę na dziecięce ubrania tel. 883-241-291 
•	 Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie, ławę pokojową i TV  tel.782-556-716
•	 Przyjmę fotel do biurka, informacja tel. 504-874-397 lub pod nr tel. red. 91 22-165 
•	 Przyjmę 2 fotele składane do spania dla dzieci  oraz narożnik pokojowy- tel.516 648-561 
•	 Przyjmę sprawną pralkę automatyczną tel:721 469-710 
•	 Przyjmę 2 fotele do siedzenia w dobrym stanie tel. 512-012-823 
•	 Przyjmę telewizor w dobrym stanie najlepiej LCD tel. 508 309-981 
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

P R O M O C J A
PÓŁ TONY OPAŁU

worek drewna  
GRATIS

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL 

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał,drewno,
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport 
Sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

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

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Zebrali 100 podpisów i…

 Żądają  bezpieczeństwa od burmistrza
Do redakcji DN wpłynęło pismo, podpisane przez ponad 

100 mieszkańców Nowogardu, którzy domagają się od miej-
skich władz zmian organizacji w ruchu i poprawy bezpieczeń-
stwa na ulicach znajdujących się przy cmentarzu komunalnym, 
m.in.  Nadtorowej, Reymonta i Mickiewicza. Przypomnijmy, 
że redakcja DN wielokrotnie zwracała uwagę na złe rozwiąza-
nia komunikacyjne, jakie panują w tym obszarze miasta. W na-
szych tekstach pisaliśmy o braku odpowiednich miejsc parkin-
gowych, pasów dla pieszych, ograniczeń prędkości, luster po-
prawiających widoczność, czy w końcu niedostosowanego do 
dzisiejszych warunków (więcej samochodów) systemu znaków 
pierwszeństwa przejazdu. Do dnia dzisiejszego nic się jednak 
nie zmieniło. Teraz głos zabrali sami mieszkańcy, użytkownicy 
tych dróg. Może odpowiedzialne za bezpieczeństwo na drogach 
służby, w tym Urząd Miejski z Burmistrzem na czele, do których 
petycja została w głównej mierze zaadresowana, rozpoczną od-
powiednie działania pod społecznym naporem. red.

Nowogard dnia 09.02.2013r.
Urząd Miejski
w Nowogardzie 
Pan Burmistrz
My mieszkańcy z ulic: Nadtorowej, Polnej, Kochanowskiego, Rey-

monta i Mickiewicza zwracamy się do Pana Burmistrza o zapew-
nienie Nam bezpieczeństwa na ulicy Nadtorowej, szczególnie cho-
dzi o odcinek drogi od zakrętu przy głównej bramie cmentarza i 
dalej e stronę zakładów pracy. Przez ulicę Nadtorową przejeżdża 
codziennie duża ilość samochodów ciężarowych TIR i osobowych, 
których kierowcy niejednokrotnie przekraczają prędkość obowią-
zującą w terenie zabudowanym. Zdarza się, że jadą z prędkością 
ponad 80-100km/h. Przy bramie głównej cmentarza znajduje się 
przejście dla pieszych, które jest niewidoczne dla kierowców samo-
chodów jadących z ulicy Nadtorowej w kierunku miasta. Również 
brak dalszej części chodnika dla pieszych powoduje to, że zmusze-
ni jesteśmy poruszać się po jezdni, a kierowcy bardzo rzadko zwal-
niają na zakręcie. W związku z powyższym żądamy ograniczenia 
prędkości na całej ulicy Nadtorowej do 50km/h, a w obrębie głów-
nej bramy cmentarza do 30km/h, jak również postawienia lustra 
po przeciwnej stronie od bramy i znaku „inne niebezpieczeństwa”. 
Mamy nadzieję, że to zapewni bezpieczeństwo nie tylko mieszkań-
com naszych ulic, ale również pozostałym ludziom, którzy przy-
chodzą na cmentarz odwiedzać groby swoich bliskich. Chcemy się 
czuć bezpieczni, a nie ciągle zagrożeni. Prosimy o pozytywne roz-
patrzenie.                                      

My niżej podpisani 
(do pisma dołączone podpisy ponad 100 mieszkańców ww. ulic)

Fragment odręcznie napisanego pisma, które mieszkańcy złożyli na ręce burmistrza

Zimą najlepiej sprzedają się ziemniaki 
Czy zimą równie chętnie kupujemy warzywa jak latem? Sprawdziliśmy to odwiedzając 
jeden z warzywniaków, który tuż przy miejskim targowisku prowadzi pani Wiesława. 

Generalnie zimą obrót jest dużo mniejszy niż latem. 
Ludzie w zasadzie kupują to co muszą. Najczęściej 
więc, w tym okresie sprzedaję więcej ziemniaków, ka-
pusty oraz cebuli. Dobrze schodzą również buraki i 
marchew – mówi pani Wiesława. 

Cena są bardzo zróżnicowane i oscylują w grani-
cach kilku złotych za kilogram. Właścicielka kramu 
przyznaje więc, że aby się utrzymać musi sprzeda-
wać także inne produkty, nie tylko  spożywcze. 

By się utrzymać z działalnością, musiałam oprócz 
warzyw i owoców również sprzedawać inny towar 
np. talerze, garnki, a także wiejskie jaja – przyzna-
je nasza rozmówczyni. Wkrótce przyjdzie wiosna, to 
i obrót będzie większy – dodaje z nadzieją w głosie. 

Jarek Bzowy 
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Powiat goleniowsko-nowogardzki

Demokracja bezpośrednia podoba się,  
dlatego przedłużamy zbiórkę

Nasza akcja zbierania podpisów pod 
projektem obywatelskiej inicjatywy o 
zmianę nazwy powiatu na powiat gole-
niowsko – nowogardzki, cieszy się na-
dal wysoką popularnością. Codzien-
nie wpływa kilkadziesiąt nowych pod-
pisów. Dlatego aby umożliwić wszyst-
kim  wzięcie udziału w akcji, przedłu-
żamy zbiórkę do 20 lutego. Większości 
mieszkańców zdecydowanie podoba 

się nie tylko projekt, ale i ta szczególna 
forma obywatelskiej aktywności, któ-
ra pozwala doświadczyć czym jest de-
mokracja bezpośrednia. Pojęcie to zna-
my na ogół z lekcji historii,  taki sys-
tem funkcjonował w starożytnej Grecji, 
gdzie to zgromadzenie obywateli zebra-
ne na centralnym placu miasta-pań-
stwa podejmowało najważniejsze de-
cyzje. Współczesne demokracje funk-

cjonują, chociażby z powodów tech-
nicznych, jako systemy przedstawiciel-
skie, ale są też takie nieliczne  procedu-
ry, które w istocie polegają na realizacji 
demokracji bezpośredniej. Taką proce-
durą można nazwać możliwość obywa-
telskiej inicjatywy uchwałodawczej w 
Gminie. Projekt uchwały mogą zgłosić  
nie tylko wybrani przedstawiciele czy-
li radni, burmistrz czy przewodniczący 

rady, ale także grupa liczbowo określo-
na obywateli. Jak słyszymy, niektórzy  
wybrani przedstawiciele bardzo pozy-
tywnie  odbierają aktywność  obywateli 
i sami włączają się w akcję podpisową. 
To bardzo dobrze świadczy o rozumie-
niu przez nich własnej roli publicznej. 

Stowarzyszenie na rzecz powiatu 
goleniowsko - nowogardzkiego 

Partnerstwo i Rozwój

Inicjatywa obywatelska uchwały Rady Miasta i Gminy (WYKAZ OSÓB) 
  
             Na podstawie Statutu Gminy Nowogard   u d z i e l a m   p o p a r c i a   
             Inicjatywie złożenia projektu obywatelskiego uchwały Rady Miasta i Gminy w Nowogardzie w sprawie: 
   
Wystąpienia przez Radę Miasta i Gminy w Nowogardzie z wnioskiem do ministerstwa ds. administracji o zmianę nazwy powiatu 
goleniowskiego na nazwę powiat goleniowsko-nowogardzki. Jednocześnie upoważniam pełnomocnika inicjatywy obywatelskiej do 
podejmowania przewidzianych prawem działań w powyższej sprawie. 
          
Lp. Imię i nazwisko  PESEL Adres stałego zamieszkania (pełny) Podpis (wyraźnie) 
1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

                                                             
      Pełnomocnik inicjatywy obywatelskiej:  Paweł Słomski 72-200 Nowogard ul Pocztowa 6                      

Policja podsumowała swoją pracę 

Jest lepiej, niż super
Jest super, jest super, więc o co ci chodzi – tak można cytując refren znanej piosenki, podsumować statystyki jakie podczas rocznej od-
prawy policji zaprezentował w ubiegłą środę komendant powiatowy policji w Goleniowie, Krzysztof Targoński. 

Jak co roku, w czasie rocznej odprawy, 
w siedzibie policji powiatowej w Gole-
niowie, spotkali się zacni goście. Wśród 
nich generał wojewódzki policji, Woj-
ciech Olbryś, a także przedstawiciele za-
przyjaźnionych służb oraz samorządów 
z terenu powiatu. Takie grono nie mo-
gło usłyszeć ani jednego słowa krytyki 
na temat pracy policji. Pomogły w tym 
również statystyki, przedstawione przez 
szefa policji w powiecie, Krzysztofa Tar-
gońskiego. 

Zgodnie z nimi zadowolenie z pracy 
policji wśród społeczeństwa sięga niemal 
zenitu, a przestępczość spada na łeb i szy-
ję. Rośnie wykrywalność różnych prze-
stępstw, w tym kradzieży i uszkodzeń 
mienia, bójek i rozbojów. W tych ostat-
nich słupek skuteczności dotknął gór-
nej granicy – 100%.  Spada  liczba prze-
stępstw, których dopuścili się nieletni. 
Mniej też było pijanych kierowców, choć 
coraz więcej osób za kółkiem jest kon-

trolowana. Do tego jeszcze spada licz-
ba skarg, złożonych przez obywateli na 
pracę policji. W 2011 przyjęto ich 36, w 
ubiegłym już tylko 25, z tego, jak to ujął 
pan komendant, potwierdziły się dwie. 
Reszta, jak należy domniemać, została 
wymyślona przez znudzonych rewelacyj-
ną skutecznością policji obywateli. 

Ci zresztą, aż tak wcale dużo od nich 
nie wymagają. Tylko 47% z ponad ty-
siąca badanych w całej Polsce (według 
przedstawionych przez komendanta wy-
ników badań opinii publicznej) ceni so-
bie szybkość dodzwonienia się na numer 
alarmowy policji.  45% oczekuje aby po-
licja „szybko przybyła na miejsce zda-
rzenia”. A tylko 1/3 wymaga od policjan-
tów zatrzymania przestępcy.  Co uważają 
pozostali respondenci? Tego już komen-
dant nie powiedział zgromadzonym. 

Pozostaje więc pogratulować... tak 
dobrej samooceny. 

MS
Komendant powiatowy prezentuje policyjne statystyki
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Czas przemijania także dla Ciebie,
ale duch młodnieje.

Najgorętsze życzenia 
z okazji urodzin 

dla Jurka Mazurek
składają 

ciocia z wujkiem

Najlepsze życzenia wspaniałej przyszłości,
wśród burzliwej młodości.

Z okazji urodzin

dla Jurka Mazurek
gorące życzenia
składają

Marysia, Jacek, Marek z żoną i Igorkiem

Caritas informuje 
Zespół Caritas przy parafii pw. WNMP informuje, że w dniu 15  lutego  (piątek), w siedzibie 

organizacji przy ul. 700 Lecia (w podwórku ZBK), o godz. 10.00 odbędzie się wydawka żywno-
ści. Uwaga! Zapraszamy szczególnie tych, którzy nie korzystali z pomocy w zeszłym tygodniu. 

ks. proboszcz G. Legutko

Miejsce z wózkiem przy każdym bloku

Nowogard to miasto z barierami…
Dziś wszyscy budujemy miasto, w którym kiedyś mieszkać będą nasze dzieci i wnuki. Pamiętajmy, by wszyscy, bez względu na stan 
zdrowia czuli się w nim jak najlepiej. Pierwszy krok, to wytyczenie miejsc parkingowych dla takich osób przed każdym blokiem. Bu-
dujmy miasto przyjazne wszystkim jego mieszkańcom. 

Osobom, których nie dotyczy 
problem niepełnosprawności po-
ruszana przeze mnie sprawa może 
wydawać się błaha. Gdy jednak 
sprawę zanalizować dogłębnie, to 
problem jest istotny. Nowogard to 

przecież miasto chorujące na brak 
miejsc parkingowych. Jeśli trud-
no znaleźć je kierowcom pełno-
sprawnym, to jakże ciężko muszą 
mieć ci posiadający pojazdy „z 
niebieskimi naklejkami”. 

Duża liczba ma niebieskie 
karty

Osobiście znane mi są dwa 
przypadki osób, którym przy-
dałyby się bardzo ułatwiając ży-
cie takie koperty. Po zgłoszeniu 
przez nich problemu postanowi-
łem przyjrzeć się sprawie i podjąć 
działania. 

Wbrew pozorom takich osób 
w naszej gminie jest bardzo dużo. 
Jak dowiedziałem się w Starostwie 
Powiatowym, tylko w minionym 
roku o wystawienie kart upoważ-
niających do parkowania w miej-
scach dla inwalidów, wystąpiła 
liczba niespełna 80 osób.

O takie zaświadczenia osoby 
posiadające orzeczenia o niepeł-
nosprawności, mogą ubiegać się 
właśnie w goleniowskim Staro-
stwie. Procedury są bardzo proste, 
a urzędnicy odpowiedzialni za ten 
fragment bardzo przystępni.

Trudno znaleźć osobę, która w 
swoim otoczeniu nie miałaby nie-
pełnosprawnego, czy ciężko cho-

rego. Nigdy nie wiadomo również 
co nam, lub naszym dzieciom 
może zgotować przyszłość. Trze-
ba również wiedzieć, iż kierowca-
mi aut, które należą do niepełno-
sprawnych są np. ich pełnospraw-
ni krewni. 

Jest wiele barier w mieście
Nowogard jest miastem bar-

dzo mało przystępnym dla osób, 
którym w życiu trudniej z powo-
dów zdrowotnych. Być może dla-
tego, iż przez lata nikt nie ubiegał 
się o prawa dla takich osób. Pro-
blem jest choćby z chodnikami 
posiadającymi wysokie krawęż-
niki. Wystarczy przyjrzeć się rów-
nież Ratuszowi, który dla niepeł-
nosprawnych stanowi twierdzę, 
o której zdobycie bardzo trudno. 
Przez lata na remont tego budyn-
ku wydano kilkaset tysięcy zło-
tych. Znalazły się nawet na mało 
gustowne oświetlenie. Niestety, 
nikt nie pomyślał choćby o insta-
lacji windy, czy choćby „domo-
fonu”, dzięki któremu osoba nie-
pełnosprawna mogłaby wzywać 
urzędnika.

Podobnie jest z miejscami po-
stojowymi dla niepełnospraw-
nych, których u nas bardzo mało. 
Za ich utworzenie odpowiadają 
właściciele dróg położonych przy 
posesjach. Najczęściej są to więc 
gmina, lub spółdzielnie mieszka-
niowe.

Apelujmy do właścicieli dróg

Aby poruszany przeze mnie te-
mat nie skończył się tylko na ar-
tykule, zwróciłem się pisemnie 
do burmistrza Roberta Czapli, 
oraz prezesów dwóch najwięk-
szych SM w mieście: „Gardno” 
– Pana Jana Smoliry, oraz „Cisy” 
Pana Mariana Jeża, o zwrócenie 
uwagi na podjęty problem i pod-
jęcie działań w sprawie utworze-
nia większej ilości kopert dla nie-
pełnosprawnych. Liczę na zro-
zumienie i aktywność w tej spra-
wie. Obyliśmy ciekawe rozmowy, 
a przy okazji poruszyliśmy wiele 
spraw dotyczących mieszkańców 
Nowogardu. Mam nadzieję, że 
przyniosą one wymierne efekty. 

Mam również prośbę do sa-
mych mieszkańców, by w roz-
mowach z władzami miasta, czy 
spółdzielni, zwracali uwagę na 
zaistniały problem. Dziś wszyscy 
budujemy miasto, w którym kie-
dyś mieszkać będą nasze dzieci i 
wnuki. Pamiętajmy, by wszyscy, 
bez względu na stan zdrowia, czu-
li się w nim jak najlepiej.  

Nawet, jeśli miejsce postojowe 
długo stoi puste, to może przyjść 
czas, że dzięki niemu zostanie 
uratowane choćby jedno ludzkie 
życie. Prościej na nim zaparko-
wać choćby interweniującej ka-
retce pogotowia. Łatwiej z nimi 
żyć dużej liczbie osób mieszkają-
cych w naszej gminie. 

Marcin Nieradka - radny

ŻYCZENIA

Parking przy ul. 15 Lutego, a w pobliskim bloku mieszka osoba, której również jest po-
trzebne specjalne miejsce. To może stworzyć tylko burmistrz

Do Kulic przez pole, boisko i las?
Myślicie, że jesteście w Kulicach? Nic podobnego. To zdjęcie wykonane wczo-

raj w godzinach popołudniowych przy ul. Bohaterów Warszawy w Nowogar-
dzie, tuż przy drodze prowadzącej na sztuczne boisko Orlik, obok hali sporto-
wej Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Zdaniem miejskich urzędników, tą dro-
gą można dojechać do położonej o ponad 5 km wsi. Jakim cudem? My nie wie-
my. Może  wyjaśni nam to urząd miejski…

MS, Foto: JB
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Informacje Parafialne
Vox    Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:

Słowa Ewangelii według Świę-
tego Łukasza

   (Łk 4,1-13) Kuszenie na pu-
styni

   Jezus pełen Ducha Świętego, 
powrócił znad Jordanu i czter-
dzieści dni przebywał w Duchu 
na pustyni, gdzie był kuszony 
przez diabła. Nic w owe dni nie 
jadł, a po ich upływie odczuł głód. 
Rzekł Mu wtedy diabeł: Jeśli jesteś 
Synem Bożym, powiedz temu ka-
mieniowi, żeby się stał chlebem. 
Odpowiedział mu Jezus: Napisa-
ne jest: Nie samym chlebem żyje 
człowiek. Wówczas wyprowadził 
Go w górę, pokazał Mu w jednej 
chwili wszystkie królestwa świa-
ta i rzekł diabeł do Niego: Tobie 
dam potęgę i wspaniałość tego 
wszystkiego, bo mnie są podda-
ne i mogę je odstąpić, komu chcę. 
Jeśli więc upadniesz i oddasz mi 
pokłon, wszystko będzie Twoje. 
Lecz Jezus mu odrzekł: Napisane 
jest: Panu, Bogu swemu, będziesz 
oddawał pokłon i Jemu samemu 
służyć będziesz. Zaprowadził Go 
też do Jerozolimy, postawił na na-
rożniku świątyni i rzekł do Niego: 
Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się 
stąd w dół! Jest bowiem napisane: 
Aniołom swoim rozkaże o Tobie, 
żeby Cię strzegli, i na rękach no-
sić Cię będą, byś przypadkiem nie 
uraził swej nogi o kamień. Lecz 
Jezus mu odparł: Powiedziano: 
Nie będziesz wystawiał na próbę 
Pana, Boga swego. Gdy diabeł do-
kończył całego kuszenia, odstąpił 
od Niego aż do czasu.

Odstąpił od Niego aż do czasu
Wiele lat spędził Jezus w Naza-

recie, wzrastając w łasce u Boga i u 
ludzi. Dlatego był to bardzo owoc-
ny i spokojny czas. Jezus przy-
gotowywał się do zadania, które 
było przed Nim. Powoli wzrasta-

ła w Nim świadomość tego, po co 
przyszedł na ziemię. Ma uwolnić 
ludzi spod panowania grzechu i 
śmierci. Ma pokonać tego, przez 
którego śmierć weszła na świat. 
Już na samym początku nastę-
puje konfrontacja z największym 
przeciwnikiem zarówno Boga jak 
i człowieka. Diabeł dobrze wybrał 
czas i miejsce do ataku, gdy czło-
wiek jest bardziej podatny na jego 
sugestie. 

   Wprost nie ma co kusić ko-
goś takiego, jak Jezus. Skoro tyle 
lat wzrastał w łączności z Ojcem 
Niebieskim, nie będzie odpowia-
dał na pokusy do złego. Ale może 
spróbować pokus, które będą łą-
czyły się bezpośrednio z Jego mi-
sją. Skoro ludzie czekają na Me-
sjasza, a On sam już tu jest, może 
udałoby się spowodować, żeby Je-
zus wystąpił jako Mesjasz według 
ludzkich potrzeb. Zamiast wy-
zwalać od grzechu i śmierci ła-
twiej będzie dać ludziom więcej 
radości już tu, w tym doczesnym 
świecie. 

   Naród Wybrany czekał na Me-
sjasza, który da niezależność poli-
tyczną, który zapewni dobrobyt i 
pokój, który spowoduje, że to ży-
cie stanie się całkiem znośne. Nie 
będzie brakowało chleba, chorzy 
będą odzyskiwali zdrowie a inne 
narody będą zazdrościły tego do-
brobytu. Nie byłoby to trudne do 
zrobienia, nie dla Jezusa. Prze-
cież On jest Synem Bożym, może 
wszystko, skoro jest Stwórcą. Wy-
stąpienie w pełni chwały i w mocy 
Ducha Świętego na pewno byłoby 
inaczej przyjęte przez Żydów. 

   To rzeczywiście łatwiejsza 
droga i prostsze zadanie. Pokusa 
ogromna, tym bardziej, że przy-
szła w tym właśnie momencie, 
gdy Jezus poczuł głód, tak zu-
pełnie po ludzku. A jednak nie 
uległ podszeptom diabła. Spokoj-
nie odpowiadał, nie wdając się w 
niepotrzebną dyskusję. Nie zrezy-
gnował z tego właściwego sposo-
bu wykonania powierzonego mu 
przez Boga zadania. Wiedział, że 
tej misji nie można spełnić bio-
rąc pod uwagę tylko doczesność. 
On nie przyszedł po to, by czło-
wieka uszczęśliwić na ziemi. Jego 
zadanie polegało na tym, aby dać 
człowiekowi możliwość zdoby-

cia szczęścia, które będzie trwać 
wiecznie. Ale żeby to zrobić, 
trzeba być całkowicie posłusz-
nym Ojcu i złożyć siebie same-
go w ofierze. Trzeba oddać życie, 
żeby zniszczyć śmierć przez zmar-
twychwstanie.

   Ta droga będzie dużo trud-
niejsza. Chyba trudniejszej nie 
może być, bo Jezus wstępuje na 
nią obarczony ludzką naturą, któ-
ra powoduje, że towarzyszą Mu 
strach, zmęczenie, pokusy, które 
będą skłaniać do zawrócenia z tak 
trudnej drogi. Tylko ta ogromna 
bliskość z Bogiem, która ciągle bę-
dzie Mu towarzyszyła, będzie do-
dawać sił, będzie determinować 
do ciągłego wędrowania w stronę 
krzyża. Już z tej drogi nie zawróci. 
Choć w ogrodzie Oliwnym będzie 
przeżywał wielki strach, pozosta-
nie posłuszny woli Ojca.

   Ewangelista napisał, że dia-
beł odstąpił od niego aż do cza-
su. Później będzie również 
towarzyszył Jezusowi w czasie 
modlitwy w Ogrójcu. Będzie też 
pod krzyżem, gdzie ustami Star-
szyzny żydowskiej będzie kusił w 
bardzo podobny sposób, jak wte-
dy na pustyni. „Jeśli jesteś Synem 
Bożym, zejdź z krzyża”(Mt 27,40).

   Ostatnia pokusa i to w kry-
tycznej chwili, gdy Jezus umiera. 
Teraz albo nigdy. Niedługo dia-
beł nie będzie miał żadnej moż-
liwości, żeby wpłynąć na dzieje 
zbawienia. Teraz wyraźnie widzi 
dlaczego Jezus nie uległ pokusom 
wtedy, na pustyni i nie ulegał im 
nigdy. Teraz wreszcie wie, dlacze-
go Jezus wybrał tak trudną drogę 
i zdaje sobie sprawę z tego, w jaki 
sposób Jezus pokona śmierć. Te-
raz widzi, że jest bezsilny.

   To wszystko będziemy przeży-
wali z czasie kolejnego Wielkiego 
Postu. Przed nami jeszcze jedna 
okazja do tego, by bardziej zrozu-
mieć wielkość misji Jezusa. Na ra-
zie widzimy Go na pustyni. Ale to 
wydarzenie to jakby postawienie 
kropki nad „i”. Teraz rozpoczyna 
się walka o człowieka. Przeciwni-
cy stanęli naprzeciw siebie. A cała 
niesamowitość tej sytuacji w tym, 
że przecież my już znamy wynik 
tej walki.

Ks. Grzegorz Podlaski

Tadeusz Salamon, lat: 65, zmarł: 11.02.2013r, pogrzeb: 
14.02.2013r, pogrzeb odbył się na cmentarzu w Nowogardzie. 

Wiesław Stolarski, lat: 73, zmarł: 12.02.2013r, pogrzeb: 
15.02.2013r, pogrzeb odbędzie się o godz. 14:00 na cmentarzu w 
Nowogardzie.

Julia Ostapczuk, lat: 75, zmarła 12.02.2013r, pogrzeb 14.02.2013r, 
pogrzeb odbył się na cmentarzu  w Nowogardzie.

Monika Kondraciuk, lat: 84, zmarła: 12.02.2013r, pogrzeb: 
15.02.2013r, pogrzeb odbędzie się o godz. 12:00 na cmentarzu w 
Nowogardzie. 

Anna Konieczna, lat: 89, zmarła: 12.02.2013r, pogrzeb: 
15.02.2013r, msza święta  odbędzie się o godz. 13:00  w kościele w 
Strzelewie, pogrzeb na cmentarzu w Nowogardzie. 

Anna Fedak, lat: 93, zmarła: 10.02.2013r, pogrzeb: 14.02.2013r, 
pogrzeb odbył się na cmentarzu w Nowogardzie. 

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Refleksje po abdykacji 
Benedykta XVI
Zaskoczony świat  komentuje - Nowogard też. Już 
kilka dni minęło po ogłoszeniu decyzji Papieża Be-
nedykta XVI o zakończeniu pontyfikatu poprzez akt 
abdykacji. Pierwszy szok minął, ale komentarze na 
świecie  nie ustają. W Nowogardzie też - poprosili-
śmy więc niektóre osoby o refleksje na ten temat.   

Powierzam tę sprawę Bogu w 
modlitwie - mówi jeden z no-
wogardzkich duchownych - 
Wierzę, że decyzja została wła-
śnie w Bogu podjęta w asystencji 
Ducha Świętego i przyniesie ona 
dobro Kościołowi. Rozwiązania 
takiego nikt się nie spodziewał, 
ale w nowożytnych czasach w 
historii kościoła, to trzecia taka 
decyzja, której nikt nie przewi-
dywał – najpierw zwołanie So-
boru Watykańskiego przez Jana 
XXIV, potem wybór na Biskupa 
Rzymu (papież to biskup Rzy-
mu) kard Karola Wojtyły i teraz 
zakończenie pontyfikatu Bene-
dykta XVI poprzez abdykację. Z 
tych dwóch poprzednich zdarzeń 
wyrosło ogromne dobro dla Ko-
ścioła, świata, dla ludzkości. Po-
wtarzam, wierzę, że i tak będzie 
w tym wypadku, że  decyzja pa-

pieża Benedykta zaowocuje wiel-
kim dobrem.

Dyrektor SP nr 4 im. Jana 
Pawła II, Magdalena Zarębska 
- Kulesza

 Przyjmuję decyzję Benedyk-
ta XVI z całą pokorą, nawet w 
najmniejszy sposób nie oceniam 
jej. Uznaję, że pewnie tak mu-
siał i tak chciał, i że tak ma być. 
Bardzo  mnie boli jak słyszę gło-
sy oceniające, zwłaszcza te, któ-
re padają od tych będących w 
istocie daleko od kościoła. Jest 
mi oczywiście smutno, bo to jest 
wielki papież, ale powtarzam, 
tak musiał i tak chciał.

Ksiądz Marcin G. 
11 lutego 2013 r. zapisze się w 

historii Kościoła na wieki – Wi-
dzialna Głowa Kościoła in-
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W sobotę w Klubokawiarni „Kulturalna” odbył się koncert zespołu The 
Analogs słynącego z punk rockowych rytmów. Czołowy zespół polskiej 
sceny dosłownie rozgrzał do czerwoności przybyłych tego dnia do lokalu fa-
nów punku. Na koncert wybrało się również sporo fanów zespołu spoza na-
szej gminy. Ciężko było dostrzec osoby, które by nie brały czynnego udziału 
w wydarzeniu. Największy „szał” panował podczas grania takich hitów jak: 
„P*******na era techno” czy też „Strzelby z Brixton”. 

Impreza była zdecydowanie udana, a ludzie opuszczali klub zadowoleni 
ze spędzonego czasu. Właściciel Klubokawiarni „Kulturalna”, Dominik Tom-

czyk, ani myśli zwalniać tempa. Już w najbliższy piątek (15 lutego) o godzi-
nie 18:00, rozpocznie się koncert zespołu ParadaPanaTło, specjalizującego 

się w psychodeliczno-alternatywnym rock & rollu. Cena biletów na ten 
koncert wynosi 5 zł. Natomiast w sobotę (16 lutego) czas na „czarne” rytmy, 

którymi uraczy fanów hip hopu jeden z najlepszych DJ’ów w Polsce- mieszka-
niec Szczecina DJ Twister. Impreza rozpocznie się o godzinie 18:00 od kon-

certów nowogardzkich wykonawców: SivVy 2V & Zen oraz DNA. Bilety na 
to wydarzenie można nabyć za jedyne 10 zł. Wszystkich serdecznie za-

praszamy. 

Wspomnienia Franceski 
MICHALSKIEJ „CAŁA RA-
DOŚĆ ŻYCIA”. Na Wołyniu, 
w Kazachstanie, w Polsce”, 
opowiadają o tragicznych lo-
sach Polaków, którzy w wyni-
ku podpisania traktatu ryskie-
go znaleźli się kilkanaście kilo-
metrów na wschód od granicy 
II Rzeczypospolitej. W 1936 
r. jej rodzina została przymu-
sowo przesiedlona z Wołynia 
do Kazachstanu. Jest to lektu-
ra wstrząsająca i zarazem nie-
zwykła. Autorka, opisując wła-
sne przeżycia i doświadcze-
nia swoich krewnych, wier-
nie przedstawiła rzeczywistość 
epoki Stalina, cechujące ją „ka-
taklizmy”, których ofiarami pa-
dły dziesiątki milionów ludzi. 

O tych mrocznych czasach 
napisano wiele, jednak nie 
dość, a opowieść Franceski Mi-
chalskiej to unikatowy prze-
kaz świadka straszliwych wy-
darzeń. Dla czytelnika polskie-
go są to tematy, z którymi przez 
wiele dziesięcioleci nie mógł się 
zetknąć, ponieważ był to temat 
tabu. Ta historia młodej dziew-
czyny, która przeżyła wielki 
głód, zsyłkę na kazachską pu-
stynię, radziecki terror, w któ-
rym przyszło jej spędzić mło-
dość, stanowi dowód, że Polacy 
w każdej najtrudniejszej sytu-
acji potrafili znaleźć swoje miej-
sce na ziemi i przystosować się 
do panujących tam warunków. 
W tych jakże okrutnych cza-
sach, Franceska zdołała prze-
żyć. W 1938 r. dostała się do 
trzyletniej szkoły felczerskiej w 
Pietropawłowsku, którą ukoń-
czyła w przyspieszonym trybie, 
a następnie została wysłana do 
jednego ze szpitali Armii Czer-

wonej, skąd po krótkim czasie 
została przeniesiona do pracy 
w domu dziecka. Następnie po 
wielu perypetiach - nie zawsze 
legalnie – otrzymała status pol-
skiego repatrianta i ukończyła 
we Wrocławiu Akademię Me-
dyczną. Pracowała jako lekarz 
w wielu polskich szpitalach aż 
w 1955r. przeniosła się wraz z 
rodzina do Siemiatycz.

Swoje wspomnienia spisa-
ła będąc już na emeryturze, z 
perspektywy lat wie, że to się 
już skończyło, że nie wróci, że 
się udało to wszystko przeżyć. 
Jej opowieść to świat widzia-
ny oczami dziecka i dorastają-
cej dziewczyny, a przecież dzie-
ci szczerością przewyższają do-
rosłych.

W grudniu 2012 r. Pani 
Franceska Michalska odebrała 
odznakę Nagrody Honorowej 
„Świadek Historii”, którą przy-
znaje Kapituła Nagrody pod 
przewodnictwem Prezesa In-
stytutu Pamięci Narodowej za 
przekazywanie wiedzy o naj-
nowszej historii Polski.  

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz

Biblioteka poleca
„Historia Polaków, którzy po 

rewolucji październikowej i woj-
nie polsko-bolszewickiej 1920 r. 
stali się obywatelami radzieckiej 
Ukrainy, stanowi jedną z naj-
bardziej dramatycznych kart w 
dziejach narodu polskiego. Pola-
cy wpadli w wir obłąkańczej po-
lityki Stalina. W wyniku kolekty-
wizacji Ukrainę dotknęła klęska 

głodu, a deportacje ludności przybrały niespotykaną dotąd skalę. 
Polacy stali się celem represji”.

Tomasz Bohun

formuje świat o rezygnacji z 
urzędu Biskupa Rzymu. Za-

skoczenie było wielkie, ogrom-
ne, nie  do  ogarnięcia. Nie  ma 
co  ukrywać, decyzja Benedyk-
ta XVI spadła jak grom z jasne-
go nieba, i wprawiła w zdumie-
nie cały świat, nie tylko ducho-
wieństwo, ale i świeckich. Szok, 
sensacja - takie słowa padały 
po poniedziałkowej przez Be-
nedykta XVI rezygnacji. Decy-
zja papieża zaskoczyła nie tyl-
ko wiernych na świecie, ale też 
większość kościelnych hierar-
chów, którzy są dużo bliżej Ojca 
Świętego. Zdumieni byli kardy-
nałowie, którzy pierwsi usłysze-
li oświadczenie ustępującego 
papieża. Okazuje się, że w za-
skakujące plany Benedykta XVI 
wtajemniczone były nieliczne 
osoby.

Obok zaskoczenia pojawił się 
też lęk i trwoga. Jakby spod nóg 
usuwał  się jeden z  ostatnich 
trwałych fundamentów. Oczy-
wiście, że  tym nieprzekraczal-
nym fundamentem niezmien-
nie pozostaje Bóg, ale  przecież 
Ojciec Święty jest  jego pierw-
szym reprezentantem. I  podej-
muje decyzję o  odejściu. Dla-
czego? Jak to? Co  to  wszystko 
ma znaczyć?  

Po  krótkiej refleksji przy-
chodzi uspokojenie. Od stro-

ny emocjonalnej Benedykt XVI 
zrobił coś wyjątkowego. Media 
w  jednym momencie dosłow-
nie oszalały na  punkcie tej  in-
formacji. Jednak od strony for-
malnej nie  stało  się nic nad-
zwyczajnego. Prawo kościelne 
przewiduje możliwość „rezy-
gnacji z urzędu”(nie abdyka-
cji, abdykować może król. W 
dokumentach kościoła nie ma 
zawartego słowa abdykacja jest 
rezygnacja). A skoro przewidu-
je, to wcześniej czy później mo-
gło się to stać. I stało się. Bene-
dykt skorzystał z  możliwości 
ustąpienia. Im więcej nad tym 
medytuję, zastanawiam się tym 
bardziej papieska decyzja pasu-
je mi do całej jego życiowej dro-
gi i nauczania. Zapewne dobrze 
zdawał sobie sprawę z  reakcji 
świata, ale  ten argument nigdy 
nie był dla niego przesądzający.

W  życiu Josepha Ratzinge-
ra zawsze naczelną wartością 
był Bóg. Liczy się reakcja Boga, 
nie  świata. Nie  inaczej spra-
wa przedstawia  się w  oświad-
czeniu wygłoszonym do  Ko-
legium Kardynalskiego. Prio-
rytetowe – tak mi  się wydaje 
– jest  w  nim następujące zda-
nie: „Rozważywszy po  wiele-
kroć rzecz w  sumieniu przed 
Bogiem, zyskałem pewność, 
że  z  powodu podeszłego wie-

ku moje siły nie są już wystar-
czające, aby w sposób należyty 
sprawować posługę Piotrową”. 
A w  tym zdaniu na podkreśle-
nie zasługuje zwrot: „zyska-
łem pewność”. Papież zdaje się 
mówić: ta decyzja nie jest moją 
fanaberią. Sprawę przedstawi-
łem Bogu, co więcej – zyskałem 
pewność, że  jest  zgodna z  Jego 
wolą. Tej kwestii nie podjął on 
z dnia na dzień- jak przyznaje 
brat Benedykta XVI -  Ksiądz 
Georg Ratzinger, że decyzja o 
rezygnacji nie była podjęta na-
gle, ale pewnie ją rozważał dłu-
go na modlitwie przed Bogiem. 

Bł. Jan Paweł II, cierpiąc 
na  oczach całego świata, dał 
katechezę umierania. Bene-
dykt XVI, podejmując skraj-
nie trudną decyzję o ustąpieniu 
z  urzędu, dał katechezę licze-
nia  się z  Bogiem.   Decyzja ta, 
choć wynikająca z  „pewności”, 
po  ludzku była zapewne skraj-
nie trudna do podjęcia. Dlatego 
Ojciec Święty powinien otrzy-
mać od  nas wsparcie, jakiego 
nigdy do tej pory nie miał.

Pamiętajmy o Nim w naszych 
modlitwach oraz prośmy już by 
światło Ducha Świętego spoczę-
ło  na  kardynałach, którzy do-
konają wyboru Nowego następ-
cy św. Piotra.

red.

Najgorętsze życzenia 
z okazji urodzin 

dla koleżanki  
Mirosławy Przybyłek

składa redakcja 
Dziennika Nowogardzkiego
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Sprzedam nowe, własnościowe,  
2 pokojowe mieszkanie o pow. 58 m2 
w Nowogardzie na ulicy Racibora I 4

KONTAKT:                PIB „PRO-BUD s.c.
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14
tel.: 91 39 25552; 783 570 056    www: probud-nowogard.pl

Kancelaria  
PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077

codziennie od 11 do 18

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 16.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM polecamy zabawki Bruder

„Rega”  M. H. Gajdel sp. j.
Węgorzyce 16A, 72-221 Osina

Firma REGA 

zatrudni pracowników
przy prefabrykacji i montażu 

domów drewnianych

Telefon: 91 391 08 02
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Nasi przedsiębiorcy - Roman Pabisiak 

Cegła do cegły i będzie dom 
Pracuje ciężko, bo w zasadzie 6 dni w tygodniu, oprócz niedzieli, którą pozostawia dla rodziny i samego odpoczynku. W branży bu-
dowlanej działa od 18 lat, co czyni go ekspertem w zakresie remontów oraz budowy domów małych czy tych większych? Roman Pabi-
siak właściciel firmy ogólnobudowlanej, która mieści się w Nowogardzie na ul. Górnej. To właśnie z nim rozmawiamy w ramach cyklu 
„ Nasi przedsiębiorcy”. 

Dziennik Nowogardzki: Nim 
przejdziemy do pytań związanych 
z pana działalnością, to   zapy-
tam, czy pan wie, kiedy przypada 
Dzień Budowlańca? 

Roman Pabisiak:  Rozumiem , 
że miałem być zaskoczony, ale tak 
się składa, że właśnie wiem!  Ten 
dzień, to 25 września. To też  dla 
mnie jest okazja by spotkać się 
z moją załogą i porozmawiać  o 
wszystkim i o tym, co  można by-
łoby jeszcze np. lepiej wykonać w  
naszej pracy, która co tu mówić, 
nie należy do najłatwiejszych. 

Tu ma pan całkowitą ra-
cję.  Choćby dlatego, że na ogół 
wykonujecie ją   „na zewnątrz” 
na powietrzu, często   bywa, że 
jest  wiatr, deszcz, zimno. Mimo 
to, postanowił pan założyć firmę 
właśnie budowlano-remontową? 

Firmę założyłem w 1995 
roku. Co do moich zaintere-
sowań  do tego zawodu, to pa-
miętam od szkoły miałem już 
takie zamiłowanie właśnie do 
„budowlanki”. Dlatego nie mo-
głem mieć innego zawodu, 
bo ten mi się podobał i bar-
dzo się nim interesowałem. 
Co do samego założenia firmy, 
to nie stało się to  tak od razu. 
Gdyż najpierw pracowałem u 
lokalnych przedsiębiorców, a 
mam tu na myśli np. Pana Ada-
ma Fedeńczaka, któremu po-
mogłem rozbudowywać Hotel 
„KAMENA”, ale jeszcze wcze-
śniej również świadczyłem 
usługi w związkach motoro-
wych, gdzie przerabiałem sta-
nowiska diagnostyczne, i te re-
monty zacząłem od Nowogar-
du, później były jeszcze inne 
miasta. Nie ukrywam, że było z 
tego bardzo dobre utrzymanie 
i niezły początek na start.  

Wówczas wiedział pan, 
że  będzie z tego solidna firma. 

Powiem wprost, że wiedzia-
łem i bardzo mocno w to wie-
rzyłem, a także uczyłem się 
tego zawodu bardzo solidnie w 
szkole. 

Mimo to firma pana cały czas  
z każdym miesiącem umacnia-
ła  się na lokalnym rynku? 

Muszę panu powiedzieć, że 
mimo ciężkich czasów, to sa-
mej pracy było dość sporo, co 
na pewno dawało  dopływ go-
tówki, która była i będzie za-
wsze potrzeba, czy to do życia, 
czy jakiejkolwiek działalności. 
Dlatego trzeba było się rozwi-
jać oraz np. inwestować w park 
maszynowy, i na pewno pra-
cowników, którzy o tym fachu 
muszą mieć dobre pojęcie. Ta-
kie   myślenie dla rozwoju  na 
pewno później skutkowało do-
brze wykonaną pracą, jak rów-
nież kolejnymi   pieniędzmi, 
które zaraz inwestowałem w 
kolejne maszyny czy inne po-
trzebne rzeczy służące mi do 
późniejszej działalności.

Co z większych rzeczy wyko-
nał pan  na początku

To dość zaskakujące pytanie, 
bo zwyczajnie właśnie nie pa-
miętam. Tych remontów czy 
budów już było tak wiele, że 
nie sposób je spamiętać. Ale 
przyznam, że jest miło przejść 
się od czasu do czasu miastem 
lub przejechać samochodem 
i oglądać te domy, które już 
moją załogą wybudowałem, 
albo prowadziłem remonty czy 
renowacje ścian. 

Pana zdaniem, na co głów-
nie w tej branży klient może 
narzekać lub być niezadowo-
lonym? 

To kolejne  trudne   pyta-
nie jakie pan mi zadaje, bo 
chciałoby się aby nikt nie na-
rzekał.  Myślę, że   najczęściej 
klient narzeka na zbyt wyśru-
bowane stawki za usługi, jak 
również podejmowanie się zle-
ceń pomimo braku doświad-
czenia, czy  również prezento-
wania niezbędnej rzetelności. 
Kolejną sprawą jest zatajanie 
błędów, a także niedotrzymy-
wanie terminów rozpoczęcia 
i  zakończenia zleconych prac. 
I ostatnią rzeczą, którą chciał-
bym powiedzieć jest czasami 
brak odpowiedzialności, a na-
wet wiarygodności. Bo jak by 
pan nazwał sytuację, kiedy taki 

„fachowiec budowlaniec” czy 
„złota rączka” bierze np. wcze-
śniejszą zaliczkę na jakieś ma-
teriały budowlane czy inne po-
trzebne rzeczy, a następnie nie 
zjawia się na budowie albo po 
dłuższym czasie? Oczywiście 
nie mam tu na myśli żadnej z 
firm, które działają na terenie 
gminy Nowogard, które dzia-
łają i radzą sobie bardzo do-
brze. Co do mojej firmy czy 
działalności, to takich sytu-
acji o których wspominałem 
wyżej nie było i nie będzie. Z 
moją załogą wykonujemy pra-
ce kompleksowo i solidnie. 

To bardzo ważne, co pan po-
wiedział.

Bo to prawda. W tej działal-
ności nie może być tak zwanej 
„lipy”. Każdy jej etap jest wy-
konywany dokładnie zgodnie 
z   projektem, który narysował 
wcześniej architekt. Moja pra-
ca to tylko wykonawstwo, a 
jej końcowy wynik uzależnio-
ny jest od całej załogi którą za-
trudniam. 

To w takim razie proszę po-
wiedzieć teraz, jakie pan wy-
konuje usługi? 

Jest to bardzo szeroki zakres 
usług. Ale powierzone zlece-
nia lub prace realizuję z moją 
załogą kompleksowo. Co do 
konkretnych prac to wykonu-
jemy: budowę domu od pod-
staw, tynkowanie, remonty ze-

wnętrzne i wewnętrzne bu-
dynków, ocieplanie, dekar-
stwo, wymiana okien itp. Po-
siadam również ciężki sprzęt.

A domy? Jaką metodą pan 
je buduje, jaki rozpoznawalny 
budynek jest pana „dziełem”? 

Dla mnie dom musi być do-
mem wybudowanym trady-
cyjnie. Czyli musi mieć solid-
ny fundament i być murowany 
oraz z cegły. Innych metod nie 
wybieram. Chyba, że sam in-
westor sobie zażyczy, to wów-
czas to robię. Co do tego „dzie-
ła”, to bym nie przesadzał, ale 

budynek którym mógłbym się 
pochwalić, stoi na ulicy Boh. 
Warszawy i jest to dom pana 
Jurczaka, mieści się w nim fir-
ma STHIL. Ten dom budowa-
łem od fundamentów i wydaje 
mi się, że wyszedł całkiem nie-
źle. Co do ilości domów które 
wybudowałem, to jest ich kil-
kanaście, ale nie będę zgady-
wał, bo po prostu nie pamię-
tam

A dom z bali, który ostatnio 
jest tak modny? 

  Budowy takiego domu na 
pewno bym się nie podjął, 
gdyż tej metody nie poznałem 
i raczej nie jestem zaintereso-
wany tą technologią. 

Wiemy wszyscy, że przyszedł 
kryzys, który dotknął w zasa-
dzie wszystkie gałęzie gospo-
darki. A jak jest w pana bran-
ży? 

Tutaj muszę powiedzieć, że 
jeszcze do niedawana było lżej. 
Teraz jest zdecydowanie go-
rzej. Drożeją media, jak rów-
nież wzrastają koszty niektó-
rych usług. Mimo to, ceny 
usług w mojej branży muszą 
być na wyrównanym pozio-
mie, bo inaczej klient zwyczaj-
nie nie przyjdzie ze zleceniem. 

Niestety kryzys kryzysem, 
ale każda praca potrzebuje 
mieć wykonawcę i pracowni-
ka. Ilu w pana firmie jest obec-
nie zatrudnionych pracowni-
ków? 

Co do moich pracowni-
ków, to na obecną chwilę za-
trudniam na pełnych etatach 
8 pracowników, ale nie jest to 
stała liczba, gdyż w okresie zi-
mowym niestety tej pracy jest 
mniej, stąd ta liczba jest zmien-
na. Inaczej jest latem gdzie tej 
pracy jest więcej. W załodze są 
panowie o różnych specjalno-
ściach: dekarze, płytkarze, mu-
rarze oraz inni o podobnym 
profilu, na którym przecież 
się bardzo dobrze znam, toteż 
wiem na co każdego z moich 
pracowników stać i powiem 
bez ogródek, że są to bardzo 
dobrzy fachowcy, na których 
jako szef mogę liczyć i zaufać 
im w zleconych pracach. 
Dlatego bardzo serdecznie 

W biurze Pana Romana  jest wiele pracy w której pomaga mu jego małżonka

Szyld reklamowy zaprasza klientów do firmy Pana Romana Pabisiaka
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chcę im podziękować na 
łamach DN. 

Nie zapytałem jeszcze o pana 
klientów? 

Są naprawdę różni oraz przy-
chodzą cóż, z różnymi potrze-
bami.

Tradycyjnie zapytam o po-
datki, które pan i inni przed-
siębiorcy płacą oraz inicjatywę 
powstania powiatu goleniow-
sko-nowogardzkiego? 

Cóż, nie mam wiele do po-
wiedzenia. Podatki trzeba pła-
cić i już. Może dobrze by było 

już ich nie podnosić, bo są 
zwyczajnie za duże.   Co do 
powiatu, to bardzo dobra ini-
cjatywa i całkowicie ją popie-
ram. Dlatego ja i moja małżon-
ka oraz inni znajomi wypełni-
liśmy tę listę poparcia, która 
była w Dzienniku Nowogardz-
kim. Jestem bardzo pozytyw-
nie nastawiony do tej inicjaty-
wy i popieram ją całkowicie. 

Kończąc wywiad, jakie ma 
pan perspektywy dla swojej 
firmy i jak spędza pan wolny 
czas?

Perspektywy, to utrzymać się 

na takim jak dotychczas pozio-
mie na naszym lokalnym ryn-
ku. Co do czasu wolnego, to nie 
mam go zbyt wiele, bo pracuję 
od rana do wieczora. Dobrze, 
że jest moja małżonka, która 
swoją obecnością i konkret-
nym wsparciem   bardzo dużo 
mi pomaga, czy to w firmie, 
czy prowadzeniu spraw admi-
nistracyjnych. Mamy również 
dom i działkę od 12 lat, przy 
którym proszę mi uwierzyć, 
że jest wiele prac. Ale czasami 
również wyjeżdżamy nad mo-
rze. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

 
Jedna z maszyn, które wykorzystywane są w firmie Pana Romana

Jeszcze o Światowym Dniu Chorych 

Czego lekarze życzą pacjentom? 
Jak już informowaliśmy, w miniony poniedziałek obchodzony był Światowy Dzień Chorych. O tym, w jakiej kondycji są nowogardzcy 
pacjenci i co dla służby zdrowia oznaczają takie daty, rozmawialiśmy w tym  dniu chorych z lekarzami nowogardzkiego szpitala, Ry-
szardem Cieślakiem, specjalistą chirurgii ogólnej z 20 letnim stażem, oraz Tomaszem Rokickim, sp. chorób wewnętrznych, który czyn-
nie uprawia zawód od 1977 roku. W rozmowie towarzyszył nam również Kazimierz Lembas – szef szpitala. Poniżej przebieg rozmowy, 
którą zarejestrowaliśmy 11 lutego przed południem. 

Dziennik Nowogardzki: 
Dziś obchodzony jest Świa-
towy Dzień Chorych. Co dla 
Panów oznacza ten dzień? 

Ryszard Cieślak: Pewnie dla 
ludzi znajdujących się w szpi-
talach, czy ogólnie chorują-
cych, jest to dzień ważny. Dla 
nas nie różni się on od innych 
dni. Staramy się bowiem co-
dziennie pracować tak samo. 
Dobrze jednak, że tego typu 
dni są ustanawiane, by przy 
okazji tej codzienności, zwró-
cić uwagę na sytuację służby 
zdrowia, a więc i pacjentów, 
którzy są jej nieodłącznym ele-
mentem. 

Tomasz Rokicki: Dla nas ten 
dzień, tak naprawdę nie może 
niczego oznaczać. Nie może-
my swojej pracy opierać na fa-
jerwerkach, na tym, że będzie 
jakieś święto i przy tej okazji 
sobie o czymś porozmawia-
my. Dlatego, że z problemami 
chorych i całej służby zdro-
wia stykamy się  na co dzień. 
Taki dzień nie może zatem się 
różnić od innych. Pracujemy 
praktycznie non stop, bo nawet 
jak nie mamy dyżuru, myślimy 
o tym, co dzieje się z naszymi 
pacjentami. To jest taki zawód. 

Kazimierz Lembas: Rozu-
miem panów doktorów. To jest 
bowiem dla nich normalny 
dzień pracy. Ani się specjalnie 
do tego dnia nie przygotowują, 
ani też z tego powodu niczego 
nie zaniedbują. W codziennej 

pracy, i tak muszą swoje obo-
wiązki wobec pacjenta wyko-
nywać jak najlepiej potrafią. 
Natomiast z punktu widze-
nia administracji szpitala, taki 
dzień może być szansą wypro-
mowania pewnych tematów, 
do których chcemy dążyć – np. 
podniesienia jakości leczenia, 
poprzez zakup nowego, jesz-
cze nowocześniejszego sprzę-
tu. To jest dla nas podstawowe 
zadanie. Zależy nam bowiem 
na tym, aby nasi lekarze posłu-
giwali się takimi urządzenia-
mi, które pozwolą im jeszcze 
lepiej ten zawód wykonywać. 
Na tym  zyskają w konsekwen-
cji pacjenci. 

DN: Czy można w jakiś spo-
sób scharakteryzować sytu-
ację chorobową mieszkańców 
gminy Nowogard? 

RC: Jeśli chodzi o chirurgię, 
to w zasadzie nie odbiegamy 
od dużych aglomeracji miej-
skich. Nie występuje tutaj jakaś 
specyfika. Procenty zapadania 
na choroby chirurgiczne są ta-
kie same, jak w każdym innym 
szpitalu. 

TR: Ten szpital jest czwar-
tym z kolei w którym pracu-
ję. Odpowiadając na to pytanie 
odpowiem, że niczym sytuacja 
zdrowotna w Nowogardzie nie 
różni się od tej, którą spotyka-
łem w innych miastach. Po-
cząwszy od dużych, jak Łódź, 
czy mniejszych, jak Drawsko 
Pomorskie, gdzie pracowałem.

 DN: Jakie to są najczęściej 
jednostki chorobowe? 

TR: Jeśli chodzi o „internę”, 
na pierwszym miejscu są więc 
choroby krążenia. Na drugim  
układu oddechowego, a na 
trzecim nowotwory. Tak jest 
wszędzie. 

RC: Ostre choroby jamy 
brzusznej, czyli wszelkiego 
rodzaju zapalenia elementów 
przewodu pokarmowego tj. 
przepukliny, kamienice, zapa-
lenie wyrostka żółciowego. To 
typowe zabiegi odbywające się 
w sposób planowy. Oczywi-
ście, mamy także wszelkiego 
rodzaju urazy, praktycznie ca-
łego ciała. Można więc powie-
dzieć, że zajmujemy się tutaj 

wszystkim. Z tym, że dodatko-
wym utrudnieniem jest ogra-
niczona możliwość diagno-
styki – nie posiadamy bowiem 
tomografu. Tego nam bardzo 
brakuje, ponieważ potrzebuje-
my więcej czasu, by dokładnie 
zdiagnozować pacjenta który 
do nas trafia. Ze względu na to, 
opóźnia się także proces wdro-
żenia leczenia, a na tym traci 
pacjent. 

DN: A czy w przypadku 
chorób i urazów, z którymi 
trafiają do szpitala mieszkań-
cy Nowogardu, występuje ja-
kaś sezonowość? 

RC: Oczywiście, że tak. 
Wpływ na liczbę urazów, a co 

za tym idzie zgłaszających się 
do nas pacjentów, ma aura 
za oknem. Zimą trafiają do 
nas częściej pacjenci z uraza-
mi, które powstały w wyniku 
upadku na śliskiej nawierzch-
ni. Są to wówczas złamania i 
zwichnięcia kończyn, groź-
ne stłuczenia.  Z  kolei w mie-
siącach wiosenno-letnich, na 
liczbę tych przypadków wpły-
wa wzmożona aktywność lu-
dzi.  

TR: W naszym przypad-
ku zwiększona liczba zacho-
rowań przypada na sezon je-
sienno-zimowy. Dlatego, że 
my mamy do czynienia z ludź-
mi starszymi, którzy najczę-
ściej cierpią na wiele chorób, a 

Od lewej Ryszard Cieślak, Kazimierz Lembas oraz Tomasz Rokicki



15-18.02.2013 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

11

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

na nie z kolei ma wpływ pora 
roku. Zimna i chłodna aura, to 
oczywiście sezon grypowy, a 
więc obniżona odporność, co 
się przekłada na choroby ser-
ca i płuc. 

Człowiek, który trafia do 
szpitala jest najczęściej obo-
lały, cierpiący, przestraszony. 
Chce, aby wszyscy się tylko 
nim zajęli. Tymczasem często 
zderza się ze szpitalną rze-
czywistością. Z tego powstają 
mity na temat lekarskiej ru-
tyny, oziębłości. Jak te oceny 
wyglądają z Panów perspek-
tywy?

RC:  Trudno mówić o tak 
zwanej rutynie. Mówimy raczej 
o pewnych zasadach postępo-
wania, których lekarze będą-
cy czynnie zawodowe powinni 
przestrzegać. Być może to pa-
cjenci odbierają jako rutynę. 
Tyle, że z praktycznego punktu 
widzenia na powtarzalność nie 
ma miejsca w medycynie. To 
nauka, która wciąż się zmienia, 
chociażby pod względem no-
wych sposób leczenia, prze-
prowadzania zabiegów, wyko-
rzystywania coraz to nowszego 
sprzętu. Nie ma więc mowy o 
tym, że pewne zabiegi wyko-
nuje się tak samo jak np. 20 lat 
tematu. W tym sensie więc ru-
tyna w naszym zawodzenie nie 
występuje. 

TR: Rutyną są standardy po-
stępowania w leczeniu. Mamy 
określone wytyczne na to, co 
robić w przypadku określo-
nej jednostki chorobowej. To 
jest zapisane w podręcznikach. 
Lekarz musi się do tego stoso-
wać. Jak tego nie robi, to bar-
dzo niedobrze. Musi być na 
bieżąco z rozwojem nauki, ale 
pewną rutynę jest zobowiąza-
ny stosować. 

Kontakt z pacjentem jest 
jednak dość specyficzny. Ma-
cie panowie, bowiem do czy-
nienia z osobą, która najczę-
ściej znajduje się w takiej, 
a nie innej sytuacji po raz 
pierwszy w życiu. To musi po-
wodować wiele emocji. Jak 
panowie sobie z nimi radzi-
cie, poza wszelką dyskusją 
pozostawiając już „rzemio-
sło”, które musi być odpo-
wiednio w danym momencie 
wykonane? 

RC: Muszę powiedzieć, że 
dość mocno przywiązuję się 
do pacjenta którego leczę. Ja-
kieś emocje w tym są. Martwię 
się, czy zabieg się uda? Co bę-
dzie dalej z pacjentem? Sta-
ram się mu tłumaczyć jego sy-
tuację, chociaż nie każdy chce 
usłyszeć prawdę. Najtrudniej-

sze są do przekazania infor-
macje w przypadku chorych 
na nowotwory przewodu po-
karmowego, z którymi często 
się spotykam. Niestety jeste-
śmy zobowiązani do mówie-
nia prawdy pacjentowi. Zresz-
tą dokumentacja lekarska, czy-
li wypisy, rozpoznania, są teraz 
pisane po polsku, a nie jak kie-
dyś po łacinie. Nie mamy więc 
wyboru. I tego też trzeba się 
nauczyć, chociaż za każdym 
razem to trudne momenty. Tu-
taj nie ma mowy o rutynie, bo 
każdy z pacjentów jest inny, a 

więc tą wiedzę trzeba mu prze-
kazać w sposób odpowiedni, 
zachowując pewną empatię, 
delikatność, uczucie. 

TR: W medycynie klinicznej 
emocje wszyscy mają. Przede 
wszystkim, jest to lęk o zdro-
wie pacjenta, bo często na po-
czątku nie wiemy na co czło-
wiek, który do nas trafia cho-
ruje. Rozpoznanie choroby, to 
proces. Stres pojawia się rów-
nież wówczas, gdy trafi się na 
jednostkę chorobową spotyka-
ną dość rzadko. W końcu pra-
cujemy w szpitalu podstawo-
wej pomocy, więc nie mamy 
tutaj do dyspozycji wszystkie-
go. Często musimy się więc 
konsultować. Wtedy pojawia 
się stres, bo martwimy się, czy 
zdążymy choremu pomóc. 
Zdarza się bowiem, że nie 
mamy transportu, bo pogo-
towie które u nas funkcjonuje 
jest tylko do przywożenia pa-
cjentów, a nie do ich transpor-
towania ze szpitala do szpita-
la. Proszę sobie wyobrazić, co 
wówczas się dzieje. Jakie tar-
gają rodziną i samym chorym 
emocje, który przecież świa-
dom swojej sytuacji znajduje 
się w obliczu zagrożenia swo-
jego życia. 

Nowogardzki szpital koja-
rzy się mieszkańcom z miej-
scem, w którym leczy się cho-
rych na niezbyt skompliko-
wane schorzenia. Zdarzają 
się jednak przypadki, których 
nie powstydziłby się nawet 
szpital kliniczny. Mam tu na 
myśli operację ratującą życie 
zranionego nożem mężczy-
zny przed tygodniem, którą 
przeprowadził pan Ryszard 
Cieślik. Panie doktorze, pro-
szę opowiedzieć o tym wyda-
rzeniu.  

RC: Te operacje są  dosyć 
rzadkie, bo i tego typu zda-
rzenia są sporadyczne. Nie-
mniej jednak mają miejsce, o 
czym rzeczywiście mogliśmy 
się przekonać tydzień temu. W 
tym przypadku przywieziono 
pacjenta w krytycznym stanie, 
zagrażającym życiu. Mężczy-
zna miał ranę kłutą klatki pier-
siowej i zranione serce. 

Na czym polegała kompli-
kacja tego przypadku? 

RC: Przede wszystkim pa-
cjent był w takim stanie, że nie 
nadawał się do transportu. O 
jego życiu decydowały sekun-
dy. Zranienie serca powodu-
je bowiem, że do otaczające-
go go tzw. worka osierdziowe-
go przedostaje się krew. Wo-
rek ten ma jednak ograniczo-
ną pojemność. Jeżeli tej krwi 
się wyleje od 50 do 100 ml, na-
stępuje zaciśnięcie serca, które 
przestaje pracować – powsta-
je tzw. tamponada serca. Isto-
tą mojego działania było wy-
konanie zabiegu odbarczenia 
tej tamponady, a więc mówiąc 
wprost, odessania krwi zbie-
rającej się w worku osierdzio-
wym. Zabieg ten powoduje, że 
serce ponownie może się roz-

prężyć i podjąć swoją funkcję. 
W ten sposób uratowałem ży-
cie temu mężczyźnie, zyskując 
czas do przeprowadzenia dal-
szej operacji. Pacjent następ-
nie przeszedł zabieg, który po-
legał na usunięciu niewielkie-
go fragmentu uszkodzonego 
płuca i pozszywaniu zranio-
nego serca. Operacja przepro-
wadzona była na otwartej klat-
ce piersiowej. Leczenie pacjen-
ta przyniosło 100 proc. skutek. 
Mężczyzna dzisiaj (poniedzia-
łek, 11.02. - dop. red.) wyszedł 
ze szpitala o własnych siłach, 

jako w pełni zdrowy człowiek. 
Pragnę jednak podkreślić, że 
sukces całej akcji ratowania 
życia tego mężczyzny, to efekt 
pracy całego zespołu, który 
wówczas mi asystował tj. ana-
stezjologa, pani Krystyny Po-
tiechin oraz drugiego chirur-
ga pana Michała Braneckiego. 
Z tego miejsca dziękuję im za 
świetną pracę. 

W dobie powszechnego do-
stępu do informacji, zdarza 
się pewno panom, że pacjent, 
który trafia do szpitala posia-
da dość sporą wiedzę na te-
mat tego, co mu jest i jak na-
leży go leczyć. Czy ta nowo-
czesna świadomość, po czę-
ści będąca efektem wielu spo-
łecznych kampanii prozdro-
wotnych i profilaktycznych, 
pomaga wam w leczeniu lu-
dzi, czy raczej przeszkadza?

RC:  Rzeczywiście jest tak, 
że pacjent ma dzisiaj sporą 
wiedzę na temat chorób, które 
może mieć. Ma też wiedzę na 
temat tego, jak te choroby le-
czy się w innych miejscach w 
Polsce i na Świecie. Oczekuje, 
że podobnie będzie traktowa-
ny w takim szpitalu jak nasz. 
Nie do końca dociera do nie-

go, że mamy ograniczone moż-
liwości. Nie przyjmuje do wia-
domości, że jego wiedza i wy-
obrażenie o leczeniu odbiega 
od tego, co zaobserwował np. 
w telewizji. 

TR: Pacjenci często nie rozu-
mieją, że nie są w szpitalu jedy-
nymi osobami potrzebującymi 
pomocy. Żądają jej tu i teraz, 
bo taki obraz służby zdrowia 
wykształciły w nich filmowe 
projekcje. 

Nie ma się chyba co dziwić? 
RC:  Z jednej strony tak, ale 

z drugiej ta chęć natychmiasto-
wego uzyskania pomocy, jest 
tak duża, że często przeszkadza 
nam w prawidłowym wykony-
waniu niezbędnych czynności. 

O problemach chorych, pa-
cjentów, lekarzy czyli służby 
zdrowia ogólnie pewnie mo-
glibyśmy rozmawiać godzi-
nami. Spróbujmy może na 
zakończenie wybiec trochę w 
przyszłość. Czego panowie 
by życzyli wszystkim chorym, 
szczególnie w dniu ich świę-
ta? 

RC:  Ja życzę wszystkim pa-
cjentom, którzy trafią do nas, 
aby kontakt z nami był dla obu 
stron bardziej przyjazny. Żeby 
ich choroba nie wpływała do 
końca na naszą ocenę, a z ko-
lei, nasze ograniczenia sprzęto-
we, nie wpływały na podejście 
do tego pacjenta. Życzę więc, 
aby w kontakcie pacjent-lekarz 
zniknęła aura, która nadszarp-
nęła zaufanie społeczeństwa 
do nas. 

TR:  Ja życzę wszystkim cho-
rym, żeby mniej ich bolało. 
Żeby doczekali się czasów, gdy 
znikną ograniczenia, które po-
wodują właśnie, że ich ocena 
na tematy naszej pracy jest tak 
niska. Życzę więc pacjentom, 
lepszych uwarunkowań syste-
mu służby zdrowia, które spra-
wia, że lekarze rodzinni będą 
mieli dla nich więcej czasu. To 
sprawi, że ludzie rzadziej będą 
musieli do nas trafiać. 

Informacje dodatkowe 
Rocznie do szpitala w No-

wogardzie zgłasza się  ok. 8 
tys. osób. Z tego 3,5 tys.  jest 
kierowana do leczenia szpi-
talnego. Reszta opuszcza pla-
cówkę  jeszcze tego same-
go dnia po zbadaniu, bądź 
udzieleniu pomocy na izbie 
przyjęć.  

Rozmawiał Marcin Simiński 

(wywiad nieautoryzowany) 

Wejście na izbę przyjęć nowogardzkiego szpitala. Przez te drzwi rocznie przechodzi ok. 8 tys. pacjentów
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Rozmowa z dyżurnymi ruchu kolejowego w Nowogardzie 

Tu nie ma miejsca na nerwy...
Co tak naprawdę wiemy o pracy dyżurnego ruchu kolejowego? Czy praca ta polega tylko na zamykaniu i otwieraniu rogatek na prze-
jazdach? O tych i innych sprawach opowiedzieli na łamach Dziennika Nowogardzkiego pani Maria Pesta i pan Andrzej Śmiałkowski - 
pracujący jako dyżurni ruchu w jednej z nowogardzkich nastawni przy ul. Cmentarnej. 

Dzień pracy dyżurnego ru-
chem trwa 12 godzin. Jeśli ktoś 
myśli, że przez ten czas dróż-
nik słucha radia w oczekiwa-
niu na pociąg, to grubo się 
myli. Pani Maria Pesta pracu-
je na kolei 38 lat, pochodzi z 
Reska, a podczas naszej wizy-
ty w nastawni znajdującej się 
przy ul. Cmentarnej, kierowała 
ruchem w Nowogardzie w za-
stępstwie za chorą koleżankę. 
Natomiast pan Andrzej Śmiał-
kowski jest mieszkańcem No-
wogardu i posiada o rok krót-
szy staż, gdyż pracy na kolei 
poświęcił już 37 lat. Oto, jak 
odpowiadali nam na nurtują-
ce pytania dotyczące ich pracy. 

DN: Może na początek, 
niech przybliży pani naszym 
czytelnikom, jakie ma obo-
wiązki dyżurny ruchu?

Maria Pesta: Dyżurny ruchu 
jak sama nazwa mówi, odpo-
wiada za bezpieczeństwo i ruch 
na przyległych szlakach i trak-
cji na której pracuje. Obsługuje 
poszczególne urządzenia jak np. 
SRK (sterownia ruchem kolejo-
wym), do tego zgodnie z potrze-
bą przekłada rozjazdy. Obser-
wuje przejeżdżający pociąg aby 
dostrzec, czy wszystko z nim jest 
w porządku, gdyż różne rzeczy 
z daną maszyną mogą się dziać 
i można to zaobserwować tylko 
z zewnątrz. 

Czym różni się nastawnia 
znajdująca się przy cmenta-
rzu, od tej przy targowisku 
miejskim?

Andrzej Śmiałkowski: Ta 
nastawnia (przy ul. Cmentar-
nej) jest nastawnią dysponują-
cą i ona zarządza całą trakcją 
i prowadzi ruch na przyległych 
szlakach, między stacją Gole-
niów a stacją Płoty, natomiast 
nastawnia przy targowisku 
miejskim jest tylko wykonaw-
czą, czyli bierze udział w obser-
wowaniu porządku ruchu pod-
czas wjazdów na stację kolejo-
wą, przejazdów przez przejazd 
i oczywiście te wszystkie pod-
stawowe rzeczy, jak sprawdze-
nie czy wszystko z danym po-
ciągiem jest w porządku i kon-
trolowanie bezpieczeństwa na 
przejeździe. 

Czy to ciężka praca?
M.P.: Oczywiście, to bardzo 

odpowiedzialna praca. Odpo-

wiadamy tutaj za ludzkie życie, 
zarówno za pasażerów w da-
nym pociągu, jak i kierowców 
oraz pieszych na przejazdach 
kolejowych. Człowiek musi być 
dyspozycyjny, odpowiedzial-
ny, wciąż skoncentrowany. Do 
tego to bardzo stresująca praca 
i przydają się stalowe nerwy.  

W jaki sposób dyżurny ru-
chu jest informowany o nad-
jeżdżającym pociągu?

A.Ś.: Jest rozkład jazdy, je-
stem informowany telefonicz-
nie i oczywiście mamy szereg 
urządzeń, które znajdują się 
na nastawni oraz gruncie, one 
również informują nas o zbli-
żającym się pociągu.   Pomocne 
jest urządzenie SSP, czyli samo-

czynna sygnalizacja przejaz-
dowa - urządzenia te urucha-
miane są przez zbliżający się 
do przejazdu pociąg za pomocą 
czujników torowych.

Mnóstwo ludzi irytuje się 
przed zamkniętym przejaz-
dem kolejowym w oczeki-
waniu na pociąg, te osoby 
zazwyczaj sądzą, że rogatki 
można by opuszczać później i 
podnosić wcześniej, czy może 
pani wyjaśnić, dlaczego taka 
operacja trwa dość długo? 

M.P.: To wynika z tego, że po-
ciąg musi zwolnić dane urzą-
dzenie, które znajduje się przy 
rozjeździe w odległości około 
300 metrów od nastawni. Tam 
znajduje się czujnik, w momen-

cie w którym pociąg na niego 
najeżdża- mogę podnieść rogat-
ki, wtedy dopiero pociąg znaj-
duje się w bezpiecznej odległo-
ści. Poza tym taka maszyna nie 
może wjechać na stację z peł-
nym impetem, dlatego maszy-
nista musi dużo wcześniej wy-
hamowywać i zarazem dłużej 
dojeżdża. Mnóstwo ludzi się 
irytuje długim postojem przed 
przejazdem, ale naprawdę, to 
wszystko dla bezpieczeństwa i 
nie należy się tym denerwować.

Ale z pewnością dają rów-
nież popalić dyżurnemu ru-
chem osoby, które mimo za-
mkniętego przejazdu starają 

się uniknąć wyczekiwania aż 
pociąg przejedzie i ryzykują 
wchodząc na tory?   

M.P.: Niestety, bardzo czę-
sto zdarzają się takie sytuacje. 
Dziś np. pewien pan wszedł na 
torowisko, zmuszając tym sa-
mym pociąg do wyhamowania! 
Była to bardzo groźna sytuacja 
i przyznam, że wtedy przydałby 
się w tym miejscu policjant, aby 
tą osobę ukarać. Podkreślam, 
że to naprawdę bardzo niebez-
pieczne i lepiej tą chwilkę po-
czekać niż ryzykować własnym 
życiem.

Od czego jest uzależnio-
na decyzja o przepuszczeniu 
przez zamknięty przejazd 
pojazdu uprzywilejowanego?

 A.Ś.: Wszystko jest uzależ-
nione od pociągu, w którym 
miejscu się znajdzie, czy będzie 
miał czas wyhamować- jeśli nie 
zagraża na ten przykład karet-
ce, to mogę wówczas ten pojazd 
uprzywilejowany przepuścić. 
Oczywiście taka procedura wy-
maga zerwania plomb ochron-
nych i poinformowaniu w pro-
tokole o takim zajściu.

Pozostaje wierzyć, że po tej 
krótkiej, aczkolwiek rzeczo-
wej rozmowie z panią Marią i 
panem Andrzejem, zmieni się 
stereotyp o „dróżniku”, któ-
ry za zadanie ma jedynie pod-
nieść lub opuścić rogatki dwa 
razy w ciągu dnia. To bardzo 
stresująca i wymagająca spore-
go zaangażowania praca, niech 
świadczy o tym choćby to, że 
podczas naszej rozmowy co 
chwila pani Maria była skon-
centrowana na swojej pracy, 
spoglądała na urządzenia in-
formujące oraz przyjmowała 
komunikaty radiowe.  

KR

Pan Andrzej Śmiałkowski w oknie nastawni znajdującej się przy ulicy Cmentarnej

Widok na ulicę 700 lecia z okna nastawni znajdującej się przy targowisku miejskim

Przy zamkniętym przejeździe kolejowym musimy pamiętać, że czas oczekiwania jest 
tak długi tylko ze względu na bezpieczeństwo nasze oraz pasażerów pociągu
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Turniej o Puchar Komendanta

Sukces drużyny z Osiny
W dniach 7-8 lutego (czwartek-piątek) uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum w Osinie, brali w Goleniowie udział w turnieju 
piłki nożnej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Goleniowie.

Dnia 07.02.2013 w Golenio-
wie odbył się turniej piłki noż-
nej o puchar Komendanta Po-
wiatowego Policji w Golenio-
wie. W zawodach brało udział 
10 zespołów z Powiatu Gole-
niowskiego. Uczniowie Szkoły 

Podstawowej w Osinie w skła-
dzie : Adrian Banasiewicz, Fi-
lip Jarota, Dawid Dygorda, Da-
mian Zimecki, Mateusz Gach, 
Gracjan Makosz, Karol Lewan-
dowski, Aleksander Pakulski - 
zajęli pierwsze miejsce wygry-

wając wszystkie mecze. Dru-
żyna ZSP w Osinie otrzymała 
z rąk Komendanta Krzysztofa 
Targońskiego dyplom, puchar 
i nagrody rzeczowe. Piłkarze 
SP Osina zostali również na-
grodzeni indywidualnie: Gra-
cjan Makosz został najlepszym 
strzelcem turnieju, natomiast 
Aleksander Pakulski najlep-

szym bramkarzem. Opieku-
nem drużyny był Michał Janik. 
Natomiast dnia 08.02.2013 od-
był się turniej gimnazjum, w 
którym udział brało 13 zespo-
łów z Powiatu Goleniowskie-
go. Uczniowie ZSP w Osinie w 
składzie: Kamil Gaik, Wiktor 
Wiśniewski, Patryk Nowicki, 
Daniel Łokaj, Jakub Bruździń-

ski, Błażej Kołcz - zajęli wyso-
kie szóste miejsce, otrzymu-
jąc z rąk Komendanta dyplom 
i nagrody rzeczowe. Opieku-
nem drużyny był Sebastian 
Kowalik.

Zawodnikom gratulujemy!
Michał Janik

Oprac: KR

Z ostatniej chwili:

Przyznano środki na sport!
Wczoraj, ogłoszono wyniki 9 i ostatniego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych zajmujących się sportem. Pieniądze otrzyma-
ło 14 organizacji. 

Spośród wszystkich, najwięcej tradycyjnie trafiło do 
kasy Pomorzanina Nowogard - 235 000 zł, drugie w 
kolejności uplasowało się Miejsko-Gminne Zrzesze-
nie Ludowe Zespoły Sportowe w Nowogardzie - 48 
000 zł. Na trzecim miejscu pod tym względem upla-
sował się Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Pa-
norama-Chrabąszcze” Nowogard. Kolarze otrzyma-

ją na działalność 34 000 zł. Jak poszczególne organi-
zacje oceniają wyniki tegorocznego konkursu, oraz 
kto został pominięty przy przyznawaniu środków, 
poinformujemy we wtorkowym wydaniu Dziennika 
Nowogardzkiego. Przypomnijmy, że wnioski o przy-
znanie dofinansowania na swoją działalność z miej-
skiego budżetu złożyło 56 organizacji pozarządo-

wych. Konkursu ogłoszono w połowie grudnia ubie-
głego roku. Wnioski można było składać w ramach 9 
działań m.in. ochrony zdrowia, opieki społecznej, roz-
woju wsi i sportu. Złożone przez stowarzyszenia ofer-
ty oceniała Komisja Konkursowa, ostateczną decyzję 
o przyznaniu środków podjął burmistrz Nowogardu. 

KR

Walentynki  
w Przedszkolu nr 1

Dzieciaki z przedszkola po-
siadają sporą wiedzę o Walen-
tynkach. Nie obce są im poję-
cia jak: miłość, dobroć i szacu-
nek. Dzień 12 luty, upłynął w 
atmosferze przyjaźni i rado-
ści, a serca i serduszka ozdobi-
ły całą naszą salę. W tym wła-
śnie dniu przyszły do nas dzie-
ci ze Szkoły nr 3, z którą od lat 
współpracujemy. Była to oka-
zja do wspólnej zabawy w at-
mosferze zbliżających się Wa-
lentynek. Dzieci bawiły się 
przy ulubionych przebojach, a 
także uczestniczyły w licznych 
konkursach zorganizowanych 
przez wychowawczynię gru-

py 6-latków. Nie zabrakło rów-
nież słodkiego elementu na 
pożegnanie. Cieszymy się, że 
mogliśmy miło spędzić czas i 
wymienić się uśmiechami.

Marzena Wiśniewska
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Iga córka Doroty i 
Roberta Szklarskich 
ur. 1.02.2013 
z Łobza

Maja córka Karoliny 
Gąsior 
ur. 12.02.2013 
z Malińca

Aleksandra córka 
Moniki i Eliliana 
ur. 6.02.2013 
z Łosośnicy

Syn Jolanty i Marcina 
Kraszewskich ur. 
12.02.2013 
z Orzechowa

Szymon syn Małgorzaty 
i Arkadiusza Dobosz 
ur. 9.02.2013 
z Jenikowa

Sebastian syn Jagody 
Witkowskiej ur. 
13.02.2013 
z Nowogardu

Emilia córka Anety 
i Marcina Bryks 
ur. 10.02.2013 
z Osowa

Lena córka Anny 
Łukasik 
ur. 13.02.2013 
z Dobropola

Szymon syn Katarzyny 
i Grzegorza  
ur. 11.02.2013  
z Radowa Wielkiego

Maja córka Magdaleny 
Kozłowskiej 
ur. 13.02.2013 
z Nowogardu

 Autor rubryki: Janusz Roguski
Witamy wśród nas...

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

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

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

ORGANIZUJE w dniu 24 lutego 2013
ZAWODY WĘDKARSKIE SPINNINGOWE

pn. „Troć Regi 2013”
Zapisy w sklepie Wędkarz do dnia 22.02.2013

Wyjazd o godz. 7.00 z ul. 5 Marca. Startowe 20 zł

11 kolejka

Dół ogrywa górę!
W minioną niedzielę w hali ZSO została rozegrana 11 kolejka gier Nowogardzkiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej. Działo się naprawdę 
wiele! W każdym spotkaniu I ligi zwyciężyły drużyny okupujące dolne rejony tabeli.

W pierwszym niedzielnym 
spotkaniu 2 ligi naprzeciw sie-
bie stanęły ekipy Olimpiakosu 
oraz FC Rezerwy. Mecz mógł 
się podobać, było sporo sy-
tuacji pod obiema bramkami 
oraz ładne gole. W pierwszej 
połowie na prowadzenie wy-
szli, po bardzo ładnym strzale, 
gracze Olimpiakosu za sprawą 
Huberta Gizińskiego, a wyrów-
nał również po pięknym strza-
le w samo „okienko”, Krzysiek 
Dębiński. Należy wspomnieć, 
iż młodzi gracze Rezerwy grali 
gołą piątką, gdzie starczyło im 
sił tylko na pierwszą połówkę 
spotkania. Po przerwie kolejne 
dwie bramki Gizińskiego oraz 
jedna Niezborały, dały kolej-
ne 3 oczka drużynie Gracjana 
Golemy. W drugim meczu uj-
rzeliśmy Zamkową 7 z Jastrzę-
biem Łosośnica, gdzie wyda-
wało się, że B-klasowcy gładko 
pokonają będących w kryzysie 
rywali. Ogólnie, spotkanie to-
czyło się w środkowej strefie 
boiska, a jedna z nielicznych 
akcji dała prowadzenie po du-
żym zamieszaniu podbramko-
wym po strzale Przemka Ba-
rana graczom Jastrzębia. Gdy 
wydawało się, że worek z bram-
kami się otworzy- dość nie-
spodziewanie wyrównał Pio-
trek Świca. Trzy minuty przed 
końcem po kapitalnej kontrze, 

swoją szansę zaprzepaścili am-
bitnie grający piłkarze Zamko-
wej, co od razu się zemściło i 
ustaliło wynik spotkania. Tą 
wygraną zawodnicy Jastrzębia 
powrócili na czoło ligowej ta-
beli. W ostatnim niedzielnym 
spotkaniu 2 ligi, młodzi gra-
cze Strażaka Wyszomierz mu-
sieli uznać wyższość Pomorza-
nina II Nowogard. Gładkie 6:0 
oraz 4 ładne bramki Jarosława 
Fijałkowskiego, dały kolejnej 
B klasowej ekipie drugie miej-
sce w tabeli. Za tydzień mecz 
na szczycie, pomiędzy Pomo-
rzaninem II Nowogard, a gra-
czami Jastrzębia Łosośnica. To 
od tego meczu będzie zależało, 
kto awansuje do 1ligi.

W pierwszym niedzielnym 
meczu 1 ligi zobaczyliśmy 
świetne zawody w wykona-
niu piłkarzy Pampeluny Pere-
iros oraz broniących się przed 
spadkiem Czarnych Chmur. 
Lepiej w mecz weszli gracze 
Chmur, którzy za sprawą Bła-
żeja Olszewskiego wyszli na 
prowadzenie. Jednak jesz-
cze przed przerwą lider zadał 
dwa ciosy w wykonaniu Arka 
Balcera, natomiast po prze-
rwie ten sam zawodnik doło-
żył trzecią bramkę. Gdy wyda-
wało się, że Pampeluna w koń-
cu się przełamie, do głosu co-
raz śmielej dochodziła ekipa z 

dolnych rejonów tabeli. Czte-
ry kolejne bramki Chmur za-
łatwiły sprawę i niespodzianka 
stała się faktem. Była to czwar-
ta kolejna porażka Pampeluny 
Pereiros. Kolejny mecz i kolej-
ne świetne zawody, tym razem 
naprzeciwko siebie stanęli Bad 
Boysi i Probud Wyszomierz. 
Do przerwy prowadził fawo-
ryt, czyli Bad Boys za sprawą 
dwóch bramek Wojtka Guź-
niczaka, ale po przerwie zo-
baczyliśmy show w wykona-
niu Emila Kamińskiego, który 
zdobył dwa gole, a jedna z jego 
bramek jeśli nie była bramką 

sezonu, to na pewno rundy. 
To trafienie dawało remis 2:2, 
ale w końcówce gry kolejne 
dwie bramki Probudu zapew-
niły 3 pkt. drużynie broniącej 
się przed spadkiem. W przed-
ostatnim meczu zobaczyliśmy 
„gołą” piątkę Tubisi oraz Jan-
tar, który walczy o mistrza. W 
pierwszej połowie nie padła 
żadna bramka, natomiast po-
czątek drugiej części gry i od 
razu gol dla ekipy broniącej się 
przed spadkiem. Odpowiedź 
była szybka za sprawą Dawi-
da Langnera, ale ambitnie gra-
jący Tubisie dopięli swego za 
sprawą Rafała Podbiegło. Do-
bre zawody rozegrał również 
Patryk Podbiegło, który rato-
wał swych kolegów kapital-
nymi paradami, gdyż musiał 
z konieczności stanąć między 

słupkami. W ostatnim poje-
dynku mecz dnia, a miano-
wicie starcie Seniorów z Bu-
dowlanymi. Ale jak to bywa w 
takich meczach, to w pierw-
szej części gry z dużej chmu-
ry mały deszcz. Mało sytu-
acji podbramkowych oraz do-
bra gra w obronie przyniosły 
bezbramkowy remis. Dopiero 
druga połowa zagwarantowała 
emocje sięgające zenitu. Dwie 
bardzo ładne bramki Michała 
Soski oraz Macieja Dobrowol-
skiego dawały wydawało się 
pewne 3 punkty Seniorom. Ale 
mistrzowie walczyli do końca, 
i w końcówce doprowadzili do 
remisu, a mianowicie Daniel 
Kubski i Mariusz Stachowiak. 
Zasłużony podział punktów.

KR

Na zdjęciu mecz z 1 rundy pomiędzy Jastrzębiem i Pomorzaninem II, czy jedna z tych B-Klasowych drużyn bezpośrednio awansuje 
do I ligi- przekonamy się niebawem
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Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie  
za 1 godz. 150 zł (brutto)  
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

POSIADANY CERTYFIKAT JAKOŚCI
   NA DREWNO KONSTRUKCYJNE

SPRZEDAŻ DREWNA
KOMINKOWEGO

z możliwością do 
porąbania z dowozem

tel. 603 055 292

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gardno” w Nowogardzie
ogłasza pisemny  przetarg nieograniczony 

na wykonanie remontu budynków  
położonych w Nowogardzie

Termomodernizacja budynku przy ul. Zamkowej 3  - wadium  5.000 zł
Termomodernizacja budynku przy ul. Zamkowej 3a  - wadium  5.000 zł
Termomodernizacja budynku przy ul. Zamkowej 3b  - wadium  5.000 zł
Termomodernizacja budynku przy ul. Zamkowej 3c  - wadium  5.000 zł

Termin składania ofert upływa 1 marca 2013 r. o godz. 12.00.
Każdy budynek stanowi odrębny przedmiot zamówienia. 
Specyfikacja przetargowa dostępna za odpłatnością 50 zł w biurze SM Gardno przy ul. Osie-

dlowej 6,  tel. 91 3910010.
Osoba wyznaczona do kontaktów z oferentami: Elżbieta Gierach, tel. 91 3910014.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz unieważnienia przetar-

gu bez podania przyczyny.

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

II liga, 12 kolejka: 
Olimpiakos – FC Rezerwa 4:1 (1:1) (H. Giziński x3, P. Niezborała – K. Dębiński)

Zamkowa 7 – Jastrząb Łosośnica 1:2 (0:1) (P. Świca – P. Baran, R. Baran)
Strażak Wyszomierz – Pomorzanin II Nowogard 0:6 (0:2) (J. Fijałkowski x4, K. Haber-

ski, A. Kram) 
M M G+ G- P Zw. Re. Po.
1 awans Jastrząb Łosośnica 10 39 15 22 7 1 2
2 play-off Pomorzanin II 11 35 24 22 7 1 3
3 play-off Parasol 10 20 9 20 6 2 2
4 play-off Olimpiakos 11 29 29 14 4 2 5
5 play-off Strażak Wyszomierz 10 20 39 10 3 1 6
6 play-off FC Rezerwa 10 12 32 8 2 2 6
7 play-off Zamkowa 7 10 14 21 7 2 1 7

Klasyfikacja strzelców:
13 – Dawid Szkołuda (Jastrząb Łosośnica), J. Fijałkowski (Pomorzanin II Nowogard)
11 – D. Adameczek (Strażak Wyszomierz)
10 – P. Baran (Jastrząb Łosośnica)
9 – M. Pokorski (Pomorzanin II Nowogard)
8 – D. Dudziec (Parasol)
Pauza:  1 mecz – M. Łuczak, za niesportowe zachowanie; D. Adameczek, za nadmiar 

żółtych kartek.

I liga, 11 kolejka:
Pampeluna Pereiros – Czarne Chmury 3:5 (2:1) (A. Balcer x2, K. Pastusiak – T. Burewicz 

x2, B. Olszewski, T. Marszałek, A. Piotrowicz)
Bad Boys Juniors 94 – Probud Wyszomierz 2:4 (2:1) (W. Guźniczak x2 – K. Szkup x2, E. 

Kamiński x2) 
Tubisie – Jantar 2:1 (0:0) (R. Podbiegło x2 – D. Langner) 
Seniorzy – Budowlani 2:2 (0:0) (M. Dobrowolski, M. Soska – D. Kubski, M. Stachowiak) 

M M G+ G- P Zw. Re. Po.
1 Seniorzy 11 29 23 18 5 3 3
2 Pampeluna Pereiros 11 27 27 18 6 0 5
3 Bad Boys Juniors 94 11 25 29 17 5 2 4
4 Budowlani 11 21 26 17 5 2 4
5 Jantar 11 32 15 16 5 1 5
6 Czarne Chmury 11 24 40 15 5 0 6
7 spadek Tubisie 11 26 19 13 4 1 6
8 spadek Probud Wyszomierz 11 22 27 13 4 1 6

Klasyfikacja strzelców:
13 – D. Langner (Jantar)
12 – K. Lewandowski (Jantar)
10 – E. Kamiński (Probud Wyszomierz)
9 – T. Burewicz (Czarne Chmury)
8 – D. Kubski (Budowlani), 
7 – A. Balcer (Pampeluna Pereiros)
Niedzielne mecze:
14.00 FC Rezerwa – Zamkowa 7
14.30 Parasol – Olimpiakos
15.00 Jastrząb Łosośnica – Strażak Wyszomierz
Pauza: Pomorzanin II Nowogard
15.30 Zamkowa 7 - Parasol
16.00 Strażak Wyszomierz – FC Rezerwa
16.30 Jastrząb Łosośnica – Pomorzanin II Nowogard
Pauza: Olimpiakos
17.00 Bad Boys Juniors 94 – Budowlani
17.30 Probud Wyszomierz – Tubisie
18.00 Czarne Chmury – Seniorzy
18.30 Jantar – Pampeluna Pereiros
    Z powodu walki o awans trzech drużyn w 2 lidze kolejność spotkań uległa zmianie.
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OGŁO SZE NIA DROB NE

KOMPLEKSOWE 
Docieplanie budynków, 

malowanie, szpachlowanie, 
glazura, regipsy, hydraulika, 

adaptacje podasza
tel. 600 626 268

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam nowy lokal pod sklep 
spożywczy na os. Gryfitów. Tel. 
695 264 594, 783 570 060.

• Sprzedam mieszkanie  3  poko-
je  przy  ul:  Bankowej  I  piętro. 
-783 570 060 

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. 
Piłsudskiego 2a. 602 350 301

• Studio reklamy Vizart wynajmę 
pow. Reklamową 6,5x3m w No-
wogardzie przy ul. Warszawskiej 
11 od 13.06. tel. 605 522 340

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 3.  
604 284 597

• Sprzedam lub zamienię na 
mieszkanie duży dom po kapi-
talnym remoncieh na działce 
1400 m2 w miejscowości Glicko. 
Cena 380.000 zł Tel. 692383706 

• Kupię mieszkanie bezczynszo-
we/ niskoczynszowe, min 3po-
kojowe, 60-80m 791443026

• Sprzedam nowe, własnościowe, 
2 pokojowe mieszkanie, 58 m 
kw, na os.  Gryfitów. Tel. 783 570 
060

• Sprzedam działkę 5 ar. Własno-
ściową Tel. 785 977 351

• Wynajmę  mieszkanie  3  poko-
jowe  - 918521437  

• Do  wynajęcia  lokal  handlo-
wy  . – 660143840 

• Sprzedam działkę budowlaną 
o pow. 1138 m2 w Żdżarach – 
3km od Goleniowa + projekt, 
prąd na działce. Cena 59 tys. 
zł. Tel. 608 673 811

• Lokal do wynajęcia 60 m2 przy 
ul. 700 lecia 20b. 35 zł/m2 plus 
opłaty. Tel. 91 39 20 676; 0049 40 
53 16 99 16

• Sprzedam garaż z energią elektr. 
Murowany w ciągu ul. 5 Marca. 
Cena 23 000 zł. Tel. 605 402 773 
(15.00-18.00).

• Do wynajęcia mieszkanie   2  
lub  3  pokojowe urządzone. Tel.  
693850197

• Wynajmę lokal w Płotach, tel. 
695 044 663

• Stancja dla uczniów, pokój 2 
osobowy, osobne wejście, tel. 
609 307 327

• LOKAL  do wynajęcia  60 m2  , 1 
m2 / 35 zł.  Tel . 913920676 – Plus  
opłaty .

• SPRZEDAM    -   mieszkanie  3 
pokoje  III  piętro    69, 60  m2, 
środkowe  przy  ul:  Bohaterów  
Warszawy  Tel.663321366  vis 
avis  PZM – otu.

• Pokój do wynajęcia Nowogard. 
609 004 967

• Sprzedam  mieszkanie  46  m   2 
pokoje   .parter  . Tel.604908983 . 

•  Do wynajęcia pomieszcze-
nie 180 m2 ogrzewane, ciepła 
woda, toaleta. 609 245 816

• sprzedam mieszkanie bezczyn-
szowe 62 m2 z zabudowaniami 
i działką 600 655 365

• SPRZEDAM  -   Mieszkanie   2  po-
koje   48 m 2   w  centrum   N-du  
II  piętro .

• Tel.607617849  

• Kupię mieszkanie dwupokojo-
we w Nowogardzie. 608 302 040

• Sprzedam   mieszkanie  własno-
ściowe  na  Waryńskiego,  3  po-
koje  oraz  garaż.Tel.605856553,  
913503246  wieczorem

• Wynajmę lokal użytkowy Nowo-
gard ul. Warszawska 14. 60 m2, 
Tel. 691 125 617

• WYNAJMĘ  -  lokal   magazyno-
wy  . Tel. 607289286

• Wynajmę  mieszkanie  3  poko-
jowe  ,  kuchnia  , łazienka   w 
Nowogardzie  ul: Kościuszki  2 . 
Tel. 602474266  .   

• SPRZEDAM  -   mieszkanie   2  po-
koje . Tel.660442960

• MIESZKANIE   -  78  m2  ,  4  -  po-
koje   N – d   centrum    -  sprze-
dam  . Cena  165  tyś. Tel.  601 
76 16 16 

• KUPIE DOM WOLNOSTOJĄ-
CY DO 500 000 ZŁ W MIEŚCIE , 
NOWOGARD LUB GOLENIÓW.
MILE WIDZIANY BUDYNEK GO-
SPODARCZY DUŻY GARAŻ 
LUB PODPIWNICZENIE DOMU 
UMOŻLIWIAJĄCE PROWADZE-
NIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODAR-
CZEJ .JESTEM OSOBA PRYWAT-
NĄ I SZUKAM DOMU DLA SIEBIE.
TEL.602-870-300

• Nowa kawalerka do wynajęcia 
od zaraz w Nowogardzie, ume-
blowana i w pełni wyposażona 
o podwyższonym standardzie 
z wydzieloną sypialnią i bal-
konem, cena 850 zł + opłaty. 
517 633 434 pośrednikom dzię-
kuję.

• Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe I piętro 44,33 m2 Ostrzyca. 
692 692 576

• Działka   budowlana  1500 m , 
z  warunkami  zabudowy . Bo-
guszyce  39.000,- tyś zł.  SPRZE-
DAM. Tel  519831390

• SPRZEDAM  mieszkanie  - 3 po-
koje   66,9 m ,  środkowe,  I  pię-
tro,  Boh.Warszawy   osiedle  Ra-
dosława .TEL 695644125 .

• Sprzedam mieszkanie w No-
wogardzie i Dobrej, tel. 91-
3910010, 607607814

• Wynajmę lokal w Płotach 
695 044 663

• WYNAJMĘ  -  mieszkanie  2  po-
koje  ul: Racibora .Tel. 784056335

• Garaż do wynajęcia ul. Boh. 
Warszawy 21. Tel. 91 39 20 307

• Garaż  w  bloku   sprzedam   ul: 
Kowalska  1 .Tel.784584294 

• BUDYNEK   -  gospodarczy    400  
m2  sprzedam . Tel. 502853573 

• Sprzedam działkę w Żabówku z 
budynkami do rozbiórki, tel. 33 
47 96 357

• Działkę 1,7 ha pod KRUS – do-
płaty, tel. 889 133 882

• Długołęka k/Nowogardu 

2500 m2 pod zabudowę, tel. 
501 307 666

• Dom na wsi 130 m kw. z działką 
25 ar 153 000 zł, tel. 783 534 677

• Budynki gospodarcze 300 m kw. 
na działce 30 ar. k/Maszewa, tel. 
660 206 833

• Sprzedam   mieszkanie  4  pokoje  
w  Nowogardzie , lub zamienię  
na  2  pokojowe . Tel.503341537. 

• WYNAJMĘ   -  garaż  na  ul;  Jana 
Pawła  II  . Tel.607580172 

• SPRZEDAM  -  nowy  dom  w  
Nowogardzie   130  m2..Tel.  
663366399

• Szczecin  Dąbie  mieszkanie  
kwaterunkowe  I p. 2  pokoje , 
kuchnia  piece  zamienię na  1  
pokój lub podobne w  Nowo-
gardzie .Tel.723086202

•   DŁUGOŁĘKA  -  25  ar.  pod   
zabudowę   sprzedam .Tel. 
889133882

• ZIEMIĘ    -   rolną  kilka  hektarów    
sprzedam . Tel.725899426

• DOM   -  na  wsi k/Nowogardu    /
na  koloni /  sprzedam. 152  tys. 
Tel  501307666.  15  02  13r.

• GOSPODARSTWO  -  w  Borkowie 
Wielkim  z  domem    i   budynki   
gospodarcze,  1  h  działki, 115 
tyś ,  sprzedam. Tel 691063454 

MOTORYZACJA

• Sprzedam Skodę felicię combi 
LXI rok 1999 poj. 1.3 pierwszy 
właściciel, cena do uzgodnienia. 
693 877 559

• Sprzedam koło z felgą do 40 + 
opona. 91 39 18 307

• Sprzedam Mitsubishi Pajero 3.2 
motor 2000 rok prod. 2000 die-
sel. Cena 26 000 zł. 665 544 518

• Sprzedam Renault Kangoo, sa-
mochód ciężarowy rok prod. 
2006 poj. 1,5 DCI  elektr. Szy-
by, klimatyzacja, wspoma-
ganie kierownicy, centralny 
zamek + alarm elektr. Stero-
wane lusterka. Po wymianie 
rozrządu, pompy wody, nowy 
akumulator, wymieniony olej 
i wszystkie filtry. Nowe kloc-
ki hamulcowe, nie wymaga 
wkładu własnego. Stan bdb 
Tel. 668 844 738 cena 11.000 zł 
do uzgodnienia.

• Kupię przyczepkę samochodo-
wą sprawną i zarejestrowaną. 
605 092 517

• SPRZEDAM  przyczepę  - AUTO-
SAN  4,5 t. Tel.885510101

• Kupię każde auto do 500 zł. Tel. 
609 773 585; 663 138 624

• SPRZEDAM  pojazd   samocho-
dowy  inny. Czterokołowy , lekki 
, na  kartę   moto-rowerową  .Tel. 
606312832

• Sprzeda opla Astrę, rok. 1992, 
1,4 bezn. + LPG, zarejestrowany, 
w pełni sprawny, cena 1200 zł, 
tel. 510 680 139

• SPRZEDAM  -  Opel  Omega  B  , 
2 ,0 poj.  gaz  , 1995 r. cena  2,700 
,-Tel.695982904.

ROLNICTWO

• Grykę sprzedam. Tel. 
795 916 988

• Sprzedam słomę w snopkach i. 
Tel. 782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL. 783678070

• Sprzedam tanio króliki. 
669 929 717

• Kupię łąki, nieużytki!!! Kontakt 
91 39 23 887, 696 443 643

• Kupię mieszankę zbożową dla 
kur. 91 39 20 307

• Sprzedam    prosiaki  . Tel. 
888757586 

• ORKA  , talerzówka  / cięż-
ka/  ,  siew  agregatorem . Tel 
608013995 . 

• Sprzedam byczka i dwie ja-
łóweczki do 300 kg. Tel. 
605 092 517

• Ziemię rolną kilka hektarów ta-
nio sprzedam. 889 133 882

• Sprzedam   łubin  słodki . 
Tel.668316103

• Sprzedam żyto paszowe i 
kaczki skubane francuskie. 
511 696 751

• Sprzeda łubin, tel. 668 434 849

• Sprzedam gęsi garbonose, od-
chowane, tel. 504 550 048

• Sprzedam  zboże  ,  grykę  , łubin  
. Te l. 502853573

USŁUGI

• MAKIJAŻ   KARNAWAŁOWY  
PLUS   RZESY  -  606979108  

• Usługi transportowe do 1 tony, 
Bus skrzyniowy i kryty. Tel. 
693 716 085.

• Odśnieżanie dachów. Tel. 
607 137 081.

• Firma Usługowa „Zielona”. Wy-
najem sal na: konferencje, ze-
brania, szkolenia. Tel. 91 39 
26 691.

• Usługi transportowe IVECO do-
stawcze + laweta + bus osobo-
wy do 9 os. Tel. 609 931 915, 607 
580 172.

• MALOWANIE, MONTAŻ PA-
NELI PODŁOGOWYCH I INNE 
DROBNE NAPRAWY WYKONA 
„ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 22 
783, 784 79 22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. Zie-
lona 3. 91 39 20 714

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

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

• Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695  085 
470; 91 39 72 575

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

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VIZART 
- oprawianie prac - w 2 minu-
ty., bindowanie, wydruki A3-
A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, 
laminowanie A3-A4. Tylko u 
nas największy wybór okładek. 
Nowogard, ul. 700 lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Transport BUS-MAX. 784  053 
493

• Usługi remontowo-budowla-
ne, docieplenia. 784 053 493
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MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Nowość

energooszczędny pro�l

6 komorowy

z 3 uszczelkami

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

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

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

OGŁO SZE NIA DROB NE Kino „ORZEŁ” - zaprasza
15.02.2013 godz. 19.00
16.02.2013 godz. 19.00
17.02.2013 godz. 19.00

ATLAS CHMUR
Dramat, Sci-Fi, Honkong, Niemcy, 

USA, 2012, 172’

12 zł ; 11 zł ulgowy;  od lat 15

22.02.2013 godz. 19.00
23.02.2013 godz. 19.00
24.02.2013 godz. 19.00

TANGO LIBRE
Dramat, Belgia, Francja, Luksemburg, 

2012, 105’

12 zł; 11 zł ulgowy;  od lat 15

WARSZTAT SAMOCHODOWY

SZYBY SAMOCHODOWE

PLANDEKINA WYMIAR NA WYMIAR

Profesjonalna naprawa od A do Z

OSOBOWE, CIĘŻAROWE I MASZYNY

Geometria kół, naprawa zawieszenia,komputerowa diagnostyka pojazdu
naprawy blacharskie i lakierniczePrzegląd i naprawa klimatyzacji,

Ul. Nadtorowa 12
tel 91 39 20 131
kom 601860716

Ul. Kilińskiego 26
tel 91 39 25 627
kom 601897368

Sprzedaż, wymiana, naprawa. Wykonujemy usługi na zlecenie ubezpieczalni

Używane i nowe części do wszystkich marek samochodów

Plandeki do samochodów ciężarowych (łódki, firanki),przykrywające
stelaże, przegrody do hal, przyczepy ciągnikowe i samochodowe

UDZIELAMY GWARANCJI
NA WYKONANE USŁUGI

SKŁAD 
DREWNA 

BUDOWLANEGO 

KULICE 2A
więźba dachowa, 

krawędziaki, deska, 
łata, kontrłata

Cena producenta
Tel. 726 169 098

ZAPRASZAM

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), 
dokumentów, CV, listów motyw. 
innych. Wydruki, Ksero, także 
kolor. Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 
700 lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). tel 605 522 340. 

• Usługi koparko- ładowar-
ką + transport Nowogard.  
514172446   

• REMONTY na każdą kieszeń. 
609 715 839

• TWOJA KSIĘGARNIA INTER-
NETOWA WWW.KSIEGARNIA-
CYMELIA.OSDW.PL

• Remonty i wykończenia. 
601 567 369

• Żłobek Błękitna Chmurka 
660536104

• Organizacja urodzin w Błękitnej 
Chmurce, weekendowe warsz-
taty i zajęcia, 660536104.

• Nauka  j. angielskiego i nie-
mieckiego , Szkoła Języków 
Obcych „GERMANIC” tel. 
607 545 991; www.niemiecki-
nowogard.pl

• „Niemiecki w 4 tygodnie” dla 
wyjeżdżających. Szkoła Języ-
ków Obcych „GERMANIC” Tel. 
607 545 991 rozpoczęcie kur-
su połowa lutego 2013 r.

• Mycie okien. 507 984 623

• J . angielski   -  697583403  

• Korepetycje  j.angielski  , tłuma-
czenie  dokumentów, pisanie  
prac, przygot.  do  testów  i  ma-
tury .  Tanio . -  605299895  

• Naprawa  ,  regulacja  okien  
,  drzwi  PCV  i  drewna  -  
695181070

• Fast – Driver, tanie usługi 
transportowe tel. 721 230 990

• NAPRAWA  SPRZĘTU  RTV  ul: 
Kazimierza  Wielkiego  7  , 
tel.913920737  .

• Malowanie ,  szpachlowanie  ,  
panele .Tel.788566432 

• Pogotowie budowlane. 
Tel.506040641 

• Układanie Polbruk i kamie-
nia. Solidnie, fachowo i tanio. 
669 589 863

• Remonty  ,  wykończenia , malo-
wanie, gładzie , glazura , terako-
ta,  zabudowa   z  płyt   gipso-
wych . Tel.601567369 . 

• Organizowanie  kuligów  kon-
nych  Tel.607739866  .  

• Remonty  mieszkań  w  środku   i   
na   zewnątrz  - 794 115 153 

• KOMPLEKSOWE -  Docieplanie  
budynków , malowanie, szpa-
chlowanie , glazura , regipsy ,  
hydraulika  , adaptacja  pod-
dasza .Tel.600626268 .

• Usługi    malarskie  . Tel. 790590363 

• USŁUGI   -  Remontowo-Budow-
lane . Tel.504595424 .   

• PRANIE   DYWANÓW,  WYKŁA-
DZIN  , MEBLI   TAPICEROWA-
NYCH  , TAPICERKI  SAMOCHO-
DOWEJ  ,  POŚCIELI  WEŁNIANEJ  
. SPRZĄTANIE  BIUR  I  MIESZKAŃ. 
TEL.604373143  ,  794229083  

• Szpachlowanie  ,  malowanie  , 
panele . Tel.789146025.

• WWW.egoleniow.pl

• Remonty  mieszkań    -  solidnie . 
Tel.507369956

• TRANSPORT – PRZEPROWADZKI  
szybko – tanio. Tel.696138406

• Docieplanie budynków, malo-
wanie, szpachlowanie, glazura, 
hydraulika, regipsy, adaptacja 
poddaszy, tel. 600 626268

• TANIE SPRZĄTANIE biur, domów, 
mieszkań, osiedli, mycie okien,  
porządki w ogrodzie  tel. 721 
230 990

• MATEMATYKA – PROFEJO-
NALNA .TEL.604124623

• KOREPETYCJE Z MATEMATYKI 
PRZYGOTOWANIE DO ZALICZEŃ 
DLA LICEALISTÓW ORAZ GIM-
NAZAIALISTÓW Tel: 723328678 
e-mail matmand@op.pl

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, rodzin-
ne, urlopowe, emerytalne – 
Niemcy, Holandia, Anglia, Irlan-
dia, Dania, Belgia, Austria, Wło-
chy, Norwegia, USA. Tel. 71 385 
20 18 lub 601 759 797

• Zatrudnię pilarza do pracy w le-
sie. 726 649 215

• FERMA  DROBIU  BOGUSZYCE  - 
ZATRUDNI   pracownika  . Wyma-
gane prawo jazdy   na  ciągnik  +  
przyczepę , obsługa  kombajnu  
zbożowego . Mile  widziane  do-
świadczenie w  gospodarstwie  
rolnym. Oferty kierować ; mail :  
boguszyce13@op.pl    lub  na  
adres  ; Ferma  Drobiu Boguszy-
ce  13, 72-200  Nowogard  . 

• MALZENSTWO PODEJMIE PRA-
CE Z MIESZKANIEM NA FERMIE, 
GOSPODARSTWIE ROLNYM 
LUB AGROTURYSTYCZNYM 
TEL.511630918 oraz 798393429

• Zatrudnię do pracy na fermę 
norek. Praca sezonowa z moż-
liwością zatrudnienia na stałe. 
726 650 241 w godz. 8.30-14.30

• Zatrudnię kucharkę. 
695 044 663

•   PRZYJMĘ  DO  PRACY  W  GOLE-
NIOWIE  -  osobę   z  doświadcze-
niem   w  prasowaniu  odzieży  
Tel. 608302040 

• Ferma norek w Maszkowie za-
trudni osoby do pracy sezo-
nowej, możliwość stałej pracy, 
506 284 748

• Kompleksowe remonty miesz-
kań, regipsy, szpachlowanie, 
malowanie, panele, tereko-
ta, glazura, instalacje wodne, 
centralne ogrzewanie, szyb-
ko solidnie. Tel. 724  814  797, 
694 169 159

• ZATRUDNIĘ  - KONSULTANTA  
ORIFLAMA ,bezpłatne  wpisowe 
, prezenty  .Tel:604189118

INNE

• Sprzedam  drewno  komin-
kowe  i  opałowe  . Transport . 
Tel.691466441

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

• Sprzedam laptopa Lenovo, 
Y530, cena 1600 zł, tel. 605 522 
340

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, 
srebrna, 4 lementy: wzmacniacz, 
tuner przestrojny, korektor, deck 
szuflada, stan idealny, używana 
sporadycznie, cena 780 zł do 
uzgodnenia. tel. 605 522 340.

• Sprzedaż  drewna    kominko-
wego      i   opałowego  atrak-
cyjna  cena   - 726 649 215 

• Sprzedam nową mało używaną 
lub wynajmę nagrzewnicę ole-
jową, na gwarancji. Idealna do 
osuszania budynków. Tel. 605 
522 340

• Sprzedam stare skrzypce z fu-
terałem. Cena do uzgodnienia. 
661 866 850

• Sprzedam   sukienkę   komunij-
ną  .Tel.692069168 

• SPRZEDAM    -  DREWO  KO-

MINKOWE   I   OPAŁOWE .TEL 
667788820

• Sprzedam klatki na króliki wraz z 
kotnikami. 507 198 932

• Sprzedam Playstation 2 + pad 
bezprzewodowy + kierownica 
+ karata pamięci i 2 gry, cena 
250 zł. Tel. 609 960 435

• Sprzedam   na opał  odpady  tar-
taczne  , pocięte   w  klocki  lub  
w  całości do  samodzielnego 
pocięcia  . Tel.514740538

• SPRZEDAM  NOWĄ – spacerów-
kę  /  USA / .Bardzo niska   cena . 
TEL.535907738 .

• KUPIĘ  ZŁOTO  . TEL. 787809825

• Sprzedam    rębak   do  gałęzi  .  
Tel.604952571

• Sprzedam  wiatę  metalową  120  
m 2.Tel.694484485

• SPRZEDAM – Owczarki  nie-
mieckie  . Tel.913910656

• Skup pił niesprawnych i za-
tartych, Sihl, Husqvarna, cena 
100 zł, tel. 721 668 245, do-
jazd do klienta.

• Sprzedam magiel do pościeli 
stary trzywałkowy ze stołem, tel. 
91 39 20 608

• SPRZEDAM  -  meble  stylowe 3  
segmenty  ,  koloru  ciemnego  
cena  600,00zł. /do  uzgodnie-
nia/. Tel.724049451 . 

• OKAZJA !  SPRZEDAM  TANIO  
-  modny wózek  3- funkcyjny  
dla chłopca /niebiesko-czarny/. 
Stan  b.dobry  , 450 zl. GRATIS  - 
chodak. Tel.500160082 

• 43 / 44  -  Sprzeda   drewno,   ga-
łęziówkę  i  zrębki  opałowe. Tel 
509821040

• SPRZEDAM  narożnik   lewy  , 
trójkę  ,  dwójkę ,  jedynkę   + 
pufa. Lodówkę  INDESIT, sto-
lik okrągły  /rozkładany/. Tel. 
784680032 

• BUDĘ  -  dla  psa  , ławka    i  stół  
drewniane   do  ogrodu    sprze-
dam . Tel.502103432 .  emisja

• SZUKAM kogoś,  kto  pomo-
że  mi  w  kupnie i sprowadze-
niu  samochodu  z  Niemiec. 
Tel.609640478 

• Drewno opałowe, kominko-
we, gałęziówka, sprzedam, tel. 
772 050 889
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Pół godziny  
w towarzystwie KarolinyK
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Krzyżówka
Dziś 2 zadania. Hasło, które powstanie  w szarym polu krzyzówki oraz 

rysunek do pokolorowania. Do wygrania bon o wartości 30 zł do zreali-

zowania w sklepie . 
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść po-

kolorowane prace do redakcji Dziennika. 

ZECER

Oprócz błękitnego nieba i art. biurowych
polecamy naszym Klientom

ŚRODKI CZYSTOŚCI 
W KORZYSTNYCH CENACH

Ludwik  1 l 
4,59 zł

POZIOMO:
1 – ten wyraz ma trzy znaczenia: rodzaj kilo- fa górnicze-
go, dłuto rzeźbiarskie albo jeleń, któremu 
wyrastają „szpice”,
7 – koliste skrzyżowanie,
8 – wakacyjny obóz dla dzieci,
9 – dowód niewinności,
10 – płyn wysiękający z tkanki objętej za- paleniem,
11 – pasza dla konia,
14 – legowisko niedźwiedzia,
16 – tańcowała z nitką,
17 – skaza,
18 – cenne znalezisko,
19 – odcinek trasy wyścigu kolarskiego,
21 – napój piratów z Jamajki,
23 – tkanina odzieżowa używana w XVIII w, abrak,
24 – dawna srebrna moneta francuska,
25 – skała osadowa,
26 - huragan albo nazwisko pisarza piewcy
Podhala,
29 – imię tej bogini nosi stolica Grecji,
32 – sztuka Gogola (bójcie się rewizji!),
33 – „poRysowane” góry,

34 – plasterek kiełbasy czy mały pieniążek?
35 – tańcowała z … igłą,
36 – wiara w wędrówkę dusz i jej kolejne wcielenia (we-
dług filozofii ind.)

PIONOWO:
2 – dowód zawarcia ubezpieczenia,
3 – nerka dzikiego zwierza,
4 – ktoś kto tworzy czyli kreuje,
5 – ankra, kotwa, klamra albo wychwyt w zegarku,
6 – gwiazdkowy alkohol,
13 – inaczej olcha,
14 – dawny kapelusz pilśniowy,
15 – jego śmigi napędza wiatr,
20 – taniec modny w latach 60-tych XX w,
22 – zbroja dla jeźdźca i konia – kirys skórzany z blasz-
kami,
27 – przysmak,  cymes,  trudno  dostępny delikates,
28 – według mitologii greckiej wiatr pół- nocny,
29 – „talerz” do odbioru TV z satelity,
30 – uczulony na piękno,
31 – rodzaj kieliszka, pucharek.

Krzyżówka krakowska. Litery z pól oznaczonych  kropkami, czytane kolejno rzędami utworzą ostateczne rozwiązanie.

Pomaluj nasz Ratusz



15-18.02.2013 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

19

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

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

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska  - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk   - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.    - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

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

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

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

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  

Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych    - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

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

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

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

 
Nowogard 

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

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25 D; 5:50 D; 6:55 Ex; 8:15 E7x; 9:25 E7x; 10:25 E7x;  
12:00 E7x; 12:30 E7x; 13:10 E7x; 13:25 E7x; 16:06 E7x; 16:35 E7x; 17:30 7x; 17:40 7x.
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50 D; 7:45 D; 8:35 E7x; 9:45 E7x 11:00 E7x; 
11:35 E7x; 11:50 E7x 13:55 E7x 14:40 E7x; 15:10 E7x; 15:25 E7x; 18:25 E7x; 19:00 E7x
Legenda: D - kursuje od pon do pt;   E kursuje od pn - sob.; x - nie kursuje w święta

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL.   607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A),  7:50(A), 8:05(7), 

8:25(2,4,6), 8:35(A), 9:10(1,3,5,7), 9:15(2,4,6), 10:05(A)10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:50(A,7), 13:00(A), 13:10(A), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 16:00(7), 
16:25(7), 16:30(1,3,5) 16:40(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(7) 17:50(A,7) 18:05(4,5,6,7) 18:20(A,7)

TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 9:25(A), 11:55(A,7) 12:20(A,7), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 

14:30(1,3,5,7)  14:35(2,4,6) 14:55(A,7), 15:10(A) 15:25(A,7), 15:50(A) 16:15(A,7)  16:30(A), 
18:05(A,7,R) 18:20(A,7) 19:05(A,7) 19:25(A,7) 19:50(A,7)

Szczecin ul. Dworcowa :  6:20(A), 7:35(A), 8:40(A,7), 9,00(7,R), 10:05(A,7),  10:50(A,7),  
11:40(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7), 20:15(A,7),

Goleniów, Dworzec PKP :  7:05(A), 8:20(A), 9:25(A,7), 9:45(7,R), 10:10(A),  10:50(A,7),  
11:36(A,7), 12:26(A), 12:42(A,7),  13:05(A,7), 13:45(7), 14:20(A),  14:45(A,7,R), 15:05(7), 
15:20(1,3,5,7) 15:26(2,4,6) 15:40(A,7) 15:55(A)  16:08(A,7) 16:40(A) 16:59(A,7) 17:15(A), 
17:40(A,7)  18:50(A,7,R)  19:05(A,7), 19:50(A,7) 20:10(A,7) 20:35(A,7) 21:00(A,7)

Trasa NOWOGARD – MASZEWO 
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:20(S) 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD 
Maszewo :  6:55(S) 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:50(F),  11:30(F),  13:50(F),  
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia :  9:40(A), 12:45(A), 15:05(A)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursu-

je w niedziele niebędące świętami F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt 1,3,5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska    

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny,  

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport,  Jarek Dąbrowski redaktor techniczny.    
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65, tel./fax 91 392 50 87;  

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

ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW
SZCZECIN
5.07 (D), 6.20 (1), 7.52, 10.57 (D), 12.48 (2), 14.59 (3), 

16.50. 18.48.

KOŁOBRZEG
7.50 (1), 10.03 (2), 11.49, 13.57 (D), 15.49, 17.47 (3), 20.33

LEGENDA;
D - w dni robocze 
1 -  pon. do soboty.
2 - w soboty, niedziele i święta
3 - oprócz soboty.

Rozwiązanie krzyżówki z dnia 01 II.  
Śniegowy bałwan: Grażyna Siedlecka, Halina 

Szwal, Wiesław Borowik, Barbara Bartosik, Stanisła-
wa Pokorska, Halina Domagalska, Krystyna Skorup-
ska, Sławomir Skowroński, Krzysztof Skryplonek, 
Halina Stefańska, Józef Górzyński, Alicja Wypych, 
Pelagia Feliksiak, Maria Sowińska, Jerzy Siedlecki, 
Anna Husarz, Krystyna Młynarska, Katarzyna Mły-
narska, Urszula Kaczmarek, Teresa Januszonek, Jan 
Janicki, Christiana Syfert, Janina Grudzińska, Jolan-
ta Gruszczyńska

Zwycięzcy: Teresa Januszonek, Józef Górzyński, 
Grażyna Siedlecka

Dla najmłodszych nr 5 
Magdalena Skowrońska, Kacper Skowroński, Ada 

Saniuk, Julia Furmańczyk, Natalia Chruściel, Oli-
wia Feliksiak, Bartłomiej Feliksiak, Kamil Feliksiak, 
Wiktoria Woźniak, Mateusz Konior

Zwycięzca:  Wiktoria Woźniak - zapraszamy po 
odbiór bonu do redakcji.

Rozwiązanie krzyżówki z dnia 08. II.  
Kochajcie reszta jest niczym: Monika Kukuła, Jó-

zef Górzyński, Chrystiana Syfert,  Pelagia Feliksiak, 
Maria Sowińska, Jadwiga Maknia, Alicja Wypych, 
Wiesław Borowik, Barbara Bartosik, Janina Gru-
dzińska, Stanisława Pokorska, Anna Husarz, Diana  
Doszczenko, Krystyna Lędzion, Janina Janicka, Piotr 
Feliksik, Bronisława Buczak, Weronika Kaczmarek, 
Stanisław Furmańczyk

Zwycięzcy: Teresa Januszonek, Józef Górzyński, 
Grażyna Siedlecka

Dla najmłodszych nr 6 
Martyna Grenda, Karolina Przybyłek, Ada Saniuk, 

Julia Furmańczyk, Magdalena Skowrońska, Bartło-
miej Feliksiak, Natalia Chruściel, Mateusz Konior, 
Daria Feliksiak

Zwycięzca:  Daria Feliksiak - zapraszamy po od-
biór bonu do redakcji.
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Serwujemy smaczne jedzenie
Zapraszamy na Niedzielne Obiady
Dobra muzyke
Miła atmosfere

Kontakt: 
604103 158, 509 284 384

Organizuje:

Serwujemy smaczne jedzenie
Zapraszamy na Niedzielne Obiady
Dobra muzyke
Miła atmosfere

wesela, urodziny,
stypy, dancingi, karaoke

i imprezy okolicznosciowe

kategorii „B”

18.02.2013 r.

OKNO 1465 mm szer. x 1435 mm wys.

SZYBA K=1,0 • OKUCIE MACO
PPUH "JOGA" sj.

ul. Górna 4,
72-200 Nowogard
tel. 91 39 25 501

OKNA-SUPERPROMOCJA !!!

TYLKO 499zł*
*cena netto

91 443 51 87, 94 721 61 83
59 833 43 12,  698 230 205

www.partnerstal.pl

GARAŻE BLASZANE WIATY 
BRAMY GARAŻOWE

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

POŻYCZKA
Szybko, Tanio, Profesjonalnie

• Specjalna oferta dla zadłużonych
• Dla osób fizycznych i  prowadzących 

działalność gospodarczą  
(nie wymagamy zaświadczeń z ZUS i US)
Tel. 91 818 25 36 • kom. 730 851 444

PIASEK, ŻWIR,  
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 
 ŻWIROWNIA  

DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 872 700 

Z DOWOZEM  
DO KLIENTA
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

s. 4 s. 10s. 9

Kancelaria  
Prawna

nawet trudne sprawy

601 949 077

Zawiadamiamy,  
że w Nowogardzie  

rozpoczęła działalność  

Kancelaria 
Radców Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca 
Prawny Radosław Górski oraz 
Radca  Prawny Paweł Iwan. 
Kancelaria mieści się przy  
Pl. Wolności 9, budynek dawnego 
hotelu „Cisy”, pokój nr 8 (parter). 

Telefony do Kancelarii:  
788-802-101, 694-403-733

Usługi  
ogólnobudowlane
remonty • docieplenia

782 860 130

Czytaj s. 7

Czytaj s. 5

Kolarzy  
nie 
docenili

ZAPISZ SWOJE DZIECKO DO SZKOŁY 
www.sp4.nowogard.pl

NNIIEEPPUUBBLLIICCZZNNAA  SSZZKKOOŁŁAA  PPOOLLIICCEEAALLNNAA  
ogłasza nabór na kurs kwalifikacyjny 

w zawodzie opiekun medyczny,
umożliwiający zdobycie kwalifikacji K1. świadczenie usług 
opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 
WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE NIE JEST WYMAGANE!!!

 

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

Zapisy do 21.12.2012 
(o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń) 

wwwwww..zziieelloonnaa..mmoojjaasszzkkoollaa..nneett  
 

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

Wywiad 
z DJ 
Twisterem

20 lutego 2013 r.
od 11.00 - 12.00

środa  udzielane będą
bezpłatne porady prawne

w redakcji,   
ul. Boh. Warszawy 7A

w sprawie pilnej  
601 994 077

Prywatne Policealne Studium Zawodowe 

Ul.  3 MAJA 22, 72-200 Nowogard, Tel.91-3922181 

Ogłasza nabór na semestr zimowy (luty 2013) 

na kierunki: 

TECHNIK ADMINISTRACJI czesne 70 zł/miesięcznie 

TECHNIK BHP   czesne 70 zł/miesięcznie 

Restauracja „Barnim”
Domowe obiady z dowozem i na miejscu, 

każdego dnia z dwóch dań za 12,59 zł 
w ofercie m.in: 

 * naleśniki * placki ziemniaczane
Nowogard, ul. 3 Maja 30, tel. 663 97 93 97

Były warsztaty i biura, będą sklepy i mieszkania 

Czy tutaj  
przeniesie się  
centrum? 

Czytaj s. 3

Święto 
Służby 
Więziennej 

Młodzież 
zaangażowana 
na rzecz zmiany 
nazwy powiatu

Spacerkiem  
po  
euro-kraju
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Byłeś świadkiem  ciekawego zdarzenia, 
wykonałeś oryginalne zdjęcia, jesteś w posiadaniu 

interesujących wiadomości?  
Zadzwoń lub napisz do nas o każdej porze. 

Tel. 513 088 309
e-mail: poligraf@post.pl

Nasza  sondaKronika  
policyjna

Władysława Olbińska, lat: 88, zmarła 14.02.2013r, pogrzeb 
16.02.2013r, pogrzeb odbył się na cmentarzu  w Nowogardzie.

Kazimierz Nowicki, lat: 84, zmarł: 15.02.2013r, pogrzeb: 
18.02.2013r, pogrzeb odbył się na cmentarzu w Dobrej. 

Bronisław Martynowicz, lat: 81, zmarł: 16.02.2013r, pogrzeb: 
19.02.2013r, pogrzeb odbędzie się o godz. 13:00 na cmentarzu w 
Nowogardzie. 

Daniela Sitarska, lat: 80, zmarła: 17.02.2013r, pogrzeb: 
21.02.2013r, pogrzeb odbędzie się o godz. 14:00 na cmentarzu w 
Nowogardzie. 

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

10.02.2013 r. 
Godz. 10.50 Pracownik skle-

pu Biedronka na ul. Warszaw-
skiej powiadomił o ujęciu 
sprawcy kradzieży sklepowej. 
Na miejscu Patrol wylegity-
mował Rafała K., który doko-
nał zaboru alkoholu. 

Godz. 09.50 Uszkodzenie 
samochodu marki Mercedes 
przez ustalonego sprawcę na 
ul. Kowalskiej. 

11.02.2013 r. 
Godz. 11.00 W sklepie Bie-

dronka na ul. Warszawskiej 
zatrzymano Przemysława S. 
sprawcę kradzieży sklepowej. 
Ukarany został mandatem 
karnym. 

Godz. 18.00 Pracownik skle-
pu Netto powiadomił o uję-
ciu sprawcy kradzieży sklepo-
wej, którym okazał się Michał 
T. Ukarany został mandatem 
karnym. 

12.02.2013 r. 
Godz. 15.00 Powiadomie-

nie o oszustwie na portalu in-
ternetowym Allegro przy za-
kupie MP4. 

13.02.2013 r. 
Godz. 22.50 Patrol OPI w 

trakcie kontroli drogowej na 
ul. Boh. Warszawy ujawnił 
nietrzeźwego kierującego sa-
mochodem marki Mercedes, 
Paweł Z. miał 1,41 promila 
alkoholu w wydychanym po-
wietrzu. 

15.02.2013 r. 
Godz. 12.00 Zgłoszenie 

uszkodzenia samochodu mar-
ki Skoda Octavia przez kieru-
jącego pojazdem marki Mazda 
626, który odjechał w miejsca 
zdarzenia. 

Godz. 13.00 Kradzież port-
fela w sklepie z odzieżą przy 
ul. Kościelnej. 

Godz. 16.00 Kradzież czuj-
ników oraz okablowania ro-
gatki na przejeździe kolejo-
wym w Żabowie.

Godz. 17.30 Kradzież port-
fela z zawartością pieniędzy 
oraz dokumentów w szatni 
ZSP na ul. Poniatowskiego. 

Godz. 19.15 Uszkodze-
nie kół w samochodzie marki 
Skoda Felicja w miejscowości 
Wierzchy. 

16.02.2013 r. 
Godz. 19.00 Zgłoszenie o 

znalezieniu karty bankoma-
towej w sklepie Biedronka na 
ul. Warszawskiej. 

Godz. 20.40 Na ul. 15 Lute-
go zatrzymano nietrzeźwe-
go kierującego samochodem 
marki Toyota Corolla. Ma-
riusz N. miał 1,43 promila 
alkoholu w wydychanym po-
wietrzu. 

17.02.2013 r. 
Godz. 14.00 Zgłoszenie 

uszkodzenia elewacji budynku 
w miejscowości Bodzęcin. 

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

 w tych dniach odeszli do wieczności 

Odwilż odsłoniła stan czystości chodników i ulic w Nowogardzie. Dlatego tym 
razem spytaliśmy naszych czytelników, czy w naszym mieście panuje porządek, 
oraz które miejsca ich zadaniem są najbardziej zaśmiecone? 

Kamil Nowak - Myślę, że główne ulice w Nowogar-
dzie są dość czyste. Ale już nie powiedziałbym tego o 
tych bocznych, a w szczególności tych znajdujących się 
w obrębie restauracji Przystań.  Gołym okiem widać le-
żące śmieci i zgniłe liście. Te okolice w moim odczuciu 
są brudne i należałoby je posprzątać. Kolejną sprawą na 
którą bym uczulił odpowiedzialne za to służby, to dziu-
rawe drogi w niektórych miejscach, co na pewno nie słu-
ży naszym samochodom i bezpieczeństwu kierowców. 

Pan Tomasz - Moim zadaniem, w naszym mieście 
porządek jest tylko na głównych ulicach miasta, a tak-
że w obrębie Placu Wolności. Mówiąc wprost, tam gdzie 
ludzie najczęściej się  przemieszczają. Natomiast mam 
duże zastrzeżenia co do terenu wokół fontanny i przy 
Przystani, gdzie tego brudu i nieczystości jest i zawsze 
było bardzo dużo. Mieszkam w pobliżu jeziora i obser-
wuję, że te główne alejki są jeszcze jakoś utrzymywane w 
czystości. Ale porządek na tych biegnących w kierunku 
ulicy Waryńskiego, pozostawia dużo do życzenia. Takie 
widoki na pewno rażą.

Franciszek Tarczykowski - Powiem, że ten porządek 
jest względny. Są miejsca, które w szacie zimowej wyglą-
dały bardzo dobrze, ale po stopnieniu śniegu, już nieco 
gorzej. A mam tu na myśli np. ulicę 3-go Maja, na której 
chodniki są brudne i mają duże dziury oraz załamania. 
Inną bardzo denerwującą sprawą, są miejsca z koszami 
przy blokach oraz psie odchody. Tak nie może być. Dla-
tego apeluję do właścicieli, by sprzątali po swoich czwo-
ronogach. 

Pan Zdzisław - Wydaje mi się, że jak na obecne wa-
runki, to jest względny porządek. Obserwuję, jak grupa 
skazanych z Zakładu Karnego dość dokładnie sprząta. 
Co do miejsca, które w moim odczuciu jest dość mocno 
brudne, a wymagałoby posprzątania, to jest to teren na 
ul. 3 Marca. Te boczne drogi i teren leżący za blokami, 
nie wygląda zbyt dobrze. Przydałoby się jeszcze tam po-
sprzątać. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy  

Komunikat Prokuratury 

Tydzień Pomocy Osobom  
Pokrzywdzonym  

W związku z obchodami Tygodnika Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w dniu 
od 25 Lutego 2013 roku w godz. od 07.30 do 16.00 oraz dniach od 26 lutego 2013 do 01.03.2013 
od godz. 07: 30 do 15: 30 a w dniu 02.03.2013 od 07.30 do 10.30 W Prokuraturze Rejonowej w 
Goleniowie odbędą się dyżury prokuratorskie, podczas, których osoby pokrzywdzone przestęp-
stwem będą mogły uzyskać bezpłatne porady prawne w zakresie przysługujących im uprawnień. 

Beata Belcarska 
Prokurator Rejonowy 

w Goleniowie
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P R O M O C J A
PÓŁ TONY OPAŁU

worek drewna  
GRATIS

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL 

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał,drewno,
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport 
Sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

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

REKlAMA

Jak się dowiedzieliśmy w bu-
dynku o powierzchni 350 me-
trów kwadratowych, powsta-
nie kilka osobnych pawilonów 
handlowych. 

Budujemy tutaj boksy han-
dlowe pod dzierżawę. Cztery 
z nich o powierzchni 70 me-
trów kwadratowych i jeden o 
pow. 140 m kw. Planujemy za-
kończyć inwestycję w połowie 
kwietnia  – zdradza nam  Łu-
kasz Andrzejewski, właściciel 
nieruchomość. 

Każdy z boksów będzie miał 
osobne wejście. Pawilony będą 
również posiadać wszelkie nie-

zbędne dziś wyposażenie tech-
niczne, w tym m. in. system 
alarmów i klimatyzację. Pro-
jekt budowlany  przygotował 
młody architekt z Nowogardu, 
Paweł Kaliczyński.  Zgodnie z 
nim, zagospodarowany zosta-
nie także teren wokół budyn-
ku. Powstaną nowe miejsca 
parkingowe, a także okalające 
je trawniki i nasadzenia. 

Mogłoby się wydawać, że w 
Nowogardzie handel to temat 
wyczerpany. Nic podobnego. 
Choć pawilony są jeszcze nie-
gotowe, zainteresowanie poten-
cjalnych dzierżawców jest duże. 

Zainteresowanie jest spore. 
Wśród pytających o najem bu-
dowanych przeze mnie boksów 
jest m. in. przedstawiciel firmy 
mięsnej, apteki, a także pani, 
która chce tutaj otworzyć kwia-
ciarnię  – wymienia pan Łu-
kasz. 

Wszystko wskazuje na to, że 
przy ul. Boh. Warszawy po-
wstanie ośrodek handlowo-
-usługowy, stanowiący nie 
lada konkurencję dla „cen-
trum” miasta.  Tym bardziej, 
że po sąsiedzku planowana jest 
kolejna inwestycja. Chodzi o 
budynek po byłym biurowcu 
PBO, który należy obecnie do 
Pawła Kluszczyńskiego z Są-
polnicy. Tam, oprócz miejsc do 
handlu, powstaną także miesz-
kania. 

Budynek zostanie podniesio-
ny  do wysokości trzech pięter. 
Na parterze będą obiekty han-
dlowe, a wyżej mieszkania pod 
wynajem – zdradza właściciel 
obiektu. Budowa ma ruszyć, 
jak tylko uda się skompletować 
niezbędną dokumentację. Pla-
nuję jednak zakończyć parter 
jeszcze w tym roku. 

Rozwój miasta w tym kie-
runku  nie dziwi  właściciela 
terenu,  gdzie obecnie stoi Bie-
dronka – prywatnie ojca Łuka-
sza Andrzejewskiego. 

Wiele lat temu, jeden z moich 
pracowników przeglądał stare 
dokumenty, które znaleziono  w 
budynku, gdzie obecnie znaj-

duje się hotel Oskar. Okazało 
się, że właśnie na tym terenie 
Niemcy planowani kiedyś cen-
trum Nowogardu – mówi Jerzy 
Andrzejewski. 

Czy historyczne plany się 
ziszczą? To okaże się już za kil-
ka miesięcy, gdy nowo powsta-
łe obiekty zaczną funkcjono-
wać. 

Marcin Simiński 

Na zdjęciu ojciec i syn – Jan i Łukasz Andrzejewscy na tle budowy nowych 
pawilonów handlowych przy ul. Boh. Warszawy. 

Były warsztaty i biura, będą sklepy i mieszkania 

Czy tutaj przeniesie się centrum? 
Od kilku tygodni trwa modernizacja budynku przy ul. Boh. Warszawy (obok Biedronki), w którym niegdyś znajdowały się warsztaty 
należące do jednej z firm budowlanych z Nowogardu.  Za kilka tygodni  budowa ma być zakończona. Co powstanie w miejsce obskur-
nego budynku? 

Obok nowego pawilonu handlowego powstanie także 20 miejsc parkin-
gowych. 

Tutaj też wkrótce ruszy budowa – zamiast biurowca, będą obiekty handlowe i mieszkania. 
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8 luty - Święto Służby Więziennej 

Awanse i odznaki 
8 lutego, funkcjonariusze Służby Więziennej po raz kolejny obchodzili swoje święto - święto w trakcie którego (podobnie jak i 11 listo-
pada w czasie Narodowego Święta Niepodległości) wielu z nich otrzymało medale i awanse na wyższe stopnie służbowe. 

Nie każdy wie, że Święto Służby Wię-
ziennej jest celebrowane od 2011 na 
mocy zapisu ustawy o Służbie Wię-
ziennej z 9 kwietnia 2010 roku i zostało 
ustanowione, jako pamiątka ogłoszenia 
dekretu Józefa Piłsudskiego z 7 lutego 
1919 roku, który dał początek więzien-
nictwu w odrodzonej po okresie roz-
biorów Polsce. 

Służba Więzienna jest przywiązana 
do swoich tradycji. Dość przypomnieć, 
że po raz pierwszy kwestia organizacji 
więziennictwa została przedstawiona 
wkrótce po upadku Rzeczpospolitej w 
Księstwie Warszawskim, oraz potem w 
Królestwie Kongresowym. W 1807 Ju-
lian Ursyn Niemcewicz po powrocie 
ze Stanów Zjednoczonych, przedsta-
wił projekt organizacji więziennictwa 
opartego na zasadach odosobnienia. 
W1819 r. przedstawiony został „Pro-
jekt ogólnego i szczegółowego polep-
szenia stanu i administracji więzień 
w Królestwie Polskim”. Po odzyskaniu 
niepodległości przygotowania do prze-
jęcia więzień znajdujących się na tere-
nie tzw. Kongresówki z rąk zaborców, 
zostały podjęte już w marcu 1918. Było 
to konsekwencją oddania w 1917r. są-
downictwa Tymczasowej Radzie Sta-
nu, a później Radzie Regencyjnej. W 
1921r. Sekcja Więzienna w ówczesnym 
rządzie przekształciła się w Departa-
ment Więzienny Ministerstwa Spra-
wiedliwości. Takie były początki, które 
doprowadziły do powstania dojrzałego 
systemu penitencjarnego dysponujące-
go już w tamtym okresie  przeszkolo-
nym personelem więziennym, zaple-
czem logistycznym i systemem szkole-
nia, realizowanym w Centralnej Szkole 
dla Urzędników Więziennych w War-
szawie. Ten system wytworzył też etos 
pracownika Służby Więziennej. Wy-
dany w 1926r. przepis z dnia 26 kwiet-
nia o składzie osobowym administra-
cji więziennej i wykonywaniu przez nią 
obowiązków służbowych, tak określa 
obowiązki więziennika:

„Czuwać i nie dopuszczać do ucie-
czek więźniów i do porozumiewania 

się ich z osobami postronnymi lub mię-
dzy sobą bez wiedzy władzy do tego 
uprawnionej, dbać o moralną poprawę 
więźniów, bezwzględne posłuszeństwo, 
należyty szacunek względem przełożo-
nych, sumienne i gorliwe wykonywa-
nie obowiązków służbowych, niepo-
zostawianie przewinień podwładnych 
bezkarnie, w obchodzeniu się z więź-
niami być stanowczym, nie unosić się, 
zachowywać spokój i równowagę oraz 
starać się wyrozumieć indywidualne 
właściwości więźnia.” 

Pomni swoich obowiązków funkcjo-
nariusze Służby Więziennej, oddawali 
swoje życie za Polskę w trakcie działań 
drugiej wojny światowej. Wielu z nich, 
podobnie jak oficerów Wojska Polskie-
go, zginęło w Katyniu. Aby upamiętnić 
ich wysiłki, uchwalono datę współcze-
śnie obchodzonego święta Służby Wię-
ziennej. Służby, która jest trzecią (po 
Wojsku i Policji) co do liczebności for-
macją mundurową w naszym kraju. 

W niektórych miejscowościach, 
szczególnie takich jak Nowogard, tra-
dycje związane z zawodem więziennika 
są szczególnie żywe. Nowogardzki Za-
kład Karny, którego historia sięga 1820 
roku jest największym zakładem pracy 
w regionie. Bardzo wielu mieszkańców 
naszego miasta ma krewnych lub zna-
jomych wśród 350 członków załogi no-
wogardzkiej jednostki. Wielu z nas pra-
cowało w tym zakładzie w minionych 
okresach. Mając na uwadze te tradycje, 
warto ciepło wypomnieć więzienników, 
którzy kilka dni obchodzili swoje świę-
to. Święto w trakcie którego (podobnie 
jak i 11 listopada w czasie Narodowe-
go Święta Niepodległości) wielu z nich 
otrzymało medale i awanse na wyższe 
stopnie służbowe. Gala awansowa odby-
ła się w dwóch odsłonach, 08 lutego br., 
Dyrektor Zakładu Karnego w Nowogar-
dzie, płk Jerzy Dudzik, wręczył w auli 
nowogardzkiej jednostki nominacje na 
wyższe stopnie w korpusie podoficerów 
Służby Więziennej, a 12 lutego w trak-
cie ogólnokrajowych obchodów święta 
Służby Więziennej, Dyrektor Okręgo-

wy Służby Więziennej w Szczecinie, płk 
Andrzej Pędziszczak, wręczył nowo-
gardzkim więziennikom nominacje na 
wyższe stopnie oficerskie oraz odzna-
czenia resortowe. Wszystkim odzna-
czonym i awansowanym więziennikom  
wypada złożyć serdeczne życzenia.

Tekst i foto: Artur Bojanowicz, rzecz-
nik prasowy ZK w Nowogardzie. 

Opracowanie MS/DN 
Awansowani i odznaczeni:
Na stopień majora SW: 
kpt. Bojanowicz Artur 
kpt. Jabłońska  Małgorzata  
kpt. Nowak Ewa
Na sierżanta sztabowego SW  
St. sierż. Kłosiński Bogdan Marian
St. sierż.  Paś Tomasz Jan
St. sierż.  Rogala Krzysztof Czesław
Starszego Sierżanta SW 
Sierż.  Kirejczyk Marcin Józef
Sierż. Łuczak Paweł Stanisław
Sierż. Pawełczyk Piotr Henryk
Plutonowego SW 
St. kpr. Cybulski Daniel Ireneusz
St. kpr. Czaja Paweł Tadeusz
St. kpr. Połatyński Sławomir 

Zbigniew

St. kpr. Smoliga Tomasz Franciszek
Starszego Kaprala SW 
Kpr. Adamiak Adam Marian
Kpr. Antczak Piotr Roman
Kpr. Bańkowski Paweł Franciszek
Kpr. Bekman Daniel Krzysztof
Kpr. Czarnacki Karol Grzegorz
Kpr. Gawlicki Mariusz Artur
Kpr. Henczyca Piotr Czesław
Kpr. Jasieniecki Michał Wiesław
Kpr. Kijana Piotr Janusz
Kpr. Kubicki Marcin Andrzej
Kpr. Łabas Paweł Lech
Kpr. Miklas Piotr Ryszard
Kpr. Rachubiński Maciej Krzysztof
Kpr. Taśmiński Andrzej Wacław
Kpr. Waracki Marek Wiesław
Kpr. Wróblewski Tadeusz Feliks
Na starszego szeregowego SW: Fe-

rensztajn Michał,  Krasowski Daniel, 
Miśkiewicz Marek, Mularczyk Rafał. 

Medale za “Za zasługi w pracy peni-
tencjarnej”:

Złotą odznakę otrzymał mjr Lebiecki 
Krzysztof, a brązową otrzymali: Biernat 
Ryszard, Kierski Wojciech, mł. chor. 
Stawicki Krzysztof, ppor. Szafran Mi-
rosława. Zdjęcie pamiątkowe. Wszyscy awansowani z okazji Święta Służby Więziennej

Odznaczani na stopień majora. Pierwszy od lewej Artur Bojanowicz

Funkcjonariusz ZK Nowogard otrzymuje nominację na wyższy stopień zawodowy z rąk puł-
kownika Jerzego Dudzika
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Nowogardzka młodzież zaangażowana na rzecz zmiany nazwy powiatu

Na drodze ku obywatelskiej dojrzałości…
W sobotę 16 lutego 2013 roku, w budynku redakcji DN odbyło się spotkanie młodzieży z Gimnazjum nr 2 uczestniczącej w projekcie 
„Młody Obywatel” z przedstawicielami Stowarzyszenia Partnerstwo i Rozwój, którego celem jest zmiana nazwy powiatu na goleniow-
sko-nowogardzki.

Projekt „Młody Obywatel” 
jest prowadzony przez Cen-
trum Edukacji Obywatelskiej 
w Warszawie; skierowany m.in. 
do placówek oświatowych, ce-
lem rozwijania w młodych lu-
dziach zachowań odpowiada-
jących wyzwaniom budowania 
społeczeństwa obywatelskie-
go, tzn. w pełni uświadomio-
nego swoich praw i obowiąz-
ków. Program zakłada wiele 
inicjatyw społecznych, w jakie 
młodzież może się angażować 
w celu zdobycia jak najpełniej-
szej formacji obywatelskiej. 
Właśnie w ramach tego pro-
jektu młodzi ludzie z Gimna-
zjum nr 2 postanowili pochylić 
się nad zagadnieniem zmiany 
nazwy powiatu, które od kil-
ku miesięcy stanowi jedną z 
kwestii, wokół których rozwi-

ja się dyskusja i zaangażowa-
nie mieszkańców. Inicjatywa 
podjęta przez młodzież zakła-
da m.in. sporządzenie i prze-
prowadzenie ankiety dotyczą-
cej zmiany nazwy powiatu, po-
znanie i przedstawienie histo-
rii powiatu nowogardzkiego, 
jak i gminy Nowogard po re-
formie administracyjnej z 
1998 roku, która przywróci-
ła powiaty jako drugi szczebel 
podziału administracyjnego. 
Gimnazjaliści planują również 
odbycie rozmów z przedstawi-
cielami różnych grup społecz-
nych odnośnie zmiany nazwy 
powiatu. Sobotnie spotkanie 
poprzez stawianie wzajemnych 
pytań i udzielanie odpowiedzi 
stanowiło próbę ukazania zna-
czenia zmiany, o jaką zabiega-
my. Młodzi ludzie pokazali, że 

przyszłość ich miasta nie jest 
im obojętna i że rozumieją iż 
zmiana nazwy powiatu nie jest  
tylko kosmetycznym zabie-
giem, ale posunięciem, któ-
re może przynieść  zauważal-
ne i korzystne zmiany dla No-
wogardu oraz jakości funkcjo-
nowania powiatu Uczniowie 
gimnazjum zdają sobie sprawę, 
że demokracja - m.in. w swoim 
wymiarze bezpośrednim, z ja-
kim mamy do czynienia choć-
by w kontekście zbierania pod-
pisów pod wnioskiem do Rady 
Miasta o zmianę nazwy powia-
tu - jest możliwością samosta-
nowienia i przejawem naszej 
wolności, do  której  mamy 
prawo  i która jednocześnie jest  
zobowiązaniem.

(Red.)

Od lewej: Paweł Słomski - Stowarzyszenie Partnerstwo i Rozwój, dalej 
uczniowie Gimnazjum nr 2: Mateusz Tożewski, Michał Tębłowski, Agniesz-
ka Lendzion i Paweł Gnitecki, (po prawej) pani Edyta Bosiacka - nauczy-
cielka historii i WOS w Gimnazjum nr 2 oraz koordynator projektu „Młody 
Obywatel”. W programie uczestniczą również Oliwia Surowska i Natalia 
Jurczyk – również uczennice Gimnazjum nr 2.

Inicjatywa obywatelska uchwały Rady Miasta i Gminy (WYKAZ OSÓB) 
  
             Na podstawie Statutu Gminy Nowogard   u d z i e l a m   p o p a r c i a   
             Inicjatywie złożenia projektu obywatelskiego uchwały Rady Miasta i Gminy w Nowogardzie w sprawie: 
   
Wystąpienia przez Radę Miasta i Gminy w Nowogardzie z wnioskiem do ministerstwa ds. administracji o zmianę nazwy powiatu 
goleniowskiego na nazwę powiat goleniowsko-nowogardzki. Jednocześnie upoważniam pełnomocnika inicjatywy obywatelskiej do 
podejmowania przewidzianych prawem działań w powyższej sprawie. 
          
Lp. Imię i nazwisko  PESEL Adres stałego zamieszkania (pełny) Podpis (wyraźnie) 
1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

                                                             
      Pełnomocnik inicjatywy obywatelskiej:  Paweł Słomski 72-200 Nowogard ul Pocztowa 6                      

Powiat nowogardzko-goleniowski

W czwartek o 13  składamy wniosek w biurze rady
Ostatni raz zamieszczamy listę do zbiorki podpisów za zmianą nazwy powia-

tu. W najbliższy czwartek o godzinie 13 złożymy właściwy  wniosek wraz z upo-
rządkowanymi podpisami w biurze Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowo-

gardzie p. Antoniego Bielidy. Do tego czasu można jeszcze podpisy dostarczać do 
redakcji DN.

Stowarzyszenie na rzecz Powiatu Goleniowsko-Nowogardzkiego Partnerstwo i Rozwój 
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Wyrazy szczerego współczucia 
z powodu śmierci matki 

Panu Robertowi  
SITARSKIEMU 

składają 
Dyrekcja i współpracownicy 
Powiatowego Urzędu Pracy  

w Goleniowie

Od  gołonoga do gołodu....

Starostwo na temat pieniędzy ze sprzedaży harcówki
W odpowiedzi na artykuł w DN dotyczący sprzedaży nowogardzkiej  harcówki i przeznaczenia pozyskanych z tej transakcji  środków, Starostwo Po-
wiatowe w Goleniowie wyprodukowało tekst, który podpisał starosta Stanisławski i który niżej publikujemy w całości. Przed lekturą testu doradza-
my Czytelnikom uzbroić się w cierpliwość , a w trakcie czytania wykazać  wyrozumiałość dla stylu i  logiki prezentowanej przez ten Szacowny Urząd. 

Mając na uwadze prawo oby-
wateli do uczciwej informacji 
Starostwo Powiatowe w Gole-
niowie czuje  się w obowiązku 
odnieść się do artykułu zamiesz-
czonego w 13 (2147) numerze 
Dziennika Nowogardzkiego z 
dnia 15 lutego 2013. Redakcja i 
autor zamieszczając, sensacyjny 
w swym brzmieniu, tytuł ,,Po-
wiat rozdał pieniądze z naszej 
harcówki  sugeruje, że Powiat 
Goleniowski przywłaszczył so-
bie i rozdysponował pieniądze 
innej jednostki samorządu te-
rytorialnego. Takie formułowa-
nie tytułów wprowadza w błąd 
czytelników sugerując naganne 
(w ich mniemaniu) zachowanie 
przytoczonej w nim jednostki. 
Wprawdzie w treści zamieszcza 
informację dotyczącą własno-
ści, ale również używając dwu-
znacznego sformułowania ,,bę-
dący formalnie jego własnością” 
sugerującego, że opisywana nie-
ruchomość de facto należała do 
innego właściciela. Czujemy się 
w obowiązku poinformować za-
równo autora jak i mieszkań-
ców Gminy Nowogard, że opi-
sywana nieruchomość stano-
wiła własność Powiatu Gole-
niowskiego i tylko ta jednostka 
samorządu terytorialnego mo-
gła nią rozporządzać. W dalszej 
części wytłuszczonej informacji 
pisze rzecz kuriozalną, świad-
czącą o ewidentnej nieznajo-
mości przepisów regulujących 
funkcjonowanie jednostek sa-
morządu terytorialnego, jako-
by dochody Powiatu powinny 
być wydawane w gminach a nie 
na zadania przypisane prawem 
tego rodzaju jednostce. Tego 
typu stwierdzenia, nie tylko 
świadczą o braku wiedzy na te-
mat funkcjonowania powiatów, 
ale również pogłębiają chaos in-
formacyjny na temat jego funk-
cjonowania.

Kolejnym kuriozum jest 
stwierdzenie ,,Po cichu liczo-
no w Nowogardzie, że staro-
stwo, które stało się właścicie-
lem budynku kilka lat temu z 
mocy prawa, podejdzie do spra-
wy podziału uzyskanego z jego 
sprzedaży dochodu honorowo, 
i chociażby część tego fundu-
szu przeznaczy na potrzeby na 
terenie gminy Nowogard.” Au-
tor wybitnie nie orientuje się w 
działalności Powiatu Goleniow-
skiego, który od wielu lat racjo-
nalnie gospodaruje posiadany-
mi zasobami i uzyskiwanymi 

dochodami. Gdyby autor inte-
resował się działalnością Powia-
tu Goleniowskiego to oriento-
wałby się, że sprzedaż harców-
ki była możliwa z uwagi na to, 
że mieszczący się tam internat 
został przeniesiony do nowego 
obiektu wybudowanego z pie-
niędzy Powiatu. Wydatki inwe-
stycyjne poniesione na ten cel w 
kwocie 1.758.744,74 zł nie po-
chodziły ze sprzedaży majątku 
Powiatu znajdującego się na te-
renie Gminy Nowogard a z in-
nych gmin jak również z zacią-
gniętego przez Powiat kredy-
tu. Sugestia dotycząca przezna-
czania środków pozyskanych 
ze sprzedaży nieruchomości 
w określonej gminie na zada-
nia inwestycyjne w tej gminie 
jest niedorzeczna i uniemożli-
wiłaby przeprowadzenie tej in-
westycji jak również racjonal-
ne gospodarowanie środkami 
finansowymi i gospodarką nie-
ruchomościami. Zestawienie je-
dynie tych dwóch kwot wska-
zuje nie nieproporcjonalne za-
angażowanie Powiatu w gminie 
Nowogard, ale takiego działania 
wymagała prawidłowa gospo-
darka posiadanymi zasobami i 
konieczność stworzenia właści-
wych warunków bytowych wy-
chowankom SOSW. Na margi-
nesie należy nadmienić, że bu-
dowa nowego internatu przy 
SOSW to nie jedyna inwestycja 
finansowana lub współfinan-
sowana przez Powiat na tere-
nie gminy Nowogard. W latach 
201O-2012 Powiat Goleniowski 
zainwestował na terenie Gminy 
Nowogard kwotę znacznie prze-
kraczająca 5.600.000 zł. 

Do największych w latach 
2010-2012 należy zaliczyć:

- budowa w 2010 r. dwóch 
domków na potrzeby WPO-W 
- łączne wydatki na ten cel wy-
niosły 1.952.183,81 zł;

- termomodernizacja i pra-
ce remontowe w 2010 r. ZSP w 
Nowogardzie - łącznie na kwotę 
1.O54,979,43 zł;

- przebudowa dróg na tere-
nie Gminy Nowogard w tym 
remont w 2012 r. przepustu 
w Błotnie - łącznie na kwotę 
945.618,94zł.

Jak można się zorientować 
dochody Powiatu Goleniow-
skiego uzyskane z tytułu sprze-
daży nieruchomości z terenu 
Gminy Goleniów stanowił je-
dynie niespełna LZ%o środków 
zainwestowanych (w ramach je-

dynie znaczniejszych) inwesty-
cji. Kierując się ,,honorową” za-
sadą gospodarowaniaopisaną w 
artykule Powiat ww. wydatków 
nie powinien ponieść a środ-
ki spożytkować na inwestycje w 
innych gminach. Tego typu ro-
zumowanie jest niedorzeczne i 
szanująca się prasa nie powin-
na tego typu poglądów prezen-
tować. W dalszej kolejności pi-
sząc ,,Rachuby te jednak wzię-
ły w łeb i starostwo zamiast po-
dejścia honorowego, prezentuje 
jak najbardziej formalistyczne, a 
pieniądze z pierwszej raty, która 
wpłynęła od nabywcy w listopa-
dzie, przeznaczono w całości na 
szpital w Goleniowie, fundując 
za nie zestaw sprzętu medycz-
nego.” Autor delikatnie rzecz 
biorąc mija się z prawdą, gdyż 
płatność w tej transakcji regulo-
wana była w całości przed pod-
pisaniem aktu notarialnego. Tak 
więc o sprzedaży ratalnej, o któ-
rej wspomina autor nie było z 
czym wiąże się nieprawdziwość 
zdania następnego w treści ,,po-
zostałe 300 tys. (druga rata) 
wpłynie w tych dniach, i pozo-
staje jeszcze do rozdysponowa-
nia.” Kolejną kwestią niejasną 
zawartą w artykule są również 
zdania następne ,,Jak się dowie-
dzieliśmy, wszelkie sugestie no-
wogardzkich radnych powiato-
wych, aby te pieniądze przezna-
czyć tym razem na dofinanso-
wanie szpitala w Nowogardzie, 
zostały przez władze st rostwa 
zignorowane. Wszystko wska-
zuje na to, że ani nowogardzki 
szpital, ani gmina ich nie zoba-
czy. Pytani przez nas radni za-
powiadają jednak, że będą sta-
rali się przekazać zarówno radę, 
jak i zarząd powiatu, aby pienią-
dze z harcówki trafiły do No-
wogardu. Jak się dowiadujemy, 
formalny wniosek w sprawie 
przeznaczenia kwot na wspo-
możenie nowogardzkiego szpi-
tala, zostanie złożony na ręce 
starosty - przez nowogardzki 
PSL.” Z tekstu należy wniosko-
wać, że nowogardzcy radni po-
wiatowi nie mają wystarczającej 
wiedzy na temat budżetu, który 
uchwalili oraz aktualnej sytuacji 
zarówno prawnej jak i finanso-
wej Powiatu Goleniowskiego. 
Dziwi, zasugerowany przez au-
tora, brak wiedzy na temat pla-
nowanej inwestycji drogowej 
na drodze Truskolas-Nowogard 
której planowany koszt ma wy-
nosić 5.5oo.o0o zł, na którą za-

bezpieczono część środków ze 
sprzedaży Pałacu w Mostach). 
Dziwi również brak wiedzy na 
temat funkcjonowania jedno-
stek samorządu terytorialnego. 
Gmina na realizację swoich za-
dań uzyskuje środki w ramach 
swoich dochodów a powiat 
swoich. Nie wiemy jakim spo-
sobem pieniądze Powiatu Go-
leniowskiego miałyby wesprzeć 
szpital nowogardzki. Dyrekto-
rem Szpitala w Nowogardzie 
(stanowiącego własność Gmi-
ny Nowogard)jest radny powia-
towy Kazimierz Lembas. Szpi-
tal ten oferuje usługi tożsame z 
usługami Szpitalnego Centrum 
Medycznego w Goleniowie sta-
nowiącego własność  powiatu. 
Oba szpitale konkurują ze sobą 
o kontrakty z Narodowym Fun-
duszem Zdrowia. Tak więc Po-
wiat Goleniowski dotując Szpi-
tal w Nowogardzie działał by na 
szkodę prowadzonej przez sie-
bie jednostki, Wsparcie szpitala 
konkurencyjnego może w przy-
szłości narazić jednostkę powo-
łaną do realizacji zadań powiatu 
w zakresie lecznictwa zamknię-
tego na problemy finansowe, 
które w przyszłości obciążą bu-
dżet Powiatu Goleniowskiego. 
Idąc zresztą tropem rozumowa-
nia autora, powiatowi radni go-
leniowscy powinni wystąpić z 
wnioskiem do Rady Gminy No-
wogard z wnioskiem o dofinan-
sowanie Szpitalnego Centrum 
Medycznego w Goleniowie 
kwotą 9.500.000 zł gdyż wsparł 
swój szpital kwotą 19.000.000 zł 
co doprowadziłoby do absurdu. 
Stoimy na stanowisku, że każda 
jednostka powinna jak najlepiej 
wypełniać nałożone na każdą z 
nich zadania, a jeżeli podejmuje 
zadania ponad standardowe to 
powinna liczyć się z ich konse-
kwencjami. Powiat Goleniow-
ski nie uzyskała z Gminy No-

wogard żadnego wsparcia pro-
wadzonej przez siebie jednost-
ki, która również leczy osoby 
zamieszkujące tą gminę.

Niestosowny jest również ko-
mentarz redakcji. Jak należy ro-
zumieć stwierdzenie ,,Ale jak 
życie

pokazuje, powiat to głównie 
miasto powiatowe i jego potrze-
by i władze powiatu najczęściej 
potrzeby powiatu, utożsamia-
ją z siedzibą powiatu.” Moim 
zdaniem twierdzenie to ma za-
sugerować, że powiat realizu-
je jedynie potrzeby mieszkań-
ców Goleniowa. Czy tak jest w 
rzeczywistości? Jak można za-
uważyć na przykładzie kluczo-
wych inwestycji prowadzonych 
na terenie Gminy Nowogard 
jak również sieci placówek po-
wiatowych stwierdzenie to jest z 
gruntu nieprawdziwe i oderwa-
ne od rzeczywistości. W prakty-
ce dobrego rządzenia jest pro-
wadzenie działalności w opar-
ciu o rozkład jednostek oraz 
realizowanych zadań oraz ko-
nieczności poprawy świadczo-
nych przez nie usług a nie po-
dział terytoria lny   zapropono-
wany przez autora.

Biorąc pod uwagę, że pod-
pisany pod artykułem redak-
tor naczelny Marcin Simiński 
wprowadził w błąd opinię pu-
bliczną i wykazał się brakiem 
rzetelności dziennikarskiej za-
wierając w artykule i komenta-
rzu informacje nieprawdziwe i 
nie znajdujące odzwierciedlenia 
w rzeczywistości. Naruszył tym 
samym art. 6 ust. 1 - ustawy z 
dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo 
prasowe prosimy o zamieszcze-
nie naszej odpowiedzi w całości 
w następnym numerze na stro-
nach i w wielkości jaką zajął ar-
tykuł.
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Sz.P. Józef Dąbrowski
Dzień radosny, dzień jedyny

dziś są Twoje 75-te urodziny

Z serca składamy Ci życzenia
dużo zdrowia, powodzenia,

gości miłych, kosza kwiatów,
moc toastów i wiwatów,

życzy córka z Volkerem, wnuczka z Robertem
i prawnuczęta Karolina i Pascal

Od  Redakcji 
Najpierw kwestie porząd-

kowe. Po pierwsze - opatrujemy 
tekst komentarzem, ponieważ 
nie posiada on przewidzianej 
ustawą formy sprostowania. Po 
drugie, podstawa prawna przy-
wołana przez starostę, Art. 6  ust. 
1 Prawa Prasowego brzmi jak ni-
żej:  

Art. 6.  
1.  Prasa jest zobowiązana do 

prawdziwego przedstawiania 
omawianych zjawisk

Kolejne ustępy artykułu mó-
wią

2.  Organy państwowe, przed-
siębiorstwa państwowe i inne 
państwowe jednostki organiza-
cyjne oraz organizacje spółdziel-
cze są obowiązane do udziele-
nia odpowiedzi na przekazaną 
im krytykę prasową bez zbędnej 
zwłoki, nie później jednak niż w 
ciągu miesiąca.

3.  Przepis ust.  2 stosuje się 
odpowiednio do związków za-
wodowych, organizacji samo-
rządowych i innych organiza-
cji społecznych w zakresie pro-
wadzonej przez nie działalności 
publicznej.

4. Nie wolno utrudniać prasie 
zbierania materiałów krytycz-
nych ani w inny sposób tłumić 
krytyki.

Przywołanie tego artykułu 
jako podstawy do zarzutów wo-
bec redakcji jest mało profesjo-
nalne. Już lepiej byłoby Panie 
Starosto posłużyć się artykuła-
mi  mówiącymi o prawie do po-
lemiki bądź sprostowania. 

A teraz  co do meritum, po-
twierdzającym rzeczową nietraf-
ność zarzutu  

Wino im starsze tym lepsze – 
to znane powiedzenie odnosi się 
nie tylko do jakości wina, ale i 
do jakości wielu innych rzeczy . 
Gdyby środowisko goleniowskie 
miało takie tradycje powiatowe 
jak Nowogard, to  zapewne by-
libyśmy w stanie merytorycznie 
dyskutować  nad tekstem, który 
ukazał  się w DN.  Nowogard  był  
stolicą powiatu od niepamięt-
nych czasów,  był również wtedy, 
gdy Goleniów nazywał się Goło-
nóg (1945).  Dlatego w Nowogar-
dzie ludzie doskonale rozumie-
ją  o czym był tekst w  DN do-
tyczący sprzedaży harcówki, ja-
kie są obowiązki powiatu, czym 
jest powiat jako jednostka admi-
nistracyjna obejmująca cały ob-
szar  5-ciu gmin. Rozumieją też  
takie pojęcia,  jak tradycja, war-
tość  historyczna, dobro wspól-
ne,  społeczność gminna w zna-
czeniu socjologicznym, w odróż-
nieniu od jednostki administra-
cyjnej zwanej Gminą.  Rozumie-
ją, że dojrzałą społeczność  cha-
rakteryzują  bogate więzi, więzi 
na rożnych poziomach i  o róż-

nym charakterze,  również wyra-
żające się w słusznym poczuciu, 
że coś jest nasze,  nowogardzkie,  
nawet jeśli  niekoniecznie nasze 
w aspekcie prawnym.  W  Nowo-
gardzie z powodu tej wiedzy, ni-
komu by nie przyszła do głowy 
większość argumentów przywo-
łanych w tekście starostwa.  Nie 
przyszło  by też  do głowy sfor-
mułować twierdzenia, że szpi-
tal nowogardzki  to konkuren-
cja dla goleniowskiego! W myśl 
tej obłędnej logiki, pacjenci szpi-
tala w Nowogardzie  stanowią  
konkurencję dla goleniowskich- 
może jeszcze powołać fan/clu-
by poszczególnych placówek i 
uzbroić  je w gadżety,  goleniow-
ski fan club  oczywiście za pie-
niądze powiatu.   

 Tekst jest taki, że nawet się nie 
nadaje do polemiki, autor zacię-
cie  dyskutuje  ze sformułowa-
nymi przez siebie, a nie publika-
cję DN twierdzeniami, przekrę-
ca, posługuje się emocjonalnymi  
ocenami pracy dziennikarskiej, 
co w istocie sprowadza  sprawy 
z poziomu ad rem do  ad perso-
nam.  Jeśli już starosta dokonuje 
wyliczeń ilości środków budżetu 
powiatu lokowanych na terenie 
poszczególnych gmin to  trze-
ba było podać zestawienie pełne 
. A z niego wynika, że chociaż-
by jedna inwestycja w ostatnim  
okresie na terenie Goleniowa 
pochłonęła 7 mln złotych środ-
ków własnych powiatu  (razem 
z zewnętrznymi 14 mln poszło 
na Powiatowe Centrum Eduka-
cyjno-Rewalidacyjne). Ale jak 
starosta zaczął  ale nie skończył 
to pełne zestawienia DN sporzą-
dzi sam  i opublikuje w najbliż-
szym czasie  . Reasumując-  na-
szym zdaniem   tekst starosty  w 
myśl prawa prasowego jest   po-
lemiką nierzeczową, a jako ta-
kiemu, moglibyśmy odmówić 
zgodnie z tym prawem  publika-
cji. Zdecydowaliśmy jednak po-
stąpić inaczej, ponieważ zapew-
ne wbrew zamiarom  piszącego 
pokazuje on, że rzeczywistość w 
zakresie podejścia władz powia-
tu do zagadnienia jego integral-
ności jest nawet gorsza, aniżeli 
od czasu do czasu pokazujemy w 
DN. Warto  więc, aby nowogar-
dzianie o tym wiedzieli również 
w kontekście  trwającej akcji o 
zmianę nazwy powiatu. Jedynym 
elementem, który być może po-
daliśmy nieprecyzyjnie (choć tak 
nas informowali niektórzy rad-
ni powiatowi ) jest kwestia ra-
talności zapłaty. Ale nawet jeśli 
jest tak jak twierdzi starosta, że 
zapłata wpłynęła w jednej racie, 
to nie ma to żadnego znaczenia 
dla problemu poruszanego w ar-
tykule DN.

redakcja

Spacerkiem po euro-kraju

Pomóżmy 
sobie!

Przyjmę narożnik pokojowy  
tel. 665 - 566-856

Przyjmę  wersalkę z fotelami 
oraz szafkę na dziecięce ubra-
nia tel. 883-241-291 

Przyjmę meble pokojowe w 
dobrym stanie, ławę pokojową 
i TV  tel.782-556-716

Przyjmę fotel do biurka, in-
formacja tel. 504-874-397 lub 
pod nr tel. red. 91 22-165 

Przyjmę 2 fotele  jednooso-
bowe do spania dla dzieci  oraz 
narożnik pokojowy- tel.516 
648-561 

Przyjmę sprawną pralkę au-
tomatyczną tel:721 469-710 

Przyjmę 2 fotele do siedze-
nia w dobrym stanie tel. 512-
012-823 

Przyjmę telewizor w dobry 
stanie  tel. 508 309-981 

Oddam wózek, plus „space-
rówkę”  tel. 507 023-080 

Oddam szafkę RTV pod te-
lewizor tel. 607 850-180 

Kilka dni temu  przejeżdża-
jąc w pobliżu  Darłówka, miej-
scowości znanej z portu ry-
backiego, a także popularne-
go wczasowiska nadmorskie-
go, postanowiłem skorzystać 
z okazji i zajrzeć tam na chwi-
lę. Chciałem nie tylko zoba-
czyć to nieznane mi  miejsce, 
ale także kupić świeże  prosto z 
połowu ryby.  Darłówko oka-
zało się miasteczkiem  znacz-
nie bardziej rozległym aniże-
li mogłem sobie wyobrażać, 
choć wyobrażenie to miało 
siłą rzeczy charakter zupełnie 
intuicyjny. Uderzała nie tyl-
ko  urocza tzw. stara zabudo-
wa typowa dla miejscowości 
nadmorskich, wszystko jak-
by w skali pomniejszającej, ale 
także ciągnące się w zwartych 
kompleksach mocno zanie-
dbane i podupadłe  w ostat-
nich latach tereny przemysło-
we. Tereny  zajmowane jak ła-
two zauważyć, po infrastruk-
turze  dla potrzeb firm rybac-
kich i przetwórstwa rybnego. 
W centralnym miejscu obok 
niewielkiego, tym razem za-
dbanego, budynku  kapita-
natu portu, zaczynało się do-
stępne dla spacerowiczów na-
brzeże, gdzie cumowało kilka 
małych kutrów i gdzie napo-
tkałem sprzedających świeżut-
kie ryby. Było przedpołudnie i 
kupujących niewielu, więc  nie 
musiałem czekać na swoją ko-

lejkę. Gdy wybrałem  już ryby, 
dwa kilogramy dorsza i tro-
chę flądry, a jeden z rybaków 
zabrał się za ich filetowanie, ja 
wdałem się w rozmowę z dru-
gim sprzedającym.  Co  natu-
ralne w tym miejscu, po kil-
ku żartach o pogodzie i niskiej  
temperaturze  na którą są za-
hartowani  zeszło na sytuację  
zawodową rybaków.

- Jeszcze łowimy – mówi mój 
rozmówca – ale jak to długo 
potrwa, tego nikt nie wie.

-Teraz macie limity, pewnie 
to znacznie zmniejszyło  wa-
sze połowy - ciągnę temat.

- Widzi Pan te nabrze-
ża, większość miejsc  pu-

stych. Kilka lat temu tutaj pro-
szę Pana, stało co najmniej 
dziesięć razy tyle kutrów co dzi-
siaj, zostali  już tylko najwytr-
walsi. 

- No to te limity są tak dra-
styczne.

- Drastyczne to mało powie-
dziane -  to jest obliczone na 
zupełną likwidację naszego ry-
bactwa. 

- A  może  to  rynek się skur-
czył - pytam naiwnie.

- Tak, skurczył się tylko dla 
nas, Niemcy czy Skandynawo-
wie łowią  jak przedtem, dla 
nich w praktyce przeszkód nie 
ma i limity jakieś zupełnie inne 
- kończy rozżalony jeszcze 
przecież młody rybak. 

W międzyczasie drugi rybak 
oporządził  moje zakupione 
ryby i pożegnawszy się z obo-

ma  panami udałem się z po-
wrotem do zaparkowanego po 
drugiej stronie kanału samo-
chodu. Aby do niego wrócić, 
musiałem ponownie przejść 
po moście zwodzonym o cie-
kawym rozsuwanym  po to-
rach, a nie podnoszonym me-
chanizmie zwodzącym.  

Miłe miasteczko, piękna  tra-
dycja rybołówstwa i tylko mą-
drości rządzących  tutaj też 
brak, aby ludzie mogli  spokoj-
nie urządzać przyszłość w za-
wodzie, na którym się znają i 

który kochają. Skąd  inąd 
ten obrazek szczę-
ś l i - wości 

pod unijnym zarządem  i  w  
tym „ wspaniałym  euro-koł-
chozie”, na który natknąłem się 
w Darłówku -  skąd inąd  ten 
obrazek znamy bardzo dobrze 
i z innych miejsc naszego kra-
ju, kraju który niestety w swej 
większości,  zwłaszcza repre-
zentowanej przez rządzących, 
zapomniał, że najpierw leży w 
Polsce, a potem  dopiero w Eu-
ropie i pozwolił tej Europie na 
wszystko. Jak to nazwać – to 
już niech każdy sobie nazwie 
po swojemu.

Marek Słomski

PS  Ryby na targu w Nowo-
gardzie są też  świeże ale jed-
nak nie prosto z kutra . Po-
zdrawiam naszych sprzedaw-
ców z targu gdzie  na co dzień, 
a nie w Darłówku  na ogół  ku-
pujemy także  smaczne  ryby.
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Sprzedam nowe, własnościowe,  
2 pokojowe mieszkanie o pow. 58 m2 
w Nowogardzie na ulicy Racibora I 4

KONTAKT:                PIB „PRO-BUD s.c.
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14
tel.: 91 39 25552; 783 570 056    www: probud-nowogard.pl

1-szy zespół: czekają na słońce? 

„Rezerwy” bez porażki
W sobotę (16 lutego) kolejne mecze sparingowe rozgrywały zespoły Pomorzanina Nowogard. Zawodnicy występujący w okręgówce, nie 
sprostali zadaniu i przegrali z niżej notowanymi piłkarzami Jezioraka Szczecin. „Rezerwowi” po raz kolejny pokazali, że ich przygoto-
wania idą w dobrym kierunku i wysoko zremisowali z Dąbrovią Stara Dąbrowa.

Jeziorak Szczecin - Pomorzanin Nowogard  6:3    gole: Krystian Miklas x2, Gracjan Wnuczyński
Dąbrovia Stara Dąbrowa - Pomorzanin II Nowogard 4:4    gole: Dariusz Iwaniuk x3, Kamil Lewandowski 

Wyniki pierwszego zespo-
łu nie napawają optymizmem, 
szczególnie jeśli spojrzymy na 
kadrę, Pomorzanin z Jeziora-
kiem zagrał w następującym 
składzie: Malanowski, Anto-
nyk, Winczewski, Łuczak, Fi-
jałkowski, Bednarek, Dobro-
wolski, Langner, Wnuczyński, 
Miklas, Lewandowski i Skrzecz 
na zmianę. Wygląda na to, że 
nie każdy z piłkarzy postano-
wił sumiennie przygotować się 
do rozgrywek, od pierwszego 
meczu sparingowego w meczo-
wym składzie pojawia się kilku 
zawodników rezerw. Powodów 
takiego nastawienia może być 
mnóstwo, od kontuzji, aż po 

mroźną aurę, która odstrasza 
piłkarzy... Niestety, jeszcze w 
Nowogardzie nie doczekaliśmy 
się klubu, który byłby w sta-
nie zagwarantować piłkarzom 
wyjazd na obóz do Cypru, lub 
Turcji... Nie zawodzi młodzież 
i ci najbardziej doświadczeni, 
jak Krystian Miklas, Konrad 
Winczewski lub Sylwester Bed-
narek. Popularny „Mały” strze-
la jak na zawołanie, tym razem 
rywalom ze Szczecina wbił dwa 
gole, jedną bramkę dorzucił 
Gracjan Wnuczyński, to jed-
nak za mało wobec fatalnej gry 
w obronie. Szczecinianie osta-
tecznie strzelili Pomorzaninowi 
6 bramek, a skoro niżej noto-

wany rywal gromi zespół, któ-
ry chce wywalczyć awans do IV 
ligi, to pozostawia dużo do my-
ślenia. W zupełnie innych na-
strojach można mówić o „re-
zerwowych”. Drugi zespół gra 
tylko z silniejszymi drużynami i 
jeszcze nie zaznał porażki. Tym 
razem ich rywalami byli piłka-
rze Dąbrovii Stara Dąbrowa, po 
hat-tricku Iwaniuka oraz jednej 
bramce Lewandowskiego, Po-
morzanin remisuje 4:4 pokazu-
jąc przy okazji dobrą grę. Już w 
najbliższy weekend kolejne me-
cze sparingowe, o rywalach po-
informujemy w piątkowym wy-
daniu DN. 

KR

Wyniki w meczach sparingowych nie napawają optymizmem, być może 
takich scen jak ta po meczu z Iną Ińsko dającym awans może zabraknąć 
na koniec sezonu...

W mistrzostwach najle-
piej zaprezentowały się dwie 
szkoły z Goleniowa: SP nr 2 i 
SP nr 4, które pomiędzy sobą 
rozstrzygnęły, kto pojedzie na 
Mistrzostwa Regionu B. Ten 
awans przypadł koszykarkom 
Szkoły Podstawowej nr 2 z 
Goleniowa, które w całym tur-
nieju nie zaznały porażki. Naj-
wyżej spośród nowogardzkich 
drużyn uplasowały się koszy-

karki SP nr 4, które zajęły 3 
miejsce. Koszykarki z „czwór-
ki” ograły rówieśniczki z SP nr 
3 w Nowogardzie 17:8, oraz SP 
Maszewo 16:24, w meczach z 
Goleniowem drużyna SP nr 4 

w Nowogardzie zaznała poraż-
ki. Zawodniczki „trójki” zdo-
łały jedynie pokonać SP Ma-
szewo 14:9, zespół z Maszewa 
zakończył turniej bez zwycię-
stwa. O tym kto awansował da-
lej zadecydował przedostatni 
mecz dnia, w którym naprze-
ciw siebie stanęły dwie niepo-
konane drużyny: SP nr 4 i SP 
nr 2 w Goleniowie. Po zaciętej 
walce 24:15 wygrywają koszy-
karki SP nr 2, które przez cały 
turniej imponowały „poukła-
daną” grą. Dodajmy, że mecze 
były rozgrywane na głównych 
koszach, natomiast wysokość 
obręczy była dostosowana do 
wieku zawodniczek. Mecz roz-
grywany był na dystansie 20 
minut (4 kwarty po 5 minut). 
Przy artykule prezentujemy 
komplet wyników oraz tabele.

KR

Mistrzostwa Powiatu SP w koszykówce

Goleniów wygrywa w Nowogardzie 
W piątek (15 lutego) o godzinie 9:40 rozpoczęły się Powiatowe Mistrzostwa w mini koszykówce szkół podstawowych. Do rywalizacji 
przystąpiło 5 drużyn, Nowogard reprezentowały Szkoły Podstawowe nr 3 i 4.

SP 4 Goleniów - SP 4 Nowogard 22:6
SP 3 Nowogard - SP 2 Goleniów 15:23
SP Maszewo - SP 4 Goleniów  7:16
SP 3 Nowogard - SP 4 Nowogard  8:17
SP Maszewo - SP 2 Goleniów  5:12
SP 3 Nowogard - SP 4 Goleniów 8:26
SP 4 Nowogard - SP 2 Goleniów 7:17
SP 3 Nowogard - SP Maszewo  14:9
SP 2 Goleniów - SP 4 Goleniów 24:15
SP Maszewo - SP 4 Nowogard   16:24

M M Pkt. +/- Zw. Po.
1 SP nr 2 w Goleniowie 4 76 - 42 4 0
2 SP nr 4 w Goleniowie 4 79 - 45 3 1
3 SP nr 4 w Nowogardzie 4 54 - 63 2 2
4 SP nr 3 w Nowogardzie 4 45 - 75 1 3
5 SP w Maszewie 4 37 - 66 0 4
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Jedni się cieszą, a drudzy płaczą...

Kolarzy nie docenili 
W dniu 12 lutego 2013 roku poznaliśmy wyniki konkursów ofert w zakresie zadania: Wspierania działalności organizowania i upo-
wszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Nowogard (pisaliśmy o tym w poprzednim wydaniu DN). Wszystko wskazu-
je jednak na to, że i wśród organizacji którym pieniądze przyznano, trudno znaleźć te w pełni usatysfakcjonowane podziałem. Jedni z 
otrzymanych od burmistrza kwot się cieszą, inni nad nimi płaczą. 

To był 9 i zarazem ostatni 
konkurs ofert dla organizacji 
pozarządowych. Środki przy-
znane na sport otrzymało 14 
organizacji, o dofinansowa-
nie starało się ich ponad 20. 
Ponownie najwięcej pienię-
dzy trafi do kasy Pomorzani-
na Nowogard, który otrzymał 
235 tys. zł., jak udało nam się 
dowiedzieć, klub starał się o 
większą sumę. Staraliśmy się o 
250 tysięcy złotych, jednak sza-
nujemy to co dostaliśmy. Do-
tacja jak w poprzednim roku, 
pomoże nam utrzymać „ży-
cie” w 4 sekcjach które prowa-
dzimy, czyli piłka nożna w su-
mie 8 drużyn, drużyna piłki 
ręcznej, sekcja brydża sporto-
wego oraz teraz nowo powsta-
ła sekcja kulturystyki. Oczywi-
ście muszę podkreślić, że to nie 
jest kwota która pozwoli nam 
utrzymać się przez cały rok, tak 
jak i w przeszłym roku wciąż 
będę się starał o pozyskiwanie 
sponsorów, gdyż potrzebuje-
my około 270 tysięcy w budże-
cie na ten rok. - podsumowu-
je Marcin Skórniewski, prezes 
Pomorzanina Nowogard. Za-
raz za Pomorzaninem najwię-
cej środków otrzymało Miej-
sko-Gminne Zrzeszenie Lu-
dowe Zespoły Sportowe w No-
wogardzie - 48 tysięcy złotych, 
którego prezesem jest Jan Tan-
decki (radny SLD). 

Najmniej zadowoleni z po-
działu środków mogą być 

„Chrabąszcze” – klub, który na 
przestrzeni lat wychował spor-
towców, którzy promują nasze 
miasto jeżdżąc dla zawodo-
wych grup kolarskich, otrzy-
mał on dotację 3 razy mniejszą 
niż ta o którą się starał. Ludo-
wy Uczniowski Klub Sportowy 
„Panorama-Chrabąszcze” No-
wogard- otrzymał w sumie 34 
tysiące złotych, z czego 3 tys. są 
przeznaczone na organizacje 
Grand Prix Nowogardu przy 
ogólnopolskim wyścigu „Bał-
tyk-Karkonosze”. Zatem na 
działalność klubu pozostanie 
31 tysięcy zł. Co to oznacza dla 
„Chrabąszczy”? Na pewno ta 
dotacja nie zagwarantuje no-
wogardzkiemu kolarstwu sek-

cji Juniorów, która była prio-
rytetem. Wnioskowaliśmy o 90 
tys. zł na działalność oraz 9 tys. 
zł. na organizację Grand Prix 
Nowogardu. Ta suma miała 
przede wszystkim pomóc nam 
w zatrzymaniu kolarzy w wie-
ku juniora, aby w naszym klu-
bie mogli się rozwijać, bo nie-
stety zazwyczaj takich zawod-
ników oddawaliśmy do innych 
klubów, tak będzie i w tym se-
zonie. Poza tym, przejrzeliśmy 
już plan zawodów na 2013 rok i 
już dziś wiemy, że bardzo dużo 
zawodów opuścimy, po prostu 
finansowo nie będziemy wsta-
nie wystartować w każdej im-
prezie. Musimy teraz wszystko 
tak rozplanować, aby nie odpu-

ścić tych najważniejszych w se-
zonie ogólnopolskich wyścigów. 
Nie możemy być zadowoleni...  
- mówi Ryszard Posacki, trener 
w klubie „Chrabąszcze” Nowo-
gard. Swoją ofertę złożyła rów-

nież Olimpia Nowogard, która 
chciałaby ponownie walczyć w 
rozgrywkach ligowych. Olim-
pii środki zostały przyznane, 
jednak co 8 tys. zł. oznacza dla 
tego klubu? W tym momencie 
musimy usiąść, przeanalizować 
tą sytuację i najprawdopodob-
niej wówczas podejmiemy decy-
zje co zrobimy z tymi środkami. 
Wnioskowaliśmy o 21 tys. zł., 
aby ponownie nasz zespół mógł 
walczyć o ligowe punkty.  - pod-
sumowuje prezes Olimpii No-
wogard- Przemysław Saja. 

Środki na działalność trafi-
ły jeszcze do takich organizacji 
jak: Handball Nowogard, Klub 
Tańca Sportowego Flesz, LUKS 
Top Wierzbięcin, Klub Moto-
rowy „Cisy” Nowogard, UKS 
„Trójka”, 4x4 Offroad Facto-
ry, Klub Żeglarski Knaga, UKS 
„Jedyneczka”, LUKS Siatkarz, 
oraz sekcja strzelecka w Nowo-
gardzie- Tarcza Goleniów. 
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Na zdjęciu młodzi kolarze „Chrabąszczy” razem z Patrykiem Komisarkiem w koszulce reprezentacji Polski

Nasz komentarz:
Na jakiej podstawie stowarzyszenie, któ-

re nigdy nie wychowało choćby jednego za-
wodowego sportowca, otrzymuje większe 
dofinansowanie niż klub, który regularnie 
do zawodowych grup kolarskich dostarcza 
swoich wychowanków? Oczywiście mowa 
tu o „Chrabąszczach”. Po sezonie 2012 do 
zawodowej grupy BGŻ Team, trafił Patryk 

Komisarek, który nasze miasto będzie reprezentował w ca-
łej Polsce i Europie. Przypomnijmy, że Patryk w wieku junio-
ra, został przez nowogardzki klub „oddany” do innego zespo-
łu, aby wciąż mógł się rozwijać. Nie trudno się domyśleć, że 
skoro bez sekcji juniorów i tak udaje się wychować świetne-
go kolarza, to posiadając taką sekcję z Nowogardu, „wypływa-
łoby” o wiele więcej zdolnych kolarzy. Być może osoby odpo-
wiedzialne za „sprawiedliwe” rozdanie dotacji nie zdają sobie 
sprawy z tego, kto tak naprawdę w nowogardzkim sporcie naj-
więcej osiągnął na przestrzeni lat? Choć oczywiście „Chrabąsz-
cze” nie potrzebują dotacji takich jakie otrzymał Pomorzanin, 
to jednak trzykrotnie niższe środki niż te o które klub się sta-
rał, to bardzo bolesna decyzja. Aby „kolarze” mogli funkcjono-
wać, muszą teraz opuścić kilka wyścigów, czyli tych wydarzeń, 
na które ci młodzi chłopcy w głównej mierze czekają, niestety, 
za sprawą zbyt niskich środków, kilku z tych zdolnych zawod-
ników w 2013 roku przywiezie do domu mniej pucharów oraz 
medali... . Sekcja kolarska w Nowogardzie była słynna na cały 
region, miejmy nadzieję, że te lata świetności powrócą. Jednak 
gdy spojrzymy na lokalnych rywali z Golczewa, którzy co roku 
otrzymują od władz około 100 tys. zł, można zadać tylko jedno 
pytanie: Czy jest choć jedna osoba, która chciałaby, aby Nowo-
gard znów był kolarską potęgą? Chyba nie..., ale wierzę, że ktoś 
taki się znajdzie.

Rafał Kowalczuk
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Za pomoc w zorganizowaniu zabawy 
dla dzieci w Bodzęcinie 

dla firmy  
Poland Fur Production sp. z o.o. z Leszczna

wyrazy wdzięczności 
składają dzieci, mieszkańcy oraz radny Jerzy Salwa

ZGINĄŁ TElEFON
NOKIA N-8

17 lutego. Uczciwego 
znalazcę proszę 

o kontakt  726 21 12 93
Uczciwego znalazcę

czeka nagroda

Wywiad z Grzegorzem Czerkasowem- znanym jako: DJ Twister

„W Nowogardzie dostrzegłem zajawkę”
W sobotę (16 lutego) w Klubokawiarni Kulturalna zawitał jeden z najlepszych Dj’ów w Polsce DJ Twister. Udało nam się przeprowadzić 
krótką rozmowę z bohaterem wieczoru, który przyznał, że sobotnia impreza przypomniała mu „oldschoolowe” koncerty.

Dziennik Nowogardzki: 
Grasz w Nowogardzie po raz 
drugi na przestrzeni kilku 
miesięcy, to znaczy, że lubisz 
Nowogard?

DJ Twister: Nie, no ogól-
nie Maciej współwłaściciel jest 
moim znajomym od wielu, 
wielu lat. Znam go długo, jeź-
dziliśmy czasami na imprezy 
do Niemiec, nie mógłbym mu 
odmówić.

Objechałeś całą Europę, 
grałeś w przeróżnych miej-
scach. Jak oceniasz tą kultu-
rę hiphopową w Nowogar-
dzie, z tego co mogłeś tutaj 
zobaczyć i usłyszeć?

Szczerze mówiąc, jest to bar-
dzo undergroundowy koncert, 
taki mini-koncert, czyli skoja-
rzył mi się z imprezami, któ-

re odbywały się w latach 90-
tych, gdzie przychodziło mało 
osób, ale ci którzy przyszli, to 
zazwyczaj żyli tą muzyką. Jed-
nak muszę szczerze przyznać, 
że takie same akcje dzieją się 
również w Szczecinie, nie za-
wsze jest tyle osób, że brakuje 
miejsc i nie wiadomo jaka su-
per impreza się odbywa. We-
dług mnie, to zajawka się liczy 
i tutaj, w Nowogardzie właśnie 
tą zabawkę dostrzegłem. 

Na jakich projektach w 
2013 roku się pojawisz? 
Możesz już zdradzić z kim 
współpracujesz?

Na pewno będę na najnow-
szej płycie PMM. Poza tym 
u Michała Kisiela, to młody 
zdolny raper undergroundo-

wy z Białegostoku, który wy-
dał płytę zatytułowaną „Pi-
smo Święte”. 

A jakie płyty najbardziej 
chciałbyś polecić naszym 
czytelnikom do sprawdze-
nia?

Łona, PMM - wiadomo 
Szczecin (śmiech). Bardzo mi 
się podoba styl zespołu z trój-
miasta Dwa Zera i bardzo lu-
bię słuchać Dioxa. Ale muszę 
przyznać, że głównie słucham 
ostatnio muzyki „nie rapowej”.

Działasz na scenie od lat 
90-tych. Powiedz mi, jak ty 
patrzysz na rozwój tej kultu-
ry? Wolałeś gdy rap był uwa-
żany za zło i spychany na 
margines, czy lepiej się czu-
łeś podczas tego „boomu” na 
hip hop, który zapoczątko-

wał film Latkowskiego „Blo-
kersi” i HH Opole w 2000 
roku, wówczas media wręcz 
oszalały na punkcie tej mu-
zyki, najprawdopodobniej 
wietrząc pieniądze... A więc 
podsumowując: Rap w Pol-
sce idzie do przodu, czy wy-
konał już krok w tył?

Wiesz, „dobra strona” - my-
ślę, że nie ma czegoś takiego, 
tutaj każdy ma swoje zdanie i 
punkt widzenia. Dla kogoś ta 
dobra strona to totalne podzie-
mie jak w latach 90-tych, dla 
innych to będzie pełna komer-
cjalizacja itd. Mówię o tym, 
że każdy ma swój stosunek do 
tego, ty pewnie pytasz o moje 
zdanie na ten temat- w Pol-
sce to wcale nie idzie w stro-

nę komercyjną, bo to, że Fokus 
nagrał z Dodą, to w ogóle ja-
kiś wyjątek. Hip Hop w Polsce 
i tak jest o wiele bardziej po-
pularny niż te wszystkie pol-
skie „gwiazdki” popowe, ra-
perzy biją rekordy sprzeda-
ży płyt, najwięcej osób jest na 
hiphopowych lub rockowych 
koncertach, czyli tych niszo-
wych, wiesz, na gwiazdę pol-
skiego popu to ludzie przyjdą 
tylko na dożynki, gdzie mają 
darmowe wejście (śmiech). 
Media wchodzą w to na czym 
mogą zarobić, wtedy mogli za-
robić na hip hopie - dla nich 
to biznes. Mi się wydaje, że ci 
którzy to kochają, to zawsze 
tu będą. Ja ci powiem, że ni-
gdy nie byłem takim ortodok-
syjnym hiphopowcem, zawsze 
podchodziłem do tego z dy-
stansem, nigdy nie utożsamia-
łem się z żadnym raperem, ja 
po prostu lubię miksować mu-
zykę, ale nigdy nie podcho-
dziłem do tego na zasadzie: „ 
To musi być underground! To 
musi być tak, by innym paso-
wało!” Mi to jest obojętne, czy 
ktoś będzie znany czy też nie, 
czy telewizja będzie nas pro-
mować, czy nie. Jeśli ktoś ma 
fajną muzę, to może być kim 
zechce, wybierze underground, 
a i tak będzie znany. Zaznacz-
my, że muzyka hiphopowa jest 
nadzwyczajnie szczera, tam 
jest bardzo dużo treści! W jed-
nym utworze masz więcej tre-
ści, niż na całej płycie Edyty 
Górniak (śmiech), ta treść jest 
taka prosta- z życia, do czego 
zmierzam: tego typu prawdzi-
wa muzyka prosto z życia, z 
ulicy, z bloku, bo to chyba naj-
prawdziwsza muzyka spośród 
wszystkich rodzajów - nie pa-
suje do tego kolorowego main-
stream-owego świata. 

Coś, na koniec dla naszych 
czytelników od DJ Twistera?

Zapraszam wszystkich do 
słuchania dobrej muzyki- nie 
tylko mainstream-owej, do 
chodzenia na imprezy, gdzie 
występują może mniej znani 
artyści, ale gwarantujący kon-
kretne treści. Zachęcam do słu-
chania polskiego rapu i wspie-
rania muzyki płynącej prosto z 
serca. Dziękuję i pozdrawiam. 

Rozmawiał: Rafał Kowalczuk

R E K l A M A
e-mail: poligraf@post.pl
TEl.  913 922 165
 TEl. 91 577 20 07

Na zdjęciu DJ Twister z przedstawicielami nowogardzkiego podziemia
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ŚRODA
Mecz piłkarski - godz. 20.40, liga mistrzów 1/8 finału, AC Milan - FC Barcelona
PIĄTEK, Mecz piłkarski - godz. 17.40, Ekstraklasa, KGHM Zagłębie Lubin - Pogoń Szczecin, Pan Troll - godz. 21.00
Muzyka i Beatbox
Pan Troll - Selektor i Stary Funkateer na każdą imprezę wyszukuje dla was kawałki nasiąknięte Groove’em do ostatniej kropli 

potu gitarzysty, do  ostatniego uderzenia zmęczonego pałkera. CALL IT GROVE, to mieszanka  gatunków, które przyprawią was 
o niedzielne zakwasy, także szykujcie  kondycję. Funk, P-Funk, Funky House, Rythm and Blues, Blues, Neosoul,  Nusoul, Nufunk, 
FunkyBreakz, Rare groove, i wiele, wiele innych gatunków  trafi do twoich uszu, jak igła trafia na winyl. W każdą sobotę w Elefunk 
the club dawka muzyki, która powala. A jeśli jesteś w stanie wytrzymać to  wszystko, to trzymaj się mocno, bo na dokładkę dorzucamy 
ELEKTRONIKS. Czyli  trzech muzyków o niemałym dorobku artystycznym, którzy spotkali się, aby  połączyć siły w nowym projekcie 
klubowo tanecznym. W formacji Elektoniks  muzycy udają się w muzyczną podróż w rejony muzyki electro i funk, tworząc  orygi-
nalną fuzję brzmienia i rytmów, ze sporą dawką improwizacji  wypróbowanej na niezliczonej ilości imprez i jam session.

Suport przed głównym występem dadzą nowogardzkie grupy muzyczne.

SOBOTA 
Czarne rytmy (Hip Hop, Soul, R&B, Dancehall, Reggae, SKA, Nufunk, Dubstep i wiele, wiele innych gorących brzmień!), 

house i funk, a w przerwie, walka bokserska, Gołota –Saleta
JAKUB BESSARAB (PAN TROL / TROLU)*** Jako Dj oraz Beatboxer suportował występy wielu artystów takich jak:  

Scratch (The Roots), Fisz, Honabibe Soundsystem, Big Fat Mama, Natalia  Lubrano (Miloopa). Był rezydentem klubów takich jak 
City Hall music club  (Szczecin), nieistniejącej już Alchemii (Szczecin), Alter Ego (Szczecin),  ConFashion Club (Warszawa). Przez rok 

prowadził autorską audycję muzyczną  „Hi-Fi” w radiu Szczecin.fm, w której prezentował takie gatunki muzyczne jak: Funk, Break Beat, 
Nu Funk, Soul, Rare Groove czy Reggae. Obecnie jego sety można usłyszeć w szczecińskim Elefunk the Club, gdzie tworzy cotygodniową 

serię imprez o nazwie „Call it Groove”.
Dominik Tomczyk 

Goleniów dominuje w 1 kolejce

Nie pomogły punkty 
Bartosza Winnickiego
Powiatowa Liga Gimnazjalnej Koszykówki - Memoriał Artura 
Deca, po raz piąty zgromadziła na trybunach wiernych kibi-
ców. W sobotę 16 lutego, na hali Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych  w Goleniowie, rozegrano pierwszą kolejkę spotkań. 

W pierwszym spotkaniu, po 
bardzo zaciętym meczu Gim-
nazjum nr 1 Goleniów pokona-
ło Gimnazjum nr 3 Nowogard 
34-31. Najskuteczniejszymi za-
wodnikami zostali : w Gimna-
zjum nr 1 Goleniów- Kuba Bo-
ruk zdobywca 18 pkt., a Gim-
nazjum nr 3 Nowogard -Bartek 
Winnicki zdobywca  22 pkt. W 
drugim spotkaniu Gimnazjum 
nr 2 Goleniów pokonało Gim-
nazjum nr 1 Nowogard 25- 23,  
po bardzo zaciętym spotkaniu, 
o czym świadczy  wynik koń-
cowy. Najskuteczniejszymi  za-
wodnikami byli: w Gimnazjum 
nr 2 Goleniów - Tomasz Łacina 
, który zdobył 13 pkt. ,a w Gim-
nazjum nr1 Nowogard - Karol 
Fijałkowski zdobywca 9 pkt.  Ki-
bice zgromadzeni na trybunach 
mogli skosztować pysznych 
pączków sponsora ligi - firmy 
Asprod.  Otwarcie Powiatowej 
Ligii Gimnazjalnej Koszykówki 

uświetniły pokazy cheerleade-
rek  z Przybiernowa pod opie-
ką pani Beaty Kazanowskiej. W 
tym roku, Powiatowa Liga Gim-
nazjalnej Koszykówki – Memo-
riał Artura Deca, swoje spo-
tkania będzie rozgrywała pod 
patronatem Fundacji Marcina 
Gortata MG 13.

Oprac.: KR
Najskuteczniejsi strzelcy 
Bartek Winnicki 22 pkt. Gimnazjum 
nr 3 Nowogard 
Jakub Boruk  18 pkt. Gimnazjum n 1 
Goleniów 
Tomasz Łacina 13 pkt.  Gimnazjum 
nr 2 Goleniów 
 Najskuteczniejsi strzelcy w rzutach 
za 3 pkt.: 
Bartek Winnicki  3 trafienia Gimna-
zjum nr 3 Nowogard
Bartosz Łacina 1  trafienie Gimna-
zjum nr 2 Goleniów
Tabela  
Gimnazjum nr 1 Goleniów    2 pkt.
Gimnazjum nr 2 Goleniów    2 pkt.
Gimnazjum nr 1 Nowogard  1 pkt.
Gimnazjum nr 3 Nowogard  1 pkt.

Drużyna Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie

Drużyna Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Poloneza czas zacząć 
czyli studniówka w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Nowogardzie

Poloneza czas zacząć. - Podkomorzy rusza
I z lekka zarzuciwszy wyloty kontusza, 
I wąsa podkręcając, podał rękę Zosi, 
I skłoniwszy się grzecznie, w pierwszą parę prosi. 
Za Podkomorzym szereg w pary się gromadzi,
Dano hasło, zaczęto taniec – on prowadzi”.
   Adam Mickiewicz, „Pan Tadeusz” 

26 stycznia 2013 r. w Willi Zbyszko odbyła się studniówka uczniów Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Nowogardzie. 

Część oficjalna uroczystości, którą poprowadzili Anita Szcześniak i Wojciech 
Rafiński,  rozpoczęła się o godzinie 19.00. Na spotkanie przybyli m.in. Dyrektor 
Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Goleniowie Pani 
Renata Chomińska, Przewodniczący Rady Rodziców Pan Stanisław Kozieł, a tak-
że zaproszeni nauczyciele i rodzice. Po tym jak dyrektor szkoły Pan Stefan Sitkow-
ski dał hasło: „Poloneza czas zacząć!”, uczniowie zatańczyli wzorowo poloneza, 
do którego przygotowywali ich nauczyciele wychowania fizycznego – Pani Anna  

Pikuła-Bielska, Pani Joanna Wiatr-Gocałek oraz Pani Małgorzata Pietruszew-
ska. Wiele emocji wzbudziło przedstawienie studniówkowe wzorowane na pro-
gramie „Must be the music”, w którym bardzo zdolni artyści byli oceniani przez 
ekscentryczne jury. Taka noc zdarza się tylko raz w życiu. Noc wypełniona tań-
cem, wspaniałą zabawą, obecnością osób, z którymi spędza się dużo czasu w szko-
le, wreszcie: noc, która ma być ostatnim szaleństwem przed maturą...Wybraliśmy 
króla i królową balu. Królową została Aleksandra Jarczewska (kl. IV TI), nato-
miast królem został Dawid Banachowski (kl. IV TM). Impreza trwała do białego 
rana, ale jak to bywa przy świetnej zabawie czas biegnie zdecydowanie za szybko. 
W tym miejscu chcielibyśmy również bardzo podziękować wszystkim zaproszo-
nym gościom za przybycie i miłą zabawę. W szczególności chcielibyśmy podzię-
kować wychowawcom: Pani Danucie Adamczyk,  Panu Dariuszowi Barczakowi, 
Panu Januszowi Cholawo, Pani Barbarze Jendrusiak, Pani Marcie Portas oraz Pani 
Monice Sipajło. Dziękujemy nie tylko za czas spędzony razem podczas tego naj-
ważniejszego balu, ale przede wszystkim za zaangażowanie jakie włożyliście w na-
sze wychowanie przez te cztery lata.

Małgorzata Madalińska klasa IV TE

Klasa IV Technikum EkonomicznegoKlasa IV Technikum Mechanizacji Pojazdów Samochodowych

Klasa IV Technikum Żywienia i  Usług GastronomicznychKlasa IV Technikum Hotelarskiego

Klasa IV Technikum InformatycznegoKlasa IV Technikum Handlowego
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INFORMATOR lOKAlNY - NOWOGARD

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

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

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

KUPIĘ SILNIKI
elektryczne, spalinowe, spawarki, 
części samochodowe - stan bez 

znaczenia.  
Niesprawne, stare, zniszczone.

Tel. 510 815 498

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

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

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

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 601 736 804
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

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

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

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

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

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

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

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Kupię grunt lub 
gospodarstwo 

rolne  
tel. 664 944 635

R E K l A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEl.  913 922 165
 TEl. 91 577 20 07

PROMOCYJNE ZESTAWY 
OBIADOWE 12 zł

WTOREK 19.02
Zupa grochowa z kiełbasą
Pierogi z mięsem
ŚRODA 20.02
Krupnik staropolski
Placki po węgiersku, surówka
CZWARTEK 21.02
Kapuśniak z kwaszonej kapusty 
Soczysta pierś z kurczaka w cieście, ziemniaki, surówka
PIĄTEK 22.02
Czerwony barszczyk
Krokiety z kapustą i pieczarkami

OBIADY RÓWNIEŻ Z DOSTAWĄ DO DOMU!!!
 ZAMÓW TEL. 91 392 24 24 / 608 053 371

S P R Z E D A Ż   N I E R U C H O M O Ś C I
Chcesz rozpocząć działalność gospodarczą 

lub rozbudować istniejącą?
PRD POL-DRÓG Nowogard SA oferuje do sprzedaży  

PO ATRAKCYJNYCH CENACH  
nieruchomości położone w Nowogardzie  

przy ul. Dąbrowszczaków:
•	 nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,0680 ha 
•	 nieruchomość zabudowana o powierzchni 0,6933 ha 

składająca się z gruntu i wiaty
•	 nieruchomość zabudowana o powierzchni 0,2630 ha 

składająca się z gruntu i wiat 
•	 nieruchomość zabudowana o powierzchni 1,8609 ha 

składająca się z gruntu, budynku administracyjnego oraz 
wiat magazynowych

•	 nieruchomość gruntowa o  powierzchni 2,9915 ha
•	 nieruchomość niezabudowana o powierzchni 0,0191 ha
•	 nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,9523 ha 

bezpośrednio przy bocznicy kolejowej
lokalizacja i infrastruktura komunikacyjna przystosowana 

do działalności usługowej i przemysłowej.
Kontakt: +48 602760119
CENY DO NEGOCJACJI !!!

DLA PAŃ 
„PROFILAKTYKA RAKA PIERSI”  

WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE  
DLA PAŃ z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC  
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej 

„Zdrowie” dnia 2 marca 2013r. organizuje wyjazd 
na badania mammograficzne do NZOZ Medical Care 

CRiDO Szczecin Zdroje. 
Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny 
Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.00 tel.91 
3921356 wew 122 , oraz u Lidii Bogus tel.505393636 po 
godz.14-ej. Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł. PAMIĘ-
TAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
Zapraszam prezes Fundacji Lidia Bogus Zapraszamy Panie rocz-
nik 1963, ponieważ w tym roku po raz pierwszy nabyły upraw-
nienia do bezpłatnych badań mammograficznych finansowa-
nych z NFZ.

Koło miejsko-gminne wędkarzy
ORGANIZUJE w dniu 24 lutego 2013

ZAWODY WĘDKARSKIE SPINNINGOWE
pn. „Troć Regi 2013”

Zapisy w sklepie Wędkarz do dnia 22.02.2013
Wyjazd o godz. 7.00 z ul. 5 Marca. Startowe 20 zł
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KOMPlEKSOWE 
Docieplanie budynków, 

malowanie, szpachlowanie, 
glazura, regipsy, hydraulika, 

adaptacje podasza
tel. 600 626 268

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam nowy lokal pod sklep spo-
żywczy na os. Gryfitów. Tel. 695 264 
594, 783 570 060.

• Sprzedam mieszkanie  3  pokoje  przy  
ul:  Bankowej  I  piętro. -783 570 060 

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. Piłsud-
skiego 2a. 602 350 301

• Studio reklamy Vizart wynajmę pow. 
Reklamową 6,5x3m w Nowogardzie 
przy ul. Warszawskiej 11 od 13.06. tel. 
605 522 340

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 3.  
604 284 597

• Sprzedam lub zamienię na miesz-
kanie duży dom po kapitalnym re-
moncieh na działce 1400 m2 w miej-
scowości Glicko. Cena 380.000 zł Tel. 
692383706 

• Kupię mieszkanie bezczynszowe/ ni-
skoczynszowe, min 3pokojowe, 60-
80m 791443026

• Sprzedam nowe, własnościowe, 2 po-
kojowe mieszkanie, 58 m kw, na os.  
Gryfitów. Tel. 783 570 060

• Sprzedam działkę 5 ar. Własnościową 
Tel. 785 977 351

• Wynajmę  mieszkanie  3  pokojowe  - 
918521437  

• Do  wynajęcia  lokal  handlowy. – 
660143840 

• Sprzedam działkę budowlaną o 
pow. 1138 m2 w Żdżarach – 3km od 
Goleniowa + projekt, prąd na dział-
ce. Cena 59 tys. zł. Tel. 608 673 811

• Sprzedam garaż z energią elektr. Mu-
rowany w ciągu ul. 5 Marca. Cena 
23  000 zł. Tel. 605  402  773 (15.00-
18.00).

• Do wynajęcia mieszkanie   2  lub  3  
pokojowe urządzone. Tel.  693850197

• Stancja dla uczniów, pokój 2 osobo-
wy, osobne wejście, tel. 609 307 327

• SPRZEDAM    -   mieszkanie  3 po-
koje  III  piętro    69, 60  m2, środko-
we  przy  ul:  Bohaterów  Warszawy  
Tel.663321366  vis avis  PZM – otu.

• Pokój do wynajęcia Nowogard. 
609 004 967

• Sprzedam  mieszkanie  46  m   2 poko-
je .parter. Tel.604908983. 

•  Do wynajęcia pomieszczenie 180 m2 
ogrzewane, ciepła woda, toaleta. 609 
245 816

• sprzedam mieszkanie bezczynszowe 
62 m2 z zabudowaniami i działką 600 
655 365

• SPRZEDAM  -   Mieszkanie   2  pokoje   
48 m 2   w  centrum   N-du  II  piętro.

• Tel.607617849  

• Kupię mieszkanie dwupokojowe w 
Nowogardzie. 608 302 040

• Sprzedam   mieszkanie  własnościo-
we  na  Waryńskiego,  3  pokoje  oraz  
garaż.Tel.605856553,  913503246  
wieczorem

• Wynajmę lokal użytkowy Nowo-
gard ul. Warszawska 14. 60 m2, Tel. 
691 125 617

• SPRZEDAM  -   mieszkanie   2  pokoje. 
Tel.660442960

• MIESZKANIE   -  78  m2,  4  -  pokoje   N 
– d   centrum    -  sprzedam. Cena  165  
tyś. Tel.  601 76 16 16 

• Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe I piętro 44,33 m2 Ostrzyca. 
692 692 576

• Działka   budowlana  1500 m, z  wa-
runkami  zabudowy. Boguszy-
ce  39.000,- tyś zł.  SPRZEDAM. Tel  
519831390

• SPRZEDAM  mieszkanie  - 3 poko-
je   66,9 m,  środkowe,  I  piętro,  Boh.
Warszawy   osiedle  Radosława.TEL 
695644125.

• Sprzedam mieszkanie w Nowo-
gardzie i Dobrej, tel. 91-3910010, 
607607814

• Wynajmę lokal w Płotach 695 044 663

• WYNAJMĘ  -  mieszkanie  2  pokoje  ul: 
Racibora.Tel. 784056335

• Garaż do wynajęcia ul. Boh. War-
szawy 21. Tel. 91 39 20 307

• Garaż  w  bloku   sprzedam   ul: Ko-
walska  1.Tel.784584294 

• BUDYNEK   -  gospodarczy    400  m2  
sprzedam. Tel. 502853573 

• Dom na wsi 130 m kw. z działką 25 ar 
153 000 zł, tel. 783 534 677

• Sprzedam   mieszkanie  4  pokoje  w  
Nowogardzie, lub zamienię  na  2  po-
kojowe. Tel.503341537. 

• WYNAJMĘ   -  garaż  na  ul;  Jana Pawła  
II. Tel.607580172 

• SPRZEDAM  -  nowy  dom  w  Nowo-
gardzie   130  m2..Tel.  663366399

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
na parterze 50 m2 po generalnym re-
moncie 91 88 41 510

• Sprzedam działkę w Żabówku z bu-
dynkami do rozbiórki. 33 47 96 357

• Wynajmę  mieszkanie  2  pokojowe. 
Tel.507023080

• Do    wynajęcia      pokój   z  aneksem  
kuchennym. Tel;607289286

• Posiadam    garaż   do  wynajęcia  na  
ul;Zamkowej.Tel:  880341734

• LOKAL ,  Handlowo-  Usługo-
wy   60  m2    do  wynajęcia, czynsz  
1500  zł + opłaty. Tel: 913920676,  
00494053169916

• WYNAJMĘ   mieszkanie. Tel.606521667

• Wynajmę kiosk ruchu od marca 
793 908 098

• Ponownie wynajmę garaż przy ul. 
leśnej. 793 908 098

MOTORYZACJA

• Sprzedam Skodę felicię combi LXI 
rok 1999 poj. 1.3 pierwszy właściciel, 
cena do uzgodnienia. 693 877 559

• Sprzedam koło z felgą do 40 + opona. 
91 39 18 307

• Sprzedam Mitsubishi Pajero 3.2 mo-
tor 2000 rok prod. 2000 diesel. Cena 
26 000 zł. 665 544 518

• Sprzedam Renault Kangoo, samo-
chód ciężarowy rok prod. 2006 poj. 
1,5 DCI  elektr. Szyby, klimatyzacja, 
wspomaganie kierownicy, centralny 
zamek + alarm elektr. Sterowane lu-
sterka. Po wymianie rozrządu, pompy 
wody, nowy akumulator, wymienio-
ny olej i wszystkie filtry. Nowe kloc-
ki hamulcowe, nie wymaga wkładu 
własnego. Stan bdb Tel. 668 844 738 
cena 11.000 zł do uzgodnienia.

• Kupię przyczepkę samochodo-
wą sprawną i zarejestrowaną. 605 
092 517

• SPRZEDAM  przyczepę  - AUTOSAN  
4,5 t. Tel.885510101

• Kupię każde auto do 500 zł. Tel. 
609 773 585; 663 138 624

• SPRZEDAM  pojazd   samochodowy  
inny. Czterokołowy, lekki, na  kartę   
moto-rowerową.Tel. 606312832

• Sprzeda opla Astrę, rok. 1992, 1,4 
bezn. + LPG, zarejestrowany, w 
pełni sprawny, cena 1200 zł, tel. 
510 680 139

• SPRZEDAM  -  Opel  Omega  B, 
2,0 poj.  gaz, 1995 r. cena  2,700,-
Tel.695982904.

• Sprzedam Renault Laguna hatch-
back, srebrny met., przeb. 119.000 
km (serwisowany), 04/2001, klima-
tronic, półskórzana tapicerka, el. szy-
by, lusterka, alufelgi 16» - opony zi-
mowe, roleta szyby, stan zadbany, 
nowy serwis: olej, filtry, inne. cena 
11900 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam silnik citroen ZX 1,9 + 
skrzynia tanio. 785 040 945

ROlNICTWO

• Grykę sprzedam. Tel. 795 916 988

• Sprzedam słomę w snopkach i. Tel. 
782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG 
TEL. 783678070

• Sprzedam tanio króliki. 669 929 717

• Kupię łąki, nieużytki!!! Kontakt 91 39 
23 887, 696 443 643

• Kupię mieszankę zbożową dla kur. 
91 39 20 307

• Sprzedam    prosiaki. Tel. 888757586 

• ORKA, talerzówka  / ciężka/,  siew  
agregatorem. Tel 608013995. 

• Sprzedam byczka i dwie jałóweczki 
do 300 kg. Tel. 605 092 517

• Ziemię rolną kilka hektarów tanio 
sprzedam. 889 133 882

• Sprzedam   łubin  słodki. 
Tel.668316103

• Sprzedam żyto paszowe i kaczki sku-
bane francuskie. 511 696 751

• Kupię  łubin, tel. 668 434 849

• Sprzedam gęsi garbonose, odchowa-
ne, tel. 504 550 048

• Sprzedam  zboże0,  grykę, łubin. Te l. 
502853573

• Sprzedam    jałówkę   2   m-czną. 
Tel.500112507

• SPRZEDAM  - 12  byczków, 2 jałówki  
cielne, i  prosiaki. Tel;888757586

• Siewnik   do   nawozu   AMAZONKA  
poj.500  kg. Sprzedam.Tel;667952806

• K U R K I – N I O S K I   Odchowa-
ne   7  tygodniowe.  SPRZEDAŻ  OD 
25  III  2013 r.  GOSPODARSTWO  
DROBIARSKIE   ŻABOWO  13. 
TEl.913910666

USŁUGI

• MAKIJAŻ   KARNAWAŁOWY  PLUS   
RZESY  -  606979108  

• Usługi transportowe do 1 tony, Bus 
skrzyniowy i kryty. Tel. 693 716 085.

• Odśnieżanie dachów. Tel. 
607 137 081.

• Firma Usługowa „Zielona”. Wynajem 
sal na: konferencje, zebrania, szkole-
nia. Tel. 91 39 26 691.

• Usługi transportowe IVECO dostaw-
cze + laweta + bus osobowy do 9 os. 
Tel. 609 931 915, 607 580 172.

• MAlOWANIE, MONTAŻ PANElI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROBNE 
NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA RĄCZ-
KA”; 91 39 22 783, 784 79 22 70

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

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

• Bruk-lin układanie kostki brukowej. 
Tel. 607 083 893, www.bruk-linnowo-
gard.com.pl

• Montaż ogrodzeń betonowych, far-
merskich i innych; 695  085 470; 91 
39 72 575

• Przewozy przeprowadzki Nowogard i 
okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VIZART - opra-
wianie prac - w 2 minuty., bindowa-
nie, wydruki A3-A4 kolor, ksero A3-
A4 - kolor, laminowanie A3-A4. Tylko 
u nas największy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 lecia 15 (nad sklepem 
zielarskim). Tel. 605 522 340.

• Transport BUS-MAX. 784 053 493

• Usługi remontowo-budowlane, 
docieplenia. 784 053 493

• Przepisywanie prac (magisterskich, 
licencjackich, innych), dokumentów, 
CV, listów motyw. innych. Wydruki, 
Ksero, także kolor. Szybko i Solidnie. 
Studio Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 
700 lecia 15 (nad sklepem zielarskim). 
tel 605 522 340. 

• Usługi koparko- ładowarką + trans-
port Nowogard.  514172446   

• REMONTY na każdą kieszeń. 
609 715 839

• TWOJA KSIĘGARNIA INTERNETO-
WA WWW.KSIEGARNIACYMELIA.
OSDW.PL

• Remonty i wykończenia. 601 567 369

• Żłobek Błękitna Chmurka 660536104

• Organizacja urodzin w Błękitnej 
Chmurce, weekendowe warsztaty i 
zajęcia, 660536104.

• Nabór na nowe kursy semestral-
ne. Szkoła języków obcych „GER-
MANIC” Tel. 607 545 991, www.nie-
mieckinowogard.pl

• Kursy angielskiego www.angiel-
skinowogard.pl Tel. 607 545 991

• Mycie okien. 507 984 623

• J. angielski   -  697583403  

• Korepetycje  j.angielski, tłumacze-
nie  dokumentów, pisanie  prac, przy-
got.  do  testów  i  matury.  Tanio. -  
605299895  

• Naprawa,  regulacja  okien,  drzwi  
PCV  i  drewna  -  695181070

• Fast – Driver, tanie usługi transpor-
towe tel. 721 230 990

• NAPRAWA  SPRZĘTU  RTV  ul: Kazi-
mierza  Wielkiego  7, tel.913920737.

• Malowanie,  szpachlowanie,  panele.
Tel.788566432 

• Pogotowie budowlane. 
Tel.506040641 

• Układanie Polbruk i kamienia. Solid-
nie, fachowo i tanio. 669 589 863

• Remonty,  wykończenia, malowanie, 
gładzie, glazura, terakota,  zabudowa   
z  płyt   gipsowych. Tel.601567369. 

• Organizowanie  kuligów  konnych  
Tel.607739866.  

• Remonty  mieszkań  w  środku   i   na   
zewnątrz  - 794 115 153 

• KOMPlEKSOWE -  Dociepla-
nie  budynków, malowanie, szpa-
chlowanie, glazura, regipsy,  hy-
draulika, adaptacja  poddasza.
Tel.600626268.

• Usługi    malarskie. Tel. 790590363.  

• USŁUGI   -  Remontowo-Budowlane. 
Tel.504595424.   

• PRANIE   DYWANÓW,  WYKŁADZIN, 
MEBLI   TAPICEROWANYCH, TAPICER-
KI  SAMOCHODOWEJ,  POŚCIELI  WEŁ-
NIANEJ. SPRZĄTANIE  BIUR  I  MIESZ-
KAŃ. TEL.604373143,  794229083  

• Szpachlowanie,  malowanie, panele. 
Tel.789146025.

• WWW.egoleniow.pl
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny,  

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport,  Jarek Dąbrowski redaktor techniczny.   Ad res 
re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65, tel./fax 91 392 50 87; 

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

REGUlARNA lINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25 D; 5:50 D; 6:55 Ex; 8:15 E7x; 9:25 E7x; 10:25 E7x;  
12:00 E7x; 12:30 E7x; 13:10 E7x; 13:25 E7x; 16:06 E7x; 16:35 E7x; 17:30 7x; 17:40 7x.
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50 D; 7:45 D; 8:35 E7x; 9:45 E7x 11:00 E7x; 
11:35 E7x; 11:50 E7x 13:55 E7x 14:40 E7x; 15:10 E7x; 15:25 E7x; 18:25 E7x; 19:00 E7x
Legenda: D - kursuje od pon do pt;   E kursuje od pn - sob.; x - nie kursuje w święta

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - linia Regularna  
 TEl.   607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIElA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOlENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A),  7:50(A), 8:05(7), 

8:25(2,4,6), 8:35(A), 9:10(1,3,5,7), 9:15(2,4,6), 10:05(A)10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:50(A,7), 13:00(A), 13:10(A), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 16:00(7), 
16:25(7), 16:30(1,3,5) 16:40(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(7) 17:50(A,7) 18:05(4,5,6,7) 18:20(A,7)

TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 9:25(A), 11:55(A,7) 12:20(A,7), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 

14:30(1,3,5,7)  14:35(2,4,6) 14:55(A,7), 15:10(A) 15:25(A,7), 15:50(A) 16:15(A,7)  16:30(A), 
18:05(A,7,R) 18:20(A,7) 19:05(A,7) 19:25(A,7) 19:50(A,7)

Szczecin ul. Dworcowa :  6:20(A), 7:35(A), 8:40(A,7), 9,00(7,R), 10:05(A,7),  10:50(A,7),  
11:40(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7), 20:15(A,7),

Goleniów, Dworzec PKP :  7:05(A), 8:20(A), 9:25(A,7), 9:45(7,R), 10:10(A),  10:50(A,7),  
11:36(A,7), 12:26(A), 12:42(A,7),  13:05(A,7), 13:45(7), 14:20(A),  14:45(A,7,R), 15:05(7), 
15:20(1,3,5,7) 15:26(2,4,6) 15:40(A,7) 15:55(A)  16:08(A,7) 16:40(A) 16:59(A,7) 17:15(A), 
17:40(A,7)  18:50(A,7,R)  19:05(A,7), 19:50(A,7) 20:10(A,7) 20:35(A,7) 21:00(A,7)

Trasa NOWOGARD – MASZEWO 
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:20(S) 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD 
Maszewo :  6:55(S) 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:50(F),  11:30(F),  13:50(F),  
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia :  9:40(A), 12:45(A), 15:05(A)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursu-

je w niedziele niebędące świętami F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt 1,3,5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska    

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

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

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

Kino „ORZEŁ” - zaprasza
22.02.2013 godz. 19.00
23.02.2013 godz. 19.00
24.02.2013 godz. 19.00

TANGO lIBRE
Dramat, Belgia, Francja, Luksemburg, 

2012, 105’

12 zł; 11 zł ulgowy;  od lat 15

ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW
SZCZECIN
5.07 (D), 6.20 (1), 7.52, 10.57 (D), 12.48 (2), 14.59 (3), 

16.50. 18.48.

KOŁOBRZEG
7.50 (1), 10.03 (2), 11.49, 13.57 (D), 15.49, 17.47 (3), 20.33

LEGENDA;
D - w dni robocze 
1 -  pon. do soboty.
2 - w soboty, niedziele i święta
3 - oprócz soboty.

POWTÓRZONE lOSOWANIE 
Rozwiązanie krzyżówki z dnia 08. II.  
Kochajcie reszta jest niczym: Monika Kukuła, Józef Górzyński, 

Chrystiana Syfert,  Pelagia Feliksiak, Maria Sowińska, Jadwiga Maknia, 
Alicja Wypych, Wiesław Borowik, Barbara Bartosik, Janina Grudziń-
ska, Stanisława Pokorska, Anna Husarz, Diana  Doszczenko, Krystyna 
Lędzion, Janina Janicka, Piotr Feliksik, Bronisława Buczak, Weronika 
Kaczmarek, Stanisław Furmańczyk

Zwycięzcy: Diana  Doszczenko, Wiesław Borowik, Bronisława Bu-
czak, 

SKŁAD 
DREWNA 

BUDOWlANEGO 

KULICE 2A
więźba dachowa, 

krawędziaki, deska, 
łata, kontrłata

Cena producenta
Tel. 726 169 098

ZAPRASZAM

• Remonty  mieszkań    -  solidnie. 
Tel.507369956

• TRANSPORT – PRZEPROWADZKI  
szybko – tanio. Tel.696138406

• DUR - DACH pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141

• Dachy, docieplenia. 785 562 104

• Docieplanie budynków, malowanie, 
szpachlowanie, glazura, hydraulika, 
regipsy, adaptacja poddaszy, tel. 600 
626268

• TANIE SPRZĄTANIE biur, domów, 
mieszkań, osiedli, mycie okien,  po-
rządki w ogrodzie  tel. 721 230 990

• Kompleksowe remonty miesz-
kań, regipsy, szpachlowanie, ma-
lowanie, panele, terekota, glazu-
ra, instalacje wodne, centralne 
ogrzewanie, szybko solidnie. Tel. 
724 814 797, 694 169 159

• MATEMATYKA – PROFEJONALNA.
TEL.604124623

• KOREPETYCJE Z MATEMATYKI PRZY-
GOTOWANIE DO ZALICZEŃ DLA LI-
CEALISTÓW ORAZ GIMNAZAIALI-
STÓW Tel: 723328678 e-mail mat-
mand@op.pl

• ZAKŁAD    RADIOWO – TELEWIZYJNY  
NAPRAWA  sprzętu   RTV, Kosmalski  
ul; Poniatowskiego  7.Tel. 913921110,  
603584553

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe, emerytalne – Niemcy, Ho-
landia, Anglia, Irlandia, Dania, Belgia, 
Austria, Włochy, Norwegia, USA. Tel. 
71 385 20 18 lub 601 759 797

• Zatrudnię pilarza do pracy w lesie. 
726 649 215

• FERMA  DROBIU  BOGUSZYCE  - ZA-
TRUDNI   pracownika. Wymagane 
prawo jazdy   na  ciągnik  +  przycze-
pę, obsługa  kombajnu  zbożowego. 
Mile  widziane  doświadczenie w  go-
spodarstwie  rolnym. Oferty kiero-
wać ; mail :  boguszyce13@op.pl    lub  
na  adres  ; Ferma  Drobiu Boguszyce  
13, 72-200  Nowogard. 

• MALZENSTWO PODEJMIE PRACE Z 
MIESZKANIEM NA FERMIE, GOSPO-
DARSTWIE ROLNYM LUB AGROTU-
RYSTYCZNYM TEL.511630918 oraz 
798393429

• Zatrudnię do pracy na fermę norek. 
Praca sezonowa z możliwością za-
trudnienia na stałe. 726  650  241 w 
godz. 8.30-14.30

• Zatrudnię kucharkę. 695 044 663

•   PRZYJMĘ  DO  PRACY  W  GOLENIO-

WIE  -  osobę   z  doświadczeniem   w  
prasowaniu  odzieży  Tel. 608302040 

• Ferma norek w Maszkowie zatrud-
ni osoby do pracy sezonowej, możli-
wość stałej pracy, 506 284 748

• ZATRUDNIĘ  - KONSULTANTA  ORI-
FLAMA,bezpłatne  wpisowe, prezen-
ty.Tel:604189118

INNE

• Sprzedam  drewno  kominkowe  i  
opałowe. Transport. Tel.691466441

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

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, srebr-
na, 4 lementy: wzmacniacz, tuner 
przestrojny, korektor, deck szuflada, 
stan idealny, używana sporadycznie, 
cena 780 zł do uzgodnenia. tel. 605 
522 340.

• Sprzedaż  drewna    kominkowego      
i   opałowego  atrakcyjna  cena   - 
726 649 215 

• Sprzedam stare skrzypce z futerałem. 
Cena do uzgodnienia. 661 866 850

• Sprzedam   sukienkę   komunijną.
Tel.692069168 

• SPRZEDAM    -  DREWO  KOMINKOWE   
I   OPAŁOWE.TEL 667788820

• Sprzedam klatki na króliki wraz z kot-
nikami. 507 198 932

• SPRZEDAM  NOWĄ – spacerów-
kę  /  USA /.Bardzo niska   cena. 
TEL.535907738.

• KUPIĘ  ZŁOTO. TEL. 787809825

• Sprzedam    rębak   do  gałęzi.  
Tel.604952571

• Sprzedam  wiatę  metalową  120  m 
2.Tel.694484485

• SPRZEDAM – Owczarki  niemieckie. 
Tel.913910656

• Skup pił niesprawnych i zatartych, 
Sihl, Husqvarna, cena 100 zł, tel. 
721 668 245, dojazd do klienta.

• Sprzedam magiel do pościeli sta-
ry trzywałkowy ze stołem, tel. 91 39 
20 608

• SPRZEDAM  -  meble  stylowe 
3  segmenty,  koloru  ciemnego  
cena  600,00zł. /do  uzgodnienia/. 
Tel.724049451. 

• 43 / 44  -  Sprzeda   drewno,   ga-
łęziówkę  i  zrębki  opałowe. Tel 
509821040

• SPRZEDAM  narożnik   lewy, trójkę,  
dwójkę,  jedynkę   + pufa. Lodówkę  
INDESIT, stolik okrągły  /rozkładany/. 
Tel. 784680032 

• SZUKAM kogoś,  kto  pomoże  mi  w  
kupnie i sprowadzeniu  samochodu  
z  Niemiec. Tel.609640478 

• Drewno opałowe, kominkowe, gałę-
ziówka, sprzedam, tel. 772 050 889

• Oddam szczeniaka 3 m-ce odroba-
czony. 886 482 794

• SPRZEDAM  - Harmonię    40 – baso-
wą   w  dobrym   stanie.Tel.511627210

• SPRZEDAM    -  koncentrator   tlenu  i  
wózek  inwalidzki  w dobrym  stanie. 
Tel:882413611
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Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA 
tel. 504 872 700 Z DOWOZEM DO KLIENTA

codziennie od 11 do 18

W dniu 14 lutego przy  
ul. Boh. Warszawy   

znaleziono psa  
rasy labrador (biszkoptowy ) 

właściciela proszę  
o kontakt 605 531 366

POŻYCZKA
Szybko, Tanio, Profesjonalnie

• Specjalna oferta dla zadłużonych
• Dla osób fizycznych i  prowadzących 

działalność gospodarczą  
(nie wymagamy zaświadczeń z ZUS i US)
Tel. 91 818 25 36 • kom. 730 851 444Posiadamy w ciągłej sprzedaży:

-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 16.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM polecamy zabawki Bruder

Siatkarskie rozgrywki lZS

Już tylko Sikorki lub Czermnica!
W sobotę w sali gimnastycznej SP nr 4 w Nowogardzie, została rozegrana przed-
ostatnia kolejka siatkarskich rozgrywek LZS. Największą niespodzianką była 
porażka Wojcieszyna z Nadleśnictwem 0:3, tym samym trzecia drużyna rozgry-
wek odpadła już z walki o mistrzostwo. 

Jako pierwsi swój mecz ro-
zegrali siatkarze Czermnicy i 
Ostrzycy. Tu zwycięzca mógł 
być jeden i wedle oczekiwań 
wicelider z Czermnicy pewnie 
ogrywa rywali 3:0. Zawodnicy 
z Czermnicy mogli już tylko 
czekać na mecze drużyn bez-
pośrednio rywalizujących o ty-
tuł mistrzowski. Lider- zespół 
z Sikorek walczył ze Szczytni-
kami. Ambitnie grający siatka-
rze, ze środka tabeli zdołali je-
dynie ugrać seta w rywalizacji 
z liderem, zwycięstwo 3:1 po-
zwala Sikorkom spokojnie my-
śleć o ostatnim meczu w roz-
grywkach. Zarówno Czermni-
cy, jak i Sikorkom, sprawę uła-
twił Wojcieszyn, który przed tą 
serią gier posiadał taką samą 
ilość punktów i tylko gorszy 
bilans setów plasował ten ze-
spół na 3 pozycji. Niestety dla 
Wojcieszyna siatkarze tej dru-
żyny nie wygrali w arcyważ-

nym meczu z Nadleśnictwem 
i pogrzebali już swoje szan-
se na mistrzostwo w sezonie 
2012/2013. W sobotę zagrały 
jeszcze dwa zespoły okupują-
ce dolne rejony tabeli. W dru-
gim meczu dnia ZK Nowo-
gard, bez problemów pokonał 
3:0 siatkarzy z Kościuszek. Za 
tydzień wszystko się wyjaśni, 

tym bardziej, że w ostatniej 
kolejce naprzeciw siebie staną 
siatkarze Sikorek i Czermnicy! 
W 7 kolejce, gdy doszło po raz 
pierwszy do takiej konfronta-
cji, lepsi okazali się zawodni-
cy z Czermnicy, którzy wygrali 
po dramatycznym meczu i tie-
-breaku.   

KR

13 kolejka:
Czermnica - Ostrzyca  3:0
ZK Nowogard - Kościuszki 3:0
Sikorki - Szczytniki  3:1
Wojcieszyn - Nadleśnictwo 0:3 

M M Sety P
1 Sikorki 13 35 / 13 31
2 Czermnica 13 35 / 14 31
3 Wojcieszyn 13 31 / 17 28
4 Szczytniki 13 26 / 21 22
5 Nadleśnictwo N-d 13 24 / 26 16
6 ZK Nowogard 13 19 / 30 15
7 Kościuszki 13 13 / 32 9
8 Ostrzyca 13 5 / 36 3
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

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

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Zawiadamiamy, że w 
Nowogardzie rozpoczęła 

działalność  
Kancelaria 

Radców Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca 
Prawny Radosław Górski oraz 
Radca  Prawny Paweł Iwan. 
Kancelaria mieści się przy  
Pl. Wolności 9, budynek dawnego 
hotelu „Cisy”, pokój nr 8 (parter). 

Telefony do Kancelarii: 
788-802-101, 694-403-733.

APTEKA JANTAR
czynna w każdą 

niedzielę
od godz. 10.00 - 17.00

Usługi  
ogólnobudowlane
remonty • docieplenia

782 860 130

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

• W KAŻDY PONIEDZIAŁEK
  na bezpłatne komputerowe
  badanie wzroku

• W ŚRODY I PIĄTKI
  na profesjonalny dobór 
  okularów i soczewek 
  kontaktowych

ZAPRASZAMY

Bezpłatne Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych

ogłasza nabór
Informacje i zapisy

ul. Zielona 11, tel. 91 392 66 91

PRY
WA

TN
EP

UB
LIC

ZN
E LICE

UM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA
DOROSŁYCH

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 11 lutego godz. 8.00

Zapewniamy BEZPŁATNĄ NAUKĘ przez cały okres kształcenia

www.zielona.mojaszkola.net

W NOWOGARDZ IE

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę  2 lutego  godz. 8.00

4 marca 2013 r.
od 11.00 - 12.00

poniedziałek  
 udzielane będą

bezpłatne porady prawne
w redakcji,   

ul. Boh. Warszawy 7A
w sprawie pilnej 601 994 077

ZAPISZ SWOJE DZIECKO DO SZKOŁY 
www.sp4.nowogard.pl

Prywatne Policealne Studium Zawodowe 

Ul.  3 MAJA 22, 72-200 Nowogard, Tel.91-3922181 

Ogłasza nabór na semestr zimowy (luty 2013) 

na kierunki: 

TECHNIK ADMINISTRACJI czesne 70 zł/miesięcznie 

TECHNIK BHP   czesne 70 zł/miesięcznie 

Całość zostanie przekazana na zakup sprzętu do Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie

Zostałeś poszkodowanym w wypadku jako
kierowca, pasażer, pieszy, rowerzysta?

Twoje małoletnie dziecko zostało poszkodowane?
Straciłeś kogoś bliskiego w wyniku wypadku?

• Pokrywamy wszystkie koszty związane z prowadzeniem sprawy 
• Wynagrodzenie za naszą pracę pobieramy dopiero po skutecznym
  wyegzekwowaniu odszkodowania na rzecz naszego Klienta.

Nowogard, ul. 700 Lecia 6A,  tel. 91 391 01 17
Goleniów, ul. Konstytucji 3 Maja 30,  tel. 91 407 17 94

Zgłoś się do nas: 

Kancelaria Odszkodowawcza RUBIKON

s. 2 s. 11s. 9

Sklep 
„Anusia”

Polacy 
nie gęsi?

Super- 
karetka w 
Nowogardzie

Nasi przedsiębiorcy

Czy urząd to prywatny folwark?

Złożono podpisy  
w sprawie zmiany  
nazwy powiatu

Czwartek, 21 lutego. Godzina 13:00, Paweł Słomski składa obywatelski projekt uchwały o zmianę nazwy powiatu w biurze Rady Miejskiej w Nowogardzie mieszczącym się w ratuszu. 

Czytaj s. 3
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Rodziny osób zmarłych w szpitalu nowogardzkim
mają prawo wyboru �rmy pogrzebowej

Szpital posiada własne „prosektorium”, za które
nie wolno pobierać opłaty za 2 pierwsze doby.

EntEr  II 
laptop

 serwis - komis

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

Foto tydzień

W dniu 12 lutego 2013 około  godz. 13:00  na ul. 700 Lecia  w No-
wogardzie, doszło do kolizji drogowej  pomiędzy samochodami  marki 
Peugeot i Renault 19. Przyczyną zdarzenia było nie zachowanie przez 
jednego z  kierowców należytej odległości od drugiego pojazdu. Spraw-
ca kolizji został  ukarany  mandatem  karnym. Interwencje podjęli po-
licjanci RD KPP w Goleniowie.  

Skrzyżowanie ulicy 3 Maja z Batalionów Chłopskich. Po raz kolejny 
zniszczona została wysepka, a w zasadzie słupek przeszkodowy znaj-
dujący się tuż przy przejściu dla pieszych. Nic zresztą w tym dziwnego. 
Nie od dziś wiadomo, że wysepka w tym miejscu tylko utrudnia prze-
jazd pojazdom, szczególnie tym o dużych gabarytach. Może warto się 
zastanowić nad tym, czy montować nowy słupek – w końcu teraz wła-
ścicielem drogi jest gmina, a nie Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad, 
która to tłumaczyła konieczność ustawiania tego typu znaków „krajo-
wymi przepisami”. 

 

To cudo kosztowało prawie 600 tysięcy

Superkaretka w Nowogardzie
Mają urządzenia do masażu serca i  sygnały dźwiękowe zamontowane są w  zde-
rzakach, aby nie utrudniać pracy ratownikom medycznym. Wczoraj w Szczeci-
nie  przekazano 10 nowych karetek. Jedna z nich trafiła również do Nowogardu. 

Wszystkie z własnych fun-
duszy kupiła Wojewódzka Sta-
cja Pogotowia Ratunkowego.   
Kosztowały ponad 5, 5 milio-
nów  złotych. Koszt jednej to 
około 570 tys. złotych. Naj-
więcej nowych karetek trafi do 
Szczecina, po jednej otrzymał 
Stargard Szczeciński, Pyrzyce, 
Police, Niechorze, Gryfino, a 
także Nowogard.  

To jest najlepszy sprzęt w ska-
li światowej. W tej chwili karet-
ki Mercedesa konkurują z ka-
retkami Forda, które jeżdżą w 
USA. W karetce znajduje się 
najwyższej klasy sprzęt me-

dyczny tj. respirator, defibry-
lator, urządzenie do automa-
tycznego masażu klatki piersio-
wej – mówi Andrzej Więcek, 

kierownik nowogardzkiej filii 
Wojewódzkiej Stacji Pogoto-
wia Ratunkowego w Nowogar-
dzie. 

Warto dodać, że karetka zo-
stała wyprodukowana w ko-
operacji z polskimi firmami. 

Wszystkie plastyki, a więc ele-
menty obudowy wnętrza karet-
ki, zamontowały firmy polskie – 
dodaje kierownik. 

Na uwagę zasługuje również 
fakt, że o nowe karetki „wal-
czyło” 21 stacji pogotowia w 
zachodniopomorskim. Sprzęt 
trafił ostatecznie do 10 z nich.   
Na stanie nowogardzkiej sta-
cji pogotowia ratunkowego są 
dwie karetki – podstawowa i 
specjalistyczna.

MS

Na zdjęciu ekipa pogotowia ratunkowego w Nowogardzie.  Stoją od lewej: Andrzej 
Wierszyło, Andrzej Więcek, Bogusław Lepczyński i Sławomir Wańcowicz. Kuca: Ma-
riusz Lipski. 

Imponujące wnętrze nowej karetki

Pomóżmy sobie!
•	 Przyjmę narożnik pokojowy  tel. 665 - 566-856
•	 Przyjmę  wersalkę z fotelami oraz szafkę na dziecięce ubrania tel. 883-241-291 
•	 Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie, ławę pokojową i TV  tel.782-556-716
•	 Przyjmę fotel do biurka, informacja tel. 504-874-397 lub pod nr tel. red. 91 22-165 
•	 Przyjmę 2 fotele  jednoosobowe do spania dla dzieci  oraz narożnik pokojowy- tel.516 648-

561 
•	 Przyjmę sprawną pralkę automatyczną tel.721 469-710 
•	 Przyjmę 2 fotele do siedzenia w dobrym stanie tel. 512-012-823 
•	 Przyjmę telewizor w dobry stanie  tel. 508 309-981 
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

P R O M O C J A
PÓŁ TONY OPAŁU

worek drewna  
GRATIS

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL 

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał,drewno,
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport 
Sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

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

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Czy urząd to prywatny folwark?

Złożono podpisy w sprawie zmiany nazwy powiatu
Zgodnie z zapowiedzią, w czwartek o godzinie 13:00 przedstawiciele Stowarzyszenia na rzecz powiatu goleniowsko–nowogardzkiego, 
złożyli obywatelski projekt uchwały Rady Miejskiej w Nowogardzie o rozpoczęciu procedury zmiany  nazwy powiatu . Do wniosku do-
łączono karty z podpisami  popierających projekt mieszkańców. W ciągu 3 tygodni  mieszkańcy w spontanicznej akcji złożyli  ponad 
1260 podpisów. To bardzo dużo.

Tuż przed trzynastą, na placu Wolności zebrali się 
przedstawiciele wnioskodawców - Paweł Słomski - 
pełnomocnik inicjatywy,  Marek Krzywania i Piotr 
Słomski - członkowie stowarzyszenia na rzecz powia-
tu goleniowsko-nowogardzkiego oraz dziennikarze 
reprezentujący media:  TVP Szczecin , portal wnowo-
gardzie,  a także  Dziennik Nowogardzki. Dokładnie 
o trzynastej, trzyosobowa delegacja złożyła w biurze 
rady wniosek wraz załącznikiem, który stanowiły li-
sty z podpisami mieszkańców naszej gminy. Oto treść 
wniosku.

Nowogard  21. 02. 2013 
     Pan  Antoni Bielida
     Przewodniczący Rady Miasta Nowogard
Zgodnie z punktem  par 34 pkt. 6. Statutu Gminy No-

wogard  składam jako pełnomocnik grupy minimum  
250 obywateli  wniosek o przyjęcie przez  Radę Miej-
ską  w  Nowogardzie uchwały o przygotowaniu i złoże-
niu  wniosku o zmianę nazwy powiatu goleniowskiego 
na powiat goleniowsko-nowogardzki, w trybie przewi-
dzianym w rozporządzeniu  z dnia 9 sierpnia 2001 roku  
w sprawie trybu postępowania przy składaniu wnio-
sków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, 
znoszenia  i ustalania granic powiatów oraz ustala-
nia i zmiany nazw powiatów i siedzib ich władz oraz 
dokumentów wymaganych w tych sprawach. 

Do wniosku załączam karty z podpisami zawierające 
1262 podpisy uprawnionych obywateli występujących 
jako wnioskodawcy projektu przedmiotowej uchwa-
ły oraz upoważniający Pawła Słomskiego do złożenia 
wniosku w imieniu inicjatywy obywatelskiej.                                                                         

Paweł Słomski

 
Dokumenty odebrała kierownik biura Rady Miej-

skiej w Nowogardzie pani Helena Młynek, potwier-
dzając ich wpływ. Niestety mimo wagi sprawy dla 
przyszłości naszej Gminy  i faktu, że inicjatywę or-
ganizują i prowadzą obywatele, ani przewodniczący 
Rady, ani  burmistrz (ten ostatni przebywał w tym 

czasie w Urzędzie)  nie pojawili się na akcie  złożenia 
wniosku. Jak poinformowano nas,  sekretariaty obu  
Panów  były kilka dni wcześniej uprzedzone o fakcie, 
a także o tym, że sprawa budzi zainteresowanie me-
diów. Obecnym  przedstawicielom mediów organiza-
torzy wręczyli materiał informacyjny dotyczący ini-
cjatywy, którego fragmenty przytaczamy niżej. Mate-
riał ten został też wysłany do Radia Szczecin na proś-
bę dyrektora tej rozgłośni.    

Powiat goleniowsko-nowogardzki – informacja 
prasowa

Inicjatywę zmiany nazwy powiatu goleniowskiego na 
nazwę powiat goleniowsko –nowogardzki, podjęła gru-
pa obywateli zrzeszająca się w Stowarzyszeniu na rzecz 
powiatu goleniowsko-nowogardzkiego Partnerstwo i 
Rozwój. Stowarzyszenie to działa od kilku miesięcy, 
jego siedziba znajduje się w  Nowogardzie, a przewod-
niczy mu Paweł Słomski, będący jednocześnie pełno-
mocnikiem inicjatywy obywatelskiej projektu uchwały 
Rady Miejskiej w Nowogardzie, dotyczącej wniosku o 
zmianę nazwy powiatu. 

Zmiana nazwy powiatu.
Ustawa o samorządzie powiatowym i w ślad  za nią 

odpowiednie rozporządzenie ministerialne określa tryb, 
w jakim taką procedurę zmiany nazwy można przepro-
wadzić. Wnioski w sprawach zmian są przyjmowane 
permanentnie i rozpatrywane w trybie corocznym, za-
wsze do końca czerwca dla wniosków, które wpłynęły 
do dnia 31 marca danego roku.

W przypadku akceptacji wniosku przez ministra ds. 
administracji, zmiany z niego wynikające wchodzą w 
życie  z początkiem następnego  roku.

Przesłanki sformułowania projektu
Wnioskodawcy podejmując i realizując inicjatywę 

zmiany nazwy powiatu goleniowskiego kierowali się 
następującymi przesłankami.

- Konieczność przeciwdziałania narastającym 
dysproporcjom rozwojowym 

Z doświadczenia 15 lat funkcjonowania powiatu 
wynika, że stale pogłębia się dysproporcja rozwojowa 
stymulowana środkami powiatu pomiędzy gminą, a 
zwłaszcza miastem będącym siedzibą powiatu, a pozo-
stałymi gminami wchodzącymi w skład powiatu. Przy-
czyny tej dysproporcji wynikają z koncentracji działań 
zarządzających powiatem, zwłaszcza działań  o cha-
rakterze inwestycyjnym w miejscu będącym siedzibą 
powiatu.

Dla przykładu, środki z budżetu powiatu kwalifiko-
wane jako inwestycje w latach 2010-2012 w kwocie pra-
wie 40 mln, zostały zainwestowane na terenie Golenio-
wa bądź gminy Goleniów  tylko w kwocie około 5 mln 
na terenie gminy Nowogard, a już zupełnie nieznaczne 
na terenie innych gmin powiatu. (źródło – uchwały bu-
dżetowe powiatu Goleniów 2010, 2011, 2012). Tak się 
dzieje zwłaszcza w powiecie goleniowskim, a cierpi na 
tym tak porównywalny wielkościowo do miasta powia-
towego ośrodek, jakim jest Nowogard, ale także inne 
gminy. Realnie mamy do czynienia z dwoma prędko-
ściami rozwojowymi – gmina z siedzibą powiatu i cała 
reszta. Abstrahujemy tutaj oczywiście od aktywności 
gmin , chodzi o sposób dyslokacji środków powiatu. 

- Konieczność działania powiatu jako jednost-
ki funkcjonalnej, a nie tylko instytucjonalnej - „Po-
wiat w powiecie, a nie tylko  w Goleniowie, siedzibie 
władz”

Proponowana zmiana nazwy  zmierza też  do prze-
łamania swoistego „bizantynizmu”, jaki wkradł się w 
codzienną praktykę i kierunek działań  powiatu.  Peł-
zający proces utraty świadomości, że powiat jest samo-
rządową jednostką o charakterze ponadgminnym, ma-
jąca zwłaszcza wymiar funkcjonalny (patrz ustawa) 
doprowadził  do stopniowego  utożsamiania  powiatu 
z miastem powiatowym - siedzibą starostwa. Tak się 
dzieje też w powiecie goleniowskim. Trzeba zmienić 
to podejście, które jest  szkodliwe i dla jakości dzia-
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Kochanej 
mamie, babci, prababci

Annie  
Żurawskiej
z okazji 86 urodzin

ŻYCZENIA

łania powiatu , i dla integralnego  rozwoju całe-
go obszaru powiatu, jak i dla  sposobu świadcze-

nia usług leżących w kompetencji powiatu. Zmiana 
nazwy może pomóc przełamać tę jednokierunkową 
optykę.

- Potrzeba integracji i utożsamiania się społecz-
ności ze „swoim powiatem” 

 Każdy zadekretowany układ administracyjny bę-
dzie nieefektywny, jeśli społeczność nie utożsami się 
ze wspólnotą, w skład której została wcielona admi-
nistracyjnie. Pomijając już powody, jakie spowodo-
wały, że Nowogard w 1998 roku  nie został siedzibą 
powiatu, to jest niewątpliwie, że jest to miejscowość 
z żywymi jeszcze tradycjami powiatowymi (Nowo-
gard był powiatem od 1945 roku , Goleniów dopie-
ro od 1954 roku), licząca 17 tys. mieszkańców – czyli 
znacznie więcej jak niejedno miasto powiatowe (Ka-
mień , Pyrzyce ,Łobez) a najwięcej z tzw. miast nie-
powiatowych. To są ważne powody, które dodatko-
wo (przy realizowanym  jednocześnie podejściu go-
leniowo-centrycznym ) utrudniają w takim powiecie 
niezbędną integrację społeczności i utożsamianie się 
mieszkańców ze wspólnotą  powiatową. Ten aspekt 
socjologiczny ma jak najbardziej obiektywny charak-
ter i może stanowić istotną przeszkodę w właściwym 
rozwoju samorządności powiatowej. Wbrew zapew-
nieniom, jakie padały na początku istnienia powia-
tu o zrozumieniu  tej specyficznej sytuacji socjologicz-
nej jak ma miejsce w powiecie goleniowskim, dalsze 
lata pokazały, że starostwa uczestniczy w szkodliwym 
procesie degradowania wewnątrz powiatu Nowogar-
du i zamiast jego potencjał traktować jako składnik 
budujący całość, traktuje jako konkurencję .Bardzo  
znamienity przykład takiej postawy  wyraża  choćby  
ostatnio  twierdzenie starosty, że nowogardzki szpital 
prowadzony przez gminę Nowogard  (3 przypadki w 
kraju) i wykonujący siłą  rzeczy część ustawowych za-
dań powiatu jest konkurencją dla szpitala w Golenio-
wie! Patrz artykuł w DN z dn. 19. 02. 2013 „Starostwo 
na temat pieniędzy z harcówki” . Zmiana nazwy do-
konuje  zmiany sytuacji również w tym socjologicz-
nym aspekcie, nowogardzianom ułatwi utożsamia-
nie się z powiatem, a zarazem utrudni szkodliwy dla 
wszystkich gmin z powiatu i samego powiatu golenio-
wo-centryzm. Pozwoli także lepiej wykorzystać kapi-
tał społeczny powiatu.

Precedensy w kraju
Nazwa dwuczłonowa nie jest wyjątkiem na ma-

pie polskich powiatów. Już w momencie powstawa-
nia powiatów, powołano cztery powiaty o dwuczło-
nowej nazwie. Stało się to w tych miejscach, gdzie w 
jednym powiecie znalazły się dwie  porównywalne po-
tencjałem jednostki miejskie – tak jak u nas Goleniów 
i Nowogard. Również zmiany nazw powiatów, prze-
widziane zresztą ustawową procedurą, zdarzały się 
w kolejnych latach istnienia samorządu powiatowe-
go. Mamy więc do czynienia z projektem, który ma 
zarówno podstawy racjonalne, jak mieści się w moż-
liwościach prawnych i znajduje już wiele podobnych 
realizacji.

Inicjatywa społeczna   
Warto zauważyć, że inicjatywa jest do tego etapu 

działaniem  obywatelskim . Zarówno sformułowanie 
projektu jak i przeprowadzenie akcji informacyjnej, a 
zwłaszcza  zbieranie podpisów,  to spontaniczne lecz 
jednocześnie przemyślane działanie dużej grupy oby-

wateli . Zbieranie podpisów ujawniło, ponad wszel-
ką wątpliwość, że społeczeństwo Nowogardu chce tej 
zmiany ( w ciągu 3 tygodni wpłynęło ponad 1200 pod-
pisów, i to bez specjalnych działań organizacyjnych ze 
strony stowarzyszenia).

Co dalej
Zgodnie z ustawową procedurą, każda z gmin po-

wiatu może być wnioskodawcą  wnoszącym o zmia-
nę nazwy powiatu. Stowarzyszenie  wnosi więc w try-
bie inicjatywy obywatelskiej  (minimum 250 obywate-
li) projekt uchwały Rady Miejskiej w Nowogardzie w 
sprawie wystąpienia przez gminę Nowogard,  z właści-
wym wnioskiem do ministerstwa ds. Administracji. W 
przypadku pozytywnego przegłosowania tej uchwały, 
to UM w Nowogardzie przejmuje kolejne działania 
proceduralne, tzn. przeprowadza konsultacje z innym 
gminami na terenie powiatu, sporządza i kompletu-
je wniosek, a następnie składa go we właściwym mi-
nisterstwie . Zgodnie z rozporządzeniem ministerial-
nym w tej sprawie, obowiązek konsultacji zostaje wy-
czerpany poprzez wystąpienie do konkretnej gminy z 
prośbą o opinię. Oczywiście, najlepiej aby gminy opi-
nie wyraziły, i to opinię pozytywną dla zmiany. W 
przypadku pozytywnego przebiegu kolejnych etapów 
procedury, biorąc pod uwagę terminy przewidziane w 
rozporządzeniu, w praktyce rozpatrzenie przez mini-
sterstwo  wniosku o zmianę nazwy powiatu mogłoby 
nastąpić do końca czerwca 2014 roku, a w przypad-
ku  jego przyjęcia, wprowadzenie w życie od 1 stycznia 
2015 roku,  czyli już po kolejnych wyborach samorzą-
dowych. Cały wielomiesięczny proces  formalny sta-
nie się okazją do przedyskutowania również w innych 
gminach powiatu  takich zmian, które powiat uczy-
niłyby powiatem dla wszystkich, nie tylko dla Gole-
niowa. W tym  dla wszystkich zawarte jest zwłaszcza 
„dla wszystkich obywateli”.

Czekamy więc na dalsze etapy procedury z której 
następny to głosowanie na Radzie Miejskiej. Będzie-
my o tym na bieżąco informować. 

Redakcja

 Nasz komentarz
 Składanie obywatelskich projektów uchwa-

ły, to nie jest rzecz codzienna, do tej pory zda-
rzyła się w Nowogardzie bodaj raz. Ale składa-
nie projektu, który uzyskał tak wielkie społecz-
ne wsparcie  i może mieć w przypadku jego  re-
alizacji  ogromne znaczenie dla pozycji i możli-
wości naszej gminy, to już  rzecz wyjątkowa. Ani 
przewodniczący Rady, ani burmistrz, nie znaleź-
li chwili, aby pojawić się na tym doniosłym spo-
łecznie akcie. Nie znaleźli chwili choćby po to, 
aby pokazać wobec mediów, również  zewnętrz-
nych -TVP, że czują się reprezentantami tego 
społeczeństwa, i są gotowi wsłuchiwać się w jego 
oczekiwania. A tak, wyszło jak wyszło, raczej po 
prostacku, przewodniczący Rady się nie pojawił,  
a burmistrz schował się w gabinecie. Słyszymy, że 
ponoć dla dziennikarzy TVP się już później  wy-
powiedział, ale kamerę wielu lubi, trzeba też sza-
nować obywateli i nie czynić z urzędu publiczne-
go własnego folwarku. 

Redakcja

Czy urząd to prywatny folwark?

Złożono podpisy w sprawie zmiany nazwy powiatu

Foto: Wczorajsze dość nietypowe wydarzenie, zainteresowało nie tylko media lokalne, ale także te regionalne. Na zdjęciu Piotr Słomski ze 
„Stowarzyszenia na rzecz powiatu goleniowsko-nowogardzkiego” informuje o podjętej inicjatywie obywatelskiej dziennikarzy z TVP Info. 

życzymy szczęścia, zdrowia, uśmiechu na twarzy
- przeżyć tak piękny wiek każdemu się marzy.
W tym szczególnym dniu będziemy z Tobą,

bo jesteś dla nas najukochańszą osobą
życzą: córki z mężami, synowie z żonami, 

wnuki i prawnuki
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XXI sesja Rady Powiatu

Remont drogi ruszy (ponoć) wiosną
W czwartek (21 lutego br.) o godzinie 12:00 w Goleniowie, odbyła się XXI sesja Rady Powiatu w Goleniowie. Podczas obrad poruszono 
kwestie zmian budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2013 rok. Za sprawą zwiększenia kwoty na wydatki związane z modernizacją dróg, 
najprawdopodobniej na wiosnę ruszą prace związane z naprawą drogi Nowogard - Truskolas.

Tylko raz radni głosowali przeciw wnioskowi

Kazimierz Lembas był nie tylko osamotniony przy stole obrad, ale także w dyskusji- 
jako jedyny radny z Nowogardu zabrał głos

Mimo błyskawicznego tempa sesji, można było odnieść wrażenie, że komuś czas się 
wydłużał...

Nasz komentarz 
Sprawność Rady Powiatowej mogłaby wręcz zachwycić. 

Całość obszernego programu zrealizowano raptem… w go-
dzinę. Czyżby wszystko było tak bezdyskusyjne ?... Mamy 
poważne wątpliwości, dlatego w najbliższym czasie sami 
przyjrzymy się bliżej sprawozdaniom i decyzjom, zwłasz-
cza w aspektach dotyczących Nowogardu. Przyjrzymy się 
też, co oznacza tajemnicze przekształcenie Wielofunkcyj-
nej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Goleniowie z fi-
lią w Nowogardzie w Centrum Obsługi Placówek Opiekuń-
czo-Wychowawczych w Goleniowie. Niestety naszemu spra-
wozdawcy nie udało się z żadnym z nowogardzkich radnych 
o tym porozmawiać. Tempo było takie, że ledwie nadążył z 
notowaniem tematów kolejnych spadających błyskawicznie 
punktów programu.

redakcja  

Na sesji zjawiło się 17 rad-
nych, natomiast dwóch było 
nieobecnych. Obrady rozpo-
częło pozytywne głosowanie 
w sprawie przyjęcia protoko-
łu z XX sesji Rady Powiatu w 
Goleniowie z dnia 20 grudnia 
2012 roku. Następnie przy-
szedł czas na interpelacje i za-
pytania radnych. Naszą Gmi-
nę reprezentowali: Tomasz 
Kulinicz, Anna Fedorczuk-
-Smolira, Kazimierz Lembas, 
Józef Korkosz i Marcin Fe-
deńczak. Najwyraźniej nowo-
gardzcy radni nie mieli żad-
nych wątpliwości, gdyż nikt z 
nich nie zabrał głosu. Jednym 
z radnych chętnych do rozmo-
wy był Bogusław Grodź, któ-
ry zapytał o drogę Przypólsko 
- Krzywice, a mianowicie, dla-
czego nie jest odśnieżana oraz 
remontowana? Temat ten po-
noć zgłosił radnemu sołtys wsi 
Przypólsko - Piotr Pazdan, na 
prośbę mieszkańców korzy-
stających z tej drogi. 

Następnymi punktami se-
sji były sprawozdania doty-
czące: działalności Komplek-
su Rekreacyjno - Sportowe-
go Fala w Goleniowie za rok 
2012; z działalności Powiato-
wego Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Goleniowie i reali-
zacji Powiatowego progra-
mu Rozwoju Pieczy Zastęp-
czej na lata 2012-2014 za rok 
2012; a także działalności Po-
wiatowego Rzecznika Konsu-
mentów w Goleniowie za rok 
2012. Sprawozdania te zosta-
ły pozytywnie przyjęte. Rada 
również zaakceptowała kolej-

ne dwa punkty: przyjęcie spra-
wozdania z wysokości śred-
nich wynagrodzeń nauczy-
cieli na poszczególnych stop-
niach awansu zawodowego w 
szkołach prowadzonych przez 
jednostkę samorządu teryto-
rialnego, oraz przyjęcie spra-
wozdania Starosty Goleniow-
skiego z działalności Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku w 

2012 r. Kolejnym etapem se-
sji było podjęcie uchwał w po-
szczególnych sprawach, m.in.: 
ustalenia rozkładu godzin pra-
cy aptek ogólnodostępnych na 
terenie Powiatu Goleniow-
skiego; zmiany uchwały w 
sprawie przekształcenia Wie-
lofunkcyjnej Placówki Opie-
kuńczo -Wychowawczej w 
Goleniowie z filią w Nowogar-
dzie w Centrum Obsługi Pla-
cówek Opiekuńczo-Wycho-
wawczych w Goleniowie, oraz 
placówki opiekuńczo-wycho-
wawczej; rozwiązania Zespo-
łu Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Goleniowie - włączenia I 
LO im. Stefana Żeromskiego 
w Goleniowie i Szkoły Police-
alnej w Goleniowie do Zespo-
łu Szkół Zawodowych w Gole-
niowie. Każdy z podpunktów 
został poddany głosowaniu i 
pozytywnie przyjęty. Kolejną 
sprawą było wyrażenie zgody 
na rozwiązanie stosunku pra-
cy z Radnym Rady Powiatu w 
Goleniowie, w tym przypadku 
14 radnych zagłosowało prze-
ciw, 2 oddało głos za, nato-
miast jeden radny wstrzymał 
się od głosowania. To był jedy-
ny projekt uchwały, który nie 
otrzymał wymaganej dla przy-
jęcia, większości głosów. Żyw-
sza dyskusja rozpoczęła się do-
piero podczas podjęcia tematu 
zmian budżetu Powiatu Gole-
niowskiego na 2013 rok, oraz 
zmiany założeń zasad oraz try-
bu opracowania Wieloletniego 
Programu Inwestycyjnego Po-
wiatu Goleniowskiego. Zmia-
na budżetu ma wielkie znacze-
nie dla remontu drogi prowa-
dzącej z Nowogardu do Tru-
skolasu. Remont tej drogi w 50 
% będzie finansowany przez 
tzw. „Schetynówkę”. kiedy zo-
stanie rozpoczęta inwestycja? 
O to zapytaliśmy wicestaro-
stę Tomasza Kulinicza: Myślę, 
że wiosną - jak tylko będzie to 
możliwe. Dokumentacja jest już 
praktycznie gotowa. Podpisze-
my jeszcze umowę na dofinan-
sowanie z Narodowym Fundu-
szem czyli z Wojewodą, bo wła-
śnie u Wojewody ogłoszone jest, 
że dostaliśmy dofinansowanie i 
w tym roku będziemy tą drogę 
już robić. - mówi wicestarosta 
T. Kulinicz.  

Na koniec XXI sesji Rady 
Powiatu przedstawiono jesz-

cze trzy sprawozdania, a 
mianowicie: z działalności 
Komisji Rewizyjnej Rady 
Powiatu w Goleniowie za 
2012 r., z działalności Komi-
sji Budżetu i Infrastruktury 
Rady Powiatu w Goleniowie 
za 2012 r. oraz z działalności 
Komisji Spraw Społecznych 
i Oświaty Rady Powiatu w 
Goleniowie za 2012r. Ob-
rady zostały zakończone po 
złożeniu wolnych wniosków 
oraz odpowiedzi na interpe-
lacje... i skasowaniu diet za 
posiedzenie (1500 zł mie-
sięcznie).

KR

Antonina Skowronek, lat: 90, zmarła: 18.02.2013r, pogrzeb: 
21.02.2013r, pogrzeb odbył się  na cmentarzu w Nowogardzie. 

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
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PARAFIA PW. WNIEBOWZIęCIA NMP: Msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 
12:30, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00) Karsk: 9:00; Olchowo: 11:00; Wojcieszyn: 12:00; Dą-
browa: 10:00.  Msza św. w tygodniu (od pn do pt): 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)     
Msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00).    www.wnmp.info
PARAFIA PW. ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO: Msza św. w niedzielę: . 7.30 , 9.00; 11.00, 
12.30 i 18.00 (w lipcu i sierpniu o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   Msza 
św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00).   www.rafalkalinowski.republika.pl
PARAFIA PW. MB FATIMSKIEJ: Msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Mięt-
no: 13.00.  Msza św. w tygodniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00.    
www.mbf-now.firmeo.biz 

Informacje Parafialne
Vox    Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:

Słowa Ewangelii według Świę-
tego Łukasza

(Łk 9,28b-36) Przemienienie 
Jezusa

Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i 
Jakuba i wyszedł na górę, aby się 
modlić. Gdy się modlił, wygląd 
Jego twarzy się odmienił, a Jego 
odzienie stało się lśniąco białe. 
A oto dwóch mężów rozmawia-
ło z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. 
Ukazali się oni w chwale i mówili 
o Jego odejściu, którego miał do-
konać w Jerozolimie. Tymczasem 
Piotr i towarzysze snem byli zmo-
rzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego 
chwałę i obydwóch mężów, stoją-
cych przy Nim. Gdy oni odcho-
dzili od Niego, Piotr rzekł do Je-
zusa: Mistrzu, dobrze, że tu jeste-
śmy. Postawimy trzy namioty: je-
den dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza. Nie wiedział 
bowiem, co mówi. Gdy jeszcze 
to mówił, zjawił się obłok i osło-
nił ich; zlękli się, gdy [tamci] we-
szli w obłok. A z obłoku odezwał 
się głos: To jest Syn mój, Wybra-
ny, Jego słuchajcie! W chwili, gdy 
odezwał się ten głos, Jezus znalazł 
się sam. A oni zachowali milcze-
nie i w owym czasie nikomu nic 
nie oznajmili o tym, co widzieli.

Mówili o Jego odejściu
Co zwraca na siebie najwięk-

szą uwagę w tej scenie? Na pewno 
fakt samego przemienienia. Mo-
ment, w którym trzej wybrani wi-
dzą swojego Mistrza w wyjątkowy 
sposób. Widywali Go w różnych 
sytuacjach, chociażby kroczącego 
po jeziorze. Piotr wtedy też chciał 
tego spróbować. Jezus pozwolił i 
udałoby mu się, gdyby nie zawa-
hanie spowodowane lękiem. Na 
Górze Przemienienia ten lęk rów-
nież towarzyszy Piotrowi. Ale sy-
tuacja jest zupełnie inna. Tu pada-

ją słowa wyrażające chęć zbudo-
wania namiotów dla tych, których 
Apostołowie dostrzegli obok Jezu-
sa, a którzy w ogóle tych namio-
tów nie potrzebowali, przebywając 
w innej rzeczywistości. Ale może 
warto skupić się na tym, o czym 
rozmawiali.

Mówili o Jego odejściu, którego 
miał dokonać w Jerozolimie. Te-
raz jasnym się staje fakt, dlaczego 
ten fragment Ewangelii czytamy w 
drugą niedzielę Wielkiego Postu. 
W końcu cały ten szczególny czas 
mówi nam o Jego odejściu, któ-
rego ma dokonać w Jerozolimie. 
Przygotowujemy się do przeżycia 
wydarzeń paschalnych, najważ-
niejszego momentu w dziejach 
zbawienia. Dlatego trzeba zwró-
cić uwagę na to kto i o czym roz-
mawia.

   Mojżesz i Eliasz. Dwie wielkie 
postacie z historii Narodu Wybra-
nego. Z historii, która ukazuje w 
jaki sposób Bóg prowadził Izrael 
drogą ku wolności. Ta droga była 
kręta, wyboista, z często spotyka-
nymi rozdrożami. Łatwo było zgu-
bić się na niej. A to wszystko za 
sprawą człowieka, który tak bar-
dzo chciał być samodzielny, które-
mu często wydawało się, że lepiej 
wie co jest dla niego właściwe. A 
gdy spostrzegał swój błąd wracał, 
choć często szło to z wielkimi opo-
rami. To, co się nasuwa na myśl, 
patrząc na tę historię, to ogromna 
cierpliwość Boga. 

Mojżesz otrzymał wielkie zada-
nie wyprowadzenia Izraela z nie-
woli egipskiej. Jego cierpliwość 
również często była wystawiana 
na próbę w czasie wykonywania 
tej misji. Samo skłonienie faraona, 
by pozwolił Żydom opuścić Egipt, 
okazało się bardzo trudne. Ale jak 
to już się udało, to przy pierwszej 
okazji Naród Wybrany zamanife-
stował chęć stworzenia sobie swo-
jego boga, korzystając z faktu, że 
Mojżesz oddalił się, by rozmawiać 
z Bogiem. Później było podobnie. 
Aż doszło do tego, że sam Moj-
żesz, ciągle prowokowany przez 
rodaków, zwątpił. Ani on, ani ci, 
którzy jako dorośli wyszli z Egip-
tu, nie weszli do obiecanej ziemi.

Prorok Eliasz także miał bar-
dzo trudne zadanie. Nie słychać 
wielu słów, jakie mogły by paść z 

jego ust, chociaż był szczególnym 
prorokiem. Mówiono o nim 
„powstał prorok jak ogień”. Żył 
w ciężkich dla Izraela czasach. 
Królem wtedy był Achab. Wraz 
ze swoją żoną Jezabel, wprowa-
dził w kraju kult Baala. To przed 
tę kobietę Eliasz musi ukrywać 
się całymi latami. Stacza straszli-
wą walkę z mocami zła obecny-
mi w pogańskim kulcie, który roz-
powszechniony jest w całym kra-
ju. Bóg daje mu nadludzkie siły 
ale i te kiedyś muszą się wyczer-
pać. Zrezygnowany ucieka na pu-
stynię. Tam otrzymuje nakaz uda-
nia się do Bożej góry Horeb. Idzie 
tam czterdzieści dni i czterdzieści 
nocy. Umocniony spotkaniem z 
Bogiem wraca i stacza walkę, prze-
łamując kult pogański. Po czym, w 
wyznaczonym przez Boga czasie, 
wóz ognisty unosi go w nieznane.

Ci dwaj, Mojżesz i Eliasz, tak 
bardzo doświadczeni przez histo-
rię, rozmawiają z Jezusem. Teraz 
to doświadczenie czeka samego 
Syna Bożego. Ale nie jest Mu ła-
twiej, bo jest Synem Bożym. Prze-
cież On też boryka się z trudno-
ściami tak, jak każdy człowiek. A 
może bardziej, bo ma wyjątko-
we zadanie. Wiemy o czym roz-
mawiali. Ale chciałoby się poznać 
szczegóły tej rozmowy. 

Może rozmawiali o kontynuacji 
zadania, jakie było postawione 
wcześniej przed Mojżeszem i 
Eliaszem. Może ci dwaj mówili o 
swoich niepowodzeniach, które 
wydarzyły się w czasie wypełnia-
nia misji powierzonej im przez 
Boga. Może padły słowa mówiące 
o tym, że niedługo nastąpi koniec 
tej trudnej drogi i wreszcie misja 
zostanie wykonana. To tak, jakby 
półtora tysiąca lat historii zbawie-
nia skupiło się teraz i zostało wło-
żone na barki Jezusa. A On ma to 
wszystko doprowadzić do końca. 

Wiemy, że Jezus doprowadził to 
do samego końca. Wiemy, a wła-
ściwie domyślamy się tylko, ile to 
kosztowało. Pamiętajmy o tym za-
wsze, a szczególnie przypominaj-
my sobie to, gdy, będąc na mszy 
świętej, będziemy starali skupić się 
na momencie przeistoczenia. To 
jest dla nas Góra Przemienienia.

Ks. Grzegorz Podlaski

Msza bez prądu
W miesiącu lutym w dzień 

wspomnienia św. Walentego, 
patrona zakochanych, przypa-
dają „Walentynki”. Wiele par 
małżeńskich, narzeczonych, za-
ręczonych lub po prostu „cho-
dzących ze sobą”, jak to określa-
ją ludzie młodzi, tego dnia wy-
rażają sobie miłość. Czynią to 
na różne sposoby: miłym sło-
wem, pocałunkiem, bukietem 
kwiatów lub drobnym prezen-
tem. Od miłości wszystko się 
zaczyna. Także małżeński owoc 
jakim jest poczęcie nowego 
dziecka. I to jest najpiękniejszy 
prezent jaki zakochani małżon-
kowie mogą otrzymać od Boga, 
ale w jakimś znaczeniu także 
dać sobie wzajemnie. Miłość, 
którą otrzymują rodzice od no-
wego życia, które zrodzili, jest 
bezcenna.

Zapraszamy 25 lutego na 
godz. 20:00 do najstarszego 
kościoła w Nowogardzie. Ko-
lejna Msza św. z Życiem bez 
prądu, ostatnia przed Dniem 
Świętości Życia 8 kwietnia 
(25 marca Mszy św. z Życiem 
bez prądu nie będzie, ponie-
waż uroczystość Zwiastowa-
nia Pańskiego przeniesiona 
została na 8 kwietnia tj. Dzień 
Świętości Życia). Zapraszamy 
nie tylko pary zakochane, ale 
wszystkich, którzy chcą pomo-
dlić się w intencji nowego, po-
czętego życia ludzkiego. Niech 
przychodzące na świat dzie-
ci będą dla rodziców „walen-
tynką”, czyli kimś chcianymi, 
oczekiwanym i kochanym :)

Z pozdrowieniami
Donum Vitae Nowogard

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego

w Nowogardzie
z a p r a s z a 

aktywnych seniorów 
na kolejne spotkanie z cyklu

„Spotkajmy się w Bibliotece”
26 lutego br. /wtorek/ godz. 16.30

w programie:
spotkanie z 

Panem Franciszkiem Łuczko, 
rozmowa o ŚWIĘTEJ GÓRZE ATHOS 
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PIĄTEK 
Mecz piłkarski - godz. 17:40 
Ekstraklasa 
KGHM Zagłębie Lubin - 
Pogoń Szczecin

Pan Troll - godz. 21:00
SOBOTA 

Czarne rytmy (Hip Hop, Soul, 
R&B, Dancehall, Reggae, 
SKA, Nufunk, Dubstep i wie-
le, wiele innych gorących 
brzmień!), house i funk, a w 
przerwie starcie tytanów:

 Andrzej Gołota vs. 
Przemysław Saleta

Wszystkich gorąco zapraszamy!!!
Dominik Tomczyk

Czy burmistrz się znowu pomylił, czy kłamał?
Takie pytanie, zadam publicznie burmistrzowi na najbliższej sesji Rady Miejskiej po wydarzeniach, jakie miały miejsce w Nowogardzie 
w przeciągu ostatnich trzech miesięcy. Na grudniowym spotkaniu z działkowcami w Bibliotece, uczestnicy mieli okazję usłyszeć dekla-
rację, w której burmistrz Czapla obiecał działkowcom ujęcie w budżecie Gminy Nowogard  270 000,00 zł na plany zagospodarowania 
przestrzennego obejmujące ogrody działkowe. 

Podczas komisji rewizyj-
nej toczyliśmy dyskusję na te-
mat tych 270 000,00 zł., gdzie 
burmistrz walcząc jak lew mó-
wił, cytuję: „chcę zabezpie-
czyć działkowcom to, że oni 
zawsze tam będą mieli tere-
ny pod te działki”. Jakież było 
moje zdziwienie podczas sesji 
i dyskusji nad budżetem, kie-
dy okazało się, że burmistrz 
mówiąc o planach zagospoda-
rowania na ogrody działkowe, 
mówi o innej kwocie 90 000,00 
zł. Burmistrz wyjaśnił radnym 
na komisji finansowej, że mó-

wiąc wcześniej działkowcom 
o  kwocie 270  000,00 zł., po 
prostu się pomylił. Od, co to 
dla burmistrza, taka drobna 
pomyłka 180  000,00 zł gmin-
nych pieniędzy. 

Nie wracałbym do tej sytu-
acji, gdyby nie kolejny dziw-
ny fakt. Otóż zapoznając się z 
materiałami na najbliższą sesję 
tj. 27 lutego, znalazłem w po-
rządku obrad punkt dotyczący 
emisji obligacji. Na grudnio-
wej sesji burmistrz tłumaczył 
m.in., iż gmina w  2013 roku 
ponownie wyemituje kolejną 
cześć obligacji na zakończe-
nie remontu szpitala, bo szpi-
tal to najważniejsza inwesty-
cja. Skarbnik wyjaśniał: „Na 
remont szpitala wydajemy łącz-
nie 20 mln rozłożone na 3 lata 
(5 mln w roku 2011, 9 mln w 
2012 i 6 mln w 2013).

Jakież było moje zdziwie-
nie, kiedy w punkcie odnośnie 
emisji obligacji, na najbliższej 

sesji nie było śladu po kwocie 
6  000  000,00 zł na przebudo-
wę szpitala, natomiast widnia-
ła tam suma 9  000  000,00 zł, 
czyli o 3 000 000,00 zł więcej. 
Chciałbym od razu wytłuma-
czyć mieszkańcom, że emisja 
obligacji jest to swoisty dług, 
który gmina będzie przez na-
stępne lata spłacać. Pisząc gmi-
na, mam na myśli oczywiście 
jej mieszkańców, ponieważ to 
mieszkańcy najbardziej odczu-
ją w swoich domowych budże-
tach wzrost podatków, które 
koalicja sld-psl z burmistrzem 
Czaplą na czele, od dwóch lat 
regularnie podnosi. Już dziś 
przedsiębiorcy, rolnicy i po-
zostali mieszkańcy łapią się za 
głowę otrzymując nakazy płat-
nicze z gminy. 

Warto w tym miejscu posta-
wić pytanie, dlaczego w grud-
niu przy ustalaniu budżetu na 
2013 rok burmistrz nie mó-
wił o emisji obligacji na kwo-

tę aż 9  000  00,00? Dlacze-
go burmistrz chce o kolejne 
3 000 000,00 zł zadłużać gmi-
nę. Czy kolejny raz się pomy-
lił, czy celowo okłamał rad-
nych, a poprzednio działkow-
ców? Jeśli to jest pomyłka na 
kwotę 3 000 000,00 zł, to może 
ona wszystkich mieszkańców 
bardzo kosztować (zapewne 
najmniej burmistrza zarabia-
jącego miesięcznie 12 000 tyś 
zł). A jeśli burmistrz celowo 
okłamał radnych, to do cze-
go jest zdolny (nawet sąd po-
twierdzał tę jego umiejętność), 
to czy radni koalicji sld-psl 
głosując za budżetem wiedzieli 
co robią, zadłużając mieszkań-
ców? Czy Burmistrz Czapla, 
rzekomo ekonomista, nie wie, 
że można zdobywać pieniądze 
nie tylko przez branie kredy-
tów, ale również przez pozy-
skiwanie środków unijnych, 
jak czynią to inne gminy?

Mówiąc o środkach unij-

nych warto przypomnieć, że 
gmina Nowogard z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
mogła otrzymać w 2013 roku 
dofinansowanie w wysokości 
1 218 322,00 zł (75% dofinan-
sowania) na budowę kanaliza-
cji na terenach wiejskich. In-
formacja znajduje się na stro-
nie www.prow.wzp.pl. Nieste-
ty dofinansowanie przepadło, 
ponieważ burmistrz nie poje-
chał w grudniu podpisać umo-
wy do Marszałka Wojewódz-
twa, oraz nie zawarł w budże-
cie środków na to zadanie.  

Jaki będzie finał całej spra-
wy, dowiemy się na sesji Rady 
Miejskiej 27 lutego, tym razem 
w ZSO w  Nowogardzie na ul. 
Bohaterów Warszawy 78, o go-
dzinie 14:00. Zapraszam na nią 
mieszkańców.

Michał Wiatr
Klub Radnych Wspólny 

Nowogard

A jednak Kulice  
w Nowogardzie…

Poniżej publikujemy odpowiedź, 
wyjaśnienie w sprawie tajemnicze-
go znaku, który pojawił się w ze-
szłym tygodniu przy ulicy Boh. 
Warszawy, podpisane przez p. Ewę 
Jakubcewicz, z Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Nowogardzie.  Jak in-
formowaliśmy, ustawiony w mie-
ście znak wskazuje drogę do odda-
lonych o kilka kilometrów Kulic. 
Wywołało to nie tylko nasze zdzi-
wienie, ale także kierowców i prze-
chodniów. Okazuje się, że winne 
wszystkiemu są obręby geodezyjne, 
które mówiąc wprost, zamiast po-
rządkować przestrzeń architekto-
niczną, wprowadzają wiele zamie-
szania. A może by tak, zamiast sta-
wiać kolejne tablice, poszerzyć gra-
nice miasta Nowogardu?

Red. 
 W nawiązaniu do artykułu z 

dnia 15 lutego 2013r. pod tytułem  
„Do Kulic przez pole, boisko     i las?” 
opublikowanym w Dzienniku No-
wogardzkim nr 13 uprzejmie wyja-
śniam.

Mieszkańcy naszej gminy zauwa-
żają rozwijające się budownictwo 
mieszkaniowe jednorodzinne na 
obrzeżach miasta Nowogard. Jed-
nakże wybudowane budynki miesz-
kalne nie znajdują się w granicach 

administracyjnych miasta Nowo-
gard. Takie sytuacje mają miejsce 
w obrębie Miętno, gdzie nowo wy-
budowane budynki mieszkalne jed-
norodzinne położone są przy  ul. T. 
Kościuszki  lub  przy ul. Gen. Bema.     

Podobna sytuacja występuje przy 
ul. Boh. Warszawy przy drodze pro-
wadzącej na sztuczne lodowisko 
Orlik, jednakże nowo wybudowane 
budynki położone są w obrębie Ku-
lice.    

Na podstawie art. 47a  ust. 1 pkt. 1 
i ust. 5 ustawy  z  dnia 17 maja 1989 
roku Prawo geodezyjne  i kartogra-
ficzne (Dz. U. z 2010 r. nr 193 poz. 
1287 z późn. zm.) dla nowo wybu-
dowanych budynków mieszkalnych 
w poszczególnych obrębach nada-
je się kolejne numery porządkowe 
nieruchomości nawet, jeśli są po-
łożone w znacznej odległości od sa-
mej wsi (vide: Kulice lub Miętno).       

Na wniosek właściciela nierucho-
mości nowo wybudowanego budyn-
ku mieszkalnego położonego przy 
granicy miasta Nowogard lecz w 
obrębie Kulice, został umieszczony 
drogowskaz przy ul. Boh. Warsza-
wy wskazujący numery porządkowe 
nieruchomości „Kulice Nr 30-40”. 

p.o Kierownika Wydziału GNGiR 
UM

Ewa Jakubcewicz 
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„Nasi przedsiębiorcy” - Sklep „Anusia” 

Pracują w niezwykłym świecie zabawek
Kiedyś dzieci zachwycały się drewnianymi klockami. Dziś jest inaczej. Asortyment jaki proponują sklepy z zabawkami, przysparza nie-
mal o zawrót głowy. W kolejnej odsłonie z cyklu „ Nasi Przedsiębiorcy” prezentujemy  sklep dla dzieci „ANUSIA”, który funkcjonuje 
na nowogardzkim rynku od 21 lat. Jego właścicielami  są Maria i Janusz Białczak, którzy o tym czym dzisiaj chcą bawić się dzieci, wie-
dzą niemal wszystko.  

Dziennik Nowogardzki: 
Czy pamiętacie państwo za-
bawki, którymi się bawiliście 
jako dzieci? 

Maria i Janusz Białczak: To 
było już dość dawno temu, ale 
oczywiście, że pamiętamy. Mój 
mąż miał konia na biegunach 
ulepionego z gipsu z naturalną 
grzywą. A ja lalę, która zosta-
ła przywieziona mi w prezencie 
z NRD. Dziś już tych zabawek 
oczywiście nie mamy, ale po-
zostały one w naszej pamięci, 
jako sentymentalne wspomnie-
nia z dzieciństwa.  

Swoistym okresem na ryn-
ku zabawek dla dzieci był 
PRL. Nie było takiego wy-
boru jak dzisiaj. Dzieci też 
w większym stopniu musia-
ły sobie same zorganizować 
wolny czas. 

To prawda. Wiele zabawek z 

tamtego okresu zapadło w na-
szej pamięci, jak choćby popu-
larny bąk, czy żabka nakręcana 
na kluczyk. Nie możemy rów-
nież pominąć elektronowego 
mózgu, który zamiast proceso-
ra miał pod płytką wiele kabel-
ków, które były podłączone do 
żaróweczki, która zapalała się 
gdy dziecko poprawnie odpo-
wiedziało na pytanie, wtykając 
w poprawne miejsce specjalną 
zatyczkę. Były również inne gry 
takie jak „ kapsle” czy postacie 
z bajek, które wówczas były po-
kazywane w TV. 

Właściwie to, to pytanie 
powinienem zadać, jako jed-
no z pierwszych -   jakie były 
początki państwa sklepu i 
skąd właściwie taki pomysł, 
by trudnić się handlem wła-
śnie tego rodzaju asortymen-
tem?

Pamiętamy dobrze ten czas, 
był to rok 1992. Wówczas za-
częły upadać państwowe zakła-
dy. Ja również straciłam pracę w 
ramach zwolnienia grupowego 
w Zarządzie Melioracji Urzą-
dzeń Wodnych w Nowogardzie. 
Mimo otrzymania odprawy, nie 
wiedzieliśmy z mężem, co robić 
dalej ze swoim życiem? Wtedy 
to narodził się pomysł otworze-
nia sklepu. Jak chciałam sprze-
dawać zabawki, a mąż artyku-
ły motoryzacyjne. Ostatecznie 
wybraliśmy to, czym zajmuje-
my się do dzisiaj. Wybudowali-

śmy sklep przy ul. Zielonej. Tam 
prowadziliśmy handel przez 18 
lat.   Później przenieśliśmy się 
na ulicę 3 Maja, gdzie kiedyś 
funkcjonował sklep spożywczy 
„Społem”. 

  Jak wspominacie państwo 
początki pracy na własny ra-
chunek?

Staraliśmy się pracować i 
zaspokajać potrzeby naszych 
klientów. Dlatego robiliśmy 
wszystko, by trafić w ich gu-
sta, często słuchając ich potrzeb 
i sugestii, które zgłaszali nam 
podczas odwiedzania naszego 
punktu handlowego. 

Podpowiedzi klientów do-
prowadziły państwa do tego, 
że asortyment się rozrastał? 
Jednocześnie bardzo rozwijał 

się rynek artykułów dla dzie-
ci.  

To był czas zabawek nie fir-
mowych, najczęściej z napisem 
„made in China” ( wyprodu-
kowane w Chinach – dop. red) 
. Zabawek markowych było 
wówczas niewiele. Dziś jak 
wiemy   jest już inaczej. Każda 
zabawka mimo, że najczęściej 
robiona jest nadal w Chinach, 
to posiada już wymagane cer-
tyfikaty i stosowne oznaczenia. 
Jest też opatrzona logiem pro-
ducenta, na które klienci zwra-
cają uwagę podczas wyboru 
produktu. Wpływ na to mia-
ła zmiana mentalności kupu-
jących, którzy zaczęli zwracać 
uwagę na jakość i wykonanie 
zabawek, myśląc o bezpieczeń-
stwie swoich pociech.  

No właśnie, bezpieczne za-
bawki. To zagadnienie, na 
które duży nacisk w rekla-
mach kładą producenci. Czy 

wszystkie zabawki powinny 
mieć atesty? 

Uważamy, że bezwzględnie 
tak. Atesty są potrzebne, gdyż 
chodzi tu o bezpieczeństwo i 
zdrowie, a nawet życie dzieci. 
Zwracamy więc uwagę rodzi-
com na to, aby przed dokona-
niem zakupu przyjrzeli się, czy 
dana zabawka jest odpowied-
nia dla ich dziecka, chociażby 
ze względu na wiek. 

To musi być dość trudne za-
danie. Asortyment artykułów 
dla dzieci jest tak ogromny, 

że rodzice z pewnością mają 
spory problem by wybrać od-
powiedni prezent dla swo-
ich pociech? Tym bardziej, że 
maluchy oglądające reklamy, 
często zamiast pluszowego 
misia, wołają np. tableta.  

Dlatego uważamy, że rodzic 
powinien wybrać zabawkę od-
powiednią do wieku swojego 
dziecka. Zresztą, alternatywą 
są przecież tablety zabawkowe, 
które mają bardzo ładne kolory 
i pouczające funkcje. 

Dobrze, jak zatem wygląda 
oferta państwa sklepu? 

Nasza oferta to ponad 3 tysią-
ce pozycji. Asortyment jest skie-
rowany do dzieci w różnym wie-
ku. Posiadamy zabawki kilku-
nastu renomowanych firm, ta-
kich jak: Mattel, Siku, Lego czy 
Fisher Price. Oprócz zabawek 
w ofercie mamy także łóżecz-
ka, wózki dziecięce, odzież i 
obuwie dla dzieci. W tym 

Maria i Janusz Białczak

Sklep ANUSIA mieści się na ulicy 3 Maja

Załoga sklepu jest jeszcze  młoda, ale bardzo doświadczona w branży sprzedaży zabawek i artykułów dziecięcych
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asortymencie również 
staramy się sprowadzać 

pro-dukty markowe, o dobrej 
jakości. Jest to szczególnie waż-
ne w przypadku butów. Po-
stawiliśmy na trzy wiodące  
marki tj. Bartek, Kornecki oraz 
Daniel. Produkty tych firm za-
pewnią prawidłowy rozwój sto-
py  małego     dziecka, i  ideal-
ne sprawdzają się podczas sta-
wiania jego pierwszych kro-
ków.   Kończąc odpowiedź na 
to pytanie chcemy dodać, że w 
tym biznesie bardzo istotną rolę 
spełnia reklama. To ona nada-
je ton i wyznacza obecne trendy 
które obowiązują. 

 
Reklama to jedno. Dużo 

jednak zależy od samego 
sprzedawcy, a także odpo-
wiedniego wyeksponowania 
towaru na półce. Muszę przy-
znać, że u państwa jest dość 
ciasno. Czy to nie przeszka-
dza w prowadzeniu handlu? 

To prawda. Ale ten lokal 
nie jest naszą własnością i 
nie możemy w nim robić ja-
kichś radykalnych zmian. Sklep 
mamy duży, ale jak pan widzi, 
miejsca jest tu bardzo niewiele, 
gdyż towaru mamy sporo i zaj-
muje on w zasadzie każdy wol-
ny kątek. Rynek zabawek wciąż 
się mocno rozwija. Praktycznie 
co chwila pojawiają się jakieś 
nowości. Musimy za tym nadą-

żać. Przyznam się panu, że my-
ślimy o niewielkiej moderniza-
cji powierzchni sklepu lub też 
o zmianie lokalizacji. Mimo to 
chcemy powiedzieć, że jesteśmy 
akredytowanym sklepem firmy

 Fisher Price, która zdecydo-
wała się nam zaufać i przydzie-
lić właśnie to wyróżnienie, co 
na pewno nie było łatwe. Wy-
mogi jakie postawiła firma nie 
były łatwe. Wiązało się to z za-
pewnieniem odpowiedniego 
miejsca na ich produkty.  Poza 
tym, cała nasza załoga, którą 
stanowi 6 osób, musiała przejść 
odpowiednie szkolenie.  Jeste-
śmy również sklepem patronac-
kim takich firm jak: Trefl, Cobi, 
Simba czy Hasbro.

No właśnie, poproszę te-
raz opowiedzieć coś o swoich 
pracownikach?  

Na obecną chwilę zatrudnia-
my 6 osó, w tym jedna osoba 
jest na urlopie macierzyńskim. 
Są to osoby bardzo oddane dla 
tej pracy i za to chcielibyśmy im 
podziękować. Ale tutaj musimy 
wyróżnić naszego szczególne-
go pracownika, jakim jest pan 
Darek, który pracuje u nas od 4 
lat. Potrafi dobrać dla dziecka i 
zabawkę i ciuszek jaki jest po-
trzebny. Jest bardzo lubiany za-
równo przez dzieci, jak i rodzi-
ców. My oczywiście też darzy-
my go sympatią. Warto to pod-

kreślić, ponieważ rzadko zda-
rza się, aby mężczyzna był tak 
dobrym sprzedawcą zabawek 
czy ubranek dla dzieci. Darek 
jest takim naszym dobrym du-
chem w sklepie, którego czasami 
nazywamy „rodzynkiem”. 

Prowadzenie działalności 
gospodarczej, a raczej jej po-
wodzenie, zależy też od wielu 

uwarunkowań zewnętrznych. 
Jednym z nich jest znaczenie 
miasta w którym się handluje, 
jego pozycja w regionie, 
prestiż. Ostatnio pojawiła 
się inicjatywa zmiany nazwy 
powiatu na nowogardzko-
goleniowski. Czy państwa 
zdaniem to dobry pomysł?

Tą inicjatywę popieramy cał-
kowicie i widzimy w niej duży 

sens. A dlaczego? Bo nie może 
być tak, że pieniądze które na-
leżą się dla naszej gminy, zabie-
ra nam powiat. Dobrym przy-
kładem jest sprzedany budy-
nek „Harcówki”, z której środki 
właśnie zasiliły kasę powiatu. 
Bardzo mocno przedyskutowa-
liśmy artykuł, który na ten te-
mat ukazał się w państwa ga-
zecie tj. DN. Naszym zdaniem 
jest to najlepszy przykład na to, 
ile tracimy nie będąc powiatem. 
Nowogard potrzebuje jeszcze 
bardzo wielu inwestycji, szcze-
gólnie w miejsca pracy. Nowe 
chodniki, skwerki, a także mar-
kety, i inne dekoracje chleba 
nam nie dadzą. Zresztą, z jed-
nej strony próbuje się zadbać 
o estetykę miasta, a z drugiej 
wycina się bezmyślnie drzewa. 
Niestety, mamy wrażenie, że to 
miasto za chwilę będzie całe z 
betonu…

Na zakończenie, proszę 
zdradzić naszym Czytelni-
kom, co państwo robicie, gdy 
nie jesteście w sklepie?  

Na pewno nie myślimy o za-
bawkach, ale o domu i odpo-
czynku. Mamy przecież córkę i 
syna oraz zięcia i wnuki - Jul-
kę i Bartka. Mąż jest również 
myśliwym, więc w wolnych 
chwilach wychodzi do lasu.  

 Rozmawiał: Jarek Bzowy  

Pan Darek wśród zabawek bardzo dobrze się czuje i wie na ich temat bardzo wiele

Kto szefem nowogardzkiej policji? 

Komendant poszukiwany
Wszystko wskazuje na to, że nowego komendanta nowogardzkiej policji poznamy dopiero pod koniec marca. Wtedy to ma się zakoń-
czyć  postępowania kwalifikacyjne na to stanowisko, które ogłosił  kilka dni temu komendant powiatowy w Goleniowie. 

Wakat na stanowisku sze-
fa nowogardzkiej policji jest 
od 5 listopada ubiegłego roku. 
Wtedy to, dotychczasowy ko-
mendant KP w Nowogardzie,  
nadkom. Leszek Nowak, zo-
stał  oddelegowany do peł-
nienia obowiązków zastęp-
cy komendanta powiatowe-
go policji w Goleniowie (ofi-
cjalną nominację na to stano-
wisko otrzymał 1 lutego br.). 
Jego obowiązki do czasu po-
wołania nowego komendan-
ta, przejął podinsp. Mariusz 
Nowak. 

Na początku lutego, tym ra-
zem komendant powiatowy 
policji w Goleniowie, ogłosił 
nabór na stanowisko komen-
danta policji w Nowogardzie. 
Jakie kryteria muszą spełnić 
kandydaci? Przede wszystkim  
muszą być w czynnej służbie 
policji i wykazać się wyższym 

wykształceniem (powiąza-
ne z zarządzaniem organiza-
cją i ludźmi). Wśród kwalifi-
kacji „pożądanych” wymienia 
się m.in. 8 letni staż pracy na 
policji,  co najmniej  5 letnie 
doświadczenie  w realizowa-
niu zadań w służbie krymi-

nalnej lub prewencyjnej, albo 
w obydwu tych służbach. Co 
ciekawe chętni do objęcia do-
wodzenia w nowogardzkim 
komisariacie będą musie-
li złożyć pisemne oświadcze-
nie „potwierdzające występo-
wanie lub nie zależności kan-

dydata, tj. bycia małżonkiem, 
krewnym, do drugiego stop-
nia włącznie, lub powinowa-
tym pierwszego stopnia oraz 
stosunku przysposobienia, 
opieki lub kurateli z pracow-
nikiem lub policjantem Ko-
misariatu Policji w Nowogar-

dzie”. Dziwne jest, że wśród 
długiej listy wymaganych 
kwalifikacji nie ma tych mó-
wiących chociażby o niepo-
szlakowanej opinii. 

Zgodnie z treścią ogłoszenia 
wydanego przez komendanta 
powiatowego policji w Gole-
niowie postępowanie kwali-
fikacyjne ma być zakończone 
22 marca. Natomiast dzisiaj 
(22 lutego) kandydaci mieli 
czas na złożenie swoich ofert. 

Dział kadr przyjmuje ofer-
ty do 22 lutego. Dopiero po 
tym terminie będziemy mo-
gli ujawnić ilu kandydatów 
się zgłosiło – informuje Marta 
Maciejuniec, rzecznik praso-
wy Komendanta Powiatowe-
go Policji w Goleniowie. 

O wynikach konkursu po-
informujemy natychmiast po 
jego zakończeniu. 

MS

Wejście do Komisariatu Policji w Nowogardzie przy ul. Wojska Polskiego
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Klub Kolekcjonera:

Giełda „Osobliwości  
i rozmaitości” w NDK
Klub Kolekcjonera, Koło Numizmatyczne Nowo-
gard, zaprasza dnia 24 lutego 2013 roku (niedziela) 
na godzinę 16:00 do Nowogardzkiego Domu Kultury 
na giełdę kolekcjonerską „Osobliwości i rozmaitości”. 

W programie: skup, wymiana, 
sprzedaż, wycena- banknotów, 
medali, orderów, monet, litera-
tury oraz innych eksponatów. 
Będą prowadzone zapisy, które 
umożliwią wstąpienie do koła 
numizmatycznego oraz klubu 
kolekcjonera. 

Zapraszamy i czekamy!!! 

Z okazji Dnia Języka Ojczystego… 

Polacy nie gęsi? 
Wczoraj obchodzony był Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, zwany też Dniem Dziedzictwa Językowego. W jakiej kondycji jest 
nasz ojczysty język? Co mu zagraża, a co sprzyja? O tym w krótkiej rozmowie jaką z okazji wczorajszego święta przeprowadziliśmy z 
panią Małgorzatą Wojtyniak, nauczycielką Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie. 

Dziennik Nowogardzki: 21 
lutego ogłoszono Międzyna-
rodowym Dniem Języka Oj-
czystego. Czy pani zdaniem 
w procesie kształcenia języ-
kowego, tego typu daty po-
winny być w jakiś szczególny 
sposób zauważane? 

Małgorzata Wojtyniak: Z 
jednej strony jesteśmy prze-
ciwni okazjonalnemu zwraca-
niu uwagi na jakiś problem. 
Z drugiej, może to być dobry 
moment, by uzmysłowić so-
bie, na co powinniśmy zwrócić 
uwagę. Zmusić się do pewnej 
refleksji, zdiagnozować i na-
zwać problem. 

Przed jakimi zagadnienia-
mi stoi zatem dzisiaj język 
polski?

Poważny problem stanowi 

skrótowość komunikowania 
się młodych ludzi. Oczywiście 
to w dużej mierze zasługa no-
woczesnych narzędzi, za po-
mocą których, młodzież dzi-
siaj między sobą rozmawia. 
Wypowiedzi są bardzo krótkie, 
sztancowe i pourywane. Kule-
je zatem rozbudowywanie wła-
snej wypowiedzi, wzbogacanie 
zasobu słów. Mam tu na my-
śli język mówiony. W tym pi-
sanym występują raczej pro-
blemy natury poprawnościo-
wej, czyli fleksja, składnia, or-
tografia. Sądzę jednak, że dzi-
siaj należy zwrócić także uwa-
gę na inne, ważne zagadnienie. 
Korzystamy chętnie z zapoży-
czeń. One przenikają do na-
szego języka. Tyle, że używa-
my ich w nieodpowiednich 

kontekstach. Przykładem tego 
są takie wyrazy jak, spolegliwy 
czy dylemat. Choć są one bar-
dzo popularne nie do końca, 
znamy ich znaczenie.  

Dlaczego tak się dzieje? 
Jesteśmy bardzo zależni od 

tego, jaki styl komunikowania 
narzucają nam media. Zresztą 
one też wpływają na to, co dla 
nas staje się bardziej ważne, 
a co mniej. Środki masowe-
go przekazu stosują język mó-
wiony, prosty. I to sprawia, że 
niektóre wyrazy robią ogrom-
ną karierę np. słowo dokład-
nie, ciężko, szalenie. Ja to na-
zywam słowa „wytrychy”, czy-
li takie, które zatarły już daw-
no swoje pierwotne znaczenie. 
I choć są używane często, nie-
wiele już mówią.  Jest to oczy-
wiście proces, od którego nie 
da się uciec. Świadectwo na-
szych czasów - otwarcia gra-
nic, możliwości przemieszcza-
nia się, nauki języków obcych. 

A jak to słowotwórstwo, o 
którym pani mówi, wpłynęło 
na jakość ortograficzną for-
mułowanych przez młodych 
ludzi zadań? 

Muszę z przykrością stwier-
dzić, że umiejętności ortogra-
ficzne spadły. Trudno jednak 
stwierdzić, że to wina przeni-
kania do języka różnych na-

leciałości. Z jednej strony, to 
efekt proporcji, jakie na ten 
fragment nauczania języka 
kładzie program. Z drugiej, 
pojawiają się dylematy jak np. 
zapisać słowo „ketchup”, które 
jest zapożyczone  z języka an-
gielskiego. Słowniki dopusz-
czają również zapis fonetyczny. 
Wydaje mi się, że to dobre roz-
wiązanie. Dlatego, że pisząc we 
własnym języku, nie możemy 
czuć się zagubieni, gdy bom-
bardują nas nazwy obcojęzycz-
ne. Przecież nie jesteśmy w sta-
nie znać wszystkich obcych ję-
zyków, ale też posługiwanie się 
wyrazami, które przeniknęły 
do naszego języka ojczystego, 
nie może sprawiać nam trud-
ności. Natomiast przyznam 
szczerze, że natrętne stosowa-
nie wyrazów obcych burzy ko-
munikację. 

Jak zatem chronić nasz 
ojczysty język przed tymi 
wszystkimi „niebezpieczeń-
stwami”? 

Obawiam się, że nie uda się 
całkiem temu przeciwdziałać. 
Natomiast, jeśli będziemy w 
taki sposób zubożać swój język, 
chociażby używając zbyt wie-
lu słów „wytrychów”, straci na 
tym również jakość komuni-
katów, jakie kierujemy do sie-
bie.  Można powiedzieć, że się 

kogoś lubi, kocha, że ktoś jest 
ciekawą osobowością, a moż-
na zamknąć to jednym słowem 
np. fajny. Tyle, że jak wspomi-
nałam, za tym niewiele idzie. 
Fajny bowiem będzie kolega 
który pożyczył grę, ale i dziew-
czyna, która się podoba. Fajna 
będzie książka, która wywarła 
na nas ogromne wrażenie i ro-
mansidło niskich lotów. W tym 
sensie jest to zagrożenie dla 
bogactwa języka. Zaobserwo-
wałam podczas pracy z ucznia-
mi jeszcze jedno niepokojące 
zjawisko. Zdumiewa mnie, że 
w tych tekstach znajduję wy-
raz „ciuchy”, uznawany przez 
uczniów za wyraz należący do 
płaszczyzny literackiej. Nie za-
uważają tej niestosowności sty-
listycznej, granicy pomiędzy 
językiem kolokwialnym po-
tocznym, a językiem pisanym. 
Oczywiście przyczyny można 
szukać w tym, że dzisiaj mło-
dzież czyta mniej książek, że w 
filmach które ogląda są raczej 
proste dialogi, natomiast bra-
kuje świadomości stylistycznej. 
Chociaż nie można też tego ge-
neralizować. Wiele młodych 
osób pielęgnuje swoje słownic-
two. Dba o dobry styl wypo-
wiedzi. Nie jest więc tak źle. 

Dziękuję za rozmowę. 
Rozmawiał Marcin Simiński 

Małgorzata Wojtyniak
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II liga: Awans Jastrzębia Łosośnica!

I liga: Trudna sytuacja Tubisi
W niedzielę (17 lutego) w hali ZSO rozgrywana była Nowogardzka Amatorska Liga Piłkarska. W II lidze odbyły się dwie kolejki, tym 
samym zakończyła się już runda zasadnicza - od przyszłego sezonu w I lidze zagra Jastrząb Łosośnica. Na drugiego beniaminka trzeba 
poczekać do finałowego meczu fazy play-off.

Na początek rywalizowały 
dwa najsłabsze zespoły w II li-
dze- Zamkowa 7 i FC Rezer-
wa. Po chaotycznej i szarpanej 
grze, lepsi okazali się spadko-
wicze wygrywając 2:0. Drugi 
mecz dnia niemal rozstrzygnął 
już losy awansu. Parasol podej-
mował Olimpiakos- zwycię-
stwo pozwoliłoby tej drużynie 
zająć pierwsze miejsce w przy-
padku straty punktów przez 
Jastrząb. Wszystko zaczęło się 
dobrze dla Parasola, który do 
przerwy prowadził 1:0 po golu 
Kościuka. Olimpiakos jednak 
walczył ambitnie do końca i 
za sprawą gola Dropińskiego, 
pozbawił ostatecznie Parasol 
szans na 1 miejsce. Piłkarzom 
z Łosośnicy nie pozostało nic 
innego jak tylko wygrać w 3 
meczu tego dnia. Strażak Wy-
szomierz nie był w stanie za-
trzymać zawodników z B-Kla-
sy, którzy gromią rywali 6:0. 
Teraz awans Łosośnicy mógłby 
odebrać tylko Pomorzanin II 
w przypadku zwycięstwa prze-
wagą 7 bramek - ciężkie za-
danie, ale nie niewykonalne... 
Zanim jednak doszło do tego 
meczu, rozegrano jeszcze dwa 
spotkania. Najpierw Parasol 

pokonuje 2:1 zespół Zamkowej 
7, następnie Strażak Wyszo-
mierz dzieli się punktami z FC 
Rezerwą po remisie 2:2. Za-
tem, pozostał tylko jeden mecz 
rundy zasadniczej. Spotka-
nie lepiej rozpoczęli piłkarze z 
Łosośnicy, którzy po golu Ra-
fała Barana objęli prowadze-
nie. Mimo wszystko zawodni-
cy z Nowogardu ani myśleli się 
poddawać i jeszcze przed prze-
rwą zdążyli zdobyć dwie bram-
ki. W drugiej części gry kibice 
oglądali mnóstwo strzałów i 
interwencji bramkarzy, sku-
teczniej uderzali zawodnicy Ja-
strzębia, którzy dorzucili kolej-
ne dwie bramki. Pomorzanin 
zdołał jeszcze w końcówce wy-
równać po przepięknej bramce 
Jarosława Fijałkowskiego. Po-
tężne uderzenie w okienko od 
poprzeczki - było zarazem tra-
fieniem dającym Fijałkowskie-
mu koronę Króla Strzelców w 
rozgrywkach II ligi NALP w 
sezonie 2012/2013. 

I liga rozgrywała jedną z 
trzech ostatnich kolejek, więc 
nie trudno się domyśleć, że ry-
walizacja staje się coraz bar-
dziej emocjonująca. Na począ-
tek nie lada gratka dla kibiców: 

Bad Boys przeciwko Budowla-
nym. Wynik otwiera niezwykle 
precyzyjny strzał z rzutu wol-
nego Marcina Miklasa, który 
dorzucił jeszcze jedną bram-
kę. Kolejne dwie były autor-
stwa Krystiana Miklasa, a dzie-
ła „zniszczenia” dopełnił Ma-
ciej Gołdyn, ustalając wynik 
tego meczu na 5:1 dla „Złych 
Chłopców”. W kolejnym me-
czu rywalizacja o utrzyma-
nie- czyli naprzeciw siebie ze-
społy okupujące dwa ostatnie 
miejsca w tabeli. Probud Wy-
szomierz po raz kolejny udo-
wadnia, że nie ma zamiaru że-
gnać się z I ligą i w efektow-
nym stylu ogrywa Tubisi 4:1. 
To był kluczowy mecz dla obu 
ekip i trzeba przyznać, że Tu-
bisie są już w fatalnej sytuacji. 
Do końca jeszcze tylko dwie 
kolejki i nawet jeśli Tubisie wy-
grają dwa ostatnie mecze, to 
może i tak nie wystarczyć... W 
przed ostatnim meczu Czarne 
Chmury wygrywają z Senio-
rami po walkowerze, wszystko 
za sprawą niedopatrzeń wiceli-
dera. Przez większą część dru-
giej połowy w szeregach Senio-
rów na parkiecie występowało 
trzech graczy zrzeszonych. Re-

gulamin rozgrywek mówi, że 
w drużynie może być 4 graczy 
zrzeszonych, ale tylko dwóch 
na parkiecie. To niezwykle 
kosztowna strata punktów- dla 
Seniorów może nawet ozna-
czać przegrane mistrzostwo! 
Dodajmy, że mecz pierwotnie 
zakończył się wynikiem 2:2, a 
zgromadzeni kibice oglądali 
świetne widowisko. Na koniec 
niedzielnych gier  pojedynek 
piłkarzy Jantaru oraz Pampe-
luny Pereiros, która przed tym 
meczem była w ogromnym 
dołku. Po ostatnim gwizdku, 
jednak to Pampeluna cieszy-
ła się z trzech oczek aplikując 
aż pięć bramek swoim rywa-
lom- a tym samym przełamu-
jąc się. Dobre zawody rozegrał 

Arek Balcer, zdobywca dwóch 
bramek. Honor Jantaru ura-
tował Kamil Lewandowski. O 
Jantarze mówiło się, że to kan-
dydat na mistrza, a jak się oka-
zuje, to oscyluje w rejonach 5 – 
7 miejsca. Uważać muszą rów-
nież gracze Budowlanych, któ-
rzy mają 1 punkt przewagi nad 
strefą spadkową. Na plus za-
sługuje gra Czarnych Chmur, 
którzy z ligowej otchłani pod-
nieśli się i włączyli w pościg za 
liderem, jednak czy wystarczy 
im kolejek? W przyszłym ty-
godniu drugoligowcy rozpo-
czynają już fazę play-off, w I 
lidze jak wskazuje tabela robi 
się bardzo gorąco, zatem zapo-
wiadają się duże emocje.
KR 

II liga, 13 kolejka:
FC Rezerwa – Zamkowa 7 0:2 (0:1) (P. Śmigielski, S. Pałatyński)
Parasol – Olimpiakos 1:1 (1:0) (D. Kościuk – M. Dropiński) 
Jastrząb Łosośnica – Strażak Wyszomierz 6:0 (3:0) (Ł. Osiecki x2, P. Baran x2, 

M. Darul, D. Szkołuda) 
II liga, 14 kolejka:
Zamkowa 7 – Parasol 1:2 (1:1) (S. Połatyński – D. Dudziec, R. Rąpała) 
Strażak Wyszomierz – FC Rezerwa 2:2 (1:0) (R. Sulima x2 – W. Rogin x2) 
Jastrząb Łosośnica – Pomorzanin II Nowogard 3:3 (1:2) (R. Baran, Damian 

Szkołuda, P. Baran – K. Haberski x2, J. Fijałkowski) 
M M G+ G- P Zw. Re. Po.
1 Awans Jastrząb Łosośnica 12 48 18 26 8 2 2
2 play-off Parasol 12 23 11 24 7 3 2
3 play-off Pomorzanin II 12 38 27 23 7 2 3
4 play-off Olimpiakos 12 30 30 15 4 3 5
5 play-off Strażak Wyszomierz 12 22 47 11 3 2 7
6 play-off Zamkowa 7 12 17 23 10 3 1 8
7 play-off FC Rezerwa 12 14 36 9 2 3 7

Klasyfikacja strzelców:
14 – J. Fijałokowski (Pomorzanin II Nowogard)
13 – Dawid Szkołuda, P. Baran (obaj Jastrząb Łosośnica)
11 – D. Adameczek (Strażak Wyszomierz)
9 – M. Pokorski (Pomorzanin II Nowogard), D. Dudziec (Parasol)
Pauza: 2 mecze – K. Haberski (za czerwoną kartkę)

I liga, 12 kolejka:
Bad Boys Juniors 94 – Budowlani 5:1 (1:1) (K. Miklas x2, M. Miklas x2, M. 

Gołdyn – T. Gołaszewski)
Probud Wyszomierz – Tubisie 4:1 (3:0) (F. Plewiński, J. Skowroński, K. Pacelt, S. 

Paszkiewicz – P. Maksymowicz) 

Czarne Chmury – Seniorzy 3:0 walkower
Jantar – Pampeluna Pereiros 1:5 (0:1) (K. Lewandowski – A. Balcer x2, M. Piąt-

kowski, T. Wąsik, D. Kurek)
M M G+ G- P Zw. Re. Po.

1 Pampeluna Pereiros 12 32 28 21 7 0 5
2 Bad Boys Juniors 94 12 30 30 20 6 2 4
3 Seniorzy 12 29 26 18 5 3 4
4 Czarne Chmury 12 27 40 18 6 0 6
5 Budowlani 12 22 31 17 5 2 5
6 Jantar 12 33 20 16 5 1 6
7 spadek Probud Wyszomierz 12 26 28 16 5 1 6
8 spadek Tubisie 12 27 24 13 4 1 7

Klasyfikacja strzelców:
13 – D. Langner, K. Lewandowski (obaj Jantar)
10 – E. Kamiński (Probud Wyszomierz)
9 – T. Burewicz (Czarne Chmury), A. Balcer (Pampeluna Pereiros)
8 – D. Kubski (Budowlani)
Rozpiska na najbliższą kolejkę:  
II liga, 1 runda play-off:
14.00 Parasol – FC Rezerwa 
14.30 Pomorzanin II Nowogard – Zamkowa 7
15.00 Olimpiakos – Strażak Wyszomierz
I liga, 13 kolejka:
15.30 Seniorzy – Jantar
16.00 Budowlani – Czarne Chmury
16.30 Pampeluna Pereiros – Probud Wyszomierz
17.00 Bad Boys Juniors 94 - Tubisie
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Sprzedam nowe, własnościowe,  
2 pokojowe mieszkanie o pow. 58 m2 
w Nowogardzie na ulicy Racibora I 4

KONTAKT:                PIB „PRO-BUD s.c.
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14
tel.: 91 39 25552; 783 570 056    www: probud-nowogard.pl

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 16.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM polecamy zabawki Bruder

                                       

   PRACA

SPRZEDAWCA – PREZENTER HANDLOWY 
Dział: Rekreacja

Miejsce pracy: 
Nowogard

Opis stanowiska:

Osoba zatrudniona na tym stano-
wisku będzie odpowiedzialna za 
kompleksową obsługę klienta we-
dług standardów Firmy TERG Me-
diaExpert, realizację celów sprzeda-
żowych oraz wystawianie towarów 
zgodnie z przyjętymi standardami 
marchandisingowymi w dziale re-
kreacyjnym (skutery, rowery, quady).

Wymagamy: 
- doświadczenia w handlu
- znajomość branży rowery/skutery 

będzie dodatkowym atutem
- umiejętność wykonywania drob-

nych napraw (min. centrowanie 

kół, regulacja przerzutek, wymiana 
opon)

- umiejętności prezentacji i negocjacji
- dobrej obsługi komputera (MS Of-

fice)
- ambicji poszerzania wiedzy doty-

czącej  technik sprzedaży
- zaangażowania w wykonywana pra-

cę
- komunikatywności
- uprzejmości i pogody ducha
- niekaralności

Oferujemy:
- stabilną pracę w młodym, dyna-

micznym zespole 
- atrakcyjne wynagrodzenie
- możliwość doskonalenia zawodo-

wego poprzez system szkoleń oraz 
awansu

Prosimy o składanie swojej aplikacji (CV i listu 
motywacyjnego) poprzez stronę www.mediaexpert.pl.  

W zakładce „informacje” praca u nas (zamieszczona na dole 
strony internetowej) proszę o wybranie interesującej Państwa 
oferty i zaaplikowanie na nią za pomocą przycisku „Aplikuj”.

Prosimy o dopisanie klauzuli: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych przez TERG S.A., zawartych w ofercie dla potrzeb 
niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 
o Ochronie Danych Osobowych (DZ.U. nr 101, poz. 926)”

Jesteśmy jedną z czołowych firm handlowych z branży AGD/RTV/IT w Polsce. 
Nasze sukcesy możemy osiągać tylko dzięki zatrudnianiu najlepszych. Aktualnie 
poszukujemy kandydatów do naszego nowo otwieranego salonu na stanowisko:

25.02.2013 r. 
godz. 16

Kancelaria  
PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077

Pomieszczenie 
biurowe z wyposażeniem 

do wynajęcia 
tel. 509 528 688

PIASEK, ŻWIR,  
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 
 ŻWIROWNIA  

DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 872 700 

Z DOWOZEM  
DO KLIENTA
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Laura córka Karoliny 
Podgórskiej 
ur. 15.02.2013 
z Radowa Małego

Igor syn Karoliny 
Topolskiej 
ur. 16.02.2013 
z Redła

Marcin syn Doroty 
i Sławomira Olejnik 
ur. 19.02.2013 
z Tuczy

Szymon syn Kingi i 
Roberta Karpińskich 
ur. 20.02.2013 
z Wołowca

Julia Ewa córka 
Anny i Grzegorza 
ur. 20.02.2013 
z Nowogardu

Autor rubryki: 
Janusz Roguski 
Szpital Nowogard

Witamy wśród nas... ZAWIADOMIENIE
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

w Nowogardzie zawiadamia, że 

w dniu 19 marca 2013 r. o godz. 11 
w sali widowiskowej NDK w Nowogardzie

odbędzie się walne zebranie wyborcze 
do Zarządu Rejonowego naszego Związku

Zapraszamy naszych członków do wzięcia udziału w 
wyborach. Prawo do głosowania mają członkowie, 
którzy nie zalegają z opłacaniem składki za 2012 rok.

Zarząd

W sobotę kolejne sparingi

W poszukiwaniu swojej gry...
W sobotę (23 lutego) zespoły Pomorzanina Nowogard czekają kolejne mecze kontrolne. Tym razem rywalami będą drużyny na co dzień 
rywalizujące w A-Klasie. Pierwszy zespół podejmować będzie Orła Łożnicę, natomiast rezerwy zagrają ze Zrywem Kołbaskowo. 

Piłkarze pierwszego zespo-
łu do tej pory nie grzeszą fre-
kwencją zarówno na trenin-
gach, jak i meczach kontrol-
nych. Być może to wszystko 
się zmieni w najbliższym me-
czu sparingowym. Spotkanie 
zostanie rozegrane o godzinie 
14:00 na boisku w Goleniowie. 
Rywalami będą piłkarze z Łoż-
nicy, którzy w rozgrywkach li-
gowych występują w A-Klasie. 
Orzeł w swojej lidze zajmu-
je słabą 10 pozycję z zaledwie 

8 punktami na koncie, niżej 
notowane są tylko dwa zespo-
ły, zatem przed Łożnicą szyku-
je się walka o utrzymanie. Jak 
pierwszy zespół wypadnie na 

tle tego rywala? O tym poinfor-
mujemy we wtorkowym wyda-
niu DN. „Rezerwowi” w 2013 
roku nie zaznali jeszcze po-
rażki, choć ich rywalami były 

tylko wyżej notowane zespo-
ły. Zryw Kołbaskowo także się 
do takich zalicza. Piłkarze Zry-
wa tak samo jak zespół z Łoż-
nicy- walczą w A-Klasie i to 

delikatnie mówiąc z miernym 
skutkiem... Zespół z Kołba-
skowa również broni się przed 
spadkiem, zajmując 10 miej-
sce w tabeli. Czy rezerwy zdo-
łają utrzymać serię bez porażki 
w okresie przygotowawczym? 
Odpowiedź na to pytanie po-
znamy w sobotę w nocy, gdyż 
mecz ten będzie rozgrywany na 
boisku w Płotach, o dość póź-
nej jak na tą porę roku godzi-
nie - 20:00. 

KR 

Mistrzostwa Powiatu SP w siatkówce

Uczniowie z Osiny najlepsi!
We wtorek (19 lutego) w Szkole Podstawowej nr 4 zostały rozegrane finały Mi-
strzostw Powiatu w piłce siatkowej chłopców. Po zaciętej rywalizacji tytuł mi-
strzowski przypadł młodym siatkarzom z Osiny!

W rywalizacji w sumie 
udział wzięło pięć zespołów z 
powiatu, spośród nich najlep-
si okazali się młodzi siatkarze 
Szkoły Podstawowej w Osinie. 
Mistrzostwo podopiecznych 
trenera Michała Janika stało 
się faktem, po zwycięstwie nad 
gospodarzami turnieju, czy-

li uczniami z "czwórki". Dzię-
ki temu tryumfowi   siatkarze z 
Osiny będą reprezentować Po-
wiat Goleniowski na turnieju 
wojewódzkim. Zespół SP Osi-
na zwycięstwo wywalczył w 
następującym składzie: Piotr 
Micał, Jakub i Maciej Smoliń-
scy, Filip Jarota, Adrian Bana-

siewicz, Damian Zimecki, Ma-
teusz Gach, Gracjan Makosz, 
Aleksander Pakulski, Szymon 
Emche. Młodym siatkarzom 
gratulujemy i życzymy udane-
go występu na kolejnym szcze-
blu rozgrywek. 

Opr. KR

Pamiątkowe zdjęcie uczestników turnieju, dolny rząd- SP Osina

Dekoracja zwycięzców turnieju- siatkarzy SP Osina

Uprzejmie proszę o przekazanie 1% podatku dochodowego na konto mojego 
męża, które jest prowadzone w Fundacji „DOBRO POWRACA”.

Mąż choruje na nieuleczalną, jak do tej pory chorobę- stwardnienie 
rozsiane. Tylko kosztowna rehabilitacja (co najmniej 2 razy w roku) 
powoduje, że jego stan zdrowia z roku na rok pogarsza się, lecz w 
zwolnionym tempie i pozwala na samodzielne poruszanie się.

Numer KRS 0000 33 88 78 SKIBA ZDZISŁAW NOWOGARD.
Niżej podaję adres Fundacji „DOBRO POWRACA”: 54-608 WRO-

CŁAW, ul. Hłaski 34/12; nr konta: 95 1440 1440 0000 2133 5400 
1001, KRS 0000 33 88 78, z dopiskiem: PGŚnLi R - Z. Skiba-No-
wogard - dla osób chcących dokonać celowych wpłat na rehabilita-
cję - darowizna.

Serdecznie z góry dziękuję. Elżbieta Szewczyk-Skiba
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Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie  
za 1 godz. 150 zł (brutto)  
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

POSIADANY CERTYFIKAT JAKOŚCI
   NA DREWNO KONSTRUKCYJNE

SPRZEDAŻ DREWNA
KOMINKOWEGO

z możliwością do 
porąbania z dowozem

tel. 603 055 292

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

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

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

Koło miejsko-gminne wędkarzy
ORGANIZUJE w dniu 24 lutego 2013

ZAWODY WĘDKARSKIE SPINNINGOWE
pn. „Troć Regi 2013”

Zapisy w sklepie Wędkarz do dnia 22.02.2013
Wyjazd o godz. 7.00 z ul. 5 Marca. Startowe 20 zł

DLA PAŃ 
„PROFILAKTYKA RAKA PIERSI” WYJAZD NA 

BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TE-
RENU NOWOGARDU i OKOLIC Samorządowa 
Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” dnia 2 mar-
ca 2013 r. organizuje wyjazd na badania mammo-
graficzne do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin 
Zdroje. 

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Pu-

bliczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.00 
tel.91 3921356 wew 122, oraz u Lidii Bogus tel.505393636 po 
godz.14-ej. Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł. PAMIĘ-
TAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam prezes Fundacji Lidia Bogus Zapraszamy Panie 
rocznik 1963, ponieważ w tym roku po raz pierwszy nabyły 
uprawnienia do bezpłatnych badań mammograficznych finan-
sowanych z NFZ.
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tel. 91 57 712 48 
tel. 500 702 884
tel. 500 702 855

BEZPŁATNA POMOC W UZYSKANIU KREDYTU - OFERTA 20 BANKÓW

www.mk-kwadrat.pl
DOMY NA SPRZEDAŻ

Błądkowo – 2 pokoje, pow. 110m², działka 1000m² – NOWA CENA!!! 159.000 zł
Nowogard –  5 pokoi, pow. 220m², działka 713m² – CENA 1.500.000 zł
Nowogard – 5 pokoi, pow. 134m², działka 786m² – NOWA CENA 513.000 zł
Nowogard – 6 pokoi, pow. 160m², działka 961m² – CENA 612.000 zł
Nowogard (okolica) – dom o pow 180m², działka 3534m² – CENA 152.000 zł
Nowogard (okolica) – dom o pow. 125m², działka 3100m² – CENA 196.000 zł
Nowogard (okolica) – dom o pow. 160m², działka 1,38ha – CENA 280.000 zł
Nowogard (okolica) – 4 pokoje, pow. 180m², działka 5639m² – CENA 278.000 zł
Stara Dobrzyca – nad jeziorem, biźniak o pow. 71m² – CENA 200.000 zł
Dobra – pow. 73m² + strych do adaptacji , działka 324m² – CENA 160.000 zł
Płoty – 6 pokoi, pow. 100m², działka 1523m² – CENA 310.000 zł
Węgorzyno – bliźniak o pow. 54m² + strych, działka – CENA 155.000 zł
Węgorzyno – 3 pokoje o pow. 90m² +poddasze, działka 1142m² – CENA 330.000 zł
Stargard Szcz. - wysoki standard, szeregowiec o pow. 160m² – CENA 640.000 zł

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ
Nowogard ul. Monte Cassino – działka o pow. 2105 m² – CENA 126.000 zł
Nowogard – działka o pow. 1007m², warunki zabudowy, nad jeziorem – CENA 110.000 zł
Nowogard –  działka o pow. 1600m², warunki zabudowy – CENA 80.000 zł OKAZJA!!!
Nowogard – działka w centrum o pow. 693m²,  – CENA 83.000 zł
Nowogard – działka o pow. 1654m², warunki zabudowy – CENA 110.000 zł
Nowogard – działka o pow. 1472m², możliwość zabudowy – CENA 90.000 zł
Nowogard – działki o pow. 824m², możliwość zabudowy – 69.000 zł
Nowogard – działka o pow. 1038m², możliwość zabudowy – 90.000 zł
Nowogard – kompleks 5 działek budowlanych, pow. 615/ 2 x 824/ 822/ 1038 m² – CENA 98 zł/m²
Nowogard – działka budowlana o pow. 476 m² – CENA 85.000 zł

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie  
za 1 godz. 150 zł (brutto)  
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

BIURO NIERUCHOMOŚCI

POSIADANY CERTYFIKAT JAKOŚCI
   NA DREWNO KONSTRUKCYJNE

Wszystkich Wspaniałych Ludzi prosimy o przekazanie 
1% za rok 2012 Mateuszowi! 

 Nazwa OPP: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”,  ul. Łomiańska 5, 01-
685 Warszawa 

 W rubryce: „Numer KRS%” 0000037904  a w rubryce: „Informacje uzupeł-
niające” należy wpisać: na leczenie i rehabilitację Lang Mateusz (3384) 

 Pamiętaj, aby koniecznie w swoim zeznaniu dodać tą informację: Lang Ma-
teusz (3384) - tylko to gwarantuje, że pieniądze trafią na leczenie i rehabilita-
cję Mateusza!

 Ściągnij na swój komputer instrukcję przekazywania 1% wraz z wszystkimi 
potrzebnymi danymi aby pieniądze trafiły na rehabilitację i leczenie Mateusza.

Dziękuję bardzo! Mateusz wraz z Rodzicami
http://mateusz.szczecinianki.pl/

Komunikat Prokuratury 

Tydzień Pomocy 
Osobom  
Pokrzywdzonym  

W związku z obchodami Tygodnika Pomocy Osobom Po-
krzywdzonym Przestępstwem w dniu od 25 Lutego 2013 roku 
w godz. od 07.30 do 16.00 oraz dniach od 26 lutego 2013 do 
01.03.2013 od godz. 07: 30 do 15: 30 a w dniu 02.03.2013 od 
07.30 do 10.30 W Prokuraturze Rejonowej w Goleniowie od-
będą się dyżury prokuratorskie, podczas, których osoby po-
krzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać bezpłatne 
porady prawne w zakresie przysługujących im uprawnień. 

Beata Belcarska 
Prokurator Rejonowy 

w Goleniowie
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OGŁO SZE NIA DROB NE

Firma Irontech Sp. z o.o. 
poszukuje osób chętnych do podjęcia 

pracy w charakterze
SZWACZKI, KRAWCOWEJ

Miejsce pracy: Nowogard

Wymagania:
- wykształcenie zasadnicze 
  zawodowe: krawiec,
- doświadczenie w zawodzie szwaczka 
   w dużym zakładzie pracy,
- status osoby bezrobotnej (powyżej roku).

Osoby zainteresowanie prosimy o kontakt 
pod numerem telefonu 91 39 200 36 

w godzinach od 9:00 – 14:00. 

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam nowy lokal pod sklep 
spożywczy na os. Gryfitów. Tel. 695 
264 594, 783 570 060.

• Sprzedam mieszkanie  3  poko-
je  przy  ul:  Bankowej  I  piętro. 
-783 570 060 

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. Pił-
sudskiego 2a. 602 350 301

• Studio reklamy Vizart wynajmę 
pow. Reklamową 6,5x3m w Nowo-
gardzie przy ul. Warszawskiej 11 od 
13.06. tel. 605 522 340

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 3.  
604 284 597

• Sprzedam lub zamienię na miesz-
kanie duży dom po kapitalnym 
remoncieh na działce 1400 m2 w 
miejscowości Glicko. Cena 380.000 
zł Tel. 692383706 

• Kupię mieszkanie bezczynszowe/ 
niskoczynszowe, min 3pokojowe, 
60-80m 791443026

• Sprzedam nowe, własnościowe, 2 
pokojowe mieszkanie, 58 m kw, na 
os.  Gryfitów. Tel. 783 570 060

• Sprzedam działkę 5 ar. Własnościo-
wą Tel. 785 977 351

• Wynajmę  mieszkanie  3  pokojowe  
- 918521437  

• Do  wynajęcia  lokal  handlowy. 
– 660143840 

• Sprzedam działkę budowlaną o 
pow. 1138 m2 w Żdżarach – 3km 
od Goleniowa + projekt, prąd na 
działce. Cena 59 tys. zł. Tel. 608 
673 811

• Sprzedam garaż z energią elektr. 
Murowany w ciągu ul. 5 Marca. 
Cena 23  000 zł. Tel. 605  402  773 
(15.00-18.00).

• Do wynajęcia mieszkanie   2  
lub  3  pokojowe urządzone. Tel.  
693850197

• Stancja dla uczniów, pokój 2 
osobowy, osobne wejście, tel. 
609 307 327

• SPRZEDAM    -   mieszkanie  3 po-
koje  III  piętro    69, 60  m2, środko-
we  przy  ul:  Bohaterów  Warszawy  
Tel.663321366  vis avis  PZM – otu.

• Pokój do wynajęcia Nowogard. 
609 004 967

• Sprzedam  mieszkanie  46  m   2 po-
koje .parter. Tel.604908983. 

•  Do wynajęcia pomieszczenie 180 
m2 ogrzewane, ciepła woda, toale-
ta. 609 245 816

• sprzedam mieszkanie bezczynszo-
we 62 m2 z zabudowaniami i dział-
ką 600 655 365

• SPRZEDAM  -   Mieszkanie   2  po-
koje   48 m 2   w  centrum   N-du  
II  piętro.

• Tel.607617849  

• Kupię mieszkanie dwupokojowe w 
Nowogardzie. 608 302 040

• Sprzedam   mieszkanie  własno-
ściowe  na  Waryńskiego,  3  po-
koje  oraz  garaż.Tel.605856553,  
913503246  wieczorem

• Wynajmę lokal użytkowy Nowo-

gard ul. Warszawska 14. 60 m2, Tel. 
691 125 617

• SPRZEDAM  -   mieszkanie   2  poko-
je. Tel.660442960

• MIESZKANIE   -  78  m2,  4  -  pokoje   
N – d   centrum    -  sprzedam. Cena  
165  tyś. Tel.  601 76 16 16 

• Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe I piętro 44,33 m2 Ostrzyca. 
692 692 576

• Działka   budowlana  1500 m, z  
warunkami  zabudowy. Boguszy-
ce  39.000,- tyś zł.  SPRZEDAM. Tel  
519831390

• SPRZEDAM  mieszkanie  - 3 pokoje   
66,9 m,  środkowe,  I  piętro,  Boh.
Warszawy   osiedle  Radosława.TEL 
695644125.

• Sprzedam mieszkanie w Nowo-
gardzie i Dobrej, tel. 91-3910010, 
607607814

• Wynajmę lokal w Płotach 
695 044 663

• WYNAJMĘ  -  mieszkanie  2  pokoje  
ul: Racibora.Tel. 784056335

• Garaż do wynajęcia ul. Boh. War-
szawy 21. Tel. 91 39 20 307

• Garaż  w  bloku   sprzedam   ul: 
Kowalska  1.Tel.784584294 

• BUDYNEK   -  gospodarczy    400  
m2  sprzedam. Tel. 502853573 

• Dom na wsi 130 m kw. z działką 25 
ar 153 000 zł, tel. 783 534 677

• Sprzedam   mieszkanie  4  pokoje  
w  Nowogardzie, lub zamienię  na  
2  pokojowe. Tel.503341537. 

• WYNAJMĘ   -  garaż  na  ul;  Jana 
Pawła  II. Tel.607580172 

• SPRZEDAM  -  nowy  dom  w  Nowo-
gardzie   130  m2..Tel.  663366399

• Sprzedam mieszkanie dwupokojo-
we na parterze 50 m2 po general-
nym remoncie 91 88 41 510

• Sprzedam działkę w Żabówku z 
budynkami do rozbiórki. 33 47 
96 357

• Wynajmę  mieszkanie  2  pokojo-
we. Tel.507023080

• Do    wynajęcia      pokój   z  anek-
sem  kuchennym. Tel;607289286

• Posiadam    garaż   do  wynajęcia  
na  ul;Zamkowej.Tel:  880341734

• LOKAL,  Handlowo-  Usługowy   
60  m2    do  wynajęcia, czynsz  
1500  zł + opłaty. Tel: 913920676,  
00494053169916

• WYNAJMĘ   mieszkanie. 
Tel.606521667

• Wynajmę kiosk ruchu od marca 
793 908 098

• Ponownie wynajmę garaż przy 
ul. Leśnej. 793 908 098

• Zamienię mieszkanie 67 m kw. II p. 
na dwa pokoje lub sprzedam, tel. 
667 926 528

• Sprzedam działkę budowlaną w 
miejscowości Kościuszki. Pow. 
1200 mkw. Wszystkie media. Tel. 
695 183 033 

• Garaż do wynajęcia przy ul. 5 Mar-
ca, tel. 91 39 25 191

• SPRZEDAM – parter domu pod-
piwniczony 82 m2 z lokalem  na 
działalność gospodarczą, duży  ga-
raż z kanałem. Tel.507465448.

• Sprzedam mieszkanie na wsi. Tel. 
5178 726 665

• Sprzedam działkę ogrodową z al-
tanką nr 461 Nowogard, ul. 15 Lu-
tego, tel. 515 285 619

•	 Oddam w najem 2 pokojowe w 
pełni umeblowane mieszkanie w 
Nowogardzie. Kontakt po godz. 
17.00. Tel. 601889596

MOTORYZACJA

• Sprzedam Skodę felicię combi LXI 
rok 1999 poj. 1.3 pierwszy wła-
ściciel, cena do uzgodnienia. 693 
877 559

• Sprzedam koło z felgą do 40 + 
opona. 91 39 18 307

• Sprzedam Mitsubishi Pajero 3.2 
motor 2000 rok prod. 2000 diesel. 
Cena 26 000 zł. 665 544 518

• Sprzedam Renault Kangoo, samo-
chód ciężarowy rok prod. 2006 poj. 
1,5 DCI  elektr. Szyby, klimatyzacja, 
wspomaganie kierownicy, central-
ny zamek + alarm elektr. Sterowa-
ne lusterka. Po wymianie rozrządu, 
pompy wody, nowy akumulator, 
wymieniony olej i wszystkie filtry. 
Nowe klocki hamulcowe, nie wy-
maga wkładu własnego. Stan bdb 
Tel. 668 844 738 cena 11.000 zł do 
uzgodnienia.

• Kupię przyczepkę samochodową 
sprawną i zarejestrowaną. 605 
092 517

• SPRZEDAM  przyczepę  - AUTOSAN  
4,5 t. Tel.885510101

• Kupię każde auto do 500 zł. Tel. 
609 773 585; 663 138 624

• SPRZEDAM  pojazd   samocho-
dowy  inny. Czterokołowy, lekki, 
na  kartę   moto-rowerową.Tel. 
606312832

• Sprzeda opla Astrę, rok. 1992, 1,4 
bezn. + LPG, zarejestrowany, w 
pełni sprawny, cena 1200 zł, tel. 
510 680 139

• SPRZEDAM  -  Opel  Omega  B, 
2,0 poj.  gaz, 1995 r. cena  2,700,-
Tel.695982904.

• Sprzedam Renault Laguna hatch-
back, srebrny met., przeb. 119.000 
km (serwisowany), 04/2001, kli-
matronic, półskórzana tapicerka, 
el. szyby, lusterka, alufelgi 16» 
- opony zimowe, roleta szyby, 
stan zadbany, nowy serwis: olej, 

filtry, inne. cena 11900 zł, tel. 605 
522 340.

• Sprzedam silnik citroen ZX 1,9 + 
skrzynia tanio. 785 040 945

• KUPIĘ - oponę  używaną  do URSUSA 
C - 360.Tel.724080142,726280768. 

ROLNICTWO

• Grykę sprzedam. Tel. 795 916 988

• Sprzedam słomę w snopkach i. Tel. 
782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG 
TEL. 783678070

• Sprzedam tanio króliki. 
669 929 717

• Kupię łąki, nieużytki!!! Kontakt 91 
39 23 887, 696 443 643

• Kupię mieszankę zbożową dla 
kur. 91 39 20 307

• Sprzedam    prosiaki. Tel. 
888757586 

• ORKA, talerzówka  / ciężka/,  
siew  agregatem. Tel 608013995. 

• Sprzedam byczka i dwie jałówecz-
ki do 300 kg. Tel. 605 092 517

• Ziemię rolną kilka hektarów tanio 
sprzedam. 889 133 882

• Sprzedam   łubin  słodki. 
Tel.668316103

• Sprzedam żyto paszowe i kaczki 
skubane francuskie. 511 696 751

• Kupię  łubin, tel. 668 434 849

• Sprzedam  zboże,  grykę, łubin. Te 
l. 502853573

• Sprzedam    jałówkę   2   m-czną. 
Tel.500112507

• SPRZEDAM  - 12  byczków, 2 jałów-
ki  cielne, i  prosiaki. Tel;888757586

• Siewnik   do   nawozu   AMA-
ZONKA  poj.500  kg. Sprzedam.
Tel;667952806

• K U R K I – N I O S K I   Odchowane   
7  tygodniowe.  SPRZEDAŻ  OD 
25  III  2013 r.  GOSPODARSTWO  
DROBIARSKIE   ŻABOWO  13. 
TEL.913910666

• Sprzedam kultywator Formschmit 
5,20 podwójny wałek. Cena do 
uzgodnienia tel. 601 860 644

• Ponownie wynajmę garaż  przy ul; 
Leśnej. 793908098.

• Siewnik  do  nawozu  AMAZON-
KA poj.500 kg. Sprzedam. Tel. 
667952806.

USŁUGI

• MAKIJAŻ   KARNAWAŁOWY  PLUS   
RZESY  -  606979108  

• Usługi transportowe do 1 tony, 
Bus skrzyniowy i kryty. Tel. 
693 716 085.

• Odśnieżanie dachów. Tel. 
607 137 081.

• Firma Usługowa „Zielona”. Wyna-
jem sal na: konferencje, zebrania, 
szkolenia. Tel. 91 39 26 691.

• Usługi transportowe IVECO do-
stawcze + laweta + bus osobowy 
do 9 os. Tel. 609 931 915, 607 580 
172.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROB-
NE NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA 
RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 
22 70

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

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

• Bruk-lin układanie kostki bruko-
wej. Tel. 607 083  893, www.bruk-
-linnowogard.com.pl

• Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695 085 470; 
91 39 72 575

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

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty., 
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MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Nowość

energooszczędny pro�l

6 komorowy

z 3 uszczelkami

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

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

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

OGŁO SZE NIA DROB NE Kino „ORZEŁ” - zaprasza
22.02.2013 godz. 19.00
23.02.2013 godz. 19.00
24.02.2013 godz. 19.00

TANGO LIBRE
Dramat, Belgia, Francja, Luksemburg, 

2012, 105’

12 zł; 11 zł ulgowy;  od lat 15

KOMPLEKSOWE 
Docieplanie budynków, 

malowanie, szpachlowanie, 
glazura, regipsy, hydraulika, 

adaptacje podasza
tel. 600 626 268

WARSZTAT SAMOCHODOWY

SZYBY SAMOCHODOWE

PLANDEKINA WYMIAR NA WYMIAR

Profesjonalna naprawa od A do Z

OSOBOWE, CIĘŻAROWE I MASZYNY

Geometria kół, naprawa zawieszenia,komputerowa diagnostyka pojazdu
naprawy blacharskie i lakierniczePrzegląd i naprawa klimatyzacji,

Ul. Nadtorowa 12
tel 91 39 20 131
kom 601860716

Ul. Kilińskiego 26
tel 91 39 25 627
kom 601897368

Sprzedaż, wymiana, naprawa. Wykonujemy usługi na zlecenie ubezpieczalni

Używane i nowe części do wszystkich marek samochodów

Plandeki do samochodów ciężarowych (łódki, firanki),przykrywające
stelaże, przegrody do hal, przyczepy ciągnikowe i samochodowe

UDZIELAMY GWARANCJI
NA WYKONANE USŁUGI

SKŁAD 
DREWNA 

BUDOWLANEGO 

KULICE 2A
więźba dachowa, 

krawędziaki, deska, 
łata, kontrłata

Cena producenta
Tel. 726 169 098

ZAPRASZAM

bindowanie, wydruki A3-A4 kolor, 
ksero A3-A4 - kolor, laminowanie 
A3-A4. Tylko u nas największy wy-
bór okładek. Nowogard, ul. 700 
lecia 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

• Transport BUS-MAX. 784 053 493

• Usługi remontowo-budowlane, 
docieplenia. 784 053 493

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. in-
nych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Reklamy 
Vizart. Nowogard, ul. 700 lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). tel 605 
522 340. 

• Usługi koparko- ładowar-
ką + transport Nowogard.  
514172446   

• REMONTY na każdą kieszeń. 
609 715 839

• TWOJA KSIęGARNIA INTERNE-
TOWA WWW.KSIEGARNIACYME-
LIA.OSDW.PL

• Remonty i wykończenia. 
601 567 369

• Żłobek Błękitna Chmurka 
660536104

• Organizacja urodzin w Błękitnej 
Chmurce, weekendowe warsztaty 
i zajęcia, 660536104.

• Nabór na nowe kursy semestralne. 
Szkoła języków obcych „GERMA-
NIC” Tel. 607  545  991, www.nie-
mieckinowogard.pl

• Kursy angielskiego www.angielski-
nowogard.pl Tel. 607 545 991

• Mycie okien. 507 984 623

• J. angielski   -  697583403  

• Korepetycje  j.angielski, tłumacze-
nie  dokumentów, pisanie  prac, 
przygot.  do  testów  i  matury.  Ta-
nio. -  605299895  

• Naprawa,  regulacja  okien,  drzwi  
PCV  i  drewna  -  695181070

• Fast – Driver, tanie usługi trans-
portowe tel. 721 230 990

• NAPRAWA  SPRZĘTU  RTV  ul: Kazi-
mierza  Wielkiego  7, tel.913920737.

• Malowanie,  szpachlowanie,  pane-
le.Tel.788566432 

• Pogotowie budowlane. 
Tel.506040641 

• Układanie Polbruk i kamienia. So-
lidnie, fachowo i tanio. 669 589 863

• Remonty,  wykończenia, malo-

wanie, gładzie, glazura, terakota,  
zabudowa   z  płyt   gipsowych. 
Tel.601567369. 

• Organizowanie  kuligów  konnych  
Tel.607739866.  

• Remonty  mieszkań  w  środku   i   
na   zewnątrz  - 794 115 153 

• KOMPLEKSOWE -  Docieplanie  
budynków, malowanie, szpa-
chlowanie, glazura, regipsy,  hy-
draulika, adaptacja  poddasza.
Tel.600626268.

• Usługi    malarskie. Tel. 790590363.  

• USŁUGI   -  Remontowo-Budowla-
ne. Tel.504595424.   

• PRANIE   DYWANÓW,  WYKŁADZIN, 
MEBLI   TAPICEROWANYCH, TA-
PICERKI  SAMOCHODOWEJ,  PO-
ŚCIELI  WEŁNIANEJ. SPRZĄTANIE  
BIUR  I  MIESZKAŃ. TEL.604373143,  
794229083  

• Szpachlowanie,  malowanie, pane-
le. Tel.789146025.

• WWW.egoleniow.pl

• Remonty  mieszkań    -  solidnie. 
Tel.507369956

• TRANSPORT – PRZEPROWADZKI  
szybko – tanio. Tel.696138406

• DUR - DACH pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141

• Dachy, docieplenia. 785 562 104

• Docieplanie budynków, malowa-
nie, szpachlowanie, glazura, hy-
draulika, regipsy, adaptacja pod-
daszy, tel. 600 626268

• TANIE SPRZĄTANIE biur, domów, 
mieszkań, osiedli, mycie okien,  po-
rządki w ogrodzie  tel. 721 230 990

• Kompleksowe remonty miesz-
kań, regipsy, szpachlowanie, 
malowanie, panele, terekota, 
glazura, instalacje wodne, cen-
tralne ogrzewanie, szybko solid-
nie. Tel. 724 814 797, 694 196 159

• MATEMATYKA – PROFEJONALNA.
TEL.604124623

• KOREPETYCJE Z MATEMATYKI 
PRZYGOTOWANIE DO ZALICZEŃ 
DLA LICEALISTÓW ORAZ GIMNA-
ZAIALISTÓW Tel: 723328678 e-mail 
matmand@op.pl

• ZAKŁAD    RADIOWO – TELEWIZYJ-
NY  NAPRAWA  sprzętu   RTV, Ko-
smalski  ul; Poniatowskiego  7.Tel. 
913921110,  603584553

• Ocieplenie, remonty i dachy, tel. 
692 562 306

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe, emerytalne – Niemcy, 
Holandia, Anglia, Irlandia, Dania, 
Belgia, Austria, Włochy, Norwe-
gia, USA. Tel. 71 385 20 18 lub 601 
759 797

• Zatrudnię pilarza do pracy w lesie. 
726 649 215

• FERMA  DROBIU  BOGUSZYCE  - ZA-
TRUDNI   pracownika. Wymagane 
prawo jazdy   na  ciągnik  +  przy-
czepę, obsługa  kombajnu  zbo-
żowego. Mile  widziane  doświad-
czenie w  gospodarstwie  rolnym. 
Oferty kierować; mail:  boguszy-
ce13@op.pl    lub  na  adres; Ferma  
Drobiu Boguszyce  13, 72-200  No-
wogard. 

• MALZENSTWO PODEJMIE PRACE Z 
MIESZKANIEM NA FERMIE, GOSPO-
DARSTWIE ROLNYM LUB AGROTU-
RYSTYCZNYM TEL.511630918 oraz 
798393429

• Zatrudnię do pracy na fermę no-
rek. Praca sezonowa z możliwością 
zatrudnienia na stałe. 726 650 241 
w godz. 8.30-14.30

• Zatrudnię kucharkę. 695 044 663

•   PRZYJMĘ  DO  PRACY  W  GOLE-
NIOWIE  -  osobę   z  doświadcze-
niem   w  prasowaniu  odzieży  Tel. 
608302040 

• Ferma norek w Maszkowie za-
trudni osoby do pracy sezo-
nowej, możliwość stałej pracy, 
605 284 748

• ZATRUDNIĘ  - KONSULTANTA  ORI-
FLAMA,bezpłatne  wpisowe, pre-
zenty. Tel. 604189118

• Przyjmę do pracy mechanik sa-
mochodowy – wulkanizator. 91 39 
10 608

• Zatrudnię do sprzątania budynku, 
Tel. 696 016 786

INNE

• Sprzedam  drewno  kominko-
we  i  opałowe. Transport. Tel. 
691466441

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

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, 
srebrna, 4 lementy: wzmacniacz, 
tuner przestrojny, korektor, deck 
szuflada, stan idealny, używa-
na sporadycznie, cena 780 zł do 
uzgodnenia. tel. 605 522 340.

• Sprzedaż  drewna    kominkowe-

go      i   opałowego  atrakcyjna  
cena   - 726 649 215 

• Sprzedam stare skrzypce z fu-
terałem. Cena do uzgodnienia. 
661 866 850

• Sprzedam   sukienkę   komunijną.
Tel.692069168 

• SPRZEDAM    -  DREWO  KOMINKO-
WE   I   OPAŁOWE.TEL 667788820

• Sprzedam klatki na króliki wraz z 
kotnikami. 507 198 932

• SPRZEDAM  NOWĄ – spacerów-
kę  /  USA /.Bardzo niska   cena. 
TEL.535907738.

• KUPIĘ  ZŁOTO. TEL. 787809825

• Sprzedam    rębak   do  gałęzi.  
Tel.604952571

• Sprzedam  wiatę  metalową  120  m 
2.Tel.694484485

• SPRZEDAM – Owczarki  niemiec-
kie. Tel.913910656

• SKUP PIŁ niesprawnych i zatar-
tych, Sihl, Husqvarna, cena 100 
zł, tel. 721 668 245, dojazd do 
klienta.

• Sprzedam magiel do pościeli stary 
trzywałkowy ze stołem, tel. 91 39 
20 608

• SPRZEDAM  -  meble  stylowe 
3  segmenty,  koloru  ciemnego  
cena  600,00zł. /do  uzgodnienia/. 
Tel.724049451. 

• 43 / 44  -  Sprzeda   drewno,   ga-
łęziówkę  i  zrębki  opałowe. Tel 
509821040

• SPRZEDAM  narożnik   lewy, trójkę,  
dwójkę,  jedynkę   + pufa. Lodówkę  
INDESIT, stolik okrągły  /rozkłada-
ny/. Tel. 784680032 

• SZUKAM kogoś,  kto  pomoże  mi  
w  kupnie i sprowadzeniu  samo-
chodu  z  Niemiec. Tel.609640478 

• Drewno opałowe, kominko-
we, gałęziówka, sprzedam, tel. 
772 050 889

• Oddam szczeniaka 3 m-ce odroba-
czony. 886 482 794

• SPRZEDAM  - Harmonię    40 – 
basową   w  dobrym   stanie.
Tel.511627210

• SPRZEDAM    -  koncentrator   tlenu  
i  wózek  inwalidzki  w dobrym  sta-
nie. Tel:882413611

• Sprzedam meble kuchenne. Tel  
782452026.
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Krzyżówka
Dziś 3 zadania. Krzyżówka cała do rozwiązania, rebusy dwa i rysunek do 

pokolorowania. Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie 

. 
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-

wane prace do redakcji Dziennika. 

ZECER

Tonery i tusze  do drukarek wszelkiego typu
Zakupione u nas odkupimy po zużyciu,  
więc dbaj o swoją kieszeń i środowisko

poleca
czynne 8-18 • tel. 91 39 206 96

Kwartet krzyżówek lubelskich
Każdy z prezentowanych diagramów stanowi oddzielną krzyżówkę. Wyrazy w krzyżówce lubel-

skiej wpisujemy pionowo i wyrazy łamane w pogrubione korytarze. Określenia odgadywanych wy-
razów są przedstawione jednocześnie dla wszystkich diagramów, ale z rozbiciem na wyrazy wpisy-
wane w zaznaczone korytarze i wyrazy pionowe. 

Rozwiązanie utworzą litery z pól oznaczonych cyframi uporządkowane od 1 do 20.
Wyrazy „łamane:
- mała kompozycja muzyczna, z włoskiego mały 

nonet,
- mieszkańcy  pewnej  doliny  z powieści  Tove 

Janssona,
- utulanie do snu,
- mała forma odlewnicza,
- rzeka, którą przekroczył Cezar,
- mały afrykański ssak kopytny, podobny do gry-

zonia (mieszka w górach?),
- imię męskie – imieniny w dniu 28 stycznia,
- alkohol metylowy, trujący niestety,
- rodzaj tureckiego bębna,
-  Margarita,  rosyjska  poetka  (z  liter  wyrazu
RELIGIA),
- rodzaj dłuta – skośnie nacina brzegi w drewnie,
- obłąkanie (z liter NAJEMCA),
- ściereczka do wycierania kurzu,
- długa broń ręczna, hakownica (inaczej ARKE-

BUZ),
- słynna  wódka węgierska  (kojarzy  się z pale-

niem),
- drobny ślimak, kauri (mała moneta?),
- ciało niebieskie, nasza Ziemia,
- ażurowa ściana, zwana też trejażem, kratownica
obrośnięta bluszczem,
- popularna w Afryce gra w kamyczki (ułóż z liter
LAK MANA),
- rozrychy, wrzenie albo… drożdże.

Wyrazy pionowe:
- mała rybka (nazwa sugeruje parę sztuk),
- modny rower lub mieszkaniec Podhala,
- uśmieszki, grymasiki,
- gaz bardzo groźny w kopalniach,
- format papieru w arkuszu nieskładnym (ze sło-

wa POLAN),
- aptekarska miara ciężaru,
- rodzaj żółtego barwnika z glinki, ochra,
- nóż ciesielski do korowania,
- twórca słynnej kostki,
- miasto nad rzeką Mleczną (nie Radomką!),
- słowicze śpiewy,
- stop używany na łopatki turbin (z liter słowa MELON),
- imię żeńskie (z liter ATENA),
- stop kilku metali,
- tatarskie lasso,
- cichy głos poruszanych wiatrem liści,
- gatunek kiełbasy, lub kartka z ceną,
- ptak drapieżny z rodziny sokołów,
- sznurek lub splecione cienkie druty,
- zieleń pietruszki,
- kołek,
- duża taczka jednokołowa,
- kocha na ekranie,
- podziałka,
- niedobór w kasie,
- Enrico, słynny fizyk włoski (1901 – 1954),
- brutto – tara,
- manto na kolanie.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS) - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska  - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz  
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk   - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin  - 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31
Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.    - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

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

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

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

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  

Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych    - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

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

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

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

 
Nowogard 

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

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25 D; 5:50 D; 6:55 Ex; 8:15 E7x; 9:25 E7x; 10:25 E7x;  
12:00 E7x; 12:30 E7x; 13:10 E7x; 13:25 E7x; 16:06 E7x; 16:35 E7x; 17:30 7x; 17:40 7x.
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50 D; 7:45 D; 8:35 E7x; 9:45 E7x 11:00 E7x; 
11:35 E7x; 11:50 E7x 13:55 E7x 14:40 E7x; 15:10 E7x; 15:25 E7x; 18:25 E7x; 19:00 E7x
Legenda: D - kursuje od pon do pt;   E kursuje od pn - sob.; x - nie kursuje w święta

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL.   607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A),  7:50(A), 8:05(7), 

8:25(2,4,6), 8:35(A), 9:10(1,3,5,7), 9:15(2,4,6), 10:05(A)10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:50(A,7), 13:00(A), 13:10(A), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 16:00(7), 
16:25(7), 16:30(1,3,5) 16:40(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(7) 17:50(A,7) 18:05(4,5,6,7) 18:20(A,7)

TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 9:25(A), 11:55(A,7) 12:20(A,7), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 

14:30(1,3,5,7)  14:35(2,4,6) 14:55(A,7), 15:10(A) 15:25(A,7), 15:50(A) 16:15(A,7)  16:30(A), 
18:05(A,7,R) 18:20(A,7) 19:05(A,7) 19:25(A,7) 19:50(A,7)

Szczecin ul. Dworcowa :  6:20(A), 7:35(A), 8:40(A,7), 9,00(7,R), 10:05(A,7),  10:50(A,7),  
11:40(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7), 20:15(A,7),

Goleniów, Dworzec PKP :  7:05(A), 8:20(A), 9:25(A,7), 9:45(7,R), 10:10(A),  10:50(A,7),  
11:36(A,7), 12:26(A), 12:42(A,7),  13:05(A,7), 13:45(7), 14:20(A),  14:45(A,7,R), 15:05(7), 
15:20(1,3,5,7) 15:26(2,4,6) 15:40(A,7) 15:55(A)  16:08(A,7) 16:40(A) 16:59(A,7) 17:15(A), 
17:40(A,7)  18:50(A,7,R)  19:05(A,7), 19:50(A,7) 20:10(A,7) 20:35(A,7) 21:00(A,7)

Trasa NOWOGARD – MASZEWO 
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:20(S) 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD 
Maszewo :  6:55(S) 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:50(F),  11:30(F),  13:50(F),  
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia :  9:40(A), 12:45(A), 15:05(A)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursu-

je w niedziele niebędące świętami F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt 1,3,5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska    

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny,  

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport,  Jarek Dąbrowski redaktor techniczny.    
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65, tel./fax 91 392 50 87;  

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

ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW
SZCZECIN
5.07 (D), 6.20 (1), 7.52, 10.57 (D), 12.48 (2), 14.59 (3), 

16.50. 18.48.

KOŁOBRZEG
7.50 (1), 10.03 (2), 11.49, 13.57 (D), 15.49, 17.47 (3), 20.33

LEGENDA;
D - w dni robocze 
1 -  pon. do soboty.
2 - w soboty, niedziele i święta
3 - oprócz soboty.

Rozwiązanie krzyżówki z dnia 15 II  
Krakowska kwiaciarka
Maria Kloch, Przemysław Kucharski, Danuta Skowron, Christiana Syfert, Maria Sowińska, Pe-

lagia Feliksiak, Halina Stefańska, Cecylia Furmańczyk, Piotr Feliksiak, Janina Grudzinska, Jerzy 
Siedlecki, Anna Husarz, Iwona Kochelska, Stanisława Pokorska, Barbara Barrtosik, Halina Szwal, 
Wiesław Borowik, Grażyna Siedlecka, Teresa Czarnecka, Józef Górzyński, Alicja Wypych

Zwycięzcy: Janina Grudzinska, Maria Sowińska, Iwona Kochelska

Dla najmłodszych nr 6 
Wiktoria Duraj, Martyna Grenda, Magdalena Skowrońska, Kacper Skowroński, Bartłomiej Fe-

liksiak, Mateusz Konior, Julia Furmańczyk
Zwycięzca:  Martyna Grenda - zapraszamy po odbiór bonu do redakcji.

 Znaleziono klucze
Widoczne klucze znaleziono w okolicy sklepu 
meblowego Ars Meble przy ul. 3 Maja. 
Do odebrania w sklepie.



Nr 15 (2149)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

20

www.dzienniknowogardzki.pl

Serwujemy smaczne jedzenie
Zapraszamy na Niedzielne Obiady
Dobra muzyke
Miła atmosfere

Kontakt: 
604103 158, 509 284 384

Organizuje:

Serwujemy smaczne jedzenie
Zapraszamy na Niedzielne Obiady
Dobra muzyke
Miła atmosfere

wesela, urodziny,
stypy, dancingi, karaoke

i imprezy okolicznosciowe

kategorii „B”

25.02.2013 r.

OKNO 1465 mm szer. x 1435 mm wys.

SZYBA K=1,0 • OKUCIE MACO
PPUH "JOGA" sj.

ul. Górna 4,
72-200 Nowogard
tel. 91 39 25 501

OKNA-SUPERPROMOCJA !!!

TYLKO 499zł*
*cena netto

91 443 51 87, 94 721 61 83
59 833 43 12,  698 230 205

www.partnerstal.pl

GARAŻE BLASZANE WIATY 
BRAMY GARAŻOWE

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

POŻYCZKA
Szybko, Tanio, Profesjonalnie

• Specjalna oferta dla zadłużonych
• Dla osób fizycznych i  prowadzących 

działalność gospodarczą  
(nie wymagamy zaświadczeń z ZUS i US)
Tel. 91 818 25 36 • kom. 730 851 444

codziennie od 11 do 18

PIASEK, ŻWIR,  
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 
 ŻWIROWNIA  

DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 872 700 

Z DOWOZEM  
DO KLIENTA
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

s. 6 s. 11s. 7

Kancelaria  
Prawna

nawet trudne sprawy

601 949 077

Zawiadamiamy,  
że w Nowogardzie  

rozpoczęła działalność  

Kancelaria 
Radców Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca 
Prawny Radosław Górski oraz 
Radca  Prawny Paweł Iwan. 
Kancelaria mieści się przy  
Pl. Wolności 9, budynek dawnego 
hotelu „Cisy”, pokój nr 8 (parter). 

Telefony do Kancelarii:  
788-802-101, 694-403-733

Usługi  
ogólnobudowlane
remonty • docieplenia

782 860 130

Czytaj s. 5

Spotkanie 
kół 
Caritas

Czytaj s. 4

ZAPISZ SWOJE DZIECKO DO SZKOŁY 
www.sp4.nowogard.pl

NNIIEEPPUUBBLLIICCZZNNAA  SSZZKKOOŁŁAA  PPOOLLIICCEEAALLNNAA  
ogłasza nabór na kurs kwalifikacyjny 

w zawodzie opiekun medyczny,
umożliwiający zdobycie kwalifikacji K1. świadczenie usług 
opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 
WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE NIE JEST WYMAGANE!!!

 

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

Zapisy do 21.12.2012 
(o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń) 

wwwwww..zziieelloonnaa..mmoojjaasszzkkoollaa..nneett  
 

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

Legia 
przetestuje 
młodego 
Miklasa

Prywatne Policealne Studium Zawodowe 

Ul.  3 MAJA 22, 72-200 Nowogard, Tel.91-3922181 

Ogłasza nabór na semestr zimowy (luty 2013) 

na kierunki: 

TECHNIK ADMINISTRACJI czesne 70 zł/miesięcznie 

TECHNIK BHP   czesne 70 zł/miesięcznie 

Radni 
pójdą 
do szkoły

4 marca 2013 r.
od 11.00 - 12.00

poniedziałek  
 udzielane będą

bezpłatne porady prawne
w redakcji,   

ul. Boh. Warszawy 7A
w sprawie pilnej 601 994 077

Zaginął czarny, 
duży damski portfel 

z ważnymi dokumentami 
dnia 24 lutego (god. ranne) 

niedziela na ul. Woj. Polskiego.
Znalazcę bardzo proszę 
o zwrot dokumentów

Płacz i płać - podwyżki weszły w życie

Mieszkańcy dostają nakazy płatnicze

Mieszkańcy opuszczają ratusz z pustymi kieszeniami po wizycie w kasie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie

Czytaj s. 3

U Bielidy  
jak u  
„wielkiego 
brata”

Kto tu 
powinien 
się oburzyć
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Byłeś świadkiem  ciekawego zdarzenia, wykonałeś oryginalne zdjęcia, jesteś w 
posiadaniu interesujących wiadomości?  

Zadzwoń lub napisz do nas o każdej porze. 

Tel. 513 088 309
e-mail: poligraf@post.pl

Nasza  sondaKronika  
policyjna

Pomóżmy sobie!
•	 Przyjmę narożnik pokojowy  tel. 665 - 566-856
•	 Przyjmę  wersalkę z fotelami oraz szafkę na dziecięce ubra-

nia tel. 883-241-291 
•	 Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie, ławę pokojową 

i TV  tel.782-556-716
•	 Przyjmę fotel do biurka, informacja tel. 504-874-397 lub 

pod nr tel. red. 91 22-165 
•	 Przyjmę 2 fotele  jednoosobowe do spania dla dzieci  oraz 

narożnik pokojowy- tel.516 648-561 
•	 Przyjmę sprawną pralkę automatyczną tel.721 469-710 

19.02.2013 r. 
Godz. 10.30 Uszkodzenie 

powłoki lakierniczej i zamka 
w drzwiach samochodu mar-
ki VW Passat, zaparkowanego 
przy ul. Boh. Warszawy.

19.02.2013 r. 
Godz. 08.00 Uszkodzenie 

samochodu marki Opel Astra 
przez inny pojazd na ul. Nad-
torowej. 

Godz. 15.30 Zdarzenie 
drogowe na drodze Nowo-
gard – Miętno, w którym 
uczestniczyły dwa pojazdy: 
VW Golf i samochód 
ciężarowy Scania. 

Godz. 15.40  Kolizja drogo-
wa na ul. 700 Lecia, w której 
uczestniczył pojazdy marki 
Peugeot 307 i Renault 19. 

Godz. 19.35 Policjanci Ru-
chu Drogowego KPP w Gole-
niowie podczas kontroli dro-
gowej samochodu Renault na 
ul. Zamkowej, ujawnili kieru-
jącego Sławomira Ch. znajdu-
jącego się w stanie po użyciu 
alkoholu z wynikiem 0,38 pro-
mila alkoholu w wydychanym 
powietrzu. 

20.02.2013 r. 
Godz. 15.10 W sklepie Bie-

dronka na ul. Warszawskiej, 
ujęto sprawcę kradzieży skle-
powej. Na miejscu Patrol wy-
legitymował Andrzeja N. 

21.02.2013 r. 
Godz. 09.00 Kolizja drogo-

wa na ul. 3 Maja pomiędzy po-
jazdami Skoda, a Mercedes. 

Godz. 12.15 Kradzież biżu-
terii złotej i innych przedmio-

tów z mieszkania przy ul. War-
szawskiej przez Patryka K. 

Godz. 12.20  Kolizja drogo-
wa na ul. 15 Lutego pomiędzy 
pojazdami VW i BMW. 

Godz. 11.00
Zgłoszenie oszustwa na por-

talu internetowym Allegro. 
Godz. 15.50 Na ul. Kościel-

nej w sklepie Hong Yun za-
trzymano sprawcę kradzieży 
sklepowej. Patrol na miejscu 
wylegitymował nieletniego 
Błażeja D.

22.02.2013 r. 
Godz. 12.30 Kolizja drogowa 

na ul. Kościuszki / Armii Kra-
jowej, w której uczestniczyły 
dwa pojazdy: Opel Vectra oraz 
IVECO.

Godz. 15.00 Pracownik skle-
pu Hong Yun przy ul. Ko-
ścielnej, powiadomił o ujęciu 
sprawcy kradzieży sklepowej. 
Patrol na miejscu zastał osoby 
nieletnie, Marcelę K. oraz Ad-
riannę C. 

23.02.2013 r. 
Godz. 13.30  Włamanie do 

sklepu – cukierni na ul. Woj-
ska Polskiego, gdzie dokonano 
kradzieży słodyczy. 

Godz. 13.50 Pracownik skle-
pu Intermarche powiadomił o 
ujęciu sprawcy kradzieży skle-
powej, którym okazał się Sta-
nisław W. 

Godz. 19.45 Kolizja drogo-
wa na stacji paliw Orlen, gdzie 
kierujący samochodem marki 
BMW uderzył w słup podtrzy-
mujący zadaszenie. 

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

W ostatnich dniach mieszkańcy gminy Nowogard otrzymali nakazy płatnicze z 
naliczonym podatkiem od nieruchomości i opłaty za użytkowanie wieczyste, na 
podstawie nowych, wyższych stawek, które jeszcze w zeszłym roku przyjęli rad-
ni koalicji na wniosek burmistrza. Zapytaliśmy przechodniów, czy już otrzymali 
kwit do opłacenia z Urzędu Miejskiego i co sądzą na temat podwyżek tych opłat?

Pani Eugenia - Uważam, że te podwyżki są zdecydowa-
nie za duże. Szczególnie, jeżeli chodzi o przychody i wydatki 
emerytów w obecnych czasach. Ja płacę podatek od nieru-
chomości oraz od działki rekreacyjnej. Byłam bardzo zdzi-
wiona, że te opłaty tak wzrosły. W moim przypadku do za-
płacenia wyszło o 100% więcej niż w roku ubiegłym. Za-
miast 160 zł, do kasy urzędu muszę zatem wpłacić już  320 
zł.  

Mirosław Miśkiewicz – Dostałem już z gminy taką in-
formację. Nie była to dla mnie miła wiadomość. Jeszcze w 
tamtym roku płaciłem około 15 zł., a teraz przyszło mi do 
zapłacenia 61 zł.  Władza podjęła paskudną decyzję obar-
czając nas tak dużymi opłatami. 

Pan Waldemar - Płacę podatek od nieruchomości do 
gminy i widzę, że suma ta wzrosła znacznie, bo aż o pond 
50 zł w stosunku do poprzedniego roku. Oceniam tą pod-
wyżkę bardzo negatywnie, bo przecież oprócz tej podwyżki 
inne rzeczy też idą w górę, takie jak prąd czy gaz. 

Zenona Skubała – W moim przypadku, gdyby nie po-
moc syna, nie byłabym w stanie zapłacić naliczonego po-
datku gruntowego.  W tym roku zamiast 200 zł., mam do 
zapłacenia 600 zł.  Bardzo mi się to nie podoba, tym bar-
dziej, że po śmierci męża jest mi bardzo ciężko. Mam apel 
do władza miasta, aby już nie podnosiły więcej tych po-
datków. 

Jan Nowicki - Powiem panu, że bardzo mi się nie podo-
ba ta podwyżka. Było drogo, a teraz jest jeszcze drożej. Tak 
nie może być, i tą decyzję oceniam jako bardzo złą. Podat-
ki muszą być, ale czy ich kwoty muszą być aż tak wysokie? 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl
TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07
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Nasz komentarz
Naliczanie i ściąganie po-

datków to przywilej każdej 
władzy, również samorządo-
wej. Ale każda władza wy-
konuje i to zadanie w imie-
niu obywateli, oni bowiem są 
suwerenem, a ich pieniądze 
winny być szczególnie chro-
nione. Tyle teoria, niewątpli-
wie słuszna teoria. W praktyce 
jednakże jest jak jest. Władza 
która zachowuje się jak dobry  
gospodarz,  zdarza się nieste-
ty nieczęsto. A dobry gospo-
darz wie, że nie wyda więcej 
jak ma dochodów, nie zajeź-
dzi swojego  konia, który daje 
mu utrzymanie, nie postawi 
sobie świecidełek za pienią-
dze pożyczone, a jeśli już po-
życzy to po to, aby zainwesto-
wać w coś, co powiększy do-
chód w przyszłości. Władza w 
Nowogardzie nie musi być do-
brym gospodarzem, nie musi 
się wysilać. Pieniądze jak ich  
braknie ściągnie z obywate-
li, nakładając ciężary w ża-

den sposób nie liczące się z 
kondycją mieszkańców i ich 
możliwościami… Nie tylko 
ściągnie, ale jeszcze wyda na 
byle co – przepraszam, na coś 
co wszystkich dodatkowo ma 
oślepić. Władza tak uczyni, bo 
koalicja SLD-PSL na pewno 
przyklepie, wszak ona i jej po-
plecznicy (korzystający) to też 
władza, a władza jak wiadomo 
zawsze się wyżywi. I nie ma 
tutaj znaczenia, że od dawna 
widać tzw. gołym okiem, że 
rządzący w Nowogardzie żad-
nego pomysłu na rozwój,   nie 
mają, więcej nawet nad takim 
pomysłem nie pracują, bo po 
co? Któż od nich tego ocze-
kuje? Dedykujemy ten tekst 
szczególnie wszystkim „za-
chwyconym”,  bo ten ich za-
chwyt kosztuje bardzo dużo 
„wszystkich podatników”.

Redakcja

Edward Kubiak, lat: 65, zmarł 21.02.2013r, pogrzeb 
23.02.2013r, pogrzeb odbył się na cmentarzu  w Nowogardzie.

Zofia Wajk, lat: 81, zmarła: 22.02.2013r, pogrzeb: 27.02.2013r, 
pogrzeb odbędzie się o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogar-
dzie. 

Irena Forgiel, lat: 77, zmarła: 22.02.2013r, pogrzeb: 25.02.2013r, 
pogrzeb odbył się na cmentarzu w Nowogardzie. 

Irena Kożybska, lat: 75, zmarła: 23.02.2013r, pogrzeb: 
25.02.2013r, pogrzeb odbył się na cmentarzu w Nowogardzie. 

Aniela Piaszczyk, lat: 89, zmarła: 23.02.2013r, pogrzeb: 
26.02.2013r, pogrzeb odbędzie się o godz. 12:00 na cmentarzu 
w Nowogardzie. 

Wawrzyniec Florysiak, lat: 85, zmarł: 24.02.2013r, pogrzeb: 
26.02.2013r, pogrzeb odbędzie się o godz. 13:30 na cmentarzu 
w Dobrej.

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

 w tych dniach odeszli do wieczności 

P R O M O C J A
PÓŁ TONY OPAŁU

worek drewna  
GRATIS

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL 

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał,drewno,
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport 
Sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

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

REKLAMA

Płacz i płać- podwyżki weszły w życie

Mieszkańcy dostają nakazy płatnicze
Niedawno  Rada Miejska w Nowogardzie przegłosowała zgłoszony przez burmistrza projekt podwyższenia stawek podatku od nieru-
chomości. W tych dniach właściciele nieruchomości otrzymują nakazy płatnicze dotyczące podatku za rok 2013.  Kwota do zapłaty po 
podwyżce stawek jest około 13 % wyższa od ubiegłorocznej dla właścicieli, nieruchomości zamieszkałych, ale to nie wszystko....

Kolejka do kasy  w miejskim Ratuszu. 

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego

w Nowogardzie
z a p r a s z a

28 lutego /czwartek/ br. godz. 9.00
na prezentację multimedialną

„BRONIEWSKI BEZ CENZURY”
przygotowaną przez 

Panią CECYLIĘ JUDEK 
– sekretarza naukowego 

Książnicy Pomorskiej w Szczecinie

Podwyżka stawek  podatku 
od nieruchomości spowoduje 
zwiększenie wpływu do budże-
tu miasta  o około 1mln zło-
tych w stosunku do roku 2012. 
To bardzo duża kwota. W tych 
dniach ukazała się informacja, 
że burmistrz ogłosił konkurs 
dla architektów na projekt, jak 
to nazwano odnowienia pla-
cu Wolności i okolicy. Wartość 
prac do przeprowadzenia w ra-
mach projektu wynosi około 1 
mln złotych. Wiemy już zatem, 
kto zapłaci za kolejny pomysł 
burmistrza generujący kosz-
ty i nie stymulujący na przy-
szłość dochodów, czyli projekt 
w istocie konsumpcyjny (bliżej 
o  projekcie i. kulisach sprawy 
w kolejnym DN).  Nie trzeba 
być wybitnym gospodarzem, 
żeby wiedzieć, że na  rozbu-
chaną konsumpcję  może so-
bie pozwolić  ewentualnie ten, 
kto ma dochody przynajmniej 
przewyższające wydatki, a na 
pewno nie ten kto ma 8 mln 
rocznego deficytu i kredyty, 
czyli obligacje szpitalne do za-
płaty. Podwyżka stawek podat-
ku od nieruchomości to nie je-
dyna podwyżka gminna, któ-
ra w tym roku pociągnie po-
datników za kieszenie.  Nowe 
wyższe stawki płacą też podat-
nicy podatku rolnego. Z tego 
tytułu do kasy urzędu wpłynie 
około 400 000 złotych więcej. 
Również nakazy płatnicze  do-
stają teraz płacący tzw. opłatę 
za użytkowanie wieczyste.

Jak  dostałam nakaz na któ-
rym jest 100 zł więcej jak w 
ubiegłym roku, nieco  mnie  
zmroziło- mówi nasza Czytel-
niczka- wiedziałam, że pod-
wyżka została  uchwalona, ale 
dopiero jak człowiek zobaczy 
nakaz z kwotą do zapłaty do-
strzega, jak tego robi się dużo.

Inna  podwyżka tzw. opłat 
adiacenckich przyniesie bu-

dżetowi gminy 200 tys. wię-
cej w stosunku do roku 2012.  
Z kieszeni obywateli zarówno 
od osób fizycznych jak i praw-
nych,  wyciągnie w tym roku 
nasza gmina z tytułu wzro-
stu podatków ponad  2,3  mln 
złotych więcej jak w roku po-
przednim. Jedyny podatek, 
który jest  miernikiem  za-
sobności  obywateli, czyli od-

pis podatkowy od dochodów 
osób fizycznych i prawnych  
(PIT-y), przyniesie dochody 
mniejsze jak w roku ubiegłym, 
razem o około  500 tys. zło-
tych. Obywatele naszej gmi-
ny  będą więc mieć dochody 
razem szacunkowo o około  
6-8  mln  mniejsze, ale gmina 
ściąga z nich  podatków o po-
nad 2 mln więcej. (wyliczenie 
najniższy podatek 18%, z tego  

gmina ma około  37 %- moż-
na więc zasymulować dochód 
z którego odpis gminny wyno-
si 500 tys.). Jak do tego doli-
czyć nieunikniony od  1 lipca 
(a jak Rada w środę uchwali to 
jeszcze też wcześniej) wzrost 
kosztów wywozu nieczystości, 
to mamy radosną twórczość  
podatkową naszych gminnych 
włodarzy prawie w pełni.

sm
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Praca pod okiem kamer 

U Bielidy jak u „wielkiego brata”
Ponad 30 kamer z widokiem na cały zakład – taki system monitoringu obsługuje z własnego gabinetu szef RXXI w Słajsinie, Antoni 
Bielida. Przewodniczący niczym wielki brat, rodem  z telewizyjnych programów, może obserwować praktycznie każdego pracownika 
w dowolnej chwili.  

A. Bielida, nie wychodząc ze 
swojego biura, które znajduje się 
na terenie budowanego zakładu 
gospodarki odpadami w Słajsi-
nie, może obserwować za pomo-
cą monitoringu każdy zakamarek 
sortowni śmieci. 

Mam tutaj ponad 30 kamer. Za 
pomocą nich mogę na bieżąco ob-
serwować każdy element linii sor-
towniczej, a także otoczenie zakła-
du – mówi z dumą przewodni-
czący RXXI, prezentując podczas 
jednej z naszych wizyt w Słajsinie, 
„dobrodziejstwo” monitoringu. 

Kamery przekazują obraz na 45 
calowy telewizor typu LCD, który 
znajduje się w gabinecie Bielidy. 
Ten steruje własnoręcznie całym 
systemem za pomocą specjalnej 
konsoli znajdującej się na biurku. 
Może nie tylko na bieżąco pod-
glądać co dzieje się w zakładzie, 
ale także przy użyciu specjalne-

go dżojstika obracać kamerami i 
przybliżać rejestrowany obraz z 
dokładnością do kilku centyme-
trów. Kamerom  nie umknie na-
wet najmniejszy szczegół. 

Dzięki funkcji przybliżania ob-
razu, mogę sprawdzić czy na placu 
wokół zakładu jest porządek. Ka-
mera uchwyci nawet najdrobniej-
szy papierek – chwali się A. Bieli-
da, wymieniając możliwości sys-
temu. 

Ciekawe tylko, czy z racji pod-
glądania są zadowoleni sami pra-
cownicy zakładu? Wszak będąc w 
pracy mogą się czuć jak uczestnicy 
telewizyjnych „reality show” typu 
Wielki Brat, emitowany przez jed-
ną z polskich stacji telewizyjnych  
(programy, w których za pomocą 
kamer, podgląda  się ludzi), z tym 
wyjątkiem, że dla nich to nie za-
bawa, a ciężka praca. 

MS

Telewizor na którym A. Bielida może oglądać to, co dzieje się na terenie zakładu w Słajsinie. Na zdjęciu widok z sortowni. 

Mniej wypadków, ofiar i pijanych kierowców 

Optymistyczne statystyki 
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Kwota nałożonych MKK
w latach 2006-2012
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Liczba zabitych w wypadkach
w latach 2006-2011

na terenie działania
Komendy Powiatowej Policji

w Goleniowie
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Liczba nietrzeźwych kierujących
w latach 2006-2012
na terenie działania

Komendy Powiatowej Policji
w Goleniowie

Pocieszająco wyglądają policyjne statystyki, doty-
czące bezpieczeństwa na drogach. Spada liczba kie-
rujących pod wpływem alkoholu. W zeszłym roku 
mniej też było wypadków komunikacyjnych. 

W 2012  na terenie powia-
tu goleniowskiego wykryto 
442 nietrzeźwych kierujących. 
To duży spadek w porówna-
niu z latami ubiegłymi.  Wcze-
śniej liczba ta utrzymywała się 
praktycznie na jednym po-
ziomie i wynosiła około 560. 
Mniejsza liczba zatrzymanych 
pod wpływem alkoholu, au-
tomatycznie przełożyła się na 
spadek danych dotyczących 
wypadków. Ogólnie w zeszłym 
roku doszło do 620 zdarzeń 
drogowych, w tym 37 wypad-
ków i 883 kolizji. Zginęło w 
nich 5 osób, a 50 zostało ran-
nych. W 2011 roku statysty-
ki te wyglądały o wiele gorzej. 
Wówczas było 18 zabitych i 65 
rannych.  

Rośnie za to ilość interwencji 
podejmowanych przez policyj-
ną drogówkę. W zeszłym roku 
było ich 2335. Rok wcześniej 
1927. Zwiększa się także licz-
na mandatów karnych nało-
żonych na kierowców. W roku 
2012 wyniosła ona 1037, czyli 
o 600 więcej niż w roku 2011. 
Skarb państwa „zarobił” na 
tym niemal 1 mln 700 tys. zł. 

MS
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Liczba kolizji drogowych
w latach 2006-2012
na terenie działania

Komendy Powiatowej Policji
w Goleniowie
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Naczelnik 
Urzędu Skarbowego w Goleniowie

informuje, że 

Punkt Przyjmowania Zeznań 
w Nowogardzie przy Placu Wolności 1

(budynek Urzędu Miejskiego)
będzie czynny od 5 marca do 30 kwietnia br. 

we wtorki  i  czwartki
w godz. 8.00 -14.00

W sprawie pieniędzy z harcówki ciąg dalszy

Kto tu powinien się oburzyć
W poprzednim, wtorkowym numerze DN, opublikowaliśmy odpowiedź starosty powiatowego w Goleniowie na nasz artykuł dotyczący 
przeznaczenia pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży nowogardzkiej harcówki na potrzeby szpitala w Goleniowie. Ponieważ starosta był 
łaskaw  oburzyć się, na ponoć niesprawiedliwą naszą ocenę zaangażowania finansowego starostwa na terenie gminy Nowogard obieca-
liśmy, że upublicznimy dane na ten temat.

Starosta w swojej odpowiedzi 
dla Dziennika podnosił, że no-
wogardzianie powinni być za-
dowoleni, ponieważ w ciągu 
ostatnich trzech lat, na terenie 
naszej gminy starostwo wyda-
ło środki na cele inwestycyjne 
w kwocie około 5 mln złotych. 
Starosta zapomniał oczywiście 
dodać, że w tym samym czasie 
na cele inwestycyjne na terenie 
gminy Goleniów, starostwo wy-
dało niemal 40 mln złotych. 
Jeszcze w gorszej sytuacji w sto-
sunku do Goleniowa pozostają 
inne gminy wchodzące w skład 
powiatu, gdzie wydano  porów-
nywalnie zupełnie groszowe  
kwoty. Oto ilustracja wydatków 
inwestycyjnych zaczerpnięta z 
projektów bądź ustaw budżeto-
wych na poszczególne lata. Po-
prawki wprowadzane w ciągu 
roku budżetowego nie zmieniają 
ogólnego obrazu sytuacji – Go-
leniów i tylko Goleniów korzy-
sta z pieniędzy  inwestycyjnych 
powiatu pełnymi garściami.

Rok 2010
Wydatki inwestycyjne zapla-

nowane w kwocie 16.886.000zł. 
przewidziane m.in. na reali-
zację niżej wyszczególnionych 
zadań:

1) Opracowanie dokumen-
tacji na budowę chodników 
w miejscowościach: Rurzyca i 
Czarna Łąka -100.000 zł

2) Remont drogi 0724Z 
Leszczno – Goleniów – 
3.100.000 zł,

3) Zakupy inwestycyjne na 
potrzeby PINB w Goleniowie 
– 10.000 zł,

4) Zakup i modernizacja 
sprzętu IT dla Starostwa Po-
wiatowego w Goleniowie – 
120.000 zł,

5) Rozbudowa obiektów 
KPSP w Goleniowie – 700.000 
zł,

6) Budowa i wyposażenie 
Powiatowego Centrum Edu-
kacyjno-Rewalidacyjnego na 
potrzeby ZSS w Goleniowie – 
7.350.000 zł,

7) Opracowanie dokumen-
tacji niezbędnej do przepro-
wadzenia termomodernizacji i 
kompleksowego remontu ZSP 
w Goleniowie – 150.000 zł,

8) Wykonanie instalacji od-

gromowej w ZSZ Goleniów – 
50.000 zł,

9) Odbudowanie i rozdzie-
lenie przyłącza instalacji desz-
czowej i sanitarnej w ZSZ Go-
leniów – 220.000 zł,

10) Adaptacja pomieszczeń 
ZSP w Goleniowie na potrzeby 
szkoły muzycznej – 991.000 zł,

11) Nakłady inwestycyjne na 
Szpital – 1.900.000 zł,

12) Realizacja programu na-
prawczego w WPOW w Mo-
stach budowa dwóch jedno-
rodzinnych domów dziecka w 
Goleniowie – 1.700.000 zł,

13) Dokonanie zmian w do-
kumentacji budowy jednoro-
dzinnych domów dziecka – 
15.000 zł,

14) Realizacja zadań inwe-
stycyjnych w DPS w Nowogar-
dzie 200.000 zł m.in. na: wy-
mianę instalacji wodnej, do-
prowadzenie przyłącza gazo-
wego do kuchni, wymianę za-
daszenia kotłowni w DPS w 
Nowogardzie, wykonanie do-
kumentacji projektowej na 
aranżację ogrodu i otoczenia, 
zakup samochodu do przewo-
zu mieszkańców, zakup ciągni-
ka ogrodniczego zakup specja-
listycznych łóżek.

15) Przygotowanie doku-
mentacji i budowa niezależne-
go przyłącza cieplnego na po-
trzeby PUP w Goleniowie oraz 
ocieplenie i wykonanie elewa-
cji – 110.000

16) Budowa 10 miejsc par-
kingowych przy PPP w Gole-
niowie – 45.000 zł, 

17) Dotacja do prac inwesty-
cyjnych na obiektach zabytko-
wych – 125.000 zł. 

 
Rok 2011
Wydatki inwestycyjne zapla-

nowane w kwocie 11.681.131 
zł przewidziane  m.in.  na re-
alizację niżej wyszczególnio-
nych  zadań: 

Opracowanie dokumenta-
cji na modernizację drogi po-
wiatowej Mosty-Dąbrowica – 
250.000 zł,

Opracowanie dokumentacji 
technicznej na modernizację 
chodników na terenie Gminy 
Stepnica – 250.000 zł,

Wybudowanie chodników 
z wyniesionymi przejściami 
dla pieszych i wygrodzenia-
mi w miejscowości Pucice – 
1.700.000 zł,

Zakup samochodu polizin-
gowego będącego w użytkowa-
niu Wydziału Dróg – 4.000 zł,

Zakup i modernizacja sprzę-
tu IT Starostwa Powiatowego 
w Goleniowie – 120.000 zł,

Opracowanie dokumentacji 
technicznej na wymianę insta-
lacji CO i instalacji elektrycz-
nej w SOSW w Nowogardzie – 
25.000 zł,

Budowa Powiatowego Cen-
trum Edukacyjno-Rewalida-
cyjnego na potrzeby ZSS w 
Goleniowie – 1.800.000 zł,

Termomodernizacja budyn-
ku szkoły ZSZ w Goleniowie - 
ostatni etap – 520.000 zł,

Opracowanie dokumentacji 
na odbudowanie i rozdzielenie 

przyłącza instalacji deszczowej 
i sanitarnej w ZSZ Goleniów – 
25.000 zł,

Termomodernizacja bu-
dynku ZSP w Nowogardzie – 
ostatni etap – 625.000 zł,

Opracowanie dokumentacji 
na modernizację warsztatów 
ZSP Nowogard – 10.000 zł,

Opracowanie dokumenta-
cji na rozbudowę ZSP Nowo-
gard o 4  nowe sale lekcyjne – 
60.000 zł,

Realizacja programu na-
prawczego-Opracowanie do-
kumentacji uzyskanie ze-
zwoleń na budowę, budowa 
czternastoosobowych domów 
dziecka – 2.000.000 zł,

Opracowanie dokumentacji 
projektowej na 10 miejsc par-
kingowych przy PPP w Gole-
niowie – 6.000 zł,

Nadbudowa I piętra w 
SOSW przy ul. Poniatowskie-
go 17 (internat) – 2.500.000 zł,

Rok 2012

Wydatki inwestycyjne zapla-
nowane w kwocie 13.026.316 
zł przewidziane  m.in.  na re-
alizację niżej wyszczególnio-
nych  zadań: 

Zakup serwera i oprogramo-
wania niezbędnego sprzętu IT 
dla Starostwa Powiatowego w 
Goleniowie - 50 000 zł,

Rozbudowa obiektów KPSP 
w Goleniowie – 1.043.000 zł,

Budowa  i wyposażenie Po-
wiatowego Centrum Eduka-
cyjno-Rewalidacyjnego na 
potrzeby ZSS w Goleniowie – 
7.871.074 zł,

Nakłady inwestycyjne na 
Szpital – 600.000 zł,

Ostatni etap realizacji pro-
gramu naprawczego w WPOW 
w Mostach -  2.762.242 zł,

Adaptacja  pałacu w Mostach 
na Dom Pomocy Społecznej – 
700.000 zł.

Razem rachunek po 
uwzględnieniu korekt w cią-
gu roku  przedstawia się jak 
na wstępie prawie  40 do 5 na 
rzecz Goleniowa w odniesie-
niu do  Nowogardu. Tylko na 
szpital goleniowski starostwo 
wydało środków inwestycyj-
nych 2,5 mln, a do tego należy 
doliczyć  około 4mln w prak-
tyce darowanego kredytu. Tak 
więc Panie starosto liczby nie 
kłamią, i nie chodzi  bynaj-
mniej o różnice zdań,  tylko o 
to, aby widzieć z okien gole-
niowskiego starostwa cały po-
wiat, a nie tylko najbliższe oto-
czenie  zamykające się w gra-
nicach Goleniowa i gminy Go-
leniów.

sm

Nowy internat SOSW przy Poniatowskiego w Nowogardzie to przykład nielicznych inwestycji starostwa, które 
przypominają, że Nowogard też leży w powiecie goleniowskim

INFORMACJA
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W Nowogardzie w sklepie DEZAR  - „ŻELAZNY” 
na ulicy 15 Lutego  

przybłąkały się dwa psy 
Psy są przyjazne i jeszcze bardzo młode.  

Informacje pod nr tel.: 91 392 12 20

Śmieci kością niezgody...

Radni pójdą do szkoły
W najbliższą środę odbędzie się pierwsza w tym roku sesja Rady Miejskiej. Tym 
razem obrady z ratusza zostały przeniesione na forum w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących, przy ul. Boh. Warszawy. W nowej scenerii radni zadecydują m.in. 
o podwyżkach cen za śmieci, emisji 9 milionów obligacji oraz nadania obelisku 
przy ul. 3 Maja nazwy „Pomnik Niepodległości”. 

Głównym powodem dla któ-
rego sesja odbędzie się poza 
ratuszem, jest fakt zaprosze-
nia na obrady przedstawicieli 
wszystkich 36 sołectw w gmi-
nie. Radni będą bowiem gło-
sować nad przyjęciem nowych 
statutów sołectw. Pisaliśmy o 
tym kilka tygodni temu, rela-
cjonując noworoczne spotka-
nie władz miasta z sołtysami 
z terenu naszej gminy. Urząd 
Miejski postanowił zaktuali-
zować dotychczas obowiązu-
jące statuty, ponieważ są one 
przestarzałe, pochodzą bo-
wiem z 1996 roku. Najważniej-
sze zmiany dotyczą sposobu 
prowadzenia zebrań wiejskich, 
a także wyborów władz sołec-
kich. Do tej pory było tak, że 
jeśli sołtys zwołał zebranie, i 
na ustaloną godzinę nie przy-
szła wymagana liczba osób, to 
kolejne zebranie musiało być 
zwołane po godzinie. Gdy po 
tym czasie znów nie było qu-
orum, nie wiadomo było na 
dobrą sprawę, co robić dalej. 
Teraz ma być lepiej. Pytanie 
tylko czy tak jak chcieli sołtysi. 
Jak wynika z projektu uchwa-
ły, który radni otrzymali z ma-
teriałami na sesję, nie wszyst-
kie zmiany w zapisach nowych 
statutów o które wnioskowa-
li sołtysi, zostały naniesio-
ne na tekst dokumentu. Cho-
dzi m.in. o zamianę zapisu 
dotyczącego wymaganej licz-
by mieszkańców do przepro-
wadzenia zebrania wiejskiego. 
Sołtysi wnioskowali, aby licz-
ba ta wynosiła 10 osób, a nie  
1/10, czyli 10% ogółu miesz-
kańców. To bowiem w jednej 
wsi może oznaczać 5 osób, a w 
innej 50 osób. W praktyce wia-
domo, że tak wielu mieszkań-
ców w zebraniach nie uczestni-
czy. Będzie więc trudno zgro-
madzić wymagane quorum w 
przypadku takich miejscowo-
ści jak np. Ostrzyca. 

Z pewnością ożywioną dys-
kusję radnych wywoła pro-
jekt uchwały, w sprawie  usta-
lenie górnych stawek opłat po-
noszonych przez właścicieli 
nieruchomości, za usługi od-
bierania odpadów komunal-

nych. Jak już informowaliśmy 
dwa tygodnie temu, ZUK chce 
podnieść obowiązującą staw-
kę z 70 zł za 1 m3 odpadów 
mieszanych do poziomu 80 zł/
m3. Najpierw spółka chciała to 
zrobić bez konsultacji z Radą 
Miejską. Wysłała już nawet 
do mieszkańców informację o 
podwyżce. Ostatecznie jednak, 
to radni będą musieli wyrazić 
zgodę na ewentualne podnie-
sienie cen za śmieci. 

Wynik głosowania jest na 
razie nie pewny. W piątek od-
była się komisja społeczna, na 
której pojawił się prezes ZUK 
Wiktor Smoliński. Tłumaczył, 
z jakiego powodu chce pod-
nieść ceny za śmieci. Jego zda-
niem wszystkiemu winny jest 
RXXI. Złożenie wniosku jest 
spowodowane znacznym wzro-

stem cen za składowanie odpa-
dów z kwoty 164,20 zł/t w roku 
2010 do 240 zł/t w roku 2013 
oraz opłaty za korzystanie ze 
środowiska – żalił się radnym 
prezes Smoliński mówiąc, że 
zmiana warunków umowy 
przez RXXI oznacza dla jego 
firmy wzrost kosztów funkcjo-
nowania o ok. 30 tys. zł mie-
sięcznie. Jeśli państwo nie za-
akceptujecie proponowanych 
przez nas podwyżek, które zre-
kompensują nam tą różnicę, 
moja firma znajdzie się w dra-
matycznej sytuacji. Grozić jej 
będzie upadek – przekonywał 
szef ZUK. Radni w większo-
ści zaakceptowali argumenta-
cję prezesa Smolińskiego, i w 
głosowaniu większość z nich 
pozytywnie odniosła się do 

proponowanych przez spół-
kę podwyżek. Jedynie Tomasz 
Szafran wstrzymał się od gło-
su. Temat poruszono również 
na wczorajszej komisji finan-
sowo-gospodarczej. Sprawa  
znów wywołała emocje wśród 
radnych. Rafał Szpilkowski 
dopytywał burmistrza, czy ten 
jako członek RXXI próbował 
wpłynąć na zmianę decyzji 
związku w sprawie podnosze-
nia cen za odpady przyjmowa-
ne na bramie zakładu w Słajsi-
nie. Zaapelował też do pozo-
stałych kolegów,  by ci zwróci-
li uwagę na fakt prowadzenia 
przez RXXI polityki. 

Nie może być tak, że związu-
je nam się ręce. RXXI podnosi 
ceny, nie pytając nas o zdanie, 
a teraz to my mamy zdecydo-
wać czy z jednej strony zadbać 

o kieszeń mieszkańców i pozwo-
lić przetrwać spółce, czy też na-
razić się na społeczną krytykę 
w imię ratowania ZUK. Pytam 
więc burmistrza co on zrobił 
jako członek Związku, by dbać 
o interes mieszkańców?  – mó-
wił Szpilkowski. 

Burmistrz przyznał, że pod-
czas walnego zgromadzenia 
Związku RXXI zagłosował za 
podwyżką, bo  była ona uza-
sadniona ekonomicznie.

Takie same ceny ma ¼ woje-
wództwa. Wynikają one z kal-
kulacji kosztów, jakie przedsta-
wiono na walnym zgromadze-
niu RXXI. Jak miałem głosować 
przeciw, skoro taka jest mate-
matyka. Poza tym, jak mi wia-
domo, ZUK jest jedyną firmą 
na obszarze działania RXXI, 

Forum w ZSO Nowogard już w najbliższą środę zamieni się w salę obrad 
Rady Miejskiej

która  chce podnieść ceny – od-
powiadał Czapla. Ostatecznie 
Komisja nie zaakceptowała 
projektu uchwały sporządzo-
nej na wniosek ZUK. Więk-
szość radnych wstrzymała się 
od głosu, z wyjątkiem Marka 
Krzywani, który podniósł rękę 
„za”, oświadczając wcześniej, 
że nie można pozwolić na ry-
zyko upadku Zakładu Usług 
Komunalnych. 

Wątpliwości, które wy-
brzmiały na komisjach to jed-
no, ale sama skala i sposób na-
liczenia  podwyżek to drugie. 
Jak podkreślali radni opozy-
cji, zbyt mało wiadomo na te-
mat kosztów funkcjonowa-
nia RXXI, by uznać, czy pod-
niesienie cen za tonę składo-
wanych odpadów jest ekono-
micznie uzasadnione. Z dru-
giej strony nie wiadomo, skąd 
30 tys. zł, o których mówi 
prezes Smoliński. Podwyżka 
RXXI została wprowadzona w 
stosunku do jednej tony skła-
dowanych odpadów, tymcza-
sem ZUK chce podnieść cenę 
za 1 m3 śmieci odbieranych od 
mieszkańców. Wiadomo też, 
że nowogardzka spółka komu-
nalna od czasu uruchomienia 
sortowni w Słajsinie, ponosi 
niższe koszty transportu odpa-
dów zebranych od mieszkań-
ców. Wcześniej woziła śmieci 
poza gminę Nowogardu, aż w 

okolicę Reska i Maszewa. Czy 
wątpliwości te zostaną rozwia-
ne podczas sesji? Poinformuje-
my już w piątek. 

Zgodnie z pozostałymi 
punktami obrad, radni będą 
głosować m.in. nad emisją ob-
ligacji w kwocie 9 mln złotych. 
6 mln z tego to ostatnia tran-
sza, jaka ma być spożytkowa-
na na dokończenie rozbudowy 
nowej bryły szpitala. Pozostałe 
3 mln mają zasilić budżet gmi-
ny po stronie wydatków inwe-
stycyjnych. Pod głosowanie 
zostanie poddany także projekt 
uchwały o zmianie nazwy po-
mnika przy ul. 3 Maja na „Po-
mnik Niepodległości”. Z takim 
wnioskiem do przewodniczą-
cego RM wystąpiła grupa oby-
wateli z panem Mirosławem 
Berezowskim na czele. Inicja-
tywę poparło swoimi podpi-
sami około 300 mieszkańców 
gminy. Choć sama uchwała ma 
dosłownie jedną linijkę treści, 
władza podpięła pod nią kil-
kanaście kartek historycznych 
wywodów jednego z nowo-
gardzkich nauczycieli historii, 
Jana Kopycińskiego. Czemu to 
miało służyć i jaki los czeka za-
tem pomnik „z armatami”? O 
tym, a także pozostałych decy-
zjach podjętych w drodze gło-
sowania przez radnych, w ko-
lejnych numerach DN. 

Marcin Simiński 

Od lewej: T. Fiejdasz z UM Nowogard, prezes ZUK Wiktor Smoliński  i Jo-
anna Krępa UM w czasie obrad Komisji Społecznej Rady Miejskiej, która 
odbyła się w miniony piątek
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Coroczne spotkanie kół Caritas 
W dniu 23.02.2013 o godz.10:00, ks. Proboszcz Grzegorz Legutko rozpoczął modlitwą 
coroczne spotkania Parafialnych Zespołów Caritas. W tym roku to parafia pw.  Wnie-
bowzięcia Najświętszej Marii Panny gościła przedstawicieli tejże organizacji z Gole-
niowa, Golczewa, Dobrej Nowogardzkiej, Sikorek oraz z sąsiedniej parafii pw. św. Ra-
fała Kalinowskiego. 

Przedstawiciel Caritas Pol-
ska Dyrektor ks. Piotr Szat-
kowski przedstawił plan dzia-
łania na 2013r Parafialnych 
Zespołów. Następnie w miłej 
atmosferze można było opo-
wiedzieć o swojej działalności i 

doradzić co można więcej zro-
bić dla rodzin potrzebujących. 
Nasz Caritas nie uczestniczył 
w ogólnopolskiej akcji Torni-
ster pełen uśmiechów. Z do-
świadczenia innych Zespołów 
dowiedzieliśmy się, że akcja ta 

daje duży efekt.  Dla przykładu 
w Golczewie wyposażone tor-
nistry wręczono 50 dzieci. 

Mamy nadzieję, że i u nas nie 
braknie ludzi dobrej woli, by 
podobną inicjatywę podjąć w 
Nowogardzie.  Spotkanie od-

było się w bardzo miłej atmos-
ferze. Za rok podobne spotka-
nie odbędzie się w Goleniowie. 

 Inf. i foto 
Przedstawiciele 

Parafialnego Zespołu Caritas 

 

Ulica Zielona

Zamiast spacerować unikają 
tego miejsca! 
Dziury, wgłębienia w nawierzchni drogi oraz wyczuwalny fetor z okolic jeziora 
- skarżą się mieszkańcy ulicy Zielonej w Nowogardzie 

Droga którą widać na zdjęciu 
jest bardzo zniszczona od wielu 
już lat. Jej stan jak widać, jest 
bardzo mocno zdewastowany, 
a dziura na dziurze przypomi-
na bardziej tor wyścigów cros-
sowych. Wiele dziur jest tak 
głębokich i niebezpiecznych, 
że remont wydaje się koniecz-
ny i uzasadniony - Chciałbym 
zwrócić uwagę na drogę koło 
„Przystani”, która przez tyle lat 
nie była naprawiana, a w końcu 
to droga prowadząca nad jezio-
ro. Jest często uczęszczana przez 
całe rodziny. Dziś pomagałem 
matce z wózkiem, która nie mo-
gła wyjechać z dziury i po chod-

niku również nie można iść, bo 
każdy wie jak on wygląda. 

Kolejną sprawą jest niepo-
rządek, brud i wydobywają-
cy się bardzo niemiły zapach. 
Podczas dyskotek czy innych 
imprez uczestnicy najprawdo-
podobniej wychodzą z lokalu i 
zapewne korzystają z  „darmo-
wej toalety” w obrębie jeziora - 
panie redaktorze, to jest okrop-
ne! Kiedyś podchodziłem pod 
same trzciny żeby stanąć nad 
wodą. Ostatnio przeraziłem się, 
bo zastałem tam bajoro i syf, z 
którego dodatkowo wydobywał 
się bardzo nieprzyjemny fetor. 
Kiedyś stawiali tutaj śmietni-

ki, teraz nie ma w tym miejscu 
choćby jednego kosza - Mówi 
pan Roman, który zadzwonił 
na redakcyjny telefon.

Wygląda na to, że problem 
użytkowników tego odcin-
ka drogi dla nich jest kłopotli-
wy. Stan drogi jest na tyle zły, 
że mieszkańcy mają kłopoty, 
zwłaszcza podczas spacerów z 
dziećmi, które najczęściej mu-
szą być w wózku podczas spa-
ceru w tej okolicy. Dodatkowo 
pogarsza sytuację wydobywa-
jący się fetor, który w okresie 
letnim  może być szczególnie 
nieprzyjemny. 

Jarek Bzowy 

To nie rów, ale jedna z alejek przy ulicy Zielonej nad naszym jeziorem

Przedszkole nr 3 

,,W KRAINIE BAJDOCJI”
Przyjaciel dzieci – człowiek uśmiechu Jan Brzechwa, stworzył niezliczoną ilość 
niezwykłych postaci, które cieszą i śmieszą kilka pokoleń dzieci i dorosłych. Jest 
wśród nich Pchła Szachrajka, lis Witalis, jest Kaczka Dziwaczka, Mucha, Leń i 
wiele, wiele innych.

Jan Brzechwa był królem wy-
obraźni i królem ludzkich serc, 
uśmiechniętym czarodziejem 
słowa, malującym dla dzieci 
najpiękniejsze obrazy, zaskar-
biając sobie przy tym ich przy-
jaźń i wdzięczność na zawsze. 
Potrafił wzruszać i bawić do 
łez, pozwalał się śmiać z ludz-
kich wad, śmiesznostek, przy-
war – a tych bohaterowie jego 
utworów mieli wiele! Wszyst-
kie te postaci są po prostu nie-
zwykłe, szalone, pełne radości 

życia.  Ludzkie i zwierzęce ce-
chy poeta traktuje z przymru-
żeniem oka, nikogo i za nic 
nie potępia, patrzy na świat z 
rozbawieniem, śmieje się ze 
wszystkiego – i tym śmiechem 
zaraża czytelników. Śmieje się 
nie tylko z innych, również z 
samego siebie – a to najtrud-
niejsza sztuka. Dziś tej trud-
nej sztuki uczyły się dzieci z 
Przedszkola Publicznego nr 3 
w Nowogardzie, składając w 
ten sposób hołd wielkiemu po-

ecie, w związku z przypadającą 
w tym roku 115 rocznicą jego 
urodzin. Dzieci w żartobliwy 
sposób przedstawiały wiersze i 
scenki wybrane spośród boga-
tej twórczości J. Brzechwy, aby 
wzbudzić ciekawość i zachęcić 
wszystkich nie tylko najmłod-
szych do skorzystania z ponad-
czasowego przekazu wartości.

Krótka część artystyczna wy-
wołała uśmiech na wielu twa-
rzach. Dzieci z zaciekawieniem 
słuchały i śpiewały, bo trze-

ba dodać, że niektóre utwory 
Brzechwy w obecnych czasach 
przedstawiane są w postaci 
piosenek np.: Kaczka dziwacz-
ka, psie smutki…

Jestem przekonana, że po 
powrocie do domu opowiedzą 
swoim rodzicom o ciekawych 
postaciach i z zaciekawieniem 
posłuchają innych opowie-
ści. Dzieci będą miały rów-

nież możliwość zaprezentowa-
nia swoich zdolności, wyraża-
jąc swoje odczucia w konkur-
sie plastycznym. Najciekawsze 
prace zostaną wysłane na kon-
kurs główny zorganizowany 
przez Miejską Bibliotekę Pu-
bliczną  w Nowogardzie oraz 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy 
Polskich w Międzyzdrojach.  

Przygotowała Joanna Kuna
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Czy lubimy uczyć się języków obcych? 
O tym czy mieszkańcy Nowogardu chętnie  uczą się języków obcych, rozmawiamy z panią Krystyną Dwornik, lektorem i właścicielem 
Szkoły Języków Obcych „GERMANIC” w Nowogardzie, specjalizującej się w nauczaniu języka niemieckiego i angielskiego. 

Dziennik Nowogardz-
ki: Kiedyś pracowała Pani w 
Urzędzie Miejskim w Nowo-
gardzie. Łatwiej być nauczy-
cielem czy urzędnikiem?   

Krystyna Dwornik: Byłam 
Urzędnikiem w Wydziale Roz-
woju Lokalnego i Funduszy w 
Urzędzie Miejskim Nowogard 
przez 5 lat, jednak przez więk-
szość mojej pracy zawodowej 
byłam nauczycielem języka nie-
mieckiego i mogę teraz stwier-
dzić, iż w tym zawodzie czuję 
się najlepiej. Nauczanie daje mi 
dużą satysfakcję. Dlatego też z 
przyjemnością wróciłam do za-
wodu, chociaż trochę w innej 
formule. 

Kiedy zainteresowała się 
pani językiem niemieckim 
i dlaczego pani wybór padł 
akurat na ten język obcy?

Językiem niemieckim intere-
sowałam się już w szkole śred-
niej. Mam doświadczenie w na-
uczaniu, a także praktycznym 
jego wykorzystywaniu. Utrzy-
muję kontakty z Niemcami. To 
sprawia, że cały czas mam do 
czynienia  z tzw. „żywym ję-
zykiem”. Cały czas się rozwi-
jam językowo, bo nauczyciel 
nie może stać w miejscu. Przy-
chodzą do mnie np. opiekun-
ki, pielęgniarki, hydraulicy, bu-
dowlańcy, których przygotowu-
ję do rozmowy kwalifikacyjnej 
lub wyjazdu za granicę. Przy-
swojenie nowego, branżowego 
słownictwa i przekazanie tego 
uczniom, nie sprawia mi pro-
blemów.

To zdumiewające, że jest aż 
taka potrzeba nauki języka i 
to w tylu zawodach. Zatem, 
czy lubimy uczyć się języków 
obcych? 

We współczesnym świecie 

oraz jednoczącej się Europie, 
znajomość języków obcych jest 
bardzo istotna. Dlatego, jeżeli 
mamy taką możliwości, to war-
to się ich zdecydowanie uczyć. 
Zachęcam bardzo wszystkich, 
a w szczególności osoby młode 
do nauki języków. Szczególnie 
dzieci, które z racji bardzo mło-
dego wieku, najszybciej przy-
swajają tą wiedzę.  

Nazwa „GERMANIC” suge-
ruje, że w szkole uczy się tyl-
ko języka niemieckiego, a tak 
przecież nie jest?

Tak. Obecnie w naszej szkole 
nauczamy języka niemieckiego 
i angielskiego.  Nie ukrywam, że 
mamy zamiar wprowadzić rów-
nież inne języki obce. Marzy mi 
się włoski oraz któryś z języków 
skandynawskich. Rzeczywiście, 
na początku myślałam, że w 
szkole będzie tylko niemiecki, 
stąd nazwa „GERMANIC”. Ale 
po kilku miesiącach mieszkań-
cy dowiadywali się również o 
możliwość nauki języka angiel-
skiego w naszej szkole, więc go 
wprowadziliśmy. 

Czy praca na własny rachu-
nek daje większe możliwości i 
satysfakcję? Mogła pani prze-
cież uczyć w którejś ze szkół 
publicznych. Skupić się tylko 
na nauce, bez obciążeń jakie 
powoduje prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej. 

Język niemiecki to też moje 
hobby. O założeniu własnej 
działalności myślałam od daw-
na. Oprócz germanistyki, skoń-
czyłam również studia ekono-
miczne i nauczałam przez kilka 
lat w liceum przedmiotu pod-
stawy przedsiębiorczości, czyli 
uczyłam młodzież jak zakładać, 
prowadzić i promować własną 
firmę. Znajomi często pytali 

mnie, dlaczego nie założę wła-
snej firmy, skoro to mnie intere-
suje. Śmiałam się i odpowiada-
łam, że wciąż szukam „luki na  
rynku”. W końcu ją  znalazłam, 
gdyż w Nowogardzie nie było 
szkoły językowej. Praca na wła-
sny rachunek daje satysfakcję 
i możliwość własnego rozwo-
ju. Jeszcze większą satysfakcję 
sprawiają uczniowie, których 
mogę zainteresować językiem 
niemieckim, pomóc gdy jego 
znajomość jest im niezbędna 
do podjęcia pracy poza grani-
cami kraju. 

Kto może skorzystać z ofer-
ty pani szkoły  poza osobami 
wyjeżdżającymi za granicę do 
pracy?

Nauczamy dzieci, młodzież i 
dorosłych w godzinach przed-
południowych i popołudnio-
wych od poniedziałku do piąt-
ku. Prowadzimy kursy, lekcje 
indywidualne i korepetycje.

Kursy semestralne odbywa-
ją się w godzinach popołudnio-
wych w godz. 16: 00 – 20:00. 
Kursy miesięczne w godzinach 
przedpołudniowych. Często w 
rozmowach telefonicznych oso-
by pytają: Czy będąc po 50-tce 
mogę nauczyć się języka by się 
porozumieć? Odpowiadam, 
że  tak! Każdy wiek jest dobry 
na rozpoczęcie nauki języka. 
Wszystko zależy od determina-
cji. 

Dziś znajomość jednego ję-
zyka obcego to często zbyt 
mało. Wielojęzyczność, to 
dziś umiejętność, na którą sta-
wia w szczególności pokolenie 
młode. Co pani myśli na ten 
temat? 

Dobrze jest znać języki obce. 
To ułatwia życie, czy to pod-
czas szukania pracy, czy pod-
czas wyjazdów za granicę. Wie-

le osób wyjeżdża do pracy do 
Niemiec i Anglii. Nie wyobra-
żam sobie wyjechać do pracy 
bez znajomości języka.  My kie-
dyś nie mieliśmy okazji uczyć 
się komunikatywnie języka ob-
cego. Była książka, ćwiczenie i 
zeszyt. Dużo pisaliśmy, robili-
śmy dużo ćwiczeń gramatycz-
nych. Teraz stawiamy na komu-
nikację, czyli przede wszystkim 
na mówienie. Uważam więc, że 
nauki nigdy za wiele.  Nigdy nie 
wiadomo, kiedy i w jakich wa-
runkach ona się przyda. 

Chęci to jedno, ale możliwo-
ści to drugie. Wiadomo, że na-
uka języków obcych realizo-
wana prywatnie, do tanich nie 
należy. Jak to wygląda u pani? 

To zależy od rodzaju kur-
sów. Kursy semestralne kształ-
tują się w kwocie 130 -140 zł 
za miesiąc, zajęcia odbywają 
się 2x w tygodniu po południu 
i trwają semestr lub dwa. Kur-
sy miesięczne języka niemiec-
kiego dla wyjeżdżających za-
granicę są najbardziej korzyst-
ne, jedna godzina kosztuje 10 
zł, ale są to kursy bardzo inten-
sywne i odbywają się przed po-
łudniem. W tygodniu realizuje 
się 10-12 godz. Istotne jest to, że 
po ukończeniu kursów dla po-
czątkujących, można kontynu-

ować naukę w grupach średnio-
zaawansowanych.

Wiele się mówi również o 
metodach nauczania języków 
obcych. Niektórzy prześcigają 
się w ocenie ich skuteczności. 
A pani zdaniem, jaka jest naj-
lepsza recepta na szybkie opa-
nowanie języka obcego? 

Najlepsza jest nauka metodą 
komunikatywną, którą stosu-
jemy w naszej szkole. Kładzie-
my więc nacisk na porozumie-
wanie się w różnych sytuacjach 
życia codziennego. Ćwiczy-
my więc tzw. rozmówki. Cho-
dzi przecież o to, abyśmy umie-
li poradzić sobie w rozmowie. 
Dlatego na naszych zajęciach 
prowadzimy dialogi, opowia-
damy różne sytuacje, zadajemy 
pytania i słuchamy co odpowia-
dają nam inni. Wszystkie zaję-
cia są prowadzone w języku ob-
cym, więc jego nauka zaczyna 
się już na etapie wydawania po-
leceń przez lektora.  

Kończąc. Jaką radę da pani 
uczniom, którym nauka języ-
ka obcego sprawia trudności?

Ważna jest motywacja i sys-
tematyczność. Sam uczeń musi 
być przekonanym, że chce się 
nauczyć języka obcego. My 
tę motywację podtrzymamy i 
dzięki indywidualnemu podej-
ściu na zajęciach pomożemy 
przezwyciężyć trudności. Ko-
rzystając z okazji chciałabym 
zaprosić Państwa do zapozna-
nia się z ofertą naszej szkoły na 
stronach www.niemieckinowo-
gard.pl. Zapraszamy też na kur-
sy. Informacji udzielamy pod 
nr tel. 607 545 991. Nasza szko-
ła znajduje się CEiP „Profit”, ul. 
Wojska Polskiego 3 na I piętrze. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy

REKLAMA
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Sprzedam nowe, własnościowe,  
2 pokojowe mieszkanie o pow. 58 m2 
w Nowogardzie na ulicy Racibora I 4

KONTAKT:                PIB „PRO-BUD s.c.
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14
tel.: 91 39 25552; 783 570 056    www: probud-nowogard.pl

codziennie od 11 do 18

Siatkarskie rozgrywki LZS

Czermnica mistrzem !
W sobotę (23 lutego) w hali Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowogardzie, zosta-
ła rozegrana ostatnia kolejka siatkarskiej ligi LZS. Najwięcej emocji dostarczył 
mecz Czermnica - Sikorki, zwycięzca tego pojedynku zostałby mistrzem sezonu 
2012/2013. Po emocjonującym pięciosetowym pojedynku, ostatecznie to siatka-
rze z Czermnicy sięgają po tytuł mistrzowski!

Jako pierwsi na parkiecie 
powinni byli się pojawić siat-
karze z Wojcieszyna i Ostrzy-
cy, to spotkanie jednak nie do-
szło do skutku. Zespół Ostrzy-
cy nie pojawił się na meczu, 
natomiast drużyna z Wojcie-
szyna nie posiadała komplet-
nego składu, w związku z tym 
ogłoszono obustronny wal-
kower. Następnie swój ostat-
ni mecz w tym sezonie roze-
grali zawodnicy Nadleśnictwa 
i Kościuszek. Zarówno jed-
ni, jak i drudzy chcieli zwy-
cięstwem pożegnać się z roz-
grywkami, dlatego kibice byli 
świadkami zaciętego meczu. 
Zwycięzcę wyłonił dopiero tie-
-break, w którym więcej zim-
nej krwi zachowali siatkarze 
z Nowogardu i to oni wygry-
wają w tym meczu. Następ-
nie czwarty zespół rozgrywek, 
czyli Szczytniki, oddał tylko 
jednego seta w meczu z ZK 

Nowogard, dzięki czemu siat-
karze tej drużyny zakończy-
li rozgrywki z dorobkiem 25 
punktów. Na koniec prawdzi-
wa wisienka na torcie: Czerm-
nica - Sikorki. Los tak chciał, 
że kalendarz rozgrywek sko-
jarzył obydwie ekipy na ostat-
nią kolejkę pierwszej i drugiej 
rundy. Przed tym meczem za-
równo Czermnica, jak i Sikor-
ki, posiadały na swoim koncie 
31 punktów. Wniosek był pro-
sty - zwycięzca bierze wszyst-
ko. Nikt nie odpuszczał, dra-
maturgia tego meczu potwier-
dzała stawkę o jaką rywalizo-
wali siatkarze. Po pięciu setach 
został wyłoniony zwycięzca. 
Wynik 3:2 zapewnił Czermni-
cy mistrzostwo w siatkarskich 
rozgrywkach LZS w sezonie 
2012/2013! Zwycięskiej dru-
żynie gratulujemy oraz życzy-
my dalszych sukcesów. Drugą 
drużyną rozgrywek został ze-

spół z Sikorek, natomiast trze-
cie miejsce przypadło zawod-
nikom z Wojcieszyna. Zespo-
ły które zajęły miejsca na po-
dium, zostały nagrodzone pu-
charami. Organizatorzy wy-
różnili również poszczegól-
nych graczy za osiągnięcia in-
dywidualne- najlepszym roz-
grywającym został Mateusz 
Saja, najskuteczniejszy ataku-
jący, to Paweł Wojdyło, na-
tomiast najwszechstronniej-
szym siatkarzem został wy-
brany Marcin Rapa. Dodajmy, 
że podczas całych rozgrywek 
w rolę sędziów wcielili się: Je-
rzy Kusiak, Grzegorz Tandecki 
oraz Wiesław Buczyński. Or-
ganizatorzy dziękują Szkole 
Podstawowej nr 4 za pomoc w 
rozgrywkach i propagowanie 
siatkówki oraz wspólną świet-
ną zabawę.  

KR
fot. UM

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA 
tel. 504 872 700 Z DOWOZEM DO KLIENTA

14 kolejka:
Wojcieszyn - Ostrzyca 0:0 (obustronny walkower)
Nadleśnictwo - Kościuszki 3:2
Szczytniki - ZK Nowogard 3:1
Czermnica - Sikorki  3:2

M M Sety P
1 Czermnica 14 38 - 16 33
2 Sikorki 14 37 - 16 32
3 Wojcieszyn 14 31 - 17 28
4 Szczytniki 14 29 - 22  25
5 Nadleśnictwo Nowogard 14 27 - 28 18
6 ZK Nowogard 14 22 - 31 15
7 Kościuszki 14 15 - 35 10
8 Ostrzyca 14 5 - 36 3

Najlepszy Rozgrywający: Mateusz Saja 
Najskuteczniejszy Atakujący: Paweł Wojdyło
Najwszechstronniejszy Siatkarz: Marcin Rapa
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R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl
TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

PROMOCYJNE ZESTAWY 
OBIADOWE 12 zł

WTOREK 26.02
Zupa staropolska
Kotlet schabowy panierowany, ziemniaki, surówka
ŚRODA 27.02
Zupa z fasolki szparagowej
Filet z piersi kurczaka w ziołach, ziemniaki, surówka
CZWARTEK 28.02
Barszcz ukraiński
Kotlet mielony, ziemniaki, surówka
PIĄTEK 01.03
Zupa szczawiowa
Kluski śląskie z sosem grzybowym, kapusta modra

OBIADY RÓWNIEŻ Z DOSTAWĄ DO DOMU!!!
 ZAMÓW TEL. 91 392 24 24 / 608 053 371

Pomieszczenie 
biurowe z wyposażeniem 

do wynajęcia 
tel. 509 528 688

Lepsza gra w sparingu

Ładny gol Kurka
W sobotę (23 lutego) pierwszy zespół Pomorzanina Nowogard, w kolejnym me-
czu sparingowym podejmował Orła Łożnicę. Trener Tomasz Surma mógł sko-
rzystać z liczniejszej kadry niż ostatnio. Pomorzanin zagrał dobry mecz, i choć 
skromne zwycięstwo może na to nie wskazywać, to jednak rywale nie mieli tego 
dnia żadnych argumentów.

Orzeł Łożnica - Pomorzanin Nowogard 0:1 (0:1) `Dawid Kurek
Skład Pomorzanina: Mateusz Krupski - Sylwester Bednarek, Michał Laszkiewicz, Tomasz Wąsik, 

Paweł Łuczak - Dominik Wawrzyniak, Dawid Langner, Dawid Kurek, Maciej Dobrowolski, Gracjan 
Wnuczyński - Krystian Miklas ; zmiennicy: Maciej Gołdyn, Kamil Lewandowski, Kamil Młynar-
czyk, Marcin Skórniewski. 

W wyjściowym składzie Po-
morzanina po raz kolejny w li-
nie obrony zaprezentował się 
junior Tomasz Wąsik. Trener 
nowogardzkiego zespołu To-
masz Surma miał tym razem 
większe pole do manewru. Po-
morzanin dominował niemal 

w każdym elemencie gry, nie-
stety, sporo do życzenia pozo-
stawia skuteczność. Zawodni-
cy z Nowogardu powinni wy-
korzystać co najmniej 3 z kil-
ku  stuprocentowych sytuacji. 
Jedynego gola w tym meczu 
zdobył Dawid Kurek, za spra-

wą ładnego precyzyjnego ude-
rzenia z około 20 metrów. Wy-
gląda na to, że przygotowania 
ruszyły już pełną parą, gdyż 
w ciągu najbliższych dni, no-
wogardzkich piłkarzy czekają 
kolejne trzy mecze kontrolne. 
Najpierw w poniedziałek (25 

lutego) w Płotach o godzinie 
18:00, rywalami Pomorzanina 
będzie zespół Wichra Brojce. 
Następnie w środę na boisku w 
Goleniowie przeciwnikiem bę-
dzie drużyna Światowida Ło-
bez. Najmocniejszego rywala 
Pomorzanin będzie miał w so-

botnim sparingu. Wówczas w 
Goleniowie sparingowymi ry-
walami będą piłkarze gospo-
darzy- czyli Ina Goleniów. O 
wynikach poinformujemy w 
następnych wydaniach. 

KR  

Na pierwszym planie rozgrzewający się Dawid Kurek przed meczem w Chojnie

Mecz ze Zrywem został ro-
zegrany dość późno, bo o go-
dzinie 20:00. Mecz odbył się 
na sztucznym boisku w Pło-
tach i był prowadzony przy pa-
dającym mokrym śniegu. Czy 
deszcz czy słońce, „rezerwy” 
przyzwyczaiły nas już w me-
czach sparingowych, że gra to-
czy się pod ich dyktando. Nie 
inaczej było również teraz. Po-

morzanin starał się grać pił-
ką i mimo absencji kilku pod-
stawowych zawodników pew-
nie wygrywa 4:1. Zryw Kołba-
skowo w tym meczu był w sta-
nie oddać tylko jeden strzał z 
rzutu wolnego, jak się później 
okazało- dający bramkę hono-
rową. 

Dąb Dębice - Pomorzanin 
II Nowogard 2:4 (2:0) `Maciej 

Grzejszczak x2, Max Pokorski, 
Jarosław Fijałkowski 

W składzie Pomorzanina II 
wystąpili: Haberski - Winczew-
ski, Domanowski, Grzejszczak, 
Fijałkowski, Skrzecz, Chmiel-
nicki, Kaczmarek, Szafran, Cy-
ran, Pokorski, Laszkiewicz.

Niedzielny sparing Pomorza-
nin II rozegrał o godzinie 14:00 
na stadionie w Goleniowie. Ry-
walami byli piłkarze z Dębic. 
Rezerwowi bardzo źle rozpo-
częli to spotkanie. Już po nie-
spełna 10 minutach gry, ospa-
le grający Pomorzanin II prze-
grał 2:0. Z upływem czasu no-
wogardzcy piłkarze łapali swój 

rytm gry, to również było spo-
wodowane natychmiastową 
zmianą ustawienia na boisku. 
Jednak do przerwy wynik nie 
uległ zmianie. Po zmianie stron 
na boisku panował już tyl-
ko jeden zespół- Pomorzanin. 
Bramkę kontaktową dla Pomo-
rzanina II strzelił Grzejszczak, 
po precyzyjnym strzale z rzu-
tu wolnego. Ten sam piłkarz 
kilka chwil później, dosłownie 
„ośmieszył” obrońców z Dębic 
i po strzale z pola karnego do-
prowadza do wyrównania. Po-
morzanin nie zwalnia tempa i 
nie schodzi z połowy przeciw-
ników, efektem tego jest bram-

ka dająca prowadzenie. Zdobył 
ją niezwykle ostatnio skutecz-
ny Max Pokorski, który ze sto-
ickim spokojem po strzale z 16 
metrów umieścił futbolówkę 
w okienku. Pomorzanin zdo-
był jeszcze jednego gola, choć 
miał ku temu jeszcze sporo 
okazji. Wynik ustalił Jarosław 
Fijałkowski po indywidualnej 
akcji. Zatem kolejne sparingi, 
z których „rezerwowi” wycho-
dzą zwycięsko. Kto wie, jak tak 
dalej pójdzie, to Pomorzanin II 
w następnych meczach kontro-
lnych będzie już podejmował 
III i IV ligowców...

KR

Pomorzanin II przekonująco wygrywa

2 mecze w dwa dni
Piłkarze Pomorzanina II Nowogard nie zwalniają tempa. Tym razem w ciągu 
weekendu rozegrali dwa mecze sparingowe, co najważniejsze pewnie wygrane z 
wyżej notowanymi zespołami. „Rezerwowi” najpierw pokonali Zryw Kołbasko-
wo, by w niedzielę udowodnić swoją wyższość w meczu z Dębem Dębice. 

Maciej Grzejszczak to podstawa defensywy drugiego zespołu Pomorzanina

Zryw Kołbaskowo - Pomorzanin II Nowogard 1:4 (0:0) `Konrad Winczewski, Tomasz Szafran, 
Grzegorz Skrzecz, Michał Cyran.

W składzie Pomorzanina II wystąpili: Łuczak - Winczewski, Grzejszczak, R. Podbiegło, Fijał-
kowski, Kaczmarek, Szafran, Cyran, Skrzecz, Skórniewski, Pokorski, Piotrowicz, Chmielnicki.
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Zaprasza na kursy kat. „B”.  Nowe kursy w starej cenie.
Biuro czynne w godzinach od 11.00-17.00

Przyjdź i sprawdź warunki kursów!
- Promocje - dogodny system ratalny spłat
- Atrakcyjne ceny dojazdów na jazdy praktyczne w Szczecinie
- Jazdy praktyczne tylko w Szczecinie - Doświadczeni instruktorzy
- Nowoczesna, dobrze wyposażona sala wykładowa
- Auta do nauki jazdy tylko na benzynę

Zapraszamy!!! Zaufaj doświadczeniu!

Spotkanie organizacyjne: 4.03.2013 godz 16.00 
przy ul. 700 Lecia 17, tel. 91 392 16 16

Piątek:
18:00 T-Mobile Ekstraklasa:

Lechia Gdańsk - Pogoń Szczecin

Następnie występ szczecińskiego zespołu Ułani Kapitalizmu!

Ułani Kapitalizmu to zespół ze Szczecina, 
grający szeroko rozumianą muzykę improwizo-

waną. Same improwizacje o których mowa, ob-
leczone są w specyficzne kompozycje. Nie ma 

tutaj mowy o żadnych inspiracjach, utwo-
ry powstawały z luźno rzucanych, wymy-

ślonych przez członków zespołu tema-
tów, które później były konsekwentnie 

rozwijane na Jam-ach. Jeśli coś było 
głównym czynnikiem w tworzeniu, 
to abstrakcyjne poczucie humoru i 

chęć eksperymentowania, gdyż muzy-
ka grupy, to bardzo ciekawe połączenie progresywnego rocka, jazz rock i 

muzycznego kabaretu (w dobrym guście oczywiście).

Sobota:
Zapraszamy wszystkich na wystawę Rafała Urtnowskiego!!!

W planie wystawa fotograficzna oraz prezentacja filmów 
nowogardzkiego artysty.

Ponadto, jak co sobotę całonocna zabawa przy kojących uszy ryt-
mach m.in. house, funk, R&B !!!

Wszystkich serdecznie 
zapraszamy!!!

Dominik Tomczyk

Wychowanek Pomorzanina  
w III lidze norweskiej?

Rafał Mendyk  
testowany  
przez Floro SK
Wychowanek Pomorzanina Nowogard, Rafał Men-
dyk próbuje swoich sił w III lidze norweskiej. Odbył 
już testy w klubie Floro SK i obecnie czeka na decy-
zję norweskiego zespołu. Jeśli wszystko pójdzie po 
jego myśli, pomocnik występujący ostatnio w Hutni-
ku Szczecin- przyszły sezon spędzi w Norwegii.

Rafał Mendyk to kolejny wy-
chowanek Pomorzanina, który 
ma okazję do gry na nieco wyż-
szym szczeblu. Choć III liga 
norweska na pewno nie stoi 
na takim poziomie co III liga 
angielska, to jednak na zarob-
ki wcale nie trzeba narzekać... 
Wychowanek Pomorzanina od 
dłuższego czasu rozwijał swój 
talent w Szczecinie, nim jed-
nak zaczął bronić barw Hutni-
ka, zdążył zaliczyć występy w 
I zespole Pomorzanina. Moż-
liwość zmiany barw klubu na 
Floro SK, to tylko i wyłącznie 
jego czyste chęci i ambicja. Ra-
fał Mendyk od pewnego cza-
su pracował w Norwegii, któ-
regoś razu dowiedział się o te-
stach w tym klubie i zdecydo-

wał, że spróbuje. Po pewnym 
czasie wziął udział w kolejnych 
testach, jednak jak przyzna-
je, wciąż nie może się czuć za-
wodnikiem Floro SK: Nie pod-
pisałem jeszcze kontraktu, więc 
oficjalnie nie jestem piłkarzem 
Floro SK. Brałem udział w te-
stach, teraz przede mną wy-
stęp w meczach sparingowych 
i właśnie po tym okaże się, czy 
klub będzie chciał mnie zatrud-
nić. - studzi emocje Rafał Men-
dyk. O tym jak zakończy się 
temat kontraktu młodego wy-
chowanka Pomorzanina, bez-
zwłocznie poinformujemy gdy 
tylko wszystko się wyjaśni.

KR

Na zdjęciu Rafał Mendyk w barwach Hutnika Szczecin

W Nowogardzie rośnie wielki piłkarz?

Legia Warszawa chcę  
Patryka Miklasa!
Tak, to nie żart! W minionym tygodniu włodarze stołecz-
nego klubu skontaktowali się z ojcem Patryka- Krystia-
nem Miklasem i wyrazili swoje zainteresowanie tym mło-
dym utalentowanym piłkarzem. Jak udało nam się usta-
lić, Patryk już od dłuższego czasu był obserwowany przez 
skautów Legii na zgrupowaniach młodzieżowej kadry 
województwa na które regularnie był powoływany.

Wieść, która w piątek zelek-
tryzowała wszystkich związa-
nych z Pomorzaninem nie jest 
żartem. Patryk Miklas to wy-
chowanek Pomorzanina No-
wogard. Urodził się 3 stycz-
nia 2000 roku. Legia Warszawa 
młodego piłkarza z Nowogardu 
zaprasza na testy, więc jeszcze 
nie wiadomo, czy już teraz Pa-
tryk wyjedzie do Warszawy aby 
rozwijać swój piłkarski talent. 
Jego ojciec napastnik Pomorza-
nina- Krystian Miklas nie kry-
je szczęścia i jest przekonany, że 
Patryk przejdzie testy. Jak ode-
brałem ten telefon i dowiedzia-
łem się o co chodzi, to mi się nogi 

ugięły! To wspaniała wiado-
mość, która świadczy o tym, że 
Patryk ma w sobie ogromny po-
tencjał, oczywiście ja o tym wie-
działem i wiem również, że już 
niebawem przekonają się o tym 
trenerzy młodzików Legii. Wie-
rzę w Patryka z całego serca! - 
mówi przeszczęśliwy popular-
ny „Mały”. Od kilku lat w Pol-
sce szkółka piłkarska Legii War-
szawa kojarzona jest z najlepszą 
pracą z młodzieżą. Wskazuje 
na to również sposób prowa-
dzenia pierwszego zespołu, co 
sezon do drużyny włączani są 
najzdolniejsi spośród juniorów. 
Właśnie w taki sposób udało 

się wypromować takim piłka-
rzom jak: Rafał Wolski, Michał 
Kucharczyk, czy też Maciej Ry-
bus. Jedno jest pewne - to naj-
lepszy klub do jakiego może 
trafić młodziutki piłkarz. Gdy 
tylko Patryk Miklas wróci z te-
stów w Legii Warszawa, posta-
ramy się przeprowadzić z nim 
wywiad, w którym opowie o 
swoich wrażeniach z pobytu w 
stołecznym klubie. Trzymamy 
kciuki i wierzymy, że to pierw-
szy krok Patryka na drodze do 
wielkiej kariery!

KR  

Patryk Miklas ma przed sobą ogrom-
ną szansę, aby swój talent rozwijać 
w najlepszym polskim klubie
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

„Ponieważ to wszystko zależy 
tylko i wyłącznie od nas!”
13 i 14 lutego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica odbyły się 
warsztaty         o autoprezentacji przeznaczone dla uczniów klas maturalnych.

Warsztaty pt.: „Wszystko 
o skutecznej autoprezenta-
cji” poprowadził trener Aka-
demickiego Biura Karier Wy-
działu Zamiejscowego w 
Szczecinie WSP TWP Pan To-

masz Dudziński. Dzięki za-
jęciom uczniowie mogli po-
znać tajniki przygotowania się 
do rozmowy kwalifikacyjnej, 
podczas której trzeba „sprze-
dać siebie” poprzez dobrą au-

toprezentację. Głównym ce-
lem autoprezentacji jest przede 
wszystkim spowodowanie, aby 
inni postrzegali nas w pozy-
tywny sposób, sprawia to, że 
wydajemy się bardziej kompe-
tentni, wiarygodni i atrakcyj-
ni. Zajęcia w grupach pozwo-
liły nam zrozumieć na jakich 
zasadach dochodzi między 
ludźmi do aktu komunikowa-
nia – chodzi tutaj zarówno o 
komunikację werbalną (jaką 
jest mowa) oraz komunika-
cję niewerbalną (jaką są gesty 
i mowa ciała). „Jeśli podcho-
dzimy do egzaminu i dobrze 
się do niego przygotujemy, 

Warsztaty w klasach IV TE i IV TŻ (13 lutego)

to już osiągnęliśmy sukces”- 
często w naszym życiu bar-
dzo wiele zależy od rozmowy 
kwalifikacyjnej, dlatego musi-
my się do niej dobrze przygo-
tować. Sztuką autoprezentacji 
jest umiejętność asertywno-
ści, wiarygodności, autentycz-

ności i życzliwości względem 
innych. Warsztaty okazały się   
bardzo ciekawe, pomogły nam 
poznać tajniki autoprezentacji 
oraz zasady dobrego komuni-
kowania się.

Justyna Piszczek klasa IV TE i 
Sylwia Jeziorska klasa IV THO

Warsztaty w klasach IV THO i IV TH (14 lutego)

Chłopska szkoła biznesu, czyli 
jak być dobrym przedsiębiorcą  
W ZSP trwają rozgrywki szkolne w grę „Chłopska szkoła biznesu”, dzięki której 
uczniowie wcielając się w role przedsiębiorców, doskonalą swoje umiejętności 
strategiczne. 

Ekonomiczna gra planszo-
wa powstała w oparciu o pro-
jekt edukacyjny pod tym sa-
mym tytułem, realizowa-
ny przez Małopolski Instytut 
Kultury we współpracy z To-
warzystwem Miłośników An-
drychowa w ramach progra-
mu „Muzeobranie”. Gra na-
wiązuje do historii Andrycho-

wa sprzed kilku wieków, kiedy 
to miejscowi chłopi stawali się 
producentami tkanin i kupca-
mi jeżdżącymi po najdalszych 
zakątkach Europy. Plansza do 
gry to właśnie mapa naszego 
kontynentu. Celem gry plan-
szowej  jest przede wszystkim 
tworzenie i promowanie edu-
kacyjnych standardów kształ-

cenia dla przedsiębiorczości 
z przywracaniem pamięci lo-
kalnej historii. To interdyscy-
plinarne narzędzie edukacyjne 
pomaga zrozumieć współcze-
sne zjawiska gospodarcze, roz-
wija kompetencje społeczne i 
uczy postawy przedsiębiorczej. 
Podczas rozgrywek szkolnych 
(luty i marzec) uczniowie ZSP 
wcielają się w piekarzy, tka-
czy i kowali, którzy produkują 
chleby, bryki i płótna, handlu-
ją między sobą i prowadzą wy-
prawy handlowe z Andrycho-
wa do miast Europy. 12 marca 
graczy czekają półfinały zaś 21 
marca odbędą się rozgrywki 
międzyszkolne, w których we-
zmą udział uczniowie z naszej 
szkoły, a także uczniowie z I 
LO oraz II LO. 20 najlepszych 
par weźmie udział w finale po-
wiatowym, który odbędzie się 
17 kwietnia. Koordynatorem 
akcji jest Pani Sylwia Antczak. 

Mówić i śpiewać 
o Bogu, 
czyli konkurs 
w Szczecinie  
21 lutego w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w 
Szczecinie odbył się V międzyszkolny konkurs recy-
tatorski poezji i prozy religijnej oraz religijnej po-
ezji śpiewanej pod honorowym patronatem jego 
ekscelencji księdza abp. Andrzeja Dzięgi. 

Udział w nim wzięli: Jan 
Maciejczak z klasy II THO 
oraz Katarzyna Kozieł z klasy 
III THO, których opiekunem 
merytorycznym była Pani 
Anna Durniewicz.  W kate-
gorii poezji śpiewanej udział 
wzięła uczennica klasy III 
TH Aneta Ankowska, której 
opiekunem merytorycznym 
była Pani Grażyna Waw-
rzyniak. Uczniowie znajdo-
wali się tego dnia pod opie-
ką księdza Grzegorza Pod-
laskiego. Konkurs rozpoczął  
się o godzinie 9.00. Uczestni-
cy startowali w 3 kategoriach 
– szkoły gimnazjalne, po-
nadgimnazjalne oraz poezja 

śpiewana. W sumie było po-
nad 50 uczestników. Każdy 
miał około 5-7 minut na za-
prezentowanie się. Po wysłu-
chaniu wszystkich uczniów 
jury udało się na naradę zaś 
uczestnicy i opiekunowie zo-
stali zaproszeni do szkolnej 
kawiarenki, gdzie czekała na 
nich kawa i ciasto. Jury wy-
brało w każdej kategorii po 
3 miejsca plus wyróżnienie, a 
oprócz tego każdy kto w tym 
dniu wyszedł na scenę dostał 
dyplom uczestnictwa, książ-
kę oraz drobne upominki. 

Katarzyna Kozieł

Uczniowie klasy III TE podczas gry w „ Chłopską szkołę biznesu” 
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MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

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

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

KUPIĘ SILNIKI
elektryczne, spalinowe, spawarki, 
części samochodowe - stan bez 

znaczenia.  
Niesprawne, stare, zniszczone.

Tel. 510 815 498

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

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

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

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 601 736 804
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

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

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

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

- 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57

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

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

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Kupię grunt lub 
gospodarstwo 

rolne  
tel. 664 944 635

DLA PAŃ 
„PROFILAKTYKA RAKA PIERSI”  

WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE  
DLA PAŃ z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC  
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdro-
wie” dnia 2 marca 2013r. organizuje wyjazd na bada-
nia mammograficzne do NZOZ Medical Care CRi-
DO Szczecin Zdroje. 

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Pu-

bliczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.00 
tel.91 3921356 wew 122, oraz u Lidii Bogus tel.505393636 po 
godz.14-ej. Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł. PAMIĘ-
TAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam prezes Fundacji Lidia Bogus Zapraszamy Panie 
rocznik 1963, ponieważ w tym roku po raz pierwszy nabyły 
uprawnienia do bezpłatnych badań mammograficznych finan-
sowanych z NFZ.

SPRZEDAŻ DREWNA
KOMINKOWEGO

z możliwością do 
porąbania z dowozem

tel. 603 055 292

Ogólnopolski Konkurs 
Recytatorski, Poezji 
Śpiewanej i Teatrów 
Jednego Aktora w NDK
22 lutego w Nowogardzkim Domu Kultury odbyły 
się eliminacje rejonowe do Ogólnopolskiego Kon-
kursu Recytatorskiego, Poezji Śpiewanej i Teatrów 
Jednego Aktora pod patronatem Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego. 

W konkursie wzięły udział 
dwie osoby z naszej szkoły - 
Katarzyna Kozieł i Jan Maciej-
czak, którzy znajdowali się tego 
dnia  pod opieką Pani Grażyny 
Wawrzyniak.  W składzie jury 
znaleźli się:  Maciej Litkowski 
aktor Teatru Współczesnego w 

Szczecinie, Jolanta Gornowska 
instruktor teatralny i logopeda 
oraz Aneta Drążewska dyrek-
tor NDK. Jury stwierdziło, że 
poziom był wysoki, a decyzja 
trudna do podjęcia. 

Katarzyna Kozieł

Rozdanie dyplomów

Uczestnicy konkursu – Katarzyna Kozieł i Jan Maciejczak
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KOMPLEKSOWE 
Docieplanie budynków, 

malowanie, szpachlowanie, 
glazura, regipsy, hydraulika, 

adaptacje podasza
tel. 600 626 268

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam nowy lokal pod sklep 
spożywczy na os. Gryfitów. Tel. 
695 264 594, 783 570 060.

• Sprzedam mieszkanie  3  poko-
je  przy  ul:  Bankowej  I  piętro. 
-783 570 060 

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. 
Piłsudskiego 2a. 602 350 301

• Studio reklamy Vizart wynajmę 
pow. Reklamową 6,5x3m w No-
wogardzie przy ul. Warszawskiej 
11 od 13.06. tel. 605 522 340

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 3.  
604 284 597

• Sprzedam lub zamienię na miesz-
kanie duży dom po kapitalnym 
remoncieh na działce 1400 m2 
w miejscowości Glicko. Cena 
380.000 zł Tel. 692383706 

• Kupię mieszkanie bezczynszowe/ 
niskoczynszowe, min 3pokojowe, 
60-80m 791443026

• Sprzedam nowe, własnościowe, 
2 pokojowe mieszkanie, 58 m 
kw, na os.  Gryfitów. Tel. 783 570 
060

• Sprzedam działkę 5 ar. Własno-
ściową Tel. 785 977 351

• Wynajmę  mieszkanie  3  pokojo-
we  - 918521437  

• Do  wynajęcia  lokal  handlowy. 
– 660143840 

• Sprzedam działkę budowlaną 
o pow. 1138 m2 w Żdżarach – 
3km od Goleniowa + projekt, 
prąd na działce. Cena 59 tys. zł. 
Tel. 608 673 811

• Sprzedam garaż z energią elektr. 
Murowany w ciągu ul. 5 Marca. 
Cena 23  000 zł. Tel. 605  402  773 
(15.00-18.00).

• Do wynajęcia mieszkanie   2  
lub  3  pokojowe urządzone. Tel.  
693850197

• Stancja dla uczniów, pokój 2 
osobowy, osobne wejście, tel. 
609 307 327

• SPRZEDAM    -   mieszkanie  3 po-
koje  III  piętro    69, 60  m2, środ-
kowe  przy  ul:  Bohaterów  War-
szawy  Tel.663321366  vis avis  
PZM – otu.

• Pokój do wynajęcia Nowogard. 
609 004 967

• Sprzedam  mieszkanie  46  m   2 
pokoje .parter. Tel.604908983. 

•  Do wynajęcia pomieszczenie 
180 m2 ogrzewane, ciepła woda, 
toaleta. 609 245 816

• sprzedam mieszkanie bezczyn-
szowe 62 m2 z zabudowaniami i 
działką 600 655 365

• Kupię mieszkanie dwupokojowe 
w Nowogardzie. 608 302 040

• Sprzedam   mieszkanie  własno-
ściowe  na  Waryńskiego,  3  po-
koje  oraz  garaż.Tel.605856553,  
913503246  wieczorem

• Wynajmę lokal użytkowy Nowo-
gard ul. Warszawska 14. 60 m2, 
Tel. 691 125 617

• SPRZEDAM  -   mieszkanie   2  po-
koje. Tel.660442960

• Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe I piętro 44,33 m2 Ostrzyca. 
692 692 576

• Działka   budowlana  1500 m, z  
warunkami  zabudowy. Boguszy-
ce  39.000,- tyś zł.  SPRZEDAM. Tel  
519831390

• Sprzedam mieszkanie w Nowo-
gardzie i Dobrej, tel. 91-3910010, 
607607814

• Wynajmę lokal w Płotach 
695 044 663

• Garaż do wynajęcia ul. Boh. 
Warszawy 21. Tel. 91 39 20 307

• Garaż  w  bloku   sprzedam   ul: 
Kowalska  1.Tel.784584294 

• BUDYNEK   -  gospodarczy    400  
m2  sprzedam. Tel. 502853573 

• Dom na wsi 130 m kw. z działką 
25 ar 153 000 zł, tel. 783 534 677

• Sprzedam   mieszkanie  4  pokoje  
w  Nowogardzie, lub zamienię  na  
2  pokojowe. Tel.503341537. 

• WYNAJMĘ   -  garaż  na  ul;  Jana 
Pawła  II. Tel.607580172 

• SPRZEDAM  -  nowy  dom  w  
Nowogardzie   130  m2..Tel.  
663366399

• Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe na parterze 50 m2 po gene-
ralnym remoncie 91 88 41 510

• Sprzedam działkę w Żabówku z 
budynkami do rozbiórki. 33 47 
96 357

• Do    wynajęcia      pokój   z  anek-
sem  kuchennym. Tel;607289286

• Posiadam    garaż   do  wynajęcia  
na  ul;Zamkowej.Tel:  880341734

• LOKAL,  Handlowo-  Usługowy   
60  m2    do  wynajęcia, czynsz  
1500  zł + opłaty. Tel: 913920676,  
00494053169916

• WYNAJMĘ   mieszkanie. 
Tel.606521667

• Wynajmę kiosk ruchu od marca 
793 908 098

• Ponownie wynajmę garaż przy 
ul. Leśnej. 793 908 098

• Zamienię mieszkanie 67 m kw. II 
p. na dwa pokoje lub sprzedam, 
tel. 667 926 528

• Sprzedam działkę budowlaną w 
miejscowości Kościuszki. Pow. 
1200 mkw. Wszystkie media. Tel. 
695 183 033 

• Garaż do wynajęcia przy ul. 5 
Marca, tel. 91 39 25 191

• SPRZEDAM – parter domu pod-
piwniczony 82 m2 z lokalem  na 
działalność gospodarczą, duży  
garaż z kanałem. Tel.507465448.

• Sprzedam mieszkanie na wsi. 
Tel. 517 726 665

• Sprzedam działkę ogrodową z al-
tanką nr 461 Nowogard, ul. 15 Lu-
tego, tel. 515 285 619

•	 Oddam w najem 2 pokojowe 
w pełni umeblowane mieszka-
nie w Nowogardzie. Kontakt po 
godz. 17.00. Tel. 601889596

• Wynajmę  mieszkanie 
.Tel./601927982.

MOTORYZACJA

• Sprzedam Skodę felicię com-
bi LXI rok 1999 poj. 1.3 pierwszy 
właściciel, cena do uzgodnienia. 
693 877 559

• Sprzedam koło z felgą do 40 + 
opona. 91 39 18 307

• Sprzedam Mitsubishi Pajero 3.2 
motor 2000 rok prod. 2000 die-
sel. Cena 26 000 zł. 665 544 518

• Sprzedam Renault Kangoo, sa-
mochód ciężarowy rok prod. 
2006 poj. 1,5 DCI  elektr. Szy-
by, klimatyzacja, wspomaganie 
kierownicy, centralny zamek + 
alarm elektr. Sterowane lusterka. 
Po wymianie rozrządu, pompy 
wody, nowy akumulator, wymie-
niony olej i wszystkie filtry. Nowe 
klocki hamulcowe, nie wymaga 
wkładu własnego. Stan bdb Tel. 
668  844  738 cena 11.000 zł do 
uzgodnienia.

• Kupię przyczepkę samochodową 
sprawną i zarejestrowaną. 605 
092 517

• Kupię każde auto do 500 zł. Tel. 
609 773 585; 663 138 624

• Sprzeda opla Astrę, rok. 1992, 1,4 
bezn. + LPG, zarejestrowany, w 
pełni sprawny, cena 1200 zł, tel. 
510 680 139

• SPRZEDAM  -  Opel  Omega  B, 
2,0 poj.  gaz, 1995 r. cena  2,700,-
Tel.695982904.

• Sprzedam Renault Laguna 
hatchback, srebrny met., przeb. 
119.000 km (serwisowany), 
04/2001, klimatronic, półskórza-
na tapicerka, el. szyby, lusterka, 
alufelgi 16» - opony zimowe, ro-
leta szyby, stan zadbany, nowy 
serwis: olej, filtry, inne. cena 
11900 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam silnik citroen ZX 1,9 + 
skrzynia tanio. 785 040 945

• SPRZEDAM   Volkswagen   Ven-
to  1,9 TD    rok prod .1993.  Cena  
2 000,-zł.Tel.609966517.

ROLNICTWO

• Grykę sprzedam. Tel. 795 916 988

• Sprzedam słomę w snopkach i. 
Tel. 782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL. 783678070

• Sprzedam tanio króliki. 
669 929 717

• Kupię łąki, nieużytki!!! Kontakt 91 
39 23 887, 696 443 643

• Kupię mieszankę zbożową dla 
kur. 91 39 20 307

• Sprzedam    prosiaki. Tel. 
888757586 

• ORKA, talerzówka  / cięż-
ka/,  siew  agregatem. Tel 
608013995. 

• Sprzedam byczka i dwie jałó-
weczki do 300 kg. Tel. 605 092 517

• Ziemię rolną kilka hektarów tanio 
sprzedam. 889 133 882

• Sprzedam żyto paszowe i kaczki 
skubane francuskie. 511 696 751

• Kupię  łubin, tel. 668 434 849

• Sprzedam  zboże,  grykę, łubin. Te 
l. 502853573

• K U R K I – N I O S K I   Odchowa-
ne   7  tygodniowe.  SPRZEDAŻ  
OD 25  III  2013 r.  GOSPODAR-
STWO  DROBIARSKIE   ŻABO-
WO  13. TEL.913910666

• Sprzedam kultywator Formsch-
mit 5,20 podwójny wałek. Cena 
do uzgodnienia tel. 601 860 644

• Siewnik  do  nawozu  AMAZON-
KA poj.500 kg. Sprzedam. Tel. 
667952806.

• Sprzedam  żyto  . Tel.609480049.

USŁUGI

• MAKIJAŻ   KARNAWAŁOWY  PLUS   
RZESY  -  606979108  

• Usługi transportowe do 1 tony, 
Bus skrzyniowy i kryty. Tel. 
693 716 085.

• Odśnieżanie dachów. Tel. 
607 137 081.

• Firma Usługowa „Zielona”. Wyna-
jem sal na: konferencje, zebrania, 
szkolenia. Tel. 91 39 26 691.

• Usługi transportowe IVECO do-
stawcze + laweta + bus osobowy 
do 9 os. Tel. 609 931 915, 607 580 
172.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROB-
NE NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA 
RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 
22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. Zie-
lona 3. 91 39 20 714

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

• Bruk-lin układanie kostki bruko-
wej. Tel. 607 083 893, www.bruk-
-linnowogard.com.pl

• Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695  085 
470; 91 39 72 575

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

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VIZART 
- oprawianie prac - w 2 minu-
ty., bindowanie, wydruki A3-A4 
kolor, ksero A3-A4 - kolor, lami-
nowanie A3-A4. Tylko u nas naj-
większy wybór okładek. Nowo-
gard, ul. 700 lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel. 605 522 340.

• Transport BUS-MAX. 784 053 493

• Usługi remontowo-budowla-
ne, docieplenia. 784 053 493

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-

kumentów, CV, listów motyw. in-
nych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Reklamy 
Vizart. Nowogard, ul. 700 lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). tel 605 
522 340. 

• Usługi koparko- ładowar-
ką + transport Nowogard.  
514172446   

• REMONTY na każdą kieszeń. 
609 715 839

• TWOJA KSIĘGARNIA INTERNE-
TOWA WWW.KSIEGARNIACYME-
LIA.OSDW.PL

• Remonty i wykończenia. 
601 567 369

• Żłobek Błękitna Chmurka 
660536104

• Organizacja urodzin w Błękitnej 
Chmurce, weekendowe warszta-
ty i zajęcia, 660536104.

• Nabór na nowe kursy seme-
stralne. Szkoła języków obcych 
„GERMANIC” Tel. 607  545  991, 
www.niemieckinowogard.pl

• Kursy angielskiego www.
angielskinowogard.pl Tel. 
607 545 991

• Mycie okien. 507 984 623

• J. angielski   -  697583403  

• Korepetycje  j.angielski, tłuma-
czenie  dokumentów, pisanie  
prac, przygot.  do  testów  i  ma-
tury.  Tanio. -  605299895  

• Naprawa,  regulacja  okien,  drzwi  
PCV  i  drewna  -  695181070

• Fast – Driver, tanie usługi trans-
portowe tel. 721 230 990

• NAPRAWA  SPRZĘTU  RTV  
ul: Kazimierza  Wielkiego  7, 
tel.913920737.

• Malowanie,  szpachlowanie,  pa-
nele.Tel.788566432 

• Pogotowie budowlane. 
Tel.506040641 

• Układanie Polbruk i kamie-
nia. Solidnie, fachowo i tanio. 
669 589 863

• Organizowanie  kuligów  kon-
nych  Tel.607739866.  

• Remonty  mieszkań  w  środku   i   
na   zewnątrz  - 794 115 153 

• KOMPLEKSOWE -  Docieplanie  
budynków, malowanie, szpa-
chlowanie, glazura, regipsy,  
hydraulika, adaptacja  podda-
sza.Tel.600626268.

• Usługi    malarskie. Tel. 790590363.  

• USŁUGI   -  Remontowo-Budowla-
ne. Tel.504595424.   

• PRANIE   DYWANÓW,  WYKŁA-
DZIN, MEBLI   TAPICEROWA-
NYCH, TAPICERKI  SAMOCHO-
DOWEJ,  POŚCIELI  WEŁNIANEJ. 
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REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25 D; 5:50 D; 6:55 Ex; 8:15 E7x; 9:25 E7x; 10:25 E7x;  
12:00 E7x; 12:30 E7x; 13:10 E7x; 13:25 E7x; 16:06 E7x; 16:35 E7x; 17:30 7x; 17:40 7x.
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50 D; 7:45 D; 8:35 E7x; 9:45 E7x 11:00 E7x; 
11:35 E7x; 11:50 E7x 13:55 E7x 14:40 E7x; 15:10 E7x; 15:25 E7x; 18:25 E7x; 19:00 E7x
Legenda: D - kursuje od pon do pt;   E kursuje od pn - sob.; x - nie kursuje w święta

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL.   607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A),  7:50(A), 8:05(7), 

8:25(2,4,6), 8:35(A), 9:10(1,3,5,7), 9:15(2,4,6), 10:05(A)10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:50(A,7), 13:00(A), 13:10(A), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 16:00(7), 
16:25(7), 16:30(1,3,5) 16:40(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(7) 17:50(A,7) 18:05(4,5,6,7) 18:20(A,7)

TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 9:25(A), 11:55(A,7) 12:20(A,7), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 

14:30(1,3,5,7)  14:35(2,4,6) 14:55(A,7), 15:10(A) 15:25(A,7), 15:50(A) 16:15(A,7)  16:30(A), 
18:05(A,7,R) 18:20(A,7) 19:05(A,7) 19:25(A,7) 19:50(A,7)

Szczecin ul. Dworcowa :  6:20(A), 7:35(A), 8:40(A,7), 9,00(7,R), 10:05(A,7),  10:50(A,7),  
11:40(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7), 20:15(A,7),

Goleniów, Dworzec PKP :  7:05(A), 8:20(A), 9:25(A,7), 9:45(7,R), 10:10(A),  10:50(A,7),  
11:36(A,7), 12:26(A), 12:42(A,7),  13:05(A,7), 13:45(7), 14:20(A),  14:45(A,7,R), 15:05(7), 
15:20(1,3,5,7) 15:26(2,4,6) 15:40(A,7) 15:55(A)  16:08(A,7) 16:40(A) 16:59(A,7) 17:15(A), 
17:40(A,7)  18:50(A,7,R)  19:05(A,7), 19:50(A,7) 20:10(A,7) 20:35(A,7) 21:00(A,7)

Trasa NOWOGARD – MASZEWO 
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:20(S) 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD 
Maszewo :  6:55(S) 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:50(F),  11:30(F),  13:50(F),  
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia :  9:40(A), 12:45(A), 15:05(A)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursu-

je w niedziele niebędące świętami F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt 1,3,5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska    

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

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

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW
SZCZECIN
5.07 (D), 6.20 (1), 7.52, 10.57 (D), 12.48 (2), 14.59 (3), 

16.50. 18.48.

KOŁOBRZEG
7.50 (1), 10.03 (2), 11.49, 13.57 (D), 15.49, 17.47 (3), 20.33

LEGENDA;
D - w dni robocze 
1 -  pon. do soboty.
2 - w soboty, niedziele i święta
3 - oprócz soboty.

SKŁAD 
DREWNA 

BUDOWLANEGO 

KULICE 2A
więźba dachowa, 

krawędziaki, deska, 
łata, kontrłata

Cena producenta
Tel. 726 169 098

ZAPRASZAM

Naziemna 
Darmowa Telewizja

Cyfrowa. 
Programowanie kablówki. 
Kino Domowe – Instalacja. 

Tel. 602 698 253

SPRZĄTANIE  BIUR  I  MIESZKAŃ. 
TEL.604373143,  794229083  

• WWW.egoleniow.pl

• Remonty  mieszkań    -  solidnie. 
Tel.507369956

• TRANSPORT – PRZEPROWADZKI  
szybko – tanio. Tel.696138406

• DUR - DACH pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141

• Dachy, docieplenia. 785 562 104

• Docieplanie budynków, malowa-
nie, szpachlowanie, glazura, hy-
draulika, regipsy, adaptacja pod-
daszy, tel. 600 626268

• TANIE SPRZĄTANIE biur, domów, 
mieszkań, osiedli, mycie okien,  
porządki w ogrodzie  tel. 721 
230 990

• Kompleksowe remonty miesz-
kań, regipsy, szpachlowanie, 
malowanie, panele, tereko-
ta, glazura, instalacje wodne, 
centralne ogrzewanie, szyb-
ko solidnie. Tel. 724  814  797, 
694 196 159

• KOREPETYCJE Z MATEMATYKI 
PRZYGOTOWANIE DO ZALICZEŃ 
DLA LICEALISTÓW ORAZ GIMNA-
ZAIALISTÓW Tel: 723328678 e-
-mail matmand@op.pl

• ZAKŁAD    RADIOWO – TELEWI-
ZYJNY  NAPRAWA  sprzętu   RTV, 
Kosmalski  ul; Poniatowskiego  
7.Tel. 913921110,  603584553

• Ocieplenie, remonty i dachy, tel. 
692 562 306

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, rodzin-
ne, urlopowe, emerytalne – 
Niemcy, Holandia, Anglia, Ir-
landia, Dania, Belgia, Austria, 
Włochy, Norwegia, USA. Tel. 71 
385 20 18 lub 601 759 797

• Zatrudnię pilarza do pracy w 
lesie. 726 649 215

• FERMA  DROBIU  BOGUSZY-
CE  - ZATRUDNI   pracowni-
ka. Wymagane prawo jazdy   
na  ciągnik  +  przyczepę, 
obsługa  kombajnu  zbożo-
wego. Mile  widziane  do-
świadczenie w  gospodar-
stwie  rolnym. Oferty kiero-
wać ; mail :  boguszyce13@
op.pl    lub  na  adres  ; Fer-
ma  Drobiu Boguszyce  13, 
72-200  Nowogard. 

• MALZENSTWO PODEJMIE 
PRACE Z MIESZKANIEM NA 
FERMIE, GOSPODARSTWIE 
ROLNYM LUB AGROTURY-
STYCZNYM TEL.511630918 
oraz 798393429

• Zatrudnię do pracy na fermę 
norek. Praca sezonowa z moż-
liwością zatrudnienia na sta-
łe. 726  650  241 w godz. 8.30-
14.30

• Zatrudnię kucharkę. 
695 044 663

•   PRZYJMĘ  DO  PRACY  W  GO-
LENIOWIE  -  osobę   z  do-
świadczeniem   w  prasowaniu  
odzieży  Tel. 608302040 

• Ferma norek w Maszkowie 

zatrudni osoby do pracy se-
zonowej, możliwość stałej 
pracy, 605 284 748

• ZATRUDNIĘ  - KONSULTANTA  
ORIFLAMA,bezpłatne  wpiso-
we, prezenty.Tel:604189118

• Przyjmę do pracy mechanik 
samochodowy – wulkanizator. 
91 39 10 608

• Zatrudnię do sprzątania bu-
dynku, Tel. 696 016 786

• Przyjmę do pracy mechani-
ka od kosiarek i pilarek spa-
linowych. 608 328 095

• CHEMIA  -  KOREPETYCJE.
Tel.609307327.

INNE

• Sprzedam  drewno  komin-
kowe  i  opałowe. Transport. 
Tel.691466441

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

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, 
srebrna, 4 lementy: wzmac-
niacz, tuner przestrojny, korek-
tor, deck szuflada, stan idealny, 
używana sporadycznie, cena 
780 zł do uzgodnenia. tel. 605 
522 340.

• Sprzedaż  drewna    kominko-
wego      i   opałowego  atrak-
cyjna  cena   - 726 649 215 

• Sprzedam stare skrzypce z fu-
terałem. Cena do uzgodnienia. 
661 866 850

• Sprzedam   sukienkę   komu-
nijną.Tel.692069168 

• SPRZEDAM    -  DREWO  KO-
MINKOWE   I   OPAŁOWE.TEL 
667788820

• Sprzedam klatki na króliki 
wraz z kotnikami. 507 198 932

• KUPIĘ  ZŁOTO. TEL. 787809825

• Sprzedam    rębak   do  gałęzi.  
Tel.604952571

• SPRZEDAM – Owczarki  nie-
mieckie. Tel.913910656

• SKUP PIŁ niesprawnych i za-
tartych, Sihl, Husqvarna, 
cena 100 zł, tel. 721 668 245, 
dojazd do klienta.

• Sprzedam magiel do pościeli 
stary trzywałkowy ze stołem, 
tel. 91 39 20 608

• SPRZEDAM  -  meble  stylowe 
3  segmenty,  koloru  ciemne-
go  cena  600,00zł. /do  uzgod-
nienia/. Tel.724049451. 

• 43 / 44  -  Sprzeda   drewno,   
gałęziówkę  i  zrębki  opałowe. 
Tel 509821040

• SPRZEDAM  narożnik   lewy, 
trójkę,  dwójkę,  jedynkę   + 
pufa. Lodówkę  INDESIT, sto-
lik okrągły  /rozkładany/. Tel. 
784680032 

• Drewno opałowe, kominko-
we, gałęziówka, sprzedam, tel. 
772 050 889

• Oddam szczeniaka 3 m-ce od-
robaczony. 886 482 794

• SPRZEDAM  - Harmonię    40 – 

basową   w  dobrym   stanie.
Tel.511627210

• SPRZEDAM    -  koncentrator   
tlenu  i  wózek  inwalidzki  w 
dobrym  stanie. Tel:882413611

• Sprzedam meble kuchenne. 
Tel  782452026.

• TANIO  - Sprzedam  dwa fotele  
i   ławę .Tel.507228736.

Owczarek 
niemiecki 

cztero miesięczny 
mocnej budowy rodzice 

na miejscu 
Tel. 91 39 21 828
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ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

W dniu 14 lutego przy  
ul. Boh. Warszawy   

znaleziono psa  
rasy labrador (biszkoptowy ) 

właściciela proszę  
o kontakt 605 531 366

POŻYCZKA
Szybko, Tanio, Profesjonalnie

• Specjalna oferta dla zadłużonych
• Dla osób fizycznych i  prowadzących 

działalność gospodarczą  
(nie wymagamy zaświadczeń z ZUS i US)
Tel. 91 818 25 36 • kom. 730 851 444

Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 16.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM polecamy zabawki Bruder

 
 
 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. T. Kościuszki  

w Nowogardzie 

ul. Wojska Polskiego 6 

72-200 Nowogard 

tel. 91 39 26270 

                                                            
www.sp1.nowogard.pl 

 

 

Dni Otwarte  

dla 5,6 i 7- Latków 
6.03.2013r. (środa) 

godz. 16.30  

Serdecznie zapraszamy 
 

 

 

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

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

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Zawiadamiamy, 
że w Nowogardzie 

rozpoczęła działalność  

Kancelaria 
Radców  

Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca Prawny 
Radosław Górski oraz Radca  Prawny 
Paweł Iwan. Kancelaria mieści się przy  
Pl. Wolności 9, budynek dawnego 
hotelu „Cisy”, pokój nr 8 (parter). 

Telefony do Kancelarii: 
788-802-101, 694-403-733

APTEKA JANTAR
czynna w każdą 

niedzielę
od godz. 10.00 - 17.00

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

Soczewki 
progresywne  - 20%

Soczewki fotochromowe
i barwione  - 25%

Wiosenne Promocje

środy i piątki 
bezpłatne komputerowe 

badanie wzroku

Bezpłatne Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych

ogłasza nabór
Informacje i zapisy

ul. Zielona 11, tel. 91 392 66 91

PRY
WA

TN
EP

UB
LIC

ZN
E LICE

UM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA
DOROSŁYCH

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 11 lutego godz. 8.00

Zapewniamy BEZPŁATNĄ NAUKĘ przez cały okres kształcenia

www.zielona.mojaszkola.net

W NOWOGARDZ IE

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę  2 lutego  godz. 8.00

4 marca 2013 r.
od 11.00 - 12.00

 udzielane będą
bezpłatne porady prawne

Halina Galus • Elżbieta i Helena Wnuk

USŁUGI KSIĘGOWO-PODATKOWE
ul. 3 Maja 14 (budynek Banku Spółdzielczego)

tel. 91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

Zostałeś poszkodowanym w wypadku jako
kierowca, pasażer, pieszy, rowerzysta?

Twoje małoletnie dziecko zostało poszkodowane?
Straciłeś kogoś bliskiego w wyniku wypadku?

• Pokrywamy wszystkie koszty związane z prowadzeniem sprawy 
• Wynagrodzenie za naszą pracę pobieramy dopiero po skutecznym
  wyegzekwowaniu odszkodowania na rzecz naszego Klienta.

Nowogard, ul. 700 Lecia 6A,  tel. 91 391 01 17
Goleniów, ul. Konstytucji 3 Maja 30,  tel. 91 407 17 94

Zgłoś się do nas: 

Kancelaria Odszkodowawcza RUBIKON

s. 3 s. 9, 10s. 5

Przyszłość pałacu  
w Kulicach
niepewna

Żołnierze Wyklęci - 
Stańcie do  apelu

Nasi przedsiębiorcy
Jan 

Zugaj

W minioną środę odbyła się sesja Rady Miejskiej.  Tym razem radni debatowali gościnnie na forum Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Boh. Warszawy. Obrady rozpo-
częły się od uczczenia pamięci zmarłego w styczniu radnego, śp. Romana Saniuka.

Sesja przy okrągłym stole
Rada o pomniku, śmieciach, ogrodach...

Czytaj s. 2, 4 i 6
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Rodziny osób zmarłych w szpitalu nowogardzkim
mają prawo wyboru �rmy pogrzebowej

Szpital posiada własne „prosektorium”, za które
nie wolno pobierać opłaty za 2 pierwsze doby.

EntEr  II 
laptop

 serwis - komis

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

Foto tydzień

Apel Poległych 
pod pomnikiem Niepodległości  

w Nowogardzie
Spotykamy  się 1 marca o godzinie 12:00 

pod pomnikiem Niepodległości w Nowogardzie (ul. 3 Maja) 
aby oddać hołd bohaterom walki za wolną Polskę

 Zapraszamy Wszystkich, szczególnie Naszą młodzież
 Organizatorzy środowiska organizacji 

patriotycznych Nowogardu 

Narodowy Dzień Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych

Smoliński radnych nie przekonał...

Ceny za śmieci bez zmian 
Nie będzie podwyżki cen za śmieci, przynajmniej do lipca – tak zdecydowali na 
środowej sesji miejscy radni. 

Przypomnijmy, że o podwyż-
kę wnioskował prezes Zakładu 
Usług Komunalnych. Zgodnie 
ze złożonym wnioskiem ceny 
odpadów komunalnych odbie-
ranych od mieszkańców mia-
ły wzrosnąć z kwoty 70 zł do 
80 zł/m3. Prezes początkowo 
propozycję podniesienia cen 
tłumaczył wzrostem cen skła-
dowania śmieci przez RXXI w 
Słajsinie. 

Jednak podczas środowej se-
sji wycofał się z tych argumen-
tów. Stwierdził, że cena nie jest 
wygórowana. Tymi argumen-
tami nie przekonał radnych 
do wprowadzenia podwyżek. 
Mimo, że niektórzy mieli dy-
lemat, czy zadbać o kieszeń 
lokalnego przedsiębiorcy, czy 
wszystkich mieszkańców gmi-
ny, podwyżek ostatecznie nie 
wprowadzono. Przy 3 głosach 

za, 3 przeciw i 14 wstrzymują-
cych się uchwała przygotowa-
na na wniosek ZUK-u nie zo-
stała rozstrzygnięta. 

Tym samym do lipca ceny za 
odbiór odpadów pozostaną na 
dotychczasowym poziomie. Po 
tym czasie zaczną obowiązy-
wać nowe stawki, tym razem 
te ustalone przez koalicję rzą-

dzącą w związku z tzw. ustawą 
śmieciową. Wówczas opłata 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi będzie nalicza-
na od gospodarstwa domowe-
go i wyniesie od 35 do nawet 
65 zł miesięcznie – w przypad-
ku odpadów mieszanych. 

Marcin Simiński 

Wczoraj, o godz. 17:00, w Ostrzycy, z udziałem mieszkańców wsi i 
przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Nowogardzie z wiceburmistrzem 
Damianem Simińskim na czele, odbyło się spotkanie , w sprawie ma-
jącej powstać w okolicy fermy norek. Przypomnijmy, że temat budowy 
zakładu produkującego, zwierzęta na futra, ciągnie się już od zeszłe-
go roku. Choć od tamtego czasu zmienił się inwestor, a ferma ma być 
nieporównywalnie mniejsza, mieszkańcy zdania na temat jej lokalizacji 
nie zmienili. Nadal są przeciwni jej budowie. Relacja ze spotkanie we 
wtorkowym wydaniu DN. 

MS

Pacjenci przychodzą na przystanek przed przychodnią na ulicy Ko-
ściuszki i stoją… . Dlaczego nie ma dla nich ławek? O tym problemie 
pisaliśmy już wielokrotnie w DN i odebraliśmy kilkanaście telefonów 
od samych pacjentów, którzy prosili nas o interwencję. 

Czytelnik DN zaalarmował wczoraj telefonicznie naszą redakcję o 
tym, że na ulicy 700 Lecia w Nowogardzie leży przewrócony znak dro-
gowy LPG GAZ  - Nigdzie tego wcześniej nie zgłaszałem, bo myślałem, 
że znak szybko zostanie ponownie wkopany.  Pojechaliśmy to sprawdzić 
i rzeczywiście potwierdzamy tą informację. 

W. Smoliński tłumaczy radnym dlaczego mieszkańcy jego zdaniem powinni więcej 
płacić za śmieci



1-4.03.2013 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

3

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

P R O M O C J A
PÓŁ TONy OPAŁU

worek drewna  
GRATIS

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL 

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał,drewno,
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport 
Sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

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

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Kulice: na razie pozostał żal i niesmak

Przyszłość pałacu niepewna 
Tragifarsa – tak można nazwać to, co dzieje się od kilku dni w pałacu w Kulicach. Fundacja Europejska Kulice-Külz,  wyprowadza się z 
historycznego obiektu na żądanie Uniwersytetu Szczecińskiego, prawnego właściciela dworku. Uczelnia potwierdza też, że planuje wy-
stawić zabytkową nieruchomość na sprzedaż. 

W grudniu 1993 r. Fundacja 
wydzierżawiła zagrożony dewa-
stacją były dworek rodziny von 
Bismarck w Kulicach (niem. Külz) 
wraz z kilkoma budynkami gospo-
darczymi i otaczającym kompleks 
terenem parkowym od Agencji 
Własności Rolnej Skarbu Pań-
stwa. Umowę podpisano na 30 lat. 
W latach 1994/ 95 Fundacja prze-
prowadziła rekonstrukcję obiek-
tu i jednocześnie jego adaptację 
w nowoczesny ośrodek konferen-
cyjny ze środków wyasygnowa-
nych przez niemieckie Minister-
stwo Spraw Wewnętrznych i Fun-
dację Współpracy Polsko-Nie-
mieckiej. Swoje prywatne pienią-
dze dołożył też ostatni niemiecki 
dziedzic majątku Philipp von Bi-
smarck. W 2002 roku, Agencja 
Nieruchomości Rolnej, prawny 
właściciel nieruchomości,  prze-
kazała za symboliczną złotówkę 
dawną rezydencję Bismarcków, 
Uniwersytetowi Szczecińskiemu. 

Uczelnia przyjęła wówczas waru-
nek, że będzie musiała utrzymy-
wać pałac przez 10 lat. Niemal w 
tym samym czasie działająca już w 
pałacu Akademia, zawarła umowę 
z Uniwersytetem Szczecińskim, 
przekazując nieodpłatnie na rzecz 
uczelni to, co Fundacja zainwesto-
wała w odbudowę dworku. W za-
mian  Uniwersytet Szczeciński za-
pewnił Fundacji „właściwe funk-
cjonowanie i wypełnianie jej za-
dań statutowych” w ośrodku kon-
ferencyjnym. 

US postanowił jednak rozstać 
się z Fundacją. Wczoraj, rzecz-
niczka uczelni poinformowała 
redakcję, że Uniwersytet planuje 
wystawienie posiadłości w Kuli-
cach na sprzedaż. Wcześniej w tej 
sprawie stosowaną uchwałę pod-
jął senat Uniwersytetu. Wszystko 
wskazuje na to, że głównym po-
wodem podjęcia takiej decyzji jest 
zbyt duży koszt utrzymania obiek-
tu, który od lat generuje straty. 

„Kulice w ostatnich dziesięciu 
latach utrzymywał za pośrednic-
twem Uniwersytetu Szczecińskiego 
polski podatnik.  US bowiem, jako 
jednostka budżetowa dokładał do 
Kulic rocznie ok. 200-300 tys. zło-
tych. W ciągu 10 lat zebrało się 
około 2,5 miliona złotych” - przy-
znaje prof. dr hab. Edward Wło-
darczyk, rektor US w przesłanym 
do redakcji DN oświadczeniu w 
sprawie przyszłości pałacu w Ku-
licach. 

Ale finanse to nie jedyny, jak 
wynika z treści przesłanego sta-
nowiska rektora, powód rozstania 
się zarówno z pałacem, jak i Aka-
demią. 

„W mojej ocenie od początku za-
równo Uniwersytet, jak i Akade-
mia popełniły błąd i nie myślały 
o wspólnym zbudowaniu trwałe-
go modelu funkcjonowania Kulic, 
poprzez utworzenie tam przykła-
dowo Centrum Badań nad Pogra-
niczem czy Dziedzictwem Kulturo-
wym Pomorza lub chociażby Cen-
trum Wymiany Doświadczeń Sa-
morządowców Polskich i Niemiec-
kich. Każda z takich inicjatyw i in-
stytucji mogłaby z powodzeniem 
aplikować o różnego rodzaju gran-
ty. W ten sposób mogłaby również 
dokładać swoją cegiełkę do wy-
sokich kosztów utrzymania Ku-
lic. Zamiast tego myślano doraź-
nie i szukano najprostszych sposo-
bów na pozyskanie finansów. Stąd 
z Kulic zamiast poważnych głosów 
w debacie polsko- niemieckiej, czę-
ściej płynęły Sto lat lub przyśpiewki 
weselne. Wesela czy okolicznościo-
we przyjęcie, obie strony urządza-
ły z wielką gorliwością wypaczając 
przy okazji piękną ideę Philippa 
von Bismarcka. Dzisiaj obie strony, 
a przez nie także Kulice, po prawie 
11 latach znajdują się w znacznie 
trudniejszej sytuacji niż w na po-
czątku 2002 roku. Do obu z nich 
dobrze pasuje nieco zmodyfikowa-
ne polskie przysłowie: Mądry Polak 
(i niestety Niemiec także) po szko-
dzie” - przyznaje prof. E. Włodar-
czyk. 

Ale są też pretensje. Zdaniem 
rektora US współpraca z Fundacją 
działającą w Kulicach nie układała 
się zbyt budująco. 

W pierwszych pięciu latach 
działalności Kulic w składzie za-
rządu Fundacji (Stiftung Europea 

Pomerania) US miał dwóch swo-
ich przedstawicieli. Po 2002 roku 
w Radzie Akademii Europejskiej 
Kulice (Külz) miejsca dla przedsta-
wicieli US zabrakło. Obie strony o 
swoich planach niewiele wiedzia-
ły. Akademia przestała też  zapra-
szać na swoje konferencje osoby z 
Uniwersytetu uprzednio aktyw-
ne w organizowaniu sympozjów. 
Aby nie być gołosłownym, posłużę 
się własną osobą. Po 2002 roku w 
Kulicach na konferencji byłem tyl-
ko jeden raz. Zaproszenia nie do-
stałem jednak od  Akademii, ale 
takowe otrzymałem od prof. Jana 
M. Piskorskiego, który jako jeden 
z nielicznych pracowników US, or-
ganizował tam konferencję - czyta-
my w najbardziej emocjonalnym 
fragmencie oświadczenia rektora. 

Inaczej sprawę widzi Lisaweta 
von Zitzewitz, prezesowa funda-
cji Akademia Europejska Kulice- 
(Külz).

Nasza fundacja zrobiła wszyst-
ko, by wypełnić ideę przyświecają-
cą temu miejscu od początku. Kon-
ferencje, spotkania, wymiana mło-
dzieży, wyjazdy studyjne, publika-
cje książkowe. Zrobiliśmy w tym 
kierunku bardzo dużo. Zresztą w 
wielu z tych inicjatyw uczestniczyli 
także wykładowcy z Uniwersytetu 
w Szczecinie – mówi szefowa Aka-
demii. Po czym dodaje:  Uniwer-
sytet od dawna nie umiał zdefinio-
wać, na czym miała polegać współ-
praca z nami. Przez lata sprowa-
dzało się to do tego, że mamy pła-
cić za to, że tutaj jesteśmy. Uczelnia 
sama nie napisała także żadnego 
programu naprawczego dla Ku-
lic. Teraz mówi się, że fundacja o 

tym z władzami Uniwersytetu nie 
chciała rozmawiać. Wini się nas 
za zaistniałą sytuację. Kiedy jed-
nak ostatnio chciałam spotkać się z 
rektorem, on odparł, że nie mamy 
już o czym rozmawiać. Moim zda-
niem to dowód na to, że Uniwersy-
tet Szczeciński chciał na tym zrobić 
interes. I chcę powiedzieć, że tak 
myślą nie tylko Niemcy, ale tak-
że oburzenie wśród Polaków jest 
ogromne. Wszyscy nam współczu-
ją i nie rozumieją co się tutaj dzie-
je. 

Jak widać obie ze stron mają 
odmienne zdanie na temat Ku-
lic, choć władze US w przeciwień-
stwie do prezesowej Akademii za 
powstałą sytuację po części biją 
się również w swoją pierś. Na po-
rozumienie nie ma jednak już 
szans. Fundacja Akademia Kuli-
ce- Külz wczoraj ostatecznie wy-
prowadziła się z pałacu po 18 la-
tach funkcjonowania, zgodnie z 
otrzymanym terminem wypowie-
dzenia od władz Uczelni. Tym sa-
mym zakończył się też ważny etap 
w historii nie tylko Kulic, Ziemi 
Nowogardzkiej, ale i regionu. 

Niestety, zostały jak na razie  – 
zawód, niedosyt, żal i niesmak. 
Niesmak, bo zarówno władze US, 
jak i szefostwo Fundacji zafundo-
wało nam zawstydzający spektakl. 
W przeciągu ostatnich kilku dni, 
Niemcy z pałacu wynieśli prak-
tycznie wszystko co się dało -  od 
mebli, karniszy, lustra, po koce, 
pościel i wyposażenie toalet (ba-
terie, szczotki do WC). Mimo, że 
była to własność fundacji, a więk-
szość rzeczy zostało rozdanych 
potrzebującym instytucjom, 

Lisaweta von Zitzewitz, prezesowa fun-
dacji Akademia Europejska Kulice- Külz. 
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Żołnierze Wyklęci- Stańcie do apelu

Amnestia „to jest dla złodziei,  
a my to jesteśmy wojsko polskie” 
Witold Pilecki - rotmistrz, Stanisław Sojczyński ps. Warszyc - kapitan,  Hieronim Dekutowski ps Zapora - major, Zygmunt Szendzielorz ps 
Łupaszka, - major, Danuta Sendzikówna ps  Inka - sanitariuszka, i kilkanaście tysięcy żołnierzy  powojennego podziemnia komunistycz-
nego zamordowanych na polu walki o wolną  Ojczyznę  zamęczonych w więzieniach i ubeckich kaźniach  po 1945 r – Stańcie do apelu!  

To jedno z najważniejszych  i 
najpiękniejszych świat dla dum-
nych  z polskości   polaków-  Na-
rodowy Dzień Pamięci  Żołnie-
rzy Wyklętych obchodzone w 
tym roku  dopiero po raz trzeci. 
Systematycznie od dawna przy-
bliżamy w DK sylwetki tych na-
rodowych bohaterów o których  
Polska przypomniała sobie do-
piero po latach. Ich życiorysy to 
fascynujące opowieści o ludzkiej 
godności o  odwadze, determi-
nacji i szaleńczej miłości  do Pol-
ski, zakończonej na ogół tragicz-
ną śmiercią z rąk komunistycz-
no- sowieckich najemników.  Na 
naszych zachodniopomorskich 
terenach  ten zbrojny opór nie 
miał, z oczywistych  powodów 
takiego wymiaru jak na innych 
obszarach  kraju zwłaszcza tych 
które stanowiły przedwojenne 
tereny Rzeczpospolitej. Ale nie-
które oddziały zapuszczaly się  
od strony Gdańska nawet pod 
Koszalin. Były to oddziały majo-
ra Zygmunta Szendzielorza  ps. 
Łupaszka.  

Do najdzielniejszych dowód-
ców Łupaszki należał podp.  
Zdzisław Badocha  ps Żelazny i 
to o nim chcemy z okazji tego-
rocznego Dnia Wyklętych  na-
pisać bliżej:

 Ppor. Zdzisław Badocha ps. 
„Żelazny”. zginął  z bronią w ręku 
28 czerwca 1946 roku w majątku 
Czernin, gdzie przebywał na re-
konwalescencji po odniesionych 
w walce z bezpieką ranach. -   Tak 
zakończył niezapomniany kolega 
i postrach dla Bezpeczeństwa. - te 
słowa zapisał adiutant  mjr. Zyg-
munta Szendzielorza „Łupaszki” 
Wacław Beynar „Orszak”. Mówi-
ły o tragicznej śmierci legendar-
nego żołnierza podziemia anty-
komunistycznego.

„Żelazny” tradycję patriotycz-
ną i niepodległościową wyniósł 
z domu rodzinnego. Jego ojciec 
był podoficerem Korpusu Ochro-
ny Pogranicza, formacji powoła-
nej do obrony wschodnich gra-
nic Rzeczpospolitej. W 1938 roku 
Zdzisław został przyjęty do Pań-
stwowego Gimnazjum im. Józefa 
Piłsudskiego w Święcianach. Ten 
okres życia Zdzisława Badochy 
jest niezwykle istotny gdyż wła-
śnie wówczas podczas nauki w 
gimnazjum poznał wiele koleża-
nek i kolegów, którzy już za kilka 
lat będą walczyć razem z nim w 
szeregach konspiracji Armii Kra-
jowej. Od tego roku należał też 
do ZHP do drużyny harcerskiej 
im. B. Głowackiego.

W czerwcu 1942 rozpoczął 
działalność konspiracyjną w 
szeregach AK na Wileńszczyź-
nie. Został członkiem 23. Ośrod-
ka Dywersyjnego Ignalino-No-
we Święciany. Przed majem 1943 
objął dowództwo jednego z pa-
troli 23. OD. Po wpadce i dekon-
spiracji od maja 1944 r. był żoł-
nierzem plutonu sierż. Mieczy-
sława Kitkiewicza ps. „Kitka” 
w 5. Wileńskiej Brygadzie AK 
pod dowództwem mjr. Zygmun-
ta Szendzielarza ps. „Łupaszko”. 
Uczestniczył w walkach o wy-
zwolenie Wilna.

Na początku 1945 został do-
wódcą plutonu w 4. szwadronie 
por. Mariana Plucińskiego ps. 
„Mścisław”. Odtąd nieprzerwa-
nie uczestniczył w walkach z od-
działami KBW, UB, MO i LWP 
oraz NKWD.

7 września w Stoczku rozka-
zem Komendy Okręgu Biało-
stockiego AK oddziały 5. Bryga-
dy zostały zdemobilizowane na 
początku października Badocha 
pojechał na Wybrzeże Gdańskie 
do mjr. Z. Szendzielarza, który 
podporządkował się ppłk. Anto-
niemu Olechnowiczowi ps. „Po-
horecki”, komendantowi Ośrod-
ka Mobilizacyjnego Wileńskiego 
Okręgu AK.

W kwietniu 1946 roku odbyła 
się pierwsza koncentracja ugru-
powania Łupaszki. Wśród odra-
dzających się oddziałów, szcze-
gólną aktywnością i  jak mówili 
sami żołnierze –  wręcz bezczel-
nością w  stosunku do ubeków, 
odznaczał się oddział Żelazne-
go. Przez ponad 3 miesiące wio-
sny i  lata 1946 roku skutecznie 

blokował on działania bezpieki 
na Pomorzu i  Powiślu. Żołnie-
rze Łupaczki szybko zostali ogło-
szeni jako bandyci a  komuniści 
rozpoczęli obławę. W jedną z za-
sadzek wpadł także oddział Że-
laznego. Kiedy wydawało się, że 
są już okrążeni, Żelazny wypro-
wadził pod nosem ubeków i mi-
licji swoich ludzi na odsłonię-
ty, bezleśny teren i na dwa dni… 
ulokował w  jednym z  pobliskich 
gospodarstw. Żołnierze zdawali 
sobie sprawę, jaki będzie ich los 
w  przypadku schwytania. Dla-
tego każdy z nich brał odpowie-
dzialność za swoich przyjaciół aż 
do śmierci. Przykładem może być 
Tadeusz Urbanowicz ps. „Moski-
to”, który ranny w jednej z poty-
czek, nie chcąc opóźniać odwrotu 
grupy, zawołał „czołem chłopa-
ki” i popełnił samobójstwo. Żela-
zny i jego żołnierze między inny-
mi dzięki tak silnym więzom byli 
niezwykle skuteczni. To oni prze-
prowadzili najbardziej spekta-
kularną akcję – w ciągu jednego 
dnia rozbroili siedem posterun-
ków milicji oraz dwie palcówki 
UB(w Skórczu i Starej Kiszewie). 
Akcja ta zniszczyła siatkę apara-
tu represji na tym terenie. 

Kolejne miesiące znaczone są 
walkami z coraz lepiej zorganizo-
wanymi siłami komunistycznego 
aparatu przemocy. W pierwszych 
dniach czerwca 1946 roku szwa-
dron ppor. „Żelaznego” działał 
w rejonie Dzierzgonia i Sztumu, 
rozbrajając posterunki milicji i 
wywołując kontrakcję sił prze-
ciwnika. W efekcie 10 czerwca 
1946 roku podczas postoju we 
wsi Tulice szwadron został za-
atakowany przez grupę operacyj-
ną UB i MO. Co prawda grupa ta 
została całkowicie rozbita, ranny 
jednak został ppor. „Żelazny”.

Dowództwo nad szwadronem 
przejął ppor. Olgierd Christa 
„Leszek”, nakazując bezzwłocz-
ny wymarsz z miejsca potyczki. 
Najważniejszym celem było za-
pewnienie rannemu „Żelazne-
mu” opieki medycznej. Został on 
umieszczony początkowo w ma-
jątku Zielenice, jednak jeszcze 
tego samego dnia przetranspor-
towano go do nieodległego Czer-
nina.

Do całości tych wydarzeń, do-
szedł czynnik ludzkiej zdrady. W 
wyniku podjęcia współpracy z 
UB łączniczki „Łupaszki” Reginy 

Żelińskiej ps. „Regina” resort bez-
pieczeństwa uzyskał informacje 
o właścicielach majątków udzie-
lających pomocy wileńskim od-
działom.

28 czerwca 1946 grupa funk-
cjonariuszy PUBP z Malborka 
wyruszyła w celu aresztowania 
administratora majątku Zieleni-
ce Józefa Piątka. Nie zastawszy 
go jednak w Zielenicach konty-
nuowano dalsze poszukiwania. 
Tym sposobem funkcjonariu-
sze UB i milicji trafili do Czerni-
na, gdzie w zasadzie przypadko-
wo natknęli się na ppor. Zdzisła-
wa Badochę „Żelaznego”. Miał 
on tego dnia opuścić Czernin 
wraz z przybyłym już tam łącz-
nikiem mjr „Łupaszki” Stanisła-
wem Szczykno „Stachem”. Podję-
ta próba ucieczki zakończyła się 
śmiercią „Żelaznego”. Zauwa-
żony podczas opuszczania pała-
cyku przez milicjanta Bolesława 
Łagockiego zaczął się ostrzeli-
wać. Wydawało się, że zdoła ujść 
lecz wtedy został ponownie ran-
ny i zginął od wybuchu rzucone-
go przez milicjanta granatu.

Podporucznik Zdzisław Ba-
docha „Żelazny” zginał w wieku 
23 lat, był pełnym życia, niezwy-
kle pogodnym człowiekiem, sza-
nowanym i serdecznym kolegą, 
znakomitym dowódcą i oficerem. 
Przez niemal 50 lat propaganda 
komunistyczna przedstawiała 
Jego wizerunek jako zdegenero-
wanego bandyty, bezwzględnego 
mordercy niewinnych osób, mili-
cjantów, kolejarzy itp. Dopiero od 
niedawna dzięki pracy wielu hi-
storyków możemy poznać praw-

dziwy niezafałszowany wizeru-
nek Zdzisława Badochy i jego 
żołnierzy, którzy niemal wszyscy 
zapłacili najwyższą cenę za wal-
kę pod rozkazami mjr „Łupaszki” 
i ppor. „Żelaznego”. Zarówno on 
jak i wielu innych nie ma dzisiaj 
własnego grobu, ich ciała zosta-
ły potajemnie pogrzebane w nie-
znanych miejscach.

Opracował Marek Słomski     

(żródlo  podziemiezbrojne i inne)

Żołnierze wyklęci  – określenie 
żołnierzy podziemia niepodległo-
ściowego i antykomunistycznego, 
stawiających opór próbie  sowie-
tyzacji  Polski  i podporządkowa-
nia jej  ZSRR  w latach 40. XX wie-
ku. Ostatni „żołnierz wyklęty” – Jó-
zef Franczak ps. „Lalek” z oddziału 
kpt.  Zdzisława Brońskiego  „Usko-
ka” – zginął w obławie w  Majda-
nie Kozic Górnych  pod  Piaska-
mi (woj. lubelskie) prawie dwadzie-
ścia lat po wojnie – 21 październi-
ka1963  roku. Sejm Rzeczpospo-
litej dopiero w 2011 roku przyjął 
ustawę o upamiętnieniu  ich wal-
ki o wolną Ojczyznę i  oddał hold  
ich ofierze poprzez ustanowienie 
dnia 1 marca Narodowym Dniem 
Pamięci o Żolnierzach Wyklętych 

 Data 1 marca nie jest przypad-
kowa. Tego dnia w 1951 w mo-
kotowskim więzieniu komuniści 
strzałem w tył głowy zamordowa-
li przywódców IV Zarządu Zrzesze-
nia Wolność i Niezawisłość – Łuka-
sza Cieplińskiego i jego towarzyszy 
walki. Tworzyli oni ostatnie kierow-
nictwo ostatniej ogólnopolskiej 
konspiracji kontynuującej od 1945 
roku dzieło Armii Krajowej. 

ppor. Zdzisław Badocha ‚’Żelazny”

od lewej: ppor. Henryk Wieliczko‚ „Lufa’’, por. Marian Pluciński‚ „Mścisław’’, mjr Zyg-
munt Szendzielarz‚ „Łupaszko’’ (którego patrole działały także w Słupsku), plut. Je-
rzy Lejkowski‚ „Szpagat’’, ppor. Zdzisław Badocha‚ „Żelazny”. Podlasie, Białostockie  
1945 r.  (fot. wilnoteka.lt) 
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Z okazji 80 urodzin

Barbarze Kubala
kochenej żonie, mamie, babci i prababci

wszystkiego najlepszego, 
dużo zdrowia 

i pogody ducha
życzy

Rodzina

Dla  

Janusza Puszcz
w dniu 60 urodzin

każdy szczęścia Ci życzy.
Korzystając z tej sposobności,

życzymy Ci szczęścia i pomyślności,
by to, o czym marzysz się spełniło
i to co kochasz, przy Tobie było.

życzy 
Ci kochająca mama,  

sześć sióstr i dwóch braci  
z rodzinami

Okiem radnego

Ogrody działkowe
Podczas sesji rady miejskiej, która odbyła się w minioną środę, stosunkiem gło-
sów 8:7 przyjęte zostały uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planów miej-
scowych dla ogrodów działkowych przy ulicach: 3 Maja, Zamkowej, 15 Lutego i 
Ogrodowej. Gmina zapłaci za to 90.000 zł. To będą zmarnowane pieniądze.

Całe zamieszanie wokół ogro-
dów działkowych rozpoczęło się 
od wyroku Trybunału Konstytu-
cyjnego unieważniającego ustawę 
o rodzinnych ogrodach działko-
wych. Głównym efektem wyroku 
TK  jest fakt, że jeżeli nie wejdzie 
w życie nowa ustawa regulująca 
kwestie użytkowania gruntów, 
to wrócą one pod zarząd gmin. 
Gminy będą decydować o ich 
przeznaczeniu i gminy będą wy-
dzierżawiać je organizacjom dział-
kowców.  Problem ten ma wymiar 
ogólnopolski. Jego rozwiązaniem 
musi zająć się sejm poprzez przy-
jęcie nowej ustawy regulującej 
kwestię ogrodów działkowych. 
Większość partii pracuje nad swo-
imi propozycjami ustaw. Złożony 
został także obywatelski projekt 
ustawy przygotowany przez Polski 
Związek Działkowców.

Jedną z partii prezentujących 
swoje pomysły na rozwiązanie 
sprawy ogrodów działkowych jest 
SLD.  Podczas spotkania z posłem 
SLD, które odbyło się 11.XII.2012 
r. burmistrz Czapla ogłosił zebra-
nym w Bibliotece Miejskiej (cy-
tat za portalem „wnowogardzie.
pl”): „chcę państwu powiedzieć, że 
w projekcie budżetu skierowanym 
do Rady Miasta w dniu 15 listopa-
da ująłem 270 tysięcy złotych na 
zmianę trzech planów zagospoda-
rowania przestrzennego pod ogro-
dy działkowe”. 

Powyższy cytat wzbudził moje 
najwyższe zdumienie. Sprawdzi-
łem, że w projekcie budżetu, wid-
niała zupełnie inna kwota. Pod-
czas dyskusji, która miała miej-
sce na najbliższym posiedzeniu 
komisji finansowo-gospodarczej 
rady miejskiej, poprosiłem p. Cza-
plę, aby wskazał mi miejsce, gdzie 
zapisał te 270.000 zł. Po dłuższej 
chwili wertowania dokumentów 

na twarzy burmistrza pojawił się 
wyraz głębokiej konsternacji. Pan 
Czapla stwierdził, że … się pomy-
lił. W rzeczywistości zapisane zo-
stało 90.000 zł. „Pomyłka” doty-
czyła niebagatelnej kwoty 180.000 
zł. Główna refleksja z tej całej sy-
tuacji jest taka, że nieprzemyśla-
ne działania bazujące na chęci 
przypodobania się partyjnemu 
zwierzchnikowi i zdobyciu ła-
twego poklasku, mogą przynieść 
opłakane skutki.

Dla uzasadnienia swojego po-
mysłu burmistrz powtarza wciąż 
jeden główny argument. Że ktoś 
może powiedzieć działkowcom 
„do widzenia, od jutra nie możecie 
uprawiać swoich ogrodów działko-
wych, bo my mamy inne plany na 
tą część miasta”. Według p. Cza-
pli plany miejscowe mają „zace-
mentować sposób użytkowania na 
lata”.

Argumentacja ta jest wyjątko-
wo absurdalna. Tak jak absurdal-
ny jest pomysł marnowania pie-
niędzy na opracowanie planów 
zagospodarowania dla działek. 
Otóż nawet gdyby sejm nie przy-
jął na czas nowej ustawy regulu-
jącej funkcjonowanie ogrodów 
działkowych, to decydować o ich 
dalszym użytkowaniu będzie gmi-
na. Prawdą jest, że w dużych mia-
stach jak Warszawa, Poznań, czy 
Wrocław może być wywierana na 
samorząd duża presja, aby atrak-
cyjne tereny działek sprzedać pod 
inwestycje handlowe lub mieszka-
niowe. Tam działkowcy mają się 
czego obawiać. W Nowogardzie 
jest inaczej. Jest wiele atrakcyj-
nych gruntów pod przemysł, han-
del, budownictwo wielorodzinne. 
Tylko chętnych na inwestycje nie 
widać. Burmistrz od wielu miesię-
cy nie może sprzedać działki pod 
zabudowę wielorodzinną przy ul. 

Poniatowskiego. Również od wie-
lu miesięcy opowiada o mitycz-
nych inwestorach, którzy chcą 
tworzyć miejsca pracy w Nowo-
gardzie, na których czekają grunty 
w strefie przemysłowej. Kto zatem 
miałby sobie ostrzyć zęby na tere-
ny ogródków działkowych?

Aby cokolwiek złego mogło 
wydarzyć się na terenach ogro-
dów działkowych, musiałyby zo-
stać wykonane określone czynno-
ści. Najpierw teren musiałby zo-
stać podzielony na mniejsze czę-
ści, musiałyby zostać wydzielone 
drogi dojazdowe. Potem musiały-
by zostać ogłoszone przetargi na 
sprzedaż tych części, oraz wydane 
warunki zabudowy dla konkret-
nych inwestycji. Ten szereg czyn-
ności i operacji musiałby zostać 
wykonany przez przez burmistrza 
i podległych mu urzędników. Czy 
ktokolwiek przy zdrowych zmy-
słach jest w stanie zasugerować, 
że można to zrobić „po cichu”, w 
tajemnicy przed działkowcami?  
Kto miałby powiedzieć działkow-
com : „Do widzenia”? Jakikolwiek 
burmistrz, który będzie chciał 
wbrew działkowcom naruszyć 
istniejącą sytuację, zostanie na-
tychmiast zmieciony ze stanowi-
ska przez referendum odwoław-
cze zorganizowane przez opozy-
cję i przegłosowane przez dział-
kowców. Jeżeli burmistrz Cza-
pla ma co do tego wątpliwości, to 
niech to sprawdzi na sobie. Chęt-
nie mu to wykażemy.

Błędny w założeniach, bądź nie-
przemyślany w opracowaniu plan 
zagospodarowania przestrzen-
nego może przynieść wyjątkowo 
negatywne i trudno odwracalne 
skutki. Wiedzą już coś o tym wła-
ściciele gruntów w Wojcieszynie, 
Olchowie czy Warnkowie, którzy 
nie mogą realizować inwestycji z 

powodu zapisów w obowiązują-
cych tam planach. Nie lubię być 
złym prorokiem, ale może się oka-
zać, że jedno źle użyte w zapisach 
planu słowo, jedna źle postawio-
na kreska mogą spowodować, że 
nie będzie można na działce zbu-
dować altanki z płaskim dachem, 
albo postawić szklarni. Nieod-
powiedni zapis o funkcji terenu 
może np. spowodować, że do kwo-
ty dzierżawy będzie musiał być do-
liczany 23% VAT. A najgorsze jest 
to, że takie „kwiatki” wychodzą 
dopiero po kilku miesiącach od 
wejścia planu w życie, gdy nic już 
nie można łatwo i szybko zmienić. 
Następną rzeczą, która skłania do 
refleksji jest to, że gmina musi zle-
cić aktualizację map dla terenów 
objętych opracowaniem. Oznacza 
to, ze geodeci namierzą i nanio-
są na mapy wszystkie znajdujące 
się na działkach obiekty budow-
lane. Zapewne zdarzyła się niejed-
na taka sytuacja, że ktoś postawił 
sobie siłą swoich rąk ładną muro-
waną czy drewnianą altankę i za-
pomniał dopełnić przy tym odpo-
wiednich formalności, czy zbudo-
wał ją „trochę” za dużą. Jeżeli jakiś 
urzędnik zacznie te mapy analizo-
wać, to może to przyprawić dział-
kowców o duży ból głowy i nara-
zić na nieprzewidziane koszty.

Pan Czapla i jego towarzysze z 
nowogardzkiego SLD wymyśli-
li sobie, że ucieszą działkowców 
opracowaniem planów i zdobę-
dą sobie w ten sposób ich wy-
borcze poparcie. Jednak obrona 

praw tej grupy społecznej musi 
mieć miejsce na poziomie usta-
wowym, ogólnopolskim – np. 
poprzez poparcie projektu usta-
wy autorstwa PZD. Natomiast 
takie granie na emocjach dział-
kowców, takie marnowanie pie-
niędzy podatników  i takie maj-
strowanie przy zagospodarowa-
niu przestrzennym podyktowane 
jest wyłącznie cynicznie pojmo-
wanym interesem partyjnym SLD. 
A na takich pobudkach nic dobre-
go zbudować się nie da. Więc dla 
działkowców może wyjść z tego 
więcej kłopotów, niż pożytku.

Szkoda, że radni tak łatwo pod-
dają się manipulacjom burmi-
strza. Co będzie jeżeli R. Czapla za 
miesiąc wymyśli, aby za 200.000 zł 
opracować plany zagospodarowa-
nia dla budynków urzędowych, w 
których zapisane będzie, że urząd 
ma być urzędem? Czy radni pod-
dadzą się wizji, że „ktoś” sprzeda 
ratusz? Co będzie jeżeli tęgie gło-
wy z SLD wymyślą, żeby nastra-
szyć nowogardzian np. tym, że je-
zioro wyleje i tylko wały przeciw-
powodziowe za 1 mln zł najlepiej 
uchronią miasto przed potopem? 
Czy poddani burmistrza Czapli 
w radzie miejskiej też będą „za”?

Rafał Szpilkowski, 
Wspólny Nowogard

obie strony mogły opinii pu-
blicznej oszczędzić żenują-

cych scen. Teraz zostały tylko bia-
łe, puste mury i trzech pracowni-
ków uniwersyteckich, którzy będą 
się opiekować pałacem. Jak dłu-

go? Nie wiadomo. Chętnego na 
zakup nieruchomości znaleźć nie 
będzie łatwo. Budynek wymaga 
remontu, a na to trzeba milionów. 

Niedosyt, bo przecież w Kuli-
cach, jak  przyznaje zresztą sam 

rektor, zamiast poważnego ośrod-
ka o charakterze konferencyjnym 
i naukowym, mieliśmy ostatnio 
kolejną salę weselną w okolicy.  
Zawód, bo przyszłością tego miej-
sca, jakże ważnego w historii re-
gionu, nie interesują się nawet lo-
kalne władze samorządowe – za-
równo te w gminie, jak i w powie-
cie. 

A na końcu, jest też żal, a na-
wet małe ludzkie dramaty. W Ku-
licach przez naście lat mieszka-
li i pracowali ludzie. Związali się 
z tym miejscem. Dla nich przy-
szłość podobnie jak dla pałacu, 
jest równie niepewna...

Marcin SimińskiMeble, karnisze, zasłony, wykładziny, pościel, ale także baterie i lustra w toaletach – Fundacja 
z pałacu zabrała niemal całe wyposażenie wnętrza. Zgodnie z umową było to jej własnością.  

ŻyCZENIA
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Żołnierze Wyklęci- Stańcie do apelu

Amnestia „to jest dla złodziei,  
a my to jesteśmy wojsko polskie” 
Witold Pilecki - rotmistrz, Stanisław Sojczyński ps. Warszyc - kapitan,  Hieronim Dekutowski ps Zapora - major, Zygmunt Szendzielorz ps 
Łupaszka, - major, Danuta Sendzikówna ps  Inka - sanitariuszka, i kilkanaście tysięcy żołnierzy  powojennego podziemnia komunistycz-
nego zamordowanych na polu walki o wolną  Ojczyznę  zamęczonych w więzieniach i ubeckich kaźniach  po 1945 r – Stańcie do apelu!  

To jedno z najważniejszych  i 
najpiękniejszych świat dla dum-
nych  z polskości   polaków-  Na-
rodowy Dzień Pamięci  Żołnie-
rzy Wyklętych obchodzone w 
tym roku  dopiero po raz trzeci. 
Systematycznie od dawna przy-
bliżamy w DK sylwetki tych na-
rodowych bohaterów o których  
Polska przypomniała sobie do-
piero po latach. Ich życiorysy to 
fascynujące opowieści o ludzkiej 
godności o  odwadze, determi-
nacji i szaleńczej miłości  do Pol-
ski, zakończonej na ogół tragicz-
ną śmiercią z rąk komunistycz-
no- sowieckich najemników.  Na 
naszych zachodniopomorskich 
terenach  ten zbrojny opór nie 
miał, z oczywistych  powodów 
takiego wymiaru jak na innych 
obszarach  kraju zwłaszcza tych 
które stanowiły przedwojenne 
tereny Rzeczpospolitej. Ale nie-
które oddziały zapuszczaly się  
od strony Gdańska nawet pod 
Koszalin. Były to oddziały majo-
ra Zygmunta Szendzielorza  ps. 
Łupaszka.  

Do najdzielniejszych dowód-
ców Łupaszki należał podp.  
Zdzisław Badocha  ps Żelazny i 
to o nim chcemy z okazji tego-
rocznego Dnia Wyklętych  na-
pisać bliżej:

 Ppor. Zdzisław Badocha ps. 
„Żelazny”. zginął  z bronią w ręku 
28 czerwca 1946 roku w majątku 
Czernin, gdzie przebywał na re-
konwalescencji po odniesionych 
w walce z bezpieką ranach. -   Tak 
zakończył niezapomniany kolega 
i postrach dla Bezpeczeństwa. - te 
słowa zapisał adiutant  mjr. Zyg-
munta Szendzielorza „Łupaszki” 
Wacław Beynar „Orszak”. Mówi-
ły o tragicznej śmierci legendar-
nego żołnierza podziemia anty-
komunistycznego.

„Żelazny” tradycję patriotycz-
ną i niepodległościową wyniósł 
z domu rodzinnego. Jego ojciec 
był podoficerem Korpusu Ochro-
ny Pogranicza, formacji powoła-
nej do obrony wschodnich gra-
nic Rzeczpospolitej. W 1938 roku 
Zdzisław został przyjęty do Pań-
stwowego Gimnazjum im. Józefa 
Piłsudskiego w Święcianach. Ten 
okres życia Zdzisława Badochy 
jest niezwykle istotny gdyż wła-
śnie wówczas podczas nauki w 
gimnazjum poznał wiele koleża-
nek i kolegów, którzy już za kilka 
lat będą walczyć razem z nim w 
szeregach konspiracji Armii Kra-
jowej. Od tego roku należał też 
do ZHP do drużyny harcerskiej 
im. B. Głowackiego.

W czerwcu 1942 rozpoczął 
działalność konspiracyjną w 
szeregach AK na Wileńszczyź-
nie. Został członkiem 23. Ośrod-
ka Dywersyjnego Ignalino-No-
we Święciany. Przed majem 1943 
objął dowództwo jednego z pa-
troli 23. OD. Po wpadce i dekon-
spiracji od maja 1944 r. był żoł-
nierzem plutonu sierż. Mieczy-
sława Kitkiewicza ps. „Kitka” 
w 5. Wileńskiej Brygadzie AK 
pod dowództwem mjr. Zygmun-
ta Szendzielarza ps. „Łupaszko”. 
Uczestniczył w walkach o wy-
zwolenie Wilna.

Na początku 1945 został do-
wódcą plutonu w 4. szwadronie 
por. Mariana Plucińskiego ps. 
„Mścisław”. Odtąd nieprzerwa-
nie uczestniczył w walkach z od-
działami KBW, UB, MO i LWP 
oraz NKWD.

7 września w Stoczku rozka-
zem Komendy Okręgu Biało-
stockiego AK oddziały 5. Bryga-
dy zostały zdemobilizowane na 
początku października Badocha 
pojechał na Wybrzeże Gdańskie 
do mjr. Z. Szendzielarza, który 
podporządkował się ppłk. Anto-
niemu Olechnowiczowi ps. „Po-
horecki”, komendantowi Ośrod-
ka Mobilizacyjnego Wileńskiego 
Okręgu AK.

W kwietniu 1946 roku odbyła 
się pierwsza koncentracja ugru-
powania Łupaszki. Wśród odra-
dzających się oddziałów, szcze-
gólną aktywnością i  jak mówili 
sami żołnierze –  wręcz bezczel-
nością w  stosunku do ubeków, 
odznaczał się oddział Żelazne-
go. Przez ponad 3 miesiące wio-
sny i  lata 1946 roku skutecznie 

blokował on działania bezpieki 
na Pomorzu i  Powiślu. Żołnie-
rze Łupaczki szybko zostali ogło-
szeni jako bandyci a  komuniści 
rozpoczęli obławę. W jedną z za-
sadzek wpadł także oddział Że-
laznego. Kiedy wydawało się, że 
są już okrążeni, Żelazny wypro-
wadził pod nosem ubeków i mi-
licji swoich ludzi na odsłonię-
ty, bezleśny teren i na dwa dni… 
ulokował w  jednym z  pobliskich 
gospodarstw. Żołnierze zdawali 
sobie sprawę, jaki będzie ich los 
w  przypadku schwytania. Dla-
tego każdy z nich brał odpowie-
dzialność za swoich przyjaciół aż 
do śmierci. Przykładem może być 
Tadeusz Urbanowicz ps. „Moski-
to”, który ranny w jednej z poty-
czek, nie chcąc opóźniać odwrotu 
grupy, zawołał „czołem chłopa-
ki” i popełnił samobójstwo. Żela-
zny i jego żołnierze między inny-
mi dzięki tak silnym więzom byli 
niezwykle skuteczni. To oni prze-
prowadzili najbardziej spekta-
kularną akcję – w ciągu jednego 
dnia rozbroili siedem posterun-
ków milicji oraz dwie palcówki 
UB(w Skórczu i Starej Kiszewie). 
Akcja ta zniszczyła siatkę apara-
tu represji na tym terenie. 

Kolejne miesiące znaczone są 
walkami z coraz lepiej zorganizo-
wanymi siłami komunistycznego 
aparatu przemocy. W pierwszych 
dniach czerwca 1946 roku szwa-
dron ppor. „Żelaznego” działał 
w rejonie Dzierzgonia i Sztumu, 
rozbrajając posterunki milicji i 
wywołując kontrakcję sił prze-
ciwnika. W efekcie 10 czerwca 
1946 roku podczas postoju we 
wsi Tulice szwadron został za-
atakowany przez grupę operacyj-
ną UB i MO. Co prawda grupa ta 
została całkowicie rozbita, ranny 
jednak został ppor. „Żelazny”.

Dowództwo nad szwadronem 
przejął ppor. Olgierd Christa 
„Leszek”, nakazując bezzwłocz-
ny wymarsz z miejsca potyczki. 
Najważniejszym celem było za-
pewnienie rannemu „Żelazne-
mu” opieki medycznej. Został on 
umieszczony początkowo w ma-
jątku Zielenice, jednak jeszcze 
tego samego dnia przetranspor-
towano go do nieodległego Czer-
nina.

Do całości tych wydarzeń, do-
szedł czynnik ludzkiej zdrady. W 
wyniku podjęcia współpracy z 
UB łączniczki „Łupaszki” Reginy 

Żelińskiej ps. „Regina” resort bez-
pieczeństwa uzyskał informacje 
o właścicielach majątków udzie-
lających pomocy wileńskim od-
działom.

28 czerwca 1946 grupa funk-
cjonariuszy PUBP z Malborka 
wyruszyła w celu aresztowania 
administratora majątku Zieleni-
ce Józefa Piątka. Nie zastawszy 
go jednak w Zielenicach konty-
nuowano dalsze poszukiwania. 
Tym sposobem funkcjonariu-
sze UB i milicji trafili do Czerni-
na, gdzie w zasadzie przypadko-
wo natknęli się na ppor. Zdzisła-
wa Badochę „Żelaznego”. Miał 
on tego dnia opuścić Czernin 
wraz z przybyłym już tam łącz-
nikiem mjr „Łupaszki” Stanisła-
wem Szczykno „Stachem”. Podję-
ta próba ucieczki zakończyła się 
śmiercią „Żelaznego”. Zauwa-
żony podczas opuszczania pała-
cyku przez milicjanta Bolesława 
Łagockiego zaczął się ostrzeli-
wać. Wydawało się, że zdoła ujść 
lecz wtedy został ponownie ran-
ny i zginął od wybuchu rzucone-
go przez milicjanta granatu.

Podporucznik Zdzisław Ba-
docha „Żelazny” zginał w wieku 
23 lat, był pełnym życia, niezwy-
kle pogodnym człowiekiem, sza-
nowanym i serdecznym kolegą, 
znakomitym dowódcą i oficerem. 
Przez niemal 50 lat propaganda 
komunistyczna przedstawiała 
Jego wizerunek jako zdegenero-
wanego bandyty, bezwzględnego 
mordercy niewinnych osób, mili-
cjantów, kolejarzy itp. Dopiero od 
niedawna dzięki pracy wielu hi-
storyków możemy poznać praw-

dziwy niezafałszowany wizeru-
nek Zdzisława Badochy i jego 
żołnierzy, którzy niemal wszyscy 
zapłacili najwyższą cenę za wal-
kę pod rozkazami mjr „Łupaszki” 
i ppor. „Żelaznego”. Zarówno on 
jak i wielu innych nie ma dzisiaj 
własnego grobu, ich ciała zosta-
ły potajemnie pogrzebane w nie-
znanych miejscach.

Opracował Marek Słomski     

(żródlo  podziemiezbrojne i inne)

Żołnierze wyklęci  – określenie 
żołnierzy podziemia niepodległo-
ściowego i antykomunistycznego, 
stawiających opór próbie  sowie-
tyzacji  Polski  i podporządkowa-
nia jej  ZSRR  w latach 40. XX wie-
ku. Ostatni „żołnierz wyklęty” – Jó-
zef Franczak ps. „Lalek” z oddziału 
kpt.  Zdzisława Brońskiego  „Usko-
ka” – zginął w obławie w  Majda-
nie Kozic Górnych  pod  Piaska-
mi (woj. lubelskie) prawie dwadzie-
ścia lat po wojnie – 21 październi-
ka1963  roku. Sejm Rzeczpospo-
litej dopiero w 2011 roku przyjął 
ustawę o upamiętnieniu  ich wal-
ki o wolną Ojczyznę i  oddał hold  
ich ofierze poprzez ustanowienie 
dnia 1 marca Narodowym Dniem 
Pamięci o Żolnierzach Wyklętych 

 Data 1 marca nie jest przypad-
kowa. Tego dnia w 1951 w mo-
kotowskim więzieniu komuniści 
strzałem w tył głowy zamordowa-
li przywódców IV Zarządu Zrzesze-
nia Wolność i Niezawisłość – Łuka-
sza Cieplińskiego i jego towarzyszy 
walki. Tworzyli oni ostatnie kierow-
nictwo ostatniej ogólnopolskiej 
konspiracji kontynuującej od 1945 
roku dzieło Armii Krajowej. 

ppor. Zdzisław Badocha ‚’Żelazny”

od lewej: ppor. Henryk Wieliczko‚ „Lufa’’, por. Marian Pluciński‚ „Mścisław’’, mjr Zyg-
munt Szendzielarz‚ „Łupaszko’’ (którego patrole działały także w Słupsku), plut. Je-
rzy Lejkowski‚ „Szpagat’’, ppor. Zdzisław Badocha‚ „Żelazny”. Podlasie, Białostockie  
1945 r.  (fot. wilnoteka.lt) 
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Informacje Parafialne
Vox    Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:

Słowa Ewangelii według Świę-
tego Łukasza (Łk 13,1-9) Wezwa-
nie do nawrócenia. Nieurodzaj-
ne drzewo figowe

W tym czasie przyszli niektórzy 
i donieśli Mu o Galilejczykach, 
których krew Piłat zmieszał z 
krwią ich ofiar. Jezus im odpowie-
dział: Czyż myślicie, że ci Galilej-
czycy byli większymi grzesznika-
mi niż inni mieszkańcy Galilei, że 
to ucierpieli? Bynajmniej, powia-
dam wam; lecz jeśli się nie nawró-
cicie, wszyscy podobnie zginiecie. 
Albo myślicie, że owych osiemna-
stu, na których zwaliła się wieża w 
Siloam i zabiła ich, było większy-
mi winowajcami niż inni miesz-
kańcy Jerozolimy? Bynajmniej, 
powiadam wam; lecz jeśli się nie 
nawrócicie, wszyscy tak samo zgi-
niecie. I opowiedział im następu-
jącą przypowieść: Pewien czło-
wiek miał drzewo figowe zasadzo-
ne w swojej winnicy; przyszedł i 
szukał na nim owoców, ale nie 
znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: 
Oto już trzy lata, odkąd przycho-
dzę i szukam owocu na tym drze-
wie figowym, a nie znajduję. Wy-
tnij je: po co jeszcze ziemię wyja-
ławia? Lecz on mu odpowiedział: 
Panie, jeszcze na ten rok je pozo-
staw; ja okopię je i obłożę nawo-
zem; może wyda owoc. A jeśli nie, 
w przyszłości możesz je wyciąć.

Panie, jeszcze na ten rok je po-
zostaw

 Może najpierw pytanie: Po 
co Pan Bóg stworzył człowieka? 
Odpowiedzi mogłyby być bardzo 
różne, w zależności od tego, w 
jaki sposób myślimy o Bogu i na 
co zwracamy uwagę. Może dziś 
pomyślmy o tym, że Bóg jest mi-
łością (1J 4, 8b). Stworzył człowie-
ka po to, by obdarzyć go tą mi-
łością. Cała historia Zbawienia 

ukazuje, w jaki sposób Bóg uczył 
i dalej uczy nas na czym ona po-
lega. Przemawiał w różny sposób, 
poprzez wydarzenia bardziej czy 
mniej spektakularne, za pomocą 
słowa, z którym posyłał do swo-
jego narodu odpowiednich ludzi, 
czy też na wiele innych sposobów.

Człowiek wrażliwy na łaskę, 
na to delikatne oddziaływanie, 
poznaje tę miłość, nawet uczy 
się jej i przy odpowiedniej chęci 
i zaangażowaniu wprowadza 
w życie, czyli kocha. W taki 
sposób najlepiej realizuje swoje 
podobieństwo do Boga, otrzymane 
w momencie stworzenia. Można 
by powiedzieć, że życie tą miłością 
jest najważniejszym zadaniem, ja-
kie stoi przed człowiekiem, dlate-
go przykazanie miłości jest pierw-
szym przykazaniem. A ponieważ 
wierzymy w życie wieczne, czyli 
przebywanie z Bogiem w niebie, 
to skoro tam panuje miłość,  naj-
lepiej zrobimy, gdy już teraz na-
uczymy się nią żyć. 

Więc cóż stoi na przeszkodzie, 
żeby to zrealizować. Przede 
wszystkim (jak zwykle) wymaga-
nia, a także wiele innych powo-
dów. Lenistwo, pycha, egoizm, sa-
mowystarczalność… Lista może 
być długa i kolejność dowolna. 
Zresztą fakt ukrzyżowania Jezu-
sa wiele mówi o tym, jak defini-
tywnie człowiek potrafi odrzucić 
miłość. Ale również ten sam fakt 
pokazuje, jak bardzo Bogu zale-
ży na tym, by tą miłością człowie-
ka obdarzyć i robi to za cenę swo-
jego życia,  czyli za wszelką cenę. 
Tu już wnioski odnośnie tego, jak 
ważna jest to sprawa,  nasuwają 
się same. 

Nikt nie jest w stanie nauczyć 
nas kochać tak, jak zrobił to Jezus. 
Przede wszystkim pokazał to na 
krzyżu. Ale również pouczał przy 
różnych okazjach używając słów 
czasem delikatnych i łagodnych, 
a czasem mocnych i dosadnych. I 
jedne i drugie mówiły, jak bardzo 
zależy Mu na tym, by człowiek 
właściwie rozumiał ogromną po-
trzebę życia tą miłością. 

Warto uważnie rozglądać się 
wokół siebie. Warto dostrzegać to, 
co dobre. Na pewno mamy oka-
zję dostrzec to dobro w drugim 
człowieku. Może nie raz słyszeli-

śmy o kimś coś dobrego, widzie-
liśmy czyny, które jasno i wyraź-
nie ukazywały, że oto mamy do 
czynienia z kimś, kto potrafi ko-
chać. Tego dobra wokoło jest wie-
le, choć może nam się wydawać, 
że jest inaczej. I pewnie tak jest, 
skoro dobro ze swej natury jest 
„cichsze” niż zło. Ale nie powin-
niśmy się tym sugerować. To do-
bro istnieje i jest w zasięgu ręki. A 
im więcej w człowieku otwartości 
na Boga, tym łatwiej je dostrzec. 
Z tą otwartością wiąże się ogrom-
na praca, przede wszystkim dla-
tego, że musi to być praca ciągła 
i do tego nie zawsze przynoszą-
ca oczekiwane efekty. Dlatego nie 
raz może pojawić się zniechęcenie 
i często tak mało trzeba, żeby ono 
zagościło w człowieku. 

   Czego więc trzeba, by wytrwać 
w tej ciężkiej i mozolnej pracy 
nad sobą? Cierpliwości. Deficy-
towy „towar” w dzisiejszym świe-
cie. Mało jest tej cierpliwości w 
stosunku do drugiego człowieka 
a także w relacji do siebie same-
go. Trudno jest znaleźć ją w sobie, 
gdy ten świat tak nerwowo na nas 
oddziałuje. Problemy, troski, kło-
poty nie pozwalają na stworzenie 
wewnątrz siebie strefy spokoju i 
ciszy. Nie pozwalają i zawsze będą 
w ten sposób na nas wpływać, cią-
gle będą nam towarzyszyły. Jak 
jedne się skończą albo uda nam 
się nad nimi zapanować, to poja-
wią się inne. 

Brzmi to dość pesymistycznie 
ale nie popadajmy w zwątpienie. 
Lepiej zajmijmy się tymi sprawa-
mi, które od nas zależą, na które 
mamy wpływ. Ale nie róbmy tego 
sami. Pozwólmy Jezusowi dać so-
bie pomóc. Najpierw prośmy Go 
o to w modlitwie. Prośmy przede 
wszystkim o tę cierpliwość do sie-
bie samych. Przecież On nie wy-
maga od nas tego, by od razu być 
doskonałym. Drzewo przyno-
si owoce w swoim czasie, nie na-
tychmiast. Zanim one pojawią się 
w naszym życiu może nas czekać 
nieco pracy. Ale gdy się ją roz-
pocznie, już wtedy zaczyna ist-
nieć w nas przestrzeń sprzyjająca 
temu, by zrodziły się dobre owo-
ce. Cierpliwości.

Ks. Grzegorz Podlaski

Eugeniusz Wolski, lat: 77, zmarł 27.02.2013r, pogrzeb 
02.03.2013r, pogrzeb odbędzie się o godz. 11:00 na cmentarzu  
w Nowogardzie.

Marianna Bartosik, lat: 85, zmarła: 28.02.2013r, pogrzeb: 
02.03.2013r, pogrzeb odbędzie się o godz. 13:00 na cmentarzu 
w Nowogardzie. 

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Caritas informuje 
Zespół Caritas przy parafii pw. WNMP informuje, że w dniu 

01  marca  (piątek), w siedzibie organizacji przy ul. 700 Lecia 
(w podwórku ZBK), o godz. 10.00 odbędzie się wydawka żyw-
ności.

 ks. proboszcz  G. Legutko

Radni poparli obywatelską 
inicjatywę 

„Pomnik 
Niepodległości” 
przy ulicy 3 Maja 
Rada Miejska poparła większością głosów inicjaty-
wę obywateli o nadaniu nazwy „Pomnik Niepodle-
głości”, pomnikowi przy ul. 3 Maja. Dzisiaj o godz. 
12:00 odbędą się tam już pierwsze uroczystości. 

Z wnioskiem o podjęcie 
uchwały w sprawie nadania 
nazwy pomnikowi, wystąpił 
jeszcze w listopadzie ubiegłe-
go roku do Przewodniczącego 
Rady Miejskiej, Komitet Od-
nowy Pomnika Nieznanego 
Żołnierza w Nowogardzie, na 
czele z Mirosławem Berezow-
skim. Pod inicjatywą podpisa-
ło się przeszło 300 mieszkań-
ców. 

Uchwała w tej sprawie trafiła 
pod obrady jednak dopiero w 
minioną środę. Zanim odby-
ło się głosowanie, opinię na te-
mat podjętej inicjatywy przez 
Komitet Obywatelski wyraził 
Jan Kopyciński – nowogardz-
ki historyk. Prosił, aby pozo-
stawić pomnik w takiej for-
mie, jak jest obecnie. Zapro-
ponował jednocześnie, by po-
mnik ten był miejscem czcze-
nia  pierwszych powojennych 
mieszkańców Nowogardu. 

Kilku radnych nie pozosta-
wiło na mówcy suchej nitki. 

Marek Krzywania podkreślał, 
że podejmowana uchwała ma 
na celu zmianę nazwy pomni-
ka, a nie jego przebudowę. Do 
tego, nawet jeśli takowe ocze-
kiwania się pojawią, niezbęd-
na będzie zgoda wielu instytu-
cji, w tym władz miasta. W po-
dobnym tonie wypowiadali się 
radni Wspólnego Nowogardu. 
Michał Wiatr mówił, że demo-
kracja polega na tym, aby sza-
nować wolę ludzi. Jeśli obywa-
tele chcą, aby ten pomnik tak 
się nazywał, nie mamy prawa 
im w tym przeszkadzać – mówi 
radny. 

Ostatecznie uchwała w spra-
wie nadania obeliskowi przy 
ul. 3 Maja nazwy „Pomnik 
Niepodległości” została przez 
radnych przyjęta. Przeciw było 
tylko dwóch radnych – Anto-
nii Bielida i Czesław Kozieł. 
Jak można się domyślać rato-
wali honoru SLD i pomnika na 
Placu Wolności...

MS
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W piątek nastąpi zmiana w planie, zamiast grupy 
UŁANI KAPITALIZMU na scenie zaprezentują się 
muzycy z zespołu ARCY MŁYN!!!

ARCY MŁYN, to nowy pro-
jekt szczecińsko-gryfiński po-
wstały w maju 2012. W skła-
dzie pojawia się czterech mu-
zyków o dość sporych do-
świadczeniach scenicznych, 
m.in. aktualny wokalista gru-
py Kolaboranci- Przemysław 
Thiele. Arcy Młyn ma na swo-
im koncie szereg lokalnych 
koncertów (m.in. jako sup-
port Moskwy i Dezertera), trzy 
utwory w formie wirtualnej 

epki (premiera 12.12.12) oraz 
videoclip do jednego z nich. 
Stylistycznie jest to wyciecz-
ka w rejony rockowej alterna-
tywy podlanej postpunkowym 
sosem.

Skład:
Przemysław Thiele - wokal, 

Michał Zmaczyński - gitara, 
Rafał Doszyń - bębny, Krzysz-
tof Bidziński - bas

Dominik Tomczyk

Rok 1993 
Co nie jest zabronione, 

jest dozwolone (DN z dnia 
03.03.1993r. nr 40)

Wraz ze zmianą systemu po-
litycznego jaka się ostatnio do-
konała w Polsce, nastąpiły zmia-
ny w gospodarce i w całej struk-
turze społecznej państwa. Nie-
uchronnie pojawiło się bezrobo-
cie dotąd kamuflowane w struk-
turach zatrudnienia. Jako spo-
łeczeństwo nie byliśmy do tego 
przygotowani, chociaż uważny 
obserwator tego co dzieje się na 
świecie mógłby powiedzieć, że 
to , gdyż dzisiaj problem bezro-
bocia częściowo tylko wynika z 
danego systemu politycznego, a 
bardziej wiąże się z przemiana-
mi cywilizacyjnymi. Bo co zro-
bić, gdy jedna dobra linia tech-
nologiczna pracuje za kilkudzie-
sięciu robotników. W krajach 
zachodnich cale sztaby ludzi 
pracują nad tym, jak rozwiązać 
problemy zatrudnienia w dobie 
mikroprocesów i komputery-
zacji. My jeszcze takich techno-
logii nie mamy, chociaż powoli 
zaczynają wdzierać się i na nasz 
rynek, który zupełnie nie jest do 
tego przygotowany. Dlatego żad-
na władza nie może dzisiaj od-
żegnać się od pełnienia ważnych 
powinności wobec swoich wy-
borców tylko dlatego, że inna 
władza nie nałożyła na nią tego 
obowiązku. Jakże często niektó-
rzy powtarzają, że co nie jest za-
bronione to jest dozwolone. Ob-
szar działań przeciw bezrobociu 
jest otwarty. W interesie miesz-
kańców jest, aby władze (i sami 
obywatele) zagospodarowały go 
jak najskuteczniej, nie czekając 
na przyzwolenie. Niestety – tzw. 
Mechanizmy są funkcjami, które 
powinni tworzyć ludzie. Gorzej 
gdy jest odwrotnie. 

Kazimierz Rynkiewicz

DLACZEGO  ZŁOŻYŁEM  
MANDAT  RADNEGO  (DN z 
dnia 03.03.1993r. nr 40)

Na ostatniej Nadzwyczajnej Se-
sji Rady Miasta i Gminy w dniu 
25.II.1993r. złożyłem mandat 
radnego. Nic nie dzieje się bez 
przyczyny. Powodem mojej rezy-
gnacji jest przede wszystkim to, 
że sposoby i mechanizmy praw-
no-administracyjne, oraz te zwy-
czajne ludzkie motywacje, nie po-
zwalają skutecznie przeciwdzia-
łać wszelkim krzywdom. Oprócz 
tego stwierdzam, że w Radzie za-
tracona jest idea samorządności. 
Przecież Radnym nie może kiero-
wać układ personalny, lub jakie-
kolwiek partykularne powiąza-

„Opowiem Ci o wolności” traktuje 
o dwóch niezwykle doświadczonych 
przez historię kobietach, Marii Na-
chtman i Walentynie Stępkowskiej. 
Bohaterki powieści mają po 16 lat, 
jednak porównanie ich do współ-
czesnych nastolatków jest nieporo-
zumieniem. Te dziewczyny wynio-
sły z domu wręcz nieprawdopodob-
nie wielką dawkę patriotyzmu – 

autor Wacław Holewski

Biblioteka poleca

Powieść jest historią Żołnie-
rzy Wyklętych, ale tych rzadko 
wspominanych – konspirują-
cych kobiet. To zapis ich pasji, 
siły woli, miłości a także bez-
granicznej wierności ojczyź-
nie. Obie bohaterki istniały 
naprawdę i były łączniczkami 
Narodowych Sił Zbrojnych 
potem Narodowego Zjedno-
czenia Wojskowego, nie miały 
wątpliwości, że wejście sowie-
tów do Polski w 1945 roku, to 
jest po prostu zmiana okupan-
ta:

„Nie było żadnych wątpliwo-
ści i dylematów. Z jednej kon-
spiracji przeszła do drugiej i to 
było dla niej naturalne. Jeden 
okupant zastąpił drugiego. Tyle, 
że wiedziała iż trzeba się jesz-
cze bardziej zakonspirować, że 
ścigać ją będą nie tylko obcy ale 
i swoi”.

Te młode dziewczyny były 
przedstawicielkami prawdzi-
wie „straconego pokolenia” 
– o parę lat starsze mogły za-
znać uroków beztroskiej mło-
dości, o kilkanaście lat młod-
sze uniknęłyby okropności 
wojny i stalinizmu. Nieszczę-
ścia jakich  doświadczyły Ma-
ria i Wala były też konsekwen-
cją ich wyboru – świadomie 
podjęły służbę dla Polski i to 
w formie tak wyklętej jak NSZ. 
Przyniosło im to ciąg represji, 
obóz koncentracyjny Ravens-
brück, katowanie przez gesta-
po, torturowanie w ciężkich 
śledztwach przez Polaków ko-
munistów, więzienie w Fordo-
nie, poniżanie przez cały okres 
PRL, bo nawet status komba-
tantek – ze względu na przy-
należność do NSZ – był im 
konsekwentnie odmawiany. 
Żyły na przekór sowieckiej 
okupacji, nosząc w sobie 
pamięć o przysiędze złożonej 

Polsce, dotrzymanej, mimo 
bicia, opluwania i nędzy. Były 
pewne tylko jednego – nie 
dały się złamać, dzięki czemu 
uratowały swą godność.

Wspomnę, że bohaterki 
„Opowiem Ci o wolności” na-
prawdę żyły. To nie jest fikcja 
autora, jest to powieść oparta 
na faktach napisana niezwy-
kle ciekawie. To osobista opo-
wieść o straconych nadzie-
jach, zawiedzionych czasach, 
dziejowej niesprawiedliwo-
ści, zdradzie, straconej mło-
dości, bolesnym dojrzewaniu i 
śmierci. To również obraz nie-
złomnej woli walki i przetrwa-
nia, ideałów, ponadczasowych 
wartości, ludzkich wyborów, 
miłości, przyjaźni, poświęce-
nia i bohaterstwa. A także in-
nym spojrzeniu na otaczający 
nas świat i Polskę, która tkwi w 
każdym z nas.

„Polska jest w nas. To nie ci, 
którzy rządzą”

Po tę książkę warto sięgnąć, 
ponieważ jest niezwykłą lek-
cją historii i miłości, a także 
patriotyzmu który przyda się 
nam wszystkim.

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz

Pomóżmy sobie!
•	 Przyjmę narożnik pokojowy  tel. 665 - 566-856
•	 Przyjmę  wersalkę z fotelami oraz szafkę na dziecięce ubra-

nia tel. 883-241-291 
•	 Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie, ławę pokojową 

i TV  tel.782-556-716
•	 Przyjmę fotel do biurka, informacja tel. 504-874-397 lub 

pod nr tel. red. 91 22-165 
•	 Przyjmę 2 fotele  jednoosobowe do spania dla dzieci  oraz 

narożnik pokojowy- tel.516 648-561 
•	 Przyjmę sprawną pralkę automatyczną tel.721 469-710 

20 lat temu                                 pisał:
nia. Łatwiej czasem znieść i zro-
zumieć krzywdy, które wyrządza 
człowiek-człowiekowi. Ale kiedy 
dopuszcza się tego władza, staje 
się to nie do zniesienia. Posłużę 
się tu przykładem. Sprawa NDK, 
to już nie tylko zwykły konflikt, to 
odwet potępiony przez tych, któ-
rzy znają wszystko od początku 
do końca. Jest społecznym skan-
dalem, jeżeli Rada nie wyraża 
zgody na to, aby został przeczy-
tany list otwarty od pracowni-
ków NDK. Daliśmy przykład ne-
gatywnego zachowania się w sto-
sunku do Tych, którzy nam kie-
dyś zawierzyli. Chcę powiedzieć, 
że dość już nazbierało się wszel-
kiego zła i nieprawidłowości, aby 
nie poczuć żalu i gniewu. Kto w 
takich momentach zachowuje 
spokój nie rozumie trudności sy-
tuacji. Pragnę poinformować, że 
Rada przegłosuje moją rezygna-
cję na następnej Sesji.

Tadeusz Filipczak

E K O D Z I E J  (DN z dnia 
05.03.1993r. nr 41)

Żyjemy w kraju o bardzo zde-
wastowanym środowisku, w kra-
ju, gdzie występują obszary klę-
ski ekologicznej, w kraju w któ-
rym mamy 27 obszarów zagro-
żenia ekologicznego, 75% wód 
rzecznych pozaklasowych, ster-
ty śmieci i powietrze, którym 
nie można oddychać. Od tego 

jakie będzie środowisko zależy 
nasza przyszłość i  naszych dzie-
ci.  Katastrofalny stan środowi-
ska jest przyczyną wielu chorób 
dzieci i dorosłych. Doświadcza-
my tego namacalnie chorując na 
coraz to nowe szczepy wirusów 
grypy i zażywając coraz to nowe 
wymyślne antybiotyki. Czując 
się często w kiepskiej formie nie 
potrafimy sobie tego sensow-
nie tego wytłumaczyć. Czy takie 
chwile mogą być przyczynkiem 
do zastanawiania się nad spra-
wami wydawałoby się odległymi, 
nas nie dotyczącymi? A jednak… 
do stanu środowiska przyczynia-
my się wszyscy, niekoniecznie 
pracując w bardzo uciążliwych 
zakładach przemysłowych, ale 
również „normalnie” żyjąc. Co-
dziennie „wytwarzamy” stertę 
śmieci, Zużywamy energię elek-
tryczną, pozwalamy wodzie pły-
nąć z naszego kranu bez umia-
ru. Przyroda nie radzi sobie z na-
szym zmasowanym atakiem. Po-
myślmy, może jednak możemy 
jej pomóc? Tylko nie mówmy od 
razu, że to nic nie da, że to kro-
pla w morzu. Według chińskie-
go porzekadła „kropla drąży ska-
łę”. Ty także możesz stać się taką 
kroplą w sprawach ekologii. Nasz 
„EKODZIEJ” – kącik poświęco-
ny ekologii chce nią być już od 
dzisiaj. (…) 

opr. MR
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RAV4 PO RAZ CZWARTY
9-10 marca podczas dni otwartych w salonach Toyoty 

zadebiutuje w Polsce zupełnie nowa, 
czwarta generacja światowego hitu Toyoty – RAV4.
Już teraz Toyota zapowiada rewolucyjne zmiany.

Polska, jako kraj w którym RAV4 cieszy się szczególną popular-
nością, będzie jednym z pierwszych państw europejskiej premie-
ry modelu.  Czego należy spodziewać się po nowym SUV-ie Toyo-
ty? Wszystkich zalet, które znamy z trzech poprzednich generacji 
modelu, zupełnie nowego wyglądu nadwozia i wnętrza, większej 
przestronności kabiny i bagażnika oraz licznych nowinek tech-
nicznych. Nie zabraknie rewolucyjnych zmian. Dziś uterenowiona 
Toyota uchodzi za wzorzec miejskiego SUV-a. Chociaż każda ko-
lejna generacja modelu wyraźnie różni się od poprzedniej, to wraz 
ze zmianami, definicja samochodu typu SUV rodziła się na nowo. 
Tak też będzie teraz, w 2013 roku, z czwartą odsłoną RAV4. 

Zapraszamy na Dni Otwarte 
9 - 10 marca 2013 roku

do Salonu Toyoty w Nowogardzie

ARTyKUŁ PROMOCyJNy
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Nasi przedsiębiorcy Jan Zugaj 

Ścigając się  mierzyłem  tylko w zwycięstwo!
Kolarstwo to sport wymagający maksymalnych wyrzeczeń.  Liczy się w nim  tylko czas i dobre współzawodnictwo w peletonie, jak rów-
nież sama rywalizacja. Dlatego z racji nadchodzącej  wiosny w ramach cyklu „Nasi przedsiębiorcy” porozmawialiśmy tym razem  z by-
łym kolarzem, dwukrotnym uczestnikiem Tour de Pologne,  a także Tour de l’Avenir - wyścig organizowany  we Francji. Obecnie właści-
cielem hurtowni i sklepów z rowerami  oraz  skuterami „ Bicykl” - Janem Zugajem

Dziennik Nowogardz-
ki:     Może to pytanie będzie 
dla pana nieco kłopotliwe, ale 
ile w swojej karierze zawodo-
wej przejechał pan  kilome-
trów na rowerze? 

Jan Zugaj - Ciekawe pytanie, 
ale jestem  w stanie panu bar-
dzo dokładnie  na nie odpowie-
dzieć,  liczba ta  wynosi ponad 
420 tyś km. Liczba ta jest udo-
wodniona i zapisana w specjal-
nym dzienniku treningów, kal-
kulacja  wspomagana jest rów-
nież  zapisami elektronicznymi. 
Dodać mogę tyle, że w minio-
nym roku, już przecież nie za-
wodniczo, przejechałem nie-
spełna 27,5 tyś km. 

To faktycznie niezły wy-
nik.  W trakcie wywiadu z 
Oprą Winfrey zdyskwalifi-
kowany dożywotnio za do-
ping kolarz Lance Armstrong 
przyznał się do stosowania 
niedozwolonych środków. Jak 
pan skomentowałby tą jego 
wypowiedź?

To jest temat bardzo trud-
ny na tę chwilę.  Ci  bowiem , 
którzy starają się Lance Arm-
stronga bronić, albo pozytyw-
nie się na jego temat wypowia-
dać, zostają zwyczajnie skarce-
ni publicznie i traktowani, jako 
niemal współwinni. Co do mo-
jej prywatnej oceny, to chcę po-
wiedzieć tylko tyle, że miałem 
osobiście możliwość poznać 
tego kolarza  podczas  zgrupo-
wania  na Majorce (wtedy jesz-
cze uprawiałem kolarstwo za-
wodowo) i tam wspólnie przez 
około 2 tygodnie trenowaliśmy, 
każdy  w swoim zespole.  Wte-
dy obserwowałem jego i pod-

glądałem, jakim był napraw-
dę  kolarzem oraz jakie odby-
wał treningi. Mogę powiedzieć 
z tej mojej osobistej obserwacji 
, że był bardzo dobry w tym co 
robił w tamtym czasie. Niestety 
ten doping przesłonił niewątpli-
we  ciemną plamą jego karierę, 
karierę  przecież wyjątkową  i 
bogatą w osiągnięcia,  pokazy-
waną wiele razy przez  wszyst-
kie media na świecie. Nie mam 
pojęcia co go skłoniło do tego, 
by brać ten doping.

Sytuacja  Lance Armstron-
ga nasuwa mi kolejne pyta-
nie, które właśnie dotyczy do-
pingu w kolarstwie - dyscy-
plinie sportu, która szczegól-
nie narażona jest na tego typu 
chyba proceder?

Chcę powiedzieć, że jest to 
bardzo problematyczna spra-
wa. Bo przecież doping zdarza 
się w każdym sporcie. Dziś sport 
to w dużej mierze  rywalizacja, 
która ma również aspekt finan-
sowy. Co do samego kolarstwa, 
to jest to dyscyplina sportu chy-
ba  najbardziej znana od  tej 
niedobrej  strony. Przykładem 
tego jest choćby kolarska grupa 
Festina, która  została oskarżo-
na o stosowanie dopingu w cza-
sie Tour de France 1998.  Wiem 
ze swojego własnego   doświad-
czenia, że w tym sporcie, trzeba 
być tyranem pracy, ciężko pra-
cować na treningach i zgrupo-
waniach. Jest to ok. 8-9 godzin 
dziennie, podczas których po-
konuje się  od 200 do 300   km 
na rowerze. Kończąc uważam, 
że  jedyny słuszny sposób by 
osiągnąć dobry wynik  w  wy-
ścigach   Tour de France, czy 

Tour de Pologne, to niestety jest 
to ciężki  trening. Ponadto trze-
ba pamiętać , że zażywając nie-
dozwolone substancje w kolar-
stwie, czy też innym sporcie, 
sportowcy mogą mieć poważne 
problemy ze zdrowiem, i czasa-
mi nie dożyć nawet  60 roku ży-
cia. Wiadomo też , że bez tych 
substancji sportowiec systema-
tycznie i z zaangażowaniem  
trenujący, jest w stanie osiągnąć 
również  bardzo dobry wynik 
sportowy. Dobrym tego co mó-
wię przykładem jest,  trzykrotny 
złoty medalista w kolarstwie  z 
Igrzysk w Atenach, Pekinie i 
Londynie brytyjski kolarz,  Bra-
dley Wiggins, który od wielu lat 
jest w ścisłej światowej czołów-
ce kolarskiej, a co najważniejsze 
jeździ bez dopingu.

Rozmawiając z panem o ko-
larstwie zastanawiam się, jak 
pan do niego trafił?

Swoją historię, albo przy-
godę z kolarstwem datuję na 
lata  1983-2005, więc jak pan 
zdążył się zorientować, to peł-
ne 22 lata. Lata te  obfitowały 
w różnego rodzaju tytuły i wy-
różnienia, jak również wyjaz-
dy zagraniczne, a konkretnie do 
Włoch, bo  tam się ścigałem w 
profesjonalnej grupie kolarskiej. 
Ale również tu w kraju odnosi-
łem sukcesy, bo byłem mistrzem 
Polski w kolarstwie szosowym, 
także  ścigałem się jakiś czas 
na torze, gdzie również zdoby-
wałem medale. To były lata, w 
których kolarstwo traktowa-
łem bardzo poważnie i profe-
sjonalnie. Podporządkowałem 
temu zajęciu  swoje młodzień-
cze lata. Uczestniczyłem w po-
ważnych wyścigach takich jak 

np. Tour de Pologne, w którym 
starowałem dwukrotnie, czy in-
nych  o podobnej randze… Cóż, 
na koniec dodam, że   nie mia-
łem tyle szczęścia co kilku czo-
łowych kolarzy z tamtych lat, 
jak Lech Piasecki czy  Zenon 
Jaskuła, którzy zrobili karie-
rę w klubach zagranicznych i 
byli bardzo utalentowani. Ko-
larstwo z  tamtych latach było 
nieco inne w stosunku do tego, 
które mamy obecnie. Wów-
czas było ciężej się przebić, bo-
wiem startowała większa liczba 
zawodników, nawet w samych 
eliminacjach w okręgu, które 
miały kilka cykli i dawały  na-
stępnie możliwość najlepszym 
startu w Mistrzostwach Polski. 
.. Kolarstwo, ale i inne dyscy-
pliny w moim odczuciu, nieste-

ty zmieniły się  na gorsze, a ich 
system szkolenia został zubożo-
ny, zwłaszcza  dla młodzieży tej 
ze szczególnym talentem, która 
kiedyś swój talent mogła dosko-
nalić w ośrodkach np. przygo-
towań olimpijskich, dzisiaj tego 
systemu nie ma.

I to pasmo sukcesów nieste-
ty przerwała kontuzja, o któ-
rej się dowiedziałem podczas 
zbierania informacji o pana 
karierze

To prawda. Miałem poważ-
ny wypadek z kolegą    podczas 
jednego z wyścigów  na tere-
nie Francji w Pirenejach, który 
spowodował złamanie ręki oraz 
mocne uszkodzenie stawu bio-
drowego, a także zerwanie mię-
śnia w prawej nodze. Ta kontu-
zja była dla mnie niczym wy-
rok, bo leczenie i rehabilitacja 
wyłączyła mnie na dwa lata, co 
oznaczało koniec mojej karie-

ry jako kolarza. To był dla mnie 
bardzo trudny moment, bo jesz-
cze wtedy nie chciałem posta-
wić kropki nad „i” (smutek)

Kolejnym zagadnieniem, 
które chciałbym z panem 
omówić jest nowogardzkie 
kolarstwo. ”Chrabąszcze” to 
uczniowski klub kolarski, 
który trenuje pan  Ryszard 
Posacki,  robi On co może, by 
ten sport nie umarł w Nowo-
gardzie?

Uważam, że kolarstwo w 
tym mieście jest jedyną dys-
cypliną, która ma szansę wyj-
ścia na świat bez jakichś więk-
szych działań, gdyż ten sport  
jest  medialny , a miasto  skąd 
oni pochodzą, może bardzo do-
brze właśnie  się promować.  
Dlatego przyznam, że nie ro-
zumiem dlaczego nakłady fi-
nansowe na ten sport są przy-
znawane w tak niewielkiej kwo-
cie. Kolarstwo w naszym mie-
ście ma bardzo  dobrą tradycję 
i mocną pozycję. Więc mogłoby 
czy to na terenie  Polski, czy za 
granicą promować nasze mia-
sto, ale na to muszą się znaleźć  
odpowiednie środki. To dzięki 
nim zawodnik może mieć profe-
sjonalny rower oraz trening, by 
następnie dawał dobry wynik 
sportowy. 

Ale młody kolarz  oprócz 
woli walki musi mieć również 
dobry sprzęt, który zapewne  
jest bardzo drogi? 

To prawda. Rower kolarski 
może kosztować od 10 do 30 tyś 
zł, a nawet więcej. To zasługa 
oczywiście najnowszej techno-
logii, która generuje tak moc-
no koszty. Dodam, że do  kolar-
stwa wkracza technologia nie-
mal kosmiczna i prawie taka 
sama   jak stosowana w formule 
wyścigów  F1. Karbonowe ramy, 
czy inne części takie jak czujni-
ki  zamontowane na rowerze i 
przymocowane do zawodnika, 
na bieżąco rejestrują i przekazu-
ją  potrzebne dane teamowi tre-
nerskiemu, który może je anali-
zować i dostosować taktykę wy-
ścigu. Kończąc odpowiadać  na 
to pytanie powiem, najlepszy-
mi na świecie producentami ro-
werów w mojej ocenie są jednak  
Włosi, którzy wyspecjalizowali 
się w tej produkcji i wydaje 
mi się, że jest ona najlepsza.

Nasi przedsiębiorcy Jan Zugaj

Złoga Bicykla wraz  z szefem Janem Zugajem
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 II miejsce Lizy Kowalczyk uczennicy  SP nr 1 z Nowogardu 

Ogólnopolski Konkurs pt. „ Epizody 
Niepodległości - Żołnierze Wyklęci” 
Konkurs trwał do 31 grudnia 2012r i  był on  podzielony na 3 kategorie: Praca Literacka, Pra-
ca Multimedialna i Praca Plastyczna. Organizatorem konkursu  jest Fundacja „ Niepodległość” 
miesząca się w Lublinie 

Celem konkursu było i jest 
zainteresowanie uczniów hi-
storią II Wojny Światowej, 
jak również okresu powojen-
nego oraz kształtowanie po-
staw patriotycznych uczniów 
w szkołach na terenie RP i 
wyrażanie poprzez celebra-
cję szacunku wobec doko-
nań Żołnierzy Wyklętych 
. Wśród nagrodzonych w  
konkursie   znalazła się  Eli-
za Kowalczyk uczennica SP 
nr 1 im. T. Kościuszki, która 
zajęła II miejsce w kategorii 
prac plastycznych . Oto wy-
powiedź laureatki dla DN

Bardzo się cieszę i jestem 
nieco zaskoczona, że to wła-

śnie moja praca zdobyła II do-
bre miejsce. Konkurencja była 

bardzo mocna, 
bo do komi-
sji ocenia-
jącej wpły-
nęło bardzo 
dużo   prac 
od uczniów 
z całej Pol-
ski. Pracę 
moją stworzyłam w kate-
gorii „Praca Plastyczna”, 
a namalowałam ją farba-
mi pastelowymi. A co prze-
stawiała? Żołnierzy w lesie, 
którzy rozmawiali ze sobą 
w scenerii drzew. Sama  
praca powstała w bardzo 

szybkim tempie, bo malowałam 
ją w ciągu kilkunastu minut . 
Redakcja DN oczywiście  skła-
da serdeczne  gratulacje dla  
zdolnej Elizy  i życzy jej   przy 
następnych  wielu sukcesów. 

Jarek Bzowy 

To wszystko co pan 
mówi jest bardzo intere-

sujące, ale wróćmy do pana. 
Pasja związana z kolarstwem 
zaprowadziła pana do prowa-
dzenia własnej hurtowni ro-
werowej

Tak to prawda, bo niestety 
czas dla wszystkich odmierzany 
jest tak samo. Dlatego postano-
wiłem po zakończeniu kariery, 
że w kolarstwie będę nadal ak-
tywny i będę udzielał się w tym 
środowisku. Dlatego postano-
wiłem  założyć ten biznes, by też 
zwyczajnie mieć  za co utrzy-
mać rodzinę i nie „zostać na lo-
dzie”, stąd też otworzyłem swój 
pierwszy sklep w Gryficach, 
gdzie współpracowałem przy 
sprzedaży  z producentem ro-
werów m-ki STERNA,  a także  
innych marek. Później były już 
sklepy w kolejnych miastach, w 
tym oczywiście w Nowogardzie 
gdzie mam dwa punkty. 

Właśnie już się obawiałem, 
że nie wymieni pan nasze-
go miasta. Rozglądam się po 
sklepie i  powiem, że  ogrom 
towaru robi wrażenie...

W naszej ofercie jest ponad 
4 tyś. pozycji, które dotyczą 
rowerów i skuterów oraz qu-
adów.  Uściślając to dodam, że  
towar mogę podzielić na katego-
rie: rowery wielu marek w roz-
maitych kolorach i modelach. 
W tym    również rowery reha-
bilitacyjne oraz trójkołowe dla 
osób niepełnosprawnych.  Do 
tego nie mogę nie  wspomnieć 
o ramach czy  częściach  rowe-

rowych oraz akcesoriach, jak 
również odzieży czy ogumieniu. 
Ważną część również stanowią 
skutery i quady i na pewno ser-
wis, w którym moi pracowni-
cy są w stanie naprawić każ-
dy rower czy skuter który zo-
stanie im powierzony. Kończąc 
mam również taką możliwość, 
że sprowadzę dla klienta rower 
czy skuter taki, jaki on sobie ży-
czy. Dodatkowo jestem przed-
stawicielem takich firm rowero-
wych jak: Wheeler, Giant, Trek 
i polska firma, Kross, która jest 
obecnie chyba największym  w 
Polsce producentem rowerów 
. Ważną informacją powinien 
być fakt, że te rowery są składa-
ne tylko w Polsce, a nie w Chi-
nach. Twierdzę, że kupowanie 
roweru czy skutera bez zapew-
nionego serwisu jest dziś  ry-
zykowne. Dlatego apeluję, by 
klienci zwracali na to uwagę. 
Serwisowanie  zapewni im nie-
zawodność i dość długą spraw-
ność sprzętu. 

Właśnie, to proszę mi coś 
powiedzieć jeszcze  o swoich 
pracownikach?  

W mojej firmie na obecną 
chwilę zatrudniam  aż 12 pra-
cowników, a gdy przychodzi 
sezon letni ta liczba się zwięk-
sza. Mam 7 punktów w różnych 
miastach, toteż  muszą praco-
wać u mnie osoby, które zwy-
czajnie znają się i na pracy w 
handlu, czy na serwisie rowe-
rów oraz  skuterów. Korzysta-
jąc oczywiście z okazji, chcę im 
wszystkim  bardzo serdecznie  

podziękować, za dobrze wyko-
nywaną pracę, którą świadczą  
nie tylko dla klienta z Nowo-
gardu, ale również dla klientów  
nawet  z tak daleka jak niekiedy 
z Częstochowy, a często z  nie-
mal całego województwa za-
chodniopomorskiego.  

Zbliżając się już powoli do 
końca, tym razem się wyła-
mię i zapytam nie o podatki 
naszego miasta, lecz o ścież-
ki rowerowe, których jest jak 
„na lekarstwo” w Nowogar-
dzie

To jest zmora wszystkich ro-
werzystów, którzy jeżdżą w tym 
mieście, oraz moja, gdyż jestem 
przecież również zapalonym ro-
werzystą, który był profesjonal-
nym kolarzem. Wybieram tra-
sy po których nie jeżdżą samo-
chody czy nie chodzą piesi, aby 
nie doszło do wypadku. Uwa-
żam, że w mieście ścieżek jest za 
mało, a takim miejscem nieza-

gospodarowanym, które by roz-
wiązało ten problem jest teren 
wokół jeziora. Mam świado-
mość, że byłyby to jakieś kosz-
ty w związku z budową tam 
ścieżki rowerowej, ale zapew-
niłaby ona wówczas dobre roz-
wiązanie dla rowerowej rekre-
acji. Próbką tego, że takie  ścież-
ki są  potrzebne jest ta do Ol-
chowa, gdzie w weekend jeździ 
tam wiele osób, które chcą dbać 
o zdrowie i kondycję. Podsumo-
wując,  to - to co jest obecnie  
dla nas rowerzystów zrobione, 
to stwierdzam, że stanowczo  
jest za mało. Dlatego apeluję do 
władz, by miały to na uwadze!

To słuszna uwaga i apel. 
Dlatego  zapytam jeszcze o 
zamiary firmy i może wolny 
czas pana. 

Tych pomysłów mam bardzo 
wiele, ale na ten moment po-
wiem tylko o niektórych. Pla-

ny firmy są bardzo  daleko-
siężne, bo zastanawiam się i to 
już  w przyszłym sezonie,  nad  
produkcją  rowerów, tj. moim 
udziale przy firmie niemieckiej. 
Będzie to marka naszego rowe-
ru, któremu chcę nadać nazwę 
nawiązującą albo do mojego 
nazwiska,  albo najlepiej mia-
sta Nowogard, może uda się po-
łączyć te dwie nazwy w jedną, 
która będzie promowała moją 
osobę i nasze miasto. Co do ro-
weru, to będzie on zbudowany 
z bardzo dobrych materiałów, 
o nowoczesnym  wyglądzie i 
mam nadzieję, że będzie dobrze 
odzwierciedlał  poprzez swoje 
cechu użytkowe, moją znajo-
mość  tematu. Co do wolnego 
czasu, to nie mam go za dużo, 
ale w wolnej chwili oczywiście 
siadam na rower i kręcę sobie 
na drodze kilometry, ale rów-
nież nie zapominam o rodzinie 
i przyjaciołach z którymi  la-
tem siadam czasami przy gril-
lu czy piwku. Inną sprawą są 
nasze rodzinne wyjazdy zagra-
niczne do Hiszpanii czy na Ma-
jorkę, jedziemy  tam,  gdzie  ra-
zem z innymi kolegami uczest-
niczyliśmy kiedyś w  wyścigach. 
To takie  połączenie wczasów z 
aktywnym wypoczynkiem, któ-
ry jest przecież bardzo ważny w 
życiu człowieka i nie należy o 
nim nigdy zapominać.

Dziękuję za tą interesującą 
rozmowę.

Rozmawiał: Jarek Bzowy

W hurtowni i sklepie wybór rowerów i skuterów jest bardzo duży

Praca Elizy Kowalczyk zajęła II miejsce w Konkursie

Elżbieta Flis-Żabecka – Wicedyrektor Szkoły z Elizą zdolną uczennicą
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Kolejne sparingi Pomorzanina

Lewandowski w formie
W poniedziałek (25 lutego) o godzinie 18:00 na boisku w Płotach, Pomorzanin rozgrywał kolejny mecz kon-
trolny. Tym razem gra nie mogła zachwycać. Podopieczni Tomasza Surmy zaledwie zremisowali 2:2 z niżej 
notowanym zespołem Wichra Brojce. Natomiast w środę (27 lutego) nowogardzcy piłkarze zaprezentowali 
się o niebo lepiej i pokonali Światowid Łobez 3:0.

Wicher Brojce - Pomorzanin Nowogard 2:2 (1:2) `Krystian Miklas, Kamil Lewandowski
Skład Pomorzanina: Jacek Malanowski - Kamil Antonyk, Paweł Łuczak, Sylwester Bednarek, Tomasz Wąsik - Dawid Kurek, Kamil 

Lewandowski, Maciej Dobrowolski, Dominik Wawrzyniak - Krystian Miklas, Maciej Gołdyn.

Wicher Brojce plasuje się w środku tabeli regional-
nej okręgówki, zatem Pomorzaninowi wypadało by 
wygrać mimo, że to tylko sparing. Oba zespoły ry-
walizowały ze sobą w sezonie 2011/2012- wówczas 
Pomorzanin wywalczył awans. Na własnym boisku 
nowogardzcy piłkarze zremisowali z Wichrem 1:1, w 
rewanżu pokonali rywali 0:3. Dziś to zupełnie inny 
zespół, dlatego od pretendenta do awansu do IV ligi 
należy wymagać nieco więcej. Na pochwałę zasługu-
je występ linii ofensywnej- Lewandowski - Miklas 
- Gołdyn, z meczu na mecz ta trójka coraz lepiej ze 
sobą współpracuje. Potwierdzeniem tych słów niech 
będzie pierwsza bramka, którą zdobył Pomorzanin. 
Lewandowski rozgrywał rzut wolny z około 25 me-

trów od bramki rywali, korzystając z zamieszania i 
nieuwagi defensorów, nie czekając na gwizdek arbi-
tra, sprytnie dograł do Krystiana Miklasa, któremu 
nie pozostało nic innego jak pokonać golkipera Wi-
chra przy zdezorientowanych obrońcach tego zespo-
łu. Chwilę potem ładnym strzałem z dystansu popisał 
się Kamil Lewandowski, który zdobył drugą bramkę 
dla Pomorzanina. Wicher zdobył gola kontaktowego 
za sprawą długiego wykopu piłki. Futbolówka minę-
ła defensywę Pomorzanina, dopadł do niej napast-
nik gości i strzelił na 1:2. Po zmianie stron tempo gry 
opadło, a Pomorzanin z minuty na minutę prezento-
wał się gorzej. Efektem takiej gry była ostatnia bram-
ka w tym meczu, która ustaliła wynik na 2:2. Przerwa zimowa nie przeszkodziła Kamilowi Lewandowskiemu w utrzy-

maniu wysokiej formy

Światowid Łobez – Pomorzanin Nowogard 0 : 3 
(0:1) 

`Gracjan Wnuczyński, Kamil Antonyk, Kamil Le-
wandowski,

Skład Pomorzanina: Jacek Malanowski – Kon-
rad Winczewski, Michał Laszkiewicz, Maciej Do-
browolski, Paweł Łuczak – Gracjan Wnuczyński, 
Kamil Młynarczyk, Dominik Wawrzyniak, Da-
wid Langner, Kamil Lewandowski – Dawid Kurek; 
zmiennicy: Kamil Antonyk, Maciej Gołdyn, Sylwe-
ster Bednarek, Michał Cyran.

W środę (27 lutego) o godzinie 18:00 na stadio-
nie w Goleniowie, piłkarze Pomorzanina podej-
mowali występujących w regionalnej okręgów-
ce zawodników Światowida Łobez. Mecz zakoń-
czył się pewnym zwycięstwem Pomorzanina 3:0. 

Pierwszą bramkę zdobył Gracjan Wnuczyński, po 
wymianie podań z Kamilem Lewandowskim i ład-
nej indywidualnej akcji. Prowadzenie 1:0 utrzyma-
ło się do przerwy. Po zmianie stron na boisku poja-
wił się m.in. Kamil Antonyk, który był autorem 2 gola 
dla nowogardzkiej drużyny. Antonyk przy zdobyciu 
bramki miał ułatwione zadanie, gdyż tylko dostawił 
nogę i skierował futbolówkę do pustej bramki. W ta-
kich samych okolicznościach wynik podwyższył Ka-
mil Lewandowski, który skorzystał z nieporadności 
defensywy. Wygląda na to, że pierwszy zespół powoli 
łapie odpowiedni rytm. W sobotę kolejny mecz kon-
trolny, tym razem rywal będzie bardziej wymagający. 
Na boisku w Goleniowie Pomorzanin sprawdzi się w 
meczu z IV ligową Iną Goleniów. 

KR 
Gracjan Wnuczyński co chwilę nękał defensywę rywali swoimi oskrzydlają-
cymi akcjami 

„Rodzice też uczą”
Dnia 19 lutego 2013r, pan Maciej Jagoda, ojciec  uczennicy klasy III a Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie, przygotował dla 
uczniów tej klasy bardzo ciekawe zajęcia pn. „Brudne?”, „Czyste?”.

Zajęcia rozpoczęły się prezentacją nt. 
konieczności mycia rąk. Później odbyła 
się część praktyczna .Dzieci sprawdza-
ły czystość rąk. Po kolei rozprowadzały 
specjalne mydło i sprawdzały czystość 
rąk w odpowiednim urządzeniu.

„Jak miło, gdy rączki są czyste.”
Po zajęciach klasa otrzymała certy-

fikat, a każdy z uczestników odznakę 
„Czyste ręce”. Swoją wiedzę dzieci mogą 
utrwalić dzięki otrzymanym książecz-
kom.

Uczniowie klasy III a, ze Szkoły Pod-
stawowej nr 2 wraz z wychowawczy-
nią dziękują panu Maciejowi Jagoda, 
za atrakcyjne zajęcia i zaangażowanie 
w kształtowaniu u dzieci nawyku my-
cia rąk.

Inf. własna
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NALP tym razem w sobotę!

Kto mistrzem? Kto spadnie?
W sobotę (2 marca) rozegrana zostanie ostatnia kolejka Nowogardzkiej Amatorskiej Ligii Piłkarskiej. Po minionej niedzieli sytuacja 
przedstawia się następująco: 5 drużyn ma szansę na mistrzowski tytuł, natomiast 4 ekipy wciąż nie są pewne utrzymania. Takiej sytu-
acji jeszcze nie było w tych rozgrywkach, w sobotę nie będzie żadnego meczu o przysłowiową „pietruszkę”.

Rywalizację rozpoczęła 
pierwsza runda play-off. Od-
były się dwa z trzech zaplano-
wanych spotkań, na prośbę Po-
morzanina II i Zamkowej 7, ich 
mecz I rundy został przełożony 
na ostatnią kolejkę. Na począ-
tek mecz Parasol - FC Rezer-
wa. Zawodnicy Parasola mogli 
się nieco skrzywić wiedząc, że 
w play-offach natrafią na „re-
zerwistów”, gdyż w rundzie za-
sadniczej dwukrotnie tracili z 
tą drużyną punkty. Play-offy to 
jednak inna bajka, piłkarze Pa-
rasola mimo mocno osłabio-
nego składu dali lekcję swoim 
rywalom, gromiąc ich aż 10:0. 
Co prawda początek meczu 
nie wskazywał na taki rezultat, 
jednak po pierwszej bramce na 
boisku dominował już tylko 
jeden zespół. Na wyróżnienie 
zasługuje Daniel Dudzic, któ-
ry w drugiej części gry zdobył 
5 bramek. Tym samym Para-
sol daje wyraźny sygnał, że ma 
dużą chrapkę na drugie miej-
sce dające awans. Z takimi sa-
mymi aspiracjami do meczu 
przystąpiły drużyny Olimpia-
kosu i Strażaka Wyszomierz. 
Pierwsza połowa zweryfikowa-
ła, dla której z tych ekip awans 
wydaje się być bardziej realny. 
Trzy gole przed przerwą i czte-
ry po zmianie stron, Strażak 
zdołał odpowiedzieć dwoma 
bramkami korzystając z „roz-
luźnienia” rywali. Sobotnie 
mecze odpowiedzą już na py-
tanie, kto obok Jastrzębia Ło-
sośnica wywalczy awans do I 
ligi. 13 kolejka I ligi przyniosła 
sporo nieoczekiwanych roz-
strzygnięć. Na początek Se-
niorzy grali z Jantarem. Mecz 
nie stał na najwyższym pozio-
mie, kibice obejrzeli tylko jed-
nego gola autorstwa Michała 
Borowika, dzięki któremu Se-
niorzy dopisują kolejne trzy 
punkty do swojego dorobku. 
Drugi mecz, to kontynuacja 
fantastycznej serii przez tego-
rocznego beniaminka- zespół 
Czarnych Chmur. Na przeciw 
nich obrońcy tytułu, czyli Bu-
dowlani. Jeśli ktoś przed roz-
poczęciem sezonu w NALP-
-ie powiedziałby, że Czarne 
Chmury idą na mistrza, a Bu-
dowlani bronią się przed spad-
kiem, mogłoby się to wydawać 
niemożliwe... A jednak! Kolej-

ny świetny mecz w wykona-
niu beniaminka i 7 zwycięstwo 
winduje ich na 2 miejsce w ta-
beli. Budowlani nie byli w sta-
nie zdobyć gola, rywale za to 
zaaplikowali im dwie bramki. 
Zatem niemożliwe może stać 
się faktem już w najbliższą so-
botę, gdzie Budowlani muszą 
wygrać z Jantarem jeśli chcą 
się utrzymać, natomiast Jan-
tar jest w takiej samej sytuacji! 
Nie ma mowy o „bezpiecz-
nym” remisie, gdyż jeśli takim 
wynikiem zakończyłby się ten 
mecz, a Tubisie ograją Pampe-
lunę, wówczas do II ligi spad-

ną mistrzowie i Jantar. Jedno 
jest już pewne, ktoś z sobotniej 
pary Budowlani – Jantar, od 
przyszłego sezonu będzie wy-
stępował w II lidze… O utrzy-
manie nie muszą już się oba-
wiać zawodnicy Probudu Wy-
szomierz, którzy w imponują-
cym stylu opuścili strefę spad-
kową- kropką nad „i” było nie-
dzielne zwycięstwo w meczu 
z Pampeluną Pereiros. To jed-
no z najlepszych spotkań w 
tej edycji NALP, Pampeluna 
dwukrotnie prowadziła, mimo 
wszystko Probud gonił rywali 
i w świetny sposób finiszował 
wygrywając 3:6. Na pochwa-
łę zasługuje zdobywca 4 goli 
Krzysztof Szkup. Piłkarze z 
Wyszomierza nie tylko uciekli 
ze strefy spadkowej, ale rów-
nież włączyli się do wyścigu po 
mistrzostwo- choć ich szansę 
można określać jako matema-
tyczne. Na koniec Bad Boys Ju-

niors i Tubisie- obydwie dru-
żyny mają zupełnie inne cele. 
Dla Bad Boysów, każde zwy-
cięstwo przybliża ich do mi-
strzostwa, Tubisie wciąż mają 
szansę na utrzymanie. Tubi-
sie rozegrali naprawdę świetny 
mecz, dopisują sobie 3 punk-
ty i mogą już myśleć o meczu 
z cyklu „Być albo nie być” z 
Pampeluną. To jednak nie bę-
dzie łatwe zadanie, gdyż Pam-
peluna wciąż jest poważnym 
kandydatem do mistrzostwa, 
które może jej zagwaranto-
wać tylko zwycięstwo w ostat-
nim meczu. Zatem zobaczy-

my komu bardziej zależy? Czy 
piłkarzom walczącym o mi-
strzowski tytuł, czy też może 
zawodnikom, którzy nie chcą 
się żegnać z pierwszą ligą? Od-
powiedź już w najbliższą so-
botę! Najlepsze w tej całej sy-
tuacji w tabeli jest to, że obec-
nie każda z drużyn walczących 
o tytuł nie jest zależna jedynie 
od siebie. Na mistrzostwo zło-
ży się zwycięstwo w ostatniej 
kolejce oraz sprzyjające wyniki 
w pozostałych meczach. Może 
również dojść do sytuacji, w 
której o mistrzostwie będą de-
cydowały wyniki bezpośred-
nich spotkań, lub bilans bra-
mek. W sobotę poznamy rów-
nież zdobywcę Superpucharu 
NALP, gdyż zaraz po ostatnim 
ligowym meczu, zdobywca 
Pucharu NALP oraz tegorocz-
ny Mistrz, zagrają o Superpu-
char NALP 2012/2013.

KR

II liga:
I runda play – off: 
 Parasol – FC Rezerwa 10:0 (2:0) (D. Dudziec x5, D. Kościuk x3, M. 

Rąpała x2)
 Olimpiakos – Strażak Wyszomierz 7:2 (3:0) (S. Wierzbicki x2, G. 

Golema x2, H. Giziński, P. Niezborała, B. Potylicki – Ł. Zapałowski, R. 
Sulima)

I liga, 13 kolejka 
 Seniorzy – Jantar 1:0 (1:0) (M. Borowik) 
 Budowlani – Czarne Chmury 0:2 (0:2) (T. Burewicz, M. Kolasa) 
 Pampeluna Pereiros – Probud Wyszomierz 3:6 (1:0) (D. Kurek x2, 

Ł. Szobel – K. Szkup x4, S. Paszkiewicz, F. Karwowski)
 Bad Boys Juniors 94 – Tubisie 1:3 (0:1) (T. Durkowski – P. Mazurek, 

R. Podbiegło, P. Maksymowicz)
M M G+ G- P Zw. Re. Po.
1 Seniorzy 13 30 26 21 6 3 4
2 Czarne Chmury 13 29 40 21 7 0 6
3 Pampeluna Pereiros 13 35 34 21 7 0 6
4 Bad Boys Juniors 94 13 31 33 20 6 2 5
5 Probud Wyszomierz 13 32 31 19 6 1 6
6 Budowlani 13 22 33 17 5 2 6
7 spadek Jantar 13 33 21 16 5 1 7
8 spadek Tubisie 13 30 25 16 5 1 7

Klasyfikacja strzelców:
13 – D. Langner, K. Lewandowski (obaj Jantar)
10 – E. Kamiński (Probud Wyszomierz), T. Burewicz (Czarne 

Chmury)
9 – A. Balcer (Pampeluna Pereiros)
8 – D. Kubski (Budowlani), K. Szkup (Probud Wyszomierz)
Pauza:
2 mecze: K. Gałecki (Jantar) – za czerwoną kartkę
Terminarz ostatniej kolejki (sobota 2 marca):
15:00 Pomorzanin II Nowogard – Zamkowa 7
15:30 Budowlani – Jantar
16:00 Parasol – Pomorzanin II Nowogard/Zamkowa 7
16:30 Tubisie – Pampeluna Pereiros
17:00 Parasol – Olimpiakos
17:30 Czarne Chmury – Bad Boys Juniors 94
18:00 Olimpiakos – Pomorzanin II Nowogard/Zamkowa 7
18:30 Probud Wyszomierz – Seniorzy
19:15 Superpuchar
Pauza:
2 mecze – K. Haberski (za czerwoną kartkę)

Po 3 latach kończy się hegemonia Budowlanych, tym razem organizatorzy będą mieli 
problem z szybkim wygrawerowaniem na pucharze zwycięzcy, gdyż mistrz wciąż jest 
nieznany... 

Mało kto by wskazał Tubisi jako tegorocznego spadkowicza, na zdjęciu przy piłce Ma-
rek Podbiegło



1-4.03.2013 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

13

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Sprzedam nowe, własnościowe,  
2 pokojowe mieszkanie o pow. 58 m2 
w Nowogardzie na ulicy Racibora I 4

KONTAKT:                PIB „PRO-BUD s.c.
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14
tel.: 91 39 25552; 783 570 056    www: probud-nowogard.pl

Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca

4.03.2013 r. 
godz. 16

Kancelaria  
PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Zaginął pies 
rasy beagle znalazcę proszę 

o kontakt 503 427 457 Znają nas w Szczecinie,
a teraz chcemy trafić do Was !

Serdecznie zapraszamy 
na wielkie otwarcie

Nowogard • ul. Kościelna 1
6 marca, godz. 9.00

LONDON 
FASHION

N O W Y  
S K L E P

ODZIEŻ UŻyWANA
W NAJWyŻSZEJ JAKOŚCI



Nr 17 (2151)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

14

www.dzienniknowogardzki.pl

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Nika córka Karoliny 
Tomaszkiewicz 
ur. 26.03.2013 
z Rekowa

Lena córka 
Katarzyny 
i Pawła 
ur. 26.03.2013

Autor rubryki: 
Janusz Roguski 
Szpital Nowogard

Witamy wśród nas...

SPRZEDAŻ DREWNA
KOMINKOWEGO

z możliwością do 
porąbania z dowozem

tel. 603 055 292

Dnia 26 lutego 2013 roku  
w godzinach wieczornych  

w okolicy miejscowości  
Kościuszki i Olchowo 

zaginął pies 
rasy amstaf

Pies ma 12 lat, jest maści bia-
ło-szarej, na czubku głowy 
posiada znamię. Uczciwego 
znalazcę proszę o kontakt - 
tel. 503 075 722. Dla zna-
lazcy przewidziana nagroda.

zapraszamy
do nowo 

otwartego butiku
z odzieżą używaną

dnia 4 marca 2013 r.
od godz. 1000

ul. 5 Marca 4A

LA BOUTIQUE

W Nowogardzie w sklepie DEZAR  - „ŻELAZNY” 

na ulicy 15 Lutego  przybłąkały się 2 suczki
suczki są przyjazne i jeszcze bardzo młode.  

Informacje pod nr tel.: 91 392 12 20

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

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

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego w piłce ręcznej

Kusy Szczecin wygrywa w Nowogardzie
 W niedzielę 24 lutego w hali sportowej przy SP nr 3 w Nowogardzie odbył się kolejny mecz w ramach Mistrzostw Województwa Za-
chodniopomorskiego w kategorii Junior Młodszy.  Gospodarz, drużyna Handball Nowogard, podejmowała zespół MKS Kusy Szczecin. 
Stojący na wysokim poziomie mecz, zakończył się zwycięstwem faworyzowanej drużyny gości. Jednak końcowy wysoki wynik na tabli-
cy 22:30 nie odzwierciedlał sytuacji na boisku, i nie był rzeczywistym obrazem przebiegu meczu. 

Od początku meczu gospoda-
rze rzucili się do ataku na bram-
kę przeciwnika i po kilku sku-
tecznych i bardzo widowisko-
wych akcjach Nowogard pro-
wadził już 5:2. Wydawało się, że  
młodzi nowogardzcy szczypior-
niści złapali odpowiedni rytm i 
kontynuując taką grę mogą do-
prowadzić do małej sensacji i 
pokonać faworytów ze Szczeci-
na. Jednak w tym momencie coś 
się zacięło w dobrze funkcjonu-
jącym mechanizmie i zawodni-
cy Kusy Szczecin, wykorzystując 
kontrataki, zdołali szybko wyjść 
na prowadzenie. Przewaga gości 
utrzymała się do końca pierwszej 
połowy, i po 30 minutach na ta-
blicy widniał wynik 9:13. Począ-
tek drugiej połowy przypominał 
fragmenty z początku spotkania 
– skuteczne akcje zawodników 
Handball Nowogard, ich wola 
walki oraz ambitna i agresywna 
gra w obronie, wspomagane gło-
śnym i żywiołowym dopingiem 
licznie zgromadzonej publiczno-
ści sprawiły, że nasi Juniorzy do-
prowadzili do remisu. Przez kil-
ka minut zawodnicy obu drużyn 
wymieniali ciosy i na bramkę 
odpowiadali kolejną bramką. O 
końcowym, niekorzystnym dla 
gospodarzy wyniku zdecydowa-
ło zmęczenie zawodników, zbyt 
krótka ławka rezerwowych, nie-
pozwalająca na dokonanie nie-
zbędnych zmian oraz  seria nie-
celnych podań i prostych strat 
piłki przy rozgrywaniu ataku 
pozycyjnego. Ostatecznie dru-
żyna Kusy Szczecin odniosła 8 
bramkowe zwycięstwo i zasłuże-
nie wywiozła komplet punktów z 
gościnnego Nowogardu. Jednak 
mimo przegranej postawa szczy-
piornistów Handball Nowogard 

może cieszyć. Pod względem 
sportowym nie odstawali od fa-
woryzowanych Szczecinian. 
Przez większą część spotkania 
imponowali ambicją, paradami 
bramkarzy, pięknymi akcjami 
zespołowymi i indywidualnymi 
oraz  efektownymi bramkami, co 
pozwala optymistycznie myśleć 
o kolejnej kolejce spotkań, któ-
ra odbędzie się 17 marca. Dru-
żyna Handball Nowogard podej-
mie tym razem zespół Chrobry 
Gryfice. Już teraz serdecznie za-
praszamy. Skład Handball No-
wogard: Lebicki, Kopiecki, Jan-
kowski, Kubacki (2), Suchy (3), 
Razik (2), Fedeńczak (3), Królik 
(3), Maciej Baranowski (1), Da-
mian Baranowski (9), Jakliński, 
Kuberski.

oprac.: KR
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Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie  
za 1 godz. 150 zł (brutto)  
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

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

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

POSIADANY CERTYFIKAT JAKOŚCI
   NA DREWNO KONSTRUKCYJNE

Zaprasza na kursy kat. „B”.  Nowe kursy w starej cenie.
Biuro czynne w godzinach od 11.00-17.00

Przyjdź i sprawdź warunki kursów!
- Promocje - dogodny system ratalny spłat
- Atrakcyjne ceny dojazdów na jazdy praktyczne w Szczecinie
- Jazdy praktyczne tylko w Szczecinie - Doświadczeni instruktorzy
- Nowoczesna, dobrze wyposażona sala wykładowa
- Auta do nauki jazdy tylko na benzynę

Zapraszamy!!! Zaufaj doświadczeniu!

Spotkanie organizacyjne: 4.03.2013 godz 16.00 
przy ul. 700 Lecia 17, tel. 91 392 16 16

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gardno” 
w Nowogardzie

ogłasza pisemny  przetarg 
nieograniczony 

na wykonanie remontu budynków  
położonych w Nowogardzie

1. Termomodernizacja budynku  
       przy ul. Zamkowej 2a   - wadium  5.000 zł
2. Termomodernizacja budynku  
       przy ul. Poniatowskiego 24  - wadium  7.000 zł
3. Termomodernizacja budynku  
       przy ul. Poniatowskiego 22 - wadium  5.000 zł

Termin składania ofert upływa 12 marca 2013 r. o godz. 
12.00.
Każdy budynek stanowi odrębny przedmiot zamówienia. 
Specyfikacja przetargowa dostępna za odpłatnością 50 
zł w  biurze SM Gardno przy ul.  Osiedlowej 6,  tel. 91 
3910010.
Osoba wyznaczona do kontaktów z oferentami: Elżbieta 
Gierach, tel. 91 391 00 14.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru 
oferenta oraz unieważnienia przetargu bez podania 
przyczyny.

Powiatowa Liga Gimnazjalnej Koszykówki – 2 kolejka

Goleniów poza zasięgiem
W 2 kolejce Powiatowej Ligi Gimnazjalnej Koszykówki, drużyny Gimnazjów z 
Goleniowa ponownie uporały się z rówieśnikami z Nowogardu. Tym razem spo-
tkania nie były tak zacięte. Koszykarze z Goleniowa dominowali na parkiecie i 
wysoko ograli rywali. 

W pierwszym meczu na-
przeciw siebie stanęli ko-
szykarze z Gimnazjum nr 2 

w Goleniowie oraz Gimna-
zjum nr 3 w Nowogardzie. 
Gospodarze zdominowa-

li tablice i wykazali się dużą 
skutecznością, dzięki cze-
mu zdobyli 22 punkty wię-
cej i pewnie sięgnęli po zwy-
cięstwo. Jeszcze gorzej na 
tle rówieśników z Golenio-
wa zaprezentowali się repre-
zentanci Gimnazjum nr 1 w 
Nowogardzie. Ich rywala-
mi byli koszykarze z Gim-
nazjum nr 1 w Goleniowie. 
Zawodnicy z Nowogardu 
mieli dużo problemów z za-
trzymaniem akcji gospoda-
rzy, już na samym początku 
meczu rywale wypracowa-
li sporą zaliczkę, którą sys-
tematycznie powiększali w 
trakcie trwania spotkania.  
Okazałe zwycięstwo Gim-
nazjum nr 1 w Goleniowie 
pozwoliło tej drużynie ob-
jąć prowadzenie w grupie. 
Miejmy nadzieję, że repre-
zentanci z Nowogardu jesz-
cze się zmobilizują i w kolej-
nych meczach pokażą dużo 
więcej dobrej koszykówki.

KR 

2 kolejka:
Gimnazjum nr 2 Goleniów – Gimnazjum nr 3 Nowogard 37:15
Gimnazjum nr 1 Goleniów – Gimnazjum nr 1 Nowogard 41:18

M M SP+ SP- Zw. Po.

1 Gimnazjum nr 1 w Goleniowie 2 75 49 2 0

2 Gimnazjum nr 2 w Goleniowie 2 62 38 2 0

3 Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie 2 41 66 0 2

4 Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie 2 46 71 0 2

Mecz pomiędzy Gimnazjum nr 1 Goleniów i Gimnazjum nr 1 Nowogard
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OGŁO SZE NIA DROB NE

Firma Irontech Sp. z o.o. 
poszukuje osób chętnych do podjęcia 

pracy w charakterze
SZWACZKI, KRAWCOWEJ

Miejsce pracy: Nowogard

Wymagania:
- wykształcenie zasadnicze 
  zawodowe: krawiec,
- doświadczenie w zawodzie szwaczka 
   w dużym zakładzie pracy,
- status osoby bezrobotnej (powyżej roku).

Osoby zainteresowanie prosimy o kontakt 
pod numerem telefonu 91 39 200 36 

w godzinach od 9:00 – 14:00. 

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam nowy lokal pod sklep 
spożywczy na os. Gryfitów. Tel. 
695 264 594, 783 570 060.

• Sprzedam mieszkanie  3  poko-
je  przy  ul:  Bankowej  I  piętro. 
-783 570 060 

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. 
Piłsudskiego 2a. 602 350 301

• Studio reklamy Vizart wynajmę 
pow. Reklamową 6,5x3m w No-
wogardzie przy ul. Warszawskiej 
11 od 13.06. tel. 605 522 340

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 3.  
604 284 597

• Sprzedam lub zamienię na 
mieszkanie duży dom po kapi-
talnym remoncieh na działce 
1400 m2 w miejscowości Glicko. 
Cena 380.000 zł Tel. 692383706 

• Kupię mieszkanie bezczynszo-
we/ niskoczynszowe, min 3po-
kojowe, 60-80m 791443026

• Sprzedam nowe, własnościowe, 
2 pokojowe mieszkanie, 58 m 
kw, na os.  Gryfitów. Tel. 783 570 
060

• Sprzedam działkę 5 ar. Własno-
ściową Tel. 785 977 351

• Wynajmę  mieszkanie  3  pokojo-
we  - 918521437  

• Do  wynajęcia  lokal  handlowy. 
– 660143840 

• Sprzedam działkę budowlaną o 
pow. 1138 m2 w Żdżarach – 3km 
od Goleniowa + projekt, prąd na 
działce. Cena 59 tys. zł. Tel. 608 
673 811

• Sprzedam garaż z energią elektr. 
Murowany w ciągu ul. 5 Marca. 
Cena 23 000 zł. Tel. 605 402 773 
(15.00-18.00).

• Do wynajęcia mieszkanie   2  
lub  3  pokojowe urządzone. Tel.  
693850197

• Stancja dla uczniów, pokój 2 
osobowy, osobne wejście, tel. 
609 307 327

• SPRZEDAM    -   mieszkanie  3 
pokoje  III  piętro    69, 60  m2, 
środkowe  przy  ul:  Bohaterów  
Warszawy  Tel.663321366  vis 
avis  PZM – otu.

• Pokój do wynajęcia Nowogard. 
609 004 967

• Sprzedam  mieszkanie  46  m   2 
pokoje .parter. Tel.604908983. 

•  Do wynajęcia pomieszczenie 
180 m2 ogrzewane, ciepła woda, 
toaleta. 609 245 816

• sprzedam mieszkanie bezczyn-
szowe 62 m2 z zabudowaniami i 
działką 600 655 365

• Kupię mieszkanie dwupokojowe 
w Nowogardzie. 608 302 040

• Sprzedam   mieszkanie  własno-
ściowe  na  Waryńskiego,  3  po-
koje  oraz  garaż.Tel.605856553,  
913503246  wieczorem

• Wynajmę lokal użytkowy Nowo-
gard ul. Warszawska 14. 60 m2, 
Tel. 691 125 617

• Działka   budowlana  1500 m, 
z  warunkami  zabudowy. Bo-
guszyce  39.000,- tyś zł.  SPRZE-
DAM. Tel  519831390

• Sprzedam mieszkanie w Nowo-
gardzie i Dobrej, tel. 91-3910010, 
607607814

• Wynajmę lokal w Płotach 
695 044 663

• Garaż do wynajęcia ul. Boh. War-
szawy 21. Tel. 91 39 20 307

• Garaż  w  bloku   sprzedam   ul: 
Kowalska  1.Tel.784584294 

• BUDYNEK   -  gospodarczy    400  
m2  sprzedam. Tel. 502853573 

• Dom na wsi 130 m kw. z działką 
25 ar 153 000 zł, tel. 783 534 677

• Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe na parterze 50 m2 po ge-
neralnym remoncie 91 88 41 510

• Sprzedam działkę w Żabówku z 
budynkami do rozbiórki. 33 47 
96 357

• Do    wynajęcia      pokój   z  anek-
sem  kuchennym. Tel;607289286

• Posiadam    garaż   do  wynajęcia  
na  ul;Zamkowej.Tel:  880341734

• LOKAL,  Handlowo-  Usługowy   
60  m2    do  wynajęcia, czynsz  
1500  zł + opłaty. Tel: 913920676,  
00494053169916

• WYNAJMĘ   mieszkanie. 
Tel.606521667

• Wynajmę kiosk ruchu od mar-
ca 793 908 098

• Ponownie wynajmę garaż 
przy ul. Leśnej. 793 908 098

• Zamienię mieszkanie 67 m kw. II 
p. na dwa pokoje lub sprzedam, 
tel. 667 926 528

• Sprzedam działkę budowlaną w 
miejscowości Kościuszki. Pow. 
1200 mkw. Wszystkie media. Tel. 
695 183 033 

• Garaż do wynajęcia przy ul. 5 
Marca, tel. 91 39 25 191

• SPRZEDAM – parter domu pod-
piwniczony 82 m2 z lokalem  na 
działalność gospodarczą, duży  
garaż z kanałem. Tel.507465448.

• Sprzedam mieszkanie na wsi. 
Tel. 517 726 665

• Sprzedam działkę ogrodową z 
altanką nr 461 Nowogard, ul. 15 
Lutego, tel. 515 285 619

• Sprzedam pół domu parterowe-
go blisko Nowogardu. 530  326 
198

•	 Oddam w najem 2 pokojowe w 
pełni umeblowane mieszkanie 
w Nowogardzie. Kontakt po 
godz. 17.00. Tel. 601889596

• Wynajmę  mieszkanie 
.Tel./601927982.

• Do wynajęcia mieszkanie cztero-
pokojowe. 504 898 980

• Niedrogo wynajmę dwupokojo-
we mieszkanie. 506 696 195

• SPRZEDAM   LUB   WYNAJMĘ  
SKLEP    na   wsi  80m2 ,wyposa-
żony 39.000 tyś. Tel.799251673.

• Sprzedam   pawilon   handlowy  

z regałami o powierzchni   36  
m2 .Tel.601642390.

• DO  WYNAJĘCIA  DOMEK  - na  
ładnej  posiadłości  5  km  od  
Nowogardu.  TANIO.

• SPRZEDAM   działkę   budow-
laną  w Nowogardzie  0 , 30 h 
.Tel.693850197.

• Wynajmę  pokój  z  używalnością  
kuchni  i  łazienki  .Tel.604422643.

• WYNAJMĘ  LUB  SPRZEDAM   
MIESZKANIE  -  4  pokojowe  , 
bardzo  niski  czynsz  własne  c.o. 
Tel.604441609.

• KWATERY  PRACOWNICZE ,  
STANCJA  dla  uczniów  do  wy-
najęcia  w  domku  jednorodzin-
nym .TEL.609307327.

• SPRZEDAM  MIESZKANIE   
OSTRZYCA .TEL.692692576.

• SPRZEDAM  -  Mieszkanie  4  po-
kojowe  lub  zamienię na  mniej-
sze Tel.606621142.

• Sprzedam  mieszkanie  na  wsi  
55 m2 .Tel.609633821.

• POMIESZCZENIE   30 m 2 do  wy-
najęcia . Tel.604690700.

• Do  wynajęcia  dwupokojowe  
pow. 36  m 2 mieszkanie  w  cen-
trum  Szczecina.Tel.602677563.

• Do  wynajęcia  lokal  o  pow. 75,5  
m 2 przy  ruchliwej ulicy  z  par-
kingiem .Tel.604977144.

MOTORyZACJA

• Sprzedam Skodę felicię combi 
LXI rok 1999 poj. 1.3 pierwszy 
właściciel, cena do uzgodnienia. 
693 877 559

• Sprzedam koło z felgą do 40 + 
opona. 91 39 18 307

• Sprzedam Mitsubishi Pajero 3.2 
motor 2000 rok prod. 2000 die-
sel. Cena 26 000 zł. 665 544 518

• Sprzedam Renault Kangoo, sa-
mochód ciężarowy rok prod. 
2006 poj. 1,5 DCI  elektr. Szyby, 
klimatyzacja, wspomaganie 
kierownicy, centralny zamek 
+ alarm elektr. Sterowane lu-
sterka. Po wymianie rozrządu, 
pompy wody, nowy akumula-
tor, wymieniony olej i wszystkie 
filtry. Nowe klocki hamulcowe, 
nie wymaga wkładu własnego. 
Stan bdb Tel. 668 844 738 cena 
11.000 zł do uzgodnienia.

• Kupię przyczepkę samochodo-
wą sprawną i zarejestrowaną. 
605 092 517

• Sprzeda opla Astrę, rok. 1992, 
1,4 bezn. + LPG, zarejestrowany, 
w pełni sprawny, cena 1200 zł, 
tel. 510 680 139

• SPRZEDAM  -  Opel  Omega  B, 
2,0 poj.  gaz, 1995 r. cena  2,700,-
Tel.695982904.

• Sprzedam Renault Laguna 
hatchback, srebrny met., przeb. 
119.000 km (serwisowany), 
04/2001, klimatronic, półskórza-
na tapicerka, el. szyby, lusterka, 
alufelgi 16» - opony zimowe, ro-
leta szyby, stan zadbany, nowy 
serwis: olej, filtry, inne. cena 
11900 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam silnik citroen ZX 1,9 + 
skrzynia tanio. 785 040 945

• SPRZEDAM   Volkswagen   Ven-
to  1,9 TD    rok prod .1993.  Cena  
2 000,-zł.Tel.609966517.

ROLNICTWO

• Grykę sprzedam. Tel. 
795 916 988

• Sprzedam słomę w snopkach i. 
Tel. 782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL. 783678070

• Sprzedam tanio króliki. 
669 929 717

• Kupię łąki, nieużytki!!! Kontakt 
91 39 23 887, 696 443 643

• Kupię mieszankę zbożową dla 
kur. 91 39 20 307

• Sprzedam    prosiaki. Tel. 
888757586 

• ORKA, talerzówka  / cięż-
ka/,  siew  agregatem. Tel 
608013995. 

• Sprzedam byczka i dwie ja-
łóweczki do 300 kg. Tel. 
605 092 517

• Ziemię rolną kilka hektarów ta-
nio sprzedam. 889 133 882

• Sprzedam żyto paszowe i kaczki 
skubane francuskie. 511 696 751

• Kupię  łubin, tel. 668 434 849

• Sprzedam  zboże,  grykę, łubin. 
Te l. 502853573

• K U R K I – N I O S K I   Odchowa-
ne   7  tygodniowe.  SPRZEDAŻ  
OD 25  III  2013 r.  GOSPODAR-
STWO  DROBIARSKIE   ŻABO-
WO  13. TEL.913910666

• Sprzedam kultywator Formsch-
mit 5,20 podwójny wałek. Cena 
do uzgodnienia tel. 601 860 644

• Siewnik  do  nawozu  AMAZON-
KA poj.500 kg. Sprzedam. Tel. 
667952806.

• Sprzedam  żyto  . Tel.609480049.

• Wałki  strunowe  dwurzędowe   
do  kultywatora  szer.3 m.  nowe  
,  sprzedam  . Korytowo  38 .

USŁUGI

• MAKIJAŻ   KARNAWAŁOWY  
PLUS   RZESY  -  606979108  

• Usługi transportowe do 1 tony, 
Bus skrzyniowy i kryty. Tel. 
693 716 085.

• Odśnieżanie dachów. Tel. 
607 137 081.

• Firma Usługowa „Zielona”. Wy-
najem sal na: konferencje, zebra-
nia, szkolenia. Tel. 91 39 26 691.

• Usługi transportowe IVECO do-
stawcze + laweta + bus osobo-
wy do 9 os. Tel. 609 931 915, 607 
580 172.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROB-
NE NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA 
RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 
22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. Zie-
lona 3. 91 39 20 714

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

• Bruk-lin układanie kostki bruko-
wej. Tel. 607 083 893, www.bruk-
-linnowogard.com.pl
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MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Nowość

energooszczędny pro�l

6 komorowy

z 3 uszczelkami

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

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

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

OGŁO SZE NIA DROB NE

KOMPLEKSOWE 
Docieplanie budynków, 

malowanie, szpachlowanie, 
glazura, regipsy, hydraulika, 

adaptacje podasza
tel. 600 626 268

SKŁAD 
DREWNA 

BUDOWLANEGO 

KULICE 2A
więźba dachowa, 

krawędziaki, deska, 
łata, kontrłata

Cena producenta
Tel. 726 169 098

ZAPRASZAM

Naziemna 
Darmowa Telewizja

Cyfrowa. 
Programowanie kablówki. 
Kino Domowe – Instalacja. 

Tel. 602 698 253

Owczarek 
niemiecki 

cztero miesięczny 
mocnej budowy rodzice 

na miejscu 
Tel. 91 39 21 828

WARSZTAT SAMOCHODOWY

SZYBY SAMOCHODOWE

PLANDEKINA WYMIAR NA WYMIAR

Profesjonalna naprawa od A do Z

OSOBOWE, CIĘŻAROWE I MASZYNY

Geometria kół, naprawa zawieszenia,komputerowa diagnostyka pojazdu
naprawy blacharskie i lakierniczePrzegląd i naprawa klimatyzacji,

Ul. Nadtorowa 12
tel 91 39 20 131
kom 601860716

Ul. Kilińskiego 26
tel 91 39 25 627
kom 601897368

Sprzedaż, wymiana, naprawa. Wykonujemy usługi na zlecenie ubezpieczalni

Używane i nowe części do wszystkich marek samochodów

Plandeki do samochodów ciężarowych (łódki, firanki),przykrywające
stelaże, przegrody do hal, przyczepy ciągnikowe i samochodowe

UDZIELAMY GWARANCJI
NA WYKONANE USŁUGI

• Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695  085 
470; 91 39 72 575

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

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VIZART 
- oprawianie prac - w 2 minu-
ty., bindowanie, wydruki A3-A4 
kolor, ksero A3-A4 - kolor, la-
minowanie A3-A4. Tylko u nas 
największy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Transport BUS-MAX. 784  053 
493

• Usługi remontowo-budowlane, 
docieplenia. 784 053 493

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. 
innych. Wydruki, Ksero, także 
kolor. Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 
700 lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). tel 605 522 340. 

• Usługi koparko- ładowar-
ką + transport Nowogard.  
514172446   

• Remonty i wykończenia. 
601 567 369

• Nabór na nowe kursy se-
mestralne. Szkoła języków 
obcych „GERMANIC” Tel. 
607  545  991, www.niemiecki-
nowogard.pl

• Kursy angielskiego www.
angielskinowogard.pl Tel. 
607 545 991

• Mycie okien. 507 984 623

• J. angielski   -  697583403  

• Fast – Driver, tanie usługi 
transportowe tel. 721 230 990

• Malowanie,  szpachlowanie,  pa-
nele.Tel.788566432 

• Pogotowie budowlane. 
Tel.506040641 

• Układanie Polbruk i kamie-
nia. Solidnie, fachowo i tanio. 
669 589 863

• Organizowanie  kuligów  kon-
nych  Tel.607739866.  

• Remonty  mieszkań  w  środku   i   
na   zewnątrz  - 794 115 153 

• KOMPLEKSOWE -  Docieplanie  

budynków, malowanie, szpa-
chlowanie, glazura, regipsy,  
hydraulika, adaptacja  podda-
sza.Tel.600626268.

• PRANIE   DYWANÓW,  WYKŁA-
DZIN, MEBLI   TAPICEROWA-
NYCH, TAPICERKI  SAMOCHO-
DOWEJ,  POŚCIELI  WEŁNIANEJ. 
SPRZĄTANIE  BIUR  I  MIESZKAŃ. 
TEL.604373143,  794229083  

• WWW.egoleniow.pl

• Remonty  mieszkań    -  solidnie. 
Tel.507369956

• TRANSPORT – PRZEPROWADZKI  
szybko – tanio. Tel.696138406

• DUR - DACH pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141

• Dachy, docieplenia. 785 562 104

• Docieplanie budynków, malo-
wanie, szpachlowanie, glazura, 
hydraulika, regipsy, adaptacja 
poddaszy, tel. 600 626268

• TANIE SPRZĄTANIE biur, domów, 
mieszkań, osiedli, mycie okien,  
porządki w ogrodzie  tel. 721 
230 990

• Kompleksowe remonty miesz-
kań, regipsy, szpachlowanie, 
malowanie, panele, tereko-
ta, glazura, instalacje wodne, 
centralne ogrzewanie, szyb-
ko solidnie. Tel. 724  814  797, 
694 196 159

• KOREPETYCJE Z MATEMATYKI 
PRZYGOTOWANIE DO ZALICZEŃ 
DLA LICEALISTÓW ORAZ GIM-
NAZAIALISTÓW Tel: 723328678 
e-mail matmand@op.pl

• ZAKŁAD    RADIOWO – TELEWI-
ZYJNY  NAPRAWA  sprzętu   RTV, 
Kosmalski  ul; Poniatowskiego  
7.Tel. 913921110,  603584553

• Ocieplenie, remonty i dachy, tel. 
692 562 306

• Korepetycje matematyka: SP, 
gimnazjum. 532 557 381

• Naprawa komputerów po 17.00. 
Tel. 608 528 759

• USŁUGI   STOLARSKIE -  szeroki  
zakres  robót  ,  meble  na  wy-
miar   , wykończenia  łazienek  w 
drewnie  ,  obudowy  z  drewna  
do  wanien  oraz inne nietypowe 
.Tel.609388503.

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe, emerytalne – Niemcy, 
Holandia, Anglia, Irlandia, Dania, 

Belgia, Austria, Włochy, Norwe-
gia, USA. Tel. 71 385 20 18 lub 
601 759 797

• MALZENSTWO PODEJMIE PRA-
CE Z MIESZKANIEM NA FERMIE, 
GOSPODARSTWIE ROLNYM 
LUB AGROTURYSTYCZNYM 
TEL.511630918 oraz 798393429

• Zatrudnię do pracy na fermę 
norek. Praca sezonowa z moż-
liwością zatrudnienia na stałe. 
726 650 241 w godz. 8.30-14.30

• Zatrudnię kucharkę. 695 044 663

•   PRZYJMĘ  DO  PRACY  W  GOLE-
NIOWIE  -  osobę   z  doświadcze-
niem   w  prasowaniu  odzieży  
Tel. 608302040 

• Ferma norek w Maszkowie 
zatrudni osoby do pracy sezo-
nowej, możliwość stałej pracy, 
605 284 748

• ZATRUDNIĘ  - KONSULTANTA  
ORIFLAMA,bezpłatne  wpisowe, 
prezenty.Tel:604189118

• Przyjmę do pracy mechanik sa-
mochodowy – wulkanizator. 91 
39 10 608

• Zatrudnię do sprzątania budyn-
ku, Tel. 696 016 786

• Przyjmę do pracy mechanika 
od kosiarek i pilarek spalino-
wych. 608 328 095

• CHEMIA  -  KOREPETYCJE.
Tel.609307327.

• Przyjmę do pracy lodziarnia No-
wogard. Wymagana książeczka 
zdrowia. Praca od kwietnia do 
września. 604 255 391

• OPERATOR   koparko-ładowarki  
szuka  pracy.Tel.509568616

• Posiadam  2  miejsca  na  
zbiór  truskawek  do  Szwecji.
Tel.913925079.

• PRZYJMĘ   pracownika  do  bu-
dowlanki . Z doświadczeniem 
.Tel.606449702.

• KOREPETYCJE   -  MATEMATYKA.
Tel.532557381.

INNE

• Sprzedam  drewno  komin-
kowe  i  opałowe. Transport. 
Tel.691466441

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

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, 
srebrna, 4 lementy: wzmacniacz, 

tuner przestrojny, korektor, deck 
szuflada, stan idealny, używana 
sporadycznie, cena 780 zł do 
uzgodnenia. tel. 605 522 340.

• Sprzedaż  drewna    kominko-
wego      i   opałowego  atrakcyj-
na  cena   - 726 649 215 

• Sprzedam   sukienkę   komunij-
ną.Tel.692069168 

• SPRZEDAM    -  DREWO  KO-
MINKOWE   I   OPAŁOWE.TEL 
667788820

• Sprzedam klatki na króliki wraz z 
kotnikami. 507 198 932

• KUPIĘ  ZŁOTO. TEL. 787809825

• Sprzedam    rębak   do  gałęzi.  
Tel.604952571

• SPRZEDAM – Owczarki  niemiec-
kie. Tel.913910656

• SKUP PIŁ niesprawnych i za-
tartych, Sihl, Husqvarna, cena 
100 zł, tel. 721 668 245, dojazd 
do klienta.

• Sprzedam magiel do pościeli 
stary trzywałkowy ze stołem, tel. 
91 39 20 608

• SPRZEDAM  -  meble  stylowe 
3  segmenty,  koloru  ciemnego  
cena  600,00zł. /do  uzgodnie-
nia/. Tel.724049451. 

• 43 / 44  -  Sprzeda   drewno,   ga-
łęziówkę  i  zrębki  opałowe. Tel 
509821040

• SPRZEDAM  narożnik   lewy, trój-
kę,  dwójkę,  jedynkę   + pufa. Lo-
dówkę  INDESIT, stolik okrągły  /
rozkładany/. Tel. 784680032 

• Drewno opałowe, kominko-
we, gałęziówka, sprzedam, tel. 
772 050 889

• Oddam szczeniaka 3 m-ce odro-
baczony. 886 482 794

• SPRZEDAM  - Harmonię    40 
– basową   w  dobrym   stanie.
Tel.511627210

• SPRZEDAM    -  koncentrator   
tlenu  i  wózek  inwalidzki  w do-
brym  stanie. Tel: 882413611

• Sprzedam meble kuchenne. Tel  
782452026.

• TANIO  - Sprzedam  dwa fotele  i   
ławę .Tel.507228736.

• SPRZEDAM    suknie  ślubne  od  
200  zł,  manekiny ,    lady  2  szt. 
Tel.604919210.
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Krzyżówka
Niczym się nie przejmujemy, bo...

Dziś 2 zadania. Rebus do rozwiązania i rysunek do pokolorowania. Do wy-

grania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie . 
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-

wane prace do redakcji Dziennika. 

Rozwiąż rebus i odgadnięte słowa wpisz do diagramu

ZECER

Tonery i tusze  do drukarek wszelkiego typu
Zakupione u nas odkupimy po zużyciu,  
więc dbaj o swoją kieszeń i środowisko

poleca
czynne 8-18 • tel. 91 39 206 96

Rozwiązanie krzyżówki z dnia 22 II
Zima z górki
Halina Szwal, Wiesław Borowik, Barbara Bartosik, Jadwiga Maknia, Teresa Czarnecka, Józef Gó-

rzyński, Zofia Górecka, Pelagia Feliksiak, Stanisława Laufer, Irena Fabrykiewicz, Ryszard Doma-
galski, Janusz Kamiński, Alina Majda

Zwycięzcy: Alina Majda, Zofia Górecka, Józef Górzyński
Dla najmłodszych 22 II 
Oliwia Feliksiak, Kacper Skowroński, Karolina Przybyłek, Igor Grenda, Magdalena Skowrońska, 

Wiktor Duraj, Julia Furmańczyk, Mateusz Konior
Zwycięzca:  Kacper Skowroński - zapraszamy po odbiór bonu do redakcji.
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KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

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

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

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

 
Nowogard 

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

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

ROZKŁAD JAZDy BU SÓW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E;  
12:25E;   13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E;  
11:55E;  14:00E;  15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZyK - Linia Regularna  
 TEL.   607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIąTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego : 5:05(A), 5:55(A), 6:10(A), 6:50(7), 7:00(A),  7:50(A), 8:05(7), 

8:25(2,4,6), 8:35(A), 9:10(1,3,5,7), 9:15(2,4,6), 10:05(A)10:30(A,7), 11:31(A), 11:40(7), 12:15(A), 
12:50(A,7), 13:00(A), 13:10(A), 13:25(A,7), 13:50(F), 14:05(A), 14:20(A,7), 15:41(A), 16:00(7), 
16:25(7), 16:30(1,3,5) 16:40(2,4,6,7) 16:50(A), 17:30(7) 17:50(A,7) 18:05(4,5,6,7) 18:20(A,7)

TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 9:25(A), 11:55(A,7) 12:20(A,7), 13:35(A), 14:00(A,7,R), 

14:30(1,3,5,7)  14:35(2,4,6) 14:55(A,7), 15:10(A) 15:25(A,7), 15:50(A) 16:15(A,7)  16:30(A), 
18:05(A,7,R) 18:20(A,7) 19:05(A,7) 19:25(A,7) 19:50(A,7)

Szczecin ul. Dworcowa :  6:20(A), 7:35(A), 8:40(A,7), 9,00(7,R), 10:05(A,7),  10:50(A,7),  
11:40(A), 13:00(7), 14:20(7), 17:40(A,7), 20:15(A,7),

Goleniów, Dworzec PKP :  7:05(A), 8:20(A), 9:25(A,7), 9:45(7,R), 10:10(A),  10:50(A,7),  
11:36(A,7), 12:26(A), 12:42(A,7),  13:05(A,7), 13:45(7), 14:20(A),  14:45(A,7,R), 15:05(7), 
15:20(1,3,5,7) 15:26(2,4,6) 15:40(A,7) 15:55(A)  16:08(A,7) 16:40(A) 16:59(A,7) 17:15(A), 
17:40(A,7)  18:50(A,7,R)  19:05(A,7), 19:50(A,7) 20:10(A,7) 20:35(A,7) 21:00(A,7)

Trasa NOWOGARD – MASZEWO 
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:20(S) 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD 
Maszewo :  6:55(S) 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego :  6:50(F),  11:30(F),  13:50(F),  
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia :  9:40(A), 12:45(A), 15:05(A)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursu-

je w niedziele niebędące świętami F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt 1,3,5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska    

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny,  

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport,  Jarek Dąbrowski redaktor techniczny.    
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65, tel./fax 91 392 50 87;  

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

ROZKŁAD JAZDy POCIąGÓW
SZCZECIN
5.07 (D), 6.20 (1), 7.52, 10.57 (D), 12.48 (2), 14.59 (3), 

16.50. 18.48.

KOŁOBRZEG
7.50 (1), 10.03 (2), 11.49, 13.57 (D), 15.49, 17.47 (3), 20.33

LEGENDA;
D - w dni robocze 
1 -  pon. do soboty.
2 - w soboty, niedziele i święta
3 - oprócz soboty.

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

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

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

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz Pogotowie Stomatolo-
giczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos 
 - 601 736 804
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

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

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

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Morfeusz - 91 577 66 85

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

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

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133
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Serwujemy smaczne jedzenie
Zapraszamy na Niedzielne Obiady
Dobra muzyke
Miła atmosfere

Kontakt: 
604103 158, 509 284 384

Organizuje:

Serwujemy smaczne jedzenie
Zapraszamy na Niedzielne Obiady
Dobra muzyke
Miła atmosfere

wesela, urodziny,
stypy, dancingi, karaoke

i imprezy okolicznosciowe

kategorii „B”

4.03.2013 r.

91 443 51 87, 94 721 61 83
59 833 43 12,  698 230 205

www.partnerstal.pl

GARAŻE BLASZANE WIATY 
BRAMY GARAŻOWE

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

POŻyCZKA
Szybko, Tanio, Profesjonalnie

• Specjalna oferta dla zadłużonych
• Dla osób fizycznych i  prowadzących 

działalność gospodarczą  
(nie wymagamy zaświadczeń z ZUS i US)
Tel. 91 818 25 36 • kom. 730 851 444

KOMINKI SOŁOWIEJ
Nowogard, ul. Boh Warszawy 103A/1

PROMOCyJNA  SPRZEDAŻ
WKŁADóW                  wodnych i powietrznych
PIECYKI od 790 zł
Oferujemy:
- kominki i obudowę, piece, projektowanie, montaż
- wkłady z płaszczem wodnym od 2400 zł
- współpracujemy ze wszystkimi firmami
- sprzedaż kolektorów słonecznych. Oferujemy pomoc przy 

składaniu wniosków o dotacje z NFOŚiGW
- wkłady kominowe. Kominy dwupłaszczowe, materiały montażowe
- nadzór i kierowanie robotami budowlanymi
Przy zakupie urządzeń z montażem, w budynkach mieszkalnych taniej VAT - 8%

Kontakt: www.kominkisolowiej.pl
Tel. 91 39 25 000, kom. 507 967 205

Sklep otwarty pon. –pt. 9-17; sob. 9-13

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

codziennie od 11 do 18PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA
tel. 504 872 700   
Z DOWOZEM DO KLIENTA
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Kancelaria  
Prawna

nawet trudne sprawy

601 949 077

Zawiadamiamy,  
że w Nowogardzie  

rozpoczęła działalność  

Kancelaria 
Radców Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca 
Prawny Radosław Górski oraz 
Radca  Prawny Paweł Iwan. 
Kancelaria mieści się przy  
Pl. Wolności 9, budynek dawnego 
hotelu „Cisy”, pokój nr 8 (parter). 

Telefony do Kancelarii:  
788-802-101, 694-403-733

Czytaj s. 7

Czytaj s. 11

s. 5 s. 10s. 6, 7

Burmistrz 
o norkach 

rozmawiać 
nie chciał

Nowogard 
oddał 

hołd 
Wyklętym

„Seniorzy”
mistrzem 

„Starzy” 
na aucie

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

www.zielona.mojaszkola.net

Centrum Edukacyjne sp. z o.o.
poszukuje pracownika  
do obsługi sekretariatu 

Wymagania: 
b. dobra znajomość pakietu MS Office w szcz. Excel
wykształcenie wyższe 

Składanie podań do 20 marca br.

Tym razem przy szpitalu

Padły kolejne 
nowogardzkie 
drzewa...

Skandal w Kulicach 

Wypędzili 
Niemców 

Co wiemy 
o „ustawie 
śmieciowej”? 

Czytaj s. 2

Rekolekcje 
w naszych 
parafiach

Porażka  
z Iną  
Goleniów
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Byłeś świadkiem  ciekawego zdarzenia, wykonałeś oryginalne zdjęcia, jesteś w 
posiadaniu interesujących wiadomości?  Zadzwoń lub napisz do nas o każdej porze. 

Tel. 513 088 309
e-mail: poligraf@post.pl; 

Nasza  sondaKronika  
policyjna

Co wiemy o „ustawie śmieciowej”? 
Z dniem 1 lipca tego roku zmieniają się zasady, na których będą odbierane od 
mieszkańców odpady komunalne.  Dlatego tym razem spytaliśmy naszych re-
spondentów czy wiedzą, na czym te nowe zasady będą polegały i jakie konse-
kwencje będą w związku ze zmianą przepisów ponosić obywatele? 

Bogumiła Bartosik - Powiem Panu, że mniej więcej 
wiem, na czym te nowe zasady polegają. Głównie dowie-
działam się o tym z Dziennika Nowogardzkiego. Wydaje mi 
się, że te zmiany nie są korzystne dla lokatorów, którzy np. 
żyją samotnie, czego przykładem jest moja osoba. Niestety 
będę dość mocno obciążona finansowo. Dlatego będzie mi 
bardzo ciężko. 

Elżbieta Damecka - Ślipek z synkiem Tomaszem - Cóż 
mogę powiedzieć? Chyba to, że nic kompletnie nie wiem na  
ten temat. Dlatego jest mi trudno też mówić o ewentual-
nych konsekwencjach, jakie mogą dotknąć obywatela na-
szej gminy po wejściu w życie tych przepisów. 

Małgorzata Cegielska - Przyznam się Panu, że nie mam 
pojęcia i nie wiem na czym mają polegać nowe zasady.  Na-
wet powiem więcej, że nie miałam możliwości zapoznania 
się z tą wiedzą. Liczę na to, że wkrótce to nastąpi choćby po-
przez lokalną prasę czy też może jakieś specjalne broszury 
informacyjne wydane przez urząd miejski.

Helena Kodzik - Powiem Panu, że nie mam żadnego po-
jęcia na ten temat i nie mam dostępu do tego typu informa-
cji. Zresztą wydaje mi się, że większość mieszkańców jest 
w podobnej sytuacji. Dlatego Gmina powinna wydrukować 
jakieś informatory i biuletyny w tej sprawie.  

Halina Jasek - Szczerze mówiąc nie znam tych nowych 
zasad i jeszcze się z nimi nie zaznajomiłam. Zresztą nie 
miałam gdzie, bo żadne informacje w tej sprawie do miesz-
kańców nie docierają. Wiem tylko tyle, ile usłyszę od in-
nych.  A to nie jest wystarczające.

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

ZNALEZIONO
tablice rej.

ZGL 01FA
ul. Woj. Polskiego

512 821 992

5 marca   
68 rocznica państwowości  

polskiej w Nowogardzie
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla, 

Zastępca Burmistrza Nowogardu Damian Simiński 
oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Bielida 

serdecznie zapraszają 
mieszkańców gminy Nowogard 
na uroczystości związane ze Świętem Wyzwolenia 

Nowogardu, które odbędą się 
w dniu 5 marca 2013 r. o godz. 12.00, 

pod Pomnikiem Kombatantów RP na Placu Wolności. 

Po uroczystościach serdecznie zapraszamy do Biblioteki 
Publicznej w Nowogardzie, gdzie nastąpi otwarcie 
wystawy pn. "Nowogard wczoraj i dziś". 

25.02.2013 r. 
Godz. 11.50 Powiadomie-

nie o włamaniu do sklepu - cu-
kierni na ul. Wojska Polskiego.

Godz. 18.30 Włamanie do 
mieszkania na ul. Warszaw-
skiej, skąd dokonano kradzie-
ży telewizora. 

26.02.2013 r. 
Godz. 10.15 Pracownik skle-

pu Netto powiadomił o ujęciu 
sprawcy kradzieży sklepowej. 
Na miejscu Patrol wylegitymo-
wał Sebastiana F. Ukarany zo-
stał mandatem karnym w wy-
sokości 500 zł. 

Godz. 14.15 Powiadomienie 
o kradzieży laptopa z mieszka-
nia na ul. 15 Lutego.

01.03.2013 r. 
Godz. 08.50 Policjanci Ru-

chu Drogowego podczas kon-
troli drogowej na ul. Boh. War-
szawy samochodu marki Opel 
Astra, ujawnili, że kierujący 
Daniel B. kierował pomimo 
zakazu orzeczonego przez Sąd. 
Ponadto nie posiadał wymaga-
nych dokumentów, ubezpie-
czenia oraz aktualnych badań 
technicznych. 

Godz. 09.30 Patrol OPI pod-
czas kontroli drogowej na ul. 
Poniatowskiego ujawnił rowe-
rzystę, Dawida J. który kiero-
wał rowerem pomimo zakazu 
orzeczonego przez Sąd Rejo-
nowy w Goleniowie. 

Godz. 14.00 Kradzież pie-
niędzy, monet kolekcjoner-
skich z mieszkania na ul. War-
szawskiej przez osoby prawdo-
podobnie narodowości cygań-
skiej. 

Godz. 18.00 Kradzież rowe-
ru typu damka z terenu sklepu 
Polo Market. 

02.03.2013 r. 
Godz. 13.50 Za miejscowo-

ścią Olchowo spaleniu uległ 
samochód marki Renault Tra-
fic służący za podporę rekla-
my. 

03.03.2013 r. 
Godz. 12.40 W miejscowo-

ści Kulice zatrzymano Piotra 
L. kierującego samochodem 
marki Fiat Punto nie posiada-
jącego uprawnień do kierowa-
nia pojazdami. 

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 
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P R O M O C J A
PÓŁ TONy OPAŁu

worek drewna  
GRATIS

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL 

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał,drewno,
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport 
Sprzedaż ratalna

PPuH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

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

REKLAMA

Pomóżmy sobie!
•	 Przyjmę narożnik pokojowy  tel. 665 - 566-856
•	 Przyjmę  wersalkę z fotelami oraz szafkę na dziecięce ubra-

nia tel. 883-241-291 
•	 Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie, ławę pokojo-

wą i TV  tel. 782-556-716
•	 Przyjmę fotel do biurka, informacja tel. 504-874-397 lub 

pod nr tel. red. 91 22-165 
•	 Przyjmę 2 fotele  jednoosobowe do spania dla dzieci  oraz 

narożnik pokojowy- tel. 516 648-561 
•	 Przyjmę sprawną pralkę automatyczną tel. 721 469-710 

Tym razem przy szpitalu

Padły kolejne nowogardzkie drzewa...
Kolejna wycinka drzew w Nowogardzie.  Tym razem „ofiarami” pił łańcuchowych padły drzewa rosnące przy ulicy Wojska Polskiego, 
wzdłuż budowanego szpitala. 

Jak się dowiedzieliśmy, o wy-
cinkę drzew wnioskowała dy-
rekcja szpitala w Nowogardzie. 
Jej zdaniem drzewa zagrażały 
bezpieczeństwu. 

Drzewa zostały osłabione w 
czasie prowadzonych prac przy 
rozbudowie nowej bryły szpita-
la. Poza tym wiele z nich mia-
ło mnóstwo suchych gałęzi i ko-
narów. Nie mogliśmy pozwolić 
na to, aby któraś z nich spadła 
na linię wysokiego napięcia bie-
gnącą wzdłuż chodnika przy 
nowej bryle szpitala, bądź za-
groziła bezpieczeństwu prze-
chodniów lub pacjentów naszej 
placówki. Oczywiście, że szkoda 
drzew, ale co by było, gdyby ko-
muś stała się krzywda  – mówi  
Kazimierz Lembas, dyrektor 
szpitala w Nowogardzie. 

Nie czekając więc długo szpi-

tal poprosił, aby gmina wystą-
piła do starostwa powiatowego 
w Goleniowie o uzyskanie zgo-
dy na wycinkę. Powiat wydał 
pozytywną decyzję. Zgodnie 
z nią usunięto 10 drzew. Wy-
cinka rozpoczęła się w minio-
ny piątek. Zakończyła wczoraj, 
w ciągu dnia. Usługę wykona-
ła firma Domel  z Nowogardu. 
Umówiliśmy się z wykonawcą, 
że zapłatą będzie drewno uzy-
skane w czasie wycinki – doda-
je dyrektor szpitala. Oczywi-
ście w miejsce wyciętych drzew, 
będą nasadzone nowe – pocie-
sza na zakończenie rozmowy. 

Tym samym stare drze-
wa zniknęły z krajobrazu uli-
cy Wojska Polskiego. Widocz-
na jest za to elewacja nowego 
szpitala. I choć trzeba przy-
znać, że wygląda schludnie, 

starych drzew jakoś i tak jest 
żal. Staje się on tym większy, 
gdy przypomnimy sobie, że to 
nie pierwsza wycinka, z którą 
ostatnimi czasy mieliśmy do 
czynienia. Nie milkną komen-
tarze, po tym jak ścięto prze-
piękną wierzbę nad jeziorem, 
tuż obok restauracji Przystań. 
Wcześniej ogołocono też ulicę 
3 Maja na wysokości Kameny. 
Strach pomyśleć, które drzewa 
będą następne. Wszak urzęd-
nicy miejscy zapowiadają, że 
to nie koniec wycinki w tym 
roku...

MS

Miniony piątek. 1 marca. Około godz. 15.00. Pracownicy firmy Domel, kończą pierwszy dzień wycinki. „Dzieło” 
zostało dokończone w poniedziałek, 4 marca. 

Rano sterczały jeszcze dwa ogołocone pnie

A popołudniu... pocięte fragmenty ściętych drzew naszykowane do trans-
portu. 
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Skandal w Kulicach 

Wypędzili Niemców 
Tego się chyba nikt nie spodziewał. Wyprowadzka fundacji Akademia Europej-
ska Kulice-Külz z zabytkowego pałacu zakończyła się skandalem. W miniony 
piątek, przedstawiciel  Uniwersytetu Szczecińskiego, prawny właściciel nieru-
chomości, po prostu wypędził prezesową fundacji za drzwi. 

Jak informowaliśmy w po-
przednim wydaniu w połowie 
lat 90-tych Fundacja przepro-
wadziła rekonstrukcję obiektu 
i jednocześnie jego adaptację 
w nowoczesny ośrodek kon-
ferencyjny ze środków wyasy-
gnowanych przez niemiec-
kie Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych i Fundację Współ-
pracy Polsko-Niemieckiej. W 
2002 roku, Agencja Nierucho-
mości Rolnej, prawny właści-
ciel nieruchomości,  przeka-
zała za symboliczną złotówkę 
dawną rezydencję Bismarcków, 
Uniwersytetowi Szczecińskie-
mu. Uczelnia przyjęła wów-
czas warunek, że będzie mu-
siała utrzymywać pałac przez 
10 lat. Niemal w tym samym 

czasie działająca już w pałacu 
Akademia, zawarła umowę z 
Uniwersytetem Szczecińskim, 
przekazując nieodpłatnie na 
rzecz uczelni to, co Fundacja 
zainwestowała w odbudowę 
dworku. W zamian  Uniwersy-
tet Szczeciński zapewnił Fun-
dacji „właściwe funkcjono-
wanie i wypełnianie jej zadań 
statutowych” w ośrodku kon-
ferencyjnym. Okres karencji 
minął w zeszłym roku. Uczel-
nia  długo nie czekając,  zdecy-
dowała o wystawić nierucho-
mość na sprzedaż. Jak twier-
dzi jej rektor, dworek przyno-
si uniwersytetowi tylko same 
straty, a i ze współpracy z fun-
dacją za wiele nie wynikało. W 
konsekwencji akademia otrzy-

mała wypowiedzenie umowy 
„użyczenia” pomieszczeń. Na 
wyprowadzkę miała czas do 
końca lutego. Nie zdążyła się 
z tym uporać we wskazanym 
terminie. W piątek do zabra-
nia zostało jeszcze trochę rze-
czy, które miały być przewie-
zione do Niemiec. Pech chciał, 
że niemiecki kierowca, zgubił 
drogę. Kiedy szefowa fundacji,  
Lisaweta von Zitzewitz, czeka-
ła na transport w pałacu poja-
wili się pracownicy uniwersy-
tetu, z kanclerzem, mgr Euge-
niuszem Kisielem na czele. Ten 
nie bacząc na nic, w ostrych 
słowach nakazał natychmia-
stowe opuszczenie nierucho-
mości. 

Proszę zabrać swoje klamoty. 
Macie godzinę na opuszczenie 
obiektu – miała brzmieć ko-
menda wydana przez przed-
stawiciela uczelni. „Rozkaz” 
został wypełniony z pełną po-
dziwu pokorą. W przeciągu 
kilku minut wszystko wynie-
siono przed główne wejście do 
pałacu. Kanclerz US zamknął 
drzwi na siedem spustów i bez 
słowa odjechał.  Szefowa fun-
dacji została na dworze ze ster-
tą mebli, książek, wyposaże-
nia biura. Czekała na przyjazd 
busa.  Na szczęście, samochód 
dojechał. Część rzeczy uda-

Lisaweta von Zitzewitz na meblach, wraz z którymi została praktycznie 
wyrzucona z pałacu w Kulicach. 

ło się spakować w pośpiechu.  
Pomogli przy tym pracowni-
cy Domu Opieki Społecznej, 
którym fundacja ofiarowa-
ło część swojego wyposażenia 
(głównie mebli, pościeli). Po-
zostałe rzeczy, dzięki uprzej-
mości ks. dziekana Kazimie-
rza Łukjaniuka, zostały prze-
transponowane do jego para-
fii. Sam duchowny też zresztą 
był na miejscu, gdy przedsta-
wiciele US wypędzali z pałacu 
szefową fundacji. Nie oszczę-

dzał ostrych słów pod adresem 
kanclerza uczelni. 

To było po prostu chamstwo. 
Inaczej tego nie można nazwać. 
Wstyd mi za tych, którzy po-
winni dawać przykład,a tak się 
zachowują – mówił, wyraźnie 
oburzony sytuacją, duchowny.

I niech to będzie najlep-
sza pointa, na podsumowanie  
18 -letniej współpraca polsko - 
niemieckiej w wykonaniu Uni-
wersytetu Szczecińskiego. 

Marcin Simiński Polacy i Niemcy wspólnie pakują rzeczy fundacji do transportu. 

Foto-pstryk 

Porządki wiosenne
W poniedziałek z porządka-

mi jak na wiosnę pospieszyła 
Gmina. Wzdłuż ul. 3 Maja po-
rządnie  posprzątano a zebra-
ne śmieci znalazły się w wor-
kach. Jak wskazują zdjęcia  
zrobiło się tego całkiem sporo 
. Oby tylko wiosna nadążyła za 
sprzątającymi i ponownie nie 
umknęła przed  mrozem bądź 
śniegiem. Wszak w „marcu jak 
w garncu”  a nawet i „kwiecień  
to plecień bo przeplata trochę 
zimy trochę lata”. 

Red. 
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Ostrzyca: Mieszkańcy nie dają za wygraną 

Burmistrz o norkach rozmawiać nie chciał 
W czwartek, 28 lutego, w Ostrzycy odbyło się spotkanie mieszkańców wsi i przedstawicieli Urzędu Miejskiego w sprawie fermy norek, 
która ma powstać w okolicy. Przypomnijmy, że temat budowy zakładu produkującego, zwierzęta na futra, ciągnie się już od zeszłego 
roku. Choć od tamtego czasu zmienił się inwestor, a ferma ma być nieporównywalnie mniejsza, mieszkańcy zdania na temat jej lokali-
zacji nie zmienili. Nadal są przeciwni jej budowie. Zaczęli zbierać nawet podpisy w celu złożenia projektu uchwały w tej sprawie. 

Obawy są takie same jak 
przed rokiem. Zdaniem 
mieszkańców ferma wpłynie 
negatywnie nie tylko na ich 
życie, ale przede wszystkim  
na środowisko naturalne i ży-
jące, chronione w tym obsza-
rze zwierzęta. W zeszłym ty-
godniu, w czwartek odbyło się 
kolejne spotkanie w tej spra-
wie. Choć mieszkańcy zapro-
sili na spotkanie burmistrza, 
ten do Ostrzycy nie przyjechał. 

Zapraszałem do nas burmi-
strza już w listopadzie. Powie-
dział, że on nie jest fachowcem 
w tych sprawach – mówił soł-
tys Ostrzycy, Dariusz Olejnik, 
otwierając zebranie wiejskie. 

Zamiast Roberta Czapli na 
zebranie przybył wicebur-
mistrz Damian Simiński. To-
warzyszyli mu miejscy urzęd-

nicy z wydziału architektury i 
ochrony środowiska.  Przed-
stawiciele magistratu poinfor-
mowali mieszkańców wsi, na 
jakim etapie jest obecnie pro-
cedura zmierzająca do wyda-
nia warunków zabudowy dla 
fermy norek. 

Postępowanie się toczy. Jak 
państwo wiecie zmienił się tyl-
ko  inwestor i pewne kryteria 
inwestycji. Dotyczą one wielko-
ści mającego powstać zakładu – 
tłumaczył D. Simiński. 

Chodzi o tzw. jednostki prze-
liczenia inwentarza w skrócie 
DJP. Poprzedni inwestor wnio-
skował o fermę wielkości 200 
DJP, co w przeliczeniu dawa-
ło nawet 80 tys. zwierząt. Jesie-
nią pojawiło się obwieszczenie 
burmistrza w sprawie „ustale-
nia warunków zabudowy dla 

inwestycji polegającej na bu-
dowie fermy hodowli norek 
w obsadzie 39 DJP. W prakty-
ce oznacza te, że w zakładzie, 
który ma powstać w Ostrzycy 
będzie hodowanych prawdo-
podobnie ok. 15 tys. zwierząt. 
Liczba zwierząt to nie jedyna 
różnica. Zgodnie z przepisami 
na budowę fermy o takiej ob-
sadzie zwierząt niewymagana 
jest tzw. decyzja środowisko-
wa, czyli dokument, którym 
określa wpływ planowanego 
przedsięwzięcia na środowi-
sko przyrodnicze oraz zdrowie 
i warunki życia ludzi mieszka-
jących w jego sąsiedztwie.

Dlatego między innymi 
Mieszkańcy nie godzą się na 
żadną fermę, nawet najmniej-
szą. Poza tym boją się, że inwe-
stor w przyszłości fermę roz-

buduje bądź obok postawi ko-
lejne. Urzędnicy miejscy uspa-
kajali. Ich zdaniem nie ma ta-
kiej możliwości prawnej. Poza 
tym przypominali na zebra-
niu, że kilku mieszkańców wsi 
zostało uznanych przez urząd 
jako strony w postępowaniu 
administracyjnym. 

Jeżeli każda z tych osób wy-
stąpi z konkretnymi zastrzeże-
niami co do planowanej inwe-
stycji, wówczas uwagi te zosta-
ną wzięte pod uwagę. To jedy-
ne co możecie państwo teraz 
zrobić. Proszę jednak pamiętać, 
że my nie będziemy mogli wy-
dać pozytywnej decyzji dla in-
westora, jeśli spełni on wszyst-
kie wymagane warunki  – mó-
wiła Elżbieta Szpilkowska, kie-
rownik wydziału Architektu-
ry, Budownictwa i Planowania 

Przestrzennego w UM Nowo-
gard

Jesteśmy urzędnikami i mu-
simy działać przede wszystkim 
zgodnie z prawem – wtórował 
jej  wiceburmistrz Simiński. 

Mieszkańcy nie byli do koń-
ca zadowoleni, z tego co usły-
szeli. Ich zdaniem urząd miej-
ski zbyt mało robi, aby zapo-
biec budowie inwestycji. 

Jest udowodnione, że 10% no-
rek z każdej fermy ucieka. Sko-
ro nie można zablokować tej 
inwestycji od strony przepisów 
budowlanych, to dlaczego mil-
czy wydział ochrony środowi-
ska? Po co w takim razie oby-
watelom urząd, który nic nie 
może dla nich zrobić?  Prze-
cież to zagrożenie dla żyjących 
tu zwierząt, dla całego miej-
scowego ekosystemu – mówiła 
jednak z mieszkanek Ostrzycy.

Słowa krytyki padły tak-
że pod adresem nieobecnego 
burmistrza Czapli. 

Państwo są urzędnikami. Ro-
zumiemy, że musicie przestrze-
gać prawa i wykonywać pole-
cenia. Burmistrz jest jednak z 
wyboru społecznego i nawet 
wbrew prawu powinien sta-
wać w obronie interesu ludzi. 
Przed nimi bowiem odpowiada 
w pierwszej kolejności – dodała 

kolejna uczestniczka zebrania.  
Słowa te poprał poparł Ma-

rek Krzywania – jedyny radny 
obecny na zebraniu. Apelował 
do mieszkańców, aby walczyli 
o swoje sprawy do końca. 

Wszyscy pamiętamy jak  rok 
temu spotkał się w tej sali z 
wami Rober Czapla.  Było wi-
dać, że stoi po stronie inwesto-
ra, a nie ludzi. Wówczas zro-

zumiał, że nie znajdzie tutaj 
swoich popleczników.  Dzisiaj 
go z wami nie ma. To najlep-
szy dowód ba to, że sami mu-
sicie zbadać o swoją przyszłość.  
Urzędników należy zrozumieć. 
Muszą działać zgodnie z pra-
wem, ale burmistrz odpowiada 
przede wszystkim przed ludź-
mi. I nawet jak złamie prawo, 
w imię ich interesów, każdy by 
to mu wybaczył – mówił radny. 

Zdaniem radnego jedynym 

sposobem na zablokowanie 
inwestycji jest złożenie przez 
obywateli wniosku o uchwa-
lenie planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla obrębu 
Ostrzycy.  

Proponuję, abyście założy-
li komitet obywatelski, tak jak 
zrobiła to grupa mieszkańców 
walcząca o zmianę nazwy po-
mnika przy ul. 3 Maja. Zbierz-

cie podpisy i złóżcie wniosek do 
rady o uchwalenie planu prze-
strzennego dla waszej miej-
scowości. Myślę, że burmistrz 
znajdzie na to pieniądze, sko-
ro znalazł środki, by stworzyć 
plan przestrzennego zagospo-
darowania w obrębie ogrodów 
działkowych, na których nikt 
nigdy nie miał i nie będzie miał 
zamiary czegoś budować – do-
dał Krzywania. 

Mieszkańcom Ostrzycy po-
mysł przypadł do gustu. Jak 
dowiedziała się redakcja DN, 
od poniedziałku zbierane są 
już podpisy pod inicjatywą zło-
żenia projektu obywatelskiego 
do Przewodniczącego RM w 
sprawie uchwalenia „Planu za-
gospodarowania przestrzenne-
go Ostrzycy”. Wszystko wska-
zuje na to, że pójdzie im to 
dość łatwo. Wszak w zbieraniu 
podpisów wieś doświadcze-
nie ma nie małe, tym bardziej 
gdy chodzi o norki. W zeszłym 
roku pod protestem w sprawie 
planowanej inwestycji pod-
pisało się przeszło ponad 100 
osób.  Ruch obywatelski może 
poprzeć każdy dorosły miesz-
kaniec gminy Nowogard. Listy 
są dostępne u sołtysów Ostrzy-
cy i Sąpolnicy. 

O dalszych losach inicjatywy 
obywatelskiej, a także samej 
inwestycji będziemy informo-
wać na bieżąco. 

Marcin Simiński 

Sołtys wsi Ostrzyca, Dariusz Olejnik, pokazuje publikację wydaną przez 
miasto, z myślą o promocji gminy. W broszurze jako jeden z atutów przy-
rodniczych naszego regionu wymieniana jest dolina rzeki Sąpólnej – ob-
szar chroniony jako zespół przyrodniczo-krajobrazowy. 

Z zaproszenia na spotkanie spośród kilkunastu radnych skorzystał tylko 
jeden – Marek Krzywania.  

Norki wciąż budzą wielkie zainteresowanie wśród mieszkańców Ostrzy-
cy i nie tylko. Na każde spotkanie w tej sprawie przychodzi kilkadziesiąt 
osób. 
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Nowogard oddał hołd Wyklętym
Nowogard tym razem się postarał i święto państwowe jakim jest Narodowy Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych uczcił bardzo god-
nie. Zamieszczamy niżej relację z głównych uroczystości poświęconych „Wyklętym”, które miały u nas miejsce. 

Pod pomnikiem Niepodległości

W piątek o godzinie 12 pod 
pomnikiem Niepodległości 
zebrali się uczestniczy uro-
czystości poświęconej obcho-
dom święta państwowego ja-
kim od 2011 roku jest Dzień 
Pamięci o Żołnierzach Wy-
klętych. 

Na placu przed pomnikiem 
stawiła się liczna grupa miesz-
kańców naszego miasta dele-
gacje władz, organizacji i sto-
warzyszeń, delegacje ze szkół 
SP nr 1, SP nr 2, SP nr 4, i naj-
liczniej uczniowie z Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych z 
ul. Poniatowskiego. Stawiły się 
też poczty sztandarowe Związ-
ku Kombatantów, Polskiego 
Stronnictwa Ludowego oraz 
SP nr 2 i SP nr 4. Odśpiewanie 
hymnu państwowego wprowa-
dziło uczestników w szczegól-
ny nastrój tego święta, święta 
tak ważnego dla naszej naro-
dowej godności, której szcze-
gólne świadectwo dali właśnie 
Oni - Żołnierze Wyklęci. Po 
hymnie ks. dziekan Kazimierz 
Łukjaniuk odmówił modlitwę 
Anioł Pański i modlitwę za po-

mordowanych żołnierzy Pol-
ski podziemnej. Zagrana na 
trąbce przez Jakuba Laskow-
skiego pieśń „Śpij kolego” do-
datkowo podkreśliła wymowę 
chwili. Następnie Piotr Słom-
ski odczytał okolicznościowy 
tekst. Oto jego treść: 

19 stycznia 1945 r. gen. bryg. 
Leopold Okulicki, dowódca 
AK ogłosił swój ostatni rozkaz. 
Działo się to na kilka miesię-
cy przed zakończeniem woj-
ny w sytuacji, gdy jasne stało 
się, że ziemie polskie wyzwa-
lane od hitlerowców przez Ar-
mię Czerwoną są jednocze-
śnie natychmiast zajmowane 
przez sowieckie NKWD. Tak 
więc wtedy – na pięć miesięcy 
przed bezprawnym moskiew-
skim „procesem” szesnastu i 
dwa lata przed swoją śmiercią 
w sowieckim więzieniu, gen 
Leopold Okulicki „Niedźwia-
dek” powiedział Polakom, jaka 
jest sytuacja i co mają robić. 

„Walki z Sowietami nie chce-
my prowadzić, ale nigdy nie 
zgodzimy się na inne życie, jak 
tylko w całkowicie suweren-

nym, niepodległym i sprawie-
dliwie urządzonym społecznie 
Państwie Polskim”.

Te słowa konstruowały po-
stawę i działania żołnierzy pol-
ski podziemnej. Chcieli żyć 
w suwerennym Państwie Pol-
skim, a nie w czyjejkolwiek re-
publice. Te słowa pozwalają też 
zrozumieć sens oporu jaki pol-
skie podziemnie niepodległo-
ściowe czasów powojennych 
stawiało władzy która Polski 
suwerennej nie reprezentowa-
ła. Te słowa pozwalają też zro-
zumieć dlaczego dla tej wła-

dzy Ci żołnierze Rzeczpospoli-
tej byli tylko bandytami. Wie-
le lat musiało minąć aby Polska 
pochyliła czoło przed swoimi 
najlepszymi synami. Trwało to 
tak długo że nazwano ich wy-
klętym i- niszczonymi przez 
wroga zapomnianymi przez 
swoich. 

Obchodzone od trzech lat na 
mocy sejmowej ustawy święto 
państwowe Narodowy Dzień 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
to święto, gdy nie tylko odda-
jemy hołd odwadze, determi-
nacji, szaleńczej miłości do Oj-

czyzny Ich - wyklętych. To tak-
że szczególne święto dla naszej 
narodowej godności, poczucia 
przynależności do dumnego 
narodu:

„Amnestia to jest dla złodziei 
a my to jesteśmy wojsko polskie” 
- tak mówił major Hieronim 
Dekutowski ps Zapora odrzu-
cając w 1947 roku tzw. amne-
stię ogłoszoną przez instalu-
jących się na dobre po sfałszo-
wanych wyborach komunistów. 
Amnestię jako rzekomą łaskę  
dla ujawniających się żołnierzy 
podziemia.

„Amnestia to jest dla złodziei 
a my to jesteśmy wojsko pol-
skie”!

 Major został w tymże roku 
uwięziony, męczony w śledz-
twie na Mokotowie i zamordo-
wany po wyroku. Przed śmier-
cią wołał i  "Przyjdzie zwycię-
stwo! Jeszcze Polska nie zginę-
ła!". 

Tego szczególnego blasku ja-
kim ozdabia człowieka poczu-
cie godności nie mogli nie do-
strzec nawet niektórzy oprawcy. 

Prokurator Witold Gatner, 
który nadzorował egzekucję 

gen Augusta Fieldorfa Nila, 
tak wspominał po latach: „[...] 
Skazany patrzył mi cały czas w 
oczy. Stał wyprostowany. Nikt 
go nie podtrzymywał. Po od-
czytaniu dokumentów zapyta-
łem skazanego, czy ma jakieś 
życzenie. Na to odpowiedział: 
«Proszę powiadomić rodzinę». 
Oświadczyłem, że rodzina bę-
dzie powiadomiona. Zapyta-
łem ponownie, czy jeszcze ma 
jakieś życzenia. Odpowiedział, 
że nie. Wówczas powiedzia-
łem: «Zarządzam wykonanie 
wyroku». Kat i jeden ze straż-
ników zbliżyli się [...]. Posta-
wę skazanego określiłbym jako 
godną. Sprawiał wrażenie bar-
dzo twardego człowieka. Moż-
na było wprost podziwiać opa-
nowanie w obliczu tak drama-
tycznego wydarzenia”. Generał 
„Nil” odszedł tak, jak żył...”

Oni wszyscy kilkanaście tysię-
cy zamordowanych, zamęczo-
nych, rozstrzelanych  wyklętych 
odeszło tak jak żyli-

„…nie godząc się na inne ży-
cie jak tylko w suwerennym 
Państwie Polskim”

Prowadzący uroczystość 
radny Marcin Nieradka przy 
dźwiękach werblisty Tadeusza 
Łukaszewicza wezwał do Ape-
lu poległych kilkanaście tysię-
cy zamordowanych i zamęczo-
nych żołnierzy podziemia an-
tykomunistycznego odczytu-
jąc także nazwiska kilkunastu 
z nich. Uroczystość zakończy-
ło przemówienie wiceburmi-
strza Nowogardu Damiana Si-
mińskiego i złożenie kwiatów 
przez delegacje nowogardz-
kich środowisk. 

Biblioteka Miejska 
w Nowogardzie

W piątek o godzinie 13 otwarto w bibliotece miejskiej wy-
stawę tematyczną poświęconą Wyklętym. Wystawa prezentuje 
zdjęcia, dokumenty, książki dotyczące walki i życia dla sprawy 
wolnej Polski „straconego pokolenia”, któremu państwo komu-
nistyczne  zgotowało tragiczny los w „nagrodę” za lata walki z 
okupantem w trakcie wojny. Bardzo ciekawą wystawę można 
będzie oglądać do wyczerpania zainteresowania mieszkańców 
Nowogardu.

Fragment wystawy w bibliotece

„Śpij kolego” - gra Jakub Laskowski

Młodzież w hołdzie bohaterom - fot.  K. Kostrzanowski
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W Szkole Podstawowej nr 3
Szkoła Podstawowa nr 3 zor-

ganizowała przy współpra-
cy ze szczecińskim IPN wy-
stawę składająca się z szesna-
stu plansz zawierających do-
kumentujących rożne epizody 
walki z sowietyzacją kraju po 
II Wojnie Światowej i ukazują-
cych sylwetki bohaterów tam-
tych dni- Żołnierzy Wyklę-
tych. Wystawa została otwar-
ta w piątek i można ją nadal 

oglądać w holu SP nr 3. W mi-
niony poniedziałek odbył się w 
pomieszczeniach szkoły tak-
że filmowy pokaz fragmentów 
spektaklu Teatru TV „Pseudo-
nim „Anoda”, w reżyserii Ma-
riusza Malca, z komentarzem 
historycznym. Komentarz wy-
głosiła p. Zofia Fenrych pra-
cownik szczecińskiego oddzia-
łu IPN. Wykład miał na celu 
pokazanie postaci tego zgła-

dzonego przez komunistów 
harcerza Szarych Szeregów 
walczącego w czasie II wojny 
światowej zarówno w działa-
niach sabotażu czy dywersji, 
jak i w powstaniu warszaw-
skim. Uczniowie, jaki nauczy-
ciele  uważnie i z przejęciem 
uczestniczyli w prezentacji. 
Oto co po wykładzie powie-
działa DN Pani Zofia Fenrych 
- „Oczywiście na spotkanie zo-

staliśmy zaproszeni, jako IPN 
przez przedstawicieli tej szkoły. 
Dlatego nie omieszkam powie-
dzieć, że takie zaproszenie dla 
nas jest bardzo miłe. Zastana-
wiając się nad tematem prezen-
tacji dotyczącym Żołnierzy Wy-
klętych, stwierdziliśmy w swo-
im zespole, że jest to dla dzie-
ci szkół podstawowych temat 
bardzo trudny a także na pew-
no w jakiś sposób dramatyczny. 
Ale dzięki temu, że właśnie dra-
matyczny i trudny to taka po-

stać jak Jan Rodowicz ps. „Ano-
da” powinna być dla dzieci czy 
młodzieży stawiana, jako wzór 
do naśladowania gdyż właśnie 
młodzież może się z nią łatwo 
utożsamiać „Anoda” jednocze-
śnie prezentuje taką postawę, 
która dziś młodzi ludzie mogą 
naśladować poprzez budowa-
nie, chęć życia dla Polski nie po-
przez trzymanie broni w ręku 
tylko poprzez naukę, pracę czy 
budowanie własnej tożsamości”

Niechaj życie 
zawsze się do Ciebie 

uśmiecha tak jak dziś.
W dniu urodzin

Marzenie 
Marcinkiewicz

wszystkiego co najlepsze 
składa 

rodzina 
Grzejszczak

Mądry jest ten, dla kogo 
są skarbem minione lata
i kto pokłada nadzieję  

w latach przyszłych 
Z okazji urodzin 

Justynie  
Gortet

najlepsze życzenia 
składa

mama i rodzeństwo

Dla naszego księdza 

Proboszcza 
Tomasza Perza

z okazji imienin
serdeczne życzenia 
i wiele łask Bożych

życzą 
parafianie
z Grabina 
i Błotna

ŻyCZENIA ŻyCZENIA ŻyCZENIA

 Szkoła Podstawowa nr 4
W podstawówce na Bema z 

okazji święta zorganizowano 
też różnorodne przedsięwzię-
cia. Odbył się już  uroczysty 
apel a w holu szkoły trwa wy-
stawa- prezentacja tematycz-
na. 

Otrzymaliśmy też tekst oko-
licznościowy podpisany przez 
panią Magdalenę Zarębską-
-Kuleszę. Oto treść:

Narodowy Dzień Pamię-
ci Żołnierzy Wyklętych obcho-
dzony 1 marca w całej Polsce  
również w Nowogardzie, w tym 
roku  nabrał charakteru Święta. 
Wszystko za sprawą młodych 
ludzi, którzy w swej ciekawo-
ści świata charakterystycznej  
dla ich wieku zainteresowali się  
losami „ludzi niezłomnych”.  

Jednocześnie  należałoby   pod-
kreślić, że inicjatorami obcho-
dów tego święta w naszym kra-
ju byli śp. Prezydent Lech Ka-
czyński, który złożył w Sejmie 
projekt ustawy o ustanowie-
niu Narodowego Dnia Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych” oraz śp. 
profesor Janusz Kurtyka- prezes 
Instytutu Pamięci Narodowej. 

1 marca-Narodowy Dzień Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych upa-
miętnia rocznicę wykonania 
przez funkcjonariuszy Urzę-
du Bezpieczeństwa wyroków 
śmierci na przywódcach ostat-
niego- IV Zarządu Zrzeszenia 
„Wolność i Niezawisłość”, któ-
rzy 1 marca 1951r. zostali  roz-
strzelani  w mokotowskim wię-
zieniu na Rakowieckiej w War-
szawie .

Dzięki inicjatywie młodych 

ludzi w wielu miastach Polski, 
obchody tego święta mogą na-
pawać optymizmem, a jedno z 
wielu przesłań Lecha Kaczyń-
skiego:

 „Patriotyzm musi się łączyć z 
pamięcią. Tej pamięci chcę od-
dać cześć. Ale patriotyzm jest 
też dla przyszłości. I musimy 
uparcie go budować.”- jest urze-
czywistniane.

W imieniu środowiska, któ-
re reprezentuję bardzo dziękuję 
młodym ludziom, którzy god-
nie to święto w Nowogardzie 
uczcili.

Magdalena 
Zarębska-Kulesza

Członek Ruchu Społecznego 
im. Prezydenta Rzeczypospoli-
tej Polskiej

Lecha Kaczyńskiego

Prelekcja Z. Fenrych z IPN Szczecin

Wystawa na holu SP 3

Rekolekcje w naszych 
parafiach
„Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie 
prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a 
prawda was wyzwoli.” (J 8, 31-32) 

Trwamy w okresie liturgicz-
nym Wielkiego Postu. Trady-
cyjną bardzo ważną  dla roz-
woju duchowego każdego wie-
rzącego praktyką do odbycia  
w tym  czasie są rekolekcje.   

Od niedzieli trwają  reko-
lekcje wielkopostne w nowo-
gardzkich parafiach. 

 -W parafii pw. WNMP re-
kolekcje prowadzi ks.  prałat 
Andrzej Buczma ze Szczecina. 
Nauki rekolekcyjne są głoszo-
ne  do środy na Mszach Św. o 
godzinie 9.00 i 18.00.

 -W parafii pw. św. Rafała 
Kalinowskiego rekolekcje dla 
dorosłych połączono z reko-
lekcjami dla młodzieży. Księ-

ża rekolekcjoniści z zakonu 
Redemptorystów głoszą nauki 
w trakcie Mszy Świętych o go-
dzinie 9.00 i 18.30 dla doro-
słych i o 10.30 i 12.30 dla dzie-
ci i młodzieży. Rekolekcje tutaj 
również zostaną zakończone w 
najbliższą środę

- Także w parafii pw. M.B. 
Fatimskiej na Bema odbywają  
się rekolekcje dla dzieci i mło-
dzieży i dla dorosłych.

 Nauki głosi ks. Roman Ba-
naś  o  godzinie 9.00 dla dzieci 
o godzinie 10.45 dla młodzie-
ży gimnazjalnej a o godzinie 
18.30 dla dorosłych. Zakoń-
czenie rekolekcji w środę. 

sm

Ks. Roman Banaś podczas wczorajszych, wieczornych rekolekcji dla doro-
słych w Kościele na Osiedlu Bema



Nr 18 (2152)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

8

www.dzienniknowogardzki.pl

Księdzu Dziekanowi 

Kazimierzowi 
Łukjaniukowi   

W Dniu Imienin
Błogosławieństwa Bożego i wiele zdrowia 

w ciężkiej duszpasterskiej pracy     
składają Parafianie 

Kazimierzowi Ziembie 
z okazji imienin 

najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności 
zdrowia i „kaziukowych” radości

składa 
Zarząd Miejsko –Gminny PSL  

w Nowogardzie i Radni PSL  
w gminie Nowogard

Najserdeczniejsze 
życzenia 

imieninowe 

Kazimierzowi 
Lembasowi 

składają 
sąsiedzi z ulicy 

Pocztowej

ŻyCZENIA ŻyCZENIAŻyCZENIA

45 ZASAD  ZNIEWALA-
NIA 

ŚCIŚLE  TAJNE, MOSKWA 
– INSTRUKCJA NK/003/47 
(DN z dnia 15.03.1993r. nr 45)

Wokół systemu komuni-
stycznego-totalitarnego w 
ostatnim czasie narosło mnó-
stwo prawd, teorii, mitów-my-
ślę, że nikt nie ma monopo-
lu na uniwersalny sprawiedli-
wy i jednoznaczny obraz na-
szej historii ostatnich lat po-
wojennych. Powodem tego 
był sposób tworzenia jej jako 
podrzędnej i służalczej wobec 
wymogów polityczno-społecz-
nych, nie tylko naszego kraju. 
W ostatnim okresie odtajnia 
się dużo dokumentów z archi-
wów ekip rządzących, ale i tu 
okazuje się, nie ma zwartej i 
prawdziwej historii minionych 
zdarzeń. Jedyną drogą byłoby 
w tym wypadku dotarcie do 
ludzkiej pamięci, ale i ta zawo-
dzi, gdy okazuje się, że nie za-
wsze było się tam gdzie trzeba 
i robiło rzeczy, które obecnie 
uchodzą za przestępstwo wo-
bec narodu. 45 zasad zniewa-
lania (…) jest historią przera-
żającą, ale czy tylko historią?! 
Jeśli ktoś wnikliwie obserwuje 
obecną rzeczywistość – może 
dostrzec zadziwiające analogie 
do obecnej sytuacji społeczno-
-politycznej w kraju.  Oczywi-
ście po przeczytaniu tak po-
twornie wyrafinowanego pla-
nu systematycznej ekstermi-
nacji narodu, można nabawić 
się obsesji władzy jako takiej w 
każdym jej aspekcie. Jednakże, 
czyż w planie tym nie jest prze-
widziana każda ewentualność! 
– nawet naszego buntu, jego 
lokalizacji i form eskalacji po-
tencjalnej agresji. Czy wobec 
tego w stosunku do „okrągłe-
go stołu” nie można by posta-
wić tezy -  GIGANTYCZNEJ 
MISTYFIKACJI. Czas i odpo-
wiedni ludzie bardzo szybko 
zacierają ślady …, lub nadają 

im pozory prawa i samorząd-
ności. A samo życie dopisuje  
nam historię naszych krzywd i 
upokorzeń. Tymczasem nadal 
rozbudowuje się system ma-
jący na celu uwikłanie naszej 
prywatności, indywidualności 
w NADRZĘDNY ABSTRAK-
CYJNYPLAN NIE WIADO-
MO CZEGO. System banko-
wy, skarbowo-podatkowy, mo-
ralno-etyczny …, itd. Wszyst-
ko pod pozorem funkcjonal-
ności, sprawności działania i 
ulgi naszemu życiu. Nie ma już 
mowy o wyzysku czy przemo-
cy, ponieważ ukonstytuowano 
to w literze prawa. Wobec po-
wyższego, można ów system 
przeklinać w czterech ścianach 
swojego domu, lecz w świetle 
PRAWA, każdy kto nie akcep-
tuje wymogów nowych kre-
acji polityczno-społecznych, 
sytuuje się poza PRAWEM. A 
kreatorzy zasłuchani w swoje 
megalomańskie ego, puszcza-
ją wodze fantazji ideologicz-
nej…, no bo z kim konsultować 
idee wyższego rzędu z motło-
chem?! I jedyną w tej sytuacji 
prawdą staje się to, że komu 
z rządzących uda się zniewo-
lić ducha narodu, mienić się 
może władcą niepodzielnym, 
w takim też przypadku na-
wet słowo autokratyzm staje 
się pozytywnym terminem. A 
wszystko zaczyna się od nie-
istotnych drobiazgów i tzw. ce-
lów uświęcających środki. In-
dyjski przywódca narodowo-
-wyzwoleńczy, (…), mówił: je-
śli ktoś nie uwzględnia drogi 
po której zmierza do celu, sam 
efekt nie może być sprawiedli-
wy. (…) 45 zasad zniewolenia, 
nie są strachem na wróble, ani 
też jedyną prawdą, są symbo-
lem ludzkiej ułomności, i po-
winny nam mówić o tym, że 
nie trzeba bać się wszystkiego i 
że nikt nie jest absolutnym au-
torytetem. Kto sprawuje wła-
dze w jakimkolwiek wymiarze 

– winien podlegać weryfikacji, 
moralnej, etycznej i politycz-
nej rządzonych. 

Z. Heland

ROBIMY  ZAKUPY  (DN z 
dnia 05.03.1993r. nr 41)

Od tego co przyniesiesz do 
domu zależeć będzie co i ile 
tego trafi na wysypisko śmieci. 
Musisz więc krytycznie spoj-
rzeć na sklepowe półki. Kolo-
rowe opakowania z folii, two-
rzyw sztucznych, woskowa-
nego papieru są droższe i zaj-
mują więcej miejsca od same-
go towaru. Puszka od napoju 
jest droższa od jej zawartości. 
Niepotrzebne opakowania to 
ogromna góra trudno znisz-
czalnych i uciążliwych śmieci. 
Plastykowa butelka pozosta-
wiona np. w lesie może rozkła-
dać się nawet do 500 lat!

Kazik

Sprawa powiatu cią-
gle otwarta. (DN z dnia 
25.02.1993r nr 37)

Wczoraj uczestniczyłem jako 
obserwator w XXXI sesji Sej-
miku Samorządowego Woje-
wództwa Szczecińskiego, któ-
ra odbyła się w Szczecinie na 
Zamku. W sesji brało udział 
dwóch naszych delegatów na 
Sejmik – p. Ludwik Chomiński 
i p. Marek Słomski.  Głównymi 
punktami obrad było sprawoz-
danie Prezydium SSWS z dzia-
łalności za rok 1992 oraz infor-
macja o działalności Wojewo-
dy w ubiegłym roku. W obra-
dach uczestniczyło 59 przed-
stawicieli samorządów z całego 
województwa. Mnie intereso-
wała sprawa powiatów, ale nie 
pojawiła się ona w porządku 
obrad i Przewodniczący Prezy-
dium SSWS p. Maciej Jarmusz 
tylko przypomniał , że Sejmik 
zdecydowanie opowiada się 
za powiatami samorządowy-
mi i za liczbą 13 powiatów w 
całym województwie. W licz-

20 lat temu                                 pisał:
bie takiej zmieściłby się No-
wogard i być może Łobez, Ka-
mień Pomorski, Chojna i Poli-
ce, które także czynią starania 
w tym kierunku. Stwierdził, że 
ankiety na ten temat były roze-
słane wcześniej i miały spłynąć 
so Sejmiku. Do 15 lutego. Ter-
min przedłużono do 1 marca, 
po której to dacie Sejmik może 
nawet zbierze się na sesji nad-
zwyczajnej i w formie uchwa-
ły zajmie oficjalne stanowisko. 
Przewodniczący zaapelował 
o to, żeby gminy jak najszyb-
ciej przysłały swoje stanowi-

ska i żeby były one dobrze uza-
sadnione, co pozwoli Sejmiko-
wi bronić tych decyzji na spo-
tkaniu ze stroną rządową. Już 
nie zdążyłem dowiedzieć się o 
wyniki rozmów burmistrzów 
z naszymi sąsiadami, ale jak z 
powyższego wynika, sprawa 
powiatu nie jest jeszcze prze-
sądzona i minie trochę czasu 
zanim zapadną ostateczne de-
cyzje. Więc bez pesymizmu na 
zapas. (…).

Kazimierz Rynkiewicz
Opr. MR

Znaleziono
klucze

Widoczne na zdjęciu klucze 
do odebrania w redakcji DN 
przy ul. Boh. Warszawy 7A
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Sprzedam nowe, własnościowe,  
2 pokojowe mieszkanie o pow. 58 m2 
w Nowogardzie na ulicy Racibora I 4

KONTAKT:                PIB „PRO-BUD s.c.
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14
tel.: 91 39 25552; 783 570 056    www: probud-nowogard.pl

Znają nas w Szczecinie,
a teraz chcemy trafić do Was !
JuTRO WIELKIE OTWARCIE
Nowogard • ul. Kościelna 1

Serdecznie zapraszamy 
godz. 9.00

LONDON 
FASHION

N O W Y  
S K L E P

ODZIEŻ uŻyWANA
W NAJWyŻSZEJ JAKOŚCI

Adidas partnerem technicznym

Jeden nowy trykot
W minionym tygodniu Pomo-

rzanin Nowogard podpisał umo-
wę z firmą Vasco Sport- która jest 
oficjalnym dystrybutorem marki 
Adidas w Polsce. Jak udało nam się 
ustalić, w ciągu 2 lat w stroje nie-
mieckiego potentata będą ubierane 
drużyny sekcji piłkarskiej.

Wraz z rozwojem klubu, Pomo-
rzanin był w ostatnim czasie zasy-
pywany różnymi ofertami odno-
śnie zakupu strojów sportowych. 
Najkorzystniejsze warunki przed-
stawił oficjalny dystrybutor mar-
ki Adidas w Polsce – firma Vasco 
Sport. Wczoraj doszło do podpisa-
nia umowy. Oznacza to, że w cią-
gu najbliższych dwóch lat wszystkie 

zespoły sekcji piłki nożnej będą sys-
tematycznie ubierane w stroje nie-
mieckiego potentata. Przypomina-
my, że I zespół już od roku gra w 
adidasie. Wiadomo już, że od run-
dy wiosennej I zespół Pomorzani-
na będzie miał do dyspozycji nowy 
komplet „wyjazdowych” trykotów 
w kolorze niebieskim. Stroje zo-
stały ufundowane przez jednego ze 
sponsorów nowogardzkiego klubu- 
firmę Walbud.  

Plan tygodnia
Wtorek 05.03.2013:

20:45 Champions League 
Borussia Dortmund - Szachtar Donieck

Środa 06.03.2013:
20:45 Champions League

Juventus Turyn - Celtic Glasgow

Piątek 08.03.2013:
Souhl (Szczecin) - DJingiem zarażony od 2004 roku. Pierwsze kroki sta-

wiał w nieistniejących już miejscówkach gryfińskich dając z siebie wszystko 
na każdej imprezie. „Nałogowiec” winylowy, który nie zważając na wciąż 

zmieniające się trendy, zabiera klubowiczów w czasy, w których mówiąc 
House miało się na myśli gorący wokal, wyszukane sample i niepowtarzal-

ny groove. Jego sety to czysta energia i niczym nie zmącona zabawa!
Le Septieme Reve (Nowogard) - Urodzony w Nowogardzie, gdzie uczęsz-

czał i organizował swoje pierwsze undergroundowe imprezy propagujące 
niekomercyjne brzmienia. W 2004 roku zakupił swój pierwszy sprzęt i wi-

nylowe płyty. Oddany fan techno i house, od samego początku związany 
z internetową rozgłośnią radiową Audio Support oraz z forum winylowi.
pl zrzeszającym podobnych mu pasjonatów elektroniki. Na scenie klubo-
wej zadebiutował w 2005 roku w szczecińskiej Alchemii supportując To-
masha Gee, jednego z najpopularniejszych polskich producentów techno. 

Organizator namiotów techno podczas festiwali Lato z Muzami, promujących 
brzmienia na co dzień nie goszczące w naszym mieście. Jego sety na pewno 

nie powieją nudą - przekonajcie się sami!  

Sobota 09.03.2013:
Miqro - Rezydent i współtwórca magicznej im-

prezy - After party po Sunrise Festival. Swoją 
muzyczną przygodę rozpoczął w 1998 roku w 
Szczecinie.  W roku 2002 obejmuje rezyden-
turę w klubie „Trezor”, gdzie przez cały okres 
istnienia klubu przeprowadza housową re-
wolucję w Szczecinie. Po pierwszym nieofi-
cjalnym after party na plaży w 2003 roku, 
określony specjalistą od plażowego gra-
nia. Ulubiony styl to house w każdym 
wydaniu, a przede wszystkim delikatne 
brzmienie rodem z Ibizy.

Wszystkich serdecznie 
zapraszamy!!!

Dominik Tomczyk

Wystawa Rafała Urtnowskiego
W sobotę (2 marca) w Klu-
bokawiarni Kulturalna 
odbyło się otwarcie wysta-
wy Rafała Urtnowskiego 
- nowogardzkiego pasjo-
nata. Prócz fotografii ar-
tysta zaprezentował rów-
nież swoje filmy. W piąt-
kowym wydaniu Dzien-
nika Nowogardzkiego 
przeprowadzimy krótką 
rozmowę z nowogardz-
kim fotografem oraz za-
prezentujemy jego twór-
czość. 

Na zdjęciu dwie spośród wielu fotografii Rafała Urtnowskiego, które 
upiększają wnętrza Klubokawiarni Kulturalna
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Seniorzy mistrzem NALP 2012/2013!

„Stary” mistrz na aucie!
Sensacyjnie zakończyła się kolejna edycja Nowogardzkiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej rozgrywanej w hali ZSO. O ile nowy mistrz któ-
rym zostali Seniorzy- był do przewidzenia, to już spadek z I ligi obrońców tytułu czyli Budowlanych to prawdziwa sensacja! Dodajmy, 
że od przyszłego sezonu razem z Jastrzębiem Łosośnica w I lidze zawitają piłkarze Parasola którzy wygrali fazę play-off. Natomiast w 
walce o Superpuchar NALP po rzutach karnych zwyciężyli zdobywcy Pucharu NALP- Bad Boys Juniors 94.

Organizator stanął na wy-
sokości zadania i w sytuacji w 
której każdy mecz tego dnia 
był o jakąś stawkę, sprowadze-
ni zostali sędziowie najwyższej 
klasy. Jeden z sędziów jest ar-
bitrem międzynarodowym, 
natomiast drugi gwiżdże na 
boiskach Ekstraklasy. Głów-
nie dlatego NALP wyjątko-
wo był rozgrywany w sobotę, 
właśnie ten termin odpowia-
dał arbitrom - Barańskiemu i 
Zbarackiemu. Stawka spotkań 
zgromadziła na „balkonie” 
hali sportowej ZSO w Nowo-
gardzie bardzo liczną publicz-
ność. Rywalizację miało roz-
począć zaległe spotkanie I run-
dy play-off, jednak zawodnicy 
Zamkowej 7 oddali walkowe-
ra zespołowi Pomorzanina II. 
Zatem „rezerwy” uzupełnia-
ły stawkę trzech drużyn wal-
czących o awans do I ligi. Na 
początek Parasol podejmował 
Pomorzanin II. Zawodnicy Pa-
rasola skupili się na defensywie 
i wyprowadzaniu kontr, jedna 
z takich sytuacji przyniosła 
trafienie Mateusza Rokosza. 
Pomorzanin rzucił się do ataku 
a rywale wciąż skutecznie kon-
trowali i po ostatnim gwizdku 
schodzili z parkietu jako zwy-
cięzcy. Minęło półtora godziny 
a Parasol ponownie wyszedł na 
parkiet aby walczyć z Olimpia-
kosem.  Piłkarze Olimpiako-
su nie zdążyli wejść w mecz a 
już przegrywali dwoma bram-
kami... Jeszcze przed prze-
rwą Olimpiakos zdołał zdobyć 
gola kontaktowego. Jednak po 
zmianie stron piękną bramkę 
strzałem w „okienko” zaliczył 
Grzegorz Skrzecz, powięk-
szając tym samym prowadze-
nie swojej drużyny. To jednak 
nie koniec emocji, Olimpiakos 
zdołał dogonić rywali i dopro-
wadza do remisu 3:3. Oba ze-
społy jeszcze raz aplikują ry-
walom po jednym golu i osta-
tecznie mecz kończy się remi-
sem 4:4. Teraz Parasol mógł 
tylko czekać na rozstrzygnię-
cie w ostatnim meczu, w któ-
rym Pomorzanin II podejmo-
wał Olimpiakos. Pomorzanin 
ostatecznie „wyleczył” zawod-
ników Olimpiakosu z marzeń 
o awansie, gdyż na pożegna-

nie z tą edycją NALP-u poko-
nuje rywali 3:5. Wszystko jest 
już jasne, Parasol od przyszłe-
go sezonu będzie walczył w I 
lidze. 

Natomiast w I lidze duża 
sensacja. Budowlani, którzy od 
3 lat z rzędu sięgali po mistrzo-
stwo, tym razem nie zdołali 
się choćby utrzymać w I lidze! 
Ale od początku... Budowlani 
w walce o utrzymanie zagra-
li z Jantarem Kościuszki- ze-
społem który na początku roz-
grywek wymieniany był w roli 
faworyta. Budowlani ani my-
śleli żegnać się z I ligą i zaczę-
li od mocnego uderzenia. Naj-
pierw gola zdobył Mariusz Sta-
chowiak, następnie pięknym 
uderzeniem popisał się Ka-
rol Sosnowski i było 2:0. Spo-
ro okazji miał najlepszy strze-
lec Jantaru i I ligi- Kamil Le-
wandowski, jednak  zbyt czę-
sto starał się sam kończyć ak-
cję swojego zespołu. Ostatecz-
nie Lewandowski zdobył dwie 
bramki, jednak jak się póź-
niej okazało to za mało... Bu-
dowlani przy wyniku 3:1 też 
za bardzo dali się ponieść fan-
tazji i zaczęli grać mało uważ-
nie. Jak to się skończyło? Sen-
sacyjnie! Budowlani ostatecz-
nie remisują 4:4 z Jantarem i 
w tej chwili wiadomo, że: Jeśli 
Tubisie przegrają lub zremisu-
ją z Pampeluną, to Budowlani 
się utrzymają, jeśli jednak Tu-
bisie wygrają, to zarówno Jan-
tar jak i Budowlani pożegnają 
się z I ligą! Pampeluna walczy 
o mistrzostwo, Tubisie o utrzy-
manie - nie trzeba długo kom-

binować żeby wymyślić, że to 
najważniejszy mecz w sezonie 
dla obu ekip. Świetnie między 
słupkami spisywali się bram-
karze, na szczególne wyróżnie-
nie zasługuje Łukasz Nowac-
ki z Pampeluny Pereiros który 
zrehabilitował się ze słabe in-
terwencje w poprzedniej ko-
lejce. Wyglądało na to, że nikt 
nie zejdzie z parkietu z dum-
nie uniesionymi głowami gdyż 
na 30 sekund przed końcem 
na tablicy wyników widniały 
dwa zera.  Wtedy to futbolów-
kę przejmują Tubisie, wypro-
wadzają kontrę, następuje faul 
Pampeluny który okazuje się 
być 6 przewinieniem, co ozna-
cza przedłużony rzut karny. 
Piłkę ustawił sobie Rafał Pod-
biegło, uderzył a golkiper Pam-
peluny popisuje się kolejną in-
terwencją, jednak wobec do-
bitki jest już bez szans. Tak o to 
w takich dramatycznych oko-
licznościach, Tubisie udowad-
niają, że w piłce nożnej gra się 
do ostatniego gwizdka i rzu-
tem na taśmę zapewniają sobie 
utrzymanie. W trzecim me-
czu I ligi koncertowe zwycię-
stwo Czarnych Chmur, które 
szybko, łatwo i przyjemnie po-
konują „gołą” piątkę Bad Boys 
Juniors 6:1. Duże brawa i wy-
razy uznania należą się zespo-
łowi Czarnych Chmur, od po-
czątku skazywani byli na spa-
dek, mimo tego beniaminek 
zakończył sezon na wysokim 
drugim miejscu! W ostatnim 
meczu Probud Wyszomierz 
grał z Seniorami. Probud w tej 
chwili miał szansę jedynie na 2 

I runda play-off:
Pomorzanin II Nowogard – Zamkowa 7 3:0 walkower
II runda play-off:
Parasol – Pomorzanin II Nowogard 4:0 (1:0) (M. Rokosz x2, Ł. Jaku-

bowski, D. Kościuk) 
Parasol – Olimpiakos 4:4 (2:1) (D. Dudziec x2, D. Kościuk, G. Skrzecz 

– H. Giziński x2, S. Wierzbicki, G. Golema) 
Olimpiakos – Pomorzanin II Nowogard 3:5 (1:3) (G. Golema x2, D. 

Żelichowski – D. Pokorski x2, K. Haberski x2, J. Fijałowski) 
M M G+ G- P Zw. Re. Po.
1 A Parasol 2 8 4 4 1 1 0
2 Pomorzanin II Nowogard 2 5 7 3 1 0 1
3 Olimpiakos 2 7 9 1 0 1 1

Tabela II ligi po rundzie zasadniczej:
M M G+ G- P Zw. Re. Po.
1 awans Jastrząb Łosośnica 12 48 18 26 8 2 2
2 play-off Parasol 12 23 11 24 7 3 2
3 play-off Pomorzanin II Nowogard 12 38 27 23 7 2 3
4 play-off Olimpiakos 12 30 30 15 4 3 5
5 play-off Strażak Wyszomierz 12 22 47 11 3 2 7
6 play-off Zamkowa 7 12 17 23 10 3 1 8
7 play-off FC Rezerwa 12 14 36 9 2 3 7

Klasyfikacja strzelców II ligi:
14 – J. Fijałkowski (Pomorzanin II Nowogard)
13 – Dawid Szkołuda, P. Baran (obaj Jastrząb Łosośnica)
11 – D. Adameczek (Strażak Wyszomierz)
9 – M. Pokorski (Pomorzanin II Nowogard), D. Dudziec (Parasol)
Najlepszym bramkarzem został:
Piotr Piskorz (Parasol)

I liga, 14 kolejka:
 Budowlani – Jantar 4:4 (3:1) (K. Sosnowski, S. Orłowski, B. Kaczor, 

M. Stachowiak – K. Lewandowski x2, M. Grzejszczak, D. Langner)
 Tubisie – Pampeluna Pereiros 1:0 (0:0) (R. Podbiegło)
Czarne Chmury – Bad Boys Juniors 94 6:1 (2:0) (M. Kolasa x2, A. 

Piotrowicz, B. Olszewski, T. Marszałek, K. Dzioba – M. Gołdyn)
Probud Wyszomierz – Seniorzy 3:5 (1:4) (K. Szkup x2, E. Kamiński – 

M. Soska x2, M. Dobrowolski x2, M. Kaczocha) 
M M G+ G- P Zw. Re. Po.
1 Seniorzy 14 35 29 24 7 3 4
2 Czarne Chmury 14 35 41 24 8 0 6
3 Pampeluna Pereiros 14 35 31 21 7 0 7
4 Bad Boys Juniors 94 14 32 39 20 6 2 6
5 Probud Wyszomierz 14 35 36 19 6 1 7
6 Tubisie 14 31 25 19 6 1 7
7 spadek Budowlani 14 26 37 18 5 3 6
8 spadek Jantar 14 37 25 17 5 2 7

Klasyfikacja strzelców:
15 – K. Lewandowski (Jantar)
14 – D. Langner (Jantar)
11 – E. Kamiński (Probud Wyszomierz)
10 – T. Burewicz (Czarne Chmury), K. Szkup (Probud Wyszomierz)
9 – A. Balcer (Pampeluna Pereiros)                                                                                                                           
8 – D. Kubski (Budowlani) 
Najlepszym bramkarzem został:
Tomasz Michalik  (Probud Wyszomierz)

Superpuchar:
Bad Boys Juniors 94 – Seniorzy 2:2 (0:1) karne 3:1 (W. Bonifrowski, 

M. Gołdyn – M. Soska, M. Dobrowloski) żółta kartka: M. Soska (Senio-
rzy) czerwone kartki: W. Bonifrowski (Bad Boys Juniors 94), A. Jurczyk 
(Seniorzy)

Maciej Dobrowolski przyjmujący mistrzowskie trofeum dla Seniorów z 
rąk prezesa Pomorzanina Nowogard Marcina Skórniewskiego
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miejsce w tabeli, Seniorzy wy-
grywając sięgnęli by po tytuł. 
Piłkarze z Wyszomierza szyb-
ko tracą dwa gole, mimo od-
powiedzi i bramki kontakto-
wej, do przerwy Seniorzy pro-
wadzili już 4:1. Mimo iż Pro-
bud rozpoczął pogoń za Senio-
rami, ostatecznie kropkę nad 
„i” stawia Maciej Dobrowol-
ski ustalając wynik meczu na 
5:3 dla Seniorów. Tym samym 
Seniorzy cieszą się z Mistrzow-
skiego Tytułu Nowogardzkiej 

Amatorskiej Ligi Piłkarskiej w 
sezonie 2012/2013. Seniorzy 
mięli jeszcze okazje sięgnąć po 
podwójną koronę gdyż walczy-
li jeszcze z Bad Boys o Super-
puchar NALP. „Źli Chłopcy” 
tak jak w meczu z Czarnymi 
Chmurami posiadali w skła-
dzie tylko 5 piłkarzy. Mimo to 
postawili ciężkie warunki Se-
niorom a losy rywalizacji po 
remisie 2:2 rozstrzygały rzuty 
karne. Lepiej je egzekwowali 
piłkarzy Bad Boys Juniors 94 i 

to oni sięgnęli po Superpuchar 
NALP w sezonie 2012/2013. 
Organizator Nowogardzkiej 
Amatorskiej Ligi Piłkarskiej 
chciałby podziękować  Zespo-
łowi Szkół Ogólnokształcących 
za współpracę oraz Pomorza-
ninowi Nowogard za wspar-
cie. Niestety idea amatorskiej 
ligi piłkarskiej oraz liczba oko-
ło 200 sportowców z nasze-
go regionu czynnie biorących 
udział w rozgrywkach, wciąż 
nie przypada do gustu nowo-

gardzkiemu burmistrzowi. Po 
raz kolejny NALP nie otrzymał 
dofinansowania na swoją dzia-
łalność, choć jak uważa orga-
nizator- wniosek pozytywnie 
został oceniony przez komi-
sje konkursową. Jak wiadomo 
decydujące słowo w sprawie 
przyznania środków należy do 
burmistrza. Zatem od przy-
szłego sezonu wszyscy uczest-
nicy ponownie będą musieli z 
własnej kieszeni opłacać wca-
le nie małe koszty związane z 

wpisowym. Z resztą to nie je-
dyna organizacja sportowa 
która nie może liczyć na przy-
chylność Roberta Czapli. Pie-
niędzy podobnie jak w zeszłym 
roku nie dostały też Wiejskie 
Klubu Sportowe (WKS).  Szko-
da. Tym bardziej jeśli przez po-
litykę w sporcie tracą amator-
skie, społeczne ruchy sportowe 
- które również są bardzo waż-
ne.

KR

Porażka z Iną Goleniów

Szwankuje defensywa
W sobotę piłkarze Pomorzanina Nowogard w Goleniowie podejmowali tamtej-
szą Inę. W meczu padło pięć goli, wszystkie w pierwszej połowie. Defensywa 
nowogardzkiego zespołu nie ustrzegła się błędów i pomimo nieznacznej prze-
wagi, to gospodarze zwyciężają 3:2.

Ina Goleniów - Pomorzanin Nowogard       3:2 (3:2) `Kamil Lewandowski, Konrad Winczewski
Skład Pomorzanina: Jacek Malanowski - Paweł Łuczak, Konrad Winczewski, Michał Laszkiewicz, 

Maciej Dobrowolski - Kamil Młynarczyk, Gracjan Wnuczyński, Michał Cyran, Dominik Wawrzy-
niak, Kamil Lewandowski - Dawid Kurek ; zmiennicy: Dawid Langner, Sylwester Bednarek, Kamil 
Antonyk, Tomasz Wąsik.

Pomorzanin w meczu z Iną 
Goleniów wystąpił bez kla-
sycznego napastnika, gdyż za-
brakło Krystiana Miklasa i Ma-
cieja Gołdyna, natomiast Ka-
mil Lewandowski występował 
w roli ofensywnego pomocni-
ka, w ataku zaprezentował się 
Dawid Kurek- najczęściej gry-
wający na skrzydle w pomo-
cy. To jednak nie przeszkodzi-
ło Pomorzaninowi w kreowa-
niu sobie sytuacji strzeleckich. 
Mimo wszystko początek me-
czu należał do gospodarzy. Po 
kilkudziesięciu minutach gry 

Ina prowadziła już 2:0, wszyst-
ko za sprawą nieporadności 
nowogardzkiej defensywy, błę-
dy własne były tego dnia zmo-
rą trenera Tomasza Surmy. W 
raz z upływem czasu Pomo-
rzanin przejmował kontrolę 
na boisku. W końcu za sprawą 
Kamila Lewandowskiego go-
ście zdobywają bramkę kon-
taktową. Młody snajper no-
wogardzkiej drużyny ponow-
nie zdobywa bramkę strzałem 
z około 20 metrów, tym razem 
w tej sztuce pomógł mu ry-
koszet który zmylił golkipera 

Iny. Z minuty na minutę Po-
morzanin co raz bardziej do-
minował na murawie w Gole-
niowie, niebawem padła bram-
ka na 2:2. Gracjan Wnuczyń-
ski został sfaulowany  w polu 
karnym, piłkę na jedenastym 
metrze ustawił sobie Konrad 
Winczewski. Jego strzał w ład-
nym stylu obronił bramkarz 
Iny, jednak był już bezradny 
wobec dobitki i w taki sposób- 
na raty Winczewski pokonuje 
golkipera swojej byłej druży-
ny. Niestety tego dnia indywi-
dualne błędy w obronie roz-

Pomorzanin II znów wygrywa

Teraz czas na pierwszy zespół?
Pomorzanin II Nowogard od początku okresu przygotowawczego jeszcze nie zaznał porażki. 

Choć w sparingach zwycięstwo nie jest najważniejsze, to jednak seria bez porażki w meczach z 
silniejszymi rywalami, może robić wrażenie. Tym razem „rezerwowym” nie sprostali piłkarze 
Hanzy Goleniów, którzy nie byli w stanie zdobyć choćby jednego gola. 

Hanza Goleniów - Pomorzanin II Nowogard 0:2 (0:1) `Dawid Kurek x2
W składzie Pomorzanina II zagrali: Krzysztof Haberski, Jarosław Fijałkowski, Krzysztof Domanow-

ski, Konrad Winczewski, Maciej Grzejszczak, Przemysław Laszkiewicz, Kamil Lewandowski, Szymon 
Chmielnicki, Dariusz Iwaniuk, Michał Cyran, Tomasz Szafran, Marcin Skórniewski, Dawid Kurek.

strzygnęły losy tego spotka-
nia. Tuż przed przerwą kolejną 
„gafę” w defensywie Pomorza-
nina wykorzystują miejscowi i 
ostatecznie ustalają wynik tego 
meczu na 3:2 dla Iny. Piłkarze 
z Nowogardu do samego koń-
ca walczyli o zmianę rezultatu, 
jednak skończyło się na dwóch 

niewykorzystanych stupro-
centowych okazjach. Następne 
mecze kontrolne w najbliższy 
czwartek i sobotę. W czwartek 
pierwszy zespół zagra w Gole-
niowie z „rezerwami”, w sobo-
tę rywalem będzie Rega Trze-
biatów.

KR

Mecz został rozegrany na 
sztucznym boisku w Golenio-
wie przy licznie zgromadzonej 
publiczności wspierającej miej-
scowych. Jak udało nam się do-
wiedzieć od trenerów Pomo-
rzanina, był to najtrudniejszy 
mecz w tym okresie przygoto-
wawczym- szczególnie pierw-
sza połowa. Hanza jest liderem 

grupy 3 w B-Klasie, poziomem 
gry jednak nie ustępuje zespo-
łom z wyższych lig. W pierw-
szej połowie mecz był bardzo 
wyrównany i co najważniej-
sze rozgrywany w bardzo szyb-
kim tempie. Oba zespoły mia-
ły swoje sytuacje strzeleckie, 
z przebiegu meczu zarysowa-
ła się przewaga zespołu Han-

zy. Z upływem czasu to jed-
nak Pomorzanin zaczął przej-
mować kontrolę na boisku, 
na potwierdzenie bramka „do 
szatni” strzelona przez Dawi-
da Kurka. Piłkarz z Nowogardu 
skorzystał z idealnego podania 
od Kamila Lewandowskiego 
i w sytuacji sam na sam tylko 
dopełnił formalności. 

Druga połowa meczu zgoła 
odmienna, lub też można by 
powiedzieć- wszystko wróciło 
do normy. Pomorzanin zdo-
minował grę na całym boisku, 
nie dając zbyt dużego pola do 
manewru przeciwnikowi. Ko-
lejne groźne ataki były dowo-
dem na to, że forma przed ligą 
cały czas rośnie. Pomorzanin 
rozkręcał się z minuty na mi-
nutę, czego konsekwencją była 
druga bramka Dawida Kurka. 
Mimo kilku szans na podwyż-
szenie wyniku mecz zakończył 
się wynikiem 0:2 dla gości. 
Teraz przed drugim zespołem 
czwartkowy mecz kontrolny z 
pierwszym zespołem Pomo-
rzanina, następnie w sobotę 
rywalem będzie Pionier Żar-
nowo. Szczególnie ważny dla 
piłkarzy drugiego zespołu wy-
daje się być sparing z Pomo-

rzaninem I, „rezerwowym” 
bardzo zależy na tym aby ich 
rywale nie lekceważyli tego 
meczu. Chcielibyśmy aby ko-
ledzy z pierwszego zespołu po-
traktowali nas poważnie, bo 
my na pewno nie odpuścimy i 
zagramy o zwycięstwo. - mówi 
zawodnik drugiego zespołu 
Tomasz Szafran. Na zakończe-
nie sezonu 2011/2012 Pomo-
rzanin II ograł pierwszy zespół 
aż 6:2, wówczas to zwycięstwo 
„rezerwowych” nie było po-
ważnie traktowane gdyż był to 
tylko mecz pokazowy. Dlatego 
piłkarzom na co dzień walczą-
cym w B Klasie zależy na tym, 
aby ich koledzy z okręgówki 
uszanowali ich zaangażowanie 
i również pokazali pełnie swo-
ich umiejętności. 

KR

Konrad Winczewski (na zdjęciu) jest podstawą defensywy Pomorzanina, 
jednak zdążył już przyzwyczaić kibiców do tego, że potrafi strzelać gole
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Lutowe zmagania 
językowe
Luty obfitował w liczne konkursy z języka angiel-
skiego i niemieckiego. Poniżej prezentujemy kon-
kursy, w jakich brali udział uczniowie naszej szkoły. 

Education First English Challenge
W okresie ferii zimowych miał miejsce konkurs Education 

First English Challenge. Z naszej szkoły wzięło w nim udział 33 
uczniów z klas – I TH, II TŻ, III TM, III TH, III TE, IV TM, 
IV TŻ. Był to konkurs online – rozumienie tekstu słuchanego, 
czytanego, gramatyka i leksyka. Najlepsze wyniki z naszej szko-
ły otrzymali: Daniel Czyż – III TH, Paweł Krysztofiak – III TE i 
Adam Sas – II TŻ.

MARATON EKONOMICZNy 
Z 3 na 4 lutego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych odbył się Maraton Ekonomiczny, w którym wzięła udział klasa III technikum eko-
nomicznego. 

W czasie Maratonu uczniowie mogli konkurować ze sobą startując w konkursie 
wiedzy  o rachunkowości, a także grając w gry o tematyce finansowej (Eurobusi-
ness i Monopoly). Uczestnicy nocy z ekonomią oglądali także filmy, których tema-

tem przewodnim był oczywiście biznes. Opiekunami uczestników byli Pani Ewa 
Balov oraz Pani Ilona Romasłowska. 

Monika Romasłowska

Prawdziwy gracz :) Kto okaże się zwycięzcą?Uczniowie podczas konkursu wiedzy o rachunkowości

WySTAWA O WyZWOLENIu NOWOGARDu

Przypadkowe spotkanie w czasie fotografowania :)
Wystawa poświęcona wyzwoleniu Nowogardu 

Na łączniku Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych przygo-
towana została wystawa doty-
cząca wyzwolenia Nowogar-
du. Wystawa przedstawia No-
wogard dawniej i dziś. Plaka-
ty zostały przygotowane przez 
uczniów naszej szkoły pod 
opieką nauczycieli języków 
obcych. Wystawa zorganizo-
wana jest w języku angielskim 
i niemieckim. 

VII Edycji Konkursu Artystycznego 
Czytania Prozy i Poezji Obcojęzycznej 

27 lutego uczniowie naszej szkoły wzięli udział 
w VII Edycji Konkursu Artystycznego Czytania 
Prozy i Poezji Obcojęzycznej zorganizowanej 
przez Zespół Szkół Zawodowych w Goleniowie. 
Naszymi reprezentantami byli – Dorota Błasz-
czyk z IV TE – język niemiecki (opiekun Pan 
Michał Daca) oraz Daniel Czyż z III TH – ję-

zyk angielski (opiekunka Pani Mirosława Szy-
maniak). Jury oceniało poprawność wymowy 
oraz sposób interpretacji prezentowanego tek-
stu w języku angielskim, niemieckim lub rosyj-
skim. Co prawda nasi uczniowie nie uzyskali 
żadnych nagród, ale konkurs był dla nich no-
wym wyzwaniem i ciekawym doświadczeniem.

VI Bałtycki Konkurs Angielskiego
27 lutego o godzinie 9.00 odbył się w naszej 

szkole VI Bałtycki Konkurs Języka Angielskie-
go. Wzięło w nim udział 16 uczniów z klas – 
I TI, II TM, II TE, III TH, IV TŻ, IV TH, IV 
THO, IV TI i IV TE. Konkurs sprawdzał znajo-
mość języka angielskiego na poziomie wyższym 
średniozaawansowanym. Test koncentrował się 
na zagadnieniach gramatyczno-leksykalnych, 

które sprawdzane były za pomocą zadań otwar-
tych i zamkniętych – poprawa błędów (grama-
tyka), test luk (gramatyka), parafrazy (gramaty-
ka), tłumaczenie fragmentów zdań (gramatyka 
i leksyka), test wielokrotnego wyboru (grama-
tyka i leksyka). Najlepsze wyniki w naszej szko-
le uzyskali: Daniel Czyż – III TH, Szymon Kro-
miszewski – IV TŻ i Jakub Krystkiewicz – I TI.
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MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

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

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

KUPIĘ SILNIKI
elektryczne, spalinowe, spawarki, 
części samochodowe - stan bez 

znaczenia.  
Niesprawne, stare, zniszczone.

Tel. 510 815 498

Kupię grunt lub 
gospodarstwo 

rolne  
tel. 664 944 635

SPRZEDAŻ DREWNA
KOMINKOWEGO

z możliwością do 
porąbania z dowozem

tel. 603 055 292

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

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

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

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. dent. Ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

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

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

usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Morfeusz - 91 577 66 85

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

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

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

PROMOCyJNE ZESTAWy 
OBIADOWE 12 zł

WTOREK 05.03
Krupnik zabielany
Pieczeń z karkówki  w sosie, ziemniaki, surówka
ŚRODA 06.03
Zupa grzybowa
Pierogi ruskie okraszone cebulką
CZWARTEK 07.03
Biały barszcz z kiełbaską
Schab zawijany z pieczarkami, ziemniaki, surówka
PIĄTEK 08.03
Zupa z zielonego groszku
Morszczuk panierowany, ziemniaki, surówka

OBIADY RÓWNIEŻ Z DOSTAWĄ DO DOMU!!!
 ZAMÓW TEL. 91 392 24 24 / 608 053 371

uprzejmie proszę o przekazanie 1% podatku 
dochodowego na konto mojego męża, które jest 

prowadzone w Fundacji „DOBRO POWRACA”.
Mąż choruje na nieuleczalną, jak do tej pory chorobę- stwardnienie rozsia-

ne. Tylko kosztowna rehabilitacja (co najmniej 2 razy w roku) powoduje, że 
jego stan zdrowia z roku na rok pogarsza się, lecz w zwolnionym tempie i po-
zwala na samodzielne poruszanie się.

Numer KRS 0000 33 88 78 SKIBA ZDZISŁAW NOWOGARD .
Niżej podaję adres Fundacji „DOBRO POWRACA”: 54-608 WROCŁAW, 

ul. Hłaski 34/12
nr konta: 95 1440 1440 0000 2133 5400 1001 , KRS 0000 33 88 78 , 
z dopiskiem: PGŚnLi R - Z. Skiba-Nowogard . - dla osób chcących doko-

nać celowych wpłat na rehabilitację - darowizna. Serdecznie z góry dziękuję. Elżbieta Szewczyk-Skiba
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KOMPLEKSOWE 
Docieplanie budynków, 

malowanie, szpachlowanie, 
glazura, regipsy, hydraulika, 

adaptacje podasza
tel. 600 626 268

Naziemna 
Darmowa Telewizja

Cyfrowa. 
Programowanie kablówki. 
Kino Domowe – Instalacja. 

Tel. 602 698 253

NIERuCHOMOŚCI

• Sprzedam nowy lokal pod sklep 
spożywczy na os. Gryfitów. Tel. 695 
264 594, 783 570 060.

• Sprzedam mieszkanie  3  poko-
je  przy  ul:  Bankowej  I  piętro. 
-783 570 060 

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. Pił-
sudskiego 2a. 602 350 301

• Studio reklamy Vizart wynajmę 
pow. Reklamową 6,5x3m w Nowo-
gardzie przy ul. Warszawskiej 11 od 
13.06. tel. 605 522 340

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 3.  
604 284 597

• Sprzedam lub zamienię na miesz-
kanie duży dom po kapitalnym re-
moncieh na działce 1400 m2 w 
miejscowości Glicko. Cena 380.000 
zł Tel. 692383706 

• Kupię mieszkanie bezczynszowe/ 
niskoczynszowe, min 3pokojowe, 
60-80m 791443026

• Sprzedam nowe, własnościowe, 2 
pokojowe mieszkanie, 58 m kw, na 
os.  Gryfitów. Tel. 783 570 060

• Sprzedam działkę 5 ar. Własnościo-
wą Tel. 785 977 351

• Wynajmę  mieszkanie  3  pokojowe  
- 918521437  

• Do  wynajęcia  lokal  handlowy. – 
660143840 

• Sprzedam działkę budowlaną o 
pow. 1138 m2 w Żdżarach – 3km od 
Goleniowa + projekt, prąd na dział-
ce. Cena 59 tys. zł. Tel. 608 673 811

• Sprzedam garaż z energią elektr. 
Murowany w ciągu ul. 5 Marca. 
Cena 23  000 zł. Tel. 605  402  773 
(15.00-18.00).

• Do wynajęcia mieszkanie   2  
lub  3  pokojowe urządzone. Tel.  
693850197

• Stancja dla uczniów, pokój 2 osobo-
wy, osobne wejście, tel. 609 307 327

• SPRZEDAM    -   mieszkanie  3 po-
koje  III  piętro    69, 60  m2, środko-
we  przy  ul:  Bohaterów  Warsza-
wy  Tel.663321366  vis avis  PZM 
– otu.

• Pokój do wynajęcia Nowogard. 
609 004 967

• Sprzedam  mieszkanie  46  m   2 po-
koje .parter. Tel.604908983. 

•  Do wynajęcia pomieszczenie 180 
m2 ogrzewane, ciepła woda, toale-
ta. 609 245 816

• sprzedam mieszkanie bezczynszo-
we 62 m2 z zabudowaniami i dział-
ką 600 655 365

• Kupię mieszkanie dwupokojowe w 
Nowogardzie. 608 302 040

• Sprzedam   mieszkanie  własnościo-
we  na  Waryńskiego,  3  pokoje  oraz  
garaż.Tel.605856553,  913503246  
wieczorem

• Wynajmę lokal użytkowy Nowo-
gard ul. Warszawska 14. 60 m2, Tel. 
691 125 617

• Działka   budowlana  1500 m, z  
warunkami  zabudowy. Boguszy-
ce  39.000,- tyś zł.  SPRZEDAM. Tel  
519831390

• Sprzedam mieszkanie w Nowo-
gardzie i Dobrej, tel. 91-3910010, 
607607814

• Wynajmę lokal w Płotach 
695 044 663

• Garaż do wynajęcia ul. Boh. Warsza-
wy 21. Tel. 91 39 20 307

• Garaż  w  bloku   sprzedam   ul: Ko-
walska  1.Tel.784584294 

• BUDYNEK   -  gospodarczy    400  m2  
sprzedam. Tel. 502853573 

• Dom na wsi 130 m kw. z działką 25 
ar 153 000 zł, tel. 783 534 677

• Sprzedam mieszkanie dwupokojo-
we na parterze 50 m2 po general-
nym remoncie 91 88 41 510

• Sprzedam działkę w Żabówku z bu-
dynkami do rozbiórki. 33 47 96 357

• Do    wynajęcia      pokój   z  aneksem  
kuchennym. Tel;607289286

• Posiadam    garaż   do  wynajęcia  na  
ul;Zamkowej.Tel:  880341734

• LOKAL,  Handlowo-  Usługowy   
60  m2    do  wynajęcia, czynsz  
1500  zł + opłaty. Tel: 913920676,  
00494053169916

• Wynajmę kiosk ruchu od marca 
793 908 098

• Ponownie wynajmę garaż przy ul. 
Leśnej. 793 908 098

• Zamienię mieszkanie 67 m kw. II p. 
na dwa pokoje lub sprzedam, tel. 
667 926 528

• Garaż do wynajęcia przy ul. 5 Marca, 
tel. 91 39 25 191

• Sprzedam mieszkanie na wsi. Tel. 
517 726 665

• Sprzedam działkę ogrodową z al-
tanką nr 461 Nowogard, ul. 15 Lute-
go, tel. 515 285 619

• Sprzedam pół domu parterowego 
blisko Nowogardu. 530 326 198

•	 Oddam w najem 2 pokojowe w 
pełni umeblowane mieszkanie w 
Nowogardzie. Kontakt po godz. 
17.00. Tel. 601889596

• Do wynajęcia mieszkanie czteropo-
kojowe. 504 898 980

• Poszukuję do wynajęcia niedro-
go dwupokojowe mieszkanie. 
506 696 195

• SPRZEDAM   LUB   WYNAJMĘ  SKLEP    
na   wsi  80m2,wyposażony 39.000 
tyś. Tel.799251673.

• Sprzedam   pawilon   handlowy  z 
regałami o powierzchni   36  m2 
.Tel.601642390.

• DO  WYNAJĘCIA  DOMEK  - na  ład-
nej  posiadłości  5  km  od  Nowogar-
du.  TANIO. 508 404 788

• SPRZEDAM   działkę   budow-
laną  w Nowogardzie  0, 30 h 
.Tel.693850197.

• Wynajmę  pokój  z  używalnością  
kuchni  i  łazienki  .Tel.604422643.

• WYNAJMĘ  LUB  SPRZEDAM   MIESZ-
KANIE  -  4  pokojowe , bardzo  niski  
czynsz  własne  c.o. Tel.604441609.

• KWATERY  PRACOWNICZE,  STAN-
CJA  dla  uczniów  do  wynaję-
cia  w  domku  jednorodzinnym 
.TEL.609307327.

• SPRZEDAM  MIESZKANIE   OSTRZY-
CA .TEL.692692576.

• SPRZEDAM  -  Mieszkanie  4  poko-
jowe  lub  zamienię na  mniejsze 
Tel.606621142.

• Sprzedam  mieszkanie  na  wsi  55 
m2 .Tel.609633821.

• Do  wynajęcia  dwupokojowe  pow. 
36  m 2 mieszkanie  w  centrum  
Szczecina.Tel.602677563.

• Do  wynajęcia  lokal  o  pow. 75,5  m 
2 przy  ruchliwej ulicy  z  parkingiem 
.Tel.604977144.

• SPRZEDAM  garaż  ul:Jana Pawła  . 
Tel./608632325.

• Do  wynajęcia  garaż  ul: Zamkowa 
.Tel.508301854. po  16  godz.

• SPRZEDAM  działkę  budowlaną  
zbrojoną   467  m 2, ul: Kosynierów  
cena  85  tyś . zł Tel:504069800.

• SPRZEDAM  sklepik  szkolny.
Tel:724252357.

• SPRZEDAM  garaż  ul: Ponia-
towskiego  24  energia ,  kanał 
.Tel.602521671. Tel:602521671.

• Do  wynajęcia  mieszkanie  2  po-
kojowe  z  wyposażeniem  N-d  
ul:15 –go Lutego.  Od  kwietnia. 
Tel:606945398.

• Do  wynajęcia  mieszkanie  2 
pokojowe  a  wyposażeniem.
Tel.601870798./

• SPRZEDAM  przyczepę  campingo-
wą  na  budowę  lub  działkę  1000 
zł.Tel.501622613.

• SPRZEDAM   garaż   28  m 2, woda, 
prąd, ogrzewanie  24  tyś.zł.  ul: Woj-
ska Polskiego .   Tel.501622613.

MOTORyZACJA

• Sprzedam Skodę felicię combi LXI 
rok 1999 poj. 1.3 pierwszy wła-
ściciel, cena do uzgodnienia. 693 
877 559

• Sprzedam koło z felgą do 40 + opo-
na. 91 39 18 307

• Sprzedam Mitsubishi Pajero 3.2 
motor 2000 rok prod. 2000 diesel. 
Cena 26 000 zł. 665 544 518

• Sprzedam Renault Kangoo, samo-
chód ciężarowy rok prod. 2006 poj. 
1,5 DCI  elektr. Szyby, klimatyzacja, 
wspomaganie kierownicy, central-
ny zamek + alarm elektr. Sterowa-
ne lusterka. Po wymianie rozrządu, 
pompy wody, nowy akumulator, 
wymieniony olej i wszystkie filtry. 
Nowe klocki hamulcowe, nie wy-
maga wkładu własnego. Stan bdb 
Tel. 668 844 738 cena 11.000 zł do 
uzgodnienia.

• Kupię przyczepkę samochodo-
wą sprawną i zarejestrowaną. 605 
092 517

• Sprzeda opla Astrę, rok. 1992, 1,4 
bezn. + LPG, zarejestrowany, w 
pełni sprawny, cena 1200 zł, tel. 
510 680 139

• SPRZEDAM  -  Opel  Omega  B, 
2,0 poj.  gaz, 1995 r. cena  2,700,-
Tel.695982904.

• Sprzedam Renault Laguna hatch-
back, srebrny met., przeb. 119.000 
km (serwisowany), 04/2001, klima-
tronic, półskórzana tapicerka, el. 
szyby, lusterka, alufelgi 16» - opony 
zimowe, roleta szyby, stan zadbany, 
nowy serwis: olej, filtry, inne. cena 
11900 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam silnik citroen ZX 1,9 + 
skrzynia tanio. 785 040 945

• SPRZEDAM   Volkswagen   Vento  1,9 
TD    rok prod .1993.  Cena  2 000,-zł.
Tel.609966517.

• Sprzedam Audi A6 rok prod. 1997 
stan bdb. 91 39 25 952

• Sprzedam Hondę Prelude rok prod. 
1997 stan idealny. 663 732 809

ROLNICTWO

• Grykę sprzedam. Tel. 795 916 988

• Sprzedam słomę w snopkach i. Tel. 
782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG 
TEL. 783678070

• Sprzedam tanio króliki. 669 929 717

• Kupię łąki, nieużytki!!! Kontakt 91 39 
23 887, 696 443 643

• Kupię mieszankę zbożową dla 
kur. 91 39 20 307

• Sprzedam    prosiaki. Tel. 888757586 

• ORKA, talerzówka  / ciężka/,  siew  
agregatem. Tel 608013995. 

• Sprzedam byczka i dwie jałóweczki 
do 300 kg. Tel. 605 092 517

• Ziemię rolną kilka hektarów tanio 
sprzedam. 889 133 882

• Sprzedam żyto paszowe i kaczki 
skubane francuskie. 511 696 751

• Kupię  łubin, tel. 668 434 849

• Sprzedam  zboże,  grykę, łubin. Te l. 
502853573

• K u R K I – N I O S K I   Odchowa-
ne   7  tygodniowe.  SPRZEDAŻ  
OD 25  III  2013 r.  GOSPODAR-
STWO  DROBIARSKIE   ŻABOWO  
13. TEL.913910666

• Sprzedam kultywator Formsch-
mit 5,20 podwójny wałek. Cena do 
uzgodnienia tel. 601 860 644

• Siewnik  do  nawozu  AMAZON-
KA poj.500 kg. Sprzedam. Tel. 
667952806.

• Sprzedam  żyto  . Tel.609480049.

• Wałki  strunowe  dwurzędowe   do  
kultywatora  szer.3 m.  nowe ,  sprze-
dam  . Korytowo  38 .

• Sprzedam  siewnik  Amazonka  0,5 
ton   dwu  talerzowy.Tel.667952806.

• Obornik  sprzedam.Tel.793908098.

• Sprzedam siano w kostkach małych. 
500 835 336

• Sprzedam ziemniaki jadalne. 
518 488 713/714

uSŁuGI

• Usługi transportowe do 1 tony, Bus 
skrzyniowy i kryty. Tel. 693 716 085.

• Odśnieżanie dachów. Tel. 
607 137 081.

• Firma Usługowa „Zielona”. Wynajem 
sal na: konferencje, zebrania, szko-
lenia. Tel. 91 39 26 691.

• Usługi transportowe IVECO dostaw-
cze + laweta + bus osobowy do 9 os. 
Tel. 609 931 915, 607 580 172.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROBNE 
NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA RĄCZ-
KA”; 91 39 22 783, 784 79 22 70

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

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

• Bruk-lin układanie kostki brukowej. 
Tel. 607 083  893, www.bruk-linno-
wogard.com.pl

• Montaż ogrodzeń betonowych, far-
merskich i innych; 695  085 470; 91 
39 72 575

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

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty., bin-
dowanie, wydruki A3-A4 kolor, kse-
ro A3-A4 - kolor, laminowanie A3-
A4. Tylko u nas największy wybór 
okładek. Nowogard, ul. 700 lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Transport BUS-MAX. 784 053 493

• Usługi remontowo-budowlane, do-
cieplenia. 784 053 493

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. in-
nych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Reklamy 
Vizart. Nowogard, ul. 700 lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). tel 605 
522 340. 

• Usługi koparko- ładowarką + trans-
port Nowogard.  514172446   

• Remonty i wykończenia. 
601 567 369

• Nabór na nowe kursy semestral-
ne. Szkoła języków obcych „GER-
MANIC” Tel. 607  545  991, www.
niemieckinowogard.pl

• Kursy angielskiego www.angiel-
skinowogard.pl Tel. 607 545 991

• Mycie okien. 507 984 623

• J. angielski   -  697583403  

• Fast – Driver, tanie usługi trans-
portowe tel. 721 230 990

• Malowanie,  szpachlowanie,  pane-
le.Tel.788566432 

• Pogotowie budowlane. 
Tel.506040641 

• Układanie Polbruk i kamienia. Solid-
nie, fachowo i tanio. 669 589 863

• Organizowanie  kuligów  konnych  
Tel.607739866.  

• Remonty  mieszkań  w  środku   i   na   
zewnątrz  - 794 115 153 

• KOMPLEKSOWE -  Docieplanie  
budynków, malowanie, szpa-
chlowanie, glazura, regipsy,  hy-
draulika, adaptacja  poddasza.
Tel.600626268.

• PRANIE   DYWANÓW,  WYKŁADZIN, 
MEBLI   TAPICEROWANYCH, TA-
PICERKI  SAMOCHODOWEJ,  PO-
ŚCIELI  WEŁNIANEJ. SPRZĄTANIE  
BIUR  I  MIESZKAŃ. TEL.604373143,  
794229083  

• WWW.egoleniow.pl

• Remonty  mieszkań    -  solidnie. 
Tel.507369956

• TRANSPORT – PRZEPROWADZKI  
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Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15
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REGuLARNA LINIA MI KRO Bu SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

ROZKŁAD JAZDy Bu SÓW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E;  
12:25E;   13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E;  
11:55E;  14:00E;  15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZyK - Linia Regularna  
 TEL.   607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKu DO PIĄTKu:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

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

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

ROZKŁAD JAZDy POCIĄGÓW
SZCZECIN
5.07 (D), 6.20 (1), 7.52, 10.57 (D), 12.48 (2), 14.59 (3), 

16.50. 18.48.

KOŁOBRZEG
7.50 (1), 10.03 (2), 11.49, 13.57 (D), 15.49, 17.47 (3), 20.33

LEGENDA;
D - w dni robocze 
1 -  pon. do soboty.
2 - w soboty, niedziele i święta
3 - oprócz soboty.

SKŁAD 
DREWNA 

BuDOWLANEGO 

KULICE 2A
więźba dachowa, 

krawędziaki, deska, 
łata, kontrłata

Cena producenta
Tel. 726 169 098

ZAPRASZAM

Kino „ORZEŁ”
ZAPRASZA

01.03.2013 godz. 19.00
02.03.2013 godz. 19.00
03.03.2013 godz. 19.00

PARyŻ-MANHATAN
Komedia romantyczna, 2012, 80’

12 zł,  11 zł ulgowy, od lat 15

09.03.2013 godz. 19.00
10.03.2013 godz. 19.00

SĘP
Thriller, Polska, 2012, 133’

12 zł, 11 zł ulgowy, od lat 15

15.03.2013 godz. 19.00
16.03.2013 godz. 19.00
17.03.2013 godz. 19.00

PIĄTA PORA ROKu
Dramat obyczajowy, Polska 2012, 96’
12 zł, 11 zł ulgowy, od lat 15

23.03.2013 godz. 19.00
24.03.2013 godz. 19.00

BEJBI BLuES
Dramat obycz., Polska, 2012, 105’
12 zł,  11 zł ulgowy, od lat 15

Firmy usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2,4,6); 9:10(1,3,5,7); 10:05(A); 10:30(A,7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A,7); 14:05(A); 14:20(A,7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A,7); 16:50(A); 17:50(A,7); 18:20(A,7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A,7); 9,00(7,R); 9:25(A); 10:05(A,7); 10:40(A,7); 
11:40(A); 11:55(A,7); 12:20(A,7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A,7,R); 14:20(7); 14:30(1,3,5,7); 
14:35(2,4,6); 14:45(A,7); 15:15(A,7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A,7); 18:05(A,7,R); 19:05(A,7); 
19:25(A,7); 19:40(A,7); 20:15(A,7),
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A,7); 9:45(7,R); 10:10(A); 10:50(A,7); 
11:29(A,7); 12:26(A); 12:41(A,7); 13:05(A,7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A,7,R); 15:05(7); 
15:15(1,3,5,7); 15:20(2,4,6); 15:30(A,7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A,7); 18:50(A,7,R); 
19:50(A,7); 20:10(A,7); 20:35(A,7); 21:00(A,7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD
Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piąt-
ku oprócz świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świę-
tami; 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, 
czwartki, soboty oprócz świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz 
świąt; R – kurs do Reska

szybko – tanio. Tel.696138406

• DUR - DACH pokrycia i remonty da-
chów. 691 621 141

• Dachy, docieplenia. 785 562 104

• Docieplanie budynków, malowa-
nie, szpachlowanie, glazura, hy-
draulika, regipsy, adaptacja podda-
szy, tel. 600 626268

• TANIE SPRZĄTANIE biur, domów, 
mieszkań, osiedli, mycie okien,  po-
rządki w ogrodzie  tel. 721 230 990

• Kompleksowe remonty miesz-
kań, regipsy, szpachlowanie, ma-
lowanie, panele, terekota, glazu-
ra, instalacje wodne, centralne 
ogrzewanie, szybko solidnie. Tel. 
724 814 797, 694 196 159

• KOREPETYCJE Z MATEMATYKI 
PRZYGOTOWANIE DO ZALICZEŃ 
DLA LICEALISTÓW ORAZ GIMNA-
ZAIALISTÓW Tel: 723328678 e-mail 
matmand@op.pl

• ZAKŁAD    RADIOWO – TELEWIZYJ-
NY  NAPRAWA  sprzętu   RTV, Ko-
smalski  ul; Poniatowskiego  7.Tel. 
913921110,  603584553

• Ocieplenie, remonty i dachy, tel. 
692 562 306

• Korepetycje matematyka: SP, gim-
nazjum. 532 557 381

• Naprawa komputerów po 17.00. Tel. 
608 528 759

• USŁUGI   STOLARSKIE -  szero-
ki  zakres  robót ,  meble  na  wy-
miar  , wykończenia  łazienek  w 
drewnie ,  obudowy  z  drewna  
do  wanien  oraz inne nietypowe 
.Tel.609388503.

• NAPRAWA  SPRZĘTU  RTV  Sa-
wicki  ul:Kazimierza  Wielkiego  7  
.Tel.913920737.

• REMONTY  MIESZKAŃ  -  docie-
planie,kafelkowanie, tynkowanie, 
szpachlowanie, malowanie, regip-
sy.Tel.880690659.

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, rodzin-
ne, urlopowe, emerytalne – Niem-
cy, Holandia, Anglia, Irlandia, Da-
nia, Belgia, Austria, Włochy, Norwe-
gia, USA. Tel. 71 385 20 18 lub 601 
759 797

• Zatrudnię do pracy na fermę norek. 
Praca sezonowa z możliwością za-
trudnienia na stałe. 726 650 241 w 
godz. 8.30-14.30

• Zatrudnię kucharkę. 695 044 663

•   PRZYJMĘ  DO  PRACY  W  GOLE-
NIOWIE  -  osobę   z  doświadcze-
niem   w  prasowaniu  odzieży  Tel. 
608302040 

• Ferma norek w Maszkowie za-
trudni osoby do pracy sezo-
nowej, możliwość stałej pracy, 
605 284 748

• ZATRUDNIĘ  - KONSULTANTA  ORI-
FLAMA,bezpłatne  wpisowe, pre-
zenty.Tel:604189118

• Zatrudnię do sprzątania budynku, 
Tel. 696 016 786

• Przyjmę do pracy mechanika od 
kosiarek i pilarek spalinowych. 
608 328 095

• CHEMIA  -  KOREPETYCJE.
Tel.609307327.

• Przyjmę do pracy lodziarnia Nowo-
gard. Wymagana książeczka zdro-
wia. Praca od kwietnia do września. 
604 255 391

• OPERATOR   koparko-ładowarki  

szuka  pracy.Tel.509568616

• Posiadam  2  miejsca  na  zbiór  tru-
skawek  do  Szwecji.Tel.913925079.

• PRZYJMĘ   pracownika  do  bu-
dowlanki . Z doświadczeniem 
.Tel.606449702.

• KOREPETYCJE   -  MATEMATYKA.
Tel.532557381.

INNE

• Sprzedam  drewno  kominkowe  i  
opałowe. Transport. Tel.691466441

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

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, 
srebrna, 4 lementy: wzmacniacz, tu-
ner przestrojny, korektor, deck szu-
flada, stan idealny, używana spora-
dycznie, cena 780 zł do uzgodne-
nia. tel. 605 522 340.

• Sprzedaż  drewna kominkowego 
i opałowego  atrakcyjna  cena   - 
726 649 215 

• Sprzedam   sukienkę   komunijną.
Tel.692069168 

• SPRZEDAM    -  DREWO  KOMINKO-
WE   I   OPAŁOWE.TEL 667788820

• Sprzedam klatki na króliki wraz z 
kotnikami. 507 198 932

• KUPIĘ  ZŁOTO. TEL. 787809825

• Sprzedam    rębak   do  gałęzi.  
Tel.604952571

• SPRZEDAM – Owczarki  niemieckie. 
Tel.913910656

• SKuP PIŁ niesprawnych i zatar-
tych, Sihl, Husqvarna, cena 100 
zł, tel. 721 668 245, dojazd do 
klienta.

• Sprzedam magiel do pościeli stary 
trzywałkowy ze stołem, tel. 91 39 
20 608

• SPRZEDAM  -  meble  stylowe 
3  segmenty,  koloru  ciemnego  
cena  600,00zł. /do  uzgodnienia/. 
Tel.724049451. 

• 43 / 44  -  Sprzeda   drewno,   ga-
łęziówkę  i  zrębki  opałowe. Tel 
509821040

• SPRZEDAM  narożnik   lewy, trójkę,  
dwójkę,  jedynkę   + pufa. Lodów-
kę  INDESIT, stolik okrągły  /rozkła-
dany/. Tel. 784680032 

• Drewno opałowe, kominkowe, gałę-
ziówka, sprzedam, tel. 772 050 889

• Oddam szczeniaka 3 m-ce odroba-
czony. 886 482 794

• SPRZEDAM  - Harmonię    40 – 
basową   w  dobrym   stanie.
Tel.511627210

• SPRZEDAM    -  koncentrator   tlenu  
i  wózek  inwalidzki  w dobrym  sta-
nie. Tel: 882413611

• Sprzedam meble kuchenne. Tel  
782452026.

• TANIO  - Sprzedam  dwa fotele  i   
ławę .Tel.507228736.

• SPRZEDAM    suknie  ślubne  od  
200  zł,  manekiny,    lady  2  szt. 
Tel.604919210.

• Sprzedam  wyrówniarkę  do  drew-
na  i  tapczan  .Tel;913921002.

• SPRZEDAM   wieżę  LD  30 V, cena  
150  zł . Tel.514830447.

• Karp kroczek sprzedam. 91 39 
18 297
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ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

POŻyCZKA
Szybko, Tanio, Profesjonalnie

od 10 000 zł
• Specjalna oferta dla zadłużonych
• Dla osób fizycznych i  prowadzących 

działalność gospodarczą  
(nie wymagamy zaświadczeń z ZUS i US)
Tel. 91 818 25 36 • kom. 730 851 444

Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca

Ponownie otwarty punkt

Zapraszamy
ul. 3 Maja 44d

codziennie od 11 do 18

PIASEK, ŻWIR,   
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM  
DO KLIENTA
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

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

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Zawiadamiamy, 
że w Nowogardzie 

rozpoczęła działalność  

Kancelaria 
Radców  

Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca Prawny 
Radosław Górski oraz Radca  Prawny 
Paweł Iwan. Kancelaria mieści się przy  
Pl. Wolności 9, budynek dawnego 
hotelu „Cisy”, pokój nr 8 (parter). 

Telefony do Kancelarii: 
788-802-101, 694-403-733

APTEKA JANTAR
czynna w każdą 

niedzielę
od godz. 10.00 - 17.00

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

Soczewki 
progresywne  - 20%

Soczewki fotochromowe
i barwione  - 25%

Wiosenne Promocje

środy i piątki 
specjalistyczne 
badanie wzroku

Zostałeś poszkodowanym w wypadku jako
kierowca, pasażer, pieszy, rowerzysta?

Twoje małoletnie dziecko zostało poszkodowane?
Straciłeś kogoś bliskiego w wyniku wypadku?

• Pokrywamy wszystkie koszty związane z prowadzeniem sprawy 
• Wynagrodzenie za naszą pracę pobieramy dopiero po skutecznym
  wyegzekwowaniu odszkodowania na rzecz naszego Klienta.

Nowogard, ul. 700 Lecia 6A,  tel. 91 391 01 17
Goleniów, ul. Konstytucji 3 Maja 30,  tel. 91 407 17 94

Zgłoś się do nas: 

Kancelaria Odszkodowawcza RUBIKON

s. 2 s. 10, 11s. 5

Uratowały 
jej życie

Norki 
atakują

Rafał Urtnowski
Latać to 

jest to

ul. Boh. Warszawy 4b
Nowogard

tel. 532 512 703 

Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe 
leczenie stomatologiczne

Lekarz dentysta

Ewa Rosa

godz. przyjęć 
pn.-pt. 10.00 - 17.00

Pionierzy ratownictwa

60 lecie Pogotowia w Nowogardzie

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Czytaj s. 3 i 4

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, 
wszystkim PANIOM 

najserdeczniejsze życzenia 
samych promiennych uśmiechów w życiu codziennym, 

dużo ciepła w domach i pracy, radości zarówno 
o poranku jak i o zmierzchu. 

Spełnienia najbardziej nieoczekiwanych marzeń, 
wszelkiej pomyślności, satysfakcji, uznania,  

a przede wszystkim miłości najbliższych wraz  
z bukietem kwiatów składają:

 Burmistrz Nowogardu Robert Czapla
Zastępca Burmistrza Damian Simiński

Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Bielida
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Rodziny osób zmarłych w szpitalu nowogardzkim
mają prawo wyboru �rmy pogrzebowej

Szpital posiada własne „prosektorium”, za które
nie wolno pobierać opłaty za 2 pierwsze doby.

EntEr  II 
laptop

 serwis - komis

naprawiamy, 
sprzedajemy, 

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

Foto tydzień

Żurawie jako pierwsze zwiastują wiosnę. W ostatnich dniach poja-
wiły się już w naszych okolicach. Na zdjęciu klucz Żurawi który sfoto-
grafowaliśmy na nowogardzkim niebie w środę około godziny 17. Pta-
ki te mają na terenie naszej gminy miejsca gdzie gromadzą się na swoje 
„zgrupowania”. Między innymi setki ptaków corocznie obozuje w oko-
licach wsi Miętno i Lestkowo. 

Władze Nowogardu urządziły w dniu 5 Marca uroczystość pod po-
mnikiem na Placu Wolności, którą nazwały  „68 rocznicą odzyskania 
państwowości polskiej„. Złożono kwiaty, odczytano mowy- tylko nie 
wiadomo dlaczego, ponieważ 5 Marca 1945 roku stało się nie to co w 
tytule uroczystości. Tego dnia co najwyżej weszli tu czerwonoarmiści 
a radzieckie władze okupacyjne, administracji polskiej przekazały mia-
sto dopiero w czerwcu. No ale tradycji inspirowanej sowieckim oglą-
dem historii stało się zadość.   

Przez 9 miesięcy jeden ze sklepów M. Kowalczyk był zamknięty. Od 
05.03.2013 Sklep na ulicy 3 Maja wznowił ponownie swoją działalność, 
ku uciesze wielu  klientów. Na zdjęciu ekspedientka sklepu – pani Mał-
gorzata Czerniak.  

Pierwsza pomoc bezcenna 

Uratowały jej życie 
Wczoraj, tuż po godz. 8.00 na schodach prowadzących do Ośrodka Opieki Spo-
łecznej w Nowogardzie ataku serca doznała około 40-letnia kobieta. Dzięki na-
tychmiastowej reakcji dwóch pracownic socjalnych udało się ją uratować. 

Kobieta najprawdopodob-
niej przyjechała do ośrodka po 
odbiór świadczeń rodzinnych. 
Zwykle wypłacane są one z po-
czątkiem każdego miesiąca. 
Korzystała z pomocy OPS od 
dłuższego czasu. Nagle upadła 
tuż przy schodach prowadzą-
cych do Ośrodka. Na pomoc 
ruszyły jej dwie pracownice 
socjalne. 

Nasi pracownicy są przeszko-
leni z zakresu udzielania pierw-
szej pomocy. Dlatego też dosko-
nale wiedzieli co robić – mówi-
ła Teresa Skibska, kierownik 
OPS, która była świadkiem ca-
łej akcji. 

Pracownice socjalne reani-
mowały nieprzytomną kobie-
tę do czasu przyjazdu karetki. 
Następnie akcję podjęli przy-
byli na miejsce ratownicy me-
dyczni. Walka o życie kobiety 
trwała dobre kilkanaście mi-
nut. Po ustabilizowaniu para-
metrów życiowych chorą prze-
wieziono na plac manewrowy 
przy ul. Zielonej, skąd śmi-
głowcem zabrano do kliniki 
kardiologicznej w Szczecinie. 
Andrzej Więcek, który dowo-
dził akcją ratowniczą, przyzna-
je, że bez szybkiej reakcji pra-
cowników OPS, kobiety nie 
udałoby się uratować. 

To był zawał z migotaniem 
komór. W tym przypadku o ży-
ciu decyduje pierwsza minuta. 
W tym czasie kobiecie wykona-
no masaż serca. W ten sposób 

uratowano jej życie – przyznaje 
A. Więcek.

Zdaniem Artura Pietrzyc-
kiego, ratownika i instruktora 
Amerykańskiego Towarzystwa 
Kardiologicznego z Nowogar-
du, to najlepszy dowód na to, 
że każdy obywatel powinien 
przejść kurs z zakresu udziela-
nia pierwszej pomocy. 

Należy pamiętać, że pogoto-
wie ratunkowe nie zawsze jest 
w stanie dotrzeć do poszkodo-
wanego w odpowiednim czasie. 
Wówczas tylko szybkie podjęcie 
działań reanimacyjnych przez 
świadków zdarzenia daje duże 
szanse na przeżycie – mówi A. 
Pietrzycki, który promuje ideę 
udzielania pierwszej pomo-
cy prowadząc sekcję w Nowo-
gardzkim Domu Kultury. 

Instruktor podkreśla, że 

warto też się zastanowić nad 
przyłączeniem się gminy No-
wogard do programu „Ratuj 
z sercem”. To inicjatywa stwo-
rzenia w Polsce powszechnego 
dostępu do automatycznych 
defibrylatorów zewnętrznych, 
które może użyć do ratowa-
nia życia każdy, przeszkolo-
ny z zakresu pierwszej pomo-
cy obywatel. W urządzenia są 
wyposażane głównie budyn-
ki użyteczności publicznej np. 
lotniska, obiekty sportowe, 
urzędu publiczne. W progra-
mie uczestniczy już m.in. po-
bliska gmina Goleniów, któ-
ra zamontowała  defibrylator 
w tamtejszym Urzędzie Miej-
skim. 

Marcin Simiński 

Czwartek, 7 lutego. Kilkanaście minut po ósmej. Ul. 3 Maja.  W samochodzie trwa dra-
matyczna walka o życie kobiety, która zasłabła tuż przed wejściem do OPS. 

Pomóżmy sobie!
•	 Przyjmę narożnik pokojowy  tel. 665 - 566-856
•	 Przyjmę  wersalkę z fotelami oraz szafkę na dziecięce ubrania tel. 883-241-291 
•	 Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie, ławę pokojową i TV  tel.782-556-716
•	 Przyjmę fotel do biurka, informacja tel. 504-874-397 lub pod nr tel. red. 91 22-165 
•	 Przyjmę 2 fotele  jednoosobowe do spania dla dzieci  oraz narożnik pokojowy- tel.516 648-561 
•	 Przyjmę sprawną pralkę automatyczną tel.721 469-710 
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

P R O M O C J A
PÓŁ TONy OPAŁU

worek drewna  
GRATIS

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL 

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport 
Sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

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

Honorowe wyróżnienie 
„LAUR CISOWY” za rok 2012

Już po raz dwunasty Kapituła „Lauru Cisowego” zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej edycji ho-
norowych wyróżnień. W tym roku możliwe jest uhonorowanie osób indywidualnych, zespołów, sto-
warzyszeń, firm i instytucji z terenu miasta i gminy Nowogard za szczególne osiągnięcia i promowa-
nie Ziemi Nowogardzkiej na szczeblu gminy, powiatu, województwa, w kraju i za granicą w dwóch 
kategoriach:

Biznes i gospodarka
Działalność społeczna 
(w zakresie oświaty, kultury, sportu, opieki społecznej, opieki zdrowotnej i ochrony środowiska)
Kapituła może przyznać honorowe wyróżnienie Specjalny ”Laur Cisowy” osobom indywidual-

nym, zespołom, stowarzyszeniom, firmom i instytucjom, także z zagranicy, za szczególne zasługi dla 
miasta i gminy Nowogard oraz promowanie Ziemi Nowogardzkiej. 

Kapituła może również przyznać Złoty „Laur Cisowy” dla laureata, który w poprzednich latach 
otrzymał wyróżnienie , , Lauru Cisowego”.

Wymagane jest uzasadnienie zgłoszonej kandydatury i złożenie wniosku do dnia 29 marca 2013 r. 
do godz. 15:30 w Biurze Obsługi Interesanta, pok. nr 5, lub przesłanie pocztą na adres: Urząd Miejski 
w Nowogardzie, pl. Wolności 1, 72-200 Nowogard, z dopiskiem „Laur Cisowy”

Zarządzenie Burmistrza Nowogardu w sprawie zasad przyznawania honorowego wyróżnienia, , 
Laur Cisowy’’, Regulamin oraz Wniosek o przyznanie honorowego wyróżnienia zamieszczone  są na 
stronie internetowej www.nowogard.pl, w zakładce LAUR CISOWY 2012. Wniosek o przyznanie ho-
norowego wyróżnienia jest  dostępny w Biurze Obsługi Interesanta, pok. nr 5 w Urzędzie Miejskim w 
Nowogardzie, pl. Wolności 1. 

Informacji udziela Wydział Rozwoju Lokalnego i Funduszy, tel:913926293, 913925554, pok. 209, 
201, pl. Wolności 5, e-mail: promocja@nowogard.pl

Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla

Pionierzy ratownictwa 

60 lecie Pogotowia w Nowogardzie 
W dniu 8 marca 1953 odbyło się oficjalne otwarcie Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Nowogardzie. Dziś mija dokładnie 60 lat od tego 
wydarzenia.  Jak wyglądały początki organizowania pracy i struktury służby ratownictwa medycznego na naszym terenie opowiedzieli nam jedni 
z  pierwszych pracowników  stacji, pionierzy nowogardzkiego ratownictwa panowie Mieczysław Kąkolewski i Tadeusz Kozioł.  

Za nim utworzono stację po-
gotowia trzeba było przeszkolić 
ludzi. Kurs na ratownika zorga-
nizowano w 1949 roku. Szkole-
nie odbyło się w byłym, ponie-
mieckim przedszkolu, gdzie dziś 
jest restauracja i hotel Kame-
na przy ul. 3 Maja. Wówczas w 

budynku znajdowała się siedzi-
ba PCK-  organizatora szkoleń. 
Chętnych do zdobycia upraw-
nień było sporo. Jednym z nich 
był 20 letni wówczas Mieczysław 
Kąkolewski, który przyjechał do 
Nowogardu w 1945 roku z po-
wiatu inowrocławskiego. 

Od momentu przyjazdu do 
Nowogardu pracowałem w 
POM-ie przy ul. Młynarskiej, 
jako mechanik.  Miałem w tym 
fachu doświadczenie, które naby-
łem w czasie przymusowych prac 
w jednej z niemieckich fabryk na 
Kujawach. Dowiedziałem się, że 
PCK organizuje kurs na ratowni-
ka drogowego. Postanowiłem się 
zgłosić – wspomina pan Mieczy-
sław. 

Jak wyglądało szkolenie? 
Przyszli ratownicy uczeni byli 
podstawowej wiedzy z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy. 
Uczyli się więc nie tylko tamo-
wania krwotoków, zakładania 
opatrunków, ale także zabezpie-
czenia uszkodzonych kończyn. 
Ostatecznie przeszkolono kil-
kadziesiąt osób z terenu całego 
powiatu nowogardzkiego. Za-
świadczenie o pomyślnym za-
kończeniu kursu otrzymał też 
pan Mieczysław. Krótko po tym 
poszedł do wojska. 

Wróciłem z wojska w listopa-
dzie 1952 roku. Zacząłem szu-
kać pracy. Wtedy powiedziano 
mi, że przecież mam zapewnio-
ne zatrudnienie, właśnie dzię-
ki ukończonemu przed trzema 
laty szkoleniu na kierowcę po-
gotowia. 1 lutego 1953 otrzyma-

łem angaż  – mówi M. Kąkolew-
ski. Oprócz pana Mieczysława 
prace w nowogardzkim pogo-
towiu rozpoczęło również kil-
ka innych osób m. in.:  Antoni 
Kula, Antoni Kubiak, Tadeusz 
Jedynak, Apolinary Walkowski.  
Kierownikiem stacji został Mi-
kołaj Mazuryk, a szefem wcho-
dzącej w jej struktury Powiato-
wej Kolumny Transportu Sani-
tarnego, Zenon Urbaniak. Rok 
później do ekipy dołączył tak-
że Tadeusz Kozioł,  który w No-
wogardzie mieszkał od wiosny 
1946 roku. Przyjechał wraz z 
rodziną z dalekiej Syberii. Miał 
wówczas 10 lat. Najpierw musiał 
nadrobić wykształcenie. Później 
przyszedł czas na pracę. 

Byłem  elektrykiem na poczcie. 
Pracę załatwił mi  brat, któ-
ry poszedł w tym czasie do woj-
ska. Później dowiedziałem się 
właśnie od Mietka (Mieczysła-
wa Kąkolewskiego – dop. red.) , 
że jest miejsce w pogotowiu. Nie 
usiądziesz od razu na karetkę, 
ale na osobówkę, mówił.  Zgodzi-
łem się bez wahania  –– mówi T. 
Kozioł.  Pan Tadeusz został kie-
rowcom tzw. osobówek – sani-
tarek służących do obsługi le-
karskich wizyt domowych. 

Pamiętam, jak raz pojechali-

śmy do pacjenta, który mieszkał 
w  pobliskiej wsi. Wchodzimy do 
domu,  a chorego nie ma. Oka-
zało się, że pracuje w polu. Dłu-
go nie czekając pojechaliśmy do 
niego. Tam też lekarz zrobił za-
strzyk i wróciliśmy do bazy – 
wspomina z uśmiechem pan 
Tadeusz. 

Początki były trudne…
Dzisiaj nasi rozmówcy wspo-

minają te chwile z uśmiechem. 
Początki pracy w pogotowiu nie 
były jednak  „różowe”.W lutym 
nowogardzka stacja otrzymu-
je pierwsze samochody. Jeden 
marki Renault i dwa amerykań-
skie Dodge.  Były to jednak 

Pierwsi kierowcy nowogardzkiego pogotowia. Od lewej: Apolinary Walkowski, Stani-
sław Zgieb, Mieczysław Kąkolewski i Tadeusz Kozioł. 
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pojazdy, które przeszły szlak 
bojowy. Ich stan nie był naj-

lepszy. Zdarzało się, że karetki 
psuły się na trasie. 

Dodge’a od razu musieliśmy 
naprawiać. W silniku stuka-
ła panewka.  Ale najgorsze było 
francuskie auto. Cały czas pęka-
ły w nim tylnie resory. Niech pan 
sobie wyobrazi, że czasem jecha-
liśmy z porodem, a tu nagle było 
słychać brzęk metalu. Od razu 
było wiadomo, że to resor się roz-
sypał.  Zatrzymywało się samo-
chód, wkładało kołek drewniany 
między oś a karoserię i jechało 
dalej jak drabiniastym wozem– 
wspomina pan Mieczysław Ką-
kolewski. 

Zabieraliśmy do karetki pęczek 
drutu i narzędzia. Nigdy nie było 
wiadomo, czy na trasie samo-
chód nie odmówi posłuszeństwa 
– dodaje pan Tadeusz Kozioł.

Zdarzało się też, że w samo-
chodach zapalała się instalacja 
elektryczna. 

Pod siedzeniem był akumula-
tor rozruchowy.  Te cholery się 
zapalały. Woziliśmy woreczek z 
piaskiem, żeby w takich przypad-
kach zasypywać instalacje. Ga-
śnic wówczas nie było. Trzeba 
sobie było jakoś radzić – dodaje 
pan Mieczysław. 

Z samochodami był też 
kłopot na postoju. Szcze-
gólnie w czasie dużych mro-
zów. Ratownicy własnymi 
kożuchami nakrywali silni-
ki aut, żeby te nie zamarzały. 

Stan techniczny samocho-
dów to jedno. Ich wyposa-
żenie też pozostawiało wiele 
do życzenia. 

Trudno porównać tam-
te radiowozy, do tych, któ-
re dzisiaj jeżdżą. Wówczas 
na wyposażeniu były nosze i 
walizka z opatrunkami oraz 
podstawowymi lekami. Wozili-
śmy też spirytus do dezynfekcji - 
wspomina Tadeusz Kozieł. 

Ekipa karetki, w skład której 
obok kierowcy i sanitariusza za-
wsze też wchodził lekarz, mia-
ła jednak o wiele więcej zmar-
twień. 

Nie mieliśmy łączności radio-
wej z dyspozytorką w Nowogar-
dzie. Nie było też telefonów ko-
mórkowych.  Zresztą tych sta-
cjonarnych też było jak na lekar-
stwo. Zdarzało się, że kobieta ro-
dziła w drodze. Na szczęście, pra-
wie na każdej wsi była urządzo-
na mała salka porodowa, gdzie 
można było odebrać poród, ale 
też skorzystać z telefonu – mówi 
T. Kozioł. 

Punkty porodowe miały jesz-

cze, jedną dodatkową zaletę. 
Były wyposażone w telefony. 
Dzięki  temu ratownicy będą-
cy w trasie dowiadywali się, czy 
w czasie ich wyjazdu dyspozy-
torka nie otrzymała kolejnych 
wezwań od chorych w centra-
li. Zdarzało się też tak, że prze-
jeżdżającą karetkę ludzie zatrzy-
mywali na drodze prosząc o po-
moc. 

Nie wszyscy świętowali 
Choć stacja pogotowia rozpo-

częła działalność z początkiem 
lutego, oficjalne otwarcie odby-
ło się dokładnie w Dzień Kobiet, 
8 marca 1953 roku. Placówka 
mieściła się przy ul. Wojska Pol-
skiego 66 – tuż za znajdującym 
się tam obecnie sklepem spo-
żywczym zwanym popularnie  
„U Kwiatkowskiego”. Nie wszy-
scy jednak mogli świętować. 

Zebrano nas wszystkich dzień 
wcześniej, 7 marca.  Na 8 marca 
był szykowany zespół wyjazdo-
wy. Szpital zgłosił, że trzeba prze-
wieść do Szczecina kobietę z pato-
logią ciąży. Kierownik Urbaniak 
kazał nam ciągnąć zapałki. Naj-
krótsza jedzie – powiedział. Padło 
na mnie – śmieje się Pan Mieczy-
sław. I tak ominęła mnie  ta pod-
niosła uroczystość – dodaje. 

034 zgłoś się...
W drugiej połowie lata 60- 

tych ruszył remont szpitala przy 
ul. Wojska Polskiego. Przy szpi-
talu wybudowano także nową 
siedzibę dla pogotowia ratun-
kowego. W roku 1971 ratowni-
cy przenieśli się do nowego bu-
dynku. Wówczas, nowogardzkie 
pogotowie dysponowało już 13 
pojazdami. Każdy wyposażono 
w sprzęt radiowy. 

To była wielka rewolucja na 
tamte czasy.  Za pomocą radio-
stacji mogliśmy łączyć się z inny-
mi stacjami pogotowia. Co chwi-
la w kabinie samochodu było sły-
chać – 034 zgłoś się  – mówi T. 
Kozioł. 

Radiokomunikacja miała tak-
że inne zalety. 

Pracowało się o wiele łatwiej. 
Dzięki temu sprzętowi otrzymy-
waliśmy wezwania z dyspozytor-
ni. Ta wyposażona była także w 
możliwość nagrywania rozmów. 
Było to ważne w momentach, 
gdy ktoś składał skargi na naszą 
pracę – dodaje M. Kąkolewski.  
Warto dodać, że jedną z dyspo-
zytorek w nowogardzkim po-
gotowiu była pani Janina, żona 
pana Mieczysława.

Choć nowoczesność wkroczy-
ła w progi nowogardzkiego po-
gotowia ratunkowego, pracow-
nicy stacji musieli nadal o wie-
le spraw dbać we własnym za-

kresie.  Pomagali budo-
wać kanał najazdowy, 
który zresztą pozostał 
przy pogotowiu do dziś. 
Wciąż też odpowie-
dzialni byli za usuwanie 
usterek w pojazdach. 
Sami musieli dbać o to, 
by spora jak na tam-
te czasy flota samocho-
dów, była zawsze w peł-
nej gotowości do niesie-
nia ludziom pomocy. 

Piętno czasów...
Pionierzy ratownictwa me-

dycznego nie mieli łatwych cza-
sów. W latach 50 i 60- tych przez 
region przewinęła się fala groź-
nych chorób zakaźnych. 

Występowały u nas najgor-
sze choroby tamtych czasów tj.  
szkarlatyna, dyfteria (choroba 
dróg oddechowych dop. red.). 
Bez przerwy mieliśmy pod bo-
kiem Sanepid. Było bardzo duże 
zagrożenie epidemiologiczne. 
Sami też musieliśmy zabiegać o 
odpowiednią ilość środków de-
zynfekujących – wspomina pan 
Mieczysław. 

To nie było jednak jedyne 
zmartwienie pracowników po-
gotowia. Piętno na ich pracy od-
biła także sytuacja polityczna.  

Naprawialiśmy często samo-

chody lekarzom. Nie widzieliśmy 
nic w tym złego. W końcu na-
uczeni byliśmy ludzkiej solidar-
ności.  Oskarżono nas o łapówki. 
Poszły donosy do partii. Wsze-
dłem w konflikt z władzą. Wów-
czas zdałem funkcję kierownika 
kolumny sanitarnej, którą peł-
niłem po odejściu Z. Urbania-
ka. Był to rok 1970.  Wróciłem 
na stanowisko zwykłego kierow-
cy. Miałem bowiem po dziurki w 
nosie tego, co się działo – mówi 
pan Mieczysław. 

Panującą wówczas atmosfe-
rę doskonale też zapamiętał pan 
Tadeusz Kozioł. 

To było dla nas bardzo bolesne. 
Przecież wszyscy pracowaliśmy 
w trudnych czasach. Od samego 
początku tworzyliśmy to miejsce, 
budowaliśmy struktury, przy-
uczaliśmy nowych pracowników 
do zawodu. Byli jednak tacy, któ-
rzy w zamian za to wbijali nam 
nóż w plecy – dodaje pan Tade-
usz. 

Jest duma, ale i jest też żal...
I tak płynęło zawodowe, i nie 

tylko, życie obojga panów. Przy-
szedł czas na rozstania. 

Pierwszy z pracy odszedł pan 
Tadeusz. Jego karierę zawodową 
przerwała nagła choroba. Był 
rok 1984. 

Pamiętam to jak dziś. Przy-
wiozłem do szpitala kobietę z 
wypadku drogowego. Okazało 
się, że winda była zepsuta. Pa-
cjentkę trzeba było wnieść na od-
dział wewnętrzny, na  3 piętro. 
Nie było to łatwe, była bowiem 
dość postawną kobietą. Wnie-
śliśmy ją na górę i „urwał mi 
się film”. Obudziłem się drugie-
go dnia. Nade mną pochyliła się 
doktor Teresa Buragas i powie-
działa: Tadziu, ty już do pracy 
nie pójdziesz. Okazało się, że do-
stałem zawału serca od wysiłku – 
wspomina Pan Tadeusz. 

Więcej szczęścia miał pan 
Mieczysław. 

Ja dopracowałem do emery-
tury. Odszedłem z pogotowia w 
1990 roku, po 37 latach pracy. 
Ale później też zaczęły się proble-
my ze zdrowiem. Człowiek po-
święcał się dla innych, ale o swo-
je zdrowie nie miał kiedy zadbać. 
Lata pracy zrobiły swoje – mówi 
emerytowany pracownik pogo-
towia w Nowogardzie. 

Panowie choć opowiadają o 
swojej pracy z wielką dumą i 
przejęciem, mają żal, że dzisiaj 
pogotowie o nich zapomniało. 

Włożyliśmy tyle serca i własnej 
pracy w to, aby stworzyć podwa-
liny nowogardzkiego pogotowia. 
Firma o nas jednak nie pamię-
ta. Nawet nas nie zaproszono na 
obchody 60-lecia Wojewódzkiej 
Stacji Pogotowia Ratunkowego 
w Szczecinie – mówi z żalem M. 
Kąkolewski. 

Człowiek nie oczekuje dużo. 
Wystarczyło przesłać kartkę z 
podziękowaniami za lata pracy, 
które ja przypłaciłem zdrowiem 
– dodaje T. Kozioł. 

Żal jest uzasadniony. Bez po-
święcenia, które w swoją pracę 
włożyli pierwsi pracownicy po-
gotowia w Nowogardzie,  być 
może instytucja ta do dziś w 
naszym mieście by nie istniała. 
A tak, przy ul. Wojska Polskie-
go funkcjonuje nowogardzka fi-
lia Wojewódzkiej Stacji Pogoto-
wia Ratunkowego w Szczecinie, 
zatrudniająca obecnie 22 osoby 
(włącznie z personelem admi-
nistracyjnym). Jak wygląda ich 
codzienna praca i z jakimi pro-
blemami borykają się współcze-
śnie ratownicy pogotowia?  O 
tym napiszemy już w najbliż-
szym czasie. 

Marcin Simiński 

60 lecie Pogotowia w Nowogardzie

Janina Kąkolewska -  pozuje na samochodzie marki Skoda 1100, będącym na wypo-
sażeniu nowogardzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Zdjęcie wykonane przy ul. 
Wojska  Polskiego, pod koniec lat 50-tych.  

Tadeusz Kozioł. Rok. 1958.

Rok 1957 r. za kierownicą sanitarki Mieczysław Kąkolewski
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Wyglądało bardzo groźnie

Zderzyły się pojazdy na Boh. Warszawy
Rozbite  samochody, leżący ranny  młody mężczyzna na chodniku, pogotowie, policja i straż oraz spora grupa obserwatorów. Do groź-
nej kolizji doszło we wtorek  5 Marca na ulicy Boh. Warszawy w Nowogardzie. Zderzyły się 2 auta, ranny mężczyzna został  odwieziony  
przez ambulans do szpitala.

  W wtorek  około godzi-
ny 14:40 na  odcinku prostej 
drogi  doszło do groźnej koli-
zji, w której brały udział  po-
jazdy m-ki Mercedes  Pyta-
my o wypadek na Komisaria-
cie nowogardzkiej Policji-  Po-
twierdzam, że  w dniu 5 - Mar-
ca około godziny 14:40 dyżurny 
Komisariatu Policji w Nowo-
gardzie został powiadomiony 
o zdarzeniu drogowym, któ-
re miało miejsce w Nowogar-

dzie na ulicy Bohaterów War-
szawy. Po otrzymaniu zgłosze-
nia dyżurny natychmiast skie-
rował w miejsce kolizji patrol 
policjantów, który po przybyciu 
potwierdził to zdarzenie. Jak 
doszło to tego groźnego zda-
rzenia? - Kierujący pojazdem 
Marki  Mercedes w wyniku nie-
zachowania bezpieczniej od-
ległości od pojazdu m-ki Opel 
najechał mu w tylnią część. W 
wyniku tego  zdarzenia dość 
znacznemu uszkodzeniu ule-
gły dwa pojazdy. Sprawcą zda- rzenia okazał się kierujący po-

jazdem Mercedes - mieszkaniec 
Nowogardu, który został uka-
rany mandatem karnym. Ko-
lizja mimo, że wyglądała bar-
dzo groźnie i niebezpiecznie to 
wiem, że poszkodowanemu na 
szczęście  nic groźnego się nie 
stało, ale na wszelki wypadek 
został on zaopatrzony  w koł-
nierz ortopedyczny i przewie-
ziony do szpitala na badania. 
Co do stanu trzeźwości  to z całą 
pewnością nie budził on wątpli-
wości, gdyż wszyscy uczestnicy 
zdarzenia byli w 100% trzeźwi 

- skomentował  podinspektor 
Mariusz  Nowak po. Komen-
danta Komisariatu Policji w 
Nowogardzie.  

Ten fragment Boh Warsza-
wy nie należy do szczęśliwych 
miejsc .Mimo prostej drogi i 
dobrej widoczności zdarzają 
się tu często incydenty drogo-
we. Być może jest to spowodo-
wane niestety zbyt duża pręd-
kością z jaką  z lubością po Bo-
haterów Warszawy niektórzy 
kierowcy od dawna  się poru-
szają.

Jarek Bzowy

Skąd przywędrowało agresywne zwierzę? 

Atak norki w Sąpolnicy 
Pięć królików padło ofiarą norki, jaka przypałętała się nie wiadomo skąd na jed-
ną z posesji w Sąpolnicy. 

Sprytne zwierzę weszło do klatki nocą. Nad 
ranem właściciele zauważyli otwarte boksy, a 
pod nimi grasującą norkę. Futrzak nie przejął 
się zbliżającymi ludźmi. Nawet wydał oryginal-

ny „okrzyk” na ich cześć. 
Kiedy nas zobaczyła,  zaczęła „krzyczeć” i bie-

gać wokół klatek. Udało nam się ją złapać – mó-
wią właściciele posesji, na którą zawitała, naj-
wyraźniej nie w pokojowych celach, norka. 

Okazało się, że łupem futerkowego gryzonia 
padło pięć królików. Jeden cudem uszedł z ży-
ciem, uciekając z klatki, w czasie gdy norka wy-
kańczała „zbrodnie”. Sama zresztą szybko zapła-
ciła za to najwyższą karę. Została zabita przez 
właścicieli królików. 

Mieszkańcy są pewni, że norka uciekła z jed-
nej z działających w gminie ferm. Są tym faktem 
tym bardziej zaniepokojeniu, bo jak już infor-
mowaliśmy podobny zakład chce wybudować 
w ich okolicy jeden z nowogardzkich przedsię-
biorców. Powiatowy Lekarz Weterynarii wątpi 
jednak w to, że norka w Sąpolnicy to okaz ho-
dowlany. 

Moim zdaniem to było dziko żyjące zwierzę, 
które kiedyś przedostało się do naszego środowi-
ska z transportu. Poza tym w okolicy Sąpolnicy 
nie ma tego typu hodowli. Najbliższa jest w Wy-
szomirkach.  Stąd też wątpliwie jest, aby zwierzę 
przywędrowało aż z tak daleka. Oczywiście ist-

nieje prawdopodobieństwo, że 
to norka hodowlana, ale mi-
nimalne. Fermy są teraz tak 
szczelnie zamykane, że zwierzę-
ta praktycznie nie mają szans 
na ucieczkę – mówi Zdzisław 
Czerwiński. 

Tego się jednak już raczej nie 
dowiemy. Identyfikacja zwie-
rzęcia jest bowiem nie możli-
wa. Jak poinformował nas po-
wiatowy lekarz weterynarii ho-
dowcy norek nie są  już zobo-
wiązani wszczepiać w zwierzę-

ta specjalnych chipów,  na któ-
rych zapisywano dane właści-
ciela. Nawet po oględzinach, 
trudno by było więc uznać, 
czy zwierze uciekło z hodow-
li, czy przyszło do Sąpolnicy z 
lasu. Jedno jest pewne. Narobi-
ło dość sporych szkód (o war-
tości ok. 350 zł) i jeszcze bar-
dziej (o ile to możliwe)  znie-
chęciło mieszkańców do swo-
jej populacji. 

Marcin Simiński

Miejsce „zbrodni” - klatka z zagryzionymi przez norkę królikami. 

Na zdjęciu norka, którą złapali i zabili mieszkańcy Sąpolnicy. 
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PARAFIA PW. WNIEBOWzIęCIA NMP: Msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 
12:30, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00) Karsk: 9:00; Olchowo: 11:00; Wojcieszyn: 12:00; Dą-
browa: 10:00.  Msza św. w tygodniu (od pn do pt): 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)     
Msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00).    www.wnmp.info
PARAFIA PW. ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO: Msza św. w niedzielę:.  7.30, 9.00; 11.00, 
12.30 i 18.00 (w lipcu i sierpniu o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   Msza 
św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00).   www.rafalkalinowski.republika.pl
PARAFIA PW. MB FATIMSKIEJ: Msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Mięt-
no: 13.00.  Msza św. w tygodniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00.    
www.mbf-now.firmeo.biz 

Informacje Parafialne
Vox    Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:

Słowa Ewangelii według Świę-
tego Łukasza

(Łk 15, 1-3.11-32) Syn marno-
trawny

W owym czasie zbliżali się do 
Jezusa wszyscy celnicy i grzesz-
nicy, aby Go słuchać. Na to szem-
rali faryzeusze i uczeni w Piśmie. 
Ten przyjmuje grzeszników i 
jada z nimi. Opowiedział im wte-
dy następującą przypowieść: Pe-
wien człowiek miał dwóch synów. 
Młodszy z nich rzekł do ojca: Oj-
cze, daj mi część majątku, która 
na mnie przypada. Podzielił więc 
majątek między nich. Niedługo 
potem młodszy syn, zabrawszy 
wszystko, odjechał w dalekie stro-
ny i tam roztrwonił swój majątek, 
żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko 
wydał, nastał ciężki głód w owej 
krainie i on sam zaczął cierpieć 
niedostatek. Poszedł i przystał do 
jednego z obywateli owej krainy, 
a ten posłał go na swoje pola żeby 
pasł świnie. Pragnął on napełnić 
swój żołądek strąkami, którymi 
żywiły się świnie, lecz nikt mu ich 
nie dawał. Wtedy zastanowił się i 
rzekł: Iluż to najemników mojego 
ojca ma pod dostatkiem chleba, 
a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i 
pójdę do mego ojca, i powiem mu: 
Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu 
i względem ciebie; już nie jestem 
godzien nazywać się twoim sy-
nem: uczyń mię choćby jednym z 
najemników. Wybrał się więc i po-
szedł do swojego ojca. A gdy był 
jeszcze daleko, ujrzał go jego oj-
ciec i wzruszył się głęboko; wy-
biegł naprzeciw niego, rzucił mu 
się na szyję i ucałował go. A syn 
rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszy-
łem przeciw Bogu i względem cie-
bie, już nie jestem godzien nazy-
wać się twoim synem. Lecz ojciec 
rzekł do swoich sług: Przynieście 

szybko najlepszą szatę i ubierzcie 
go; dajcie mu też pierścień na rękę 
i sandały na nogi. Przyprowadźcie 
utuczone cielę i zabijcie: będziemy 
ucztować i bawić się, ponieważ ten 
mój syn był umarły, a znów ożył; 
zaginął, a odnalazł się. I zaczęli 
się bawić. Tymczasem starszy jego 
syn przebywał na polu. Gdy wra-
cał i był blisko domu, usłyszał mu-
zykę i tańce. Przywołał jednego ze 
sług i pytał go, co to ma znaczyć. 
Ten mu rzekł: Twój brat powró-
cił, a ojciec twój kazał zabić utu-
czone cielę, ponieważ odzyskał go 
zdrowego. Na to rozgniewał się i 
nie chciał wejść; wtedy ojciec jego 
wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on 
odpowiedział ojcu: Oto tyle lat ci 
służę i nigdy nie przekroczyłem 
twojego rozkazu; ale mnie nie da-
łeś nigdy koźlęcia, żebym się za-
bawił z przyjaciółmi. Skoro jed-
nak wrócił ten syn twój, który roz-
trwonił twój majątek z nierządni-
cami, kazałeś zabić dla niego utu-
czone cielę. Lecz on mu odpowie-
dział: Moje dziecko, ty zawsze je-
steś przy mnie i wszystko moje do 
ciebie należy. A trzeba się weselić i 
cieszyć z tego, że ten brat twój był 
umarły, a znów ożył, zaginął a od-
nalazł się.

Przy mnie wszystko moje do 
ciebie należy

Przypomniała mi się scena 
sprzed ponad dwudziestu laty. Po-
szedłem wtedy z kolegą do kina. 
Tytułu filmu nie podam, żeby 
nie robić reklamy. Zresztą chyba 
nie trzeba. W każdym razie film 
okazał się bardzo dobry. Gdy wy-
szliśmy z kina padło pytanie. Nie 
pamiętam kto je zadał, bo chy-
ba razem pomyśleliśmy wtedy o 
tym samym. Chodziło o to, czy w 
tym filmie pojawiła się jakaś sce-
na, którą można byłoby po pro-
stu wyciąć. Zgodnie doszliśmy do 
wniosku, że raczej nie. Jakby ktoś 
się uparł, to zawsze mógłby zna-
leźć coś do wycięcia. Ale my nic 
takiego nie znaleźliśmy.

Myślę, że podobnie jest z tą 
przypowieścią. Otrzymaliśmy ją 
dzięki świętemu Łukaszowi, za 
co powinniśmy być mu bardzo 
wdzięczni. I pewnie jesteśmy, 
bo choć jest długa, jak na 
przypowieść, to wydaje się, że 
nie można nic w niej pominąć. 

Zresztą podobnie jest, jeśli 
chodzi o wszystkie pozostałe 
przypowieści i nie tylko. Dlatego 
warto czytać Pismo Święte, a 
szczególnie Nowy Testament, bo 
nie da rady przy nim się nudzić.

A wracając do naszej przypo-
wieści, to jest chyba jeszcze coś, 
co przykuwa naszą uwagę. Widzi-
my dwóch synów, jak to zazwy-
czaj bywa, mocno różniących się 
od siebie. Jeden odważniejszy, cie-
kawy świata a zarazem siebie, czy 
da sobie radę, gdy w ten świat pój-
dzie. I ten drugi, który zostaje w 
domu, bo pewnie lubi spokojne 
życie, bez zbędnego ryzykowania. 
A z drugiej strony, mimo trwania 
w sytuacji zewnętrznie spokojnej, 
tak wiele w nim wewnętrznego 
niepokoju. Dwie różne postawy, 
a jednak może okazać się, że obie 
łatwo odnaleźć w swoim życiu.. 

Weźmy pierwszego lepszego 
obywatela. Musi być wierzący. Do 
tego musi być wdzięczny Panu 
Bogu za to wszystko, co od niego 
otrzymał. Czyli musi być świado-
my swoich talentów, zdolności, 
możliwości. Im więcej ich posia-
da i ta świadomość jest pełna, tym 
lepiej. Bo tu robi się najciekawiej. 
Zaczyna taki ktoś mierzyć się z 
życiem korzystając z tego co ma. 
I nie byłoby w tym nic niewłaści-
wego, gdyby nie fakt, że Pan Bóg 
zostaje odsunięty na dalszy plan. 
Może On tylko cierpliwie czekać 
i obserwować, kiedy delikwento-
wi powinie się noga. Bo że tak bę-
dzie, to tylko kwestia czasu.

Z kolei inny ktoś chodzi su-
miennie do kościoła. Przystępu-
je do sakramentów tak jak przy-
kazania nakazują. Może czasem 
przyjść mu do głowy pomysł, żeby 
trochę więcej serca włożyć w to, 
co robi dla Pana Boga. Ale w koń-
cu przecież nie jest tak źle, biorąc 
pod uwagę innych, a szczególnie 
tych, co nie chodzą do kościoła. 
Za grosz w tym radości.

Ciekawe. Może faktycznie ta 
przypowieść bardzo pasuje do 
mojego życia. A że kończy się 
szczęśliwie, to mógłbym mieć na-
dzieję, że i w moim życiu będzie 
podobnie. Tak, tylko musiałbym 
wreszcie docenić swojego Ojca i 
znaleźć radość w byciu z Nim.

Ks. Grzegorz Podlaski

Wiśniewski Sławomir, lat 34, zmarł 04.03.2013r, pogrzeb 
11.03.2013r, Masza odbędzie w Parafii WNMP  o godz. 12:00 

Stefan Cyran, lat 87, zmarł: 06.03.2013r, pogrzeb: 09.03.2013r, 
pogrzeb odbędzie się o godz. 12:00 na cmentarzu w Nowogar-
dzie. 

Maria Łokaj, lat 79, zmarł 06.03.2013r, pogrzeb: 08.03.2013  
pogrzeb odbędzie się o godz.14:00 na cmentarzu w Nowogar-
dzie. 

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie

KOBIETA W SZTUCE
Kazimiera Linkiewicz – PLASTYKA
Aleksandra Petrusewicz – POEZJA

Patris Kozdavsky – MUZYKA
Uroczyste otwarcie 11 marca /poniedziałek/ 2013 o g. 16.30
ZAPRASZAMY

Kazimiera Linkiewicz. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięk-
nych Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu. Urodziła się 
i wychowała w Nowogardzie. Tu podjęła pracę jako nauczyciel 
wychowania plastycznego w Liceum Ogólnokształcącym. W 
1978 roku na stałe opuściła Nowogard i przeniosła się do Po-
lic. Założyła rodzinę, pracowała w Zespole Szkół w Policach. 
Jest członkiem Stowarzyszenia Artystów Integracji Europej-
skiej „SAIE” w Szczecinie. Zajmuje się głównie grafiką (linoryt, 
monotypia, piórko i techniki własne), malarstwem, ceramiką.

Jest laureatką wielu nagród i wyróżnień, uczestniczką wystaw 
i plenerów w kraju i za granicą. Ta wystawa jest już piątą zor-
ganizowaną w Bibliotece Miejskiej w Nowogardzie (1991, 2008, 
2011 i 2012). Część prezentowanych prac powstała specjalnie z 
myślą o tej wystawie.

Aleksandra Petrusewicz. Szczecińska pisarka i poetka. Au-
torka książek dla dzieci i dorosłych, wspaniała gawędziarka, 
zajmuje się również teatrem i śpiewem.

Patris Kozdavsky. Absolwentka Uniwersytetu Muzycznego 
im. F. Chopina w Warszawie. Skrzypaczka.
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Pamięci Romana Saniuka 

Ślady dobroci

Jest taki pogląd, że świat 
nie jest zły, jest w nim je-
dynie zbyt mało dobra. W 
obecnej codzienności, którą 
cechuje coraz bardziej bez-
względna rywalizacja i walka 
ten brak jest coraz bardziej 
dojmujący. Widzimy to przy 
wielu okazjach, kiedy trze-
ba pochylić się nad jakimś 
problemem, czy cierpieniem 
bliźniego. A w czasie trud-
nym polaryzują się charak-
tery wielu ludzi. Wówczas 
okazuje się, że tych, którzy 
w chwili próby są w stanie 
unieść ciężar dobra jest tak 
niewielu. I jeśli jedna  z ta-
kich osób odchodzi, to od-
chodzi wraz z nią też ważna 
cząstka wrażliwości, pomocy 
i współczucia. 

Minął miesiąc, jak odszedł 
od nas Roman Saniuk, były 
mieszkaniec Strzelewa, a wraz 
z nim ta cząstka dobra, któ-
rą starał się dawać swoim bli-
skim; rodzinie, przyjaciołom, 
kolegom, bliższym i dalszym 
znajomym. Z szacunkiem od-
nosił się do każdego. Zawsze 
żywo zainteresowany sprawa-
mi swojej wsi. Sam był organi-
zatorem wielu imprez sporto-
wych, poświęcając swój czas i 
środki. Bo, jak mówił, - na tej 
wsi już wszystko ludziom za-
brano, została tylko nadzieja. 
Bo wierzył w to, że jeśli każdy 
z nas dołoży z siebie choć tro-
chę pracy, czasu, tego dobra 
do wspólnoty naszego życia, 
to wcale nie musi być tak źle. 

Pomagał szkole, współtwo-
rzył wiele wiejskich festiwa-
li, ponieważ uważał, że ważne 
jest to, aby nasza młodzież też 
miała choć namiastkę tego, co 
mają młodzi ludzie w mieście. 
Bo to rozwija, uwrażliwia i 
buduje tożsamość. Jest w cen-
trum wsi plac taneczny, który 

wykonał sam dla mieszkań-
ców Strzelewa, aby mieli gdzie 
się spotkać i zaznać trochę ra-
dości. Bo, myślę, wierzył też i 
w to, że przy tej okazji ktoś po-
patrzy i powie. W tej całej nie-
mocy, coś dobrego można jed-
nak zrobić. 

Tu żył i mieszkał wiele lat, tu 
też znali go wszyscy, jeszcze z 
pracy w spółdzielni, a później 
jak sam prowadził swój za-
kład.  I owszem, jak mawiają, 
nie ma ludzi idealnych, ale na 
co dzień dawał przykład tego, 
że nie warto „ściemniać”, bo 
w życiu warto być uczciwym, 
szczerym, pracowitym i do-
brym. I taki był, o czym za-
świadcza tak wielu ludzi ze 
Strzelewa, którzy pojechali na 
nowogardzki cmentarz, aby 
pożegnać naszego Romka. 

Był radnym, przewodni-
czącym Ludowych Zespo-
łów Sportowych, Rady Rodzi-
ców w SP Strzelewo, można 
by jeszcze kilka ważnych spo-
łecznie funkcji wymienić, ale 
dla mnie i wielu jego przyja-
ciół najważniejsze było to, że 
był po prostu, po chrześcijań-
sku, porządnym człowiekiem. 
I dlatego ważne jest, aby po 
dobrym człowieku, dobre sło-
wo, w naszym małym, lokal-
nym świecie, zostało. 

O życie walczył z wielką de-
terminacją do końca, organi-
zując powiatową akcję daw-
ców szpiku – skuteczną - ale 
nie zdążył. Nie przegrał jed-
nak tej walki o życie, bo nie 
przegrał walki o istotę życia, 
jak mówi poeta Horacy - „non 
omnis moriar” - „nie wszy-
stek umrę” - długo będziemy 
odnajdywać ślady tego dobra, 
które po sobie zostawił. 

Wyrazy współczucia dla Ro-
dziny 

Zygmunt Heland 

Spotkanie z młodzieżą w Bibliotece

Franciszek Tarczykowski  
wojna oczami chłopca

W ostatnim dniu lutego w 
czytelni Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej w Nowogardzie 
odbyło się spotkanie uczniów 
z Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych im. S. Staszica z Pa-
nem Franciszkiem Tarczy-
kowskim, emerytowanym na-
uczycielem języka polskiego. 

Pan Franciszek interesująco 
mówił o wojnie i okupacji wi-
dzianej oczami chłopca szko-
ły powszechnej. Główną cześć 
jego wystąpienia stanowiły re-
lacje (poparte dokumentami 
udostępnionymi zebranym) o 
uczestnictwie w tajnym suro-
wo zabronionym nauczaniu. 

Była to druga lekcja historii 
przedstawiona przez łącznika 
AK i aktywnego członka Polski 
Walczącej odznaczonego nie-
zwykle cennym dla niego me-
dalem Polskiego Państwa Pod-
ziemnego i Tajnej Organizacji 
Nauczycieli.

Kazimiera  Fecak

Witam serdeczne. Na po-
czątku chciałby wszystkim Pa-
nią życzyć wszystkiego naj-
lepszego w dniu ich święta. 
W tym tygodniu chciałbym 
zwrócić Państwa uwagę na 
dwa filmy. Pierwszym z nich 
jest wspaniała komedia o na-
miętności w doborowej obsa-
dzie z TOMMY LEE JONES I 
MARYL STREEP  pt. „DWO-
JE DO POPRAWKI” . Film 
opowiada o dwojgu ludzi nie-

zwykle do siebie przywiąza-
nych, jednakże po kilkudzie-
sięciu latach małżeństwa Kay 
chce na nowo podsycić at-
mosferę uczuć w swoim mał-
żeństwie. Bohaterka dowiadu-
je się, że w ich mieście prze-
bywa specjalista zajmujący się 
relacjami partnerskimi Ber-
nie Field (Steve Carell). Po-
stanawia więc nakłonić swo-
jego sceptycznie nastawione-
go męża Arnolda , by wyruszył 
wraz z nią na tygodniowy tur-
nus a jest to niełatwe zadanie. 
Jednakże prawdziwym wyzwa-
niem dla obojga będzie mo-
ment, w którym będą musieli 
na nowo rozniecić iskrę , dzię-
ki której dawno temu postano-
wili być razem.  Film dostępny 
na nośnikach dvd.

W tym tygodniu miał pre-
mierę drugi film jaki chciał-
bym polecić Państwu. SKY-
FALL    to jeden z najwspa-
nialszych filmów o przygo-

dach najsłynniejszego agenta 
Jej Królewskiej Mości. Bond. 
James Bond – to nazwisko 
zna każdy. Po ataku na siedzi-
bę MI6,  M zostaje zmuszo-
na do przeniesienia siedziby 
do podziemnego centrum. Jej 
każdy krok śledzi nowy prze-
wodniczący Komitetu Wywia-
du i Bezpieczeństwa, Mallory. 
M może zaufać tylko Bondo-
wi. Agent  007 podąży śladem 
tajemniczego Silvy – geniu-
sza zbrodni – którego nic nie 
powstrzyma przed wprowa-
dzeniem w życie zbrodnicze-
go planu zemsty.  Zapierające 
dech sceny akcji, piekne ko-
biety, egzotyczne plenery, nie-
samowite gadżety i nikczemne 
czarne charaktery. 

  Film dostępny na nośni-
kach blu-ray i  dvd. 

Dziękuję i  życzę miłego 
oglądania. 

Mirosław Hnatów

wYPoŻYCZALNiA 
DVD

PHU mirAN
ul. 5 marca 5A   

nowogard 
tel. 600 354 083

Codziennie 
pn-sb 12-19.30

Niedziela nieczynne
wypożyczanie od soboty 

do poniedziałku za cenę doby

Warto obejrzeć
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Ponownie otwarty punkt

Zapraszamy
ul. 3 Maja 44d

Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA
tel. 504 872 700   
Z DOWOZEM DO KLIENTA

REKLAMA
w Dzienniku Nowogardzkim

e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Szanowni Państwo!
Na pewno  wielu z Was zaobserwowało u siebie problem z wyraźnym i 

ostrym widzeniem z bliskich odległości. Codzienne czynności takie jak czy-
tanie gazet, napisanie SMS czy odczytanie informacji na lekach, kosmetykach 
staje się uciążliwe. Pogorszenie się wzroku po około 40 roku życia jest natural-
nym procesem, wynikającym z fizjologii oka człowieka. Nie jest to jednak po-
wód do niepokoju, ponieważ istnieją rozwiązania, które przywracają naturalne 
i wyraźne widzenie. Najpowszechniejszą metodą zapewniającą prawidłowe wi-
dzenie przedmiotów  na każdą odległość są okulary korekcyjne. Ze względu na 
konstrukcję i wynikające z niej możliwości wyróżnia się następujące soczewki 
okularowe:

Jednoogniskowe – mogą służyć do czytania lub do dali. Zaletą soczewek 
jednoogniskowych jest wyraźny, szeroki obraz na daną odległość. Jednak oso-
bom korzystającym z  dwóch par okularów, ciągła ich zmiana – pamiętanie o 
ich zabraniu- może sprawiać wiele kłopotu i nie zapewnia oczom wygodnego 
funkcjonowania.

Dwuogniskowe – zapewniają dobre widzenie zarówno do dali i bliży, nieste-
ty odległości pośrednie np. ekran komputera, GPS, są niewyraźne, a widoczny 
segment do bliży sprawia, że takie okulary wyglądają nieestetycznie. 

Progresywne – to najbardziej zaawansowane i wygodne rozwiązanie. Za-
pewniają wyraźne i ostre widzenie niezależnie od odległości oraz wady wzroku. 
Nowoczesne okulary progresywne dzięki rozwojowi techniki tworzone są me-
todą obróbki cyfrowej, która zapewnia maksimum dopasowania do indywidu-
alnych potrzeb każdego użytkownika; gwarantują szybką adaptację i komfort.

W celu dopasowania odpowiedniej korekcji okularowej należy wykonać 
specjalistyczne badanie widzenia w gabinecie optometrycznym lub okuli-
stycznym.

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

Soczewki 
progresywne  - 20%

Soczewki fotochromowe
i barwione  - 25%

Wiosenne Promocje

środy i piątki 
specjalistyczne 
badanie wzroku

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

Soczewki 
progresywne  - 20%

Soczewki fotochromowe
i barwione  - 25%

Wiosenne Promocje

środy i piątki 
specjalistyczne 
badanie wzroku

W środy i piątki
zapraszamy na 

specjalistyczne badanie widzenia
NASZA OFERTA:
•	 realizujemy recepty Narodowego Funduszu Zdrowia
•	 oferujemy soczewki okularowe wszystkich typów
•	 szeroki wybór opraw
•	 artykuły i akcesoria optyczne
•	 okulary dla kierowców
•	 okulary przeciwsłoneczne
•	 okulary dla dzieci
•	 soczewki kontaktowe

MARCOWA PROMOCJA
okulary progresywne - 20%

okulary fotochromowe i barwione - 25%
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Nasi przedsiębiorcy:  Hotel-Restauracja Przystań 

Czarna lista w rytmie DISCO 
Drzwi przeciwpożarowe odgradzające źródło pożaru od gości hotelowych, duża sala z podświetlaną podłogą do tańca, 2 bary, dwa 
apartamenty i kilkanaście pokoi w tym jeden specjalnie przystosowany dla osób niepełnosprawnych, a także restauracja z dobrą kuch-
nią, która w swojej ofercie ma wiele smakołyków, głównie przygotowanych zgodnie z polską tradycją kulinarną. Wszystko po to, żeby 
mieszkańcy Nowogardu i okolic także przyjezdni mogli w weekend czy od święta zabawić się na całego. Taka jest właśnie restauracja „ 
Przystań”, która zaprasza swoich klientów. Jej właścicielami są  Aleksander Siemieniako oraz Andrzej Sobiecki. 

Dziennik Nowogardzki: 
Reprezentujecie „ rozrywko-
wą” branżę to może zapytam 
na wstępie czy znają lub się 
orientują Panowie gdzie jest 
największa dyskoteka w Pol-
sce? 

Aleksander Siemieniako i 
Andrzej Sobiecki - Przyzna-
my, że nie znamy takiej dysko-
teki, ale pamiętamy ze swoich 
lat bardzo jeszcze młodych te, 
które były dość popularne i jed-
ne z największych. Takim przy-
kładem jest lub może już była 
dyskoteka w Szczecinie, która 
nazywała się „Lokomotywa”. 

Prowadzenie dyskotek, 
na których bawią się głów-
nie młodzi czy nawet bardzo 
młodzi ludzie to jedna z wa-
szych ważnych form działal-
ności.  Co by panowie powie-
dzieli lub doradzili rodzicom 
osób małoletnich, które przy-
chodzą na dyskotekę się zaba-
wić?

Spodziewaliśmy się, że nie 
wszystkie pytania będą łatwe, 
ale po to się widzimy, by na nie 
spokojnie odpowiedzieć. Przede 
wszystkim to radzilibyśmy ta-
kim rodzicom, i zapraszamy 
by może przeszli się do naszego 
lokalu i sprawdzili czy rzeczy-
wiście są tu ich dzieci w trak-
cie dyskotek. Zapewniamy, że 
w naszym lokalu osób mało-
letnich nie ma, a te, które mó-
wią rodzicom, że idą do loka-
lu to najprawdopodobniej spo-
tykają się przy dyskotece i tam 
się bawią przy muzyce, która 
najczęściej jest puszczana z od-
twarzacza samochodu, najczę-
ściej od rodziców pożyczonego. 
Do tego bywa, że jest alkohol i 
inne używki. Te wszystkie sytu-
acje, które niejednokrotnie ob-
serwujemy niestety zaliczane 
są na konto naszej firmy. Dlate-
go cieszymy się, że jest wreszcie 
okazja to wiarygodnie wyjaśnić 
i powiedzieć stanowczo, że oso-

by małoletnie do naszego loka-
lu nie wchodzą. A te osoby, któ-
re nie wierzą w to zapraszamy 
do lokalu, osobiście się przeko-
nają, że mówmy prawdę. Jeste-
śmy w stanie to udowodnić po-
przez monitoring, który może-
my udostępnić rodzicom czy też 
osobom opiekującym się swoimi 
pociechami.  Powtarzamy jesz-
cze raz - pracownicy ochrony 
czy bileterzy mają bezwzględ-
ny zakaz wpuszczania dzieci 
czy osób małoletnich na dysko-
tekę i robią tę weryfikację przy 
samym wejściu. Prawdą jest, że 
kiedyś organizowaliśmy dysko-
teki dla młodzieży szkolnej czy 
innych mniejszych grup, z któ-
rych część osób się grzecznie ba-
wiła, ale była i również taka, 
która zamiast tańczyć wolała 
zażywać jakieś używki, które 
przynosiła ze sobą. Dlatego gdy 
się zorientowaliśmy, że tak jest 
to od razu rezygnowaliśmy z or-
ganizacji tego typu imprez. 

Właśnie to bezpieczeń-
stwo to nic innego jak tro-
ska o zdrowie i życie  dru-
giego człowieka szczególnie 
tego młodego. Niestety dziś 
dyskoteki bywają miejscem, 
gdzie jest dobra zabawa, ale 
i czasami miejsce gdzie do-
chodzi do zachowań niezgod-
nych z prawem a wręcz ludz-
kich tragedii?

To prawda. Ale nie możemy 
brać odpowiedzialności za to, 
co ten człowiek spożywa przed 
wejściem do dyskoteki- jakąś 
używkę lub alkohol, który dzia-
ła po jakimś czasie. Nie może-
my brać też odpowiedzialności 
za zachowania, które najczę-

ściej są efektem takiego postępo-
wania. Na pana pytanie mamy 
jedną wspólną odpowiedź, któ-
ra jest zgodna z postawą więk-
szości społeczeństwa, że jeste-
śmy osobiście oczywiście zdecy-
dowanymi przeciwnikami nie-
odpowiednich zachowań po-
wodowanych nadużyciami czy 
to alkoholu czy innych używek. 
Nie ukrywamy tego, że czasami 
w naszej dyskotece zdarzy się 
jakaś trudna sytuacja np. przy-
jedzie osoba, która najzwyczaj-
niej nie ma dobrych zamiarów i 
dopuszcza się  niedozwolonych 
zachowań będąc pod wpływem 
środków, które zażywa jeszcze 
przed wejściem a których dzia-
łanie uwidacznia się później. 
Nie mamy możliwości zbadać 
takiej osoby, ale jak tylko wy-
chodzi na jaw prawda o tym 
„delikwencie” poprzez jego za-
chowania, wówczas taka osoba 
jest od razu przez nas dostrze-
gana i wciągana na „czarną li-

stę”. Całkowicie to przekreśla 
go przy ponownych odwiedzi-
nach naszego lokalu – po prostu 
nie wejdzie. Taką „ czarną” li-
stę nasi pracownicy i my mamy 
oczywiście w pamięci, bo prawo 
zakazuje oficjalnego wywiesza-
nia takich osób na tablicy. Ale 
zapewniamy, że ta forma jest 
bardzo skuteczna. Chcemy 
nadmienić, że z tej „czarnej li-
sty” są takie osoby, które mają 
zakaz wstępu już od wielu lat 
i proszę nam wierzyć, że na-
wet gdyby te osoby się zwróci-
ły bezpośrednio do nas o skre-
ślenie z tej listy - to nie ma ta-
kiej opcji.

To bardzo odważna dekla-

racja. Jednak wiele kontro-
wersji budzi ochrona dysko-
teki? 

Staramy się, aby nasza 
ochrona zachowywała się pro-
fesjonalnie a ewentualne uży-
cie przymusu fizycznego było 
związane tylko z koniecznością 
zapewnienia bezpieczeństwa 
innym osobom. Takimi zasa-
dami kieruje się tez podczas in-
terwencji Policja. Bywa np., że 
Policja przyjeżdża i sama bądź 
we współpracy z ochroną roz-
dziela awanturujące się osoby 
będące pod wpływem alkoho-
lu, poprzez przytrzymanie siło-
we za rękę, Na tej ręce niekiedy 
po czasie może pojawić się np. 
drobne zaczerwienie to staje się 
pretekstem do oskarżeń- powo-
łuje się 5 kolegów, którzy mogą 
być świadkami i zeznać, że ta 
osoba została pobita i kopana. 
Tak rodzi się legenda o brutal-
nych zachowaniach ochrony 
- Zaprzeczamy temu stanow-
czo. W lokalu mamy zamon-
towany monitoring w postaci 
16 kamer, dzięki którym może-
my odtworzyć każdą zaistnia-
łą sytuację. Uczulamy również 
ochroniarzy, aby tak wyjaśnia-
li drażliwą sytuację, by jej każ-
dy moment był w świetle ka-
mer, dzięki którym później je-
steśmy w stanie dogłębnie prze-
analizować sytuację i nie mieć 
nawet najmniejszych wątpli-
wości. Inną sprawą jest fakt, że 
czasami było tak, że ochronia-
rze byli prowokowani przez po-
wiem delikatnie „chuliganów”, 
którzy następnie pozorując 
uszkodzenie ciała zgłaszali się 
i żądali zadośćuczynienia, a je-
żeli nie otrzymał ktoś taki pie-
niędzy to kierował sprawę do 
Sądu. Dziś ochroniarze mają 
bardzo rygorystyczne zalecenia 
i to dzięki nim wiedzą jak mają 
postępować i reagować w obrę-
bie naszego obiektu. Kończąc 
chcemy powiedzieć, że pracu-
jący tu pracownicy ochrony są 
zatrudnieni do ochrony a nie 
napadania na ludzi a także re-
agowania w dość zdecydowany 
sposób, który wyeliminuje za-
grożenie dla innych przebywa-
jących w lokalu osób. 

Nasi przedsiębiorcy Aleksander Siemieniako i Andrzej Sobiecki

Pan Mateusz barman Restauracji Przystań

Jeden z apartamentów wygląda bardzo wytwornie dokończenie ze s. 12
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Rafał Urtnowski - nowogardzki pasjonat   

Latać to jest to
Nowogardzkie niebo od kilkunastu lat ma swoich szczególnych gospodarzy- amatorów lotników. Kilka lat temu latał jeszcze na samo-
dzielnie składanych mini-samolotach pan Zieliński. Od czterech 4 lat króluje zaś paralotniarz – zawodowo nauczyciel jednej z naszych 
szkół. Przy sprzyjającej dla lotów pogodzie nowogardzianie mogą podziwiać majestatycznie poruszające się skrzydło z ledwo widoczną 
sylwetką pilota. Udało się nam namówić tajemniczego lotnika na rozmowę o jego pasjach.

Pan Rafał Urtnowski, bo o 
nim mowa, zjawia się w re-
dakcji o umówionej godzi-
nie. Młody, szczupły, wy-
sportowana sylwetka wyglą-
da jeszcze bardzo studenc-
ko. Na początku zastrzega, że 
nie bardzo chce opowiadać 
o sobie. Okazuje się jednak, 
że o swoich pasjach opowia-
da chętnie i interesująco. Za-
czynamy wiec pytaniem o po-
czątki latania…

Zacząłem latać paralotnią 
jakieś 4-5 lat temu. A począt-
ki jak to często bywa pozor-
nie były  przypadkowe.  Kiedyś 
pływałem na desce surfingowej 
i  pewnego razu gdy dzień nie 
bardzo nadawał się na pływa-
nie, kolega powiedział mi że je-
dzie na paralotnie, więc razem 
się tam zabraliśmy. Na miej-
scu próbował wystartować- 
też jeszcze nie za dużo 
wtedy umiał –więc 
nie bardzo mu wy-
chodziło. Wtedy  mó-
wię do niego-  Daj mi 
tę zabawkę i zrobi-
my zdjęcie jak trzy-
mam to skrzydło. 
Nie miałem wtedy 
pojęcia jak ją trzy-
mać, za jakie linki 
pociągnąć- koledzy 
mi pomogli a ja 
tylko kilka sekund 
do zdjęcia potrzy-
małem czasze. nie 
wiem zresztą  czy ja ją  utrzy-
małem  czy sama się trzyma-
ła, a po chwili już opadła… Od 
tamtej pory zaczęła mi chodzić 
po  głowie  ta myśl aby poważ-
nie tego spróbować.

Myśl okazała się na tyle 
przynaglająca, że pan Rafał 

zapisał się na wstępny kurs, 
to pierwszy etap. Firmy szko-
leniowe organizują takie kur-
sy systematycznie i w różnych 
regionach kraju. Po odbyciu 
tego kursu aby dobrze przy-
gotować się do drugiego eta-
pu czyli kursu poprzedza-
jącego egzamin na świadec-
two kwalifikacyjne (paralot-
niarskie prawo jazdy)  musiał 
ćwiczyć..

Kolega kupił takie stare skrzy-
dło które było tanie, strasznie 
wysłużone i ja się na nim uczy-
łem. To skrzydło jak już znacz-
nie później się zorientowałem, 
było takie bardzo zawodowe, 
wymagało ono  dużych umie-
jętności, normalne skrzydło kie-
dy się podnosi to prawie nic nie 
trzeba przy nim robić, to na-
tomiast trzeba było siłą okieł-
znać, bo potrafiło się przekręcić, 

przelecieć, zwinąć. 

C h c i a -
łem ćwiczyć więc zimą niemal 
3 miesiące na motocrossie pró-
bowałem łapać wiatr i po ja-
kimś czasie zaczęło to wycho-
dzić. A więc zapisałem się na 
drugi etap i przygotowywałem 
się do egzaminu.

Po odbyciu drugiego eta-
pu kupił sobie własne nowe 
skrzydło z polskiej firmy pro-
dukującej jeden z najlepszych 
na świecie sprzętów paralot-
niarskich. (Skrzydło można 
bardzo łatwo dostać np. w in-
ternetowych sklepach) Aby 
dobrze przygotować się do 
egzaminu pojechał ćwiczyć 
na Słowenię...

Skrzydło dobierałem tak aby 
było solidne i bezpieczne. Jak je 
kupiłem to dopiero dostrzegłem 
różnice pomiędzy nim a tym 
starym od kolegi. Na tym wy-
służonym wszystko działo się w 
ułamkach sekundy- musiałem 
wykonywać mnóstwo funkcji, 
natomiast to moje nowe, jak 
tylko wiaterek zawiał to samo 
wstało, samo się ustabilizowa-
ło- ja prawie nic nie musia-
łem robić. Na Słowenii jeszcze 
przed egzaminem wylatałem 
już 30 godzin w powietrzu. Po-
tem pojechałem na egzamin, 
teorie zdałem 
a egzamin 
praktycz-
ny polegał 
na tym, że 
trzeba było 
w y lądować , 
w kwadracie 
60x60 metrów 
po wyholowa-
niu na wysokość 
300 metrów. Po 
tych 30 godzinach 

w Słowenii 

m i a ł e m 
to poćwi-
czone, wi-
siałem tam 
przecież po 
6 godzin 
dziennie w 
powietrzu, 
wiec dla 
mnie takie 
w yholowa -
nie się w górę 
i lądowanie to 

ż a - den problem. 
Otrzymałem więc świadectwo 
kwalifikacji, które uprawniało 
mnie do latania.

Jak się okazało „prawo jaz-
dy” do latania i własne skrzy-
dło jeszcze nie rozwiązało  

wszystkich problemów aby 
swobodnie i często latać. Pa-
ralotnia sama nie startuje, 
trzeba ją wyciągnąć na pułap 
no i tutaj była trudność... 

Chciało się oczywiście częściej 
latać, ale możliwość latania 
była jedynie taka że jeździłem 
do Szczecina, bo tam mięli wy-
ciągarkę która ma linę 1000m 
długości- podczepiałem się i 
ona mnie wyciągała jak lata-
wiec, po wyczepieniu jak znaj-
duję termiczne kominy to kręcę 
i lecę dalej i  latam. Ponieważ 
jednak nie zawsze można było 
nawet w tym Szczecinie pola-
tać, bo trzeba było kilku ludzi 
chętnych żeby w ogóle latanie 
było organizowane, postano-
wiłem, że kupie własny silnik.  
Zrobiłem więc jeszcze dodat-
kowe kursy na silnik i dokona-
łem zakupu(silnik zakłada się 
na plecy, jest jak ple-
c a k ) . 

S t a -
łem się w ten spo-

sób niezależny i od trzech lat 
latam na silniku. Silnik służy 
tylko do wznoszenia- na odpo-
wiednią wysokość, bądź  gdy  
jestem już nisko- blisko ziemi i 
chcę sobie jeszcze polatać, wów-
czas go włączam i wracam do 
latania.

Z zaciekawieniem pytamy o 
różne szczegóły: w jakie przy-
rządy wyposażona jest lotnia,   
gdzie lata, jak wysoko, czy 
jest zimno… 

Przyrządy, które posiadam 
to wariometr, i GPS one poda-
ją mi wszystkie potrzebne in-
formacje. Bauringer (wario-
metr) pokazuje mi wysokość, 
szybkość wznoszenie, zresztą 
to samo mam na GPS-sie. choć 
GPS głównie zabieram po to 

żeby wiedzieć ile przeleciałem 
danego dnia, w którym kierun-
ku lecieć gdybym zabłądził, jak 
daleko mam do domu. Ważne 
jest też o której jest zachód słoń-
ca żeby zdążyć przed zmrokiem 
wylądować, więcej parame-
trów tak na prawdę nie potrze-
ba... Są określone strefy w któ-
rych latanie może się odbywać. 
W innych tylko pod warunkiem 
utrzymywania łączności radio-
wej i za zgodą kontrolerów ru-
chu lotniczego. Najwyżej lecia-
łem 1700 metrów, można wyżej 
ale właściwie po co? Im wyżej 
tym mniej widać. Jeśli chodzi 
o temperaturę, to mogę to po-
równać do jazdy na skuterze, 
paralotnia osiąga taką pręd-
kość 40 km/h więc to tak jak-
by skuterem jeździć te 6 godzin, 
oczywiście jak są warunki zi-

mowe ubieram po trzy 
pary spodni, bluzy, 
dwie pary kominia-
rek, skarpet, rękawic 
itd. W trakcie lotu 
zakładam słuchaw-
ki wytłumiające bo 
silnik jest dosyć 
głośny a pod słu-
chawkami, mam 
w uszach inne 
do słuchania 
muzyki którą 
puszczam w 
czasie lotu….
Pan Rafał 

lata jak na razie w Nowo-
gardzie sam, ale chciałby aby 
inni też mieli możliwość za-
znać wyjątkowości swobod-
nego szybowania której nie 
da się porównać nawet z lota-
mi samolotowymi... 

Jestem na dzisiaj tutaj sam, 
jest co prawda kolega który 
uczy w „Rolniczaku” i też lata 
ale bez silnika- swobodnie, jed-
nak rzadko, więc można powie-
dzieć że jestem sam z tą pasją... 
Istnieje  oczywiście sprzęt tan-
demowy ale jest drogi. Marzę 
o takim sprzęcie, jak każdy kto 
lata chciałbym   się podzielić z 
ludźmi, aby mogli doznać tego 
co ja w powietrzu. Wyobraźcie 
sobie sytuacje, że wzbijacie się 
ponad jedną warstwę chmur, 
ponad drugą, widzisz ten biały 
puch, wszędzie dookoła biało a 
z góry uderzają promienie słoń-

„Ojciec z synem” na spacerze 

Mam Nowogard pod nogami

Rafał Urtnowski
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ca, to wspaniałe uczucie które-
go nigdy się nie zazna w samo-
locie, człowiek wówczas wydaje 
różne euforyczne odgłosy, rado-
sne okrzyki, bardzo bym chciał 
się z kimś tym podzielić, chciał-
bym mieć kogoś z boku żeby sa-
motnie tego nie przeżywać...a 
może kogoś też zarazić bakcy-
lem latania.  

Latanie to sport jednak nio-
sący z sobą pewne ryzyko, py-
tamy więc pana Rafała czy 
się nie boi i czy przeżył jakieś 
szczególne sytuacje awaryjne, 
gdy było niebezpiecznie... 

Oczywiście że się obawiam, 
nie boją się tylko ludzie bez wy-
obraźni! Wbrew pozorom lata-
nie to nie jest zajęcie dla nie-
zbyt myślących kozaków, trzeba 
się liczyć z siłami natury które 
naprawdę bywają potężne a sy-
tuacje awaryjne no cóż, może 
takie - dwukrotnie nad Nowo-
gardem silnik mi się wyłączył, 
jednak miałem już odpowied-
nią wysokość i doleciałem, ja 
zawsze gdy latam to zostawiam 
sobie margines bezpieczeństwa, 
żeby nie było sytuacji, że mi sil-
nik odetnie a ja wyląduje gdzieś 
na przewodach lub kominie, za-
wsze gdzieś widzę ten kawałek 
pola na którym można wylądo-
wać gdyby mnie odcięło. W Ce-
dyni gdzie byłem 5 czy 6 razy, 
za 7 razem może po 10-15 mi-
nutach lotu- wylądowałem na 
drzewie, a to przez to, że szkwał 
wówczas przyszedł, przewiało 
mnie do znajdującego się tam 
klifu i przechyliło do tyłu a ja 
„na misia” do drzewa się przy-
tuliłem... Potem długo musia-
łem z niego schodzić a ściąga-
nie czaszy trwało kilka godzin. 
Raz zsunął mi się jeden ele-
ment z silnika i nastąpiło od-
cięcie zapłonu, dobrze, że udało 
mi się wylądować. Jedną kiedyś 
miałem taką bardziej zabaw-
ną aniżeli niebezpieczną sytu-
ację- udało mi się wylądować u 
mamy na działce z 1700 m, tra-
fiłem w tę działkę i to było dla 
mnie takim małym wyczynem.  

Ciekawi jesteśmy też jakie 
jeszcze doświadczenia, prze-
życia czerpie z latania ….  

Jest bardzo pozytywny od-
biór ludzi gdy mnie widzą, ma-
chają, pozdrawiają, zapraszają 
do domu no naprawdę jest su-
per odbiór, ale niestety czuje się 
tak jakbym sobie kupił bolid F1 
i każdemu bym mówił jaka su-
per zabawa- a weź mnie prze-
wieź - nie mogę bo mam jed-
no miejsce, niestety tak to wy-
gląda w przypadku paralotni. Z 
góry wiele widać, napatrzyłem 
się np. na zwierzęta, można się 
zdziwić jak jest mimo wszyst-
ko ich wiele, saren dzików lisów 

itp. No i wreszcie mam możli-
wość robienia zupełnie wyjąt-
kowych zdjęć czy filmów.

I tutaj przenosimy się z te-
matem naszej rozmowy na 
fotografię. To kolejna pasja 
Pana Rafała.

Z fotografią to zaczęło się 
jeszcze w liceum- robiłem zdję-
cia czarno-białe wywoływa-
łem je, miałem swoją ciemnie 
i wszystkie rzeczy które są tam 
potrzebne, aby wykonywać cały 
proces, mocno w tym  siedzia-
łem. Wtedy troszeczkę też dora-
białem na tym u pana Furmań-
czyka - on robił zdjęcia koloro-
we, ja tylko czarno białe. Potem 
stało się tak, że musiałem te 
wszystkie aparaty pooddawać, 
te wszystkie mieszalniki i kuwe-
ty gdzieś zginęły, a ja nie mia-
łem pieniędzy żeby sobie kupić 
jakikolwiek aparat. Ale 2-3 lata 
temu w związku właśnie z tym 
moim lataniem, mówię sobie 
„No muszę kupić aparat, jakąś 
kamerkę żeby to wszystko zare-

jestrować, bo już 2 lata latam i 
dobrze byłoby żeby to chociaż 
komuś pokazać”. Jak zacząłem 
w powietrze brać ten aparat to 
spostrzegłem że na ziemi też 
fajne zdjęcia wychodzą- ludzie 
to zauważali i tak się to samo 
zaczęło napędzać. Wielu to fra-
puje jak to widać z góry, jak 
wygląda to co na co dzień oglą-
damy z zupełnie innej perspek-
tywy a i mnie też to kręci bo 
mogę coś im przekazać, to takie 
zadość uczynienie za to, że  ni-
kogo wziąć na lot nie mogę ale 
mogę się podzielić, wrażenia-
mi w takiej formie, mogę po-
kazać swoją pasję. Czyli jakby 
za sprawą paralotni znów od-
rodziło się we mnie dawne za-
interesowanie. Choć szczerze 
przyznam, że uczę się tego na 
nowo, gdyż czasy się zmieni-
ły są inne aparaty- te lustrzan-
ki teraz mają różne programy, 
dużo się ze zdjęciem pracuje na 
komputerze.                          Często 
dostaje komercyjne propozycje, 

na wykonywanie zdjęć z powie-
trza. Chyba jedna z takich cie-
kawszych rzeczy które zrealizo-
wałem na zamówienie to było 
w związku z rocznicą ślubu ko-
legi. Wyciągnął on swoją żonę 
z domu, i mówi „choć kochanie 
zobacz jaka piękna pogoda”, 
ja wtedy nadleciałem i rzuci-
łem mu bukiet kwiatów, on zła-
pał mówi „masz to dla ciebie” 
- taka piękna scena i bardzo za-
bawna uwieczniona dodatko-
wo na zdjęciu....

Poza zdjęciami są jeszcze 
filmy. To kolejna już pasja i 
jeszcze inna forma ekspresji.

Pierwsze dwa filmy zosta-
ły nagrane po 2 latach latania. 
Niestety posiadałem takiego „li-
chego” laptopa na którym nie 
dało się ich obejrzeć... W końcu 
kupiłem porządny komputer, 
mówiłem  wtedy do sprzedawcy 
„słuchaj ten komputer ma być 
taki, że to ja będę jego najsłab-
szym ogniwem”. Jak ustawiłem 
ten komputer, to przez pierwsze 

trzy nocki powstał film „Do-
tknąć nieba”, później parę dni 
poświęciłem chyba ze 4 nocki, i  
powstał film „Za głosem serca”, 
następnie tak jakoś powolut-
ku powiększałem swoją filmo-
wą kolekcję. Moje filmy trwa-
ją zazwyczaj nie dłużej niż 5 
minut- krótko i na temat. Aby 
zrozumieć co chcę wyrazić tymi 
nagraniami trzeba je porostu 
obejrzeć. Powiem tylko tak- 
wszystkie filmiki w jakiś tam 
sposób się uzupełniają,  jest tu 
trochę historii Nowogardu, tro-
chę takich osobistych wrażeń 
impresji, chciałem pokazać na 
ile to możliwe-  jak ja się czu-
ję w tym powietrzu. I właśnie 
to -jak ja się tam czuje -poka-
zuje chyba najlepiej filmik „Im-
presja”. Technicznie to bardzo 
ciężko jest nagrywać film w po-
wietrzu, bo trochę przypomi-
na to nagrywanie podczas jaz-
dy na rowerze, - jedziesz sobie 
gdzieś po nierównej drodze i 
musisz trzymać i regulować ka-
merę. W górze również mną te-
lepie, ja jeszcze muszę sterować 
i jednocześnie trzymać aparat 
aby jak najmniej drgał. Więc  
gdy są  jakieś wietrzne trud-
ne warunki to daje sobie spo-
kój z zabieraniem aparatu do 
filmów, wtedy jedynie pozosta-
je robienia zdjęć, filmiki odpa-
dają. 

Kończymy rozmowę z pa-
nem Rafałem Urtnowskim 
życząc mu jak to lotnikom 
tyle lądowań co startów i jako 
artyście fotografikowi nieod-
krytych jeszcze pejzaży, sytu-
acji, zaskakujących nowych 
ujęć. Informujemy także, że 
wystawa zdjęć Rafała Urt-
nowskiego trwa aktualnie w 
Klubokawiarni Kulturalna. 
Pan Rafał prosił także o przy-
pomnienie o konkursie- spo-
śród wszystkich którzy zagło-
sują na najlepsze ich zdaniem 
30 zdjęć spośród 82 tych któ-
re znajdują się na stronie Ra-
fał Urtnowski -google+ w fol-
derze „Na wystawę” - aby za-
głosować należy założyć kon-
to na google+ lub co o wiele 
łatwiejsze, wystarczy pozo-
stawić komentarz złożony 
nawet z jednego znaku, pod 
zdjęciem na które dana osoba 
chcę zagłosować zostaną wy-
losowane 3 osoby, które będą 
mogły przyjść do Kluboka-
wiarni Kulturalna i zabrać 
sobie jedną z fotografii które 
są tam wystawiane. Konkurs 
trwa do końca wystawy czyli 
do 31 marca.

sm, KR

Jeszcze inny widok Nowogardu

Wieża telewizyjna w Dobrej Nowogardzkiej nad chmurami
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To w takim razie czy pra-
cownicy ochrony są odpo-
wiednio przeszkoleni czy 
mają wymagane licencje? 

Chcemy powiedzieć, że ci lu-
dzie , którzy pracują na tych 
etatach mają skończone kursy 
postępowania z ludźmi. Najczę-
ściej są to osoby, które pracowa-
ły wcześniej i pracują w Zakła-
dzie Karnym. Ich atutem jest 
to, że są przeszkoleni dodatko-
wo z psychologii zachowań np. 
w kontekście osób agresywnych. 
Ważną informacją jest również 
fakt, że cała załoga jest prze-
szkolona w zakresie pierwszej 
pomocy, na co mają stosowne 
dokumenty. 

To na pewno zainteresuje, 
co niektórych gości, którzy 
odwiedzają Przystań. Wcho-
dząc już w bezpośrednią dzia-
łalność Przystani powinie-
nem był spytać o jej początek. 
Jaki on, więc był?

Zaczniemy od tego, że „ Przy-
stań” to nie tylko sama dyskote-
ka, ale również Hotel z restau-
racją i kuchnią, która jest bar-
dzo dobrze wyposażona. Dzia-
łalność obiektu to: Hotel, Re-
stauracja i Dyskoteka jak rów-
nież pomieszczenie do gier. Na-
tomiast początki firmy datuje-
my na 1995 roku, więc to już 18 
pełnych lat będzie równo w Lip-
cu. A jak do tego doszło? Można 
powiedzieć, że poprzez wcze-
śniejsze kontynuowanie rozpo-
czętej działalności, która miała 
miejsce w Dobrej Nowogardz-
kiej w klubie „SARBA”. Była to 
dyskoteka stworzona w remi-
zie strażackiej, którą opieko-
waliśmy się z racji tego, że rów-
nież kiedyś byliśmy zawodowy-
mi strażakami i bardzo zależa-
ło nam, by właśnie ta remiza i 
służący w niej strażacy mieli 
jakieś środki na swoje potrze-
by. Dlatego zrobiliśmy bizne-
splan i przedstawiliśmy go wła-
dzą OSP, który następnie został 
zaakceptowany. Ważną infor-
macją jest fakt, że nikt z pracu-
jących w remizie strażaków nie 
chciał podjąć się tego zadania. 
Więc zarząd OSP zapropono-
wał, że przekaże nam ten obiekt 
w zamian za jakiś tam %, któ-
ry mieliśmy wpłacać na potrze-
by straży w Dobrej. Co do mo-
jego wspólnika to jego historia 
również tyczy się  straży, bo w 
niej pracował i czasami grał w 
zespole na gitarze, o czym wie-
le czytelników pewnie nie wie? 

To faktycznie bardzo cie-
kawa informacja. Dobrze, że 
panowie zainicjowali spra-
wę zagospodarowania tego 
obiektu, który dziś wygląda 
imponująco.

Dziękujemy, bo wkładamy w 
jego wizerunek wiele pracy jak 
również zaangażowania. Lecz 
początki były takie, że to, co 
przejęliśmy to krótko mówiąc 
była „rudera”, którą z mozo-
łem sukcesywnie odnawialiśmy 
poprzez stałe systematyczne re-
monty. Dziś obiekt ma: 1 oso-
bowe pokoje, 2 osobowe pokoje, 
3 i 4 osobowe pokoje z dwoma 
apartamentami i pokojem, któ-
ry jest specjalnie przeznaczo-
ny dla osoby niepełnosprawnej. 
Wszystkie pokoje mają łazienki 
i TV. Pościel w nich jest pach-
nąca, każdy pokój czy aparta-
ment ma inną stylizację od no-
woczesnego po retro. Paradok-
sem jest fakt, że dyskoteka, któ-
ra została nam niejako prze-
kazana od poprzedniego wła-
ściciela, co w pewien oczywisty 
sposób dało jej dalszą działal-
ność,  nie jest dla nas prioryte-
towa, gdyż naszą główną dzia-
łalnością jest Hotel i Restaura-
cja. Jeżeli chodzi o wcześniejszą 
przeszłość tego obiektu to jak 
wiemy zamiary zagospodaro-
wania były rozmaite, ale osta-
tecznie każdy z pomysłów czy 
projektów upadał i budynek 

niszczał aż do momentu, gdy 
obydwaj z moim wspólnikiem 
Andrzejem postanowiliśmy, że 
nadamy temu budynkowi nowe 
życie i jako już emerytowani 
strażacy zajmiemy się czymś 
pożytecznym, co także przedłu-
ży naszą aktywność zawodową. 
Okazało się, że od razu czeka-
ło nas wielkie zadanie.  Gdy 
tu przyszliśmy wszystko było 
poniszczone i zdewastowane. 
Dlatego od razu wzięliśmy się 
do konkretnych remontów i in-
westowaliśmy, co czynimy po 
dzień dzisiejszy. Ten  budynek 
jest naszym „dzieckiem” i miej-
scem utrzymania jak również 
pracy dla naszej załogi. Ten lo-
kal naprawdę wyglądał bardzo 
brzydko, ale to już przeszłość. 
Dziś jest odrestaurowany i na-
prawdę wkładamy w niego wie-
le pracy oraz serca, by przynosił 
nam pożytek a klientom zado-
wolenie. 

Właśnie to zadowolenie 
jest, kiedy więc wasz klient 
jest zadowolony?

To proste, gdy czuje się tu 
bezpiecznie i może się pobawić 
jak również odpocząć i dobrze 
zjeść. W ofercie mamy dosko-

nałą kuchnię, która proponuje 
wiele polskich dań i to one chcą 
być głownie konsumowane 
przez klientów. Te wyszukane 
jak owoce morza czy homary 
cieszą się bardzo słabą popular-
nością. Liczą się polskie dobre 
kotlety, pierogi i jeszcze inne da-
nia z polskiej kuchni. W ofercie 
jest wiele dań a do tego jeszcze 
specjalna pozycja – obiad dnia, 
który codziennie jest inny za je-
dyne 15 zł, naprawdę można 
solidnie się za to najeść. Restau-
racja również organizuje wszel-
kie imprezy okolicznościowe ta-
kie jak wesela, chrzciny, komu-
nie, spotkania biznesowe, itp. 
Atutem jest ilość miejsc, która 

wynosi 260 osób. Ważną infor-
macją jest również to, że Przy-
stań otrzymała dwie gwiazdki i 
certyfikat Urzędu Marszałkow-
skiego, co na pewno dodaje do-
datkowo prestiżu temu budyn-
kowi i zachęca do odwiedze-

nia go. Pewnie spyta pan „to, 
dlaczego nie trzy gwiazdki...?” 
Odpowiedź jest prozaiczna, bo 
wtedy nikt nie przyjdzie tu my-
śląc, że jest tu u nas ekskluzyw-
nie i co za tym idzie drogo. Te 
dwie gwiazdki nam zupełnie 
wystarczą i cieszymy się z nich 
bardzo. 

Gratuluję tego wyróżnie-
nia. Atrakcje i usługi, które 
oferujecie przyciągają zapew-
ne rozmaitych gości? 

To prawda gości mamy na-
prawdę zróżnicowanych. Bo są 
zwykli ludzie, którzy zdecydo-
wali się zajechać by u nas odpo-
cząć w czasie długiej trasy, ale i 
bywają i Ci z pierwszych stron 
gazet czy szklanego ekranu. Czy 
to będzie polityk czy aktor czy 
jeszcze zespół muzyczny. Wszy-
scy zgodnie mówią, że Przystań 
jest dobrą restauracją i bardzo 
chętnie się w niej zatrzymują, 

gdy przejeżdżają tą trasą. Do 
takich znanych postaci, które 
odwiedziły restaurację może-
my wymienić Jana Nowickie-
go, Artura Barcisia czy św. pa-
mięci Leona Niemczyka. Z po-
lityków dość często bywa  euro-
poseł pan Jacek Kurski. Ale nie 
możemy również zapominać o 
osobach, które chcą się zabawić 
w wieczór dyskotekowy organi-
zowany dla młodzieży dorosłej 
czy osób w wieku 30 czy 40... 
lat. Dla nich organizujemy spe-
cjalne cykle muzyczne i pusz-
czamy muzykę przy pomocy, 2 
DJ-ów którzy są zawodowcami 
w swoim fachu. Nowogardzia-
nie słuchają specyficznej muzy-

ki, która mam wrażenie, że np. 
w Szczecinie nie jest do końca 
dobrze odbierana, Dlatego po-
stanowiliśmy wynająć zawodo-
wych DJ, dzięki którym każda 
dyskoteka jest na dobrym po-
ziomie. 

Wszystko, co panowie mó-
wią wygląda bardzo dobrze, 
ale jak radzi sobie z taką ilo-
ścią klientów obsługa, jak są 
podzielone obowiązki? 

W restauracji wprowadzili-
śmy pewien podział na: Obsłu-
gę hotelowo – restauracyjną i tą 

dyskotekową. Dodatkowo pra-
cuje 3 kucharzy, Pani z pomo-
cy kuchennej, 4 barmanów i 3 
osoby z obsługi hotelowej. Pro-
szę mi uwierzyć, że te wszystkie 
osoby są bardzo tu potrzebne. 
Dlatego również za tą dobrze 
wykonywaną pracę chcemy im 
bardzo serdecznie podzięko-
wać, gdyż jest to zespół bardzo 
zgrany i tworzy jedną całość 
niczym dobrze funkcjonujący 
mechanizm w zegarku. 

Nie mogę pominąć pytania 
z zakresu polityki podatko-
wej jak się od tej strony żyje 
Wam, jako przedsiębiorcom ? 

Podatki są po to by je płacić i  
nie mamy żadnego wpływu na 
ich wysokość. Dlatego to robimy 
i pilnujemy, by wszystko grało 
w „papierach” na 100%. Mamy 
świadomość tego, że firmom 
w obecnym czasie jest bardzo 
ciężko nawet do tego stopnia, 
że niejeden właściciel nosi się 
z zamiarem, by zakończyć pro-
wadzenie działalności. Kończąc 
uważamy, że podatki powin-
ny być pobierane, ale przezna-
czane na konkretne inwestycje, 
a nie te bzdurne, które nikomu 
nie służą. Takie decyzje na pew-
no zawsze bolą, bo inaczej wy-
gląda złotówka dobrze wydana 
a inaczej zmarnowana. 

To skoro u Was jest dobrze 
to pewnie panowie myślicie o 
jakiś inwestycjach? 

To prawda. Dlatego nosimy 
się z zamiarem wybudowania 
w tym roku przed budynkiem 
od strony jeziora dodatkowych 
parkingów dla pojazdów oraz 
chcemy położyć kostkę grani-
tową wokół budynku. Kończąc 
uważamy, że nasze miasto za-
sługuje na to, by dobrze się pre-
zentować a my jesteśmy w bar-
dzo prestiżowym miejscu tego 
miasta. 

Więc dlaczego została ścię-
ta Płacząca Wierzba. Drzewo, 
które było wizytówką tego 
miasta i niemal symbolem 
dla mieszkańców.

Bardzo się do niej przyzwy-
czailiśmy i uważamy, że była 
bardzo ładna. Ale to drzewo 
zostało ścięte, bo było już chore 
i zagrażało bezpieczeństwu. Po-
twierdzeniem tego, co mówimy 
jest to, że konary o dość dużej 
średnicy opadały z niego i nie-
jednokrotnie uszkadzały posta-
wione pod budynkiem czy drze-
wem samochody. Dotyczy to 
choćby prywatnego samochodu, 
który został uszkodzony. 

Co by nie powiedzieć to 
brakuje go tu. Kończąc, gdy 
nie jesteście w pracy to jak 
spędzacie wolny czas? 

Nie mamy zbyt wiele, bo je-
steśmy tu w Przystani, co dzien-
nie. Ale gdy już mamy ten czas 
to Andrzej jeździ na swoim mo-
tocyklu, który bardzo lubi i nie 
może się doczekać, gdy rozpocz-
nie się sezon. Oprócz tego lubi 
pracować w ogrodzie z mał-
żonką. A ja uwielbiam z rodzi-
ną wyjeżdżać w góry i szuso-
wać na nartach po stokach czy 
to polskich czy zagranicznych. 
Ale również lubię łowić ryby i 
w tym celu czasami wyjeżdżam 
do Norwegii czy Szwecji. 

To był bardzo interesujący 
wywiad, za który serdecznie 
dziękuję. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Restauracja  Przystań.JPG

dokończenie ze s. 9
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Sprzedam nowe, własnościowe,  
2 pokojowe mieszkanie o pow. 58 m2 
w Nowogardzie na ulicy Racibora I 4

KONTAKT:                PIB „PRO-BUD s.c.
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14
tel.: 91 39 25552; 783 570 056    www: probud-nowogard.pl

Z okazji  

Dnia Kobiet

wszystkim Paniom 

dużo zdrowia, 

powodzenia  

w życiu rodzinnym 

i zawodowym oraz 

spełnienia 

wszystkich marzeń

życzy 
redakcja Dziennika 

Nowogardzkiego

Z okazji 80 urodzin

Barbarze Kubala
kochanej żonie, mamie, babci i prababci

wszystkiego najlepszego, 
dużo zdrowia 

i pogody ducha
życzy

Rodzina

Z okazji Dnia Kobiet pragniemy złożyć 
Wam Drogie Panie, 

wszystkiego najlepszego.
 Dużo szczęścia, by w każdym dniu roku 

uśmiech na twarzy Waszej gościł  
               tak samo często, jak w tym dniu.

                życzy 

Z okazji Dnia Sołtysa 
przypadającego 11 marca 

wszystkim sołtysom 
z terenu naszej gminy

życzymy satysfakcji z pełnionej funkcji 
oraz spełnienia wszystkim marzeń.

 Miejsko-Gminny Zarząd Koła informacja i zapisy
ul. Zielona 11, tel. 91 39 26 691

www.zielona.mojaszkola.net

Centrum Edukacyjne sp. z o.o.
poszukuje pracownika  
do obsługi sekretariatu 

Wymagania: 
b. dobra znajomość pakietu MS Office w szcz. Excel
wykształcenie wyższe 

Składanie podań do 20 marca br.
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MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

Dom parterowy w stanie 
surowym zamkniętym, 
pełne uzbrojenie  130 m kw. 

+ garaż 36 m kw.
SPRZEDAM
605 548 164

Dyrekcji, Nauczycielom, 
uczniom Szkoły Podstawowej nr 1 

oraz pani Lucynie 
za wsparcie w czasie choroby

wyrazy wdzięczności
składa 

Szymon z rodzicami

150 rocznica Powstania 
Styczniowego
W kole numizmatycznym Nowogard pojawiła się nowa 
moneta wybita za sprawą Narodowego Banku Polskie-
go z okazji 150 rocznicy Powstania Styczniowego. 

 Skarbnica Narodowa informu-
je o ściśle limitowanej emisji me-
dalu upamiętniającego 150 rocz-
nicę wybuchu Powstania Stycznio-
wego. To największe polskie po-
wstanie narodowe zostało ogło-
szone manifestem 23 stycznia 
1863 roku wydanym w Warszawie 
przez Tymczasowy Rząd Narodo-
wy. Senat Rzeczpospolitej Pol-
skiej ustanowił rok 2013 Ro-
kiem Powstania Styczniowego. 
Wartość tego niezwykłego meda-
lu podkreśla dodatkowo ścisły li-
mit emisji – zaledwie 15 000. 
Biorąc pod uwagę preferencyjną 
cenę 29 zł (+12,95 zł koszty pako-
wania i przesyłki) oraz wagę wyda-
rzenia, spotka się on z dużym za-
interesowaniem kolekcjonerów. 
Wartość tej pięknej emisji podkre-

śla wybicie w cenionej przez ko-
lekcjonerów najwyższej jakości 
menniczej – stemplem lustrza-
nym i dodatkowo platerowanie 
najczystszym srebrem 999/1000. 
Co dodatkowo podkreśla jego ran-
gę, polska flaga została pokry-
ta białą i czerwoną emalią. Do 
każdego medalu dołączony jest 
Certyfikat Autentyczności za-
wierający szczegółowe informacje 
o emisji. Certyfikat jest indywi-
dualnie numerowany, dzięki cze-
mu każda emisja ma unikatowy 
charakter. Przypominamy rów-
nież o prowadzonych zapisach, 
które umożliwiają wstąpienie 
do koła numizmatycznego oraz 
klubu kolekcjonera.

KR

Kącik 
Kolekcjonera

Celem jest założenie 
stowarzyszenia
Ostatnim akcentem projektu pt. „Śpiewajmy razem” było zorganizowanie spo-
tkania uczestników warsztatów z pracownikiem biura Szanse Bezdroży Gmin 
Powiatu Goleniowskiego. Na spotkaniu 27 lutego w świetlicy wiejskiej byli obec-
ni także mieszkańcy Bodzęcina, których zainteresowało spotkanie z obecnym 
na spotkaniu wójtem Krzysztofem Szwedo.  

Spotkanie zostało zorgani-
zowane z okazji zakończenia 
projektu związanego z warsz-
tatami wokalnymi pt „Śpiewaj-
my razem”. Przez dwa tygodnie 
Młodzieżowy Zespół Ludo-
wy Bodzęcinianie szkolił swo-
je umiejętności związane z wo-
kalnymi umiejętnościami wy-
konywania pieśni ludowych.  

Na zaproszenie organizato-
ra spotkania radnego Jerzego 
Salwy w świetlicy wiejskiej w 
Bodzęcinie pojawili się Małgo-
rzata Nagrodzka z biura Szanse 
Bezdroży Gmin Powiatu Gole-
niowskiego, wójt gminy Osina 
Krzysztof Szwedo, sołtys wsi 
Krzysztof Majcher oraz grupa 
mieszkańców Bodzęcina.

Małgorzata Nagrodzka  
przedstawiła plany stowarzy-
szenia na ten rok. Omówio-
ne zostały główne nabory do 
aktualnych konkursów. Za-
proszenie otrzymali wszy-
scy mieszkańcy Bodzęcina na 
wszystkie wydarzenia które, 
będą organizowane w przy-
szłości przez goleniowskie sto-
warzyszenie.

Ostatnim punktem spotka-
nia był występ Ludowego Ze-
społu Młodzieżowego Bodzę-
cinianie pod kierownictwem 
Jerzego Salwy. Cały set zawie-
rał cztery twory, które wyko-
nywane były uprzednio na 
warsztatach. Występ wywarł 
pozytywne wrażenie na zapro-
szonych gościach. Mini-kon-
cert wyraźnie ożywił obecnych 

na spotkaniu.  
Należą się pochwały dla ze-

społu. Występ bardzo przy-
jemnie się słuchało. Rozli-
czenie merytoryczne i finan-
sowe działania zostało zaak-
ceptowane przez nasze biuro 
- powiedziała Małgorzata Na-
grodzka.

Głos zabrał wójt Osiny Szwe-
do w kontekście pozyskiwanie 
funduszy zewnętrznych przez 
Gminę Osina.

- Należy zastanowić się na co 
chcemy pozyskiwać pieniądze, 
w którym kierunku chcemy 
się rozwijać. Do tego potrzeb-
ne w przypadku naborów pro-
wadzonych przez LGD Szanse 
Bezdroży Gmin Powiatu Gole-
niowskiego są stowarzyszenia. 
W tym miejscu serdecznie za-
praszam do większego zaan-

gażowania mieszkańców wsi i 
organizowania się – namawiał 
wójt Osiny.  

Należy działać małymi kro-
kami. Jak widać po działaniach 
aktywizujących należy po-
woli piąć się w górę. Dopiero 
później, w miarę upływu cza-
su, można myśleć o większych 
działaniach. V nabór działań 
aktywizujących ruszy w lip-
cu 2013 r. Już teraz jest pewne, 
że Młodzieżowy Zespół Ludo-
wy Bodzęcinianie po raz wtó-
ry będzie starał się o uzyska-
nie dofinansowania w kolej-
nym półroczu. Kolejnym wy-
zwaniem będzie założenie sto-
warzyszenia w Bodzęcininie. 
Trzymamy kciuki za inicjaty-
wę i życzymy powodzenia w 
realizacji kolejnych pomysłów.

Przemysław Saja
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Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

SPRzEDAŻ DREWNA
KOMINKOWEGO

z możliwością do 
porąbania z dowozem

tel. 603 055 292

zapraszamy
do nowo 

otwartego butiku
z odzieżą używaną

dnia 4 marca 2013 r.
od godz. 1000

ul. 5 Marca 4A

LA BOUTIQUE
SALON GLAZURY

i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

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

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie  
za 1 godz. 150 zł (brutto)  
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

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

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

POSIADANY CERTYFIKAT JAKOŚCI
   NA DREWNO KONSTRUKCYJNE

 
 

S P R Z E D A Ż   N I E R U C H O M O Ś C I 
 
 

Chcesz rozpocząć działalność gospodarczą 
 lub rozbudować istniejącą? 

 

PRD POL-DRÓG Nowogard SA oferuje do sprzedaży  
PO ATRAKCYJNYCH CENACH   

nieruchomości położone w Nowogardzie  
przy ul. Dąbrowszczaków: 

 nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,0680 ha  
 nieruchomość zabudowana o powierzchni 0,6933 ha składająca się  

z gruntu i wiaty 
 nieruchomość zabudowana o powierzchni 0,2630 ha składająca się  

z gruntu i wiat  
 nieruchomość zabudowana o powierzchni 1,8609 ha składająca się  

z gruntu, budynku administracyjnego oraz wiat magazynowych 
 nieruchomość gruntowa o  powierzchni 2,9915 ha 
 nieruchomość niezabudowana o powierzchni 0,0191 ha 
 nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,9523 ha z bocznicą kolejową 

 
Lokalizacja i infrastruktura komunikacyjna przystosowana do 

działalności usługowej i przemysłowej. 
 

Kontakt: +48 602 760 119 
CENY DO NEGOCJACJI !!! 

 

 
 
 

,,Jagódki” z Przedszkola nr 3 
odwiedzają Bibliotekę
Pierwszy tydzień marca, w słonecznej aurze, dzieci czteroletnie z Przedszkola nr 
3, postanowiły wykorzystać na wizytę w Bibliotece Miejskiej w naszym mieście. 
Cóż to było za ekscytujące wydarzenie!

Cześć dzieci zawitała do 
niej po raz pierwszy. Poznała 
układ pomieszczeń, ich prze-
znaczenie a nawet podjęła pró-
bę zliczenia zbiorów. Wszyst-
kim przypomniano w jakim 
celu przychodzi się do Biblio-
tek oraz jak właściwie korzy-
stać z książek, ale to nie ko-
niec. Dzieci wysłuchały także 

fragmentu bajki czytanej przez 
Panią Danutę Baran oraz wzię-
ły udział w zajęciach plastycz-
nych - czego owocem dzielimy 
się na załączonym zdjęciu.

Czterolatki miały także moż-
liwość podjąć swobodną za-
bawę w sali a na zakończenie 
otrzymali słodki upominek.

Dziś składamy serdeczne po-

dziękowania dla Pani Danuty 
Baran oraz pozostałych Pan, 
które tak serdecznie i cieka-
wie nas ugościły, dzięki Nim w 
sercach dzieci zasiano ziaren-
ko miłości i szacunku do tego 
miejsca. DZIĘKUJEMY!!!

Iwona Prokopiak
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OGŁO SzE NIA DROB NE

Firma Irontech Sp. z o.o. 
poszukuje osób chętnych do podjęcia 

pracy w charakterze
SZWACZKI, KRAWCOWEJ

Miejsce pracy: Nowogard

Wymagania:
- wykształcenie zasadnicze 
  zawodowe: krawiec,
- doświadczenie w zawodzie szwaczka 
   w dużym zakładzie pracy,
- status osoby bezrobotnej (powyżej roku).

Osoby zainteresowanie prosimy o kontakt 
pod numerem telefonu 91 39 200 36 

w godzinach od 9:00 – 14:00. 

PRACOWAŁEŚ/PRACUJESZ ZA GRANICĄ?
ODZYSKAMY TWÓJ PODATEK!!! 
(Holandia, Dania, Norwegia, Niemcy, UK)

 Zasiłki rodzinne
 Telefon:  91 577 64 21  lub  511 99 22 70

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam nowy lokal pod sklep spo-
żywczy na os. Gryfitów. Tel. 695 264 
594, 783 570 060.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje przy ul: 
Bankowej I piętro. -783 570 060 

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. Piłsud-
skiego 2a. 602 350 301

• Studio reklamy Vizart wynajmę pow. 
Reklamową 6, 5x3m w Nowogardzie 
przy ul. Warszawskiej 11 od 13.06. tel. 
605 522 340

• Sprzedam dom jednorodzinny w No-
wogardzie ul. Jesionowa 3. 604 284 597

• Sprzedam lub zamienię na mieszkanie 
duży dom po kapitalnym remoncie na 
działce 1400 m2 w miejscowości Glic-
ko. Cena 380.000 zł Tel. 692383706 

• Kupię mieszkanie bezczynszowe/ ni-
skoczynszowe, min 3pokojowe, 60-
80m 791443026

• Sprzedam nowe, własnościowe, 2 po-
kojowe mieszkanie, 58 m kw, na os. 
Gryfitów. Tel. 783 570 060

• Sprzedam działkę 5 ar. Własnościową 
Tel. 785 977 351

• Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe - 
918521437 

• Do wynajęcia lokal handlowy. – 
660143840 

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 
1138 m2 w Żdżarach – 3km od Gole-
niowa + projekt, prąd na działce. Cena 
59 tys. zł. Tel. 608 673 811

• Sprzedam garaż z energią elektr. Muro-
wany w ciągu ul. 5 Marca. Cena 23 000 
zł. Tel. 605 402 773 (15.00-18.00).

• Do wynajęcia mieszkanie 2 lub 3 poko-
jowe urządzone. Tel. 693850197

• Stancja dla uczniów, pokój 2 osobowy, 
osobne wejście, tel. 609 307 327

• SPRZEDAM - mieszkanie 3 pokoje III 
piętro 69, 60 m2, środkowe przy ul: Bo-
haterów Warszawy Tel.663321366 vis 
avis PZM – otu.

• Pokój do wynajęcia Nowogard. 
609 004 967

• Sprzedam mieszkanie 46 m 2 pokoje. 
parter. Tel.604908983. 

•  Do wynajęcia pomieszczenie 180 m2 
ogrzewane, ciepła woda, toaleta. 609 
245 816

• sprzedam mieszkanie bezczynszowe 
62 m2 z zabudowaniami i działką 600 
655 365

• Kupię mieszkanie dwupokojowe w No-
wogardzie. 608 302 040

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
na Waryńskiego, 3 pokoje oraz garaż.
Tel.605856553, 913503246 wieczorem

• Wynajmę lokal użytkowy Nowogard ul. 
Warszawska 14. 60 m2, Tel. 691 125 617

• Działka budowlana 1500 m, z warunka-
mi zabudowy. Boguszyce 39.000, - tyś 
zł. SPRZEDAM. Tel 519831390

• Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie i 
Dobrej, tel. 91-3910010, 607607814

• Wynajmę lokal w Płotach 695 044 663

• Garaż do wynajęcia ul. Boh. Warszawy 
21. Tel. 91 39 20 307

• Garaż w bloku sprzedam ul: Kowalska 
1.Tel.784584294 

• BUDYNEK - gospodarczy 400 m2 sprze-
dam. Tel. 502853573 

• Dom na wsi 130 m kw. z działką 25 ar 
153 000 zł, tel. 783 534 677

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
na parterze 50 m2 po generalnym re-
moncie 91 88 41 510

• Sprzedam działkę w Żabówku z bu-
dynkami do rozbiórki. 33 47 96 357

• Do wynajęcia pokój z aneksem ku-
chennym. Tel;607289286

• Posiadam garaż do wynajęcia na ul. 
Zamkowej. Tel.  880341734

• LOKAL, Handlowo- Usługowy 60 m2 
do wynajęcia, czynsz 1500 zł + opłaty. 
Tel: 913920676, 00494053169916

• Wynajmę kiosk ruchu od marca 
793 908 098

• Ponownie wynajmę garaż przy ul. 
Leśnej. 793 908 098

• Zamienię mieszkanie 67 m kw. II p. na 
dwa pokoje lub sprzedam, tel. 667 926 
528

• Garaż do wynajęcia przy ul. 5 Marca, 
tel. 91 39 25 191

• Sprzedam mieszkanie na wsi. Tel. 
517 726 665

• Sprzedam działkę ogrodową z altanką 
nr 461 Nowogard, ul. 15 Lutego, tel. 
515 285 619

• Sprzedam pół domu parterowego bli-
sko Nowogardu. 530 326 198

•	 Oddam w najem 2 pokojowe w pełni 
umeblowane mieszkanie w Nowo-
gardzie. Kontakt po godz. 17.00. Tel. 
601889596

• Do wynajęcia mieszkanie czteropoko-
jowe. 504 898 980

• Poszukuję do wynajęcia niedrogo dwu-
pokojowe mieszkanie. 506 696 195

• SPRZEDAM LUB WYNAJMĘ SKLEP na 
wsi 80m2, wyposażony 39.000 tyś. 
Tel.799251673.

• Sprzedam pawilon handlo-
wy z regałami o powierzchni 36 
m2.Tel.601642390.

• DO WYNAJĘCIA DOMEK - na ładnej po-
siadłości 5 km od Nowogardu. TANIO. 
508 404 788

• SPRZEDAM działkę budowlaną w No-
wogardzie 0, 30 h.Tel.693850197.

• Wynajmę pokój z używalnością kuchni 
i łazienki.Tel.604422643.

• WYNAJMĘ LUB SPRZEDAM MIESZKA-
NIE - 4 pokojowe, bardzo niski czynsz 
własne c.o. Tel.604441609.

• KWATERY PRACOWNICZE, STANCJA dla 
uczniów do wynajęcia w domku jed-
norodzinnym.TEL.609307327.

• SPRZEDAM MIESZKANIE OSTRZYCA.
TEL.692692576.

• SPRZEDAM - Mieszkanie 4 poko-
jowe lub zamienię na mniejsze 
Tel.606621142.

• Sprzedam mieszkanie na wsi 55 
m2.Tel.609633821.

• Do wynajęcia dwupokojowe pow. 36 

m 2 mieszkanie w centrum Szczecina.
Tel.602677563.

• Do wynajęcia lokal o pow. 75, 5 m 
2 przy ruchliwej ulicy z parkingiem.
Tel.604977144.

• SPRZEDAM garaż ul. Jana Pawła. 
Tel./608632325.

• Do wynajęcia garaż ul: Zamkowa.
Tel.508301854. po 16 godz.

• SPRZEDAM działkę budowlaną zbrojo-
ną 467 m 2, ul: Kosynierów cena 85 tyś. 
zł Tel:504069800.

• SPRZEDAM sklepik szkolny.
Tel:724252357.

• SPRZEDAM garaż ul: Poniatowskie-
go 24 energia, kanał.Tel.602521671. 
Tel:602521671.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe 
z wyposażeniem N-d ul:15 –go Lutego. 
Od kwietnia. Tel:606945398.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe a 
wyposażeniem.Tel.601870798./

• SPRZEDAM przyczepę campingo-
wą na budowę lub działkę 1000 
zł.Tel.501622613.

• SPRZEDAM garaż 28 m 2, woda, prąd, 
ogrzewanie 24 tys. zł. ul. Wojska Pol-
skiego. Tel.501622613.

• SPRZEDAM sklepik szkolny. 
Tel.724252357.

• Do wynajęcia kawalerka ul. Warszaw-
ska po kapitalnym remoncie na dłuż-
szy czas.Tel.501832458.

• SPRZEDAM działkę rolną 74 
ar.Tel.608707223.

• KAWALERKA do wynajęcia. 
Tel.694440201.

• Sprzedam działkę budowlaną 20 ar. w 
Nowogardzie.Tel.727685807.

• SPRZEDAM - mieszkanie. 
Tel.660442960.

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
przy ul. Zamkowej oraz garaż murowa-
ny, tel. 607 804 921

• Wynajmę lub sprzedam garaż na ul. 
Jana Pawła II, tel. 607 580 172

• Domy na wsi – Grunty – Działki – Go-
spodarstwa – Kupujemy – Sprzedaje-
my, tel. 660 206 833

• Nowogard, okolice, działkę pod zabu-
dowę oraz segment domu 58 m kw. z 
działką, 4 pomieszczenia k/Maszewa 
57.000 zł, tel. 502 103 432

• Dom na wsi do zamieszkania 35 ar 
157.000 zł, tel. 501 307 666

MOTORyzACJA

• Sprzedam Skodę felicię combi LXI rok 
1999 poj. 1.3 pierwszy właściciel, cena 
do uzgodnienia. 693 877 559

• Sprzedam koło z felgą do 40 + opona. 
91 39 18 307

• Sprzedam Mitsubishi Pajero 3.2 mo-
tor 2000 rok prod. 2000 diesel. Cena 
26 000 zł. 665 544 518

• Sprzedam Renault Kangoo, samochód 
ciężarowy rok prod. 2006 poj. 1, 5 DCI 
elektr. Szyby, klimatyzacja, wspomaga-
nie kierownicy, centralny zamek + alarm 
elektr. Sterowane lusterka. Po wymianie 
rozrządu, pompy wody, nowy akumulator, 
wymieniony olej i wszystkie filtry. Nowe 
klocki hamulcowe, nie wymaga wkładu 
własnego. Stan bdb Tel. 668 844 738 cena 
11.000 zł do uzgodnienia.

• Kupię przyczepkę samochodową 
sprawną i zarejestrowaną. 605 092 517

• Sprzeda opla Astrę, rok. 1992, 1, 4 
bezn. + LPG, zarejestrowany, w pełni 
sprawny, cena 1200 zł, tel. 510 680 139

• SPRZEDAM - Opel Omega B, 2, 0 poj.  
gaz, 1995 r. cena 2, 700, -Tel.695982904.

• Sprzedam Renault Laguna hatchback, 
srebrny met., przeb. 119.000 km (serwi-
sowany), 04/2001, klimatronic, półskó-
rzana tapicerka, el. szyby, lusterka, alu-
felgi 16» - opony zimowe, roleta szyby, 
stan zadbany, nowy serwis: olej, filtry, 
inne. cena 11900 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam silnik citroen ZX 1, 9 + skrzy-
nia tanio. 785 040 945

• SPRZEDAM Volkswagen Vento 1, 
9 TD rok prod.1993. Cena 2  000 zł.
Tel.609966517.

• Sprzedam Audi A6 rok prod. 1997 stan 
bdb. 91 39 25 952

• Sprzedam Hondę Prelude rok prod. 
1997 stan idealny. 663 732 809

• SPRZEDAM - Renault Twingo. 
Tel.695359479.

• VOLGSVAGEN – JETTA TD Diesel sprze-
dam. Tel.600262231.

ROLNICTWO

• Grykę sprzedam. Tel. 795 916 988

• Sprzedam słomę w snopkach i. Tel. 
782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG TEL. 
783678070

• Sprzedam tanio króliki. 669 929 717

• Kupię łąki, nieużytki!!! Kontakt 91 39 23 
887, 696 443 643

• Kupię mieszankę zbożową dla kur. 
91 39 20 307

• Sprzedam prosiaki. Tel. 888757586 

• ORKA, talerzówka / ciężka/, siew 
agregatem. Tel 608013995. 

• Sprzedam byczka i dwie jałóweczki do 
300 kg. Tel. 605 092 517

• Ziemię rolną kilka hektarów tanio 
sprzedam. 889 133 882

• Sprzedam żyto paszowe i kaczki sku-
bane francuskie. 511 696 751

• Kupię łubin, tel. 668 434 849

• Sprzedam zboże, grykę, łubin. Te l. 
502853573

• K U R K I – N I O S K I Odchowane 7 ty-
godniowe. SPRzEDAŻ OD 25 III 2013 
r. GOSPODARSTWO DROBIARSKIE 
ŻABOWO 13. TEL.913910666

• Sprzedam kultywator Formschmit 5, 
20 podwójny wałek. Cena do uzgod-
nienia tel. 601 860 644

• Siewnik do nawozu AMAZONKA 
poj.500 kg. Sprzedam. Tel. 667952806.

• Sprzedam żyto. Tel.609480049.

• Wałki strunowe dwurzędowe do kul-
tywatora szer.3 m. nowe, sprzedam. 
Korytowo 38.

• Sprzedam siewnik Amazonka 0, 5 ton 
dwu talerzowy.Tel.667952806.

• Obornik sprzedam. Tel. 793908098.

• Sprzedam siano w kostkach małych. 
500 835 336

• Sprzedam ziemniaki jadalne. 
518 488 713/714

• Sprzedam pszenicę, tel. 668 316 103

• Sprzedam łubin, tel. 601 562 743

• Sprzedam grykę, tel. 500 841 876

• Sprzedam nowy ocynkowany par-
nik, poj. kotła 60l, cena 500 zł, tel. 
517 696 897

• Sprzedam silnik elektryczny 10kW, 
cena 1000 zł do uzgodnienia, tel. 
517 696 897

• Sprzedam śrutownik bijakowy, silnik 
10kWQ, stan bdb., cena 1500 zł do 
uzgodnienia, tel. 517 696 897

• Sprzedam trzy piły stihl, tel. 
513 088 403
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MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Nowość

energooszczędny pro�l

6 komorowy

z 3 uszczelkami

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

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

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

OGŁO SzE NIA DROB NE

KOMPLEKSOWE 
Docieplanie budynków, 

malowanie, szpachlowanie, 
glazura, regipsy, hydraulika, 

adaptacje podasza
tel. 600 626 268

SKŁAD 
DREWNA 

BUDOWLANEGO 

KULICE 2A
więźba dachowa, 

krawędziaki, deska, 
łata, kontrłata

Cena producenta
Tel. 726 169 098

ZAPRASZAM

Naziemna Darmowa  
Telewizja Cyfrowa 

Programowanie kablówki. 
Kino Domowe – Instalacja. 

Tel. 602 698 253

WARSZTAT SAMOCHODOWY

SZYBY SAMOCHODOWE

PLANDEKINA WYMIAR NA WYMIAR

Profesjonalna naprawa od A do Z

OSOBOWE, CIĘŻAROWE I MASZYNY

Geometria kół, naprawa zawieszenia,komputerowa diagnostyka pojazdu
naprawy blacharskie i lakierniczePrzegląd i naprawa klimatyzacji,

Ul. Nadtorowa 12
tel 91 39 20 131
kom 601860716

Ul. Kilińskiego 26
tel 91 39 25 627
kom 601897368

Sprzedaż, wymiana, naprawa. Wykonujemy usługi na zlecenie ubezpieczalni

Używane i nowe części do wszystkich marek samochodów

Plandeki do samochodów ciężarowych (łódki, firanki),przykrywające
stelaże, przegrody do hal, przyczepy ciągnikowe i samochodowe

UDZIELAMY GWARANCJI
NA WYKONANE USŁUGI

• Sprzedam prosiaki, tel. 695 495 404

USŁUGI

• MAKIJAŻ KARNAWAŁOWY PLUS RZESY 
- 606979108 

• Usługi transportowe do 1 tony, Bus 
skrzyniowy i kryty. Tel. 693 716 085.

• Odśnieżanie dachów. Tel. 607 137 081.

• Firma Usługowa „Zielona”. Wynajem sal 
na: konferencje, zebrania, szkolenia. 
Tel. 91 39 26 691.

• Usługi transportowe IVECO dostawcze 
+ laweta + bus osobowy do 9 os. Tel. 
609 931 915, 607 580 172.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI POD-
ŁOGOWYCH I INNE DROBNE NAPRAWY 
WYKONA „ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 22 
783, 784 79 22 70

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

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

• Bruk-lin układanie kostki brukowej. Tel. 
607 083  893, www.bruk-linnowogard.
com.pl

• Montaż ogrodzeń betonowych, far-
merskich i innych; 695  085 470; 91 
39 72 575

• Przewozy przeprowadzki Nowogard i 
okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane. 510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VIZART - opra-
wianie prac - w 2 minuty., bindowanie, 
wydruki A3-A4 kolor, ksero A3-A4 - ko-
lor, laminowanie A3-A4. Tylko u nas 
największy wybór okładek. Nowogard, 
ul. 700 Lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). Tel. 605 522 340.

• Transport BUS-MAX. 784 053 493

• Usługi remontowo-budowlane, docie-
plenia. 784 053 493

• Przepisywanie prac (magisterskich, licen-
cjackich, innych), dokumentów, CV, listów 
motyw. innych. Wydruki, Ksero, także 
kolor. Szybko i Solidnie. Studio Reklamy 
Vizart. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). tel 605 522 340. 

• Usługi koparko- ładowarką + transport 
Nowogard. 514172446 

• Remonty i wykończenia. 601 567 369

• Nabór na nowe kursy semestralne. 
Szkoła języków obcych „GERMANIC” 
Tel. 607 545 991, www.niemieckino-
wogard.pl

• Kursy angielskiego www.angielski-
nowogard.pl Tel. 607 545 991

• Mycie okien. 507 984 623

• J. angielski - 697583403 

• Fast – Driver, tanie usługi transpor-
towe tel. 721 230 990

• Malowanie, szpachlowanie, panele.
Tel.788566432 

• Pogotowie budowlane. Tel.506040641 

• Układanie Polbruk i kamienia. Solidnie, 
fachowo i tanio. 669 589 863

• Organizowanie kuligów konnych 
Tel.607739866. 

• Remonty mieszkań w środku i na ze-
wnątrz - 794 115 153 

• KOMPLEKSOWE - Docieplanie bu-
dynków, malowanie, szpachlowanie, 
glazura, regipsy, hydraulika, adapta-
cja poddasza.Tel.600626268.

• PRANIE DYWANÓW, WYKŁADZIN, 
MEBLI TAPICEROWANYCH, TAPICERKI 
SAMOCHODOWEJ, POŚCIELI WEŁNIA-
NEJ. SPRZĄTANIE BIUR I MIESZKAŃ. 
TEL.604373143, 794229083 

• WWW.egoleniow.pl

• Remonty mieszkań - solidnie. 
Tel.507369956

• TRANSPORT – PRZEPROWADZKI szyb-
ko – tanio. Tel.696138406

• DUR - DACH pokrycia i remonty da-
chów. 691 621 141

• Dachy, docieplenia. 785 562 104

• Docieplanie budynków, malowanie, 
szpachlowanie, glazura, hydraulika, 
regipsy, adaptacja poddaszy, tel. 600 
626268

• TANIE SPRZĄTANIE biur, domów, miesz-
kań, osiedli, mycie okien, porządki w 
ogrodzie tel. 721 230 990

• Kompleksowe remonty mieszkań, 
regipsy, szpachlowanie, malowanie, 
panele, terakota, glazura, instalacje 
wodne, centralne ogrzewanie, szybko 
solidnie. Tel. 724 814 797, 694 196 159

• KOREPETYCJE Z MATEMATYKI PRZYGO-
TOWANIE DO ZALICZEŃ DLA LICEALI-
STÓW ORAZ GIMNAZAIALISTÓW Tel: 
723328678 e-mail matmand@op.pl

• ZAKŁAD RADIOWO – TELEWIZYJNY 
NAPRAWA sprzętu RTV, Kosmalski 
ul; Poniatowskiego 7.Tel. 913921110, 
603584553

• Ocieplenie, remonty i dachy, tel. 
692 562 306

• Korepetycje matematyka: SP, gimna-
zjum. 532 557 381

• Naprawa komputerów po 17.00. Tel. 
608 528 759

• USŁUGI STOLARSKIE - szeroki zakres 
robót, meble na wymiar, wykończenia 
łazienek w drewnie, obudowy z drew-
na do wanien oraz inne nietypowe.
Tel.609388503.

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sawicki ul. 
Kazimierza Wielkiego 7.Tel.913920737.

• REMONTY MIESZKAŃ - docieplanie, ka-
felkowanie, tynkowanie, szpachlowa-
nie, malowanie, regipsy.Tel.880690659.

• DACHY - Tel.883038182.

• REMONTY mieszkań - Tel.794115153.

• ROZLICZENIE - PIT-ów.Tel883038182.

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlo-
powe, emerytalne – Niemcy, Holandia, 
Anglia, Irlandia, Dania, Belgia, Austria, 
Włochy, Norwegia, USA. Tel. 71 385 20 
18 lub 601 759 797

• Zatrudnię do pracy na fermę norek. 
Praca sezonowa z możliwością zatrud-
nienia na stałe. 726  650  241 w godz. 
8.30-14.30

• Zatrudnię kucharkę. 695 044 663

•  PRZYJMĘ DO PRACY W GOLENIOWIE 
- osobę z doświadczeniem w prasowa-
niu odzieży Tel. 608302040 

• Ferma norek w Maszkowie zatrudni 
osoby do pracy sezonowej, możli-
wość stałej pracy, 605 284 748

• ZATRUDNIĘ - KONSULTANTA ORIFLA-
MA, bezpłatne wpisowe, prezenty.
Tel:604189118

• Przyjmę do pracy mechanika od 
kosiarek i pilarek spalinowych. 
608 328 095

• CHEMIA - KOREPETYCJE.Tel.609307327.

• Przyjmę do pracy lodziarnia Nowogard. 
Wymagana książeczka zdrowia. Praca 
od kwietnia do września. 604 255 391

• OPERATOR koparko-ładowarki szuka 
pracy.Tel.509568616

• Posiadam 2 miejsca na zbiór truskawek 
do Szwecji.Tel.913925079.

• PRZYJMĘ pracownika do budowlanki. Z 
doświadczeniem.Tel.606449702.

• KOREPETYCJE - MATEMATYKA.
Tel.532557381.

•  Zaopiekuję się dzieckiem.
Tel.660442960.

INNE

• Sprzedam drewno kominkowe i opało-
we. Transport. Tel.691466441

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

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, srebrna, 
4 elementy: wzmacniacz, tuner prze-
strojony, korektor, deck szuflada, stan 
idealny, używana sporadycznie, cena 
780 zł do uzgodnienia. tel. 605 522 340.

• Sprzedaż drewna kominkowe-
go i opałowego atrakcyjna cena - 
726 649 215 

• Sprzedam sukienkę komunijną.
Tel.692069168 

• SPRZEDAM - DREWO KOMINKOWE I 
OPAŁOWE.TEL 667788820

• Sprzedam klatki na króliki wraz z kotni-
kami. 507 198 932

• KUPIĘ ZŁOTO. TEL. 787809825

• Sprzedam rębak do gałęzi. 
Tel.604952571

• SPRZEDAM – Owczarki niemieckie. 
Tel.913910656

• SKUP PIŁ niesprawnych i zatartych, 
Sihl, Husqvarna, cena 100 zł, tel. 721 
668 245, dojazd do klienta.

• Sprzedam magiel do pościeli stary trzy-
wałkowy ze stołem, tel. 91 39 20 608

• SPRZEDAM - meble stylowe 3 segmen-
ty, koloru ciemnego cena 600, 00zł. /do 
uzgodnienia/. Tel.724049451. 

• 43 / 44 - Sprzeda drewno, gałęziówkę i 
zrębki opałowe. Tel 509821040

• SPRZEDAM narożnik lewy, trójkę, 
dwójkę, jedynkę + pufa. Lodówkę IN-
DESIT, stolik okrągły /rozkładany/. Tel. 
784680032 

• Drewno opałowe, kominkowe, gałę-
ziówka, sprzedam, tel. 772 050 889

• Oddam szczeniaka 3 m-ce odrobaczo-
ny. 886 482 794

• SPRZEDAM - Harmonię 40 – basową w 
dobrym stanie.Tel.511627210

• SPRZEDAM - koncentrator tlenu i wó-
zek inwalidzki w dobrym stanie. Tel: 
882413611

• Sprzedam meble kuchenne. Tel 
782452026.

• TANIO - Sprzedam dwa fotele i ławę.
Tel.507228736.

• SPRZEDAM suknie ślubne od 200 zł, 
manekiny, lady 2 szt. Tel.604919210.

• Sprzedam wyrówniarkę do drewna i 
tapczan.Tel;913921002.

• SPRZEDAM wieżę LD 30 V, cena 150 zł. 
Tel.514830447.

• Karp kroczek sprzedam. 91 39 18 297

• Sprzedam grzejniki centralnego ogrze-
wania. Tel.693629827.

• SPRZEDAM - sypialnię i 4 krzesła ku-
chenne. Tel.510243843.

• Oddam dwa psy, tel. 513 088 403

• Sprzedam trzy piły stihl, tel. 
513 088 403

• Sprzedam prosiaki, tel. 695 495 404

• Owczarek niemiecki, pięciomiesięczny, 
mocna budowa, ładni rodzice na miej-
scu, tel. 91 392 18 28

• Sprzedam wózek dziecięcy gondola + 
spacerówka Tako Perso w bdb. Stanie, 
mało używany, tel. 784 056 335

Kino „ORzEŁ”
ZAPRASZA

09.03.2013 godz. 19.00
10.03.2013 godz. 19.00

SęP
Thriller, Polska, 2012, 133’

12 zł, 11 zł ulgowy, od lat 15

15.03.2013 godz. 19.00
16.03.2013 godz. 19.00
17.03.2013 godz. 19.00

PIĄTA PORA ROKU
Dramat obyczajowy, Polska 2012, 96’
12 zł, 11 zł ulgowy, od lat 15

23.03.2013 godz. 19.00
24.03.2013 godz. 19.00

BEJBI BLUES
Dramat obycz., Polska, 2012, 105’
12 zł,  11 zł ulgowy, od lat 15
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Pół godziny  
w towarzystwie KarolinyK
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Krzyżówka

Kwiaty dla PAŃ

Dziś 2 zadania. Rebus do rozwiązania i rysunek do pokolorowania. Do wy-

grania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie . 
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-

wane prace do redakcji Dziennika. 

Odgadnij znaczenie wyrazów, pięcioliterowych, a do diagramu wpisz tylko  
3 literę z każdego wyrazu.

ZECER

Tonery i tusze  do drukarek wszelkiego typu
Zakupione u nas odkupimy po zużyciu,  
więc dbaj o swoją kieszeń i środowisko

poleca
czynne 8-18 • tel. 91 39 206 96

Rozwiązanie krzyżówki z dnia 1 III
Łzy obcych to tylko woda
Alicja Wypych, Szczepan Falaciński, Aneta Tamborska, Kazimierz Szymański, Maryla Wyglę-

dacz, Marianna Kusiak, Christiana Syfert, Renata Dumańska, Marianna Machocka, Pelagia Felik-
siak, Teresa Januszonek, Jolanta Kwiatkowska, Wiesław Borowik, Barbara Bartosik, Halina Szwal, 
Teresa Czarnecka, Stanisława Pokorska

Zwycięzcy: Jolanta Kwiatkowska, Marianna Machocka, Szczepan Falaciński

Dla najmłodszych 1 III
Piotr Górski, Wiktor Duraj, Julia Furmańczyk, Mateusz Konior, Magdalena Skowrońska, Igor 

Grenda
Zwycięzca:  Magdalena Skowrońska - zapraszamy po odbiór bonu do redakcji.
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KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

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

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

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

 
Nowogard 

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

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

ROzKŁAD JAzDy BU SÓW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E;  
12:25E;   13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E;  
11:55E;  14:00E;  15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRzEWÓz OSÓB - RO MAN BIŃCzyK - Linia Regularna  
 TEL.   607 310 591 

OD PONIEDzIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDzIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny,  

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport,  Jarek Dąbrowski redaktor techniczny.    
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65, tel./fax 91 392 50 87;  

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

ROzKŁAD JAzDy POCIĄGÓW
SzCzECIN
5.07 (D), 6.20 (1), 7.52, 10.57 (D), 12.48 (2), 14.59 (3), 

16.50. 18.48.

KOŁOBRzEG
7.50 (1), 10.03 (2), 11.49, 13.57 (D), 15.49, 17.47 (3), 20.33

LEGENDA;
D - w dni robocze 
1 -  pon. do soboty.
2 - w soboty, niedziele i święta
3 - oprócz soboty.

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

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

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

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. dent. Ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

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

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

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Morfeusz - 91 577 66 85

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

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

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SzCzECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 
13:00(A); 13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 
7); 18:20(A, 7)
TRASA SzCzECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 
5, 7); 14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 
19:05(A, 7); 19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 
11:29(A, 7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 
15:15(1, 3, 5, 7); 15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, 
R); 19:50(A, 7); 20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASzEWO
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASzEWO – NOWOGARD
Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASzEWO – STARGARD SzCzECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SzCzECIŃSKI – MASzEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piąt-
ku oprócz świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świę-
tami; 1, 3, 5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtor-
ki, czwartki, soboty oprócz świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele 
oprócz świąt; R – kurs do Reska
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Serwujemy smaczne jedzenie
Zapraszamy na Niedzielne Obiady
Dobra muzyke
Miła atmosfere

Kontakt: 
604103 158, 509 284 384

Organizuje:

Serwujemy smaczne jedzenie
Zapraszamy na Niedzielne Obiady
Dobra muzyke
Miła atmosfere

wesela, urodziny,
stypy, dancingi, karaoke

i imprezy okolicznosciowe

kategorii „B”

11.03.2013 r.

91 443 51 87, 94 721 61 83
59 833 43 12,  698 230 205

www.partnerstal.pl

GARAŻE BLASZANE WIATY 
BRAMY GARAŻOWE

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

KOMINKI SOŁOWIEJ
Nowogard, ul. Boh Warszawy 103A/1

PROMOCyJNA  SPRzEDAŻ
WKŁADÓW                  wodnych i powietrznych
PIECYKI od 790 zł
Oferujemy:
- kominki i obudowę, piece, projektowanie, montaż
- wkłady z płaszczem wodnym od 2400 zł
- współpracujemy ze wszystkimi firmami
- sprzedaż kolektorów słonecznych. Oferujemy pomoc przy 

składaniu wniosków o dotacje z NFOŚiGW
- wkłady kominowe. Kominy dwupłaszczowe, materiały montażowe
- nadzór i kierowanie robotami budowlanymi
Przy zakupie urządzeń z montażem, w budynkach mieszkalnych taniej VAT - 8%

Kontakt: www.kominkisolowiej.pl
Tel. 91 39 25 000, kom. 507 967 205

Sklep otwarty pon. –pt. 9-17; sob. 9-13

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

codziennie od 11 do 18

POŻyCzKA
Szybko, Tanio, Profesjonalnie

od 10 000 zł
• Specjalna oferta dla zadłużonych
• Dla osób fizycznych i  prowadzących 

działalność gospodarczą  
(nie wymagamy zaświadczeń z ZUS i US)
Tel. 91 818 25 36 • kom. 730 851 444

11.03.2013 r. 
godz. 16

REKLAMA
w Dzienniku Nowogardzkim

e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Kancelaria  
Prawna

nawet trudne sprawy

601 949 077

Zawiadamiamy, że w Nowogardzie rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radców Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca Prawny Radosław Górski 
oraz Radca  Prawny Paweł Iwan. Kancelaria mieści się przy  
Pl. Wolności 9, budynek dawnego hotelu „Cisy”, pokój nr 8 (parter). 

Telefony do Kancelarii: 788-802-101, 694-403-733.

Czytaj s. 9

Czytaj s.5

s. 3 s. 10s. 5

Pogrzeb 
zmarłego 
żołnierza

Celowy zabieg, 
czy brak 

kompetencji?

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

www.zielona.mojaszkola.net

Centrum Edukacyjne sp. z o.o.
poszukuje pracownika  
do obsługi sekretariatu 

Wymagania: 
b. dobra znajomość pakietu MS Office w szcz. Excel
wykształcenie wyższe 

Składanie podań do 20 marca br.

Czytaj s. 2

Czytaj s. 6

Od lewej Dorota Maślana, Marzena Olechowska-Jurczak, Iga Błażewicz z OPS w Nowogardzie

Reakcja, która uratowała życie...

Pomaganie  
mają  
we krwi

Nasza sonda

Dzień  
Sołtysa

Marek 
Antczak 
o numeracji...

Czytaj s. 4

Sukces 
uczennicy

II LO

Nasz felieton

Skoloni- 
zowali  
nas ?

Sport

Osina na 
podium

Damian 
Kłys  
najlepszym 
strzelcem

Czytaj s. 9
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Nasza  sonda
 11 marca obchodziliśmy Dzień Sołtysa. Dlatego tym razem spytaliśmy niektórych 
sołtysów, jak na co dzień radzą sobie z obowiązkami,  a także różnorakimi sprawami 
w swoich wsiach.  Tak się złożyło , że w sondzie udział wzięły same panie, które zosta-
ły wybrane na Sołtysów. 

Urszula Armata - Sołtys wsi Świerczewo -  Tą funkcję peł-
nię od 2 lat. Jeżeli chodzi o  obowiązki sołtysa  to muszę powie-
dzieć, że są one jednak trudne, o czym szczerze mówiąc przeko-
nałam się dopiero w późniejszym czasie- po wyborach. Ta funk-
cja pochłania  wiele czasu, jak również czasami nawet prywat-
nych środków finansowych. Dzień  Sołtysa - nie przykładam 
do niego zbyt wielkiej wagi, gdyż traktuję go jak każdy inny 
dzień?... Powiem więcej, wątpię czy inni sołtysi wiedzą, że w 
ogóle mają swoje święto? Muszę powiedzieć, że  z mieszkańcami 
i Radą Sołecką  współpracuje mi się  bardzo dobrze? Osoby te są 
na ogół  młode i chętne do pracy. A jest co robić, choć  pierwszy 

rok przejęłam sołectwo bez pieniędzy od poprzedniego sołtysa, ponieważ były już wykorzystane. Ale to nie 
zatrzymało pewnych zamiarów czy inwestycji. W najbliższym czasie chcemy zorganizować tradycyjnie  jak 
co roku Dzień Dziecka w Świerczewie. Nowością będzie Dzień Seniora, który jest naszym własnym projek-
tem, który wspólnie z Radą Sołecką wymyśliliśmy i zaplanowaliśmy na lipiec. Co do życzeń jako sołtysa, to 
marzy mi się, by ta społeczna praca przebiegała nieco łatwiej i z większą ilością pieniędzy na inwestycje, po-
trzeb bowiem  na wsi nie brakuje. Nasza współpraca z gminą na obecną chwilę jest dobra. 

Danuta Nowak - Sołtys wsi Błotno - Muszę panu powie-
dzieć, że jestem zaskoczona, że taki dzień w ogóle jest! W mojej 
kadencji słyszę o nim po raz pierwszy, ale nie ukrywam, że się 
bardzo cieszę z tego powodu, tym bardziej, że funkcja sołtysa 
jest trudna i ... cóż, mało wdzięczna. A dlaczego? Bowiem jest 
zwyczajnie ciężko w bezpośrednich rozmowach z mieszkańcami, 
gdyż niestety często nie przychodzą na zwoływane spotkania czy 
zebrania. A jeżeli już ktoś jest,  to jest to grupa niewielu osób. W 
zakresie naszych  inwestycji czy prac to muszę powiedzieć, że  
dużą pomocą  jest dla nas Fundusz Sołecki, dzięki któremu np. 
zbudowaliśmy wiatę czy kupiliśmy nowy agregat prądotwórczy, 
ale wykonaliśmy jeszcze kilka innych przydatnych inwestycji. Co do przyszłości, to zamierzam z mieszkań-
cami wybudować boisko wiejskie, które mam nadzieję, że w przyszłości bardziej zjednoczy mieszkańców. 
Samo sprawowanie  funkcji sołtysa  przychodzi mi  bez większych kłopotów, ale nie ukrywam, że bardzo 
bym chciała i liczę na wszelkie objawy chęci  współpracy, nawet w postaci krytycznych sygnałów- dzięki któ-
rym może coś poprawię? Jestem otwarta na dialog, a także na krytykę. Dlatego zachęcam do  dialogu miesz-
kańców Błotna. 

Joanna Gębala - Sołtys wsi Orzesze - Powiem panu, że 
jestem zaskoczona, że to święto w ogóle jest. Dla mnie jest to 
„dzień, jak co dzień”. Co do realizacji niektórych zadań, to  
stopniowo je podejmujemy przy współpracy z ratuszem. Jeste-
śmy w trakcie wykańczania placu zabaw i ogrodzenia. Orze-
sze jest małą wioską z niedużą liczbą mieszkańców, ale to nie 
oznacza, że nic nie potrzebujemy, bo jak wcześniej już wspo-
mniałam, kończymy ten plac zabaw i chcemy również postawić 
specjalną wiatę. Jako sołtys staram się nad wszystkim panować, 
a szczególności nad mężczyznami, którzy z własnej nieprzymu-
szonej woli przychodzą pomagać w różnych pracach, jeżeli jest 

taka potrzeba.  Ta pomoc oraz współpraca tyczy się również kobiet, które także nigdy nie odmawiają po-
mocy. Cieszy mnie fakt, że jestem obdarowana ogólnym zaufaniem. Dlatego bardzo serdecznie wszystkim 
mieszkańcom za to dziękuję. 

Katarzyna Kolless - Sołtys wsi Lestkowo- Sołtysem jestem 
od maja 2011 roku, nie narzekam na swoje obowiązki, które 
wykonuje mi się dobrze. Nasze Lestkowo jest chyba jedną z naj-
mniejszych wsi jakie są  na terenie gminy Nowogard. Mimo, że 
wieś jest mała, to udaje mi się w niej wspólnie z mieszkańcami 
działać, bo np. w ubiegłym roku  udało nam się w zasadzie wy-
remontować  świetlicę wiejską. Została nam tylko do wykoń-
czenia elewacja zewnętrzna. Kolejną ważną dla nas sprawą 
było ogrodzenie stawu przeciwpożarowego i wycięcie gałęzi. W 
zakresie  tegorocznych propozycji, to skupimy się na upiększe-
niu wsi i dopilnowaniu, by nie pojawiły się np. dzikie wypiska 
śmieci. Co do Dnia Sołtysa, to ten dzień powiem szczerze, że dla mnie nic nie oznacza. To jest dla mnie dzień 
jak co dzień, w którym powierzone obowiązki trzeba pełnić. Sołtysem jest się 24 h  na dobę. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

04.03.2013 r. 
Godz. 08.30 Uszkodzenie sa-

mochodu marki Daewoo Matiz 
na parkingu pod sklepem Polo 
Market.

Godz. 21.45  Powiadomienie 
o pożarze garażu na ul. Kowal-
skiej, gdzie okopceniu uległa 
drewniana szopka oraz znajdu-
jące się w niej rzeczy. 

05.03.2013 r. 
Godz. 10.15 Powiadomienie o 

kradzieży telefonu komórkowe-
go marki Nokia na ul. Magazy-
nowej. 

Godz. 12.30 Powiadomienie 
o kradzieży rur miedzianych z 
Zespołu Dworsko Pałacowego 
w Kulicach. 

Godz. 14.45 Kolizja drogowa 
na ul. Boh. Warszawy, w któ-
rej uczestniczyły dwa pojazdy: 
Opel Zafira oraz Mercedes. 

Godz. 15.20 Powiadomienie o 
uszkodzeniu samochodu mar-
ki Audi Q7 na parkingu przy ul. 
Kościuszki. 

Godz. 18.30 Powiadomienie 
o palących się nieużytkach rol-
nych przy drodze Nowogard-
-Miętno. 

06.03.2013 r. 
Godz. 07.50  Kradzież paliwa 

dokonanego z równiarki dro-
gowej na terenie leśniczówki w 
miejscowości Czermnica. 

Godz. 13.30  Kradzież ele-
mentów metalowych z byłej fer-
my w miejscowości Kikorze. 

Godz. 17.00 Zniszczenie za-
siewów na działce rolnej w oko-
licach ul. Górnej, przez pojazd. 

Godz. 20.30 Powiadomienie 
o oszustwie za pośrednictwem 
portalu internetowego Tablica.
pl przy zakupie telefonu komór-
kowego.  

08.03.2013 r. 
Godz. 11.10 Powiadomienie 

o włamaniu do samochodu VW 
Passat na ul. Ogrodowej, skąd 
dokonano kradzieży radia z na-
wigacją.

Godz. 15.30 Kradzież przewo-
du elektrycznego, jednożyłowe-
go w otulinie, długości 8000 m 
z terenu fermy norek położonej 
w pobliżu miejscowości Woło-
wiec. 

10.03.2013 r. 
 Godz. 00.10 Policjanci Ru-

chu Drogowego KPP Goleniów, 
podczas kontroli drogowej sa-
mochodu marki Rover, w miej-
scowości Bochlin wylegitymo-
wali Piotra P., który naruszył za-
kaz sądowy dotyczący aktualne-
go zakazu prowadzenia pojaz-
dów mechanicznych. 

Godz. 10.00 Kolizja drogo-
wa pomiędzy miejscowościami 
Wołowiec – Boguszyce pomię-
dzy pojazdami Opel Astra i VW 
Polo. 

Godz. 13.00 Kradzież alkoho-
lu oraz innych art. spożywczych 
w sklepie Biedronka na ul. War-
szawskiej przez Jacka B. 

Godz. 14.00 Kolizja drogowa 
na skrzyżowaniu ul. Wyszyń-
skiego i Blacharskiej, pomiędzy 
pojazdami Daewoo i Opel. 

Godz. 15.40 Zgłoszenie kra-
dzieży telefonu komórkowego 
oraz pieniędzy z torebki w miej-
scowości Strzelewo. 

Godz. 18.15 W sklepie na ul. 
Warszawskiej Patrol OPI wyle-
gitymował Stanisława W. spraw-
cę kradzieży sklepowej, który 
dokonał zaboru alkoholu. 

 Godz. 19.10 Kolizja drogowa 
na drodze Nowogard – Koryto-
wo, gdzie kierujący pojazdem 
Ford Mondeo nie dostosowaw-
szy prędkości do panujących 
warunków, wjechał do rowu a 
następnie dachował. 

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń  
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P R O M O C J A
PÓŁ tONy OPAŁu

worek drewna  
GRAtIS

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL 

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał,drewno,
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport 
Sprzedaż ratalna

PPuH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

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

REKlAMA

Ceremonia z honorami wojskowymi w Nowogardzie

Pożegnanie  zmarłego żołnierza 
Wczoraj w Nowogardzie miała miejsce nietypowa ceremonia pogrzebowa. Rodzina, bliscy i przyjaciele, pożegnali zmarłego nagle w 
wieku 34 lat starszego kaprala, zamieszkałego w Nowogardzie, a służącego w 5. Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach. 

Uroczystości pogrzebowe 
rozpoczęły się o godz. 11:00 od 
wystawienia trumny z ciałem 
zmarłego  żołnierza w kościele 
pw. Wniebowzięcia Najświęt-
szej Marii Panny w Nowogar-
dzie. Świątynia była otoczona 
przez szwadron wojska, któ-
re ponoć na życzenie rodziny, 
zabroniło wykonywać mediom 
zdjęcia w kościele.  Dlatego też 
szanując wolę bliskich, redak-
cja wykonała w czasie prze-
biegu całych uroczystości, za-
ledwie kilka zdjęć z dalekiego 
kadru. Równo w południe roz-
poczęła się msza św. w inten-
cji zmarłego. Tuż po niej ciało 
zostało przewiezione na cmen-
tarz komunalny. Tam czeka-
ła już Orkiestra Wojskowa ze 
Szczecina, a także kompania 
honorowa.  

Nad grobem zmarłego pod-
oficera mowę pożegnalną wy-
głosił dowódca 5. pułku inży-
nieryjnego w Podjuchach, puł-

kownik Jacek Kwiatkowski. 
- Żegnamy dzisiaj dobre-

go żołnierza, towarzysza i ko-
legę, na którym zawsze mogli-
śmy polegać. Uczestniczył w 
trzech misjach. Był  w Iraku, w 
Afganistanie i już nigdzie wię-
cej nie będzie. Zapamiętamy go 
nie tylko z munduru, ale przede 
wszystkich z przeświadczenia 
więzi, jaka łączy ludzi noszą-
cych mundur Wojska Polskiego. 

Ciężko się mówi w takich mo-
mentach, bo bijemy się z myśla-
mi. Pytamy: Dlaczego tak szyb-
ko? Dlaczego Boże tak wcześnie 
go do siebie wezwałeś? Widocz-
nie Pan Bóg miał jednak w tym 
jakiś plan, i musimy jego wolę 
uszanować. Część jego pamięci!  
– mówił dowódca. Po nim sło-
wa żalu po stracie kolegi wyra-
zili także bliscy żołnierza.

W chwili składania zmarłego 

do grobu w niebo wystrzelono 
trzy salwy honorowe. Następ-
nie Orkiestra Wojskowa ode-
grała marsza żałobnego. 

Jak poinformował w ubie-
głym tygodniu GS, 34-letni 
mężczyzna został znaleziony 
przez swoich kolegów w mi-
niony poniedziałek (4 mar-
ca) koło południa, w garażu 
na poligonie wodnym.  Me-
dia regionalne podkreślają, że 
tragiczna śmierć żołnierza ze 
szczecińskiego pułku, to już 
trzeci taki przypadek w ostat-
nich miesiącach.  Zmarłych 
żołnierzy łączyło oprócz pracy 
w jednej jednostce, jeszcze jed-
no – wszyscy byli weteranami 
misji wojskowych. Sprawę wy-
jaśnia prokuratura wojskowa. 

Śp. Żołnierz służył w wojsku 
od 2001 roku. Dał się zapamię-
tać wszystkim jako pogodny i 
uczynny człowiek. 

Marcin Simiński 

II Edycja „Nowogardzka Szkoła Cukrzycy”
„chorzy na cukrzycę wiedzący najwięcej żyją najdłużej” (prof. 

Joslin)

Zarząd PSD Koła Nowogard serdecznie zaprasza uczestni-
ków „Szkoły Cukrzycy” oraz wszystkie osoby pragnące przybli-
żyć sobie zagadnienia związane z cukrzycą w czwartek 14 marca 
2013r. na godz. 

16: 00 do Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości „PROFIT” 
Szczecińskiej Fundacji Talent – Promocja – Postęp w Nowogar-
dzie przy ul. Wojska Polskiego 3, do sali 107 na wykład w No-
wogardzkiej „Szkole Cukrzycy”. Tematem wykładu jest: Lecze-
nie cukrzycy - dlaczego insulina? Cukrzyca u kobiety - pro-
blem nie tylko kobiet. Zajęcia w „Szkole Cukrzycy” odbywają 
się raz w miesiącu i będą trwały do czerwca 2013r. Czas trwania 
wykładu wynosi średnio około 1,5 godz. Uczestnikiem szkoły w 
dowolnym czasie jej trwania może zostać osoba chora z cukrzy-
cą, członek jej rodziny jak również każda osoba, która uzna, że 
może przydać się jej widza o tej chorobie. Zajęcia dla wszystkich 

uczestników są bezpłatne. Aktualne informacje o zajęciach w 
„Szkole Cukrzycy” są zamieszczane na stronie internetowej http: 
//www.cukrzycanowogard.lh.pl  Dodatkowe informacje można 
również uzyskać w każdy poniedziałek od godz. 15: 00 do 16: 00 
w siedzibie PSD Koła Nowogard ul. Wojska Polskiego 7 (budy-
nek laboratorium na terenie szpitala) lub telefonicznie pod nr: 
500 553 190; 660 238 483; 512  626 744 oraz za pośrednictwem 
e-mail:  cukrzycanowogard@wp.pl  Do zakończenia II edycji  
„Szkoły Cukrzycy” zostały 4 wykłady, pozostałe zajęcia odbędą 
się w poniższych terminach:

18-04-2013 -  Ostre powikłania cukrzycy - hipoglikemia, 
kwasica cukrzycowa - jak ich  unikać?

16-05-2013 -  Retinopatia, nefropatia, neuropatia - łatwiej 
zapobiegać niż leczyć.   Stopa cukrzycowa.

13-06-2013 - Zawał serca, udar mózgu - czy to tez powikłania 
cukrzycy? Zespół metaboliczny- problem społeczny XXI wieku.

Eugeniusz Tworek
Prezes PSD

Koła Nowogard
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Reakcja, która uratowała życie...

Pomaganie mają we krwi
Jak już informowaliśmy w poprzednim wydaniu DN, w czwartek, tuż przed wejściem do Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie 
zasłabła kobieta. Bez wahania na pomoc przyszły jej trzy pracownice ośrodka, panie: Iga Błażewicz, Dorota Maślana i Marzena Olech-
nowska- Jurczyk. Dzięki szybkiej i sprawnej akcji reanimacyjnej uratowały kobiecie życie. Poniżej rozmowa z trójką bohaterek, bo tak 
z całą pewnością należy o nich mówić. 

DN: Jakie to uczucie, kiedy 
uratuje się komuś życie? 

(po dość długiej chwili ciszy) 
Iga Błażewicz: hmmm...tak 

naprawdę to trudne do okre-
ślenia. Na pewno robi się w ser-
cu ciepło, czuje się satysfakcję 
z tego, że wykonane czynno-
ści, które są przecież  mecha-
niczne, dają jakiś efekt. Takie 
sytuacje zdarzały się już nam 
na terenie Ośrodka w którym 
pracujemy. Nigdy nie mieliśmy 
wątpliwości, że należy udzielić 
tej pomocy. 

Wiele osób, w sytuacji w 
której panie się znalazłyście, 
nie miałoby odwagi pod-
jąć akcji ratowniczej. Ludzie 
boją się, że zrobią w ten spo-
sób komuś krzywdę, albo po-
gorszą jeszcze bardziej stan 
zdrowia chorego. 

Marzena Olechowska-Jur-
czak:  Dlatego warto się prze-
szkolić. To rozwiewa wiele 
wątpliwości i daje dużo pew-
ności siebie. Znikają obawy.  
My z kursu dowiedziałyśmy 
się, że same uciski klatki pier-
siowej do przyjazdu karetki 
wystarczą. Bez sztucznego od-
dychania.  

Iga Błażewicz: Szkolenie to 

jedno. Najważniejsze jednak, 
aby nie pozostać obojętnym.  
Każde podjęte działanie, dobre 
czy złe, na pewno nie zaszko-
dzi. Niekiedy, aby uratować ży-
cie wystarczy po prostu zare-
agować. Zapytać co się dzieje, 
na co osoba choruje, jakie bie-
rze leki i oczywiście natych-
miast wezwać pomoc. 

Dorota Maślana: Oczywi-
ście ważne jest też to, ile osób 
bierze udział w akcji. Wiado-
mo, że jest to wysiłek fizyczny. 
W tym przypadku byłyśmy w 
trójkę. Działałyśmy jako zgra-
ny zespół. Rozumiałyśmy się 
bez słów. Każda z nas miała 
inne zadanie. 

A czy wraz z wiedzą i prak-
tyką odpowiednio maleje po-
ziom strachu przed podję-
ciem takiej akcji? 

Iga Błażewicz:  Strach po-
jawia się po całym zdarzeniu. 
Pojawia się pytanie, co będzie 
dalej z tym człowiekiem? Czy 
przeżyje? Udzielenie pierwszej 
pomocy nie zawsze przecież 
przynosi zamierzony efekt. Tak 
było w przypadku kobiety, o 
której opowiedziała wcześniej 
koleżanka. 

Marzena Olechowska-Jur-

czak: O tym się tak nie my-
śli. Człowiek koncertuje się na 
zadaniu jakie musi wykonać. 
Oczywiście praktyka ma w 
tym sensie znaczenie. Tak jak 
w przypadku każdej czynności 
jaką w życiu robimy. 

Zanim jednak zdecydujemy 
się udzielić komuś pierwszej 
pomocy, musimy dokonać 
chociaż minimalnej, wstęp-
nej diagnozy stanu chorego.  
Od tego zależy, jakie czynno-
ści reanimacyjne podejmie-
my w dalszej kolejności? Jak 
było w tym przypadku. 

Dorota Maślana: Tego też 
można się nauczyć. W zależ-
ności od tego, czy mamy do 
czynienia z zwałem czy wyle-
wem, w różnych miejscach na 
ciele pojawiają się charakte-
rystyczne zasinienia. W tym 
przypadku ja dokonałam dia-
gnozy, gdyż dobiegłam pierw-
sza na miejsce. Natychmiast 
podjęłam akcję reanimacyjną. 
Koleżanki udrożniły drogi od-
dechowe, ułożyły ciało w bez-
piecznej pozycji. Kiedy odde-
chu nie było, z powrotem po-
dejmowałyśmy reanimację. 
Kobieta trzy razy wracała. Jak 

przyjechała karetka, była na 
czynności oddechowej, cho-
ciaż nadal miała niewydolność 
krążeniową. Z całą satysfakcją 
oddałyśmy ją w ręce fachow-
ców, specjalistów. 

Co zdaniem Pań należy zro-
bić, aby ludzie nabrali więk-
szej odwagi w sytuacjach, gdy 
waży się ludzkie życie?

Iga Błażewicz: Naszym zda-
niem kursy pierwszej pomocy 
powinny być bardziej dostępne 
dla ludzi. 

Marzena Olechnowska- 
Jurczyk: Myślę też, że w każ-
dym budynku użyteczności 
publicznej, powinny znajdo-
wać się urządzenia AED (au-
tomatyczne defibrylatory ze-
wnętrzne – dop. red.). W ta-
kiej sytuacji która miała miej-
sce w czwartek, to urządzenie  
bardzo ułatwiłoby nam pra-
cę. Tym bardziej, że jesteśmy 
przeszkolone jak go używać. 

Iga Błażewicz: Za po-
średnictwem Dziennika 
Nowogardzkiego chciałyby-
śmy życzyć pani Małgorzacie 
szybkiego powrotu do zdro-
wia. 

Rozmawiał: Marcin Simiński 

Nie  pierwszy raz spotkali się dla kobiet 

8 marca w klubie ”Hania„
W dniu 09.03.2012r. w klubie „Hania” odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 
Dnia Kobiet. Na uroczystość oprócz „Klubowiczów” i prezesa Bolesława Bora-
tyńskiego, przybył  również burmistrz Nowogardu. 

Na spotkanie z okazji Dnia 
Kobiet do klubu „Hania” 
przybyło  ponad 20 osób z 
Nowogardu, jak i z  pobli-
skich miejscowości. Wszyst-
kie Panie oraz zaproszonych 
gości powitał prezes stowa-
rzyszenia wraz z burmistrzem 
Nowogardu. Obydwaj pano-
wie, jak i pozostali obecni na 
tej uroczystości, nie szczędzi-
li wszystkim Paniom ciepłych 
słów, życząc im wiele uśmie-
chu i radości na co dzień. Po-
nadto każda przedstawiciel-
ka płci pięknej obdarowana 

została piękną różą. Imprezę 
uatrakcyjnił grill na świeżym 
powietrzu, dla wszystkich 
przygotowano chrupiące kur-
czaczki i kiełbaski. Spotkanie 
przy grillu  odbywało się w 
bardzo miłej i wesołej atmos-
ferze. 

Następnie wszyscy udali 
się na słodki poczęstunek do 
świetlicy. Tam przy smacz-
nym cieście, kawie i herbacie 
przyjemnie płynął dalej dzień.  
A o spotkaniu w Nowogardz-
kim klubie „Hania” tak wypo-
wiedział się Prezes Stowarzy-

szenia, pan Bolesław Bora-
tyński  - „Bardzo się cieszymy, 
że coroczne  spotkanie z oka-
zji Międzynarodowego Dnia 
Kobiet  ma swoją tradycję w 
naszym Klubie. Jak pan wi-
dzi, bardzo solidnie się do nie-
go przygotowujemy. Jest  więc 
dobre jedzenie, kawa, herba-
ta, soki, a także co najważniej-
sze - dobra atmosfera. Bardzo 
serdecznie dziękuję wszystkim 
przybyłym i zaproszonym go-
ściom za udział w naszej uro-
czystości”. 

Jarek Bzowy 

Reanimacja kobiety miała miejsce tuż pod schodami prowadzącymi do 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie
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Wszystkim, którzy 
uczestniczyli w ostatniej drodze

śp. Marii Łokaj 
wyrazy wdzięczności 

składa 
mąż z córką

Celowy zabieg, czy brak kompetencji?

Przedwcześnie przycięli głogi
W czwartek (7 marca) do redakcji zadzwonił poruszony mieszkaniec Nowogardu, 
który zwrócił uwagę na przycinanie drzew znajdujących się przy drodze od szpi-
tala do stadionu miejskiego. Głogi to drzewa, które bardzo dobrze znoszą takie 
zabiegi, jednak przedwczesne przycinanie może spowodować, że dane drzewo nie 
zakwitnie. 

Zdjęcie to było wykonane przed ty-
godniem zanim spadł śnieg, jak te 
drzewa zniosą powrót zimy? prze-
konamy się niebawem.

Jak widać na zamieszczonym zdję-
ciu głogi są dobrze przycięte, jed-
nak czy ten zabieg nie był przed-
wczesny?

Skolonizowali nas ?
Spotkałem w sobotę  znajomego, który jest radnym w gmi-
nie w mazowieckiej, gdzie swoją siedzibę ma  polska „ firma 
córka” znanej sieci handlowej  Tesco.  Jest to więc gmina, do 
której trafiają przewidziane ustawą odpisy podatku od  do-
chodów osiąganych przez Tesco na terenie całej Polski. 

Pewnie macie z tego tytułu poważne wpływy 
do budżetu gminy – zagaduję.

Mogłyby być – odpowiada znajomy - gdyby te 
firmy nie stosowały pewnych zabiegów. Pamię-
tam jednego roku, jeszcze przed oficjalnym za-
kończeniem rozrachunku trafiła do nas informa-
cja, że mają w Tesco ponad  200 milionów docho-
du. Zaczęliśmy symulować, że do  naszego bu-

dżetu trafi z tytułu odpisu kilka milionów złotych. W Gminie przy-
gotowywano już pomysły inwestycyjne pod te pieniądze. Niestety 
okazało się, że dostaliśmy ostateczne  jakieś grosze, bo Tesco utopiło 
dochód w taki sposób, że centrala zagraniczna  będąca tzw. „firmą 
matką”, wystawiła tuż  przed zakończeniem roku obrachunkowego 
fakturę, na tzw. obsługę administracyjną, na kwotę prawie równą 
dochodowi tak, że dokumentacyjnie Tesco dochodu nie osiągnęło, i 
co za tym idzie, także nie ma podatku od dochodu.  

To zapewne jeden z mechanizmów, niestety zgodnych z polskim 
prawem robienia nas w balona przez kapitał zagraniczny, i jedna 
z tajemnic tzw. inwestycyjnej atrakcyjności Polski dla tegoż kapi-
tału. Innym kryterium tej atrakcyjności jest zapewne koszt  pra-
cowniczy, w Polsce można płacić  pracownikom nieporównywal-
nie mniej aniżeli w państwach tzw. zachodniej Europy. Zarówno  
jedno jak i drugie kryterium, stawia nas w pozycji terytorium ko-
lonialnego, czyli obszaru  bezwzględnej eksploatacji za przysło-
wiową miskę strawy. Czy tej sytuacji nikt nie dostrzega. Czy nie 
można było temu zapobiec. Zapewne są w Polsce ludzie i środo-
wiska, które rozumieją co się dzieje. Niestety jest też tak, że opinia 
publiczna utrzymywana jest również w tym zakresie w głębokiej 
niewiedzy. Pracują nad tym także  media, opanowane przez kapi-
tał zagraniczny w stopniu nigdzie nie spotykanym. Wmówienie 
Polakom, że wysoki  stopień zaangażowania  kapitału  zagranicz-
nego to  przejaw naszego dobrobytu i możliwości na przyszłość,  
to jedno z głównych osiągnięć tych mediów i publicystów- auto-
rytetów  opłacanych z kasy  zagranicznych wydawców, aby robić 
ludziom wodę z mózgu. Używając języka wojskowego, media do-
konują  obstrzału artyleryjskiego, a na zrujnowany świadomościo-
wo teren, wkraczają  inwestorzy i dyktują  warunki niczem władze 
okupacyjne posługując się oczywiście miejscowym establishmen-
tem politycznym, który za pieniądze i znaczenie w swojej głupo-
cie i pazerności, wykona każdą brudną robotę.  Obraz ten świado-
mie jest nieco przerysowany i być może niesprawiedliwy dla tych, 
którzy się starają dbać o Polskę i lokalnie i centralnie.  Ale niestety 
jest to obraz, który pokazuje dominującą tendencję. To bowiem, 
że zapomnianą  i niemodną dzisiaj, a nawet ośmieszoną,  jest po-
stawa patriotyzmu i państwowego i lokalnego wyrażającego się  w 
codziennych wyborach i działaniach, możemy przekonać  się rów-
nież w Nowogardzie. 

Możemy przekonać się obserwując entuzjazm naszych włoda-
rzy, godzących się na stawianie zupełnie nieuzasadnionej ilości, 
w nieuzasadnionych prestiżowych miejscach sklepów wielkopo-
wierzchniowych zagranicznych sieci.  Możemy przekonać się, gdy 
obserwujemy obojętność władzy na  sytuację lokalnych przedsię-
biorców, na brak perspektyw zawodowych naszej młodzieży. O 
szczegółach piszemy na co dzień w DN  (i tylko w DN – nie ma 
bowiem w Nowogardzie na dzisiaj innej prasy lokalnej odpowia-
dającej kryterium - PRASA). Niestety lepiej nie będzie, gdy sami 
też zwolnimy się obserwując rzeczywistość wokół  od myślenia. 
„Któż zacz”?, Po co?  Dla kogo?,  i Jakie są skutki?. Gdy  nie zro-
zumiemy, także że o to wszystko  co jest nasze, nasze  nowogardz-
kie, tylko my możemy zadbać po gospodarsku,  a dla tych różnych  
zbawców zewnętrznych,  jesteśmy jedynie terenem eksploatacji, i  
nasza atrakcyjność, to  atrakcyjność  naszych i naszych rodzin pie-
niędzy (jakże często  trafiających na ten rynek  z  okupionej rozłą-
ką  innymi negatywnymi  skutkami pracy na emigracji).

sm

Głogi nie potrzebują zbyt 
wiele do życia, posiadają wy-
soką odporność na cięcie oraz 
znaczny poziom dekoracyjno-
ści, dlatego znalazły szerokie 
zastosowanie przy obsadzaniu 
miejskich terenów zielonych, 
otwartych krajobrazów, a tak-
że ogrodów. Wysoka odpor-
ność na cięcie nie oznacza jed-
nak, że to drzewo można przy-
cinać kiedy się ma na to ocho-
tę. Chodzi o to, że głogi nawet 
bardzo mocno „ogołocone” są 
w stanie szybko wrócić do fak-
tycznego stanu. Nasz czytelnik 
zadzwonił wyraźnie poruszo-
ny, głównie za sprawą własnych 
obserwacji. Gdyż jak twierdzi, 
tak samo władze postąpiły dwa 
lata temu i doskonale pamięta, 
jak te drzewka szpetnie wyglą-
dały gdy nie przekwitły. Te drze-
wa dwa lata temu zostały przy-
cięte w zimę zanim przekwitły i 
puściły kwiaty. W ubiegłym roku 
nikt ich nie przycinał i pięknie się 
rozrosły. Dziś jednak widzę, że 
znów niekompetentni ludzie zle-
cili przycinanie tych drzew zbyt 
wcześnie! Wszystkie te drzewka 
od szpitala po stadion, zostały 
mocno ogołocone i ponownie nie 

będą wstanie pięknie zakwitnąć. 
Aby nie rzucać bezpodstawnych 
oskarżeń sprawdziłem to w inter-
necie, te drzewa późno kwitną i 
dlatego nie można ich tak wcze-
śnie przycinać. Pytam się zatem, 
kto jest za to odpowiedzialny? 
Dlaczego głogi są przycinane tak 
wcześnie? - zwraca się do władz 
nasz rozmówca chcący zacho-
wać anonimowość. Takie dzia-
łania jednak mogą być wskaza-
ne, w sytuacji w której głogi tra-
cą swoją „formę”, wówczas moż-
na je przyciąć wczesną wiosną 
kosztem przekwitania w tym 
roku, aby nabrały sił i wciąż zdo-
biły nowogardzkie ulice. Jednak 
nasz rozmówca zauważa, że już 
2 lata temu drzewa zostały przy-
cięte wczesną wiosną, nie prze-
kwitły- dzięki czemu w minio-
nym roku pięknie się rozrosły i 
wróciły do kondycji, zatem ko-
lejna tak wczesna przycinka jest 

do prawdy niezrozumiała. Być 
może osoby odpowiedzialne za 
tą decyzję wiedzą lepiej, kie-
dy się przycina głogi aby odpo-
wiednio rosły. 

KR

Pomóżmy sobie!
•	 Przyjmę narożnik pokojowy  tel. 665 - 566-856

•	 Przyjmę  wersalkę z fotelami oraz szafkę na dziecięce ubra-
nia tel. 883-241-291 

•	 Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie, ławę pokojową 
i TV  tel.782-556-716

•	 Przyjmę fotel do biurka, informacja tel. 504-874-397 lub 
pod nr tel. red. 91 22-165 

•	 Przyjmę 2 fotele  jednoosobowe do spania dla dzieci  oraz 
narożnik pokojowy- tel.516 648-561 

•	 Przyjmę sprawną pralkę automatyczną tel.721 469-710 
•	 Przyjmę sprawny odkurzacz tel.603595403 

Władysław Skubała, lat: 55, zmarł: 10.03.2013r, pogrzeb: 
13.03.2013r, pogrzeb odbędzie się o godz. 14:00 na cmentarzu 
w Nowogardzie. 

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

 w tych dniach odeszli do wieczności 
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Wszystko co piękne  
i wymarzone w dniu 

65 urodzin
niech będzie spełnione

Kochanej Jubilatce

Krystynie 
Górskiej

życzą: 
syn Grzegorz, 

Aneta, 
Wiktoria
i Wojtek

Szanownej Pani

Krystynie Zięciak
z okazji imienin
najserdeczniejsze 

życzenia
wszelkiej pomyślności
składa Marysia i Marek

Z okazji imienin
Szanownej Pani 

Franciszce  
Kobylińskiej

zdrowia, pogody ducha i siły 
w pracy o utrwalanie pamięci 

syberyjskiej karty historii
składają nowogardzcy Sybiracy

ŻyCZENIA ŻyCZENIA ŻyCZENIA

ludzie listy piszą....

O numeracji porządkowej raz jeszcze
Kilka dni temu do redakcji 

DN wpłynęło pismo podpi-
sane przez pana Marka Ant-
czaka, byłego pracownika wy-
działu Architektury i Budow-
nictwa Urzędu Miejskiego w 
Nowogardzie, nawiązujące do 
tekstu „A jednak Kulice w No-
wogardzie”, będącego odpo-
wiedzią UM na nasz artykuł 
w sprawie ustawienia przy ul. 
Boh. Warszawy znaku wska-
zującego drogę do oddalonych 
o kilka kilometrów Kulic. 
Zdaniem urzędników, usta-
wienie znaków jest uzasadnio-
ne. Wszystkiemu winne mają 
być obręby geodezyjne, które 
nie idą w parze w architekto-
niczną przestrzenią, jaką do-
strzegamy gołym okiem. Zda-
nia tego nie podziela p. M. 
Antczak, który twierdzi, że 
obręb geodezyjny nie decydu-
je o nadanym numerze pose-
sji. Treść pisma publikujemy 
w całości poniżej:

 

  

  

  

 
  

 

 

 

 

  
 

 
 

  

 

 
   
 
 

 
 

   
  

 
 

  

 
 

 
  

Administracyjny.
Marek Antczak

Na wesoło świętowano 8 marca 
w Karsku
Syto zastawiony stół, rozmaite dania, i usługujący panowie w marynarkach  pod 
krawatem. Oto jak w Karsku  uczczono Dzień Kobiet. 

Podobnie jak w roku ubie-
głym, w dniu 8 marca w miej-
scowym klubie w Karsku od-
było się uroczyste spotkanie z 
okazji Dnia Kobiet. Imprezę 
tą zorganizował  Sołtys wraz 
z Radą Sołecką wsi. Na tego-
rocznym spotkaniu  zagościli 
licznie również panowie, któ-
rzy bardzo sprawnie i ocho-
czo przygotowali całą tą uro-
czystość. Panie, które tego 
dnia zaproszono do miejsco-
wego klubu, spotkało bardzo 
wiele miłych i niespodzie-

wanych atrakcji. Już w chwili 
wejścia do klubu, każda z Pań 
otrzymała pięknego tulipana 

oraz czekoladki. Całą imprezę 
otworzył sołtys Jerzy Kubicki, 
który w imieniu swoim i przy-
byłych panów (organizatorów 
imprezy), złożył wszystkim 
Paniom  serdeczne życzenia z 
okazji ich święta. 

O spotkaniu tym, tak mówi 
jedna z zaproszonych pań, Do-
rota Mościńska - mieszkan-
ka sołectwa Karsk – „Dzisiej-
sza impreza zarówno mi, jak i 
zapewne moim koleżankom z 
Karska czy Warnkowa bardzo 
się podoba, przybyłyśmy tutaj 

na zaproszenie organiza-
torów - Panów. Jak pan 
widzi jest dobre jedzenie, 
wiele atrakcji i niespodzia-
nek, jednym słowem miły 
dzień. Wszyscy panowie  
naprawdę stanęli na wy-
sokości zadania, i bardzo 
się postarali by nam umi-
lić ten dzień. Serdecznie im  
za to dziękujemy”. 

Jarek Bzowy 
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Plan tygodnia Klubokawiarni Kulturalnej
Transmisje sportowe:

Champions League:
Wtorek, 20:45

FC Barcelona - AC Milan
Środa, 20:45

Bayern Monachium - Arsenal Londyn

Bundesliga:
Sobota, 15:30

Borussia Dortmund - SC Freiburg

T-Mobile Ekstraklasa:
Niedziela, 17:00

Wisła Kraków - Pogoń Szczecin

Rozrywka
Piątek
DJ Beder - Z głośników rytmy m.in.: Funk, House, Soul, Hip Hop, Disco. 

Sobota
DJ Clinton (Szczecin) - Rezydent szczecińskiego klubu City Hall, dziennikarz 

muzyczny i producent, bloger, 1/2 Bounce Barons. Przez długi czas związany z 
Polskim Radiem Szczecin i anteną miejską Szczecin.fm, gdzie zajmował się pro-
dukcją reportaży oraz audycji muzycznych. Wspólnie z ludźmi skupionymi wo-

kół bloga Bass & Culture, promuje w Szczecinie dźwięki ogólnie pojęte jako bass 
driven music. Dzisiaj w swoich miksach łączy hip hop z dźwiękami szybszymi 

jak: trap, juke, brytyjski house czy grime. W Klubokawiarni Kulturalnej zapre-
zentuje się bardziej od strony DJ’a. W swoim secie połączy starannie wyselek-

cjonowane rzeczy z takich gatunków jak: R’n’B, House, Mash-ups, Funk, Disco, 
wplatając w to wszystko nieśmiertelne klubowe klasyki. 

Wszystkich gorąco zapraszamy!!! Informujemy również o naszej stronie in-
ternetowej działającej na portalu Facebook „Klubokawiarnia Kulturalna”. 
Odwiedzajcie naszą stronę, tam zawsze znajdziecie aktualności oraz 
zapowiedzi najbliższych wydarzeń.

Dominik Tomczyk

OKIEM DZIAŁKOWCA
Pan radny Rafał Szpilkow-

ski w swojej publikacji pró-
buje  argumentować jakie zło 
może wyrządzić działkowcom 
wpisanie Rodzinnych Ogro-
dów Działkowych w plany za-
gospodarowania przestrzenne-
go miasta. Przedstawione  wła-
sne poglądy i argumenty mogą 
rzeczywiście przyprawić ból 
głowy użytkowników działek. 
Dla przypomnienia pana rad-
nego  informuję, że to Zarząd 
ROD w Nowogardzie  w mie-
siącu lutym 2010 roku wystąpił  
z pismem do ówczesnego

burmistrza  z w n i o s k i e m 
o wpisanie ogrodów działko-
wych w plany  zagospodaro-
wania   przestrzennego   mia-
sta  Nowogard i okazało  się,  

że ten wniosek   został  zlek-
ceważony przez byłą  władzę 
i odpowiedzialnych pracow-
ników w Urzędzie Miasta /
brak  jakiejkolwiek odpowie-
dzi/. W 2012 roku Zarząd Ro-
dzinnego Ogrodu Działkowe-
go  ponownie złożył wniosek 
do Pana Burmistrza  Nowogar-
du i Przewodniczącego Rady 
Miasta  Nowogard  o przyjęcie 
do planu miejscowego zago-
spodarowania przestrzennego 
ogrodów działkowych.

Inicjatywa podjęta  przez  
Pana Burmistrza  Roberta  
Czaplę w pełni satysfakcjonu-
je działkowców,  ponieważ   za-
pewni to działkowcom spo-
kój i pewność jutra, a ogrody  
działkowe  w Nowogardzie  za-

pewnią zielone płuca dla mia-
sta. Ogrody zapewniają wielu  
rodzinom  zdrowy wypoczy-
nek, wiele radości, satysfak-
cji, a przede wszystkim  tanich 
wczasów.

Pan radny Rafał Szpilkow-
ski tak nie uważa, liczą się tyl-
ko  pieniądze, które przezna-
czone na opracowanie planów  
zagospodarowania przestrzen-
nego  dla ogrodów to marno-
trawstwo.

My działkowcy tak nie uwa-
żamy, nie  interesuje  nas 
koszt  wydatków prezentowa-
nych, ani układanka politycz-
na przedstawiona  przez pana 
radnego. W zachodniopomor-
skim województwie jest wiele 
ogrodów rodzinnych, które

mają uregulowane studium  
i plan miejscowy,  do  gmin 
tych można przykładowo zali-
czyć: Goleniów,  Resko, Step-
nica, Mrzeżyno,  Resko, Star-
gard  Szczeciński, Choszczno 
oraz 28 pozostałych ogrodów 
w gminach o które  zadbali 
Radni.

Panowie  radni  ze  Wspólne-
go  Nowogardu  na czele z  pa-
nem  R. Szpilkowskim czynią 
polityczną burzę wokół ogro-
dów  działkowych, tylko komu 
ma ona służyć

- na pewno nie dla dobra 
działkowców  w Nowogardzie. 
W lipcu 2012 roku już Trybu-
nał Konstytucyjny wydał wy-
rok na działkowców i pozba-
wił aktu prawnego regulujące-

go  funkcjonowanie polskiego 
ogrodnictwa działkowego i te-
raz panowie ze  wspólnego No-
wogardu próbują dokończyć 
tego dzieła.

Trzeba sobie jasno powie-
dzieć,  że sposób zagospodaro-
wania  danego  terenu określa 
plan, który uchwalają radni i to 
oni zdecydują, że ogród pozo-
stanie na swoim miejscu. Za-
tem działkowcy naszego mia-
sta nie są całkowicie  bezbron-
ni. Mogą  to  uczynić  i wybrać  
takich  radnych,  którzy  będą  
reprezentować   ich interesy 
oraz dobro mieszkańców.

Z poważaniem
Prezes Rodzinnego Ogrodu 

Działkowego
PREZES OGRODU ROD

Ryszard Wajk

@    Ludzie listy piszą  @ 

Foto- pstryk 

Bardzo wysłużona 
ławka 
Pomimo, że za oknem jeszcze zima, to z wielkim 
utęsknieniem wyczekujemy pierwszych zwiastunów 
wiosny i odpoczynku w słońcu.  Nie wszędzie będzie 
jednak gdzie usiąść. 

Stojąca przy bloku miesz-
kalnym na osiedlu „Cisy” zde-
wastowana ławka,  lata swej 
świetności chyba ma już za 
sobą,  przydałby się jej remont. 
Już czas, by osoby odpowie-
dzialne za wygląd i stan tech-
niczny  ławki pomyślały  o jej 
remoncie. Wiosna coraz bliżej 

i byłoby przyjemnie usiąść na  
wyremontowanej i odnowio-
nej  ławeczce.  Ta sugestia nie 
tylko odnosi się do tego przy-
padku, ale i do innych, których 
na pewno w naszym mieście, a 
w szczególności na osiedlach, 
nie brakuje!  

Jarek Bzowy 

W piątek 08.03.2013r. w okolicach Kościoła pod wezwaniem 
WNMP w Nowogardzie, 

zgubiono damskie okulary lecznicze  
w czarnym pokrowcu. Znalazcę proszę o kontakt pod nr 726-

242-754 
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Sukces uczennicy II LO
Wielkim sukcesem dla Kamili Brodniak, uczennicy kl. III b, II Liceum Ogólno-
kształcącego w Nowogardzie, zakończył się udział w ogólnopolskim konkursie 
– pn. Olimpiada Wiedzy o Kulturze Popularnej. Uczennica pokonała 76 uczest-
ników z całego kraju, zwyciężając w finale, który odbył się 1 marca 2013r. i zdo-
bywając tytuł laureata pierwszego miejsca. 

To prestiżowe wyróżnienie 
zostało uhonorowane jednora-
zowym stypendium. Organi-
zatorem konkursu jest VI LO 
w Bydgoszczy, patronat nauko-
wy sprawuje Uniwersytet im. 
Adama Mickiewicza w Pozna-
niu. Pierwszy etap konkursu 
polegał na napisaniu pracy na 

zaproponowany przez organi-
zatorów temat, w oparciu o bo-
gatą literaturą i filmografię. Do 
etapu ustnego, będącego swo-
istym sprawdzianem orientacji 
w kulturze, umiejętności dys-
kusji i swobodnego poruszania 
się wśród zagadnień kulturo-
wych, zostali zakwalifikowani 

autorzy najlepszych prac z ca-
łego kraju. Kamila zajmowa-
ła się zagadnieniem: Martwe 
ciało w kulturze popularnej 
i okazała się specjalistką w tej 
dziedzinie. Gratulujemy!

inf. własna
na zdjęciu Kamila Brodniak. 

Dzień Kobiet w Osinie
„Dzisiaj dzień piękny, uroczysty! Taki dzień raz w roku się zdarza, gdy 8 Marca z gwarem wiosny, wytryśnie z kartek kalendarza.”

8 marca z okazji Dnia Ko-
biet uczniowie klasy II b i III 
a Szkoły Podstawowej w Osi-
nie postanowili obdarować 
wszystkie panie. Dzieci pod 
opieką p. Kamili Wójcik oraz 
p. Joanny Stasiewicz – Klu-
ga przygotowały drobne upo-
minki – własnoręcznie wyko-
nane kolorowe kwiatki i mo-
tylki z masy solnej. W piątek 

– 8 marca, zaraz po pierwszym 
dzwonku w szkole chłopcy od-
wiedzali panie i składali naj-
serdeczniejsze życzenia. Nie 
zabrakło również upominków 
dla wchodzących do szkoły 
mam. Uczniowie z życzeniami 
udali się także do Urzędu Gmi-
ny Osina, do Ośrodka Zdro-
wia, do sklepów, apteki oraz 
do spółdzielni mieszkaniowej, 

po drodze obdarowując każdą 
spotkaną panią. Mimo uczucia 
chłodu na dworze uczniowie 
wrócili do szkoły z ciepłymi 
uśmiechami na twarzach. Na 
długo w sercach dzieci pozo-
stanie uśmiech, radość, a cza-
sami nawet wzruszenie każdej 
kobiety. 

Kamila Wójcik
Joanna Stasiewicz-Kluga
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Sprzedam nowe, własnościowe,  
2 pokojowe mieszkanie o pow. 58 m2 
w Nowogardzie na ulicy Racibora I 4

KONTAKT:                PIB „PRO-BUD s.c.
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14
tel.: 91 39 25552; 783 570 056    www: probud-nowogard.pl

Wojewódzkie Mistrzostwa w siatkówce chłopców

Uczniowie z Osiny na 3 miejscu
W dniu 08.03.2013 r. w Gryficach został rozegrany finał regionu B w Mistrzostwach Województwa Zachodniopomorskiego w siatkówce 
chłopców. Nie udało się niestety awansować dalej, jednak wysokie 3 miejsce, to na pewno dobre osiągnięcie uczniów z Osiny. 

Do regionu B poza Osiną zakwalifikowały się nastę-
pujące miasta: Gryfice, Goleniów, Szczecin, Świnouj-
ście, Kamień Pomorski, Kołobrzeg. Siatkarze z Osiny 
w walce o awans pokonali dwa silne zespoły: Koło-
brzeg i Golczewo, w obydwu meczach spokojnie wy-
grywając 2:0 w setach. Swoich pogromców spotkali 
dopiero na drodze do półfinału wojewódzkiego, gdzie 
czekali zawodnicy z Trzebiatowa. Po niezwykle zacię-
tej walce i sporych emocjach- zwycięzcę musiał wyło-
nić tie-break. W tej rozgrywce, to rywale wykazali się 
większą koncentracją i ostatecznie wygrali 2:1. Mimo 

wszystko 3 miejsce na tym etapie rozgrywek, to naj-
większy sukces chłopców z Osiny w turniejach siat-
karskich. Gratulujemy wyniku i zachęcamy do dalszej 
ciężkiej pracy, która zaowocuje kolejnymi sukcesami. 
Uczniowie ZSP Osina na turnieju w Gryficach wystą-

pili w następującym składzie: Piotr Micał, Filip Ja-
rota, Maciej Smoliński, Mateusz Gach, Adrian Ba-
nasiewicz, Damian Zimecki, Gracjan Makosz, Alek-
sander Pakulski.  

KR

Pomorzanin na 3 miejscu 

Damian Kłys  
najlepszym strzelcem
W niedzielę (10 marca) młodzi piłkarze Pomorzanina z rocznika 2004, rywalizowali 
na turnieju w Goleniowie. Do walki o najwyższe lokaty przystąpiło sześć drużyn. Pod-
opieczni Krystiana Miklasa zaprezentowali się przyzwoicie zajmując 3 miejsce. Ponad-
to najlepszym strzelcem turnieju został snajper nowogardzkiej drużyny- Damian Kłys. 

Młodzi piłkarze Pomorzani-
na zaprezentowali się z dobrej 
strony na silnie obsadzonym 
goleniowskim turnieju. Trener 
Krystian Miklas do Goleniowa 
zabrał następujących piłkarzy: 
Kuba Wojciechowski, Kuba Kie-

lar, Kuba Stefanowski, Cyprian 
Gibas, Maks Labocha, Damian 
Kłys, Aleksy Śniegowski, Mal-
wina Szcześniak. W pierwszym 
meczu młodzicy z Nowogardu 
rywalizowali z rówieśnikami ze 
Stargardu. Mecz był wyrównany, 

choć dało się odczuć, że obie eki-
py jeszcze na dobre nie weszły w 
ten turniej. W efekcie sprawie-
dliwy remis 1:1. Po Błękitnych 
przyszedł czas na zespół gospo-
darzy. Ina w tym turnieju wysta-
wiła dwie drużyny. Pomorzanin 
na początek rywalizował z Iną 
I Goleniów, i to niezwykle sku-
tecznie! Podopieczni Krystiana 
Miklasa bez problemów upora-
li się z rywalami wygrywając 3:0. 
Trampkarze z Nowogardu szli za 
ciosem i kolejnemu rywalowi- 
Fali Międzyzdroje również za-
aplikowali 3 bramki. Przeciwni-
cy odpowiedzieli tylko jednym 
trafieniem i przed ostatnimi 
dwoma meczami, Pomorzanin z 
7 punktami na koncie walczył o 
zwycięstwo w turnieju. Niestety 
na drodze Pomorzanina stanął 
drugi zespół gospodarzy, który 
po zaciętym pojedynku zwycię-
ża 2:1. Na koniec przyszła jesz-
cze porażka z młodzikami Flo-Piłkarze Pomorzanina z rocznika 2004, którzy wystąpili w Goleniowie

ty Świnoujście i już było jasne, 
że w tym turnieju Pomorzanin 
zakończy na 3 miejscu. Turniej 
wygrali piłkarze Floty Świnouj-
ście, drugie miejsce przypadło 
Inie II Goleniów. Łupem Pomo-
rzanina padła jednak indywi-
dualna nagroda za tytuł najlep-

szego strzelca. Tytuł ten trafił w 
ręce Damiana Kłysa, który zdo-
był 7 goli spośród 8 Pomorza-
nina! Damianowi gratulujemy 
skuteczności, a podopiecznym 
Krystiana Miklasa życzymy ko-
lejnych zwycięstw. 

KR   

Pomorzanin - Błękitni Stargard 1:1  
Ina I Goleniów - Pomorzanin   0:3
Fala Międzyzdroje - Pomorzanin 1:3
Ina II Goleniów - Pomorzanin   2:1
 Flota Świnoujście - Pomorzanin  2:0
Pomorzanin Nowogard w tabeli: 3 miejsce, 7 punktów, gole 

strzelone- 8, gole stracone- 6, 2 zwycięstwa, 1 remis, 2 porażki. 
Gole: Damian Kłys - 7 (Król Strzelców), Maks Labocha - 1 .
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Marian Piłka: Nienawiść do kobiet
W Szczecinie w ostatnią niedzielę nie odbyła się zapowiadana przez środowiska feministyczne i nagłaśniana  histerycznie przez media 
tzw. Manifa. Kolejna prezentacja środowisk feministyczno – gejowskich,  mająca narzucić  zdrowemu społeczeństwu chorą  obyczajo-
wość, gender nie odbyła się  ponieważ... zabrakło chętnych. Brawo Szczecin. Niżej prezentujemy tekst znanego publicysty Mariana Pił-
ki na temat  istoty feminizmu.

Wbrew powszechnej opinii, że fe-
ministki nienawidzą mężczyzn, w rze-
czywistości nienawidzą one przede 
wszystkim kobiet, które pragną mieć 
udane życie rodzinne, męża, dzieci i 
wnuki. Są one celem feministyczne-
go ataku za swój „konserwatyzm”, a 
zwłaszcza za oddanie własnej rodzinie. 
Rodzina zaś, w której widzą one waru-
nek swojego szczęścia, traktowana jest 
jak jarzmo, przeciwko któremu prowa-
dzona jest feministyczna krucjata.

Feministki nie dzielą ludzi na prole-
tariat i burżuazję, tak jak to robi tra-
dycyjna dialektyka marksistowsko-le-
ninowska, feministki dzielą ludzi na 
dominujących mężczyzn oraz zniewo-
lone kobiety i wzywają do ich wyzwo-
lenia z męskiej dominacji ucieleśniają-
cej się w rodzinie. To echo marksistow-
skiej dialektyki, która rozwój społecz-
ny widzi nie we współpracy społecz-
nej czy twórczości, ale w konflikcie, 
agresji i nierozłącznej z nią nienawi-
ści. Mechanizm walki klasowej został 
zastąpiony mechanizmem walki płci, 
walki z całym arsenałem agresji, nie-
nawiści i obelg. Polskie feministki to 
przede wszystkim weteranki ruchu ko-
munistycznego i ich postkomunistycz-
ne towarzyszki, doświadczone w walce 
z wszelkimi strukturami społecznymi.

Fałsz feministycznej ideologii wyni-
ka z fałszywej koncepcji osoby ludz-
kiej. Feminizm widzi kobietę jako wy-
abstrahowaną jednostkę, zniewoloną 
przez warunki społeczne ucieleśnione 
w płci męskiej. Tymczasem człowiek 
nie jest wyabstrahowaną jednostką, 
ponieważ Bóg stworzył go jako kobietę 
i mężczyznę. Ze swej natury człowiek 
nie jest istotą samowystarczalną, i to 
zarówno w płaszczyźnie biologicznej, 
jak i społecznej, kulturowej, psychicz-
nej, ekonomicznej i moralnej. Każ-
dy człowiek w swym istnieniu skaza-
ny jest na innego człowieka i na innych 
ludzi. Bez rodziny, bez społeczeństwa, 
nie może on istnieć. Dlatego tak ważne 
jest, aby wszystkie struktury społeczne, 
w których człowiek żyje, funkcjonowa-
ły sprawnie, ponieważ od tego zależy 
jego rozwój osobowy. Najważniejszą, 

choć nie jedyną taką strukturą jest ro-
dzina: miejsce narodzin każdego z nas, 
wychowania, poznania języka i ojczy-
stej kultury, pierwsze miejsce społecz-
nej i kulturowej socjalizacji. Bez rodzi-
ny człowiek nie może się narodzić i bez 
rodziny nie może prawidłowo się roz-
wijać. Rodzina jest niszą, w której on 
żyje, ale jest także ochroną ludzkiej 
godności i rozwoju. Niewystarczalność 
osoby ludzkiej niejako „skazuje” za-
równo mężczyzn, jak i kobiety na rodzi-
nę. To właśnie w niej i kobieta, i męż-
czyzna odkrywają sens swego istnienia 
i potwierdzają swoją kobiecą i męską 
tożsamość. Rodzina jest niezbędnym 
warunkiem zrealizowania się zarów-
no kobiety, jak i mężczyzny - właśnie 
jako kobiety i mężczyzny. Tej tezy nie 
unieważnia celibat osób konsekrowa-
nych, który wprowadza do ludzkiego 
powołania porządek nadprzyrodzony.  
Natomiast marksistowskie podglebie 
feminizmu widzi w rodzinie przede 

wszystkim jarzmo współczesnej ko-
biety. Stąd różnorakie postulaty femi-
nistyczne, które są wymierzone w ro-
dzinę, w rolę matki, żony i babci. Role, 
od których zależy samospełnienie się 
i szczęście każdej kobiety, role, które 
traktowane są jako zagrożenia „równo-
prawnego statutu kobiet i mężczyzn”. 
Feminizm przede wszystkim kwestio-
nuje nierozerwalność małżeństwa. 
Wzywa do wyswobodzenia się z wię-
zów małżeńskich w każdym przypad-
ku, gdy pojawiają się rodzinne proble-
my, nie zważając na fakt, że ofiarą roz-
wodów są nie tylko dzieci zagrożone w 
swym osobowym, psychicznym i emo-
cjonalnym rozwoju, ale także same ko-
biety. W takiej sytuacji, to na kobietę 
najczęściej spada ciężar wychowania 
dzieci oraz wysiłek zapewnienia sobie i 
im ekonomicznej egzystencji. Rozwód 
w znacznie większym zakresie uderza 
w kobietę niż w mężczyznę, którego 

często zwalnia się z odpowiedzialności 
za rodzinę. Rozwód, to przede wszyst-
kim przywilej dla nieodpowiedzial-
nych mężczyzn, a nie prawo kobiety. 
Bo to „prawo” niszczy przede wszyst-
kim ją samą. Pomimo empirycznego 
materiału ukazującego tragedię porzu-
conych żon feminizm wzywa same ko-
biety do działań rozbijających rodzi-
nę, które w konsekwencji prowadzą do 
ludzkiego nieszczęścia. Podobnie jak 
inne postulaty, ten także prowadzi ko-
biety na manowce.

Zabijanie dzieci poczętych
Następna kwestia, to traktowanie za-

bijania dzieci poczętych jako „prawa 
kobiety”. Należy podkreślić, że kobieta 
realizuje się przede wszystkim w ma-
cierzyństwie, które jest dla niej wiel-
kim powołaniem i szczęściem. Jeśli z 
przyczyn zdrowotnych nie może mieć 
dzieci, przeżywa ten brak macierzyń-
stwa jako wielką tragedię. Można na-
wet zaryzykować twierdzenie, że jej 

samorealizacja w macierzyństwie jest 
fundamentalnym warunkiem realiza-
cji własnej kobiecości. Kobiety, które 
nie przeżyły macierzyństwa, czują się 
niezrealizowane jako kobiety. I to po-
czucie jest głęboko osadzone nie tylko 
w jej naturze psychicznej, ale i biolo-
gicznej.

Wezwanie do zabicia własnego 
dziecka przez feministki, to wezwa-
nie do okaleczenia siebie jako kobie-
ty. Jest to okaleczenie i degradacja wła-
snej kobiecości. Można powiedzieć, 
że przestaje ona wtedy być kobietą. I 
sądzę, że jest to zasadniczy rys femi-
nizmu. Pozbawia on kobiety kobie-
cości, ale tym samym degraduje je w 
ich ludzkiej godności. Nie można bo-
wiem zrobić kobiecie większej krzyw-
dy, niż skłonić ją do zabicia własnego 
dziecka. Ta degradacja ludzkiej godno-
ści w takich przypadkach przejawia się 
w różnorakich skutkach zdrowotnych 

(liczne schorzenia nowotworowe), ale 
przede wszystkim psychicznych, takich 
jak stany lękowe, psychozy, nerwice, a 
wreszcie nienawiść do tych, którzy nie 
doznali takiej tragedii. Dlatego też w 
celu samousprawiedliwienia się wiele 
kobiet, które uśmierciły własne dziec-
ko, angażuje się w kampanie propagu-
jące zabijanie dzieci poczętych i w ruch 
feministyczny. Poprzez upowszechnia-
nie dzieciobójstwa dzieci poczętych, 
próbują przekonać same siebie, że są 
normalne, że dzieciobójstwo to po-
wszechna norma i one zachowują się 
tak, jak wszystkie inne kobiety. Kobie-
tom, które zabiły własne dziecko, moż-
na współczuć, ale te, które chcą, aby 
inne postępowały tak samo, zasługują 
tylko na uczucie żałosnej litości.

Kariera i awans społeczny
Celem tzw. wyzwolenia kobiet ma 

być ich kariera i awans społeczny. W 
ich imię mają poświęcić rolę żony i 
matki. I wiele, niestety, poświęca. Ale 
kariera, podobnie jak pieniądze, tylko 
do pewnego stopnia daje zadowolenie. 
Później pozostaje pustka, zgorzknienie, 
uczucie niespełnienia, zazdrość wobec 
tych kobiet, które mają rodziny, i czę-
sto nienawiść do nich. Aby zasłonić to 
narastające poczucie pustki, feminist-
ki próbują wydłużyć wiek emerytal-
ny, tak aby praca zawodowa je zagłu-
szyła. I za nic mają odczucia zdecydo-
wanej większości kobiet, które nie chcą 
później przechodzić na emeryturę. 
Wypełnianie roli żony i matki nie musi 
stać w sprzeczności z karierą zawo-
dową. Po odchowaniu dzieci, kobie-
ty mogą realizować się zawodowo i 
społecznie. I wiele tak robi. Uderzają-
ce jest to, że np. w amerykańskim Se-
nacie i Kongresie jest tak wiele kobiet 
matek, które mają czworo lub pięcio-
ro dzieci. Tym kobietom nie przeszko-
dziła własna rodzina i macierzyństwo. 
Nie trzeba walczyć ani z mężczyzna-
mi, ani z rolą matki i żony, żeby spraw-
dzić się w roli zawodowej i społecznej. 
W pewnym sensie mężczyzna jest ska-
zany na kobietę, a kobieta na mężczy-
znę, i tę solidarność feminizm próbu-
je zakwestionować poprzez stworzenie 
nowego powołania dla kobiet. Ale to 
powołanie jest próbą wyprowadzenia 
kobiet na manowce, jest ich unieszczę-
śliwianiem. W rzeczywistości mark-
sistowska dialektyka nienawiści do 
grup społecznych prowadzi feministki 
przede wszystkim do nienawiści wobec 
kobiet. I to nienawiść do własnej płci 
jest istotą feminizmu.

Postępowi uczestnicy tegorocznej „Manify” w Warszawie przechodzące konserwatywne nor-
malne kobiety potraktowali z „buta”
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4 organizacje pozarządowe z Nowogardu z szansami na dofinansowanie 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2013
Od 30 listopada 2012 roku organizacje pozarządowe mogły składać wnioski o dofinansowanie w konkursie ogłoszonym w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO)- termin upłynął z dniem 14 stycznia 2013 roku. Z całej Polski napły-
nęło aż 4017 ofert, o dotacje starały się również organizacje pozarządowe z Nowogardu, pozytywnie zostały rozpatrzone 4 wnioski w 
kwestii formalnej. 

Wysokość środków na finan-
sowanie PO FIO w roku 2013 
wynosi 60 000 000,00 zł, w tym 
57 600 000,00 zł przeznaczono 
na dotacje, zaś 2 400 000,00 zł. 
przeznaczono na obsługę tech-
niczną. Składane projekty re-
alizują cel główny PO FIO, ja-
kim jest zwiększenie udzia-
łu organizacji pozarządowych 
oraz podmiotów kościelnych i 
związków wyznaniowych pro-
wadzących działalność po-
żytku publicznego w realiza-
cji zadań publicznych, w ra-
mach kształtowanych i pro-
wadzonych na zasadach part-
nerstwa i pomocniczości po-
lityk publicznych. Cel główny 
powinien zostać osiągnięty z 
uwzględnieniem horyzontal-
nych zasad PO FIO: partner-
stwa, innowacyjności, zrów-
noważonego rozwoju i równo-
ści szans. Finansowane były je-
dynie projekty „jednoroczne”, 
czyli takie, które będą realizo-
wane wyłącznie w roku 2013, 
czyli trwające maksymalnie 
8 miesięcy. Terminowo swo-
je zadania organizacje powin-
ny rozpocząć od 1 maja 2013 r., 
i nie będą mogły przekroczyć 
terminu zakończenia zadania 
tj.- 31 grudnia 2013 r. Upraw-
niony podmiot mógł złożyć 1 

ofertę w ramach ogłoszonego 
konkursu. Zainteresowani mo-
gli ubiegać się o dotację w wy-
sokości od 10 tys. zł. do 200 tys. 
zł. Ocena wniosków była doko-
nywana przez komisję konkur-
sową, którą wspierali  eksperci. 
Wnioski były już sprawdzane 
pod kontem formalnym, po-
zytywnie rozpatrzone zostały 4 
wnioski następujących nowo-
gardzkich organizacji pozarzą-
dowych: Ludowy Klub Spor-
towy Pomorzanin Nowogard, 
Stowarzyszenie Kobiet z Pro-
blemami Onkologicznymi Li-
la-róż, Stowarzyszenie „Zacząć 
Na Nowo”, Samorządowa Fun-
dacja Opieki Medycznej Zdro-
wie. Zapytaliśmy przedstawi-
cieli poszczególnych organiza-
cji o jaką sumę wnioskowali, 
oraz na co zostaną przeznaczo-
ne otrzymane środki. Stowa-
rzyszenie „Zacząć Na Nowo” 
zaangażuje się w aktywizację 
osób niepełnosprawnych. Sta-
raliśmy się o dofinansowanie w 
wysokości 30 tys. 844 zł co sta-
nowi 89 % całości projektu. Ty-
tuł inicjatywy to: „Nowogard 
wyjściem z labiryntu ograni-
czeń” i otrzymane środki prze-
znaczymy na aktywizację osób 
niepełnosprawnych - mówi Do-
rota Maślana, członek stowa-

rzyszenia „Zacząć Na Nowo”. 
Kolejną organizacją pozarzą-
dową która otrzymała pozy-
tywną ocenę, to Pomorzanin, 
który za otrzymane pieniądze 
uaktywni kolejną sekcję piłkar-
ską. Wnioskowaliśmy o 80 tys. 
zł w celu założenia żeńskiej dru-
żyny piłki nożnej - zdradza pla-
ny klubu prezes Marcin Skór-
niewski. Swoje plany ma rów-

nież Samorządowa Fundacja 
Opieki Medycznej „Zdrowie”, 
otrzymane pieniążki pomogą 
przy nauce pierwszej pomo-
cy. Wnioskowaliśmy o 40 tys. 
zł. Otrzymane środki chcemy 
przeznaczyć na przeszkolenie 
dzieci, młodzieży oraz nauczy-
cieli z gminy Nowogard z za-
kresu udzielania pierwszej po-
mocy - mówi prezes Fundacji 

„Zdrowie”, Lidia Bogus. Ostat-
nia z nowogardzkich organiza-
cji która pozytywnie przebrnę-
ła część formalną, to Stowarzy-
szenie Kobiet z Problemami 
Onkologicznymi. Jak mówiła w 
rozmowie z nami prezes Wie-
sława Kuś- „Nie ma co dzielić 
skóry na niedźwiedziu”- jednak 
pewnym już jest, że jeśli orga-
nizacja otrzyma dofinansowa-
nie, to środki zostaną przezna-
czone na dalszą pomoc kobie-
tom z problemami onkologicz-
nymi, czyli: rehabilitację fizycz-
ną i psychiczną, pomoc przy 
powrocie do aktywnego życia, 
włączanie się do akcji na rzecz 
wczesnego wykrywania i lecze-
nia chorób onkologicznych. 

Przypominamy, że wnioski 
nowogardzkich organizacji po-
zarządowych o których wspo-
mnieliśmy, przeszły pierwszy 
etap - czyli część formalną. Te-
raz Komisja będzie sprawdzała 
wnioski pod kontem meryto-
rycznym i finansowym, dopie-
ro wówczas będzie już pewne, 
kto ostatecznie otrzyma dofi-
nansowanie z Programu Ope-
racyjnego Funduszy Inicjatyw 
Obywatelskich.

KR
inf.: Departament Pożytku 

Publicznego
www.pozytek.gov.pl  

Odwołane sparingi...

...a Odrzanka tuż, tuż...
Weekendowy powrót zimy zaskoczył wszystkich - również piłkarzy nowogardz-
kich drużyn, którzy tym razem musieli „odpuścić” sobie mecze sparingowe z po-
wodów niesprzyjających warunków. Do skutku nie doszedł również czwartkowy 
mecz pomiędzy pierwszym i drugim zespołem Pomorzanina - powód? Na bo-
isku w Goleniowie pojawiło się zbyt wielu chętnych do gry...

Czwartkowy mecz sparingo-
wy pomiędzy dwoma zespoła-
mi Pomorzanina, miał zostać 
rozegrany o godzinie 19:30. To 
spotkanie nie doszło do skut-
ku ze względu na zamiesza-
nia, które wywołali zarządza-
jący goleniowskim obiektem. 
Najprawdopodobniej doszło 
do pomyłki podczas ustalania 
terminu i na placu gry oprócz 
nowogardzkich piłkarzy, zja-
wili się też zawodnicy z innej 
drużyny. W związku z tym 3 

obecne zespoły rozegrały mini 
sparingowy turniej. Z zupełnie 
innych przyczyn nie odbyły się 
niedzielne mecze kontrolne. 
Piłkarze występujący w okrę-
gówce o godzinie 11:00 mieli 
zagrać w Trzebiatowie z tam-
tejszą Regą, natomiast „rezer-
wowi” o godz.14:00 w Żarno-
wie zaplanowali sobie sparing 
z Pionierem. Te mecze nie do-
szły do skutku z powodu in-
tensywnych opadów śniegu. O 
ile „rezerwy” mają jeszcze tro-

chę czasu na przygotowania, 
gdyż oni zainaugurują rundę 
rewanżową meczem w Łoso-
śnicy 13 kwietnia, to pierw-
szy zespół jednak już 23 mar-
ca wybierze się do Radziszewa 
na arcyważny mecz z liderem- 
Odrzanką. Dlatego trener To-
masz Surma zdecydował, że 
jego podopieczni rozegrają 
jeszcze dwa mecze kontrolne. 
W środę (13 marca) o godzinie 
16:30 z IV ligowym Gryfem 
Kamień Pomorski, i w sobotę 

(16 marca) z Sokołem Pyrzy-
ce, który walczy w regionalnej 
okręgówce o awans. Miejmy 
nadzieję, że wszystko idzie w 
dobrym kierunku i po pierw-
szej kolejce kibice w Nowogar-
dzie pozostaną w dobrych na-
strojach. Już dziś informujemy 

sympatyków Pomorzanina, że 
mecz z Odrzanką Radzisze-
wo zostanie rozegrany 23 mar-
ca o godzinie 15:30 w Gryfinie 
(„Dolny taras” - obiekt Ener-
getyka Gryfino ze sztuczną na-
wierzchnią).

KR 

Od lewej- kierownik drużyny Zbigniew Kowalczyk i trener Tomasz Surma, 
spokojnie oglądający mecz z Odrzanką. Czy równie spokojni obaj pano-
wie będą w meczu rewanżowy?
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

GIMNAZJALISTO, WYBIERZ NASZĄ SZKOŁĘ!
Drodzy gimnazjaliści, już wkrótce zostaniecie absolwen-
tami szkół, w których spędziliście ostatnie trzy lata. Na 
pewno zastanawiacie się nad swoją przyszłością, a wybór 
szkoły ponadgimnazjalnej wymaga podjęcia bardzo waż-
nej decyzji.  Zapraszamy absolwentów szkół gimnazjalnych  
do rozpoczęcia nauki w naszej szkole, która oprócz kształ-
cenia ogólnego zapewnia również  kształcenie w zawodzie. 
Po zdaniu matury oraz egzaminu zawodowego absolwenci 
naszej szkoły mogą kontynuować naukę poprzez rozpoczęcie 
studiów wyższych lub rozpocząć pracę – posiadają przecież 
wyuczony zawód.  Od września 2013 roku uczniowie, któ-
rzy ukończyli gimnazjum będą mogli rozpocząć naukę  w 
zawodzie  technik logistyk.

Baza szkoły: biblioteka, czytelnia, stołówka, internat, peda-
gog, pielęgniarka, pracownie komputerowe, sala gimnastycz-
na, siłownia, plac nauki jazdy, warsztaty szkolne, pracownia 
żywienia.
Sekretariat: 91 39 21 162; Internat: 91 39 21 162 wew. 40
Fax. 91 39 21 162 
www.zsp.nowogard.pl, email: zspnowogard2@wp.pl

WARUNKI NABORU
do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Stanisława Staszica w Nowogardzie

na rok szkolny 2013/2014
zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 20 lutego 2004 
r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do 
publicznych oraz przechodzenia  z jednych typów szkół do 
innych (Dz. U. Nr 26, poz.232 z 2004 r.) oraz zarządzeniem 
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty nr 7/2013 z 24 
stycznia 2013 r.
Termin składania podań:

od 13 maja 2013 r.  do 05 czerwca 2013 r.
Szkolny punkt informacyjny- od 08 kwietnia 2013 r.  w se-
kretariacie szkoły  w godz. 8.00 - 15.00.
Wymagane dokumenty:
1) od 28 czerwca 2013 r. do 02 lipca 2013 r.  do godz. 

15:00 kandydaci składają do nie więcej niż trzech szkół 
kserokopie świadectwa ukończenia gimnazjum, kopie  
zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego po-
świadczone za zgodność z oryginałem.

2) dwie fotografie (podpis na odwrocie),
3) karta zdrowia (we wrześniu do pielęgniarki szkolnej),
Kandydaci do szkół zawodowych (wszystkie technika i zasad-
nicze) dodatkowo:
1) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciw-

wskazań zdrowotnych do kształcenia                          w 
wybranym zawodzie wydane przez lekarza medycyny 
pracy (wykaz przeciwwskazań w sekretariacie).

Kandydaci - młodociani pracownicy - do klas wielozawo-
dowych dodatkowo:
1) umowa o pracę w celu przyuczenia zawodowego (wykaz 
przeciwwskazań od pracodawcy).
Do 02 lipca 2013 do godz. 15:00 r. kandydaci do wszystkich 
typów szkół mogą dołączyć:
- opinię publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej,
- zaświadczenie komisji konkursowej (finalisty, laureata 

konkursów przedmiotowych ostatniego stopnia o zasięgu 
wojewódzkim i ponadwojewódzkim),

- zaświadczenie dyrektora swojego gimnazjum o udziale w 
konkursach rejonowych i zajętym miejscu.

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w przypad-
ku uczniów niepełnosprawnych kandydujących do oddzia-
łów integracyjnych.

	 Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych odbywa 
się na podstawie:

1) przeliczanych na punkty ocen z języka polskiego i trzech 

wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych 
w statucie szkoły;
2) przeliczane na punkty wyniki egzaminu gimnazjalnego wy-
rażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
˗ języka polskiego,
˗ historii i wiedzy o społeczeństwie,
˗ matematyki,
˗ przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki  

chemii),
˗ języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,

3) punkty za osiągnięcia ucznia, w tym za ukończenie gimna-
zjum z wyróżnieniem oraz za szczególne osiągnięcia ucznia 
wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, ustalone 
przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną,
4) punkty za wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych,.
	 Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej może otrzy-
mać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksy-
malnie 200 punktów:
1) maksymalnie 100 punktów za wyniki egzaminu prze-

prowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum 
– 0,2 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na 
egzaminie gimnazjalnym z zakresów:

˗ języka polskiego,
˗ historii i wiedzy o społeczeństwie,
˗ matematyki,
˗ przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki  

chemii),
˗ języka obcego nowożytnego na poziomie podstawo-

wym.
1) maksymalnie 100 punktów za „świadectwo”, w tym:

a) maksymalnie 60 punktów za oceny z języka polskiego i 
trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych 
na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasa-
dą:

˗ stopień celujący        – 15 punktów,
˗ stopień bardzo dobry – 12 punktów,
˗ stopień dobry        –   9 punktów,
˗ stopień dostateczny     –   5 punktów,

a) maksymalnie 40 punktów za szczególne osiągnięcia 
wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, w 
tym:

˗ 5 punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,
˗ maksymalnie 35 punktów za inne osiągnięcia, w tym: 

co najmniej 10 punktów za zdobycie przez kandydata 
tytułu finalisty konkursu dla gimnazjalistów o zasięgu 
wojewódzkim i ponadwojewódzkim, którego program 
obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy progra-
mowej co najmniej jednego przedmiotu lub za zdobycie 
tytułu finalisty Olimpiad: Matematycznej, Informatycznej 
lub Języka Angielskiego dla gimnazjalistów przeprowa-
dzonych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

	 Przedmioty wybrane przez szkolną komisję rekruta-
cyjno – kwalifikacyjną:
•	 technik handlowiec – geografia, język obcy nowożytny, 

matematyka
•	 technik ekonomista - geografia, język obcy nowożytny, 

matematyka
•	 technik żywienia i usług gastronomicznych – biologia, 

język obcy nowożytny, matematyka
•	 technik pojazdów samochodowych – informatyka, język 

obcy nowożytny, matematyka
•	 technik informatyk – informatyka, język obcy nowożyt-

ny, matematyka
•	 technik hotelarstwa – geografia, język obcy nowożytny, 

matematyka
•	 technik logistyk - geografia, język obcy nowożytny, ma-

tematyka
•	 ZSZ – mechanik pojazdów samochodowych – fizyka, 

wos, matematyka

•	 ZSZ – wielozawodowa – biologia, wos, matematyka
•	 ZSZ – kucharz / pracownik pomocniczy obsługi hotelo-

wej – biologia, wos, matematyka
	 Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i po-
nadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub 
poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego 
przedmiotu przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgim-
nazjalnej niezależnie od kryteriów ustalonych przez szkołę (§ 
8 ust. 7 rozporządzenia MEN z 27.08.2001).

Absolwenci gimnazjum ubiegający się o status młodocianego 
pracownika przyjmowani są do szkół zasadniczych na pod-
stawie umowy o praktycznej nauce zawodu, niezależnie od 
wyniku egzaminu gimnazjalnego.
Ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego 05 
lipca 2013 r. godz. 14.00.
	Od 05 lipca 2013 r. do 09 lipca 2013 r. do godz. 12:00 
kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia  potwierdzają wolę 
nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginału świadec-
twa i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu 
gimnazjalnego
09 lipca 2013 r. godz. 14:00 ogłoszenie – listy kandydatów 
przyjętych do szkoły.
	Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do szkoły, mogą 
składać podania do szkół dysponującymi wolnymi miejscami 
w terminie do 10 lipca 2013 r. do godz. 15:00
	Od 11 lipca do 15 lipca 2013 r. godz. 10:00 kandydaci 
zakwalifikowani do przyjęcia do szkoły potwierdzają wolę 
nauki.
	16 lipca 2013 r. godz. 14:00 ogłoszenie list kandydatów 
zakwalifikowanych w wyniku rekrutacji uzupełniającej 
do przyjęcia do szkoły.
	30 sierpnia 2013 r. ogłoszenie listy przyjętych do szkoły.

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZSP:
- Technik handlowiec,
- Technik ekonomista,
- Technik pojazdów samochodowych,
- Technik żywienia i usług gastronomicznych,
- Technik informatyk,
- Technik hotelarstwa,
- Technik logistyk – NOWY KIERUNEK!
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa - mechanik pojazdów 

samochodowych (3-letnia),
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa – kucharz (3-letnia),
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa – pracownik pomocni-

czy obsługi hotelowej (3-letnia).

Poniżej prezentujemy charakterystykę nowego kierunku 
kształcenia w zawodzie technik-logistyk.
Technik logistyk - planuje, organizuje, kieruje i kontroluje 
przemieszczanie towarów od producenta do konsumenta wy-
korzystując informacje płynące z rynku w celu optymalizacji 
korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich 
uczestników tej wymiany; dostarcza towar zgodnie z zamó-
wieniem klienta we wskazane miejsce i czas; optymalizuje 
koszty dostawy towarów; dokonuje wyboru procedury zaku-
pów i analizuje ich stan; obsługuje zamówienia i organizuje 
transport wykorzystując w tym celu systemy informatyczne.
Do najpopularniejszych branż, które poszukują logistyków 
należą przede wszystkim przemysł, budownictwo, handel i 
usługi oraz informatyka i telekomunikacja. Na rynku istnieje 
wiele firm specjalizujących się w spedycji krajowej i między-
narodowej, rozszerzenia – język obcy, geografia.

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w 

Nowogardzie
ZAPRASZAJĄ

Uczniów trzecich klas gimnazjalnych na
DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

w dniu 10 kwietnia 2013 od godziny 9.00
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MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

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

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

KUPIĘ SILNIKI
elektryczne, spalinowe, spawarki, 
części samochodowe - stan bez 

znaczenia.  
Niesprawne, stare, zniszczone.

Tel. 510 815 498

SKuP ZBOŻA  
W REDlE

żyto, pszenżyto
szybka płatność

tel. 603 055 292

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

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

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

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. dent. Ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

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

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

usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Morfeusz - 91 577 66 85

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

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

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

PROMOCyJNE ZEStAWy 
OBIADOWE 12 zł

WtOREK 05.03
Krupnik zabielany
Pieczeń z karkówki  w sosie, ziemniaki, surówka
ŚRODA 06.03
Zupa grzybowa
Pierogi ruskie okraszone cebulką
CZWARtEK 07.03
Biały barszcz z kiełbaską
Schab zawijany z pieczarkami, ziemniaki, surówka
PIĄtEK 08.03
Zupa z zielonego groszku
Morszczuk panierowany, ziemniaki, surówka

OBIADY RÓWNIEŻ Z DOSTAWĄ DO DOMU!!!
 ZAMÓW TEL. 91 392 24 24 / 608 053 371

AKADEMIA WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH 

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W NOWOGARDZIE 

 

UWAGA SENIORZY BEZPŁATNE SZKOLENIA KOMPUTEROWE I 
EGZAMIN ECDL 

Wszystkich emerytów i rencistów zapraszamy do zapisywania się na bezpłatne 
szkolenia informatyczne. Po zakończeniu zajęć wszyscy uczestnicy podejdą do 

zdobycia certyfikatu ECDL – zajęcia i egzamin bezpłatne!!! 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!!! 

Zapisy odbywać się będą w biurze UTW (ul. Wojska Polskiego 3, pok. 25 
– budynek RCEiP „Profit”) w środy, w godz od 15.00 do 16.00. Więcej 

informacji pod nr tel. 537 484 390 

Projekt „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowogardzie - integracja międzypokoleniowa i 
aktywny trzeci wiek” współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych 

działającego w imieniu Komisji Europejskiej. 

 

Patronat medialny 
Dziennik Nowogardzki

Kupię grunt lub 
gospodarstwo 

rolne  
tel. 664 944 635
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NIERuCHOMOŚCI

• Sprzedam nowy lokal pod sklep spożyw-
czy na os. Gryfitów. Tel. 695 264 594, 783 
570 060.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje przy ul: 
Bankowej I piętro. -783 570 060 

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. Piłsudskie-
go 2a. 602 350 301

• Studio reklamy Vizart wynajmę pow. Re-
klamową 6,5x3m w Nowogardzie przy ul. 
Warszawskiej 11 od 13.06. tel. 605 522 340

• Sprzedam dom jednorodzinny w Nowo-
gardzie ul. Jesionowa 3. 604 284 597

• Sprzedam lub zamienię na mieszkanie 
duży dom po kapitalnym remoncie na 
działce 1400 m2 w miejscowości Glicko. 
Cena 380.000 zł Tel. 692383706 

• Kupię mieszkanie bezczynszowe/ ni-
skoczynszowe, min 3pokojowe, 60-80m 
791443026

• Sprzedam nowe, własnościowe, 2 pokojo-
we mieszkanie, 58 m kw, na os. Gryfitów. 
Tel. 783 570 060

• Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe - 
918521437 

• Do wynajęcia lokal handlowy. – 660143840 

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 1138 
m2 w Żdżarach – 3km od Goleniowa + 
projekt, prąd na działce. Cena 59 tys. zł. Tel. 
608 673 811

• Do wynajęcia mieszkanie 2 lub 3 pokojo-
we urządzone. Tel. 693850197

• Stancja dla uczniów, pokój 2 osobowy, 
osobne wejście, tel. 609 307 327

• SPRZEDAM - mieszkanie 3 pokoje III piętro 
69, 60 m2, środkowe przy ul: Bohaterów 
Warszawy Tel.663321366 vis avis PZM-tu.

• Pokój do wynajęcia Nowogard. 
609 004 967

• Sprzedam mieszkanie 46 m 2 pokoje. par-
ter. Tel.604908983. 

•  Do wynajęcia pomieszczenie 180 m2 
ogrzewane, ciepła woda, toaleta. 609 
245 816

• sprzedam mieszkanie bezczynszowe 62 
m2 z zabudowaniami i działką 600 655 365

• Kupię mieszkanie dwupokojowe w Nowo-
gardzie. 608 302 040

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
na Waryńskiego, 3 pokoje oraz garaż.
Tel.605856553, 913503246 wieczorem

• Wynajmę lokal użytkowy Nowogard ul. 
Warszawska 14. 60 m2, Tel. 691 125 617

• Działka budowlana 1500 m, z warunka-
mi zabudowy. Boguszyce 39.000,- tyś zł. 
SPRZEDAM. Tel 519831390

• Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie i 
Dobrej, tel. 91-3910010, 607607814

• Wynajmę lokal w Płotach 695 044 663

• Garaż do wynajęcia ul. Boh. Warszawy 21. 
Tel. 91 39 20 307

• Garaż w bloku sprzedam ul: Kowalska 
1.Tel.784584294 

• BUDYNEK - gospodarczy 400 m2 sprze-
dam. Tel. 502853573 

• Dom na wsi 130 m kw. z działką 25 ar 
153 000 zł, tel. 783 534 677

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe na 
parterze 50 m2 po generalnym remoncie 
91 88 41 510

• Sprzedam działkę w Żabówku z budynka-
mi do rozbiórki. 33 47 96 357

• Do wynajęcia pokój z aneksem kuchen-
nym. Tel;607289286

• Posiadam garaż do wynajęcia na ul. Zam-
kowej. Tel.  880341734

• LOKAL, Handlowo- Usługowy 60 m2 do 
wynajęcia, czynsz 1500 zł + opłaty. Tel: 
913920676, 00494053169916

• Wynajmę kiosk ruchu od marca 
793 908 098

• Ponownie wynajmę garaż przy ul. le-
śnej. 793 908 098

• Zamienię mieszkanie 67 m kw. II p. na dwa 
pokoje lub sprzedam, tel. 667 926 528

• Garaż do wynajęcia przy ul. 5 Marca, tel. 91 
39 25 191

• Sprzedam mieszkanie na wsi. tel. 517 
726 665

• Sprzedam działkę ogrodową z altan-
ką nr 461 Nowogard, ul. 15 Lutego, tel. 
515 285 619

• Sprzedam pół domu parterowego blisko 
Nowogardu. 530 326 198

• Do wynajęcia mieszkanie czteropokojowe. 
504 898 980

• Poszukuję do wynajęcia niedrogo dwupo-
kojowe mieszkanie. 506 696 195

• SPRZEDAM LUB WYNAJMĘ SKLEP na 
wsi 80m2,wyposażony 39.000 tyś. 
Tel.799251673.

• Sprzedam pawilon handlowy z regałami o 
powierzchni 36 m2.Tel.601642390.

• DO WYNAJĘCIA DOMEK - na ładnej po-
siadłości 5 km od Nowogardu. TANIO. 
508 404 788

• SPRZEDAM działkę budowlaną w Nowo-
gardzie 0, 30 h.Tel.693850197.

• Wynajmę pokój z używalnością kuchni i ła-
zienki.Tel.604422643.

• WYNAJMĘ LUB SPRZEDAM MIESZKANIE - 4 
pokojowe, bardzo niski czynsz własne c.o. 
Tel.604441609.

• KWATERY PRACOWNICZE, STANCJA dla 
uczniów do wynajęcia w domku jednoro-
dzinnym.TEL.609307327.

• SPRZEDAM MIESZKANIE OSTRZYCA.
TEL.692692576.

• SPRZEDAM - Mieszkanie 4 pokojowe lub 
zamienię na mniejsze Tel.606621142.

• Sprzedam mieszkanie na wsi 55 
m2.Tel.609633821.

• Do wynajęcia dwupokojowe pow. 36 
m 2 mieszkanie w centrum Szczecina.
Tel.602677563.

• Do wynajęcia lokal o pow. 75,5 m 2 przy ru-
chliwej ulicy z parkingiem.Tel.604977144.

• SPRZEDAM garaż ul. Jana Pawła. 
Tel./608632325.

• Do wynajęcia garaż ul: Zamkowa.
Tel.508301854. po 16 godz.

• SPRZEDAM działkę budowlaną zbrojo-
ną 467 m 2, ul: Kosynierów cena 85 tyś. zł 
Tel:504069800.

• SPRZEDAM sklepik szkolny.Tel:724252357.

• SPRZEDAM garaż ul: Poniatowskie-
go 24 energia, kanał.Tel.602521671. 
Tel:602521671.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe z 
wyposażeniem N-d ul:15 –go Lutego. Od 
kwietnia. Tel:606945398.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe a 
wyposażeniem.Tel.601870798./

• SPRZEDAM przyczepę campingową na bu-
dowę lub działkę 1000 zł.Tel.501622613.

• SPRZEDAM garaż 28 m 2, woda, prąd, 
ogrzewanie 24 tys. zł. ul. Wojska Polskiego. 
Tel.501622613.

• SPRZEDAM sklepik szkolny. Tel.724252357.

• Do wynajęcia kawalerka ul. Warszawska 
po kapitalnym remoncie na dłuższy czas.
Tel.501832458.

• SPRZEDAM działkę rolną 74 ar. 
Tel.608707223.

• Sprzedam działkę budowlaną 20 ar. w No-
wogardzie.Tel.727685807.

• SPRZEDAM - mieszkanie. Tel.660442960.

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe przy 
ul. Zamkowej oraz garaż murowany, tel. 
607 804 921

• Wynajmę lub sprzedam garaż na ul. Jana 
Pawła II, tel. 607 580 172

• Domy na wsi – Grunty – Działki – Gospo-
darstwa – Kupujemy – Sprzedajemy, tel. 
660 206 833

• Nowogard, okolice, działkę pod zabudo-
wę oraz segment domu 58 m kw. z dział-
ką, 4 pomieszczenia k/Maszewa 57.000 zł, 
tel. 502 103 432

• Dom na wsi do zamieszkania 35 ar 157.000 
zł, tel. 501 307 666

• KUPIĘ   ZA GOTÓWKĘ OBCIĄŻONE NIERU-
CHOMOŚCI   tel. 508 312 261

• Posiadam  do  wynajęcia  pokój  z  używal-
nością   kuchni  i  łazienki . Tel.604822643.

• Zamienię KAWALERKĘ III p. komunalne na 
większe najchętniej w domku wolnostoją-
cym może być zadłużone. Tel. 602423133.

• Do wynajęcia lokale usługowe. Tel. 
695264677.

• Sprzedam  działkę   budowlaną  uzbrojoną  
.Tel.660010540.

• Dom parterowy w stanie surowym za-
mkniętym - sprzedam. tel. 605548164.

MOtORyZACJA

• Sprzedam Skodę felicię combi LXI rok 
1999 poj. 1.3 pierwszy właściciel, cena do 
uzgodnienia. 693 877 559

• Sprzedam koło z felgą do 40 + opona. 91 
39 18 307

• Sprzedam Mitsubishi Pajero 3.2 motor 
2000 rok prod. 2000 diesel. Cena 26 000 zł. 
665 544 518

• Sprzedam Renault Kangoo, samochód cię-
żarowy rok prod. 2006 poj. 1,5 DCI elektr. 
Szyby, klimatyzacja, wspomaganie kie-
rownicy, centralny zamek + alarm elektr. 
Sterowane lusterka. Po wymianie rozrzą-
du, pompy wody, nowy akumulator, wy-
mieniony olej i wszystkie filtry. Nowe kloc-
ki hamulcowe, nie wymaga wkładu wła-
snego. Stan bdb Tel. 668  844  738 cena 
11.000 zł do uzgodnienia.

• Kupię przyczepkę samochodową sprawną 
i zarejestrowaną. 605 092 517

• Sprzeda opla Astrę, rok. 1992, 1,4 bezn. 
+ LPG, zarejestrowany, w pełni sprawny, 
cena 1200 zł, tel. 510 680 139

• SPRZEDAM - Opel Omega B, 2,0 poj.  gaz, 
1995 r. cena 2,700,-Tel.695982904.

• Sprzedam Renault Laguna hatchback, srebr-
ny met., przeb. 119.000 km (serwisowany), 
04/2001, klimatronic, półskórzana tapicerka, 
el. szyby, lusterka, alufelgi 16» - opony zimo-
we, roleta szyby, stan zadbany, nowy serwis: 
olej, filtry, inne. cena 11900 zł, tel. 605 522 340.

• Sprzedam silnik citroen ZX 1,9 + skrzynia 
tanio. 785 040 945

• SPRZEDAM Volkswagen Vento 1,9 TD rok 
prod.1993. Cena 2 000 zł.Tel.609966517.

• Sprzedam Audi A6 rok prod. 1997 stan 
bdb. 91 39 25 952

• Sprzedam Hondę Prelude rok prod. 1997 
stan idealny. 663 732 809

• SPRZEDAM - Renault Twingo. 
Tel.695359479.

• VOLGSVAGEN – JETTA TD Diesel sprzedam. 
Tel.600262231.

• Sprzedam Forda K 1,3 benzyna, 1998 r.  
prod. Cena  2.700,- tys. zł. Tel. 660543782.

ROlNICtWO

• Grykę sprzedam. Tel. 795 916 988

• Sprzedam słomę w snopkach i. Tel. 
782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG TEL. 
783678070

• Sprzedam tanio króliki. 669 929 717

• Kupię łąki, nieużytki!!! Kontakt 91 39 23 
887, 696 443 643

• Kupię mieszankę zbożową dla kur. 91 
39 20 307

• Sprzedam prosiaki. Tel. 888757586 

• ORKA, talerzówka / ciężka/, siew agre-
gatem. tel 608013995. 

• Sprzedam byczka i dwie jałóweczki do 300 
kg. Tel. 605 092 517

• Ziemię rolną kilka hektarów tanio sprze-
dam. 889 133 882

• Sprzedam żyto paszowe i kaczki skubane 
francuskie. 511 696 751

• Kupię łubin, tel. 668 434 849

• Sprzedam zboże, grykę, łubin. Te l. 
502853573

• K u R K I – N I O S K I Odchowane 7 tygo-
dniowe. SPRZEDAŻ OD 25 III 2013 r. GO-
SPODARStWO DROBIARSKIE ŻABOWO 
13. tEl.913910666

• Sprzedam kultywator Formschmit 5,20 po-
dwójny wałek. Cena do uzgodnienia tel. 
601 860 644

• Siewnik do nawozu AMAZONKA poj.500 
kg. Sprzedam. Tel. 667952806.

• Sprzedam żyto. Tel.609480049.

• Wałki strunowe dwurzędowe do kultywa-
tora szer. 3 m. nowe, sprzedam. Korytowo 
38.

• Sprzedam siewnik Amazonka 0,5 ton dwu 
talerzowy.Tel.667952806.

• Obornik sprzedam.Tel.793908098.

• Sprzedam siano w kostkach małych. 
500 835 336

• Sprzedam ziemniaki jadalne. 
518 488 713/714

• Sprzedam pszenicę, tel. 668 316 103

• Sprzedam łubin, tel. 601 562 743

• Sprzedam grykę, tel. 500 841 876

• Sprzedam nowy ocynkowany parnik, poj. 
kotła 60l, cena 500 zł, tel. 517 696 897

• Sprzedam silnik elektryczny 10kW, cena 
1000 zł do uzgodnienia, tel. 517 696 897

• Sprzedam śrutownik bijakowy, silnik 
10kWQ, stan bdb., cena 1500 zł do uzgod-
nienia, tel. 517 696 897

• Sprzedam trzy piły stihl, tel. 513 088 403

• Sprzedam prosiaki, tel. 695 495 404

uSŁuGI

• MAKIJAŻ KARNAWAŁOWY PLUS RZESY - 
606979108 

• Usługi transportowe do 1 tony, Bus skrzy-
niowy i kryty. Tel. 693 716 085.

• Odśnieżanie dachów. Tel. 607 137 081.

• Firma Usługowa „Zielona”. Wynajem sal na: 
konferencje, zebrania, szkolenia. Tel. 91 39 
26 691.

• Usługi transportowe IVECO dostawcze + 
laweta + bus osobowy do 9 os. Tel. 609 931 
915, 607 580 172.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI PODŁOGO-
WYCH I INNE DROBNE NAPRAWY WYKONA 
„ZŁOTA RĄCZKA”; 913922783, 784 79 22 70

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

• Usługi transportowe Transit Max + przy-
czepa. 500 297 054.

• Bruk-lin układanie kostki brukowej. Tel. 
607 083 893, www.bruk-linnowogard.com.
pl

• Montaż ogrodzeń betonowych, farmer-
skich i innych; 695 085 470; 91 39 72 575

• Przewozy przeprowadzki Nowogard i oko-
lice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane. 510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VIZART - oprawia-
nie prac - w 2 minuty., bindowanie, wy-
druki A3-A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, la-
minowanie A3-A4. Tylko u nas największy 
wybór okładek. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel. 605 522 340.

• Transport BUS-MAX. 784 053 493

• Usługi remontowo-budowlane, docieple-
nia. 784 053 493

• Przepisywanie prac (magisterskich, licen-
cjackich, innych), dokumentów, CV, listów 
motyw. innych. Wydruki, Ksero, także ko-
lor. Szybko i Solidnie. Studio Reklamy Vi-
zart. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). tel 605 522 340. 

• Usługi koparko- ładowarką + transport No-
wogard. 514172446 

• Remonty i wykończenia. 601 567 369

• Nabór na nowe kursy semestralne. 
Szkoła języków obcych „GERMANIC” 
tel. 607 545 991, www.niemieckinowo-
gard.pl

• Kursy angielskiego www.angielskino-
wogard.pl tel. 607 545 991

• Mycie okien. 507 984 623

• J. angielski - 697583403 

• Fast – Driver, tanie usługi transportowe 
tel. 721 230 990

• Malowanie, szpachlowanie, panele.Tel. 
788566432 

• Pogotowie budowlane. Tel. 506040641 

• Układanie Polbruk i kamienia. Solidnie, fa-
chowo i tanio. 669 589 863

• Organizowanie kuligów konnych Tel. 
607739866. 

• Remonty mieszkań w środku i na zewnątrz 
- 794 115 153 

• KOMPlEKSOWE - Docieplanie budyn-
ków, malowanie, szpachlowanie, glazu-
ra, regipsy, hydraulika, adaptacja pod-
dasza.tel.600626268.

• PRANIE DYWANÓW, WYKŁADZIN, ME-
BLI TAPICEROWANYCH, TAPICERKI SAMO-
CHODOWEJ, POŚCIELI WEŁNIANEJ. SPRZĄ-
TANIE BIUR I MIESZKAŃ. TEL.604373143, 
794229083 

• www.egoleniow.pl

• Remonty mieszkań - solidnie. 
Tel.507369956

• TRANSPORT – PRZEPROWADZKI szybko – 
tanio. Tel.696138406

• DUR - DACH pokrycia i remonty dachów. 
691 621 141

• Dachy, docieplenia. 785 562 104

• Docieplanie budynków, malowanie, szpa-
chlowanie, glazura, hydraulika, regipsy, 
adaptacja poddaszy, tel. 600 626268

• TANIE SPRZĄTANIE biur, domów, mieszkań, 
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KOMPlEKSOWE 
Docieplanie budynków, 

malowanie, szpachlowanie, 
glazura, regipsy, hydraulika, 

adaptacje podasza
tel. 600 626 268

Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny,  

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport,  Jarek Dąbrowski redaktor techniczny.   Ad res 
re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65, tel./fax 91 392 50 87; 

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

REGulARNA lINIA MI KRO Bu SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

ROZKŁAD JAZDy Bu SÓW

Regularna linia MEtRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E;  
12:25E;   13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E;  
11:55E;  14:00E;  15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZyK - linia Regularna  
 tEl.   607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKu DO PIĄtKu:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOtA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIElA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

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

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

ROZKŁAD JAZDy POCIĄGÓW
SZCZECIN
5.07 (D), 6.20 (1), 7.52, 10.57 (D), 12.48 (2), 14.59 (3), 

16.50. 18.48.

KOŁOBRZEG
7.50 (1), 10.03 (2), 11.49, 13.57 (D), 15.49, 17.47 (3), 20.33

LEGENDA;
D - w dni robocze 
1 -  pon. do soboty.
2 - w soboty, niedziele i święta
3 - oprócz soboty.

SKŁAD 
DREWNA 

BuDOWlANEGO 

KULICE 2A
więźba dachowa, 

krawędziaki, deska, 
łata, kontrłata

Cena producenta
Tel. 726 169 098

ZAPRASZAM

Naziemna 
Darmowa telewizja

Cyfrowa. 
Programowanie kablówki. 
Kino Domowe – Instalacja. 

tel. 602 698 253

Kino „ORZEŁ”
ZAPRASZA

15.03.2013 godz. 19.00
16.03.2013 godz. 19.00
17.03.2013 godz. 19.00

PIĄtA PORA ROKu
Dramat obyczajowy, Polska 2012, 96’

12 zł, 11 zł ulgowy, od lat 15

23.03.2013 godz. 19.00
24.03.2013 godz. 19.00

BEJBI BluES
Dramat obycz., Polska, 2012, 105’
12 zł,  11 zł ulgowy, od lat 15

Firmy usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

trasa NOWOGARD – GOlENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2,4,6); 9:10(1,3,5,7); 10:05(A); 10:30(A,7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A,7); 14:05(A); 14:20(A,7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A,7); 16:50(A); 17:50(A,7); 18:20(A,7)
tRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A,7); 9,00(7,R); 9:25(A); 10:05(A,7); 10:40(A,7); 
11:40(A); 11:55(A,7); 12:20(A,7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A,7,R); 14:20(7); 14:30(1,3,5,7); 
14:35(2,4,6); 14:45(A,7); 15:15(A,7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A,7); 18:05(A,7,R); 19:05(A,7); 
19:25(A,7); 19:40(A,7); 20:15(A,7),
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A,7); 9:45(7,R); 10:10(A); 10:50(A,7); 
11:29(A,7); 12:26(A); 12:41(A,7); 13:05(A,7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A,7,R); 15:05(7); 
15:15(1,3,5,7); 15:20(2,4,6); 15:30(A,7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A,7); 18:50(A,7,R); 
19:50(A,7); 20:10(A,7); 20:35(A,7); 21:00(A,7)
trasa NOWOGARD – MASZEWO
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
trasa MASZEWO – NOWOGARD
Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
trasa NOWOGARD – MASZEWO – StARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
trasa StRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piąt-
ku oprócz świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świę-
tami; 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, 
czwartki, soboty oprócz świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz 
świąt; R – kurs do Reska

osiedli, mycie okien, porządki w ogrodzie 
tel. 721 230 990

• Kompleksowe remonty mieszkań, re-
gipsy, szpachlowanie, malowanie, pa-
nele, terakota, glazura, instalacje wod-
ne, centralne ogrzewanie, szybko solid-
nie. tel. 724 814 797, 694 196 159

• KOREPETYCJE Z MATEMATYKI PRZYGOTO-
WANIE DO ZALICZEŃ DLA LICEALISTÓW 
ORAZ GIMNAZAIALISTÓW Tel: 723328678 
e-mail matmand@op.pl

• ZAKŁAD RADIOWO – TELEWIZYJNY NA-
PRAWA sprzętu RTV, Kosmalski ul; Ponia-
towskiego 7.Tel. 913921110, 603584553

• Ocieplenie, remonty i dachy, tel. 
692 562 306

• Korepetycje matematyka: SP, gimnazjum. 
532 557 381

• Naprawa komputerów po 17.00. Tel. 
608 528 759

• USŁUGI STOLARSKIE - szeroki zakres robót, 
meble na wymiar, wykończenia łazienek 
w drewnie, obudowy z drewna do wanien 
oraz inne nietypowe.Tel.609388503.

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sawicki ul. Kazi-
mierza Wielkiego 7.Tel.913920737.

• REMONTY MIESZKAŃ - docieplanie, kafel-
kowanie, tynkowanie, szpachlowanie, ma-
lowanie, regipsy.Tel.880690659.

• DACHY - Tel.883038182.

• REMONTY mieszkań - Tel.794115153.

• ROZLICZENIE - PIT-ów.Tel883038182.

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopo-
we, emerytalne – Niemcy, Holandia, An-
glia, Irlandia, Dania, Belgia, Austria, Wło-
chy, Norwegia, USA. Tel. 71 385 20 18 lub 
601 759 797

• Zatrudnię kucharkę. 695 044 663

•  PRZYJMĘ DO PRACY W GOLENIOWIE - 
osobę z doświadczeniem w prasowaniu 
odzieży Tel. 608302040 

• Ferma norek w Maszkowie zatrudni 
osoby do pracy sezonowej, możliwość 
stałej pracy, 605 284 748

• ZATRUDNIĘ - KONSULTANTA ORIFLA-
MA, bezpłatne wpisowe, prezenty.
Tel:604189118

• Przyjmę do pracy mechanika od kosia-
rek i pilarek spalinowych. 608 328 095

• CHEMIA - KOREPETYCJE. Tel. 609307327.

• Przyjmę do pracy lodziarnia Nowogard. 
Wymagana książeczka zdrowia. Praca od 
kwietnia do września. 604 255 391

• OPERATOR koparko-ładowarki szuka pra-
cy.Tel.509568616

• Posiadam 2 miejsca na zbiór truskawek do 
Szwecji.Tel.913925079.

• PRZYJMĘ pracownika do budowlanki. Z 
doświadczeniem.Tel.606449702.

• KOREPETYCJE - MATEMATYKA.
Tel.532557381.

•  Zaopiekuję się dzieckiem.Tel.660442960.

• Zatrudnimy osobę z aktualnym orze-
czeniem o stopniu niepełnosprawno-
ści do prostych prac porządkowych. 
Tel;913925275.

• PODEJMĘ pracę  - kierowca C+E  z  do-
świadczeniem. Polska, Szwecja, Norwegia 
lub po kraju. Posiadam podstawowe ADR. 
Tel. 663965088 

INNE

• Sprzedam drewno kominkowe i opałowe. 
Transport. Tel.691466441

• Sprzedam drewno bukowe i dębowe po-
cięte i porąbane- 603 353 789

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, srebrna, 
4 elementy: wzmacniacz, tuner przestro-
jony, korektor, deck szuflada, stan ideal-
ny, używana sporadycznie, cena 780 zł do 
uzgodnienia. tel. 605 522 340.

• Sprzedaż drewna kominkowego i opa-
łowego atrakcyjna cena - 726 649 215 

• Sprzedam sukienkę komunijną.Tel. 
692069168 

• SPRZEDAM - DREWO KOMINKOWE I OPA-
ŁOWE.TEL 667788820

• Sprzedam klatki na króliki wraz z kotnika-
mi. 507 198 932

• KUPIĘ ZŁOTO. TEL. 787809825

• Sprzedam rębak do gałęzi. Tel.604952571

• SPRZEDAM – Owczarki niemieckie. 
Tel.913910656

• SKuP PIŁ niesprawnych i zatartych, Sihl, 
Husqvarna, cena 100 zł, tel. 721 668 
245, dojazd do klienta.

• Sprzedam magiel do pościeli stary trzy-
wałkowy ze stołem, tel. 91 39 20 608

• SPRZEDAM - meble stylowe 3 segmen-
ty, koloru ciemnego cena 600,00zł. /do 
uzgodnienia/. Tel.724049451. 

• 43 / 44 - Sprzeda drewno, gałęziówkę i 
zrębki opałowe. Tel 509821040

• SPRZEDAM narożnik lewy, trójkę, dwójkę, 
jedynkę + pufa. Lodówkę INDESIT, stolik 
okrągły /rozkładany/. Tel. 784680032 

• Drewno opałowe, kominkowe, gałęziów-
ka, sprzedam, tel. 772 050 889

• Oddam szczeniaka 3 m-ce odrobaczony. 
886 482 794

• SPRZEDAM - Harmonię 40 – basową w do-
brym stanie.Tel.511627210

• SPRZEDAM - koncentrator tlenu i wózek in-
walidzki w dobrym stanie. Tel: 882413611

• Sprzedam meble kuchenne. Tel 
782452026.

• TANIO - Sprzedam dwa fotele i ławę.
Tel.507228736.

• SPRZEDAM suknie ślubne od 200 zł, mane-
kiny, lady 2 szt. Tel.604919210.

• Sprzedam wyrówniarkę do drewna i tap-
czan.Tel;913921002.

• SPRZEDAM wieżę LD 30 V, cena 150 zł. 
Tel.514830447.

• Karp kroczek sprzedam. 91 39 18 297

• Sprzedam grzejniki centralnego ogrzewa-
nia. Tel.693629827.

• SPRZEDAM - sypialnię i 4 krzesła kuchen-
ne. Tel.510243843.

• Oddam dwa psy, tel. 513 088 403

• Sprzedam trzy piły stihl, tel. 513 088 403

• Sprzedam prosiaki, tel. 695 495 404

• Owczarek niemiecki, pięciomiesięczny, 
mocna budowa, ładni rodzice na miejscu, 
tel. 91 392 18 28

• Sprzedam wózek dziecięcy gondola + spa-
cerówka Tako Perso w bdb. Stanie, mało 
używany, tel. 784 056 335

• Sprzedam wypoczynek kanapa + 2 fotele 
cena 600 zł. Tel. 504 703 568

• Oddam szczeniaka owczarka niemieckie-
go w dobre ręce.  Tel. 661933969.

• Sprzedam kontener 6x2,5m. Tel. 
696351157.

• Do  wynajęcia  lokal  20 m2 ,w centrum  na 
działalność usługową. Tel. 508105332.
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ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

POŻyCZKA
Szybko, tanio, Profesjonalnie

od 10 000 zł
• Specjalna oferta dla zadłużonych
• Dla osób fizycznych i  prowadzących 

działalność gospodarczą  
(nie wymagamy zaświadczeń z ZUS i US)
Tel. 91 818 25 36 • kom. 730 851 444

Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca

Ponownie otwarty punkt

Zapraszamy
ul. 3 Maja 44d

codziennie od 11 do 18

PIASEK, ŻWIR,   
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM  
DO KLIENTA



Piątek 
15 marca 2013 r. 
Nr 21 (2155) 
nakład 3000
Rok XVIII  ISSN 1897-2640 

 Cena 1, 80 zł

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA
Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt samochodowy
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Finanse - 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

Soczewki 
progresywne  - 20%

Soczewki fotochromowe
i barwione  - 25%

Wiosenne Promocje

środy i piątki 
specjalistyczne 
badanie wzroku

20 marca 2013 r.
od 12.00 - 13.00

 udzielane będą bezpłatne porady 
prawne  w redakcji 

ul. Boh. Warszawy 7A

Zostałeś poszkodowanym w wypadku jako
kierowca, pasażer, pieszy, rowerzysta?

Twoje małoletnie dziecko zostało poszkodowane?
Straciłeś kogoś bliskiego w wyniku wypadku?

• Pokrywamy wszystkie koszty związane z prowadzeniem sprawy 
• Wynagrodzenie za naszą pracę pobieramy dopiero po skutecznym
  wyegzekwowaniu odszkodowania na rzecz naszego Klienta.

Nowogard, ul. 700 Lecia 6A,  tel. 91 391 01 17
Goleniów, ul. Konstytucji 3 Maja 30,  tel. 91 407 17 94

Zgłoś się do nas: 

Kancelaria Odszkodowawcza RUBIKON

s. 3 s. 9s. 5

Wołowiec: 
sołtys 

zostaje

Samotny 
pies 

w sąsiedztwie 
urzędu

Z cyku „Nasi 
Przedsiębiorcy” 

- Zoran 
Balov 

ul. Boh. Warszawy 4b
Nowogard

tel. 532 512 703 

Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe 
leczenie stomatologiczne

Lekarz dentysta

Ewa Rosa

godz. przyjęć 
pn.-pt. 10.00 - 18.00

Zawiadamiamy, że w Nowogardzie rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radców Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca Prawny Radosław Górski 
oraz Radca  Prawny Paweł Iwan. Kancelaria mieści się przy  
Pl. Wolności 9, budynek dawnego hotelu „Cisy”, pokój nr 8 (parter). 

Telefony do Kancelarii: 788-802-101, 694-403-733.

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

www.zielona.mojaszkola.net

Centrum Edukacyjne sp. z o.o.
poszukuje pracownika  
do obsługi sekretariatu 

Wymagania: 
b. dobra znajomość pakietu MS Office w szcz. Excel
wykształcenie wyższe 

Składanie podań do 20 marca br.

Ta cela jest nieco inna

Bardzo żałuję,  
że nie posłuchałem...

Czytaj s. 10 i 11
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Rodziny osób zmarłych w szpitalu nowogardzkim
mają prawo wyboru �rmy pogrzebowej

Szpital posiada własne „prosektorium”, za które
nie wolno pobierać opłaty za 2 pierwsze doby.

EntEr  II 
laptop

 serwis - komis

naprawiamy, 
sprzedajemy, 

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

  Foto tydzień
Rocznica pod Dębem Katyńskim
W czwartkowy poranek, przed budynkiem 

Zielonego Przedszkola odbyły się uroczysto-
ści związane  z rocznicą posadzenia Dębu ka-
tyńskiego. Dąb ten z posadzony z inicjaty-
wy Jana Kopycińskiego ma czcić pamięć tra-
gicznej śmierci Aspiranta Policji Państwowej 
- Aleksandra Syrguna, który został bestial-
sko zamordowany w 1940 roku przez NKWD  
w Twerze. Na uroczystość zaproszeni zostali do-
stojni goście - ksiądz dziekan Kazimierz Łukja-
niuk oraz Komendant Policji w Nowogardzie 
Mariusz Nowak. Wszystkie przedszkolaki zgro-
madziły się pod budynkiem przedszkola, wy-
słuchały hymnu oraz wspólnie z Paniami wy-
chowawczyniami wyrecytowały znany wszyst-
kim wiersz „Kto Ty jesteś..”.  

inf. własna

Wizyta w redakcji
Wczoraj, redakcję Dziennika Nowogardzkiego odwiedzili 

uczniowie klasy 5 „a” ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowogar-
dzie wraz ze swoim opiekunem p. Renatą Lisowską. W czasie wi-
zyty dzieci dowiedziały się, jak zorganizowana jest praca w re-
dakcji i na czym polega zawód dziennikarza. Nasi goście zwie-
dzili biuro ogłoszeń i reklam, miejsce pracy redaktorów, i skład 
komputerowy, gdzie przygotowane materiały prasowe są ukła-
dane za pomocą specjalnego programu w kolumny gazetowe. 
Uczniowie mieli też okazję zadawać pytania dotyczące tajników 
zawodu dziennikarza. Byli ciekawi, jak wygląda proces zbierania 
informacji. Pytali również o to, czy pracujący w DN redaktorzy 
od zawsze marzyli by uprawiać ten zawód. 

Dzieci odwiedziły również naszą drukarnię. Tam zapoznały się 
z całym procesem produkcji gazety. Poznały również działanie 
poszczególnych maszyn wykorzystywanych w poligrafii. Dowie-
działy się, że w drukarni przy Boh. Warszawy oprócz gazet po-
wstają także książki, broszury, kalendarze i wizytówki. Była to 
też jedna z niepowtarzalnych okazji, by przekonać się, na czym 
polega zawód drukarza.

Zwieńczeniem wizyty była pamiątkowa fotografia wykona tuż 
przy budynku, gdzie mieści się redakcja DN i drukarnia. 

MS

Sukces ucznia z SP 3
Jakub Kazuba uczeń  klasy VI a, 11 

marca 2013r. wywalczył sobie w powia-
towym Małym Konkursie Recytatorskim 
w Goleniowie tytuł laureata i tym samym 
reprezentował będzie naszą szkołę, w 
Szczecinie na przeglądzie wojewódzkim. 

Ogromne brawa należą się również Zu-
zannie Buriak z kl.VIa  oraz młodszym 
recytatorom, Aurelii Kubackiej z kl. I a , 
Michalinie Kiryk z kl. III a, które otrzy-
mały wyróżnienia w tym samym konkur-
sie. Trzymamy kciuki za dziewczyny w 
przyszłym roku, aby poszły w ślady Kuby.
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

P R O M O C J A
PÓŁ TOny OPAŁu

worek drewna  
GRATIS

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL 

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport 
Sprzedaż ratalna

PPuH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

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

BAWIALNIA
dla dzieci

„Tygrysek”

889 054 164
nowy nr telefonu

Czy topór wojenny zostanie zakopany?

Wołowiec: sołtys zostaje 
W miniony wtorek, we wsi Wołowiec miało miejsce nietypowe zebranie. Na wniosek grupy  mieszkańców wsi odbyło się głosowanie nad 
odwołaniem tamtejszego sołtysa – Adama Orpla. Część mieszkańców twierdzi, że sołtys nie dba o wieś. Nie stara się też o pieniądze na 
inwestycje. Ten odpierał zarzuty twierdząc, że wszystkiemu winna jest rada sołecka, w której panuje nepotyzm i brak woli do współpra-
cy. Ostatecznie przekonał do siebie mieszkańców i zachował mandat wyborczy. 

Pod wnioskiem za odwoła-
niem sołtysa, który trafił na 
biurko burmistrza, podpisało 
się 30 osób. Do wniosku do-
łączono 4- stronnicowe uza-
sadnienie. Maszyna urzędni-
cza ruszyła. Zgodnie z prawem 
zwołano zebranie wiejskie, na 
którym mieszkańcy podję-
li decyzję czy odebrać mandat 
wyborczy sołtysowi, czy też 
dalej pozwolić mu „rządzić” 
wsią. Za nim jednak doszło 
do głosowania, grupa chcąca 
odebrać władzę sołtysowi, od-
czytała uzasadnienie do wnio-
sku za jego odwołaniem. Nie 
wszyscy bowiem, jak się oka-
zało, znali jego treść. Chcemy 
wiedzieć, dlaczego chcą odwo-
łać sołtysa-  padały z sali gło-
sy już na samym początki ze-
brania. 

W imieniu „grupy inicjatyw-

nej” głos zabrała skarbniczka w 
radzie sołeckiej, p. Ewelina Pu-
chalska.  

W roku 2009, kiedy weszła 
ustawa o funduszach sołec-
kich, sołtys nie złożył wniosku 
o przyznanie tych pieniędzy na 
rok 2010. Na zebraniu w spra-
wie uchwalenia tego funduszu 
na rok kolejny rozmawialiśmy, 
aby pan sołtys we wniosku za-
warł wymianę całej instalacji 
elektrycznej, która sprawiała 
problem. Prosiliśmy też o wen-
tylację pomieszczeń, aby roze-
brać starą spróchniałą scenę, 
i  przenieść drzwi wejściowe. 
Okazało się, że nasze prośby nie 
zostały uwzględnione, bo pan 
sołtys ich do wniosku nie wpi-
sał twierdząc, że władze gminy 
nie dadzą na to pieniędzy – wy-
mieniała Pani skarbnik. 

Fundusze sołeckie przepadły 
też w kolejnych latach. Rów-
nież na ten rok wieś nie zabez-
pieczyła sobie budżetu w miej-
skiej kasie. Wniosku o wyod-
rębnienie środków w budżecie 
nie złożono, bo sołtys w tym 
czasie przebywał poza granica-
mi kraju. To jednak nie jedyne 
zarzuty, jakie usłyszał sołtys. 

Przy jakichkolwiek impre-
zach, nie możemy liczyć na 
obecność sołtysa, a przecież jest 
głową wsi. 

Było wiele sytuacji w których 

prosiliśmy, aby pan sołtys zgło-
sił władzom nasze problemy. 
Zawsze słyszymy jedną odpo-
wiedź: byłem, ale nikogo nie za-
stałem, albo, że nie ma dla nas 
pieniędzy. Uważamy,  iż obecny 
sołtys nie jest osobą komponen-
tą i godną zaufania  i chcemy 
by został odwołany z tej funkcji. 
Nie angażuje się w życie naszej 
miejscowości – tak w ostrych 
słowach zakończyła wystą-
pienie przedstawicielka grupy 
mieszkańców, wnioskujących 
o odwołanie sołtysa. 

Adam Orpel odpierał zarzu-
ty. Tłumaczył, że angażuje się 
na ile może. Jest jednak w tym 
osamotniony. 

Jeszcze za poprzedniego bur-
mistrza, dzięki mnie powsta-
ła wiata przystankowa. W ko-

lejnych latach składałam m.in. 
wniosek o naprawę drogi gmin-
nej położonej we wsi, a tak-
że dojazdowych. Jeśli chodzi o 
budżet na ten roku, to przecież 
prosiłem dzień przed wyjazdem 
do pracy za granicę, aby rada 
sołecka zwołała to zebranie i 
przyjęła stosowną uchwałę. 
Skoro tego nie zrobiliście, to nie 
miejcie do mnie pretensji – mó-
wił sołtys. To, że nie mam czasu 
wiedzieliście od dawna. Chcia-
łem, żebyście mi w tym pomo-
gli. Może i dobrze, że dzisiaj jest 
to spotkanie. Moja męka skoń-
czy się wcześniej. Ja nie muszę 
być dalej sołtysem – przyznał 
szczerze i stanowczo, kończąc 
mowę obronną. 

Na sali zrobiło się gorąco. 
Wszak z możliwości wylania 
wszystkich łez, w obecności 
władzy, skorzystać chcieli tak-

że inni mieszkańcy. I tu padło 
„sakramentalne” słowo – pie-
niądze. 

Płacimy za wynajem sali. 
Mamy zysk z dzierżawy sklepu. 
Co się dzieje z tymi pieniędzmi? 
- zaczęli dopytywać uczestnicy 
zebrania. Padło pytanie. Roz-
pętała się mała wojna. Sołtys 
twierdził, że kasą włada rada 
sołecka. On nie chciał mieć z 
pieniędzmi nic wspólnego, bo 
oskarżano go o czerpanie z 
tego tytułu zysków. 

Oddałem kwitariusz, bo 
wciąż słyszałem oskarżenia 
pod moim adresem. Powiedzia-
łem: sami tego pilnujcie, skoro 
twierdzicie, że ja oszukuję. A, 
że w radzie w większość zasia-
da jedna rodzina, ja stałem się 
obcy. Tak kontakt między mną, 
a rada sołecką się urwał – mó-
wił sołtys. 

Adam Orpel - sołtys Wołowca w czasie 
wygłaszania swojej ‚mowy obronnej’

W debacie czynny udział brali licznie zgromadzeni mieszkańcy wsi

Pani Ewelina Puchalska odczytuje uzasadnienie do wniosku o odwołanie sołtysa Wo-
łowca

Głosowanie przebiegało sprawnie, tylko 
urny brakło - zastąpiono ją reklamówką



Nr 21 (2155)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

4

www.dzienniknowogardzki.pl

Na te słowa zareagowała 
skarbniczka. 

Nie pozwolę, by nazwano 
mnie złodziejem – po czym za-
częła wymieniać długą listę 
wydatków i zakupów, odczy-
tując dość obszerne  sprawoz-
dania finansowane za ostatnie 
kilka lat. 

Burzliwą debatę przerwał je-
den z mieszkańców. 

Problemem tej wsi, to jest 
brak współpracy pomiędzy soł-
tysem, a radą sołecką. Może za-
miast sołtysa, należy zmienić 
skład rady? - pytał Ignacy Mu-
siał mieszkaniec Wołowca. 

Wtórował mu kolejny miesz-
kaniec. 

Nikt nie mówi, że giną pie-
niądze. Tylko przez wasze spo-
ry nie wiemy, na co są one wy-
dawane. Dogadajcie się między 
sobą, a wszystko będzie dobrze 
– mówił. Na sali rozległy się 
gromkie brawa. Temperatu-
ra debaty spadła.  Przystąpio-
no więc do meritum spotka-
nia, czyli poddania wniosku 
o odwołanie sołtysa pod gło-
sowanie. Komisja skrutacyjna 
rozdała karty do głosowania. 
Po kilku minutach ogłoszono 
wyniki. Okazało się, że wieś 
ostatecznie sołtysa nie odwo-
łała. Za wnioskiem głosowało 
16 osób, przeciw 39. Wszystko 
wskazuje na to, że pan Adam 

Orpel dokończy swoją trzecią 
już kadencję. 

Z jednej strony cieszę się, 
że odbyło się to spotkanie. W 
końcu udało się wyjaśnić kil-
ka spraw. Dziękuję za poparcie 
– komentował tuż po ogłosze-
niu wyników sołtys i obiecał, 
że będzie pracował nad popra-
wą stosunków z radą sołecką. 
Oczywiście, o ile ta zostanie w 
niezmienionym składzie. Kil-
ku mieszkańców po wyjściu ze 
świetlicy zapowiedziało, że je-
śli sytuacja nie ulegnie popra-
wie, kolejnym wnioskiem do 
burmistrza, będzie pismo w 
sprawie jej odwołania. 

Być może do tego czasu zwa-

śnione wyraźnie strony, zako-
pią spór wojenny. W końcu 

traci na tym cała wieś. 
Marcin Simiński 

Dość ostrej debacie dorosłych przysłuchiwało się młode pokolenie Wołowca

Wołowiec sołtysa nie odwołał 

„Samotny” pies w sąsiedztwie urzędu
Droga redakcjo!
W sąsiedztwie budynku Urzędu Gminy w Osinie, trwa dramat męczonego psa, 

którego nikt nie zauważa. Jak bardzo duże musi być zaślepienie i obojętność wobec 
takiego okrucieństwa, gdyż dzieje się to nie tylko obok urzędu, gdzie pracują po-
dobno ludzie wykształceni. Miejscem dramatu jest przystanek PKP w Osinie, gdzie 
przemieszcza się wielu ludzi. Budynek stacyjny przejął ktoś, bo rozpoczęła się tam 
około 2 lat temu przebudowa obiektu, ale około 2 lat temu uwiązano przy budzie na 
krótkim łańcuchu niedużego psa. Zapraszam więc amatorów kradzieży i informu-
ję, że uwiązany pies nie stanowi nigdzie zagrożenia. Jego ujadanie przecież nikt nie 
usłyszy. Zaznaczam też, że od dawna, nikt na tej budowie już się nie pojawia, budo-
wę przerwano, a męka psa została... W chwili obecnej otoczenie budy zasypane jest 
śniegiem, trudno jest więc ocenić czy pies umarł z zimna, choroby czy głodu. A może 
jeszcze żyje? Dziwię się też obojętności tak wielu ludzi, którzy tego nie widzą. Cóż, 
świat jest komedią, dla tych, którzy myślą, tragedią dla tych, którzy widzą. Dawno 
ktoś powiedział, że ciemnota rodzi zbrodnię i cytuję: „Gdy rozum śpi, budzą się de-
mony”. W innych krajach cywilizowanych, np. Niemczech- fakt uwiązywania psów 
na łańcuchu już dawno nie istnieje. W Polsce, to ciągle „normalka”. 

Proszę więc redakcję o interwencję. 
Dane personalne

do wiadomości redakcji

Od redakcji:
Zainteresowani losem psa następnego dnia wyruszyliśmy na opisaną w liście 

budowę. Już na samym początku pierwsza dobra wiadomość - pies żyje. Mało 
tego, sprawia wrażenie pełnego energii, natomiast łańcuch pozwalał mu poruszać 
się po terenie wybiegu. Jak widać również na zdjęciach, z wnętrza budy wystaje 
koc, który mógłby wskazywać na to, że ma wyścieloną budę, widzimy również mi-
skę z wodą i jedzeniem. Budowa jednak rzeczywiście wygląda na opuszczoną… 
Korzystając z faktu, iż Urząd Gminy w Osinie znajduje się dosłownie rzut bere-
tem, pozostało sprawdzić czy pracownicy placówki nie dostrzegli „dramatu” psa? 
I tu kolejna niespodzianka. Dowiadujemy się w sekretariacie, że ta sprawa nie 
tylko jest znana, ale jest również osoba, która na co dzień zajmuje się tym tema-
tem i pilnuje, aby ten zwierzaczek miał stworzone odpowiednie warunki do ży-
cia. Zatem poprosiliśmy o komentarz pana Piotra Piwko, który sprawuje funkcję 
inspektora ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony środowiska. 
Ten pies nie jest cały czas uwiązany na łańcuchu, poza tym, byłem tam i sprawdza-
łem warunki w jakich jest przetrzymywany i ten łańcuch też ma około 4 metrów. 
Jednak rzeczywiście piesek często wyje, choć nie ze względu na uwiązanie do łańcu-
cha, głód, czy też z powodu zimna, tylko skamle gdy jest zamknięty w komórce, to z 
tego tytułu, że jego wybieg nie jest do końca szczelny. Pies jest wyprowadzany, co ja-
kiś czas widzę, że właścicielka starsza Pani- przyjeżdża do niego i chodzi z nim po 

miejscowości. Te osoby które wykupiły ten teren również przyjeżdżają tutaj, więc to 
nie jest tak, że budowa została porzucona, a pies został. Nie wydaje mi się aby ten 
piesek w jakiś sposób cierpiał, sam mam psa i sądzę, że to skamlenie i piszczenie gdy 
jest zamknięty, bierze się po prostu z tęsknoty za właścicielem – komentuje pracow-
nik urzędu Piotr Piwko. Wygląda na to, że na szczęście w tym przypadku, mimo 
iż pies przebywa wciąż na terenie budowy, to jednak są ludzie, którzy nie pozwolą 
aby przytrafiły mu się jakieś przykrości. Co oczywiście nie oznacza, że nasza czy-
telniczka pochopnie oceniła sytuację tego zwierzaka- mogło być przecież zdecy-
dowanie inaczej i na miejscu zamiast radosnego psiaka, ujrzelibyśmy pusty plac i 
łańcuch w środku budy…

KR 

@    Ludzie listy piszą  @ 
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Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła Miejsko-Gminnego PZW w nowogardzie za 2012 r.

Wędkarze na medal
To był udany rok dla Koła Miejsko-Gminnego PZW w Nowogardzie. Oprócz licznej działalności sportowo-rekreacyjnej, organizacyjnej 
oraz czynnej pomocy przy ochronie wód i zarybianiu, nowogardzkie koło zostało również docenione przez Zarząd Okręgu w Szczeci-
nie oraz ZG w Warszawie i odznaczone złotym medalem za zasługi dla PZW.

Odznaczenie złotym meda-
lem najlepiej obrazuje wkład 
nowogardzkiego koła w roz-
wój wędkarstwa. Oprócz tego, 
wyróżnieni zostali również 
nowogardzcy działacze. Z oka-
zji 55-lecia Koła, odznacze-
ni zostali: Pan Jan Leśniew-
ski złotą odznaką z wieńca-
mi, Pan Jan Stępień złotą od-
znaką oraz pan Zygmunt Li-
sowski medalem za zasługi dla 
Okręgu PZW w Szczecinie. W 
okresie sprawozdawczym Za-
rząd Koła odbył 11 posiedzeń 
statutowych protokołowanych 
oraz kilka spotkań roboczych 
prezydium Zarządu Koła. Fre-
kwencja na zebraniach umoż-
liwiała podejmowanie stosow-
nych uchwał i prawomocnych 
decyzji. Na posiedzeniach Za-
rządu uczestniczyli również 
członkowie Komisji Rewi-
zyjnej i Sądu Koleżeńskiego, 
a szczególnie przewodniczą-
cy tych Komisji, którzy bra-
li czynny udział w dyskusjach 
jako strona doradcza. Zarząd 
Koła Miejsko-Gminnego PZW 
nr 36 w Nowogardzie w 2012 
roku liczył 14 osób. Biuro Za-
rządu Koła znajduje się w po-
mieszczeniu klubu „Pomorza-
nin”, natomiast spotkania Za-
rządu odbywały się w świetli-
cy klubu. W sklepie „Wędkarz” 
przy ul. Boh. Warszawy 107 
w Nowogardzie odbywała się 
sprzedaż znaczków i wydawa-

nie kart wędkarskich. Stan oso-
bowy Koła na dzień 31.12.2012 
roku wynosił 651 członków, w 
tym: 21 osób młodzieży w wie-
ku od 16 do 24 lat, 14 osób 
w tym dwie kobiety człon-
ków uczestników. Ilość człon-
ków Koła w 2012 roku kształ-
tuje się na poziomie ubiegłe-
go roku. W roku 2012 Zarząd 
Koła pracował w następują-
cym składzie: Edward Paszkie-
wicz (Prezes Koła), Kazimierz 
Ziemba (V-ce Prezes ds. orga-
nizacyjnych), Jan Leśniewski 
(V-ce Prezes ds. sportu węd-
karskiego), Danuta Rekowska 
(Skarbnik Koła), Włodzimierz 
Wiatr (Sekretarz), Bogusław 
Rekowski (Gospodarz Koła), 
Krzysztof Pędziszczak (czło-
nek zarządu - rzecznik sądu 
koleżeńskiego), Jan Zamara 
(członek zarządu, pełnomoc-
nik ds. młodzieży), Józef Jóź-
wiak, Zygmunt Lisowski, Wła-
dysław Jasek, Zbigniew Kolasa, 
Tadeusz Siembida, Wojciech 
Bonifrowski (członkowie za-
rządu). W skład Komisji Rewi-
zyjnej wchodzili: Jan Stępień, 
Roman Brewka, Tomasz Stan-
kiewicz. Natomiast w skład 
Sądu Koleżeńskiego wchodzili: 
Andrzej Strzyżewski, Bogdan 
Kondratowicz.

Działalność organizacyjna   
Najczęściej poruszane tema-

ty na zebraniach były związa-
ne z: organizacją zawodów i 
imprez sportu wędkarskiego; 
analizą kosztów związanych z 
zawodami wędkarskimi oraz 
ustalenia wysokości wydat-
ków; ochroną wód i ochroną 
środowiska, a w szczególno-
ści ładu i porządku na stano-
wiskach wędkarskich, pomo-
stach i miejscach cumowa-
nia łodzi; zarybianiem jeziora 
w Nowogardzie oraz Karsku, 
Olchowie i Glicku; dyscypli-
ną na zawodach i imprezach 
sportu wędkarskiego; współ-
pracą z młodzieżą-prowadze-
nie szkółki młodych wędkarzy; 
współpracą z Zarządem Okrę-
gu w Szczecinie i władzami lo-
kalnymi; bieżącą informacją o 
przygotowaniach dokumen-
tacji projektu kładek i pomo-
stów na jeziorze w Olchowie; 
remontem kładek i pomostów 
oraz likwidacją nieużytecz-
nych i zagrażających bezpie-

czeństwu wędkarzy na jezio-
rze w Nowogardzie; budową 
ogrodzenia i wiaty w miejscu 
postoju pojazdów i rekreacji 
dla wędkarzy przy jeziorze Ko-
ściuszki; użytkowaniem sprzę-
tu motorowodnego na jeziorze 
w Nowogardzie; korzystanie 
ze sprzętu pływającego na je-
ziorach w Nowogardzie, Kar-
sku i Olchowie. Zaangażowa-
nie członków Zarządu Koła jak 
również członków Komisji po-
zwalały na sprawne zorganizo-
wanie licznych imprez sportu 
wędkarskiego oraz prac spo-
łecznych związanych z przy-
gotowaniem stanowisk węd-
karskich na łowisku i prac po-
rządkowych. Głównie dzięki 
tym działaniom nowogardzkie 
Koło zostało wyróżnione od-
znaczeniem. 

Działalność sportowo-re-
kreacyjna 

Zgodnie z opracowanym 
planem pracy i terminarzem 
imprez wędkarskich, w roku 
2012 zorganizowanych zostało 
9 imprez w tym 4 wyjazdowe. 
Ogółem w zawodach i impre-
zach udział wzięło 304 człon-
ków w tym: 17 młodzieży (10 
chłopców oraz 7 dziewczy-
nek). Zawody odbywały się w 
dyscyplinie spławikowej i spin-
ningowej. Należy nadmienić, 
iż w roku 2012 pod nadzorem 
pełnomocnika ds. młodzie-
ży Pana Janusza Zamary była 
prowadzona szkółka młodych 
wędkarzy. Odbywały się także 
szkolenia teoretyczne i prak-
tyczne nad jeziorem w Nowo-
gardzie, Olchowie oraz Glicku. 
Niestety nie odbyły się w mie-
siącu sierpniu planowane za-
wody pod nazwą „Rodzina z 
wędką”, które cieszyły się du-
żym uznaniem wędkarzy. Za-
wody nie doszły do skutku, 
ponieważ w dostępnych miej-
scach przeznaczonych na sta-
nowiska wędkarskie porosła 
roślinność. Miejmy nadzieję, 
że w tym roku po rekultywa-
cji jeziora zawody te dojdą do 
skutku. W sumie na zawody 
wędkarskie w roku 2012 wy-
datkowano kwotę 14 115,15 
zł w tym na upominki i pu-
chary 10 007,42 zł, transport 2 
867,90 zł i produkty spożywcze 
1239,83 zł. 

Ochrona wód i zarybianie  

Zgodnie z planem zarybiania 
na 2012 rok i własnymi propo-
zycjami, nowogardzkie Koło 
otrzymało z Zarządu Okręgu 
Szczecin następujący narybek 
(wykaz w tabeli przy artykule). 
Ponadto zgodnie z przesłanym 
wykazem, zarybione zostały je-
ziora i rzeki powiatu goleniow-
skiego, łobeskiego i gryfickie-
go narybkiem: pstrąga, troci, 
łososia, lina oraz karpia i mię-
tusa. Narybek został wpusz-
czony do Regi, Iny, Gowienicy, 
Uklei, jak również rozlewu w 
Lisowie i Rejowicach. Z wyżej 
wymienionych akwenów wod-
nych chętnie korzystali człon-
kowie nowogardzkiego Koła. 
Pod koniec 2011 roku Okręg 
Polskiego Związku Wędkar-
skiego w Szczecinie przejął w 
użytkowanie wody jez. Ko-
ściuszki/Olchowskie, na okres 
30 lat i przekazał w opiekę dla 
nowogardzkiego Koła. Zgod-
nie z uzyskaną decyzją admi-
nistracyjną Starostwa Powia-
towego w Goleniowie na ww. 
jeziorze planowane jest wybu-
dowanie 45 pomostów węd-
karskich przez wędkarzy. W 
2012 roku część pomostów już 
zostało wybudowanych. Ocze-
kujemy na budowę pozosta-
łej ilości kładek. Koło liczy na 
dalszą współpracę i pomoc 
ze strony wędkarzy, człon-

ków PZW w zagospodarowa-
niu przystani wędkarskiej oraz 
apeluje o dbałość i poszanowa-
nie dotychczas wykonanej in-
frastruktury wędkarskiej. W 
związku z masowymi zakwi-
tami roślinności w sezonie let-
nim nad jeziorem w Nowogar-
dzie, gmina Nowogard zleciła 
przeprowadzenie badań jako-
ści wód i osadów dennych. Ba-
dania prowadzone były przez 
pracowników Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza w Pozna-
niu, z których wynika, że brak 
tlenu w akwenie oraz wysoka 
koncentracja fosforu powodu-
je eutrofizację jeziora. Według 
opracowania autorów, najefek-
towniejszą metodą rekulty-
wacji jest zastosowanie kilku 
wzajemnie uzupełniających się 
metod, tj.: natlenienie, inakty-
wacja fosforu i biomanipula-
cja. Zgodnie z przedstawionym 
kosztorysem, całkowity koszt 
projektu rekultywacji wyniesie 
około 452 209,00 zł. Pierwszy 
zabieg został przeprowadzo-
ny w miesiącu grudniu 2012 
r., Zarząd Okręgu przychylił 
się do projektu rekultywacji je-
ziora z pewnymi poprawkami 
wynikającymi z uwarunkowań 
wodno prawnych.      

KR
inf.: własne  

Lokalizacja Gatunek Ilość
Jezioro Nowogard Szczupak wylęg 50 000 sztuk
Jezioro Nowogard Karp kroczek 60 kg
Jezioro Nowogard Sum narybek letni 2 000 sztuk 
Jezioro Nowogard Lin kroczek 100 kg
Jezioro Nowogard Karp kroczek 50 kg
Jezioro Karsk Szczupak wylęg 10 000 sztuk
Jezioro Kościuszki Sandacz narybek letni 45 000 sztuk
Jezioro Kościuszki Węgorz narybek podch. 10 kg
Jezioro Kościuszki Lin kroczek 110 kg
Jezioro Kościuszki Karp kroczek 100 kg
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Słowa Ewangelii według Świę-
tego Łukasza

(J 8,1-11) Kobieta cudzołożna
Jezus udał się na Górę Oliwną, 

ale o brzasku zjawił się znów w 
świątyni. Cały lud schodził się do 
Niego, a On usiadłszy nauczał ich. 
Wówczas uczeni w Piśmie i fary-
zeusze przyprowadzili do Niego 
kobietę którą pochwycono na cu-
dzołóstwie, a postawiwszy ją po-
środku, powiedzieli do Niego: 
Nauczycielu, tę kobietę dopiero 
pochwycono na cudzołóstwie. W 
Prawie Mojżesz nakazał nam ta-
kie kamienować. A Ty co mówisz? 
Mówili to wystawiając Go na pró-
bę, aby mieli o co Go oskarżyć. 
Lecz Jezus nachyliwszy się pisał 
palcem po ziemi. A kiedy w dal-
szym ciągu Go pytali, podniósł się 
i rzekł do nich: Kto z was jest bez 
grzechu, niech pierwszy rzuci na 
nią kamień. I powtórnie nachy-
liwszy się pisał na ziemi. Kiedy to 
usłyszeli, wszyscy jeden po dru-
gim zaczęli odchodzić, poczyna-
jąc od starszych, aż do ostatnich. 
Pozostał tylko Jezus i kobieta, sto-
jąca na środku. Wówczas Jezus 
podniósłszy się rzekł do niej: Ko-
bieto, gdzież oni są? Nikt cię nie 
potępił? A ona odrzekła: Nikt, Pa-
nie! Rzekł do niej Jezus: I Ja ciebie 
nie potępiam. - Idź, a od tej chwili 
już nie grzesz.

I ja ciebie nie potępiam
Bardzo trudno zgodzić się z na-

uką kogoś, kto interpretuje dane 
zagadnienie w sposób, który od-
biega od tego utartego, do jakiego 
wszyscy zdążyli się przyzwycza-
ić. A przyzwyczajenie może sku-
tecznie zamknąć na rozwój. Przy-
chodzi wtedy skostnienie, wejście 
w pewne schematy. To tak, jakby 
miało się klapki na oczach. Pasu-
je to człowiekowi, bo nie wymaga 

pracy, wysiłku, czy zaryzykowa-
nia wyjścia z tych schematów. Le-
piej tkwić w takim stanie w jakim 
się jest, skoro nie widać żeby było 
coś nie tak. No bo jak ma człowiek 
dostrzec, że jest coś nie tak, skoro 
patrzy na siebie i do tego z klap-
kami na oczach? Trzeba jakoś te 
klapki ściągnąć.

Konfrontacja faryzeuszy z Jezu-
sem to obrazy, który często wyła-
niają się na kartach Ewangelii. Z 
jednej strony widać w nich wy-
raźnie wielkie przywiązanie do 
przepisów i twarde egzekwowanie 
ich. Nie ma tu miejsca na ustęp-
stwa, bo skoro takie jest prawo, to 
trzeba je respektować. A z drugiej 
strony można dostrzec wielką mi-
łość i wielki spokój.

Ten wielki spokój spotkał się 
z tłumem, który dał się porwać 
emocjom. Ta wielka miłość spo-
tkała się z nienawiścią podsyca-
ną przez te emocje. Trudno ro-
zeznać kogo bardziej nienawidzą, 
Jezusa czy kobietę pochwyconą na 
cudzołóstwie. Tak właściwie atak 
skierowany był w stronę Jezusa. 
Gdyby nawet skazano kobietę na 
karę śmierci, sami żydzi nie mo-
gliby jej zastosować, bo egzekwo-
wanie jej było przypisane okupan-
towi rzymskiemu. Ale tu chodziło 
o coś innego. Może wreszcie uda 
się wciągnąć Jezusa w pułapkę. Bo 
skoro powie, że trzeba ukarać ko-
bietę, to będzie można zarzucić 
mu okrucieństwo.  A przecież tak 
wiele mówił o miłości bliźniego, 
o wybaczaniu, o byciu miłosier-
nym. Gdyby z kolei chciał ją unie-
winnić, wtedy byłby w konflikcie 
z prawem i można by poddać w 
wątpliwość Jego naukę i określić 
ją jako nie pochodzącą od Boga. 

Wydawać by się mogło, że nie 
ma wyjścia. Z ludzkiego punk-
tu widzenia nie da rady rozwią-
zać tego problemu tak, aby nikogo 
nie skrzywdzić. Nie można poru-
szyć się ani w prawo, ani w lewo. A 
skoro tak, trzeba znaleźć inny kie-
runek, który będzie dawał możli-
wości ruchu. Wtedy Jezus schylił 
się ku ziemi, pokazując ten trzeci 
kierunek. Pochylając się jako Bóg, 
ukazuje swoją miłość do człowie-
ka, który tak często upada i trzeba 
go z tej ziemi podnieść.

Towarzyszy Mu spokój. Nie 

uczestniczy w emocjach tłumu, 
bo one mogą zaślepić i nie pozwo-
lić na dostrzeżenie tego, co naj-
ważniejsze. Nie dyskutuje rów-
nież z oskarżycielami. Po co. On 
nie przyszedł sądzić człowieka. 
Jeszcze nie teraz. Czas sądu do-
piero nastąpi. On przyszedł aby 
tego człowieka podnieść. Nie 
staje również w obronie prawa. 
Przyszedł, aby je wypełnić, dla-
tego z tej racji nie jest w konflik-
cie z prawem. Chce natomiast na-
uczyć człowieka, jak ma wypeł-
niać to prawo. Okazuje się, że jest 
to bardzo proste. Wystarczy znać 
największe przykazanie i je stoso-
wać. Ale należy je zastosować do 
wszystkich bez wyjątku. I to jest 
w tym wszystkim najtrudniejsze. 
W jednej z rozmów Jezusa z fary-
zeuszami pada pytanie: A kto jest 
moim bliźnim? Wtedy Jezus opo-
wiada przypowieść o miłosiernym 
samarytaninie. Ukazuje takiego 
bohatera, żeby nie było żadnych 
niedomówień. Nawet ten, który 
jest moim wrogiem, jest również 
moim bliźnim.

Święty Paweł wspaniale komen-
tuje relację między miłością a pra-
wem. W swoim liście do Rzymian 
pisze tak: Nikomu nie bądźcie nic 
dłużni poza wzajemną miłością. 
Kto bowiem miłuje bliźniego, wy-
pełnił Prawo. Albowiem przykaza-
nia: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie 
kradnij, nie pożądaj, i wszystkie 
inne - streszczają się w tym naka-
zie: Miłuj bliźniego swego jak sie-
bie samego! Miłość nie wyrządza 
zła bliźniemu. Przeto miłość jest 
doskonałym wypełnieniem Prawa 
(Rz 13, 8-10).

Może oskarżycielom przypo-
mniały się wcześniejsze nauki Je-
zus. Może delikatne wytknięcie 
im ich własnej grzeszności ostu-
dziło emocje. Na pewno pomogła 
im postawa Jezusa pełna spokoju 
i miłości. Gdy się kogoś takiego 
spotyka, odchodzi chęć sądzenia 
innych. Nie tylko dlatego, że po-
wiedziano: Nie sądźcie, a nie bę-
dziecie sądzeni. Człowiek zaczyna 
rozumieć to, co tak naprawdę jest 
najważniejsze. Zaczyna dostrze-
gać drugiego człowieka i widzi w 
nim człowieka, czyli kogoś, kogo 
trzeba kochać.

Ks. Grzegorz Podlaski

PARAFIA PW. WnIEBOWZIęCIA nMP: Msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 
12:30, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00) Karsk: 9:00; Olchowo: 11:00; Wojcieszyn: 12:00; Dą-
browa: 10:00.  Msza św. w tygodniu (od pn do pt): 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)     
Msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00).    www.wnmp.info
PARAFIA PW. ŚW. RAFAŁA KALInOWSKIEGO: Msza św. w niedzielę:.  7.30, 9.00; 11.00, 
12.30 i 18.00 (w lipcu i sierpniu o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   Msza 
św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00).   www.rafalkalinowski.republika.pl
PARAFIA PW. MB FATIMSKIEJ: Msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Mięt-
no: 13.00.  Msza św. w tygodniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00.    
www.mbf-now.firmeo.biz 

Informacje Parafialne
Vox    Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:

Edward Iskra, lat: 77, zmarł 11.03.2013r, pogrzeb 14.03.2013r, 
pogrzeb odbył się na cmentarzu w Nowogardzie 

Mariusz Świrgoń, lat: 38, zmarł: 12.03.2013r, pogrzeb: 
16.03.2013r, msza święta o godz. 13:00 w Dobropolu, pogrzeb 
odbędzie się na cmentarzu w Dobrej. 

Marian Banasiewicz, lat 82, zmarł 13.03.2013r, pogrzeb: 
15.03.2013  pogrzeb odbędzie się o godz.12:30 na cmentarzu w 
Nowogardzie. 

Jacek Brodowski lat 46, zmarł 10.03.2013r, pogrzeb: 15.03.2013  
pogrzeb odbędzie się o godz.14:00 na cmentarzu w Nowogar-
dzie. 

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Habemus Papam! - 
mamy papieża 
Wydarzenie ze środy, wybór  
ma zarazem wymiar uniwer-
salny globalny ale jakże doty-
czy także bezpośrednio każde-
go  z nas żyjącego w lokalnym 
świecie. Dlatego poprosiliśmy 
o komentarz do tego wyboru 
zwłaszcza naszych kapłanów 
ale i jednego świeckiego.

Ks. Kazimierz Łukjaniuk 
Jestem bardzo zadowolony z 

tego wyboru. Okazało się, że 
ludzkie plany są zawodne. Ty-
powano wielu kandydatów na 
papieża, a Pan Bóg zrobił nam 
psikusa. Wybrał dla nas kogoś, 
o kim w ogóle się nie mówiło. 
Wybrał człowieka prawdziwej 
wiary, modlitwy, człowieka, 
który nie idzie z duchem czasu. 
Kościół tego robić nie może. Są 
słowa, które powiedział Pan Je-
zus „Niebo i Ziemia przeminą, 
ale moje słowa nie przeminą”. 
Nie przeminie ewangelia, nie 
mogą się zmienić przykazania. 
Kościół musi trwać przy trady-
cji, rozpoczętej przez jego zało-
życiela Jezusa Chrystusa.

Kościół musi mieć właśnie 
takich przywódców, którzy 
będą bronić tych przykazań. 
Takim wydaje się być Franci-
szek I. Stąd zadowolenie wie-
lu ludzi z którymi dzisiaj oso-
biście rozmawiałem. Wszyscy 
są bardzo szczęśliwi, że mamy 
takiego papieża, na te trudne 
czasy dla człowieka. 

Wczoraj usłyszałem ciekawą 
wypowiedź jednych z dzien-
nikarzy, jeszcze przed ogłosze-

niem wyboru konklawe. Czło-
wiek ten odpowiadając na py-
tanie, co musi się zmienić w 
kościele odpowiedział, że „to 
nie kościół musi się zmienić, 
tylko świat”. Zgadzam się z tym 
w pełni i uważam, że obecny 
papież będzie obrońcą tej tezy.   

Ks. Grzegorz Legutko 
Osobiście jestem zachwyco-

ny tym wyborem. Po pierw-
sze jest to kandydat z Amery-
ki Łacińskiej. Po drugie wierzę, 
że jego wybór był dokonany w 
asystencji Ducha Św. Po trze-
cie wierzę, że ten papież będzie 
tym, który podejmie refor-
mę administracją w kościele. 
Nowy papież jest dobrym za-
rządcą. Z tego co słyszę, jeździ 
tramwajem, metrem, w Wiel-
ki Czwartek potrafi obmywać 
nogi chorym na AIDS. Wie-
rzę, że jego skromność i pro-
stota będzie najlepszą receptą 
na problemy, z którymi bory-
ka się dziś kościół. Jestem też 
przekonany, że to nie będzie 
papież przejściowy, co sugeru-
ją ci, którzy zwracają uwagę na 
jego wiek. Mi on się koja-
rzy z Janem XXIII i wierzę, 
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Krytycy twierdzą, że nikt 
tak jak STANISŁAW REM-
BEK (1901-1985) nie pisał w 
Polsce o wojnie. Może dlatego, 
że opisywał wojnę z autopsji i 
pozbawił ją jakiejkolwiek ma-
lowniczości i romantyczno-
ści, a może dlatego, że był po 
prostu doskonałym pisarzem. 
Ten znakomity zapomniany 
polski pisarz był z wykształ-
cenia historykiem, brał udział 
w wojnie polsko-bolszewic-
kiej 1920 r. i wojnie 1939 r. 
Podczas okupacji związał się 
z konspiracją. Brał udział w 
tajnym nauczaniu. Po wojnie 
znalazł się na indeksie, głów-
nie za sprawą wydanych ksią-
żek opisujących wojnę 1920 r. 
„W polu” i „Nagan”. „Wyrok 
na Franciszka Kłosa” Leopold 
Tyrmand nazwał „jedną z naj-
lepszych książek o okupacji”. 
Chciałam przypomnieć syl-
wetkę tego wspaniałego pi-
sarza, również z powodu wy-
danej ostatnio książki „BAL-
LADA O WZGARDLIWYM 
WISIELCU oraz dwie gawędy 
styczniowe”.

Tematem trzech opowiadań 
jest powstanie styczniowe, a 
obecny 2013 rok został przez Se-
nat ustanowiony ROKIEM PO-
WSTANIA STYCZNIOWEGO. 
Bohaterem pierwszego opowia-
dania jest płk Aleksander Ka-
miński, Polak służący w armii 
carskiej. W 1863 r. pełni funk-
cję zastępcy prokuratora wo-
jennego. Ma do rozstrzygnięcia 
sprawę niejakiego Juliana Cho-
dakowskiego, młodego czelad-
nika cukierniczego oskarżone-
go o udział w zamachu. Schwy-
tany Chodakowski przyznaje 
się do winy, sprawa więc wydaje 

się prosta. Ale ten fakt staje się 
dopiero najważniejszym przy-
czynkiem do rozważań Rembe-
ka nad dobrem i złem. Kolejne 
opowiadanie – powstanie stycz-
niowe widziane oczami oficera 
pacyfikującej je armii carskiej, 
młodego Rosjanina, który nie 
tylko rozumie swoich wrogów, 
ale jednocześnie im współczu-
je. Ten młodziutki oficer marzy 
o oficerskich szlifach, by stać się 
godniejszym swej pierwszej nie-
śmiałej miłości. Rembek kreśli 
tu ludzi pełnych szlachetnych 
uczuć, ludzi zwyczajnych, do-
brych żołnierzy, którzy zabija-
nie traktują jako przykry, ale ko-
nieczny obowiązek – nie wyko-
nasz rozkazu, otrzymasz wyrok 
śmierci.

Nie ma tu podziału na do-
brych Polaków i złych Rosjan. 
Jest podział na dobrych i złych 
ludzi. Ta książka jest przejmują-
cym oskarżeniem systemu, któ-
ry z ludzi czynił oprawców, to 
oskarżenie samej istoty wojny, 
która niesie zniszczenie i ból. A 
człowiek, jest tylko trybikiem w 
tej rozkręconej wielkiej machi-
nie. 

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz

Biblioteka poleca

„Nie ustanie nigdy na świecie 
wieczna walka nędzy i poniże-
nia z uciskiem i przesytem. Ta-
kie jest prawo ludzkiego włada-
nia”.

Stanisław Rembek

Pomóżmy sobie!
•	 Przyjmę narożnik pokojowy  tel. 665 - 566-856
•	 Przyjmę  wersalkę z fotelami oraz szafkę na dziecięce ubra-

nia tel. 883-241-291 
•	 Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie, ławę pokojową 

i TV  tel. 782-556-716
•	 Przyjmę fotel do biurka, informacja tel. 504-874-397 lub 

pod nr tel. red. 91 22-165 
•	 Przyjmę 2 fotele  jednoosobowe do spania dla dzieci  oraz 

narożnik pokojowy- tel. 516 648-561 
•	 Przyjmę sprawną pralkę automatyczną tel.721 469-710 
•	 Przyjmę  fotel lub wymienię za łóżko tel. 783321040 

„Okiem działkowca” - raz jeszcze 
Nowogard, dnia 14.03.2013 

r. redakcja „ Dziennika 
Nowogardzkiego”

Chciałbym odnieść się do 
listu „Okiem działkowca” 
redakcji Prezesa ROD Ry-
szarda Wajka. Nasuwa się 
wątpliwość, kto panu Waj-
kowi podpowiedział, aby 
napisał list podobnej tre-
ści. Choć wiem, że Ryszard 
Wajk nie wiadomo dlacze-
go, uparcie broni Krajowe-
go Zarządu Ogrodów Dział-
kowych, ponieważ na każ-
dym spotkaniu przedkłada 
działkowcom wizję likwida-
cji ogrodów działkowych. 
To jednak dziwi mnie fakt, 
dlaczego wypowiada  się w 
imieniu wszystkich dział-
kowców, jakoby „inicjatywa  
przyjęta przez burmistrza 
Czaplę, w pełni satysfak-
cjonuje działkowców”. Cho-
dzi tu o to, że Czapla i  część 
radnych planują wydać 90 
tys. zł. na plan zagospodaro-
wania  przestrzennego.

Natomiast radny pan Szpi-
kowski i trzeźwo myśląca 

grupa radnych „Wspólny 
Nowogard” słusznie uważa-
ją, że plan przestrzennego 
zagospodarowania dziełek, 
to pieniądze niepotrzebnie 
wydane. Zdaniem pana pre-
zesa Wajka, plan zagospoda-
rowania przestrzennego ma 
zapewnić spokój użytkowni-
kom ogrodów działkowych. 
Spokój „działkowcom” pa-
nie Wajk, zapewni Ustawa 
Sejmowa, która niewątpliwie 
będzie korzystna dla ogro-
dów działkowych i ich użyt-
kowników. Żaden Sejm, ani 
Rząd, nie odważy się działać 
przeciwko tak licznej gru-
pie społecznej jaką są człon-
kowie Rodzinnych Ogro-
dów Działkowych. Należy 
dodać, że Wyrok Trybuna-
łu z lipca 2012r. wskazuje na 
to, że Trybunał jest za utrzy-
maniem ogrodów działko-
wych, tylko bez dominacji 
„czapy”, którą jest Krajowy 
Zarząd ROD. Jak to się ma 
finansowo, to Prezes Wajk 
przedstawia działkowcom na 
zebraniach (w 2013 r. zarząd 
ROD w Nowogardzie ma od-

dać do województwa tylko 30 
tys. zł., tytuły daniny za rok 
2012) „Burzę polityczną wo-
kół ogrodów działkowych” 
czyni pan, panie Prezesie. 
Natomiast miłościwie nam 
panujący burmistrz wraz ze 
swymi  kolegami i panem 
Wajkiem, chcą zmarnować 
społeczne pieniądze. Po to 
tylko, jak pisze pan Wajk, 
aby wyborcy czyli działkow-
cy, wiedzieli na kogo mają 
głosować w przyszłych wy-
borach.

Szkoda tylko, że pan Pre-
zes ROD nie przeczytał 
uważnie art. zamieszczony 
w DN pana Radnego Szpil-
kowskiego, który wie dobrze, 
co to jest plan przestrzenne-
go zagospodarowania  i cze-
mu służy.

Być może po ukazaniu się 
ustawy o ogrodach działko-
wych, taki plan będzie po-
trzebny, na razie jednak pie-
niędzy nie należy marno-
wać, „ze względów politycz-
nych, jak pisze p. prezes”

Nazwisko i adres do wiadomości 
redakcji 

@    Ludzie listy piszą  @ 

że podobnie jak on zdzia-
ła bardzo dużo w koście-

le. Poza tym nie zapominaj-
my, że jest jezuitą. To porządny 
zakon. Będzie miał pewnie w 
nich wsparcie. Warto też pod-
kreślić, że wybór Bergoglio na 
papieża, to wielka szansa dla 
Ameryki Łacińskiej, wciąż po-
szukującej drogi do wiary w 
Chrystusa. 

Ks. Ireneusz Kamionka
Bardzo się cieszę z tak szyb-

kiego wyboru papieża. To czło-
wiek o wielkiej pobożności. 
Kochający ludzi. Wielką radość 
przynosi mi również imię, któ-
re sobie obrał nowy papież. Z 
jednej strony jest to z pewno-
ścią odniesienie do św. Fran-
ciszka z Asyżu tego, który w 
trudnych czasach kościoła po-
wiedział, że „kościół potrzebu-
je odnowy, powrotu do ludzi”. 
Z drugiej strony Franciszka 
Ksawerego, jezuity, który jest 
patronem misji świętych. Ten 
wybór, to optymizm  i nadzieja 
na przyszłość. 

Piotr Słomski
Imię Franciszek pokazuje 

nam jakąś linię charakterolo-
giczną papieża z Argentyny. Z 
jednej strony jest to nawiązanie 
do świętego biedaczyny z Asy-
żu – założyciela zakonu Fran-
ciszkanów, braci mniejszych. 
Ich charyzmatem było głosze-
nie słowa Bożego oraz niesie-
nie konkretnej pomocy pośród 
tych najbardziej przez ówcze-
sne społeczeństwo odrzuco-
nych – ubogich, trędowatych. 
Z drugiej zaś zdaje się, że pa-
pież chce podkreślić, że w słu-
żeniu Kościołowi ważna jest 
misyjność. Franciszek Ksawe-
ry był wielkim ewangelizato-
rem Azji. 

Można odnieść wrażenie, że 
te dwie postaci stają się punk-
tem odniesienia w życiu ka-
płańskim księdza Jorge Ma-
rio Bergoglio SJ; a więc asce-
za świętego Franciszka: arcy-
biskup Bergoglio zrezygno-
wał z samochodu służbowego, 
jako biskup Buenos Aires prze-
mieszczał się metrem, w po-
dróżach interkontynentalnych 
wybierał przeloty o najniższym 
koszcie w tzw. klasie ekono-
micznej, odwiedzał często szpi-
tale i hospicja dla chorych na 

AIDS: „Mój lud jest biedny a 
ja należę do niego” mawiał nie-
jednokrotnie jeszcze jako pa-
sterz Kościoła w Buenos Aires. 

I wreszcie imię wyraża pra-
gnienie misji, jakie przed wie-
kami poczuł młody jezuita 
Franciszek Ksawery. Na mi-
sję do Japonii bardzo chciał 
się kiedyś udać również obec-
ny papież, jednakże problemy 
zdrowotne uniemożliwiły mu 
ziszczenie tych planów. Ale mi-
syjność to nie tylko wyprawy 
ewangelizacyjne w dalekie kra-
je, na odległych kontynentach, 
misyjność to także bliskość wo-
bec tych najbardziej potrzebu-
jących i taka też była wizja po-
sługi ks. biskupa Bergoglio, 
metropolity Buenos Aires, któ-
ry przez lata szczególną troską 
ogarniał mieszkańców najbar-
dziej zubożałych dzielnic swo-
jego miasta poprzez konkretne 
akty pomocy i swoją obecność 
pośród nich.

Zdaje się, że właśnie ta posta-
wa budowana na wzorcach pły-
nących od tych wielkich świę-
tych naznaczy posługę Fran-
ciszka I na tronie Piotrowym.

Zebrała redakcja 
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Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca
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Z cyku „nasi Przedsiębiorcy” - Zoran Balov 

Nie boję się słowa optymizm!  
Mało, kto wie, że Macedończycy w Polsce mieszkają od wielu lat. Powodów ich emigracji do innego kraju w tym Polski jest wiele. Od przymuso-
wego opuszczenia, poprzez nieprzymuszoną emigrację mającą na celu poprawę sytuacji ekonomicznej, próby awansu naukowego czy też poprzez 
miłość, jak to było w przypadku bohatera naszej kolejnej prezentacji z cyklu „Nasi Przedsiębiorcy”.  Mowa o Zoranie Balov, który przybył do Pol-
ski w wieku 26 lat, a od 1986 roku mieszka w Nowogardzie. Tu założył rodzinę i od lat prowadzi swój prywatny biznes. 

Dziennik Nowogardzki: 
Proszę mi wybaczyć, że zwy-
czajnie ogrania mnie dobry 
nastrój, gdy słyszę jak pan 
mówi po polsku. Musiał pan 
chyba włożyć wiele wysiłku w 
naukę naszego języka? 

Zoran Balov -  To prawda, bo 
język polski jest językiem cięż-
kim do nauki i wymowy.  Nie 
wspomnę już o pisowni. Ale 
nauczyłem się go bardzo szyb-
ko. Oczywiście nie wypracowa-
łem sobie poprawnego akcentu, 
ale myślę, że to nie jest kłopo-
tem. Języka nauczyłem się sa-
modzielnie i co na pewno bę-
dzie zdziwieniem dla czytelni-
ków, ale z polskiego elementa-
rza, który dostałem od mojej 
przyszłej polskiej teściowej. 

To faktycznie ciekawa hi-
storia.  Ale ja chciałbym tytu-
łem wstępu i pana pochodze-
nia zapytać o jezioro Ochryc-
kie, które leży w Macedonii. 
To ponoć jedna z najwięk-
szych atrakcji tego pięknego 
kraju? 

Tak to prawda. Jezioro 
Ochrydzkie stanowi jedną z 
większych atrakcji wypoczyn-
kowo-  turystycznych w  moim 
ojczystym kraju - rzeczywiście  
bardzo pięknym. Samo jezioro 
jest przepięknym akwenem i nie 
wiem, czy w Europie jest drugie 
takie? Dodam, że jest ono pod 
ochroną UNESCO,  jako cud 
natury. Byłem nad tym jezio-
rem  wiele razy.  

Wchodząc już w historię 
pana działalności i przybycia 
do Nowogardu - proszę opo-
wiedzieć, jak pan trafił do na-

szego miasta? 
No tak się stało, że przyjecha-

łem tu z powodu miłości do ko-
biety, która jest obecnie moją 
żoną. Było to w grudniu 1986 
roku. Jakoś od razu pomyśle-
liśmy o ślubie i załatwianiu 
wszelkich „papierów”, które po-
zwoliłyby mi na legalny  pobyt 
w Polsce. Trwało to jakieś 1, 5 
roku. 

I co wtedy? 
Było ciężko, bo nie znałem ję-

zyka ani nikogo, kto by mi tu 
pomógł oprócz mojej żony i jej 
rodziny. Ale, jak ja to mówię: 
Słowianin ze Słowianinem za-
wsze się dogada i pomoże mu, 
gdy jest jakiś problem. To,  co 
mnie bardzo rozczarowało to 
nie ludzie, ale chłodna pogoda, 
która w Macedonii jest rzadko-
ścią. Polacy bardzo życzliwie 
mnie przyjęli i mam tu w No-
wogardzie wielu dobrych znajo-
mych, z którymi często się spo-
tykam. 

 
Dlaczego zdecydował się 

pan, aby zarabiać na życie 
prowadząc własny biznes? 

Jestem z wykształcenia tech-
nikiem mechanikiem.  Dlate-
go w Macedonii pracowałem w 
tym zawodzie. Dokładnie w fa-
bryce przy produkcji wagonów. 
Po przyjeździe do Polski nie 
wróciłem do zawodu. Myślałem 
o czymś, co pozwoli mi zarobić 
na życie. Nie od razu był to pry-
watny biznes. Początkowo pra-
cowałem w Błotnie. Następnie 
w SKR Nowogard. Ostatecznie 
jednak zdecydowałem się otwo-
rzyć własną działalność. Zaczą-
łem od sklepu odzieżowego, któ-

ry mieścił się przy ul. 15 Lute-
go. Miałem też punkty handlo-
we w budynku byłej restauracji 
„Kolorowa”, gdzie obecnie jest 
Netto. Starałem się, aby sprze-
dawany u mnie towar był do-
brej jakości. Jeździłem po towar 
do Łodzi, Warszawy, Poznania. 
Sprowadzałem też słynne wów-
czas tureckie swetry, oczywiście 
prosto z Turcji. To już historia, 
bo niestety zmieniały się czasy 
i musiałem się przebranżowić. 

I później przyszedł pomysł 
na własną nieruchomość z 
przeznaczeniem na handel? 

Tak. Budowałem go przez 10 
lat sam. Bez wsparcia banków i 
kredytów. Ostatecznie mi się to 
udało i dziś już nigdzie nie mu-
szę się przemieszczać. 

Część budynku pan dzier-
żawi. Znajduje się tam sklep z 
artykułami gospodarstwa do-
mowego. Na piętrze prowadzi 
pan swój punkt handlowy.  Co 
pan  w nim sprzedaje? 

W ofercie mam wiele towa-
rów. Są to zarówno części samo-
chodowe, jak i wszystko co jest 
potrzebne do remontu domu tj. 
glazury, terakoty, panele, arma-
tura, kabiny prysznicowe. Do-
dam tylko, że na życzenie klien-
ta jestem w stanie zamówić każ-
dy towar z tej grupy produktów, 
jaki tylko klient sobie wymarzy. 

Zatrudnia pan pracowni-
ków? 

Obecnie nie. Sprzedaję sam, 
ale były takie czasy, gdy zatrud-
niałem nawet 6 osób. Było to 
wtedy, gdy miałem kilka punk-

tów handlowych w mieście. 
Później wszystko się zmieniło. 
Trzeba było ograniczać koszty. 

VELES – tak nazwał pan 
swój dom handlowy, ale to 
także nazwa miasta w Ma-
cedonii, z którego pan po-
chodzi. Wiem, że to dzięki 
panu, miejskie władze kilka 
lat temu nawiązały współpra-
cę partnerską z tą miejscowo-
ścią. 

Tak. Powiem nieskromnie, że 
to moja zasługa. Wszystko za-
częło się 4 lata temu. Wtedy 
mój kuzyn z Macedonii, który 
jest międzynarodowym arbi-
trem siatkówki, przyjechał sę-
dziować mecz do Bielsko Bia-
łej. Później przyjechał do No-
wogardu, by spędzić kilka dni 
w naszym domu. To on wła-

śnie wpadł na pomysł, aby oba 
miasta nawiązały współpracę. 
Do całego przedsięwzięcia do-
łączył także dyrektor Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych Ste-
fan Sitkowski, który zaprosił do 
współpracy władze Nowogardu 
jeszcze, gdy burmistrzem No-

wogardu był Kazimierz Ziem-
ba. I tak to trwa do dziś. Nie 
było jednak łatwo. Trzeba było 
spełnić wiele formalności. Mia-
łem w tym swój osobisty udział. 
Tłumaczyłem niezbędne doku-
menty, pośredniczyłem w kon-
taktach między władzami obu 
miast. Bardzo się cieszę z tego 
przedsięwzięcia, bo dzięki nie-
mu  udało się naprawdę zrobić 
coś pożytecznego.  Ciekawostką 
jest fakt, że szkoła z Veles jest 
moją miejscową szkołą, do któ-
rej chodziłem w okresie dzie-
ciństwa. Ostania wizyta, jaką 
tam złożyłem z młodzieżą no-
wogardzką była w listopadzie. 
Co do dalszej współpracy? To 
będzie ona na pewno kontynu-
owana. A to wszystko z myślą o 
młodzieży z Polski i Macedonii. 

A nie tęskni pan za swoimi 
rodzinnymi stronami i roda-
kami?   

Był taki moment, przez 
pierwszy okres, ale to już prze-
szłość.  Raz lub dwa razy do 
roku staram się odwiedzać swo-
je rodzinne strony.  W Nowo-
gardzie czuję się bardzo dobrze. 
Mam pracę, rodzinę – żonę i 
dwóch dorosłych synów.  Star-
szy właśnie skończył już studia 
prawnicze i będzie starał się o 
aplikację w Warszawie. Młod-
szy będzie kończył niedługo LO 
w Nowogardzie. Mieszkają tu 
spokojni, przyjaźni ludzie. 

Kończąc, jak pan spędza 
wolny czas? 

Wolny czas staram się wy-
korzystać na aktywnym wy-
poczynku wspólnie z rodziną. 
Często jeździmy np. na basen. 

rozmawiał:  Jarek Bzowy

Zoran Balov

Sklep Veles ul. 5 Marca
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Ta cela jest nieco inna

Bardzo żałuję, że nie posłuchałem...
Na ogół osadzonych w zakładzie karnym kojarzymy z osobami sprawnymi fizycznie, w potocznym rozumieniu „zdrowymi”. Ale są 
przypadki, że w zakładach karnych przebywają również osoby niepełnosprawne, bądź takie, które chorują. Jak przebiega taki pobyt 
osoby niepełnosprawnej w miejscu, które przecież nie jest zakładem leczniczym?  Czy  osoby niedomagające na zdrowiu mają zapew-
nione niezbędne warunki uwzględniające ograniczenia zdrowotne, którym podlegają. Aby się o tym dowiedzieć, odwiedziłem nowo-
gardzki Zakład Karny, gdzie dzięki uprzejmości kierownictwa ZK,   porozmawiałem z osadzonym niepełnosprawnym. Jest nim 55 letni 
pan Stanisław, który odbywa wyrok pozbawienia wolności na oddziale 19 w celi 35.

 1 na niespełna 100 
Jego Życie zaczyna się od po-

budki w godzinach wczesno-
rannych, potem apel i śniada-
nie. W niedzielę i święta po-
ranny porządek jest przesu-
nięty o godzinę do przodu, z 
nieco innym menu. Są różne 
grupy więźniów. Plan dnia jest 
uzależniony od tego, do jakiej 
zostało się przydzielonym. Jed-
ni skazami pracują poza zakła-
dem, na terenie miejskim, ale 
są tacy, którzy tylko odsiadują 
wyrok w celi i korzystają z tego, 
co zaproponują im więzienni 
wychowawcy. Stałym elemen-
tem rytmu dnia są posiłki, ale 
najwięcej jest tutaj „czasu wol-
nego”. Pan Stanisław wypełnia 
go na czytaniu książek i obser-
wacji, jak czasami inni współ-
więźniowie grają w tenisa sto-
łowego oraz bilard . Są też re-
gularne rundy po korytarzu na 
wózku inwalidzkim, który to 
otrzymał nie na wolności, lecz  
już tutaj  w Zakładzie Karnym,   
gdy - pogoda temu służy  jeździ 
nim  na  „spacerniaku’.  Więź-
niowie oglądają  również  tele-
wizję w określonych godzinach 
w własnej celi, gdzie mają  naj-
częściej prywatne telewizory.   
Pan Stanisław jest osadzony od 
2010 roku, odsiaduje wyrok  za 

przestępstwo gospodarcze.
 Co pan tu robi? 
Nim  prześliśmy do   rozmo-

wy pan Stanisław zapropo-
nował herbatę, a także kazał 
usiąść na więziennym tabore-
cie. -Dzięki niej  (herbacie) po-
prawia się nastrój i przychodzi 
ochota do pogadania. Gadamy, 
więc sobie o tym, jak to się sta-
ło, że znalazł się w ZK. 

 Pan pyta, co ja tu robię i dla-
czego, mimo, że jeżdżę na wóz-
ku jestem skazany i odsiaduję 
wyrok? Zacznę od tego, będąc 
jeszcze w Polsce przed wyjaz-
dem za granicę, a konkretnie 
na Cypr, kupiłem zakład pro-
dukcyjny, w którym zarządzała 
moja była żona, i nie dokona-
łem czynności formalno-praw-
nych, jak również wisiały nade 
mną jeszcze poprzednie wyroki 
za podobne przestępstwa, któ-
re nie dawały już mi żadnych 
złudzeń, do jakiejkolwiek obro-
ny. Dlatego trafiłem tu do Za-
kładu Karnego w Nowogar-
dzie w 2011 roku, i to jeszcze 
w Wielki Czwartek -  wyjaśnia   
pan Stanisław. Jak się okazu-
je,  przed wyrokiem był zdro-
wym mężczyzną, który miał li-
cencję ochroniarza i  dodatko-
we pozwolenie na prowadze-
nie  własnej działalności. Mógł 

sam podpisywać kontrakty na 
ochronę obiektów. Lecz długo 
się nie nacieszył tymi upraw-
nieniami.

  - Byłem  zwyczajnie chyba   
niedbałym człowiekiem? Dla-
tego, że mi się nie chciało za 
bardzo pracować i przestrzegać 
przepisów. W pewnym momen-
cie  wystąpiły u mnie  pierwsze 
symptomy choroby  zwyrodnie-
nia kręgosłupa, które spowodo-
wało, że nie mogłem po jakimś 
czasie podnieść się z łóżka i by-
łem zmuszony trafić do szpita-
la neurologicznego i tam leczyć 
się, a potem od nowa uczyć się 
żyć. Wówczas bardzo pomo-
gła mi moja żona oraz kole-
dzy z pracy, którzy nie zostawili 
mnie w potrzebie.

To miejsce to nie jest ośro-
dek rekreacyjny!

Po tej stronie muru, tak jak 
na wolności   funkcjonuje ja-
kaś społeczność, i chodź ludzie 
tu siedzą za różne czyny i wy-
stępki,   to nie znaczy, że spo-
łeczność, którą tutaj tworzą jest  
tylko patologią     - przyzna-
je pan Stanisław: zdaję sobie 
sprawę z tego, kim jestem dla 
normalnych ludzi, ale tutaj też 
funkcjonuje jakiś rodzaj przy-
zwoitości,   i ja z racji swojej 
niepełnosprawności mogę liczyć 
zawsze na pomoc, czy to współ 
osadzonych   kolegów, zwłasz-
cza  tego jednego, z którym, na 
co dzień dzielę celę. Dla mnie   
jest to bardzo ważne, że od nie-
go jak i innych, zawsze mogę 
otrzymać pomoc, która ma bar-
dzo prozaiczny często wymiar. 

Jeżeli człowiek jest   w miarę 
myślący logicznie, i mający ob-
raz w sobie na temat kalectwa 
czy choroby, to  nawet w takim 
miejscu jest skłonny do pomocy. 
Ludzie dzielą się  według mnie 
na takich, którzy są z źli i do-
brzy. Regulaminowo, to   wszy-
scy tutaj   są traktowani jedna-
kowo, po za tym, że ja mam 
nieco inną celę, która jest przy-
stosowana do moich potrzeb, bo 
inaczej zwyczajnie bym sobie 
nie poradził -   proszę spojrzeć 
jest prycza, krata i określony 
porządek dnia, który jest nie-
odzowną częścią tego miejsca i 
jest dla wszystkich taki sam, aż 
do końca kary.

  Czas „wolny” pana Stani-
sława oraz kolega z celi 

Siedzę z kolegą, który został 
mi przydzielony, ale zanim to 
nastąpiło, to wychowawcy mu-

sieli wyszukać go i sprawdzić, 
czy jego osobowość jest na tyle 
łagodna, by mi właśnie poma-
gać, a nie przeszkadzać czy 
stwarzać sytuacje konfliktowe. 
To, że on jest dla mnie właśnie 
taki, jest dużą zasługą wycho-
wawców, jak również innych 
osób, które bardzo szczegóło-
wo klasyfikowali dla mnie wła-
śnie taką osobę. Kolega poma-
ga mi w  większości czynności. 
No może poza drobnymi, które 
sam jestem w stanie zrobić wo-
kół siebie. Przyznam jednak, że 
miewałem chwile, że nie mo-
głem sam zsiąść z wózka na 
łóżko i odwrotnie. Dlatego cie-
szę się z każdej tu pomocy oraz 
dogodności, choćby nawet tej 
dolnej pryczy czy otwartej celi, 

która umożliwi mi wyjecha-
nie wózkiem na duży korytarz, 
gdzie mogę sobie pojeździć i za-
żyć ruchu fizycznego, co jest dla 
mnie bardzo ważne - refleksyj-
nie mówi pan Stanisław. Koń-
cząc ten wątek chcę wyraźnie 
powiedzieć, że mam ogromne 
zobowiązania do podziękowań 
wobec wychowawców czy prze-
łożonych, jak również dyrekto-
ra Zakładu Karnego  w Nowo-
gardzie, za okazaną pomoc tu, 
w tym miejscu, gdzie tak na-
prawdę moja cela przypomina 
mi namiastkę pokoju domowe-
go. Gdyby jeszcze nie te kraty...

Ma pan tu jakieś takie drob-
ne przyjemności – pytam. 
Pan Stanisław zastanawia się 
chwilę…

To przede wszystkim kawa 
czy papierosy, jeżeli ktoś pali, 
to w więzieniu jedyne dozwo-
lone używki. Ja naprawdę nie 
potrzebuję tu wiele do życia. 
Wszystko, co jest mi potrzebne, 
to mam, i jest to dla mnie zu-
pełnie wystarczające. 

Pytam także , co z rehabili-
tacją i ruchem fizycznym? 

To   oczywiście mam wska-
zane ćwiczyć i jeździć po „Pe-
ronce” (długi hol więzienny), 
by wzmacniać mięśnie, a także 
przygotować ciało do ewentu-
alnego dalszego leczenia opera-
cyjnego, ale jak to w więzieniu 
- muszą być zachowane pewne 
obowiązujące przepisy. Odsia-
dując tu wyrok nie mogę prze-
cież  zapominać o swoim zdro-
wiu. Co do innych zajęć, muszę 
też dbać o siebie oraz otoczenie, 
w którym jestem.

Rzeczywiście schludność celi 
oraz starannie poukładane rze-
czy, robią dobre wrażenie. Pod-
wieszane meble oraz specjal-
nie przystosowany do potrzeb 
pana Stanisława aneks łazien-
kowy z uchwytami, czy innymi 
udogodnieniami  w celi, czynią 
to miejsce zupełnie innym  od 
tych pozostałych cel. Niepeł-
nosprawny skazany przy tych 
udogodnieniach, które zapew-
nił mu Zakład Karny oraz per-
sonel, może to miejsce z całą 
pewnością   nazwać, że jest 
miejscem przystosowanym.

Łazienka w celi nie przypomina, że jest więzienną

Pan Stanisław i jego cela w której może czuć się swobodnie mimo swojej dysfunkcji
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 Wolnym  czyni mnie róża-
niec i modlitwa...  

Mały ołtarzyk oraz zwisają-
cy różaniec to, to, co najbardziej 
rzuciło mi się w oczy, gdy od-
wiedziłem celę pana Stanisława. 

Bardzo  wierzę w Boga i się 
modlę, mimo, że to miejsce nie 
jest „święte”. Wiara jak również 
mocna psychika w zakładzie 
karnym, jest jednym z najważ-
niejszych „punktów”, które ma 
w głowie skazany. Ten różaniec 
nad pryczą i przy poduszce cią-
gle wisi, ale nie bezczynnie, bo 
jest przeze mnie bardzo często   
używany, gdyż mam wiele cza-
su na modlitwę i refleksję. Może 
to zdziwi, co niektórych, ale tę 
wartość , która płynie z wiary i 
modlitwy, nabyłem nie tu, lecz 
gdy byłem jeszcze małym dziec-
kiem, i na szczęście przetrwała 
po dzień dzisiejszy, mimo, że w 
międzyczasie różnie bywało. 

  Pytając o rodzinę odpo-
wiada - Bardzo brakuje mi mo-
jej rodziny i w myślach zawsze 
pragnę być przy nich jak najbli-
żej, oraz wierzyć, że nie braku-
je im tam na wolności niczego, 
że są zdrowi i czekają na mnie. 
Pobyt tutaj ma, cóż i taką swo-
ją gorzką cenę, że   po pewnym 
okresie może odbić się to na psy-
chice. Może...?

  Czytanie za kratami jest 
błogosławieństwem 

Czas   w takim miejscu upły-
wa nieco inaczej. Nie wiadomo 
czy lepiej czy gorzej, ale inaczej. 
Toteż zajęcia są tak rozłożo-
ne, by nie był on tylko dla osa-
dzonych pustą chwilą. A czasu 
mam tu bardzo dużo,    oprócz 
tego, co już mówiłem, wypeł-
niam go jeszcze innymi zajęcia-
mi. Niekiedy np. otrzymuję  zle-
cenia na pisanie jakichś publi-
kacji, które najczęściej są o ży-
ciu za murem oraz odczuciach, 
jak również pewnych analiz so-
cjologicznych, które tu zacho-
dzą. Powiem, że dla mnie to 
bardzo jest pouczające i niemal 
w jakimś stopniu odkrywcze.

 Jednym ze sposobów „zabi-
cia” wolnego czasu w więzie-
niu jest właśnie czytanie ksią-
żek i przyswajanie wiedzy. 

 Tak, to prawda. Dlatego sta-
ram się to robić i czytam książ-
ki z różnych dziedzin. Od hi-
storii po socjologię, ale również 
sięgam po pozycje z prawa cy-
wilnego i karnego. Poprzez czy-
tanie i poznawanie wiedzy je-
stem mniej porywczy i bardziej 
kontroluję emocje.  Paradoksal-
nie, poprzez karę, którą tu od-
bywam oraz pewne dobro, które 
otrzymuję od innych ze wzglę-
du na moją  chorobę, mam na-
dzieję, że będę na wolności  in-
nym, lepszym człowiekiem. To 

miejsce, mimo, że ma charak-
ter dyscyplinarny, to uczy po-
kory. A   kadra więzienna uczy 
nas też,  jak mamy postępować 
w wolnym już życiu przed  mu-
rami. 

 
Kończąc rozmowę z panem 

Stanisławem spytałem, co bę-
dzie, gdy opuści Zakład Kar-
ny? 

Koncepcję mam tylko jedną, 
być już do końca życia przy mo-
jej rodzinie, i nigdy ich nie opusz-
czać.  Jestem bardzo wdzięczny 
im i świadomy, że mnie nie od-
rzucają oraz to, że po wyjściu 
mogę do nich wrócić. Moja żona 
pracuje na Politechnice, siostra 
jest nauczycielką i są jeszcze, 
albo przede wszystkim - dzie-
ci. Dlatego tak bardzo się trzy-
mam i myślę o roku -2017, czy-
li dniu, gdy wyjdę na wolność - 
upragnioną wolność. Na wolno-
ści przecież pełniłem poważne 
funkcje. Byłem właścicielem fir-
my, pracownikiem Sądu i wice- 
dyrektorem dużej firmy trans-
portowej, gdzie zarządzałem 
300 osobami. Również pracowa-
łem za granicą, na Cyprze, przez 
12 lat, gdzie cieszyłem się dobrą 
opinią u pracodawców i otrzy-
małem z tego kraju wypracowa-
ną rentę oraz świadczenia lecz-
nicze, które są ważne po dzień 
dzisiejszy. Ale nade wszystko, ce-
nię sobie wolne spokojne życie z 
moją rodziną.

 
O osadzonych niepełno-

sprawnych z kadrą ZK 
Pomaganie osadzonym, to 

jedno z zasadniczych obo-
wiązków Działu Penitencjar-
nego. Dlatego o komentarz 
poprosiłem panów: kpt. Jac-
ka Rafińskiego, Kierownika 
Działu Penitencjarnego Za-
kładu Karnego w Nowogar-
dzie, oraz ppor. Przemysława 
Sońtkę - Wychowawcę Dzia-
łu Penitencjarnego Zakładu 
Karnego w Nowogardzie.

kpt. Jacek Rafiński Kierow-
nik Działu Penitencjarnego - 
Potwierdzam, że ten dział jest 
nastawiony na rozeznanie i re-
alizację również   zdrowotnych 
potrzeby osadzonego. Jest nam 
o tyle łatwiej tę pomoc   zorga-

nizować, bo każdego „klienta” 
mamy tu na miejscu i pod ręką, 
dlatego paradoksalnie     pod 
tym względem   pomoc może 
tutaj przyjść szybciej aniże-
li  na wolności,  np.  takie spra-
wy jak choćby   wymiana oku-
larów załatwiane   są   od ręki.  
Nasze działania są wielorakie, 
nie tylko zaopatrzenie   np. w 
sprzęt ortopedyczny czy okula-
ry, ale przede wszystkim   oso-
ba taka również może tu otrzy-
mać pomoc ambulatoryjną, czy 
dentystyczno - medyczną. Nasz 
dział również koordynuje spra-
wy z uzyskaniem renty czy gru-
py inwalidzkiej. Te czynności w 
warunkach  wolnościowych dla 
wielu   są często barierą, trud-
ną do przebycia.  Mimo, że jest 
to zakład karny, to tu właśnie 
takie sprawy jesteśmy w stanie 
pomóc załatwić. 

Ilość zrealizowanych przy-
jęć do lekarzy specjalistów

Na stan etatowy działu 
składa się 9 funkcjonariuszy, 
w tym dwoje z nich pracuje w 
ZOS w Płotach i 10 cywilnych 
lekarzy, którzy są różnych 
specjalizacji. W roku 2012 
zrealizowali oni następujące 
ilości przyjęć:

- psychiatra - 326, derma-
tolog - 286, laryngolog - 198, 
neurolog - 146, ortopeda - 
149, okulista - 245, hepatolog 
- 32. W perspektywie mamy 
budowę nowego ambula-
torium w lepszych warun-
kach lokalowych, co na pew-
no wpłynie na komfort pracy 
oraz poprawę poziomu opie-
ki zdrowotnej na terenie Za-
kładu Karnego w Nowogar-
dzie. 

ppor. Przemysława Sońt-
ka - Wychowawca Działu Pe-
nitencjarnego - Jeżeli  cho-
dzi   o ogólną pomoc postpeni-
tencjarną dla więźniów niepeł-
nosprawnych, to działamy w 
zakresie, który pozwala nam 
i określa kodeks karny wyko-
nawczy, oraz rozporządzenie 
Ministra Sprawiedliwości w 
sprawie funduszu pokrzywdzo-
nym, oraz pomocy postpeniten-
cjarnej osobie odbywającej karę 
pozbawienia wolności, które 
posiadają orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności.  Odpowia-
dając na pana pytanie, posłu-
żę się konkretnymi danymi. I 
tak, pomoc postpenitencjarna 
za rok 2012 obejmowała takie 
przedmioty jak: protezy, przed-
mioty ortopedyczne i pomoc-
nicze. W rozbiciu na: okulary 
lecznicze w ilości 69 sztuk dla 
skazanych, których koszt wy-
niósł 7214,00 zł., koszty trans-
portu na komisję lekarską: od-
wieziono 4 osadzonych na po-
siedzenie komisji ds. orzekania 
o stopniu niepełnosprawności 
na kwotę 715,01 zł., Finanso-
wanie zakupów: protez szczę-
kowych, obuwia ortopedycz-
nego, wózka inwalidzkiego, kul 
łokciowych, pończoch kikuto-
wych i stabilizatora stawu ko-
lanowego na kwotę; 6 969,03 
zł. i ostatnia sprawa, którą chcę 
wymienić, to jest dowóz 1 ska-
zanego do miejsca zamieszka-
nia transportem SW ze wzglę-
dów medycznych za 89, 90 zł.  

Czy   Sądy Penitencjarne 
wydają jakieś zalecenia   wo-
bec takich   więźniów niepeł-
nosprawnych?  

W swojej dotychczasowej 
pracy nie spotkałem się z jakimś 
szczególnym zaleceniem wobec 
takich więźniów,  ale jeżeli osa-
dzony jest niepełnosprawny i 
musi odbyć karę, to oczywiście 
może skorzystać z takiej  dosto-
sowanej do niepełnosprawności 
celi.

 A więźniowie     z choroba-
mi przewlekłymi typu nadci-
śnienie tętnicze lub choroba 
wieńcowa? 

-Takimi skazanymi zajmu-
je się wydzielony pion służby 
zdrowia z lekarzami specjalista-
mi, i to oni decydują czy dany 
osadzony może dalej odbywać 
karę, czy iść do szpitala już na 
bardziej skomplikowane lecze-
nie. Ale o wszelkich tego typu 
sprawach decyduje sąd peniten-
cjarny. Kończąc odpowiadać na 
ten wątek powiem, że jeżeli osa-
dzony jest w bardzo złym sta-
nie zdrowotnym, to sąd peni-
tencjarny może podjąć decyzję 
o zawieszeniu odbywania kary 
i udzielić takiemu skazanemu 
przerwy w karze na leczenie w 
warunkach wolnościowych. A 
następnie, gdy jest zdrowy, to 
wraca najczęściej ponownie do 
zakładu by dokończyć odbywa-
nie kary.

  Tyle moich rozmów z pa-
nem Stanisławem i kadrą 
nowogardzkiego ZK   na temat 
sytuacji niepełnosprawnych 
osadzonych. Przypomnę jeszcze 
na zakończenie, że  Zakład Kar-
ny w Nowogardzie jest  jednost-
ką penitencjarną typu zamknię-

tego, przeznaczoną do odbywa-
nia kary przez mężczyzn recy-
dywistów penitencjarnych. W 
zakładzie   są   oddziały: areszt 
śledczy, zakład karny typu za-
mkniętego dla odbywających 
karę po raz pierwszy, oddział te-
rapeutyczny dla skazanych re-
cydywistów skierowanych do 
oddziału terapeutycznego dla 
osób uzależnionych od środ-
ków odurzających lub psycho-
tropowych. Ponadto jednost-
ka posiada cele przystosowane 
dla tymczasowo aresztowanych, 
i skazanych poruszających się 

na wózku inwalidzkim. Posiada 
też Oddział Zewnętrzny w Pło-
tach, który jest zakładem kar-
nym typu otwartego dla odby-
wających karę po raz pierwszy, 
z oddziałami: zakładu karnego 
typu półotwartego dla odbywa-
jących karę po raz pierwszy, za-
kładu karnego typu otwartego 
dla młodocianych z ilością 302 
miejsca. W Płotach jest rów-
nież osadzony więzień niepeł-
nosprawny, który jest bez koń-
czyn: dolnej i górnej. Jego cela 
jest także przystosowana, oraz 
bardziej przestronna od tych 
normalnych, w których przeby-
wają zdrowi więźniowie.   Od-
dział Zewnętrzny w Płotach jest 
świeżo po remoncie. Zamiast 
ciemnych korytarzy, nowy bu-
dynek jest pomalowany w cie-
płych przyjemnych kolorach, a 
sufit jest przeszklony. Ozdobne 
kwiaty położone przez środek 
holu łagodzą nastrój miejsca, 
które co by nie mówić jest miej-
scem dla oskarżonych. 

Jarek Bzowy

p. por. Przemysław Sońtka

Jeden z osadzonych niepełnosprawnych 
w Zakładzie Karnym w Płotach

Cela 35 to cela w której niepełnospraw-
ny skazany ma wiele udogodnień

kpt. Jacek Rafiński - Kierownik Wydziału 
Penitencjarnego
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Handball nowogard pewnie wygrywa w Koszalinie

Ćwierćfinał MP w zasięgu ręki!
Zacięty mecz, wysoka stawka którą jest ćwierćfinał Mistrzostw Polski, dramatyczny wyrównany pojedynek i nokautująca końcówka ze-
społu z Nowogardu – oto obraz spotkania pomiędzy Gwardią Koszalin i Handball Nowogard, który odbył się 10 marca. 

W niedzielę w Koszalinie od-
był się kolejny mecz w ramach 
Mistrzostw Województwa Za-
chodniopomorskiego Junio-
rów Młodszych, pomiędzy ze-
społami Gwardii Koszalin i 
Handball Nowogard. Mecz do-
starczył wielu emocji, toczył 
się w cyklu „bramka za bram-
kę”  i  ostatecznie zakończył 
się zwycięstwem nowogardz-
kiej drużyny 29:22. Pierwsza 
połowa była bardzo wyrów-
nana. Wynik, aż do 30 minuty 
oscylował w granicach remisu. 
Najwyższa, bo trzy bramkowa 
przewaga zespołu z Nowogar-
du, została bardzo szybko zni-
welowana i ostatecznie pierw-
sza połowa zakończyła się re-
misem 11:11. W tej odsłonie 
meczu szczególnie wyróżnił się 
Damian Baranowski, który dla 
gości rzucił aż 7 bramek z 11!  
Druga odsłona tego drama-
tycznego pojedynku, którego 
stawką jest awans do ćwierćfi-
nałów Mistrzostw Polski, wy-

glądała podobnie jak pierwsza. 
Na skuteczne akcje zespołu 
Koszalińskiego bardzo szybko 
i efektownie odpowiadali mło-
dzi zawodnicy z Nowogardu. 
Taki obraz gry mogliśmy oglą-
dać aż do 51 minuty. Wtedy po 

raz ostatni sędziowie w swoich 
protokołach odnotowali remis. 
Od stanu 20:20 drużyna  mło-
dych szczypiornistów z Nowo-
gardu złapała wiatr w żagle i 
zaczęła skutecznie punktować 
zawodników Gwardii Kosza-

lin. W drużynie tych ostatnich, 
jakby coś „pękło” i nie byli w 
stanie odpowiedzieć na pio-
runującą końcówkę w wyko-
naniu nowogardzkich zawod-
ników. Przez ostatnie 9 minut 
meczu, Gwardia zdołała rzucić 

jedynie dwie bramki, podczas 
gdy zawodnicy Handball No-
wogard rzucili ich aż 9! O sku-
teczność gości zadbali Seba-
stian Suchy (7 trafień), Dawid 
Fedeńczak (5 trafień), Paweł 
Królik (4 trafienia) i Konrad 

Królik (3 trafienia). Damian 
Baranowski do swoich 7 bra-
mek z pierwszej połowy doło-
żył jeszcze trzy i z 10 bramka-
mi został najskuteczniejszym 
zawodnikiem drużyny. To była 
piękna, ale nerwowa końców-

ka meczu. Emocje skutecznie 
podgrzewali jeszcze sędzio-
wie, którzy kilkoma kontro-
wersyjnymi decyzjami dopro-
wadzali do  żywiołowych reak-
cji na ławkach rezerwowych. 
Niech świadczy o tym fakt, że 

w pierwszej połowie, za kwe-
stionowanie niektórych decy-
zji sędziów, nowogardzki tre-
ner Bartosz Zdanowicz otrzy-
mał żółtą kartkę. Mecz w Ko-
szalinie otworzył zespołowi 
Handball Nowogard drogę do 
ćwierćfinałów Mistrzostw Pol-
ski. Do pełnego sukcesu bra-
kuje jeszcze zwycięstwo z dru-
żyną Chrobry Gryfice. Decy-
dujący mecz „o wszystko” już 
w najbliższą niedzielę w hali 
sportowej SP nr 3 w Nowo-
gardzie. Początek o godzinie 
10:30. Wszystkich gorąco za-
praszamy!!! 

Skład drużyny Handball 
Nowogard: Adam Lebiecki, 
Wojtek Kopiecki, Patryk Jan-
kowski, Konrad Królik, Domi-
nik Kubacki, Sebastian Suchy, 
Karol Razik, Dawid Fedeńczak, 
Paweł Królik, Maciek Baranow-
ski, Szymon Jakliński, Damian 
Baranowski, Maciek Kuberski

Opr.: KR

Wywiad z Mirosławem Grzybowskim znanym jako DJ Miqro

„Robicie małą rewolucję w waszym rodzinnym mieście”
Od zawsze fanatyk muzyki House i wszystkich najweselszych jego odmian. W roku 2002 obejmuje rezydenturę w Klubie TREZOR, gdzie przez 4 lata 
stanowi główną postać klubowej sceny Szczecina, zaskakując najnowszymi muzycznymi odkryciami. Pomysłodawca, współtwórca i rezydent poranne-
go Afterpary po Sunrise Festiwal. Od pierwszej edycji oficjalnego wydania „afteru”, zaangażowany w organizację, a przede wszystkim w swój występ za 
konsoletą. Jako osoba, prywatnie wesoły, pełen optymizmu człowiek (czasami nawet szalony). Z innej pasji niż muzyka, dyplomowany nawigator - ab-
solwent Akademii Morskiej w Szczecinie mgr inż. Mirosław Grzybowski. Korzystając z jego obecności w sobotę w Klubokawiarni Kulturalnej, specjalnie 
dla wszystkich nowogardzkich fanów muzyki klubowej, krótki aczkolwiek rzeczowy wywiad z jednym z najsłynniejszych polskich DJ’i - DJ-em Miqro!

Dziennik Nowogardzki: 
Często grałeś w Nowogardzie 
i okolicach?

DJ Miqro: W Nowogardzie 
grałem kilka razy, a w Klubo-
kawiarni Kulturalna pierw-
szy raz. Na co dzień mieszkań 
w Szczecinie, więc całe zachod-
niopomorskie to okolica, ale bli-
żej Nowogardu to często odwie-
dzam Stargard, Kołobrzeg. 

Jak to się stało, że znów za-
witałeś w Nowogardzie?

Zaprosiła mnie ekipa prężnie 
działających w muzyce „mło-
dych gniewnych”. Słyszałem, że 
robicie małą rewolucję w wa-
szym rodzinnym mieście. Cieszę 
się, że mogę w tym uczestniczyć.

Jaką muzykę grasz? Co za-
prezentujesz nowogardzkim 
fanom?

Wszystko co najlepsze do tań-

ca, oscyluję między house, deep, 
a nawet dubstep czy coś z kla-
syki funky. Nigdy nie wiem co 
będę grał, jednak jeżeli ktoś śle-
dzi moje sety czy bywał na wy-
stępach wie, że rytmy są bardzo 
„słoneczne”.

Jak radzą sobie twoje nowe 
produkcje?

Niektóre lepiej inne gorzej, 
tak to zawsze bywa. To ludzie 
wystawiają im metryczkę. Miłe 
jest to, że co niektórym nagra-
niom udało się wejść w repertu-
ar dużej ilości DJ’i, są grane na 
imprezach pomimo, że mają już 
kilka czy kilkanaście miesięcy.

Co czerpiesz z pracy DJ’a? 
Wiążesz z nią swoje najlepsze 
wspomnienia?

Najważniejsze jest to, że ko-
chasz to co robisz i daje mi to 
wielką satysfakcję. Towarzyszy 

temu pozytywna energia i świa-
domość, że odpowiadasz za ta-
neczne emocje ludzi na parkiecie!

Jakie festiwale odwiedziłeś 
jako DJ w minionym roku?

W kolejności chronologicz-
nej- Lech Summer Night, Sun-
rise Festival, Electrocity VII. 
Może coś pominąłem, ale pa-
trzmy do przodu, a nie w prze-
szłość...

Na koniec jak ocenisz so-
botnią imprezę, chciałbyś coś 
powiedzieć klubowiczom z 
Nowogardu?

Megaśna sobota w Nowogar-
dzie!!! Jednak są jeszcze ludzie 
w mniejszych miejscowościach, 
co mają wielkie „cojones”! 

Dziękuje za rozmowę.
Ja również dziękuję i pozdra-

wiam.
KR    
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Niechaj w tym szczęśliwym 
dniu dotrą do Ciebie

nasze najszczersze 
życzenia urodzinowe

Kochanej Mamie 

Janinie 
Paradowskiej

z okazji 70 urodzin
życzenia składają 
Danusia, Marek, 

Krzysztof z rodzinami

Sprzedam nowe, własnościowe,  
2 pokojowe mieszkanie o pow. 58 m2 
w Nowogardzie na ulicy Racibora I 4

KONTAKT:                PIB „PRO-BUD s.c.
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14
tel.: 91 39 25552; 783 570 056    www: probud-nowogard.pl

PIASEK, ŻWIR,  
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 
 ŻWIROWNIA  

DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 872 700 

Z DOWOZEM  
DO KLIENTA

„Klasa BGŻ” – otwieramy drzwi przyszłości
Ruszyła rekrutacja do ogólnopolskiego programu stypendialnego dla utalentowanych i społecznie zaangażowanych absolwentów gim-
nazjów, potrzebujących wsparcia finansowego dla dalszego rozwoju.

O miejsce w XI edycji pro-
gramu KLASA BGŻ mogą 
ubiegać się uczniowie ostat-
nich klas  gimnazjów  z miej-
scowości powiatowych i 
mniejszych, którzy  bardzo 
dobrze się uczą, mają po-
nadprzeciętną motywację, a 
jednocześnie znajdują się w 
trudnej sytuacji materialnej. 
W roku szkolnym 2013/2014 
do programu będzie mogło 
dołączyć w całym kraju 80 
uczniów, w XIII LO w Szcze-
cinie – 15 osób. 

Projekt edukacyjny „Kla-
sa BGŻ” to 4-letnie wsparcie 

uzdolnionych uczniów, którzy 
otrzymują finansowanie nauki 
w liceum (opłata za internat, 
wyżywienie, komitet rodziciel-
ski, podręczniki, comiesięczne 
kieszonkowe, zajęcia dodatko-
we) oraz stypendium pomo-
stowe na I roku studiów. 

Każdy uczeń, który spełnia 
kryteria, może zgłosić się do 
programu za pomocą formu-
larza on-line dostępnego na 
stronie: http://www.fundacja.
bgz.pl/klasa_bgz/Aplikacja_
on_line.html

Rekrutacja potrwa do 15 
kwietnia 2013 r. 

„Dzięki projektowi przeła-
małam nieśmiałość i pokona-
łam poczucie, że jeden głos nie 
ma znaczenia. Otworzyłam się 

na wiele nowych rzeczy, możli-
wości, przełamałam swoje ba-
riery” – mówi Anna Adamiuk, 
stypendystka Klasy BGŻ z 
Warszawy. 

„Udział w projekcie Kla-
sa BGŻ umożliwił mi kształ-
cenie się w renomowanym li-
ceum, gdzie mogłem rozwijać 
swoje zainteresowania, zdoby-
wać wiedzę, dobrze zdać matu-
rę oraz zostać finalistą olimpiad 
i konkursów ogólnopolskich o 
tematyce przedsiębiorczości i fi-
nansów” – mówi Andrzej Ba-
siński, stypendysta Klasy BGŻ 
z Wrocławia.

Projekt oprócz wiary w in-
nych dał mi wiarę w siebie;, 
wiarę, że osoba z małej wioski, 
z niebogatej  rodziny też  może 
zaistnieć. Od dzieciństwa  bo-
wiem marzyłam, by kimś być, 
do czegoś dojść” – mówi Pau-
lina Karaś, stypendystka Klasy 
BGŻ z Krakowa.

Więcej o Programie i Funda-
cji: www.fundacja.bgz.pl. 

W ubiegłym roku KLASA 
BGŻ otrzymała prestiżową na-
grodę najlepszego programu 
stypendialnego przyznawa-
nego przez firmy w konkursie 
„Dobre Stypendia 2012”.  

ARTyKuŁ SPOnSOROWAny

ŻyCZEnIA

DZIECIŃSTWA SMAK W SŁOWACH ZAKLĘTY
Dzieciństwo to bez wątpienia 

czas pełen radości, uśmiechu, 
zabawy i beztroski. Czas z pew-
nością magiczny. Z biegiem lat 
każde nowe pokolenie inaczej 
przeżywa ten wspaniały okres. 

Jednak da się zauważyć pewne 
elementy, które są wspólne dla 
wielu pokoleń, jak między in-
nymi niesłabnąca popularność 
wierszy Juliana Tuwima. Któż 
z nas nie zna historii lokomo-

tywy, która miała ze 40 wago-
nów, kto nie przejmował się lo-
sem zapominalskiego słonia? 
Dowodem nieśmiertelności 
utworów Tuwima był konkurs 
recytatorski pn. „W świecie Ju-

lina Tuwima”, który odbył się 
13 marca 2013 roku w Zespo-
le Szkół Publicznych im. Broni-
sława Malinowskiego w Osinie.

W konkursie wzięło udział 
dziewięcioro uczniów z klas 
I – III Szkoły Podstawowej. 
Uczniowie przed komisją skła-
dającą się z: Pani Joanny Gór-
czewskiej-Rudnickiej, Pani 
Agnieszki Stępień i Pani Anny 
Mikołajczyk, zaprezentowa-
li wybrane wiersze jednego z 
najbardziej lubianych przez 
dzieci poety. W czasie trwania 
konkursu można było usły-
szeć wiecznie żywe utwory ta-
kie jak: „Rycerz Krzykalski”, 
„Gabryś”, „Murzynek Bambo”, 
„Zosia Samosia” czy „Okulary”. 
Uczniowie wykazali się dosko-
nałą znajomością tekstów oraz 
ich interpretacją. Ostatecznie 
komisja wyłoniła zwycięzców, 
którymi zostali:

Oliwia Golenia z klasy II a – 
I miejsce

Miłosz Bortnik z klasy II a – 
II miejsce

Paweł Rozesłański z klasy  
III b – III miejsce.

Przyznano także wyróżnie-
nia, które otrzymali:

Natalia Lepczyńska z klasy  
I a

Bartosz Olejnik z klasy II b
Matylda Stangreciuk z klasy 

III b.
Należy zaznaczyć, że kon-

kurs „W świecie Juliana Tuwi-
ma” był formą obchodów Roku 
Juliana Tuwima. Zwycięzcom 
konkursu gratulujemy i życzy-
my dalszych sukcesów!

Ewelina Wszelaki
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OGŁOSZEnIE
Przedsiębiorstwo usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w nowogardzie

działając na podstawie art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu wodę  
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z późniejszymi zmianami 

ogłasza, że zgodnie z uchwałą nr XXIII/210/13 Rady Miejskiej w nowogardzie z dnia 27 lutego 2013 roku 
czas obowiązywania dotychczasowych taryf dla Odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych

na terenie gminy nowogard ulega przedłużeniu do dnia 30 września 2013 r., 
a ceny i stawki opłat wynikające z taryfy nie ulegają zmianie i wynoszą:

- cena za 1 m3 dostarczonej wody dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług – 2,70 zł/m3 netto + należny 
podatek VAT 8% = 2,92 zł/m3 brutto, 
- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość dostarczonej wody ustaloną w oparciu  
o wskazania wodomierza głównego – 7,85 zł/odbiorcę/m-c netto + należny podatek VAT 8% = 8,48 zł/odbiorcę 
/m-c brutto,
- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość dostarczonej wody ustaloną w oparciu  
o wskazania wodomierza zainstalowanego przy punkcie czerpalnym znajdującym się w lokalu w budynku 
wielolokalowym lub wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej – 3,47 zł/odbiorcę 
/m-c netto + należny podatek VAT 8% = 3,75 zł/odbiorcę/m-c brutto,
- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych 
norm zużycia wody – 5,71 zł/odbiorcę/m-c netto + należny podatek VAT 8% = 6,17 zł/odbiorcę/m-c brutto,
- cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług – 3,19 zł/m3 netto  
+ należny podatek VAT 8% = 3,45 zł/m3 brutto,
- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na 
podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza lub na podstawie przepisów 
dotyczących przeciętnych norm zużycia wody – 5,27 zł/odbiorcę/m-c netto + należny podatek VAT 8%  
= 5,69 zł/odbiorcę/m-c brutto,

Taryfy obowiązują od 09 kwietnia 2013 roku do 30 września 2013 roku.
Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

Lp. Wskaźniki określone w umowie na 
zbiorowe odprowadzanie ścieków

Stawka opłaty w zł 

Do 20 %* Powyżej 20% 
do 50%*

Powyżej 50% 
do 100%*

Powyżej 
100%*

Poniżej 6,5 
do 6,0  

i powyżej 9,5 
do 10,0 **

Poniżej 6,0 do 
5,5 i powyżej 

10,0 do 10,5 **

Poniżej 
5,5 do 4,5 i 

powyżej 10,5 
do 11,5 **

Poniżej 4,5  
i powyżej 

11,5 **

0 1
2 3 4 5

netto/ z VAT netto/ z VAT netto/ z VAT netto/ z VAT

Grupa I
1. Chlorki

0,10 / 0,11 0,55 / 0,59 1,18 / 1,27 1,36 / 1,472. Siarczany
3. pH

Grupa II

4. BZT5

0,15 / 0,16 1,10 / 1,19 2,36 / 2,55 3,15 / 3,40
5. ChZT
6. Zawiesina
7. Substancje skstrahujące się eterem naftowym

Grupa 
III

8.
Związki biogenne:  
azot ogólny, azot amonowy, azot azotynowy, 
fosfor ogólny

0,31 / 0,33 2,19 / 2,37 4,72 / 5,10 6,30 / 6,80
9. Metale ciężkie: 

Zn, Cr ogolny, Cr+6, Cu, Ni, Pb, As, V, Ag
10. Węglowodory ropopochodne

11. Substancje powierzchniowo czynne 
anionowe

12. Siarczki
13. Fenole

Grupa 
IV 14.

Substancje szczególnie szkodliwe dla 
środowiska wodnego - wymienione w 
załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w 
sprawie warunków, jakie należy spełnić 
przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do 
ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U.  
z 2006 Nr 137, poz. 984) w tym Hg. Cd.

6,30 / 6,80 Wstrzymanie odbioru ścieków

*- dotyczy wszystkich wskaźników zanieczyszczenia oprócz pH (poz. 3)
**- dotyczy pH (poz. 3)

Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych

Lp. Rodzaj stawki
Stawka opłaty w zł

netto z VAT (8%)

0 1 2 3

1. Stawka za przyłączenie do urządzeń wodociągowych* 285,00 307,80

2. Stawka za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych* 285,00 307,80
* Powyższe stawki zawierają koszty przeprowadzenia prób technicznych zgodnie z § 5 ust. 7 Rozporządzenia.  Wyżej wymienione stawki nie 
obejmują robót przyłączeniowych i materiałów obliczanych na podstawie cennika zakładowego. 
W przypadku negatywnego odbioru –  opłata za odbiór następny wynosi 50% stawki podstawowej.

Taryfy obowiązują od 09 kwietnia 2013 roku do 30 września 2013 roku.
Informujemy, że w przedsiębiorstwie działa Biuro Obsługi Klientów (BOK) znajdujący się w siedzibie Spółki przy ul. 
700-Lecia 14/2 w Nowogardzie – czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. 
BOK prowadzi sprawy: umowy przyłączeniowe, umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków, zlecenia na 
wywóz nieczystości ciekłych, zlecenia na badania laboratoryjne oraz przyjmuje skargi i reklamacje dotyczące 
świadczonych przez nas usług.
BOK /Kontakt: tel. 91 392 07 11 w. 35, 36 lub 784 000 440, e-mail: obsluga.klientow@puwis.pl

Okazja !!! Opel Vectra B Tanio sprzedam 
zadbane garażowane 
przegląd do października, 
nowy akumulator, bezwypadkowe
Cena do uzgodnienia. 
Tel.   697363246          

AKADEMIA WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH 

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W NOWOGARDZIE 

 

UWAGA SENIORZY BEZPŁATNE SZKOLENIA KOMPUTEROWE I 
EGZAMIN ECDL 

Wszystkich emerytów i rencistów zapraszamy do zapisywania się na bezpłatne 
szkolenia informatyczne. Po zakończeniu zajęć wszyscy uczestnicy podejdą do 

zdobycia certyfikatu ECDL – zajęcia i egzamin bezpłatne!!! 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!!! 

Zapisy odbywać się będą w biurze UTW (ul. Wojska Polskiego 3, pok. 25 
– budynek RCEiP „Profit”) w środy, w godz od 15.00 do 16.00. Więcej 

informacji pod nr tel. 537 484 390 

Projekt „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowogardzie - integracja międzypokoleniowa i 
aktywny trzeci wiek” współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych 

działającego w imieniu Komisji Europejskiej. 

 

KLUB HONOROWYCH DAWCÓW KRWI
Polskiego Czerwonego Krzyża w Nowogardzie

ZAPRASZA
mieszkańców Nowogardu i sąsiednich miejscowości oraz

krwiodawców zrzeszonych i niezrzeszonych do

HONOROWEGO 
ODDANIA KRWI

Klub Krwiodawców wspólnie z Wojskowym Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie 

przy udziale władz samorządowych organizuje akcję

poboru krwi

w dniu 15 marca 2013 roku w godzinach 9.30 - 14.00
w Nowogardzkim Domu Kultury

Patronat medialny: 
Dziennik Nowogardzki

Zarząd Klubu HDK
Patronat akcji Burmistrz Nowogardu

,,T w o j a   k r e w    r a t u j e    ż y c i e”

Serdecznie dziękuję 
panu Andrzejowi Piątakowi, 

posłowi na Sejm RP, 
za zakup 10 nowych rowerów 

dla wychowanków 
Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych 
nr 4 i 5 w Nowogardzie.

Dyrektor COPOW w Goleniowie
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

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

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

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

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

POSIADANY CERTYFIKAT JAKOŚCI
   NA DREWNO KONSTRUKCYJNE

 

     
                                                   PRD POL-DRÓG NOWOGARD S.A. 
                                            72-200 Nowogard, ul. Górna 2/1 

oferuje do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 
następujące maszyny i środki transportu: 

 
Silos na trociny (z demontażem i transportem nabywcy)   – cena wyw.     2 500 zł brutto 
Układarka do nawierzchni brukowych i krawężnika OPTIMAS TYP H77/2001,      – cena wyw.   23 500 zł brutto 
Nr 43779918 + chwytak hydrauliczny do kostki 6/200 + chwytak do krawężników,  
rok pr. 2001        
Zamiatarka do ciągnika o szerokości 1,5m    – cena wyw.     1 000 zł brutto  
Zamiatarka do ciągnika o szerokości 1,8m    – cena wyw.     2 000 zł brutto  
Przyczepa samochodowa NEPTUN-SORELPOL,  rok pr. 2008  – cena wyw.     1 500 zł brutto 
Ciągnik URSUS C-4011, rok pr. 1970    – cena wyw.     7 500 zł brutto 
Samochód ciężarowy LUBLIN 3322, rok pr. 2002, przebieg 200 000 km – cena wyw.     4 300 zł brutto 
Samochód ciężarowy VOLKSWAGEN T4 DOKA 2.4D, rok pr. 1992,   – cena wyw.     5 500 zł brutto 
przebieg 274 000 km 
Samochód ciężarowy VOLKSWAGEN T4 DOKA 2.4TD, rok pr. 1996,   – cena wyw.     6 700 zł brutto 
przebieg 323 000 km 
Samochód ciężarowy VOLKSWAGEN T4 TRANSPORTER 2.4D, rok pr. 1996, – cena wyw.     6 700 zł brutto 
przebieg 463 000 km 
Samochód ciężarowy FIAT SEICENTO VAN 1.1, rok pr. 2002,   – cena wyw.     2 900 zł brutto 
przebieg 228 000 km 
Samochód ciężarowy FIAT SEICENTO VAN 1.1, rok pr. 2005,   – cena wyw.     4 500 zł brutto 
przebieg 200 000 km 
 
Przetarg odbędzie się 19.03.2013 r. o godz. 1100 w siedzibie firmy. 
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej oferowanego przedmiotu należy wpłacić do godz. 1000 w kasie 
spółki  
w dniu przetargu. Dodatkowych informacji dotyczących ww. oferty udziela Kierownik Bazy Sprzętu i 
Transportu pod nr tel. 91 39 21 736 wew. 33, kom. 668 431 310. Sprzęt można obejrzeć w siedzibie firmy od 
dnia 18.03.2013 r. w godz. od 800 do 1400. Spółka zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży bez 
podania przyczyny. 

 

Dom parterowy w stanie 
surowym zamkniętym, 
pełne uzbrojenie  130 m kw. 

+ garaż 36 m kw.
SPRZEDAM
605 548 164

ZAWIADOMIEnIE
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

w Nowogardzie zawiadamia, że 

w dniu 19 marca 2013 r. o godz. 11 
w sali widowiskowej NDK w Nowogardzie

odbędzie się walne zebranie wyborcze 
do Zarządu Rejonowego naszego Związku

Zapraszamy naszych członków do wzięcia udziału w 
wyborach. Prawo do głosowania mają członkowie, 
którzy nie zalegają z opłacaniem składki za 2012 rok.

Zarząd

SKuP ZBOŻA  
W REDLE

żyto, pszenżyto
szybka płatność

tel. 603 055 292

Czy u Twojego dziecka lekarz stwierdził zeza?  Sprawdź, jak możesz zapobiec 
jednej z jego konsekwencji - niedowidzeniu oka, którego nie da się skorygować 
okularami czy soczewkami kontaktowymi.

ZEZ  (strabismus łać.)
Wada oczu polegająca na 

zmianie kąta patrzenia jed-
nego oka względem dru-
giego, co wynika z osłabie-
nia mięśni ocznych. W wy-
niku tych zmian dochodzi 
do zaburzeń widzenia prze-
strzennego (stereoskopowe-
go). Może również pojawić 
się amblyopia niedowidzenie 
(„leniwe oko”).

Objawy zeza  gałki oczne się 
rozjeżdżają, gałki oczne ucie-
kają do środka, zaburzenie wi-
dzenia, zamazane widzenie 

Rodzaje zezów: najczęściej 
występującym jest zez towa-
rzyszący polegający na wę-
drowaniu oka zezującego za 
okiem prowadzącym. 

Zbieżny (strabismus conver-
gens esotropia), rozbieżny 
(strabismus divergens exotro-
pia), ku górze (strabismus sur-
sumvergens hypertropia), ku 
dołowi (strabismus deorsum 
vergens hypotropia), skośnego 
(strabismus obliquus).

Zez ukryty – ujawnia się 
podczas zasłonięcia jednego 
oka oraz zbaczanie drugiego 
oka do wewnątrz (ezophoria) 
na zewnątrz (exophoria) ku 
górze (hyperphoria) ku dołowi 
(hypophoria)

Przyczyny    Zez może po-
wstawać w wyniku: wad roz-
wojowych ośrodków kojarze-
niowych kory mózgowej , wad 
wewnętrznych oka (np. nie-
prawidłowe funkcjonowanie 
mięśni okoruchowych między 
innymi w zespole Marfana.

Do rozpoznania koniecz-
na jest seria badań okulistycz-
nych: 

badanie ostrości wzroku, ba-
danie wady refrakcji, badanie 
dna oka

badanie ustawienia i rucho-
mości gałek ocznych (np. test 
zakrycia i odkrycia, test ob-
serwacji odblasków rogówko-
wych)

badanie polegające na roz-
dzieleniu obrazów docierają-
cych do siatkówek obu oczu 

(np. test pałeczki Maddoxa, 
badania za pomocą synoptofo-
ru, badanie diplopii)

Leczenie        
Zeza niweluje się poprzez 

dobranie odpowiednich oku-
larów oraz wykonywanie ćwi-
czeń mięśni gałek ocznych. 
Następnie stosuje się zasłania-
nie jednego oka oraz zabie-
gi polegające na pobudzaniu 
oczu promieniami świetlnymi. 
Końcowym etapem przywra-
cania prawidłowego ustawie-
nia oczu  jest zabieg operacyj-
ny, polegająca na wyrównaniu 
siły działania mięśni. 

Amblyopia  (niedowidzenie) 
leczy się zasłaniając zdrowe 
oko, co zmusza „leniwe oko” 
do pracy. 

Opracował Krzysztof Kosiński

W Poradni Okulistycznej 
SZOZ Praxis przy ul. 5 Marca 
12 uruchomiona została Po-
radnia Zeza w której przyjmu-
je raz w miesiącu bezpłatnie 
na NFZ specjalista okulista  dr 
Roma Puczkowska ze szpitala 
w Zdrojach.

Najbliższe przyjęcia Porad-
ni Zeza w dniu 20 marca 2013 
roku po godz 16.30

Rejestracja godzinowa Tel. 
91 392 72 72
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OGŁO SZE nIA DROB nE

Firma Irontech Sp. z o.o. 
poszukuje osób chętnych do podjęcia 

pracy w charakterze
SZWACZKI, KRAWCOWEJ

Miejsce pracy: Nowogard

Wymagania:
- wykształcenie zasadnicze 
  zawodowe: krawiec,
- doświadczenie w zawodzie szwaczka 
   w dużym zakładzie pracy,
- status osoby bezrobotnej (powyżej roku).

Osoby zainteresowanie prosimy o kontakt 
pod numerem telefonu 91 39 200 36 

w godzinach od 9:00 – 14:00. 

PRACOWAŁEŚ/PRACUJESZ ZA GRANICĄ?
ODZYSKAMY TWÓJ PODATEK!!! 
(Holandia, Dania, Norwegia, Niemcy, UK)

 Zasiłki rodzinne
 Telefon:  91 577 64 21  lub  511 99 22 70

nIERuCHOMOŚCI
• Sprzedam nowy lokal pod sklep spożyw-

czy na os. Gryfitów. Tel. 695 264 594, 783 
570 060.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje przy ul: 
Bankowej I piętro. -783 570 060 

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. Piłsudskie-
go 2a. 602 350 301

• Studio reklamy Vizart wynajmę pow. Re-
klamową 6,5x3m w Nowogardzie przy ul. 
Warszawskiej 11 od 13.06. tel. 605 522 340

• Sprzedam dom jednorodzinny w Nowo-
gardzie ul. Jesionowa 3. 604 284 597

• Sprzedam lub zamienię na mieszkanie 
duży dom po kapitalnym remoncie na 
działce 1400 m2 w miejscowości Glicko. 
Cena 380.000 zł Tel. 692383706 

• Kupię mieszkanie bezczynszowe/ ni-
skoczynszowe, min 3pokojowe, 60-80m 
791443026

• Sprzedam nowe, własnościowe, 2 pokojo-
we mieszkanie, 58 m kw, na os. Gryfitów. 
Tel. 783 570 060

• Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe - 
918521437 

• Do wynajęcia lokal handlowy. – 660143840 

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 1138 
m2 w Żdżarach – 3km od Goleniowa + pro-
jekt, prąd na działce. Cena 59 tys. zł. Tel. 608 
673 811

• Do wynajęcia mieszkanie 2 lub 3 pokojowe 
urządzone. Tel. 693850197

• Stancja dla uczniów, pokój 2 osobowy, 
osobne wejście, tel. 609 307 327

• SPRZEDAM - mieszkanie 3 pokoje III piętro 
69, 60 m2, środkowe przy ul: Bohaterów 
Warszawy Tel.663321366 vis avis PZM – 
otu.

• Pokój do wynajęcia Nowogard. 609 004 967

• Sprzedam mieszkanie 46 m 2 pokoje. par-
ter. Tel.604908983. 

•  Do wynajęcia pomieszczenie 180 m2 
ogrzewane, ciepła woda, toaleta. 609 
245 816

• sprzedam mieszkanie bezczynszowe 62 
m2 z zabudowaniami i działką 600 655 365

• Kupię mieszkanie dwupokojowe w Nowo-
gardzie. 608 302 040

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
na Waryńskiego, 3 pokoje oraz garaż.
Tel.605856553, 913503246 wieczorem

• Wynajmę lokal użytkowy Nowogard ul. 
Warszawska 14. 60 m2, Tel. 691 125 617

• Działka budowlana 1500 m, z warunka-
mi zabudowy. Boguszyce 39.000,- tyś zł. 
SPRZEDAM. Tel 519831390

• Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie i 
Dobrej, tel. 91-3910010, 607607814

• Wynajmę lokal w Płotach 695 044 663

• Garaż do wynajęcia ul. Boh. Warszawy 21. 
Tel. 91 39 20 307

• Garaż w bloku sprzedam ul: Kowalska 
1.Tel.784584294 

• BUDYNEK - gospodarczy 400 m2 sprze-
dam. Tel. 502853573 

• Dom na wsi 130 m kw. z działką 25 ar 
153 000 zł, tel. 783 534 677

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe na 
parterze 50 m2 po generalnym remoncie 
91 88 41 510

• Sprzedam działkę w Żabówku z budynka-
mi do rozbiórki. 33 47 96 357

• Do wynajęcia pokój z aneksem kuchen-
nym. Tel;607289286

• Posiadam garaż do wynajęcia na ul. Zam-
kowej. Tel.  880341734

• LOKAL, Handlowo- Usługowy 60 m2 do 
wynajęcia, czynsz 1500 zł + opłaty. Tel: 
913920676, 00494053169916

• Wynajmę kiosk ruchu od marca 
793 908 098

• Ponownie wynajmę garaż przy ul. Le-
śnej. 793 908 098

• Zamienię mieszkanie 67 m kw. II p. na dwa 
pokoje lub sprzedam, tel. 667 926 528

• Garaż do wynajęcia przy ul. 5 Marca, tel. 91 
39 25 191

• Sprzedam mieszkanie na wsi. Tel. 517 
726 665

• Sprzedam działkę ogrodową z altan-
ką nr 461 Nowogard, ul. 15 Lutego, tel. 
515 285 619

• Sprzedam pół domu parterowego blisko 
Nowogardu. 530 326 198

• Do wynajęcia mieszkanie czteropokojowe. 
504 898 980

• Poszukuję do wynajęcia niedrogo dwupo-
kojowe mieszkanie. 506 696 195

• SPRZEDAM LUB WYNAJMĘ SKLEP na 
wsi 80m2,wyposażony 39.000 tyś. 
Tel.799251673.

• Sprzedam pawilon handlowy z regałami o 
powierzchni 36 m2.Tel.601642390.

• DO WYNAJĘCIA DOMEK - na ładnej posiadło-
ści 5 km od Nowogardu. TANIO. 508 404 788

• SPRZEDAM działkę budowlaną w Nowo-
gardzie 0, 30 h.Tel.693850197.

• Wynajmę pokój z używalnością kuchni i ła-
zienki.Tel.604422643.

• WYNAJMĘ LUB SPRZEDAM MIESZKANIE - 4 
pokojowe, bardzo niski czynsz własne c.o. 
Tel.604441609.

• KWATERY PRACOWNICZE, STANCJA dla 
uczniów do wynajęcia w domku jednoro-
dzinnym.TEL.609307327.

• SPRZEDAM MIESZKANIE OSTRZYCA.
TEL.692692576.

• SPRZEDAM - Mieszkanie 4 pokojowe lub 
zamienię na mniejsze Tel.606621142.

• Sprzedam mieszkanie na wsi 55 
m2.Tel.609633821.

• Do wynajęcia dwupokojowe pow. 36 
m 2 mieszkanie w centrum Szczecina.
Tel.602677563.

• Do wynajęcia lokal o pow. 75,5 m 2 przy ru-
chliwej ulicy z parkingiem.Tel.604977144.

• SPRZEDAM garaż ul. Jana Pawła. 
Tel./608632325.

• Do wynajęcia garaż ul: Zamkowa.
Tel.508301854. po 16 godz.

• SPRZEDAM działkę budowlaną zbrojoną 
467 m 2, ul: Kosynierów cena 85 tyś. zł 
Tel:504069800.

• SPRZEDAM sklepik szkolny.Tel:724252357.

• SPRZEDAM garaż ul: Poniatowskie-
go 24 energia, kanał.Tel.602521671. 
Tel:602521671.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe a wy-
posażeniem.Tel.601870798./

• SPRZEDAM przyczepę campingową na 
budowę lub działkę 1000 zł.Tel.501622613.

• SPRZEDAM garaż 28 m 2, woda, prąd, 
ogrzewanie 24 tys. zł. ul. Wojska Polskiego. 
Tel.501622613.

• SPRZEDAM sklepik szkolny. Tel.724252357.

• Do wynajęcia kawalerka ul. Warszawska 
po kapitalnym remoncie na dłuższy czas.
Tel.501832458.

• SPRZEDAM działkę rolną 74 
ar.Tel.608707223.

• Sprzedam działkę budowlaną 20 ar. w No-
wogardzie.Tel.727685807.

• SPRZEDAM - mieszkanie. Tel.660442960.

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe przy 
ul. Zamkowej oraz garaż murowany, tel. 
607 804 921

• Wynajmę lub sprzedam garaż na ul. Jana 
Pawła II, tel. 607 580 172

• Nowogard, okolice, działkę pod zabudowę 
oraz segment domu 58 m kw. z działką, 4 
pomieszczenia k/Maszewa 57.000 zł, tel. 
502 103 432

• Dom na wsi do zamieszkania 35 ar 157.000 
zł, tel. 501 307 666

• KUPIĘ   ZA GOTÓWKĘ OBCIĄŻONE NIERU-
CHOMOŚCI   tel. 508 312 261

• Posiadam  do  wynajęcia  pokój  z  używal-
nością   kuchni  i  łazienki . Tel.604822643.

• Zamienię KAWALERKĘ III p. komunalne na 
większe najchętniej w domku wolnostoją-
cym może być zadłużone. Tel. 602423133.

• Do wynajęcia lokale usługowe. Tel. 
695264677.

• Sprzedam  działkę   budowlaną  uzbrojoną  
.Tel.660010540.

• Dom parterowy w stanie surowym za-
mkniętym - sprzedam. Tel. 605548164.

• Sprzedam lub zamienię na większe kawa-
lerkę 36 m. kw. tel. 607 602 839

• Sprzedam 2/3 domu w Jenikowie + ziemia 
1,13 ha. Tel. 601 691 908

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe 77 
m kw. w Łosośnicy w bloku, parterowe, 
bezczynszowe, ogrzewanie własne. Tel. 
600 037 906

• Sprzedam dom w stanie surowym, za-
mkniętym. Tel. 605 548 164

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje o pow. 64 
m kw. w Goleniowie. Tel. 887 137 129

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 2 po-
kojowe 45,8 m kw., I piętro, Nowogard. Tel. 
607 648 649

• Domy na wsi – Grunty.  tel. 660 206 833

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 2 po-
kojowe w Nowogardzie. Tel. 664 012 380

• Sprzedam sklep w Płotach 21.000 zł. Pełne 
wyposażenie. Tel. 669 060 659

• Posiadam do wynajęcia kawalerkę, ume-
blowaną, po remoncie kapitalnym. Na 
dłuższy okres czasu. Nowogard, ul. War-
szawska. Tel. 501 832 458

• Mieszkanie 3 pok. + garaż na ul. Zielonej do 
wynajęcia. Tel. 606 900 936

MOTORyZACJA
• Sprzedam Skodę felicię combi LXI rok 1999 

poj. 1.3 pierwszy właściciel, cena do uzgod-
nienia. 693 877 559

• Sprzedam koło z felgą do 40 + opona. 91 
39 18 307

• Sprzedam Mitsubishi Pajero 3.2 motor 
2000 rok prod. 2000 diesel. Cena 26 000 zł. 
665 544 518

• Sprzedam Renault Kangoo, samochód cięża-

rowy rok prod. 2006 poj. 1,5 DCI elektr. Szy-
by, klimatyzacja, wspomaganie kierownicy, 
centralny zamek + alarm elektr. Sterowane 
lusterka. Po wymianie rozrządu, pompy 
wody, nowy akumulator, wymieniony olej 
i wszystkie filtry. Nowe klocki hamulcowe, 
nie wymaga wkładu własnego. Stan bdb Tel. 
668 844 738 cena 11.000 zł do uzgodnienia.

• Kupię przyczepkę samochodową sprawną 
i zarejestrowaną. 605 092 517

• Sprzeda opla Astrę, rok. 1992, 1,4 bezn. 
+ LPG, zarejestrowany, w pełni sprawny, 
cena 1200 zł, tel. 510 680 139

• SPRZEDAM - Opel Omega B, 2,0 poj.  gaz, 
1995 r. cena 2,700,-Tel.695982904.

• Sprzedam Renault Laguna hatchback, 
srebrny met., przeb. 119.000 km (serwiso-
wany), 04/2001, klimatronic, półskórzana 
tapicerka, el. szyby, lusterka, alufelgi 16» - 
opony zimowe, roleta szyby, stan zadbany, 
nowy serwis: olej, filtry, inne. cena 11900 zł, 
tel. 605 522 340.

• Sprzedam silnik citroen ZX 1,9 + skrzynia 
tanio. 785 040 945

• SPRZEDAM Volkswagen Vento 1,9 TD rok 
prod.1993. Cena 2 000 zł.Tel.609966517.

• Sprzedam Audi A6 rok prod. 1997 stan 
bdb. 91 39 25 952

• Sprzedam Hondę Prelude rok prod. 1997 
stan idealny. 663 732 809

• SPRZEDAM - Renault Twingo. 
Tel.695359479.

• VOLGSVAGEN – JETTA TD Diesel sprzedam. 
Tel.600262231.

• Sprzedam Forda K 1,3 benzyna, 1998 r.  
prod. Cena  2.700,- tys. zł. Tel. 660543782.

• Sprzedam Forda Transit, osobowy, dobry 
stan, fotel 2-osobowy do sprintera, pompa 
wtryskowa do forda, tel. 607 310 591

• Sprzedam mercedesa Benz, automat, 
benzyna, rok prod. 1992, poj. 190. Stan 
b.db. Cena 3200 do uzgodnienia. Kontakt 
660 229 504

• Sprzedam Audi A6, rok. prod. 97. Stan b.db. 
tel. 665 245 667

• Sprzedam mieszkanie 2 pokoje wraz 
z działką. Okolice Nowogardu. Tel. 
519 831 511

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe w No-
wogardzie na ul. Racibora I 4. Tel. 91 392 55 
52, 783 570 056

• Segment domu 60 m kw. k/Maszewa 
57.000,-. Tel. 501 307 666

• Długołęka k/Nowogardu, działka pod za-
budowę 25 ar 33.000,-. Tel. 783 534 677

• Czermnica 1,7 ha pod KRUS, dopłaty. Tel. 
725 899 426

• Dom na wsi k/Nowogardu, 155 tys.. tel. 
889 133 882

ROLnICTWO
• Grykę sprzedam. Tel. 795 916 988

• Sprzedam słomę w snopkach i. Tel. 
782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG TEL. 
783678070

• Sprzedam tanio króliki. 669 929 717

• Kupię łąki, nieużytki!!! Kontakt 91 39 23 
887, 696 443 643

• Kupię mieszankę zbożową dla kur. 91 39 
20 307

• Sprzedam prosiaki. Tel. 888757586 

• ORKA, talerzówka / ciężka/, siew agre-
gatem. Tel 608013995. 

• Sprzedam byczka i dwie jałóweczki do 300 
kg. Tel. 605 092 517

• Ziemię rolną kilka hektarów tanio sprze-
dam. 889 133 882

• Sprzedam żyto paszowe i kaczki skubane 
francuskie. 511 696 751

• Kupię łubin, tel. 668 434 849

• Sprzedam zboże, grykę, łubin. Te l. 
502853573

• K u R K I – n I O S K I Odchowane 7 tygo-
dniowe. SPRZEDAŻ OD 25 III 2013 r. GO-
SPODARSTWO DROBIARSKIE ŻABOWO 
13. TEL.913910666

• Sprzedam kultywator Formschmit 5,20 
podwójny wałek. Cena do uzgodnienia tel. 
601 860 644

• Siewnik do nawozu AMAZONKA poj.500 
kg. Sprzedam. Tel. 667952806.

• Sprzedam żyto. Tel.609480049.

• Wałki strunowe dwurzędowe do kultywa-
tora szer.3 m. nowe, sprzedam. Korytowo 
38.

• Sprzedam siewnik Amazonka 0,5 ton dwu 
talerzowy.Tel.667952806.

• Obornik sprzedam.Tel.793908098.

• Sprzedam siano w kostkach małych. 
500 835 336

• Sprzedam ziemniaki jadalne. 
518 488 713/714

• Sprzedam pszenicę, tel. 668 316 103

• Sprzedam łubin, tel. 601 562 743

• Sprzedam grykę, tel. 500 841 876
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MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Nowość

energooszczędny pro�l

6 komorowy

z 3 uszczelkami

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

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

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

OGŁO SZE nIA DROB nE

KOMPLEKSOWE 
Docieplanie budynków, 

malowanie, szpachlowanie, 
glazura, regipsy, hydraulika, 

adaptacje podasza
tel. 600 626 268

SKŁAD 
DREWnA 

BuDOWLAnEGO 

KULICE 2A
więźba dachowa, 

krawędziaki, deska, 
łata, kontrłata

Cena producenta
Tel. 726 169 098

ZAPRASZAM

naziemna Darmowa  
Telewizja Cyfrowa 

Programowanie kablówki. 
Kino Domowe – Instalacja. 

Tel. 602 698 253

WARSZTAT SAMOCHODOWY

SZYBY SAMOCHODOWE

PLANDEKINA WYMIAR NA WYMIAR

Profesjonalna naprawa od A do Z

OSOBOWE, CIĘŻAROWE I MASZYNY

Geometria kół, naprawa zawieszenia,komputerowa diagnostyka pojazdu
naprawy blacharskie i lakierniczePrzegląd i naprawa klimatyzacji,

Ul. Nadtorowa 12
tel 91 39 20 131
kom 601860716

Ul. Kilińskiego 26
tel 91 39 25 627
kom 601897368

Sprzedaż, wymiana, naprawa. Wykonujemy usługi na zlecenie ubezpieczalni

Używane i nowe części do wszystkich marek samochodów

Plandeki do samochodów ciężarowych (łódki, firanki),przykrywające
stelaże, przegrody do hal, przyczepy ciągnikowe i samochodowe

UDZIELAMY GWARANCJI
NA WYKONANE USŁUGI

Kino „ORZEŁ”
ZAPRASZA

15.03.2013 godz. 19.00
16.03.2013 godz. 19.00
17.03.2013 godz. 19.00

PIĄTA PORA ROKu
Dramat obyczajowy, Polska 2012, 96’
12 zł, 11 zł ulgowy, od lat 15

23.03.2013 godz. 19.00
24.03.2013 godz. 19.00

BEJBI BLuES
Dramat obycz., Polska, 2012, 105’
12 zł,  11 zł ulgowy, od lat 15

• Sprzedam nowy ocynkowany parnik, poj. 
kotła 60l, cena 500 zł, tel. 517 696 897

• Sprzedam silnik elektryczny 10kW, cena 
1000 zł do uzgodnienia, tel. 517 696 897

• Sprzedam śrutownik bijakowy, silnik 
10kWQ, stan bdb., cena 1500 zł do uzgod-
nienia, tel. 517 696 897

• Sprzedam trzy piły stihl, tel. 513 088 403

• Sprzedam prosiaki, tel. 695 495 404

uSŁuGI
• MAKIJAŻ KARNAWAŁOWY PLUS RZESY - 

606979108 

• Usługi transportowe do 1 tony, Bus skrzy-
niowy i kryty. Tel. 693 716 085.

• Odśnieżanie dachów. Tel. 607 137 081.

• Firma Usługowa „Zielona”. Wynajem sal na: 
konferencje, zebrania, szkolenia. Tel. 91 39 
26 691.

• Usługi transportowe IVECO dostawcze + 
laweta + bus osobowy do 9 os. Tel. 609 931 
915, 607 580 172.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI PODŁOGO-
WYCH I INNE DROBNE NAPRAWY WYKONA 
„ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 22 
70

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

• Usługi transportowe Transit Max + przycze-
pa. 500 297 054.

• Bruk-lin układanie kostki brukowej. Tel. 607 
083 893, www.bruk-linnowogard.com.pl

• Montaż ogrodzeń betonowych, farmer-
skich i innych; 695 085 470; 91 39 72 575

• Przewozy przeprowadzki Nowogard i oko-
lice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane. 510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VIZART - oprawianie 
prac - w 2 minuty., bindowanie, wydruki 
A3-A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, lamino-
wanie A3-A4. Tylko u nas największy wybór 
okładek. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 522 340.

• Transport BUS-MAX. 784 053 493

• Usługi remontowo-budowlane, docieple-
nia. 784 053 493

• Przepisywanie prac (magisterskich, licen-
cjackich, innych), dokumentów, CV, listów 
motyw. innych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Reklamy Vizart. 
Nowogard, ul. 700 Lecia 15 (nad sklepem 
zielarskim). tel 605 522 340. 

• Usługi koparko- ładowarką + transport No-
wogard. 514172446 

• Remonty i wykończenia. 601 567 369

• nabór na nowe kursy semestralne. 
Szkoła języków obcych „GERMAnIC” 
Tel. 607  545  991, www.niemieckino-
wogard.pl

• Kursy angielskiego www.angielskino-
wogard.pl Tel. 607 545 991

• Mycie okien. 507 984 623

• J. angielski - 697583403 

• Fast – Driver, tanie usługi transportowe 
tel. 721 230 990

• Malowanie, szpachlowanie, panele.
Tel.788566432 

• Pogotowie budowlane. Tel.506040641 

• Układanie Polbruk i kamienia. Solidnie, fa-
chowo i tanio. 669 589 863

• Organizowanie kuligów konnych 
Tel.607739866. 

• Remonty mieszkań w środku i na zewnątrz 
- 794 115 153 

• KOMPLEKSOWE - Docieplanie budyn-
ków, malowanie, szpachlowanie, glazu-
ra, regipsy, hydraulika, adaptacja pod-
dasza.Tel.600626268.

• PRANIE DYWANÓW, WYKŁADZIN, MEBLI 
TAPICEROWANYCH, TAPICERKI SAMOCHO-
DOWEJ, POŚCIELI WEŁNIANEJ. SPRZĄTA-
NIE BIUR I MIESZKAŃ. TEL. 604373143, 
794229083 

• WWW.egoleniow.pl

• Remonty mieszkań - solidnie. Tel. 
507369956

• TRANSPORT – PRZEPROWADZKI szybko – 
tanio. Tel.696138406

• DUR - DACH pokrycia i remonty dachów. 
691 621 141

• Dachy, docieplenia. 785 562 104

• Docieplanie budynków, malowanie, szpa-
chlowanie, glazura, hydraulika, regipsy, 
adaptacja poddaszy, tel. 600 626268

• TANIE SPRZĄTANIE biur, domów, mieszkań, 
osiedli, mycie okien, porządki w ogrodzie 
tel. 721 230 990

• Kompleksowe remonty mieszkań, regip-
sy, szpachlowanie, malowanie, panele, 
terakota, glazura, instalacje wodne, cen-
tralne ogrzewanie, szybko solidnie. Tel. 
724 814 797, 694 196 159

• KOREPETYCJE Z MATEMATYKI PRZYGOTO-
WANIE DO ZALICZEŃ DLA LICEALISTÓW 
ORAZ GIMNAZAIALISTÓW Tel: 723328678 
e-mail matmand@op.pl

• ZAKŁAD RADIOWO – TELEWIZYJNY 
NAPRAWA sprzętu RTV, Kosmalski 
ul; Poniatowskiego 7.Tel. 913921110, 
603584553

• Ocieplenie, remonty i dachy, tel. 
692 562 306

• Korepetycje matematyka: SP, gimnazjum. 
532 557 381

• Naprawa komputerów po 17.00. Tel. 
608 528 759

• USŁUGI STOLARSKIE - szeroki zakres robót, 
meble na wymiar, wykończenia łazienek 
w drewnie, obudowy z drewna do wanien 
oraz inne nietypowe. Tel. 609388503.

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sawicki ul. Kazi-
mierza Wielkiego 7. Tel. 913920737.

• REMONTY MIESZKAŃ - docieplanie, kafel-
kowanie, tynkowanie, szpachlowanie, ma-
lowanie, regipsy. Tel. 880690659.

• DACHY - Tel. 883038182.

• REMONTY mieszkań - Tel. 794115153.

• ROZLICZENIE - PIT-ów. Tel. 883038182.

• Naprawa  ,  regulacja  okien  ,  drzwi  PCV  i  
drewna  -  695181070 -

PRACA
• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopo-

we, emerytalne – Niemcy, Holandia, An-
glia, Irlandia, Dania, Belgia, Austria, Włochy, 
Norwegia, USA. Tel. 71 385 20 18 lub 601 
759 797

• Zatrudnię kucharkę. 695 044 663

•  PRZYJMĘ DO PRACY W GOLENIOWIE - oso-
bę z doświadczeniem w prasowaniu odzie-
ży Tel. 608302040 

• Ferma norek w Maszkowie zatrudni oso-
by do pracy sezonowej, możliwość stałej 
pracy, 605 284 748

• ZATRUDNIĘ - KONSULTANTA ORIFLA-
MA, bezpłatne wpisowe, prezenty.
Tel:604189118

• Przyjmę do pracy mechanika od 
kosiarek i pilarek spalinowych. 
608 328 095

• CHEMIA - KOREPETYCJE. Tel. 609307327.

• Przyjmę do pracy lodziarnia Nowogard. 
Wymagana książeczka zdrowia. Praca od 
kwietnia do września. 604 255 391

• OPERATOR koparko-ładowarki szuka pracy.
Tel. 509568616

• Posiadam 2 miejsca na zbiór truskawek do 
Szwecji. Tel. 913925079.

• PRZYJMĘ pracownika do budowlanki. Z do-
świadczeniem.Tel.606449702.

• KOREPETYCJE - MATEMATYKA. Tel. 
532557381.

•  Zaopiekuję się dzieckiem. Tel. 660442960.

• Zatrudnimy osobę z aktualnym orze-
czeniem o stopniu niepełnosprawno-
ści do prostych prac porządkowych. 
Tel;913925275.

• PODEJMĘ pracę  - kierowca C+E  z  do-
świadczeniem. Polska, Szwecja, Norwegia 
lub po kraju. Posiadam podstawowe ADR. 
Tel. 663965088 

• Młody mężczyzna poszukuje pracy od za-
raz 663 565 516

InnE
• Sprzedam drewno kominkowe i opałowe. 

Transport. Tel.691466441

• Sprzedam drewno bukowe i dębowe po-
cięte i porąbane- 603 353 789

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, srebrna, 4 
elementy: wzmacniacz, tuner przestrojony, 
korektor, deck szuflada, stan idealny, uży-
wana sporadycznie, cena 780 zł do uzgod-
nienia. tel. 605 522 340.

• Sprzedaż drewna kominkowego i opało-
wego atrakcyjna cena - 726 649 215 

• Sprzedam sukienkę komunijną.Tel. 
692069168 

• SPRZEDAM - DREWO KOMINKOWE I OPA-
ŁOWE.TEL 667788820

• Sprzedam klatki na króliki wraz z kotnika-
mi. 507 198 932

• KUPIĘ ZŁOTO. TEL. 787809825

• Sprzedam rębak do gałęzi. Tel.604952571

• SPRZEDAM – Owczarki niemieckie. 
Tel.913910656

• SKuP PIŁ niesprawnych i zatartych, Sihl, 
Husqvarna, cena 100 zł, tel. 721 668 245, 
dojazd do klienta.

• Sprzedam magiel do pościeli stary trzywał-
kowy ze stołem, tel. 91 39 20 608

• SPRZEDAM - meble stylowe 3 segmen-
ty, koloru ciemnego cena 600,00 zł. /do 
uzgodnienia/. Tel. 724049451. 

• 43 / 44 - Sprzeda drewno, gałęziówkę i 
zrębki opałowe. Tel 509821040

• SPRZEDAM narożnik lewy, trójkę, dwójkę, 
jedynkę + pufa. Lodówkę INDESIT, stolik 
okrągły /rozkładany/. Tel. 784680032 

• Drewno opałowe, kominkowe, gałęziówka, 
sprzedam, tel. 772 050 889

• Oddam szczeniaka 3 m-ce odrobaczony. 
886 482 794

• SPRZEDAM - Harmonię 40 – basową w do-
brym stanie.Tel. 511627210

• SPRZEDAM - koncentrator tlenu i wózek 
inwalidzki w dobrym stanie. Tel: 882413611

• Sprzedam meble kuchenne. Tel 782452026.

• TANIO - Sprzedam dwa fotele i ławę. Tel. 
507228736.

• SPRZEDAM suknie ślubne od 200 zł, mane-
kiny, lady 2 szt. Tel. 604919210.

• Sprzedam wyrówniarkę do drewna i tap-
czan.Tel;913921002.

• SPRZEDAM wieżę LD 30 V, cena 150 zł. Tel. 
514830447.

• Karp kroczek sprzedam. 91 39 18 297

• Sprzedam grzejniki centralnego ogrzewa-
nia. Tel.693629827.

• SPRZEDAM - sypialnię i 4 krzesła kuchenne. 
Tel.510243843.

• Oddam dwa psy, tel. 513 088 403

• Sprzedam trzy piły stihl, tel. 513 088 403

• Sprzedam prosiaki, tel. 695 495 404

• Owczarek niemiecki, pięciomiesięczny, 
mocna budowa, ładni rodzice na miejscu, 
tel. 91 392 18 28

• Sprzedam wózek dziecięcy gondola + spa-
cerówka Tako Perso w bdb. Stanie, mało 
używany, tel. 784 056 335

• Sprzedam wypoczynek kanapa + 2 fotele 
cena 600 zł. Tel. 504 703 568

• Oddam szczeniaka owczarka niemieckiego 
w dobre ręce.  Tel. 661933969.

• Sprzedam kontener 6 x 2,5 m. Tel. 
696351157.

• Do  wynajęcia  lokal  20 m2 ,w centrum  na 
działalność usługową. Tel. 508105332.

• Oddam psy labradory 8-tygodniowe. Tel. 
835 158 948

• Zadbaną meblościankę pokojową sprze-
dam. Cena 250 zł. Tel. 609 541 122

• Kupię norki z umiejętnością włamywania 
się do klatek. Tel. 607 586 562

• Zamów fryzjera do domu. Tel. 785 200 900

• Stanowisko wolne w salonie fryzjerskim dla 
manicurzystki. Tel. 91 392 35 40
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Krzyżówka
Dziś 2 zadania. Opowiadanie rysunkowe do pokolorowania oraz rysunek.  

Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie . 
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-

wane prace do redakcji Dziennika. 

Ułóż historyjkę. W kratki wpisz kolejne numerki ilustracji.  
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Będzie wiosna

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie  
za 1 godz. 150 zł (brutto)  
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

Tanie przed świąteczne sprzątanie
Płyn Uniwersalny Mati 1,5 l - 3,89 zł

Mleczko do Czyszczenia Mati 0,6 l - 2,55 zł
czynne 8-18 
 tel. 91 39 206 96

Rozwiązanie krzyżówki nr 19
Kwiatek dla Ewy
Grażyna Siedlecka, Elżbieta Lewandowska, Aneta Tamborska, Zdzisława Chocian, Ryszard Domagalski, Re-

nata Dumańska, Anna Kotynia, Marek Rymarczyk, Eliza Zawadzka, Józef Kochelski, Mirosława Rutkowska, 
Teresa Januszonek, Marianna Kusiak, Nikola Grenda, Alicja Wypych, Anna Husarz, Christiana Syfert, Barba-
ra Bartosik, Halina Szwal, Zdzisław Doszczenko, Stanisława Pokorska, Wiesław Borowik, Andrzej Leszczyński

Zwycięzcy: Halina Domagalska, Natalia Chruściel, Pelagia Feliksiak,

Dla najmłodszych 8 III
Wiktoria Woźniak, Karolina Lewandowska, Wiktoria Pabisiak, Julia Tamborska, Karol Sowinski, Jakub Ja-

kubowski, Mateusz Konior, Julia Furmańczyk, Igor Grenda, Wiktor Duraj, Piotr Górski
Zwycięzca:  Karolina Lewandowska  - zapraszamy po odbiór bonu do redakcji.
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KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

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

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

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

 
Nowogard 

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

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

REGuLARnA LInIA MI KRO Bu SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

ROZKŁAD JAZDy Bu SÓW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E;  
12:25E;   13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E;  
11:55E;  14:00E;  15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAn BIŃCZyK - Linia Regularna  
 TEL.   607 310 591 

OD POnIEDZIAŁKu DO PIĄTKu:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
nIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: no wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny,  

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport,  Jarek Dąbrowski redaktor techniczny.    
Ad res re dak cji:  72-200 no wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65, tel./fax 91 392 50 87;  

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

ROZKŁAD JAZDy POCIĄGÓW
SZCZECIn
5.07 (D), 6.20 (1), 7.52, 10.57 (D), 12.48 (2), 14.59 (3), 

16.50. 18.48.

KOŁOBRZEG
7.50 (1), 10.03 (2), 11.49, 13.57 (D), 15.49, 17.47 (3), 20.33

LEGENDA;
D - w dni robocze 
1 -  pon. do soboty.
2 - w soboty, niedziele i święta
3 - oprócz soboty.

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

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

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

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

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

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

usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Morfeusz - 91 577 66 85

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

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

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Firmy usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa nOWOGARD – GOLEnIÓW – SZCZECIn 
nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIn – nOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa nOWOGARD – MASZEWO
nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – nOWOGARD
Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa nOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - nOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku 
oprócz świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 
1, 3, 5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwart-
ki, soboty oprócz świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; 
R – kurs do Reska
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Serwujemy smaczne jedzenie
Zapraszamy na Niedzielne Obiady
Dobra muzyke
Miła atmosfere

Kontakt: 
604103 158, 509 284 384

Organizuje:

Serwujemy smaczne jedzenie
Zapraszamy na Niedzielne Obiady
Dobra muzyke
Miła atmosfere

wesela, urodziny,
stypy, dancingi, karaoke

i imprezy okolicznosciowe

kategorii „B”

18.03.2013 r.

91 443 51 87, 94 721 61 83
59 833 43 12,  698 230 205

www.partnerstal.pl

GARAŻE BLASZANE WIATY 
BRAMY GARAŻOWE

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

KOMINKI SOŁOWIEJ
Nowogard, ul. Boh Warszawy 103A/1

PROMOCyJnA  SPRZEDAŻ
WKŁADÓW                  wodnych i powietrznych
PIECYKI od 790 zł
Oferujemy:
- kominki i obudowę, piece, projektowanie, montaż
- wkłady z płaszczem wodnym od 2400 zł
- współpracujemy ze wszystkimi firmami
- sprzedaż kolektorów słonecznych. Oferujemy pomoc przy 

składaniu wniosków o dotacje z NFOŚiGW
- wkłady kominowe. Kominy dwupłaszczowe, materiały montażowe
- nadzór i kierowanie robotami budowlanymi
Przy zakupie urządzeń z montażem, w budynkach mieszkalnych taniej VAT - 8%

Kontakt: www.kominkisolowiej.pl
Tel. 91 39 25 000, kom. 507 967 205

Sklep otwarty pon. –pt. 9-17; sob. 9-13

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

TYGRYSEK

BAWIALNIA
dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

POŻyCZKA
Szybko, Tanio, Profesjonalnie

od 10 000 zł
• Specjalna oferta dla zadłużonych
• Dla osób fizycznych i  prowadzących 

działalność gospodarczą  
(nie wymagamy zaświadczeń z ZUS i US)
Tel. 91 818 25 36 • kom. 730 851 444

18.03.2013 r. 
godz. 16

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Zawiadamiamy,  
że w Nowogardzie  

rozpoczęła działalność  

Kancelaria 
Radców Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca 
Prawny Radosław Górski oraz 
Radca  Prawny Paweł Iwan. 
Kancelaria mieści się przy  
Pl. Wolności 9, budynek dawnego 
hotelu „Cisy”, pokój nr 8 (parter). 

Telefony do Kancelarii:  
788-802-101, 694-403-733

Czytaj s. 9

Czytaj s. 8

s. 5 s. 10s. 5

Kolejna 
inicjatywa 

obywatelska

Od dziś 
cyfrowo

- informacja

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

www.zielona.mojaszkola.net

Centrum Edukacyjne sp. z o.o.
poszukuje pracownika  
do obsługi sekretariatu 

Wymagania: 
b. dobra znajomość pakietu MS Office w szcz. Excel
wykształcenie wyższe 

Składanie podań do 20 marca br.

Czytaj s. 4

Handball Nowogard
w ćwierćfinale

Mistrzostw
Polski

F.H. CHEMIA
ul. Sienkiewicza 7A
tel./fax 91 392 19 80

kom. 607 545 999
Czynne od pn-pt. 8-17, sob. 8-13

Wyprzedaż kolekcji

PANELE 
PODŁOGOWE

już od 22,00 zł/m2

20 marca 2013 r.
od 12.00 - 13.00

 udzielane będą 
bezpłatne porady 

prawne  w redakcji 
ul. Boh. Warszawy 7A

Nowogardzianie składają deklaracje „śmieciowe” w biurze ZBK. Ruch dopiero się zaczyna. W poniedziałek do godzin popołudniowych wpłynęło 58 deklaracji

Bałagan z deklaracjami śmieciowymi

Straszak zamiast informacji

Czytaj s. 3

Nowogardzkie 
bezrobocie  
w górę 

Poseł w  
więzieniu

Do Norwegii 
za 55 zł 
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Nasza Sonda – Cały sens to bezsens
Mieszkańcy otrzymują do skrzynek deklaracje o wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi. Autorem tego niby - dokumentu jest nasza 
Gmina, lecz niektóre rubryki, zdaniem wielu mieszkańców gminy Nowogard, 
są delikatnie mówiąc nieprecyzyjne. Dlatego też udaliśmy się do właścicieli pry-
watnych posesji, by wypowiedzieli się, co sądzą na temat otrzymanego doku-
mentu? 

Pani Elżbieta - Taką deklarację już otrzymałam, ale 
jest ona dla mnie bardzo niezrozumiała. Bo jak wytłu-
maczyć fakt, że ja mieszkam w budynku wielorodzin-
nym, który nie ma wspólnoty mieszkaniowej i nie wiem, 
jaką w deklaracji mam zaznaczyć opcję? Jest ona bar-
dzo nieprecyzyjna. Kończąc uważam, że osoby odpowie-
dzialne za jej projekt, powinny ją jeszcze raz przeanali-
zować i dopracować. 

Katarzyna Olszewska - Z racji tego, że z rodziną 
mieszkam na wsi, to tą deklarację odebrałem w na-
szym sklepie. Co do samej deklaracji, to jest ona dla 
mnie niedokładna i mało zrozumiała. Jej precyzyjne 
wypełnienie może być problemem dla młodych, a co 
mają powiedzieć osoby starsze? Znam takie osoby i je-
stem pewna, że te osoby mogą mieć właśnie poważny 
problem z wypełnieniem deklaracji.  

Janusz Ejryszew - Taką deklarację już otrzymałem i 
myślę, że chyba nie będę miał problemu z jej wypełnie-
niem. Chociaż dostrzegam w niej pewne rzeczy, które 
bardzo mnie zastanawiają?  Bo np. ta własność, przy 
której stoimy dotyczy mnie, jak również mojej małżon-
ki, a tam w deklaracji jest tak napisane, że nie wiadomo 
jak tę sytuację poprawnie zinterpretować? Powiem bar-
dzo dosadnie, że cały sens w tych deklaracjach jest taki, 
że jest to trochę bezsens. Nie ma w niej dokładnych ob-
jaśnień, które mogłyby dopomóc przy jej wypełnianiu. 

Kończąc nie jestem też do końca usatysfakcjonowany z przyjętego rozwiązania, bo uważam, że po-
winno się płacić za ilość śmieci, które wyprodukuję, a nie jakieś inne hipotetyczne warianty typu ”od 
osoby”.  Co mają powiedzieć osoby, które mają dom a pracują, np. za granicą i nie produkują śmieci? 
A będą płacić mimo wszystko.

Jerzy Serocki - Tę deklarację już dostałem, ale nie za 
bardzo wiem jak ją wypełniać, bo jest tam tyle rubryk, 
które są bardzo nieczytelne i nieprecyzyjnie objaśnio-
ne. Nie wiadomo np., jakie są stawki, bo jest napisanie 
odp.. od ilości osób, a stawek już nie ma. Powiem krót-
ko, nie wiadomo, o co w tym wszystkim chodzi. Oce-
niam tą deklarację, jako bardzo nieczytelną i uważam, 
że należałoby ją skorygować i jakoś zmienić. 

Irena Szymczak - Tą deklarację już otrzymałam. 
Ale znaczenia jej zupełnie nie rozumiem, bo jak moż-
na rozliczyć blok mieszkalny, w którym mieszka 16 ro-
dzin i stanowi on wspólnotę mieszkaniową?  Komplet-
nie jeszcze się nad tą sprawą nie zastanawiałam i sta-
nowi dla mnie pewną trudność. Dlatego zastanawiam 
się jak oni ten problem rozwiążą? 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Kronika  
policyjna

Nasza  sonda
11.03.2013 r. 
- Wypadek drogowy na dro-

dze nr 6. Na wysokości Krzy-
wic pojazd wjechał do rowu. 
Osoby    poszkodowane z tego 
wypadku zostały przewiezione 
do szpitala.

- Zgłoszenie kradzieży w 
sklepie Biedronka przy ul. 
Warszawskiej

- Z samochodu Opel Cor-
sa w Nowogardzie dokonano  
kradzieży radioodtwarzacza 
samochodowego oraz innych 
rzeczy znajdujących się w sa-
mochodzie.

- Na terenie gm. Nowogard 
został zatrzymany kierujący 
motorowerem w stanie nie-
trzeźwości 0,94 promila w wy-
dychanym powietrzu.

12.03.2013 r. 
- Kolizja drogowa na drodze 

nr 6 pomiędzy Nowogardem a 
Kikorzami, sprawca ukarany 
mandatem karnym.

- Zgłoszenie oszustwa na 
szkodę obywatela z naszej gmi-
ny, któremu oferowano pracę 
za granicą poprzez ogłoszenie 
internetowe.

13.03.2013 r.
- Zgłoszenie włamania do 

budynku usługowego na tere-
nie Nowogardu. Sprawcy do-
konali zaboru mienia na około 
2,5 tyś. złotych.

- W Nowogardzie zatrzyma-
no nietrzeźwego rowerzystę, 

który miał 0,79 promila alko-
holu w wydychanym powie-
trzu.

- Na terenie gm. Nowogard 
zatrzymano kierującego rowe-
rem, który miał 1,50 promila 
alkoholu w wydychanym po-
wietrzu.

- Kradzież paliwa ze stacji 
paliw w ilości 34 litrów, o war-
tości 192 złotych przez kieru-
jącego samochodem marki 
Opel.

- Kradzież z włamaniem do 
sklepu spożywczego w Nowo-
gardzie, gdzie dokonano kra-
dzieży artykułów spożywczych 
na kwotę 1200 złotych.

14.03.2013 r.
- Kradzież z włamaniem w 

dyskoncie spożywczym, skąd 
dokonano zaboru papierosów 
oraz kart telefonicznych na 
łączną kwotę 13 500 złotych.

15.03 2013 r. 
- Zatrzymanie na terenie No-

wogardu kierującego po uży-
ciu alkoholu w ilości 0,42 pro-
mile.

- Zgłoszenie kradzieży części 
od maszyn rolniczych na tere-
nie gminy Nowogard. Straty na 
wartość 2 100 złotych.

16.03.2013 r.
- Nagły zgon mężczyzny na 

terenie Nowogardu.
Inf. Komisariat Policji 

w Nowogardzie

Andrzej Mateja, lat: 56, zmarł 16.03.2013r, pogrzeb 
18.03.2013r, pogrzeb odbył się na cmentarzu w Nowogardzie 

Genowefa Dudek, lat: 79, zmarła: 16.03.2013r, pogrzeb: 
19.03.2013r, msza święta o godz. 14:00 w Dobropolu, pogrzeb 
odbędzie się na cmentarzu w Dobrej. 

Krystyna Wojciechowska, lat 60, zmarła: 17.03.2013r, po-
grzeb: 20.03.2013  pogrzeb odbędzie się o godz.14:00 na cmen-
tarzu w Strzelewie. 

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
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P R O M O C J A
PÓŁ TONy OPAŁU

worek drewna  
GRATIS

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL 

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał,drewno,
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport 
Sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

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

REKLAMA

BAWIALNIA
dla dzieci

„Tygrysek”

889 054 164
nowy nr telefonu

SKUP PRALEK
stan bez znaczenia 

(stare, niesprawne itp.)
odbieram własnym 

transportem

tel. 510 815 498

Bałagan z deklaracjami śmieciowymi

Straszak zamiast informacji
W tych dniach wielu mieszkańców naszego miasta odnalazło w swoich skrzynkach pocztowych  czterostronicową  kartkę papieru zaty-
tułowaną, deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Tylko z drobnego nagłówka informującego, że 
deklaracja jest załącznikiem do Uchwały Rady Miejskiej możemy się domyślać, że nadawcą tej przesyłki jest nowogardzki Urząd Miej-
ski. Wielu mieszkańców z braku wyczerpujących informacji dodatkowych i przyjętego  trybu dostarczenia świstka zwanego  deklaracją, 
ma jednakże wątpliwości, czy  w ogóle  i jak dokładnie wypełnić druk. A trzeba go złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 
2013 roku!

O co chodzi
Konieczność złożenia dekla-

racji wynika z nowej regula-
cji prawnej, która w praktyce 
od 1 lipca zmienia diametral-
nie sposób gospodarki odpa-
dami. Jednakże już przed tym 
terminem ustawa nakłada na 
gminy obowiązek przepro-
wadzenia czynności przygo-
towawczych, w tym podjęcia 
stosownej uchwały regulują-
cej m.in. stawki podatku śmie-
ciowego, zebrania deklaracji 
od zarządców nieruchomości 
i wyłonienia w drodze przetar-
gu  podmiotu zajmującego się 
usuwaniem odpadów. Przypo-
mnijmy ponadto, że to gmi-
ny w związku z nową ustawą, 
stają się „właścicielami śmie-
ci” i odpowiadają za organiza-
cje systemu gospodarki odpa-
dami, a wytwórcy śmieci czy-
li mieszkańcy, uiszczają w za-
mian stałą opłatę zwaną po-
datkiem śmieciowym, zamiast 
dotychczasowej opłaty wyni-
kającej bądź z umowy z firmą 
wywozową, bądź z ilości po-
siadanych pojemników. Wy-
sokość tego podatku (zróżni-
cowanego w zależności od ilo-
ści osób w gospodarstwie do-
mowym i rodzaju podatnika)  
została określona w uchwale 
Rady Miejskiej z dnia 28 grud-
nia 2012 roku. Uchwała ta re-
gulująca także  szczegółowe za-
sady gospodarki odpadami, w 
tym również dotyczące sposo-
bu segregacji śmieci, stała się 
aktem prawa miejscowego, to 
znaczy aktem obowiązującym 
wszystkich pod groźbą sankcji 
prawnych. Ale niestety przyję-
ty sposób  wdrożenie tego  pra-
wa budzi poważne  wątpliwo-
ści.

Jak Gmina sobie życie uła-
twiła 

Nowy system mimo, że jest 
realizacja wydaje się prostej 
zasady, to jednak w szczegó-
łach jest dość skomplikowany 
zwłaszcza dlatego, że nakłada 
także obowiązki na  wytwór-
ców śmieci, głównie zarząd-

ców nieruchomości i to obo-
wiązki zróżnicowane, w zależ-
ności od rodzaju nieruchomo-
ści gdzie produkuje się śmieci, 
a także  od wyboru co do spo-
sobu gromadzenia (z segrega-
cja bądź bez). Dodatkowo jak 
każda nowa rzecz o charakte-
rze powszechnym,  aby zosta-
ła wdrożona sprawnie, wyma-
ga jasnego dobrze wyłożone-
go systemu i pewności za co, 
komu i na jakiej podstawie i 
w jakim trybie musimy jako 
podatnicy płacić. Obowiązek 
udzielenia takiej informacji 
spoczywa oczywiście na Gmi-
nie. Wiele Gmin już od kilku 
miesięcy prowadzi szeroką ak-
cję informacyjną wśród swoich  
mieszkańców. Ale nie Gmi-
na Nowogard. Ta oczywiście 
przyjęła system uchwałą, ale 
poza tym niewiele zrobiła po-
nadto. Niejasności budzi cha-
rakter obowiązku, określenie 
podmiotów zobowiązanych, 
podstawa i sposób poboru tej 
nowej daniny.  Dlatego wysła-
na w tych dniach deklaracja 
sprawia na wielu wrażenie, że 
dzieje się coś nie do końca zro-
zumiałego. Nawet zawarte do 
deklaracji objaśnienia niewiele 
wyjaśniają, a pogłębiają jeszcze 
wątpliwości. Mimo braku nie-
zbędnych wyjaśnień dodatko-
wych i czytelnego oznaczenia 
nadawcy, druk zawiera groź-
ne sformułowania o odpowie-
dzialności karnej i cywilnej. 
Gmina więc postraszyła, a ty 
obywatelu się bój. I należy nie-
stety nieco się bać, ponieważ 
sądząc po nonszalanckim spo-
sobie podejścia Gminy do te-
matu dotychczas,  tym bardziej 
po 1 lipca, możemy się spo-
dziewać eskalacji pokazywania 
mocy władzy i podejmowania 
czynności karno- egzekucyj-
nych w stosunku do w istocie 
niewinnych obywateli, którzy 
z powodu niedoinformowa-
nia, bądź niejasnych czynno-
ści władzy lokalnej, popełnią 
jakiś błąd. Władza jak zwykle 
u nas uważa bowiem, że sama 
jest prawem, a nie, że  jest na 
służbie prawa i obywateli.   

Jak to wypełnić - nasz po-
radnik

Mimo, że opisany sposób 
wprowadzania nowych regula-
cji jest naszym zdaniem nie do 
przyjęcia, to mając na uwadze 
tylko dobro Czytelników DN 
wobec zbliżającego się termi-
nu złożenia deklaracji, posta-
nowiliśmy wykonać za Gmi-
nę pracę informacyjną i po-
dać niezbędne wyjaśnienia. 
Część z nich otrzymaliście już 
Państwo wyżej, teraz odnośnie 
wypełnienia  deklaracji. Przed 
przystąpieniem do jej wypeł-
nienia, należy najpierw uświa-
domić sobie czy jesteśmy tymi, 
którzy mają ten obowiązek- z 
tego co wiemy druki dociera-
ły również do osób, które nie 
mają obowiązku ich wypełnie-
nia- mogły w związku z tym 
także  nie dotrzeć do tych, któ-
rzy ten obowiązek mają.

 1. Najpierw niezbędne roz-
różnienie ogólne  dotyczące nie-
ruchomości wytwarzających 
odpady - w rozumieniu uchwa-
ły o gospodarowaniu odpadami 
wyróżniamy nieruchomości za-
mieszkałe( zamieszkałe domy 
jedno i wielorodzinne, bloki) i 
nieruchomości niezamieszka-
łe (biura, sklepy, szkoły, firmy 
itp.). Nieruchomościami nieza-
mieszkałymi nie będziemy się 
zajmować, ponieważ nowy sys-
tem obowiązuje w tym przy-
padku dopiero od 1 lipca 2014, 
do tego czasu będą z nich  usu-
wane  odpady na podstawie do-
tychczasowych umów z firmą 
wywozową.    

a/ Obowiązek złożenia dekla-
racji posiadają więc właściciele 
bądź zarządcy nieruchomości 
zamieszkałych. Jeśli ktoś miesz-
ka w mieszkaniu, które jest w 
zarządzie wspólnoty mieszka-
niowej bądź spółdzielni czy ko-
munalnym ZBK, to takiej de-

klaracji nie składa, czyni to za-
rząd wspólnoty, spółdzielni czy 
ZBK.

2. Deklaracja o sposobie  
zbiórki w części E – selektywny, 
oznacza mniejszą stawkę mie-
sięczną (o tym niżej), ale i ko-
nieczność gromadzenia odpa-
dów w pojemnikach bądź wor-
kach o różnych kolorach w za-
leżności od rodzaju odpadów o 
tym na końcu.

3. Stawka opłaty. W deklara-
cji w części F wpisujemy kwotę 
zgodną ze stawkami określony-
mi uchwalą Rady Miejskiej.

 
Oto jej właściwy fragment: 
§ 1. 1. Ustala się miesięczną 

stawkę opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi:

1) od małych gospodarstw 
domowych w wysokości 35 zło-
tych,

2) od średnich gospodarstw 
domowych w wysokości 53 zło-
tych,

3) od dużych gospodarstw do-
mowych w wysokości 65 zło-
tych.

§ 2. W przypadku, gdy od-
pady komunalne są zbierane i 
odbierane w sposób selektyw-
ny ustala się miesięczną stawkę 
opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi:

1) od małych gospodarstw 
domowych w wysokości 27 zło-
tych, od średnich gospodarstw 
domowych w wysokości 41 zło-
tych, od dużych gospodarstw 
domowych w wysokości 50 zło-
tych.

Wymagane przez deklarację 
w części H ( o nich także w tzw. 
objaśnieniu pkt2) kopie umo-
wy z dotychczasowym  odbior-
cą odpadów można dołączyć w 
przypadku gdy się je posiada. 
Na nasze pytanie, a co się sta-
nie gdy ktoś tej kopii już fizycz-
nie nie posiada – odpowie-

dziano nam w Gminie, że „to 
trudno”,  co należy rozumieć,  
że nic się nie stanie. Gmina ma 
też namawiać mieszkańców do 
dokonania aktu wypowiedze-
nia tej umowy ze skutkiem na 
dzień 3 czerwca 2013 roku, jak 
się okazuje, nie wygasa ona bo-
wiem z dniem 1 lipca z mocy 
prawa, co wydaje się z punk-
tu widzenia praktycznego( a 
może i prawnego) swoistym 
kuriozum. Tak czy inaczej in-
formacji tej próżno szukać w 
naszej deklaracji

Deklaracja nie zawiera też 
numeru konta na jakie od lip-
ca trzeba będzie wnosić opłaty 
śmieciowe w kwocie zgodnej z 
deklarowaną w terminach po-
danych w objaśnieniu (pierw-
szy raz za lipiec do 10 lipca. Jak 
nam wiadomo, konto to rachu-
nek Zarządu Budynków Ko-
munalnych w Nowogardzie nr 
33 1240 3927 1111 0010 4964 
3858. Można też płacić w kasie 
ZBK.

Deklaracje składa się do ZBK, 
a w przypadku wiosek, ponoć 
gmina prosiła sołtysów o pomoc 
i pośrednictwo w tym zakresie. 
Jak jest w konkretnej wsi, trzeba 
się zorientować u swojego sołty-
sa.
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STOPA BEZROBOCIA 
W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH 

– POWIAT GOLENIOWSKI - STYCZEŃ  2013

Bezrobocie w górę 

Nowogard przoduje w statystykach 
Do prawie 12% w Nowogardzie wzrosło bezrobocie według najnowszych danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. To ozna-
cza, że tylko w styczniu bez pracy w naszej gminie  pozostawało dokładnie 1958 osób. W całym powiecie na liście bezrobotnych poja-
wiło się ponad 300 osób, więcej niż w grudniu ubiegłego roku. 

W grudniu 2012 roku w całym po-
wiecie goleniowski zarejestrowa-
nych było 4893 bezrobotnych, z cze-
go w gminie Nowogard najwięcej, bo 
aż 1850 osób. W ujęciu procentowym 
dało to liczbę 11,2.  To o 4,1% więcej 
niż w gminie Goleniów. Również na 
tle pozostałych gmin w powiecie go-
leniowski, gmina Nowogard wypadła 
pod koniec ubiegłego roku dość blado, 
mając najwyższy odsetek spośród po-
zostałych miast. Dla przykładu  w Osi-
nie pod koniec roku bez pracy pozo-
stawało 201 osób (10,6%), w Maszewie 
niemal 600 osób (10.7%), w Stepnicy 
252 (7,8%). 

Brak jakiejkolwiek perspektywy na 
stworzenie nowych miejsc pracy w No-
wogardzie, odbił się również w nowo-
rocznych statystykach. W styczniu licz-
ba bezrobotnych poszybowała w górę. 
Z danych opublikowanych na stronie 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szcze-
cinie, a dostępnych w PUP w Golenio-
wie wynika, że w pierwszych czterech 
tygodniach Nowego Roku w całym po-
wiecie przybyło ponad 300 bezrobot-
nych, z tego 1/3 to mieszkańcy Nowo-
gardu.  Stopa bezrobocia w naszej gmi-
nie z 11,2 wzrosła do prawie 12%. Na li-
ście bezrobotnych w styczniu widniało 
1960 nazwisk – dokładnie o 108 więcej 
niż w grudniu ubiegłego roku.  

Tym samym gmina Nowogard nadal 

prowadzi w całym powiecie pod wzglę-
dem statystyk bezrobocia. 

Być może więcej optymizmu pojawi 
się w kolejnych tygodniach, gdy opu-

blikowane zostaną dane za miesiąc luty. 
Wiadomo, że w tych dniach urząd pra-
cy kieruje część bezrobotnych na różne 
formy wspierania i promocji zatrudnie-

nia, w tym m.in. popularne staże i pra-
ce interwencyjne. O tym jednak już w 
kolejnych wydaniach. 

Marcin Simiński 

I na koniec... jeszcze nie 
koniec

Pozostaje nam mieć nadzie-
ję, że zamieszczone wyjaśnie-
nia  wyczerpują Państwa wąt-
pliwości, jakie mogą się zrodzić 
w trakcie wypełniania deklara-
cji, choć  zapewne to  nie koniec 
problemów związanych z no-
wym systemem. Jak wiemy część 
wymienionych  wyżej zarząd-
ców  nieruchomości  zbioro-
wych wyraża  np. sprzeciw wo-
bec zaangażowania ich w system 
składania deklaracji i poboru 
opłat,  a zwłaszcza ponoszenia 
z tego tytułu nie tylko kosztów, 
ale i odpowiedzialności karno-
-cywilnej w sytuacji, gdy ustawa 
to gminom a nie im daje kom-
petencje  administracyjne w tym 
zakresie. Już zupełną niewia-
domą jest co się stanie w sensie 
prawnym, gdy ktoś nie wypo-
wie umowy dotychczasowemu 
odbiorcy odpadów stałych. Na 

pytanie czy strona umowy, czy-
li obywatele, mogą ponosić  z 
tego tytułu jakieś  konsekwen-
cje, nikt w Gminie nie był w sta-
nie nam wiążąco odpowiedzieć 

- dlatego gmina na wszelki wy-
padek zachęca do wypowiadania   
dotychczasowych umów. Tak to 
„odpowiedzialna nasza gmina”, 
na obywateli, zarządców, spół-

dzielnie, sołtysów itd. pozwala-
ła swoje obowiązki i problemy...
Co ludzie o tym myślą   - próbka 
opinii w dzisiejszej „Naszej son-
dzie” na stronie drugiej.

Dodatek o segregacji
Niżej  część zasad dotyczących  

segregacji ustalonych uchwałą 
Rady. Jak stwierdzono w przyję-
tej przez Sejm (już po uchwale 
naszej Rady)  nowelizacji usta-
wy śmieciowej, koszt pojemni-
ków musi pokryć gmina.

SEGREGACJA ODPADÓW 
W GMINIE NOWOGARD

Na terenie gminy Nowogard 
stosuje się pojemniki lub worki 
(worki częściowo przeźroczyste)
następującego koloru:

Kolor niebieski – papier
Kolor żółty – tworzywa 

sztuczne, metale, opakowania 
wielomateriałowe

Kolor zielony – szkło
Kolor brązowy – odpady ule-

gające biodegradacji i odpady 
zielone oraz pojemniki do gro-
madzenia pozostałych odpa-
dów komunalnych.

sm

Straszak zamiast informacji
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Kolejna inicjatywa obywatelska

Złożyli podpisy w sprawie Ostrzycy 
Wczoraj, w samo południe w Urzędzie Miejskim, przedstawiciele obywatelskiej grupy inicjatywnej złożyli wniosek wraz z 360 podpi-
sami mieszkańców gminy Nowogard do przewodniczącego Rady Miejskiej, o podjęcie uchwały w sprawie „Planu Zagospodarowania 
przestrzennego dla Ostrzycy”. Jak mówią, chcą w ten sposób uchronić dolinę rzeki Sąpólnej przed degradacją, której sprawcą miałaby 
być  mająca powstać w pobliżu wsi ferma norek. 

Przypomnijmy, że temat no-
rek ma swój początek w mar-
cu ubiegłego roku. Wtedy to 
na  jaw wyszła informacja, że 
jeden z nowogardzkich pro-
ducentów tych zwierząt chce 
wybudować nieopodal Sąpol-
nicy kolejny zakład (na prze-
ciw byłej gorzelni).  Rozpęta-
ła się istna wojna. Przeciw bu-
dowie zakładu zaprotestowało  
kilkaset osób. Byli to nie tylko 
mieszkańcy Sąpolnicy, ale tak-
że Ostrzycy, a nawet Koryto-
wa z sąsiedniej gminy Masze-

wo. Odbyło się kilka zebrań 
wiejskich. Temat budowy fer-
my norek stanął także na ra-
dzie miasta. Przez kolejne kil-
ka miesięcy sprawa ucichła. 

Ponownie ujrzała światło 
dzienne kilka tygodni temu.  
W Urzędzie miejskim toczy 
się bowiem procedura zmie-
rzająca do wydania warunków 
zabudowy dla fermy liczącej 
kilka tysięcy sztuk zwierząt. 
Mimo, że ferma ma być niepo-
równywalnie mniejsza od po-
czątkowo planowanej, zmienił 
się także inwestor, mieszkań-
cy zdania na temat lokalizacji 
zakładu rolnego nie zmienili. 
Nadal są przeciwni jego budo-
wie i nie zamierzą składać bro-
ni. Boją się, że mała ferma to 
tylko „przykrywka” do tego, 
by rozbudować zakład w przy-
szłości. 

Powstała więc inicjatywa, 

by zmobilizować radnych do 
uchwalenia planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla 
obrębu Ostrzyca, który uchro-
ni ten obszar przed tego typu 
inwestycjami. Tym bardziej, że 
„dolina rzeki Sąpólnej” zosta-
ła w 2006 roku ustanowiona 
uchwałą Rady Miejskiej, jako 
zespół przyrodniczo-krajobra-
zowy, ze względu na wyjątko-
we walory przyrodnicze tego 
terenu i żyjące tam zagrożone 
gatunki zwierząt. 

Chcielibyśmy tym wnioskiem 

zwrócić uwagę radnych na fakt 
braku prawnego zabezpiecze-

nia podjętej wówczas uchwały. 
Nie powinno być tak, że na ob-
szarze chronionym planuje się 
zlokalizować obiekty uciążliwe 
i zagrażające florze i faunie tam 
żyjącej. Naszym zdaniem plan 
zagospodarowania przestrzen-
nego powinien objąć wszystkie 
miejscowości, które graniczą z 
tym obszarem – mówi Dariusz 
Olejnik, sołtys Ostrzycy i prze-
wodniczący grupy inicjatyw-
nej.

  Mieszkańcy chcą, aby obręb 
Ostrzyca, a później być może 
także kolejne miejscowości, 
które swym zasięgiem obej-

mują dolinę rzeki Sąpólnej, 
były określone na mapie geo-
dezyjnej jako grunty rolne. Po-
mysł poparło swoimi podpisa-
mi przeszło 360 mieszkańców 
gminy. Wczoraj dokumenty 
zostały złożone w biurze rady 
miejskiej. 

Mam nadzieję, że ten wnio-
sek zablokuje inwestycje i żad-
na ferma norek nie powsta-
nie na tym terenie. Zakłady 
te mogą przecież powstawać 
tam, gdzie nie będą nikomu 
przeszkadzać, z dala od ludz-
kich osad i z poszanowaniem 
przyrody. My jako mieszkańcy 

chcielibyśmy żyć w środowisku 
nienaruszonym. Fermy norek 
niech powstają tam, gdzie nie 
będą uciążliwe dla mieszkań-
ców i przyrody - Beata Pietru-
czyk, mieszkanka Ostrzycy. 

Grupa inicjatywna liczy, że 
radni zajmą się wnioskiem już 
na najbliżej sesji, która ma się 
odbyć w przyszłym tygodniu. 

Liczymy na wsparcie rad-
nych, szczególnie tych z terenów 
wiejskich, którzy przecież zosta-
li wybrani naszymi głosami. W 
tej sprawie czas działa na naszą 
niekorzyść – dodaje pani Beata. 

Jeśli pan Przewodniczący 
uzna, że 360 podpisów to zbyt 
mały argument by wprowa-
dzić pod najbliższe obrady na-
szą inicjatywę, zbierzemy jesz-
cze raz tyle głosów – dodaje D. 
Olejnik. 

O dalszym przebiegu sprawy 
będziemy informować na bie-
żąco. 

Warto dodać, że to już ko-
lejna inicjatywa legislacyjna 
podjęta przez mieszkańców 
w ostatnim czasie. Kilka ty-
godni temu, również w biurze 
rady, obywatelski projekt  zło-
żyli przedstawiciele Stowarzy-
szenia na rzecz powiatu gole-
niowsko - nowogardzkiego. O 
ich losach będziemy informo-
wać na bieżąco. 

Marcin Simiński 

Beata Pietruczyk i Dariusz Olejnik składają projekt inicjatywy obywatelskiej w biurze rady miejskiej w Nowogardzie. 

Ferma norek ma powstać za widoczną budową przy  drodze na Stargard
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Wyłączyli nadajnik analogowy w Kołowie 

Od dziś cyfrowo 
Większość mieszkańców okolic Szczecina, w tym Nowogard wie o tym, że już 
dziś w naszym regionie został wyłączony przekaz telewizji z nadajnika naziem-
nego (dokładnie Szczecin/Kołowo) w systemie analogowym. Co to oznacza dla 
przeciętnego użytkowania i co zrobić, gdy okaże się, że nasz telewizor zamiast 
kolorowego obrazu, od dzisiaj „śnieży ? Na te i wiele innych pytań odpowiada 
specjalnie dla DN, Michał Pertkiewicz, lokalny specjalista w tej dziedzinie. 

Ten artykuł dedykuję 
wszystkim, którzy nie posia-
dają anten satelitarnych (płat-
nych platform cyfrowych) 
lub telewizji kablowej, ponie-
waż tutaj nie będą dokonywa-
ne zmiany powodujące trwa-
łą utratę programów!  Dziś w 
naszym regionie został wyłą-
czony przekaz telewizji z na-
dajnika naziemnego (dokład-
nie Szczecin/Kołowo) w syste-
mie analogowym. Większość 
mieszkańców okolic Szczecina 
w tym Nowogard wie o tym, 
że już dziś w naszym regionie 
został wyłączony przekaz tele-

wizji z nadajnika naziemnego 
(dokładnie Szczecin/Kołowo) 
w systemie analogowym. Ten 
nadajnik działał w tej techno-
logii od początku i od ponad 
roku równolegle z systemem 
cyfrowym do wczoraj. Dziś 
już sygnał z niego można od-
bierać TYLKO cyfrowo! Nadal 
jednak można odbierać telewi-
zję analogową z innych lokal-
nych nadajników, które zosta-
ną wyłączone 20 maja br. jed-
nak mało kto posiada usta-
wione anteny w ich kierunku 
(bloki spółdzielcze, większość 
domów jednorodzinnych ma 

ustawione anteny w kierun-
ku Szczecina). Dla zaintereso-
wanych odbiorem stacji radio-
wych dodam, iż pasmo UKF 
„popularne FM” pozostaje bez 
zmian, czyli w analogu i do ra-
dioodbiorników nie trzeba nic 
dołączać. Przy wizytach domo-
wych klienci pytają mnie: cyt. 
Po co ta cała cyfryzacja??? Tyle 
lat ludzie oglądali kilka progra-
mów i było dobrze! Teraz trzeba 
kombinować i wydawać dodat-
kowe pieniądze, gdzie w dzisiej-
szych czasach każdy grosz się li-
czy! 

Odp. Zgadzam się z pań-
stwem w 100%. Niestety przy 
dzisiejszym rozwoju technologii 
przejście na system cyfrowy jest 
konieczne dlatego, iż szerokość 
pasma telewizji analogowej 
jest o wiele większa i musi po-
woli ustępować miejsca nowym 
technologiom. Coraz więcej 
używamy urządzeń bezprze-
wodowych (sieci komórkowe, 
internet WiFi). Plusem nato-
miast jest to, że na ten moment 
jest już kilkanaście programów 
w lepszej jakości, gdzie TVP1 i 
TVP2 są nawet w wysokiej roz-
dzielczości czyli HD, którą zo-
baczymy przy pomocy telewi-
zora kupionego najdalej kilka 
lat wstecz. Teraz trochę tech-
niki: w jednym kanale telewi-
zji analogowej mieści się kilka 
programów cyfrowych spako-
wanych w ten słynny „multi-
pleks” w skrócie MUX. Nasza 
telewizja jest odbierana cyfro-
wo w standardzie DVB-T,o ko-

dowaniu MPEG-4 w trzech 
multipleksach MUX1, MUX2, 
MUX3 już od ponad roku tyle, 
że moc tego sygnału do dzi-
siaj nie była pełna i na tyle sil-
na, aby korzystać z niej wszę-
dzie. Było to spowodowane za-
kłócaniem programami ana-
logowymi pasma cyfrowego. 
Aby wtedy można było odbie-
rać pełną ofertę telewizji cyfro-
wej bez zakłóceń, należało wy-
mienić antenę na taką o dobrej 
skuteczności i koszcie powy-
żej 100 zł. Od dnia dzisiejsze-
go został ten sygnał wzmoc-
niony i Ci, którzy przy pomo-
cy anten szerokopasmowych 
(popularnych siatek) oglądali 
podstawowe programy analo-
gowo TVP1, TVP2, TVP IN-
FO(SZCZECIN), POLSAT bez 
zakłóceń typu: śnieżenie obra-
zu, pasy przechodzące przez 
ekran itp. nie będą mieli raczej 
problemu z odbiorem telewizji 
cyfrowej. 

A co z antenami zbiorczy-
mi w blokach mieszkalnych? 
Nie orientuję się jakie instala-
cje są w nowo wybudowanych 
blokach, ale jeżeli mieszkamy 
w bloku, który został wybu-
dowany kilkanaście lat temu 
to jesteśmy zdani sami na sie-
bie tak, jak to było kiedyś, gdy 
weszła telewizja POLSAT i 
wszyscy sprzedawcy „szeroko-
pasmówek” zacierali ręce, bo 
nasza zbiorcza antena nie do-
starczała pozostałych sygna-
łów poza tvp1, tvp2 i „starego” 
niskiego pasma UKF-u, i rów-
nież nasze ulubione RADIO 
ZET czy RMF-FM nie odbie-
rało po podłączeniu do gniaz-
da antenowego sieci zbiorczej. 
Dowiedziałem się w jednej ze 
spółdzielni, że przystosowa-
nie ich do odbioru cyfrowego 
jest nieopłacalne i trzeba kupić 
swoją antenę. Tylko moje małe 
pytanie. Kiedy wprowadzali-
śmy się do budynku, to mieli-
śmy zapewniony odbiór TV i 
RTV i teraz dopiero przy bu-
dowaniu nowych osiedli jest 
obowiązek instalacji anten cy-
frowych RTV i SAT. Dlaczego 
mamy mieć gorzej, bo miesz-
kamy w starszym budownic-
twie? Moim zdaniem obowiąz-
kiem wszystkich spółdziel-
ni powinno być dopilnowanie 
tego, żeby kiedyś postawione 
anteny spełniały swoją funkcję 
do dzisiaj, a nie żeby lokatorzy 
robili „las” z anten zamonto-
wanych na balkonach.

Wracając do osprzętowania 
naszego TV, niestety do cy-
frówki sama antena nie wy-
starczy. Jeśli mamy swój ulu-
biony stary telewizor CRT (ki-

neskopowy) i na razie nie pla-
nujemy go wymieniać, to nale-
ży dokupić do niego małe pu-
dełko zwane dekoderem STB. 
Niestety w mediach nic nie sły-
szałem o tym, że warunkiem 
podłączenia takiego dekode-
ra musi być w telewizorze mi-
nimum gniazdo AV (popular-
ne cincze lub EURO SCART). 
Co jeśli kupimy dekoder i po 
obejrzeniu naszego TV wzdłuż 
i wszerz nie mamy gdzie go 
podłączyć? (nie mówię tutaj o 
30-letnich Rubinach czy Uni-
morach), ale wiele starszych 
ludzi, którzy mieszkają w oko-
licach Nowogardu, kupując 
kiedyś swój pierwszy odbior-
nik z pilotem (np. popularne 
OTAKE Polskę walczymy...:-) 
mogą mieć TYLKO wejście 
antenowe. Tutaj trzeba by było 
zastosować jeszcze dodatko-
we nie drogie urządzenie, ale 
to już troszkę bardziej skom-
plikowane i wymaga wezwania 
osoby, która ma z tym do czy-
nienia na co dzień. 

Jeśli kupiliśmy parę lat temu 
wtedy w najnowszej techno-
logii HD płaski telewizor, wy-
dając często trzy swoje wy-
płaty możliwe, że może on 
mieć wbudowany już deko-
der DVB-T, ale raczej w sys-
temie MPEG-2. W tamtym 
czasie producenci TV chwa-
lili się tym i umieszczali małe 
logo „dvb-t” w jednym rogu z 
przodu obudowy! Po włącze-
niu programowania cyfrowe-
go w takim odbiorniku, praw-
dopodobnie będzie tylko fo-
nia i brak wizji. Większość ta-
kich odbiorników można mó-
wiąc potocznie „przestroić” na 
MPEG-4! Mają one wbudowa-
ne z tyłu lub z boku obudowy 
gniazdo z oznaczeniem CI. Jest 
to szansa, że nie musimy wte-
dy używać dwóch pilotów (od 
telewizora do jego włączania i 
wybierania źródła sygnału i od 
dekodera do jego włączania i 
przełączania kanałów). W tym 
przypadku zamiast dokupo-
wać zewnętrzne pudełko moż-
na dokupić specjalny moduł, 
który wsuwamy w to specjal-
ne gniazdo telewizora - oczy-
wiście należy najpierw spraw-
dzić, czy taki moduł będzie 
współgrał z naszym telewizo-
rem.

Telewizory kupione w ostat-
nim czasie powinny mieć już 
MPEG-4, gdzie przy zaku-
pie Pan sprzedawca na pewno 
mocno podkreślał, że telewi-
zor który nam prezentuje jest 
przystosowany do odbioru na-
ziemnej telewizji cyfrowej!

Michał Pertkiewicz 

Naziemna 
Darmowa Telewizja Cyfrowa 

Programowanie kablówki. 
Kino Domowe – Instalacja. 

Tel. 602 698 253
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Niemiecka „krzywda”
Debata na temat ustanowienia Centrum przeciwko Wypędzeniom w istotny sposób zmienił nie tylko niemiecki ogląd historii, ale tak-
że rzucił nowe światło na postrzeganie przez Niemców własnego miejsca we wspólnocie międzynarodowej oraz wyznacza nowe hory-
zonty polityki Berlina. 

Nie tylko w niemieckiej pu-
blicystyce, ale także w polity-
ce rządu powraca kwestia nie-
mieckiej „krzywdy”. W związ-
ku z ustanowieniem „widocz-
nego znaku” upamiętniają-
cego „wypędzenie” Niemców 
oficjalnie uznano, iż wiek XX 
był wiekiem wypędzeń. Nie 
wiekiem totalitaryzmów, lu-
dobójstwa, zbrodniczych wo-
jen rozpętanych przez Niem-
ców, ale stuleciem wypędzeń. 
Ten historyczny fałsz staje się 
doktryną historyczną państwa 
niemieckiego. Staje się czymś 
więcej niż tylko widzeniem 
przeszłości. Staje się niemiec-
ką doktryną polityki eduka-
cyjnej, kulturowej i przede 
wszystkim zagranicznej. Nie-
mieckie media rozpisują się o 
niemieckich „krzywdach”, ja-
kie stały się udziałem „wypę-
dzonych”. Opinia publiczna 
jest epatowana audycjami uka-
zującymi ucieczkę Niemców 
ze wschodu wraz z przeraża-
jącymi scenami „pozbawiania 
ojczyzny”. Powstają programy 
o zatapianiu statków z cywil-
nymi uciekinierami, pokazuje 
się alianckie bombardowania 
niemieckich miast wraz z dra-
matem ludności ginącej pod 
gruzami miast. 

Niemcy odkryli, że byli 
„ofiarami” tej wojny, „ofia-
rami” klęsk, rozstrzeliwań, 
gwałtów, wypędzeń, pozba-
wiania ojczystych stron. Nie-
jako symbolem tych cier-
pień staje się szefowa „wypę-
dzonych”, która musiała opu-
ścić wraz z rodzicami dom 
swych narodzin w podgdyń-
skiej Rumi. Niemcy odkry-
wają, że byli - jak czytamy o 
tym w książce wydanej z oka-
zji słynnej berlińsko-bońskiej 
wystawy „Ucieczka. Wypędze-
nie. Integracja”, przypomnia-
nej przez prof. Zdzisława Kra-
snodębskiego - ofiarami „swe-
go rodzaju odpowiedzialności 
zbiorowej”. 

Dziś można powiedzieć, że 
poczucie krzywdy we współ-
czesnej niemieckiej świado-
mości coraz bardziej prze-
słania kwestie odpowiedzial-
ności za zbrodnie rozpętania 
wojny i ludobójstwo na pod-
bitych narodach. Nie kwestio-
nuje się zbrodni holokaustu, 
ale pamięć o martyrologii in-
nych narodów jest systema-
tycznie zacierana w niemiec-
kiej pamięci. Nie ma w Ber-
linie pomników upamiętnia-
jących ludobójstwo na Pola-
kach, Rosjanach, Cyganach, 
Białorusinach czy innych na-
rodach. Jak wiadomo z rela-
cji współczesnych Niemców, 
ich dziadkowie w czasie wojny 
służyli jedynie w wojskowych 
orkiestrach, kuchniach polo-
wych, no, może co najwyżej w 
obronie przeciwlotniczej, bro-
niąc przed zniszczeniem nie-
mieckie dziedzictwo kulturo-
we. 

W rezultacie niemieckiej 
polityki historycznej upamięt-
niono jedynie Żydów, Niem-
cy zaś coraz bardziej jawią się 
jako największe po Żydach 
ofiary II wojny światowej. 
Wraz z tą relatywizacją odpo-
wiedzialności za skutki wojny 
w niemieckim postrzeganiu 
historii, relatywizuje się także 
odpowiedzialność za jej przy-
czyny. We wspomnianym wy-
żej wydawnictwie „Ucieczka. 
Wypędzenie. Integracja” moż-
na przeczytać, że po traktacie 
wersalskim przyznano Polsce 
terytoria „jednoznacznie za-
mieszkałe w większości przez 
Niemców”. Co więcej, odpo-
wiedzialność za rozpętywa-
nie wzajemnych konfliktów 
rozkładana jest symetrycznie. 
Autorzy piszą: „Polityka Berli-
na i Warszawy, z których żad-
ne nie zamierzało zadowolić 
się status quo, prowadziła w 
konsekwencji do kontynuacji 
bądź narastania narodowych 
animozji”. Powstaje pytanie: o 
jakich terenach zamieszkałych 
przez większość niemiecką i 
o jakich polskich działaniach, 
które naruszały ówczesne sta-
tus quo, piszą autorzy. Mamy 
tu po prostu do czynienia z hi-
storycznymi fałszami służący-
mi relatywizowaniu odpowie-
dzialności za rozpętanie woj-
ny. Ten relatywizm historycz-
ny to przecież nic innego niż 

swoiste rozgrzeszanie Hitlera, 
na razie wyłącznie za rozpę-
tanie wojny. Tego typu stwier-
dzenia nie tylko nie spotkały 
się z oburzeniem i protestami, 
ale poprzez decyzję o ustano-
wieniu berlińskiej wystawy 
podstawą „widocznego zna-
ku” powoli stają się oficjalną 
interpretacją niemieckiej hi-
storii. 

Ta reinterpretacja przyczyn, 
charakteru, odpowiedzialno-
ści i skutków II wojny świato-
wej to nie zwykły sentymenta-
lizm zdziecinniałych esesma-
nów wspominających z no-
stalgią podboje niemieckiej 
armii. To próba powiedzenia 
światu, iż Niemcy nie tylko nie 
mogą ponosić odpowiedzial-
ności za zbrodnie wojenne, ale 
też, że są jedynym narodem, 
który nie otrzymał rekompen-
sat za doznane krzywdy. Ta re-
interpretacja historii jest pró-
bą zdjęcia z narodu niemiec-
kiego odpowiedzialności za 
wszystko, co wydarzyło się w 
czasie wojny. Co więcej, jest 
to rehabilitacja politycznych i 
militarnych aspiracji nazizmu. 
Bowiem od stwierdzenia, iż 
wyrazem niemieckiej „krzyw-
dy” było przyznanie Polsce po 
pierwszej wojnie światowej 
ziem byłego zaboru pruskiego 
(niecałego), jest już niedługa 
droga do usprawiedliwienia 
polityki rewanżyzmu. I taki 
sens ma postulat z cytowanej 
powyżej niemieckiej publika-
cji. Autorzy piszą: „Z uwagi na 
nakaz stosowania pokojowych 
rozwiązań obowiązujących w 
prawie międzynarodowym, 
ani powrotu, ani odszko-
dowań nie można wymusić 
przemocą [przecież byłoby to 
prostsze i szybsze - dop. MP]. 
(...) Istnieje zatem zobowiąza-
nie do rozmawiania ze sobą i 
pokojowych rokowań. W tym 
sensie należy rozumieć długo-
falową politykę zbliżenia mię-
dzy dawnymi przeciwnikami. 
Również traktaty wschodnie 
z lat 70-tych i układy o do-
brym sąsiedztwie z lat 1990-
1991 służą pokojowi” (s. 191). 
Dziś ideologia wyrażona w tej 
publikacji wraz z oficjalnym 
ustanowieniem „widocznego 
znaku” staje się jawną ideolo-
gią państwa niemieckiego. Do 
tej pory mieliśmy bowiem do 
czynienia z pewnym kamu-

flażem celów polityki Berlina 
wobec Polski. Ale utrzymywa-
nie konstytucyjnych zapisów 
o granicach z 1937 r. w spra-
wie przyznawania niemiec-
kiego obywatelstwa, wreszcie 
sankcjonowanie niemieckich 
wojennych grabieży naszego 
dorobku kulturowego, zwłasz-
cza dzieł sztuki i archiwaliów 
znajdujących się w niemiec-
kich muzeach i archiwach, 
wszystko to świadczy, że ta 
polityka była realizowana tak-
że pod maską „pojednania”. 

Niemiecką politykę zagra-
niczną, w przeciwieństwie do 
polskiej, cechuje ujawnianie 
tych celów, które można zre-
alizować na danym etapie, 
a zatem posiada ona trudną 
sztukę nie tylko kamuflowa-
nia celów strategicznych, ale 
także operacjonalizowania ce-
lów etapowych i szukania róż-
nych sprzymierzeńców. Poli-
tyka Niemiec w Unii Europej-
skiej doprowadziła, jak poka-
zuje traktat lizboński, do do-
minującej pozycji Berlina w 
Europie. Dzięki zapisowi z Jo-
aniny Niemcy z tylko jednym, 
mogą zablokować wszystkie 
decyzje. Zaś ich polityka hi-
storyczna prowadzi do moral-
nej rehabilitacji i stanowi ide-
ologiczną podbudowę pod he-
gemonistyczną politykę reali-
zującą kolejne mocarstwowe 
aspiracje. Ideologia niemiec-
kiej „krzywdy” służy uprawo-
mocnianiu choćby tych po-
stulatów, które są zawarte w 
cytowanej powyżej publika-
cji. Co do dalszych celów, któ-
rym ma służyć ta ideologia, 
można snuć różne przypusz-
czenia. Groza tej ideologii wy-
nika bowiem z historycznego 
doświadczenia. Narody nasze-
go kontynentu doświadcza-
ły już skutków ideologii nie-
mieckiej „krzywdy”. Przypo-
mnę, iż po raz pierwszy po-
jawiła się ona na przełomie 
XIX i XX wieku, gdy po zjed-
noczeniu Niemiec państwo 
to poczuło się skrzywdzone 
polityką mocarstw imperial-
nych, które podzieliły między 
sobą kolonie bez udziału Ber-
lina. Niedopuszczenie do ko-
lonialnego tortu niemieckie-
go mocarstwa było tak wiel-
ką „krzywdą”, że odpowiedzią 
na tę „dyskryminację” stały się 
niemieckie zbrojenia. Z oczy-

wistymi skutkami. Drugi raz 
Niemcy przeżyły upokorze-
nie i „krzywdę”, gdy odrodzi-
ła się Polska w 1918 r., odzy-
skując część zaboru pruskiego. 
„Krzywda” była tak wielka, że 
to uczucie udzieliło się w Lo-
carno nawet mocarstwom za-
chodnim. Poczucie tej „krzyw-
dy” zmusiło nie tylko Hitlera, 
ale wcześniej demokratyczną 
Republikę Weimarską z laure-
atem Pokojowej Nagrody No-
bla Gustawem Stresemannem 
do prowadzenia polityki re-
wanżyzmu. 

Dziś współcześni Niemcy 
odkrywają niezabliźnioną i 
coraz boleśniejszą „krzywdę”. 
To memento dla Polski, której 
prezydent wylewnie dziękuje 
niemieckiej kanclerz za trak-
tat, w którym udało się jej uzy-
skać hegemonistyczną pozycję 
dla własnego kraju i zreduko-
wać rolę naszego, a rząd Do-
nalda Tuska zachowuje „życz-
liwy dystans” do „widoczne-
go znaku”, licząc na groszowe 
wsparcie nieokreślonych pol-
skich inicjatyw.

Marian Piłka
historyk, Wiceprezes Prawicy 

Rzeczypospolitej

Wszystkim, którzy 
uczestniczyli 

w ostatniej drodze
śp. Władysława 

Skubały
wyrazy 

wdzięczności
składa 

żona z dziećmi

Siostrze 
Grażynie 

i szwagrowi
wyrazy wdzięczności 

za okazaną pomoc  
i wsparcie w trudnych 

chwilach 
składa

Bogusia z dziećmi
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Kochanej Mamie

Janinie 
Krzak

W dniu 60 urodzin
najserdeczniejsze życzenia!

Aby każdy następny 
rok przynosił to,

co w życiu najpiękniejsze:
radość, szczęście i miłość!

składają:  
córki 

z rodzinami

ŻyCZENIA

Wizyta posła „w więzieniu”
Parlamentarzysta Platformy Obywatelskiej Konstanty Oświęcimski, 12 marca 
bieżącego roku gościł w Zakładzie Karnym w Nowogardzie i podległym mu Od-
dziale Zewnętrznym w Płotach. 

Poseł do nowogardzkiego 
zakładu przyjechał na zapro-
szenie Dyrektora Okręgowego 
Służby Więziennej w Szczeci-
nie płk. Andrzeja Pędziszcza-
ka i Dyrektora Zakładu Kar-
nego w  Nowogardzie, płk. Je-
rzego Dudzika.  Wizyta miał 
charakter roboczy, a jej zamy-
słem było wprowadzenie po-
sła w specyfikę pracy jednost-
ki penitencjarnej, przybliżenie 
problemów z jakimi boryka się 
więziennictwo, a także prezen-
tacja dotychczasowych osią-
gnięć. Miał on okazję zwiedzić 
zarówno nowo powstały pa-
wilon, w którym obserwował 
najlepsze wzorce budownic-
twa więziennego obowiązują-
cego współcześnie w naszym 
kraju,  jak i stary wymagający 
kapitalnych remontów pawi-

lon pamiętający czasy będące 
już odległą historią. W obu pa-
wilonach gość nowogardzkiej 
jednostki miał okazję zaobser-
wować, jak wyglądają więzien-
ne cele, rozmawiać z osadzo-
nymi  i kadrą penitencjarną. 

Aby przybliżyć posłowi ska-
lę problemów logistycznych z 
którymi boryka się jednostka 
tak duża jak Zakład Karny w 
Nowogardzie (przypomnijmy, 
że przebywa w nim 854 osa-
dzonych), gospodarze zapo-

Zadbaj o swoje zdrowie – przebadaj się z Muszkieterami!
W dniach 19-20 marca br. mieszkanki Nowogardu będą mogły wykonać mammografię w ramach prozdrowotnej kampanii „Muszkie-
terowie dla Polek”. Właściciele supermarketów Intermarché i Bricomarché po raz kolejny zachęcają kobiety do profilaktyki raka piersi 
oraz dbania o własne zdrowie.

znali go z danymi dotyczącymi 
kosztów bieżącego utrzymania 
więzienia. Zapoznali go także 
ze strukturą zatrudnienia osa-
dzonych, która osiąga w przy-
padku Nowogardu jeden z naj-
wyższych w Polsce wskaźni-
ków. 

Wizytę parlamentarzysty za-
kończono wymianą informa-
cji na temat funkcjonowania 
jednostek takich jak ta, którą 
odwiedził i skalą odczuwal-
nych potrzeb odnośnie roz-
woju więziennictwa w okręgu 
szczecińskiego. Gospodarze 

nie ukrywali, że liczą na jego 
pomoc przy pozyskiwaniu 
wsparcia dla rozwoju jedno-
stek penitencjarnych funkcjo-
nujących w regionie. Nie ma w 
tym zresztą niczego dziwnego. 
Realia zarządzania we współ-
czesnych jednostkach organi-
zacyjnych Służby Więziennej 
pomimo, że są one finansowa-
ne centralnie, skłaniają do ela-
styczność, kreatywności i w 
miarę możliwości poszukiwa-
nia pomocy w środowiskach 
poza więziennych.

Inf. własna

Badania mammograficzne w 
Nowogardzie przeprowadzo-
ne zostaną, we wtorek i śro-
dę, w specjalnie podstawio-
nym mammobusie, który sta-
nie na parkingu supermar-
ketu Intermarché, przy ul. 
Rzeszowskiego 8. Mieszkanki 
Nowogardu mogą zapisać się 
na mammografię telefonicz-
nie pod numerami: (68)  452 
77 96, (68) 452 77 17, 605 596 
655, 605 598 077.

-Wiele Polek nie zdaje so-
bie wciąż sprawy ze znaczenia 
profilaktyki nowotworu pier-
si i  zgłasza się do specjalistów 
zbyt późno. Poprzez naszą ak-

cję chcielibyśmy zwrócić ich 
uwagę na to, że wczesne wy-
krycie choroby daje szansę wy-
leczenia, a w wielu wypadkach 
ratuje także życie. Z naszą ak-
cją docieramy przede wszyst-
kim do niewielkich miejsco-
wości, w których często braku-
je profesjonalnego sprzętu me-
dycznego. Chcielibyśmy zatem 
zachęcić mieszkanki Nowogar-
du do zrobienia mammografii 
w  ramach naszej akcji – pod-
kreśla Eliza Orepiuk-Szymu-
ra, Kierownik Dyrekcji Ko-
munikacji i Informacji Gru-
py Muszkieterów.

Z bezpłatnych badań będą 
mogły skorzystać kobiety w 
wieku 50-69 lat, które w ciągu 
ostatnich dwóch lat nie miały 
wykonywanej mammografii. 
Kobiety w tej grupie wiekowej 
są bowiem najbardziej narażo-
ne na chorobę i najczęściej za-
padają na nowotwór piersi. Po-
zostałe mieszkanki Nowogar-
du będą mogły przebadać się 
za opłatą wynoszącą 80 zł.

-Badanie wykonywane jest 
przez technika elektroradiolo-
gii przy użyciu aparatu mam-
mograficznego, który nie różni 
się od tego wykonującego ba-

dania w stacjonarnych pracow-
niach mammograficznych. Ko-
biety nie powinny obawiać się 
także bólu podczas zabiegu, 
gdyż dyskomfort spowodowa-
ny badaniem jest chwilowy, a 
znaczenie regularnej mammo-
grafii jest nie do przecenienia – 
dodaje Pani Jadwiga Skiruk z 
Ośrodka „Diagnostyk” z Zie-
lonej Góry, który współpracu-
je z Grupą Muszkieterów przy 

realizacji kampanii „Muszkie-
terowie dla Polek”.

Prozdrowotna kampania 
Muszkieterów odbędzie się w 
tym roku po raz szósty i  po-
trwa od 1 marca do 29 listopa-
da. Akcja ma na celu zwiększe-
nie świadomości zdrowotnej 
kobiet, zachęcenie mieszka-
nek małych i średniej wielko-
ści miejscowości do regular-
nych konsultacji specjalistycz-

nych oraz samobadania pier-
si, a także ułatwienie Polkom 
dostępu do bezpłatnych badań 
mammograficznych. Od 2008 
r. w ramach kampanii przeba-
dało się łącznie 26 tys. Polek. 
W 2012 r. z badań mammo-
graficznych skorzystało także 
ponad tysiąc mieszkanek wo-
jewództwa zachodniopomor-
skiego.
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Sprzedam nowe, własnościowe,  
2 pokojowe mieszkanie o pow. 58 m2 
w Nowogardzie na ulicy Racibora I 4

KONTAKT:                PIB „PRO-BUD s.c.
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14
tel.: 91 39 25552; 783 570 056    www: probud-nowogard.pl

Za oknem mróz …
Choć słońce pięknie świeci. To 

człowiek już ma ochotę wyjść na 
spacer. A gdzie ukrywa się naj-
piękniejszy zakątek na takie space-
ry?, to park i jezioro serce Nowo-
gardu. Widok biegających kaczek 
po trawie, łabędzie całym stadem 
płynące po wodzie, pięknie lśniące 
jezioro w blasku słońca i nie waż-
ne, że śnieg gdzieniegdzie jeszcze 
leży i połowa jeziora jest oszronio-
na..., i tak jest pięknie.

Ale niestety, piękny urok mija w 
momencie podejścia do murków 
betonowych, które są całkowicie 
zniszczone, i to nie od dziś. To są 
właśnie dwa uroki jeziora, piękny 
blask wody w otoczeniu zniszczo-
nych murków.

Przyznać trzeba, że niemiły jest 
ten obrazek. Przyznać trzeba, że 
inni wiedzą o tym i nic z tym nie 
robią (mowa o naszym zarządzie), 

czy to po prostu bark chęci? czy 
funduszy?

Ale zapewne szybko się nie do-
wiemy. Możemy mieć tylko na-
dzieję, że jak powstanie już nad 
jeziorem molo na które są fun-
dusze (bo na niepotrzebne rze-

czy zawsze są), to nasi rządzący 
sami powinni zauważyć, że molo i 
zniszczone murki nie idą razem w 
parze, i może w końcu zaczną my-
śleć o drobnych naprawach znisz-
czonego wizerunku jeziora.

tekst i zdjęcie Monika Łukawska

Do Norwegii za 55 zł 

Nowy przewoźnik na naszym lotnisku 
W miniony piątek, na naszym lotnisku, zainaugurował regularne rejsy przewoź-
nik Wizz Air. Samolot tych linii będzie kursował na trasie Stavanger (Norwe-
gia)– Szczecin – Stavanger. 

Pierwszy samolot linii lotni-
czych Wizz Air wylądował na 
szczecińskim lotnisku w piątek 15 
marca. Airbus A-320 przyleciał 
o godz. 10.15 z norweskiego Sta-
vanger ze 157 pasażerami na po-
kładzie, w podróż powrotną, po 
25 minutach postoju zabrał 98 pa-
sażerów.   

Z okazji inauguracji regular-
nych rejsów w Porcie Lotniczym 
Szczecin-Goleniów odbyła się 
uroczystość powitania nowego 
przewoźnika lotniczego z udzia-
łem: wicemarszałka Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego - 
Andrzeja Jakubowskiego, przed-
stawiciela Miasta Szczecin – Mi-
chała Przepierę i prezesa Zarządu 
Portu Lotniczego Szczecin-Gole-
niów – Macieja Dziadosza. 

Podczas uroczystości powital-
nych, nie lada gratką dla wszyst-
kich odlatujących pasażerów był 
tort w kształcie łodzi wikingów, 
na maszcie którego już z daleka 
widać było samolot i logo linii lot-
niczej WIZZ AIR. Ten słodki pre-
zent dla wszystkich odlatujących 
pasażerów krojony, dzielony i roz-
dawany był przez naszych zna-
mienitych gości, pod przewod-
nictwem wicemarszałka Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego 
-  Andrzeja Jakubowskiego. Do-

datkowo, wszyscy nasi mali pa-
sażerowie otrzymali pamiątkowe 
maskotki, z którymi to udali się 
na pokład samolotu w swoją po-
dróż do Stavanger.

Tuż przed odlotem Airbusa zo-
stała symbolicznie przecięta wstę-
ga, inaugurując oficjalnie regular-
ne rejsy do i z Norwegii. Ostatni-
mi osobami które dokonały prze-
cięcia wstęgi byli nasi 4 letni pa-
sażerowie: Olgierd Gaweł oraz 
Anna Jońca.  

Lot do Stavanger trwa 2 godzi-
ny, a ceny biletów zaczynają się 
od poziomu 55 zł. Rejsy odbywać 
się będą dwa razy w tygodniu, 
(do końca marca w poniedziałki i 
piątki) we wtorki i soboty. Bilety  

można rezerwować przez strony 
wizzair.com i www.airport.com.pl 
oraz w dobrych biurach podróży. 

Wizz Air jest największym ni-
skokosztowym przewoźnikiem 
lotniczym w Europie Środkowo-
-Wschodniej, którego flota skła-
da się z 39 samolotów typu Air-
bus A320 latających z 16 baz na 
ponad 250 trasach pomiędzy 83 
lokalizacjami w 29 krajach. Wizz 
Air zatrudnia zespół 1.500 specja-
listów, którzy dbają o wysoką ja-
kość usług i niski koszt biletów, 
co uczyniło Wizz Air najpopu-
larniejszą linią lotniczą w 2012r., 
którą wybrało ponad 12 milionów 
pasażerów.

Opr. MS

@    Ludzie listy piszą  @ 
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Wywalczyli ćwierćfinał Mistrzostw Polski!

Nerwówka z happy endem
Juniorzy młodsi zespołu Handball Nowogard w niedzielę (17 marca), odnieśli zwycięstwo w decydującym meczu Mistrzostw Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego z Chrobrym Gryfice. Celem był awans na ćwierćfinały Mistrzostw Polski. Młodzi szczypiorniści z 
Nowogardu stanęli na wysokości zadania i pokonali rówieśników z Gryfic, dzięki czemu wywalczyli upragniony awans!

Handball Nowogard - Chrobry Gryfice 31:24 (11:8)
Skład: Adam Lebiecki, Wojtek Kopiecki, Patryk Jankowski, Konrad Królik, Dominik Kubacki, Sebastian Suchy (8), Karol Razik, Dawid Fedeńczak (7), Paweł Królik (1), 

Maciej Baranowski (3), Szymon Jakliński, Damian Baranowski (12), Trener - Bartosz Zdanowicz - (w nawiasie liczba strzelonych bramek)

Szczypiorniści z zespołu 
Handball Nowogard dosko-
nale wiedzieli o co grają i za-
częli od mocnego uderzenia. 
Rozpoczął Damian Baranow-
ski mocnym rzutem z 2 linii, 
po chwili dorzucił jeszcze jed-
ną bramkę, nie do pokonania 
zdawał się być Adam Lebiecki 
i po 7 minutach gry Nowogar-
dzianie prowadzili 4:0. Wtedy 
w grze gospodarzy coś się po-
psuło... Na niecelne rzuty go-
ści, Handball odpowiadał tym 
samym, na domiar złego w 8 
minucie Paweł Królik otrzy-
mał 2 minuty kary. Ten okres 
nowogardzcy zawodnicy prze-
trwali bez straty gola, jednak 
sami również nie potrafili po-
konać bramkarza rywali, dla-
tego przy stanie 4:0 w 11 mi-
nucie trener Bartosz Zdano-
wicz zdecydował się poprosić o 
przerwę na żądanie. W 12 mi-
nut Chrobry Gryfice zdobywa 
swoją pierwszą bramkę w me-
czu, następnie jak w transie za-
czyna bronić bramkarz gości, 
który powstrzymuje dwie nie-
mal stuprocentowe okazje dla 
Nowogardu. Niemoc przerywa 
Paweł Królik, który zdobywa 
gola na 5:2, jednak Handball 

znów „wyciąga rękę” do rywa-
li popełniając dwie proste stra-
ty. Gryfice łapią swój rytm, w 
16 minucie jest już 5:3, wyniku 
broni Lebiecki, który popisuje 
się kolejnymi interwencjami, 
minutę później Damian Bara-
nowski siada na ławce kar, na-
tomiast goście nawiązują kon-
takt zdobywając 4 gola. Za-
wodnicy z Nowogardu wraca-
ją do swojego stylu gry dopiero 
po drugim „czasie” dla trenera 
w 20 minucie meczu. Handball 
zdobywa 2 gole i prowadzi już 
8:5, następnie Adam Lebiecki 
popisuje się efektownymi in-
terwencjami, najpierw nie daje 
się przelobować, następnie po-
wstrzymuje dobitkę. W 25 mi-
nucie sędzia po raz pierwszy 
przyznaje 2 minuty kary za-
wodnikowi gości. Do końca 
pierwszej połowy zespoły grają 
gol za gol i na przerwę Hand-
ball Nowogard schodzi pro-
wadząc 11:8. Drugą połowę w 
świetnym stylu zaczynają go-
spodarze. Najpierw Damian 
Baranowski pięknie trafia od 
poprzeczki rzutem z drugiej 
linii, znów nie do pokonania 
zdaje się być Lebiecki i po 5 
minutach 2 połowy gospoda-

rze prowadzą już 14:9. Proble-
my zaczynają się przy stanie 
15:11. Szczypiorniści z Nowo-
gardu 4 razy z rzędu nie wy-
korzystują swojego ataku, na 
szczęście twarda obrona po-
zwoliła gościom skorzystać tyl-
ko z jednego „prezentu”. Nie-
moc ponownie pięknym rzu-
tem od poprzeczki przerywa 
najlepszy strzelec tego meczu 
Damian Baranowski. Jednak 
w kolejnej swojej akcji mocno 
naciskany gubi piłkę, co stwa-
rza gościom okazję do kontry- 
w efekcie faul w polu bram-
kowym i 2 minuty kary oraz 
rzut karny. Gryfice zmniejsza-
ją straty do dwóch goli, Hand-
ball gra nieporadnie, co ro-
dzi kolejną nieskuteczną ak-
cję, Chrobry odpowiada- na 
tablicy wyników w 40 minu-
cie jest 16:15 dla gospodarzy, 
trener nowogardzkiej druży-
ny ponownie zmuszony jest do 
wzięcia czasu. Zaczyna się naj-
bardziej nerwowy okres gry. 
W 42 minucie ławka trener-
ska zespołu z Gryfic wybucha 
radością, gdyż Chrobry po raz 
pierwszy doprowadza do re-
misu17:17. Tego dnia jednak 
wszelkie sportowe argumenty 

były po stronie miejscowych 
szczypiornistów. Najpierw z 
dużego kąta pięknie w bram-
ce piłkę zmieścił Sebastian Su-
chy, potem pudło rywali, szyb-
ka kontra i znów dwie bram-
ki przewagi po kolejnym tra-
fieniu Damiana Baranowskie-
go. Decydująca o losach tego 
spotkania była kolejna sytu-
acja. Najpierw efektownie bro-
ni Adam Lebiecki, Nowogar-
dzianie wyprowadzają szybką 
kontrę,  po której nieprzepiso-
wo powstrzymywany był Da-
wid Fedeńczak. Zawodnik go-
spodarzy mimo faulu zdobył 
gola, natomiast defensor go-
ści po raz kolejny przekroczył 
przepisy i otrzymał czerwoną 
kartkę. Przy stanie 21:17 po raz 
pierwszy o czas prosi trener 
gości. Na niewiele się to zdało, 
rozpoczął się koncert zespo-
łu Handball Nowogard i na 10 
minut przed końcem było już 
23:17. Rywale z Gryfic pogo-
dzili się już z porażką i pozwo-
lili gospodarzom jeszcze po-
większyć przewagę. Na minutę 
przed końcem meczu o ostat-
nią przerwę na żądanie prosi 
Bartosz Zdanowicz.  Wszystko 
po to, aby na koniec jego pod-
opieczni podziękowali swo-
im kibicom ostatnią skutecz-
ną akcją. Młodzi szczypiorni-
ści z Nowogardu rozmontowu-
ją defensywę gości i zdobywa-
ją niezwykle efektowną bram-
kę z powietrza, ku uciesze licz-
nie zgromadzonej w hali ZSO 
publiczności. Ostatni gwizdek, 
wielka radość i trener Bar-
tosz Zdanowicz „noszony” na 
rękach przez swoich zawod-
ników. Wielki sukces szczy-
piornistów z Nowogardu, te-
raz przed nimi ćwierćfinał Mi-
strzostw Polski!

KR

Powiedzieli po meczu:

Damian Baranowski: 
Udało się wam wygrać, 

choć momentami było go-
rąco? Bardzo stresujący mecz, 
każdy wiedział o jaką staw-
kę gramy. Trochę się męczyli-
śmy żeby wygrać ten mecz, na 
szczęście się udało i to jest naj-
ważniejsze. Rozumiem, że je-
dziecie na Mistrzostwa Pol-
ski żeby wygrać tytuł? Oczy-
wiście, jednak pamiętajmy, że 
tam przyjadą najlepsze dru-
żyny z całej Polski, takie potę-
gi jak Kwidzyn, czy Vive Kielce- 
na pewno będzie bardzo ciężko 
wygrać, ale będziemy chcieli się 
dobrze zaprezentować. 

Adam Lebiecki:
Gratuluję postawy, mo-

mentami byłeś nie do poko-
nania. Dzisiaj dobrze się czu-
łem, początek mieliśmy świet-
ny, skutecznie broniliśmy aż do 
tego przestoju gdy było 4-0, bo 
wtedy coś pękło. Ale doszliśmy 
do siebie w drugiej połowie, pod 
koniec było już dobrze- chłopa-
ki dali radę i co najważniejsze 
jedziemy na ćwierćfinały.

Górny rząd od lewej: Dominik Kubacki, Adam Lebiecki, Damian Baranowski, Maciek Baranowski, Dawid Fedeń-
czak, Karol Razik, Bartosz Zdanowicz; dolny rząd od lewej: Szymon Jakliński, Wojtek Kopiecki, Paweł Królik, Kon-
rad Królik, Sebastian Suchy, Patryk Jankowski. Zawodnicy Handball Nowogard w ataku na bramkę Chrobrego Gryfice
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Podsumowanie przygotowań Pomorzanina

Na koniec dwie porażki
Zakończył się już okres przygotowań Pomorzanina Nowogard. Na koniec zawodnicy z Okręgówki przegrali z Gryfem Kamień Pomor-
ski 5:1 oraz z Sokołem Pyrzyce 2:0. Jak nowogardzcy piłkarze są przygotowani do rundy rewanżowej, przekonamy się już 23 marca.

Gryf Kamień Pomorski - Pomorzanin Nowogard 5:1 (4:0) `Kamil Lewandowski
Skład Pomorzanina: Jacek Malanowski - Konrad Winczewski, Michał Laszkiewicz, Paweł Łuczak (Tomasz Wąsik), Maciej Dobrowolski - Dominik Wawrzyniak, Kamil 

Antonyk, Marcin Skórniewski, Sylwester Bednarek, Kamil Lewandowski - Maciej Gołdyn. 
Sokół Pyrzyce - Pomorzanin Nowogard 2:0 (2:0)
Skład Pomorzanina: Mateusz Krupski - Sylwester Bednarek, Konrad Winczewski, Gracjan Wnuczyński, Tomasz Wąsik - Dawid Kurek, Dominik Wawrzyniak, Kamil 

Młynarczyk, Marcin Skórniewski, Kamil Lewandowski - Krystian Miklas; Zmiennicy: Maciej Gołdyn, Dawid Langner, Paweł Łuczak, Kamil Antonyk.

Dwoma porażkami Pomo-
rzanin Nowogard kończy swój 
okres przygotowawczy do run-
dy rewanżowej w Wojewódz-
kiej Okręgówce w sezonie 
2012/2013. W czwartek rywa-
lami byli występujący w IV li-
dze piłkarze Gryfa - Kamień 
Pomorski. W tym meczu piłka-
rze z Nowogardu zameldowali 
się na boisku dopiero w drugiej 
połowie. O pierwszej można je-
dynie napisać, że zawodnicy z 
Kamienia Pomorskiego strzelili 
4 bramki nie tracąc żadnej. Po-
morzanin z większym zaanga-
żowaniem przystąpił do drugiej 

połowy, w której był dla Gryfa 
równorzędnym przeciwnikiem. 
Ostatecznie honorową bram-
kę dla nowogardzkiego zespołu 
zdobył Kamil Lewandowski, po 
ładnej dwójkowej akcji z Ma-
ciejem Gołdynem. Podopiecz-
ni Tomasza Surmy stworzyli 
jeszcze kilka dogodnych sytu-
acji, jednak zabrakło skutecz-
ności. Po zmianie stron defen-
sywa Pomorzanina również nie 
ustrzegła się błędu, Gryf do-
rzucił jeszcze jedną bramkę i 
wynik zakończył się wysokim 
zwycięstwem IV ligowców 5:1. 

W niedzielę natomiast no-

wogardzki zespół rozegrał swój 
ostatni sparing- niestety rów-
nież przegrany. Tym razem lep-
si okazali się piłkarze Sokoła 
Pyrzyce, którzy spokojnie po-
konali Pomorzanina 2:0. 

O dziwo, Sokół wcale nie pre-
zentował się lepiej, zawodnicy z 
Nowogardu nieco lepiej opero-
wali piłką, jednak nie potrafili 
udokumentować tej gry choć-
by jednym golem. Miejmy na-
dzieję, że skuteczność powróci 
23 marca, wówczas Pomorza-
nin w Radziszewie spotka się 
na inaugurację rundy rewanżo-
wej z liderem- Odrzanką. Wy-

gląda na to, że przed sezonem 
w najlepszej formie zdają się 
być napastnicy. Krystian Mi-
klas w 10 meczach sparingo-
wych strzelił 10 goli, Kamil Le-
wandowski występujący tuż za 
jego plecami ustrzelił 5 bramek. 
Niestety, dużą bolączką pozo-
staje obrona, w sparingach Po-
morzanin stracił aż 26 goli! To 
o 10 więcej niż podczas trwania 
całej rundy jesiennej... Sparin-
gi jednak to nie mecze o punk-
ty, a w jakiej formie znajdują się 
nowogardzcy piłkarze, przeko-
namy się 23 marca. Mamy in-
formację dla wszystkich, którzy 

chcieliby obejrzeć pierwszy wy-
stęp Pomorzanina po przerwie 
zimowej. Istnieje duże prawdo-
podobieństwo, że klub zorgani-
zuje transport dla kibiców. Wa-
runek jest jeden: w dniu me-
czu wymagana jest odpowied-
nia liczba chętnych, czyli oko-
ło 15-20 kibiców, którzy będą 
się zbierać na Placu Wolności 
przed meczem. Więcej infor-
macji w piątkowym wydaniu 
DN, w którym m.in. wywiad z 
kapitanem pierwszego zespołu 
Krystianem Miklasem.

KR  

Przygotowania Pomorzanina 2013 r.:
19 stycznia - Memoriał im. Mieczysława Koła
26 stycznia - Pomorzanin Nowogard - Promień Mosty 4:3
2 lutego - Pomorzanin Nowogard - Kluczevia Stargard 1:4
9 lutego - Pomorzanin Nowogard - Sparta Gryfice  5:1
16 lutego - Pomorzanin Nowogard - Jeziorak Szczecin 3:6
23 lutego - Pomorzanin Nowogard - Orzeł Łożnica   1:0
25 lutego - Pomorzanin Nowogard - Wicher Brojce  2:2
27 lutego - Pomorzanin Nowogard - Światowid Łobez 3:0
2 marca - Pomorzanin Nowogard - Ina Goleniów  2:3
14 marca - Pomorzanin Nowogard - Gryf Kamień Pom. 1:5
17 marca - Pomorzanin Nowogard - Sokół Pyrzyce  0:2
Zwycięstwa - 4, Remisy - 1, Porażki - 5, Gole strzelone - 22, 

Gole stracone - 26, 
Strzelcy: Krystian Miklas - 10 bramek, Kamil Lewandowski - 

5 bramek, Gracjan Wnuczyński - 2 bramki, Dawid Kurek, Kon-
rad Winczewski, Kamil Antonyk, Jarosław Fijałkowski, Sławomir 
Paszkowski - 1 bramka. 

Przerwa zimowa dobiega końca, w najbliższą sobotę Pomorzanin czeka bardzo ważny mecz z liderem

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

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

SKUP ZBOŻA  
W REDLE

żyto, pszenżyto
szybka płatność

tel. 603 055 292

Kupię grunt lub 
gospodarstwo 

rolne  
tel. 664 944 635

Pomóżmy sobie!
•	 Przyjmę narożnik pokojowy  tel. 665 - 566-856
•	 Przyjmę  wersalkę z fotelami oraz szafkę na dziecięce ubrania tel. 883-241-291 
•	 Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie, ławę pokojową i TV  tel.782-556-716
•	 Przyjmę fotel do biurka, informacja tel. 504-874-397 lub pod nr tel. red. 91 22-165 
•	 Przyjmę 2 fotele  jednoosobowe do spania dla dzieci  oraz narożnik pokojowy- tel.516 648-561 
•	 Przyjmę sprawną pralkę automatyczną tel.721 469-710 
•	 Przyjmę  fotel jednoosobowy do spania dla dziecka lub wymienię za łóżeczko dziecinne z wy-

posażeniem tel. 783-231-040 
•	 Przyjmę segment pokojowy, używaną pralkę  oraz używany  komputer PC  tel.512174371 
•	 Przyjmę tapczan dwuosobowy do spania  tel. 514-466037 
•	  Proszę o dywan dla dziecka w wym. 3m/ 3m tel. 798 725 822 

DLA PAŃ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ 

z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia 6 

kwietnia 2013r. organizuje wyjazd na badania mammograficz-
ne do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publicz-

ny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godz. 8.30-14.00 tel. 91 
3921356 wew 122 , oraz u Lidii Bogus tel. 505393636 po godz. 
14-ej.

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam prezes Fundacji 
Lidia Bogus

Zapraszamy Panie rocznik 1963, ponieważ w tym roku po raz 
pierwszy nabyły uprawnienia do bezpłatnych badań mammo-
graficznych finansowanych z NFZ.
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

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

Dzień z „Chłopską Szkołą Biznesu”  
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
Wtorek (12 marca) upłynął uczniom ZSP im. Stanisława Staszica w Nowogardzie pod znakiem 
gry w „Chłopską Szkołę Biznesu”, która zdobyła już rzesze wiernych fanów.

Rozgrywki rozpoczęły się rano i trwały przez kilka go-
dzin. Zawodnicy byli podzieleni na 4 grupy po 11 drużyn. 
Rywalizacja wzbudziła wielkie emocje, wszyscy uczestni-
cy byli bardzo zaangażowani w grę – w końcu na najlep-
szych czeka następny etap w Goleniowie, w którym na-
grodą będzie wyjazd do Warszawy. W czasie rozgrywek 
uczniami opiekowały się Pani Sylwia Antczak i Pani Jo-
wita Pawlak. Z naszej szkoły do kolejnego etapu przeszło 
20 drużyn dwuosobowych. Najwyższe wyniki osiągnęli:

1. Adam Ciesiński i Aleksander Gełomej z klasy IV 
TH (83 punkty)

2. Emilia Nowosad i Janina Grzybowska z klasy IV 
TE (74 punkty)

3. Beata Żelejko i Agata Augustynek z klasy II TE 
(70 punktów)

Życzymy powodzenia w dalszym etapie!
Monika Romasłowska

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie
 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

im. Stanisława Staszica  
w Nowogardzie

ZAPRASZAJĄ 
Uczniów trzecich klas gimnazjalnych 

na DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

w dniu 10 kwietnia 2013 od godziny 9.00
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MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

KUPIĘ SILNIKI
elektryczne, spalinowe, spawarki, 
części samochodowe - stan bez 

znaczenia.  
Niesprawne, stare, zniszczone.

Tel. 510 815 498

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

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

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

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. dent. Ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

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

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

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Morfeusz - 91 577 66 85

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

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

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

PROMOCyJNE ZESTAWy 
OBIADOWE 12 zł

WTOREK 19.02
Zupa grochowa z kiełbasą
Pierogi z mięsem
ŚRODA 20.02
Krupnik staropolski
Placki po węgiersku, surówka
CZWARTEK 21.02
Kapuśniak z kwaszonej kapusty 
Soczysta pierś z kurczaka w cieście, ziemniaki, surówka
PIĄTEK 22.02
Czerwony barszczyk
Krokiety z kapustą i pieczarkami
OBIADY RÓWNIEŻ Z DOSTAWĄ DO DOMU!!!

 ZAMÓW TEL. 91 392 24 24 / 608 053 371

Pomorzanin II remisuje z Błękitnymi Trzygłów

Dużo strzelili, ale też dużo stracili...
W niedzielę piłkarze drugiego zespołu Pomorzanina rozgrywali kolejny swój mecz kontrolny. Tym razem rywalami byli piłkarze Błę-
kitnych Trzygłów. Oba zespoły zaaplikowały sobie po 4 gole. Cieszyć może dobra skuteczność, jednak defensywa pozostawia jeszcze 
sporo do życzenia...

Błękitni Trzygłów - Pomorzanin II Nowogard 4:4 (1:2) `Szymon Chmielnicki, Krzysztof Domanowski, Artur Jurczyk x2
Skład Pomorzanina II: Buczkowski, Domanowski, Skrzecz, Fijałkowski, M. Podbiegło, R. Podbiegło, Kaczmarek, Jurczyk, Cyran, Chmielnicki, Pokorski; Zmiennicy: 

Kram, P. Laszkiewicz, Połatyński

Obydwa zespoły sprawia-
ły wrażenie, jakby gra obron-
na w tym meczu nie miała 
znaczenia, stąd też taki, a nie 
inny wynik. Pierwszą bramkę 
dla nowogardzkiej drużyny 
zdobył Chmielnicki. Jeszcze 

przed przerwą piłkarze obu 
ekip zdołali zdobyć po golu. 
Dla Pomorzanina do siat-
ki trafił Domanowski, zatem 
do przerwy „rezerwowi” pro-
wadzili 2:1. Po zmianie stron, 
to jednak Błękitni prezen-

towali się nieco lepiej, cze-
go efektem były trzy zdobyte 
gole. Pomorzanin II również 
był w stanie coś jeszcze „do-
rzucić” i tak po dwóch tra-
fieniach Jurczyka ostatecznie 
drugi zespół wysoko remisu-

je z Błękitnymi 4:4. Następ-
nym przeciwnikiem piłkarzy 
występujących w B Klasie bę-
dzie drużyna Sowianki Sow-
no. Zespół ten, tak jak i Błę-
kitni Trzygłów gra w A Kla-
sie, jednak o zupełnie inne 

cele, gdyż Błękitni walczą o 
awans, natomiast Sowianka 
o utrzymanie. Mecz zostanie 
rozegrany na boisku w Pło-
tach, w niedzielę (24 marca) 
o godzinie 13:00.

 KR
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NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam nowy lokal pod sklep spożyw-
czy na os. Gryfitów. Tel.  695 264 594, 783 
570 060.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje przy ul: 
Bankowej I piętro. -783 570 060 

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. Piłsudskie-
go 2a. 602 350 301

• Studio reklamy Vizart wynajmę pow. 
Reklamową 6,5x3m w Nowogardzie 
przy ul. Warszawskiej 11 od 13.06. Tel.  
605 522 340

• Sprzedam dom jednorodzinny w Nowo-
gardzie ul. Jesionowa 3. 604 284 597

• Sprzedam lub zamienię na mieszkanie 
duży dom po kapitalnym remoncie na 
działce 1400 m2 w miejscowości Glicko. 
Cena 380.000 zł Tel.  692383706 

• Kupię mieszkanie bezczynszowe/ ni-
skoczynszowe, min 3pokojowe, 60-80m 
791443026

• Sprzedam nowe, własnościowe, 2 poko-
jowe mieszkanie, 58 m kw, na os. Gryfi-
tów. Tel.  783 570 060

• Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe - 
918521437 

• Do wynajęcia lokal handlowy. – 
660143840 

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 
1138 m2 w Żdżarach – 3km od Golenio-
wa + projekt, prąd na działce. Cena 59 tys. 
zł. Tel.  608 673 811

• Do wynajęcia mieszkanie 2 lub 3 pokojo-
we urządzone. Tel.  693850197

• Stancja dla uczniów, pokój 2 osobowy, 
osobne wejście, Tel.  609 307 327

• SPRZEDAM - mieszkanie 3 pokoje III pię-
tro 69, 60 m2, środkowe przy ul: Boha-
terów Warszawy Tel. 663321366 vis avis 
PZM – otu.

• Pokój do wynajęcia Nowogard. 
609 004 967

• Sprzedam mieszkanie 46 m 2 pokoje. par-
ter. Tel. 604908983. 

•  Do wynajęcia pomieszczenie 180 m2 
ogrzewane, ciepła woda, toaleta. 609 
245 816

• sprzedam mieszkanie bezczynszowe 
62 m2 z zabudowaniami i działką 600 
655 365

• Kupię mieszkanie dwupokojowe w No-
wogardzie. 608 302 040

• Sprzedam mieszkanie własnościowe na 
Waryńskiego, 3 pokoje oraz garaż.Tel. 
605856553, 913503246 wieczorem

• Wynajmę lokal użytkowy Nowogard ul. 
Warszawska 14. 60 m2, Tel.  691 125 617

• Działka budowlana 1500 m, z warunka-
mi zabudowy. Boguszyce 39.000,- tyś zł. 
SPRZEDAM. Tel 519831390

• Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie i 
Dobrej, Tel.  91-3910010, 607607814

• Garaż do wynajęcia ul. Boh. Warszawy 21. 
Tel.  91 39 20 307

• Garaż w bloku sprzedam ul: Kowalska 
1.Tel. 784584294 

• BUDYNEK - gospodarczy 400 m2 sprze-
dam. Tel.  502853573 

• Dom na wsi 130 m kw. z działką 25 ar 
153 000 zł, Tel.  783 534 677

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe na 
parterze 50 m2 po generalnym remoncie 
91 88 41 510

• Do wynajęcia pokój z aneksem kuchen-
nym. Tel;607289286

• Posiadam garaż do wynajęcia na ul. Zam-
kowej. Tel.   880341734

• LOKAL, Handlowo- Usługowy 60 m2 do 
wynajęcia, czynsz 1500 zł + opłaty. Tel: 
913920676, 00494053169916

• Zamienię mieszkanie 67 m kw. II p. na 
dwa pokoje lub sprzedam, Tel.  667  926 
528

• Garaż do wynajęcia przy ul. 5 Marca, Tel.  
91 39 25 191

• Sprzedam mieszkanie na wsi. Tel.  517 
726 665

• Sprzedam działkę ogrodową z altan-
ką nr 461 Nowogard, ul. 15 Lutego, Tel.  
515 285 619

• Sprzedam pół domu parterowego blisko 
Nowogardu. 530 326 198

• Poszukuję do wynajęcia niedrogo dwu-
pokojowe mieszkanie. 506 696 195

• SPRZEDAM LUB WYNAJMĘ SKLEP na 
wsi 80m2,wyposażony 39.000 tyś. Tel. 
799251673.

• Sprzedam pawilon handlowy z regałami 
o powierzchni 36 m2.Tel. 601642390.

• DO WYNAJĘCIA DOMEK - na ładnej po-
siadłości 5 km od Nowogardu. TANIO. 
508 404 788

• SPRZEDAM działkę budowlaną w Nowo-
gardzie 0, 30 h.Tel. 693850197.

• WYNAJMĘ LUB SPRZEDAM MIESZKANIE 
- 4 pokojowe, bardzo niski czynsz własne 
c.o. Tel. 604441609.

• SPRZEDAM MIESZKANIE OSTRZYCA.Tel. 
692692576.

• SPRZEDAM - Mieszkanie 4 pokojowe lub 
zamienię na mniejsze Tel. 606621142.

• Sprzedam mieszkanie na wsi 55 m2.Tel. 
609633821.

• Do wynajęcia dwupokojowe pow. 36 m 
2 mieszkanie w centrum Szczecina.Tel. 
602677563.

• Do wynajęcia lokal o pow. 75,5 m 2 
przy ruchliwej ulicy z parkingiem. Tel.  
604977144.

• SPRZEDAM garaż ul. Jana Pawła. Tel. 
/608632325.

• SPRZEDAM działkę budowlaną zbrojo-
ną 476 m 2, ul: Kosynierów cena 79 tyś. 
zł Tel: 504 069 800.

• SPRZEDAM garaż ul: Poniatowskie-
go 24 energia, kanał.Tel. 602521671. 
Tel:602521671.

• SPRZEDAM - mieszkanie. Tel. 660442960.

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe przy 
ul. Zamkowej oraz garaż murowany, Tel.  
607 804 921

• Wynajmę lub sprzedam garaż na ul. Jana 
Pawła II, Tel.  607 580 172

• KUPIĘ  ZA GOTÓWKĘ OBCIĄŻONE NIERU-
CHOMOŚCI   Tel.  508 312 261

• Zamienię KAWALERKĘ III p. komunalne 
na większe najchętniej w domku wol-
nostojącym może być zadłużone. Tel.  
602423133.

• Sprzedam lub zamienię na większe kawa-
lerkę 36 m. kw. Tel.  607 602 839

• Sprzedam 2/3 domu w Jenikowie + zie-
mia 1,13 ha. Tel.  601 691 908

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe 77 
m kw. w Łosośnicy w bloku, parterowe, 
bezczynszowe, ogrzewanie własne. Tel.  
600 037 906

• Sprzedam dom w stanie surowym, za-
mkniętym. Tel.  605 548 164

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje o pow. 64 
m kw. w Goleniowie. Tel.  887 137 129

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 2 
pokojowe 45,8 m kw., I piętro, Nowo-
gard. Tel.  607 648 049

• Domy na wsi – Grunty.  Tel.  660 206 833

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 2 po-
kojowe w Nowogardzie. Tel.  664 012 380

• Sprzedam sklep w Płotach 21.000 zł. Peł-
ne wyposażenie. Tel.  669 060 659

• Posiadam do wynajęcia kawalerkę, ume-
blowaną, po remoncie kapitalnym. Na 
dłuższy okres czasu. Nowogard, ul. War-
szawska. Tel.  501 832 458

• Mieszkanie 3 pok. + garaż na ul. Zielonej 
do wynajęcia. Tel.  606 900 936

• Sprzedam mieszkanie 2 pokoje wraz 
z działką. Okolice Nowogardu. Tel.  
519 831 511

• Segment domu 60 m kw. k/Maszewa 
57.000,-. Tel.  501 307 666

• Długołęka k/Nowogardu, działka pod za-
budowę 25 ar 33.000,-. Tel.  783 534 677

• Czermnica 1,7 ha pod KRUS, dopłaty. Tel.  
725 899 426

• Dom na wsi k/Nowogardu, 155 tys.. Tel.  
889 133 882

• Posiadam do wynajęcie pokój z używal-
nością kuchni i łazienki. 604 822 643

• Sprzedam działkę rolno-budowla-
ną 4160 m2 (woda, prąd) w Bienicach. 
663 365 013

• Sprzedam działkę budowlaną w Nowo-
gardzie, ul. Rataja 0,91 ha Tel.  605 422 298

• Lokal do wynajęcia od zaraz na działal-
ność. 696 801 512

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe w 
Nowogardzie na ul. Racibiora I, 4. Tel.  39 
25 552; 783 570 056

• Sprzedam mieszkanie 66m III piętro. 
781 605 762

• Sprzedam mieszkanie 60 m2 na ul. 15 Lu-
tego, atrakcyjna cena 785 634 989

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe, 
bezczynszowe, 62 m2 w Łosośnicy 10 km 
od Nowogardu. 665 113 354

• Posiadam mieszkanie do wynajęcia dwu-
pokojowe 46 m2 w obrębie Lidla. 604 470 
067

MOTORyZACJA

• Sprzedam Skodę felicię combi LXI rok 
1999 poj. 1.3 pierwszy właściciel, cena do 
uzgodnienia. 693 877 559

• Sprzedam koło z felgą do 40 + opona. 91 
39 18 307

• Sprzedam Mitsubishi Pajero 3.2 motor 
2000 rok prod. 2000 diesel. Cena 26 000 
zł. 665 544 518

• Sprzedam Renault Kangoo, samochód 
ciężarowy rok prod. 2006 poj. 1,5 DCI 
elektr. Szyby, klimatyzacja, wspomaga-
nie kierownicy, centralny zamek + alarm 
elektr. Sterowane lusterka. Po wymia-
nie rozrządu, pompy wody, nowy aku-
mulator, wymieniony olej i wszystkie 
filtry. Nowe klocki hamulcowe, nie wy-
maga wkładu własnego. Stan bdb Tel.  
668  844  738 cena 11.000 zł do uzgod-
nienia.

• Kupię przyczepkę samochodową spraw-
ną i zarejestrowaną. 605 092 517

• Sprzeda opla Astrę, rok. 1992, 1,4 bezn. 
+ LPG, zarejestrowany, w pełni sprawny, 
cena 1200 zł, Tel.  510 680 139

• SPRZEDAM - Opel Omega B, 2,0 poj.  gaz, 

1995 r. cena 2,700,-Tel. 695982904.

• Sprzedam Renault Laguna hatchback, 
srebrny met., przeb. 119.000 km (serwiso-
wany), 04/2001, klimatronic, półskórzana 
tapicerka, el. szyby, lusterka, alufelgi 16» 
- opony zimowe, roleta szyby, stan za-
dbany, nowy serwis: olej, filtry, inne. cena 
11900 zł, Tel.  605 522 340.

• Sprzedam silnik citroen ZX 1,9 + skrzynia 
tanio. 785 040 945

• SPRZEDAM Volkswagen Vento 1,9 TD rok 
prod.1993. Cena 2 000 zł.Tel. 609966517.

• Sprzedam Audi A6 rok prod. 1997 stan 
bdb. 91 39 25 952

• Sprzedam Hondę Prelude rok prod. 1997 
stan idealny. 663 732 809

• Sprzedam Forda K 1,3 benzyna, 1998 r.  
prod. Cena  2.700,- tys. zł. Tel.  660543782.

• Sprzedam Forda Transit, osobowy, dobry 
stan, fotel 2-osobowy do sprintera, pom-
pa wtryskowa do forda, Tel.  607 310 591

• Sprzedam mercedesa Benz, automat, 
benzyna, rok prod. 1992, poj. 190. Stan 
b.db. Cena 3200 do uzgodnienia. Kontakt 
660 229 504

• Sprzedam Audi A6, rok. prod. 97. Stan 
b.db. Tel.  665 245 667

• Sprzedam Golfa III rok prod. 1997 Tel.  
600 262 231

ROLNICTWO

• Grykę sprzedam. Tel.  795 916 988

• Sprzedam słomę w snopkach i. Tel.  
782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG Tel.  
783678070

• Sprzedam tanio króliki. 669 929 717

• Kupię mieszankę zbożową dla kur. 91 
39 20 307

• Sprzedam prosiaki. Tel.  888757586 

• ORKA, talerzówka / ciężka/, siew agre-
gatem. Tel 608013995. 

• Ziemię rolną kilka hektarów tanio sprze-
dam. 889 133 882

• Sprzedam żyto paszowe i kaczki skubane 
francuskie. 511 696 751

• Kupię łubin, Tel.  668 434 849

• Sprzedam zboże, grykę, łubin. Te l. 
502853573

• K U R K I – N I O S K I Odchowane 7 ty-
godniowe. SPRZEDAŻ OD 25 III 2013 r. 
GOSPODARSTWO DROBIARSKIE ŻABO-
WO 13. Tel. 913910666

• Sprzedam kultywator Formschmit 5,20 
podwójny wałek. Cena do uzgodnienia 
Tel.  601 860 644

• Sprzedam żyto. Tel. 609480049.

• Wałki strunowe dwurzędowe do kulty-
watora szer.3 m. nowe, sprzedam. Kory-
towo 38.

• Obornik sprzedam.Tel. 793908098.

• Sprzedam siano w kostkach małych. 
500 835 336

• Sprzedam ziemniaki jadalne. 
518 488 713/714

• Sprzedam pszenicę, Tel.  668 316 103

• Sprzedam grykę, Tel.  500 841 876

• Sprzedam nowy ocynkowany parnik, poj. 
kotła 60l, cena 500 zł, Tel.  517 696 897

• Sprzedam silnik elektryczny 10kW, cena 
1000 zł do uzgodnienia, Tel.  517 696 897

• Sprzedam śrutownik bijakowy, silnik 
10kWQ, stan bdb., cena 1500 zł do uzgod-
nienia, Tel.  517 696 897

• Sprzedam trzy piły stihl, Tel.  513 088 403

USŁUGI

• MAKIJAŻ KARNAWAŁOWY PLUS RZESY - 
606979108 

• Usługi transportowe do 1 tony, Bus skrzy-
niowy i kryty. Tel.  693 716 085.

• Odśnieżanie dachów. Tel.  607 137 081.

• Firma Usługowa „Zielona”. Wynajem sal 
na: konferencje, zebrania, szkolenia. Tel.  
91 39 26 691.

• Usługi transportowe IVECO dostawcze + 
laweta + bus osobowy do 9 os. Tel.  609 
931 915, 607 580 172.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI PODŁO-
GOWYCH I INNE DROBNE NAPRAWY WY-
KONA „ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 
79 22 70

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

• Usługi transportowe Transit Max + przy-
czepa. 500 297 054.

• Bruk-lin układanie kostki brukowej. Tel.  
607 083  893, www.bruk-linnowogard.
com.pl

• Montaż ogrodzeń betonowych, farmer-
skich i innych; 695 085 470; 91 39 72 575

• Przewozy przeprowadzki Nowogard i 
okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane. 510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VIZART - oprawia-
nie prac - w 2 minuty., bindowanie, wy-
druki A3-A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, la-
minowanie A3-A4. Tylko u nas najwięk-
szy wybór okładek. Nowogard, ul. 700 Le-
cia 15 (nad sklepem zielarskim). Tel.  605 
522 340.

• Transport BUS-MAX. 784 053 493

• Usługi remontowo-budowlane, docieple-
nia. 784 053 493

• Przepisywanie prac (magisterskich, licen-
cjackich, innych), dokumentów, CV, listów 
motyw. innych. Wydruki, Ksero, także ko-
lor. Szybko i Solidnie. Studio Reklamy Vi-
zart. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). tel 605 522 340. 

• Usługi koparko- ładowarką + transport 
Nowogard. 514172446 

• Remonty i wykończenia. 601 567 369

• Nauka j. niemieckiego i angielskiego. 
Szkoła Języków Obcych „GERMANIC” 
Tel.  607  545  991, www.niemieckino-
wogard.pl

• Kursy angielskiego www.angielskino-
wogard.pl Tel.  607 545 991

• Mycie okien. 507 984 623

• J. angielski - 697583403 

• Fast – Driver, tanie usługi transporto-
we Tel.  721 230 990

• Malowanie, szpachlowanie, panele.Tel. 
788566432 

• Pogotowie budowlane. Tel. 506040641 

• Układanie Polbruk i kamienia. Solidnie, 
fachowo i tanio. 669 589 863

• Organizowanie kuligów konnych Tel. 
607739866. 

• Remonty mieszkań w środku i na ze-
wnątrz - 794 115 153 

• KOMPLEKSOWE - Docieplanie budyn-
ków, malowanie, szpachlowanie, gla-
zura, regipsy, hydraulika, adaptacja 
poddasza.Tel. 600626268.

• PRANIE DYWANÓW, WYKŁADZIN, ME-
BLI TAPICEROWANYCH, TAPICERKI SA-
MOCHODOWEJ, POŚCIELI WEŁNIA-
NEJ. SPRZĄTANIE BIUR I MIESZKAŃ. Tel. 
604373143, 794229083 

• WWW.egoleniow.pl

• Remonty mieszkań - solidnie. Tel. 
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KOMPLEKSOWE 
Docieplanie budynków, 

malowanie, szpachlowanie, 
glazura, regipsy, hydraulika, 

adaptacje podasza
tel. 600 626 268

Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny,  

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport,  Jarek Dąbrowski redaktor techniczny.   Ad res 
re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65, tel./fax 91 392 50 87; 

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

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

ROZKŁAD JAZDy BU SÓW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E;  
12:25E;   13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E;  
11:55E;  14:00E;  15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZyK - Linia Regularna  
 TEL.   607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

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

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

ROZKŁAD JAZDy POCIĄGÓW
SZCZECIN
5.07 (D), 6.20 (1), 7.52, 10.57 (D), 12.48 (2), 14.59 (3), 

16.50. 18.48.

KOŁOBRZEG
7.50 (1), 10.03 (2), 11.49, 13.57 (D), 15.49, 17.47 (3), 20.33

LEGENDA;
D - w dni robocze 
1 -  pon. do soboty.
2 - w soboty, niedziele i święta
3 - oprócz soboty.

SKŁAD 
DREWNA 

BUDOWLANEGO 

KULICE 2A
więźba dachowa, 

krawędziaki, deska, 
łata, kontrłata

Cena producenta
Tel. 726 169 098

ZAPRASZAM

Kino „ORZEŁ”
ZAPRASZA

23.03.2013 godz. 19.00
24.03.2013 godz. 19.00

BEJBI BLUES

Dramat obycz., Polska, 2012, 105’
12 zł,  11 zł ulgowy, od lat 15

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2,4,6); 9:10(1,3,5,7); 10:05(A); 10:30(A,7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A,7); 14:05(A); 14:20(A,7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A,7); 16:50(A); 17:50(A,7); 18:20(A,7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A,7); 9,00(7,R); 9:25(A); 10:05(A,7); 10:40(A,7); 
11:40(A); 11:55(A,7); 12:20(A,7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A,7,R); 14:20(7); 14:30(1,3,5,7); 
14:35(2,4,6); 14:45(A,7); 15:15(A,7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A,7); 18:05(A,7,R); 19:05(A,7); 
19:25(A,7); 19:40(A,7); 20:15(A,7),
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A,7); 9:45(7,R); 10:10(A); 10:50(A,7); 
11:29(A,7); 12:26(A); 12:41(A,7); 13:05(A,7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A,7,R); 15:05(7); 
15:15(1,3,5,7); 15:20(2,4,6); 15:30(A,7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A,7); 18:50(A,7,R); 
19:50(A,7); 20:10(A,7); 20:35(A,7); 21:00(A,7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD
Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piąt-
ku oprócz świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świę-
tami; 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, 
czwartki, soboty oprócz świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz 
świąt; R – kurs do Reska

507369956

• TRANSPORT – PRZEPROWADZKI szybko – 
tanio. Tel. 696138406

• DUR - DACH pokrycia i remonty dachów. 
691 621 141

• Dachy, docieplenia. 785 562 104

• Docieplanie budynków, malowanie, szpa-
chlowanie, glazura, hydraulika, regipsy, 
adaptacja poddaszy, Tel.  600 626268

• TANIE SPRZĄTANIE biur, domów, miesz-
kań, osiedli, mycie okien, porządki w 
ogrodzie Tel.  721 230 990

• Kompleksowe remonty mieszkań, re-
gipsy, szpachlowanie, malowanie, pa-
nele, terakota, glazura, instalacje wod-
ne, centralne ogrzewanie, szybko so-
lidnie. Tel.  724 814 797, 694 196 159

• KOREPETYCJE Z MATEMATYKI PRZYGO-
TOWANIE DO ZALICZEŃ DLA LICEALI-
STÓW ORAZ GIMNAZAIALISTÓW Tel: 
723328678 e-mail matmand@op.pl

• ZAKŁAD RADIOWO – TELEWIZYJNY NA-
PRAWA sprzętu RTV, Kosmalski ul; Ponia-
towskiego 7.Tel.  913921110, 603584553

• Ocieplenie, remonty i dachy, Tel.  
692 562 306

• Korepetycje matematyka: SP, gimnazjum. 
532 557 381

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sawicki ul. Kazi-
mierza Wielkiego 7.Tel. 913920737.

• REMONTY MIESZKAŃ - docieplanie, ka-
felkowanie, tynkowanie, szpachlowanie, 
malowanie, regipsy.Tel. 880690659.

• Naprawa  ,  regulacja  okien  ,  drzwi  PCV  
i  drewna  -  695181070 –

• CHEMIA - KOREPETYCJE.Tel. 609307327.

• Zamów fryzjera do domu. Tel.  693  515 
032

• Szpachlowanie, malowanie, panele, re 
gipsy. 789 146 025

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopo-
we, emerytalne – Niemcy, Holandia, An-
glia, Irlandia, Dania, Belgia, Austria, Wło-
chy, Norwegia, USA. Tel.  71 385 20 18 lub 
601 759 797

• Zatrudnię kucharkę. 695 044 663

•  PRZYJMĘ DO PRACY W GOLENIOWIE - 
osobę z doświadczeniem w prasowaniu 
odzieży Tel.  608302040 

• Ferma norek w Maszkowie zatrudni 
osoby do pracy sezonowej, możliwość 
stałej pracy, 605 284 748

• ZATRUDNIĘ - KONSULTANTA ORIFLA-
MA, bezpłatne wpisowe, prezenty.
Tel:604189118

• Przyjmę do pracy mechanika od kosia-
rek i pilarek spalinowych. 608 328 095

• KOREPETYCJE - MATEMATYKA.Tel. 
532557381.

•  Zaopiekuję się dzieckiem. Tel. 660442960.

• Zatrudnimy osobę z aktualnym orze-
czeniem o stopniu niepełnosprawno-
ści do prostych prac porządkowych. 
Tel;913925275.

• PODEJMĘ pracę  - kierowca C+E  z  do-
świadczeniem. Polska, Szwecja, Norwe-
gia lub po kraju. Posiadam podstawowe 
ADR. Tel.  663965088 

• Młody mężczyzna poszukuje pracy od za-
raz 663 565 516

• Przyjmę do pracy handlowców i dorad-
ców klienta. 609 158 106

• Potrzebny pracownik ze znajomością j. 
niemieckiego 781 060 250

• Zatrudnię kucharkę/kucharza. 
609 578 196

INNE

• Sprzedam drewno kominkowe i opałowe. 
Transport. Tel. 691466441

• Sprzedam drewno bukowe i dębowe po-
cięte i porąbane- 603 353 789

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, srebrna, 4 
elementy: wzmacniacz, tuner przestrojo-
ny, korektor, deck szuflada, stan idealny, 
używana sporadycznie, cena 780 zł do 
uzgodnienia. Tel.  605 522 340.

• Sprzedaż drewna kominkowego i opa-
łowego atrakcyjna cena - 726 649 215 

• Sprzedam sukienkę komunijną. Tel. 
692069168 

• SPRZEDAM - DREWO KOMINKOWE I OPA-
ŁOWE.TEL 667788820

• Sprzedam klatki na króliki wraz z kotnika-
mi. 507 198 932

• KUPIĘ ZŁOTO. Tel.  787809825

• Sprzedam rębak do gałęzi. Tel. 604952571

• SPRZEDAM – Owczarki niemieckie. Tel. 
913910656

• SKUP PIŁ niesprawnych i zatartych, 
Sihl, Husqvarna, cena 100 zł, Tel.  721 
668 245, dojazd do klienta.

• Sprzedam magiel do pościeli stary trzy-
wałkowy ze stołem, Tel.  91 39 20 608

• SPRZEDAM - meble stylowe 3 segmen-
ty, koloru ciemnego cena 600,00zł. /do 
uzgodnienia/. Tel. 724049451. 

• 43 / 44 - Sprzeda drewno, gałęziówkę i 
zrębki opałowe. Tel 509821040

• SPRZEDAM narożnik lewy, trójkę, dwójkę, 
jedynkę + pufa. Lodówkę INDESIT, stolik 
okrągły /rozkładany/. Tel.  784680032 

• Drewno opałowe, kominkowe, gałęziów-
ka, sprzedam, Tel.  772 050 889

• Oddam szczeniaka 3 m-ce odrobaczony. 
886 482 794

• SPRZEDAM - Harmonię 40 – basową w 
dobrym stanie.Tel. 511627210

• SPRZEDAM - koncentrator tlenu i wó-
zek inwalidzki w dobrym stanie. Tel: 
882413611

• Sprzedam meble kuchenne. Tel 
782452026.

• TANIO - Sprzedam dwa fotele i ławę.Tel. 
507228736.

• SPRZEDAM suknie ślubne od 200 zł, ma-
nekiny, lady 2 szt. Tel. 604919210.

• Karp kroczek sprzedam. 91 39 18 297

• SPRZEDAM - sypialnię i 4 krzesła kuchen-
ne. Tel. 510243843.

• Oddam dwa psy, Tel.  513 088 403

• Sprzedam prosiaki, Tel.  695 495 404

• Owczarek niemiecki, pięciomiesięczny, 
mocna budowa, ładni rodzice na miejscu, 
Tel.  91 392 18 28

• Sprzedam wózek dziecięcy gondola + 

spacerówka Tako Perso w bdb. Stanie, 
mało używany, Tel.  784 056 335

• Sprzedam wypoczynek kanapa + 2 fotele 
cena 600 zł. Tel.  504 703 568

• Sprzedam kontener 6 x 2,5 m. Tel.  
696351157.

• Do  wynajęcia  lokal  20 m2 ,w centrum  
na działalność usługową. Tel.  508105332.

• Oddam psy labradory 8-tygodniowe. Tel.  
535 158 948

• Zadbaną meblościankę pokojową sprze-
dam. Cena 250 zł. Tel.  609 541 122

• Kupię norki z umiejętnością włamywania 
się do klatek. Tel.  607 586 562

• Stanowisko wolne w salonie fryzjerskim 
dla manicurzystki. Tel.  91 392 35 40

• Oddam szczeniaka owczarka niemieckie-
go w dobre ręce. 661 933 969

• Kupię stelaż namiotu pod warzywa. 
726 080 633

• Sprzedam Viora Max 250 zł. Tel.  609 931 
915
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ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

POŻyCZKA
Szybko, Tanio, Profesjonalnie

od 10 000 zł
• Specjalna oferta dla zadłużonych
• Dla osób fizycznych i  prowadzących 

działalność gospodarczą  
(nie wymagamy zaświadczeń z ZUS i US)
Tel. 91 818 25 36 • kom. 730 851 444

Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

TYGRYSEK

BAWIALNIA
dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA 
tel. 504 872 700 Z DOWOZEM DO KLIENTA
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA
Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt samochodowy
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Finanse - 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Zawiadamiamy, 
że w Nowogardzie 

rozpoczęła działalność  

Kancelaria 
Radców  

Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca Prawny 
Radosław Górski oraz Radca  Prawny 
Paweł Iwan. Kancelaria mieści się przy  
Pl. Wolności 9, budynek dawnego 
hotelu „Cisy”, pokój nr 8 (parter). 

Telefony do Kancelarii: 
788-802-101, 694-403-733

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

Soczewki 
progresywne  - 20%

Soczewki fotochromowe
i barwione  - 25%

Wiosenne Promocje

środy i piątki 
specjalistyczne 
badanie wzroku

5 kwietnia 2013 r.
od 10.00 - 11.00

 udzielane będą bezpłatne porady 
prawne  w redakcji 

ul. Boh. Warszawy 7A

Zostałeś poszkodowanym w wypadku jako
kierowca, pasażer, pieszy, rowerzysta?

Twoje małoletnie dziecko zostało poszkodowane?
Straciłeś kogoś bliskiego w wyniku wypadku?

• Pokrywamy wszystkie koszty związane z prowadzeniem sprawy 
• Wynagrodzenie za naszą pracę pobieramy dopiero po skutecznym
  wyegzekwowaniu odszkodowania na rzecz naszego Klienta.

Nowogard, ul. 700 Lecia 6A,  tel. 91 391 01 17
Goleniów, ul. Konstytucji 3 Maja 30,  tel. 91 407 17 94

Zgłoś się do nas: 

Kancelaria Odszkodowawcza RUBIKON

s. 2 s. 9

Szefem naszej policji
zostanie

Małgorzata
Figura

Ewa Durska  
ze złotem ME

Stambuł 
zdobyty

Z cyklu „Nasi 
Przedsiębiorcy” 

Małgorzata 
Kołyniak

ul. Boh. Warszawy 4b
Nowogard

tel. 532 512 703 

Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe 
leczenie stomatologiczne

Lekarz dentysta

Ewa Rosa

godz. przyjęć 
pn.-pt. 10.00 - 18.00

MEGA PROMOCJA 
AUTO-GAZ KIKORZE

CENA
 WEEKENDOWA 

23-24 marca
SOBOTA - NIEDZIELA

2,59          2,29 zł

Otwarcie zakładu w Słajsinie 

Oni świętowali,  
a my będziemy płacić...

Czytaj s. 3
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EntEr  II 
laptop

 serwis - komis

naprawiamy, 
sprzedajemy, 

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

Foto tydzień

W minioną środę rozpoczęły się rekolekcje dla młodzieży z 
nowogardzkich gimnazjów i szkół średnich pod hasłem „Czas na 
remont serca i dusz”. W tym roku  prowadzi je ks. Adam Staśko-
wiak, proboszcz parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Piotra i Pawła 
w Borzysławcu koło Lubczyny. W programie spotkań oprócz ty-
powych nauk rekolekcyjnych prowadzonych w kościele są także 
koncerty i seanse filmowe. Spotkania odbywają się w dwóch no-
wogardzkich świątyniach tj. kościele pw. św. Rafała Kalinowskie-
go (gimnazja) i WNMP (szkoły ponadgimnazjalne). Na zdjęciu 
ks. Adam Staśkowiak w czasie środowego spotkania z młodzieżą 
w kościele pw. św. Rafała. 

ms

Uczymy się nie tylko w szkole. 
W ramach realizacji tematu dnia: „Te niezwykłe pojazdy” klasa III a 

ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie, wybrała się na wycieczkę 
do Zakładu mechaniki pojazdowej „ Ąuto-naprawa”. Dzieci zapoznały 
się ze sprzętem służącym do naprawy samochodów, zobaczyły części i 
akcesoria samochodowe. Na koniec każdy z uczniów zdawał egzamin 
na „Młodszego pomocnika - mechanika”. Dzieci wykazały się ogromną 
wiedzą na temat budowy samochodów. W nagrodę otrzymały certyfi-
kat z a udział w szkoleniu. Uczniowie wraz z wychowawczynią p. M. 
Florczak dziękują właścicielce warsztatu pani Marioli Kopycińskiej za 
pouczającą lekcję. 

Inf. własne.

Konkurs na komendanta rozstrzygnięty 

Dowodzenie przejmie kobieta 
Potwierdziły się nasze informacje sprzed kilku miesięcy. Nowym komendantem 
policji w Nowogardzie zostanie kobieta. Podinspektor Małgorzata Figura, bo o 
niej mowa, przejmie dowodzenie nowogardzkim komisariatem 1 kwietnia. 

Przypomnijmy, że zmiany 
kadrowe na policji mają swój 
początek w listopadzie ubie-
głego roku. Wtedy to, dotych-
czasowy komendant policji 
nadkom. Leszek Nowak, zo-
stał oddelegowany do pełnie-
nia obowiązków zastępcy ko-
mendanta powiatowego policji 
w Goleniowie. Ostatecznie na 
to stanowisko został powoła-
ny w dniu 1 lutego br. W tym 
samym czasie ogłoszono nabór 
na brakujące stanowisko szefa 
nowogardzkiej policji. Zgłosi-
ły się trzy osoby, w tym m.in. 
Mariusz Nowak, pełniący po 
odejściu L. Nowaka, funkcję 
po. komendanta komisariatu 
w Nowogardzie. 

W miniony wtorek odbył się 
ostatni etap „rekrutacji” - test 
z wiedzy o policji i przesłucha-
nie kandydatów. Wcześniej, 
chętni do objęcia tego stanowi-
ska, musieli napisać koncepcję 
pracy jednostki, a także speł-
nić wszelkie wymogi formalne 
umożliwiające uczestnictwo w 
konkursie. Kandydatów oce-
niała komisja powołana przez 
komendanta powiatowego po-
licji – Krzysztofa Targońskie-
go. Jej przewodniczącym był, 
były już komendant KP w No-
wogardzie, a obecnie zastęp-

ca szefa goleniowskiej policji, 
nadkom. L. Nowak. To on za-
rekomendował komendantowi 
KPP w Goleniowie, aby dowo-
dzenie nowogardzką policją 
przejęła podinsp. Małgorza-
ta Figura – piastująca funkcję 
zastępcy wydziału prewencji 
i ruchu drogowego Komendy 
Powiatowej w Goleniowie. Ten 
kandydaturę zaakceptował. 

Podjąłem taką decyzję nie tyl-
ko z uwagi na to, że pani pod-
inspektor dobrze się zaprezen-
towała w czasie procedury na-

boru, ale również przez wzgląd 
na dotychczasowy przebieg jej 
służby i to, co sobą reprezentuje 
– przyznaje Krzysztof Targoń-
ski, komendant policji powia-
towej w Goleniowie.   

Nowa komendant ma prze-
jąć swoje obowiązki w dniu 1 
kwietnia. Wcześniej jej kandy-
daturę, zgodnie z ustawą o po-
licji,  muszą zaopiniować jesz-
cze burmistrz Nowogardu i 
wójt Osiny. Jest to jednak tylko 
kwestia formalna. 

MS

Podinsp. Małgorzata Figura (w środku) podczas rocznej odprawy policji, która odbyła 
się w dniu 13 lutego br. w KPP Goleniów. Po lewej podinsp. Mariusz Nowak – dotych-
czas pełniący obowiązki komendanta KP w Nowogardzie. Podinsp. Małgorzata Figu-
ra (w środku) podczas rocznej odprawy policji, która odbyła się w dniu 13 lutego br. 
w KPP Goleniów. Po lewej podinsp. Mariusz Nowak – dotychczas pełniący obowiązki 
komendanta KP w Nowogardzie.

Pomóżmy sobie!
•	 Przyjmę narożnik pokojowy  tel. 665 - 566-

856
•	 Przyjmę  wersalkę z fotelami oraz szafkę na 

dziecięce ubrania tel. 883-241-291 
•	 Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie, 

ławę pokojową i TV  tel.782-556-716
•	 Przyjmę fotel do biurka, informacja tel. 504-

874-397 lub pod nr tel. red. 91 22-165 
•	 Przyjmę 2 fotele  jednoosobowe do spania dla 

dzieci  oraz narożnik pokojowy- tel.516 648-
561 

•	 Przyjmę sprawną pralkę automatyczną 
tel.721 469-710 

•	 Przyjmę  fotel jednoosobowy do spania dla 
dziecka lub wymienię za łóżeczko dziecinne z 
wyposażeniem tel. 783-231-040 

•	 Przyjmę segment pokojowy, używaną pralkę  
oraz używany  komputer PC  tel.512174371 

•	 Przyjmę tapczan dwuosobowy do spania  tel. 
514-466037 

•	  Proszę o dywan dla dziecka w wym. 3m/ 3m 
tel. 798 725 822 
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

P R O M O C J A
PÓŁ TONy OPAŁU

worek drewna  
GRATIS

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL 

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport 
Sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

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

BAWIALNIA
dla dzieci

„Tygrysek”

889 054 164
nowy nr telefonu

SKUP PRALEK
stan bez znaczenia 

(stare, niesprawne itp.)
odbieram własnym 

transportem

tel. 510 815 498

Otwarcie zakładu w Słajsinie 

Oni świętowali, a my będziemy płacić...
Kwieciste przemówienia, przecinanie wstęg, wino, szampan, wędzona kiełbasa i muzyka na żywo– tak w skrócie można opisać, wczo-
rajsze,  uroczyste otwarcie zakładu gospodarki odpadami w Słajsinie, połączone z 10 leciem powstania Celowego Związku Gmin RXXI, 
który wybudował wartą ponad 100 milionów instalację. 

Uroczystość była podzielo-
na na trzy części. Najpierw za-
proszeni goście zjechali się do 
Słajsina. O ich bezpieczeństwo 
dbały patrole policji, które 
można było spotkać w drodze 
do wsi. Wśród kilkudziesięciu 
oficjeli, obok przedstawicie-
li RXXI, obecne były władze 
samorządowe, reprezentujące 
administrację na szczeblu wo-
jewództwa, powiatu i poszcze-
gólnych gmin – członków Ce-
lowego Związku, Zakładu Kar-
nego, Policji, i innych zaprzy-
jaźnionych instytucji.  Z za-
proszenia nie skorzystali mini-
strowie gospodarki, środowi-
ska, a także rozwoju regional-
nego. Nie było również przed-
stawicieli Urzędu Wojewódz-
kiego. 

Po krótkim przywitaniu, 
przecięto symboliczną wstęgę, 
używając do tego kilkudziesię-
ciu par nożyc, a  ks. dziekan 
Kazimierz Łukjaniuk udzie-
lił błogosławieństwa, modląc 
się za pracowników zakładu. 
Mimo niesprzyjającej pogo-
dy, jak na pierwszy dzień wio-
sny, goście zwiedzili kilka naj-
ważniejszych fragmentów linii 
sortowniczej. Niestety w tym 
dniu personel zakładu miał 
wolne od pracy, stąd też nie 
było możliwości, by na żywo 
przyjrzeć się jak przebiega se-
gregacja śmieci. 

Regionalny Zakład Gospo-
darowania Odpadami rozpo-
czął działalność z początkiem 
bieżącego roku. Inwestycja zo-
stała w dużej mierze sfinanso-
wana ze środków unijnych (64 
mln złotych). Poza tym R-XXI 
zaciągnęło pożyczkę od Na-
rodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w kwocie 15 mln 
zł, którą poręczyło kilka gmin 
członkowskich, w tym Nowo-
gard.  Projekt powstał w celu 
stworzenia kompleksowego 
systemu obejmującego: zbie-
ranie, odzysk i unieszkodli-
wianie całego strumienia od-
padów komunalnych wytwo-
rzonych na terenie 27 gmin 
wchodzących w skład  Związ-
ku. Wykonawcą robót budow-
lanych w trakcie projektu zo-
stała firma „Budimex SA”. 

Serce zakładu i zarazem 

główna siedziba Związku  
znajduje się właśnie w  Słajsi-
nie. Tu wybudowano linię sor-
towniczą, składowisko i kom-
postownię oraz zaplecze biu-
rowe. Powierzchnia całego te-
renu zakładu wynosi 18,6 ha.  
W trzech innych gminach tj. w 
Kamieniu Pomorskim, Draw-
sku Pomorskim i Świnoujściu 
powstały stacje przeładunko-
we wraz z zapleczem do ma-
gazynowania odpadów oraz 
placami kompostowania od-
padów zielonych. Na chwilę 
obecną w CZG R-XXI zatrud-
nione są 103 osoby, w tym 22 
osoby w administracji Związ-
ku, 52 osoby przy obsłudze in-

stalacji RZGO w Słajsinie i 29 
osób na stacjach przeładun-
kowych odpadów. Obecnie 
dziennie przyjmowanych jest 
około 260 ton odpadów komu-
nalnych zmieszanych do prze-
tworzenia na liniach segrega-
cji. Na razie zakład pracuje na 
„pół gwizdka”. Docelowo bę-
dzie mógł przyjmować dwa 
razy tyle odpadów na dobę, co 
ma dać 120 tys. ton rocznie. 

Konferencja prasowa 
Tuż po obejrzeniu Zakła-

du dla zaproszonych dzienni-
karzy zorganizowano krótką 
konferencję prasową. Oprócz 
DN obecny był Kurier Szcze-
ciński, TVP Info oraz Kazi-
mierz Rynkiewicz, wydawca 
gazet lokalnych m.in. w po-
wiatach łobeskim i gryfickim. 
Na pytania mediów odpowia-
dali przewodniczący zarządu 
RXXI Antoni Bielida (prze-
wodniczący RM w Nowogar-
dzie), przewodniczący wal-
nego zgromadzenia związku, 

Andrzej Szczygieł (burmistrz 
Gryfic) oraz Jolanta Kamińska 
– Borak, kierownik jednostki 
realizującej projekt. 

To pierwsza kompleksowa in-
stalacja, która powstała na tym 
terenie. Dzięki niej mieszkańcy 
mają zapewniony odbiór odpa-
dów komunalnych.  Nie wia-
domo, czy dzisiaj gminy same 
sprostałyby temu zadaniu– 
mówił A. Bielida. 

Dziennikarzy oprócz pytań 
związanych z kwestiami tech-
nicznymi otwartego zakładu, 
interesowały przede wszyst-
kim koszty jego utrzymania, 
szczególnie dość rozbudowa-
nej kadry administracyjnej (22 

osoby na 100 zatrudnionych). 
Przedstawiciele związku RXXI 
nie potrafili odpowiedzieć na 
te pytania.  Jolanta Kamińska 
– Borak powiedziała, że będzie 
to możliwe za kilka miesięcy, 
gdy zakład w pełni „rozwinie 
skrzydła”.  Burmistrz Gryfic 
dodał, że być może pracowni-
ków zakładu jeszcze przybę-
dzie. 

Pytano także o sprawę dobo-
ru osób, które zatrudniono w 
Słajsinie. Nie jest tajemnicą, że 
wśród pracowników zakładu 
jest wielu sympatyków i człon-
ków SLD, radnych i członków 
rodzin obecnej kadry kierow-
niczej sortowni. Ja nie dzie-

lę pracowników ze względu na 
ich przynależność partyjną. Li-
czy się dla mnie to, czy ktoś po-
trzebuje pracy i czy dobrze ją 
wykonuje – odpowiadał prze-
wodniczący Bielida. Zapewne 
miał na myśli m.in. Jerzego Ja-
błońskiego, szefa powiatowych 
struktur SLD, byłego starostę 
goleniowskiego i wiceburmi-
strza Nowogardu, obecnie za-
trudnionego w RCP-ie przez 
szczecińską fundację Talent-
-Promocja-Postęp. 

Sporo czasu poświęcono tak-
że na źródła dochodu Związ-
ku. Wiadomo, że  zakład bę-
dzie utrzymywał się głów-
nie ze skupowania śmieci, 

Było wino i śpiew... zabrakło tylko tańców...

Zwiedzanie zakładu
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zebranych od mieszkań-
ców gmin zrzeszonych w 

RXXI. Dla obywateli oznacza 
to jak na razie tylko duże pod-
wyżki. Dla przykładu, dd 1 lip-
ca, w gminie Nowogard cena 
za śmieci wzrośnie najmniej 
do 27 złotych od osoby. To m. 
in. efekt podniesienia przez 
Związek cen śmieci przyjmo-
wanych na bramie zakładu w 
Słajsinie  z kwoty 164,20 zł/t w 
roku 2010, do 240 zł/t w roku 
2013.  A. Bielida twierdził, że 
ceny zaproponowane przez 
RXXI są i tak jednymi z naj-
niższych w kraju. 

Bal w Wilii Zbyszko 
Z zaśnieżonego i zimnego 

Słajsina, goście przenieśli się 

do ciepłych sal restauracji Wil-
la Zbyszko w Warnkowie. Tam 
odbyła się trzecia i ostatnia, ale 
jakże podniosła część uroczy-
stości uczczenie 10-lecia ist-
nienia RXXI. Przy suto zasta-

wionych stołach (markowy 
alkohol, ekskluzywne zimne 
przystawki, tradycyjne wyroby 
wędliniarskie) szefostwo RXXI 
postanowiło podziękować so-
bie i zaproszonym gościom za 
wybudowanie Zakładu. Wszy-
scy  otrzymali okazjonalne od-
lewy i medale. Były też nagro-
dy pieniężne, które przyznano 
pracownikom Związku. Otrzy-
mała je m.in. księgowa i kie-
rownik projektu budowy. 

Zebranym czas umilały krót-
kie wstawki muzyczne, jedne-
go z nowogardzkich artystów. 
Na zakończenie podano go-
rący obiad, by o pustym żo-
łądku, zacni goście Ziemi No-
wogardzkiej nie opuścili. Przy 
wyjściu czekały na każdego 

okazjonalne prezenty, z logiem 
RXXI. 

Za wszystko, jak to zwy-
kle bywa, z pewnością zapła-
cą podatnicy, w tym przypad-

ku  wszyscy bez wyjątków - bo 
śmieci produkuje każdy. 

Marcin Simiński 

Wnętrze zakładu w Słajsinie - linia sortownicza

Oni świętowali, a my będziemy płacić...

Wzajemne gratulacje - A.Bielida i A. 
Szczygieł

21 marca Światowy Dzień Chorych z Zespołem Downa

Dobrze się tu czuję...
W dniu 21 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Chorych z Zespołem Downa,  z tej okazji porozmawialiśmy z Paulinką, uczestniczką 
Warsztatów Terapii Zajęciowej na ul. Boh. Warszawy w Nowogardzie i mieszkanką Nowogardu 

Dziennik Nowogardzki: 
Od kiedy uczęszczasz na te 
zajęcia? 

Paulinka: Nie pamiętam, ale 

od kiedy tu przychodzę i bardzo 
mi się tu podoba. 

A jak się tu czujesz i co tu-
taj robisz? 

Czuję się tu dobrze i mam 
dużo kolegów. Dużo maluję u 
mojej Pani Leny (opiekunki)).
Tylko czasami boli mnie głowa. 

Jakie ostatnio wykonałaś 
prace na zajęciach? 

Zrobiłam obraz ze skóry i też 
uczę się gotować. Ostatnio zro-
biłam nawet smaczny sos, a lu-
bię  jeść chleb z serem.

Jak często przychodzisz na 
warsztaty? 

Od poniedziałku do piątku w 
godz. od 08:00 do 14:00

Wkrótce Paulinko będą 
Święta Wielkiej Nocy? 

Tak. Ale najpierw będę malo-
wała jajka, a później pójdę po-
święcić święconkę do naszego 
Kościoła. Ale jest śnieg, to jakie 
będą Święta? - Chyba tylko bar-
dzo zimne. Chciałabym by było 

już słońce i żeby było ciepło. 
Kogo chciałabyś pozdro-

wić? 
Mamę, tatę, siostrę Martę, 

kolegów i koleżanki z Warszta-

tów oraz nasze wszystkie Panie 
opiekunki.  A w szczególności 
panią Lenę. 

rozmawiał: Jarek Bzowy 

Pulinka podczas układania puzzli na Warsztatach Terapii Zajęciowej

Paulinka i Grzegorz uczestnicy Warsztatów

Potrzebne nam jest boisko i przystanek PKS 
Z takim między innymi  sugestiami wystą-

pili mieszkańcy Wojcieszyna do burmistrza 
Nowogardu. W dniu 19.03.2012r. w wiejskiej 
świetlicy w tej miejscowości odbyło się spo-
tkanie robocze sołectwa. Sołtys wsi, Andżeli-
ka Saja, na wstępie przybliżyła harmonogram 
ze swojej działalności, w którym bardzo anali-
tycznie przedstawiła plany, jak również zada-
nia z działalności kulturalno -oświatowej oraz 
inwestycyjnej z roku 2012 oraz początku 2013. 
W dość szczegółowej analizie, pani sołtys po-
ruszyła bieżące sprawy oraz ustosunkowała się 
do złożonych wcześniej wniosków do władz 

miasta i powiatu. Wszystkie te wnioski mia-
ły jeden cel - usprawnić funkcjonowanie życia 
na wsi. Po wysłuchaniu wystąpienia sołtyso-
wej, głos zabrał burmistrz Nowogardu, który 
to w swoim stylu podziękował za możliwość 
uczestnictwa i przeszedł do omawiania po-
ruszanych zagadnień. Burmistrz zobowiązał 
się, że będzie partycypował z Powiatem przy  
projekcie budowy drogi, która dla mieszkań-
ców wsi jest obecnie sprawą priorytetową. 
Na prośbę mieszkańców przyznał  środki w 
kwocie  450 zł na remont ściany pieca w klu-
bie.                                               Jarek Bzowy
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Osina jest bardziej przyjazna
Czy od małego i biedniejszego można się czegoś nauczyć? W samorządzie na pewno tak. Od władz gminy Osina można choćby zaczerpnąć wiedzy 
na temat bardzo pozytywnego traktowania swoich przedsiębiorców. Niskie podatki, postępująca budowa kanalizacji, powstające świetlice wiej-
skie, ilość pozyskiwanych środków zewnętrznych, szkoły na wysokim poziomie, pozytywny klimat w Urzędzie sprawiają, że w gminie Osina swe 
domy stawia coraz więcej mieszkańców Nowogardu i okolicy. O sukcesach, ale i problemach małej gminy w dobie kryzysu rozmawiam z jej wójtem 
Krzysztofem Szwedo po dwóch latach kadencji. Warto, by wnioski z dyskusji wyciągnął burmistrz Nowogardu. Nie ma w niej być może odpowie-
dzi na wszystkie problemy, ale jest to krok, by pewne rzeczy zobaczyć z innej perspektywy.   

Marcin Nieradka: Po ponad 
dwóch latach kadencji uważa 
pan, że opłacało się kandydować 
na stanowisko wójta?

Krzysztof Szwedo: Świadom 
jestem ciążącej na mnie odpowie-
dzialności. Jestem mieszkańcem 
tej gminy od urodzenia. Z samo-
rządem jestem związany od 1990 
roku, przez dwie kadencje peł-
niłem funkcję Przewodniczące-
go Rady Gminy, a następnie by-
łem pracownikiem Urzędu Gmi-
ny, dlatego problemy mieszkań-
ców gminy były i są mi znane. 
Osina to gmina licząca niecałe 3 
tys. mieszkańców, a więc kontakty 
międzyludzkie są bardzo bliskie. 
To z jednej strony ułatwia mi, 
jako wójtowi, rozstrzygnąć daną 
sprawę, ale jednocześnie jest du-
żym obciążeniem przy podejmo-
waniu decyzji, ponieważ za każdą 
z nich stoi konkretna, znana mi 
osobiście osoba lub grupa osób. 
Ocenę swojej pracy pozostawiam 
mieszkańcom gminy.

Jak dużo z programu wybor-
czego udało się zrealizować?

- Myślę, że jest się czym po-
chwalić. Dokończyliśmy budo-
wę kanalizacji w miejscowo-
ściach Osina, Kościuszki i Kiko-
rze. Dzięki temu prawie połowa 
mieszkańców gminy jest pod-
łączona do sieci kanalizacyjnej. 
Już teraz ta inwestycja przynosi 
pierwsze efekty. Oprócz oczywi-
stego efektu ekologicznego, ska-
nalizowane tereny stały się ma-
gnesem przyciągającym nowych 
mieszkańców.  Na przestrzeni 
ostatnich dwóch lat wydaliśmy 
około 70 decyzji o warunkach za-

budowy i zagospodarowania te-
renu dla nowych domostw. Cie-
szy fakt, że u nas buduje się coraz 
więcej osób spoza naszej gminy. 
Kanalizacja terenów to sztandaro-
wa inwestycja pierwszych dwóch 
lat mojej kadencji. Były także i 
mniejsze. Budujemy i remontu-
jemy oraz doposażamy świetlice 
wiejskie, budujemy i modernizu-
jemy drogi gminne i chodniki. W 
ubiegłym roku zakupiliśmy nowy 
wóz strażacki za 650 tys. zł. Dzię-
ki środkom z gminnego konkursu 
grantowego, mieszkańcy poszcze-
gólnych miejscowości poprawiają 
wizerunek swoich miejscowości. 
Wspólnie z Radą Gminy stosuje-
my jedną zasadę, że realizujemy 
takie inwestycje, na które uzyska-
my dofinansowanie ze środków 
zewnętrznych. W ciągu dwóch 
lat udało nam się pozyskać z róż-
nych funduszy około 6,5 mln zł 
(przy rocznych dochodach rzędu 
10 mln zł). Nie było by to możliwe 
bez ciężkiej pracy i dużego zaan-
gażowania pracowników Urzędu 
Gminy, za co im dziękuję.

Jednym z celów pańskiej ka-
dencji jest uporządkowanie go-
spodarki wodno-ściekowej gmi-
ny. Co się pod tym kryje?

- Mamy już podpisaną umowę 
z Marszałkiem Województwa na 
dofinansowanie budowy nowej 
oczyszczalni ścieków w Osinie. 
Wysokość całego zadania opiewa 
na 2,5 mln zł. Około 1 mln to do-
finansowanie ze środków PROW. 
Obecnie jesteśmy w trakcie oce-
ny ofert przetargowych, w przy-
szłym tygodniu najprawdopo-
dobniej podpiszę umowę z wy-

łonionym wykonawcą. Zgodnie z 
harmonogramem w styczniu 2014 
roku nowa oczyszczalnia zostanie 
oddana do użytkowania. Oczysz-
czalnia to jednak nie wszystko. 
Planujemy również wykonanie 
kanalizacji w Redostowie i Wę-
gorzy. Koszt inwestycji wyniesie 
6 mln zł. Nasz wniosek do Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomor-
skiego na dofinansowanie tego za-
dania, przeszedł pozytywnie oce-
nę formalną. Liczymy, że zosta-
nie on zaakceptowany przez Pa-
nel Ekspertów i uzyskamy około 
3,5 mln zł na jego realizację. Jeśli 
uda nam się zrealizować tę inwe-
stycję to około 70 proc. mieszkań-
ców gminy będzie podłączonych 
do sieci kanalizacyjnej. 

Jeszcze trzy lata temu mówiło 
się o organizacji specjalnej stre-
fy ekonomicznej Osiny i Nowo-
gardu. Dziś temat umarł w obu 
gminach, a w skład strefy miały 
wejść m.in. tereny wokół Kiko-
rza.

- Nie postawiliśmy kreski na 
tym projekcje. W przedsięwzięciu 
miała również uczestniczyć gmi-
na Płoty. Władze Nowogardu za-
decydowały, iż same będą się star-
ły o organizację strefy. Jeśli im się 
uda, w ramach dobrej współpra-
cy, skorzystamy z ich doświadcze-
nia. Myślę, że przyjdzie również 
czas na strefę w Osinie. Obecnie 
przygotowujemy ofertę inwesty-
cyjną dla firm z wykorzystaniem 
terenów gminnych, prywatnych i 
agencyjnych. Powinna ona dać re-
alne skutki. 

Przyznam, że w porównaniu 
z Nowogardem w Osinie są bar-
dzo niewielkie podatki od nie-
ruchomości. To zachęca do in-
westycji. 

- Staramy się, by w okresie kry-
zysu były możliwie jak najniższe. 
W związku z tym, wraz z Radą 
Gminy, postanowiliśmy nie pod-
nosić stawki podatku od nieru-
chomości z tytułu prowadzenia 
działalności gospodarczej na 2013 
rok. Kierowaliśmy się stanem go-
spodarki całego kraju, oraz kon-
dycją naszych przedsiębiorców. 
Na ich komfortowym funkcjono-
waniu zależy nam najbardziej. 

Gmina sfinansuje remont dro-
gi dojazdowej do prywatnego 
zakładu Drew-Pol. Byli przeciw-
nicy tej inwestycji twierdzący, że 
powinien w niej partycypować 
właściciel firmy, a gmina mo-
głaby przeznaczyć środki na re-
mont innych dróg. 

- Faktycznie ta decyzja budzi-
ła kontrowersję. Radni niejedno-
myślnie zdecydowali o finanso-
waniu remontu drogi. Myślę, że to 
dobrze, bo gmina powinna poma-
gać i dbać o firmy zatrudniające jej 
mieszkańców. Ta decyzja budzi-
ła sprzeciw niektórych radnych, 
ponieważ w gminie jest duże za-
potrzebowanie na remont dróg i 
budowę chodników. Od dwóch 
lat podejmujemy w tej dziedzi-
nie działania. W latach 2011-2012 
wyremontowaliśmy część drogi 
w miejscowości Kikorze, w cen-
trum Kościuszek wybudowaliśmy 
500 metrowy odcinek drogi as-
faltowej, w Osinie powstał nowy 
chodnik. W budżecie na 2013 rok 
mamy zapisane środki na moder-
nizację drogi do kolonii Kikorze z 
dofinansowaniem z Urzędu Mar-
szałkowskiego. Wspólnie ze Sta-
rostwem Powiatowym zamierza-
my wybudować chodnik od ko-
ścioła do cmentarza w Osinie. W 
okresie wiosenno-letnim przystą-
pimy także do remontów bieżą-
cych pozostałych dróg gminnych.  

Kiedy remontu doczeka się 
droga przez Osinę? 

- Jest to droga powiatowa, więc 
jej modernizacja nie zależy od 
gminy. Stan tej drogi, jak i pozo-
stałych dróg powiatowych na na-
szym terenie, mówiąc delikatnie, 
pozostawia wiele do życzenia.  
Lobbujemy u Starosty Goleniow-
skiego o poprawę nawierzchni 
tych dróg. 

Jak wygląda sprawa tzw. „Fun-
duszu Sołeckiego” na terenie 
gminy. Czy wieś będzie miała 
wydzielone pieniądze na swo-
je potrzeby, o których wydaniu 
sama zadecyduje?

- Na marcowej sesji, Rada Gmi-
ny podjęła uchwałę o utworzeniu 
funduszu sołeckiego w 2014 roku. 
Do jego wprowadzenia przygoto-
wywaliśmy się dwa lata. Co roku 
organizowaliśmy konkurs gran-
towy dla rad sołeckich na pro-
jekty inwestycyjne i organizacje 
imprez. Miało to na celu pozna-
nie mechanizmów funkcjonowa-
nia funduszu sołeckiego. Dzięki 
grantowym pieniądzom, a przede 
wszystkim dużemu zaangażowa-
niu mieszkańców, powstały w Re-
dle i Węgorzy wiaty do wiejskich 
spotkań, w Kikorzu, Krzywicach i 
Przypólsku zagospodarowano te-
reny komunalne, mieszkańcy po-
szczególnych miejscowości zorga-
nizowali wiele atrakcyjnych im-
prez.  Wierzę w to, że wdrożenie 
od przyszłego roku funduszu so-

łeckiego przyczyni się do poprawy 
wizerunku i warunków życia na-
szych miejscowości.

Postawił pan za to na budowę 
i remont oraz doposażenie świe-
tlic wiejskich. 

- Chcemy zapewnić wszystkim 
mieszkańcom możliwość spędza-
nia wolnego czasu i organizacji 
imprez integracyjnych. Wybudo-
wane lub wyremontowane świe-
tlice maja się stać centrum życia 
mieszkańców wsi. W maju odda-
jemy do użytkowania nowobudo-
wane świetlice w Węgorzy i Krzy-
wicach. W ubiegłym tygodniu 
podpisałem umowę na przebudo-
wę świetlicy w Osinie. Jesteśmy na 
etapie przygotowania dokumen-
tacji technicznej nowej świetlicy 
dla Redostowa, której realizacja 
rozpocznie się w 2014 roku. Do-
posażyliśmy również świetlice w 
Redle i Kikorzu.  Warto zauważyć, 
że wszystkie te inwestycje otrzy-
mały dofinansowania z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

W Osinie rzuca się w oczy 
kiepski stan dawnego stadionu 
oraz brak jakiegokolwiek klubu 
sportowego.

- Brak klubu jest faktem, ale za 
to bardzo aktywnie na terenie na-
szej gminy działają Ludowe Ze-
społy Sportowe. W okresie wio-
senno-letnim organizują cykl im-
prez sportowo-rekreacyjnych fi-
nansowanych z budżetu gminy. 
Wiele sukcesów sportowych na 
szczeblu powiatu i województwa 
osiąga młodzież Zespołu Szkół 
Publicznych w Osinie. Stary sta-
dion jest w nienajlepszym sta-
nie. W 2010 roku został oddany 
do użytkowania kompleks boisk 
sportowych przy Zespole Szkół. 
To na nim skupia się życie spor-
towe miejscowości. Nie wiem, czy 
jest sens rewitalizacji starego sta-
dionu. Trzeba się nad tym zasta-
nowić wspólnie z Radą Gminy. 
Ważne, by nie wyrzucić pieniędzy 
w przysłowiowe błoto.

Z niewielkiego, bo około 10 
mln budżetu aż 3 mln gmina wy-
daje na oświatę. 

- To bardzo duża kwota, ale nie 
zamierzamy oszczędzać na oświa-
cie. Staramy się zapewnić jak naj-
lepsze warunki nauki dla naszych 
dzieci. Po koniec ubiegłego roku 
za 100 tys. zł zakupiliśmy nowego 
busa dla szkoły. Wspólnie z Radą 
Gminy stoimy na stanowisku, że 
każda złotówka wydana na kształ-
cenie dzieci i młodzieży zwróci się 
z nawiązką w przyszłości. 

Wywiad przeprowadził 
Marcin Nieradka

Porównanie bezrobocia 

Gmina Nowogard: 11,9 proc

Gmina Osina: 11,2 proc. 

Porównanie stawek podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców. 
Wypada zdecydowanie na korzyść małej Osiny.
    Nowogard Osina
1. Związanych z prowadzeniem 
    działalności gospodarczej za 1 m2 0,72 zł  0,63 zł

2. Od budynków pod działalność 
    gospodarczą za 1 m2  19,80 zł  17,85 zł

Wójt Osiny Krzysztof Szwedo (z lewej) w rozmowie z Marcinem Nieradką
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PARAFIA PW. WNIEBOWZIęCIA NMP: Msza św. w niedzielę: Nowogard: 7:00, 9:30, 11:00, 
12:30, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00) Karsk: 9:00; Olchowo: 11:00; Wojcieszyn: 12:00; Dą-
browa: 10:00.  Msza św. w tygodniu (od pn do pt): 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)     
Msza św. w sobotę: 9:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00).    www.wnmp.info
PARAFIA PW. ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO: Msza św. w niedzielę:.  7.30, 9.00; 11.00, 
12.30 i 18.00 (w lipcu i sierpniu o 19:00) Kulice: 9:00; Jarchlino: 10:00; Sąpolnica: 10:00.   Msza 
św. w tygodniu: 7:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00).   www.rafalkalinowski.republika.pl
PARAFIA PW. MB FATIMSKIEJ: Msze św. w niedzielę: 9.00 i 12.00. Lestkowo: 10.30; Mięt-
no: 13.00.  Msza św. w tygodniu z wyjątkiem poniedziałku:17.00, w sobotę o godzinie 12.00.    
www.mbf-now.firmeo.biz 

Informacje Parafialne
Vox    Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:

Słowa Ewangelii według Świę-
tego Łukasza

(Łk 19,28-40) Uroczysty wjazd 
do Jerozolimy

Jezus ruszył na przedzie, zdą-
żając do Jerozolimy. Gdy przy-
szedł w pobliże Betfage i Betanii, 
do góry zwanej Oliwną, wysłał 
dwóch spośród uczniów, mówiąc: 
Idźcie do wsi, która jest naprze-
ciwko, a wchodząc do niej, znaj-
dziecie oślę uwiązane, którego 
jeszcze nikt nie dosiadł. Odwiąż-
cie je i przyprowadźcie tutaj. A 
gdyby was kto pytał: Dlaczego od-
wiązujecie?, tak powiecie: Pan go 
potrzebuje. Wysłani poszli i zna-
leźli wszystko tak, jak im powie-
dział. A gdy odwiązywali oślę, za-
pytali ich jego właściciele: Czemu 
odwiązujecie oślę? Odpowiedzie-
li: Pan go potrzebuje. I przypro-
wadzili je do Jezusa, a zarzuciw-
szy na nie swe płaszcze, wsadzili 
na nie Jezusa. Gdy jechał, słali swe 
płaszcze na drodze. Zbliżał się już 
do zboczy Góry Oliwnej, kiedy 
całe mnóstwo uczniów poczęło 
wielbić radośnie Boga za wszyst-
kie cuda, które widzieli. I wołali 
głośno: Błogosławiony Król, któ-
ry przychodzi w imię Pańskie. Po-
kój w niebie i chwała na wysoko-
ściach. Lecz niektórzy faryzeusze 
spośród tłumu rzekli do Niego: 
Nauczycielu, zabroń tego swo-
im uczniom. Odrzekł: Powiadam 
wam: Jeśli ci umilkną, kamienie 
wołać będą.

Ruszył na przedzie, zdążając 
do Jerozolimy

Niedziela Palmowa przekazu-
je nam treści związane z uroczy-
stym wjazdem Pana Jezusa do Je-
rozolimy. Ale główny nacisk litur-
gii słowa położony jest na opisie 
Męki Pańskiej. W tym roku bę-
dziemy zasłuchani w opis przed-
stawiony nam przez świętego Łu-
kasza. Jest on zbyt długi, by umie-
ścić go na łamach prasy. A poza 

tym dostęp do tekstu jest bardzo 
łatwy. To bardzo dobrze, bo roz-
ważanie męki Jezus nie powinno 
być zarezerwowane tylko w ra-
mach przeżywania nabożeństwa 
Drogi Krzyżowej w czasie Wiel-
kiego Postu. Kto jest w stanie roz-
ważać ją częściej, ten otwiera się 
na głębokie przeżycia, które mogą 
poprowadzić człowieka do coraz 
głębszego rozumienia Misterium 
Paschalnego. A to właśnie wyda-
rzenie znajduje się w samym cen-
trum całej historii Zbawienia.

Przez wiele wieków Naród Wy-
brany przygotowywany był przez 
Boga do tych wydarzeń. Czyta-
jąc opis męki widać, że w wielu 
miejscach Autorzy odwołują się 
do Starego Testamentu. Odnosi 
się wrażenie, że słowa, dużo wcze-
śniej powiedziane i spisane, prze-
platają się z wydarzeniami jero-
zolimskimi. Uderza fakt, że tylko 
jednostki były w stanie odnieść to, 
co poznali z lektury Starego Testa-
mentu, do wydarzeń, które roz-
grywały się wokół nich. A prze-
cież tak jasno wszystko było dużo 
wcześniej zapowiedziane.

Nastąpiły wreszcie ostateczne 
dni, gdy Bóg Ojciec zesłał swoje-
go Syna. Zaczęło się od konfron-
tacji z największym nieprzyjacie-
lem Boga i człowieka. Pamiętamy 
scenę kuszenia na pustyni. Stanę-
li naprzeciw siebie Dawca życia i 
ten, przez zawiść którego przyszła 
śmierć. Śmierć zwarła się z życiem 
– tak niedługo będziemy śpiewać. 
To nastąpiło już wtedy, na pusty-
ni. Jezus zwyciężył tę bitwę a sza-
tan odstąpił, aż do czasu. Jednak 
ciągle był obecny podczas wyko-
nywania przez Jezusa swojego po-
słannictwa. Im bliżej było do wy-
bicia godziny najważniejszej dla 
świata, tym ta jego obecność moc-
niej się ujawniała. 

W końcu nastąpiły wydarze-
nia tak ważne, że wspominamy je 
podczas każdej Mszy świętej. Je-
zus pozostaje sam, tak jak wtedy 
na pustyni. Widzi wszystko, co się 
wokół Niego dzieje, tak jak czło-
wiek. Odczuwa to, co może w ta-
kich sytuacjach odczuwać zwykły 
człowiek. Doświadcza fizycznego 
i duchowego cierpienia tak, jak 
człowiek. Popada w zwątpienie 
w sposób właściwy człowiekowi. 
Narażony jest na pokusy na równi 
z człowiekiem. Ludzka słabość nie 
jest Mu obca, doświadcza jej w ca-
łej pełni. Można by powiedzieć, że 

cierpi zupełnie po ludzku. Ale…
Patrząc na Jezusa w Ogrójcu, 

widzimy krwawy pot, który uka-
zuje ogrom cierpienia i niewy-
obrażalną wielkość strachu, któ-
ry towarzyszy Jezusowi. Czy boi 
się oddać życie za człowieka? 
«Nikt nie ma większej miłości od 
tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za 
przyjaciół swoich» (J 15,13). Sam 
tak powiedział, a swoim życiem 
potwierdził te słowa. Jezus nie bał 
się tak bardzo o siebie. On odczu-
wał strach przed śmiercią, któ-
ra może dotknąć człowieka, gdy 
ten odwróci się od Boga. Bał się 
śmierci wiecznej ze względu na 
człowieka, nie ze względu na sie-
bie. A poza tym odczuwał to jak 
Bóg, w całej pełni. Dlatego ten 
strach był tak wielki.

Nie tylko na to, co działo się w 
Ogrodzie Oliwnym, musimy spoj-
rzeć w ten sposób. To, co Jezus 
odczuwał przez cały czas, było w 
Nim podniesione do boskiej po-
tęgi. Wszystko przeżywał w całej 
pełni, zupełnie niedostępnej dla 
człowieka, nawet takiego, który 
kocha z całego serca. Gdyby czło-
wiek był w stanie odczuć wielkość 
chociażby jednego grzechu, nie 
byłby w stanie tego znieść, nie mó-
wiąc już o wszystkich grzechach. 
Tylko Syn Boży był w stanie to 
zrobić: przyjąć na siebie wszyst-
kie grzechy i ponieść śmierć za 
wszystkich ludzi. Tylko On mógł 
pokonać śmierć. Ale musiał doko-
nać tego jako człowiek, doświad-
czając wszystkiego w całej pełni, z 
boską wrażliwością. 

Jak wielka była samotność, któ-
rą odczuwał Jezus? Jak wielki był 
ból, przede wszystkim ten du-
chowy, Tego, który oddaje życie 
w pełni świadomie, czyniąc to 
jako sprawiedliwy, a jednocześnie 
obejmując swoją miłością wszyst-
kich, bez wyjątku. Z jaką siłą ude-
rzała w Niego pokusa, by zakoń-
czyć to bezsensowne, z ludzkiego 
punktu widzenia, cierpienie. Jak 
wielkie było poczucie osamotnie-
nia, gdy wisiał na krzyżu. Chociaż 
byśmy bardzo się starali, nigdy nie 
będziemy z stanie uzmysłowić so-
bie tego wszystkiego.

   Ale pomyślmy tylko o jednym. 
Jak wielka była i jest miłość Tego, 
który tego wszystkiego dokonał. 
Nawet jeśli nie uświadomimy so-
bie jej wielkości, to zawsze może-
my ją odczuć. 

Ks. Grzegorz Podlaski

Caritas informuje 

Bezpłatny obóz 
językowy dla dzieci 

Parafialny Zespół Cari-
tas działający przy parafii pw. 
WNMP w Nowogardzie or-
ganizuje bezpłatny obóz ję-
zyka angielskiego dla dzieci i 
młodzieży z roczników 1999, 
2000 i 2001 w dniach 30.06-
12.07.2013 r., w Zakopanem. 
Dochód w rodzinie zgłoszone-
go do udziału w obozie dziec-
ka nie może przekraczać 456 zł 
netto na osobę. Przy większej 

ilości chętnych, kryterium wy-
boru będzie dobra znajomość 
j. angielskiego. 

Zgłoszenia do dnia 6 kwiet-
nia u ks. proboszcza Grzegorza 
Legutko. 

Organizatorami wyjazdu są 
Caritas Archidiecezji Szcze-
cińsko- Kamieńskiej oraz 
Gmina Nowogard.

 Inf. Caritas 

miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego

w nowogardzie

z a p r a s z a  
aktywnych seniorów na kolejne spotkanie z cyklu

„Spotkajmy się w Bibliotece”
26 marca br. /wtorek/ godz. 16.30

w programie:
rozmowa o naszych pupilach

z lekarzem weterynarii Panem Januszem Soroką 
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Niedziela nieczynne
wypożyczanie od soboty 

do poniedziałku za cenę doby

Józef Piotrowski, lat: 83, zmarł 18.03.2013r, pogrzeb 
23.03.2013r, pogrzeb odbędzie się o godz. 13:30 na cmentarzu 
w Dobrej 

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

24 marca – Niedziela Palmowa 

Potrzebne są bazie, suszone trawy i kolorowe kwiaty 
Już w najbliższą niedzielę będziemy obchodzić Niedzielę Męki Pańskiej, zwaną palmową, rozpoczynającą Wielki Tydzień. Z tej oka-
zji, rozmawiamy z panią Grażyną Klonowską z Ostrzycy, która od 6 lat zajmuje się wykonywaniem tej tradycyjnej ozdoby świątecznej. 

Dziennik Nowogardzki: 
Kiedy pani zaczęła zajmo-
wać się wykonywaniem pa-
lem wielkanocnych i skąd po-
mysł, aby to robić?

Grażyna Klonowska - Mu-
szę panu powiedzieć, że pal-
my zaczęłam wykonywać oko-
ło 6 lat temu. A zaczęło się to 
od pewnego rodzaju przypad-
ku. Kiedyś jedna z nauczycie-
lek mojej córki poprosiła mnie, 
i  kilka innych pań, w tym moją 
znajomą panią Anię Kubiak, 
abyśmy zrobiły  palmy i prze-
kazały je na sprzedaż podczas 
kiermaszu szkolnego. Tym spo-

sobem mogłyśmy  wspomóc bu-
dżet szkolny. Wówczas jeszcze 
nie potrafiłam tak dobrze wy-
konywać palm, ale bardzo dużo 
pomogła mi w tym właśnie 
pani Ania. I tak zaczęła się ta 
przygoda.

I co było dalej? 
Przyszedł kolejny rok i na-

stępne święta, gdzie sama już 
wykonywałam te palemki. Ale 
wcześniej musiałam sobie na-
zbierać trochę pomocnych 
mi „składników”. Wykonuję 
palmy tylko z tradycyjnych ele-
mentów.  Zbieram je w okresie  
wiosny, lata i wczesnej jesieni. 

A są to kwiatki, bazie, różnego 
rodzaju gałązki i trawy, które 
wcześniej trzeba wysuszyć i od-
powiednio posortować. 

Czy to wszystko jest po-
trzebne do wykonania tej 
ozdoby?

Nie.  Do tego trzeba jeszcze 
dodać kolorową bibułę, farby i 
inne niezbędne dodatki. Cieka-
wostką jest to, że każda wyko-
nana przeze mnie i moją córkę 
palemka  różnią się od siebie. 
Nie ma dwóch takich samych 
ozdób. 

Przez lata praktyki doszła 
pani pewno do niezłej wpra-
wy przy tworzeniu palm wiel-

kanocnych. Jak dużo jest pani 
w stanie zrobić takich palm 
przed okresem świątecznym? 

Był taki czas, że udawało mi 
się zrobić nawet 60 palm w cią-
gu paru dni. A jeżeli chodzi o 
jeden wieczór, bo właśnie o tej 
porze dnia robi mi się je najle-
piej,  potrafiłam wykonać na-
wet 15 palemek o różnych dłu-
gościach. Wszystkie palmy wy-
konuję tuż przed nadchodzą-
cymi świętami Wielkiej Nocy.  
Tak, by palma była świeża i 
pachnąca. 

Jaka była najdłuższa palma, 
którą pani wykonała? 

W zasadzie nie startowałam 

w żadnych wielkich konkur-
sach na najdłuższą palmę, ale 
uczestniczyłam w corocznych 
kiermaszach i miejscowych 
konkursach na palmę Wiel-
kanocną. Jak dotąd nie udało 
mi się zająć jakiegoś znaczące-
go miejsca. Dla mnie przyjem-
nością jest już samo to, że bio-
rę udział w konkursie czy kier-
maszu. Są to bowiem okazje to 
tego, aby zaprezentować moje 
prace. 

Komu podaruje  pani zro-
bione palmy, których jak za-
uważyłem już sporo pani 
przygotowała? 

Te palemki, które tu pan wi-
dzi oraz  kurczaczki i inne 
świąteczne ozdóbki, które  wy-
konuję również z moją córką, 
podaruję  koleżankom z 
pracy i zaprzyjaźnionym oso-
bom. Korzystając z okazji, za 
pośrednictwem DN, w związ-
ku ze zbliżającymi się Świętami 
Wielkanocnymi, składam naj-
serdeczniejsze życzenia wszyst-
kim jego czytelnikom: dużo 
zdrowia, radości, smacznego 
jajka, mokrego dyngusa oraz 
mnóstwo wiosennego słońca. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Witam serdeczne. Mimo, iż 
mamy już wiosnę , za oknem nie-
stety tego nie widać.  W tym ty-
godniu chciałbym  Państwu pole-
cić następujące  filmy. Pierwszym 
z nich jest polski dramat wojen-
ny „OBŁAWA”. Obsypany nagro-
dami laureat Srebrnych Lwów, fe-
stiwalu filmowego w Gdyni, jeden 
z najbardziej poruszających pol-
skich filmów ostatnich lat. Jest to 
opowieść o zdradzie i zemście, o 
winie, karze, poczuciu honoru i 
wierności. Nie ma tu martyrolo-

gicznego patosu i pomniko-
wego bohaterstwa. Główny 
bohater, to partyzancki cyn-
giel wykonujący wyroki  AK 
na lokalnych kolaborantach i 
schwytanych Niemcach. Nie 
zadaje pytań i nie kwestionu-
je rozkazów. Zabiera delikwenta 
na spacer i pociąga za spust. Ko-
lejne zlecenie, to wioskowy kola-
borant, który jednakże jest znajo-
mym sprzed wojny. Film  poka-
zujący świat partyzantki, do bólu 
surowy i przerażający. Film obok 
którego nie można przejść obojęt-
nie. Dostępny już na dvd . 

W tym tygodniu miała premierę 
wyczekiwana przez fanów ostat-
nia odsłona bestsellerowej serii 
Stephenie Meyer. ZMIERZCH – 
PRZED ŚWITEM część 2, to fi-
nał opowieści o wielkiej roman-
tycznej miłości, która zadziwi-
ła cały świat. Bella i Edward są 
wreszcie naprawdę szczęśliwi. 
Ona należy już w pełni do świata 
swego ukochanego. Jest istotą nie-
śmiertelną, obdarzoną niezwy-

kłą mocą. On ma przy sobie dwie 
ukochane kobiety – żonę i córecz-
kę Renesmee. Wydaje się, że nic 
już nie może zmącić ich szczęścia. 
A jednak rodzina Cullenów sta-
je w obliczu nowego, ogromnego 
zagrożenia. Gniew Volturi jeszcze 
nigdy nie był tak wielki. Edward 
zwołuje wampiry z różnych za-
kątków świata, aby przeciwstawić 
się nieuniknionemu atakowi. Do 
obrońców Belli i jej dziecka nie-
spodziewanie przyłącza się Jacob. 
Dojdzie do walki, która raz na za-
wsze rozstrzygnie los nieśmiertel-
nych mieszkańców Forks i podda 
próbie miłość, która przecież mia-
ła trwać wiecznie.

Film dostępny na nośnikach 
blu-ray i  dvd. 

Dziękuję i  życzę miłego oglą-
dania. 

Mirosław Hnatów

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie zapisu w Statucie Stowarzyszenia Uniwersytet 

Trzeciego Wieku w Nowogardzie, Zarząd zawiadamia o Zwy-
czajnym Walnym Zgromadzeniu Członków, które odbędzie 
się 17 kwietnia 2013 r. (środa) o godz. 16:00, w sali nr 107 Cen-
trum Edukacji i Przedsiębiorczości „Profit” w Nowogardzie, ul. 
Wojska Polskiego 3, z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie Walnego Zgromadzenia
Dokonanie wyboru prezydium obrad, komisji skrutacyjnej 

oraz komisji uchwał i wniosków
Sprawozdanie z działalności Zarządu NUTW
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej NUTW
Uchwalenie rocznego budżetu NUTW
Podjęcie innych uchwał:
- wprowadzenie zmian w składzie zarządu (dokooptowania 

innego członka NUTW w miejsce ustępującego),
- kierunki i formy działalności NUTW w roku 2013
Wolne wnioski
Zakończenie zgromadzenia.
W przypadku braku kworum ustalony został II termin Walne-

go Zgromadzenia na godz. 16:30 w tym samym dniu.
Zarząd
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Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca

Bezpłatne Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych

ogłasza nabór
Informacje i zapisy

ul. Zielona 11, tel. 91 392 66 91

PRY
WA

TN
EP

UB
LIC

ZN
E LICE

UM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA
DOROSŁYCH

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 11 lutego godz. 8.00

Zapewniamy BEZPŁATNĄ NAUKĘ przez cały okres kształcenia

www.zielona.mojaszkola.net

W NOWOGARDZ IE

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę  2 lutego  godz. 8.00

informacja i zapisy
ul. Zielona 11 

tel. 91 39 26 691

PIASEK, ŻWIR,  
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 
 ŻWIROWNIA  

DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 872 700 

Z DOWOZEM  
DO KLIENTA

R E K L A M A

e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165

 TEL. 91 577 20 07
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Nasi przedsiębiorcy - Małgorzata Kułyniak 

Kiedy śmieje się dziecko, śmieję się i ja 
Dziecko kształci się przez zabawę, dzięki niej rozwija się intelektualnie, fizycznie jak również przygotowuje się do funkcjonowania w 
życiu nastolatka i osoby dorosłej. Dlatego tak ważne jest, jak i czym bawią się nasze dzieci. Odwiedziliśmy więc kolejny sklep z zabawki 
„NATUSIA”, którego właścicielem jest Małgorzata Kułyniak, rozmawiamy z nią  w ramach cyklu „ Nasi Przedsiębiorcy” 

Dziennik Nowogardzki: 
Dzieci reagują bardzo emo-
cjonalnie, zwłaszcza gdy wi-
dzą zabawki, ma pani zapew-
ne możliwość obserwować te 
emocje, dziecięcą radość, a 
może i  smutek? 

Małgorzata Kułyniak Tak 
-radość okazują najczęściej - po-
przez tupanie i uśmiech taki ty-
powo dziecięcy. To jeden z przy-
jemniejszych momentów tej pra-
cy, zawodu, który uprawiam już 
od tylu lat. Dziecko gdy otrzy-
muje wymarzoną  zabawkę  jest 
bardzo zadowolone i zachowuje 
się tak, jakby ta zakupiona za-
bawka w postaci lalki, czy ja-
kiegoś pojazdu była dla niego 
najważniejsza. Bardzo jest to 
budujące dla mnie  dla i mo-
jej pracownicy, gdy takie dziec-
ko wychodzi z naszego sklepu 
z uśmiechniętą i zadowolona 
miną. A smutek też się zdarza? 
– wyrażają go również poprzez  
tupanie, ale połączone ze łzami i 
grymasem na twarzy. Dzieci za-
wsze okazują prawdziwie swoje 
emocje i są one autentyczne i to 
właśnie jest piękne w tej pracy. 

Wchodząc do sklepu spo-
strzegłem, że w oknie jest fo-
tografia dziecka? 

Tak. To jest nasz 10 letni 
syn, który reklamuje sklep i jest 
on - można by rzec, językiem 
reklamy-  jego  „twarzą” . 

Często się mówi że do pro-
wadzenia działalności han-
dlowej trzeba mieć  swoistą 
„żyłkę”, jak to było u pani i ja-
kie były początki pani działal-
ności?

Zanim zdecydowałam się na  
wybór tego zajęcia jako zawodu, 
najpierw podpatrywałam moich 
rodziców, którzy zajmowali się 
handlem  miodem i mieli bardzo 
dużą pasiekę na wsi. Wówczas 
zabierali mnie i mojego brata na 
targ i tam obserwowaliśmy, jak 
się handluje i zarabia. Wówczas 
zorientowaliśmy się, że z tej pra-
cy są jakieś pieniążki, które po-
zwalają na godziwe  życie. Po-
przez tą obserwację uczyliśmy 
się  też, jak mamy wydawać i 
szanować wartość zarobionych 
pieniędzy. Wówczas powoli zra-
dzała się u mnie idea  pracy na 
własny rozrachunek. I tak trwa 
to już prawie  20 lat, a tu w tym 
sklepie 7. 

To ogromny powiem kolo-
kwialnie „szmat czasu”, jak na 
tak młodą osobę?

Dziękuję. Ale to prawda .Ta 
praca jest dla mnie życiem i spo-
sobem na utrzymanie mojej ro-
dziny. Ta praca uzależniła mnie 

i nadała  jakiś sens mojemu ży-
ciu. Ona  dyktuje mój porządek 
dnia, daje mi możliwość samo-
realizacji oraz nadaje sens każ-
demu następnemu dniu.

Zorientowałem się, że ma  
pani dwa punkty handlowe? 

Tak to prawda. Mam dwa 
punkty. Jeden jest tu na ul. 700 
Lecia, gdzie sprzedaję zabawki 
i asortyment dziecięcy. A drugi 
punkt  jest  na targowisku, gdzie 
sprzedaję bieliznę damsko-mę-
ską i mam tam ten punkt już 
od wielu lat. Mój sklep posiada 
w sprzedaży akcesoria dla dzie-
ci i dla niemowląt. W sklepie ro-
dzice znajdą artykuły niezbędne 
do codziennej pielęgnacji dzieci 
i niemowląt, oraz całą gamę za-
bawek. Oferowane przez mnie 
produkty są nowe i oryginalnie 
zapakowane, co gwarantuje, że 
towar jest najwyższej jakości. 

Obserwując sklep widzę 
wiele pozycji. Dlatego proszę 
powiedzieć skąd bierze pani 
pomysł na dobór asortymentu  
do sprzedaży ? 

Zabawki to, powiem przekor-
nie, bardzo piękne przedmioty, 

bo są robione dla dzieci, dlatego  
wsłuchuję się w głos klientów? I 
to oni tak naprawdę podpowia-
dają mi, co w tym sklepie powin-
no się znajdować. Ale też obser-
wuję z mężem np. naszego syna, 
który dość żywiołowo reaguje na 
nowości związane z zabawka-
mi, które śledzi w TV. Dzisiejszy 
świat zabawek, i to czego dzie-
ci zaczynają pragnąć, w dużej 
mierze  sterowane jest  medial-
ną reklamą, ona  w dzisiejszym 
świecie dyktuje tendencje. 

Przedświąteczny czas, to 
tradycyjnie okres zwiększone-
go zainteresowania zakupami 
produktów przeznaczonych 
dla najmłodszych naszych mi-
lusińskich. 

To prawda. Dlatego też w 
moim sklepie  w związku z ak-
tualnym czasem,  przygo-
towałem specjalną półkę z 

akcesoriami  na  Śmingusa - 
Dyngusa. Proszę zobaczyć, są 
sikawki w kształcie pistoletów 
dla chłopców, oraz tradycyj-
ne jajeczka.  Czym dzieci będą 
się bawić w trakcie zbliżających 
się Świąt, zależy również od po-
gody. Jak będą musiały siedzieć 
w domu, to wtedy  zapewne w 
ruch pójdą farbki czy kredki…

Oprócz pani, w sklepie ob-
sługuje również jeszcze jedna 
pani?  

To pani Kinga, która jest na 
stałe zatrudniona w sklepie. Je-
stem z niej bardzo zadowolo-
na, gdyż jej podejście do pracy 
i dzieci,  czyli naszych głównych  
klientów, jest bardzo serdeczne, 
co na pewno doceniają  zarów-
no same dzieci, jak również ich 
rodzice z którymi do nas przy-
chodzą.  Pani Kinga napraw-
dę dobrze się sprawdza w swo-

ich obowiązkach i jestem bardzo 
zadowolona z jej pracy. Dlatego 
korzystając z okazji chciałabym 
bardzo serdeczniej jej podzięko-
wać. 

Ta miła aparycja pań two-
rzy zapewne odpowiednią at-
mosferę. Proszę powiedzieć, 
pani zdaniem, jakie sprze-
dawca powinien mieć jeszcze  
predyspozycje, by sprzedawać 
właśnie zabawki? 

Jak już powiedziałam, powi-
nien być miłym, serdecznym i 
uśmiechniętym dla dziecka, jak 
również  dla rodzica. Ale  kolej-
ną istotną cechą sprzedawców 
trudniących się sprzedażą zaba-
wek, powinna być umiejętność 
podpowiedzenia rodzicowi, jaką 
zabawkę kupić, aby była ona 
stosowna do wieku dziecka. Jest 
to niezbędne zarówno z powo-
du właściwego wykorzystania 
walorów zabawki, jak również 
ze względu na bezpieczeństwo 
dziecka. Dlatego każdy sprze-
dawca powinien o tym pamię-
tać i zwracać na to uwagę, gdy 
dziecko wybiera zabawkę która 
jest atrakcyjna, to niekoniecznie 
może być dostosowana do wie-
lu dziecka. Jak pan wie, żyjemy 
w XXI wieku, więc jest to czas 
na zabawki elektroniczne i gry 
komputerowe, które stanowią 
dość dużą konkurencję dla 
zabawek tradycyjnych, ale czy 
taka gra zastąpi miłego starego  
misia pluszowego? 

Zbliżając się już do końca 
naszej rozmowy zapytam o 
perspektywy? 

Miałam kiedyś w planach 
wydzielenie w sklepie „półki” z 
dziecięcymi grami komputero-
wymi, ale ostatecznie ten pomysł 
upadł, gdyż stwierdziłam, że nie 
jest to dobry sposób na rozwija-
nie i kształtowanie wyobraźni 
u dziecka. Dlatego pozostałam 
przy sprzedaży tradycyjnych 
zabawek, które będę starała się 
sprowadzać do sklepu, a poprzez 
to rozwijać swoją działalność. 

No i jeszcze tradycyjne  w tej 
rubryce pytanie- jak pani spę-
dza wolny czas? 

Cóż -  nie mam go zbyt wiele, 
moja działalności wypełnia mi 
wiele czasu, ale gdy on już jest, 
to zajmuję się wraz z małżon-
kiem naszą trójką dzieci, które 
dla nas są najważniejsze.

rozmawiał: Jarek Bzowy 

IMG_2064.JPG

W sklpie jest bardzo duży wybór zabawek.JPG

Sklep Natusia.JPG
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Oddana krew, to czyjeś życie! 

Nie zawiodła nasza społeczność
Dzięki zwłaszcza  młodzieży, ale i  również innym  mieszkańcom Nowogardu 
i okolic   kolejna już akcja zbiórki krwi zakończyła się sukcesem. Do budynku 
NDK przybywały w ubiegły piątek chętne osoby, by oddać krew, czego efektem 
było zebranie 17 litrów krwi. 

Jak podkreślił w rozmowie z 
nami  pan Zdzisław Szmit pre-
zes Zarządu Klubu HDK w 
Nowogardzie, krew oddawa-
li mieszkańcy Nowogardu, a w 
szczególności młodzież, co jest 
bardzo budującym akcentem 
na przyszłość naszego honoro-
wego krwiodawstwa. Na szcze-
gólną postawę  i wielkie uzna-
nie zasługuje  młodzież z Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjal-
nych im. Stanisława Staszica w 
Nowogardzie, która najliczniej  
przybyła, by uczestniczyć w 

szlachetnej akcji ofiarując swo-
ją krew. 

Akcję zorganizował Klub 
Honorowych Dawców Krwi 
w Nowogardzie wspólnie z 
Wojskowym Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w 
Szczecinie. 

Akcja ta zakończyła się na-
stępującym wynikiem: 

- przybyło ogółem 50 osób
- z różnych względów 12 

osób nie zakwalifikowano 
- krew oddało 38 osób 
- łącznie zebrano 17 l. krwi  

Następna akcja „Twoja 
krew ratuje życie” zaplanowa-
na jest na miesiąc czerwiec. 
Zdzisław Szmit - prezes Za-
rząd Klubu HDK w Nowogar-
dzie nadmienia, że akcja mo-
gła się odbyć dzięki przychyl-
ności dyrekcji NDK (udostęp-
nienie budynku), patronato-
wi gazety lokalnej „Dziennik 
Nowogardzki”, który  zadbał 
o oprawę medialną,  a tak-
że dzięki poparciu burmistrza 
Nowogardu. 

Jarek Bzowy 

Tancerze mają nowe stroje 
Dnia 14.03.2013 w Nowo-

gardzkim Domu Kultury od-
było się oficjalne przeaTań-
ca Sportowego „Flesz” No-
wogard. Zaproszonymi na 
to spotkanie byli burmistrz 
Nowogardu pan Robert Cza-
pla, oraz dyrektor NDK  pani 
Aneta Drążewska i to wła-
śnie z rąk zaproszonych gości 
zawodnicy otrzymali dresy 
klubowe. 

Dresy zostały zakupio-
ne dzięki dofinansowaniu ja-
kie klub otrzymał od miasta 
z puli promocji sportu.  Dre-
sy otrzymało 24 zawodników: 
Patryk Czapczyk-Karolina Si-

korska, Maciej Kaczocha-Mar-
ta Sulima, Marcel Marchewka-
-Klaudia Rafińska, Marek Nie-
mirski-Paulina Kij, Radosław 
Gawroński-Natalia Gan, Ma-
ciej Pikuła-Kamila Tębłow-
ska, Szymon Artelik-Marty-
na Dworak, Szymon Karapu-
da-Maja Kowalska, Krystian 
Moraczyński-Nikola Daw-
giełowicz, Michał Tębłowski-
-Sandra Dąbrowska, Jakub 
Zubek-Klaudia Krekora, An-
gelika Awgul, Klaudia Pietre-
wicz oraz 3 trenerów: Michał 
Kot oraz Agata i Mikołaj Ku-
biakowie. W formie podzięko-
wania za pomoc w funkcjono-

waniu klubu zawodnicy prze-
kazali dresy również zaproszo-
nym  gościom. 

Dzięki pomocy finansowej, 
która od dwóch lat jest udzie-
lana naszemu klubowi nasi za-
wodnicy mogą lepiej  rozwijać 
się, a co za tym idzie promo-
wać miasto na arenie krajowej 
jak i międzynarodowej. Dlate-
go jeszcze raz kieruję podzię-
kowania dla pana burmistrza 
oraz pani dyrektor NDK, bo 
dzięki ich pomocy nasze pary 
mają dostęp do najlepszych 
trenerów tańca.

inf. własna

 

Warsztaty w Pleciudze 
15 marca 2013r. uczniowie klasy IIb i IIIa wybrali się do Te-
atru Lalek „Pleciuga” w Szczecinie. 

Mieli okazję zajrzeć za kulisy teatru. Do-
wiedzieli się jak powstają dekoracje oraz 
rekwizyty potrzebne w przedstawieniach. 
Mogli zobaczyć poszczególne etapy po-
wstawania lalek. Każde dziecko zrobiło 
swoją lalkę - pacynkę. W wyniku ciężkiej 
i wytrwałej pracy powstały śliczne królew-

ny, rycerze, piraci i księżniczki. Dzieci od-
kryły, że teatr, to miejsce magiczne, cieka-
we, zaskakujące i pełne tajemnic. Wyciecz-
ka była bardzo interesująca i wzbogaciła 
naszą wiedzę o Teatrze Lalek. 

Joanna Stasiewicz-Kluga
Kamila Wójcik
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XI Międzyszkolny Turniej w SP nr 3

„Usportowione Dwa Ognie”
We wtorek (19 marca) w hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie, odbyła się już XI seria międzyszkolnego 
turnieju w „Usportowione Dwa Ognie”. 

To już po raz jedenasty w hali 
sportowej przy Szkole Podsta-
wowej nr 3 odbył się międzysz-
kolny turniej w „Usportowio-
ne Dwa Ognie”. W zawodach 
udział wzięły drużyny z klas II 
i III z nowogardzkich podsta-
wówek. W tym roku w szkol-
nym turnieju wystąpiło 6 re-
prezentacji i były to drużyny z: 
SP nr 1, SP nr 3, SP nr 4. Ze-
społy rywalizowały w syste-
mie każdy z każdym w obrę-
bie poszczególnych roczników. 
W kategorii klas II bez konku-
rencyjni okazali się zawodnicy 
gospodarzy, czyli SP nr 3. Nie 
inaczej było w rywalizacji klas 
III, reprezentacja „trójki” nie 

miała sobie równych i stanę-
ła na najwyższym stopniu po-
dium. Organizatorzy serdecz-
nie dziękują wychowawcom i 
trenerom wszystkich drużyn, 
za wzięcie udziału w turnie-
ju. Przy artykule prezentujemy 
klasyfikację końcową w po-
szczególnych kategoriach.

KR

Kategoria klas II:
I miejsce: SP nr 3
II miejsce: SP nr 4
III miejsce: SP nr 1
Kategoria klas III:
I miejsce: SP nr 3
II miejsce: SP nr 1
III miejsce: SP nr 4

Mistrzostwa Nowogardu w Darta

Marcin Kępa mistrzem 2013
W sobotę (16 marca) w pubie „Pasadena” odbyły się Mistrzostwa Nowogardu w Darta. Po zaciętej walce mistrzem 2013 roku został 
Marcin Kępa.

Do mistrzostw Nowogardu 
zgłosiło się 11 zawodników. Na 
początek odbyło się losowanie, 
po którym powstały dwie gry-
py. Zawodnicy w fazie grupo-
wej rywalizowali każdy z każ-
dym, dwaj najlepsi uczestni-
cy z poszczególnej grupy wy-
walczyli awans do półfinału. 
W walce o finał doszło do po-
jedynków pomiędzy Wojcie-
chem Kępą i Anną Protas oraz 

Marcinem Kępą i Rafałem Mi-
luszem. W pierwszym półfina-
le Wojtek Kępa pokonał swoją 
rywalkę 2:0 i czekał na prze-
ciwnika w meczu finałowym. 
Tym rywalem okazał się jego 
brat Marcin, który również 
2:0 ograł swojego przeciwni-
ka Rafała Milusza. Zanim jed-
nak doszło do finałowej bata-
lii braci, przegrani z półfinału 
rozegrali mecz o 3 miejsce. W 

tym pojedynku celniej rzuca-
ła Anna Protas, która pokona-
ła Rafała Milusza 2:0. W bra-
tobójczej walce braci Kępów 
o Mistrzostwo Nowogardu w 
Darta 2013, lepszy okazuje się 
Marcin, który wygrywa 2:0. 
Trzech pierwszych zawodni-
ków od organizatorów otrzy-
mało puchary, natomiast wszy-
scy pozostali zawodnicy otrzy-
mali upominki.                   KR

Na zdjęciu od lewej - Wojciech Kępa, Marcin Kępa, Anna Protas

Turniej piłki nożnej rocznik 2004 w Policach

Pomorzanin na podium!
W dniu 17 marca (niedziela) piłkarze Pomorzanina Nowogard z rocznika 2004, wybrali się do Polic, aby rywalizować tam w silnie ob-
sadzonym turnieju. Młodzi reprezentanci Nowogardu zaprezentowali się z bardzo dobrej strony i wywalczyli 3 miejsce.

Młodzi piłkarze Pomorzani-
na zagrali w turnieju, na któ-
rym wystąpiło w sumie 8 dru-
żyn. Wszystkie zespoły rywali-
zowały każdy z każdym w jed-
nej grupie, o klasyfikacji koń-
cowej decydowały punkty. 
Turniej był bardzo silnie ob-
sadzony, oprócz piłkarzy Po-
morzanina z rocznika 2004, 
w Policach zagrały następu-
jące zespoły: Akademia Po-
goń Szczecin, Salos Szczecin, 
Energetyk Gryfino, Świt Skol-

win oraz trzy drużyny gospo-
darzy, czyli Chemika Police. 
Podopieczni Krystiana Mikla-
sa w całym turnieju nie zaznali 
porażki! Pomorzanin pokonał 
zespoły Chemika II Police oraz 
Chemika III, do tego, poko-
nał również młodych piłkarzy 
Świtu Skolwin. W pozostałych 
4 meczach młodzi nowogar-
dzianie podzielili się punktami 
z rywalami. Godne zaznacze-
nia jest to, że w całym turnie-
ju - czyli 7 meczach, młodzież 

Pomorzanina pozwoliła so-
bie strzelić tylko jednego gola! 
Udało się to zespołowi Chemi-
ka Police, który zremisował z 
nowogardzką drużyną 1:1- do-
dajmy, że Chemik Police zwy-
ciężył w turnieju. Drugie miej-
sce zajęli piłkarze z Akademii 
Pogoni Szczecin, którzy z Po-
morzaninem jedynie zremi-
sowali 0:0. Przy artykule pre-
zentujemy komplet wyników 
nowogardzkiego zespołu.

KR

Pomorzanin - Chemik II Police 3:0  
Pomorzanin - Akademia Pogoń Sz-n. 0:0 
Pomorzanin - Salos Szczecin  0:0  
Pomorzanin - Świt Skolwin  1:0
Pomorzanin - Chemik III Police 1:0
Pomorzanin - Energetyk Gryfino 0:0
Pomorzanin - Chemik Police  1:1
Bilans w turnieju: 
3 zwycięstwa, 4 remisy, 0 porażek, 6 goli strzelonych, 1 gol stra-

cony, 13 punktów
Klasyfikacja końcowa:
1. Chemik Police 16 pkt.
2. Akademia Pogoń Szczecin 14 pkt.
3. Pomorzanin Nowogard 13 pkt.
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„Dlaczego w samotności dorastałem...?” 
- SP 4 z wizytą w gryfickim Domu Dziecka
W Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II nieustannie - bo od prawie 20 lat - trwa, znana już wszystkim mieszkańcom Nowogardu, 
akcja charytatywna „Dzieci-Dzieciom”, której tradycyjnym finałem jest wyjazd do Domu Dziecka w Gryficach. 

W minioną środę, tj. 20 marca 
2013r., uczniowie naszej szkoły 
pod opieką dyrektor Magdaleny 
Zarębskiej - Kuleszy, Ingi Pło-
saj Jurek i Renaty Lisowskiej od-
wiedzili wychowanków wspo-
minanego już Domu Dziecka. 
Podczas wizyty Magdalena Za-
rębska - Kulesza na ręce Aldony 
Byczkiewicz - dyrektora Domu 
Dziecka, przekazała pieniądze 
ze zorganizowanego w grudniu 
kiermaszu przedświątecznego.

Dalszy ciąg spotkania, to nie-
samowicie ciepła i rodzinna at-
mosfera. Dom Dziecka to bo-
wiem dom wymagający jesz-
cze więcej miłości, aniżeli każdy 
inny. Dzieci z SP4  i - nie od dziś 
- nasi gryficcy przyjaciele, szyb-
ko nawiązali kontakt. Sprzyja-
ły temu zabawy i konkursy in-
tegrujące dzieci z różnego prze-
działu wiekowego. Nie było mo-
mentów skrępowania, wstydu, 

niepokoju. W naturalny spo-
sób dzieci - dzieciom przekaza-
ły mnóstwo pozytywnej energii. 
W jednej i drugiej grupie byli 
uczniowie z klas najmłodszych, 
począwszy od zerówki na klasie 
szóstej kończąc. Wszyscy bawi-
li się doskonale. Przy herbacie, 
słodyczach oraz przepysznym 
cieście, które specjalnie na tę 
okazję upiekły panie z tamtejszej 
stołówki, odbywały się rozmo-
wy, wymieniano uśmiechy, czu-

łe gesty. Odwiedziny nie trwały 
zbyt długo, mimo to, zdążyliśmy 
zaprzyjaźnić się na tyle, że łzy 
wzruszenia i żalu pojawiły się w 
naszych oczach, gdy trzeba było 
już wracać... Nasza działalność 
skupia się na potrzebach drugie-
go człowieka. Nie ma w niej na-
wet kropli egoizmu. Bowiem lu-
dzie - DZIECI - którzy/które nas 
potrzebują są wszędzie. Czy to w 
Nowogardzie, czy w Gryficach. 

Są obok nas. I liczą na to, że są 
tacy, którzy o nich pamiętają. 
Którzy do nich wracają. Nasi 
mali przyjaciele są w Gryficach 
i cieszymy się, że ta znajomość 
wraz z upływem lat nabiera co-
raz głębszego sensu. Daje coraz 
więcej radości.

„To były najpiękniejsze chwile 
naszego życia” - mówili ucznio-
wie „czwórki” po powrocie do 
Nowogardu. Cóż więcej dodać...  
Jest tyle okazji do czynienia do-
bra, jest tyle okazji, by spotkać 
się z drugim człowiekiem, a my 
wciąż medytujemy nad swoim 

smutkiem... Cieszymy się, że ta 
działalność, ten wyjazd, rozbu-
dza w nas chęć ofiarowania in-
nym swojego czasu, swojej pra-
cy, uśmiechu. Chcemy dawać 
z siebie jak najwięcej. Wśród 
wychowanków Domu Dziec-
ka - o którym nie sposób nie 
wspomnieć - pojawił się 18-let-
ni Damian, który odnalazł swo-
ją życiową drogę pod bacznym 
okiem opiekunów z Gryfic i 
ma swoją receptę na wyrażanie 
skrywanych w sercu myśli. Pi-
sze teksty poetyckie, komponuje 
piosenki. Na zakończenie dedy-
kował nam kilka utworów. Oto 
fragment jednego z nich:

„Powiedz mi Mamo, dlacze-
go nie było Cię, gdy budziłem się 
rano? Ja tak bardzo tego potrze-

bowałem.  Dlaczego w samotno-
ści dorastałem? Już sensu mego 
życia nie widziałem. Były chwile, 
gdy byłaś blisko, lecz alkohol ze-
psuł wszystko. Złe wspomnienia 
nieraz powracają i takie rzeczy-
wiste się stają. Tak bardzo chciał-
bym zapomnieć o tym, co się sta-
ło, bo mnie tak bardzo to bolało. 
Niestety, to w mej pamięci na za-
wsze pozostało. Teraz zaczynam 
od nowa, lecz nadal pamiętam 
Twoje słowa, gdy mówiłaś, że już 
przestaniesz, lecz wiedziałem, 
że tę obietnicę złamiesz. Był 
moment, gdy Ci wierzyłem, 
ale niestety się pomyliłem, bo 
Ciebie i tak nie było. Czemu mi 
się to właśnie przydarzyło?”

Teraz Damian pisze już, na 
szczęście, bardziej optymistycz-
nie. Pisze dla swojej Miłości. Dla 
Ani: „...chciałem Ci pokazać, jak 
bardzo się w Tobie zakochałem, 
bo do dalszej podróży po świecie, 
Ciebie wybrałem.” 

W każdym z nas jest Anioł, 
trzeba tylko dostrzec go...W 
każdym z nas jest dobro, wystar-
czy tylko poczuć to...

Renata Lisowska



22-25.03.2013 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

13

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

z a p r a s z a  o d  1 2  -  2 2
d o w ó z  g r a t i s

t e l .  5 0 8  6 4 4  5 9 9
z a p r a s z a m y

Z okazji 80 urodzin 
kochanej mamie, babci i prababci

Róży Bochniak
chcemy złożyć życzenia wszelkiej pomyślności,

ogromnego uśmiechu na codzień,
a także wszystkiego co się szczęściem zowie

składają
córka Ania, wraz 

z dziećmi Pawłem, Karolem, Tomkiem, 
syn Euzebiuszem z żoną, dziećmi i wnukiem 

oraz syn Marian

Ewa Durska ze złotem Halowych Mistrzostw Europy

Stambuł zdobyty!
W dniach 13-17 marca w Stambule zostały rozegrane Halowe Mistrzostwa Eu-
ropy osób niepełnosprawnych. Nie mogło tam zabraknąć złotej medalistki pa-
raolimpiady w Londynie, mieszkanki Nowogardu Ewy Durskiej. Podopieczna 
Waldemara Nowotnego startowała w swojej koronnej dyscyplinie, czyli pchnię-
ciu kulą. Wygląda na to, że Ewa Durska nie straciła wysokiej formy, ponownie 
miotała najdalej i zdobyła złoty medal Halowych Mistrzostw Europy!

Do Ewy Durskiej należą 
trzy aktualne rekordy świata: 
w pchnięciu kulą - 14,33 m, w 
rzucie dyskiem - 42,26 m i w 
rzucie młotem - 46,46 m. W 
swojej sportowej karierze zdo-
była liczne tytuły na najważ-
niejszych imprezach, do naj-
cenniejszych osiągnięć nale-
żą dwa złote medale Igrzysk 
Olimpijskich z Sydney w 2000 
roku oraz Londynu w 2012 
roku. Halowe Mistrzostwa Eu-
ropy trwały od 13 do 17 mar-
ca, to właśnie ostatniego dnia 
zawodów mieszkanka Nowo-
gardu stanęła do rywalizacji w 
swojej koronnej dyscyplinie. 
Konkurs miał podobny prze-
bieg do tego na igrzyskach w 
Londynie, Ewa Durska ustawi-

ła zawody pierwszym dalekim 
rzutem, potem kontrolowa-
ła przebieg rywalizacji, aby na 
koniec móc stanąć na najwyż-
szym stopniu podium. Zwycię-
stwo zapewnił jej rzut na odle-
głość 13,21 metrów. Przypo-
mnijmy, że złoto olimpijskie z 
Londynu w 2012 roku zawod-
niczce Barnima Goleniów za-
pewnił rzut na odległość 13,80 
metrów. Zawody były o tyle 
ważne, że oznaczały zarazem 
eliminacje do paraolimpiady 
w 2016 roku w Rio De Janeiro. 
Udało nam się skontaktować 
ze złotą medalistką tureckich 
Halowych Mistrzostw Europy, 
która przyznała, że było ciężej 
niż w Londynie... Dobrze roz-
poczęłam, ponieważ prowadzi-

łam po pierwszym rzucie, mimo 
wszystko o zwycięstwo wcale 
nie było łatwo. To jest bardzo 
ważny okres, rywalki przygoto-
wują się do igrzysk w Brazylii 
i prezentują się bardzo dobrze, 
dzięki tym mistrzostwom moż-
na było wywalczyć kwalifikację 
olimpijską. Głównie dlatego po-
jawiło się sporo „nowych” twa-
rzy, a rywalizacja stała na wy-
sokim poziomie - podsumowu-
je zawody Ewa Durska. Po ha-
lowych Mistrzostwach Europy 
teraz nowogardzka mistrzyni 
ma chwilę spokoju, jednak już 
w czerwcu wybiera się do na-
szych południowych sąsiadów 
Czechów, gdzie weźmie udział 
w Mistrzostwach Świata. 

KR

Na zdjęciu Ewa Durska przygotowująca się do swojej pierwszej próby podczas Mistrzostw Europy w Stambule

Mistrzyni olimpijska z Nowogardu na najwyższym stopniu podium halowych ME
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Marta córka Oleny 
i Łukasza 
ur. 7.03.2013 
z Dobrej

JUlia córka Karoliny i 
Piotra ur. 14.03.2013 
z Nowogardu

Oliwia córka Moniki i 
Bartosza 
ur. 7.03.2013 
z Radowa Małego

Krystian syn 
Karoliny i Rafała 
Luter ur. 18.03.2013 
z Nastazina

Adam syn Izabeli 
i Marcina 
ur. 8.03.2013 
z Nowogardu

Hubert syn Elwiry 
i Radosława 
Królikowskich 
ur. 14.03.2013 z Łobza

Oliwia córka 
Magdaleny i Pawła 
ur. 10.03.2013 
z Runowa

Zuzanna córka 
Joanny i Tomasza ur. 
20.03.2013 
z Łosośnicy

Julia córka Sylwi 
i Zygmunta Bienias ur. 
13.03.2013 
z Strzelewa

Autor rubryki: 
Janusz Roguski 
Szpital Nowogard

Witamy wśród nas...

Wywiad z kapitanem Pomorzanina Nowogard - Krystianem Miklasem

„Z tym klubem będę związany do śmierci...”
Z racji, że okręgówka niebawem wznowi rozgrywki, porozmawialiśmy z kapitanem Pomorzanina Nowogard - Krystianem Miklasem. 
Popularny „Mały” jest żywą ikoną klubu i ulubieńcem nowogardzkiej publiczności. Świetnie prezentował się w meczach przedsezono-
wych, w których strzelił 10 bramek. Wygląda na to, że Miklas jest jak wino i jak sam przyznaje, nie zamierza jeszcze „zawiesić buty na 
kołku”. O tych i innych sprawach opowiedział na łamach DN specjalnie dla naszych czytelników. 

Imię i nazwisko: 
Krystian Miklas
Data urodzenia: 
04.11.1981
Miejsce urodzenia: 
Nowogard
Wzrost: 178 cm
Waga: 77 kg

Dziennik Nowogardzki: Na 
początek opowiedz, jak się 
rozpoczęła Twoja przygoda z 
piłką?

Krystian Miklas: Moja przy-
goda z piłką zaczęła się, jak 
miałem 7 lat. Rozpocząłem tre-
nować w zespole Budowlani 
Nowogard, tam moim pierw-
szym trenerem w życiu był 
Marek Kowalczuk. Na pierw-
szy trening poszedłem, ponie-
waż starszy brat już trenował 
i tak mi to zostało do tej pory 
(śmiech). 

Jesteś piłkarzem 1-szego 
zespołu, czasem występujesz 
w drużynie Pomorzanina II, 

do tego jesteś trenerem młod-
szych drużyn, powiesz coś 
więcej o zespołach które pro-
wadzisz?

Obecnie jestem piłkarzem 
pierwszego zespołu, oprócz tego 
prowadzę dwie grupy tramp-
karzy. Jednym zespołem są pił-
karze z rocznika 1998-1999, 
z którym po rundzie jesiennej 
zajmujemy 1 miejsce w lidze, 
oraz zespół orlika rocznik 2003-
2004, z którymi dopiero pozna-
jemy piłkę nożną. 

Pomówmy już o rozgryw-
kach ligowych. Kto oprócz 
Pomorzanina będzie głów-
nym faworytem do awansu?

Myślę, że nie powiem tutaj 
nic nowego- wystarczy spojrzeć 
na tabelę i od razu widać, kto 
ma największe szanse. Jak dla 
mnie, o awans powalczą: Od-
rzanka Radziszewo, Unia Doli-
ce, Świt Skolwin, Odra Chojna.

W których meczach spo-
dziewasz się zażartej walki 
o punkty, przeciwko komu 
ciężko grać?

W takiej lidze jak ta, wszyst-
kie mecze są ciężkie... Przeko-
naliśmy się o tym w rundzie je-
siennej: z „górą” zdobywaliśmy 
komplet punktów, natomiast z 
„dołem” je traciliśmy... 

Występowałeś w barwach 
Polonii Płoty, czy na mecze 
przeciwko byłym zespołom 
mobilizujesz się podwójnie?

Przyznam, że tak... Jest kilka 
spotkań w sezonie na które bar-
dziej się „spinam”, ale oczywi-
ście staram się na każdy mecz 
wychodzić w 100 procentach 
zmobilizowany.  

Znasz ten klub bardzo do-
brze - jesteś tu w końcu nie od 
dziś. Porównaj Pomorzanin z 
Twoich początków z tym te-
raz obecnym.

Moje lata młodości gdy treno-
wałem, a obecne czasy i możli-
wości jakie ma młodzież, to jest 
porównanie niczym: Dzień i 
noc! Dziś mamy profesjonal-

ny sprzęt, lepsze bazy treningo-
we, klub jest rozsądnie prowa-
dzony i finansowany. Pewnie, 
że zawsze chciałoby się więcej, 
ale jeżeli chodzi o nasz klub, to 
wszystko idzie w dobrym kie-
runku.

Ja powiem szczerze, że za-
wsze byłem pod wrażeniem 
jak łatwo udaje ci się ... „za-
łatwiać” rzuty karne i wolne. 
Zdradzisz jak to się robi?

Co do tych sytuacji w któ-
rych udaje mi się wywalczyć 
stałe fragmenty gry, to sam nie 
wiem jak to robię - musiałem 
się z tym urodzić (śmiech). Po-
tem troszkę to podszlifowałem, 
choć nieraz takie sytuacje bole-
śnie odczułem. 

Kiedy przestaniesz biegać 
po boisku zajmiesz się szko-
leniem? Chcesz już zawsze 
być związany z tą dyscypliną 
sportu?

Kiedy przestanę biegać po bo-
isku? Nie myślę jeszcze o tym 
- za młody jestem (śmiech). 
Wiem natomiast, że z tym klu-
bem będę związany do śmierci. 

Na koniec, może chcesz coś 
powiedzieć kibicom Pomo-
rzanina?

Oczywiście, przede wszystkim 
chcę powiedzieć: Oby tak dalej, 
a IV liga tutaj będzie!

Dziękuję za rozmowę i po-
zdrawiam.

Rozmawiał: 
Rafał Kowalczuk  

Na zdjęciu kapitan Pomorzanina w walce z obrońcami Polonii Płoty

            Klubokawiarnia Kulturalna
Piątek 22 marca, godzina 18:00 (start koncertów około 21:00)
cena biletów- 10 zł
Zapraszamy na prawdziwą hip-hopową ucztę, na której zagrają dwa 

szczecińskie składy prezentujące zupełnie inną rapową stylistykę. W 
Klubokawiarni wystąpią dla was: 

Noyz Boyz - Zadebiutowali w zeszłym roku albumem „Likier”. Duet 
MRM i Eszu reprezentuje bardzo świeże podejście do rapu. Ich kon-
certy, to mocne rock’n’rollowe uderzenie sporą dawką hałasu.

Bogu Bogdan & Hyziu - Dwaj reprezentanci ekipy Pol Hasz przyja-
dą do Nowogardu z numerami ze swoich solowych płyt. Bogu Bogdan 
jest jednym z bardziej obiecujących polskich raperów, został wyróż-
niony w akcji „Młode Wilki 2012” przeprowadzonej przez portal Po-
pkiller. Hyziu z kolei kończy proces wydawniczy swojej debiutanckiej 
płyty pt. „Testament Doświadczeń”.

Sobota 23 marca, godzina 18:00
wstęp wolny!
W sobotę zagra dla was Dave-G zatem przygotujcie się na rytmy: 

Funky, soul, house, r’n’b, latino i dużo więcej gorących brzmień!
Wszystkich serdecznie zapraszamy i przypominamy 
o odwiedzaniu naszej strony na portalu Facebook. 

Dominik Tomczyk
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Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165  TEL. 91 577 20 07

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

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

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

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

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

POSIADANY CERTYFIKAT JAKOŚCI
   NA DREWNO KONSTRUKCYJNE

Dom parterowy w stanie 
surowym zamkniętym, 
pełne uzbrojenie  130 m kw. 

+ garaż 36 m kw.
SPRZEDAM
605 548 164

SKUP ZBOżA  
W REDLE

żyto, pszenżyto
szybka płatność

tel. 603 055 292

„KOPYCIŃSKA”
AUTONAPRAWA (obok PZM)
- SZyBy - sprzedaż, montaż, naprawa
- OPONy - nowe i używane
- NAPRAWA układu zawieszenia 
                         układu hamulcowego auta
- REGENERACJA tarcz samochodowych

ZAPRASZAMY

tel. 531 026 839 • www.autonowogard.pl

Starostwo Powiatowe w Goleniowie informuje, że od dnia 
2 kwietnia 2013 r. zmianie ulegają zasady obsługi interesantów 

w Wydziale Komunikacji – filia w Nowogardzie.
Stanowisko 1
- Zapisy na wcześniej ustaloną godzinę (osobiście lub telefonicznie) na dzień bieżący,
- rejestracja pojazdu kupionego w kraju,
- rejestracja pojazdu kupionego za granicą.
Stanowisko 2
- Obsługiwane bez wcześniejszych zapisów - czynności obsługiwane na bieżąco, 
- pozostałe sprawy dotyczące pojazdów (np. zgłoszenie sprzedaży, odbiór dowodu stałego za 

czasowy, zgłoszenie zmian (wpisanie haka, taxi, gazu) wymiana dowodu rejestracyjne (brak miej-
sca na wpisanie badań technicznych, zniszczony dowód, zmiana danych), 

- wszystkie sprawy dotyczące praw jazdy.
Jednocześnie informujemy, że z dniem 2 kwietnia 2013 r. kończy się rejonizacja związana z re-

jestracją pojazdów. Oznacza to, że mieszkaniec powiatu może zarejestrować pojazd w Wydziale 
Komunikacji w Goleniowie lub filii w Nowogardzie bez względu na swoje miejsce zamieszkania. 

UWAGA!
Odbiór dokumentów – stałego dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy - nadal jest związany z miej-

scem zamieszkania i w tym zakresie obowiązuje dotychczasowa rejonizacja. Interesant może jednak 
złożyć deklarację odbioru dokumentów w innym miejscu.

Pogoda spłatała figla piłkarzom

Przełożono mecz z Odrzanką
Z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych, mecz po-
między Odrzanką Radziszewo i Pomorzaninem Nowogard odbę-
dzie się w innym terminie. Tym samym w sobotę pierwszy zespół 
rozegra jeszcze jeden mecz kontrolny, rywalem będzie drużyna Le-
cha Czaplinek.

 Jak można się dowiedzieć 
z oficjalnej strony interneto-
wej Zachodniopomorskiego 
Związku Piłki Nożnej, z powo-
dów niesprzyjających warun-
ków atmosferycznych związek 
podjął decyzję o przełożenie 
tej kolejki na inny termin. Oto 
treść oświadczenia: Wydział 
Gier i Ewidencji ZZPN w związ-
ku z niekorzystnymi warunka-
mi atmosferycznymi odwołuje 
spotkania z dnia 23/24.03.2013 
r. 16 kolejki IV Ligi, Klas Okrę-
gowych (Szczecińskiej, Północ, 
Południe) i WLJ.

WGiE, wyznacza nowe ter-
miny rozegrania 16 Kolejki spo-
tkań: IV Liga, Klasy Okręgowe 
(Szczecińska, Północ, Południe) 
- 22.05.2013r. godz. 17:30, WLJ 
- 29.05.2013r. godz. 15/17:30. 
Nie może zatem dziwić decy-
zja klubu o rozegraniu dodat-
kowego meczu sparingowego, 
tym bardziej, że dotychczaso-
we wyniki nie mogły napawać 
optymizmem. O dziwo, dzięki 
nie sprzyjającej pogodzie pił-
karze nowogardzkiego zespołu 
otrzymali nieco więcej czasu, 
aby przygotować się do tego 

ważnego meczu. Z Lechem 
Czaplinek podopieczni Toma-
sza Surmy zagrają w sobotę o 
godzinie 11:00 na stadionie w 
Płotach. Wygląda więc na to, 
że inauguracyjny mecz run-
dy wiosennej dla Pomorzani-
na nie zostanie rozegrany w 
Gryfinie (na boisku Energety-
ka gra Odrzanka (dop. red.), 
tylko w Nowogardzie 6 kwiet-
nia, gdy rywalem będzie Odra 
Chojna. 

KR
inf.: ZZPN
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Firma Irontech Sp. z o.o. 
poszukuje osób chętnych do podjęcia 

pracy w charakterze
SZWACZKI, KRAWCOWEJ

Miejsce pracy: Nowogard

Wymagania:
- wykształcenie zasadnicze 
  zawodowe: krawiec,
- doświadczenie w zawodzie szwaczka 
   w dużym zakładzie pracy,
- status osoby bezrobotnej (powyżej roku).

Osoby zainteresowanie prosimy o kontakt 
pod numerem telefonu 91 39 200 36 

w godzinach od 9:00 – 14:00. 

PRACOWAŁEŚ/PRACUJESZ ZA GRANICĄ?
ODZYSKAMY TWÓJ PODATEK!!! 
(Holandia, Dania, Norwegia, Niemcy, UK)

 Zasiłki rodzinne
 Telefon:  91 577 64 21  lub  511 99 22 70

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam nowy lokal pod sklep 
spożywczy na os. Gryfitów. Tel. 695 
264 594, 783 570 060.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje przy 
ul: Bankowej I piętro. -783 570 060 

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. Pił-
sudskiego 2a. 602 350 301

• Studio reklamy Vizart wynajmę 
pow. Reklamową 6,5x3m w Nowo-
gardzie przy ul. Warszawskiej 11 od 
13.06. tel. 605 522 340

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 3. 
604 284 597

• Sprzedam lub zamienię na miesz-
kanie duży dom po kapitalnym 
remoncie na działce 1400 m2 w 
miejscowości Glicko. Cena 380.000 
zł Tel. 692383706 

• Kupię mieszkanie bezczynszowe/ 
niskoczynszowe, min 3pokojowe, 
60-80m 791443026

• Sprzedam nowe, własnościowe, 2 
pokojowe mieszkanie, 58 m kw, na 
os. Gryfitów. Tel. 783 570 060

• Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe - 
918521437 

• Do wynajęcia lokal handlowy. – 
660143840 

• Sprzedam działkę budowlaną o 
pow. 1138 m2 w Żdżarach – 3km od 
Goleniowa + projekt, prąd na dział-
ce. Cena 59 tys. zł. Tel. 608 673 811

• Do wynajęcia mieszkanie 2 lub 
3 pokojowe urządzone. Tel. 
693850197

• SPRZEDAM - mieszkanie 3 poko-
je III piętro 69, 60 m2, środkowe 
przy ul: Bohaterów Warszawy 
Tel.663321366 vis avis PZM – otu.

• Pokój do wynajęcia Nowogard. 
609 004 967

• Sprzedam mieszkanie 46 m 2 poko-
je. parter. Tel.604908983. 

•  Do wynajęcia pomieszczenie 180 
m2 ogrzewane, ciepła woda, toale-
ta. 609 245 816

• sprzedam mieszkanie bezczynszo-
we 62 m2 z zabudowaniami i dział-
ką 600 655 365

• Kupię mieszkanie dwupokojowe w 
Nowogardzie. 608 302 040

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we na Waryńskiego, 3 pokoje oraz 
garaż.Tel.605856553, 913503246 
wieczorem

• Wynajmę lokal użytkowy Nowo-
gard ul. Warszawska 14. 60 m2, Tel. 
691 125 617

• Działka budowlana 1500 m, z 
warunkami zabudowy. Boguszy-
ce 39.000,- tyś zł. SPRZEDAM. Tel 
519831390

• Sprzedam mieszkanie w Nowo-
gardzie i Dobrej, tel. 91-3910010, 
607607814

• Garaż do wynajęcia ul. Boh. Warsza-
wy 21. Tel. 91 39 20 307

• Garaż w bloku sprzedam ul: Kowal-
ska 1.Tel.784584294 

• BUDYNEK - gospodarczy 400 m2 
sprzedam. Tel. 502853573 

• Dom na wsi 130 m kw. z działką 25 
ar 153 000 zł, tel. 783 534 677

• Sprzedam mieszkanie dwupokojo-
we na parterze 50 m2 po general-
nym remoncie 91 88 41 510

• Do wynajęcia pokój z aneksem ku-
chennym. Tel;607289286

• Posiadam garaż do wynajęcia na ul. 
Zamkowej. Tel.  880341734

• LOKAL, Handlowo- Usługo-
wy 60 m2 do wynajęcia, czynsz 
1500 zł + opłaty. Tel: 913920676, 
00494053169916

• Zamienię mieszkanie 67 m kw. II p. 
na dwa pokoje lub sprzedam, tel. 
667 926 528

• Sprzedam mieszkanie na wsi. Tel. 
517 726 665

• Sprzedam działkę ogrodową z al-
tanką nr 461 Nowogard, ul. 15 Lu-
tego, tel. 515 285 619

• Sprzedam pół domu parterowego 
blisko Nowogardu. 530 326 198

• Poszukuję do wynajęcia niedro-
go dwupokojowe mieszkanie. 
506 696 195

• Sprzedam pawilon handlowy 
z regałami o powierzchni 36 
m2.Tel.601642390.

• SPRZEDAM działkę budow-
laną w Nowogardzie 0, 30 
h.Tel.693850197.

• WYNAJMĘ LUB SPRZEDAM MIESZ-
KANIE - 4 pokojowe, bardzo niski 
czynsz własne c.o. Tel.604441609.

• SPRZEDAM MIESZKANIE OSTRZY-
CA.TEL.692692576.

• SPRZEDAM - Mieszkanie 4 poko-
jowe lub zamienię na mniejsze 
Tel.606621142.

• Sprzedam mieszkanie na wsi 55 
m2.Tel.609633821.

• Do wynajęcia lokal o pow. 75,5 m 
2 przy ruchliwej ulicy z parkingiem.
Tel.604977144.

• SPRZEDAM działkę budowlaną 
zbrojoną 476 m 2, ul: Kosynierów 
cena 79 tyś. zł Tel: 504 069 800.

• SPRZEDAM garaż ul: Poniatowskie-
go 24 energia, kanał.Tel.602521671. 
Tel:602521671.

• SPRZEDAM - mieszkanie. 
Tel.660442960.

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we przy ul. Zamkowej oraz garaż 
murowany, tel. 607 804 921

• Wynajmę lub sprzedam garaż na ul. 
Jana Pawła II, tel. 607 580 172

• KUPIĘ   ZA GOTÓWKĘ OBCIĄŻO-
NE NIERUCHOMOŚCI     tel. 508 
312 261

• Zamienię KAWALERKĘ III p. komu-
nalne na większe najchętniej w 
domku wolnostojącym może być 
zadłużone. Tel. 602423133.

• Sprzedam lub zamienię na więk-
sze kawalerkę 36 m. kw. tel. 
607 602 839

• Sprzedam 2/3 domu w Jenikowie + 
ziemia 1,13 ha. Tel. 601 691 908

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe 
77 m kw. w Łosośnicy w bloku, par-
terowe, bezczynszowe, ogrzewanie 
własne. Tel. 600 037 906

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje o 
pow. 64 m kw. w Goleniowie. Tel. 
887 137 129

• Sprzedam lub wynajmę mieszka-
nie 2 pokojowe 45,8 m kw., I pię-
tro, Nowogard. Tel. 607 648 049

• Domy na wsi – Grunty.  tel. 
660 206 833

• Sprzedam lub wynajmę mieszka-
nie 2 pokojowe w Nowogardzie. 
Tel. 664 012 380

• Sprzedam sklep w Płotach 
21.000 zł. Pełne wyposażenie. Tel. 
669 060 659

• Mieszkanie 3 pok. + garaż na 
ul. Zielonej do wynajęcia. Tel. 
606 900 936

• Sprzedam mieszkanie 2 pokoje 
wraz z działką. Okolice Nowogardu. 
Tel. 519 831 511

• Sprzedam działkę rolno-budowla-
ną 4160 m2 (woda, prąd) w Bieni-
cach. 663 365 013

• Sprzedam działkę budowlaną w 
Nowogardzie, ul. Rataja 0,91 ha Tel. 
605 422 298

• Lokal do wynajęcia od zaraz na 
działalność. 696 801 512

• Wynajmę mieszkanie dwupokojo-
we w Nowogardzie na ul. Racibiora 
I, 4. Tel. 39 25 552; 783 570 056

• Sprzedam mieszkanie 66m III pię-
tro. 781 605 762

• Sprzedam mieszkanie 60 m2 na 
ul. 15 Lutego, atrakcyjna cena 
785 634 989

• Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe, bezczynszowe, 62 m2 w 
Łosośnicy 10 km od Nowogardu. 
665 113 354

• Posiadam mieszkanie do wynajęcia 
dwupokojowe 46 m2 w obrębie Li-
dla. 604 470 067

• Wynajmę mieszkanie dwupokojo-
we w Goleniowie. 601 927 982

• DOMy NA WSI – GRUNTy, KU-
PUJEMy SPRZEDAJEMy. TEL. 
660 206 833

• Wynajmę lokal 20 m na działal-
ność usługową w centrum, tel. 
508 105 332

• Warsztat stolarski kpl. wyposażony 
do wynajęcia. Tel. 605 336 228

MOTORyZACJA

• Sprzedam Skodę felicię combi LXI 
rok 1999 poj. 1.3 pierwszy wła-

ściciel, cena do uzgodnienia. 693 
877 559

• Sprzedam Renault Kangoo, samo-
chód ciężarowy rok prod. 2006 poj. 
1,5 DCI elektr. Szyby, klimatyzacja, 
wspomaganie kierownicy, central-
ny zamek + alarm elektr. Sterowa-
ne lusterka. Po wymianie rozrządu, 
pompy wody, nowy akumulator, 
wymieniony olej i wszystkie filtry. 
Nowe klocki hamulcowe, nie wy-
maga wkładu własnego. Stan bdb 
Tel. 668 844 738 cena 11.000 zł do 
uzgodnienia.

• SPRZEDAM - Opel Omega B, 2,0 
poj.  gaz, 1995 r. cena 2,700,-
Tel.695982904.

• Sprzedam Renault Laguna Hatch-
back, 04/2001 rok, srebrny met. 
120.000 km (oryginaly przebieg 
książka serwisowa), nowy serwis, 
klimatronic, półskórzana tapicer-
ka, roleta tylnej szyby, alufelgi 16, 
zadbany, cena 9800 zł, tel. 605 
522 340.Sprzedam silnik citroen ZX 
1,9 + skrzynia tanio. 785 040 945

• SPRZEDAM Volkswagen Vento 
1,9 TD rok prod.1993. Cena 2  000 
zł.Tel.609966517.

• Sprzedam Hondę Prelude rok prod. 
1997 stan idealny. 663 732 809

• Sprzedam Forda Transit, osobowy, 
dobry stan, fotel 2-osobowy do 
sprintera, pompa wtryskowa do 
forda, tel. 607 310 591

• Sprzedam mercedesa Benz, au-
tomat, benzyna, rok prod. 1992, 
poj. 190. Stan b.db. Cena 3200 do 
uzgodnienia. Kontakt 660 229 504

• Sprzedam Audi A6, rok. prod. 97. 
Stan b.db. tel. 665 245 667

• Sprzedam Golfa III rok prod. 1997 
tel. 600 262 231

ROLNICTWO

• Grykę sprzedam. Tel. 795 916 988

• Sprzedam słomę w snopkach i. Tel. 
782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG 
TEL. 783678070

• Sprzedam tanio króliki. 669 929 717

• Kupię mieszankę zbożową dla 
kur. 91 39 20 307

• Sprzedam prosiaki. Tel. 888757586 

• ORKA, talerzówka / ciężka/, siew 
agregatem. Tel 608013995. 

• Ziemię rolną kilka hektarów tanio 
sprzedam. 889 133 882

• Sprzedam żyto paszowe i kaczki 
skubane francuskie. 511 696 751

• Kupię łubin, tel. 668 434 849

• Sprzedam zboże, grykę, łubin. Te l. 
502853573

• Sprzedam kultywator Formschmit 
5,20 podwójny wałek. Cena do 
uzgodnienia tel. 601 860 644

• Sprzedam żyto. Tel.609480049.

• K U R K I – N I O S K I  Odchowane  7 
- tygodniowe. SPRZEDAŻ OD 25 III 
2013 r. GOSPODARSTWO DROBIAR-
SKIE  ŻABOWO 13. TEL.913910666. 

• Wałki strunowe dwurzędowe do 
kultywatora szer.3 m. nowe, sprze-
dam. Korytowo 38.

• Obornik sprzedam.Tel.793908098.

• Sprzedam siano w kostkach ma-
łych. 500 835 336

• Sprzedam ziemniaki jadalne. 
518 488 713/714

• Sprzedam grykę, tel. 500 841 876

• Sprzedam nowy ocynkowany par-
nik, poj. kotła 60l, cena 500 zł, tel. 
517 696 897

• Sprzedam silnik elektryczny 10kW, 
cena 1000 zł do uzgodnienia, tel. 
517 696 897

• Sprzedam śrutownik bijakowy, sil-
nik 10kWQ, stan bdb., cena 1500 zł 
do uzgodnienia, tel. 517 696 897

• Sprzedam trzy piły stihl, tel. 
513 088 403

• Sprzedam prosiaki. 91 39 10 611

• Sprzedam prosiaki, tel. 695 495 404

USŁUGI

• MAKIJAŻ KARNAWAŁOWY PLUS 
RZESY - 606979108 

• Usługi transportowe do 1 tony, Bus 
skrzyniowy i kryty. Tel. 693 716 085.
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MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Nowość

energooszczędny pro�l

6 komorowy

z 3 uszczelkami

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

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

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

OGŁO SZE NIA DROB NE

KOMPLEKSOWE 
Docieplanie budynków, 

malowanie, szpachlowanie, 
glazura, regipsy, hydraulika, 

adaptacje podasza
tel. 600 626 268

SKŁAD 
DREWNA 

BUDOWLANEGO 

KULICE 2A
więźba dachowa, 

krawędziaki, deska, 
łata, kontrłata

Cena producenta
Tel. 726 169 098

ZAPRASZAM

WARSZTAT SAMOCHODOWY

SZYBY SAMOCHODOWE

PLANDEKINA WYMIAR NA WYMIAR

Profesjonalna naprawa od A do Z

OSOBOWE, CIĘŻAROWE I MASZYNY

Geometria kół, naprawa zawieszenia,komputerowa diagnostyka pojazdu
naprawy blacharskie i lakierniczePrzegląd i naprawa klimatyzacji,

Ul. Nadtorowa 12
tel 91 39 20 131
kom 601860716

Ul. Kilińskiego 26
tel 91 39 25 627
kom 601897368

Sprzedaż, wymiana, naprawa. Wykonujemy usługi na zlecenie ubezpieczalni

Używane i nowe części do wszystkich marek samochodów

Plandeki do samochodów ciężarowych (łódki, firanki),przykrywające
stelaże, przegrody do hal, przyczepy ciągnikowe i samochodowe

UDZIELAMY GWARANCJI
NA WYKONANE USŁUGI

Kino „ORZEŁ”
ZAPRASZA

23.03.2013 godz. 19.00
24.03.2013 godz. 19.00

BEJBI BLUES
Dramat obycz., Polska, 2012, 105’
12 zł,  11 zł ulgowy, od lat 15

• Odśnieżanie dachów. Tel. 
607 137 081.

• Firma Usługowa „Zielona”. Wynajem 
sal na: konferencje, zebrania, szkole-
nia. Tel. 91 39 26 691.

• Usługi transportowe IVECO dostaw-
cze + laweta + bus osobowy do 9 os. 
Tel. 609 931 915, 607 580 172.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI POD-
ŁOGOWYCH I INNE DROBNE NAPRA-
WY WYKONA „ZŁOTA RĄCZKA”; 91 
39 22 783, 784 79 22 70

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

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

• Bruk-lin układanie kostki brukowej. 
Tel. 607 083  893, www.bruk-linno-
wogard.com.pl

• Montaż ogrodzeń betonowych, far-
merskich i innych; 695  085 470; 91 
39 72 575

• Przewozy przeprowadzki Nowogard 
i okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane. 510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty., bin-
dowanie, wydruki A3-A4 kolor, ksero 
A3-A4 - kolor, laminowanie A3-A4. 
Tylko u nas największy wybór okła-
dek. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Transport BUS-MAX. 784 053 493

• Usługi remontowo-budowlane, do-
cieplenia. 784 053 493

• Przepisywanie prac (magisterskich, 
licencjackich, innych), dokumentów, 
CV, listów motyw. innych. Wydruki, 
Ksero, także kolor. Szybko i Solidnie. 
Studio Reklamy Vizart. Nowogard, 
ul. 700 Lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). tel 605 522 340. 

• Usługi koparko- ładowarką + trans-
port Nowogard. 514172446 

• Remonty i wykończenia. 
601 567 369

• Nauka j. niemieckiego i angiel-
skiego. Szkoła Języków Obcych 
„GERMANIC” Tel. 607  545  991, 
www.niemieckinowogard.pl

• Kursy angielskiego www.angiel-
skinowogard.pl Tel. 607 545 991

• Mycie okien. 507 984 623

• J. angielski - 697583403 

• Fast – Driver, tanie usługi trans-
portowe tel. 721 230 990

• Malowanie, szpachlowanie, panele.
Tel.788566432 

• Pogotowie budowlane. 
Tel.506040641 

• Układanie Polbruk i kamienia. Solid-
nie, fachowo i tanio. 669 589 863

• Organizowanie kuligów konnych 
Tel.607739866. 

• Remonty mieszkań w środku i na ze-
wnątrz - 794 115 153 

• KOMPLEKSOWE - Docieplanie 
budynków, malowanie, szpa-
chlowanie, glazura, regipsy, hy-
draulika, adaptacja poddasza.
Tel.600626268.

• PRANIE DYWANÓW, WYKŁADZIN, 
MEBLI TAPICEROWANYCH, TAPICER-
KI SAMOCHODOWEJ, POŚCIELI WEŁ-
NIANEJ. SPRZĄTANIE BIUR I MIESZ-
KAŃ. TEL.604373143, 794229083 

• WWW.egoleniow.pl

• Remonty mieszkań - solidnie. 
Tel.507369956

• TRANSPORT – PRZEPROWADZKI 
szybko – tanio. Tel.696138406

• DUR - DACH pokrycia i remonty da-
chów. 691 621 141

• Dachy, docieplenia. 785 562 104

• Docieplanie budynków, malowanie, 
szpachlowanie, glazura, hydraulika, 
regipsy, adaptacja poddaszy, tel. 
600 626268

• TANIE SPRZĄTANIE biur, domów, 
mieszkań, osiedli, mycie okien, po-
rządki w ogrodzie tel. 721 230 990

• Kompleksowe remonty mieszkań, 
regipsy, szpachlowanie, malo-
wanie, panele, terakota, glazu-
ra, instalacje wodne, centralne 
ogrzewanie, szybko solidnie. Tel. 
724 814 797, 694 196 159

• KOREPETYCJE Z MATEMATYKI PRZY-
GOTOWANIE DO ZALICZEŃ DLA 
LICEALISTÓW ORAZ GIMNAZAIALI-
STÓW Tel: 723328678 e-mail mat-
mand@op.pl

• ZAKŁAD RADIOWO – TELEWIZYJ-
NY NAPRAWA sprzętu RTV, Ko-
smalski ul; Poniatowskiego 7.Tel. 
913921110, 603584553

• Ocieplenie, remonty i dachy, tel. 
692 562 306

• Korepetycje matematyka: SP, gim-
nazjum. 532 557 381

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sa-
wicki ul. Kazimierza Wielkiego 
7.Tel.913920737.

• REMONTY MIESZKAŃ - docieplanie, 
kafelkowanie, tynkowanie, szpa-
chlowanie, malowanie, regipsy.
Tel.880690659.

• Naprawa  ,  regulacja  okien  ,  drzwi  
PCV  i  drewna  -  695181070 –

• CHEMIA - KOREPETYCJE.
Tel.609307327.

• Zamów fryzjera do domu. Tel. 
693 515 032

• Szpachlowanie, malowanie, panele, 
re gipsy. 789 146 025

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe, emerytalne – Niemcy, 
Holandia, Anglia, Irlandia, Dania, 
Belgia, Austria, Włochy, Norwe-
gia, USA. Tel. 71 385 20 18 lub 601 
759 797

• Zatrudnię kucharkę. 695 044 663

•  PRZYJMĘ DO PRACY W GOLENIO-
WIE - osobę z doświadczeniem w 
prasowaniu odzieży Tel. 608302040 

• ZATRUDNIĘ - KONSULTANTA ORI-
FLAMA, bezpłatne wpisowe, prezen-
ty.Tel:604189118

• Przyjmę do pracy mechanika od 
kosiarek i pilarek spalinowych. 
608 328 095

• KOREPETYCJE - MATEMATYKA.
Tel.532557381.

• Zaopiekuję się dzieckiem. Tel. 
660442960.

• PODEJMę pracę  - kierowca C+E  
z  kraj lub Europa z doświadcze-
niem. Posiadam podstawowe 
ADR. Tel. 663965088 

• Młody mężczyzna poszukuje pracy 
od zaraz 663 565 516

• Przyjmę do pracy handlowców i do-
radców klienta. 609 158 106

• Potrzebny pracownik ze znajomo-
ścią j. niemieckiego 781 060 250

• Zatrudnię murarza, zbrojarza, beto-
niarza. 695 264 594

• Zatrudnię mechanika ze znajomo-
ścią podstaw diagnostyki do warsz-
tatu samochodowego w Golenio-
wie. 606 948 278

INNE

• Sprzedam drewno kominkowe i 
opałowe. Transport. Tel.691466441

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

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, 
srebrna, 4 elementy: wzmacniacz, 
tuner przestrojony, korektor, deck 
szuflada, stan idealny, używana spo-
radycznie, cena 780 zł do uzgodnie-
nia. tel. 605 522 340.

• Sprzedaż drewna kominkowego 
i opałowego atrakcyjna cena - 
726 649 215 

• Sprzedam sukienkę komunijną.
Tel.692069168 

• SPRZEDAM - DREWO KOMINKOWE I 
OPAŁOWE.TEL 667788820

• Sprzedam klatki na króliki wraz z 
kotnikami. 507 198 932

• KUPIĘ ZŁOTO. TEL. 787809825

• Sprzedam rębak do gałęzi. 
Tel.604952571

• SPRZEDAM – Owczarki niemieckie. 
Tel.913910656

• Sprzedam magiel do pościeli stary 
trzywałkowy ze stołem, tel. 91 39 
20 608

• SPRZEDAM - meble stylowe 3 
segmenty, koloru ciemnego 
cena 600,00zł. /do uzgodnienia/. 
Tel.724049451. 

• 43 / 44 - Sprzeda drewno, gałęziów-
kę i zrębki opałowe. Tel 509821040

• SPRZEDAM narożnik lewy, trójkę, 
dwójkę, jedynkę + pufa. Lodówkę 
INDESIT, stolik okrągły /rozkładany/. 
Tel. 784680032 

• Drewno opałowe, kominkowe, gałę-
ziówka, sprzedam, tel. 772 050 889

• Oddam szczeniaka 3 m-ce odroba-
czony. 886 482 794

• SPRZEDAM - Harmonię 40 – basową 
w dobrym stanie.Tel.511627210

• SPRZEDAM - koncentrator tlenu i 
wózek inwalidzki w dobrym stanie. 
Tel: 882413611

• Sprzedam meble kuchenne. Tel 
782452026.

• TANIO - Sprzedam dwa fotele i ławę.
Tel.507228736.

• SPRZEDAM suknie ślubne od 200 zł, 
manekiny, lady 2 szt. Tel.604919210.

• Karp kroczek sprzedam. 91 39 
18 297

• SPRZEDAM - sypialnię i 4 krzesła ku-
chenne. Tel.510243843.

• Oddam dwa psy, tel. 513 088 403

• Owczarek niemiecki, pięciomie-
sięczny, mocna budowa, ładni rodzi-
ce na miejscu, tel. 91 392 18 28

• Sprzedam wózek dziecięcy gondola 
+ spacerówka Tako Perso w bdb. Sta-
nie, mało używany, tel. 784 056 335

• Sprzedam wypoczynek kanapa + 2 
fotele cena 600 zł. Tel. 504 703 568

• Do  wynajęcia  lokal  20 m2 ,w cen-
trum  na działalność usługową. Tel. 
508105332.

• Oddam psy labradory 8-tygodnio-
we. Tel. 535 158 948

• Zadbaną meblościankę pokojo-
wą sprzedam. Cena 250 zł. Tel. 
609 541 122

• Kupię norki z umiejętnością włamy-
wania się do klatek. Tel. 607 586 562

• Stanowisko wolne w salonie fryzjer-
skim dla manicurzystki. Tel. 91  392 
35 40

• Oddam szczeniaka owczar-
ka niemieckiego w dobre ręce. 
661 933 969

• Kupię stelaż namiotu pod warzywa. 
726 080 633

• Sprzedam Viora Max 250 zł. Tel. 
609 931 915

• Sprzedam albę komunijną dziew-
częcą rozm. 128, cena 50 zł. Tel. 
502 941 784 

• S K U P  - PIŁ NIESPRAWNyCH, ZA-
TARTyCH STIHL – HUSQVARNA, 
Cena 100zł.Tel. 721668245

• Kupię płyty chodnikowe. Tel. 
721 668 245
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Krzyżówka
Dziś 2 zadania.   

Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-

wane prace do redakcji Dziennika. 

Wpisz nazwy zwierząt w diagram i pokoloruj je.

ZECER

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie  
za 1 godz. 150 zł (brutto)  
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

Oby te święta były kolorowe
przyjdź do                   u  i kup ozdobę

NAJWIĘKSZY WYBÓR 
DEKORACJI ŚWIĄTECZNYCH czynne 8-18 

tel. 91 39 206 96

Rozwiązanie krzyżówki nr 21
Habemus papam
Wojciech Słomski, Andrzej Leszczyński, Stanisława Pokorska, Wiesław Borowik, Barbara Barto-

sik, Halina Szwal, Edyta Zwolińska, Michał Furmańczyk, Nikola Grenda, Alicja Wypych, Elżbieta 
Lewandowska, Anna Husarz, Zdzisław Doszczenko, Grażyna Siedlecka, Pelagia Feliksiak, Teresa 
Januszonek, Christiana Syfert, Aneta Tamborska, Maria Sowińska, Agata Kochelska, Eliza Zawadz-
ka, Kamil Molka

Zwycięzcy: Zdzisław Doszczenko, Halina Szwal, Agata Kochelska,

Dla najmłodszych: Będzie wiosna
Bartłomiej Feliksiak, Wiktoria Woźnik, Julia Furmańczyk, Laura Łuczak, Igor Grenda, Julia Tam-

borska, Karol Sowiński, Mateusz Lewandowski, Piotr Górski, Andżelika Sulikowska, Wiktoria Pa-
biniak

Zwycięzca:  Laura Łuczak - zapraszamy po odbiór bonu do redakcji.
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KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

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

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

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

 
Nowogard 

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

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

ROZKŁAD JAZDy BU SÓW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E;  
12:25E;   13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E;  
11:55E;  14:00E;  15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZyK - Linia Regularna  
 TEL.   607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIąTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny,  

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport,  Jarek Dąbrowski redaktor techniczny.    
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65, tel./fax 91 392 50 87;  

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

ROZKŁAD JAZDy POCIąGÓW
SZCZECIN
5.07 (D), 6.20 (1), 7.52, 10.57 (D), 12.48 (2), 14.59 (3), 

16.50. 18.48.

KOŁOBRZEG
7.50 (1), 10.03 (2), 11.49, 13.57 (D), 15.49, 17.47 (3), 20.33

LEGENDA;
D - w dni robocze 
1 -  pon. do soboty.
2 - w soboty, niedziele i święta
3 - oprócz soboty.

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

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

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

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

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

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

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Morfeusz - 91 577 66 85

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

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

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD
Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku 
oprócz świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 
1, 3, 5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwart-
ki, soboty oprócz świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; 
R – kurs do Reska
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Serwujemy smaczne jedzenie
Zapraszamy na Niedzielne Obiady
Dobra muzyke
Miła atmosfere

Kontakt: 
604103 158, 509 284 384

Organizuje:

Serwujemy smaczne jedzenie
Zapraszamy na Niedzielne Obiady
Dobra muzyke
Miła atmosfere

wesela, urodziny,
stypy, dancingi, karaoke

i imprezy okolicznosciowe

kategorii „B”

25.03.2013 r.

91 443 51 87, 94 721 61 83
59 833 43 12,  698 230 205

www.partnerstal.pl

GARAŻE BLASZANE WIATY 
BRAMY GARAŻOWE

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

TYGRYSEK

BAWIALNIA
dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

POżyCZKA
Szybko, Tanio, Profesjonalnie

od 10 000 zł
• Specjalna oferta dla zadłużonych
• Dla osób fizycznych i  prowadzących 

działalność gospodarczą  
(nie wymagamy zaświadczeń z ZUS i US)
Tel. 91 818 25 36 • kom. 730 851 444

25.03.2013 r. 
godz. 16

F.H. CHEMIA
ul. Sienkiewicza 7A
tel./fax 91 392 19 80

kom. 607 545 999
Czynne od pn-pt. 8-17, sob. 8-13

Wyprzedaż kolekcji

PANELE 
PODŁOGOWE

już od 22,00 zł/m2

Sprzedam nowe, własnościowe,  
2 pokojowe mieszkanie o pow. 58 m2 
w Nowogardzie na ulicy Racibora I 4

KONTAKT:                PIB „PRO-BUD s.c.
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14
tel.: 91 39 25552; 783 570 056    www: probud-nowogard.pl

R E K L A M A

e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165

 TEL. 91 577 20 07



Wtorek 
26 marca 2013 r. 
Nr 24 (2158) 
nakład 3000 
Rok XVIII  ISSN 1897-2640 

 Cena 1,40 zł

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Zawiadamiamy,  
że w Nowogardzie  

rozpoczęła działalność  

Kancelaria 
Radców Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca 
Prawny Radosław Górski oraz 
Radca  Prawny Paweł Iwan. 
Kancelaria mieści się przy  
Pl. Wolności 9, budynek dawnego 
hotelu „Cisy”, pokój nr 8 (parter). 

Telefony do Kancelarii:  
788-802-101, 694-403-733

Czytaj s. 12

Czytaj s. 11

s. 3 s. 10s. 4

Nowogardzianka 
u progu 

sławy

Działkowcy za 
śmieci zapłacą

podwójnie

Czytaj s. 6

Czytaj s. 10

Kulice 
wycenione 

na 5 milionów

5 kwietnia 2013 r.
od 10.00 - 11.00

 udzielane będą bezpłatne porady 
prawne  w redakcji 

ul. Boh. Warszawy 7A

Bezpłatne Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych

ogłasza nabór
Informacje i zapisy

ul. Zielona 11, tel. 91 392 66 91

PRY
WA

TN
EP

UB
LIC

ZN
E LICE

UM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA
DOROSŁYCH

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 11 lutego godz. 8.00

Zapewniamy BEZPŁATNĄ NAUKĘ przez cały okres kształcenia

www.zielona.mojaszkola.net

W NOWOGARDZ IE

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę  2 lutego  godz. 8.00

informacja i zapisy
ul. Zielona 11 

tel. 91 39 26 691

tel. 508 644 599
zapraszamy

MENU s. 11

27 marca - Sesja Rady Miejskiej w Nowogardzie

Będzie głosowany  wniosek  
o zmianę nazwy powiatu

Powiat  
goleniowsko-
nowogardzki

W najbliższą środę odbędzie się kolejna  XXIV sesja Rady Miejskiej w Nowogardzie. W 
programie obrad przewidziano m.in. głosowanie obywatelskiego projektu uchwały o zmianę 
nazwy powiatu, na powiat goleniowsko – nowogardzki. Wniosek w tej sprawie poparło swoimi podpisami 
prawie 1300 obywateli naszej Gminy.

I Nocny Maraton Matematyczny w ZSP
W nocy z dnia 19 na 20 marca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  im. Stanisława Staszica w 
Nowogardzie odbył się po raz pierwszy Maraton Matematyczny dla maturzystów i klas trzecich 
technicznych zorganizowany przez nauczycielki matematyki Panie: Beatę Zagórską, Monikę So-
bolewską oraz Dorotę Bondarowicz.

Czytaj s. 3

Walne zebranie 
„Stowarzyszenia 
przedsiębiorców”

„Stary” 
zarząd, 
nowe cele  
LUKS Top 
Wierzbięcin 
walczy o I ligę!

W sobotę 
półfinały

Rażące  
błędy...



Nr 24 (2158)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

2

www.dzienniknowogardzki.pl

Godzina dla Ziemi 
„Godzina dla Ziemi”- to duża inicjatywa społeczna sygnowana przez organiza-
cję ekologiczną WWF. Dlatego też dnia 23 marca, w godz. od 20: 30 do 21: 30 w 
większych budynkach w całej Polsce, zgasły światła i iluminacje świetlne. Tym 
razem spytaliśmy respondentów DN,  czy uczestniczyli w tej akcji i czy na co 
dzień również szanują energię?

Stanisław Pluta - Reguły, które były mi przedstawiane wcze-
śniej na temat akcji „ Godzina dla Ziemi” są mi bardzo dobrze 
znane. Oprócz tego, że są mi znane, to jeszcze brałem w tej akcji 
udział, i przez 1 godzinę naprawdę nie miałem włączonej żad-
nej żarówki ani telewizora. Poprzez tą czynność, niestety moje 
wnuczki miały kłopot, bo nie mogły obejrzeć swoich ulubionych 
bajek. Oczywiście zachęcam do jej oszczędzania, jak również ko-
rzystania z energooszczędnych urządzeń. 

Janusz Descher - W akcji oczywiście uczestniczyłem i przez 
godzinę w domu nie zapalałem światła. Niestety, rachunki za 
energię są tak wysokie, że trzeba bezwzględnie oszczędzać. Sam 
nie mam wiele tych pieniążków. Dlatego też staram się napraw-
dę oszczędzać i tam gdzie jest to możliwe, to ją wyłączam, by nie 
marnować jej na darmo. Przykładem jest choćby bezsensowne 
oglądanie telewizora. Kończąc zachęcam do oszczędzania. 

Stanisław Grzesik - O samej akcji wiedziałem i uczestniczy-
łem w niej. Uważam, że energię trzeba oszczędzać, i oszczędzam. 
Krótko mówiąc, trzeba wyłączać energię, bo jest bardzo dro-
ga, trzeba ją szanować i oszczędzać tam, gdzie jest to możliwe. 
W czasie akcji „Godziny dla Ziemi”  miałem wyłączone światło 
przez godzinę, a nawet dłużej. Oszczędzanie energii jest w na-
szym wspólnym interesie. 

Pani Wiesława - Energię oczywiście oszczędzam. Dlatego np. 
TV oglądam przy wyłączonym oświetleniu, co na pewno przy-
czynia się do oszczędności. Z małżonkiem otrzymujemy świad-
czenia emerytalno - rentowe, które są bardzo niskie, toteż musi-
my oszczędzać. Co do samej akcji, to oczywiście znamy ją i wie-
my o niej. Powiem delikatnie, że była ona i jest nieco dłuższa, nie 
tylko w tym dniu, ale również na co dzień. Są bardzo ciężkie cza-
sy, więc powinniśmy oszczędzać również energię. 

Pan Michał - O tym dniu słyszałem,  energię oszczędzam nie-
zależnie czy ten dzień jest czy nie. Co do samego oszczędzania, to 
jest z tym różnie, bo jak pan wie, oprócz zużytej energii są jeszcze 
na rachunku inne koszty stałe, które dość mocno podnoszą war-
tość całego rachunku, właśnie na tym te firmy sprzedające ener-
gię zarabiają. Ale jestem za tym, by energię oszczędzać i szano-
wać. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

Kronika  
policyjna

Nasza  sonda
18.03.2013 r. 
Godz. 11.15 Kolizja drogowa 

na ul. 3 Maja z udziałem pojaz-
dów: Ford Fiesta oraz Scania. 

Godz. 12.30 Zgłoszenie kra-
dzieży norek z fermy w miej-
scowości Wołowiec.  

Godz. 08.40 Zdarzenie dro-
gowe na parkingu przy ul. Ko-
ściuszki, gdzie uszkodzeniu 
uległ pojazd marki Opel Corsa. 

Godz. 21.00 Policjanci Ruchu 
Drogowego KPP w Golenio-
wie, w miejscowości Kościusz-
ki ujawnili kierującego samo-
chodem marki Audi, Łukasza 
J.  znajdującego się w stanie po 
użyciu alkoholu tj. 0,30 promi-
la alkoholu w wydychanym po-
wietrzu. 

19.03.2013 r. 
Godz. 08.15 Kolizja drogowa 

na ul. 15 lutego, w której uczest-
niczyły dwa pojazdy: Fiat Ci-
nquecento oraz Mercedes. 

Godz. 18.00 Podczas kontroli 
samochodu marki Opel Astra, 
u kierującego Michała K. ujaw-
niono środki odurzające w po-
staci marihuany. 

20.03.2013 r. 
Godz. 05.30 Kolizja drogo-

wa w miejscowości Wojcieszyn, 
gdzie pojazd marki VW Trans-
porter wpadł w poślizg, a na-
stępnie dachował.  

Godz. 06.30 Kolizja drogowa 
na drodze Nowogard-Maszewo, 
gdzie w trakcie mijania się n/n 
pojazdu oraz Mercedesa doszło 
do zderzenia się lusterkami. 

Godz. 11.45 Kolizja drogowa 
na ul. Warszawskiej, gdzie do-
szło do zderzenia dwóch pojaz-
dów: Volvo oraz Peugeot. 

21.03.2013 r. 
Godz. 11.40 Zgłoszenie oszu-

stwa przy doładowaniu telefonu 
komórkowego. 

Godz. 13.00 Kradzież saszetki 
z zawartością, w sklepie przy ul. 
Bankowej. 

22.03.2013 r. 
Godz. 08.30 Pracownik skle-

pu Intermarche powiadomił o 
ujęciu sprawcy kradzieży skle-
powej. Na miejscu Patrol za-
stał Andrzeja Ś. ukarany został 
mandatem karnym. 

Godz. 11.40  W sklepie Hong-
-Yu Sebastian B. dokonał kra-
dzieży bluzy. W trakcie kontro-
li bagażu ujawniono artykuły 
spożywcze pochodzące z kra-
dzieży w sklepie Lidl.

Godz. 12.00 Kolizja drogowa 
na ul. Bohaterów Warszawy, w 
której uczestniczyły dwa pojaz-
dy: Ford Mondeo, Renault Sce-
nic. 

Godz. 12.40  Kolizja drogo-
wa na ul. Kościuszki z udzia-
łem pojazdu marki Opel Vectra 
i Renault 19.  

23.03.2013 r. 
Godz. 12.50 Patrol OPI pod-

czas kontroli drogowej pojazdu 
ujawnił, iż kierujący Daniel B. 
znajduje się w stanie po użyciu 
alkoholu, a także posiada aktu-
alny zakaz prowadzenia pojaz-
dów mechanicznych. 

Godz. 15.45 Na ul. Armii 
Krajowej ujawniono nietrzeź-
wego rowerzystę. Zdzisław O. 
miał 1,64 promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu. 

24.03.2013 r. 
Godz. 09.00 Pracownik skle-

pu Lidl powiadomił o zatrzy-
maniu sprawcy kradzieży skle-
powej. Dawid Z. dokonał zabo-
ru alkoholu. 

Godz. 18.20 Policjanci Ru-
chu Drogowego KPP Goleniów 
ujawnili kierującego pojazdem 
marki Seat Ibiza bez aktualnego 
ubezpieczenia OC. 

Godz. 20.40 Kolizja drogowa 
przed miejscowością Żabowo, 
w której uczestniczyły dwa po-
jazdy: Skoda Octavia i Ford Fo-
cus. 

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

Pomóżmy sobie!
•	 Przyjmę narożnik pokojowy  tel. 665 - 566-856
•	 Przyjmę  wersalkę z fotelami oraz szafkę na dziecięce ubrania tel. 883-241-291 
•	 Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie, ławę pokojową i TV  tel.782-556-716
•	 Przyjmę fotel do biurka, informacja tel. 504-874-397 lub pod nr tel. red. 91 22-165 
•	 Przyjmę 2 fotele  jednoosobowe do spania dla dzieci  oraz narożnik pokojowy- tel.516 648-561 
•	 Przyjmę sprawną pralkę automatyczną tel.721 469-710 
•	 Przyjmę  fotel jednoosobowy do spania dla dziecka lub wymienię za łóżeczko dziecinne z wyposa-

żeniem tel. 783-231-040 
•	 Przyjmę segment pokojowy, używaną pralkę  oraz używany  komputer PC  tel.512174371 
•	 Przyjmę tapczan dwuosobowy do spania  tel. 514-466037 
•	 Proszę o dywan dla dziecka w wym. 3m/ 3m tel. 798 725 822 
•	 Oddam w dobrym stanie tapczan tel. 512 090 276
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P R O M O C J A
PÓŁ TONy OPAŁU

worek drewna  
GRATIS

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL 

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał,drewno,
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport 
Sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

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

REKLAMA

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl
TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

BAWIALNIA
dla dzieci

„Tygrysek”

889 054 164
nowy nr telefonu

SKUP PRALEK
stan bez znaczenia 

(stare, niesprawne itp.)
odbieram własnym 

transportem

tel. 510 815 498

27 marca - Sesja Rady Miejskiej w Nowogardzie

Będzie głosowany  wniosek  
o zmianę nazwy powiatu

Na  planowanej na godzi-
nę 12:00 w środę  sesji, rad-
ni zajmą się czterema pro-
jektami uchwał, w tym dwo-
ma dotyczącymi zmiany na-
zwy powiatu,  oraz wysłuchają  
trzech sprawozdań ze współ-
pracy gminy  z organizacja-
mi pozarządowymi, z działal-
ności Gminnej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alko-
holowych,  oraz z działalności 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w zakresie   realizacji „Gmin-
nego  programu wspierania ro-
dziny na lata 2012-2014”. Za-
pewne emocjonujący będzie 
punkt dotyczący zmiany na-
zwy powiatu. Przypomnijmy, 
że projekt  uchwały w tej spra-
wie wpłynął do Rady w trybie 
inicjatywy obywatelskiej, któ-
ra uzyskała  bardzo duże,  jak 
na naszą  nowogardzką skalę 
poparcia społecznego. Pomy-
słodawcą  i organizatorem do-
tychczasowych  działań  w tym 
temacie  jest pan Paweł Słom-

ski, i  założone przez niego sto-
warzyszenie na rzecz powia-
tu goleniowsko-nowogardz-
kiego  Partnerstwo  i Rozwój.  
Od chwili gdy Rada Miejska 
przyjmie projekt uchwały oby-
watelskiej, to ona przejmu-
je zgodnie z trybem wynika-
jącym z rozporządzenia mi-
nisterialnego, dalsze działania 
proceduralne w sprawie.  Ko-
lejne z nich, to  przeprowadze-
nie konsultacji i uzyskanie opi-
nii od poszczególnych samo-
rządów  wchodzących w skład 
powiatu. W tym celu Rada, w 
projektach uchwał na najbliż-
szą sesję, przewidziała  powo-
łanie  zespoły konsultacyjnego. 
Jak nam wiadomo od organi-
zatorów  projektu, zmiany na-
zwy,  część radnych już wyra-
ziła wolę głosowania zgodnie 
ze społecznym oczekiwaniem, 
czyli za rozpoczęciem proce-
dury  zmiany nazwy. Stano-
wisko pisemne w tej sprawie 
przyjął  nowogardzki PSL, któ-

ry zadeklarował wolę radnych 
zrzeszonych  w klubie PSL w 
Radzie Miejskiej do głosowa-
nia za projektem, jako  wy-
razem dążenia do  uzyskania 
konstrukcji, które  pozwoli le-
piej zagospodarować poten-
cjał powiatowy i przyczynia się 
do  większej demokratyzacji i 
sprawiedliwości.  Warto więc  
chyba,  jeśli ktoś posiada taką 
możliwość  uczestniczyć  w tej 
sesji. Przypomnijmy, że  wstęp 
na sesję jest możliwy dla każ-
dego. Oczywiście pewnym 
ograniczeniem  są możliwo-
ści przestrzenne sali sesyjnej w 
Ratuszu.  W trakcie sesji  zo-
stanie też podjęta uchwała o 
wstąpieniu w mandat radnego 
pana Jacka Rafińskiego, który 
uzyskał mandat  wygaszony w 
związku ze śmiercią radnego 
Romana Saniuka. Pełny pro-
gram obrad obok.

Red. 

W najbliższą środę odbędzie się kolejna  XXIV sesja Rady Miejskiej w Nowogardzie. W programie obrad przewidziano m.in. głosowa-
nie obywatelskiego projektu uchwały o zmianę nazwy powiatu, na powiat goleniowsko – nowogardzki. Wniosek w tej sprawie poparło 
swoimi podpisami prawie 1300 obywateli naszej Gminy.

                     Nowogard, dnia 18.03.2013 r.      

           BR.0002.XXIV.2013  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje XXIV sesję Rady Miejskiej w No-

wogardzie. Początek obrad:

                27 marca  2013 roku (środa) o godzinie 12  00    w sali obrad Rady Miejskiej 

w Nowogardzie, Plac Wolności 1. 

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

 2. Zgłoszenie wniosków do porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w dniu 27 lutego 2013 roku.

 4. Informacje Przewodniczącego Rady.

 5. Sprawozdanie Burmistrza Nowogardu z działalności pomiędzy sesjami.

6. Interpelacje, wnioski i zapytania.

7. Przyjęcie uchwał w sprawie:

a) wstąpienia w mandat radnego,

b)  wyrażenia  woli  zmiany  nazwy  powiatu  goleniowskiego  na  powiat  goleniowsko- 

nowogardzki,

c) powołania zespołu konsultacyjnego,

d)  zmiany uchwały  (dot.  uchwały   w  sprawie  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi  składanej przez właściciela nieruchomości).

8. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Nowogard z organizacjami 

    pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

    za rok 2012.

       9. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

        w 2012 roku oraz sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w harmonogramie działań „Gminnego

        programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 

       narkomanii za 2012 rok”.

10. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w 2012 roku i realizacji „Gminnego 

programu wspierania rodziny na lata 2012-2014”.

       11. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, wnioski i zapytania.

      12. Komunikaty. 

       13. Zakończenie obrad.

                                                                                          Przewodniczący Rady

                                                                                         Antoni Bielida 

Jednocześnie informuję, że posiedzenia Komisji Rady rozpatrujące w/w porządek odbędą się:

1) Komisji Społecznej  w dniu 25 marca 2013 roku o godz. 8.30.

Nowogardzianka u progu sławy
Ruszyła kolejna edy-
cja programu roz-
rywkowego „Must 
be the music”. Jedną 
z uczestniczek pro-
gramu jest nowo-
gardzianka Brygida 
Sawicka (na zdjęciu 
w czwarta od lewej) 
występująca wraz z 
zespołem. „Alepak” 
(bo tak nosi nazwa 
zespołu) to grupa 
ludzi reprezentującą 
folkową scenę muzyczną. 

Już w niedzielę za pośrednictwem portalu społecznościowego facebook ruszyło głosowanie po-
zwalające wywalczyć przejście do kolejnego etapu programu. Głosy można oddawać pod linkiem 
http://apps.facebook.com/must-be-the-music

Już dziś dołączmy do głosujących!

KS

foto z facebook.com/tylkomuzyka
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Działkowcy za śmieci zapłacą podwójnie 
Do grupy niezadowolonych zapisami nowych przepisów o gospodarce odpadami, które wchodzą w życie od 1 lipca tego roku, dołączyli 
też nowogardzcy działkowcy. Okazuje się bowiem, że posiadaczy działek czekają podwójne podwyżki cen za śmieci. Chcą wnioskować 
do władz miasta, by te im ulżyły finansowo. 

Jak już informowaliśmy,  
uchwały o gospodarowaniu 
odpadami wyróżniają dwa ro-
dzaje nieruchomości – za-
mieszkałe i niezamieszkałe. Te 
drugie, do których należą m.in. 
ogrody działkowe, zostaną no-
wym system objęte dopiero w 
lipcu przyszłego roku. Już dziś 
jednak działkowcy liczą ile 
będą kosztować ich nowe przy-
pisy. Liczą i z trwogą łapią się 
za kieszeń.  Według wyliczeń 
sporządzonych przez gminę na 
potrzeby wprowadzenia w życie 
przepisów śmieciowych dział-
kowcy mają produkować rocz-
nie ok. 700 pojemników 1100 li-
trowych śmieci. To oznacza, że 
za ich wywóz ogrody będą mu-
siały zapłacić ok. 70 tys. zł rocz-
nie. Do tej pory kwota ta wy-
nosiła ok. 4 tys. zł – mówi Ry-
szard Wajk, prezes Rodzinnych 
Ogrodów Działkowych w No-
wogardzie.  Biorąc pod uwagę, 
że w Nowogardzie jest ok. 1200 
działkowców, każdy z nich za 
wywóz śmieci z ogrodów pła-
cił do tej pory ok. 3,30 zł na 

rok. Od przyszłego roku kwo-
ta ta wyniesie 60 zł. Zdaniem 
prezesa, to stanowczo za dużo. 
W zeszłym roku zapełniliśmy 
8 zbiorczych pojemników. Nie 
wiem skąd mamy wziąć śmie-
ci by zapełnić ich 700? To jest 
niemożliwe. Przecież większość 
odpadów produkowanych na 
ogrodach, to odpady organicz-
ne, które działkowcy przetwa-
rzają na kompost. Złożymy do 
rady wniosek o skorygowanie 
tej ilości, przynajmniej o poło-
wę – dodaje R. Wajk. 

Działkowców czeka więc po-
dwójna podwyżka cen za śmie-
ci. Pierwsza, powszechna, któ-
ra zacznie obowiązujący już od 
lipca tego roku i druga, za od-
pady z działki, która wejdzie w 
życie w przyszłym roku. 

Trudno więc spotkać dział-
kowca, który jest z tego tytu-
ły zadowolony. Z początkiem 
tygodnia w siedzibie zarządu 
ogrodów, przy ul. 3 Maja w No-
wogardzie, odbyło się spotka-
nie z działkowcami. Tam po-
informowano członków ROD 

o nowych przepisach śmiecio-
wych. Informacje wywołały 
oburzenie działkowiczów. 

Nie dość, że będziemy pła-
cili 35 zł miesięcznie za śmie-
ci wyprodukowane w domu, to 
jeszcze obciąży się nas nowymi 
stawkami za odpady powstałe 
na naszych ogrodach – mówi-
ła zdenerwowana działkowicz-
ka, która zadzwoniła we wto-
rek do redakcji DN, relacjonu-
jąc nam przebieg zebrania na 
ogrodach. 

Podobnie wypowiadali się 
inni, których poprosiliśmy o 
komentarz. 

Nie mam pojęcia za co bę-
dziemy płacili. Przecież na 
działkach nie produkuje się aż 
tyle śmieci? - mówił pan Józef, 
wieloletni członek ROD, które-
go poprosiliśmy o wypowiedź. 

 Zarząd Ogrodów zapowia-
da, że będzie wnioskował do 
władz miasta, o zmniejszenie 
wyliczonej zryczałtowanej ilo-
ści śmieci, jakie mają produko-
wać średnio działkowcy. 

Marcin Simiński

Prawie wszystkim złożono podziękowania!

„Tacy jesteśmy”
22.03.2013r. zakończyły  się  oficjalnie  kilkumiesięczne  obchody 40 Lecia jubi-
leuszu Nowogardzkiego Domu Kultury. Na podsumowanie jubileuszu przybyło 
wiele  zaproszonych gości związanych swoją pracą i współpracą z NDK.

Uroczystość    rozpoczęła się 
otwarciem  wystawy  fotogra-
fii z życia NDK. Fotografie zo-
stały wykonane przez uczest-
ników pracowni fotograficz-
nej. Następnie, już na  widow-
ni,  dyrektor placówki Aneta 
Drążewska, podsumowała  40 
lat istnienia i funkcjonowa-
nia NDK, oraz zareklamowa-
ła  wydaną z tej okazji w paź-
dzierniku 2012 roku publi-

kację „Tryptyk Jubileuszowy” 
autorstwa Magdaleny Sułkow-
skiej, do której ikonografię 
przygotował Franciszek Karo-
lewski.  Po czym przystąpio-
no do podziękowań. Na sce-
nę pojedynczo wchodziły ko-
lejno wyczytywane ważne dla 
NDK osoby, darczyńcy i przy-
jaciele. W programie imprezy 
było również miejsce na po-
dziękowania dla przedstawi-

cieli lokalnego biznesu, tj. ban-
ków,  dyrektora Zakładu Kar-
nego, radnych, ks. proboszcza 
z parafii pw. WNMP w Nowo-
gardzie i innych firm. Pomię-
dzy poszczególnymi punkta-
mi programu obchodów, do-
rośli i młodzież  uczęszczająca 
na zajęcia do NDK, prezento-
wali  swoje umiejętności arty-
styczne. 

Jarek Bzowy 
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Nie pomogły apele i prośby - była rezydencja Bismarcków idzie pod młotek 

Kulice wycenione na 5 milionów
Mimo, że w obronie Kulic wystąpili parlamentarzyści PO, a wcześniej pomoc finansową w jej utrzymaniu złożył zarząd województwa 
zachodniopomorskiego, Uniwersytet Szczeciński postanowił ostatecznie wystawić na sprzedaż byłą rezydencję Bismarcków. Nierucho-
mości wraz z otaczającym ją parkiem wyceniono na 5 mln złotych. Pierwszy przetarg ma się odbyć 19 kwietnia. 

Przypomnijmy, że w grudniu 
1993 r. utworzona w Szczeci-
nie, polsko- niemiecka Funda-
cja Akademia Europejska Kuli-
ce- Külz, wydzierżawiła zagro-
żony dewastacją były dworek 
rodziny von Bismarck w Kuli-
cach (niem. Külz), wraz z kil-
koma budynkami gospodar-
czymi i otaczający kompleks 
teren parkowy, od Agencji 
Własności Rolnej Skarbu Pań-
stwa. Umowę podpisano na 
30 lat. W latach 1994/ 95 Fun-
dacja przeprowadziła rekon-
strukcję obiektu i jednocze-
śnie jego adaptację, w nowo-
czesny ośrodek konferencyjny, 
ze środków wyasygnowanych 
przez niemieckie Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Fun-
dację Współpracy Polsko-Nie-
mieckiej. Swoje prywatne pie-
niądze dołożył też ostatni nie-
miecki dziedzic majątku Phi-
lipp von Bismarck. W 2002 r., 
Fundacja zrzekła się swoich 
praw wynikających z umowy 
dzierżawy na rzecz Uniwersy-
tetu Szczecińskiego, po czym 
AWRSP nieodpłatnie przeka-
zała uczelni zespół dworsko-
-parkowy w Kulicach. Uczel-
nia przyjęła wówczas warunek, 
że będzie musiała utrzymywać 
pałac przez 10 lat. Przekazanie 
dotyczyło tylko inwestycji do-
konanych przez Fundację, w 
związku z odbudową pałacu, 
natomiast wyposażenie ośrod-
ka pozostało cały czas własno-
ścią Fundacji. W praktyce, każ-

da strona odpłatnie korzysta-
ła z tego, co druga strona mia-
ła do dyspozycji: Rokrocznie 
Fundacja płaciła Uniwersyte-
towi 50.000,- PLN za korzysta-
nie z pomieszczeń ośrodka, za 
jeden kwartał, a Uniwersytet 
płacił Fundacji 50.000,- PLN, 
za korzystanie z jej wyposaże-
nia przez trzy kwartały w roku. 
W zamian  Uniwersytet Szcze-
ciński zapewnił „Fundacji wła-
ściwe funkcjonowanie i wypeł-
nianie jej zadań statutowych” w 
ośrodku konferencyjnym.  

Kiedy tylko minął okres 
10-letniej karencji na sprze-
daż dworku, senat US postano-
wił pozbyć się nieruchomości. 
Jak już informowaliśmy, umo-
wa z Fundacją na użytkowanie 
obiektu została wypowiedzia-
na. Organizacja została z dnia 
na dzień w dość kompromitu-
jący sposób wyrzucona z dwor-
ku. Od 1 marca pałac stoi pu-
sty. Szybko zostało to zauważo-
ne przez lokalnych „łowców” 
złomu. Przed dwoma tygo-
dniami, jak poinformowała no-
wogardzka policja, skradziono 
część  miedzianych rurek syste-
mu grzewczego w dworku. 

Kilka tygodni temu, jak poin-
formował poniedziałkowy Ku-
rier Szczeciński, marszałek wo-
jewództwa proponował uczelni 
pomoc w znalezieniu formuły 
na dalszą działalność w Kuli-
cach. W grę, jak podaje gazeta, 
miało nawet wchodzić wspar-
cie finansowe. Ostatnio do ape-

lu w obronie dworku wystąpiło 
również piętnastu parlamenta-
rzystów Platformy Obywatel-
skiej. Napisali oni do rektora 
US list. „Wyrażają w nim roz-
czarowanie, że uczelnia posta-
nowiła sprzedać dworek w Ku-
licach pod Nowogardem i ape-
lują o wycofanie się z tej de-
cyzji” - cytuje petycję posłów, 
szczecińska gazeta. Deklaru-
ją jednocześnie, że jeśli tylko 
ze strony władz uniwersytec-
kich pojawi się „wola dalsze-
go rozwijania działalności na-
ukowo-szkoleniowej w obiek-
cie”, są gotowi udzielić pomocy 
i wsparcia. 

Na razie jednak apele i pro-
pozycje przez US są ignorowa-
ne. Uczelnia z determinacją re-
alizuje przyjętą w zeszłym roku 
uchwałę. Kilka dni temu uka-
zało się ogłoszenie o przetar-
gu na sprzedaż nieruchomości 

gruntowej zabudowanej zespo-
łem  pałacowo-parkowym po-
łożonym w Kulicach. Cena wy-
woławcza, to 5 mln 083 tys. zł. 
Oferty kupna są przyjmowane 
do 19 kwietnia. Wówczas od-
będzie się pierwszy przetarg. 

Kurier Szczeciński podej-
rzewa, że zachowanie władz 
uczelni zmierzające do sprze-
daży Kulic w ekspresowym 
niemal trybie, jest dowodem 
na to, że na kupno dworku 
jest chętny.   Gazeta informu-
je, że jakiś czas temu, właściciel 
gruntów rolnych otaczających 
Kulice, sprzedał je, zostawiając 
sobie tylko 8 ha ziemi w bez-
pośrednim sąsiedztwie dwor-
ku. To może oznaczać, że miał 
konkretne plany co do zabyt-
kowej nieruchomości. Pytanie 
tylko skąd wiedział, że obiekt 
zostanie w najbliższym czasie 
wystawiony  na publiczną licy-

tację, zastanawia się Kurier. 
Rzeczywiście, cała sprawa 

wydaje się dość dziwna. W jej 
obliczu, władze uczelni jedno 
mają zagwarantowane - prze-
bieg przetargu będzie solid-
nie wzięty pod lupę, nie tylko 
przez media, ale jak wszyst-
ko na to wskazuje, również 
przez zainteresowanych spra-
wą przedstawicieli władz sa-
morządowych województwa i 
parlamentarzystów. Ktoś naiw-
nie wierzył, że wartą kilka mi-
lionów nieruchomość sprzeda 
się bez blasku fleszy. 

 Najmniej zainteresowa-
ne, przynajmniej jak na razie, 
przyszłością pięknego, zabyt-
kowego obiektu pod Nowogar-
dem, są miejscowe władze. I to 
też zaczyna wyglądać przynaj-
mniej dziwnie. 

Marcin Simiński 

Śmieciowe  zamieszanie –ciąg dalszy
Nasz ubiegłotygodniowy tekst dotyczący proble-

mów z nowym systemem gospodarki odpadami, 
spotkał  się z wyjątkowym odzewem wśród Czytel-
ników DN, którzy potwierdzają nie tylko poruszo-
ne  przez nas  problemy, ale dokładają jeszcze inne. 
Będziemy te zagadnienia systematycznie poruszać 
kierując  pytania do odpowiedzialnych  za szcze-
gółowe opracowanie i  wdrożenie systemu, czyli 
urzędników z  Urzędu Miejskiego w Nowogardzie. 
Niżej list Czytelnika w przedmiotowej sprawie

Dzień dobry!
Jestem właścicielem domu jednorodzinnego. Do 

napisania tego listu skłoniła mnie wysłana przez 
urząd deklaracja. Myślę, że zanim powinna zostać 
wysłana, ludzie powinni być dobrze o wszystkim po-
informowani, a niestety tak nie jest. Cały czas czeka-
łem na informacje będące odpowiedzią na nurtujące 
mnie pytania.

1. Obecnie moje śmieci są wywożone co tydzień, 
gdyż tak zadeklarowałem w ZUK ze względu na ilość 
«produkowanych» odpadów. Jak często będą one 
wywożone od lipca 2013r., jeżeli wybiorę opcję duże-
go gospodarstwa z segregacją?

2. Teraz pojemniki są dzierżawione przeze mnie od 

ZUK. Jak to będzie wyglądać na nowych zasadach? 
Mam sobie kupić, czy może gmina mi zafunduje?

Kolejna rzecz, to sprawa wypowiedzenia obecnej 
umowy z odbiorcą odpadów. Czy ktoś kompetentny 
może się wypowiedzieć ze strony urzędu oraz ZUK 
ws tej umowy. Dzwoniłem do ZUK-u w celu infor-
macji, jak ma wyglądać treść i forma wypowiedzenia 
i dowiedziałem się, że nic takiego nie muszę robić. 
Podobno dzieje się to automatycznie od 1 lipca. To 
kto w takim razie robi nas w bambuko.
Z wyrazami szacunku  

Imię  i nazwisko do wiadomości redakcji

@    Ludzie listy piszą  @ 
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wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci matki i teściowej 

Państwu 
Teresie i Andrzejowi 

Buragas 

składają 
współpracownicy oddziału 

dziecięcego i noworodkowego

Teresie Buragas 

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu

 
z powodu śmierci mamy 

składają 
dyrekcja i pracownicy szpitala w Nowogardzie

KONDOLENCJE KONDOLENCJE

Walne zebranie „Stowarzyszenia przedsiębiorców”

„Stary” zarząd, nowe cele  
W miniony piątek w restauracji Oskar, przy ul. 3 Maja w Nowogardzie, odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzy-
szenia Forum Rozwoju Gospodarczego Ziemi Nowogardzkiej, zwane potocznie „stowarzyszeniem przedsiębiorców”. 

Zanim na dobre rozpoczęło 
się zebranie, wśród członków 
stowarzyszenia powitano no-
wego kolegę pana Mirosława 
Berezowskiego, lekarza wete-
rynarii, prowadzącego leczni-
cę dla zwierząt przy ul. Roose-
velta. 

Zgodnie z zaplanowanym 
porządkiem,  w pierwszej ko-
lejności dokonano oceny dzia-
łalności zarządu stowarzysze-
nia na przełomie ostatnich 
dwóch lat. Zaakceptowano 
także sprawozdanie finansowe 
organizacji, by następnie jed-
nogłośnie udzielić absoluto-
rium zarządowi. 

Kolejnym punktem były wy-
bory władz stowarzyszenia. W 
głosowaniu członkowie walne-
go zgromadzenia, podjęli jed-
nomyślną decyzję o nie zmie-
nianiu składu zarządu. Tym 
samy prezesem stowarzysze-
nia został na kolejne dwa lata 
Stanisław Rynkiewicz. Wspie-
rać będzie go zarząd w skła-
dzie: Marcin Simiński - zastęp-
ca prezesa, skarbnik - Elwira 
Druciarek, sekretarz - Mieczy-
sław Cedro i członkowie - Je-
rzy Kaczmarski i Artur Kawic-
ki. W komisji rewizyjnej zasią-
dą: Marek Krzywania, Wita-
lij Grebieniuk i Paweł Skwar-
czyński. W dalszej kolejności 
podjęto jeszcze kilka uchwał, 
dotyczących kwestii porządko-
wych, by przejść do dyskusji i 
wolnych wniosków. 

W debacie padło kilka waż-
nych tematów. Przedsiębiorcy 
zwracali uwagę, na siermięż-
ną politykę obecnych władz, w 
kwestii organizowania  prze-
targów publicznych. Ich zda-
niem bardzo niekorzystne jest, 
że o wyborze wykonawcy da-

nych robót, czy usług, decydu-
je jedno kryterium – cena. To 
sprawia, że nie mają oni szans 
konkurować na rynku z fir-
mami spoza Nowogardu, któ-
re często świadomie zaniżają 
wartość usług tylko po to, by 
przejąć zlecenie i rozpoznać 
rynek. Dzieje się tak mimo 
tego, że ustawa o zamówie-
niach publicznych daje moż-
liwości zabezpieczenia intere-
sów lokalnych podmiotów go-
spodarczych, poprzez ograni-
czanie udziału w postępowa-
niu firm spoza miejscowego 
rynku.  Przedsiębiorcy odnie-
śli się także do obecnej sytu-
acji cenowej, panującej w gmi-
nie Nowogard. Rosnące podat-
ki i opłaty lokalne, szczególnie 
te dotyczące nieruchomości, 
znacznie pogorszyły sytuację 
finansową pracodawców. To 
ogranicza ich możliwości in-
westowania w rozwój firm, a co 
za tym idzie w kadrę pracow-
niczą. W toku dyskusji pojawi-
ła się propozycja, aby zorgani-
zować debatę, w czasie której 
można by omówić porusza-
ne tematy w szerszym gronie.    
Pojawiła się sugestia, by taką 
debatę przeprowadzić  wspól-
nie z Koszalińskim Centrum 
Wspierania Inicjatyw Społecz-
nych, które chce stworzyć na 
zasadach partnerstwa, „lokal-
ną strategię rozwoju” dla mia-
sta Nowogard. 

Kroki zmierzające do zreali-
zowania wszystkich zgłoszo-
nych w dyskusji wniosków ma 
podjąć w najbliższym czasie 
zarząd stowarzyszenia. 

Owocne obrady zwieńczy-
ła uroczysta kolacja i wspólne 
oglądanie transmisji z meczu 
kadry narodowej w Warszawie. 

Należy mieć teraz nadzieję, że 
cele jakie na najbliższy czas po-
stawili zarządowi członkowie 
walnego zgromadzenia, uda 
się zrealizować z lepszym wy-
nikiem niż ten, który odnoto-
wali w piątek nasi piłkarze. 

Przypomnijmy, że Stowarzy-
szenia Forum Rozwoju Go-
spodarczego Ziemi Nowo-
gardzkiej, funkcjonuje w No-
wogardzie już prawie 11 lat. 
Organizacja ta powstała na fali 
niezadowolenia przedsiębior-
ców, wobec mającego powstać 
w Nowogardzie supermarke-
tu Netto. Forum stało się plat-
formą, na której lokalni pra-
codawcy upominali się o swo-
je prawa. Wówczas, wokół tej 
idei skupiało się kilkadziesiąt 
osób. Dziś, stowarzyszenie  jest 
mniej liczne, ale nadal wyko-
nuje szereg działań mających 
na celu promocję lokalnych 
przedsiębiorców oraz obronę 
ich interesów, kładąc nacisk 
na rolę małych podmiotów go-
spodarczych w społeczeństwie. 
Członkowie organizacji reali-
zują te zadania na różne spo-
soby, m.in. wspierając czynnie 
inicjatywy obywatelskie, czy 
imprezy o charakterze kultu-
ralnym, sportowo-rekreacyj-
nym i patriotycznym. Stowa-
rzyszenie zaprasza wszystkich 
mieszkańców do współpracy. 
Zgodnie ze statutem, człon-
kiem organizacji może zostać 
każdy obywatel gminy, nieza-
leżnie od tego czy jest przed-
siębiorcą. Chętni mogą zgła-
szać się do sklepu Biurex, któ-
rego właścicielem jest Stani-
sław Rynkiewicz, prezes sto-
warzyszenia. 

MS

Wiosenne zawody 
sportowe dla „zerówek”

W przedszkolu ruch jest 
czymś naturalnym, dzieci w 
tym wieku nie potrzeba nama-
wiać do zabawy, do biegania, 
do skakania. Organizując zaba-
wy i ćwiczenia gimnastyczne z 
sześciolatkami można zauwa-
żyć, że wprowadzenie do ćwi-
czeń elementów współzawod-
nictwa zachęca je do osiągania 
lepszych wyników, pobudza 
ich ambicje, a sprzyjają temu 
okrzyki, pochwały, doping, na-
grody. Wykorzystując ten atut 
20 marca 2013r. o godz. 9 00 
w Szkole Podstawowej nr 3 im. 
Polskich Olimpijczyków w No-
wogardzie odbyły się Wiosen-
ne Zawody Sportowe Grup Ze-
rowych. Do zawodów stanęło 
pięć drużyn z nowogardzkich 
przedszkoli i szkół, którzy ry-
walizowali między sobą w 10 
konkurencjach sportowych. Po 
długim i wyczerpującym wy-
siłku zwłaszcza w końcówce 
w walce o 2 miejsce pomiędzy 
Szkołą Podstawową nr 2 i go-

spodarzami Szkołą Podstawo-
wą nr 3 ogłoszono wyniki: 

I miejsce – Przedszkole nr 
4 (45 punktów), II miejsce – 
Szkoła Podstawowa nr 2 (38 
punktów), III miejsce – Szko-
ła Podstawowa nr 3 (34 punk-
tów), IV miejsce – Przedszko-
le nr 1 (26 punktów), V miej-
sce – Zielone Przedszkole( 12 
punktów)

Po wspaniałych, emocjo-
nujących zawodach sporto-
wych wszystkie dzieci otrzy-
mały puchar dla swojej dru-
żyny , dyplomy, oraz słodycze. 
Nie zapomniano także o kibi-
cach, którzy również otrzyma-
li dyplomy i słodycze. Impreza 
była udana, o czym świadczy-
ły uśmiechnięte buzie sześcio-
latków. Dziękujemy wszyst-
kim zespołom i opiekunom za 
wspaniałe przygotowanie do 
zawodów a Burmistrzowi No-
wogardu za ufundowanie pu-
charów.

Organizatorzy
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Pani  
Żanecie Sidor
najszczersze wyrazy 

współczucia z powodu 

śmierci Taty
składają 

Kierownictwo  
i Współpracownicy
Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Nowogardzie

Teresie i Andrzejowi 
Buragas 

Wyrazy głębokiego współczucia 

składa 
zespół 

Przychodni Medyk

Szukali wiosny w śnieżny dzień
21 marca uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie uroczyście powitali wiosnę, chociaż pogoda za oknem zupełnie wiosen-
nej nie przypominała.

Powitanie odbyło się w sali 
gimnastycznej. Większość 
zgromadzonych uczniów była 
przebrana w kolorowe, wio-
senne stroje. Na początku dzie-
ci z klas „0” zaprezentowały 
kilka tańców do znanych i lu-

bianych melodii, co wprawiło 
wszystkich w radosny nastrój. 
Następnie uczniowie z klas I 
zaśpiewali kilka piosenek o te-
matyce wiosennej. To był tyl-
ko wstęp do właściwej części 
uroczystości, którą były wybo-

ry „Pana i Pani Wiosny”. Każ-
da klasa miała swoich repre-
zentantów, którzy zaprezen-
towali się przed komisją oraz 
widownią nagradzającą każde 
przebranie gromkimi oklaska-
mi. Trudny wybór miała Ko-

misja Konkursowa. Po krótkiej 
naradzie ogłoszono, że „Panią 
Wiosną” została Dominka La-
sek z klasy Ia, zaś „Panem Wio-
sną” okazał się Miłosz Bujalski. 
Teraz nie pozostało nam nic 
innego do zrobienia, jak po-
zbyć się „Marzanny” - symbo-
lu zimy. Dzieci z wykonanymi 
własnoręcznie kukłami roku, 
transparentami z hasłami na-
wołującymi wiosnę do przyj-
ścia, grzechotkami, wyruszyły 

kolorowym korowodem wokół 
szkoły, aby zaprezentować nie-
chęć do panoszącej się „ZIMY”. 
W atmosferze zabawy i okrzy-
ków - „Zimo – precz!”, „Ma-
rzanno – precz!”, „Wiosno – 
przyjdź!!!!” uczniowie wyrzu-
cili kukłę do... śmietnika. Bę-
dziemy codziennie sprawdzać, 
czy naprawdę przegoniliśmy 
zimę. Mamy nadzieję, że nastą-
pi to bardzo szybko...

inf. własne 

KIERMASZ  WIELKANOCNY   
W  CZWÓRCE

----IMPREZA  ŚRODOWISKOWA----
Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele z SP 4

serdecznie zapraszają na coroczny
KIERMASZ  PRZEDŚWIĄTECZNY

który odbędzie się  w środę, 27.03.2013 r.
w  godz. 9.00 – 10.00  w naszej szkole.  

Miejska Biblioteka Publiczna w Nowogardzie
z a p r a s z a  

aktywnych seniorów na kolejne spotkanie z cyklu

„Spotkajmy się w Bibliotece”
26 marca br. /wtorek/ godz. 16.30

w programie:
rozmowa o naszych pupilach z lekarzem weterynarii 

Panem Januszem Soroką 

KONDOLENCJEKONDOLENCJE

Podziękowania za wsparcie inicjatywy 
Komitet ochrony przed degradacją „Zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Dolina rzeki Sąpólnej” pragnie podziękować mieszkań-
com gminy Nowogard za wsparcie w zbiórce podpisów pod inicjatywą obywatelską w sprawie uchwalenia, „Planu zagospodarowania 
przestrzennego miejscowości Ostrzyca”. Jednocześnie informujemy wszystkich zainteresowanych, że zbiórka podpisów będzie trwała 
do chwili wejścia uchwały do porządku obrad Rady Miejskiej.

Radni w kadencji 2002-2006 
podjęli uchwałę o lokalizacji 
na terenie gminy Nowogard 
„Zespołu przyrodniczo-krajo-
brazowego „Dolina rzeki Są-
pólnej”. Obejmuje on swoim 
zasięgiem obręby kilku miej-
scowości; Ostrzyca, Sąpolni-
ca, Radosław, Kulice, Jarchli-
no, Maszkowo, Konarzewo i 
Żabówko. Chcielibyśmy tym 
wnioskiem zwrócić uwagę 
Radnych, na fakt braku praw-
nego zabezpieczenia podjętej 
wówczas uchwały. Nie powin-

no być tak, że na obszarze „Ze-
społu przyrodniczo-krajobra-
zowego”, „Dolina rzeki Sąpól-
nej” i jego okolicach można lo-
kalizować obiekty uciążliwe i 
zagrażające florze i faunie tam 
żyjącej, które powodują degra-
dację środowiska naturalnego. 
Naszym zdaniem, plan zago-
spodarowania przestrzenne-
go powinien objąć wszystkie 
w/w miejscowości. Takich pe-
rełek przyrodniczych mamy w 
naszej gminie o wiele więcej, o 
których możemy przeczytać w 

wydanym w 2007 roku przez 
Wydawnictwo Mantis bro-
szurce Pana Lecha Pietrzaka 
pt. „Walory przyrodnicze gmi-
ny Nowogard”. 

W marcu 2011 roku rozeszła 
się wiadomość o budowie fermy 
norek w obrębie Ostrzyca. Oka-
zało się, że mieszkańcy Ostrzy-
cy, Sąpolnicy, a także sąsiednie-
go Korytowa z gminy Maszewo 
opowiedzieli się przeciwko ta-
kim planom. Postanowiliśmy 
zebrać podpisy pod protestem 
do władz naszej Gminy. W sa-

mej Ostrzycy podpisało się 65% 
pełnoletnich mieszkańców. 
Zgodnie ze statutem sołectwa 
Ostrzyca, do zadań sołtysa na-
leży (między innymi) reprezen-
towanie sołectwa, więc zgodnie 
z tym złożyliśmy protest na ręce 
pana burmistrza. Następnie na 
prośbę burmistrza zorganizo-
waliśmy w maju 2011 roku spo-
tkanie mieszkańców zaintere-
sowanych miejscowości z bur-
mistrzem, urzędnikami UM 
Nowogard, właścicielem dział-
ki i inwestorem, który zaprosił 

przedstawiciela WODR Barz-
kowice i „niezależnego eks-
perta” od hodowli norek pa-
nią dr Małgorzatę Sulik z ZUT 
w Szczecinie. Podsumowując, 
to sołtys działa zgodnie z wolą 
mieszkańców wyrażoną w 2011 
roku i z tego co można było dzi-
siaj zaobserwować, ta wola na-
dal istnieje, co potwierdziło ze-
branie z przedstawicielami UM 
z 28 lutego br., a zaowocowa-
ło to około 360 podpisami pod 
wnioskiem.

Inf. własne 

Mieczysław Boczula, lat: 72, zmarł 22.03.2013r, pogrzeb 
25.03.2013r, pogrzeb odbył się na cmentarzu w Dobrej 

Józef Wojniłowicz, lat: 89, zmarł: 21.03.2013r, pogrzeb: 
25.03.2013r,  pogrzeb odbył się na cmentarzu w Nowogardzie

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności z powodu śmierci matki i teściowej 
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Z okazji 80 urodzin 
kochanej mamie, babci i prababci

Róży Bochniak
chcemy złożyć życzenia wszelkiej pomyślności,

ogromnego uśmiechu na codzień,
a także wszystkiego co się szczęściem zowie

składają
córka Ania, wraz 

z dziećmi Pawłem, Karolem, Tomkiem, 
syn Eugeniuszem z żoną, dziećmi i wnukiem 

oraz syn Marian

Z wizytą w szkole policyjnej
W ramach realizowanych zajęć z zakresu edukacji policyjnej, w dniu 21 marca uczniowie klasy pierwszej o profilu policyjnym wraz z 
opiekunami p. Jolantą Machut, p. Emilem Grygowskim oraz p. Marcinem Kraszewskim udali się z wizytą do Szkoły Policji w Słupsku. 

Podczas pobytu uczestnicy 
brali udział w obserwacji ćwi-
czeń słuchaczy kursu podsta-
wowego na sali sportów wal-
ki. Przekonali się, że w Policji 
nie ma rozróżnień na  kobie-
ty i mężczyzn, ponieważ wszy-
scy ćwiczą tak samo i nikt nie 
ma taryfy ulgowej. Następnym 
punktem była obserwacja tech-
niki i taktyki interwencji, wy-
konywanych przez doświadczo-
nych funkcjonariuszy odbywa-
jących kurs doskonalenia zawo-

dowego. Uczniowie obserwo-
wali techniki zakładania kajda-
nek w różnych sytuacjach, oraz 
wykorzystywania tzw. chwy-
tów transportowych służących 
do obezwładniania osoby i bez-
pieczne przemieszczanie jej. Ko-
lejnym punktem zajęć na tere-
nie Szkoły Policji była obserwa-
cja zajęć w ramach tzw. symulo-
wanych interwencji. Uczniowie 
obserwowali inscenizację in-
terwencji na dworcu PKP, oraz 
awantury domowej. Insceniza-

cje te były przeprowadzane w 
specjalnie zaadoptowanych po-
mieszczeniach, które wyposażo-
ne były w  konieczne rekwizyty, 
aby osoby uczestniczące w insce-
nizacji miały odczucie, jak w re-
alnych warunkach. Sami także 
wzięli czynny udział w zorgani-
zowanych interwencjach, gdyż 
w obu inscenizacjach uczest-
niczyły dwie uczennice naszej 
szkoły jako pozoranci. Po obser-
wacjach działań młodych Poli-
cjantów, nadszedł czas na poka-
zy sztuk walki oraz użycia środ-
ków przymusu bezpośredniego. 
Słuchacze kursu podstawowego 
na sali gimnastycznej zaprezen-
towali sposoby posługiwania się 
pałką służbową wielofunkcyj-
ną, w zakresie odpierania ataku 
oraz obezwładnienia agresywnej 
osoby. Uczniowie poznali także 
podstawowe chwyty obezwład-
niające oraz kopnięcia wyko-
rzystywane podczas interwencji 

wobec agresywnej osoby.
Jednak największym powo-

dzeniem cieszył się punkt, na 
którym prezentowana była broń 
palna stanowiąca wyposażenie 
Policji. Każdy uczeń mógł zoba-
czyć i dotknąć oraz potrzymać 
w ręku każdy pistolet, strzelby 
gładkolufowe, a także karabin 
maszynowy tzw. kałasznikow. 

Podczas pobytu uczniowie 
zwiedzili także Izbę Tradycji, 
gdzie znaczna część zbiorów do-
kumentuje historię najstarszej w 
Polsce Szkoły Policji, są to m.in. 
historyczne zdjęcia, oryginalne 
mundury oraz sztandary. Osoby 
chętne mogły także poznać bli-
żej techniki daktyloskopii. Wy-
cieczka do Szkoły Policji w Słup-
sku realizowana była w ramach 
zajęć programowych w klasie z 
innowacją pedagogiczną: „Edu-
kacja Policyjna”. Pobyt w szkole, 
która kształci młodych policjan-
tów  dostarczył uczniom wielu 

nowych informacji, doświad-
czeń oraz wrażeń, które trud-
no jest uzyskać podczas trady-
cyjnych zajęć. Wycieczka mo-
gła odbyć się dzięki wsparciu 
naszego organu prowadzące-
go, jakim jest Powiat Goleniow-
ski, od którego uzyskaliśmy ko-
nieczne środki na pokrycie wy-
datków. Podziękowanie również 
kierujemy na ręce Komendanta 
Szkoły Policji w Słupsku, pana 
insp. Jacka Gila,  który umożli-
wił zwiedzanie obiektów szkoły, 
jak również zapewnił doświad-
czonego funkcjonariusza, który 
był przewodnikiem naszej gru-
py. Już z niecierpliwością czeka-
my na kolejny wyjazd do Szkoły 
Policji w Słupsku i na pewno za 
rok ponownie udamy się na po-
uczające zajęcia praktyczne. 

inf. własna - uczestnicy 

Pasowanie na miłośnika przyrody w Przedszkolu nr 1

WITAJ WIOSNO !!!
Całą uroczystość uświetnił za-

proszony gość, z którym współ-
pracujemy od wielu lat – Pre-
zes Z.O. LOP w Nowogardzie p. 
Marek Keiser.  Miło  nam było 
również gościć rodziców na-
szych wychowanków.

Po części oficjalnej dzieci z od-
działu II – 4 – latki zostały paso-
wane na pełnoprawnych człon-
ków przedszkolnego koła LOP, 

a tym samym na   ,,miłośników 
przyrody ‘’ – złożyły przyrzecze-
nie:

,,My jesteśmy ekoludki – ja i ty, 
ja i ty o przyrodę dbajmy co dzień 
– raz i dwa, raz i dwa      

Zaproszonym gościom, rodzi-
com serdecznie dziękujemy za 
udział w uroczystości i zaprasza-
my do dalszej współpracy.
Opiekun PK. LOP Anna Piotrowska

W dniu 21   marca   podczas   
uroczystości - ,,Pasowanie na 
miłośnika przyrody” przed-
szkolaki z oddziału II, III i IV 
powitały wiosnę śpiewem i tań-
cem. Przedszkolaki przygoto-
wane pod kierunkiem swoich 
wychowawczyń: M. Wiśniew-
skiej,  A. Piotrowskiej   i  J. Jac-
kowiak  przedstawiły także in-
scenizację ,, Witaj wiosno”, re-
cytowały wiersze okolicznościo-
we o tematyce wiosennej. Na 
uroczystości nie zabrakło oczy-
wiście ,,Marzanny” – zimowej 
panny, którą zrobiły i przystro-
iły najstarsze przedszkolaki – 
dzieci 6 – letnie.

ŻyCZENIA
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Sprzedam nowe, własnościowe,  
2 pokojowe mieszkanie o pow. 58 m2 
w Nowogardzie na ulicy Racibora I 4

KONTAKT:                PIB „PRO-BUD s.c.
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14
tel.: 91 39 25552; 783 570 056    www: probud-nowogard.pl

Laureat Konkursu Papieskiego
W piątek 15 marca odbył się 

finał V edycji Archidiecezjal-
nego Konkursu Papieskiego 
dla szkół ponadgimnazjalnych 
„Poznajemy dokumenty Ojca 
Świętego”, przygotowanego 
przez Katolickie Stowarzysze-
nie „Civitas Christiana”. Kon-
kurs z roku na rok przyciąga 
coraz większą liczbę młodych 
ludzi, tym razem przystąpiło 
do niego blisko 300 uczniów. 
Po trzech etapach wyłonio-
nym laureatem okazał się być 
Konrad Sidor - uczeń I Liceum 
Ogólnokształcącego w No-
wogardzie. Katechetą laureata 
jest ks. Andrzej Gański wika-
riusz parafii pw. Wniebowzię-

cia NMP. To już druga edycja 
konkursu, w którym uczest-
niczą uczniowie tej szkoły. 
Nagrodą główną ufundowa-
ną przez Jego Ekscelencję Ks. 
Arcybiskupa Andrzeja Dzię-
gę jest wyjazd do Rzymu. Ser-
decznie gratulujemy Konrado-
wi kolejnego sukcesu i życzy-
my powodzenia w następnej 
edycji.

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Przedszkole Publiczne nr 3 

Bawimy się razem z Rodzicami 
Dnia 19.03.2013r. w grupie „Misie” zostały zorganizowane zajęcia otwarte dla ro-
dziców. Tematem przewodnim były wyczekiwane przez wszystkich „Wiosenne Dni”. 

Przedszkolaki miały okazję, 
aby pochwalić się swoimi umie-
jętnościami, natomiast rodzice 
mogli przekonać się, jak świetnie 
radzą sobie ich pociechy z roz-
wiązywaniem zadań. Pani „Wio-
sna” zostawiła w naszej sali list, 
w którym zapewniała nas, że już 
niedługo pojawi się na świecie J. 
Nasze przedszkolaki znakomicie 
poradziły sobie z pozostawiony-
mi przez „Wiosnę” zadaniami, 
a były wśród nich: zagadki, za-
bawy ruchowe i zadania mate-
matyczne. Na zakończenie zajęć 
dzieci wraz z rodzicami wyko-
nały przepiękne, bajecznie kolo-
rowe prace przedstawiające wio-
senną łąkę.  

Informacja własna
Katarzyna Lewandowska

Jolanta Kasprzyk
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LUKS Top Wierzbięcin walczy o I ligę!

W sobotę półfinały 
Tenisiści stołowi z zespołu LUKS Top Wierzbięcin mają już za sobą rundę re-
wanżową. Dzięki wywalczeniu w tabeli wysokiej 2 pozycji, podopieczni Jó-
zefa Korkosza w sobotę (30 marca) rozpoczną walkę o awans do I ligi tenisa 
stołowego. 

Zespół z Wierzbięcina se-
zon zasadniczy zakończył me-
czem z 2 lutego w Trzebiato-
wie, gdzie podejmował tam-
tejszą Falę. Zawodnicy LUKS 
Top uporali się z gospodarza-
mi wygrywając 4:6 i tym sa-
mym przypieczętowali drugie 
miejsce w tabeli. Grupę wy-
grali tenisiści ze Stali Szczecin, 

którzy od Wierzbięcina uzbie-
rali 2 punkty więcej. Następ-
nym etapem były mecze bara-
żowe, po których podopieczni 
Józefa Korkosza uzyskali pra-
wo gry w wielkim finale, któ-
ry odbędzie się w hali sporto-
wej, w której na co dzień gry-
wają zawodnicy Stali Szczecin 
- Bene Sport Centrum. Dodaj-

my, że w dwumeczu barażo-
wym LUKS Top Wierzbięcin 
okazał się lepszy od zespołu KS 
Anioła Kostrzyn. W finale ligi 
udział wezmą cztery najlepsze 
drużyny z drugiej ligi północ-
nej i południowej, które zwy-
ciężyły w swoich spotkaniach 
barażowych. Choć o awans 
nie będzie łatwo, to nie można 

tych szans odbierać ambitnym 
zawodnikom z Wierzbięcina. 
Czy LUKS Top zdoła awanso-
wać do I ligi, przekonamy się 

niebawem, o czym bezzwłocz-
nie poinformujemy na łamach 
DN.

KR

Bartosz Jemilianowicz w rozmowie z trenerem Józefem Korkoszem

PLGK - 3 kolejka

Derby dla Gimnazjum nr 1
W sobotę (23 marca) w hali widowiskowo-sportowej w Goleniowie została rozegrana 3 kolejka Powiatowej Ligi Gimnazjalnej Koszy-
kówki - Memoriał Artura Deca.  Tym razem doszło do derbowych pojedynków pomiędzy Gimnazjami z Goleniowa oraz Nowogardu.

Już przed tą kolejką wiado-
mo było, że dwa Gimnazja z 
Goleniowa rozstrzygną sprawy 
zwycięstwa w rundzie zasadni-
czej na swoją korzyść. Gimna-
zjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 z 
Goleniowa w walce o pierwsze 
miejsce rozegrały fantastycz-
ny mecz. W całej pięcioletniej 
historii gimnazjalnej ligi ko-
szykówki  o wyniku meczu nie 
musiała decydować dogryw-
ka. Tym razem jednak doszło 
do dodatkowej rozgrywki gdyż 
w derbach Goleniowa żadna z 
drużyn nie miała zamiaru ta-
nio sprzedać skóry. Ostatecz-

nie po ostatnim gwizdku sę-
dziego z radości oszaleli koszy-
karze z Gimnazjum nr 1 gdyż 
to oni wygrali w tym meczu 
47:44. W drugim derbowym 
meczu naprzeciw siebie sta-
nęli koszykarze z nowogardz-
kich Gimnazjów nr 3 oraz nr 
1. W tym pojedynku również 
zawodnicy trzymali kibiców w 
napięciu do ostatniego gwizd-
ka. Nowogardzcy koszykarze 
jednak postawili na obronę 
dlatego wynik nie jest tak oka-
zały jak w meczu pomiędzy za-
wodnikami z Goleniowa. Osta-
tecznie Gimnazjum nr 3 wy-

grywa nieznacznie 23:21 i zaj-
muje 3 miejsce w tabeli. Gim-
nazjaliści z „jedynki” muszą 
przełknąć gorzką pigułkę którą 
jest ostatnie miejsce w grupie 
oraz brak zwycięstwa. Miejmy 
nadzieję, że w przyszłym se-
zonie reprezentanci Nowogar-
du skuteczniej przeciwstawią 
się koszykarzom z Goleniowa. 
Dodajmy jeszcze, że jak w po-
przednich kolejkach każdy ki-
bic i uczestnik ligi, mógł sko-
rzystać z poczęstunku który 
zagwarantował sponsor - firma 
Asprod. 

KR

M M P Zw. Po. Zd. Str.
1 Gimnazjum nr 1 Goleniów 3 6 3 0 122 93
2 Gimnazjum nr 2 Goleniów 3 5 2 1 106 85
3 Gimnazjum nr 3 Nowogard 3 4 1 2 69 92
4 Gimnazjum nr 1 Nowogard 3 3 0 3 64 87

 
Najskuteczniejsi strzelcy po 3 kolejkach:
Jakub Boruk (Gimnazjum nr 1 Goleniów) 58 pkt. - 19,3 pkt. 
Tomasz Łacina (Gimnazjum nr 2 Goleniów) 53 pkt. - 17,6 pkt.
Bartosz Winnicki (Gimnazjum nr 3 Nowogard) 30 pkt. - 10 pkt.
Najskuteczniejsi strzelcy w rzutach za 3 punkty:
Bartosz Winnicki (Gimnazjum nr 3 Nowogard) 4 trafienia
Damian Motyl (Gimnazjum nr 1 Goleniów) 4 trafienia
Jakub Boruk (Gimnazjum nr 1 Goleniów) 3 trafienia
Bartosz Łacina (Gimnazjum nr 2 Goleniów) 1 trafienie
Jakub Marciniak (Gimnazjum nr 3 Nowogard) 1 trafienie



26-28.03.2013 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

11

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Uwaga Wędkarze!
Zarząd Koła PZW „Tęczak” w Nowogardzie 

informuje członków koła, że dnia 7.04.2013 r. 
organizuje zawody spławikowe 

o tytuł Mistrza Koła w Trzebieszewie. 
Zapisy w sklepie wędkarskim Tęczak 

ul. Waryńskiego 12 do dnia 5.04.2013 r. 
Startowe 10 zł. Wyjazd z ul. 5 Marca o godz. 6.00 

Uwaga: zmiana czasu
Zarząd Koła Tęczak

„Noworim” Sp. z o.o. 
poszukuje kandydatów 
na stanowisko kontroler 

Działu Produkcji 
Wymagana jest umiejętność zarządzania zasoba-
mi ludzkimi jak i posiadanie aktualnej książecz-
ki zdrowia dla celów sanitarno–epidemiologicz-
nych. 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt 
pod numerem telefonu 91 39 22 394. 

Pomorzanin II ogrywa Sowiankę

Mogli wystawić 2 składy
Pomorzanin II Nowogard utrzymuje świetną serię me-
czów sparingowych bez porażki. Tym razem „rezerwo-
wi” okazali się lepsi od zawodników z A Klasy. Nowo-
gardzki zespół ogrywa Sowiankę Sowno 2:0, do tego na 
pochwałę może zasługiwać frekwencja „rezerw”, gdyż 
na meczu zjawiło się 19 piłkarzy chętnych do gry.

Sowianka Sowno - Pomorzanin II Nowogard 0:2 `Tomasz Łysiak, Maciej Grzejszczak (karny)

Mecz z Sowianką został ro-
zegrany o godzinie 13:00 w 
niedzielę na stadionie w Pło-
tach. Kadra drugiego zespo-
łu prezentowała się imponu-
jąco, gdyż trenerzy mogli po-
słać do gry dwa składy. Głów-
nie ze względu na bardzo dużą 
rotację w składzie, nie poda-
liśmy dokładnej kadry me-
czowej. Drugi zespół testował 
m.in. dwóch juniorów, jeden z 

nich- Tomasz Łysiak, był auto-
rem pierwszej bramki dla Po-
morzanina. Piłkarze Sowianki 
tego dnia kompletnie nie byli 
wstanie zagrozić liderowi B 
Klasy. Drugą bramkę zdobył z 
rzutu karnego Maciej Grzejsz-
czak i wynikiem 2:0 zakoń-
czył się ten mecz. Jednak śmia-
ło można stwierdzić, że gdyby 
nie liczne roszady w składzie, 
które „spowalniały” nowo-

gardzkich piłkarzy- wynik był-
by zdecydowanie bardziej oka-
zały. Jeśli piłkarze Pomorzani-
na II utrzymają wysoką formę, 
to śmiało można stwierdzić, 
że od przyszłego sezonu z So-
wianką będą już rywalizować 
nie w meczach sparingowych, 
a w spotkaniach o punkty w A 
Klasie.

KR

Pomorzanin znów przegrywa w sparingu

Rażące błędy obrony
W sobotę (23 marca) w Płotach o godzinie 11:00, Pomorzanin Nowogard podejmował występujących 
w IV lidze zawodników Lecha Czaplinek. Po raz kolejny zespół z Nowogardu nie zdołał wygrać, jed-
nak momentami gra Pomorzanina mogła już cieszyć.

Lech Czaplinek - Pomorzanin Nowogard 3:2 (2:1) `Michał Cyran, Dawid Langner
Skład Pomorzanina: Mateusz Krupski - Konrad Winczewski, Michał Soska, Natan Wnuczyński, Paweł Łuczak - Michał 

Cyran, Dominik Wawrzyniak, Maciej Dobrowolski, Kamil Młynarczyk, Dawid Kurek - Dawid Langner; zmiennicy: Marcin 
Skórniewski, Sylwester Bednarek, Tomasz Wąsik.

Zamiast inauguracji rundy 
rewanżowej w okręgówce, Po-
morzanin rozgrywał kolejny 
mecz kontrolny. Sobotnim ry-
walem byli zawodnicy IV li-
gowego Lecha Czaplinek. Jako 
pierwsi groźniej zaatakowa-
li Lechici i objęli prowadzenie. 
Pomorzanin z czasem docho-
dził do głosu, momentami na-
wet przewyższając rywali „kul-
turą” gry. Taka postawa przy-
niosła efekty w postaci bram-
ki Michała Cyrana, po bardzo 
ładnej akcji zespołowej. Pomo-
rzanin rozkręcał się z minuty 
na minutę i wyglądało na to, 
że jest w stanie ograć piłkarzy z 
Czaplinka. Niestety w tym me-
czu, jak i w poprzednich praw-
dziwą zmorą były indywidual-
ne błędy w obronie. Przez je-
den z nich Lechici strzelają gola 
na 2:1 i takim wynikiem koń-
czy się pierwsza połowa meczu. 
Po zmianie stron obraz gry się 
nie zmienił. Pomorzanin nie-
co przeważał co chwilę nękając 
defensywę z Czaplinka. Ambit-
na gra opłaciła się i po trafie-
niu Dawida Langnera, Pomo-
rzanin doprowadza do remisu. 

Niestety, kolejny błąd o którym 
nie warto nawet wspominać i 
ostatecznie Lechici pokonują 
nowogardzki zespół 3:2. Cieszy 
powrót na boisku Natana Wnu-
czyńskiego, który już jest goto-
wy do gry oraz skuteczną grę w 
ofensywie, jednak bardzo dużo 
do życzenia wciąż pozostawia 
obrona. Trener Tomasz Surma 
będzie miał jeszcze tylko jedną 
okazję do meczu kontrolnego. 
Ostatni sparing w tej rundzie 
Pomorzanin zagra w Czwartek. 

Nie znane jest jeszcze miejsce 
w którym rozegrany zostanie 
mecz oraz rywal. Jeśli boisko w 
Nowogardzie będzie nadawało 
się do gry, najprawdopodobniej 
w ostatnim sparingu Pomorza-
nin zagra u siebie z rezerwa-
mi. W przypadku gdyby zima 
nie miała zamiaru „odpuścić”, 
pierwszy zespół zagra w Pło-
tach lub Goleniowie - nie wy-
kluczone, że ponownie z druży-
ną występującą w IV lidze.   

KR

Na zdjęciu od lewej Natan Wnuczyński i Dawid Langner
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

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

I NOCNY MARATON MATEMATYCZNY W ZSP
W nocy z dnia 19 na 20 marca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  im. Stanisława Staszica w Nowogardzie odbył się po raz pierwszy 
Maraton Matematyczny dla maturzystów i klas trzecich technicznych zorganizowany przez nauczycielki matematyki Panie: Beatę Za-
górską, Monikę Sobolewską oraz Dorotę Bondarowicz.

Udział w Maratonie wzięło 
60 uczniów podzielonych na 15 
drużyn czteroosobowych.  Ma-
raton rozpoczął się we wtorek o 
19.00 i zakończył w środę o godz. 
7.00. Uczniowie naszej szkoły 
nie zmrużyli oka przez ten czas. 
Uczestnicy mieli do rozwiązania 
12 arkuszy maturalnych czyli ok. 
400 zadań maturalnych z mate-
matyki. Regulamin konkursu nie 
pozwalał na opuszczanie szko-
ły oraz na korzystanie z kompu-

terów, telefonów i Internetu. Je-
dyną pomocą dla uczniów były 
ich notatki z zajęć oraz tablice ze 
wzorami matematycznymi. Po-
czątkowo arkusze maturalne nie 
sprawiały trudności, jednak im 
później, tym tempo rozwiązywa-
nia słabło. Uczniowie po odda-
niu karty odpowiedzi do arkusza 
przykładowo nr 1 nie mogli już 
do niego wrócić w kolejnych go-
dzinach Maratonu. Ostatecznie 
uczniowie z naszej szkoły wyka-

zali się ogromną wiedzą, a zdo-
byte miejsca przyniosły satysfak-
cję nie tylko im, ale i nauczycie-
lom. Do najlepszych matematy-
ków naszej szkoły należą ucznio-
wie z  3 drużyn:

I miejsce: Małgorzata Mada-
lińska, Roksana Gabrysiak, Ani-
ta Szcześniak, Renata Domagal-
ska – klasa IV TE, ilość punktów 
357/600.

II miejsce: Piotr Grzelak, Woj-
ciech Rafiński, Marta Przybylska, 

Szymon Kromiszewski – klasa 
IV TŻ, ilość punktów 338/600.

III miejsce:  Barbara Jońca, 
Monika Marczuk, Katarzyna Ko-
bus, Patrycja Chojarska – klasa 
IV TE, ilość punktów  315/600.

Gratulujemy wytrwałości i 
chęci udziału uczniom naszej 
szkoły. Zapraszamy do udziału 
uczniów w II Nocnym Marato-
nie Matematycznym, który od-
będzie się w nowym roku szkol-
nym 2013/2014. Kto wrzuci więcej, czyli chwila od-

poczynku

 Zespół z klasy IV TIII miejsce – uczniowie z klasy IV TŻI miejsce – uczennice z klasy IV TE

Przed tablicą z wynikamiKasia Kwiatkowska i Michalina Waszak z klasy IV THOKasia Kwiatkowska i Michalina Waszak z klasy IV THO

Zespół z klasy IV TMIII miejsce – uczennice z klasy IV TEUczestnicy Maratonu – zdjęcie pamiątkowe
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MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

KUPIĘ SILNIKI
elektryczne, spalinowe, spawarki, 
części samochodowe - stan bez 

znaczenia.  
Niesprawne, stare, zniszczone.

Tel. 510 815 498

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

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

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

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. dent. Ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

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

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

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Morfeusz - 91 577 66 85

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

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

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

PROMOCyJNE ZESTAWy 
OBIADOWE 12 zł

WTOREK 26.03
Zupa pieczarkowa
Panierowany filet z kurczaka, ziemniaki, surówka
ŚRODA 27.03
Zupa staropolska
Zrazy wieprzowe podane z kluskami śląskimi, surówka
CZWARTEK 28.03
Zupa kalafiorowa
Kotlety pożarskie, ziemniaki, surówka
PIĄTEK 29.03
Zupa ogórkowa
Pierogi ruskie
OBIADY RÓWNIEŻ Z DOSTAWĄ DO DOMU!!!

 ZAMÓW TEL. 91 392 24 24 / 608 053 371

SKUP ZBOŻA  
W REDLE

żyto, pszenżyto
szybka płatność

tel. 603 055 292

Kupię grunt lub 
gospodarstwo 

rolne  
tel. 664 944 635

„KOPYCIŃSKA”
AUTONAPRAWA (obok PZM)
- SZyBy - sprzedaż, montaż, naprawa
- OPONy - nowe i używane
- NAPRAWA układu zawieszenia 
                         układu hamulcowego auta
- REGENERACJA tarcz samochodowych

ZAPRASZAMY

tel. 531 026 839 • www.autonowogard.pl

DLA PAŃ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ 

z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia 6 

kwietnia 2013r. organizuje wyjazd na badania mammograficz-
ne do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publicz-

ny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godz. 8.30-14.00 tel. 91 
3921356 wew 122 , oraz u Lidii Bogus tel. 505393636 po godz. 
14-ej.

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam prezes Fundacji 
Lidia Bogus

Zapraszamy Panie rocznik 1963, ponieważ w tym roku po raz 
pierwszy nabyły uprawnienia do bezpłatnych badań mammo-
graficznych finansowanych z NFZ.

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

Znakowanie mikrocząsteczkowe 
Autodot Ocis

Serwis i ozonowanie klimatyzacji

NOWOGARD • Pocztowa 3

AUTOZABEZPIECZENIA

785 900 520

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl
TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07
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NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam mieszkanie 3 poko-
je przy ul: Bankowej I piętro. 
-783 570 060 

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. 
Piłsudskiego 2a. 602 350 301

• Studio reklamy Vizart wynajmę 
pow. Reklamową 6,5x3m w No-
wogardzie przy ul. Warszawskiej 
11 od 13.06. tel. 605 522 340

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 3. 
604 284 597

• Sprzedam lub zamienię na 
mieszkanie duży dom po ka-
pitalnym remoncie na dział-
ce 1400 m2 w miejscowo-
ści Glicko. Cena 380.000 zł Tel. 
692383706 

• Kupię mieszkanie bezczynszo-
we/ niskoczynszowe, min 3po-
kojowe, 60-80m 791443026

• Sprzedam nowe, własnościo-
we, 2 pokojowe mieszkanie, 58 
m kw, na os. Gryfitów. Tel. 783 
570 060

• Do wynajęcia lokal handlowy. – 
660143840 

• Sprzedam działkę budowlaną 
o pow. 1138 m2 w Żdżarach – 
3km od Goleniowa + projekt, 
prąd na działce. Cena 59 tys. zł. 
Tel. 608 673 811

• Do wynajęcia mieszkanie 2 lub 
3 pokojowe urządzone. Tel. 
693850197

• SPRZEDAM - mieszkanie 3 po-
koje III piętro 69, 60 m2, środko-
we przy ul: Bohaterów Warsza-
wy Tel.663321366 vis avis PZM 
– otu.

• sprzedam mieszkanie bezczyn-
szowe 62 m2 z zabudowaniami 
i działką 600 655 365

• Sprzedam mieszkanie w No-
wogardzie i Dobrej, tel. 91-
3910010, 607607814

• BUDYNEK - gospodarczy 400 
m2 sprzedam. Tel. 502853573 

• Dom na wsi 130 m kw. z działką 
25 ar 153 000 zł, tel. 783 534 677

• Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe na parterze 50 m2 po 
generalnym remoncie 91 88 
41 510

• Do wynajęcia pokój z aneksem 
kuchennym. Tel. 607289286

• LOKAL, Handlowo- Usługowy 
60 m2 do wynajęcia, czynsz 
1500 zł + opłaty. Tel: 913920676, 
00494053169916

• Sprzedam mieszkanie na wsi. 
Tel. 517 726 665

• Sprzedam działkę ogrodową z 
altanką nr 461 Nowogard, ul. 15 
Lutego, tel. 515 285 619

• Sprzedam pół domu parte-
rowego blisko Nowogardu. 
530 326 198

• Poszukuję do wynajęcia niedro-
go dwupokojowe mieszkanie. 
506 696 195

• Sprzedam pawilon handlowy z 

regałami o powierzchni 36 m2. 
Tel.601642390.

• SPRZEDAM działkę budow-
laną w Nowogardzie 0, 30 
h.Tel.693850197.

• WYNAJMĘ LUB SPRZEDAM 
MIESZKANIE - 4 pokojowe, bar-
dzo niski czynsz własne c.o. 
Tel.604441609.

• SPRZEDAM MIESZKANIE 
OSTRZYCA.TEL.692692576.

• SPRZEDAM działkę budowla-
ną zbrojoną 476 m 2, ul: Ko-
synierów cena 79 tyś. zł Tel: 
504 069 800.

• SPRZEDAM garaż ul: Ponia-
towskiego 24 energia, kanał.
Tel.602521671. Tel:602521671.

• SPRZEDAM - mieszkanie. 
Tel.660442960.

• Sprzedam mieszkanie trzy-
pokojowe przy ul. Zamko-
wej oraz garaż murowany, tel. 
607 804 921

• Wynajmę lub sprzedam ga-
raż na ul. Jana Pawła II, tel. 
607 580 172

• KUPIĘ  ZA GOTÓWKĘ OBCIĄŻO-
NE NIERUCHOMOŚCI     tel. 508 
312 261

• Zamienię KAWALERKĘ III p. ko-
munalne na większe najchętniej 
w domku wolnostojącym może 
być zadłużone. Tel. 602423133.

• Sprzedam lub zamienię na 
większe kawalerkę 36 m. kw. tel. 
607 602 839

• Sprzedam 2/3 domu w Jeni-
kowie + ziemia 1,13 ha. Tel. 
601 691 908

• Sprzedam mieszkanie 4-po-
kojowe 77 m kw. w Łosośnicy 
w bloku, parterowe, bezczyn-
szowe, ogrzewanie własne. Tel. 
600 037 906

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje 
o pow. 64 m kw. w Goleniowie. 
Tel. 887 137 129

• Sprzedam lub wynajmę 
mieszkanie 2 pokojowe 45,8 
m kw., I piętro, Nowogard. Tel. 
607 648 049

• Sprzedam lub wynajmę miesz-
kanie 2 pokojowe w Nowogar-
dzie. Tel. 664 012 380

• Sprzedam sklep w Płotach 
21.000 zł. Pełne wyposażenie. 
Tel. 669 060 659

• Sprzedam mieszkanie 2 pokoje 
wraz z działką. Okolice Nowo-
gardu. Tel. 519 831 511

• Sprzedam działkę rolno-bu-
dowlaną 4160 m2 (woda, prąd) 
w Bienicach. 663 365 013

• Sprzedam działkę budowlaną w 
Nowogardzie, ul. Rataja 0,91 ha 
Tel. 605 422 298

• Wynajmę mieszkanie dwupo-
kojowe w Nowogardzie na ul. 
Racibiora I, 4. Tel. 39 25  552; 
783 570 056

• Sprzedam mieszkanie 66m III 
piętro. 781 605 762

• Sprzedam mieszkanie 60 m2 na 
ul. 15 Lutego, atrakcyjna cena 
785 634 989

• Sprzedam mieszkanie trzypo-
kojowe, bezczynszowe, 62 m2 
w Łosośnicy 10 km od Nowo-
gardu. 665 113 354

• Wynajmę mieszkanie dwupo-
kojowe w Goleniowie. 601  927 
982

• DOMy NA WSI – GRUNTy, KU-
PUJEMy SPRZEDAJEMy. TEL. 
660 206 833

• Wynajmę lokal 20 m na działal-
ność usługową w centrum, tel. 
508 105 332

• Warsztat stolarski kpl. wy-
posażony do wynajęcia. Tel. 
605 336 228

• Wynajmę mieszkanie dwa po-
koje. 793 908 098

• Wynajmę kiosk. 793 908 098

• Hala do wynajęcia 160 m. tel. 
607 289 286

• Sprzedam mieszkanie wła-
snościowe trzy pokoje z moż-
liwością dokupienia garażu. 
605 856 553; 91 35 03 246

• Sprzedam mieszkanie trzy-
pokojowe 52,5 m2, II piętro w 
Centrum, łazienka zmoderni-
zowana i kuchnia w zabudo-
wie. Cena 150 tys. Zł. 519 111 
710

MOTORyZACJA

• Sprzedam Renault Laguna 
Hatchback, 04/2001 rok, srebr-
ny met. 120.000 km (orygina-
ly przebieg książka serwisowa), 
nowy serwis, klimatronic, pół-
skórzana tapicerka, roleta tyl-
nej szyby, alufelgi 16, zadbany, 
cena 9800 zł, tel. 605 522  340.
Sprzedam silnik citroen ZX 1,9 + 
skrzynia tanio. 785 040 945

• Sprzedam mercedesa Benz, 
automat, benzyna, rok prod. 
1992, poj. 190. Stan b.db. Cena 
3200 do uzgodnienia. Kontakt 
660 229 504

• Sprzedam Audi A6, rok. prod. 
97. Stan b.db. tel. 665 245 667

ROLNICTWO

• Grykę sprzedam. Tel. 
795 916 988

• Sprzedam słomę w snopkach i. 
Tel. 782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL. 783678070

• Sprzedam tanio króliki. 
669 929 717

• Kupię mieszankę zbożową 
dla kur. 91 39 20 307

• Sprzedam prosiaki. Tel. 
888757586 

• ORKA, talerzówka / cięż-
ka/, siew agregatem. Tel 
608013995. 

• Ziemię rolną kilka hektarów ta-
nio sprzedam. 889 133 882

• Sprzedam żyto paszowe i 
kaczki skubane francuskie. 
511 696 751

• Kupię łubin, tel. 668 434 849

• Sprzedam zboże, grykę, łubin. 
Te l. 502853573

• Sprzedam kultywator Formsch-
mit 5,20 podwójny wałek. Cena 
do uzgodnienia tel. 601 860 644

• Sprzedam żyto. Tel.609480049.

• Obornik sprzedam.
Tel.793908098.

• Sprzedam siano w kostkach 
małych. 500 835 336

• Sprzedam ziemniaki jadalne. 
518 488 713/714

• Sprzedam prosiaki. 91 39 10 611

USŁUGI

• MAKIJAŻ KARNAWAŁOWY PLUS 
RZESY - 606979108 

• Usługi transportowe do 1 tony, 
Bus skrzyniowy i kryty. Tel. 
693 716 085.

• Odśnieżanie dachów. Tel. 
607 137 081.

• Firma Usługowa „Zielona”. Wy-
najem sal na: konferencje, ze-
brania, szkolenia. Tel. 91 39 
26 691.

• Usługi transportowe IVECO do-
stawcze + laweta + bus osobo-
wy do 9 os. Tel. 609 931 915, 607 
580 172.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROB-
NE NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA 
RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 
22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. Zie-
lona 3. 91 39 20 714

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

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

• Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695  085 
470; 91 39 72 575

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

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VIZART 
- oprawianie prac - w 2 minu-
ty., bindowanie, wydruki A3-A4 
kolor, ksero A3-A4 - kolor, la-
minowanie A3-A4. Tylko u nas 
największy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Transport BUS-MAX. 784  053 
493

• Usługi remontowo-budowlane, 
docieplenia. 784 053 493

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. 
innych. Wydruki, Ksero, także 
kolor. Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 
700 Lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim). tel 605 522 340. 

• Usługi koparko- ładowar-
ką + transport Nowogard. 
514172446 

• Remonty i wykończenia. 
601 567 369

• Nauka j. niemieckiego i an-
gielskiego. Szkoła Języków 
Obcych „GERMANIC” Tel. 
607 545 991, www.niemiecki-
nowogard.pl

• Kursy angielskiego www.
angielskinowogard.pl Tel. 
607 545 991

• Mycie okien. 507 984 623

• J. angielski - 697583403 

• Fast – Driver, tanie usługi 
transportowe tel. 721 230 990

• Malowanie, szpachlowanie, pa-
nele.Tel.788566432 

• Pogotowie budowlane. 
Tel.506040641 

• Układanie Polbruk i kamie-
nia. Solidnie, fachowo i tanio. 
669 589 863

• Organizowanie kuligów kon-
nych Tel.607739866. 

• Remonty mieszkań w środku i 
na zewnątrz - 794 115 153 

• KOMPLEKSOWE - Docieplanie 
budynków, malowanie, szpa-
chlowanie, glazura, regipsy, 
hydraulika, adaptacja podda-
sza.Tel.600626268.

• PRANIE DYWANÓW, WYKŁA-
DZIN, MEBLI TAPICEROWA-
NYCH, TAPICERKI SAMOCHO-
DOWEJ, POŚCIELI WEŁNIANEJ. 
SPRZĄTANIE BIUR I MIESZKAŃ. 
TEL.604373143, 794229083 

• WWW.egoleniow.pl

• Remonty mieszkań - solidnie. 
Tel.507369956

• TRANSPORT – PRZEPROWADZ-
KI szybko – tanio. Tel.696138406

• DUR - DACH pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141

• Dachy, docieplenia. 785 562 104

• Docieplanie budynków, malo-
wanie, szpachlowanie, glazura, 
hydraulika, regipsy, adaptacja 
poddaszy, tel. 600 626268

• TANIE SPRZĄTANIE biur, do-
mów, mieszkań, osiedli, mycie 
okien, porządki w ogrodzie tel. 
721 230 990

• Kompleksowe remonty 
mieszkań, regipsy, szpachlo-
wanie, malowanie, panele, 
terakota, glazura, instala-
cje wodne, centralne ogrze-
wanie, szybko solidnie. Tel. 
724 814 797, 694 196 159

• KOREPETYCJE Z MATEMATY-
KI PRZYGOTOWANIE DO ZA-
LICZEŃ DLA LICEALISTÓW 



26-28.03.2013 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

15

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

KOMPLEKSOWE 
Docieplanie budynków, 

malowanie, szpachlowanie, 
glazura, regipsy, hydraulika, 

adaptacje podasza
tel. 600 626 268

Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny,  

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport,  Jarek Dąbrowski redaktor techniczny.   Ad res 
re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65, tel./fax 91 392 50 87; 

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

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

ROZKŁAD JAZDy BU SÓW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E;  
12:25E;   13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E;  
11:55E;  14:00E;  15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZyK - Linia Regularna  
 TEL.   607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

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

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

ROZKŁAD JAZDy POCIĄGÓW
SZCZECIN
5.07 (D), 6.20 (1), 7.52, 10.57 (D), 12.48 (2), 14.59 (3), 

16.50. 18.48.

KOŁOBRZEG
7.50 (1), 10.03 (2), 11.49, 13.57 (D), 15.49, 17.47 (3), 20.33

LEGENDA;
D - w dni robocze 
1 -  pon. do soboty.
2 - w soboty, niedziele i święta
3 - oprócz soboty.

SKŁAD 
DREWNA 

BUDOWLANEGO 

KULICE 2A
więźba dachowa, 

krawędziaki, deska, 
łata, kontrłata

Cena producenta
Tel. 726 169 098

ZAPRASZAM

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2,4,6); 9:10(1,3,5,7); 10:05(A); 10:30(A,7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A,7); 14:05(A); 14:20(A,7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A,7); 16:50(A); 17:50(A,7); 18:20(A,7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A,7); 9,00(7,R); 9:25(A); 10:05(A,7); 10:40(A,7); 
11:40(A); 11:55(A,7); 12:20(A,7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A,7,R); 14:20(7); 14:30(1,3,5,7); 
14:35(2,4,6); 14:45(A,7); 15:15(A,7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A,7); 18:05(A,7,R); 19:05(A,7); 
19:25(A,7); 19:40(A,7); 20:15(A,7),
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A,7); 9:45(7,R); 10:10(A); 10:50(A,7); 
11:29(A,7); 12:26(A); 12:41(A,7); 13:05(A,7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A,7,R); 15:05(7); 
15:15(1,3,5,7); 15:20(2,4,6); 15:30(A,7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A,7); 18:50(A,7,R); 
19:50(A,7); 20:10(A,7); 20:35(A,7); 21:00(A,7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD
Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piąt-
ku oprócz świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świę-
tami; 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, 
czwartki, soboty oprócz świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz 
świąt; R – kurs do Reska

Naziemna 
Darmowa Telewizja Cyfrowa 

Programowanie kablówki. 
Kino Domowe – Instalacja. 

Tel. 602 698 253

ORAZ GIMNAZAIALISTÓW Tel: 
723328678 e-mail matmand@
op.pl

• ZAKŁAD RADIOWO – TELEWI-
ZYJNY NAPRAWA sprzętu RTV, 
Kosmalski ul; Poniatowskiego 
7.Tel. 913921110, 603584553

• Ocieplenie, remonty i dachy, tel. 
692 562 306

• Korepetycje matematyka: SP, 
gimnazjum. 532 557 381

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sa-
wicki ul. Kazimierza Wielkiego 
7.Tel.913920737.

• REMONTY MIESZKAŃ - docie-
planie, kafelkowanie, tynkowa-
nie, szpachlowanie, malowanie, 
regipsy.Tel.880690659.

• Naprawa  ,  regulacja  okien  
,  drzwi  PCV  i  drewna  -  
695181070 –

• CHEMIA - KOREPETYCJE.
Tel.609307327.

• Zamów fryzjera do domu. Tel. 
693 515 032

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, rodzin-
ne, urlopowe, emerytalne – 
Niemcy, Holandia, Anglia, Irlan-
dia, Dania, Belgia, Austria, Wło-
chy, Norwegia, USA. Tel. 71 385 
20 18 lub 601 759 797

• Przyjmę do pracy mechanika 
od kosiarek i pilarek spalino-
wych. 608 328 095

• KOREPETYCJE - MATEMATYKA.
Tel.532557381.

• Zaopiekuję się dzieckiem.
Tel.660442960.

• PODEJMĘ pracę  - kierow-
ca C+E  z  kraj lub Europa 
z doświadczeniem. Posia-
dam podstawowe ADR. Tel. 
663965088 

• Młody mężczyzna poszukuje 
pracy od zaraz 663 565 516

• Przyjmę do pracy handlowców 
i doradców klienta. 609 158 106

• Potrzebny pracownik ze zna-
jomością j. niemieckiego 
781 060 250

• Zatrudnię murarza, zbrojarza, 
betoniarza. 695 264 594

• Zatrudnię mechanika ze znajo-
mością podstaw diagnostyki do 
warsztatu samochodowego w 
Goleniowie. 606 948 278

• Firma zatrudni osobę z bie-
głą znajomością j. angielskie-
go oraz zagadnień związanych 
z transportem. Doświadczenie 
mile widziane. 609 193 989

INNE

• Sprzedam drewno komin-
kowe i opałowe. Transport. 
Tel.691466441

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

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, 
srebrna, 4 elementy: wzmac-
niacz, tuner przestrojony, ko-
rektor, deck szuflada, stan ideal-
ny, używana sporadycznie, cena 
780 zł do uzgodnienia. tel. 605 
522 340.

• Sprzedaż drewna kominko-
wego i opałowego atrakcyjna 
cena - 726 649 215 

• SPRZEDAM - DREWO KOMINKO-
WE I OPAŁOWE.TEL 667788820

• Sprzedam klatki na króliki wraz 
z kotnikami. 507 198 932

• Sprzedam magiel do poście-
li stary trzywałkowy ze stołem, 
tel. 91 39 20 608

• 43 / 44 - Sprzeda drewno, ga-
łęziówkę i zrębki opałowe. Tel 
509821040

• Drewno opałowe, kominko-
we, gałęziówka, sprzedam, tel. 
772 050 889

• Oddam szczeniaka 3 m-ce od-
robaczony. 886 482 794

• TANIO - Sprzedam dwa fotele i 
ławę.Tel.507228736.

• Karp kroczek sprzedam. 91 39 
18 297

• SPRZEDAM - sypialnię i 4 krzesła 
kuchenne. Tel.510243843.

• Owczarek niemiecki, pięciomie-
sięczny, mocna budowa, ładni 
rodzice na miejscu, tel. 91  392 
18 28

• Sprzedam wózek dziecięcy 
gondola + spacerówka Tako 
Perso w bdb. Stanie, mało uży-
wany, tel. 784 056 335

• Sprzedam wypoczynek kana-
pa + 2 fotele cena 600 zł. Tel. 
504 703 568

• Oddam psy labradory 8-tygo-
dniowe. Tel. 535 158 948

• Zadbaną meblościankę pokojo-

wą sprzedam. Cena 250 zł. Tel. 
609 541 122

• Stanowisko wolne w salonie fry-
zjerskim dla manicurzystki. Tel. 
91 392 35 40

• Kupię stelaż namiotu pod wa-
rzywa. 726 080 633

• Sprzedam Viora Max 250 zł. Tel. 
609 931 915

• Sprzedam albę komunijną 
dziewczęcą rozm. 128, cena 50 
zł. Tel. 502 941 784 

• Sprzedam na opał oflisy tartacz-
ne pocięte w klocki lub w cało-
ści do samodzielnego pocięcia. 
514 740 538

• Sprzedam gołębie pocztowe lo-
towane z kartami. 731 313 841

• PIECE  GAZOWE c.o. wiszące z 
Niemiec firmy Vaillant wysoka 
jakość do mieszkania, domu, 
sklepu, restauracji, zakładu 
fryzj. tylko ogrzewanie różne 
powierzchnie cena od 800zl 
montaż 300zl piece dwufunk-
cyjne cena od 1.000zl montaż 
400zl gwarancja serwisowa + 
roczne przeglądy kontrolne, na-
prawy oraz elektryczne przepły-
wowe podgrzewacz wody użyt-
kowej 18-21kw na prąd 380V 
cena od 200zl tel 691 686 772

• Sprzedam betoniarkę o poj. 
150l 230V mało używana, rok 
prod. 2010 cena 1000 zł 668 899 
125

• S K U P  - PIŁ NIESPRAW-
NyCH, ZATARTyCH STIHL – 
HUSQVARNA, Cena 100zł.Tel. 
721668245

• Kupię płyty chodnikowe. Tel. 
721 668 245
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ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

POŻyCZKA
Szybko, Tanio, Profesjonalnie

od 10 000 zł
• Specjalna oferta dla zadłużonych
• Dla osób fizycznych i  prowadzących 

działalność gospodarczą  
(nie wymagamy zaświadczeń z ZUS i US)
Tel. 91 818 25 36 • kom. 730 851 444

Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

TYGRYSEK

BAWIALNIA
dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

PIASEK, ŻWIR,   
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM  
DO KLIENTA

F.H. CHEMIA
ul. Sienkiewicza 7A
tel./fax 91 392 19 80

kom. 607 545 999
Czynne od pn-pt. 8-17, sob. 8-13

Wyprzedaż kolekcji

PANELE 
PODŁOGOWE

już od 22,00 zł/m2
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

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

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Zawiadamiamy, 
że w Nowogardzie 

rozpoczęła działalność  

Kancelaria 
Radców  

Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca Prawny 
Radosław Górski oraz Radca  Prawny 
Paweł Iwan. Kancelaria mieści się przy  
Pl. Wolności 9, budynek dawnego 
hotelu „Cisy”, pokój nr 8 (parter). 

Telefony do Kancelarii: 
788-802-101, 694-403-733

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

Soczewki 
progresywne  - 20%

Soczewki fotochromowe
i barwione  - 25%

Wiosenne Promocje

środy i piątki 
specjalistyczne 
badanie wzroku

Bezpłatne Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych

ogłasza nabór
Informacje i zapisy

ul. Zielona 11, tel. 91 392 66 91

PRY
WA

TN
EP

UB
LIC

ZN
E LICE

UM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA
DOROSŁYCH

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 11 lutego godz. 8.00

Zapewniamy BEZPŁATNĄ NAUKĘ przez cały okres kształcenia

www.zielona.mojaszkola.net

W NOWOGARDZ IE

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę  2 lutego  godz. 8.00

5 kwietnia 2013 r.
od 10.00 - 11.00

 udzielane będą bezpłatne porady 
prawne  w redakcji 

ul. Boh. Warszawy 7A

Zostałeś poszkodowanym w wypadku jako
kierowca, pasażer, pieszy, rowerzysta?

Twoje małoletnie dziecko zostało poszkodowane?
Straciłeś kogoś bliskiego w wyniku wypadku?

• Pokrywamy wszystkie koszty związane z prowadzeniem sprawy 
• Wynagrodzenie za naszą pracę pobieramy dopiero po skutecznym
  wyegzekwowaniu odszkodowania na rzecz naszego Klienta.

Nowogard, ul. 700 Lecia 6A,  tel. 91 391 01 17
Goleniów, ul. Konstytucji 3 Maja 30,  tel. 91 407 17 94

Zgłoś się do nas: 

Kancelaria Odszkodowawcza RUBIKON

s. 3 s. 9 s. 13

Zmiana nazwy powiatu - 
radni prawie 
jednogłośni

Zawód prokurator - 
wywiad 
z Beatą 

Belcarską

ul. Boh. Warszawy 4b
Nowogard

tel. 532 512 703 

Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe 
leczenie stomatologiczne

Lekarz dentysta

Ewa Rosa

godz. przyjęć 
pn.-pt. 10.00 - 18.00

Kolejne 
wydanie 

Dziennika
w piątek 

5 kwietnia 
2013 r.

informacja i zapisy
ul. Zielona 11 

tel. 91 39 26 691

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych 
życzymy wszystkim 

mieszkańcom Gminy Nowogard 
wielu radosnych i ciepłych chwil, 

odpoczynku przy rodzinnym 
stole oraz mnóstwa pomyślności 

w życiu prywatnym i zawodowym.
Przewodniczący 
Rady Miejskiej 
Antoni Bielida

Burmistrz 
Nowogardu 

Robert Czapla

Zastępca 
Burmistrza 

Damian Simiński

Przez krzyż i grób  

do Zmartwychwstania

Historyczny trening 
kobiecej 
drużyny
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Foto tydzień

W czwartek (28 marca) o godzinie 16:15 przy placu manewrowym, 
nieopodal restauracji Przystań doszło do sporej awarii sieci wodocią-
gowych. Z tego co udało nam się ustalić przed zamknięciem tego nu-
meru DN, pękła jedna z biegnących tam rur o średnicy 300 mm. Praw-
dopodobną przyczyną pęknięcia była zmiana temperatur panujących 
na zewnątrz. Cała sytuacja była o tyle niezwykła, że z wyrwy w asfalcie 
wydobywały się hektolitry rwącej wody. Na miejscu przybyła ekipa z 
firmy PUWiS,  która dopiero ustalała przyczyny awarii. Więcej infor-
macji na ten temat obiecano nam podać po usunięciu usterki. Należy 
mieć tylko nadzieję, że awaria nie spowoduje braku dostawy wody w 
okresie świątecznym. RK

W dniu 27 marca 2013 r. w SP nr 4 odbył się coroczny kiermasz wiel-
kanocny. Rekordową kwotę, bo 1589,31 złotych uzbieraliśmy dzięki 
hojności przybyłych na imprezę środowiskową mieszkańców naszego 
Osiedla. Tym razem pieniądze wykorzystamy do przygotowania ob-
chodów XX-lecia naszej „Czwóreczki”. Dziękujemy!  Inf. i foto. ILKAZET

Stop – rogatka uszkodzona. Kilka dni temu, jeden z nowych szlaba-
nów na przejeździe przy ul. 700 Lecia, najpierw się wygiął, a później 
został skrócony. Do czasu zamontowania nowego ramienia, ustawio-
no znak stop oraz informacje o awarii rogatki. Nie zawsze co nowe, to 
lepsze. Poprzednie, drewniane szlabany, które wymieniono w zeszłym 
roku, funkcjonowały przez lata. Nowe jak widać już tak dobrej kondy-
cji nie mają. 

Oryginalny mebel już wkrótce w kościele pw. WNMP 

Konfesjonał jak zdobiona szafa 
Od kilku tygodni w stolarni pana Jacka Zięciaka przy ul. Kościuszki (obok przed-
szkola) powstaje oryginalny mebel, wykonywany na zlecenie proboszcza para-
fii pw. WNMP w Nowogardzie. Mowa o konfesjonale, który będzie się znacznie 
różnił od tych obecnie znajdujących się w świątyni. 

Drewniany mebel będzie 
przypominał ogromną zdobio-
ną szafę, z dwoma  oddzielo-
nymi od siebie wnękami, po-
siadającymi osobne wejścia. 
Wnętrze konfesjonału będzie 
wyciszone styropianem. 

Konfesjonał będzie miał 3 
metry długości, ponad 3 me-
try wysokości i prawie 1,5 me-
tra szerokości. Mebel jest wy-
konywany w całości z drzewa 
jesionowego. Boczne ściany są 
wyciszone warstwą styropianu. 
W drzwiach wejściowych zosta-
ną wstawione grube, przyciem-
niane szyby. Poza tym, w środ-
ku będzie oświetlenie i składane 
krzesła dla wiernych – zdradza 
projektant i wykonawca drew-
nianej budowli, Jacek Zięciak. 

Ciekawostką jest fakt, że 
nowa budowla będzie również 
przystosowana dla osób nie-
pełnosprawnych. W tym celu 
zarówno drzwi, jak i pomiesz-
czenie do którego będą wcho-
dzić na spowiedź wierni, mają 
odpowiednią szerokość. 

Konfesjonał jest już prawie 
gotowy. Trwa montaż elemen-
tów wykończeniowych i zdob-
niczych. Na froncie konstruk-
cji pojawi się duży krzyż, a 
po bokach filary.  Budowla w 
przyszłym tygodniu ma być 
przewieziona do kościoła pw. 
WNMP. Tam przejdzie ostat-
ni etap produkcji, polegają-
cy na pokryciu zewnętrznych 
ścian impregnatem oraz lakie-

rem. Mebel ma w swojej kolo-
rystyce nawiązać do znajdują-
cego się w świątyni drewniane-
go wyposażania. Jeśli wszystko 
pójdzie dobrze, pierwsi wierni 
będą mogli skorzystać z nowe-
go konfesjonału już w pierw-
szą niedzielę po świętach Wiel-
kanocnych.  W ten dzień Ko-
ściół katolicki będzie obcho-
dził święto Bożego Miłosier-
dzia . 

Warto dodać, że zakład pana 
J. Zięciaka ma już spore do-
świadczenie w produkcji i re-
stauracji wyposażanie kościo-
łów. Wykonywałem ołtarze do 
kościoła pw. św. Rafała Kali-
nowskiego i kościółka w Lest-
kowie. Po pożarze  kościoła pw. 
WNMP odnawiałem szafę, któ-

ra stała na zakrystii i zabytko-
wą ławę z 19 wieku – wymienia 
stolarz, pokazując nam w swo-
im biurze zdjęcia odrestauro-
wanych mebli. 

Zakład pana Zięciaka funk-
cjonuje od 1996 roku. Jak 
sam właściciel przyznaje, żył-
kę do wyrabiania elementów 
z drzewa odziedziczył po swo-
im wujku, Janie Zięciaku, zna-
nym rzeźbiarzu z Wojcieszy-
na, obecnie mieszkającym pod 
Szczecinem. Na co dzień sto-
larnia pana Jacka zajmuje się 
produkcją elementów wyposa-
żenia domowego np. schodów 
i balustrad. W przyszłości bę-
dzie wytwarzać także meble. 

Marcin Simiński 

Prawie gotowy, nowy konfesjonał. Mebel już po świętach ma opuścić stolarnię.   

Pomóżmy sobie!
•	 Przyjmę narożnik pokojowy  tel. 665 - 566-856
•	 Przyjmę  wersalkę z fotelami oraz szafkę na dziecięce ubrania tel. 883-241-291 
•	 Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie, ławę pokojową i TV  tel.782-556-716
•	 Przyjmę fotel do biurka, informacja tel. 504-874-397 lub pod nr tel. red. 91 22-165 
•	 Przyjmę 2 fotele  jednoosobowe do spania dla dzieci  oraz narożnik pokojowy- tel.516 648-561 
•	 Przyjmę sprawną pralkę automatyczną tel.721 469-710 
•	 Przyjmę  fotel jednoosobowy do spania dla dziecka lub wymienię za łóżeczko dziecinne z wy-

posażeniem tel. 783-231-040 
•	 Przyjmę segment pokojowy, używaną pralkę  oraz używany  komputer PC  tel.512174371 
•	 Przyjmę tapczan dwuosobowy do spania  tel. 514-466037 
•	 Proszę o dywan dla dziecka w wym. 3m/ 3m tel. 798 725 822 
•	 Przyjmę wózek inwalidzki. 661 866 850

KOMUNIKAT POLICJI
W dniu 14.03.13 r. przy ul. 5 marca, na przystanku autobusowym ujawniono torbę podróż-

ną. Właściciel zguby proszony jest o zgłoszenie się do Komisariatu Policji w Nowogardzie ce-
lem  odbioru.

st. insp. Ref. Prewencji Klaudia Gieryń
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntEr  II 
laptop

 serwis - komis

naprawiamy, 
sprzedajemy, 

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

P R O M O C J A
PÓŁ TONy OPAŁU

worek drewna  
GRATIS

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL 

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport 
Sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

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

BAWIALNIA
dla dzieci

„Tygrysek”

889 054 164
nowy nr telefonu

Przyjęcie uchwały umożliwia 
uruchomienie dalszych dzia-
łań przewidzianych w proce-
durze ustalonej w odpowied-
nim rozporządzeniu ministe-
rialnym, czyli przygotowanie 
wniosku do ministerstwa ad-
ministracji i cyfryzacji. Ele-
mentem tego wniosku są też 
opinie poszczególnych samo-
rządów wchodzących w skład 
powiatu. W celu przeprowa-
dzenia konsultacji zmierzają-
cych do wydania przez te sa-
morządy pozytywnych dekla-
racji  w zakresie proponowa-
nej zmiany, rada nowogardzka  
powołała zespół konsultacyj-
ny, w skład którego mają  wejść 
przedstawiciele poszczegól-
nych klubów Rady, przedstawi-
ciel urzędu miasta oraz przed-
stawiciel społecznego inicjato-
ra projektu. Ten etap konsulta-
cyjny potrwa prawdopodobnie 
około  4 miesięcy,  poszczegól-
ne samorządy mają  bowiem 
3 miesiące  na odpowiedź od 
momentu otrzymania zapy-
tania w tej sprawie. Zgodnie z 
rozporządzeniem,  ewentualne 
niewyrażenie opinii przez jakiś 
z samorządów  nie wstrzymu-
je  dalszej procedury, ponieważ 
zwrócenie się przez wniosko-
dawcę z prośbą  o taką opinię, 
wyczerpuje obowiązek konsul-
tacyjny. Oczywiście najlepiej 
gdy opinia jest i jest pozytyw-
na. Następnie po skompleto-
waniu  innych załączników, w 
tym proponowanych siedzib 
instytucji  około powiatowych   
(np. PUP, PCPR.),  wniosek 
musi zostać złożony do 31 
marca 2014 roku do minister-
stwa. Tam rozpatruje się takie 
projekty raz do roku,  i podej-
muje decyzje do 31 czerwca,  

czyli w tym wypadku do końca 
czerwca 2014 roku. Ewentual-
ne wejście w życie nowej  na-
zwy może nastąpić od począt-
ku następnego roku, czyli od 1 
stycznia 2015 roku 

Bardzo się cieszę, że nowo-
gardzcy radni  prawie jedno-
głośnie  przychylili się do wnio-
sku obywatelskiego- mówi nam 
obecny na środowej sesji  ini-
cjator projektu Paweł Słom-
ski- świadczy to o tym, że radni 
z pełną powagą traktują  ocze-
kiwania  obywateli  i stwarza  
podstawy do nadziei,  że zaan-
gażują się czynnie w dalszych 
etapach procedury  prowadzą-
cej do zmiany nazwy powiatu.

Stowarzyszenie Partnerstwo 
i Rozwój, które zostało powo-
łane w celu przeprowadzenia 
projektu, wielokrotnie infor-
mowało  na łamach DN o po-
wodach, dla których w naszym 
powiecie należy  dokonać swo-
istej rewizji  istniejącego sta-
tus-quo. 

Główne z nich to m.in.: 
-  Koncentracja  działań in-

frastrukturalnych i środków 
inwestycyjnych powiatu  na 
mieście i gminie Goleniów, 
dysproporcje w tym zakresie 
jak wynika z analizy budżetu, 
są wyjątkowo rażące.

-   Praktykowanie „ dwóch 
prędkości  rozwojowych  czyli  
Goleniów i okolice oraz resz-
ta, co staje się szczególnie od-
czuwalne w przypadku dużego 
ośrodka jakim jest Nowogard.

Zmiana nazwy powiatu jest 
więc  także  swoistym pretek-
stem do  poważnej debaty na 
temat  sposobu funkcjonowa-
nia powiatu, i sposobu reali-
zacji jego zadań i obowiązków 
wobec całej społeczności po-

Radni prawie jednogłośni

Uchwała o zmianie nazwy powiatu przyjęta
Przy jednym glosie wstrzymującym się, nowogardzcy radni przyjęli na środowej sesji uchwałę dotyczącą zmiany nazwy naszego  po-
wiatu na powiat  goleniowsko- nowogardzki. Tym samym  radni zaakceptowali  obywatelski wniosek poparty prawie 1300 podpisami 
mieszkańców gminy.

wiatowej. Nowogard jako mia-
sto o wielowiekowych trady-
cjach powiatowych, dłuższych 
aniżeli Goleniów, jako  jedno z 
największych miast nie powia-
towych w województwie (więk-
szy od wielu powiatowych), ma 
szczególne prawo  do doma-
gania się należnego mu miej-

sca, a także i mandat do wy-
stępowania w imieniu mniej-
szych gmin powiatu o warunki 
do  zrównoważonego rozwoju. 
Zmiana nazwy może istotnie 
pomóc w tym, aby przywrócić 
nasz powiat całemu powiatowi,  
środki i możliwości powiatu 
dystrybuować w zupełnie inny 

sposób. Warto przypomnieć 
też, że nazwy dwuczłonowe  
powiatów  występują w  kilku 
przypadkach  w kraju, zwłasz-
cza tam, gdzie w powiecie ist-
nieją dwa  porównywalne pod 
względem  ilości mieszkańców 
ośrodki miejskie. 

Redakcja 

PKPS informuje
Polski Komitet Pomocy Społecznej w Nowogar-
dzie powiadamia zainteresowanych o warun-
kach uzyskania pomocy żywnościowej z Unii 
Europejskiej w roku 2013. 
Z pomocy mogą skorzystać:

1. Rodziny wielodzietne o dochodach 
684 zł. na osobę

2. Osoby samotnie wychowujące dzieci 
684 zł. na osobę

3. Osoby starsze po 70 roku życia o 
dochodach 813 zł.

4. Osoby bezrobotne, które znalazły się 
w trudnej sytuacji życiowej i materi-
alnej.

Prosimy zainteresowanych o dokonywanie re-
jestracji w biurze PKPS Nowogard, ul.700 lecia 
14 od 5 kwietnia 2013r. w poniedziałki i piątki 
w godz. od 10:00 do 12:00 wraz z dowodem 
osobistym. Limit pomocy żywnościowej na m-c 
wynosi 2,50 kg na osobę. Roczny limit 60 kg na 
osobę. O terminie dostawy powiadomimy od-
dzielnym pismem.

PKPS Zarząd Miasta i Gminy Nowogard

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany nazwy powiatu
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Ilościowo-procentowych pozytywnych wynikach egzaminów praktycznych na 
kat B kandydatów na kierowców, osiągniętych przez poszczególne jednostki szko-
lące w II półroczu 2012 r.

Są to wyniki zdawalności EGZAMINóW PrAKTYCZNYCh NA KATEGO-
rIĘ B w ośrodkach wpisanych do rejestru przedsiębiorców na terenie powiatu go-
leniowskiego lub posiadających infrastrukturę szkoleniową na terenie naszego po-
wiatu. Zestawienie wykonano na podstawie informacji o uzyskanych przez osoby 
egzaminowane wynikach egzaminów przekazane przez dyrektorów ośrodków eg-
zaminowania w Szczecinie, Bielsko – Białej, Łodzi, Bydgoszczy, Gorzowie Wlkp., 
Koszalinie oraz Włocławku. W celu zmaksymalizowania miarodajności zestawie-
nia uwzględniono tylko szkoły, które wyszkoliły więcej  niż 1 osobę na miesiąc.

L.p. Numer i nazwa ośrodka szkolenia 
kierowców

Miejsco-
wość

Ilość egzaminów/ 
pozytywnie zda-

nych

% I półrocze 2012 %

4 00363204 Nauka Jazdy SPEED 
CAR Dorota Marynowska

Nowogard 178/41 23,0 12,8

5 00103204 „NAUKA JAZDY”Adam 
Fedeńczak

Nowogard 241/50 20,7 16,4

6 00243204 Katarzyna Herka Nowogard 254/51 20,1 12,5

8 00353204 Nauka Jazdy DRAGON 
Piotr Rompel

Nowogard 212/42 19,8 13,4

ŚrEDNIA  ZDAWALNOŚĆ  W  POWIECIE NA KATEGOrIĘ –B-              22,72%
W stosunku do wyniku z poprzedniego półrocza – tj. I półrocze 2012 r.– zda-

walność w powiecie wzrosła o  1,5 % .W czterech OSK można określić zdawalność 
jako „powyżej średniej”.

Ilościowo-procentowych pozytywnych wynikach egzaminów teoretycznych 
kandydatów na kierowców, osiągniętych przez poszczególne jednostki szkolące w 
II półroczu 2012 r.

Są to wyniki zdawalności EGZAMINóW TEOrETYCZNYCh na wszystkie 
kategorie w ośrodkach wpisanych do rejestru przedsiębiorców na terenie powia-
tu goleniowskiego lub posiadających infrastrukturę szkoleniową na terenie nasze-
go powiatu. Zestawienie wykonano na podstawie informacji o uzyskanych przez 
osoby egzaminowane wynikach egzaminów przekazane przez dyrektorów ośrod-
ków egzaminowania w Szczecinie, Bielsko – Białej, Łodzi, Bydgoszczy, Gorzowie 
Wlkp., Koszalinie oraz Włocławku. W celu zmaksymalizowania miarodajności 
zestawienia uwzględniono tylko szkoły, które wyszkoliły więcej  niż 1 osobę na 
miesiąc.

L.p. Numer i nazwa ośrodka szkolenia kierow-
ców

Miejscowość Ilość egzaminów/ 
pozytywnie zdanych

%

6 00353204 Nauka Jazdy DRAGON  
Piotr Rompel

Nowogard 89/72 80,9

7 00363204 Nauka Jazdy SPEED CAR  
Dorota Marynowska

Nowogard 89/65 73,03

8 00243204  
Katarzyna Herka

Nowogard 196/143 72,95

11 00103204 „NAUKA JAZDY” 
Adam Fedeńczak

Nowogard 207/137 66,2

ŚREDNIA  ZDAWALNOŚĆ W  POWIECIE NA EGZAMINACH 
TEORETYCZNYCH-  77,04 %    

Jak dbać o swojego pupila?
Dnia 26 października 2013 r. w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w Nowogardzie odbyło się, kolejne spotkanie z cy-
klu „spotkajmy się w Bibliotece”. Tym razem gościem nowo-
gardzkich seniorów był lekarz weterynarii Janusz Soroka. 

Janusz Soroka,  w bardzo wy-
czerpujący sposób opowiadał 
przybyłym gościom o swojej pra-
cy, o studiach weterynaryjnych, 
jak również o tym, w jaki sposób 
należy prawidłowo opiekować 
się swoim domowym pupilem. 
Mówiono nie tylko o codziennej 
pielęgnacji, karmieniu, ale tak-
że umiejętności rozpoznawania 
groźnych dla zwierząt chorób. 
W spotkaniu brała udział także  
z-ca kierownika Wydziału Go-
spodarki Komunalnej, Miesz-
kaniowej i Ochrony Środowi-
ska Joanna Krępa. Opowiedzia-
ła o prowadzonej przez Urząd 
Miejski akcji „Sprzątnij po swo-
im psie”. Głównym celem kam-
panii, której patronem medial-
nym jest m.in. Dziennik Nowo-
gardzki, jest zmiana złych nawy-
ków właścicieli psów i zachęce-
nie do sprzątania pozostawia-

nych przez te zwierzęta odcho-
dów na chodnikach, ulicach, czy 
w parkach. Warto przypomnieć, 
że akcję poprzedziło ustawie-
nie w mieście 10 pojemników 
tzw. „psich pakietów”, w których 
znajdują się specjalne woreczki 
do usuwania psich nieczystości. 

W czasie spotkania w biblio-
tece rozdano uczestnikom: ulot-
ki oraz psie pakiety. Po zakoń-
czeniu prelekcji słuchacze mieli 
okazję zadawać pytania. Najwię-
cej pytań padło w sprawie ży-
wienia zwierząt. 

Spotkanie tradycyjnie prze-
biegło w miłej i przyjaznej at-
mosferze. Na zakończenie dy-
rektor biblioteki, pani Zofia Pi-
larz, podziękowała prelegentom 
za przybycie i przekazanie przy-
byłym gościom ciekawych in-
formacji. 

Jarek Bzowy 

Wyniki zdawalności na Prawo Jazdy 
Poniżej prezentujemy informację  o wynikach zdawalności egzaminów na prawo jazdy w ośrodkach szkolenia kierowców wpisanych do rejestru przedsiębior-

ców na terenie powiatu goleniowskiego, wraz z opisem, które do redakcji DN przesłała  Małgorzata Cebrzyńska z  Wydziału Komunikacji w Goleniowie. 

Z ostatniej chwili – drogi w Grabinie nie będzie

Po raz kolejny straciliśmy pieniądze 
Jak dowiedziała się redakcja DN, gmina Nowogard nie sięgnęła  po dotację na budowę dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych mimo, że wcześniej złożyła wniosek o ich przyznanie. 
Wczoraj, w Urzędzie Marszałkowskim podpisywano z samorządami umowy na dofinanso-
wanie remontu dróg dojazdowych do pól. Władze naszego miasta w Szczecinie się jednak 
nie pojawiły. Tym samym dotacja przeszła nam koło nosa. 

Z dofinansowania skorzystała 
m.in. gmina Osina, która otrzy-
ma 200 tys. zł na budowę drogi 
w Kikorzach i Starostwo w Gole-
niowie, które zdobyło 860 tys. zł 
z przeznaczeniem na moderni-
zację drogi Nowogard -Trusko-
las. Mimo, że Gmina Nowogard 
złożyła wniosek o przyznanie 
dofinansowania do budowy dro-
gi w Grabinie, nie zabezpieczy-
ła w budżecie na ten rok wkła-
du własnego (135 tys. zł)  i osta-
tecznie nikt z przedstawicieli na-
szej władzy nie podpisał umowy 
z marszałkiem o współfinanso-
wanie tej inwestycji.  Stało się 
tak mimo, że jak wynika z na-
szych nieoficjalnych informacji, 
urzędnicy ze Szczecina jeszcze 
nad ranem namawiali władze 
Nowogardu by te nie rezygno-
wały z pieniędzy. Wystarczyła 
deklaracja, że pieniądze zostaną 
wyasygnowane z rezerwy budże-
towej. Nowogard powiedział jed-
nak, że go na to nie stać – mówi 
jeden z naszych informatorów, 
który był wczoraj obecny przy 
podpisywaniu umów o dofinan-
sowanie. 

Czyżby? Wystarczy podać tyl-
ko dwa  z licznych przykładów 
inwestycji,  których ściągnięcie 
z miejskiego budżetu pozwoliło-
by skorzystać z dofinansowania, 
bez szkody dla miasta. Mowa 
chociażby o  zakupie sztucznej 
choinki za 50 tys. zł i planowanej 
na ten rok wymiany nawierzch-
ni wokół pomnika przy Placu 
Wolności, która ma pochłonąć 
kolejne 50 tys. zł. 

Warto też przypomnieć, że 
to nie pierwszy taki przypadek, 

kiedy władze Nowogardu na 
własne życzenie rezygnują z „ła-
twych” pieniędzy. W tym roku 
gmina mogła skorzystać z dofi-
nansowania w wysokości 1 mln 
200 tys. zł na budowę kanalizacji 
na terenach wiejskich. Dofinan-
sowanie przepadło z tego same-
go powodu, co teraz. Burmistrz 
nie pojechał w grudniu podpi-
sać umowy do Marszałka Woje-
wództwa, oraz nie zawarł w bu-
dżecie środków na to zadanie.  

Marcin Simiński

Wśród samorządów, które wczoraj, w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie podpisały 
umowę o dofinansowanie budowy dróg dojazdowych  była m.in. sąsiadująca z nami gmina 
Osina. Od lewej: wójt Osiny Krzysztof Szwedo i skarbik tej gminy Aneta Kijowska-Gach, dalej 
członkowie Zarządu Województwa. Foto. UM Szczecin. 
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Z okazji 
65 urodzin 
Stefanowi 
Kupiszowi 

najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia, radości 

i pogody ducha
składa Aneta, Grzegorz, 

Wiktoria i Wojtek

ŻyCZENIA

Podziękowanie 
za znalezienie 

kluczyków
osobie, 

która zostawiła 
je w kiosku  

na ulicy Kościuszki

Zdrowych, 
wesołych świąt

Trwa rekrutacja w przedszkolach

Zaczyna brakować miejsc
Już tylko do 20 kwietnia mają czas rodzice zainteresowani posłaniem swoich pociech do publicznego przedszkola, gdyż w tym terminie 
zakończy się proces przyjmowania kart zgłoszenia dzieci. Jak co roku chętnych jest więcej niż miejsc w placówkach, zatem najprawdo-
podobniej wielu rodziców będzie zmuszonych do zorganizowania we własnym zakresie opieki nad dzieckiem. 

Proces rekrutacji dzieci do 
publicznych przedszkoli roz-
począł się już w połowie stycz-
nia 2013 roku. Wówczas od 15 
do 30 stycznia przedszkola wy-
wieszały informacje dla rodzi-
ców o naborze do przedszko-
la. Od 1 lutego do 20 kwietnia 
zostały wydane i są przyjmo-
wane karty zgłoszenia dzieci. 
Następnie do końca kwietnia 
rozpocznie się rozpatrywanie 
złożonych kart przez Komi-
sję Kwalifikacyjną, wcześniej 
jeszcze nastąpi wstępna wery-
fikacja złożonych kart. Rodzi-
ce (lub prawni opiekunowie), 
o tym czy ich pociecha została 
przyjęta do jednego z publicz-
nych przedszkoli, dowiedzą 
się w dniach 04-10 maja 2013 
roku, wtedy placówki na swo-
ich tablicach informacyjnych 
wywieszą imienne listy dzie-
ci przyjętych lub nieprzyjętych 
do przedszkola. Składanie od-
wołań do dyrektora przedszko-
la będzie się odbywać w termi-
nie dwóch tygodni od wywie-
szenia list, tj. do 24 maja. To 
tyle jeśli chodzi o podstawowe 
terminy związane z naborem 
do nowogardzkich publicznych 
przedszkoli. Przypomnijmy, 
że na terenie naszego miasta 
funkcjonują trzy takie placów-
ki: Publiczne Przedszkole nr 1 
przy ul. Żeromskiego 14, które-
go dyrektorem jest pani Jolanta 
Bielska. Publiczne Przedszko-
le nr 3 przy ul. Poniatowskiego 
2, w którym funkcję dyrekto-
ra sprawuje pani Ewa Wróbel, 

oraz Publiczne Przedszkole nr 
4 znajdujące się przy ul. Ko-
ściuszki 3,  którego dyrektorem 
jest pani Elżbieta Majchrzak. 
W każdym z tych przedszkoli 
jest zaplanowanych  25 miejsc 
dla dzieci. Nie zapominajmy 
również o dzieciach niepeł-
nosprawnych, oraz o potrze-
bie kształcenia specjalnego, te 
są przyjmowane do oddzia-
łu integracyjnego w Publicz-
nym Przedszkolu nr 3. W ubie-
głym roku w oddziale integra-
cyjnym mieliśmy pięcioro dzie-
ci, chciałabym zwrócić uwagę, 
że ta pięcioosobowa grupa nie 
jest odizolowana, spędza czas 
z pozostałymi dziećmi i należy 

do całej klasy. Nasza placów-
ka jest również przystosowana 
do przyjmowania dzieci niepeł-
nosprawnych ruchowo, obecnie 
do przedszkola uczęszcza jedno 
niepełnosprawne dziecko, któ-
re pozostaje również na przy-
szły semestr.- mówi dyrektor, 
pani Ewa Wróbel. Publiczne 
Przedszkole nr 3 jest jedynym 
w Nowogardzie, które posiada 
oddział integracyjny, ta grupa 
w placówce przy ul. Poniatow-
skiego istnieje od roku 2008. 
O przyjęciu dziecka do przed-
szkola decyduje suma punk-
tów przeznaczonych za kryte-
ria określone w tabeli przy ar-
tykule. O tym, które dzieci zo-

staną przyjęte, zadecyduje Ko-
misja Kwalifikacyjna, w któ-
rej skład wchodzą: Dyrektor 
Przedszkola jako przewodni-
cząca, dwóch nauczycieli- jako 
przedstawiciele Rady Pedago-
gicznej oraz jeden przedstawi-
ciel Rady Rodziców. Mimo, iż 

rekrutacja potrwa do 20 kwiet-
nia, to już dziś można stwier-
dzić, że 75 miejsc, które zapew-
niają publiczne przedszkola, to 
zdecydowanie za mało. Zapew-
ne, jak co roku duża liczba ro-
dziców będzie zmuszona aby 
wysłać dziecko do prywatnego 
przedszkola. O tym, że jest bar-
dzo wielu chętnych, najlepiej 
wiedzą dyrektorzy tych placó-
wek. Bardzo dużo przychodzi 
chętnych osób, już teraz mam 
ponad 40 kart zgłoszeń, a prze-
cież jest 25 miejsc. Jeśli nie ma 
już wolnych miejsc w publicz-
nych przedszkolach, to zazwy-
czaj rodzice ratują się posyłając 
pociechy do prywatnych przed-
szkoli, choć niekiedy i tam cięż-
ko o miejsce - mówi pani Jolan-
ta Bielska, dyrektorka Publicz-
nego Przedszkola nr 1. 

Nieoficjalnie wiadomo, że 
przedszkola są w stanie przy-
jąć nieco więcej dzieci. To jed-
nak nie zmienia faktu, że cza-
su rodzice mają już niedużo, a 
miejsc w publicznych przed-
szkolach z pewnością nie przy-
będzie...

KR

Kryteria i punkty rekrutacyjne:

KRyteRiUM GłóWne WyniKAjące Z ROZPORZąDZeniA Punktacja

1 Dziecko pięcioletnie lub sześcioletnie oDbywające roczne 
przygotowanie przeDszkolne 10

2 Dzieci matki lub ojca samotnie je wychowującego 6

3

Dziecko matki lub ojca wobec którego orzeczono znaczny 
lub umiarkowany stopień niepełnosprawności Do pracy oraz 
niezDolność Do samoDzielnej egzystencji na poDstawie oDrębnych 
przepisów

5

4 Dziecko umieszczone w roDzinie zastępczej 6
KRyteRiA DODAtKOWe

1 roDzeństwo Dziecka kontynuującego eDukację przeDszkolną w 
przeDszkolu pierwszego wyboru 4

2 Dziecko obojga roDziców pracujących - z uDokumentowanym 
zatruDnieniem 8

3 Dziecko roDziców z których jeDno pracuje - z uDokumentowanym 
zatruDnieniem 4

4 Dziecko z roDziny, w której znajDuje się roDzeństwo z orzeczoną 
znaczną lub umiarkowaną niepełnosprawnością 1

Caritas informuje 
Bezpłatny obóz językowy dla dzieci 
Parafialny Zespół Caritas działający przy parafii pw. WNMP 

w Nowogardzie organizuje bezpłatny obóz języka angielskiego 
dla dzieci i młodzieży z roczników 1999, 2000 i 2001 w dniach 
30.06-12.07.2013 r., w Zakopanem. Dochód w rodzinie zgłoszo-
nego do udziału w obozie dziecka nie może przekraczać 456 zł 
netto na osobę. Przy większej ilości chętnych, kryterium wyboru 
będzie dobra znajomość j. angielskiego. 

Zgłoszenia do dnia 6 kwietnia u ks. proboszcza Grzegorza Le-
gutko. 

Organizatorami wyjazdu są Caritas Archidiecezji Szczecińsko- 
Kamieńskiej oraz Gmina Nowogard.

 Inf. Caritas 

Publiczne Przedszkole nr 1 już przyjęło ponad 40 kart zgłoszeń, zatem niebawem w szatni w placówce może zabraknąć wolnych wiesza-
ków
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Informacje Parafialne
Vox    Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:

„…i do tańca i do różańca” 
Tym słynnym powiedzeniem 

przywitał i rozpoczął rekolek-
cje młodzieżowe dla szkół gim-
nazjalnych i ponad gimnazjal-
nych – czcigodny ks. Adam Staś-
kowiak, proboszcz parafii z Bo-
rzysławca. „Aniołami pomocni-
kami” ojca rekolekcjonisty była 
młodzież z zespołu  MidnighT, 
którego duchowym opiekunem 
jest ks. Adam.  Rekolekcje trwa-
ły w dniach od 20-22 marca br. w 
parafii Wniebowzięcia NMP i Św. 
Rafała Kalinowskiego. Młodzież 
w godzinach przedpołudniowych 
uczestniczyła w naukach rekolek-
cyjny, we wspólnym śpiewie i w  
bardzo ciekawych pantomimach 
przedstawianych przez duchow-
nego oraz  młodzież. Ojciec re-
kolekcjonista podejmował temat  
fundamentów wiary życia  chrze-
ścijańskiego, a przede wszystkim 
Eucharystii  i trwania we wspól-
nocie. W czwartek młodzież pod-
dała się „Bożej Amnestii” czyli 
skorzystała z sakramentu pokuty 
i pojednania, gdzie została wcze-
śniej do tegoż sakramentu przy-
gotowania.  

W środowy wieczór mło-
dzież była zaproszona do 
Nowogardzkiego  Domu Kultu-
ry na projekcje filmu pt. „Próba 

ogniowa”, natomiast na czwart-
kowy  wieczór do Kościoła Wnie-
bowzięcia NMP na koncert ze-
społu  MidnighT. Po koncercie 
młodzi z zespołu wraz z ojcem 
rekolekcjonistom  oraz duchow-
ni parafii Nowogardzkich skorzy-
stali z zaproszenia na kolację do 
Pizzerii Fantazja.  W piątek od-
były się Eucharystie zwięczające 
ćwiczenia rekolekcyjne. Pragnie-
my wyrazić wdzięczność ks. Ada-
mowi i zespołowi MidnighT, któ-
rzy podjęli trud głoszenia i ewan-
gelizacji młodzieży nowogardz-
kiej.  Swoją wdzięczność wyraża-
my również ks. Proboszczom oraz 
naszym szkolnym przewodnikom 
duchowym – katechetom. Ufamy, 
że zasiane Słowo podczas tych 
zmagań rekolekcyjnych wyda sto-
krotny owoc w naszym życiu. 

w imieniu młodzieży rm

„Przyjacielu - po co 
przychodzisz?”

W sobotni wieczór,  23 marca 
młodzież i wierni świeccy z para-
fii św. Rafała Kalinowskiego  wraz 
z s. Maksymilią i  wikariuszem ks. 
Marcinem wyruszyli na Miste-
rium Męki Pańskiej do Arcybi-
skupiego Wyższego Seminarium 
Duchownego w Szczecinie. Miste-
rium zostało przygotowane przez 
alumnów i studentów WT  US. 
Hasłem tegorocznego Misterium 

były słowa: „Przyjacielu - po co 
przychodzisz?”. Miały  one zmo-
bilizować do zastanowienia się, na 
ile nasza  wiara jest relacją, a na ile 
już tylko przyzwyczajeniem. Wy-
jątkowe wydarzenie modlitewno-
-artystyczne miało być pomocą w 
odpowiedzi na to pytanie.  Ufamy, 
że w sercu każdego widza zrodziła 
się odpowiedź. RM

Słowa Ewangelii według Świę-
tego Łukasza

(J 20,1-9) Maria Magdalena, 
Piotr i Jan przy grobie

Pierwszego dnia po szabacie, 
wczesnym rankiem, gdy jeszcze 
było ciemno, Maria Magdalena 
udała się do grobu i zobaczyła 
kamień odsunięty od grobu. Po-
biegła więc i przybyła do Szymo-
na Piotra i do drugiego ucznia, 
którego Jezus kochał, i rzekła do 
nich: Zabrano Pana z grobu i nie 
wiemy, gdzie Go położono. Wy-
szedł więc Piotr i ów drugi uczeń 
i szli do grobu. Biegli oni obydwaj 
razem, lecz ów drugi uczeń wy-
przedził Piotra i przybył pierwszy 
do grobu. A kiedy się nachylił, zo-
baczył leżące płótna, jednakże nie 
wszedł do środka. Nadszedł po-
tem także Szymon Piotr, idący za 
nim. Wszedł on do wnętrza grobu 
i ujrzał leżące płótna oraz chustę, 
która była na Jego głowie, leżącą 
nie razem z płótnami, ale oddziel-
nie zwiniętą na jednym miejscu. 
Wtedy wszedł do wnętrza także 
i ów drugi uczeń, który przybył 
pierwszy do grobu. Ujrzał i uwie-
rzył. Dotąd bowiem nie rozumie-
li jeszcze Pisma, /które mówi/, że 
On ma powstać z martwych.

Ujrzał i uwierzył. Dotąd bo-
wiem nie rozumieli jeszcze

oc zwana Wielką. Jest to samo 
centrum naszej historii. Moment, 
który całkowicie zmienia ludzką 
egzystencję, chociaż na razie do-
tyczy on tylko samego Jezusa. A 
dokonuje się w sposób tak tajem-
niczy. Nie tylko dlatego, że zmar-
twychwstanie miało miejsce w 
nocy. Nie było też świadków tej 
wielkiej chwili. Można ewentu-
alnie mówić o obecności anioła, 
który odsunął kamień przykry-
wający wejście do grobu, w któ-
rym złożono ciało Jezusa. Może 
ta obecność spowodowała, że żoł-

nierze pilnujący grobu byli jakby 
umarli. Takimi słowami opisuje 
to Ewangelia Mateusza. Później 
otrzymali nakaz od arcykapłanów 
i starszych, żeby rozpowiadać o 
wykradzeniu z grobu ciała Jezu-
sa, którego mieli dokonać Jego 
uczniowie. 

I tak też się stało. Pogłoska ta 
rozniosła się wśród Żydów. Do 
tego jeszcze dochodzi fakt, że Je-
zus po swoim zmartwychwsta-
niu ukazywał się tylko tym, komu 
chciał. Nikt z tych, którzy wcze-
śniej Go odrzucili, nie widział 
Zmartwychwstałego. A nawet ci, 
którzy Go wcześniej znali, nie po-
trafili rozpoznać Jezusa. Dopiero 
gdy pozwalał im na to dostrzegali 
w Nim swojego Mistrza.

Tak wielkie wydarzenie i zara-
zem dokonane w tak tajemniczy 
sposób. Chociaż Apostołowie byli 
wcześniej przygotowywani przez 
Jezusa na Jego odejście, to jednak 
kiedy nastąpiła ta chwila byli za-
łamani i ogromnie rozczarowani. 
Wyglądało to tak, jakby zupełnie 
zapomnieli o tym, co Jezus mó-
wił im wcześniej odnośnie zmar-
twychwstania. Na usprawiedli-
wienie ich trzeba jednak przy-
znać, że to, co dokonało się wte-
dy w nocy, było czymś niesamo-
witym, szczególnym, czymś, co 
trudno pojąć. 

   Człowiek, który całym swo-
im istnieniem odbiera życie w 
jego ziemskim i doczesnym wy-
miarze, staje raptem przed tajem-
nicą wieczności i nieśmiertelno-
ści. Mając wcześniej kontakt cho-
ciażby z Łazarzem, którego Jezus 
wskrzesił do życia, teraz ucznio-
wie doświadczają obecności Tego, 
który całkowicie, łącznie z ziem-
skim ciałem, należy do rzeczywi-
stości, w której nie mierzy się cza-
su, w której nie ma żadnych bra-
ków, nie ma śmierci.

To zupełnie coś nowego. Trzeba 
czasu, żeby oswoić się z takim fak-
tem, przyjąć go i powoli starając 
się go zrozumieć, zacząć nim żyć. 
Jezus im towarzyszy. Poucza nie 
tylko słowami, ale przede wszyst-
kim przez swoją obecność. A jest 
ona tak realna, że nie ma żadnej 
wątpliwości co do autentyczno-
ści wydarzenia zmartwychwsta-
nia. Musiało być w tym coś wiel-
kiego, co zupełnie zmieniło po-
dejście uczniów do życia w ogóle. 
Nastąpiła całkowita zmiana spo-

sobu myślenia i rozumienia swo-
jego życia. 

Dla Apostołów nadszedł czas, w 
którym zostali uzdolnieni do speł-
nienia swojej misji. Od tego mo-
mentu mogli już wziąć udział za-
daniu, o którym wcześniej mówił 
im Jezus. Ich postawa zaczyna być 
dojrzałą do tego, by oddać życie 
dla głoszenia Ewangelii i wszyst-
ko  podporządkować. Nie są to ci 
sami ludzie, którzy w krytycznym 
momencie zawiedli. Odtąd dla 
nich nie będzie już krytycznych 
momentów. Ten jeden fakt zmie-
nił wszystko. Zmartwychwstanie 
ukazało życie ludzkie w zupełnie 
innej perspektywie, prawdziwej i 
pełnej.

A co z nami? Jak ten fakt zmar-
twychwstania wpływa na nasz po-
gląd na świat i nasze życie? Mamy 
znowu szansę przyjrzeć się tej ta-
jemnicy, rozważyć ją i coś z tym 
zrobić. A chyba jest wiele do zro-
bienia, skoro tak łatwo ulegamy 
zwątpieniom i rozczarowaniom, 
których pełno jest w naszym co-
dziennym życiu. Może trochę 
przypominamy Apostołów sprzed 
wydarzeń paschalnych. Pełno w 
nas dobrych chęci i szczerych my-
śli, otwartych na Jezusa i Jego sło-
wo. Wiele w nas tęsknoty do tego, 
by być blisko Jezusa, by swoje ży-
cie kształtować zgodnie z tym, 
czego nauczał. A mimo to idzie 
jak po grudzie. Dlaczego?

   Po zmartwychwstaniu w Apo-
stołach zrodziła się ufność. Ich 
wiara doznała umocnienia dla-
tego, że zaczęli całkowicie pole-
gać na Bogu, nie na sobie. Dzię-
ki temu ich współpraca z łaską 
Bożą okazała się tak owocna. Nic 
nie było w stanie wprowadzić ja-
kikolwiek zamęt w ich myślenie. 
Patrząc na swoje życie dostrzega-
li nie tylko jego wymiar doczesny, 
który w ich przypadku wiązał się 
z bardzo trudnymi i wymagający-
mi sprawami, łącznie z oddaniem 
życia. Byli przede wszystkim wpa-
trzeni w Zmartwychwstałego i 
wsłuchani w Jego słowa, które za-
praszały do wieczności. 

Do nas także Jezus kieruje swo-
je słowa. Nas także zaprasza na 
drogę wiodącą do wieczności. 
Najlepsze, co możemy zrobić, gdy 
już zdecydujemy się wkroczyć na 
tę drogę, to całkowicie Mu zaufać. 
Bo bez tego ani rusz.

Ks. Grzegorz Podlaski
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Książka BARBARY OGRO-
DOWSKIEJ „POLSKIE OB-
RZĘDY I ZWYCZAJE DO-
ROCZNE”, którą chcę dzi-
siaj zaprezentować poświęco-
na jest zwyczajom i obrzędom 
związanym ze świętami ob-
chodzonymi w cyklu rocznym, 
w stałych powtarzających się 
terminach, utrwalonych na 
kartach kalendarzy, ale także w 
świadomości społecznej i kul-
turze polskiej. Wiele z opisa-
nych tradycji wciąż jest obec-
nych, ale wiele odeszło już 
w niepamięć, zostało zapo-
mnianych. Nikt już dzisiaj nie 
robi pogrzebu żuru i śledzia 
w Wielki Piątek. Nasze zwy-
czaje i obrzędy, podobnie jak 
wszystkie inne dziedziny kul-
tury zmieniły się w czasie, ale 
wciąż trwają.

„Te przechodzące z poko-
lenia na pokolenie zwyczaje i 
obrzędy są bowiem świadec-
twem naszych korzeni, związ-
ku teraźniejszości z przeszło-
ścią oraz szczególnej postawy 
wobec przeszłości, więzi ro-
dzinnych i społecznych, łączą-
cych ludzi różnych pokoleń i 
różnych czasów. Stanowią za-
tem ciągłość naszych tradycji, 
a kultura polska po dzień dzi-
siejszy zawdzięcza im swoją 
odrębność, swoje jedyne i nie-
powtarzalne barwy” – czytamy 
we wstępie.

Książka podzielona jest na 

cztery rozdziały na podstawie 
pór roku, od wiosny do zimy. 
Z humorem, ale bardzo do-
kładnie opisano święta i obrzę-
dy, znajdziemy również zwią-
zane z nimi przysłowia, wier-
sze, przyśpiewki, ciekawost-
ki oraz przepisy staropolskich 
potraw, np. jak upiec doskona-
łą babę wielkanocną, lub sta-
ropolski mazurek zwany „kró-
lewskim”. Książka jest bardzo 
pięknie i starannie wydana w 
serii „Ocalić od zapomnienia”. 
Prawie na każdej stronie są 
kolorowe zdjęcia, barwne ry-
sunki i ryciny. Jest to niezwy-
kle cenna i wartościowa publi-
kacja dla wszystkich chcących 
poznać korzenie naszych pol-
skich tradycji i ocalić je od za-
pomnienia.

Wielkanoc już puka do na-
szych drzwi, składam więc 
wszystkim życzenia zdrowia i 
radości w gronie najbliższych.

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz 

Biblioteka poleca „W tradycji polskiej Wielka-
noc i wszystkie towarzyszące 
jej zwyczaje i tradycje wyra-
żają radość życia i radość ist-
nienia właściwą porze roku, w 
której ją obchodzimy. Jest bo-
wiem Wielkanoc zarówno cza-
sem głębokich przeżyć religij-
nych, jak i zwyczajnych ludz-
kich przyjemności i radości.”

Barbara Ogrodowska

  Chrześcijańskie Centrum Pomocy
Agenda Zboru

Kościoła  Ewangelicznych Chrześcijan w Nowogardzie
ul.700-Lecia 14,  72-200 Nowogard

DySTRyBUCJA    ŻyWNOŚCI
Dla podopiecznych OPS
z terenów wiejskich Gminy Nowogard
Wtorek 2.04.2013     10:00 – 15:00
Środa  3.04.2013       9:00 – do wyczerpania zapasów
Zapraszamy do siedziby przy 700-Lecia 14 w podwórzu 

ZBK  z aktualnym skierowaniem z OPS-u oraz potwierdzoną  
ilością osób w rodzinie i dokumentem tożsamości.

w imieniu Zboru 
Pastor

Cezary Komisarz

Wielkanoc w nowogardzkich parafiach

Porządek Mszy  
Świętych i Nabożeństw
Odprawiane  Msze Święte w pierwszy i drugi dzień Świąt  w poszczególnych Pa-
rafiach i ich Kościołach Filialnych oraz godziny Błogosławieństwa pokarmów 
na stół wielkanocny  w Wielką Sobotę. 

W PArAFII PW. ŚW. rAFAłA 
KALINOWSKIEGO W NOWOGArDZIE: 
•	 Wielki Piątek 
o godz. 18:00 Nabożeństwo Adoracji Krzy-

ża, po Nabożeństwie okazja do spowiedzi do 
godz. 22:00
•	 Wielka Sobota
 Okazja do spowiedzi od godz. 9:00 do godz. 

12:00. 
Błogosławieństwo pokarmów na stół wiel-

kanocny w godz. od 12:00 do 15:00, co pół go-
dziny.

Adoracja Najświętszego Sakramentu do 
godz. 22:00.
•	 Pierwszy Dzień Świąt – Niedziela 

Wielkanocna
O godz. 6:00 Msza Święta Zmartwychwsta-

nia Pańskiego z procesją wokół Kościoła, nie 
będzie Mszy Świętej o godz. 7:30, pozostałe 
Msze Święte tak, jak w każdą niedzielę.
•	 Drugi Dzień Świąt – Poniedziałek 

Wielkanocny
Msze Święte w Parafii pw. Św. Rafała Kali-

nowskiego w Nowogardzie, tak jak w każdą 
niedzielę.

Msze Święte w Kościołach Filialnych Pa-
rafii pw. Św. rafała Kalinowskiego w pierw-
szy i drugi dzień Świąt będą odprawiane będą 
tak, jak w każdą niedzielę 

W PArAFII PW. MATKI BOSKIEJ 
FATIMSKIEJ W NOWOGArDZIE 

•	 Wielki Piątek 
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w Koście-

le w Nowogardzie o godz. 15.00, w Miętnie o 
godz. 14.00 i w Lestkowie o godz. 14.30. Litur-
gia Wielkiego Piątku o godz. 19.00 i adoracja 
Pana Jezusa przy Grobie Pańskim.

•	 Wielka Sobota 
Błogosławieństwo pokarmów na stół wiel-

kanocny  o godz. 10:30, 10:45 i 11:00,
 w Miętnie o godz. 11.15 i w Lestkowie o 

godz. 11.30. Adoracja Pana Jezusa przy Gro-
bie Pańskim w Wielką Sobotę od godz. 8.00 do 
20.00. Wigilia Paschalna o godz. 20.00.

•	 Pierwszy Dzień Świąt – Niedziela 
Wielkanocna

 O godz. 6:00 Msza Święta Zmartwychwsta-
nia Pańskiego z procesją wokół Kościoła,  o 
godz. 12:00 Msza Święta z chrztami.

•	 Drugi Dzień Świąt – Poniedziałek 
Wielkanocny

Msze Święte w Parafii pw. Matki Boskiej Fa-
timskiej  w Nowogardzie będą odprawiane, 
tak jak w każdą niedzielę.

Msze Święte w Kościołach filialnych Parafii 
pw. Matki Boskiej Fatimskiej w pierwszy i dru-
gi dzień Świąt będą odprawiane, tak jak w każ-
dą niedzielę 

W PArAFII PW. WNMP 
W NOWOGArDZIE 

•	 Wielki Piątek 
Adoracja Pana Jezusa w ciemnicy od godz. 

8.00 do wieczornej liturgii. Dzieci z klas 0-3 
zapraszamy na godz. 11.00, z klas 4-6 na godz. 
12.00, a na godz. 13.00 zapraszamy dzieci i 
młodzież z gimnazjum i szkół ponadgimna-
zjalnych. 

Okazja do spowiedzi św. od godz. 8.00 do 
10.00 oraz od 18.00 

Liturgia Męki Pańskiej o godzinie 19.00. 
 Adoracja przy Grobie Pańskim do 23.00. 
Nabożeństwo Wielkiego Piątku w kościo-

łach filialnych: Olchowo i Dąbrowa o godz. 17, 
Karsk o godz. 18.00. 

•	 Wielka Sobota
 Adoracja od godz. 8.00 do godz. 20.00. Oka-

zja do spowiedzi św. od godz. 8.00 do   10.00 
oraz od godz. 18.00. 

Błogosławieństwo pokarmów na stół wiel-
kanocny od godz. 10.00 do 14.00 co pół go-
dziny. 

Na filiach: Dąbrowa, Olchowo i Wojcieszyn 
o godz. 11.00 oraz Karsk o godz. 11.30. 

Wigilia Paschalna w naszym kościele roz-
pocznie się o godzinie 20.30.
•	 Pierwszy Dzień Świąt 
- Niedziela Zmartwychwstania Pańskie-

go o godz. 7.00 (godz. 6.00 „starego” czasu – 
gdyż w tym dniu w nocy będzie zmiana cza-
su) procesja rezurekcyjna dookoła kościoła i 
pierwsza Msza św.

 Kolejne Msze św. o godz. 9.30; 11.00; 12.30; 
14.00 (chrzcielna) oraz 18.00. 
•	 W Drugi Dzień Świąt 
– Wielkanocny Poniedziałek
Msze Święte w Parafii pw. WNMP w Nowo-

gardzie będą odprawiane, tak jak w każdą nie-
dzielę.

Msze Święte w Kościołach filialnych Parafii 
pw. WNMP w drugi dzień Świąt będą odpra-
wiane, tak jak w każdą niedzielę. 

Powyższe godziny podano z uwzględnie-
niem zmiany czasu,  gdyż w nocy z soboty na 
niedzielę nastąpi przesunięcie zegara o jedną 
godz. do przodu, czyli z godz. 6.00 „starego” 
czasu –  na 7:00 nowego czasu tj. w pierwszy 
dzień Świąt. 

Opr. MR

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Kazimiera Kędzior, lat: 81, zmarła 25.03.2013r, pogrzeb 

27.03.2013r, pogrzeb odbył się na cmentarzu w Nowogardzie
Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk
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Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca

Zaprasza do udziału w projekcie:
„Wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego Gminy Nowogard”
 Celem realizowanego projektu jest wspieranie zatrudnienia poprzez: 
podnoszenie kwalifikacji zawodowych; zachęcanie do tworzenia nowych 
firm; popularyzację przedsiębiorczości i samo zatrudnienia oraz promowa-
nie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców gminy. 
 Projekt skierowany jest do dwóch grup adresatów:

I. Bezrobotnych chcących podnieść swoje kwalifikacje oraz uzyskać przy-
uczenie do zawodu ,, Technologa robót wykończeniowych w budownictwie” 
i otworzyć własną działalność gospodarczą,
II. Posiadających własną firmę remontowo-budowlaną i zamierzających 
zatrudnić przygotowane do zawodu osoby bezrobotne w realizacji usług 
budowlanych. 
 Projekt zakłada przeprowadzenie 120 godzin bezpłatnych zajęć 
szkoleniowych obejmujących program kursu ,,Technolog robót wykończe-
niowych w budownictwie” i warsztatów zakładania własnej firmy pod na-
zwą ,,ABC Przedsiębiorczości”.
          Uczestnicy projektu zainteresowani uruchomieniem swojej firmy w 
budynku  CEiP ,,PROFIT”, otrzymają  do 50 % zniżki stawki bazowej czyn-
szu  za wynajmowany lokal, w okresie pierwszych 3 miesięcy  działalności 
gospodarczej.
Trzecia już edycja projektu realizowana będzie od marca do grudnia 2013 
roku. 
 Druk zgłoszenia i szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzy-
skać osobiście w Sekretariacie CEiP ,,Profit”SzF TPP w Nowogardzie ul. 
Wojska Polskiego 3,  telefonicznie tel.91 39 20 891,fax 9139 20 891 lub na 
stronie www.profit.nowogard.pl, e-mail: rcp_nowogard@o2.pl
Serdecznie zapraszam !
    Dyrektor CEiP „Profit’”          PROJEKT DOFINANSOWANY JEST              
  SzF TPP w Nowogardzie ZE ŚRODKÓW GMINY NOWOGARD 
       Jerzy Jabłoński 
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Wywiad z Beatą Belcarską, szefową Prokuratury Rejonowej w Goleniowie 

„Aby dobrze wykonywać tę profesję, należy być wrażliwym...”

Dziennik Nowogardzki: To 
pierwszy w historii wywiad z 
Panią Prokurator dla nowo-
gardzkiej prasy. Zacznijmy 
może krótko od prezentacji 
pani osoby. Proszę zdradzić 
czytelnikom, jak to się stało, 
że wybrała pani właśnie ten 
nie łatwy i z pewnością dość 
niewdzięczny zawód prawni-
czy?

Beata Belcarska: Zwód wy-
brałam już dawno temu, pra-
cuję od 27 lat. Zaczęło się od 
zakończenia studiów na Wy-
dziale Prawa i Administra-
cji Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, po 
ukończeniu studiów rozpoczę-
łam aplikację w Prokuraturze 
Rejonowej w Goleniowie, na-
stępnie   pracowałam tutaj jako 
asesor, później prokurator, a 
od listopada 2005 pełnię funk-
cję prokuratora rejonowego w 
Goleniowie. 

Zawód prokuratora wyma-
ga posiadania bądź nabycia 
pewnych predyspozycji psy-
chicznych. Każda osoba, któ-
ra do was trafia niezależnie 
od tego, z jakiego powodu, to 
człowiek dotknięty trauma-
tycznym przeżyciem, czasem 
życiową tragedią. To wywo-
łuje wiele emocji, zarówno po 
stronie obywatela, jak i pro-
kuratora. Jak pani sobie radzi 
w takich sytuacjach? 

Zawód ten na pewno wyma-
ga odporności na stres. Z dru-
giej strony, aby dobrze wyko-
nywać tę profesję, należy być 
wrażliwym. Nie wyobrażam 
sobie, że prokurator nie współ-
czuje osobom pokrzywdzo-

nym. Nie mniej jednak, trud-
no jest się angażować emocjo-
nalnie w każdą sprawę. To by-
łoby zbyt obciążające dla każ-
dego z nas. Musimy zachować 
pewien dystans między prowa-
dzonymi sprawami, a życiem 
osobistym. Proszę mi wie-
rzyć, że niektóre z prowadzo-
nych przez nas postępowań są 
często bardzo obciążające. To 
wszystko co później się dzie-
je w naszym życiu prywatnym, 
ma związek z naszą praca. Nie 
da się wraz z zamknięciem akt 
i opuszczeniem biura wyłączyć 
myśli, zapomnieć o ludzkich 
losach. Oczywiście umiemy 
sobie z tymi emocjami radzić. 
Inaczej nie moglibyśmy tutaj 
pracować. 

Zaskoczyła mnie pani. Ni-
gdy nie słyszałem, aby w kon-
tekście tego zawodu używać 
słów wrażliwość, współczu-
cie. 

Nie wyobrażam sobie proku-
ratora, który nie wykazywał-
by się wrażliwością na krzyw-
dę ludzką, z którą spotykamy 
się w każdej ze spraw. Nasz za-
wód, to między innymi ochro-
na praw pokrzywdzonych. 
Każda sprawa jest inna. Nad 
każdą trzeba się pochylić, obu 
stronom należy zagwaranto-
wać ich prawa. 

łatwiej opanować emocje, 
kiedy przesłuchuje się po-
krzywdzonego czy oskarżo-
nego, szczególnie, gdy mamy 
do czynienia z czynami za-
grożonymi najwyższymi ka-
rami? 

Trzeba umieć zachować 
pewne proporcje. Nie możemy 

kierować się w żadnym wy-
padku emocjami,  jesteśmy od 
oceny i interpretacji materia-
łów dowodowych, na tej pod-
stawie podejmujemy decyzję. 
Tutaj kierowanie się emocja-
mi nie jest wskazane. Oczy-
wiście jesteśmy ludźmi, więc 
mamy swoje przemyślenia. Są 
sprawy bardziej emocjonalne 
i mniej. Zachowujemy jednak 
do każdej sprawy odpowiedni 
dystans. 

Prowadziła pani sprawę, 
która szczególnie utknęła w 
pani pamięci? 

Są takie sprawy, ale nie chcia-
łabym o nich mówić. 

Pamiętam jak zadzwoniłem 
do pani z propozycją prze-
prowadzenia wywiadu. Wów-
czas powiedziała mi pani, 
że prokuratura musi dbać o 
swój wizerunek i dobre imię. 
Może się to wydawać dość 
niezrozumiałe. Urząd ten bu-
dzi najczęściej strach, niż po-
zytywne odczucia. Z czego 
pani zdaniem wynika to, że 
w opinii publicznej ta insty-
tucja jest postrzegana raczej 
negatywnie?  

Z pewnością, każdemu 
urzędowi zależy na dobrym 
wizerunku i ocenie, jeżeli tak 
nie jest w przypadku urzędu, 
który reprezentuję, to trudno 
jest mi to oceniać, każdy pro-
kurator wykonuje swoją pra-
cę jak najlepiej i nie do nas 
należy jej ocena.

A może obraz ten, to wynik 
słabości organów ścigania, 
przedłużających się spraw, 
braku zapewnienia bezpie-
czeństwa pokrzywdzonych i 

w końcu słabego orzecznic-
twa sądowego? 

 Nie podzielam tego poglą-
du, ocena prokuratury w opi-
nii publicznej budowana jest 
często na podstawie pojedyn-
czych spraw relacjonowanych 
w mediach, często są to relacje 
powierzchowne. 

Panuje jednak powszech-
na, dość słaba, ocena prawa 
karnego. To, co  najczęściej w 
odczuciu obywateli jest prze-
stępstwem, dla organów ści-
gania jest tylko wykrocze-
niem, czynem uznanym za 
nieszkodliwy. Słyszy się też 
często, że z dość dużą łatwo-
ścią do aresztów trafiają oso-
by przez pomyłkę, które z po-
wodu pomówień, oskarża się 
o czyny, których nie popełni-
ły. Czy pani zdaniem wynika 
to ze słabości przepisów, czy 
może niedoskonałości syste-
mu? 

Nie chciałabym się odnosić 
do ogólnych stwierdzeń, każ-
da sprawa jest inna. Nie potra-
fię udzielić odpowiedzi na to 
pytanie. W każdym postępo-
waniu jest ustalony jakiś stan 
faktyczny, zgromadzony jest 
materiał dowodowy, wnioski 
o zastosowanie tymczasowego 
aresztowania kierowane przez 
prokuraturę do sądu, muszą 
mieć umocowanie w przepi-
sach prawa, a sprawstwo po-
dejrzanych musi być w wyso-
kim stopniu uprawdopodob-
nione. Trudno się ustosunko-
wywać do przekazów medial-
nych, które sugerują, że ktoś 
niezasadnie został tymczaso-
wo aresztowany, bez rzetelnej 
analizy zgromadzonych mate-
riałów.. . 

A jak pani obserwuje dzia-
łanie wymiaru sprawiedliwo-
ści w innych krajach, to jakie 
ma pani odczucia? 

Nie oceniam działań wy-
miaru sprawiedliwości w in-
nych krajach, każde państwo 
ma własne procedury. 

My korzystamy z określone-
go wachlarza przepisów, nie je-
steśmy jednak od ich oceny. To 
czy one nam się podobają, czy 
nie, jest bez znaczenia w pro-
wadzeniu postępowania. Pro-
kuratura nie  może ich stoso-
wać wybiórczo, pod względem 
upodobania. To tak, jakby za-
pytać lekarza, czy jedyny moż-
liwy sposób leczenia pacjen-
ta, który można zastosować w 
konkretnej sytuacji, jest dobry. 

Może są jednak pewne frag-
menty, które należy uspraw-
nić? Nie koniecznie chodzi 
tutaj o samą prokuraturę, ale 
np. policję, czy sąd, bez któ-
rych funkcjonowanie insty-
tucji kierowanej przez panią 
byłoby niemożliwe? 

To jest zagadnienie na bardzo 
długą rozmowę. Nie da się tego 
powiedzieć jednym zdaniem. 
Oczywiście widzimy pew-
ne niedoskonałości systemu, 
który można byłoby  uspraw-
nić. Nie mniej, aktualnie jed-
nak musimy stosować przepi-
sy, które obowiązują. Oczywi-
ście najlepiej, aby każde postę-
powanie trwało dwa miesiące, 
ale to często jest niemożliwe. 
Proces zbierania dowodów jest 
żmudny i pracochłonny. Nie 
są to tylko zeznania świadków, 
ale szereg dokumentów, o któ-
rych wydanie zwracamy się do 
różnych instytucji, korzystamy 
także z opinii biegłych o róż-
nych specjalnościach.. 

A czy jednym z takich 
usprawnień są sądy 24 go-
dzinne? 

Sądy 24 – godzinne, to po-
toczne sformułowanie, okre-
ślające nazwę sposobu proce-
dowania  w określonych  spra-
wach. Chodzi tutaj o  sprawy 
rozpoznawane w postępowa-
niu przyspieszonym, założe-
nie jest bardzo dobre, kodeks 
postępowania karnego wska-
zuje sprawy, które mogą być 
w tym trybie prowadzone. To 
się sprawdza w przypadku np. 
czynów o charakterze chuli-
gańskim, a więc takich, w któ-
rych trzeba szybko ująć i osą-
dzić sprawcę. 

Czy prokuratura kierowana 
przez panią często korzysta z 
tego trybu? 

 Bardzo rzadko korzystamy z 
tego rozwiązania. W tym i po-
przednim roku to się nie zda-
rzyło. 

Mówiła pani wcześniej o 
tym, że prokuratura opiera 
się na dowodach. Często jest 
jednak tak, że jedynym dowo-
dem jest słowo, czyli zeznania 
stron postępowania. Tu jed-
nak pojawia się kwestia we-
ryfikacji tego, czy to co prze-
słuchiwany mówi jest praw-
dą. Tego nie da się sprawdzić 
do końca empirycznie – do 
tego służy wariograf. Czy czę-
sto prokuratorzy korzystają z 
tego urządzenia? 

Nie stosujemy tego.  

Beata Belcarska
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Z okazji Świąt Wielkanocnych
wszystkim naszym Klientom 
miłej światecznej atmosfery

w gronie najbliższych
życzy właściciel

Z okazji Świąt Wielkanocnych
wszystkim naszym Klientom 
miłej światecznej atmosfery

w gronie najbliższych
życzy właściciel

życzy Zarząd 
Platformy Obywatelskiej w Nowogardzie

Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, 
radosnych, spokojnych 

Świąt Wielkiej Nocy 
oraz wiosennego optymizmu 

mieszkańcom ziemi nowogardzkiej 
życzy 

Zarząd Miejsko-Gminny 
Polskiego Stronnictwa Ludowego 

w Nowogardzie

Obsługa punktu Plus
z okazji świąt Wielkanocnych

życzy wszystkim swoim 
obecnym i przyszłym

Klientom zdrowia radości 
i długich rozmów 

przy świątecznym stole

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych,
 smacznego jajka i wesołego śmigusa dyngusa 

życzą graficy
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Właściciele 
Apteki Jantar

Z okazji
Świąt Wielkanocnych
składamy wszystkim 

najlepsze życzenia zdrowia, 
                szczęścia oraz

                 wszelkiej 
                pomyślności

NOWOGARD • ul. 700 Lecia 15

Z okazji Świąt Wielkanocnych
życzymy Państwu samych obfitości

smacznego jajka i pogody ducha

Zuzanna córka 
Małgorzaty 
i Krzysztofa 
ur. 21.03.2013 
z Nowogardu

Lena córka Anny 
Kaciuba  
ur. 26.03.2013  
z Radowa

Tosia córka 
Karoliny i Tomasza 
Tylmanowskich  
ur. 23.03.2013  
z Nowogardu

Dawid syn Eweliny 
Czaplińskiej 
ur. 28.03.2013  
z Worowa

Igor syn Marty 
i Pawła Kruszyńskich 
ur. 22.03.2013 
z Jarchlina

Nikodem syn Ilony  
i Karola 
Smoguleckich  
ur. 28.03.2013  
z Wałkna

Filip syn Moniki 
i Kamila Karpińskich 
ur. 26.03.2013 
z Dębic

Leon syn Marty 
i Marcina
ur. 21.03.2013 
z Nowogardu

Gracjan syn Pauliny 
Denkiewicz  
ur. 27.03.2013  
z Nowogardu

Fabian syn Michaliny 
i Lesława  
ur. 25.03.2013 
z Miętna

Sara córka Mileny  
i Pawła Michalskich 
ur. 27.03.2013 
z Wyszomierza

Autor rubryki: 
Janusz Roguski 
Szpital Nowogard

Witamy wśród nas...

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ
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Kodeks postępowania 
karnego dopuszcza taką 

możliwość, ale rzadko się  to 
wykorzystuje. Jeśli chodzi o 
naszą prokuraturę nie mamy w 
tej materii żadnego doświad-
czenia. 

Z czego to wynika? Prak-
tycznie w każdym filmie kry-
minalnym pojawia się wario-
graf. W rzeczywistości nie ma 
takiej potrzeby? 

To jest naprawdę bardzo 
rzadko stosowane narzędzie. 
Jest to bardziej obraz medialny. 

Jak już jesteśmy przy me-
diach telewizyjnych, to, czy 
seriale próbujące ukazać pra-
cę organów ścigania, poma-
gają prokuratorom w pracy, 
czy raczej przeszkadzają? 

 Nie spotkałam się z sytu-
acjami, aby ktoś powoływał się 
na tego typu produkcje. Seria-
le nie wpływają na nasza pracę. 

 Za oknami mamy zimę, 
chociaż w kalendarzu wiosnę. 
W Nowogardzie często zda-
rzało się, że drogi i chodniki 
były nieodśnieżone. Zagraża-
ły bezpieczeństwu użytkow-
ników. Nie zauważyłem jed-
nak, żeby organy ścigania w 
jakiś sposób reagowały na to 
zaniedbanie. Zawiadomienie 
o przestępstwie – to prawo 
obywatela, a może obowiązek 
prokuratury? 

Nie odśnieżone chodniki czy 
ulice, to nie przestępstwo, ale 
wykroczenie. I tutaj wielką rolę 
upatruję w działaniach straży 
miejskiej, która może nakładać 
na właścicieli tych nierucho-
mości mandaty. 

A czy prokuratura często 
sama podejmuje czynności? 

Rozumiem, że chodzi o po-
stępowania wszczynane z urzę-
du. Oczywiście, że tak się dzie-
je np. prowadzimy sprawy na 
podstawie informacji podawa-
nych w mediach. W większości 
przypadków zawiadomienia o 
podejrzeniu popełnienia prze-
stępstwa pochodzą  jednak od 
obywateli i instytucji. 

Czego one najczęściej doty-
czą? 

Najwięcej spraw dotyczy 
przestępstw przeciwko mieniu 
tj. kradzieże, kradzieże z wła-
maniem, uszkodzenia i nisz-
czenia mienia, oszustwa, znę-
canie się nad osobami naj-
bliższymi, uszkodzenia ciała i 
groźby karalne, a także wiele 
innych spraw. Wachlarz kwali-
fikacji prawnych jest niezwykle 
szeroki. Sprawy które prowa-
dzimy są bardzo różnorodne. 

Wspomniała pani o prze-
stępstwie polegającym na 
uszkodzeniu ciała. To dość 
newralgiczne zagadnienie. 

Często zdarza się bowiem, że 
ktoś zostanie uderzony, po-
bity, ale nie odnosi obrażeń, 
które pozwalają sprawcy po-
stawić zarzuty z urzędu. 

Jest to przestępstwo określo-
ne w artykule 157 par. 1 i 2 ko-
deksu karnego, ale ścigane z 
urzędu jest wtedy, gdy czyn-
ność narządów ciała została 
naruszona na okres powyżej 7 
dni. Natomiast jeżeli ustalono, 
że ten okres nie został przekro-
czony, jest to przestępstwo ści-
gane z oskarżenia prywatnego. 
Zaznaczam, że nie jest to rów-
noznaczne z ilością dni zwol-
nienia lekarskiego . 

No właśnie. Tylko w tym 
przypadku mamy do czynie-
nia z bardzo mechanicznym 
określeniem rodzaju prze-
stępstwa. Przecież człowiek 
pobity doznaje krzywdy, nie-
zależnie od tego czy spędził 1 
dzień w szpitalu, czy 7 dni. 

Nie chodzi o to ile trwa le-
czenie. Osoba pokrzywdzo-
na może przebywać w szpitalu 
nawet 15 dni, a czynność na-
rządu ciała została naruszona 
na okres poniżej 7 dni. Tu więc 
chodzi o rodzaj uszkodzenia. 
W takich przypadkach wypo-
wiadają się lekarze - biegli są-
dowi.   

Czy statystycznie więcej 
spraw tego typu kończy się 
oskarżeniem z urzędu, czy też 
prywatnego? 

Większość tych przestępstw 
dotyczy poważnych urazów. 
Natomiast prokurator może 
też objąć  czyn prywatnoskar-
gowy ściganiem. Dzieje się tak, 
gdy przestępstwo dotyczy np. 
dziecka, osoby nieporadnej, 
chorej. Wtedy nie ma większe-
go znaczenia skala uszkodze-
nia ciała, znaczenie ma fakt, że 
jest to osoba małoletnia i bez-
bronna. Oczywiście te sytuacje 
mają miejsce, gdy mamy do 

czynienia z pobiciem dziecka 
przez osobę dorosłą. Zdarze-
nia pomiędzy nieletnimi, to 
już zupełnie inny temat. 

Jak na tle rodzaju prze-
stępstw, które „na warsztat” 
bierze Prokuratura rejonowa 
w Goleniowie, wypada Nowo-
gard i Osina? 

Nie prowadzimy statystyki 
dotyczącej przestępstw popeł-
nionych w konkretnych miej-
scowościach. Dane te dotyczą 
wszystkich czynów, które pro-
wadzimy w prokuraturze, to  
znaczy, zaistniałych  na terenie 
powiatu goleniowskiego. Mogę 
jedynie powiedzieć, że na tere-
nie gminy Nowogard jest pro-
wadzonych dużo postępowań 
i znaczny odsetek tych spraw 
wpływa z tego obszaru, trudno 
mi jednak podać statystyki. W 
2012 roku w tutejszej proku-
raturze odnotowaliśmy 2862 
spraw, w tym także sprawy z 
Nowogardu i Osiny.  

Powszechnie jednak wiado-
mo, że Nowogard to „narko-
tykowe zagłębie”. Czy proku-
ratura tego nie zauważyła? 

Ja  nie demonizowałabym 
udziału Nowogardu w tym 
zakresie. Zagłębie, to bardzo 
mocne słowo w tym kontek-
ście. Nowogard nie wyróż-
nia się żadną kategorią prze-
stępstw na tle całego powiatu. 

Wiem jednak, że w Nowo-
gardzie prowadzona jest duża 
sprawa związana z narkoty-
kami. Czy to prawda? 

Przez dużą sprawę rozu-
miem taką, gdzie mamy ujaw-
nioną znaczną ilość  narkoty-
ków, w tym znaczeniu takie 
postępowanie nie jest prowa-
dzone. Oczywiście prowadzo-
ne są sprawy o posiadanie, 
udzielanie i sprzedaż narkoty-
ków, są one poważne, ale nie 
odbiegają od tych prowadzo-
nych na terenie innych miast. 

Prokuratura w zakresie 
zwalczania przestępczości 
współpracuje z wieloma służ-
bami? Może je pani wymie-
nić? 

Największym naszym part-
nerem jest oczywiście policja, 
której zlecamy prowadzenie 
postępowań karnych. Współ-
pracujemy także z wieloma in-
nymi służbami tj. Strażą Gra-
niczną, Strażą Leśną Strażą 
Łowiecką, Urzędem Celnym, 
Urzędem Skarbowym, Urzę-
dem Kontroli Skarbowej.

Zdarza się,  że prokuratur 
otrzymuje skargę od obywa-
tela na zachowanie funkcjo-
nariuszy publicznych. rok 
temu  w Nowogardzie miał 
miejsce taki przypadek, gdy 
kobieta uznała, że została źle 
potraktowana przez patrol 
policji. Przegrała, gdyż wobec 
swojej wersji wydarzeń, miała 
zeznania dwóch policjantów i 
to im dano wiarę.  To utwier-
dza w przekonaniu, że  w tego 
typu sprawach obywatel jest 
na przegranej pozycji. 

Każdy funkcjonariusz, czy 
to policjant, czy strażnik, jest 
takim samym świadkiem jak 
każda inna osoba. Tutaj poja-
wia się kwestia ustalenia stanu 
faktycznego i przebiegu zda-
rzenia. Jeżeli mamy do czynie-
nia z sytuacją, słowo przeciw-
ko słowu, to musimy poszu-
kiwać innych dowodów, które 
pozwolą na ustalenie przebie-
gu zdarzenia. 

Zgadza się. Tylko policjan-
tów zwykle jest dwóch, a oby-
watel jeden. 

Przyznaję, że są to bardzo 
trudne sprawy i ciężkie do 
oceny, które wymagają dużego 
zaangażowania ze strony pro-
kuratury. 

No tak, ale jak to wygląda 
w przewodzie procesowym. 
Jeśli w postępowaniu biorą 

udział trzy osoby, i tylko jed-
na ma inną wersję wydarzeń, 
której pozostałe nie potwier-
dzają, komu bardziej uwierzy 
prokurator, a później sąd? 

W postępowaniu karnym, 
nie da się niczego określić ma-
tematycznie. Trzeba ocenić 
wiarygodność zeznań, zebrać 
jak najwięcej dowodów i pod-
dać je ocenie. 

Prokuratura to też zakład 
pracy. Ile osób jest tutaj za-
trudnionych? 

Mamy 9 etatów – 7 proku-
ratorów i dwóch asesorów. 
Oprócz tego jest pion admini-
stracyjny, w którym pracuje 7 
osób. 

Od lat, przez wszystkie pro-
kuratury w Polsce, prowadzo-
na jest akcja „Tydzień pomo-
cy ofiarom przestępstw”. Pro-
szę powiedzieć, na czym po-
lega ta akcja? 

Akcja polega na tym, że każ-
dy pokrzywdzony przestęp-
stwem, może przyjść tutaj, 
uzyskać poradę i informację o 
swoich uprawnieniach, dowie-
dzieć się, co może w postępo-
waniu karnym. Udzielamy po-
rad w tym zakresie.

A czy zdarza się, że takie 
rozmowy kończą się podję-
ciem przez prokuraturę czyn-
ności z urzędu? 

Tak, zdarza się. Najczęściej 
dotyczy to spraw przemocy w 
rodzinie. Przychodzą zwykle 
osoby, które boją się zgłosić na 
policję istnienie przemocy w 
rodzinie. Wówczas informuje-
my jak funkcjonuje system, ja-
kie działania mogą zostać pod-
jęte ze strony prokuratury, ale 
także innych instytucji .

Nowym komendantem po-
licji w Nowogardzie została 
podinsp. Małgorzata Figura. 
Jak pani przyjęła tą kandyda-
turę? 

Jestem przekonana, że pani 
Małgorzata Figura sprawdzi 
się na tym stanowisku i podoła 
zadaniom, które przed nią zo-
staną postawione. Znamy się 
trochę, choć nie wynika to z 
nadzoru prowadzonych postę-
powań karnych. Myślę, że wy-
bór na stanowisko komendan-
ta kobiety, to dobre posunięcie. 

Na zakończenie. Przed 
nami święta. To czas składa-
nia sobie życzeń, tych osobi-
stych, ale i zawodowych. Cze-
go można życzyć prokurato-
rowi? 

Prokuratorom należy życzyć 
tego, co najcenniejsze dla każ-
dego człowieka – zdrowia. 

Dziękuję za rozmowę. 
Marcin Simiński 

Siedziba Prokuratury Rejonowej znajduje się w Goleniowie przy ul. Dworcowej, tuż na przeciwko dworca PKP, w sąsiedztwie gmachu Staro-
stwa Powiatowwego
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Historyczny pierwszy trening żeńskiej drużyny Pomorzanina

„Będziemy grać i awansujemy!”
W środę (27 czerwca) na stadionie Pomorzanina miało miejsce ważne dla klubu wydarzenie. O godzinie 16:30 rozpoczął się pierwszy w 
historii Nowogardu, trening żeńskiej drużyny piłkarskiej. Na zajęciach zjawiło się 10 zawodniczek, które trenowały pod czujnym okiem 
swojego trenera Pawła Błaszczyka. 

O utworzeniu żeńskiej druży-
ny piłkarskiej w Pomorzaninie 
Nowogard pisaliśmy przy oka-
zji artykułu o Funduszach Ini-
cjatyw Obywatelskich. W mi-
nioną środę powstanie tej dru-
żyny stało się faktem. Piłkarek 
Pomorzanina nie odstraszy-
ły zimowe warunki i na pierw-
szym treningu zjawiło się 10 za-
wodniczek. Zajęcia miały głów-
nie na celu integracje oraz były 

wyznacznikiem dla trenera nad 
czym w szczególności trzeba 
będzie pracować. Dziewczęta z 
Pomorzanina świetnie się ba-
wiły podczas zajęć i wcale nie 
dało się odczuć, że to jednak 
historyczne wydarzenie. Paweł 
Błaszczyk starał się tak dobrać 
ćwiczenia, aby zły stan boiska 
nie był przyczyną urazów. Nie 
zabrakło zatem ćwiczeń szyb-
kościowych, ale również strza-

łów na bramkę i krótkiej gierki. 
Teraz dla zespołu najważniej-
sze, aby zachęcić jeszcze wię-
cej zawodniczek, gdyż nie jest 
tajemnicą, że drużyna powin-
na liczyć przynajmniej 18-20 
piłkarek. Paweł Błaszczyk jed-
nak nie może narzekać na czas, 
ponieważ żeńska drużyna zo-
stanie zgłoszona do rozgrywek 
w sezonie 2013/2014. Kobieca 
liga piłki nożnej posiada 4 kla-
sy rozgrywkowe: Ekstraliga Ko-
biet, oraz I, II i III liga Kobiet, 
nowogardzki zespół wystartu-
je w najniższej klasie rozgryw-
kowej, która sezon inauguru-
je zazwyczaj 1 września. Żeń-
ska drużyna Pomorzanina jest 
stosunkowo młoda, gdyż póki 
co, tworzą ją uczennice gimna-
zjum i szkół średnich. Ambicji 
oraz chęci zawodniczkom nie 
można odmówić, potwierdza 
to również wypowiedź Marty-
ny Stępień, która najprawdopo-

dobniej będzie strzegła bramki 
nowogardzkiej drużyny. Będzie-
my grać i awansujemy do II ligi! 
Moim zdaniem będziemy wyso-
ko, bo jesteśmy bardzo zmobili-
zowane i ambitne, wszystkie wy-
kazujemy chęć do gry. Do tego 
mamy znakomitego trenera. Za-
praszamy wszystkie dziewczy-
ny, które chciałyby dołączyć do 
tej drużyny, bo wciąż potrzebu-
jemy liczniejszej kadry - mówi 
Martyna Stępień. Trener Paweł 
Błaszczyk zdaje sobie jednak 
sprawę z tego, że jeszcze dużo 
pracy przed drużyną, i z pew-
nością będzie to dla niego duże 
wyzwanie. Na pewno tak, pra-
ca z kobietami będzie dla mnie 
dużym wyzwaniem, ale również 
sądzę, że będzie to bardzo cie-
kawe doświadczenie. To jest dla 
mnie nowe zajęcie i bardzo eks-
cytujące, zobaczymy co przynie-
sie. Teraz jest dla mnie bardzo 
ważne, aby jak najwięcej dziew-

cząt dowiadywało się o tym ze-
spole, czekam na każdą zawod-
niczkę która wyraża chęć gry, z 
tego miejsca gorąco zapraszam 
wszystkie zainteresowane piłkar-
ki na trening w każdą środę o go-
dzinie 16:30 na stadionie miej-
skim. Zapraszam! - kończy tre-
ner żeńskiej drużyny Pomorza-
nina- Paweł Błaszczyk. Z roz-
mów z dziewczętami dało się 
wywnioskować, że ta kadra już 
na tą chwilę wynosi 14-15 za-
wodniczek, jednak nie wszyst-
kie mogły się zjawić na pierw-
szym treningu. Możliwe, że już 
pod koniec kwietnia lub na po-
czątku maja, podopieczne Paw-
ła Błaszczyka rozegrają swój 
pierwszy mecz sparingowy. O 
tym jak rozwija się żeńska dru-
żyna, z pewnością będziemy 
jeszcze informować na łamach 
DN. 

KR 
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Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

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

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

Dom parterowy w stanie 
surowym zamkniętym, 
pełne uzbrojenie  130 m kw. 

+ garaż 36 m kw.
SPrZEDAM
605 548 164

SKUP ZBOŻA  
W REDLE

żyto, pszenżyto
szybka płatność

tel. 603 055 292

Uwaga Wędkarze!
Zarząd Koła PZW „Tęczak” w Nowogardzie 

informuje członków koła, że dnia 7.04.2013 r. 
organizuje zawody spławikowe 

o tytuł Mistrza Koła w Trzebieszewie. 
Zapisy w sklepie wędkarskim Tęczak 

ul. Waryńskiego 12 do dnia 5.04.2013 r. 
Startowe 10 zł. Wyjazd z ul. 5 Marca o godz. 6.00 

Uwaga: zmiana czasu
Zapraszamy Zarząd koła Tęczak

„Noworim” Sp. z o.o. 
poszukuje kandydatów 
na stanowisko kontroler 

Działu Produkcji 
Wymagana jest umiejętność zarządzania zasoba-
mi ludzkimi jak i posiadanie aktualnej książecz-
ki zdrowia dla celów sanitarno–epidemiologicz-
nych. 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt 
pod numerem telefonu 91 39 22 394. 

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165

 TEL. 91 577 20 07

X Memoriał im. Wojtka Chomińskiego w piłce ręcznej chłopców

Wystąpiły Gimnazja i Szkoły Podstawowe
W dniach 22 - 24 marca  2013 r. w Publicznym Gimnazjum nr 1 przy ulicy Szarych Szeregów odbył się X Ogólnopolski Memoriał im. Wojtka Cho-
mińskiego w piłce ręcznej chłopców w kategorii gimnazjów. Natomiast w dniu 22 marca 2013 r. w Szkole Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpij-
czyków odbył się X Memoriał im. Wojtka Chomińskiego w piłce ręcznej chłopców w kategorii szkół podstawowych rocznik 2000 i młodsi.

W kategorii gimnazjum w 
turnieju wzięło udział 9 zespo-
łów. Po uroczystym otwarciu 
zawodnicy przystąpili do  ry-
walizacji. Mecze rozgrywane 
były systemem „każdy z każ-
dym”. Klasyfikacja końcowa 
przedstawia się następująco: I 
miejsce – Gimnazjum nr 11 w 
Koszalinie, II -  CKS Szczecin, 
III miejsce – UKS Drawian-
ka Drawno, IV miejsce - Gim-
nazjum nr 9  w Koszalinie, V 
miejsce Gimnazjum nr1 w No-
wogardzie(trener  - Bartosz 
Zdanowicz), VI miejsce  Gim-

nazjum nr 24 VII miejsce Gim-
nazjum w Drawsku. Poza kon-
kursem w piątkowy wieczór 
wystąpił zespół Handball Fol-
ling – Beitstade G- 16 z Nor-
wegii, który gościnnie przeby-
wał w Nowogardzie. W czasie 
turnieju  prowadzona była kla-
syfikacja w kategorii- najlepszy 
strzelec, został nim Patryk Gó-
ralczyk - Drawno , najlepszy 
bramkarz – Kacper Kłodziński 
- Szczecin, najlepszy zawod-
nik turnieju – Paweł Urbań-
ski - Koszalin. Turniej odbył 
się dzięki zaangażowaniu wie-

lu osób i sponsorów. Orga-
nizatorzy składają serdeczne 
podziękowania burmistrzo-
wi Nowogard, panu Roberto-
wi Czapli, posłowi Andrzejo-
wi Piątakowi, Zarządowi Po-
morzanina Nowogard, Hand-
ball Nowogard , Prezesowi Za-
chodniopomorskiego Związku 
Piłki Ręcznej, panu Zbignie-
wowi Tarczykowskiemu, pań-
stwu Magdalenie i Mariuszowi 
Koniecznym(Ośrodek Fami-
lijny), Piotrowi Kędzia,  Szy-
monowi Koc, Krzysztofowi 
Piechowskiemu, Wojciechowi 

Przęczek, Markowi Kowalczy-
kowi, Małgorzacie i Arturowi 
Baca, Sebastianowi Szymań-
skiemu, Marcinowi Wolnemu, 
Wiesławowi Piotrowiczowi, 
Maćkowi Błażewiczowi, Jano-
wi Tandeckiemu. 

Drużyna Publicznego Gim-
nazjum nr 1 w Nowogardzie 
wystąpiła w następującym 
składzie: Rowiecki Hubert, Ja-
kliński Szymon, Jankowski Pa-
tryk, Suchy Sebastian, Razik 
Karol, Fedeńczak Dawid, Kró-
lik Paweł, Królik Konrad, Ka-
rabowicz Gracjan, Fijałkow-
ski Karol, Kuberski Maciek, 
trenerem drużyny był-  Bar-
tosz Zdanowicz.   W katego-
rii Szkół Podstawowych w tur-
nieju wzięło udział 5 zespołów.  
Po uroczystym otwarciu za-
wodnicy przystąpili do rywali-
zacji sportowej. Mecze rozgry-
wane były systemem „każdy z 
każdym”. Klasyfikacja końco-
wa przedstawia się następują-
co: I miejsce – SP 4 Nowogard 
, II - miejsce SP 2 Nowogard 
, III miejsce –SP Osina , IV 
miejsce – SP nr 3  Nowogard, 
V miejsce - SP nr 1 w Nowo-
gard. W czasie turnieju prowa-
dzona była klasyfikacja w kate-
gorii- najlepszy strzelec-został 

nim Woźniak Nikodem SP nr 
2, najlepszy bramkarz – został 
nim Szyłko Adrian SP Osina 
i najlepszy zawodnik turnie-
ju- został nim Piotrowski Wik-
tor SP nr 4.Turniej w SP nr 3 
w Nowogardzie odbył się dzię-
ki zaangażowaniu wielu osób i 
sponsorów turnieju. 

Organizatorzy turnieju w 
SP nr 3 - Piotr Kazuba i Jacek 
Cieślak serdecznie dziękują 
Urzędowi Miasta w Nowogar-
dzie , firmie „PBO-Grinbud” 
Sp. z o.o.- p. Marian Jeż,  fir-
mie BETMIX. S.J. – p.Tomasz 
Rączka, firmie „Bartek-Do-
met” –p.Jan Bąk, firmie Pro-
-Fur Farm Equipment- p.Grze-
gorz Mieleńczuk oraz p.Dariu-
szowi Szulejce.   Podsumowu-
jąc, w X Memoriale im. Wojtka 
Chomińskiego w Piłce Ręcznej 
Chłopców brało udział 14 ze-
społów piłki ręcznej. Zawodni-
cy i trenerzy już teraz potwier-
dzili udział w XI memoriale, 
który odbędzie się w 2014 roku 
na salach sportowych szkół 
nowogardzkich.

Ze sportowym 
pozdrowieniem 

– organizatorzy.
Oprac: KR
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POSIADANY CERTYFIKAT JAKOŚCI
   NA DREWNO KONSTRUKCYJNE

„Brazil Da Bola Cup” o Puchar Wójta Gminy Kobylanka

Pomorzanin bez zwycięstwa
W niedzielę (24 marca) w Stargardzie odbył się silnie obsadzony turniej piłkarski chłopców z rocznika 2005, którego gospodarzem była 
szkółka piłkarska Brazil Da Bola. Jednym z gości był Przemysław Mistrzak, który jest mistrzem w trikach piłkarskich. 

W rywalizacji udział wzię-
ło 10 drużyn: Akademia Mi-
strzów Futbolu Szczecin, Bra-
zil Da Bola Stargard, Sokół Py-
rzyce, Junior Różanki Gorzów 
Wlkp., Ina Ińsko, Kotwica Ko-
łobrzeg, Żaki Szczecin Dąbie, 
Chemik Police, Smyk Stargard, 
Pomorzanin Nowogard. Dru-
żyny rywalizowały w dwóch 
grupach w systemie każdy z 
każdym. Niestety, nie udało 

się odegrać głównej roli mło-
dym piłkarzom z Nowogar-
du, którzy nie zdołali wygrać 
meczu. Patrząc jednak na to, z 
kim adepci piłki nożnej z No-
wogardu rywalizowali- ciężko 
mieć do nich pretensje... Na 
początek Pomorzanin mimo 
ambitnej walki nieznacznie 
przegrywa 1:0 z Akademią Mi-
strzów futbolu Szczecin. Na-
stępnie przyszły porażki z: Ko-

twicą Kołobrzeg 7:0, z Soko-
łem Pyrzyce 4:0 oraz z Iną Iń-
sko 1:0. Ostatecznie w całym 
turnieju zwyciężyli pogromcy 
Pomorzanina z drugiego me-
czu, zawodnicy Kotwicy Ko-
łobrzeg. Drugie miejsce zajęli 
również grupowi rywale Po-
morzanina, drużyna Sokoła 
Pyrzyce. Na najniższym stop-
niu podium stanęli zawodni-

cy gospodarzy, czyli Brazil Da 
Bola Stargard. Jedną z atrakcji 
dla wszystkich obecnych było 
kilkuminutowe show, które za-
prezentował mistrz w trikach 
piłkarskich - Przemysław Mi-
strzak. Zespół Pomorzani-
na Nowogard rocznik 2005 
na turnieju wystąpił w nastę-
pującym składzie: Jakub Ba-
radziński, Filip Ostrowski, Fi-

lip Szczyrba, Michał Słowiński, 
Maciek Włochowicz, Piotrek 
Słowiński, Hadi Niedbał, Mi-
łosz Machocki, Kornel Szafran, 
Hubert Mełech, Maciek Wąsik, 
Andrzej Wąsik. Trenerem był 
Jarosław Kaczmarek. 

KR
foto: Marcin Kopczyński

Prezentacja drużyn przed turniejem, na zdjęciu zawodnicy Pomorzanina nowogard

Przemysław Mistrzak zebrał gromkie brawa za swój efektowny pokaz
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Firma Irontech Sp. z o.o. 
poszukuje osób chętnych do podjęcia 

pracy w charakterze
SZWACZKI, KRAWCOWEJ

Miejsce pracy: Nowogard

Wymagania:
- wykształcenie zasadnicze 
  zawodowe: krawiec,
- doświadczenie w zawodzie szwaczka 
   w dużym zakładzie pracy,
- status osoby bezrobotnej (powyżej roku).

Osoby zainteresowanie prosimy o kontakt 
pod numerem telefonu 91 39 200 36 

w godzinach od 9:00 – 14:00. 

PRACOWAŁEŚ/PRACUJESZ ZA GRANICĄ?
ODZYSKAMY TWÓJ PODATEK!!! 
(Holandia, Dania, Norwegia, Niemcy, UK)

 Zasiłki rodzinne
 Telefon:  91 577 64 21  lub  511 99 22 70

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam mieszkanie 3 poko-
je przy ul: Bankowej I piętro. 
-783 570 060 

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. 
Piłsudskiego 2a. 602 350 301

• Studio reklamy Vizart wynajmę 
pow. Reklamową 6,5x3m w No-
wogardzie przy ul. Warszawskiej 
11 od 13.06. tel. 605 522 340

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 3. 
604 284 597

• Sprzedam lub zamienię na 
mieszkanie duży dom po ka-
pitalnym remoncie na działce 
1400 m2 w miejscowości Glicko. 
Cena 380.000 zł Tel. 692383706 

• Kupię mieszkanie bezczynszo-
we/ niskoczynszowe, min 3po-
kojowe, 60-80m 791443026

• Sprzedam nowe, własnościowe, 
2 pokojowe mieszkanie, 58 m 
kw, na os. Gryfitów. Tel. 783 570 
060

• Do wynajęcia lokal handlowy. – 
660143840 

• Sprzedam działkę budowlaną 
o pow. 1138 m2 w Żdżarach – 
3km od Goleniowa + projekt, 
prąd na działce. Cena 59 tys. zł. 
Tel. 608 673 811

• Do wynajęcia mieszkanie 2 lub 
3 pokojowe urządzone. Tel. 
693850197

• SPRZEDAM - mieszkanie 3 poko-
je III piętro 69, 60 m2, środkowe 
przy ul: Bohaterów Warszawy 
Tel.663321366 vis avis PZM – 
otu.

• sprzedam mieszkanie bezczyn-
szowe 62 m2 z zabudowaniami 
i działką 600 655 365

• Sprzedam mieszkanie w No-
wogardzie i Dobrej, tel. 91-
3910010, 607607814

• BUDYNEK - gospodarczy 400 m2 
sprzedam. Tel. 502853573 

• Dom na wsi 130 m kw. z działką 
25 ar 153 000 zł, tel. 783 534 677

• Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe na parterze 50 m2 po 
generalnym remoncie 91 88 
41 510

• Do wynajęcia pokój z aneksem 
kuchennym. Tel;607289286

• LOKAL, Handlowo- Usługowy 
60 m2 do wynajęcia, czynsz 
1500 zł + opłaty. Tel: 913920676, 
00494053169916

• Sprzedam mieszkanie na wsi. 
Tel. 517 726 665

• Sprzedam działkę ogrodową z 
altanką nr 461 Nowogard, ul. 15 
Lutego, tel. 515 285 619

• Sprzedam pół domu parterowe-

go blisko Nowogardu. 530  326 
198

• Poszukuję do wynajęcia niedro-
go dwupokojowe mieszkanie. 
506 696 195

• Sprzedam pawilon handlowy 
z regałami o powierzchni 36 
m2.Tel.601642390.

• SPRZEDAM działkę budow-
laną w Nowogardzie 0, 30 
h.Tel.693850197.

• WYNAJMĘ LUB SPRZEDAM 
MIESZKANIE - 4 pokojowe, bar-
dzo niski czynsz własne c.o. 
Tel.604441609.

• SPRZEDAM MIESZKANIE 
OSTRZYCA.TEL.692692576.

• SPRZEDAM działkę budowla-
ną zbrojoną 476 m 2, ul: Ko-
synierów cena 79 tyś. zł Tel: 
504 069 800.

• SPRZEDAM garaż ul: Ponia-
towskiego 24 energia, kanał.
Tel.602521671. Tel:602521671.

• SPRZEDAM - mieszkanie. 
Tel.660442960.

• Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe przy ul. Zamkowej oraz ga-
raż murowany, tel. 607 804 921

• Wynajmę lub sprzedam ga-
raż na ul. Jana Pawła II, tel. 
607 580 172

• KUPIĘ  ZA GOTÓWKĘ OBCIĄŻO-
NE NIERUCHOMOŚCI     tel. 508 
312 261

• Zamienię KAWALERKĘ III p. ko-
munalne na większe najchętniej 
w domku wolnostojącym może 
być zadłużone. Tel. 602423133.

• Sprzedam lub zamienię na 
większe kawalerkę 36 m. kw. tel. 
607 602 839

• Sprzedam 2/3 domu w Jeni-
kowie + ziemia 1,13 ha. Tel. 
601 691 908

• Sprzedam mieszkanie 4-po-
kojowe 77 m kw. w Łosośnicy 
w bloku, parterowe, bezczyn-
szowe, ogrzewanie własne. Tel. 
600 037 906

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje 
o pow. 64 m kw. w Goleniowie. 
Tel. 887 137 129

• Sprzedam lub wynajmę 
mieszkanie 2 pokojowe 45,8 
m kw., I piętro, Nowogard. Tel. 
607 648 049

• Sprzedam lub wynajmę miesz-
kanie 2 pokojowe w Nowogar-
dzie. Tel. 664 012 380

• Sprzedam sklep w Płotach 
21.000 zł. Pełne wyposażenie. 
Tel. 669 060 659

• Sprzedam mieszkanie 2 pokoje 
wraz z działką. Okolice Nowo-
gardu. Tel. 519 831 511

• Sprzedam działkę rolno-bu-
dowlaną 4160 m2 (woda, prąd) 
w Bienicach. 663 365 013

• Sprzedam działkę budowlaną w 
Nowogardzie, ul. Rataja 0,91 ha 
Tel. 605 422 298

• Wynajmę mieszkanie dwupo-
kojowe w Nowogardzie na ul. 
Racibiora I, 4. Tel. 39 25  552; 
783 570 056

• Sprzedam mieszkanie 66m III 
piętro. 781 605 762

• Sprzedam mieszkanie 60 m2 na 
ul. 15 Lutego, atrakcyjna cena 
785 634 989

• Sprzedam mieszkanie trzypo-
kojowe, bezczynszowe, 62 m2 
w Łosośnicy 10 km od Nowo-
gardu. 665 113 354

• Wynajmę mieszkanie dwupoko-
jowe w Goleniowie. 601 927 982

• DOMy NA WSI – GRUNTy, KU-
PUJEMy SPRZEDAJEMy. TEL. 
660 206 833

• Wynajmę lokal 20 m na działal-
ność usługową w centrum, tel. 
508 105 332

• Warsztat stolarski kpl. wy-
posażony do wynajęcia. Tel. 
605 336 228

• Wynajmę mieszkanie dwa po-
koje. 793 908 098

• Wynajmę kiosk. 793 908 098

• Hala do wynajęcia 160 m. tel. 
607 289 286

• Sprzedam mieszkanie wła-
snościowe trzy pokoje z moż-
liwością dokupienia garażu. 
605 856 553; 91 35 03 246

• Sprzedam działki ok.. 8 arowe, 
budowlane w Nowogardzie. 
693850197

• Wynajmę garaż. 510 803 764

• Do wynajęcia kawalerka w 
Centrum miasta. 793 371 984

• Sprzedam mieszkanie trzy-
pokojowe 52,5 m2, II piętro w 
Centrum, łazienka zmoderni-
zowana i kuchnia w zabudowie. 
Cena 150 tys. Zł. 519 111 710

• Sprzedam dom, stan surowy, za-
mknięty, tel. 605 548 164

MOTORyZACJA

• Sprzedam Renault Lagu-
na Hatchback, 04/2001 rok, 
srebrny met. 120.000 km 
(oryginaly przebieg książka 
serwisowa), nowy serwis, kli-
matronic, półskórzana tapi-
cerka, roleta tylnej szyby, alu-
felgi 16, zadbany, cena 9800 
zł, tel. 605 522 340.Sprzedam 
silnik citroen ZX 1,9 + skrzy-
nia tanio. 785 040 945

• Sprzedam mercedesa Benz, 
automat, benzyna, rok prod. 
1992, poj. 190. Stan b.db. Cena 
3200 do uzgodnienia. Kontakt 
660 229 504

• Sprzedam Audi A6, rok. prod. 
97. Stan b.db. tel. 665 245 667

• Opony używane, markowe, 
różne rozmiary, sprzedam, tel. 
887 766 001

• SPRZEDAM Nissan Almera -  
rok. 2000, poj. 1.8, benzyna. 
Cena 6000 zł do negocjacji. 
Tel. 604 866 189

ROLNICTWO

• Grykę sprzedam. Tel. 
795 916 988

• Sprzedam słomę w snopkach i. 
Tel. 782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL. 783678070

• Sprzedam tanio króliki. 
669 929 717

• Kupię mieszankę zbożową dla 
kur. 91 39 20 307

• Sprzedam prosiaki. Tel. 
888757586 

• ORKA, talerzówka / cięż-
ka/, siew agregatem. Tel 
608013995. 

• Ziemię rolną kilka hektarów ta-
nio sprzedam. 889 133 882

• Sprzedam żyto paszowe i 
kaczki skubane francuskie. 
511 696 751

• Kupię łubin, tel. 668 434 849

• Sprzedam zboże, grykę, łubin. 
Te l. 502853573

• Sprzedam kultywator Formsch-
mit 5,20 podwójny wałek. Cena 
do uzgodnienia tel. 601 860 644

• Sprzedam żyto. Tel.609480049.

• Obornik sprzedam.
Tel.793908098.

• Sprzedam siano w kostkach ma-
łych. 500 835 336

• Sprzedam ziemniaki jadalne. 
518 488 713/714

• Sprzedam prosiaki. 91 39 10 611

• Sprzedam żyto jare i ozime, 
cena 75 zł za 100kg. 505 056 886

USŁUGI

• MAKIJAŻ KARNAWAŁOWY PLUS 
RZESY - 606979108 

• Usługi transportowe do 1 tony, 
Bus skrzyniowy i kryty. Tel. 
693 716 085.

• Odśnieżanie dachów. Tel. 
607 137 081.

• Firma Usługowa „Zielona”. Wy-
najem sal na: konferencje, ze-
brania, szkolenia. Tel. 91 39 
26 691.

• Usługi transportowe IVECO do-
stawcze + laweta + bus osobo-
wy do 9 os. Tel. 609 931 915, 607 
580 172.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROB-
NE NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA 
RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 
22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. Zie-
lona 3. 91 39 20 714

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

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

• Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695  085 
470; 91 39 72 575

• Przewozy przeprowadzki No-
wogard i okolice. 784 499 535
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MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Nowość

energooszczędny pro�l

6 komorowy

z 3 uszczelkami

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

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

POrADY BEZPłATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

KOMPLEKSOWE 
Docieplanie budynków, 

malowanie, szpachlowanie, 
glazura, regipsy, hydraulika, 

adaptacje podasza
tel. 600 626 268

WARSZTAT SAMOCHODOWY

SZYBY SAMOCHODOWE

PLANDEKINA WYMIAR NA WYMIAR

Profesjonalna naprawa od A do Z

OSOBOWE, CIĘŻAROWE I MASZYNY

Geometria kół, naprawa zawieszenia,komputerowa diagnostyka pojazdu
naprawy blacharskie i lakierniczePrzegląd i naprawa klimatyzacji,

Ul. Nadtorowa 12
tel 91 39 20 131
kom 601860716

Ul. Kilińskiego 26
tel 91 39 25 627
kom 601897368

Sprzedaż, wymiana, naprawa. Wykonujemy usługi na zlecenie ubezpieczalni

Używane i nowe części do wszystkich marek samochodów

Plandeki do samochodów ciężarowych (łódki, firanki),przykrywające
stelaże, przegrody do hal, przyczepy ciągnikowe i samochodowe

UDZIELAMY GWARANCJI
NA WYKONANE USŁUGI

ZGINĘŁA
młoda kotka biało-szara

W okolicach Przystani.
Gdyby ktoś widział bardzo 

proszę o kontakt 668 289 708 

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VIZART 
- oprawianie prac - w 2 minu-
ty., bindowanie, wydruki A3-A4 
kolor, ksero A3-A4 - kolor, la-
minowanie A3-A4. Tylko u nas 
największy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Transport BUS-MAX. 784  053 
493

• Usługi remontowo-budowlane, 
docieplenia. 784 053 493

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), 
dokumentów, CV, listów motyw. 
innych. Wydruki, Ksero, także 
kolor. Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 
700 Lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim). tel 605 522 340. 

• Usługi koparko- ładowar-
ką + transport Nowogard. 
514172446 

• Remonty i wykończenia. 
601 567 369

• Nauka j. niemieckiego i an-
gielskiego. Szkoła Języków 
Obcych „GERMANIC” Tel. 
607 545 991, www.niemiecki-
nowogard.pl

• Kursy angielskiego www.
angielskinowogard.pl Tel. 
607 545 991

• Mycie okien. 507 984 623

• J. angielski - 697583403 

• Fast – Driver, tanie usługi 
transportowe tel. 721 230 990

• Malowanie, szpachlowanie, pa-
nele.Tel.788566432 

• Pogotowie budowlane. 
Tel.506040641 

• Układanie Polbruk i kamie-
nia. Solidnie, fachowo i tanio. 
669 589 863

• Organizowanie kuligów kon-
nych Tel.607739866. 

• Remonty mieszkań w środku i 
na zewnątrz - 794 115 153 

• KOMPLEKSOWE - Docieplanie 
budynków, malowanie, szpa-
chlowanie, glazura, regipsy, 
hydraulika, adaptacja podda-
sza.Tel.600626268.

• PRANIE DYWANÓW, WYKŁA-
DZIN, MEBLI TAPICEROWA-

NYCH, TAPICERKI SAMOCHO-
DOWEJ, POŚCIELI WEŁNIANEJ. 
SPRZĄTANIE BIUR I MIESZKAŃ. 
TEL.604373143, 794229083 

• WWW.egoleniow.pl

• Remonty mieszkań - solidnie. 
Tel.507369956

• TRANSPORT – PRZEPROWADZKI 
szybko – tanio. Tel.696138406

• DUR - DACH pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141

• Dachy, docieplenia. 785 562 104

• Docieplanie budynków, malo-
wanie, szpachlowanie, glazura, 
hydraulika, regipsy, adaptacja 
poddaszy, tel. 600 626268

• TANIE SPRZĄTANIE biur, domów, 
mieszkań, osiedli, mycie okien, 
porządki w ogrodzie tel. 721 
230 990

• Kompleksowe remonty miesz-
kań, regipsy, szpachlowanie, 
malowanie, panele, terakota, 
glazura, instalacje wodne, 
centralne ogrzewanie, szyb-
ko solidnie. Tel. 724  814  797, 
694 196 159

• KOREPETYCJE Z MATEMATYKI 
PRZYGOTOWANIE DO ZALICZEŃ 
DLA LICEALISTÓW ORAZ GIM-
NAZAIALISTÓW Tel: 723328678 
e-mail matmand@op.pl

• ZAKŁAD RADIOWO – TELEWI-
ZYJNY NAPRAWA sprzętu RTV, 
Kosmalski ul; Poniatowskiego 
7.Tel. 913921110, 603584553

• Ocieplenie, remonty i dachy, tel. 
692 562 306

• Korepetycje matematyka: SP, 
gimnazjum. 532 557 381

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sa-
wicki ul. Kazimierza Wielkiego 
7.Tel.913920737.

• REMONTY MIESZKAŃ - docie-
planie, kafelkowanie, tynkowa-
nie, szpachlowanie, malowanie, 
regipsy.Tel.880690659.

• Naprawa  ,  regulacja  okien  
,  drzwi  PCV  i  drewna  -  
695181070 –

• CHEMIA - KOREPETYCJE.
Tel.609307327.

• Zamów fryzjera do domu. Tel. 
693 515 032

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, rodzin-
ne, urlopowe, emerytalne – 
Niemcy, Holandia, Anglia, Irlan-

dia, Dania, Belgia, Austria, Wło-
chy, Norwegia, USA. Tel. 71 385 
20 18 lub 601 759 797

• Przyjmę do pracy mechanika 
od kosiarek i pilarek spalino-
wych. 608 328 095

• KOREPETYCJE - MATEMATYKA.
Tel.532557381.

• Zaopiekuję się dzieckiem.
Tel.660442960.

• PODEJMĘ pracę  - kierowca 
C+E  z  kraj lub Europa z do-
świadczeniem. Posiadam pod-
stawowe ADR. Tel. 663965088 

• Młody mężczyzna poszukuje 
pracy od zaraz 663 565 516

• Przyjmę do pracy handlowców 
i doradców klienta. 609 158 106

• Potrzebny pracownik ze zna-
jomością j. niemieckiego 
781 060 250

• Zatrudnię murarza, zbrojarza, 
betoniarza. 695 264 594

• Zatrudnię mechanika ze znajo-
mością podstaw diagnostyki do 
warsztatu samochodowego w 
Goleniowie. 606 948 278

• Firma zatrudni osobę z biegłą 
znajomością j.  angielskiego 
oraz zagadnień związanych z 
transportem. Doświadczenie 
mile widziane.  609 493 989

• Przyjmę do pracy barmana/
barmankę, recepcjonistę/re-
cepcjonistkę. 507  953  705; 
507 951 331

• Zatrudnię opiekunkę dla dwóch 
starszych osób. 668 797 310

INNE

• Sprzedam drewno komin-
kowe i opałowe. Transport. 
Tel.691466441

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

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, 
srebrna, 4 elementy: wzmac-
niacz, tuner przestrojony, korek-
tor, deck szuflada, stan idealny, 
używana sporadycznie, cena 
780 zł do uzgodnienia. tel. 605 
522 340.

• Sprzedaż drewna kominko-
wego i opałowego atrakcyjna 
cena - 726 649 215 

• SPRZEDAM - DREWO KOMINKO-
WE I OPAŁOWE.TEL 667788820

• Sprzedam klatki na króliki wraz 

z kotnikami. 507 198 932

• Sprzedam magiel do pościeli 
stary trzywałkowy ze stołem, tel. 
91 39 20 608

• 43 / 44 - Sprzeda drewno, ga-
łęziówkę i zrębki opałowe. Tel 
509821040

• Drewno opałowe, kominko-
we, gałęziówka, sprzedam, tel. 
772 050 889

• Oddam szczeniaka 3 m-ce odro-
baczony. 886 482 794

• TANIO - Sprzedam dwa fotele i 
ławę.Tel.507228736.

• Karp kroczek sprzedam. 91 39 
18 297

• SPRZEDAM - sypialnię i 4 krzesła 
kuchenne. Tel.510243843.

• Owczarek niemiecki, pięciomie-
sięczny, mocna budowa, ładni 
rodzice na miejscu, tel. 91  392 
18 28

• Sprzedam wózek dziecięcy gon-
dola + spacerówka Tako Perso w 
bdb. Stanie, mało używany, tel. 
784 056 335

• Sprzedam wypoczynek kana-
pa + 2 fotele cena 600 zł. Tel. 
504 703 568

• Oddam psy labradory 8-tygo-
dniowe. Tel. 535 158 948

• Zadbaną meblościankę pokojo-
wą sprzedam. Cena 250 zł. Tel. 
609 541 122

• Stanowisko wolne w salonie fry-
zjerskim dla manicurzystki. Tel. 
91 392 35 40

• Kupię stelaż namiotu pod wa-
rzywa. 726 080 633

• Sprzedam Viora Max 250 zł. Tel. 
609 931 915

• Sprzedam albę komunijną 
dziewczęcą rozm. 128, cena 50 
zł. Tel. 502 941 784 

• Sprzedam na opał oflisy tartacz-
ne pocięte w klocki lub w cało-
ści do samodzielnego pocięcia. 
514 740 538

• Sprzedam gołębie pocztowe lo-
towane z kartami. 731 313 841

• Sprzedam przyczepę kempin-
gową na budowę lub do stróżo-
wania. kontakt 695644115

• PIECE  GAZOWE c.o. wiszące z 
Niemiec firmy Vaillant wysoka 
jakość do mieszkania, domu, 
sklepu, restauracji, zakładu 
fryzj. tylko ogrzewanie różne 
powierzchnie cena od 800zl 
montaż 300zl piece dwufunk-
cyjne cena od 1.000zl montaż 
400zl gwarancja serwisowa + 
roczne przeglądy kontrolne, 
naprawy oraz elektryczne prze-
pływowe podgrzewacz wody 
użytkowej 18-21kw na prąd 
380V cena od 200zl tel 691 
686 772

• Sprzedam betoniarkę o poj. 150l 
230V mało używana, rok prod. 
2010 cena 1000 zł 667 788 125

• Transformator spawalniczy 
380V (buczek); teownik hutni-
czy 30x30x6; szkło 3mm 60x130; 
kontownik 40x40 i kontownik 
45x45 sprzedam. 788  685  194; 
600 155 342

• S K U P  - PIŁ NIESPRAWNyCH, 
ZATARTyCH STIHL – HU-
SQVARNA, Cena 100zł.Tel. 
721668245

• Kupię płyty chodnikowe. Tel. 
721 668 245
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Pół godziny  
w towarzystwie KarolinyK
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Krzyżówka
Dziś 2 zadania.   

Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-

wane prace do redakcji Dziennika. 

ZECER

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie  
za 1 godz. 150 zł (brutto)  
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

Oby te święta były kolorowe
przyjdź do                   u  i kup ozdobę

nAjWiĘKSZy WyBóR 
DeKORAcji ŚWiątecZnycH czynne 8-18 

tel. 91 39 206 96

rozwiązanie krzyżówki nr 23
Zima wiosną
Nikola Grenda, Andrzej Leszczyński, Barbara Bartosik, Halina Szwal, Danuta Borowik, Lucyna Andrzejczak, 

Teresa Czarnecka, Maria Dymek, Wojciech Słomski, Alicja Wypych, Christiana Syfert, Teresa Januszonek, Anna 
Molka, Eliza Zawadzka, Krystyna Zawidzka, Anna Husarz, Aneta Tamborska, Pelagia Feliksiak, Grażyna Sie-
dlecka, Józef Górzyński, Ryszard Domagalski, Zofia Kraszewska, Elżbieta Lewankowska, Dominik Sulikowski

Zwycięzcy: Maria Dymek, Teresa Januszonek, Aneta Tamborska, 

Dla najmłodszych: Będzie wiosna
Martyna Grenda, Igor Grenda, Arkadiusz Zaremba, Natalia Chruściel, Karol Sowiński, Julia Tamborska, 

Amelia Pabisiak, Nikola Molka, Wiktoria Pabisiak, Julia Furmańczyk, Oliwia Feliksiak, Mateusz Lewandowski,
Zwycięzca:  Julia Tamborska - zapraszamy po odbiór bonu do redakcji.
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KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

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

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

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

 
Nowogard 

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

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

ROZKŁAD JAZDy BU SÓW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E;  
12:25E;   13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E;  
11:55E;  14:00E;  15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZyK - Linia Regularna  
 TEL.   607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIąTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd pks stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd pks stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd z Dworca pks w szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny,  

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport,  Jarek Dąbrowski redaktor techniczny.    
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65, tel./fax 91 392 50 87;  

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

ROZKŁAD JAZDy POCIąGÓW
SZCZECIN
5.07 (D), 6.20 (1), 7.52, 10.57 (D), 12.48 (2), 14.59 (3), 

16.50. 18.48.

KOŁOBRZEG
7.50 (1), 10.03 (2), 11.49, 13.57 (D), 15.49, 17.47 (3), 20.33

LEGENDA;
D - w dni robocze 
1 -  pon. do soboty.
2 - w soboty, niedziele i święta
3 - oprócz soboty.

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

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

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

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

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

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

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Morfeusz - 91 577 66 85

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

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

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD
Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku 
oprócz świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 
1, 3, 5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwart-
ki, soboty oprócz świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; 
R – kurs do Reska
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Serwujemy smaczne jedzenie
Zapraszamy na Niedzielne Obiady
Dobra muzyke
Miła atmosfere

Kontakt: 
604103 158, 509 284 384

Organizuje:

Serwujemy smaczne jedzenie
Zapraszamy na Niedzielne Obiady
Dobra muzyke
Miła atmosfere

wesela, urodziny,
stypy, dancingi, karaoke

i imprezy okolicznosciowe

kategorii „B”

2.04.2013 r.

91 443 51 87, 94 721 61 83
59 833 43 12,  698 230 205

www.partnerstal.pl

GARAŻE BLASZANE WIATY 
BRAMY GARAŻOWE

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

TYGRYSEK

BAWIALNIA
dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

POŻyCZKA
Szybko, Tanio, Profesjonalnie

od 10 000 zł
• Specjalna oferta dla zadłużonych
• Dla osób fizycznych i  prowadzących 

działalność gospodarczą  
(nie wymagamy zaświadczeń z ZUS i US)
Tel. 91 818 25 36 • kom. 730 851 444

2.04.2013 r. 
godz. 16

Sprzedam nowe, własnościowe,  
2 pokojowe mieszkanie o pow. 58 m2 
w Nowogardzie na ulicy Racibora I 4

KONTAKT:                PIB „PRO-BUD s.c.
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14
tel.: 91 39 25552; 783 570 056    www: probud-nowogard.pl

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

PIASEK, ŻWIr,  
CZArNOZIEM, 

POSPółKA 
 ŻWIrOWNIA  

DłUGOłĘKA
Tel. 504 872 700 

Z DOWOZEM  
DO KLIENTA

Kancelaria  
PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077



Na zdjęciu nowa pani komendant policji w Nowogardzie podinsp. M. Figura

Piątek 
5 kwietnia 2013 r. 
Nr 26 (2160) 
nakład 3000
Rok XVIII  ISSN 1897-2640 

 Cena 1, 80 zł

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

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

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Zawiadamiamy, 
że w Nowogardzie 

rozpoczęła działalność  

Kancelaria 
Radców  

Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca Prawny 
Radosław Górski oraz Radca  Prawny 
Paweł Iwan. Kancelaria mieści się przy  
Pl. Wolności 9, budynek dawnego 
hotelu „Cisy”, pokój nr 8 (parter). 

Telefony do Kancelarii: 
788-802-101, 694-403-733

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

Soczewki 
progresywne  - 20%

Soczewki fotochromowe
i barwione  - 25%

Wiosenne Promocje

środy i piątki 
specjalistyczne 
badanie wzroku

5 kwietnia 2013 r.
od 10.00 - 11.00

 udzielane będą bezpłatne porady 
prawne  w redakcji 

ul. Boh. Warszawy 7A

Halina Galus • Elżbieta i Helena Wnuk

USŁUGI KSIĘGOWO-PODATKOWE
ul. 3 Maja 14 (budynek Banku Spółdzielczego)

tel. 91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

Zostałeś poszkodowanym w wypadku jako
kierowca, pasażer, pieszy, rowerzysta?

Twoje małoletnie dziecko zostało poszkodowane?
Straciłeś kogoś bliskiego w wyniku wypadku?

• Pokrywamy wszystkie koszty związane z prowadzeniem sprawy 
• Wynagrodzenie za naszą pracę pobieramy dopiero po skutecznym
  wyegzekwowaniu odszkodowania na rzecz naszego Klienta.

Nowogard, ul. 700 Lecia 6A,  tel. 91 391 01 17
Goleniów, ul. Konstytucji 3 Maja 30,  tel. 91 407 17 94

Zgłoś się do nas: 

Kancelaria Odszkodowawcza RUBIKON

s. 3 s. 5 s. 10

Nowogard 
bez  dotacji 

na kulturę

„My nie 
zapomnimy 

tych słów”

ul. Boh. Warszawy 4b
Nowogard

tel. 532 512 703 

Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe 
leczenie stomatologiczne

Lekarz dentysta

Ewa Rosa

godz. przyjęć 
pn.-pt. 10.00 - 18.00

Czytaj s. 4

Nasi przedsiębiorcy
Mieczysław

Wichurski 

Kancelaria  
Prawna

nawet trudne sprawy

601 949 077

ZIELONE 
PRZEDSZKOLE

OGŁASZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2012/2013
DZIECI W WIEKU OD 2,5 DO 6 LAT

Informacje i zapisy pod nr tel. 91 39 26 691
lub na stronie www.przedszkole.zielona11.pl

INFORMATYCZNO-JĘZYKOWE

Rozmowa z nową komendant policji w Nowogardzie podinsp. Małgorzatą Figurą 

W kwestii  
narkotyków  
będę  
bezwzględna

Czytaj s. 9

Czy władza  
zwariowała

Zarżnąć  
przedsię- 
biorcę
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EntEr  II 
laptop

 serwis - komis

naprawiamy, 
sprzedajemy, 

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

Szóstoklasiści pisali swój najważniejszy sprawdzian

Stu procentowa frekwencja
W czwartek (4 kwietnia) o godzinie 9:00 uczniowie szkół podstawowych z naszej 
gminy, tak jak ich rówieśnicy z całej Polski, pisali obowiązkowy sprawdzian na 
zakończenie edukacji podstawowej. W sumie we wszystkich 10 szkołach z gmi-
ny Nowogard, test pisało ponad 250 osób, przy czym odnotowano 100 procen-
tową frekwencje. 

Sprawdzian z którym zma-
gali się uczniowie szkół pod-
stawowych miał charakter po-
wszechny, czyli musieli go zda-
wać wszyscy uczniowie klas 
szóstych, z wyjątkiem upośle-
dzonych umysłowo w stopniu 
umiarkowanym, znacznym i 
głębokim. Test był obowiązko-
wy, jeśli ktoś do niego nie przy-
stąpił, będzie zmuszony po-
wtórzyć szóstą klasę. Ucznio-
wie za sprawą tego sprawdzia-
nu wykazywali się umiejętno-
ściami z języka polskiego, ma-
tematyki, przyrody, historii 
i tzw. ścieżek między-przed-
miotowych. Szóstoklasiści pra-
ce pisali w swoich szkołach, 
następnie zakodowane arku-
sze będą sprawdzane przez eg-
zaminatorów OKE. Test trwał 
60 minut, natomiast maksy-
malnie można było uzyskać 
40 punktów. Część pytań była 
w formie testu wyboru, inne 
otwarte- do tego  trzeba było 
się również wykazać umiejęt-
nością napisania dłuższego te-
stu. Stu procentowa frekwen-
cja nie może dziwić, w końcu 
to najważniejszy sprawdzian 
dla uczniów szkół podstawo-
wych. Najwięcej szóstoklasi-

stów w naszej gminie usiadło 
do testu w SP nr 1 w Nowo-
gardzie, gdzie pisało 68 osób. 
Przeziębieni czy też nie- wszy-
scy byli! - mówi zadowolony z 
frekwencji dyrektor SP nr 1 Se-
bastian Szymański, który sam 
jest ciekaw, jak wypadli jego 
uczniowie. Ja jako przewodni-
czący Komisji w naszej szkole 
nie mogę powiedzieć, jak sobie 
radzili moi uczniowie, musimy 
poczekać na wyniki. Mogę jedy-
nie powiedzieć o przebiegu te-
stu, a ten został przeprowadzo-
ny sprawnie i bez problemów - 
podsumowuje dyr. Sebastian 
Szymański. W SP nr 2 do testu 
przystąpiło 59 uczniów, nato-
miast w SP nr 3 pisało 50 szó-
stoklasistów. W nowogardz-
kich podstawówkach najmniej 

uczniów pisało w SP nr 4, tam 
oczywiście również była 100% 
frekwencja, a test napisało 28 
osób. Na terenie gminy No-
wogard działa jeszcze 6 szkół 
podstawowych, tj. w Błotnie, 
Długołęce, Orzechowie, Żabo-
wie, Strzelewie i Wierzbięcinie. 
Niestety do chwili zamknięcia 
gazety nie udało nam się skon-
taktować zarówno z sekreta-
riatem szkoły podstawowej w 
Wierzbięcinie, jak i z dyrek-
torem Józefem Korkoszem, w 
celu uzyskania danych o liczbie 
uczniów, którzy pisali spraw-
dzian. Łącznie w tych placów-
kach z których otrzymaliśmy 
informacje- test napisało 46 
uczniów (szczegółowe zesta-
wienie w tabeli przy artykule). 
W szkołach podstawowych pi-
sze się tylko jeden sprawdzian, 
stąd też jego specyfika i zawar-
cie najważniejszych przedmio-
tów w jednym teście. Jak taką 
formę sprawdzianu ocenia-
ją sami nauczyciele, zapytali-
śmy Anetę Kaczmarek, która 
jest pedagogiem szkolnym w 
SP nr 4 w Nowogardzie. Ja nie-
stety nie zapoznałam się z ca-
łym arkuszem, ponieważ jest 
on dla nas niedostępny, zada-
nia poznam w całości dopiero, 

„Wojna” na śnieżki, też niesie ofiary

„Zamarłam widząc 
leżące dziecko...”
Wczoraj w popołudniowych godzinach, na telefon alarmo-
wy redakcji zadzwoniła zaniepokojona kobieta. Jak się oka-
zało, wezwała policję widząc na chodniku leżące dziecko. 
Na szczęście całe zdarzenie, to jedynie dziecinna zabawa w 
„wojnę” na śnieżki, a dziecko nie odniosło poważnych obra-
żeń. Mimo wszystko, postawa naszej czytelniczki chcącej za-
chować anonimowość, zasługuje na pochwałę, gdyż mogło 
być zupełnie inaczej...

Kobieta, która zauważyła le-
żące dziecko nie jest mieszkan-
ką Nowogardu, w naszym mie-
ście była jedynie przejazdem. 
Jak twierdzi, nie mogła uwierzyć 
własnym oczom, gdy poszkodo-
wanego chłopca mijali kolej-
ni przechodnie oraz kierowcy, 
którzy kompletnie nie zwraca-
li na niego uwagi. To dla mnie 
był szok, przeraziła mnie ta znie-
czulica. Zamarłam, widząc leżą-
ce dziecko... Nikt się przy nim nie 
zatrzymał, nie sprawdził co się 
z nim dzieje, i dlaczego leży na 
chodniku. Przecież to już z dale-
ka było widać, że to nie jest jakiś 
alkoholik, który postanowił „od-
począć”, sylwetka od razu wska-
zywała na dziecko ze szkoły pod-
stawowej. Zatrzymałam się i we-
zwałam policję, chłopczyk wy-
glądał jakby dopiero co został po-
bity - komentuje na gorąco ko-

bieta goszcząca w Nowogardzie. 
Z informacji które otrzymali-
śmy z nowogardzkiej Komendy 
Policji wynika, iż chłopiec wraz 
z dwoma swoimi rówieśnikami, 
urządził sobie bitwę na śnieżki. 
Najprawdopodobniej za mocno 
oberwał i upadł na chodnik. W 
chwili obecnej jego zdrowiu nie 
zagraża żadne niebezpieczeń-
stwo, nie odniósł też poważnych 
obrażeń, i już jest pod opieką 
rodziców. Swoją drogą, takowa 
„śnieżna bitwa” może być dla 
jej uczestników dotkliwie od-
czuwalna, szczególnie teraz gdy 
śnieg jest mokry, a uformowa-
ne „pociski” przeistaczają się w 
twardy jak kamień lód. Należy 
pochwalić postawę Pani, która 
nas zaalarmowała, gdyż dzisiaj 
u ludzi częściej spotykamy się ze 
znieczulicą, niż z wrażliwością.   

KR

Szkoła Liczba uczniów Frekwencja
SP nr 1 w Nowogardzie 68 100%
SP nr 2 w Nowogardzie 59 100%
SP nr 3 w Nowogardzie 50 100%
SP nr 4 w Nowogardzie 28 100%
SP  w Błotnie 10 100%
SP w Długołęce 9 100%
SP w Orzechowie 9 100%
SP w Strzelewie 12 100%
SP w Wierzbięcinie Brak danych ----- || -----
SP w Żabowie 6 100%

Z ostatniej chwili:

gdy testy zostaną opublikowane 
w prasie. Mogę jednak powie-
dzieć, że są to testy sprawdzają-
ce umiejętności uczniów, przede 
wszystkim z czytania ze zrozu-
mieniem i z pisowni. Sprawdza 
się również, jak uczniowie ope-
rują swoją wiedzą w praktyce, 
oraz w jaki sposób korzystają z 
informacji. W szczególności test 
sprawdzał wiedzę z języka pol-
skiego i matematyki. Sądzę, że 
uczniowie nie mieli z nim więk-
szych problemów, może o tym 
świadczyć choćby to, że spraw-
dzian odbył się bez komplika-
cji, a uczniowie nie sprawiali 

wrażenia szczególnie spiętych, 
czy też przestraszonych tym te-
stem. - podsumowuje Aneta 
Kaczmarek. Jest jeszcze dodat-
kowy termin egzaminu, wy-
znaczony na 4 czerwca 2013 
roku. Szóstoklasiści będą teraz 
przez ponad dwa miesiące cze-
kać na swoje wyniki, gdyż do-
kładnie 21 czerwca 2013 roku 
nastąpi przekazanie zaświad-
czeń do szkół przez Okręgową 
Komisję Egzaminacyjną w Po-
znaniu, która nadzoruje prze-
bieg sprawdzianu m.in. w woj. 
zachodniopomorskim.

KR

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie podczas rozwiązywania sprawdzianu



5-8.04.2013 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

3

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

P R O M O C J A
PÓŁ TONy OPAŁU

worek drewna  
GRATIS

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL 

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport 
Sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

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

BAWIALNIA
dla dzieci

„Tygrysek”

889 054 164
nowy nr telefonu

Wystarczyło trochę pomyśleć i złożyć wniosek...

Nowogard bez dotacji na kulturę 
W Urzędzie Marszałkowskim rozstrzygnięto konkurs na dofinansowanie wydarzeń kulturalnych organizowanych w naszym regionie. 
Do wzięcia było 400 tys. złotych – tyle bowiem wynosiła łączna pula przeznaczona na ten cel.  Na liście imprez, które otrzymały wspar-
cie z budżetu województwa, nie ma ani jednej z Nowogardu. Jak się okazało, z naszego miasta nie wpłynął żaden wniosek.  

Konkurs został ogłoszony 
pod koniec grudnia ubiegłe-
go roku. Oferty przyjmowane 
były do końca stycznia br. Za-
rząd Województwa na podsta-
wie opinii komisji oceniającej 
wnioski, w dniu 19 marca pod-
jął uchwałę o zleceniu do reali-
zacji konkretnych zadań. Tego 
samego dnia lista podmiotów, 
które otrzymały wsparcie zo-
stała podana do publicznej 
wiadomości.  Spośród 33 do-
finansowanych wydarzeń kul-
turalnych w regionie, głównie 
festiwali i koncertów, oprócz 
dużych imprez, jak np. Szcze-
ciński Festiwal Muzyki Daw-
nej, są też te o mniejszym za-
sięgu. Oto przykłady:  dotację 
w kwocie 18 tys. zł otrzymało 
na przykład, Stowarzyszenie 
Ińskie Lato Filmowe – organi-
zator festiwalu filmowego od-
bywające się już od 40 edycji w 
Ińsku. 15 tys. zł otrzymało To-
warzystwo Miłośników Ziemi 
Kamieńskiej. Wsparcie zosta-
nie przeznaczone na organi-
zację XLIX Międzynarodowe-
go Festiwalu Muzyki Organo-
wej i Kameralnej w Kamieniu 
Pomorskim.  Możliwości uzy-
skania pomocy finansowej nie 
przegapił  też Goleniów i dzia-
łające tam prężnie Stowarzy-
szenie Edukacyjno- Społecz-
no- Kulturalne Teatr Bramat. 
Organizacja złożyła wniosek 
o dofinansowanie Goleniow-
skich Spotkań Teatralnych. 
Zarząd Województwa przy-
znał na ten projekt 10 tys. zł 
dotacji. 

Niestety na liście dofinanso-
wanych imprez kulturalnych, 
niema ani jednej z Nowogar-
du.

Odpowiadając na pytanie 
z 25 marca informujmy, że z 
gminy Nowogard nie wpłynęła 
żadna oferta dot. realizacji za-
dania publicznego Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego w 
zakresie kultury w roku 2013 – 
potwierdza  rzecznik prasowy 

Urzędu Marszałkowskiego w 
Szczecinie . 

Pytany o to przez nas No-
wogardzki Dom Kultury tłu-
maczy, że nie złożył wniosku, 
gdyż zgodnie z regulaminem 
konkursu organizowanego 
przez Zarząd Województwa, 
nie był na liście podmiotów, 
które mogły skorzystać z do-
tacji. 

Nie, NDK nie składał oferty 
na dofinansowanie w ramach 
wspomnianego przez pana kon-
kursu, ponieważ postępowanie 
konkursowe zostało przeprowa-
dzone zgodnie z kilkoma arty-
kułami Ustawy z dnia 24 kwiet-
nia 2003 r. o działalności pożyt-
ku publicznego i o wolontaria-
cie (Dz. U. z 2010 roku, Nr 234, 
poz. 1536 ze zm.), a w konkur-
sie mogły uczestniczyć tylko te 
podmioty, o których mowa w 
art. 3 ww. ustawy – informu-
je Monika Marach koordyna-
tor ds. promocji i organizacji 
imprez w NDK, i wymienia 
listę podmiotów, które w ra-
mach ogłoszonego przez Za-
rząd Województwa konkursu, 
mogły składać oferty. Faktycz-
nie, wśród nich nie ma instytu-
cji publicznych. Działanie było 
głównie skierowane do orga-
nizacji pozarządowych, spół-
dzielni, klubów sportowych, 
a także prywatnych spółek. 
Nic więc dziwnego, że dotację 
otrzymali organizatorzy Ińskie-
go Lata Filmowego, czy Festi-
walu Organowego w Kamieniu 
Pomorskim: pierwszą z imprez 
organizuje stowarzyszenie, a 
drugą m. in. parafia – dodaje z 
przekonaniem p. Monika Ma-
rach. 

To jednak żadne wytłuma-
czenie. 

Po pierwsze, w  NDK dzia-
ła od lat stowarzyszenie,  to 
szkoła tańca Flesz. Dyrekcja 
domu kultury mogła więc zło-
żyć wniosek o dofinansowanie 
jednej z zaplanowanych na ten 
rok imprez pod  jego sztanda-

rem.  Poza tym, nic nie stało 
na przeszkodzie, aby o środki 
wniosek złożyła jakakolwiek 
inna organizacja pozarządo-
wa z Nowogardu w porozu-
mieniu z NDK. Tym bardziej, 
że tak bywało przed laty, kiedy 
pozyskiwano środki m.in. przy 
współpracy z klubami sporto-
wymi czy szkołami na orga-
nizację imprez majowych, fe-
stiwali jak i młodzieżowych 
warsztatów.  

Po raz kolejny więc, impre-
zy zaplanowane na ten rok 
przez  UM Nowogard i NDK, 
a w tym dość kosztowny festi-

wal „Lato z Muzami”, będą sfi-
nansowane tylko i wyłącznie 
z budżetu miejskiego, a więc 
pieniędzy podatników. Mowa 
o niemałych pieniądzach. Tyl-
ko w zeszłym roku, na same 
majówki miasto wydało ok. 60 
tys. złotych.  

Dla przykładu, tylko w 2010 
roku,  jeszcze za poprzedniej 
władzy NDK zdobyto ponad 
200 tys. złotych  dotacji ze-
wnętrznych na organizację 
największych imprez w swoim 
harmonogramie. 

Przypomnijmy, że to już ko-
lejny przypadek, kiedy Nowo-

gard traci dotację i to w tak ła-
twy sposób. Przed świętami 
informowaliśmy, że burmistrz 
nie pojechał do Urzędu Mar-
szałkowskiego podpisać umo-
wy na dofinansowanie remon-
tu dróg dojazdowych do grun-
tów rolnych. Nie zabezpieczo-
no też na ten cel wkładu wła-
snego w budżecie. Z takich sa-
mych względów, kilka miesię-
cy wcześniej, przepadła ponad 
milionowa dotacja na budowę 
infrastruktury kanalizacyjnej 
na wsi. 

Marcin Simiński 

Czy w tym roku starczy pieniędzy na organizację imprez, czy też mieszkańcom przyjedzie patrzeć na pastą estradę? 
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Burmistrz ogłosił konkursy

Kto dyrektorem?
Już tylko do dnia 12 kwietnia 2013 roku do godz. 15:00, w pokoju nr 101 w Urzę-
dzie Miejskim w Nowogardzie, mogą składać swoje oferty kandydaci na stano-
wisko dyrektora: w Szkole Podstawowej nr 4 w Nowogardzie, w SP w Wierzbię-
cinie oraz Przedszkolu Publicznym nr 3 w Nowogardzie. Informacje o konkur-
sach ogłoszonych przez burmistrza pojawiły się 28 marca 2013 roku. 

Do obsadzenia są trzy sta-
nowiska dyrektora: w SP nr 4 
w Nowogardzie, którego obec-
nym dyrektorem jest Magda-
lena Zarębska-Kulesza, SP w 
Wierzbięcinie, gdzie obecnie 
„urzęduje” Józef Korkosz oraz 
w Przedszkolu Publicznym nr 
3 w Nowogardzie, w którym 
funkcje dyrektora sprawuje 
Ewa Wróbel. Aby w ogóle przy-
stąpić do konkursu, kandydat 
musi spełniać jasno określo-
ne kryteria. Przede wszystkim 
musi być nauczycielem miano-
wanym lub dyplomowanym, 
który spełnia takie warunki 
jak: ukończone studia magi-
sterskie, musi posiadać przygo-
towanie pedagogiczne i kwali-
fikacje do zajmowania stano-
wiska nauczyciela w danym 
przedszkolu i szkole. Kandydat 

powinien również posiadać, co 
najmniej 5 letni staż pracy pe-
dagogicznej na stanowisku na-
uczyciela. Oczywiście przyszły 
dyrektor nie może mieć pro-
blemów z prawem (toczone 
przeciwko niemu postępowa-
nia, kary dyscyplinarne, ska-
zany prawomocnym wyrokiem 
itd.). O stanowisko mogą się 
również ubiegać osoby, któ-
re nie są nauczycielami. W ta-
kim przypadku kandydat musi 
spełniać następujące warunki: 
Polskie obywatelstwo (nie do-
tyczy m.in. obywateli państw 
członkowskich Unii Europej-
skiej, EFTA). Ukończone stu-
dia magisterskie i co najmniej 
5 letni staż pracy, w tym co 
najmniej dwu letni staż pracy 
na stanowisku kierowniczym. 
Osoby przystępujące do kon-

kursy, w swoich ofertach nie 
mogą zapomnieć o dokumen-
tach określonych w Rozporzą-
dzeniu Ministra Edukacji Na-
rodowej z dnia 8 kwietnia 2010 
r. Oferty należy składać w za-
mkniętych kopertach z poda-
nym adresem zwrotnym z do-
piskiem: „Konkurs na stanowi-
sko dyrektora ...... - nie otwie-
rać”, w pokoju nr 101 w Urzę-
dzie Miejskim w Nowogardzie, 
w terminie do dnia 12 kwietnia 
2013 roku, do godziny 15:00. 
Konkurs przeprowadzi ko-
misja konkursowa powołana 
przez burmistrza Nowogardu. 
Konkursy odbędą się w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w No-
wogardzie (mała sala obrad), w 
dniu 26 kwietnia 2013 roku. 

KR 

Chodnika do Warnkowa  
nie będzie 
Planowana na ten rok budowa chodnika mającego połączyć Warnkowo z Nowo-
gardem nie dojdzie do skutku. Zamiast tego powstanie chodnik w Błotnie. 

Podczas ostatniej sesji, rad-
ni, na wniosek burmistrza Ro-
berta Czapli, przegłosowa-
li uchwałę w sprawie zmian w 
budżecie gminy Nowogard na 
ten rok. Zgodnie z jej zapisami 
kwota 340 tys. zł przeznaczona 
pierwotnie na budowę chodni-

ka z Warnkowa do Nowogar-
du, została przeniesiona na in-
westycję pod nazwą „rozbudo-
wa drogi wojewódzkiej 106 po-
legającej na budowie chodnika 
dla pieszych wraz z infrastru-
kurą we wsi Błotno”. Przeszko-
dą, która stanęła na drodze do 

sfinalizowania zaplanowanej  
inwestycji, jest ponoć brak wa-
runków technicznych. Miesz-
kańcy Warnkowa z pewnością 
nie potraktują tej wiadomości 
jako dobrej. 

MS

Czy władza zwariowała

Zarżnąć 
przedsiębiorcę

Rozpasanie podatkowe władzy i tej 
centralnej i tej lokalnej trwa w naj-
lepsze. Rodzimi przedsiębiorcy(któ-
rzy tworzą w Polsce 70% miejsc pracy)
ledwo dyszą. W Nowogardzie władza 
samorządowa tej kadencji wykazu-
je szczególną gorliwość w bezwzględ-

nym nękaniu podatników, co doprowadza wielu przed-
siębiorców i do wyczerpania nerwowego i do zagroże-
nia upadkiem działalności.

O nowogardzkich podwyżkach zarówno podatku od nieru-
chomości, jak i tzw. opłaty dzierżawy wieczystej, czy masowe-
go naliczania opłaty adiacenckiej  pisaliśmy już wielokrotnie. 
Jednak dopiero analiza poszczególnych sytuacji uświadamia 
nam skalę problemu, a zwłaszcza realne zagrożenia jakie taka 
prowadzona bez wyobraźni polityka stwarza konkretnym oby-
watelom i społeczności jako całości. Nasz reporter rozmawiał 
wczoraj  z przedsiębiorcą prowadzącym niewielki sklepik,

Panie to jest rozbój w biały dzień-mówi rozżalony i zniechę-
cony obywatel-nie wiem czy jutro nie zamknę sklepu, mam już 
tego dosyć. Najpierw podwyższyli mi opłatę wieczystą za grunt z 
kwoty 236 złoty do ponad 2000 zł rocznie. To zmusiło mnie do 
złożenia wniosku o wykup. Zapłatę rozłożono mi na 20 rat nali-
czając odsetki od rozłożenia, jak u lichwiarza. Czy tak postępuje 
władza publiczna? Ponadto sam podatek od nieruchomości nie 
dość, że od tego roku wyższy, to jeszcze sklasyfikowano mi całość 
po najwyższej stawce nie uwzględniając mojej deklaracji, cho-
ciażby w sprawie pomieszczenia kotłowni, za które muszę płacić 
tak jak za działalność  gospodarczą...

Przedsiębiorcy i mieszkańcy  z którymi rozmawiamy skarżą 
się nie tylko na wzrost obciążeń, które w pewnym zakresie mo-
gliby zaakceptować, ale także na to, że nowogardzka władza nie 
wykazuje żadnego zrozumienia dla konkretnych przypadków i 
trudności, z jakimi obywatele muszę się borykać. 

Nic ich nie obchodzi co z nami będzie, są aroganccy i łupią nas 
bezwzględnie – mówi jeden z nich - zupełnie inaczej zostałem 
potraktowany np. w Osinie, gdzie aż się proszą aby cokolwiek ro-
bić na ich terenie. U nas dobrze jest chyba tylko dla znajomków.

 Pytani przez nas radni nowogardzcy potwierdzają, że w trak-
cie rozpatrywania projektów uchwał zawierających podwyżki 
stawek podatkowych, nie przedstawia się całościowych symu-
lacji odpowiadających na pytanie, jak podwyżka wpłynie na 
kondycję mieszkańców i sytuację przedsiębiorców. 

 Zawsze uzasadnia się podwyżki tylko potrzebami budżetu, ko-
niecznością zabezpieczenia planowanych przedsięwzięć, burmi-
strza nie obchodzi skąd ludzie na to wezmą i czy w ogóle stać ich 
na takie opłaty, ważna jest radosna twórczość i popisywanie się 
fajerwerkami fundowanymi na koszt społeczności. Nie przedsta-
wiano nam nigdy żadnego raportu o  sytuacji lokalnych przed-
siębiorców i o tym, jak można byłoby im pomóc, również poprzez 
odpowiednią politykę podatkową - mówi radny Marcin Nieradka.  

Czy zatem władza zrozumie, że miarą jej sukcesu nie jest pro-
paganda własnych rzekomo osiągnięć, wysokość osobistych 
pensji i zadowolenie mniejszej czy większej rzeszy kumpli, ale 
poziom dobrobytu społeczeństwa i zabezpieczenia jego życio-
wych potrzeb i aspiracji? Pytanie to dzisiaj w Nowogardzie wy-
daje się być retorycznym zwrotem. Ale jak pokazuje wzrasta-
jące aktualnie wrzenie społeczne i historyczne doświadczenia, 
prawdą jest zawsze ludowe powiedzenie „dopóki dzban wodę 
nosił dopóki ucha nie urwał”. Jak się ucho urwie, to po dzbanie 
i jego zawartości tylko wspomnienie pozostanie. Kto w tym po-
wiedzeniu jest czym- każdy odpowie sobie sam.

Marek Słomski
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Mieszkańcy ul. Leśnej żądają spełnienia obietnicy

„My nie zapomnimy tych słów!”
Od stycznia 2012 roku, mieszkańcy ul. Leśnej oczekują spełnienia obietnicy, 
jaką złożył im burmistrz Nowogardu podczas budowy obwodnicy. Zawiedze-
ni lokatorzy, doskonale pamiętają słowa Roberta Czapli, który w imieniu wy-
konawcy (Budimex) zapewniał, iż zniszczona przez prace budowlane droga do-
jazdowa do bloków, zostanie naprawiona po zakończeniu robót związanych z 
obwodnicą. Obwodnica już jest od dawna, natomiast na ul. Leśnej zamiast wy-
remontowanej drogi, wciąż można zastać ogromne dziury, a  od kilku miesięcy 
również zalegające błoto. 

 Powróćmy do początków ca-
łej sprawy. Mieszkańcy w oba-
wie o to, że droga prowadzą-
ca do ich bloku zostanie znisz-
czona przez tzw. „ciężki sprzęt” 
wykorzystywany do prac bu-
dowlanych, złożyli stosowną 
petycję u Jana Smoliry, któ-
ry jest prezesem Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Gardno”. To 
właśnie przez osobę prezesa lo-
katorzy ul. Leśnej domagali się 
przywrócenia do stanu począt-
kowego drogi, po zakończeniu 
prowadzonych prac budowla-
nych. Prezes Spółdzielni prze-
kazał oczekiwania mieszkań-
ców burmistrzowi, Robertowi 
Czapli, który rzekomo z Bu-
dimexem pracującym nad ob-
wodnicą, spotykał się wielo-
krotnie, i w imieniu wykonaw-
cy deklarował, że droga zosta-
nie naprawiona po zakończeniu 
robót. Mimo deklaracji, zde-
wastowana droga nie została 
naprawiona. To już ponad rok 
jak mieszkańcy ul. Leśnej „bro-
dzą w błocie”. To już jest przesa-
da! Jeśli burmistrz myśli, że za-
pomnimy o jego słowach, to się 
grubo myli. My nie zapomnimy 
tych jego słów! - komentuje roz-
żalony mieszkaniec bloku przy 
ul. Leśnej, chcący zachować 
anonimowość. My nie prosimy 
o drogę z kostki brukowej, jaka 
prowadzi do garaży na ul. Zam-
kowej, w tej chwili usatysfakcjo-
nowałoby mnie, gdyby chociaż 
ją utwardzili i wyrównali. Jed-
nak niestety, na każdym kroku 
nasi wspaniali urzędnicy udo-
wadniają nam, że osiedle Leśna 
- Bema nie należy już do No-
wogardu, i nie należy się nami 
przejmować. Ja dodam tylko, 

że w takim razie nasze głosy na 
najbliższych wyborach, też im 
nie będą potrzebne... Obecnie w 
naszym bloku trwa remont ele-
wacji i nie działają lampy, za-
tem w nocy przy obecnej pogo-
dzie „uświnienie się” błotem jest 
wręcz nieuniknione - dodaje 
zdruzgotany mieszkaniec blo-
ku przy wiadukcie. Mieszkań-
cy rzeczywiście nie mają zbyt 
wygórowanych wymagań, jed-

nak okazuje się, że utwardzenie 
i wyrównanie krótkiego odcin-
ka drogi jest zbyt kosztowne, 
lub po prostu mało opłacalne 
w opinii władzy...

W całej tej sprawie pewni 
możemy być jedynie postawy 
pokrzywdzonych lokatorów, 
którzy zapowiedzieli, że jeśli 
będzie trzeba, zaostrzą formy 
swoich działań. 

KR

Jak widać na tym zdjęciu, po ponad 15 miesiącach zmieniła się jedynie głębokość dziur...

Droga prowadząca do ulicy Leśnej - zdjęcie wykonano i publikowano w styczniu 2012 roku

  Chrześcijańskie Centrum Pomocy
Agenda Zboru Kościoła  Ewangelicznych Chrześcijan w Nowogardzie

ul.700-Lecia 14,  72-200 Nowogard

DODATKOWA DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI
Dla podopiecznych OPS z terenów wiejskich Gminy Nowogard

TYLKO dla osób , które jeszcze nie korzystały w 2013
Poniedziałek - 08.04.2013 r. godz. 8:00 do wyczerpania zapasów

Zapraszamy do siedziby przy 700-Lecia 14 w podwórzu ZBK  z aktualnym skierowaniem z 
OPS-u oraz potwierdzoną  ilością osób w rodzinie i dokumentem tożsamości.

w imieniu Zboru  Pastor Cezary Komisarz

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie z a p r a s z a 

 aktywnych seniorów na kolejne spotkanie z cyklu

„Spotkajmy się w Bibliotece”
9 kwietnia br. /wtorek/ godz. 16.30

w programie: „CHOROBY CYWILIZACYJNE” – spotkanie 
i pokaz multimedialny przygotowany przez Panią 

EDYTĘ TRACZ przedstawicielkę Polskiego Towarzystwa 
Pielęgniarskiego Oddział Szczecin

Świerczewo: Mieszkańcy 
wnioskują, ANR dzieli 

Chcesz kupić 
ogródek? Trochę 
sobie poczekasz
Pani Joanna, mieszkanka Świerczewa, podobnie jak kilku jej 
sąsiadów,  nie może się doprosić, aby Agencja Nieruchomości 
Rolnych sprzedała jej kawałeczek uprawianego od wielu lat 
poletka.  Sprawa ciągnie się już prawie 6 lat.  ANR przekonu-
je, że robi co może i zrzuca winę na ciągnące się procedury. 

Pierwszy raz o wykup użytko-
wanej przez sobie działki pani 
Joanna wnioskowała do Agencji 
w czerwcu 2007 roku. Podob-
ne pisma wysyłała jeszcze kil-
kukrotnie. Ostatnie w zeszłym 
roku, w styczniu. Odpowiedź 
nie nadeszła do dziś. 

Sytuacja,  przynajmniej na 
pierwszy “rzut oka”, wydaje się 
dość absurdalna. Dziwi bowiem 
fakt, dlaczego ANR nie chce za-
robić pieniędzy, biorąc pod uwa-
gę fakt, że wykupem ogródków 
w tym obszarze geodezyjnym są 
zainteresowane kolejne osoby. 

 „Wszyscy, tzn. sześć rodzin, 
chcemy kupić ogródki działko-
we na których uprawialiśmy wa-
rzywa jeszcze za czasów KPGR 
Świerczewo i uprawiamy je do 
dnia dzisiejszego(...) ANR do 
dzisiaj nie daje nam wyczerpują-
cej informacji o całej sprawie(...)
Chcielibyśmy poznać przybliżo-
ną datę, kiedy otrzymamy kon-
kretną odpowiedź(...) – czyta-
my we fragmencie pisma, jakie 
z podpisami kilku mieszkańców 
Świerczewa, trafiło do ANR w 
lutym 2011 roku. Jak twierdzą, 
do dnia dzisiejszego nie otrzy-
mali żadnej odpowiedzi. 

Postanowiliśmy sprawdzić, 
proszeni o to przez syna pani Jo-
anny, dlaczego cała procedura 
trwa tak długo. 

Sprawa sprzedaży ogródków 
pracowniczych w obrębie Świer-
czewo jest nam oczywiście zna-
na. Wola sprzedaży tego grun-
tu po stronie ANR była od po-
czątku, tylko problem stanowiło 
jego przygotowanie do transakcji. 

Chodzi bowiem o stan formalno-
-prawny tej działki, na której po-
łożone są te ogródki pracownicze. 
Procedura przygotowawcza pre-
ferencyjnej sprzedaży ogródków 
pracowniczych jest w toku. Dla 
informacji podaję, iż preferen-
cyjna wartość gruntu pod ogród-
ki pracownicze stanowi 5% rze-
czywistej jego wartości. Aktual-
nie czekamy na dokument wy-
dzielenia geodezyjnego gruntów, 
co będzie podstawą do ich wyce-
ny i precyzyjnego określenia ter-
minu sprzedaży ich dotychcza-
sowym użytkownikom. Oczywi-
ście ogródki te są w ciągłym, nie-
zakłóconym użytkowaniu przez 
uprawnionych. Przykro nam, że 
proces ten tak bardzo rozłożył się 
w czasie, ale z całą stanowczo-
ścią chciałabym podkreślić, że nie 
jest to brak dobrej woli ze stro-
ny Agencji. Dołożymy wszelkich 
starań, aby finalizacja sprzeda-
ży nastąpiła najszybciej, jak bę-
dzie to możliwe – napisała, pyta-
na przez nas o sprawę działek w 
Świerczewie, Elżbieta Kurpiel z 
sekcji organizacyjno - prawnej 
Oddziału Terenowego ANR w 
Szczecinie. 

Pozostaje tylko mieć nadzie-
ję, że Agencja szybko zakończy 
procedurę umożliwiającą wykup 
ogródków przez ich dotychcza-
sowych użytkowników. Wszak 
przy ul. Górnej znajduje się no-
wogardzka filia ANR. Jej pra-
cownicy do Świerczewa nie mają 
więc daleko, a i geodetę znaleźć 
w mieście do nie problem. 

 Marcin Simiński
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Słowo Boże na Niedzielę:

Serdeczne podziękowania
wszystkim, którzy uczestniczyli 

w ostatniej drodze

śp. Marii Galińskiej
składa Rodzina

Słowa Ewangelii według Świę-
tego Jana

   (J 20,19-31) Zmartwychwsta-
ły ukazuje się Apostołom. Nie-
wierny Tomasz.

Było to wieczorem owego pierw-
szego dnia tygodnia. Tam gdzie 
przebywali uczniowie, drzwi były 
zamknięte z obawy przed Żydami, 
przyszedł Jezus, stanął pośrodku 
i rzekł do nich: Pokój wam! A to 
powiedziawszy, pokazał im ręce i 
bok. Uradowali się zatem ucznio-
wie ujrzawszy Pana. A Jezus zno-
wu rzekł do nich: Pokój wam! Jak 
Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was po-
syłam. Po tych słowach tchnął na 
nich i powiedział im: Weźmijcie 
Ducha Świętego! Którym odpu-
ścicie grzechy, są im odpuszczo-
ne, a którym zatrzymacie, są im 
zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z 
Dwunastu, zwany Didymos, nie 
był razem z nimi, kiedy przyszedł 
Jezus. Inni więc uczniowie mó-
wili do niego: Widzieliśmy Pana! 
Ale on rzekł do nich: Jeżeli na rę-
kach Jego nie zobaczę śladu gwoź-
dzi i nie włożę palca mego w miej-
sce gwoździ, i nie włożę ręki mo-
jej do boku Jego, nie uwierzę. A 
po ośmiu dniach, kiedy uczniowie 
Jego byli znowu wewnątrz /domu/ 
i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł 
mimo drzwi zamkniętych, stanął 
pośrodku i rzekł: Pokój wam! Na-
stępnie rzekł do Tomasza: Podnieś 
tutaj swój palec i zobacz moje ręce. 
Podnieś rękę i włóż /ją/ do mego 
boku, i nie bądź niedowiarkiem, 
lecz wierzącym. Tomasz Mu od-
powiedział: Pan mój i Bóg mój! 
Powiedział mu Jezus: Uwierzyłeś 
Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś; bło-
gosławieni, którzy nie widzieli, a 
uwierzyli. I wiele innych znaków, 
których nie zapisano w tej księdze, 
uczynił Jezus wobec uczniów. Te 

zaś zapisano, abyście wierzyli, że 
Jezus jest Mesjaszem, Synem Bo-
żym, i abyście wierząc mieli życie 
w imię Jego.

Abyście wierząc mieli życie w 
imię Jego

   Żeby właściwie, na ile to oczy-
wiście możliwe, odebrać dany 
tekst, trzeba spróbować wczuć się 
w sytuację, którą dany tekst opisu-
je. Szczególnie, gdy mamy do czy-
nienia z Ewangelią,  napisaną przez 
człowieka będącego pod natchnie-
niem Boga. Stąd wyjątkowość tego 
dzieła. Tego raczej nie trzeba tłu-
maczyć ale przypominać war-
to, bo łatwo spłycić odbiór tego, 
co zawarte jest w Ewangelii. Do 
tego dochodzi fakt, że tego tekstu 
nie ma wcale tak dużo, a dotyczy 
on spraw tak ważnych, że większy 
komentarz byłby mile widziany. 
Ale skoro tylko tyle znajdziemy 
w Ewangelii, to znaczy, że tyle po-
winno nam wystarczyć, „abyśmy 
wierząc mieli życie w imię Jego”. 
Ładne jest zakończenie tego frag-
mentu, który teraz rozważamy.

Dlatego spróbujmy wczuć się w 
sytuację, w jakiej znaleźli się Apo-
stołowie tuż po śmierci Jezusa. 
Drzwi wieczernika były zamknięte 
z obawy przed Żydami. Skoro tak 
potraktowali Jezusa, to nic nie sta-
ło na przeszkodzie, żeby to samo 
spotkało Jego zwolenników. Ten 
strach rzeczywiście był uzasadnio-
ny. Do tego może dojść jeszcze coś. 
Ludzki umysł w trudnych chwi-
lach wykazuje niezwykłą zdolność 
przypominania sobie informa-
cji, które mogą jeszcze dodatkowo 
podsycać ten niekomfortowy stan, 
w jakim znalazł się człowiek. Być 
może Apostołowie przypominali 
sobie słowa Jezusa, które mówiły 
o prześladowaniach, o troskach, o 
potrzebie niesienia swojego krzy-
ża. Często mówił o odrzuceniu i 
w końcu o tym, że będzie cierpiał i 
zostanie zabity. Sytuacja dokładnie 
na to wskazywała, potwierdzając 
jakby wcześniejsze słowa Mistrza. 
Zresztą zawsze sytuacje potwier-
dzały zupełną prawdziwość Jego 
słów. Więc dlaczego teraz miałoby 
być inaczej?

Na szczęście teraz rzeczywiście 
jest zupełnie inaczej. Skoro śmierć 
została pokonana, sytuacja czło-
wieka uległa diametralnej zmianie. 

Ale Apostołowie jeszcze o tym nie 
wiedzą. Pogrążeni są w zwątpie-
niu, smutku i obawie. I do takich 
przychodzi Jezus. Jak mocna mu-
siała być ich reakcja, gdy ich Na-
uczyciel przychodzi mimo drzwi 
zamkniętych i na pewno nie jest to 
zjawa. Ten, który został zabity stoi 
przed nimi żywy i całkowicie rze-
czywisty. Doświadczą tego bardzo 
wyraźnie, a najpełniej przekona się 
o tym Tomasz.

   Wielkie zdziwienie połączo-
ne z ogromną radością. Tak, jakby 
spadł z serca przytłaczający ciężar. 
Ulga, jakiej do tej pory nigdy nie 
przeżyli. Co by nie napisać, to i tak 
nie odda to w odpowiedni sposób 
atmosfery, jaka wtedy towarzyszy-
ła Apostołom. A do tego te piękne 
słowa, powtórzone dwa razy: „Po-
kój wam”, pierwsze, jakie skiero-
wał Jezus do swoich uczniów. Wie-
dział co im leżało na sercach. Za-
wsze miał wgląd w serce człowie-
ka, a tym bardziej teraz, po zmar-
twychwstaniu. Żadne serce nie jest 
w stanie zamknąć się przed Tym, 
który potrafi wejść wszędzie, na-
wet gdy to, gdzie wchodzi, jest za-
mknięte na cztery spusty. 

Po tym spotkaniu już nic nie 
było jak dawniej. Sytuacja zmie-
niła się zupełnie. Apostołowie do-
świadczyli czegoś, co spowodowa-
ło w nich całkowitą zmianę. To był 
ostatni etap przygotowujący ich do 
zadania, jakie mieli wykonać.

A gdyby tak odnieść tę sytu-
ację do nas, którzy żyjemy w dzi-
siejszym świecie. Nic prostsze-
go. Wystarczy zrobić jedno, żeby 
znaleźć się w podobnej sytuacji i 
mieć szansę na przeżycie czegoś, 
co może mocno wpłynąć na na-
sze życie. A jeżeli jeszcze przygo-
tuję się do tego odpowiednio, to ta 
szansa na zmianę wydaje się być 
bardzo duża. Wszystko już zostało 
przygotowane. Tylko ja muszę zro-
bić wszystko, żeby być gotowy. Aż 
dziw bierze, że ta sytuacja nadarza 
się codziennie. Aż strach bierze, 
że tak mało ludzi z niej korzysta. 
Szkoda. Bo to nic wielkiego, 
żeby przyjść na mszę świętą. Ale 
odpowiednio uczestniczyć w 
niej to wielka rzecz. Dla mnie 
największa.

Ks. Grzegorz Podlaski

5  nowych  lektorów  
w parafii pw. Wniebowzięcia 
NMP w Nowogardzie

Dnia 28 marca w  Wielki  
Czwartek podczas Mszy świę-
tej Krzyżma  w  Katedrze pw. 
św. Jakuba Apostoła w Szcze-
cinie, miało  miejsce wprowa-
dzenie ministrantów  w posłu-
gę lektora. Grupa z całej Archi-
diecezji Szczecińsko-Kamień-
skiej liczyła  około  300 mini-
strantów na lektorów. Wśród 
nich była  5  osobowa grupa 
ministrantów z naszej  Parafii 
pw.  Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi  Panny w  Nowogar-
dzie.

Do posługi lektorskiej przy-
gotowywali  się oni na Kur-
sie Lektorskim  zorganizowa-
nym przez Arcybiskupie Wyż-
sze Seminarium Duchowne 
w Szczecinie, przez 6 tygodni 
Wielkiego Postu w każdą so-
botę  pod ścisłym okien księ-
ży, którzy na co dzień zajmują 
się formacją  kleryków,  prze-
bywających w  seminarium, a 
także przez samych kleryków.  
W ramach kursu prowadzono 
zajęcia z formacji: wewnętrz-
nej, biblijnej, liturgicznej i fo-
netycznej.

Kurs nauczył ich bardzo wie-
lu nowych rzeczy, o których 
wcześniej nie wiedzieli  i po-
zwolił im zdobyć cenne wska-
zówki oraz sugestie księży pro-
wadzących. W kursie uczestni-
czyli ministranci  z całej Archi-
diecezji Szczecińsko - Kamień-
skiej,  którzy nawzajem so-

bie pomagali w eliminowaniu 
trudności związanych głównie 
ze występującym stresem, któ-
ry na początku każdy z  nich  
posiadał.  Na koniec kursu, 
każdy z nich  otrzymał oficjal-
ny dokument o ukończonym 
kursie lektorskim. Upraw-
nia on ich  do czytania Słowa 
Bożego w każdej świątyni. Na 
Mszę świętą  Krzyżma udali-
śmy się do Katedry w Szcze-
cinie  wraz z naszym   Księ-
dzem  Proboszczem Grzego-
rzem Legutko, i ze mną -  ich 
opiekunem księdzem Rober-
tem Dąbrowskim oraz z na-
szymi przedstawicielami ro-
dzin, aby złożyć przyrzeczenia 
lektorskie. Zewnętrznym zna-
kiem  dla nich było otrzymanie  
alby i  Błogosławieństwo z rąk 
Księdza Arcybiskupa Andrzeja 
Dzięgi oraz biskupów pomoc-
niczych. 

Wszyscy jesteśmy dumni 
i pełni radości z tego, że Pan 
Bóg nieustannie powołuje wy-
brane osoby, aby ich ustami 
proklamować i obwieszczać 
swoje Słowo życia.      Dzięku-
jemy Bogu, że  mamy w naszej  
parafii nowych lektorów, któ-
rzy swoją pokorną posługą sło-
wa, będą ubogacać liturgię  w 
naszej Parafii pw. Wniebowzię-
cia NMP w Nowogardzie. 

Opiekun Ks. Robert Dąbrowski 
wraz z nowymi lektorami 
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wYPoŻYCZALNiA 
DVD

PHU mirAN
ul. 5 marca 5A   

nowogard 
tel. 600 354 083

Codziennie 
pn-sb 12-19.30

Niedziela nieczynne
wypożyczanie od soboty 

do poniedziałku za cenę doby

Ze smutkiem przyjęłyśmy wiadomość 
o śmierci w dniu 2 kwietnia naszej koleżanki 

śp. Marianny Żelizko
Żegnaj Marianno, pozostaniesz 

w naszych sercach i naszej pamięci.
Wyrazy głębokiego współczucia 

Rodzinie zmarłej 
składają

koleżanki ze Stowarzyszenia Kobiet 
z Problemami Onkologicznymi „Lila - Róż” w Nowogardzie

Serdeczne wyrazy współczucia i głębokiego żalu

Pani Barbarze Podbiegło
z powodu śmierci mamy

w imieniu swoim i pracowników 
Urzędu Miejskiego w Nowogardzie

składają
Przewodniczący Rady Miejskiej   Zastępca Burmistrza Nowogardu   Burmistrz Nowogardu

                Antoni Bielida                               Damian Simiński                            Robert Czapla 

Bogusław Rożek, lat: 64, zmarł 28.03.2013r, pogrzeb 30.03.2013r, po-
grzeb odbył się na cmentarzu w Nowogardzie 

Salomea Woźniak, lat: 85, zmarła: 29.03.2013r, pogrzeb: 02.04.2013r, 
pogrzeb odbył się na cmentarzu w Nowogardzie. 

Maria Galińska, lat 103, zmarła 31.03.2013r, pogrzeb: 03.04.2013r,  
pogrzeb odbył się na cmentarzu w Nowogardzie. 

Anna Węgrzyniak, lat 68, zmarła 01.04.2013r, pogrzeb: 03.04.2013r,  
pogrzeb odbył się na cmentarzu w Nowogardzie. 

Marianna Żelisko, lat 75, zmarła 02.04.2013r, pogrzeb: 04.04.2013r,  
pogrzeb odbył się na cmentarzu w Nowogardzie. 

Tadeusz Bureć, lat 71, zmarł 30.03.2013r, pogrzeb: 05.04.2013r,  po-
grzeb odbędzie się o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie. 

Aleksandra Kaleta, lat 61, zmarła 02.04.2013r, pogrzeb: 05.04.2013r,  
pogrzeb odbędzie się o godz. 16:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

 Helena Rojek, lat 87, zmarła 02.04.2013r, pogrzeb: 05.04.2013r,  po-
grzeb odbędzie się o godz. 12:00 na cmentarzu w Nowogardzie. 

Stanisław Skowron, lat 92, zmarł 04.04.2013r, pogrzeb: 06.04.2013r,  
pogrzeb odbędzie się o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogardzie. 

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

 w tych dniach odeszli do wieczności 

Dzień Świętości Życia  
w Nowogardzie
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego w naszym mieście od trzech lat wiąże się z 
Dniem Świętości Życia organizowanym przez młodzież zrzeszoną w nieformal-
nej grupie „Donum Vitae”. Chcąc, aby przesłanie tego dnia mogło dotrzeć do 
jak największej liczby ludzi, zachęcamy do czynnego włączenia się w przeżywa-
nie tego dnia razem z nami! 

Hasłem przewodnim tego-
rocznej akcji tj. „Via Lucis” z 
łac. Droga Światła pragniemy 
nawiązać do bardzo złudnego 
współczesnego myślenia. Mia-
nem oświecenia uważa się źle 
pojęty postęp (aborcja, euta-
nazja, in vitro itp.), który pró-
buje przyćmić naukę płynącą z 
Ewangelii i odciągnąć nas od 
Chrystusa. Zadaniem Katoli-
ków jest wskazać drogę, którą 
był i jest On sam – źródło życia 
i prawdy. Rzucimy nowe świa-
tło, na problemy współcze-
snej cywilizacji. Przyoblecze-
my się w puklerz i tarczę, którą 
jest nasz Pan Bóg  i zmierzymy 
się z kłamstwami dotyczącymi 
ludzkiego życia propagowany-
mi przez masowe media. 

8 Kwietnia w miejskiej bi-
bliotece im. Stefana Żerom-
skiego w Nowogardzie o godzi-
nie 18:00 odbędzie się otwarcie 
wystawy „Rycerze Życia”. Bę-
dzie to pierwszy punkt zwią-

zany z obchodem Dnia Świę-
tości Życia. Celem wystawy 
jest zwrócenie uwagi na war-
tość każdego życia ludzkiego i 
angażowanie się w obronę ży-
cia przez różnych ludzi na róż-
nych płaszczyznach troszcząc 
się o nie oraz ukazując jego 
godność i wartość. Wśród 12 
postaci znajduje się m.in. bł. 
Jan Paweł II, Matka Teresa z 
Kalkuty czy Janina Ochojska. 
Każdy, kto odwiedzi wystawę 
w dniu otwarcia otrzyma upo-
minek!

Zwieńczeniem Dnia Święto-
ści Życia będzie Droga Świa-
tła (godzina 19:00), czyli nabo-
żeństwo paschalne wzorowa-
ne na znanej wszystkim Dro-
dze Krzyżowej oraz Msza św. 
z Życiem bez prądu (godzina 
20:00) w najstarszym nowo-
gardzkim Kościele, podczas 
której będzie można podjąć 
duchową adopcję. 

Wiele osób zapewne zasta-

nawia się, dlaczego Msza św. 
z możliwością podpisania du-
chowej adopcji nosi taką spe-
cyficzną nazwę. Dlaczego z ży-
ciem to chyba jest jasne, po-
nieważ modlimy się „za ży-
ciem|”. Ale dlaczego „bez prą-
du”? Otóż kościół rozświe-
tli się naturalnym blaskiem 
świec. Każdy z uczestników 
nabożeństwa oraz euchary-
stii otrzyma do ręki światło – 
mały płomień symbolizujący 
bezbronność ludzkiego życia, 
które należy chronić. Jest taka 
pieśń „W ciemności, idziemy 
w ciemności do źródła Twoje-
go życia”, która dobrze oddaje 
nastrój tej Mszy św. Jezus jest 
Naszym światłem, a także źró-
dłem życia, bo tylko On daje 
nam wszystkim życie i je pod-
trzymuje.  

Jeszcze raz serdecznie zachę-
camy do włączenia się w tego-
roczne obchody Dnia Święto-
ści Życia!

Witam Drogich Czytelników. 
Nadchodzi kolejny weekend, 
wiec chciałbym Państwu na te 
dni polecić dwie pozycje filmo-
we. Pierwszą z nich jest niezwy-
kle pasjonujący, zrealizowany z 
rozmachem futurystyczny thril-
ler akcji

 „LOOPER – PĘTLA CZA-
SU”. W roku 2072 podróże w 
czasie są już rzeczywistością. 
Pomimo, iż władze uznały je za 
nielegalne, to organizacje prze-
stępcze wykorzystują je do eli-
minacji niewygodnych ludzi. 
Kiedy więc mafia chce się kogoś 
pozbyć, wysyła go w przeszłość 
gdzie „looper” – płatny zabójca 
oczekuje na wykonanie zlecenia. 
W roku 2042 najlepszy z Loope-
rów otrzymuje zadanie: zlikwi-
dować przysłanego z przyszło-
ści mężczyznę o imieniu Joe. 
Problem w tym, że rozpozna-
je w nim samego siebie. Chwi-
la wahania kosztuje go bardzo 
wiele – cel ucieka, a zlecenio-
dawcy z przyszłości nie toleru-
ją najmniejszej wpadki. W roli 
głównej występuje fenomenalny 
BRUCE WILLIS. Film dostęp-
ny na blu-ray i dvd.

W tym tygodniu miał premie-
rę chwytający za gardło, dramat 
Władysława Pasikowskiego 

„POKŁOSIE”. Franciszek Ka-
lina (Ireneusz Czop) po latach 
emigracji przyjeżdża do Pol-
ski, zaalarmowany wiadomo-
ścią, że jego młodszy brat (Ma-
ciej Stuhr) popadł w konflikt z 
mieszkańcami swojej wsi. Po 
przyjeździe odkrywa, że przy-
czyną jest mroczna tajemnica 
sprzed lat. Skłóceni od lat bracia 
próbują dojść prawdy. Prowa-
dzone przez nich śledztwo za-
ostrza konflikt, który przeradza 
się w otwartą agresję. Ujawnio-
na tajemnica odciśnie tragicz-
ne piętno na życiu braci i ich są-
siadów. Film jest inspirowany 
prawdziwymi wydarzeniami. 

Film dostępny na nośnikach 
dvd.  Dziękuję i  życzę miłego 
oglądania. 

Mirosław Hnatów
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Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca

Zaprasza do udziału w projekcie:
„Wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego Gminy Nowogard”
 Celem realizowanego projektu jest wspieranie zatrudnienia poprzez: 
podnoszenie kwalifikacji zawodowych; zachęcanie do tworzenia nowych 
firm; popularyzację przedsiębiorczości i samo zatrudnienia oraz promowa-
nie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców gminy. 
 Projekt skierowany jest do dwóch grup adresatów:

I. Bezrobotnych chcących podnieść swoje kwalifikacje oraz uzyskać przy-
uczenie do zawodu ,, Technologa robót wykończeniowych w budownictwie” 
i otworzyć własną działalność gospodarczą,
II. Posiadających własną firmę remontowo-budowlaną i zamierzających 
zatrudnić przygotowane do zawodu osoby bezrobotne w realizacji usług 
budowlanych. 
 Projekt zakłada przeprowadzenie 120 godzin bezpłatnych zajęć 
szkoleniowych obejmujących program kursu ,,Technolog robót wykończe-
niowych w budownictwie” i warsztatów zakładania własnej firmy pod na-
zwą ,,ABC Przedsiębiorczości”.
          Uczestnicy projektu zainteresowani uruchomieniem swojej firmy w 
budynku  CEiP ,,PROFIT”, otrzymają  do 50 % zniżki stawki bazowej czyn-
szu  za wynajmowany lokal, w okresie pierwszych 3 miesięcy  działalności 
gospodarczej.
Trzecia już edycja projektu realizowana będzie od marca do grudnia 2013 
roku. 
 Druk zgłoszenia i szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzy-
skać osobiście w Sekretariacie CEiP ,,Profit”SzF TPP w Nowogardzie ul. 
Wojska Polskiego 3,  telefonicznie tel.91 39 20 891,fax 9139 20 891 lub na 
stronie www.profit.nowogard.pl, e-mail: rcp_nowogard@o2.pl
Serdecznie zapraszam !
    Dyrektor CEiP „Profit’”          PROJEKT DOFINANSOWANY JEST              
  SzF TPP w Nowogardzie ZE ŚRODKÓW GMINY NOWOGARD 
       Jerzy Jabłoński 

Transport na terenie miasta GRATIS • Akceptujemy karty płatnicze • SERDECZNIE ZAPRASZAMY
ul. ARMI I KRAJOWEJ 49 • • Tel./fa x 91 39 21 470NOWOGARD

Oferujemy montaż oraz transport zakupionych u nas mebli

NOWOŚCI
w OFERCIE

1497,- 1749,-

ORIUSSYSTEM ORIUS
kolor dąb latte
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Rozmowa z nową komendant policji w Nowogardzie podinsp. Małgorzatą Figurą 

W kwestii narkotyków będę bezwzględna
Jak już informowaliśmy, nowym komendantem Komisariatu Policji w Nowogardzie, została  podinspektor Małgorzata Figura, dotych-
czas pracująca w Komendzie Powiatowej Policji w Goleniowie. To pierwsza kobieta na tym stanowisku w historii  nowogardzkiej jed-
nostki. Z nową panią komendant rozmawiamy między innymi o tym,  jakie zadania postawiła sobie obejmując funkcję szefa nowo-
gardzkiej policji. 

Marcin Simiński: Zanim 
wpuszczono mnie do pani ga-
binetu, trwała poranna od-
prawa z policjantami. Co 
pani powiedziała podczas 
niej swoim nowym podwład-
nym? 

Podinsp.  Małgorzata Figu-
ra: Pierwsza odprawa odbyła 
się we wtorek. Miała bardziej 
powitalny charakter, związany 
z objęciem przeze mnie stano-
wiska komendanta. Przywita-
łam się z policjantami, ale tak-
że lokalną władzą, zarówno z 
Nowogardu, jak i Osiny. Obej-
rzałam jednostkę. U boku ko-
mendanta powiatowego i jego 
zastępy zwiedziłam miasto. 
Muszę powiedzieć, że Nowo-
gard mi się podoba. Wygląda 
jak miasto na prawach powia-
tu. Zresztą tutaj chodziłam do 
liceum. Znam te okolice. Nato-
miast wracając do pytania, to 
dzisiejsza odprawa miała już 
bardziej służbowy charakter. 
Na razie jednak skupiam się na 
tym, aby dobrze poznać zało-
gę. 

Czy podczas objazdu po 
mieście, były komendant 
nowogardzkiego komisaria-
tu szepnął pani do ucha kilka 
wskazówek? 

Nie. Komendant wskazy-
wał mi miejsca, których mogę 
nie znać. Pokazywał mi, gdzie 
znajdują się najważniejsze in-
stytucje w mieście. Mówił o 
tym co zaczął wdrażać, co robił 
i co z tego mogę kontynuować. 
Tak jak już powiedziałam, jest 
jednak za wcześnie na to, by 

mówić o konkretach. Chcia-
łabym się najpierw zapoznać 
z komisariatem, pracującymi 
tutaj ludźmi, z tym, jakie mają 
obowiązki. Później, sama już 
ze swoimi pracownikami będę 
poznawała miasto i jego zagro-
żenia. Oczywiście, mam swo-
ją wizję kierowania jednostką i 
pracowania nad poprawą bez-
pieczeństwa tutejszych miesz-
kańców, ale na razie nie pozna-
łam jeszcze tak dobrze otocze-
nia, by o tym mówić. 

To dość ogólnikowe stwier-
dzenia. Czymś jednak mu-
siała pani przekonać komen-
danta powiatowego i komisję 
konkursową, by wygrać po-
stępowanie rekrutacyjne? W 
końcu wygrała pani z dwoma 
kandydatami, którzy pracu-
ją w Nowogardzie i znają to 
miasto lepiej. Proszę zatem 
zdradzić, jakie zadania po-
stawiła sobie pani obejmując 
funkcję szefa nowogardzkiej 
policji?

Konkurs polega na tym, że 
każdy przedstawia swoje kon-
cepcje, cele, które chciałby 
wdrożyć. Analizując sytuację 
kadrową jednostki w Nowo-
gardzie, a więc ilość branych 
zwolnień lekarskich, wakatów, 
obłożenia pracą w poszczegól-
nych referatach, czy kondycji 
urządzeń służących do pracy, 
oparłam koncepcję na zniwe-
lowaniu tych braków. Trwają 
prace nad zmianą minimalnej 
kwoty, od której wszczyna się 
postępowanie karne z 250 zł 
do 1 tys. zł. Do tego też musi-

my się przygotować. Zapropo-
nowałam więc pewne kadro-
we rozwiązania. Wskazałam, w 
których obszarach należy uzu-
pełnić policjantów i doposażyć 
ich miejsca pracy, a gdzie od-
jąć, przesunąć do innych zajęć.  
Nie mniej jednak nie zapomi-
nałam o realizacji zadań posta-
wionych nam przez Komen-
dę Główną Policji. Z tego też 
jesteśmy rozliczani. Jednym z 
priorytetów jest praca nad na-
szym wizerunkiem i jakością 
obsługi interesanta. Nad tym 
chcę popracować. Oczywiście 
w naszym zawodzie empa-
tia nie jest wskazana, ale waż-
ne jest to, w jaki sposób oby-
watel jest obsługiwany, nawet 
przy najdrobniejszych, proza-
icznych sytuacjach. Będę rów-
nież chciała kontynuować do-
brą współpracę z samorządem. 
Spełniać oczekiwania miesz-
kańców Nowogardu. Chcia-
łabym w jakiś sposób dopro-
wadzić do tego, by policjan-
ci i pracownicy tej jednostki 
wykonywali swoje obowiązki 
w komfortowych warunkach. 
Tak, żeby ta praca stawała się 
ich pasją i dawała satysfakcję. 
Wiem, że brzmi to jak teoria, 
ale chcę wprowadzić to w ży-
cie. Uważam bowiem, że „z 
niewolnika nie ma pracowni-
ka”. 

Nie jest jednak tajemni-
cą, że policjanci zmusza-
ni są często do wykonywa-
nia swojej pracy w dość spar-
tańskich warunkach. Braku-
je papieru do drukarki i tego 
wykorzystywanego w toale-
cie. Powszechnie też wiado-
mo, że funkcjonariuszy jest 
za mało – dla przykładu, w 
Nowogardzie w ciągu nocy 
bezpieczeństwa w całej gmi-
nie strzeże jeden patrol. Czy 
wspominając o poprawie wa-
runków pracy, miała pani na 
myśli także te sprawy? 

Myślę, że nowogardzcy po-
licjanci mają dobre warunki 
pracy, przynajmniej te loka-
lowe. Oczywiście będę nadal 
zabiegała o doposażenie poli-
cji i wsparcie samorządów lo-
kalnych, gdyż bezpieczeństwo 
jest naszą wspólną sprawą. To 
o czym pan mówi, jest bar-

dzo ważne. Wpływa bowiem 
na komfort pracy. Na pewno 
wsparcia wymaga sprzęt kom-
puterowy używany w nowo-
gardzkim komisariacie. Będę 
robiła wszystko, aby go wy-
mienić, albo chociaż doposa-
żyć. Myślę, że to też przyczy-
ni się do efektywniejszej pra-
cy. Jeśli chodzi o wakaty, to tak 
jak mówiłam wcześniej, planu-
ję na razie drobne przeorgani-
zowanie referatów. 

Co ma pani konkretnie na 
myśli? 

Chcę bliżej przyjrzeć się 
pracy referatu kryminalnego.  
Będę chciała podzielić tę ko-
mórkę na pracowników typo-
wo biurowych i tych w terenie. 

A czy szykuje pani jakieś 
zmiany w pionie kierowni-
czym komisariatu?  

Nie chcę zaczynać od zmian. 
Nie przywiozłam „nikogo w 
teczce”. Przyjechałam sama i  w 
pierwszym okresie mojej pra-
cy na tym stanowisku, chcia-
łabym zapoznać się z moimi 
podwładnymi. Na dzisiaj ta-
kich decyzji nie ma. 

Wiele mówi pani o współ-
pracy z lokalną władzą. Ja 
mam jednak takie wrażenie, 
że wyciąganie przez policję 
ręki do samorządów po pie-
niądze sprawia, że służba ta 
traci pewną niezależność, sta-
je się niewolnikiem miejsco-
wych polityków. W zamian za 
dobrą współpracę przymyka 
oko na nieodśnieżone drogi, 
chodniki, dziury w jezdniach, 
które wprost stwarzają zagro-
żenie dla obywateli. 

Ja myślę, że policja powinna 
być apolityczna. Każdy funk-
cjonariusz, który jest w czyn-
nej służbie, z mocy prawa nie 
może być członkiem żadnej 
partii. Nie chciałabym popaść 
w takie zależności. Decentra-
lizacja władzy sprawia jednak, 
że wiele obowiązków spada na 
władze samorządowe. Wszy-
scy musimy zatem zrozumieć, 
że bezpieczeństwo to nie jest 
tylko sprawa policji, ale wła-
śnie lokalnej władzy, społe-
czeństwa, czy też mediów, któ-
re pan reprezentuje. Nie jest 
jednak tak, że w zamian za do-
datkowe dofinansowanie, na 

ulicach nie widzimy, gdy pew-
ni ludzie łamią prawo. 

Jak pani postrzega rolę me-
diów w społeczeństwie? Mam 
tu na myśli szczególnie dzia-
łania prewencyjne i profilak-
tykę, a więc zadania, w któ-
rych mimo woli obie te „in-
stytucje” się  często uzupeł-
niają?

W XXI wieku nie wyobra-
żam sobie, żeby coś takiego 
jak media nie istniało. Są jed-
nak pewne sytuacje, kiedy na-
sza współpraca jest ograniczo-
na. Za politykę informacyjną 
odpowiada rzecznik prasowy. 
Na tym stanowisku też szyku-
ją się zmiany, jak zapewne pan 
już wie. Myślę, że nowa pani 
rzecznik, sprawdzi się rów-
nie dobrze na tym stanowisku. 
Zresztą już o tym z nią rozma-
wiałam. Planuję, aby przyje-
chała na jeden dzień do No-
wogardu. Poznała specyfikę 
pracy tej jednostki, co też jest 
ważne przy przekazywaniu in-
formacji publicznych. Ważne 
jest jednak, aby zarówno me-
dia, jak i policja, nawzajem ro-
zumiały swoją rolę. Wówczas 
współpraca między nami z 
pewnością będzie służyła spo-
łeczeństwu. Wierzę, że uda 
nam się zachować te relacje na 
tak dobrym jak dotychczas po-
ziomie. Zresztą, to opłaca się 
zarówno policji, jak i mediom. 
My możemy się pochwalić tym 
co robimy, a państwo macie 
materiał. 

Z pewnością jeszcze wie-
le razy będziemy prosili pa-
nią o informacje, czy komen-
tarz dla DN. Ta rozmowa ma 
jednak przede wszystkim na 
celu zaprezentować pani oso-
bę szerokiemu gronu czytel-
ników. Czy może się zatem 
pani przedstawić mieszkań-
com Nowogardu i Osiny? 

Pochodzę z Nastazina, koło 
Maszewa. Od wielu lat miesz-
kam jednak w Szczecinie. Z 
wykształcenia jestem pedago-
giem. Ukończyłam Uniwersy-
tet Szczeciński.  W Nowogar-
dzie kończyłam liceum przy 
ul. Wojska Polskiego. Wówczas 
nawet nie wiedziałam, że tak 
blisko znajduje się komi-
sariat policji. Znam więc 

podinsp. Małgorzta Figura
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Nasi przedsiębiorcy – Mieczysław Wichurski

Mam trzy prośby i jedno życzenie 
Szacunek dla innych ludzi powinien być w miejscu pracy normą, niezależnie od roli, rangi, czy nałożonych obowiązków. Nowogardzki 
przedsiębiorca Mieczysław Wichurski uważa, że uprzejmość jest najlepszym „chwytem” w sprzedaży oraz reklamowaniu swoich pro-
duktów. Firma REMBUD funkcjonuje na nowogardzkim rynku od 1993 roku, zaś jej siłą handlową jest nie tylko urozmaicony asorty-
ment towaru zgromadzonego w salonie, ale i ludzka uprzejmość. 

Dziennik Nowogardzki: W 
Nowogardzie, nawet w pobli-
żu pana salonu, funkcjonują 
podobne co do asortymen-
tu sklepy czy hurtownie. Jak 
pan sobie radzi. Czy to prze-
szkadza?  

Mieczysław Wichurski – 
Rzeczywiście, w pobliżu jest 
taka hurtownia, ale moje rela-
cje z tą hurtownią jak i innymi 
są jak najbardziej poprawne, 
gdyż opierają się w większym 
lub mniejszym stopniu na obo-
pólnej współpracy. Toteż nie 
przeszkadzamy sobie w prowa-
dzeniu swoich businessów. 

Myślę, że to godna naśla-
dowania postawa, ale wcho-
dząc już w bezpośredni te-
mat naszej rozmowy, to zapy-
tam najpierw o początki pana 
działalności? 

Rozpoczęcie działalności fir-
my datuję na rok 1993. Dlatego 
już niedługo będziemy obcho-
dzić j 20 lecie. Ale zanim firma 
tu się znalazła na ulicy Wartc-
kiej, to dwukrotnie się przeno-
siła, by ostatecznie osiąść tutaj 
w tym miejscu już na stałe. Ro-
dzaj działalności podyktowa-
ny był moimi zainteresowania-
mi oraz umiejętnościami, które 

nabyłem w poprzedniej pracy, 
czyli jeszcze w dużym przed-
siębiorstwie państwowym PBO, 
to tam przechodziłem następu-
jące stanowiska od zaopatrze-
niowca, kierownika zaopatrze-
nia do wiceprezesa, już w okre-
sie restrukturyzacji, którą firma 
przechodziła. Po drodze byłem 
jeszcze przewodniczącym rady 
pracowniczej. I tak to dopro-
wadziło mnie do tego, że stałem 
się lokalnym przedsiębiorcą, 
który ma firmę rodzinną i do 
dziś w niej pracuje i bywa nie-
mal każdego dnia.”Budowlan-
ka” to dziedzina, którą zawsze 
się interesowałem. Dlatego mój 
wybór był oczywisty. 

Wchodząc do firmy można 
zauważyć nie tylko różnorod-
ność asortymentu, ale i oka-
zywaną uprzejmość ze strony 
pracowników?

Ta firma jest firmą typowo 
rodzinną. Krótko mówiąc je-
steśmy dla siebie jak sami swoi. 
Dlatego też odniósł pan takie 
dobre wrażenie. Chcę powie-
dzieć, że kultura obowiązu-
je wszystkich, a  szczególnie w 
handlu, gdzie uprzejmość do 
klienta zawsze powinna być 
na pierwszym miejscu -cóż „ 
Jak cię widzą, tak cię piszą”. 
Ta uprzejmość wychodzi z nas 
samoczynnie, ale to nie ozna-

cza, że jest zawsze „różowo”, 
bo gdy są jakieś sytuacje sporne 
czy trudne, to oczywiście bar-
dzo konkretnie wtedy rozma-
wiam z pracownikiem o swo-
ich spostrzeżeniach czy wątpli-
wościach, które zauważyłem w 
jego pracy. 

Mówiło się, że reklama 
dźwignią handlu, ale okazu-
je się, że również uprzejmość. 
Zainteresowała mnie też na-
zwa – dlaczego Rembud? 

A może właśnie najbardziej 
uprzejmość. Co do nazwy, to 
zrodziła się ona w mojej gło-
wie? Słowa REM, BUD, to nic 
innego jak połączenie słowa: re-
montowo-budowlany.  Z tą na-
zwą funkcjonujemy od począt-
ku najpierw na ulicy Boh. War-
szawy, potem na Osiedlowej 
i obecnie od 13 lat właśnie na 
ulicy Wartckiej

Salony ze sprzedażą tego 
typu asortymentu, w jakimś 
stopniu są uzależnione od 
pór roku?

Nie jest żadnym zaskocze-
niem stwierdzenie, że okres zi-
mowy dla budownictwa w za-
sadzie nigdy nie był dobrym. 
Dobrze, że są prowadzone 
mimo niekorzystnej pory, jakieś 
elementy inwestycji budowla-
nych pod dachem. To dzię-
ki temu mój salon, czy inny, 

może mieć zbyt, ale nie ukry-
wam, że jest teraz bardzo cięż-
ko. Niemniej, czekamy na wio-
snę, bo właśnie o tej porze na-
sza działalność się „rusza” i te 
obroty się zwiększają.

Wiosna, to najlepszy czas na 
wykonanie poważniejszych 
remontów, czy też drobnych 
prac remontowo-budowla-
nych. Czasem aby odnowić 
wnętrze pomieszczenia, wy-
starczy drobny remont, któ-
ry zmieni wizerunek domu 
czy też pomieszczenia. Ale by 
tak się stało potrzebne są nie-
zbędne różnego rodzaju far-
by i inne materiały? 

Całkowicie się z tym zgadzam. 
Dlatego mój salon ma bardzo 
dużą gamę tych właśnie potrzeb-
nych artykułów. Do tych naj-
ważniejszych mogę wymienić: 
glazurę, terakotę, farby, arma-
turę łazienkową, szafki łazien-
kowe, kabiny łazienkowe, wan-
ny czy to z opcją masażu czy 
nie- także od bardzo różnych 
producentów, nadto panele pod-
łogowe i różnego rodzaju mate-
riały budowlane. Duży nacisk 
kładę na asortyment związany z 
wystrojem łazienki, czego dowo-
dem jest np. specjalna ekspozycja 
łazienek w naszym sklepie. Istot-
ną półką jest półka z wszelkimi 
silikonami czy klejami. 

Miczesław Wichurski przed salonem na  ulicy Wartckiej

trochę Nowogard, chociaż 
miasto się bardzo zmieni-

ło. Służbę w policji zaczęłam 
w 1991 roku, od pracy w jed-
nej z Komend  Rejonowych w 
Szczecinie. Pracowałam w wy-
dziale prewencji. Po ukończe-
niu dodatkowych kursów zaj-
mowałam się osobami nielet-
nimi. Później pracowałam w 
wydziale kryminalnym tej-
że komendy. Zajmowałam się 
jednymi z cięższych działów, 
czyli przestępstwami przeciw-
ko mieniu i życiu. Pamiętam, 
że wówczas byłam jedyną ko-
bietą na takim stanowisku w 
tej komendzie.  Zresztą w tam-
tych czasach kobiety przyjmo-
wane były najczęściej do ru-
chu drogowego. Po  reorgani-
zacji struktury w policji, prze-
niosłam się do Komendy Wo-
jewódzkiej, do wydziału pre-

wencji. Tam pracowałam dość 
długo. Zajmowałam się głów-
nie nieletnimi, narkotykami, 
profilaktyką. Poznałam także 
wszystkie komendy  powiato-
we w regionie i ich szefów, po-
nieważ  prowadziłam w tym 
czasie wiele szkoleń. Sama też 
lubię podnosić swoje kwalifi-
kacje. Ukończyłam wiele kur-
sów, zarówno krajowych, jak i 
zagranicznych m.in. na temat 
przeciwdziałania narkoma-
nii oraz mediacji. Jako jedna z 
dwóch osób z Polski, uczestni-
czyłam w  „międzynarodowej 
radzie prewencji ds. bezpie-
czeństwa”. W kolejnych latach 
przeniosłam się do Komen-
dy Powiatowej w Goleniowie, 
gdzie pełniłam funkcję zastęp-
cy naczelnika Wydziału Pre-
wencji i Ruchu Drogowego w 
Komendzie Powiatowej Poli-

cji w Goleniowie. Prywatnie, 
lubię czytać książki i obejrzeć 
dobry film. Lubię także jaz-
dę motocyklem. Pragę jednak 
podkreślić, że moją największą 

pasją jest praca. Bez niej nie 
wyobrażam sobie życia. 

Wiedza o narkotykach 
może się pani przydać. Po-
wszechnie wiadomo, że No-

wogard to miasto kojarzone 
zarówno z produkcją, jak i di-
lerstwem używek. Czy będzie 
na to pani zwracała szczegól-
ną uwagę? 

Rzeczywiście w Nowogar-
dzie zauważamy ten problem. 
Prowadzimy w związku z tym 
kilka postępowań. Pamiętam, 
że kiedyś pracując jeszcze w 
Komendzie Wojewódzkiej po-
licji, uczestniczyłam w  bada-
niach  fokusowych dotyczą-
cych problematyki narkoma-
ni.  Wykazały one  miasta spo-
za Szczecina, z których środki 
odurzające  trafiały na szcze-
ciński rynek.  Jednym z wy-
mienianych był właśnie Nowo-
gard, ze względu na odległość. 
Chcę jednak stanowczo powie-
dzieć, że w kwestii narkotyków 
będę bezwzględna. 

rozmawiał Marcin Simiński 

Wejście do Komisariatu Policji w Nowogardzie przy ul. Wojska Polskiego
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Rodzinna Załoga salonu Rembud

A klienci? Jacy tu przy-
chodzą i jakie mają wy-

magania?
Naprawdę są różni, ale mam 

grupę, która odwiedza mnie tu 
regularnie i zaopatruje się w 
potrzebne rzeczy. Przychodzą 
tu też takie osoby, które usły-
szały od innych, że mamy do-
bry towar i miłą obsługę, która 
w profesjonalny sposób doradzi 
co najlepiej kupić, by służyło, a 
nie przynosiło rozczarowanie.

To rzeczywiście spory wy-
bór, który powinien zaintere-
sować klientów, ale również 
wspomniał pan o możliwości 
wyposażenia czy zaprojekto-
wania łazienki? 

Tak, to prawda. Ale moja rola 
jest tutaj lekko ograniczona, 
gdyż mój salon jedynie wyposa-
ża według projektu wszelkie ła-
zienki czy też aneksy kuchenne. 
Natomiast prace już typowo re-
montowo-projektowe kieruję do 
moich współwykonawców, któ-
rzy bezpośrednio je wykonu-
ją. Ale najpierw robimy bardzo 
dokładny wywiad oraz projekt 
łazienki, uwzględniając suge-
stie klienta w miejscu inwesty-
cji,  którego staramy się obsłu-
żyć kompleksowo.

Salony czy też sklepy w ta-
kich małych miastach jak 
nasze, muszą konkurować z 
wielkimi marketami. Na ra-
zie u nas najczęściej jest to 
branża spożywcza, ale co to 
będzie, gdy pojawi się tu mar-
ket z artykułami budowlany-
mi? 

Jestem prawie przekonany, że 
te firmy które prowadzą tego 
typu działalności jak moja, to 
albo znajdą się wtedy w stanie 
stagnacji albo likwidacji. Po-
wiem bardzo dosadnie, to byłby 
przysłowiowy gwóźdź do trum-
ny w mojej branży. Absolut-
nie! nie jestem za tym, by w na-
szym mieście powstał taki mar-

ket. Jego działalność zabierze 
mi, jak również  moim kolegom 
źródło utrzymania i chleb. Bez-
robocie w naszym rejonie, czy 
gminie jest bardzo duże, toteż 
poprzez takie decyzje zwiększa-
my je, my widzimy jak sukce-
sywnie z Nowogardu wyjeżdża-
ją młodzi ludzie albo na stałe, 
albo na jakiś czas za pracą.

Właśnie młodzi czy też w 
średnim wieku dość zauwa-
żalnie opuszczają Nowogard 
szukając lepszego bytu. A w 
pana firmie jak to jest. Czy 
pracują  u pana młodzi lu-
dzie? 

Zacznę od tego, że jest to fir-
ma rodzinna. Dlatego też jest 
najłatwiej w niej funkcjonować 
i pracować. Co do liczby 
pracowników, to zatrudnione 

są obecnie 4 osoby i są to człon-
kowie mojej rodziny. Ale mu-
szę też wspomnieć o byłych pra-
cownikach, a także uczniach 
którzy kiedyś z nami pracowali 
lub odbywali praktyki. A teraz 
albo pracują za granicą lub po-
szli inną drogą zawodową. Nie-
mniej, bardzo serdecznie chciał-
bym tym wszystkim dotychczas 
zatrudnionym i obecnym  pra-
cownikom czy uczniom serdecz-

nie podziękować. 
Niestety czas jest nieubła-

gany. Dlatego zbliżamy się 
powoli do końca wywiadu. 
Zapytam jeszcze o pana per-
spektywy na przyszłość oraz 
kwestie obciążeń podatko-
wych? 

Przede mną wielki czas, bo 
zbliżam się niebawem do eme-
rytury i kiedyś firmę przekażę 
moim dzieciom. Dlatego przed 

tym ważnym okresem, chciał-
bym jeszcze rozbudować  po-
mieszczenia i zwiększyć ku-
baturę salonu oraz wzbogacić 
asortyment, o tak zwaną sto-
larkę budowlaną. Dlatego zło-
żyłem już stosowne dokumen-
ty i prośby o pozwolenia,  sta-
ram się również o środki unij-
ne. To są moje takie marzenia, 
które mam nadzieję, że się speł-
nią. Co do podatków? To nie-
stety, mimo, że odnotowujemy 
jako lokalni przedsiębiorcy spa-
dek obrotów, to opłaty gminne 
są dalej bardzo zawyżone. Dla-
tego pisałem pisma do obec-
nego burmistrza o częściowe 
umorzenie niektórych opłat, ale 
niestety odpowiedź przyszła ne-
gatywna. Jednak mam nadzie-
ję, że kiedyś się pan burmistrz 
zreflektuje się i zmieni politykę 
wobec lokalnych przedsiębior-
ców. Tak, jak miało to miejsce 
za poprzedniego burmistrza, 
Kazimierza Ziemby. 

Ma pan może jakieś suge-
stie wobec lokalnej władzy? 

Oj to trudne pytanie, ale po-

staram się na nie odpowiedzieć. 
Te najważniejsze według mnie 
sprawy to: zablokowanie inwe-
stycji kolejnych marketów w 
naszym mieście, większa życzli-
wość przedsiębiorców wobec sie-
bie oraz Urzędu wobec przed-
siębiorców, choć muszę powie-
dzieć, że obecny burmistrz stara 
się i jest to widoczne na mieście. 
A to trzecie, to już tylko dobre 
zdrowie, ale ono nie zależy od 
ratusza, lecz od nas samych. I 
jeszcze prośba-by młodzi lu-
dzie jednak zostawali w naszym 
mieście i kraju, bo inaczej grozi 
nam prawdziwa degradacja. 

Zapytam jeszcze, jak pan 
spędza wolny czas? 

Pracuję dość dużo godzin, 
bo bywają dni, że  od 8 do 22.  
Mamy z małżonką wspaniałe 
wnuczki: Kamilę, Olę i Oliw-
kę,   jedna już wkrótce będzie 
zdawać maturę. Dlatego bę-
dziemy trzymać za nią mocno 
kciuki. Co do czasu wolnego, to 
kiedyś miałem działkę i chętnie 
na niej pracowałem…

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Salon w swojej ofercie ma wiele artykułów Jedna z propozycji łazienkowych wyeksponowana w salonie

Szkoła Muzyczna

Sukces nowogardzkiego 
gitarzysty

 W dniach 22 – 23 marca br. roku od-
był się w Koszalinie I Ogólnopolski Kon-
kurs Gitarowy „Hity na gitarze” . Nowo-
gardzką Szkołę Muzyczną reprezentował 
młody zdolny gitarzysta Jakub Dwornik. 
W konkursie wzięło udział ponad 60 ciu 
młodych muzyków z całej Polski. Jakub 
znalazł się w gronie sześciu laureatów 
konkursu zdobywając wyróżnienie. Na-
uczycielem Jakuba jest Cezary Strokosz, 

który obecnie koncertuje w Austrii i na 
najważniejszych imprezach gitarowych 
w Polsce. Warto dodać , iż sukces Jakuba 
to kontynuacja jego wcześniejszych do-
konań. Jest on laureatem prestiżowego 
międzynarodowego festiwalu i konkur-
su w Trzęsaczu.

Inf własna

Jakub ze swoim nauczycielem tuż po koncercie w Koszalinie
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Pomorzanin wygrywa, ale nie zachwyca....

Mecz z Odrą również odwołany!
W czwartek (28 marca) piłkarze Pomorzanina Nowogard rozgrywali kolejny mecz kontrolny. Rywalami 
byli IV ligowi zawodnicy Sarmaty Dobra. Podopieczni Tomasza Surmy zdołali pokonać Sarmatę mimo, 
że w drugiej połowie rywale odrobili dwie bramki.

Sarmata Dobra - Pomorzanin Nowogard 2:3 (0:2) `Maciej Gołdyn x2, Dawid Kurek
Mateusz Krupski - Konrad Winczewski, Michał Soska, Paweł Łuczak, Maciej Dobrowolski - Gracjan Wnuczyński, Marcin Skór-

niewski, Dawid Kurek, Dominik Wawrzyniak, Adam Tomaszewski - Maciej Gołdyn. 

Po serii bez zwycięstwa pod-
opieczni Tomasza Surmy w 
końcu pokonują sparingowych 
rywali. To zwycięstwo może 
cieszyć głównie dlatego, że Sar-
mata plasuje się w środkowej 
strefie tabeli w IV lidze. Powo-
li kształtuje się również wyj-
ściowa jedenastka na pierwszy 
mecz rundy wiosennej, któ-
ry odbędzie się 13 kwietnia w 
Moryniu- gdzie na Pomorzanin 
będzie czekał zespół Morzyc-
ka. Przełożony mecz z Odrą 
Chojną, rozegrany zostanie w 
czerwcu. Wszystko ze względu 
na zimową aurę, która nie po-
zwala aby mógł stopnieć śnieg 
zalegający na płycie głównego 
boiska stadionu miejskiego w 
Nowogardzie. Przez cały okres 
przygotowawczy trener Tomasz 
Surma stawiał na ustawienie 
4-5-1 z dwoma defensywny-

mi pomocnikami. W czwart-
kowym meczu ta taktyka przy-
niosła zamierzone cele, gdyż 
bramki, które tracił Pomorza-
nin nie padały z akcji. Strze-
lanie rozpoczął Dawid Kurek, 
który wykorzystał idealne po-
danie w uliczkę i pozostało mu 
tylko spytać golkipera przeciw-
ników, w który róg ma strzelać. 
W podobnych okolicznościach 
po składnej akcji całego zespo-
łu w sytuacji „sam na sam” zna-
lazł się Maciej Gołdyn, który 
ze stoickim spokojem podwyż-
szył na 2:0. Do przerwy wynik 
już nie uległ zmianie, natomiast 
po zmianie stron za odrabianie 
strat wzięli się zawodnicy Sar-
maty. W efekcie Pomorzanin 
kilkukrotnie jest spychany do 
głębokiej defensywy, efektem 
tego są przewinienia we wła-
snym polu karnym. Właśnie za 

sprawą  dwóch rzutów karnych 
dla doberskich piłkarzy, Pomo-
rzanin traci dwubramkową za-
liczkę. Tym razem jednak za-
wodnicy z Nowogardu nie „od-
puszczali” do samego końca, 

zdołali się podnieść po  „cio-
sach” wyprowadzonych przez 
Sarmatę. Poraz kolejny na gola 
zapracował cały zespół, dzięki 
czemu Maciej Gołdyn znalazł 
się w dogodnej sytuacji, której 

nie mógł zmarnować. Ostatecz-
nie Pomorzanin wygrywa 3:2, 
przynajmniej częściowo po-
prawiając nastroje swoim sym-
patykom. Dobrą wiadomością 
jest również obecność w skła-
dzie Adama Tomaszewskie-
go, który ze względu na kon-
tuzję opuścił niemal cały okres 
przygotowawczy. Lewonożny 
pomocnik, który zasilił Pomo-
rzanin przychodząc z Vielgovii 
Szczecin, przeszedł już zabieg 
i jest gotowy do gry. W minio-
nej rundzie ten piłkarz wyróż-
niał się przede wszystkim szyb-
kością, dokładnymi centrami 
oraz zaangażowaniem. W naj-
bliższych dniach klub podej-
mie decyzje, czy przed meczem 
z Morzyckiem Moryń pierw-
szy zespół rozegra jeszcze jakiś 
mecz sparingowy.

KR

Od lewej- strzelec dwóch goli z Sarmatą- Maciej Gołdyn, oraz na drugim planie wracający po 
kontuzji Adam Tomaszewski

Sygnały czytelników 

Gdzie te kosze na śmieci?
Dzwonię do państwa, po-

nieważ nie uzyskałam żad-
nych wyjaśnień w Urzędzie 
Miasta Nowogard, na te-
mat nurtującej mnie spra-
wy. Niestety, albo w naszym 
urzędzie nikt nie pracuje, 
albo pech tak chciał, że ni-
kogo nie było gdy ja dzwo-
niłam. Chodzi mi tutaj o 
sprzątanie po swoim psie. 
Co dzień spacerując ze swo-
im czworonogiem widzę, 
jak chodniki oraz ich obrze-
ża są zanieczyszczone od-
chodami, dużo się mówi o 
akcji „sprzątnij po swoim 
psie”. Ja zawsze sprzątam 
po moim piesku, jednak dzi-
siaj moja postawa przyspo-
rzyła mi tylko problemów. 
Po tym jak posprzątałam po 
swoim psie zauważyłam, że 
nigdzie wokół nie ma kosza 
na śmieci do którego mogła-

bym ten „pakiet” wyrzucić. 
Mało tego, przeszłam nie-
mal pół miasta, zanim zna-
lazłam kosz na śmieci! Nie 
prawdopodobne? A jednak, 
wystarczy spojrzeć choćby 
na ul. Zieloną przy jeziorze. 
W tym miejscu znajduje się 
tak zwany psi pakiet, jednak 
właściciel czworonoga, któ-
ry po nim posprząta, w tym 
miejscu pozostaje z wor-
kiem z odchodami i dylema-
tem: „gdzie tu teraz będzie 
kosz na śmieci?” To dla mnie 
śmieszne! Każą sprzątać, 
ale nie zagwarantują na-
wet zwykłego kosza na śmie-
ci, więc może mam zabierać 
te „psie pakiety” do domu? 
Skoro nie było mi dziś dane 
porozmawiać z odpowied-
nią osobą w urzędzie wierzę, 
że za pośrednictwem Dzien-
nika Nowogardzkiego uzy-

skam odpowiedź na pytanie: 
„Dlaczego na terenie Nowo-
gardu jest tak mało koszy na 
śmieci?”

Od redakcji: Problem 
jest aż nadto widoczny i da 
się go odczuć na każdym 
kroku. Koszy nie brakuje 
nad jeziorem przy ławkach, 
jednak co z pozostałymi te-
renami w naszym mieście? 
Przy głównych ulicach ta-
kich jak 3 Maja, 700-lecia 
czy też Bohaterów Warsza-
wy, tych koszy na śmieci 
jest tyle co na lekarstwo. Za-
tem nie może dziwić iryta-
cja naszej czytelniczki, któ-
ra zachowując się właściwie 
i sprzątając po swoim psie, 
została w niezręcznej sytu-
acji, z workiem „psiego pa-
kietu”  w dłoni...

KR

 Halo redakcja 

Takich punktów jak ten przy ul. Zielonej zwanych Psim Pakietem, jest na terenie Nowogardu 10. Niestety 
nie przy każdym ustawiono kosz na smieci

Przy przystanku na przeciw dyskontu przy ul. Boh. Warszawy stoi kosz na śmieci, jednak idąc prosto w kie-
runku przejazdu kolejowego następny taki kosz można spotkać dopiero za torowiskiem przy przystanku 
obok budynku ZBK.
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Klaudia córka Elwiry 
Mitura 
ur. 28.03.2013 
z Łobza

Maciej syn Joanny 
Matusiak ur. 
31.03.2013 z Borkowa

Hubert syn Marleny 
i Kamila Albiniak 
ur. 3.04.2013 z Dębic

Gustaw syn Joanna 
Szulc ur. 1.04.2013 
z Gorzowa

Aleksander syn 
Magdaleny Cybulskiej 
ur. 2.04.2013 z 
Nowogardu

Vanessa córka 
Magdaleny Jabłońskiej 
ur. 1.04.2013 
z Nowogardu

Szymon syn Moniki i 
Dariusza Piotrowskich 
ur. 29.03.2013 z Kulic

Paweł syn Doroty 
Klusek ur. 3.04.2013 
z Błądkowa

Autor rubryki: 
Janusz Roguski 
Szpital NowogardWitamy wśród nas...

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

TYGRYSEK

BAWIALNIA
dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

Sprzedam nowe, własnościowe,  
2 pokojowe mieszkanie o pow. 58 m2 
w Nowogardzie na ulicy Racibora I 4

KONTAKT:                PIB „PRO-BUD s.c.
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14
tel.: 91 39 25552; 783 570 056    www: probud-nowogard.pl

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Kancelaria  
Prawna

nawet trudne sprawy

601 949 077

Z okazji 
80 urodzin

dla Eugeniusza Woźniak
serdeczne życzenia zdrowia, 

pogody ducha, uśmiechu na co dzień
składa 

brat Alek z rodziną 
i chrześnica Dorota z rodziną

 Policja przeciwko 
narkomanii 

W miesiącu marcu uczniowie klas I-III Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie uczest-
niczyli w zajęciach profilaktycznych pt. „STOP NARKOTYKOM” . 

Celem nadrzędnym spotkań 
było przekonanie młodych lu-
dzi, że w środkach odurzają-
cych czy alkoholu nie znajdą 
pocieszenia, sposobu na ra-
dzenie sobie z trudnymi sytu-
acjami, uczuciami i emocja-
mi. W tym celu poznali fazy 
uzależnienia, powody sięgania 
po używki oraz relację osób 
tkwiących w problemie, które 
na blogach internetowych rela-

cjonują własne przeżycia zwią-
zane z narkotykami. Zaprezen-
towany został również film in-
struktażowy „Chleb i Światło” 
ukazujący życie młodego czło-
wieka dla którego narkotyki 
BYŁY celem w życiu. 

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

Koleją na lotnisko w czerwcu 

Kolejne wzrosty na naszym lotnisku
Nowy przewoźnik, nowe połączenia, wzrost ruchu o 14,9 %. Tak wyglądał ma-
rzec na naszym lotnisku.

W marcu 2013 roku z Por-
tu Lotniczego Szczecin-Gole-
niów skorzystało 22.855 pasa-
żerów (w analogicznym okre-
sie roku 2012 było to 19.895 
pasażerów).

Zanotowany wzrost napawa 
optymizmem przed kolejnymi 
miesiącami 2013 roku.

W kwietniu nastąpi inaugu-
racja połączenia do Bristolu a 
w czerwcu z biurem podróży 
ITAKA polecimy do Grecji.

Również I kwartał zakończył 
się wzrostem ilości obsłużo-

nych pasażerów.
W I kwartale 2013 roku ob-

służyliśmy 58.826 pasażerów, 
co stanowi wzrost o 2.424 pa-
sażerów.

Obecnie z Portu Lotniczego 
Szczecin-Goleniów możemy 
polecieć w 9 kierunkach roz-
kładowych (Bristol, Dublin, 
Edynburg, Liverpool, Londyn 
Stansted, Oslo Gardemoen, 
Oslo Torp, Stavanger, Warsza-
wa) oraz 5 czarterowych (Hur-
ghada, Sharm El Sheikh, Anta-
lya, Enfidha, Kreta).

W całym 2013 roku planu-
jemy obsłużyć około 400.000 
pasażerów.

W osiągnięciu takiego wyni-
ku z pewnością pomoże star-
tujące już w czerwcu połącze-
nie kolejowe, łączące lotnisko 
z centrum Szczecina i innymi 
miastami regionu. 

Paulina krywanis  
Marketing Department, 

Port Lotniczy 
Szczecin - Goleniów

Im. NSZZ Solidarność
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SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

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

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

Dom parterowy w stanie 
surowym zamkniętym, 
pełne uzbrojenie  130 m kw. 

+ garaż 36 m kw.
SPRZEDAM
605 548 164

SKUP ZBOżA  
W REDLE

żyto, pszenżyto
szybka płatność

tel. 603 055 292

Trawniki, 
ogrody, ogrodzenia, 

brukarstwo
www.trawnikizrolki.com.pl

tel. 669 342 893

  

                            
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

      Aktywa Plus Emilia Kowalska oraz 
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla

zapraszają 
przedstawicieli lokalnych władz, przedstawicieli instytucji 
rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej, lokalnych 

podmiotów ekonomii społecznej, partnerów  
społeczno-gospodarczych do bezpłatnego udziału w:

Debacie LokaLnej
„Wyzwania i szanse ekonomii społecznej  

w Powiecie Goleniowskim”
Termin debaty:  09.IV.2013r., godzina 10.00-15.00

Miejsce debaty: Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości 
„PROFIT” w Nowogardzie przy ul. Wojska Polskiego 3,    
I piętro, sala 107
Na zgłoszenia czekamy do 8 kwietnia 2013 r. na adres email: 
goleniow@aktywneowes.pl, nr fax: 091 829 15 84 

      
Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nowogardzie

Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard, tel. 91 39 27 240
Biuro projektu w Szczecinie: ul.  Cukrowa 8, IV piętro, pokój 409 

Szczecin (budynek Uniwersytetu Szczecińskiego)
tel.  091 444 34 06, kom 516 702 312; 

www.aktywneowes.pl            kontakt@aktywneowes.pl

Panom Marcinowi 
Fedeńczak i Adamowi 

Fedeńczak
chcemy serdecznie 

podziękować
za umożliwienie 

wyjazdów 
do Szczecina

wdzięczni mieszkańcy 
Trzechla

Dymić będzie nadal 
Wszystko wskazuje na to, że mieszkańcy Radosławia jeszcze długo będą w okre-
sie grzewczym skazani na wdychanie duszącego dymu z osiedlowego komina. 
Według raportu sporządzonego po przeprowadzonej przez inspektorów Woje-
wódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska kontroli, miejscowa kotłowania 
działa bez zarzutów.  

O sprawie pisaliśmy pierw-
szy raz w styczniu. Wtedy to do 
redakcji DN zadzwonili zbul-
wersowani mieszkańcy osiedla 
Radosław. Skarżyli się, że przez 
kilka godzin dziennie są zmu-
szani wąchać spaleniznę  wy-
dobywającą się z osiedlowe-
go komina, której fetor prze-
dostaje się do mieszkań nawet 
przy zamkniętych oknach. Po 
kilku tygodniach znów w re-
dakcji rozdzwoniły się tele-
fony. Tym razem mieszkańcy 
o dymiącym kominie posta-
nowili poinformować o swo-
im problemie, także miejskich 
urzędników.  Ci, na ich wnio-
sek skierowali do Wojewódz-
kiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska w Szczecinie pi-
smo z prośbą o przeprowadze-
nie kontroli przedmiotowej 
kotłowni pod względem emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery. 
W tym czasie redakcja próbo-
wała wyjaśnić, dlaczego z ko-
mina wydobywa się tak dużo 
dymu. Przedstawiciele spół-
dzielni Radosław, do której 
należy kotłownia, poinformo-
wali, że kupują certyfikowany 
węgiel. Niedawno też zainwe-
stowano w nowe piece, a ko-
min jest regularnie czyszczony. 
Najlepszym rozwiązaniem by-
łaby wymiana kotłów z węglo-
wych na gazowe lub olejowe. 
To jednak zbyt kosztowna in-
westycja, dla niewielkiej spół-
dzielni. Dlatego też mieszkań-
cy i zarazem członkowie spół-
dzielni zdecydowali się na ko-
tły opalane węglem lub mia-
łem węglowym. Decyzję pod-
jęto wspólnie, ale na terenie 
osiedla znajduje się blok, który 
nie należy do SM Radosław. To 
głównie jego mieszkańcy skar-
żą się na działalność sąsiedniej 
kotłowni. Sami zainwestowali 
kilka lat temu w indywidualne 
ogrzewanie gazowe, odłączając 
się od osiedlowej kotłowni. Te-
raz mają pretensje do sąsiadów 
o to, że ci w imię oszczędności 
trują ich dymem. 
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Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

POSIADANY CERTYFIKAT JAKOŚCI
   NA DREWNO KONSTRUKCYJNE

„KOPYCIŃSKA”
AUTONAPRAWA (obok PZM)
- SZyBy - sprzedaż, montaż, naprawa
- OPONy - nowe i używane
- NAPRAWA układu zawieszenia 
                         układu hamulcowego auta
- REGENERACJA tarcz samochodowych

ZAPRASZAMY

tel. 531 026 839 • www.autonowogard.pl

Uwaga Wędkarze!
Zarząd Koła PZW „Tęczak” w Nowogardzie 

informuje członków koła, że dnia 7.04.2013 r. 
organizuje zawody spławikowe 

o tytuł Mistrza Koła w Trzebieszewie. 
Zapisy w sklepie wędkarskim Tęczak 

ul. Waryńskiego 12 do dnia 5.04.2013 r. 
Startowe 10 zł. Wyjazd z ul. 5 Marca o godz. 6.00 

Uwaga: zmiana czasu
Zapraszamy Zarząd koła Tęczak

„Noworim” Sp. z o.o. 
poszukuje kandydatów 
na stanowisko kontroler 

Działu Produkcji 
Wymagana jest umiejętność zarządzania zasoba-
mi ludzkimi jak i posiadanie aktualnej książecz-
ki zdrowia dla celów sanitarno–epidemiologicz-
nych. 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt 
pod numerem telefonu 91 39 22 394. 

REKLAMA
w Dzienniku Nowogardzkim

e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Sporu z pewnością nie roz-
strzygnie kontrola WIOŚ, która 
odbyła się na osiedlu w dniach 
13-22 marca.   Z raportu po-
kontrolnego wynika, że inspek-
torzy nie dopatrzyli się w funk-
cjonowaniu kotłowni żadnych 
nieprawidłowości. Uznali, że 

skoro jest węgiel, to i musi być 
dym...pytanie tylko, czy aż tak 
dużo? Jak widać na zdjęciu wy-
konanym w minioną środę, tuż 
po godz. 8.00, jego nadmierna 
ilość może utrudniać życie nie 
tylko mieszkańcom osiedla, ale 
znacznie większej liczbie osób, 

stwarzając poważne zagrożenie 
w ruchu drogowym. 

Przy artykule publikujemy 
również odpowiedź na pytania 
w sprawie przeprowadzonej na 
osiedlu kontroli,  jakie zadali-
śmy WIOŚ kilka dni temu. 

MS

Walka o tytuł English 
Champion

22 marca 2013 roku odbył się fi-
nał konkursu języka angielskiego En-
glish Champion, którego organizato-
rem była Szkoła Podstawowa nr 4 z 
Oddziałami Integracyjnymi w Gole-
niowie. Wzięło w nim udział aż jede-
naście szkół z obszaru powiatu gole-
niowskiego, co podniosło rangę kon-
kursu. Szkoła Podstawowa w Osinie 
również wystawiła swój najsilniejszy 
skład wyłoniony podczas eliminacji 
szkolnych. Naszą szkołę reprezento-
wali: Natalia Pawlak i Michał Malic-
ki z klasy IV, Hanna Kosakiewicz i 
Iga Banasiewicz z klas V oraz Alek-
sandra Natow i Mikołaj Wąski z klas 
VI. Najlepszy wynik uzyskała Hania, 
zrównując się punktacją z uczennicą 
gospodarzy. Ostatecznie po zaciekłej 
dogrywce nasza reprezentantka upla-
sowała się na bardzo dobrym drugim 
miejscu wśród piątoklasistów, prze-
grywając mistrzostwo jedynie o włos 
(jeden punkt). Nie zapominajmy jed-
nak o pozostałych reprezentantach 
Szkoły Podstawowej w Osinie, którzy 
godnie bronili honoru szkoły.

Natalia Izmajłowicz
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• Sprzedam mieszkanie 3 poko-
je przy ul: Bankowej I piętro. – 
695 264 685 

• Studio reklamy Vizart wynaj-
mę pow. Reklamową 6,5x3m 
w Nowogardzie przy ul. War-
szawskiej 11 od 13.06. tel. 
605 522 340

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 
3. 604 284 597

• Sprzedam lub zamienię na 
mieszkanie duży dom po ka-
pitalnym remoncie na dział-
ce 1400 m2 w miejscowości 
Glicko. Cena 380.000 zł Tel. 
692383706 

• Kupię mieszkanie bezczynszo-
we/ niskoczynszowe, min 3po-
kojowe, 60-80m 791443026

• Sprzedam nowe, własnościo-
we, 2 pokojowe mieszkanie, 
58 m kw, na os. Gryfitów. Tel. 
695 264 685

• Do wynajęcia lokal handlowy. 
– 660143840 

• Sprzedam działkę budowlaną 
o pow. 1138 m2 w Żdżarach – 
3km od Goleniowa + projekt, 
prąd na działce. Cena 59 tys. zł. 
Tel. 608 673 811

• SPRZEDAM - mieszkanie 3 po-
koje III piętro 69, 60 m2, środ-
kowe przy ul. Boh. Warszawy 
Tel.663321366 vis avis PZM.

• sprzedam mieszkanie bez-
czynszowe 62 m2 z zabudo-
waniami i działką 600 655 365

• Sprzedam mieszkanie w No-
wogardzie i Dobrej, tel. 91-
3910010, 607607814

• Dom na wsi 130 m kw. z 
działką 25 ar 153  000 zł, tel. 
783 534 677

• Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe na parterze 50 m2 po 
generalnym remoncie 91 88 
41 510

• Do wynajęcia pokój z aneksem 
kuchennym. Tel;607289286

• Sprzedam mieszkanie na 
wsi. Tel. 517 726 665

• Sprzedam działkę ogrodową z 
altanką nr 461 Nowogard, ul. 
15 Lutego, tel. 515 285 619

• Sprzedam pół domu parte-
rowego blisko Nowogardu. 
530 326 198

• SPRZEDAM działkę budow-
laną w Nowogardzie 0, 30 
h.Tel.693850197.

• SPRZEDAM działkę budow-
laną zbrojoną 476 m 2, ul: 
Kosynierów cena 79 tys. zł 
Tel: 504 069 800.

• KUPIĘ ZA GOTÓWKĘ OBCIĄ-
ŻONE NIERUCHOMOŚCI tel. 
508 312 261

• Sprzedam lub zamienię na 
większe kawalerkę 36 m. kw. 
tel. 607 602 839

• Sprzedam 2/3 domu w Jeni-
kowie + ziemia 1,13 ha. Tel. 
601 691 908

• Sprzedam mieszkanie 4-po-
kojowe 77 m kw. w Łosośnicy 
w bloku, parterowe, bezczyn-
szowe, ogrzewanie własne. Tel. 
600 037 906

• Sprzedam mieszkanie 3 poko-
je o pow. 64 m kw. w Golenio-
wie. Tel. 887 137 129

• Sprzedam lub wynajmę 
mieszkanie 2 pokojowe 45,8 
m kw., I piętro, Nowogard. 
Tel. 607 648 049

• Sprzedam lub wynajmę miesz-
kanie 2 pokojowe w Nowogar-
dzie. Tel. 664 012 380

• Sprzedam sklep w Płotach 
21.000 zł. Pełne wyposażenie. 
Tel. 669 060 659

• Sprzedam mieszkanie 2 poko-
je wraz z działką. Okolice No-
wogardu. Tel. 519 831 511

• Sprzedam działkę rolno-bu-
dowlaną 4160 m2 (woda, prąd) 
w Bienicach. 663 365 013

• Sprzedam działkę budowlaną 
w Nowogardzie, ul. Rataja 0,91 
ha Tel. 605 422 298

• Sprzedam mieszkanie 60 m2 
na ul. 15 Lutego, atrakcyjna 
cena 785 634 989

• Sprzedam mieszkanie trzypo-
kojowe, bezczynszowe, 62 m2 
w Łosośnicy 10 km od Nowo-
gardu. 665 113 354

• Wynajmę mieszkanie dwupo-
kojowe w Goleniowie. 601 927 
982

• DOMy NA WSI – GRUNTy, 
KUPUJEMy SPRZEDAJEMy. 
TEL. 660 206 833

• Wynajmę lokal 20 m na działal-
ność usługową w centrum, tel. 
508 105 332

• Warsztat stolarski kpl. wy-
posażony do wynajęcia. Tel. 
605 336 228

• Wynajmę mieszkanie dwa po-
koje. 793 908 098

• Wynajmę kiosk. 793 908 098

• Hala do wynajęcia 160 m. tel. 
607 289 286

• Sprzedam mieszkanie wła-
snościowe trzy pokoje z moż-
liwością dokupienia garażu. 
605 856 553; 91 35 03 246

• Sprzedam działki ok.. 8 arowe, 
budowlane w Nowogardzie. 
693850197

• Sprzedam działkę budow-
laną uzbrojoną 10 a. Tel. 
660 010 540

• Sprzedam część domu o pow. 

90 m2 z udziałem w 2/3 działki 
o pow. 0,25 ha z budynkami 
gospodarczymi w Strzelewie. 
Cena 85 tys. zł. Tel. 503 126 505

• Do wynajęcia garaż na ul. 
Zamkowej. 500 353 566

• Sprzedam działkę budowlaną 
z wydanym pozwoleniem na 
budowę Sieciechowo. Dobra 
cena. Tel:696079880.

• Sprzedam mieszkanie 3-po-
kojowe ul.zamkowa wraz 
z garażem murowanym 
tel.607804921

• Do wynajęcia kawalerka w 
Centrum miasta. 793  371 
984

• Sprzedam mieszkanie trzy-
pokojowe 52,5 m2, II piętro 
w Centrum, łazienka zmo-
dernizowana i kuchnia w 
zabudowie. Cena 150 tys. zł. 
519 111 710

• Sprzedam dom, stan surowy, 
zamknięty, tel. 605 548 164

• Do wynajęcia kawalerka ume-
blowana 35 m2, opł 800,00 zł. 
+ media .Tel:698548788.

• Wynajmę garaż . Tel: 
510803764.

• SPRZEDAM SKLEP Z DZIAŁKĄ 
.TEL; 661811611.

• SPRZEDAM – gospodarstwo 
rolne o powierzchni 50 ha z 
budynkami inwentarskimi 
przystosowanymi do chowu 
trzody chlewnej / 1500 szt./ 
. Na terenie znajduje się rów-
nież zbiornik na gnojownicę 
i silosy zbożowe . Gospodar-
stwo położone jest w powie-
cie kamieńskim - zachodnio-
pomorskie . Tel; 606356427.

• SPRZEDAM - sklepik szkolny . 
Tel:724252357. 

• Pokój z kuchnią i łazienką wy-
najmę jednej osobie lub bez-
dzietnej pani. Tel; 602474266.

MOTORyZACJA

• Sprzedam Renault Laguna 
Hatchback, 04/2001 rok, srebr-
ny met. 120.000 km (oryginaly 
przebieg książka serwisowa), 
nowy serwis, klimatronic, pół-
skórzana tapicerka, roleta tyl-
nej szyby, alufelgi 16, zadbany, 
cena 9800 zł, tel. 605 522 340.
Sprzedam silnik citroen ZX 1,9 
+ skrzynia tanio. 785 040 945

• Sprzedam mercedesa Benz, 
automat, benzyna, rok prod. 
1992, poj. 190. Stan b.db. Cena 
3200 do uzgodnienia. Kontakt 
660 229 504

• Sprzedam Audi A6, rok. prod. 
97. Stan b.db. tel. 665 245 667

• Opony używane, markowe, 
różne rozmiary, sprzedam, tel. 
887 766 001

• SPRZEDAM Nissan Almera - 

rok. 2000, poj. 1.8, benzyna. 
Cena 6000 zł do negocjacji. 
Tel. 604 866 189

• Sprzedam przyczepę samo-
chodową zarejestrowaną 
.Tel:781932918.

ROLNICTWO

• Grykę sprzedam. Tel. 
795 916 988

• Sprzedam słomę w snopkach 
i. Tel. 782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL. 783678070

• Sprzedam tanio króliki. 
669 929 717

• Kupię mieszankę zbożową 
dla kur. 91 39 20 307

• Sprzedam prosiaki. Tel. 
888757586 

• ORKA, talerzówka / cięż-
ka/, siew agregatem. Tel 
608013995. 

• Ziemię rolną kilka hektarów 
tanio sprzedam. 889 133 882

• Sprzedam żyto paszowe i 
kaczki skubane francuskie. 
511 696 751

• Kupię łubin, tel. 668 434 849

• Sprzedam kultywator Form-
schmit 5,20 podwójny wa-
łek. Cena do uzgodnienia tel. 
601 860 644

• Sprzedam siano w kostkach 
małych. 500 835 336

• Sprzedam ziemniaki jadalne. 
518 488 713/714

• Sprzedam żyto jare i ozi-

me, cena 75 zł za 100kg. 
505 056 886

• Sprzedam prosiaki. 
888 757 586

• Kupię słomę duże baloty. 91 
39 10 315

• Sprzedam króliki mięsne 
.Tel.696079880

• KURKI –NIOSKI odchowane 
powyżej 8 tyg. Gospodarstwo 
Drobiarskie. Żabowo 13 . Tel: 
913910666.

USŁUGI

• MAKIJAŻ KARNAWAŁOWY 
PLUS RZESY - 606979108 

• Usługi transportowe do 1 
tony, Bus skrzyniowy i kryty. 
Tel. 693 716 085.

• Firma Usługowa „Zielona”. 
Wynajem sal na: konferencje, 
zebrania, szkolenia. Tel. 91 39 
26 691.

• Usługi transportowe IVECO 
dostawcze + laweta + bus oso-
bowy do 9 os. Tel. 609 931 915, 
607 580 172.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROB-
NE NAPRAWY WYKONA „ZŁO-
TA RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 
79 22 70

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

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

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

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

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

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162
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MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Nowość

energooszczędny pro�l

6 komorowy

z 3 uszczelkami

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

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

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

WARSZTAT SAMOCHODOWY

SZYBY SAMOCHODOWE

PLANDEKINA WYMIAR NA WYMIAR

Profesjonalna naprawa od A do Z

OSOBOWE, CIĘŻAROWE I MASZYNY

Geometria kół, naprawa zawieszenia,komputerowa diagnostyka pojazdu
naprawy blacharskie i lakierniczePrzegląd i naprawa klimatyzacji,

Ul. Nadtorowa 12
tel 91 39 20 131
kom 601860716

Ul. Kilińskiego 26
tel 91 39 25 627
kom 601897368

Sprzedaż, wymiana, naprawa. Wykonujemy usługi na zlecenie ubezpieczalni

Używane i nowe części do wszystkich marek samochodów

Plandeki do samochodów ciężarowych (łódki, firanki),przykrywające
stelaże, przegrody do hal, przyczepy ciągnikowe i samochodowe

UDZIELAMY GWARANCJI
NA WYKONANE USŁUGI

SKŁAD 
DREWNA 

BUDOWLANEGO 

KULICE 2A
więźba dachowa, 

krawędziaki, deska, 
łata, kontrłata

Cena producenta
Tel. 726 169 098

ZAPRASZAM

• AGENCJA REKLAMWA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty., 
bindowanie, wydruki A3-A4 
kolor, ksero A3-A4 - kolor, la-
minowanie A3-A4. Tylko u nas 
największy wybór okładek. 
Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel. 
605 522 340.

• Transport BUS-MAX. 784  053 
493

• Usługi remontowo-budowla-
ne, docieplenia. 784 053 493

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), 
dokumentów, CV, listów mo-
tyw. innych. Wydruki, Ksero, 
także kolor. Szybko i Solidnie. 
Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). tel 605 
522 340. 

• Usługi koparko- ładowarką 
Nowogard. 514172446 

• Remonty i wykończenia. 
601 567 369

• Nauka j. niemieckiego 
i angielskiego. Szkoła 
Języków Obcych „GER-
MANIC” Tel. 607 545 991, 
w w w.niemieckinowo-
gard.pl

• Kursy angielskiego www.
angielskinowogard.pl Tel. 
607 545 991

• Mycie okien. 507 984 623

• J. angielski - 697583403 

• Fast – Driver, tanie usłu-
gi transportowe tel. 
721 230 990

• Malowanie, szpachlowanie, 
panele.Tel.788566432 

• Pogotowie budowlane. 
Tel.506040641 

• Układanie Polbruk i kamie-
nia. Solidnie, fachowo i tanio. 
669 589 863

• Organizowanie kuligów kon-
nych Tel.607739866. 

• Remonty mieszkań w środku i 
na zewnątrz - 794 115 153 

• Remonty mieszkań - solidnie. 
Tel.507369956

• TRANSPORT – PRZEPRO-

WADZKI szybko – tanio. 
Tel.696138406

• DUR - DACH pokrycia i remon-
ty dachów. 691 621 141

• Dachy, docieplenia. 
785 562 104

• Docieplanie budynków, malo-
wanie, szpachlowanie, glazu-
ra, hydraulika, regipsy, adapta-
cja poddaszy, tel. 600 626268

• TANIE SPRZĄTANIE biur, do-
mów, mieszkań, osiedli, mycie 
okien, porządki w ogrodzie tel. 
721 230 990

• Kompleksowe remonty 
mieszkań, regipsy, szpachlo-
wanie, malowanie, panele, 
terakota, glazura, instalacje 
wodne, centralne ogrze-
wanie, szybko solidnie. Tel. 
724 814 797, 694 196 159

• KOREPETYCJE Z MATEMA-
TYKI PRZYGOTOWANIE DO 
ZALICZEŃ DLA LICEALISTÓW 
ORAZ GIMNAZAIALISTÓW 
Tel: 723328678 e-mail mat-
mand@op.pl

• ZAKŁAD RADIOWO – TELEWI-
ZYJNY NAPRAWA sprzętu RTV, 
Kosmalski ul; Poniatowskiego 
7.Tel. 913921110, 603584553

• Ocieplenie, remonty i dachy, 
tel. 692 562 306

• Korepetycje matematyka: SP, 
gimnazjum. 532 557 381

• REMONTY MIESZKAŃ - docie-
planie, kafelkowanie, tynko-
wanie, szpachlowanie, malo-
wanie, regipsy.Tel.880690659.

• Naprawa , regulacja okien 
, drzwi PCV i drewna - 
695181070 –

• CHEMIA - KOREPETYCJE.
Tel.609307327.

• Zamów fryzjera do domu. Tel. 
693 515 032

• KOREPETYCJE - MATEMATYKA.
Tel.532557381.

• Usługi remontowo – budow-
lane wykonam, daję gwa-
rancję na wykonaną pracę. 
608 364 330

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, ro-

dzinne, urlopowe, emerytal-
ne – Niemcy, Holandia, An-
glia, Irlandia, Dania, Belgia, 
Austria, Włochy, Norwegia, 
USA. Tel. 71 385 20 18 lub 601 
759 797

• Przyjmę do pracy mechani-
ka od kosiarek i pilarek spa-
linowych. 608 328 095

• PODEJMĘ pracę - kierow-
ca C+E z kraj lub Europa z 
doświadczeniem. Posia-
dam podstawowe ADR. Tel. 
663965088 

• Młody mężczyzna poszukuje 
pracy od zaraz 663 565 516

• Przyjmę do pracy handlow-
ców i doradców klienta. 
609 158 106

• Zatrudnię murarza, zbrojarza, 
betoniarza. 695 264 594

• Firma zatrudni osobę z 
biegłą znajomością j. an-
gielskiego oraz zagadnień 
związanych z transportem. 
Doświadczenie mile widziane. 
609 493 989

• Przyjmę do pracy barmana/
barmankę, recepcjonistę/re-
cepcjonistkę. 507  953  705; 
507 951 331

• Zatrudnię opiekunkę dla 
dwóch starszych osób. 
668 797 310

• Firma zatrudni osobę z bardzo 
dobra znajomością j. angiel-
skiego w mowie i piśmie. Tel. 
609493989.

• Młoda mama zaopiekuje się 
Twoim dzieckiem. 661 196 022

INNE

• Sprzedam drewno komin-
kowe i opałowe. Transport. 
Tel.691466441

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

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, 
srebrna, 4 elementy: wzmac-
niacz, tuner przestrojony, ko-
rektor, deck szuflada, stan ide-
alny, używana sporadycznie, 
cena 780 zł do uzgodnienia. 
tel. 605 522 340.

• Sprzedaż drewna kominko-

wego i opałowego atrakcyj-
na cena - 726 649 215 

• SPRZEDAM - DREWO KO-
MINKOWE I OPAŁOWE.TEL 
667788820

• Sprzedam klatki na króliki 
wraz z kotnikami. 507 198 932

• 43 / 44 - Sprzeda drewno, ga-
łęziówkę i zrębki opałowe. Tel 
509821040

• Drewno opałowe, kominko-
we, gałęziówka, sprzedam, tel. 
772 050 889

• TANIO - Sprzedam dwa fotele i 
ławę.Tel.507228736.

• Karp kroczek sprzedam. 91 39 
18 297

• Owczarek niemiecki, pięcio-
miesięczny, mocna budowa, 
ładni rodzice na miejscu, tel. 
91 392 18 28

• Sprzedam wypoczynek kana-
pa + 2 fotele cena 600 zł. Tel. 
504 703 568

• Oddam psy labradory 8-tygo-
dniowe. Tel. 535 158 948

• Zadbaną meblościankę poko-
jową sprzedam. Cena 250 zł. 
Tel. 609 541 122

• Stanowisko wolne w salonie 
fryzjerskim dla manicurzystki. 
Tel. 91 392 35 40

• Sprzedam Vibra Max 250 zł. 
Tel. 609 931 915

• Sprzedam na opał oflisy tar-
taczne pocięte w klocki lub w 
całości do samodzielnego po-
cięcia. 514 740 538

• Sprzedam przyczepę kempin-
gową na budowę lub do stró-
żowania. kontakt 695644115

• PIECE GAZOWE c.o. wiszące 
z Niemiec firmy Vaillant wy-
soka jakość do mieszkania, 
domu, sklepu, restauracji, 
zakładu fryzj. tylko ogrze-
wanie różne powierzchnie 
cena od 800zl montaż 300zl 
piece dwufunkcyjne cena 
od 1.000zl montaż 400zl 
gwarancja serwisowa + 
roczne przeglądy kontrolne, 
naprawy oraz elektryczne 
przepływowe podgrzewacz 
wody użytkowej 18-21kw 
na prąd 380V cena od 200zl 
tel 691 686 772

• Sprzedam betoniarkę o poj. 
150l 230V mało używana, rok 
prod. 2010 cena 1000 zł 667 
788 125

• Transformator spawalni-
czy 380V (buczek); teownik 
hutniczy 30x30x6; szkło 
3mm 60x130; kontownik 
40x40 i kontownik 45x45 
sprzedam. 788  685  194; 
600 155 342

• Sprzedam nowe grzejniki dł. 
80 /50 cm, cena od 80 zł. 91 
39 134 17

• S K U P - PIŁ NIESPRAWNyCH, 
ZATARTyCH STIHL – HU-
SQVARNA, Cena 100zł.Tel. 
721668245

• Kupię płyty chodnikowe. Tel. 
721 668 245
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Pół godziny  
w towarzystwie KarolinyK

U
PO

N
  2

6

Krzyżówka
Dziś 3 zadania rebus i dwa rysunki do pokolorowania.   

Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-

wane prace do redakcji Dziennika. 

ZECER

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie  
za 1 godz. 150 zł (brutto)  
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816
Pióra i długopisy z wieczną gwarancją

poleca prestiżowe marki

Idealne na każdy prezent • Możliwość grawerowania

Rozwiązanie krzyżówki nr 25
Wielkanocny baranek
Jadwiga Borowiak, Anna Husarz, Grażyna Siedlecka, Maria Sowińska, Teresa Czarnecka, Christiana Sy-

fert, Krystyna Ledzion, Andrzej Leszczyński, Laufer Stanisława, Pelagia Feliksiak, Damian Zwoliński, Broni-
sława Buczek, Lucyna Andrzejczak, Barbara Bartosik, Danuta Borowik, Alicja Wypych, Krystyna Zawidzka, 
Anna Molka, Jolanta Gruszyńska, Elżbieta Lewandowska

Zwycięzcy: Krystyna Ledzion, Elżbieta Lewandowska, Laufer Stanisława
Dla najmłodszych: Wielkanoc
Natalia Agacińska, Julia Tamborska, Igor Grenda, Julia Furmańczyk, Monika Laufer, Oliwia Feliksiak, Ma-

teusz Lewandowski
Zwycięzca:   Mateusz Lewandowski - zapraszamy po odbiór bonu do redakcji.
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KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

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

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

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

 
Nowogard 

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

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

ROZKŁAD JAZDy BU SÓW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E;  
12:25E;   13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E;  
11:55E;  14:00E;  15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZyK - Linia Regularna  
 TEL.   607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIąTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny,  

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport,  Jarek Dąbrowski redaktor techniczny.    
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65, tel./fax 91 392 50 87;  

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

ROZKŁAD JAZDy POCIąGÓW
SZCZECIN
5.07 (D), 6.20 (1), 7.52, 10.57 (D), 12.48 (2), 14.59 (3), 

16.50. 18.48.

KOŁOBRZEG
7.50 (1), 10.03 (2), 11.49, 13.57 (D), 15.49, 17.47 (3), 20.33

LEGENDA;
D - w dni robocze 
1 -  pon. do soboty.
2 - w soboty, niedziele i święta
3 - oprócz soboty.

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

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

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

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

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

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

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Morfeusz - 91 577 66 85

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

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

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD
Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku 
oprócz świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 
1, 3, 5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwart-
ki, soboty oprócz świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; 
R – kurs do Reska
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Serwujemy smaczne jedzenie
Zapraszamy na Niedzielne Obiady
Dobra muzyke
Miła atmosfere

Kontakt: 
604103 158, 509 284 384

Organizuje:

Serwujemy smaczne jedzenie
Zapraszamy na Niedzielne Obiady
Dobra muzyke
Miła atmosfere

wesela, urodziny,
stypy, dancingi, karaoke

i imprezy okolicznosciowe

kategorii „B”

8.04.2013 r.
91 443 51 87, 94 721 61 83
59 833 43 12,  698 230 205

www.partnerstal.pl

GARAŻE BLASZANE WIATY 
BRAMY GARAŻOWE

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

POżyCZKA
Szybko, Tanio, Profesjonalnie

od 10 000 zł
• Specjalna oferta dla zadłużonych
• Dla osób fizycznych i  prowadzących 

działalność gospodarczą  
(nie wymagamy zaświadczeń z ZUS i US)
Tel. 91 818 25 36 • kom. 730 851 444

8.04.2013 r. 
godz. 16

Toyota Nowogard MK Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 27 b, 72-200 Nowogard • serwis tel. 91 39 25 702 • salon tel. 91 39 25 700 • M: 509 246 475

e-mail:002@toyota.pl • salon@toyotanowogard.pl • www.toyotanowogard.pl

PIASEK, ŻWIR,  
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 
 ŻWIROWNIA  

DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 872 700 

Z DOWOZEM  
DO KLIENTA
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Kancelaria  
Prawna

nawet trudne sprawy

601 949 077

Zawiadamiamy,  
że w Nowogardzie  

rozpoczęła działalność  

Kancelaria 
Radców Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca 
Prawny Radosław Górski oraz 
Radca  Prawny Paweł Iwan. 
Kancelaria mieści się przy  
Pl. Wolności 9, budynek dawnego 
hotelu „Cisy”, pokój nr 8 (parter). 

Telefony do Kancelarii:  
788-802-101, 694-403-733

Czytaj s. 11

Czytaj s. 8

s. 4 s. 6s. 5

50 tysięcy na 
chochoła

Fuszerka  
nadal  

straszy

Czytaj s. 2

Czytaj s. 10

Ruszyła 
budowa ulicy 
Jana Pawła II

ZIELONE 
PRZEDSZKOLE

OGŁASZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2012/2013
DZIECI W WIEKU OD 2,5 DO 6 LAT

Informacje i zapisy pod nr tel. 91 39 26 691
lub na stronie www.przedszkole.zielona11.pl

INFORMATYCZNO-JĘZYKOWE
R E K L A M A

e-mail: poligraf@post.pl
TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Nie mają pieniędzy czy może wyobraźni?

„Proszę nie wchodzić. 
Brak mieszkań.” 

Opustoszały budynek na końcu ul. Poniatowskiego (wyjazd na Stargard), w którym niegdyś znajdowały się gminne mieszkania. Nieruchomość niszcze-
je mimo, że przy niedużym wysiłku finansowym, mogłaby być odnowiona i służyć rodzinom oczekującym na nowe lokale.

Czytaj s. 3

Czytaj s. 4

Zalało plantację 
grusz w Żabówku 
Wczoraj, do redakcji DN, zgłosiła się właścicielka kil-
kuhektarowej plantacji obsadzonej drzewami gruszy, 
która przez piątek i sobotę została zalana hektolitrami 
wody niewiadomego pochodzenia. 

LUKS Top 
Wierzbięcin:
I Liga jeszcze 
nie teraz

Pomorzanin 
II przegrywa 
na koniec 
przygotowań

Kolejne 
awanse  
na policji 

Nasza  
sonda z 
działkowcami

TYGRYSEK

BAWIALNIA
dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

PIASEK, ŻWIR,   
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM  
DO KLIENTA

SPORT
„Młodzież 
zapobiega 
pożarom”

Czytaj s. 10
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Kronika  
policyjna

Nasza  sonda
„Kwiecień plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata”. Pierwsze dni kwiet-
nia, nie przyniosły działkowcom  słonecznej i ciepłej pogody. Na ogrodach i 
działkach zalega gdzieniegdzie jeszcze śnieg. Dlatego tym razem spytaliśmy na-
szych respondentów o to, czy opóźniająca się wiosna ma wpływ na ich prace i 
wegetację roślin na działkach ogródkowych

Pani Zdzisława – Cóż, ta niestabilna pogoda spowodowała 
spiętrzenie prac, które trzeba wykonać na działce. Co też spowo-
duje, że właśnie tych prac będzie więcej, a wizyty na działce będą 
częstsze. Co do prac, to m.in. ziemię mam już skopaną. Pozosta-
nie jeszcze przycięcie gałęzi na drzewkach owocowych oraz prace 
porządkowe, które będą polegały na hakaniu i grabieniu grządek. 
W związku z  przedłużającą  się zimą  myślałam, że spowoduje 
ona zamarznięcie brzoskwiń, które mam posadzone na działce, 
ale na szczęście nic im się nie stało.

Jan Ardan - Niestety ta przedłużająca się zima spowodowała 
bardzo poważne opóźnienia prac na działce. Jest jeszcze zmarz-
nięta ziemia, co oznacza, że trzeba będzie jeszcze jakiś czas po-
czekać. Ta sytuacja mnie zadziwia, bo w ubiegłym roku na 19 
marca miałam już posadzone ziemniaki i czosnek. A w tym 
roku? - jeszcze nic nie posadziłem, bo czekam na lepszą pogodę, 
jedynie  udało mi się pozgarniać zalegający śnieg i czekam na to 
wiosenne upragnione słoneczko.

Stanisław Śerzchała - Ta przedłużająca się zima, spowodowa-
ła wiele strat i nie wiadomo jak teraz  ziemia nam obrodzi? Oba-
wy są o tyle zasadne, bo nie wiem czy nie pomarzły nam niektóre 
roślinki?  Widzę, że róże są trochę zmarznięte, ale mam nadzieję, 
że mimo to chyba jeszcze odżyją. Co do prac działkowych, to jak 
na razie podciąłem trochę żywopłot i czekam na możliwość  gra-
bienia, ale to jeszcze, poczekam aż stopnieje śnieg i wtedy będzie 
można już coś  więcej   konkretnego zrobić. Ta długa zima na-
prawdę dała nam chyba wszystkim mocno „fest” we znaki. 

Roman Politowski - Na uprawy i rośliny na działkach  długa 
zima wpłynęła bardzo źle. Bo teraz rozwój tych roślin i sama we-
getacja jest znacznie opóźniona. Pan popatrzy, drzewa i wszyst-
kie rośliny są mocno opóźnione w wegetacji. Co do prac, to po-
wiem szczerze, że nic nie udało mi się jeszcze zrobić, bo leży jesz-
cze śnieg. Dlatego ja osobiście się nudzę i w zasadzie nic nie robię, 
tylko myślę... Jak będę kopał  ziemię, to posłużę się glebogryzar-
ką. To urządzenie na pewno ułatwi mi tą czynność. Wszystkim 
działkowcom życzę dobrego wypoczynku na swojej działeczce i 
przede wszystkim dobrej i słonecznej pogody. 

Zdzisław Kowalczyk - Zima niestety spowodowała, że np. 
zmarzły kwiaty i opóźniona została wegetacja roślin o kilkana-
ście tygodni. Pamiętam, że w tamtym roku na 8 marca posiałem 
już rzodkiewkę, sałatę i inne warzywa. A teraz? - trzeba jeszcze 
czekać aż stopnieje śnieg. Co do prac, to jak na razie zamierzam 
z małżonką posiać pod namiotem niektóre warzywa i czekać na 
poprawę pogody? Według mnie, tak będzie jeszcze około tygo-
dnia, a może nawet jeszcze dłużej. 

Szczepan Falaciński – Panie, nic mi się nie udało zrobić na 
działce, bo i pogoda jest w kratkę, a tak w ogóle, to ja nie mam 
swojej działki, a jedynie chodzę pomagać, czy to znajomym, czy  
dorywczo. Dlatego  zamierzam już wkrótce komuś pomóc i np. 
skopać ziemię, ale przed tym musi poprawić się pogoda i stopnieć 
śnieg. Pracy jest podejrzewam wiele, bo trzeba skopać, zgrabić i 
posprzątać i na końcu posadzić, a to drzewka, czy jakieś rośliny 
jeżeli ktoś sobie zażyczy. Wszystkim działkowcom życzę dobrej 
pogody, bo jak na razie jest ona kiepska. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy  

02.04.2013 r. 
Godz. 09.10  Wybicie szyby 

w sklepie „Groszek” przy ul. 5 
Marca. 

Godz. 10.50 Kradzież lamp 
oświetleniowych z terenu za-
kładu REM przy ul. 3 Maja. 

Godz. 17.00 Zgłoszenie wy-
bicia szyby w domu w miejsco-
wości Jarchlino. 

Godz. 18.50 Pracownik skle-
pu Lidl powiadomił o zatrzy-
maniu sprawcy kradzieży skle-
powej. Patrol na miejscu wyle-
gitymował Michała T. wobec, 
którego sporządzono wniosek 
o ukaranie do Sądu Rejonowe-
go w Goleniowie. 

Godz. 19.40 Kolizja drogo-
wa na drodze nr 6 w pobli-
żu miejscowości Redostowo, 
gdzie kierujący samochodem 
marki Fiat Ducato wjechał do 
przydrożnego rowu, a następ-
nie dachował.

03.04.2013 r. 
Godz. 08.50  Zgłoszenie 

włamania na ul. Gen. Bema 
do autobusów marki Setra, 
skąd dokonano kradzieży 
akumulatorów. 

Godz. 10.40 Kolizja drogo-
wa na Placu Wolności, gdzie 
kierujący motocyklem naje-
chał na prawidłowo zaparko-
wany samochód marki VW. 

Godz. 15.00 Zgłoszenie kra-
dzieży sprzętu AGD z miesz-
kania przy ul. Poniatowskie-
go. 

04.04.2013 r. 
Godz. 09.10
Zgłoszenie uszkodzenia szy-

by w okienku podawczym w 
sklepie przy ul. 3 Maja. 

Godz. 23.50 Zgłoszenie 
uszkodzenia samochodu mar-
ki Citroen C5 na ul. Cmentar-
nej. 

05.04.2013 r. 
Godz. 11.00 Włamanie do 

mieszkania przy ul. Radosła-
wa, skąd dokonano zaboru 
telefonów komórkowych, al-
koholu oraz odzieży. 

Godz. 14.30 Kradzież ogro-
dzenia metalowego z terenu 
posesji na ul. Boh. Warsza-
wy przez trzech ustalonych 
sprawców. 

06.04.2013 r. 
Zgłoszenie uszkodzenia 

drzwi wejściowych oraz ta-
blicy ogłoszeniowej w sklepie 
spożywczym w miejscowości 
Bodzęcin. 

Godz. 23.30 Patrol OPI w 
trakcie kontroli drogowej w 
miejscowości Żabowo, po-
jazdu marki Fiat ujawnił, iż 
kierujący Dariusz C. znajdu-
je się w stanie nietrzeźwości z 
wynikiem 1,40 promila alko-
holu w wydychanym powie-
trzu. 

07.04.2013 r. 
Godz. 09.00 W miejscowo-

ści Osina, Jacek Cz. oraz Ar-
kadiusz S. dokonali rozboju 
na mężczyźnie,  doprowadza-
jąc  go do stanu bezbronno-
ści, dokonali zaboru pienię-
dzy. 

Godz. 18.30 Pracownik skle-
pu Intermarche powiadomił 
o ujęciu sprawcy kradzieży 
sklepowej. Na miejscu wyle-
gitymowano Marcina K., któ-
ry dokonał zaboru artykułów 
spożywczych. 

Godz. 15.40 Policjanci Refe-
ratu Ruchu Drogowego KPP 
w Goleniowie w miejscowości 
Ogorzele, ujawnili nietrzeź-
wego kierującego motorowe-
rem marki Yamasaki. Piotr K. 
miał 2,40 promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu.   

st. insp. Ref. Prewencji  
Klaudia Gieryń 
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O PA Ł
POLSKI WĘGIEL 

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał,drewno,
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport 
Sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

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

REKLAMA

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl
TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

BAWIALNIA
dla dzieci

„Tygrysek”

889 054 164
nowy nr telefonu

Nie mają pieniędzy czy może wyobraźni?

„Proszę nie wchodzić. Brak mieszkań.” 

Jestem obywatelką mia-
sta Nowogard i jest mi bardzo 
przykro, że muszę poruszać taki 
temat tj. „brak mieszkań „ i to 
poprzez gazetę. Jednak myślę, 
że to jedyny sposób, by pokazać 
innym, że problem jest poważny 
i nie zniknie w ciągu kilkunastu 
lat. Ponad 200 rodzin czeka na 
mieszkania, nie mówiąc już o 
rodzinach, które zrezygnowały 
i zniechęciły się nawet do wpi-
sania się na listę oczekiwań. 
Czas oczekiwania na mieszka-
nie, to od 5-9 lat, to szokujące, 
ale niestety prawdziwe.

Podejrzewam, że nikt z sie-
dzących na stołkach nawet się 
nie zastanawiał przez chwilę, 
ile ludzie muszą codziennie po-
święcać, by zadbać o swój dach 
nad głową.

Jedni mieszkają w ruinach z 
małymi dziećmi, inni wynaj-
mują mieszkania, gdzie ostat-
ni grosz muszą oddać na czynsz 
- a to jest wydatek w granicach 
600 zł do nawet 1000 zł mie-
sięcznie. Potem muszą się mar-
twić, za co mają żyć i opłacić 
rachunki. Nie mówiąc o mło-
dych ludziach i młodzieży z 
domu dziecka, które się tuła-
ją to tu, to tam. Sama jestem 
osobą oczekującą na mieszka-
nie i wiem jak to wygląda, co 
miesiąc są organizowane ko-
misje mieszkaniowe. Zbieranie 
punktów. Ludzie czekają w ko-
lejkach, by usłyszeć jedno  zda-
nie: „przykro nam,  ale nie ma 
mieszkań” lub „w państwa sytu-
acji nic się nie zmieniło”. Dla-
czego od razu nie wywiesza się 
kartki na drzwiach z napisem: 
PROSZĘ NIE WCHODZIĆ. 
BRAK MIESZKAŃ. Moje wra-
żenia po takiej komisji są nie-

smaczne. Ostatnio weszłam na 
nią z nastawieniem, że czegoś 
mądrego się dowiem, ale szyb-
ko się rozczarowałam. Szanow-
ne państwo stwierdziło, że nie 
ma oczywiście mieszkań, że 
mój czas oczekiwania może po-
trwać do 9 lat. Nie kryłam swo-
jego oburzenia. Jak tu siedzieć 
cicho, skoro słyszy się takie sło-
wa, że mogę się przenieść do in-
nego miasta i tam starać się o 
mieszkanie lub czekać aż inni 
zejdą z tego świata, by były wol-
ne mieszkania. Szczyt bezczel-
ności, a szczególnie brak jakie-
gokolwiek szacunku dla ludzi w 
potrzebie.  Przecież nikt nie wy-
maga Bóg wie jakiego mieszka-
nia, z pięknym ogrodem i wiel-
kim placem zabaw dla dzieci. 
Każdy z nas marzy o własnym 
ciepłym kącie, byśmy mogli żyć 
jak normalni ludzie, a nie jak 
margines społeczeństwa w ru-
inach z sypiącymi się sufitami, 
zapadającymi podłogami, bądź 
u obcych, oddając ciężko zaro-
bione pieniądze.

 Dlaczego tak jest? Czy mia-
sto Nowogard naprawdę nie ma 
pieniędzy na budowę miesz-
kań? 

Czy po prostu władza ma 
ważniejsze sprawy na gło-
wie jak np. świąteczne choinki, 
molo, nowe ławeczki i inne „du-
perele”?

Z tym pytaniem osobiście 
zgłosiłam się do burmistrza No-
wogardu. Rozmowa była bar-
dzo szybko przeprowadzona. 
Pan Czapla tłumaczył się tym, 
że wszystkie pieniążki poszły 
na nowo remontowany szpital. 
Zaznaczył również, że sam był 
pod ścianą, czy budować szpi-
tal, czy inwestować w miesz-

kania dla potrzebujących. Jak 
wiadomo będzie szpital (oczy-
wiście to dobra inwestycja), ale 
czy słowa pana burmistrza to 
prawda? Na moje pytanie, po co 
w Nowogardzie potrzebne jest 
molo, skoro są inne ważniej-
sze wydatki, jak np. remont sta-
rych mieszkań, pan burmistrz 
nie odpowiedział, tylko zadał 
mi pytanie, czy ja go rozliczam? 
Szczerze mówią tak, panie bur-
mistrzu. Mam do tego prawo. 
Jestem obywatelką Nowogardu 
i chcę wiedzieć, na co są prze-
znaczane pieniądze w mieście. 
Zapewne nie tylko mnie to in-
teresuje.  Na tym skończyła 
się nasza rozmowa. Zostałam 
skierowana do zastępcy bur-
mistrza, ponieważ on zajmu-
je się sprawami mieszkaniowy-
mi. Tam również nic mądrego 
ani nowego się nie dowiedzia-
łam, prócz tego, że mogę dostać 
mieszkanie, i to nawet od ręki, 
a dokładnie jakiś lokal, które-
go nikt nie chce, bo trzeba w 
jego remont włożyć aż 110 tys. 
zł. Wiceburmistrz ani mnie do 
tego nie zachęcał, ani nie znie-
chęcał, ale powiedział, że jeżeli 
nie będę zainteresowana tą pro-
pozycją, lokal zostanie wysta-
wiony przez gminę na sprzedaż.  

Teraz nasuwa się kolejne py-
tanie. Skoro nikt nie chce tego 
lokalu, bo ludzi nie stać na re-
mont, to dlaczego gmina nie 
jest w stanie sama wyremonto-
wać tego lokalu, by mogło tam 
powstać piękne mieszkanie, w 
którym zamieszkałaby oczeku-
jąca rodzina. Jak widać, lepiej 
sprzedać i mieć problem z gło-
wy.  Na koniec mojej wypowie-
dzi powiem tylko tyle, że moim 
zdaniem niektórzy z naszych 

Listy, które napływają do redakcji DN  poruszają różne sprawy nurtujące naszych Czytelników, obywateli Gminy. Ich treść uświadamia 
nam często, jak bardzo na  osobistą sytuację mieszkańców Gminy wpływa prowadzona przez władze samorządowe polityka. Poniżej  
nasza  Czytelniczka w sprawie o podstawowym znaczeniu dla egzystencji,  czyli braku mieszkań.

zarządców w ogóle nie powin-
ni siedzieć na urzędniczych po-
sadach. Niby są dla nas, a tak 
naprawdę martwią się tylko o 
siebie, o swoją przyszłość. My-
ślą tylko o tym, jak kupić wy-
borców. Na tą chwilę Nowo-

gard ma już piękne ławeczki, za 
chwilę będzie też molo, piękne 
tereny, a gdzie ci co zostaną na 
bruku, będą mogli sobie rozbić 
namiot i patrzeć na zniszczony 
murek, który otacza jezioro. 

Mieszkanka Nowogardu M.Ł. 

Od redakcji

Gdzie dom, gdzie człowiek?  
Sprawa braku mieszkań była przez naszą redakcję porusza-

na chociażby na etapie projektowania i uchwalania kolejnych 
budżetów obecnej władzy. A należy przypomnieć, że od po-
nad dwóch lat za miasto odpowiedzialna jest koalicja SLD-
-PSL, z burmistrzem Robertem Czaplą na czele. Wielokrotnie 
zwracaliśmy również uwagę na fakt priorytetów, jakie wydaje 
się należałoby przyjąć przy konstruowaniu kolejnych strate-
gii finansowych gminy. Nie trzeba być bowiem wielkim ana-
litykiem rynku, ani też specjalistą, czy w końcu samorządow-
cem, by wiedzieć, że inwestycje w rozwój rynku mieszkań, czy 
to ich budowy, czy stwarzania do tego warunków przez roz-
sądnie prowadzoną politykę urbanistyczną, to dziś najlepsza 
lokata. Dawno temu zrozumiał to Goleniów, tworząc TBS-y, 
które budują. Przypomnijmy, że TBS-y tworzone w wielu mia-
stach korzystały przez kilkanaście lat (do roku 2012) z prefe-
rencyjnych kredytów na rozwój tej formy mieszkalnictwa.  Od 
kilku lat straty nadrabia też Stepnica, oddając kolejne miesz-
kania komunalne. Wszyscy bowiem rozumieją, że oprócz spo-
łecznego wymiaru posiadania własnego dachu nad głową, o 
czym m.in. pisze powyżej nasza czytelniczka, budownictwo 
jest jedną z głównych sił napędowych gospodarki – i to wła-
śnie szczególnie tej małej, lokalnej, poprawia także bardzo 
ważne wskaźniki  demograficzne.  

Tu jednak lewicowa władza, która rządzi w Nowogardzie, 
zresztą z małą przerwą, rządzi znacznie dłużej niż od 2010 
roku, zaskakuje. Z  hasła, „Człowiek-Dom – Praca”, które w 
2010 roku biło z bilbordów z wizerunkiem obecnego burmi-
strza, został jeden postulat – Człowiek, czytaj Robert Czapla. 

Zamiast jakże silnie akcentowanej polityki socjalnej, jaką 
przecież wyznaje SLD, w Nowogardzie mamy „liberalizm go-
spodarczy”, o który zresztą sami członkowie Lewicy, posądzają 
Palikota. Bo jak inaczej nazwać inwestycyjne happeningi, któ-
re obserwujemy od dwóch lat w naszym mieście? Gdzie domy, 
gdzie praca, gdzie w końcu w polityce burmistrza - człowiek? 
Warto być może, żeby i nasi radni zainicjowali poważną de-
batę dotyczącą sytuacji mieszkalnictwa w gminie Nowogard. 

Marcin Simiński 

Pomóżmy sobie!
•	 Przyjmę narożnik pokojowy tel. 665 - 566-856
•	 Przyjmę wersalkę z fotelami oraz szafkę na dziecięce ubrania tel. 883 241 291 
•	 Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie oraz ławę pokojową i TV tel.782 556 716
•	 Przyjmę fotel do biurka, informacja tel. 504 874 397 lub pod nr tel. red. 91 22 165 
•	 Przyjmę narożnik pokojowy oraz dziecięcy fotelik samochodowy tel.516 648-561 
•	 Przyjmę segment pokojowy, używaną pralkę oraz komputer PC tel.512 174 371 
•	 Przyjmę tapczan dwuosobowy do spania tel. 514 466 037 
•	 Proszę o dywan dla dziecka o wym. 3m/ 3m tel. 798 725 822 
•	 Przyjmę używany, w dobrym stanie wózek inwalidzki tek.661 866 850
•	 Oddam w dobre ręce wilczura - pies jest przyjazny i ma ok.3 lata - tel.795 911 886 
•	 Oddam jedną kulę ortopedyczną -tel. 539 630 700 lub nr redakcyjny 
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W kościele pw. św. Rafała 
Kalinowskiego  
w Nowogardzie

dnia 10 kwietnia br. 
o godz. 18.00 odprawiona 

zostanie uroczysta 
msza św. w intencji

III rocznicy katastrofy 
Smoleńskiej.

Po mszy św. nastąpi 
uroczyste złożenie kwiatów 
pod tablicą upamiętniającą 

ofiary katastrofy.

Związek Sybiraków 
w Nowogardzie
zawiadamia, 

że dnia 12.04.br. 
o godz. 12.00
na Cmentarzu 

w Nowogardzie
odbędą się 

obchody uczczenia 
73 rocznicy rocznicy 

pamięci Ofiar Katynia
  Zarząd

Kolejna „sztandarowa” inwestycja 

50 tysięcy na chochoła 
W poniedziałek od rana, pracownicy firmy AZBUD, uzbrojeni w młoty pneu-
matyczne, rozpoczęli, przygotowanie terenu pod kolejną „sztandarową” inwe-
stycję w naszej gminie – remont podejścia do pomnika na Placu Wolności, zwa-
nego potocznie „chochołem”. 

Remont ma polegać na wy-
konaniu nowych podestów 
wokół pomnika i dojścia do 
monumentu, po którym kil-
ka razy w roku, poruszają się 
oficjalne delegacje składające 
kwiaty przed pomnikiem upa-
miętniającym braterstwo żoł-
nierza polskiego i radzieckie-
go. 

Renowacja będzie koszto-
wać podatników ok. 50 tys. zł. 
Co jest chyba największą inwe-

stycją w dziale ochrony zabyt-
ków, zaplanowaną w tegorocz-
nym budżecie. Dementuje-
my w związku z tym nadzieję, 
którą niektórzy wiązali z roz-
poczęciem dzisiejszych prac 
– pomnik wbrew oczekiwa-
niom mieszkańców nie będzie 
rozbierany. Więcej, wygląda, 
że dla obecnej władzy, jest to 
oczko w głowie. Przypomnij-
my, że w ubiegłym roku na od-
nowienie cokołu, który został 

na nowo otynkowany, wydano 
już kilkanaście tysięcy złotych. 
Zgodnie z tą logiką, w najbliż-
szym czasie możemy spodzie-
wać się liftingu widniejących 
na cokole postaci. Zapewni to 
sowieckim sołdatom, znany 
skądinąd status „wiecznie ży-
wych”. A burmistrz, być może 
dostanie list gratulacyjny od 
samego Putina...

Redakcja 

Wczoraj, do redakcji DN, zgłosiła się właścicielka kilkuhektarowej plantacji ob-
sadzonej drzewami gruszy, która przez piątek i sobotę została zalana hektolitra-
mi wody niewiadomego pochodzenia. 

Właścicielka pola próbowała 
ratować swoją plantację, szu-
kając pomocy w kilku miej-
scowych instytucjach. Odwie-
dziła m.in. Urząd Miejski, Po-
licję i Agencję Modernizacji 
i Restrukturyzacji Rolnictwa 
(plantacja korzysta z dopłat 
rolnośrodowiskowych). Nikt 
jednak nie umiał podać ani 

przyczyn zalania pola, ani też 
pomóc kobiecie w tej sytuacji. 

Plantację mam od kilku lat. 
Włożyłam w nią nie tylko pie-
niądze, ale i serce. Nie mam po-
jęcia skąd wzięła się ta woda. 
Uważam, że nie jest możliwe, 
aby jej źródłem były roztopy, 
co sugerował jeden z urzędni-
ków, z którym rozmawiałam. 

Podejrzewam, że przyczyna jest 
raczej związana z przebiegają-
cym obok mojej plantacji ro-
wem melioracyjnym – mówi 
właścicielka zalanych grusz. 

W dniu sporządzaniu tej in-
formacji nie udało nam się 
skontaktować z Wydziałem 
Rolnictwa i Ochrony Środowi-
ska w Starostwie Powiatowym 

Zalało plantację grusz w Żabówku 

w Goleniowie. Kobieta zapo-
wiedziała, że właśnie tam, we-
dług wskazówek miejscowych 
urzędników, zgłosi się z pro-
blemem. Oprócz straty ma-
terialnej w postaci zniszczo-
nych sadzonek młodych drze-
wek, plantatorka narażona jest 

na utratę dopłat, które otrzy-
muje w związku z plantacją z 
ARiMR. 

Skąd wzięła się ta wielka 
woda? Spróbujemy wyjaśnić w 
kolejnych wydaniach DN. 

MS

zalana plantacja

Żabowo

Żabówko
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Ze smutkiem 
zawiadamiamy, że  

w dniu 8.04.2013 r. zmarła

śp. Marianna 
Szpilkowska

Pogrzeb obędzie się  
w dniu 10.04.2013 r.

o godz. 12.00
Pogrążeni w smutku

syn z rodziną

„Niektóre z gwiazd umarły miliony lat temu.
A mimo to widzimy ich światło.”
       Kuki Gallmann

Serdeczne podziękowania  wszystkim, 
którzy byli z nami w najtrudniejszych chwilach, 

podzielając nasz smutek po odejściu 
UKOCHANEJ MAMY, BABCI, PRABABCI 

śp. ZOFII RYDZ
składa rodzina

Kazimierz Duniak, lat: 76, zmarł 06.04.2013r, pogrzeb 
10.04.2013r, pogrzeb odbędzie się o godz. 14:30 na cmentarzu 
w Dobrej 

Marianna Szpilkowska, lat: 93, zmarła: 08.04.2013r, pogrzeb: 
10.04.2013r, pogrzeb odbędzie się o godz. 12:00  się na cmenta-
rzu w Nowogardzie. 

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

 w tych dniach odeszli do wieczności 

Szczyt spadł z hukiem

Fuszerka nadal straszy
 Budynki  będące pod zarządem spółdzielni „Cisy”, położone przy ulicy 15 lutego nr 11, 12 i 13 i tworzące tam mini osiedle, niestety nie 
należą do  zbyt estetycznych wizytówek miasta . Wszystko za sprawą m.in. fuszerki, jaka miała tu miejsce w wykonaniu firmy ociepla-
jącej budynki. Mimo wieloletniej batalii mieszkańców, skutki budowlanego partactwa do dzisiaj nie zostały  usunięte w sposób satys-
fakcjonujacy i lokatorów  i spełniających standardy budowlane i estetyczne .

Kilka lat temu spółdzielnia zleci-
ła ocieplenia  budynków nr  11, 12 
i 13 . Chyba zbyt daleko posunię-
ta oszczędność  spowodowała, że  
ocieplenie tzw. trójkątów na szczy-
tach  (już tam gdzie jest poziom 
strychu),  zostało  wykonane z ma-
teriału izolacyjnego  mniejszej  gru-
bości, co spowodawało powstanie 
niżej  występu -progu. Progu tego 
nie zabezpieczono  opierzeniem z 
blachy, co spowodowało grożące 
grzybem  zaciekanie i powstanie   
nieestetycznych  szarych przebar-
wień. Na dodatek całość prac zo-
stała wykonana na tyle niechlujnie, 
że  szare przebarwienia  świadczą-
ce  o skraplającej się wilgoci,  wi-
dać także na  innych rożnych frag-
mentach elewacji, a  cały trojkat ze 
szytu budynku nr 12, któregoś dnia 
spadł z hukiem  odsłaniając  tylko 
wystające gdzieniegdzie kołki mo-
cujące. Protesty mieszkanców spo-
wodowaly, że  wmiędzyczasie na 
budynku nr 11 i 13 założono  na fe-
ralne progi,  zabezpieczające przed  
ich zaciekaniem  opierzenie z bla-
chy.  Jednak  prac tych nie dokoń-
czono,  a  budynek nr 12 nadal  za-
cieka (patrz zdjęcie ).   Spółdzielnia 
zdaniem mieszkańców nie  wyeg-
zekwowała należycie od wykonaw-
cy wykonania robót i nie rozliczy-
ła się z zadania z lokatorami. Swoje 
pretensje i oczekiwania  w tej spra-
wie lokatorzy  budynku nr 11  wy-
razili ostatnio też pisemnie, zwra-
cając się do  prezesa spółdzielni 
“Cisy”, Mariana Jeża.

My mieszkańcy budynku nr 11 
przy ul. 15 Lutego, prosimy o wy-
egzekwowanie naprawy gwarancyj-
nej od: firmy,, która wykonała termo-
modernizację naszego budynku od 
strony wschodniej od ulicy 15 Lutego.

UZASADNIENIE
Budynek nasz, jak i całe osiedle, 

były ocieplane w ciągu 6 lat. Prace 
wykonywane były etapami w róż-
nych latach. Każdy  z etapów wy-
konywała inna firma.  Ostatni etap 
w naszym budynku, to ocieplenie i 
położenie wraz z _wymalowaniem 
elewacji od strony wschodniej · od 
ulicy 15 Lutego. Jakość . materia-
łów  oraz jakość wykonanych ro-
bót budziła nasze niezadowolenie 
na każdym etapie. Jednakże jakość 
materiałów użytych na ostatnim 
etapie, czyli na stronie wschod-
niej,  była beznadziejna.  Po 3 la-
tach na ścianach widać przebar-
wienia i prześwity, prawdopodob-
nie  użyte do malowania: farby były 
nadmiernie rozrzedzone. Niezro-
zrnniałe dla Nas jest, dlaczego w 
tak krótkim czasie eksploatacji, 
elewacja wygląda jak stara. Kiedy 
zgłaszaliśmy swoje obawy o jakość 
wykonania i materiałów użytych 

w termomodemizacji, podczas 
ubiegłorocznego zebrania człon-
ków spółdzielni, obiecywał nam 
Pam, że jeśli elewacja straci swo-
je walory, zostanie ,,naprawiona” 
w ramach gwarancji. Chcemy, aby 
dotrzymał pan swojej obietnicy.

Uważamy, że cały budynek  po   
zakończeniu termomodernizacji 
wygląda nieestetycznie (zróżnico-
wane nasycenie kolorów i spłukane 

ściany). W całym Nowogardzie nie 
ma drugiego tak nieestetycznie wy-
glądąjącego budynku, co chluby  ra-
czej  naszej spółdzielni nie przynosi. 
Pytamy również, dlaczego nie wy-
mieniono okien na klatkach schodo-
wych na plastikowe, jak  to jest robio-
ne we wszystkich blokach ociepla-
nych w mieście? Jest to koszt stosun-
kowo nieduży w stosunku do kosz-
tów  termomodernizacji (4 okna na 
klatce),  a korzyści energetyczne dla 
lokatorów znaczące.

Prosimy o odpowiedź Lokato-
rom, kiedy nastąpi naprawa rze-
czonej elewacji, a do czasu

jej wykonania wstrzymujemy się 
z wpłatami na fundusz  termomode-
mizacyjny.

Podpisy lokatorów-   23 osób 

Jak poinformowali nas lokatorzy  
w  dniu dzisiejszym  odbywa się 
kolejne roczne zebranie społdziel-
ni. Pozostaje nam mieć  nadzieję,  
że kierownictwo społdzielni sko-
rzysta z tej okazji i przedstawi swo-
im członkom sposób rozwiązania 
tej sprawy . My jak  i zapewne inni 
mieszkańcy Nowogardu, kibicuje-
my lokatorom “Cisów” i ze wzglę-
dów ludzkich   i z uwagi na estetykę  
miata,  która  obchodzi wszystkich.

Red
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Ruszyła budowa ulicy Jana Pawła II

Pomogła dotacja z NPPDL
Ruszyły już prace mające na celu budowę gminnej ulicy Jana Pawła II, pomogła przy tym dotacja z Narodowego Programu Przebudo-
wy Dróg Lokalnych. Prace planowo potrwają do września 2013 roku, w tym czasie wykonawca firma P.H.U. Gryf-Bud z Gryfic, wykona 
jezdnię o szerokości 6 metrów wraz z chodnikiem. Do tego powstanie również kanalizacja deszczowa.

Remont drogi został zapla-
nowany w ramach Narodo-
wego Programu Przebudo-
wy Dróg Lokalnych Etap II - 
Bezpieczeństwo-Dostępność-
-Rozwój. W edycji konkur-
su na 2013 rok został złożony 
wniosek na dofinansowanie 
projektu pod nazwą: „Budowa 
drogi gminnej Jana Pawła II w 
Nowogardzie na terenie dział-
ki nr 132/2 obręb nr 6.” Umo-
wa z wykonawcą robót zosta-
ła zawarta w dniu 28.02.2013 
roku, wykonawca udzielił rów-
nież 36 miesięcznej gwarancji 
na wykonane prace budowla-
ne. Termin realizacji projektu 
został określony na kwiecień/
wrzesień 2013 roku. Łącz-
na wartość inwestycji wynie-
sie 531 919,34 zł., z czego 159 
575,80 zł (70%), to kwota do-
finansowania z NPPDL, nato-
miast wkład własny gminy wy-
niósł 372 343,54 zł. Do wkła-

du własnego gminy, Staro-
stwo Powiatowe w Goleniowie 
dołożyło kwotę w wysokości  

5 000,00 zł. Ulica Jana Pawła 
II znajduje się na wjeździe do 
Nowogardu od strony Stargar-

du. Jej początek znajduje się 
na krawędzi drogi wojewódz-
kiej nr 106 (ulica Poniatow-
skiego). Ulica pełni funkcję 
dojazdową do posesji położo-
nych bezpośrednio przy niej, 
zapewnia dojazd do parkingu 
i garaży. Przedmiotowe zada-
nie ma na celu nadanie temu 
odcinkowi statusu drogi pu-
blicznej zaliczonej do jednej z 
wymienionych kategorii - dro-
gi gminnej. Ulica charaktery-
zuje się nawierzchnią grunto-
wą o szerokości 4 metrów na 
odcinku od ul. Poniatowskie-
go do wjazdu na parking. Na 
dalszym odcinku jest jednak 
nieprzejezdna. Do tego nie jest 
zapewniony dojazd do dalszej 
części ul. Jana Pawła II, przy 

której zlokalizowany jest ko-
ściół. Nawierzchnia na całej 
długości odcinka jest w bardzo 
złym stanie technicznym. Brak 
zachowania profilu podłużne-
go i poprzecznego przyczynia 
się do występowania dużych 
kałuż co, zwłaszcza w okresie 
wiosennym i jesiennym przy-
czynia się do braku przejezd-
ności tejże ulicy. Celem pro-
jektu jest przebudowa istnieją-
cej drogi Jana Pawła II w No-
wogardzie, polegająca na wy-
konaniu jezdni o szerokości 
6 metrów wraz z chodnikiem 
z kostki brukowej typu po-
lbruk, z uwzględnieniem do-
jazdu do istniejącego parkingu 
dla samochodów osobowych 
oraz do drogi. Zostanie rów-

nież dobudowana kanalizacja 
deszczowa. Projekt ma za za-
danie poprawę bezpieczeństwa 
uczestników ruchu drogowego 
na odcinku drogi gminnej ul. 
Jana Pawła II, wpływając jed-
nocześnie na poprawę komu-
nikacji w centrum Nowogardu 
w obrębie drogi wojewódzkiej 
nr 106 (ul. Poniatowskiego). - 
mówi Jarosław Soborski, z-ca 
kierownika w Wydziale Roz-
woju Lokalnego i Funduszy. 
W sumie gryficka firma wybu-
duje odcinek drogi o długości 
182,70 m oraz szerokości 6,00-
10,80 m. Powierzchnia do wy-
budowania nawierzchni jezdni 
została obliczona na 1203,40 
m2, natomiast powierzchnia 
chodników 346,53 m2, a wjaz-
dów 116,51 m2. Ponadto za-
kres prac obejmuje wykona-
nie drogowego oznakowania 
pionowego i poziomego oraz 
wprowadzenie nowej organi-
zacji ruchu. Tyle jeśli chodzi 
o samą inwestycję. Mieszkań-
ców osiedla niepokoi jednak, 
że samochody ciężarowe na te-
ren budowy dojeżdżają drogą 
znajdującą się przy Kościele, 
która została oddana do użyt-
ku przed kilkoma laty. Nieste-
ty, pracownicy firmy P.H.U. 
Gryf-Bud twierdzą, że nie mają 
innej możliwości dojazdu na 
budowę, ponieważ samochód 
ciężarowy miałby problem z 
wjazdem. Pozostaje wierzyć, że 
budowa nowej jezdni nie przy-
niesie za sobą „ubytków” w 
drodze znajdującej się w pobli-
żu Kościoła.

KR 

Prace nad budową ulicy Jana Pawła II ruszyły już na dobre i potrwają przynajmniej do września

Na montaż czekają już elementy kanalizacji deszczowej

Osina

Życzenia dla pracwoników 
służby zdrowia

Jak każdego roku, 7 kwietnia obchodzimy 
Święto Pracowników Służby Zdrowia. Ucznio-
wie klasy I a, ze Szkoły Podstawowej w Zespo-
le Szkół Publicznych im. Bronisława Malinow-
skiego w Osinie, chcąc podziękować lekarzom, 
pielęgniarkom oraz pracownikom obsługi za 
ich codzienny trud i pomoc, 5 kwietnia wybra-
li się z wizytą do pracowników tutejszej służby 

zdrowia. Dzieci z kwiatami, laurkami oraz z ży-
czeniami byli w ośrodku zdrowia, w gabinecie 
stomatologicznym i w aptece. Pani doktor przy-
gotowała dla dzieci słodki poczęstunek, a pani 
aptekarka śliczne kolorowanki. 

Dziękujemy
Renata Jarema

Pani Magdalena Bogusławska z ośrodka Proximus otrzymuje kwiaty od 
uczniów i wychowawców ZSP w Osinie. 
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Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Osób Niepełnosprawnych

„NASZE SZANSE” informuje:
Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowogardzie zostało powołane stowarzyszenie mające na uwadze integrację 
osób niepełnosprawnych. W czerwcu 2010r., po oficjalnym zarejestrowaniu, rozpoczęło swoją działalność. Do tej pory zorganizowało -  
z myślą o dzieciach z Nowogardu i okolic - kilka imprez. Zebrane pieniądze zostały przeznaczone na pomoc dla rodzin mających dziec-
ko niepełnosprawne oraz na turnus rehabilitacyjny dla jednej z uczennic ośrodka. Przyszedł czas na kolejną inicjatywę, czyli:

Sukces naszych uczniów
W powiatowym konkursie uczniowie naszych szkół odznaczyli się wielkimi umiejętnościami!

Dnia 4 kwietnia w Zespole 
Szkół Zawodowych w Golenio-
wie odbył się VI Powiatowy Kon-
kurs  o Pielgrzymkach Jana Paw-
ła II do Ojczyzny. Tematem te-
gorocznej rywalizacji była: ,,VII 
pielgrzymka do Polski 1999r, Bóg 
jest Miłością”. W konkursie wzię-
ło udział 20 uczniów szkół śred-
nich z całego powiatu.  Do roz-
wiązania mieli test składający się 
z 30 pytań otwartych i zamknię-
tych, na które musieli odpowie-
dzieć w ciągu 45minut. Najlepiej 
rozwiązał go Jan Maciejczak z 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych, im. Stanisława Staszica w 
Nowogardzie, i tym samym za-
jął pierwsze miejsce. Na drugim 
miejscu znalazła się uczennica 
z Goleniowa, a trzecie miejsce 
zajęła Róża Klimek z I Liceum 
Ogólnokształcącego w Nowogar-
dzie. To jeszcze nie koniec suk-
cesów uczniów z Nowogardzkich 
szkół. Wyróżnieniami uhonoro-
wani zostali: Konrad Sidor, oraz 
Marta Ubych z I Liceum Ogólno-
kształcącego, jak również Oliwia 
Łatka z II Liceum Ogólnokształ-

cącego w Nowogardzie. ,,Po-
ziom był bardzo wysoki, a emo-
cje ogromne”, jak przyznaje Jan 
Maciejczak zwycięzca konkur-
su: ,,Cieszę się, że się tam znala-
złem i mogłem wziąć udział”- do-
daje. Nic dziwnego, bowiem na-
grodę, którą Jasiu otrzymał oka-
zał się tablet. Pozostali laureaci 
i wyróżnieni otrzymali nagrody 
rzeczowe, a każdy z uczestników  
książkę Jana Pawła II pt: ,,Tryptyk 
Rzymski”

Na zakończenie tego wspa-
niałego konkursu uczniowie z 

Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych, wraz ze swym opie-
kunem, ks. Robertem, udali 
się na wspólne świętowanie do 
baru typu fast foods.

Z naszego miasta wyruszyło 
10 uczniów. 

Z Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych byli to:

-Jan Maciejczak
-Daniel Danielczyk
-Sebastian Kuzio 
-Kuba  Gradus
Ich opiekunem był ks. Ro-

bert Dąbrowski

Z I Liceum Ogólnokształcą-
cego:

-Marta Ubych 
-Konrad Sidor
-Róża Klimek
-Daria Łakoma 
Opiekunem tej grupy był ks. 

Andrzej Gański.
Z II Liceum Ogólnokształcą-

cego:
-Anna Szcześniak 
-Oliwia Łatka
pod opieką ks. Marcina Gu-

dełajskiego.
Jan Maciejczak

Foto-pstryk  przy ul. 3 Maja 

Niebezpieczna wyrwa  
w chodniku 
Przy ulicy  3 Maja  trzeba dokładnie patrzeć pod nogi i ostrożnie jechać rowerem.  
W chodniku jest dziura, która stwarza zagrożenie dla użytkowników. 

III NOWOGARDZKI 
KONKURS ORTOGRA-
FICZNY!

Nie, nie… to nie żarty, lecz 
ubiegłoroczne doświadczenia 
sprawiają, że ponownie mamy 
chęć zorganizowania i prze-
prowadzenia takiego konkur-
su. Wspieranie nas przez wła-
dze miasta oraz liczba uczest-
ników biorących udział świad-
czy o zainteresowaniu ortogra-
fią i potwierdza, że warto kon-
tynuować i traktować jako no-
wogardzką tradycję. Mikołaj 
Rej na pewno by się ucieszył, 
bo jak sam stwierdził: „… Po-
lacy nie gęsi, i swój język mają”, 
a skoro mają, to niech dbają. 
Poprawne wysławianie się, za-
równo w mowie,  jak i w pi-
śmie, świadczy o kulturze czło-
wieka.  Warto jest korzystać  ze 
słowników ortograficznych 
oraz dotyczących poprawnej 
polszczyzny.  

Z pewnością, nie jest to ni-
czym wstydliwym. Tego zda-
nia są nie tylko członkowie 
stowarzyszenia, ale również 
burmistrz Nowogardu. To 
wspólnie  z p. Robertem  Cza-
plą już teraz zachęcamy do się-
gania po słowniki ortograficz-
ne, a tym samym po tytuł Mi-
strza Ortografii Ziemi Nowo-
gardzkiej. Każdy będzie mógł 
sprawdzić swoje umiejętno-
ści w dziedzinie ortografii, ale 
tylko jedna osoba otrzyma ten 
zaszczytny tytuł oraz atrakcyj-

ną nagrodę, ufundowaną przez 
burmistrza Nowogardu. Tą na-
grodą będzie laptop. Im więcej 
uczestników, tym ciekawsze 
zmagania. W końcu: do od-
ważnych świat należy! Niech 
zachętą stanie się fakt, że wy-
niki konkursu pozostaną ta-
jemnicą, nawet dla sprawdza-
jących. Do publicznej wiado-
mości zostanie podane tylko 
nazwisko zwycięzcy, a tym sa-
mym Mistrza Ortografii Ziemi 
Nowogardzkiej.

Przewidywany termin kon-
kursu: 11 maja 2013r. Czasu 
jest dużo  na przypomnienie, 
odświeżenie i utrwalenie swo-
jej wiedzy z zakresu ortogra-
fii. Organizatorzy proszą o jak 
najszybsze zgłaszanie udziału 
w konkursie w celu ułatwienia 
przygotowań. Można to zro-
bić osobiście  lub telefonicznie: 
669  285 675. Ostateczny ter-
min przyjmowania zgłoszeń:  

05 maja  2013r. Jeśli zbyt 
mała liczba osób wyrazi chęć 
uczestniczenia, konkurs nie 
odbędzie się. Byłoby żal.

Konkurs przeznaczony jest 
dla wszystkich, bez względu 
na wiek, płeć  czy też wyko-
nywany zawód. Nie ma żad-
nych ograniczeń, ale jest jeden 
warunek: osoba zamierzająca 
wziąć w nim  udział, zobowią-
zana jest - w dniu konkursu -  
przekazać 15 zł na rzecz stowa-
rzyszenia. 

Szczegółowe informacje zo-

staną podane w jednym z kolejnych numerów 
Dziennika Nowogardzkiego, który objął patro-
nat medialny nad kolejną edycją naszego kon-
kursu, oraz na stronie internetowej Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego: www.so-
swnowogard.republika.pl 

Stowarzyszenie „NASZE SZANSE”
ul. Ks. J. Poniatowskiego 17
72-200 Nowogard
Tel. 91 39 20 108
Numer konta: 03 9375 1012 4200 4157 2000 

0010 

Informację o zapadającym 
się chodniku otrzymaliśmy od 
naszego czytelnika, który tak 
opowiada nam o zauważonej 
wyrwie - jechałem w kierunku 
ścieżki rowerowej prowadzącej 
do Olchowa i zobaczyłem dość 
dużą dziurę. Zgłaszam ten fakt 
do DN i proszę o skuteczną  in-
terwencję - tłumaczy pragną-
cy zachować anonimowość 
nasz czytelnik. Faktycznie, tuż 
przy samej drodze w kierun-
ku  do Olchowa kostka bru-
kowa zapadła się tworząc nie-
bezpieczną dla przechodniów 
i rowerzystów  wyrwę. Ta dość 
spora dziura  może stanowić 
duże zagrożenie, zwłaszcza po 
zmroku.

Jarek Bzowy 



Nr 27 (2161)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

8

www.dzienniknowogardzki.pl

10

kontakt.7dnigryfina@gmail.com

05.04-08.04.2013 r. 

Rubio  
- zapiski z dalekiego równika

                           Z okazji Twych urodzin 

 Jolancie Białasiewicz 
dużo zdrowia i radości, 

szczęścia w życiu i miłości, 
mocy najpiękniejszych wrażeń 

i spełnienia wszystkich marzeń. 

życzą 
     mama, siostry i bracia wraz z rodzinami

Kolejne awanse na policji 

Zmiany na stanowisku rzecznika 
W miniony piątek w Komendzie Powiatowej Policji w Goleniowie, miało miejsce nietypowe spotkanie z dziennikarzami. Tym razem 
nie była to konferencja prasowa, choć chwilami błyskały flesze.

Przedstawiciele lokal-
nych mediów z terenu po-
wiatu, w tym Dziennika 
Nowogardzkiego, zostali za-

proszeni do Goleniowa przez 
panią podkomisarz Martę Ma-
ciejuniec, która oficjalnie po-
żegnała się ze stanowiskiem 

rzecznika prasowego Komendy 
Powiatowej Policji. Powodem 
rozstania się z dotychczasową 
funkcją był awans. Pani pod-
komisarz została kierownikiem 
Referatu Ruchu Drogowego 
goleniowskiej policji. Dzięku-
jąc dziennikarzom za współ-
pracę, M. Maciejuniec poinfor-
mowała, że jej dotychczasowe 
obowiązki przejmuje pani Juli-
ta Filipczuk, pełniąca służbę w 
stopniu młodszego aspiranta. 
Pani Julita pracuje na policji od 
8 lat. Pełniła już różne funkcje 
w tej niełatwej służbie, a i rola 
rzecznika prasowego nie jest 
jej obca. Często zastępowała na 
tym stanowisku dotychczaso-
wą panią rzecznik w czasie jej 
nieobecności. 

Mimo tego, że spotkanie w 
którym uczestniczył również 
szef policji powiatowej, inspek-
tor Krzysztof Targoński, miało 
typowo kurtuazyjny charakter, 
stało się okazją do wymiany  
spostrzeżeń i uwag na temat 
współpracy policji z mediami 
- oczywiście w zakresie infor-
mowania społeczeństwa. Było 
więc nie tylko miło, ale nieco 
konstruktywnie, przynajmniej 
taką nadzieję ma DN. 

Przypomnijmy, że to już ko-
lejne zmiany w kadrze kie-
rowniczej policji, jakie zaszły 
ostatnio, zarówno w jednost-
ce w  Goleniowie, jak i w No-
wogardzie. Z dniem 1 kwietnia 
komendantem Komisariatu 
Policji w Nowogardzie zosta-

ła podinsp. Małgorzata Figu-
ra, która wcześniej zajmowała 
stanowisko zastępcy naczelni-
ka Wydziału Prewencji i Ru-
chu Drogowego w KP w Go-
leniowie. Nowa pani komen-
dant,zastąpiła na tym stanowi-
sku, nadkom. Leszka Nowaka, 
który od lutego br., pełni za to 
funkcję I Zastępcy Komendan-
ta Powiatowego policji w Gole-
niowie. Z kolei byłą panią „wi-
cenaczelnik”  w  Goleniowie 
zastąpił asp. Arkadiusz Rada-
wiec. 

Czy to już ostatnie zmiany?  
Czas pokaże. 

Marcin Simiński

Piątkowe spotkania z dziennikarzami. Od prawej, kolejno panie M. Ma-
ciejuniec i J. Filipczuk, dalej K. Targoński – komendant powiatowy policji. 

Nowy konfesjonał już poświęcony 
W minioną niedzielę, tj. 7 kwietnia, w kościele pw. WNMP w Nowogardzie zo-
stał poświęcony nowy konfesjonał. Kościelny mebel wykonał w swoim zakładzie 
stolarskim p. Jacek Zięciak. 

O tym, że w starym kościele po-
jawi się nowy dość oryginalny me-
bel, informowaliśmy już dwa ty-
godnie temu. Wówczas konfesjo-
nał znajdował się jeszcze w sto-
larni. Przypomnijmy, że drewnia-
na budowla ma 3 metry długości, 
ponad 3 metry wysokości i pra-
wie 1,5 metra szerokości. Mebel 
jest wykonywany w całości z drze-
wa jesionowego. Boczne ściany 
są wyciszone warstwą styropianu. 
W drzwiach wejściowych zostały 
wstawione grube, przyciemniane 
szyby. Całość wzbogacają ręcznie 
wykonane elementy zdobnicze. Z 

nowego konfesjonału mogą ko-
rzystać również osoby niepełno-
sprawne. Mebel w swojej kolory-
styce nawiązuje do znajdującego 
się w świątyni drewnianego wypo-
sażania. 

Ks. proboszcz G. Legutko po-
święcił konfesjonał w towarzy-
stwie dzieci przygotowujących 
się do I Komunii Świętej, które w 
tym dniu odnawiały przyrzecze-
nia chrzcielne. Mebel został usta-
wiony w lewej, bocznej nawie Ko-
ścioła. Stojący dotychczas na jego 
miejscu „stary” konfesjonał ofia-
rowano na rzecz kościoła filialne-

go w Dąbrowie Nowogardzkiej. 
Nowy konfesjonał zostanie jesz-

cze wyposażony w krzesło dla 
osób spowiadających się oraz spe-
cjalną sygnalizację świetlną infor-
mującą o tym, czy kolejna oso-
ba może przystąpić do spowiedzi. 
Trzeba przyznać, że spowiednica 
prezentuje się bardzo ładnie, choć 
niektórzy wierni uważają,że po-
winna zostać postawiona w innym 
miejscu np. we wnęce na końcu le-
wostronnej nawy. 

Marcin Simiński 
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Apteka „Centrum Zdrowia” otwarta w weekendy i święta

„To z myślą o ludziach” 
Apteka „Centrum Zdrowia” znajdująca się na ulicy 700-lecia 21, od niedawna otwarta jest również w weekendy oraz 
święta. Wszystko z myślą o klientach, którzy zazwyczaj sporo czasu poświęcali znalezieniu dyżurującej apteki w dni 
wolne od pracy. 

Mimo, że cała inicjatywa 
powstała niedawno, bo przed 
świętami wielkanocnymi, to 
farmaceuci nie mogli narze-
kać na brak zainteresowania. 
Zrobiliśmy akcję reklamową, 
żeby jak najwięcej osób się do-
wiedziało, no i już widać efek-
ty. Wprawdzie pierwszy dyżur 
wypadł w okresie świąt wiel-
kanocnych, ale mimo wszyst-

ko już sporo osób korzystało z 
naszej apteki- mówi pracow-
nik apteki „Centrum Zdrowia”, 
mgr farmaceuta Grzegorz Pio-
trowski. Jak twierdzi, spodzie-
wa się sporo pracy w weekendy, 
dlatego apteka zapewniła rów-
nież większe zaopatrzenie. Na 
pomysł stałych dyżurów wpadł 
właściciel apteki pan Paweł Pa-
sławski. 

To z myślą o ludziach. Le-
karze w weekendy dyżurują w 
przychodniach i do tej pory lu-
dzie musieli szukać również ap-
teki, która dyżuruje. Stąd też 

inicjatywa szefa, aby nasza ap-
teka dyżurowała na stałe, co za 
tym idzie, mamy również więk-
sze zaopatrzenie z myślą o tych, 
którzy przyjdą właśnie w sobo-

tę i niedzielę. – komentuje p. G. 
Piotrowski. 

W soboty i niedziele apteka 
„Centrum Zdrowia” będzie czyn-
na od 8:00 do 22:00. Pierwsi klien-
ci podczas dyżuru zjawili się już 
w okresie świąt wielkanocnych i 
przychodzili głównie z receptami. 
Jeszcze nie analizowałem dokład-
nie jakie leki cieszyły się najwięk-
szym zainteresowaniem, ale głów-
nie były to leki na receptę – podsu-
mowuje Grzegorz Piotrowski. 

KR

Wnętrze apteki Centrum Zdrowia na zdjęciu mgr farmac. Grzegorz Piotrowski
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Stal Szczecin wygrywa walkę o I ligę

LUKS Top Wierzbięcin na 3 miejscu
Nie udało się podopiecznym Józefa Korkosza wygrać finałowej rozgrywki o I ligę. Zawodnicy LUKS Top Wierzbięcin walczyli w sobotę (6 kwietnia) 
w hali Bene Sport w Szczecinie. Najlepszymi tenisistami stołowymi II ligi grupy północno-zachodniej, zostali gospodarze- zawodnicy Stali Szczecin.  

Stal Szczecin poprzez zwy-
cięstwo w finale II ligi, zagra 
teraz baraż o I ligę. Przypo-
mnijmy, że w Polsce jest klas 
rozgrywkowych w tenisie sto-
łowym: V, IV, III, II (w której 
rywalizuje Wierzbięcin), I liga 
oraz Ekstraklasa. Wśród czte-
rech najlepszych drużyn II ligi 
północno-zachodniej oprócz 
Stali Szczecin znalazły się jesz-
cze: LUKS Top Wierzbięcin, KS 
Krotosz Krotoszyn, TTS Trze-
meszno. W półfinale zawodni-
ków z Wierzbięcina los skoja-
rzył z drużyną KS Krotosz Kro-
toszyn. Niestety, nie udało się 
wywalczyć awansu do finału, 
gdyż rywale pewnie pokona-

li LUKS Top Wierzbięcin 6:1. 
W drugim półfinale gospoda-
rze pokonali TTS Trzemeszno 
6:3. Zanim rozegrano decydu-
jący mecz, najpierw przegrani 
walczyli o 3 miejsce. Tenisiści 
stołowi z Wierzbięcina i Trze-
meszna rozegrali niezwykle 
emocjonujący bój, w którym na 
końcu tryumfowali podopiecz-
ni Józefa Korkosza 6:4. KS Stal 
Szczecin w finale, w efektow-
nym stylu pokonała KS Kro-
tosz 6:1, dzięki czemu na swo-
im terenie wywalczyła prawo 
gry w barażu o I ligę. W szcze-
cińskiej hali zjawiło się mnó-
stwo kibiców oraz osób związa-
nych z „ping pongiem”, jak np. 

Prezes Zachodniopomorskiego 
Związku Tenisa Stołowego Ma-
rek Kibała. Pomimo tego iż te-
nisiści z Wierzbięcina nie zdo-

łali awansować do I ligi, należą 
im się duże brawa, w końcu za-
jęli wysokie 3 miejsce w swojej 
strefie II ligi. Z pewnością jeśli 

wciąż będą ciężko pracować, 
to jeszcze nie raz staną przed 
szansą awansu.

KR.

Wyniki
Półfinały:
KS Krotosz Krotoszyn - LUKS Top Wierzbięcin 6:1
KS Stal Szczecin - TTS Trzemeszno   6:3
Mecz o miejsca 3-4:
LUKS Top Wierzbięcin - TTS Trzemeszno  6:4
Mecz finałowy o miejsca 1-2:
KS Stal Szczecin - KS Krotosz Krotoszyn  6:1 I liga jeszcze nie dla Wierzbięcina, mimo wszystko podopieczni Józefa Korkosza zasłużyli na brawa

Powiatowe eliminacje konkursu wiedzy pożarniczej

„Młodzież zapobiega pożarom”
W piątek (5 kwietnia) o godzinie 10:00 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Goleniowie, odbyły się powiatowe eliminacje konkursu wiedzy pożarni-
czej. Młodzież rywalizowała w dwóch kategoriach: Gimnazja i Szkoły Podstawowe.  

Zawody, które odbyły się w 
Komendzie Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w 
Goleniowie, cieszyły się spo-
rym zainteresowaniem. Łącz-
nie udział wzięło 19 osób, któ-
rzy walczyli o ciekawe nagro-
dy, które ufundowali organi-
zatorzy. Za miejsce na podium 
uczestnicy mogli wybrać sobie 
nagrodę spośród: zestawu do 
badmintona, śpiworów czy też 
materaca z pompką. Dla pozo-
stałych zawodników przygo-

towano drobne upominki. W 
kategorii Gimnazja, najwięk-
szą wiedzą pożarniczą wyka-
zała się Dominika Lubowicka, 
która reprezentowała Stepnicę, 
zaraz za nią uplasował się Ka-
rol Stefaniak z Maszewa, nato-
miast na trzecim miejscu ry-
walizację zakończyła również 
uczennica ze Stepnicy, Angeli-
ka Zielińska. O ile w kategorii 
gimnazja podium było podzie-
lone, to już uczniowie szkoły 
podstawowej z Długołęki cał-

kowicie zdominowali swoją ka-
tegorie. Uczniowie, którzy na 
konkursie byli pod opieką Pre-
zesa OSP w Wyszomierzu Józe-
fa Dobruchowskiego, zajęli trzy 
pierwsze miejsce w kolejno-
ści: Anna Dobruchowska, Filip 
Olejnik oraz Bartosz Kowalski. 
Reprezentanci Długołęki dali 
się namówić na krótki komen-
tarz na temat konkursu. Zada-
nia pisemne liczyły 30 pytań, do 
tego dochodziło również 5 pytań 
ustnych. Tak się złożyło, że w fi-
nałowej rozgrywce walczyłam z 
kolegą Filipem, gdyż pomiędzy 
nami musiała się rozegrać do-
grywka. Tam otrzymaliśmy dwa 
takie same pytania, a sędziowie 
oceniali nasze odpowiedzi. Wy-
grałam z Filipem różnicą zaled-
wie 0,5 punktu. – podsumowuje 
swoje zwycięstwo Anna Dobru-
chowska. Jej finałowy przeciw-
nik był równie zadowolony ze 
swojego miejsca, jednak przy-

znał, że przygotowaniom po-
święcił mało czasu. Traktowa-
łem te zawody jako zabawę i w 
istocie dobrze się bawiłem. O za-
wodach dowiedziałem się oko-
ło miesiąc temu, jednak wiedzę 
utrwalałem dopiero na ostatnią 
chwilę. – mówi Filip Olejnik. 
Skąd u całej trójki z Długołęki 
taka dobra znajomość o Straży 
Pożarnej? Rąbka tajemnicy od-
słonił Bartek Kowalski, który 
przyznał, że ze Strażą Pożarną 
mają do czynienia na co dzień. 
U mnie w rodzinie, tak jak i u 
Filipa i Ani, wszyscy jeżdżą na 
akcje gaśnicze - więc mamy to 
we krwi! (śmiech). Dla mnie to 
również była świetna zabawa i 
czekam już na kolejne zawody 
– kończy zadowolony z trzecie-

go miejsca Bartosz Kowalski. 
Duży wkład w ten sukces miała 
Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Długołęce, pani Danuta Ziół-
kowska, której Zarząd Gminny 
OSP Nowogard składa szcze-
gólne podziękowania. Gratulu-
jemy wiedzy wszystkim uczest-
nikom konkursu i życzymy ko-
lejnych sukcesów.         

KR

Konkurs wiedzy pożarniczej - klasy-
fikacja:
Gimnazjaliści:
1. Dominika Lubowicka (Stepnica)
2. Karol Stefaniak (Maszewo)
3. Angelica Zielińska (Stepnica)
Szkoły Podstawowe:
1. Anna Dobruchowska (Długołęka)
2. Filip Olejnik (Długołęka)
3. Bartosz Kowalski (Długołęka)

Na podnośniku hydraulicznym od lewej - Anna Dobruchowska i Bartek Kowalski

Laureaci w kat. SP: Anna Dobruchowska , Bartek Kowalski, Filip Olejnik



9-11.04.2013 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

11

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy, że w związku z wprowadzaniem 
przez gminę nowego systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi wszyscy właściciele nieruchomości 
zamieszkałych zobowiązani są do złożenia deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

Deklaracje składa się w Zarządzie Budynków Komunalnych 
przy ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie, od poniedziałku 
do piątku w godzinach 7.00 – 15.00. Druki dostępne są 
w Zarządzie Budynków Komunalnych, w Biurze Obsługi 
Interesanta Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Plac Wolności 
1, pok. nr 5,  oraz do pobrania na stronie www.nowogard.pl 
(zakładka gospodarowanie odpadami).

ZAWIADAMIAMY, ŻE W DNIACH:

10. IV.2013 r.  w Szkole Podstawowej w Wierzbięcinie
    w świetlicy w Ostrzycy
    w świetlicy w Trzechlu
11.IV.2013 r.  w Szkole Podstawowej w Żabowie
    w Szkole Podstawowej w Orzechowie
    w Szkole Podstawowej w Błotnie 
15.IV.2013 r.  w Szkole Podstawowej w Strzelewie 
    w Szkole Podstawowej w Długołęce
    w świetlicy w Olchowie
16.IV.2013 r.  w Szkole Podstawowej nr 3 w Nowogardzie
   w Szkole Podstawowej nr 4 w Nowogardzie
   w Nowogardzkim Domu Kultury 

w godzinach od 18:00 do 20:00 zorganizowane zostaną 
spotkania, na których pracownicy urzędu będą udzielać 
wyjaśnień jak prawidłowo wypełnić deklarację 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami oraz 
będą przyjmować wypełnione deklaracje. 

Zespół ds. wdrożenia nowego systemu 
gospodarowania odpadami

Drugi zespół przegrywa w sparingu

„Mamy nad czym pracować”
W niedzielę (7 kwietnia) o godzinie 17:30 na boisku w Goleniowie, drugi zespół Pomorzanina rozgry-
wał swój ostatni mecz kontrolny przed wznowieniem rozgrywek. Pojedynek z Komarexem Komarowo 
przyniósł pierwszą sparingową porażkę. „Rezerwowi” razili nieskutecznością, natomiast rywale zdo-
łali „ukłuć” dwukrotnie.

Komarex Komarowo - Pomorzanin II Nowogard 2:0 (0:0)
Skład Pomorzanina II: Jacek Malanowski - Jarosław Fijałkowski, Maciej Grzejszczak, Konrad Winczewski, Rafał Podbiegło - 

Grzegorz Skrzecz, Jarosław Kaczmarek, Przemysław Laszkiewicz, Tomasz Łysiak - Max Pokorski, Jakub Szczypień; zmiennicy: 
Krzysztof Haberski, Dariusz Iwaniuk, Andrzej Piotrowicz.

Niedzielni rywale, tak jak 
i drugi zespół występują w B 
Klasie. Komarex zajmuje tam 
obecnie 3 miejsce, ze stratą 
5 punktów do lidera. Wyniki 
obydwu zespołów w meczach 
kontrolnych wskazywały na 
pewne zwycięstwo „rezerwo-
wych”. Wygląda jednak na to, 
że zawodnicy Pomorzanina 
już się wystrzelali, gdyż w Go-
leniowie razili nieskuteczno-
ścią. W składzie pojawiło się 
trzech młodych zawodników: 
Rafał Podbiegło, Tomasz Ły-
siak i Jakub Szczypień. Pierw-
sza połowa była wyrównana, 
a obydwie ekipy nie potrafi-
ły zdobyć bramki. W drugiej 
części spotkania w Pomorza-
ninie nastąpiły zmiany, m.in. 
na pozycji bramkarza. Ciężko 
jednak winić Krzysztofa Ha-
berskiego za utratę goli. Przy 
pierwszej bramce, napastnik 

z Komarowa po akcji skrzy-
dłem, „ściął” z piłką w kierun-
ku bramki i oddał mocny pre-
cyzyjny strzał. Golkiper Pomo-
rzanina zdołał jeszcze trącić 
piłkę, mimo tego ta wylądo-
wała w „okienku”. Pomorzanin 
przycisnął i starał się dopro-
wadzić do wyrównania, jed-
nak nowogardzkim piłkarzom 
przytrafiła się kolejna strata w 
środku boiska, którą bezlito-
śnie wykorzystują rywale. Za-
wodnik Komarexa otrzymał 
idealne podanie i stanął „oko 
w oko” z Krzysztofem Haber-
skim, bramkarz drugiego ze-
społu starał się skrócić pole 
gry, tym samym utrudniając 
zadanie strzelcowi, ten jednak 
ze stoickim spokojem przelo-
bował golkipera i przypieczę-
tował dwubramkowe zwycię-
stwo swojego zespołu. To na-
sza pierwsza porażka, podczas 
okresu przygotowawczego przed 

zbliżającą się rundą rewanżo-
wą. Mieliśmy kilka dogodnych 
sytuacji do zdobycia bramki, 
lecz nie zdołaliśmy ich wyko-
rzystać, co później się zemści-
ło. Bramki straciliśmy po indy-
widualnych błędach podczas 
wyprowadzania piłki z własnej 
strefy, także, ciągle mamy nad 
czym pracować podczas trenin-
gów. Myślę, że ta porażka przy-
darzyła nam się w dobrym mo-
mencie. Będzie to zimny prysz-
nic przed wznowieniem rozgry-
wek i znak, że liga jeszcze nie 
jest wygrana i o awans trzeba 
będzie walczyć do ostatniej ko-
lejki.- podsumowuje bramkarz 
Pomorzanina II- Krzysztof 
Haberski. Dla „rezerwowych” 
był to ostatni mecz kontrolny, 
teraz przed nimi rozgrywki li-
gowe i walka o A Klasę. 

KR 

Trudno winić Krzysztofa Haberskiego za utratę goli, drugi zespół wciąż 
musi pracować nad grą w defensywie

Transmisje sportowe:
Champions League
Wtorek 09.04.2013, godz. 20:45
Galatasaray Stambuł - Real Ma-

dryt
Borussia Dortmund - Malaga 

CF
Środa 10.04.2013, godz. 20:45
Juventus Turyn - Bayern Mona-

chium
FC Barcelona - Paris Saint 

Germain

T-Mobile Ekstraklasa
Piątek 12.04.2013, godz. 18:00
Pogoń Szczecin - Widzew Łódź

Bundesliga
Sobota 13.04.2013, godz. 15:30
Greuther Fuerth - Borussia Dort-

mund 

Premier League
Niedziela 14.04.2013, godz. 17:00
Chelsea Londyn - Tottenham Hot-

spur

Serie A
Niedziela 14.04.2013, godz. 20:45
AC Milan -  SSC Napoli
Do końca rozgrywek Ligii Mistrzów 

ze względu na stawkę meczy, spotka-
nia wyświetlane w Klubokawiarni 
Kulturalna będą w systemie „multi” - 
czyli kibice będą mogli śledzić wy-
darzenia z dwóch stadionów.  

Pozdrawiam Dominik Tomczyk
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

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

Pierwszy dzień wiosny z chłopską szkołą biznesu 
Pierwszy dzień wiosny zwany również Dniem Wagarowicza to według uczniowskiej tradycji prawdziwy przedsmak zbliżających się wa-
kacji i okazja do słodkiego nicnierobienia. Nie wszyscy jednak tego dnia leniuchowali – grono sympatyków Chłopskiej Szkoły Biznesu 
spotkało się w ZSP, aby w atmosferze zabawy oraz rywalizacji  spędzić czas kreatywnie. 

21 marca w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych odbyły 
się Ekonomiczne Wagary, w 
których wzięli udział ucznio-
wie ze  szkół ponadgimna-
zjalnych - I Liceum Ogólno-
kształcącego w Nowogardzie, 
II Liceum Ogólnokształcą-
cego w Nowogardzie, Zespo-
łu Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Nowogardzie oraz Zespo-
łu Szkół Zawodowych w Go-
leniowie. Wagary okazały 
się bardzo pracowite i twór-
cze a to za sprawą rozgrywek 
w „Chłopską Szkołę Biznesu”, 
która cieszy się wśród mło-
dzieży wielką popularnością. 
Dzięki czwartkowym zmaga-
niom uczniowie mieli szan-

sę zapoznać się z przeciwni-
kami, z którymi będą grali w 
Goleniowie o nagrodę główną 
– wyjazd do Warszawy. Dru-
żyny otrzymały nagrody ufun-
dowane przez Stowarzyszenie 
Szanse Bezdroży Gmin Powia-
tu Goleniowskiego. 

Wyniki rozgrywek:
I miejsce – I LO w Nowo-

gardzie
II miejsce – ZSP w Nowo-

gardzie
III miejsce – ZSP w Nowo-

gardzie
Przypominamy, że najlep-

sze pary zawodników z naszej 

szkoły czeka udział w finale 
powiatowym, który odbędzie 
się 17 kwietnia w Goleniowie. 
Trzymamy kciuki!!!

Koordynatorem akcji w na-
szej szkole jest Pani Sylwia 
Antczak. 

Monika Romasłowska

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie

 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
im. Stanisława Staszica  

w Nowogardzie
ZAPRASZAJĄ 

Uczniów trzecich klas gimnazjalnych na

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY
w dniu 10 kwietnia 2013 (środa) od godziny 9.00
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MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

KUPIĘ SILNIKI
elektryczne, spalinowe, spawarki, 
części samochodowe - stan bez 

znaczenia.  
Niesprawne, stare, zniszczone.

Tel. 510 815 498

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

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

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

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

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

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

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Morfeusz - 91 577 66 85

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

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

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól
ul. Zielona 2  - 666 135 133

PROMOCYJNE ZESTAWY 
OBIADOWE 12 zł

 WTOREK 09.04
Zupa pomidorowa
Szynka w sosie, ziemniaki, surówka
ŚRODA 10.04
Zupa jesienna
Kotlet schabowy panierowany, ziemniaki, surówka
CZWARTEK 11.04
Zupa staropolska
Kotlety mielone, ziemniaki, surówka
PIĄTEK 12.04
 Zupa grochowa
Kluski śląskie z sosem grzybowym

OBIADY RÓWNIEŻ Z DOSTAWĄ DO DOMU!!!
 ZAMÓW TEL. 91 392 24 24 / 608 053 371

SKUP ZBOżA  
W REDLE

żyto, pszenżyto
szybka płatność

tel. 603 055 292

Kupię grunt lub 
gospodarstwo 

rolne  
tel. 664 944 635

„KOPYCIŃSKA”
AUTONAPRAWA (obok PZM)
- SZYBY - sprzedaż, montaż, naprawa
- OPONY - nowe i używane
- NAPRAWA układu zawieszenia 
                         układu hamulcowego auta
- REGENERACJA tarcz samochodowych

ZAPRASZAMY

tel. 531 026 839 • www.autonowogard.pl

DZIEŃ ZDROWIA W NOWOGARDZIE
Z okazji Dnia Zdrowia, Samorządowa Fundacja Opieki Me-

dycznej „Zdrowie’ przy współpracy Zachodniopomorskiego 
Centrum Onkologi organizuje Dzień Zdrowia dla mieszkań-
ców gminy Nowogard. 

Akcja odbędzie się dnia 10 kwietnia (środa) w Domu Kultury o 
godz 11.00. W programie m. in. 

1. Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem przedstawi dr 
Mariusz Chalicki. 

2. Prelekcję z Profilaktyki Raka Piersi poprowadzi Pani Alicja Pel-
kowska. 

3. Prelekcję z Profilaktyki Raka Szyjki Macicy poprowadzi dr Jerzy 
Golone

4. Quiz prozdrowotny z upominkami
5. Dodatkowo, przy stoiskach promocyjno-edukacyjnych Woje-

wódzkich Ośrodków Koordynujących Populacyjne programy wcze-
snego wykrywania raka piersi oraz profilaktyki i wczesnego wykry-
wania raka szyjki macicy i stoisku Prewencji Pierwotnej nowotworów 
będzie można:

- zasięgnąć informacji o bezpłatnych badaniach profilaktycznych i 
placówkach, gdzie można je wykonać;

- nauczyć się samobadania piersi;
- otrzymać materiały informacyjno-edukacyjne z zakresu profilak-

tyki raka piersi i profilaktyki raka szyjki macicy;
- zapoznać się z zasadami zdrowego stylu życia zgodnymi z zapisa-

mi Europejskiego Kodeku Walki z Rakiem;
- otrzymać egzemplarze Kodeksu dla dorosłych oraz wydania ko-

miksowe dla dzieci i młodzieży.
PRZYJDŹ WARTO WIEDZIEĆ

zapraszam prezes Fundacji „Zdrowie” Lidia Bogus

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl
TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Trawniki, 
ogrody, ogrodzenia, 

brukarstwo
www.trawnikizrolki.com.pl

tel. 669 342 893

Uwaga wędkarze Koło Miejsko-Gminne nr 36 
organizuje w dniu 21.04.2013 zawody wędkarskie 

o mistrzostwo koła w Kamieniu Pomorskim. 
Zapisy w sklepie „Wędkarz” do dnia 18.04.2013 r. startowe 15 zł.
                                    Zarząd
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NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam mieszkanie 3 poko-
je przy ul: Bankowej I piętro. – 
695 264 685 

• Studio reklamy Vizart wynaj-
mę pow. Reklamową 6,5x3m 
w Nowogardzie przy ul. War-
szawskiej 11 od 13.06. tel. 
605 522 340

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 
3. 604 284 597

• Sprzedam lub zamienię na 
mieszkanie duży dom po ka-
pitalnym remoncie na dział-
ce 1400 m2 w miejscowo-
ści Glicko. Cena 380.000 zł Tel. 
692383706 

• Kupię mieszkanie bezczynszo-
we/ niskoczynszowe, min 3po-
kojowe, 60-80m 791443026

• Sprzedam nowe, własnościo-
we, 2 pokojowe mieszkanie, 
58 m kw, na os. Gryfitów. Tel. 
695 264 685

• Do wynajęcia lokal handlowy. – 
660143840 

• Sprzedam działkę budowlaną 
o pow. 1138 m2 w Żdżarach – 
3km od Goleniowa + projekt, 
prąd na działce. Cena 59 tys. zł. 
Tel. 608 673 811

• SPRZEDAM - mieszkanie 3 po-
koje III piętro 69, 60 m2, środ-
kowe przy ul: Bohaterów War-
szawy Tel.663321366 vis avis 
PZM – otu.

• sprzedam mieszkanie bezczyn-
szowe 62 m2 z zabudowaniami 
i działką 600 655 365

• Sprzedam mieszkanie w No-
wogardzie i Dobrej, tel. 91-
3910010, 607607814

• Dom na wsi 130 m kw. z działką 
25 ar 153 000 zł, tel. 783 534 677

• Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe na parterze 50 m2 po 
generalnym remoncie 91 88 
41 510

• Do wynajęcia pokój z aneksem 
kuchennym. Tel;607289286

• Sprzedam mieszkanie na wsi. 
Tel. 517 726 665

• Sprzedam działkę ogrodową z 
altanką nr 461 Nowogard, ul. 
15 Lutego, tel. 515 285 619

• Sprzedam pół domu parte-
rowego blisko Nowogardu. 
530 326 198

• SPRZEDAM działkę budow-
laną w Nowogardzie 0, 30 
h.Tel.693850197.

• SPRZEDAM działkę budowla-
ną zbrojoną 476 m 2, ul: Ko-
synierów cena 79 tys. zł Tel: 
504 069 800.

• KUPIĘ ZA GOTÓWKĘ OBCIĄŻO-
NE NIERUCHOMOŚCI tel. 508 
312 261

• Sprzedam lub zamienię na 
większe kawalerkę 36 m. kw. 
tel. 607 602 839

• Sprzedam 2/3 domu w Jeni-
kowie + ziemia 1,13 ha. Tel. 
601 691 908

• Sprzedam mieszkanie 4-po-
kojowe 77 m kw. w Łosośnicy 
w bloku, parterowe, bezczyn-
szowe, ogrzewanie własne. Tel. 
600 037 906

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje 

o pow. 64 m kw. w Goleniowie. 
Tel. 887 137 129

• Sprzedam lub wynajmę 
mieszkanie 2 pokojowe 45,8 
m kw., I piętro, Nowogard. 
Tel. 607 648 049

• Sprzedam lub wynajmę miesz-
kanie 2 pokojowe w Nowogar-
dzie. Tel. 664 012 380

• Sprzedam sklep w Płotach 
21.000 zł. Pełne wyposażenie. 
Tel. 669 060 659

• Sprzedam mieszkanie 2 pokoje 
wraz z działką. Okolice Nowo-
gardu. Tel. 519 831 511

• Sprzedam mieszkanie 60 m2 
na ul. 15 Lutego, atrakcyjna 
cena 785 634 989

• Wynajmę mieszkanie dwupo-
kojowe w Goleniowie. 601 927 
982

• DOMY NA WSI – GRUNTY, KU-
PUJEMY SPRZEDAJEMY. TEL. 
660 206 833

• Wynajmę lokal 20 m na działal-
ność usługową w centrum, tel. 
508 105 332

• Warsztat stolarski kpl. wy-
posażony do wynajęcia. Tel. 
605 336 228

• Wynajmę mieszkanie dwa po-
koje. 793 908 098

• Wynajmę kiosk. 793 908 098

• Hala do wynajęcia 160 m. tel. 
607 289 286

• Sprzedam działki ok.. 8 arowe, 
budowlane w Nowogardzie. 
693850197

• Sprzedam działkę budowlaną 
uzbrojoną 10 a. Tel. 660 010 540

• Sprzedam część domu o pow. 
90 m2 z udziałem w 2/3 dział-
ki o pow. 0,25 ha z budynka-
mi gospodarczymi w Strze-
lewie. Cena 85 tys. zł. Tel. 
503 126 505

• Do wynajęcia garaż na ul. Zam-
kowej. 500 353 566

• Sprzedam mieszkanie 3-po-
kojowe ul.zamkowa wraz 
z garażem murowanym 
tel.607804921

• Do wynajęcia kawalerka w 
Centrum miasta. 793 371 984

• Sprzedam mieszkanie trzy-
pokojowe 52,5 m2, II piętro 
w Centrum, łazienka zmo-
dernizowana i kuchnia w za-
budowie. Cena 150 tys. zł. 
519 111 710

• Sprzedam dom, stan surowy, 
zamknięty, tel. 605 548 164

• Do wynajęcia kawalerka ume-
blowana 35 m2, opł 800,00 zł. + 
media .Tel:698548788.

• Wynajmę garaż . Tel: 
510803764.

• SPRZEDAM SKLEP Z DZIAŁKĄ 
.TEL; 661811611.

• SPRZEDAM – gospodarstwo 
rolne o powierzchni 50 ha z bu-
dynkami inwentarskimi przy-
stosowanymi do chowu trzody 
chlewnej / 1500 szt./ . Na tere-
nie znajduje się również zbior-
nik na gnojownicę i silosy zbo-
żowe . Gospodarstwo położo-
ne jest w powiecie kamieńskim 
- zachodniopomorskie . Tel; 
606356427.

• SPRZEDAM - sklepik szkolny . 
Tel:724252357. 

• Pokój z kuchnią i łazienką wy-
najmę jednej osobie lub bez-
dzietnej parze. Tel; 602474266.

• Sprzedam działkę pod budowę 
Wojcieszyn. 604 930 642

• Zamienię komunalne dwupo-
kojowe mieszkanie przy ul. Po-
niatowskiego na mniejsze ko-
munalne (kawalerkę) w Cen-
trum. 601 472 947

• Sprzedam mieszkanie w Węgo-
rzy. 669 775 546

• SPRZEDAM - nowy dom w 
Nowogardzie  130 m2..Tel. 
663366399

• Sprzedam mieszkanie czte-
ropokojowe w Nowogardzie 
lub zamienię na dwupokojo-
we. 503 341 537

• Sprzedam nowy lokal pod 
sklep spożywczy na os. Gry-
fitów. tel. 695 264 594, 695 
264 685.

• Wynajmę garaż przy ul. Zam-
kowej. 721 039 454

• Poszukuję pokoju przy samot-
nej osobie. 605 856 538

MOTORYZACJA

• Sprzedam Renault Laguna 
Hatchback, 04/2001 rok, srebr-
ny met. 120.000 km (oryginaly 
przebieg książka serwisowa), 
nowy serwis, klimatronic, pół-
skórzana tapicerka, roleta tyl-
nej szyby, alufelgi 16, zadbany, 
cena 9800 zł, tel. 605 522 340.
Sprzedam silnik citroen ZX 1,9 
+ skrzynia tanio. 785 040 945

• Sprzedam mercedesa Benz, 
automat, benzyna, rok prod. 
1992, poj. 190. Stan b.db. Cena 
3200 do uzgodnienia. Kontakt 
660 229 504

• Sprzedam Audi A6, rok. prod. 
97. Stan b.db. tel. 665 245 667

• Opony używane, markowe, 
różne rozmiary, sprzedam, tel. 
887 766 001

• Sprzedam przyczepę samo-
chodową zarejestrowaną 
.Tel:781932918.

ROLNICTWO

• Grykę sprzedam. Tel. 
795 916 988

• Sprzedam grykę i słomę. 
502 853 573

• Sprzedam słomę w snopkach i. 
Tel. 782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL. 783678070

• Sprzedam tanio króliki. 
669 929 717

• Kupię mieszankę zbożową 
dla kur. 91 39 20 307

• Sprzedam prosiaki. Tel. 
888757586 

• ORKA, talerzówka / cięż-
ka/, siew agregatem. Tel 
608013995. 

• Ziemię rolną kilka hektarów ta-
nio sprzedam. 889 133 882

• Sprzedam żyto paszowe i 
kaczki skubane francuskie. 
511 696 751

• Kupię łubin, tel. 668 434 849

• Sprzedam kultywator Form-
schmit 5,20 podwójny wa-
łek. Cena do uzgodnienia tel. 
601 860 644

• Sprzedam siano w kostkach 
małych. 500 835 336

• Sprzedam ziemniaki jadalne. 
518 488 713/714

• Sprzedam żyto jare i ozi-
me, cena 75 zł za 100kg. 
505 056 886

• Sprzedam prosiaki. 888 757 586

• Kupię słomę duże baloty. 91 39 
10 315

• KURKI –NIOSKI odchowane 
powyżej 8 tyg. Gospodarstwo 
Drobiarskie. Żabowo 13 . Tel: 
913910666.

• Sprzedam dwie jałówki Żabów-
ko 18. Tel. 605 092 517

• Sprzedam jałóweczkę 1 m-
-czną. 888 757 586

USŁUGI

• MAKIJAŻ KARNAWAŁOWY 
PLUS RZESY - 606979108 

• Usługi transportowe do 1 tony, 
Bus skrzyniowy i kryty. Tel. 
693 716 085.

• Firma Usługowa „Zielona”. Wy-
najem sal na: konferencje, ze-
brania, szkolenia. Tel. 91 39 
26 691.

• Usługi transportowe IVECO do-
stawcze + laweta + bus osobo-
wy do 9 os. Tel. 609 931 915, 
607 580 172.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROB-
NE NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA 
RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 
22 70

• Czyszczenie uszu za pomo-
cą świecowania Nowogard, ul. 
Zielona 3. 91 39 20 714

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

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

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

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

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VIZART 
- oprawianie prac - w 2 minu-
ty., bindowanie, wydruki A3-
A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, la-
minowanie A3-A4. Tylko u nas 
największy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Transport BUS-MAX. 784  053 
493

• Usługi remontowo-budowla-
ne, docieplenia. 784 053 493

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), 
dokumentów, CV, listów mo-
tyw. innych. Wydruki, Kse-

ro, także kolor. Szybko i Solid-
nie. Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). tel 605 
522 340. 

• Usługi koparko- ładowarką 
Nowogard. 514172446 

• Remonty i wykończenia. 
601 567 369

• Nauka j. niemieckiego i an-
gielskiego. Szkoła Języków 
Obcych „GERMANIC” Tel. 
607  545  991, www.niemiec-
kinowogard.pl

• Kursy angielskiego www.
angielskinowogard.pl Tel. 
607 545 991

• Mycie okien. 507 984 623

• J. angielski - 697583403 

• Fast – Driver, tanie usłu-
gi transportowe tel. 
721 230 990

• Malowanie, szpachlowanie, pa-
nele.Tel.788566432 

• Pogotowie budowlane. 
Tel.506040641 

• Układanie Polbruk i kamie-
nia. Solidnie, fachowo i tanio. 
669 589 863

• Organizowanie kuligów kon-
nych Tel.607739866. 

• Remonty mieszkań w środku i 
na zewnątrz - 794 115 153 

• Remonty mieszkań - solidnie. 
Tel.507369956

• TRANSPORT – PRZEPRO-
WADZKI szybko – tanio. 
Tel.696138406

• DUR - DACH pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141

• Dachy, docieplenia. 
785 562 104

• Docieplanie budynków, malo-
wanie, szpachlowanie, glazura, 
hydraulika, regipsy, adaptacja 
poddaszy, tel. 600 626268

• TANIE SPRZĄTANIE biur, do-
mów, mieszkań, osiedli, mycie 
okien, porządki w ogrodzie tel. 
721 230 990

• Kompleksowe remonty 
mieszkań, regipsy, szpachlo-
wanie, malowanie, panele, 
terakota, glazura, instala-
cje wodne, centralne ogrze-
wanie, szybko solidnie. Tel. 
724 814 797, 694 196 159

• KOREPETYCJE Z MATEMATY-
KI PRZYGOTOWANIE DO ZA-
LICZEŃ DLA LICEALISTÓW 
ORAZ GIMNAZAIALISTÓW Tel: 
723328678 e-mail matmand@
op.pl

• ZAKŁAD RADIOWO – TELEWI-
ZYJNY NAPRAWA sprzętu RTV, 
Kosmalski ul; Poniatowskiego 
7.Tel. 913921110, 603584553

• Ocieplenie, remonty i dachy, 
tel. 692 562 306

• Korepetycje matematyka: SP, 
gimnazjum. 532 557 381

• REMONTY MIESZKAŃ - docie-
planie, kafelkowanie, tynkowa-
nie, szpachlowanie, malowa-
nie, regipsy.Tel.880690659.

• Naprawa , regulacja okien 
, drzwi PCV i drewna - 
695181070 –

• Zamów fryzjera do domu. Tel. 
693 515 032
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KOMPLEKSOWE 
Docieplanie budynków, 

malowanie, szpachlowanie, 
glazura, regipsy, hydraulika, 

adaptacje podasza
tel. 600 626 268

Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny,  

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport,  Jarek Dąbrowski redaktor techniczny.   Ad res 
re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65, tel./fax 91 392 50 87; 
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Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

ROZKŁAD JAZDY BU SóW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E;  
12:25E;   13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E;  
11:55E;  14:00E;  15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWóZ OSóB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL.   607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

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

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

ROZKŁAD JAZDY POCIĄGóW
SZCZECIN
5.07 (D), 6.20 (1), 7.52, 10.57 (D), 12.48 (2), 14.59 (3), 

16.50. 18.48.

KOŁOBRZEG
7.50 (1), 10.03 (2), 11.49, 13.57 (D), 15.49, 17.47 (3), 20.33

LEGENDA;
D - w dni robocze 
1 -  pon. do soboty.
2 - w soboty, niedziele i święta
3 - oprócz soboty.

SKŁAD 
DREWNA 

BUDOWLANEGO 

KULICE 2A
więźba dachowa, 

krawędziaki, deska, 
łata, kontrłata

Cena producenta
Tel. 726 169 098

ZAPRASZAM

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIóW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2,4,6); 9:10(1,3,5,7); 10:05(A); 10:30(A,7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A,7); 14:05(A); 14:20(A,7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A,7); 16:50(A); 17:50(A,7); 18:20(A,7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A,7); 9,00(7,R); 9:25(A); 10:05(A,7); 10:40(A,7); 
11:40(A); 11:55(A,7); 12:20(A,7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A,7,R); 14:20(7); 14:30(1,3,5,7); 
14:35(2,4,6); 14:45(A,7); 15:15(A,7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A,7); 18:05(A,7,R); 19:05(A,7); 
19:25(A,7); 19:40(A,7); 20:15(A,7),
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A,7); 9:45(7,R); 10:10(A); 10:50(A,7); 
11:29(A,7); 12:26(A); 12:41(A,7); 13:05(A,7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A,7,R); 15:05(7); 
15:15(1,3,5,7); 15:20(2,4,6); 15:30(A,7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A,7); 18:50(A,7,R); 
19:50(A,7); 20:10(A,7); 20:35(A,7); 21:00(A,7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD
Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piąt-
ku oprócz świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świę-
tami; 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, 
czwartki, soboty oprócz świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz 
świąt; R – kurs do Reska

Naziemna 
Darmowa Telewizja Cyfrowa 

Programowanie kablówki. 
Kino Domowe – Instalacja. 

Tel. 602 698 253

Kino „ORZEŁ”
zaprasza

13.04.2013 godz. 19.00
14.04.2013 godz. 19.00

SYBERIADA POLSKA
Dramat historyczny, Polska, 2013, 125’

12 zł, 11 zł ulgowy, od lat 15

19.04.2013 godz. 19.00
20.04.2013 godz. 19.00
21.04.2013 godz. 19.00

NIEULOTNE
Dramat społeczny, Hiszpania, 

Polska 2013, 90’

12 zł , 11 zł ulgowy, od lat 15

26.04.2013 godz. 19.00
27.04.2013 godz. 19.00
28.04.2013 godz. 19.00

DAJĘ NAM ROK
Komedia romantyczna, Wlk. 

Brytania, 2013, 97’

12 zł, 11 zł ulgowy, od lat 15

• KOREPETYCJE - MATEMATYKA.
Tel.532557381.

• Usługi remontowo – budow-
lane wykonam, daję gwa-
rancję na wykonaną pracę. 
608 364 330

• NAPRAWA  SPRZĘTU  RTV  ul: 
Kazimierza  Wielkiego  7  , 
tel.913920737  .

• ORGANIZACJA PRZYJĘĆ  
OKOLICZNOŚCIOWYCH I WE-
SEL TEL. 661 476 365

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, rodzin-
ne, urlopowe, emerytalne – 
Niemcy, Holandia, Anglia, Irlan-
dia, Dania, Belgia, Austria, Wło-
chy, Norwegia, USA. Tel. 71 385 
20 18 lub 601 759 797

• Przyjmę do pracy mechanika 
od kosiarek i pilarek spalino-
wych. 608 328 095

• PODEJMĘ pracę - kierow-
ca C+E z kraj lub Europa z 
doświadczeniem. Posia-
dam podstawowe ADR. Tel. 
663965088 

• Młody mężczyzna poszukuje 
pracy od zaraz 663 565 516

• Przyjmę do pracy handlow-
ców i doradców klienta. 
609 158 106

• Zatrudnię murarza, zbrojarza, 
betoniarza. 695 264 594

• Firma zatrudni osobę z bie-
głą znajomością j. angiel-
skiego oraz zagadnień zwią-
zanych z transportem. Do-
świadczenie mile widziane. 
609 493 989

• Przyjmę do pracy barmana/
barmankę, recepcjonistę/re-
cepcjonistkę. 507  953  705; 
507 951 331

• Firma zatrudni osobę z bardzo 
dobra znajomością j. angiel-
skiego w mowie i piśmie. Tel. 
609493989.

• Młoda mama zaopiekuje się 
Twoim dzieckiem. 661 196 022

INNE

• Sprzedam drewno komin-
kowe i opałowe. Transport. 
Tel.691466441

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

• Sprzedam wieżę Diora WS 
442, srebrna, 4 elemen-
ty: wzmacniacz, tuner prze-
strojony, korektor, deck szu-
flada, stan idealny, używa-
na sporadycznie, cena 780 

zł do uzgodnienia. tel. 605 
522 340.

• Sprzedaż drewna kominko-
wego i opałowego atrakcyj-
na cena - 726 649 215 

• SPRZEDAM - DREWO KO-
MINKOWE I OPAŁOWE.TEL 
667788820

• Sprzedam klatki na króliki wraz 
z kotnikami. 507 198 932

• 43 / 44 - Sprzeda drewno, ga-
łęziówkę i zrębki opałowe. Tel 
509821040

• Drewno opałowe, kominko-
we, gałęziówka, sprzedam, tel. 
772 050 889

• TANIO - Sprzedam dwa fotele i 
ławę.Tel.507228736.

• Karp kroczek sprzedam. 91 39 
18 297

• Owczarek niemiecki, pięcio-
miesięczny, mocna budowa, 
ładni rodzice na miejscu, tel. 
91 392 18 28

• Sprzedam wypoczynek kana-
pa + 2 fotele cena 600 zł. Tel. 
504 703 568

• Oddam psy labradory 8-tygo-
dniowe. Tel. 535 158 948

• Zadbaną meblościankę poko-
jową sprzedam. Cena 250 zł. 
Tel. 609 541 122

• Stanowisko wolne w salonie 
fryzjerskim dla manicurzystki. 
Tel. 91 392 35 40

• Sprzedam Vibra Max 250 zł. Tel. 
609 931 915

• Sprzedam na opał oflisy tar-
taczne pocięte w klocki lub w 
całości do samodzielnego po-
cięcia. 514 740 538

• Sprzedam przyczepę kempin-
gową na budowę lub do stró-
żowania. kontakt 695644115

• PIECE GAZOWE c.o. wiszące 
z Niemiec firmy Vaillant wy-
soka jakość do mieszkania, 
domu, sklepu, restauracji, 
zakładu fryzj. tylko ogrze-
wanie różne powierzch-
nie cena od 800zl montaż 
300zl piece dwufunkcyj-
ne cena od 1.000zl montaż 
400zl gwarancja serwisowa 
+ roczne przeglądy kontrol-
ne, naprawy oraz elektrycz-
ne przepływowe podgrze-
wacz wody użytkowej 18-
21kw na prąd 380V cena od 
200zl tel 691 686 772

• Transformator spawalniczy 
380V (buczek); teownik hut-
niczy 30x30x6; szkło 3mm 
60x130; kontownik 40x40 i 

kontownik 45x45 sprzedam. 
788 685 194; 600 155 342

• SEPARATORY, STYROPIAN 
BUDOWLANY, TEL. 661 473 
404

• S K U P - PIŁ NIESPRAWNYCH, 
ZATARTYCH STIHL – HU-
SQVARNA, Cena 100zł.Tel. 
721668245

• Kupię płyty chodnikowe. Tel. 
721 668 245
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ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

POżYCZKA
Szybko, Tanio, Profesjonalnie

od 10 000 zł
• Specjalna oferta dla zadłużonych
• Dla osób fizycznych i  prowadzących 

działalność gospodarczą  
(nie wymagamy zaświadczeń z ZUS i US)
Tel. 91 818 25 36 • kom. 730 851 444

Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

TYGRYSEK

BAWIALNIA
dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA 
tel. 504 872 700 Z DOWOZEM DO KLIENTA

Sprzedam nowe, własnościowe,  
2 pokojowe mieszkanie o pow. 58 m2 
w Nowogardzie na ulicy Racibora I 4

KONTAKT:                PIB „PRO-BUD s.c.
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14
tel.: 91 39 25552; 783 570 056    www: probud-nowogard.pl

Kochanemu mężowi 

Jerzemu 
Salwa
z okazji 

urodzin 
dużo 

szczęścia, zdrowia 
życzy 

żona z dziećmi 
i wnuczkiem
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

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

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Zawiadamiamy, 
że w Nowogardzie 

rozpoczęła działalność  

Kancelaria 
Radców  

Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca Prawny 
Radosław Górski oraz Radca  Prawny 
Paweł Iwan. Kancelaria mieści się przy  
Pl. Wolności 9, budynek dawnego 
hotelu „Cisy”, pokój nr 8 (parter). 

Telefony do Kancelarii: 
788-802-101, 694-403-733

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

Soczewki 
barwione - 20%

Słoneczna promocja

środy i piątki 
specjalistyczne badanie wzroku

23 kwietnia 2013 r.
od 11.00 - 12.00 wtorek
 udzielane będą bezpłatne porady 

prawne  w redakcji 
ul. Boh. Warszawy 7A

Zostałeś poszkodowanym w wypadku jako
kierowca, pasażer, pieszy, rowerzysta?

Twoje małoletnie dziecko zostało poszkodowane?
Straciłeś kogoś bliskiego w wyniku wypadku?

• Pokrywamy wszystkie koszty związane z prowadzeniem sprawy 
• Wynagrodzenie za naszą pracę pobieramy dopiero po skutecznym
  wyegzekwowaniu odszkodowania na rzecz naszego Klienta.

Nowogard, ul. 700 Lecia 6A,  tel. 91 391 01 17
Goleniów, ul. Konstytucji 3 Maja 30,  tel. 91 407 17 94

Zgłoś się do nas: 

Kancelaria Odszkodowawcza RUBIKON

s. 4 s. 14s. 10

Gdzie 
jest 

ZUK?

Wspólnie 
w obronie 

życia

ul. Boh. Warszawy 4b
Nowogard

tel. 532 512 703 

Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe 
leczenie stomatologiczne

Lekarz dentysta

Ewa Rosa

godz. przyjęć 
pn.-pt. 10.00 - 18.00

Czytaj s. 3

Nasi przedsiębiorcy
 Roman 

i Edward 
Gwiazdowscy

ZIELONE 
PRZEDSZKOLE

OGŁASZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2012/2013
DZIECI W WIEKU OD 2,5 DO 6 LAT

Informacje i zapisy pod nr tel. 91 39 26 691
lub na stronie www.przedszkole.zielona11.pl

INFORMATYCZNO-JĘZYKOWE

Pacjenci, 
którzy doznali 

urazu  
przy badaniu 
kolonoskopii 
w nowogardzkim szpitalu 

proszeni są o kontakt 
na hasło: 

„Marek” 502 651 671

Zagadkowa śmierć przy ul. 5 Marca 

Tragiczny finał alkoholowej libacji 
We wtorek, o godz. 
19.30, policja otrzyma-
ła informację, że przy ul. 
5 Marca 4, leży nieprzy-
tomny mężczyzna. Przy-
były na miejsce lekarz 
stwierdził zgon. Zmar-
ły, to 39-letni Piotr J., 
mieszkaniec Nowogar-
du. Okoliczności śmier-
ci mężczyzny budzą jed-
nak wątpliwości. Próbu-
je je rozwiać Prokuratu-
ra Rejonowa w Golenio-
wie. 

Związek Sybiraków 
w Nowogardzie
zawiadamia, 

że dnia 12.04.br. 
o godz. 12.00
na Cmentarzu 

w Nowogardzie odbędą się 
obchody uczczenia 

73 rocznicy rocznicy 
pamięci Ofiar Katynia
  Zarząd
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R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Foto tydzieńNapadli staruszka  
w Węgorzycach 
Policjanci z Nowogardu zatrzymali mieszkańca gminy Osina, który dokonał 
rozboju na 88-letnim mężczyźnie. Sprawca usłyszał zarzuty, a Sąd Rejonowy 
zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru.

Do zdarzenia doszło w nie-
dzielę w godzinach porannych 
w Węgorzycach, gm. Osina.  
Do starszego człowieka zapu-
kał obcy mężczyzna. Gdy sta-
ruszek otworzył drzwi usły-
szał krzyk napastnika, aby 
ten przekazał mu pieniądze. 
Chwilę później sprawca uży-
wając swojej siły, powalił prze-
ciwnika na podłogę. Z tylnej 
kieszeni jego spodni wyjął pie-
niądze, i opuścił mieszkanie.

Zaniepokojeni sąsiedzi sta-
ruszka, zainteresowali się hała-
sami dobiegającymi z jego miesz-
kania. Zauważyli nieznanego 
im mężczyznę, który opuszczał 
mieszkanie sąsiada. Kiedy otwo-
rzyli drzwi, zauważyli na pod-
łodze leżącego, zakrwawionego 
88-latka. Czujni sąsiedzi udając 
się na wieś, zauważyli napastni-

ka i powiadomili mundurowych. 
Policjanci zatrzymali mężczy-
znę. Usłyszał on zarzut rozboju 
– informuje rzecznik prasowy 
policji w Goleniowie, mł. asp. 
Julita Filipczuk. 

Staruszka z obrażeniami 
głowy, opatrzył przybyły na 
miejsce lekarz. Jego życiu nie 
zagraża niebezpieczeństwo. 

Sprawcą rozboju okazał się 
43 letni mieszkaniec Osiny. 
Za dokonanie rozboju, zgod-
nie z kodeksem karnym, grozi 
mu kara do 12 lat pozbawienia 
wolności. Na razie mężczyzna, 
decyzją Sądu Rejonowego w 
Goleniowie, został objęty do-
zorem policyjnym. 

MS

Byłeś świadkiem  ciekawego zdarzenia, 
wykonałeś oryginalne zdjęcia, 

jesteś w posiadaniu interesujących wiadomości?  
Zadzwoń lub napisz do nas o każdej porze. 

Tel. 513 088 309
e-mail: poligraf@post.pl 

Kancelaria  
Prawna

nawet trudne sprawy

601 949 077

Wiosna powoli budzi się ze snu. Jedną z jej oznak są, pojawia-
jący się na ulicach drogowcy. W środę nad ranem, ekipa remon-
towa łatała ślady po zimie na ulicy 15 lutego. Teraz kierowcy cze-
kają na remonty pozostałych dróg m. in. Poniatowskiego, Rze-
szowskiego, Wyszyńskiego i Wojska Polskiego. 

Sytuacje zagrażające zdrowiu lub życiu naszych bliskich, mogą 
zdarzyć się każdemu, także dzieciom. W takich sytuacjach bar-
dzo liczymy na Służbę Zdrowia, która  7 kwietnia obchodziła 
swoje święto. Z tej okazji, w czwartek w Przedszkolu nr 3 zostało 
zorganizowane spotkanie z  ratownikiem medycznym - Panem 
Arturem Pietrzyckim. Spotkanie rozpoczęło się występem dzie-
ci  czteroletnich, które wierszem i piosenką podziękowały całej 
Służbie Zdrowia za trud i poświęcenie. W dalszej części dzie-
ci zostały zapoznane z zagrożeniami ich zdrowia i życia, posze-
rzone o tematykę dotyczącą pierwszej pomocy przedmedycz-
nej. Dzięki profesjonalnemu przygotowaniu pana Pietrzyckiego, 
dzieci były bardzo zainteresowane tematyką spotkania, co uwi-
doczniło się aktywnością i deklaracją dalszej współpracy, za co 
serdecznie dziękujemy. Kto wie? – może z naszych absolwentów 
wyrosną  ratownicy medyczni?

Inf. Iwona Prokopiak

Policja ostrzega 
Policja ostrzega przed niebezpiecznymi breloczkami do kluczy. Są one oferowa-
ne głównie na parkingach i stacjach benzynowych, jako darmowy prezent. Przy-
pięcie go do kluczy może być fatalne w skutkach. 

Gadżet ma wbudowany chip, który umożliwia 
śledzenie potencjalnej ofiary. Przestępcy po-
dążają za posiadaczem breloczka z chipem do 
miejsca jego zamieszkania. Tam dochodzi do 
rozpoznania, i gdy tylko nadarza się okazja, zło-
dzieje dokonują włamania. Breloczek z chipem 
umożliwia dokładne określenie pozycji, w któ-

rej znajduje się ofiara. W związku z powyższym 
osoby te mają pewność, że mogą spokojnie plą-
drować mieszkanie. Procederem tym zajmują 
się złodzieje rumuńskiego pochodzenia. 

Policjanci apelują, aby pod żadnym pozorem 
nie przyjmować tego typu prezentów.

Źródło: KGP



5-8.04.2013 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

3

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntEr 
laptop

 serwis - komis

naprawiamy, 
sprzedajemy, 

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL 

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport 
Sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

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

BAWIALNIA
dla dzieci

„Tygrysek”

889 054 164
nowy nr telefonu

Zagadkowa śmierć przy ul. 5 Marca 

Tragiczny finał alkoholowej libacji 
We wtorek, o godz. 19.30, policja otrzymała informację, że przy ul. 5 Marca 4, leży nieprzytomny mężczyzna. Przybyły na miejsce le-
karz stwierdził zgon. Zmarły, to 39-letni Piotr J., mieszkaniec Nowogardu. Okoliczności śmierci mężczyzny budzą jednak wątpliwości. 
Próbuje je rozwiać Prokuratura Rejonowa w Goleniowie. 

Ciało zostało znalezione 
przed blokiem, tuż obok ławki. 

Przybyli na miejsce policjan-
ci zastali mężczyznę z licznymi 
obrażeniami na ciele. Wezwa-
li na miejsce pogotowie. Lekarz 
stwierdził zgon – potwierdza  
Julita Filipczuk, rzecznik pra-
sowy policji. 

Na razie nie wiadomo, jak 
doszło do śmierci 39 latka. 
Okoliczności zdarzenia bada 
goleniowska prokuratura. 

 Nie wiemy, czy to był sku-
tek jakiegoś karygodnego zda-
rzenia, czy też zgon natural-
ny. Dlatego też zleciliśmy sek-
cję sądowo-lekarską zwłok, w 
celu ustalenia przyczyny śmier-

ci  – informuje Beata Belcarska 
prokurator rejonowy w Gole-
niowie. 

Ze wstępnych ustaleń proku-
ratury wynika, że Piotr J.,  brał 
wcześniej udział w libacji alko-
holowej. Impreza odbywała się 
właśnie w  jednym z mieszkań 
w bloku, przed którym zna-
leziono jego ciało. Oprócz 39 
latka, w lokalu znajdowało się 
sześć osób. Jeszcze tego same-
go dnia, wszyscy oni zostali 
przewiezieni do izby wytrzeź-
wień w Szczecinie. Tam też są 
przesłuchiwani.  Nikomu jesz-
cze nie postawiono zarzutów. 

Zatrzymani znajdują się w 
izbie wytrzeźwień, gdzie pro-
wadzimy z nimi czynności wy-

jaśniające okoliczności zdarze-
nia. Na razie nie planujemy po-
stawienia żadnych zarzutów. 
Musimy poczekać na wynik 
sekcji zwłok, który będzie w tej 
sprawie kluczowy – dodaje B. 
Belcarska. 

Prokuratura nie chce na ra-
zie ujawniać więcej informa-
cji. Wiadomo jednak, że pod 
uwagę branych jest kilka sce-
nariuszy, włącznie z najczar-
niejszym – pobicie ze skut-
kiem śmiertelnym.  O takim 
przebiegu zdarzeń przekonani 
są chcący zachować anonimo-
wość, mieszkańcy ul. 5 Marca, 
a także znajomi zmarłego. 

W bloku miała miejsce liba-
cja alkoholowa, w której uczest-

W tym bloku przy ul. 5 Marca 4, w mieszkaniu na parterze, miała miejsce libacja alkoholo-
wa, w której udział brał  zmarły Piotr J. 

niczyło kilka osób. To z nimi 
urzędował ten człowiek. Wiem 
też, że po pobiciu „wystawiono” 
go przed blok mieszkalny i po-
zostawiono przy ławce – mówi 
jeden z mężczyzn mieszkają-
cych nieopodal. 

Z tego co wiem, wcześniej 
w mieszkaniu doszło do ja-
kiejś bójki – potwierdza inny, 

mieszkający po sąsiedzku 
mężczyzna, znajomy uczestni-
ków imprezy. 

Więcej o sprawie będzie 
wiadomo już w poniedziałek.  
Wówczas, jak zapowiada pro-
kurator, znane mają być wyni-
ki sekcji. O sprawie będziemy 
informować na bieżąco. 

MS, JB

Wiceminister sprawiedliwości  odwiedzi 
nowogardzkie więzienie 

Wizyta na wysokim szczeblu 
Dzisiaj Zakład Karny w Nowogardzie będzie gościł członków Rady Głównej do 
Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, która tego dnia będzie ob-
radować na sesji wyjazdowej w Szczecinie. Wśród nich będzie m.in. Stanisław 
Chmielewski, wiceminister sprawiedliwości, a także Naczelny Kapelan Więzien-
nictwa Kościoła  Rzymskokatolickiego ks. Paweł Wojtas. 

W składzie kilkudziesięcio-
osobowej delegacji, oprócz 
wspomnianych osób, zapowie-
dzieli się  także przedstawiciele 
resortów edukacji, spraw we-
wnętrznych, obrony narodo-
wej, Komendy Głównej Poli-
cji, warszawskiego Sądu Okrę-
gowego, szczecińskich uczel-
ni, a także kilku fundacji, 
opiekujących się więźniami.  
- Wyznaczenie nowogardzkiego 
zakładu, jako miejsca wizyty 

członków rady, jest niewątpli-
wym wyróżnieniem dla samej 
jednostki, a także dla miasta w 
którym on funkcjonuje. Kada-
ra nowogardzkiej jednostki pla-
nuje pokazanie członkom rady 
pawilonów mieszkalnych, od-
działu terapeutycznego, zaple-
cza logistycznego i o ile czas na 
to pozwoli, miejsc zatrudnie-
nia – informuje Artur Bojano-
wicz, rzecznik prasowy Zakła-
du Karnego w Nowogardzie. 

Rada Główna do Spraw Spo-
łecznej Readaptacji i Pomocy 
Skazanym, została powołana 
przez prezesa Rady Ministrów, 
przede wszystkim w celu ko-
ordynowania współdziała-
nia organów państwowych i 
przedstawicieli społeczeństwa 
w procesie zapobiegania prze-
stępczości. 

Relacja z wizyty we wtorko-
wym wydaniu DN. 

MS
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- Mam już po prostu dość. 
Codziennie do sklepu wchodzą 
ludzie i pytają, gdzie jest ZUK – 
mówi zdenerwowana właścicielka 
sklepu, telefonując do redakcji, by 
podzielić się swoim niezadowo-
leniem z sytuacji w której została 
postawiona, zresztą nie z własnej 
woli. 

Kobieta twierdzi, że już jakiś 
czas prosiła prezesa ZUK, by ten 
postawił znak przy drodze infor-
mujący klientów o tym, gdzie po-
łożona jest firma. Bezskutecznie. 

Już kiedyś, temu panu propono-
wałam, że może postawić tablicę 
kierunkową, nawet na mojej dział-
ce koło sklepu. Od zawsze ludzie 
błądzili i nie wiedzieli, gdzie ta fir-

ma się znajduje. Do dziś takowe 
oznaczenie się nie pojawiło – do-
daje. 

Problem rzeczywiście jest i nie 
chodzi tylko o kasę. Od 1 lipca 
zmieniają się przepisy o gospo-
darce komunalnej. Jak już infor-
mowaliśmy, właścicielem wszyst-
kich produkowanych śmieci sta-
nie się wówczas gmina. Ta ma wy-
łonić w drodze przetargu firmy, 
które będą odbierać od mieszkań-
ców odpady. Zgodnie z tym, wła-
ściciele nieruchomości zamiesz-
kałych, winni zadbać o to, aby do-
tychczas obowiązujące umowy 
na wywóz odpadów komunalnych 
zostały wypowiedziane ze skut-
kiem na dzień 30 czerwca 2013 r. 

Wzory wypowiedzenia wyprodu-
kowała gmina. Teraz mieszkańcy 
muszą je dostarczyć do firm, któ-
re dotychczas odbierały od nich 
odpady. Jedną z nich właśnie jest 
m.in. ZUK. 

Wczoraj dzwoniliśmy do siedzi-
by spółki by spytać, czy klienci zo-
stali odpowiednio poinformowa-
ni o zamknięciu kasy w centrum 
miasta. Wszystko jest napisane na 
kartce wywieszonej na drzwiach 
– odpowiedział nam miły głos 
pani, która podniosła słuchawkę 
w sekretariacie ZUK. Dziwne, że 
spółka nie poinformowała swoich 
klientów o zamknięciu kasy dołą-
czając tą wiadomość do rachun-
ków w formie papierowej.  Wszak 

firma ta ma praktykę w tego ro-
dzaju korespondencji z klientami. 
Dała na to dowód, gdy dwa mie-
siące temu zarząd uznał, że nale-
ży mieszkańców poinformować o 
podwyżkach cen za śmieci. Te, na 
szczęście (dla mieszkańców) osta-
tecznie nie weszły w życie, gdyż 

nie zgodzili się na to miejscy rad-
ni. Wówczas jednak starczyło za-
równo determinacji w dojściu do 
każdego klienta, jak i papieru na 
wydrukowanie niezgodnej zresztą  
z prawem informacji. 

MS

14c

Sygnały czytelników

Gdzie jest ZUK? 
Na takie pytanie, kilkanaście razy dziennie musi ostatnio odpowiadać właściciel-
ka jednego ze  sklepów przy ulic 15 Lutego. ZUK zlikwidował bowiem kasę, która 
mieściła się w podwórku przy ZBK (ul. 700-lecia) i  teraz wszelkie sprawy, w tym 
opłaty za śmieci, należy załatwiać w siedzibie spółki. Ta znajduje się przy ul. 15-lu-
tego 14c. Jednak mało kto wie, gdzie to jest. 

Maciej Herka- najskuteczniejszy instruktor nauki jazdy w powiecie 

„Unikamy uczenia na pamięć”
W numerze świątecznym DN podawaliśmy wyniki zdawalności egzaminów na prawo jazdy, osiągniętych przez poszczególne nowo-
gardzkie szkoły nauki jazdy w drugim półroczu 2012 roku. W uzupełnieniu podajemy, że w kategorii najskuteczniejszego instruktora, 
najlepszy wynik w powiecie uzyskał za ten okres pan Maciej Herka, ze szkoły nauki jazdy „ Katarzyna Herka”  w Nowogardzie, szkoły, 
która istnieje od 2008 roku. Szkoli ona kursantów na samochodach marki Renault Clio (takie same, na jakich zdaje się egzamin pań-
stwowy w WORD), do tego posiada również motocykle. 

Maciej Herka jest instrukto-
rem od 1994 roku, jednak był 
okres, w którym nie szkolił czyn-
nie. Bez przerwy uczy od 2003 
roku, czyli już 10 lat. Najlepszy 
wynik w powiecie, który uzyskał 
za drugie półrocze 2012 roku, 
wyraża się wynikami szkolonych 
przez niego osób - na kat A - 94,7 
% (18 pozytywnie zdanych egza-

minów na 19 podejść do egza-
minu praktycznego). Poza tym, 
również najlepszy wynik osią-
gnął w szkoleniu na kategorie B- 
45,2 % (28 pozytywnie zdanych 
egzaminów na 62 podejścia do 
egzaminu praktycznego).

Oto krotka rozmowa, którą 
przeprowadziliśmy z panem Ma-
ciejem Herką

Czy wyniki które pan osiąga, 
są efektem jakichś nietypowych 
metod nauczania? 

Nowogard jest małym środo-
wiskiem, gdzie raczej wszyscy się 
znają, i jeśli ktoś jest zaintere-
sowany kursem na prawo jazdy, 
to zasięga informacji u starszych 
znajomych, którzy już jeździ-
li. Wówczas pojawia się opinia, 
że Herka „krzyczy”... Jest to tyl-
ko mój taki specyficzny ton prze-
kazania informacji, nie uważam, 
że jest to „krzyk”, tylko dogłębne 
dotarcie z wiadomościami, cze-
go zresztą skutek jest widoczny w 
statystykach. Uważam, że moje 
metody są dobre, kto chce z nich 
korzystać, to korzysta w 100%, i 
jest teraz bezpieczny na drodze - 
mówi Maciej Herka. 

W życie weszła już nowa usta-
wa dotycząca szkolenia oraz 
kierujących, dla instruktorów 
nie oznaczało to jednak diame-
tralnych zmian. Ponadto, po-
wstał pomysł o odciążeniu Wo-
jewódzkich ośrodków i utwo-
rzeniu takowych w większych 
miastach powiatowych. Jak ta-
kie decyzje oceniają instrukto-
rzy? 

Tak, już 19 stycznia 2013 roku, 
weszła w życie nowa ustawa o 
kierujących i o szkoleniu, gene-
ralnie przepisy ruchu drogowe-
go się nie zmieniły, zmieniła się 
tylko forma egzaminu teoretycz-
nego, egzamin praktyczny został 
bez zmian. Uważam, że ta forma, 
która jest w tej chwili jest może 
budząca kontrowersje wśród kan-
dydatów na kierowców, ale jest 
nawet łatwiejsza, jeżeli ktoś po-
siada jakąkolwiek wiedzę, jeżeli 
chce się uczyć, to łatwiej mu bę-
dzie odpowiedzieć na te pytania. 
Unikamy tutaj uczenia się na 
pamięć, uczymy się myśleć. Jeśli 
chodzi o miejsce egzaminu prak-
tycznego to myślę, że zdania są 
podzielone. Niektórzy woleliby 
zdawać w Goleniowie, żeby unik-
nąć właśnie dużych skrzyżowań, 
tramwajów i tego typu rzeczy, na-
tomiast inni woleliby się nauczyć 
lepiej, żeby nie bać się później po-
jechać np. do Szczecina, czy jakie-
goś innego dużego miasta. Uwa-
żam, że jest dobrze tak jak jest, 
niech ludzie sobie zdają w Szcze-
cinie, aby potrafili lepiej jeździć, 
i żeby byli bezpieczniejsi na dro-
dze. 

 Nie trzeba nikomu tłumaczyć, 
że bycie instruktorem nauki jaz-
dy, to bardzo odpowiedzialne 
zajęcie. W karierze pana Maćka, 
zdarzało się dużo niecodzien-
nych sytuacji, które dla jednych 
kierujących są zrozumiałe, a u 
innych wywołują napady agre-
sji, jak. np. uczeń wjeżdżający 
„pod prąd”, zawracanie w miej-
scach, które jest zabronione, lub 
poruszanie się w ruchu okręż-
nym w przeciwległym kierunku 
do ruchu wskazówek zegara. Ta-
kich sytuacji jest mnóstwo niemal 
każdego dnia- oczywiście, zawsze 
panujemy nad sytuacją. W takich 
przypadkach kierowcy są podzie-
leni, niektórzy są wyrozumiali, 
pozostali trąbią, krzyczą, wyko-
nują nerwowe gesty. Uważam, że 
taką najgorszą grupą są Szczeciń-
scy taksówkarze - podsumowuje 
naszą rozmowę p M. Herka. 

Panu Maciejowi, pozostaje ży-
czyć jeszcze większej skuteczno-
ści w szkoleniu początkujących 
kierowców, oraz jak najmniej 
stresujących sytuacji.

KR 

Maciej Herka przed siedzibą szkoły nauki jazdy „Katarzyna Herka”
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Kto będzie dostarczał nam wodę?

Końca przetargu 
nie widać
Już niemal 7 miesięcy ciągnie się procedura przetargowa, która ma wyłonić pod-
miot odpowiedzialny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. 
DN pisał już o tym wielokrotnie. Przypomnijmy, że z końcem ubiegłego  roku 
wygasła  umowa z  obsługującą dotychczas to zadanie firmą PUWiS, dlatego też 
konieczne było rozpisanie nowego rozdania w tym temacie. Tym razem umowa 
z oferentem, który wygra przetarg ( firma PUWIS również przystąpi do przetar-
gu),  zostanie zawarta na 15 lat. Od dwóch tygodni, decyzją Burmistrza Nowogar-
du, przewodniczącym zespołu do spraw przeprowadzenia postępowania mające-
go wyłonić prywatnego dostawcę wody, jest wiceburmistrz Damian Simiński. W 
rozmowie z DN, wyjaśnia, na jakim etapie jest przetarg i kiedy można się spodzie-
wać jego zakończenia?

Dziennik Nowogardzki: Na jakim 
etapie, na dzień zadawania pytania, jest 
procedura przetargowa? 

Damian Simiński: Procedura part-
nerstwa publiczno-prywatnego w spra-
wie wyłonienia partnera, który na tere-
nie Gminy Nowogard świadczyć będzie 
usługi z zakresu zbiorowego zaopatrze-
nia w wodę i zbiorowego odprowadza-
nia ścieków, z wykorzystaniem majątku 
wodociągowego i kanalizacyjnego dzier-
żawionego od Gminy Nowogard prze-
szła przez fazę składania pytań przez ofe-
rentów do zamawiającego (czyt. Gminy 
Nowogard), przez fazę, w której oferen-
ci dokonali wizji lokalnej majątku Gmi-
ny Nowogard i przeszła do fazy negocja-
cji z oferentami. 

Co zatem przed nami?
Przed nami, jak wspomniałem ko-

lejna tura negocjacji z oferentami, któ-
ra zaplanowana jest na przełom miesią-
ca kwietnia i maja. Aby do niej doszło 
należy ustalić wspólne terminy, możli-
we do zaakceptowania przez strony po-
stępowania. Jest to konieczne choćby ze 
względu na wyeliminowanie możliwo-
ści wytoczenia przez oferenta ewentual-
nego zarzutu dotyczącego ustalania ter-
minów, w których nie może on uczest-
niczyć w postępowaniu. Jeżeli wszystko 
potoczy się po naszej myśli i negocjacje 
zostaną na tym etapie zakończone, przy-
stąpimy do ostatecznej procedury prze-
targowej, w której oferenci złożą nam 
konkretne oferty, na podstawie których 
my wyłonimy zwycięzcę postępowania, 
czyli partnera prywatnego. Oczywiście 
jest to wariant optymistyczny. Może zda-

rzyć się, że zanim dojdziemy do szczęśli-
wego finału, potrzebne okazać się mogą 
kolejne etapy negocjacji. Oferenci mogą 
się również odwoływać od rozstrzygnięć 
dokonanych na mocy prowadzonego po-
stępowania. Wystąpienie jakiegokolwiek 
wymienionego elementu ryzyka, z pew-
nością znacząco wpłynąć może na wy-
dłużenie procedury przewidzianej dla ta-
kiego postępowania.

Kiedy zatem Urząd planuje zakoń-
czyć procedurę przetargową? 

Postaramy się zakończyć postępowanie 
tak szybko, jak tylko to będzie możliwe, 
jednakże zawiłość i jego skomplikowa-
ny charakter, uniemożliwia wskazanie ja-
kiejkolwiek konkretnej daty. Nie podej-
mę się zatem na ten moment jej poda-
nia, gdyż zależy ona od wielu czynników, 
choćby od efektów kolejnego etapu po-
stępowania, a dokładnie od tego, czy za-
kończymy na nim procedurę negocjacji.

Ile podmiotów uczestniczy w przetar-
gu?

Do postępowania zgłosiła się jedna fir-
ma niemiecka i cztery firmy polskie. Były 
to: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komu-
nalnej z Kamienia Pomorskiego, Wodo-
ciągi Zachodniopomorskie Goleniów, 
Wasserverband Lausitz Bertriebsfuh-
rungs Sanfeteberg (Niemcy), Przedsię-
biorstwo Wodociągów i Kanalizacji Gło-
gów, oraz Przedsiębiorstwo Usług Wod-
nych i Sanitarnych Nowogard. Na obec-
nym etapie pozostały już trzy firmy, gdyż 
wycofały się z postępowania na pierw-
szym etapie negocjacji firmy z Głogowa 
i Kamienia Pomorskiego.

Od kiedy Damian Simiński zajmuje 
się tą sprawą - wcześniej nie widać było 
pańskiego czynnego udziału w postę-
powaniu?

Faktycznie, nie uczestniczyłem w nim 
dotychczas. Decyzją Burmistrza Nowo-
gardu, zostałem powołany na przewod-
niczącego zespołu do spraw przeprowa-
dzenia postępowania wyłonienia partne-
ra prywatnego jakieś dwa tygodnie temu, 
niedługo przed pierwszym etapem ne-
gocjacji. Wcześniej nie zajmowałem się 
tymi sprawami. 

Rozmawiał Marcin Simiński 

Damian Simiński

Zarzucili na nas „sieć”
Od wielu lat 

DN prowadzi sa-
motną niestety na 
ogół walkę o za-
chowanie infra-
struktury lokalnej 
małej przedsię-
biorczości, która 
w istocie stanowi 
o jakości, pozio-

mie i perspektywach życia w małych miej-
scowościach. Walka ta jest samotna, po-
nieważ niestety ani władze centralne, ani 
lokalne, nie przejmują się sytuacją w której 
lokalny rynek i przedsiębiorczość zostały 
pozostawione samym sobie, i przegrywa-
ją walkę zarówno z sieciami w handlu, jak 
i coraz częściej również w usługach. Efekt 
takiej polityki widać aż nadto dobrze, brak 
pracy i frustracja  młodych i związane z 
tym wyludnianie się, nie dających per-
spektyw  do życia i rozwoju miejscowo-
ści (z Nowogardu  w ciągu roku wyjeżdża  
około 200 osób - cały rocznik maturalny). 
Także upadek firm rodzinnych, poczucie 
zniechęcenia i rozpad więzi na poziomie 
wspólnot  lokalnych.

Metody tej eksploatacji „terenu” są roż-
ne, ale przypominają  zawsze mechanizm 
znany z filmów o kolonizacji murzynów. 
Murzyni mają siedzieć cicho, nie protesto-
wać jak się grabi ich dobra naturalne np. 
złoto, więcej, mają być wdzięczni za miskę 
strawy którą dostają za niewolnicza pra-
cę, murzynom nie wolno się bogacić, bo 
im się w głowie poprzewraca, mogą naj-
wyżej dostać w nagrodę za posłuszeństwo 
naszyjnik z koralików. Najbardziej groźni 
dla kolonizatorów są Ci, którzy mogliby 
murzynom uświadomić, że są u siebie, że 
mają prawo organizować swoje życie we-
dług własnych celów, że mają  prawo do 
przyszłości nie jako murzyni, ale jako lu-
dzie. Czasy od tamtej kolonizacji się nieco 
zmieniły, więc i narzędzia stosowane przez 
kolonizatorów są inne.

 Po pierwsze, kolonizacja zaczyna się od 
kolonizacji świadomości, dlatego 90 pro-
cent prasy w Polsce od wielu jest w rekach 
koncernów zagranicznych, one to wmó-
wiły społeczeństwu kilka fałszów  na któ-
rych zależy kolonizatorom, miedzy inny-
mi takie, że kapitał nie ma narodowości, że 
napływ kapitału zagranicznego (sic! który 
zarazem ponoć nie ma narodowości) jest 
głównym stymulatorem i wyznacznikiem  
rozwoju gospodarczego, że Polacy są mało 
wydajni i potrzebują nadzorców którzy 
nauczą  ich pracy, a sami nadają się tyl-
ko do siedzenia na kasie, bądź stania przy 
taśmie, że w każdej dziedzinie jesteśmy 
technologicznie zacofani (np. w zakresie 
wózków i półek w marketach) i powinni-
śmy na kolanach dziękować za unowocze-
śnienie naszego handlu i gospodarki.  

 Następnym strategicznym działaniem  
była  kolonizacja kapitału, dlatego 90 pro-
cent kapitału bankowego należy do zagra-
nicznych banków. One to prowadzą od lat 
politykę dławiąca gospodarkę poprzez nie-
spotykany nigdzie mechanizm, np. kredy-
towanie głównie wydatków konsumpcyj-
nych, a nie inwestycyjnych w gospodarce. 
Kredyt nieporównywalnie łatwiej dostanie 
emeryt na odcinek renty, aniżeli przedsię-

biorca posiadający majątek produkcyjny. 
W ten sposób zadłuża się społeczeństwo, 
zastawia jego majątek  utrudniając jedno-
cześnie możliwość  jego wzbogacania się. 

Etapy wstępne już zrealizowane, umoż-
liwiają zmiany mentalne i rozprawienie się 
z czynnikami niezależności i godności po-
laków - zohydzenie historii ponoć anty-
semickiej, ośmieszenie  wiary i Kościoła, 
jako siedliska patologii np. pedofilii i ho-
moseksualizmu, wyrugowanie wszelkiej 
retoryki narodowościowej, jako objawu 
sklerotyzmu i zapóźnienia umysłowego.

Wszystko to ma prowadzić i prowadzi 
do przejęcia  majątku produkcyjnego i in-
nych aktywów narodowych, zdławienia 
konkurencji krajowej i sprowadzenia spo-
łeczeństwa, jako całości, do roli taniej siły 
roboczej, której zapewni się wikt i opieru-
nek oraz ograniczone zdolności nabyw-
cze, aby zabezpieczyć rynek konsumpcji 
dla towarów cywilizowanego świata. 

Być może obraz jest katastroficzny, prze-
cież ludzie jednak żyją, samochody mają, 
telewizory, pralki, lodówki, nawet nowo-
czesne wędki. Tak mają, bo to wszystko to 
w dzisiejszym świecie standard, który nie-
wolnikowi mieć wolno.

Niestety,  aby to zrozumieć trzeba mieć 
możliwość porównania  rzeczywistego sta-
tusu  społeczeństw ekonomicznie i socjo-
logicznie wolnych i zniewolonych. Widzą 
to najlepiej Ci, którzy wyjechali za pra-
cą. Ci co pozostali, poddawani są stałemu 
praniu mózgów przez bezmyślnych  po-
lityków zadowolonych  z pozycji elity fi-
nansowej, dziennikarzy biorących żołd 
z kasy  zagranicznego wydawcy, i rożnej 
maści cwaniaków  sprawy polskie mają-
cych za nic. Oszustwo stało się synoni-
mem mądrości. Widać to też jak na dłoni  
u nas lokalnie, nieodpowiedzialna władza  
trawiąca pieniądze podatników na kolej-
ne głupoty i wymysły, nie dbająca o prze-
strzeń urbanistyczną, używająca narzę-
dzi publicznych do niszczenia myślących 
i domagających się  prawości i rozsądnych 
działań obywateli. Władza nie analizująca 
i nie reagujące na stan lokalnej przedsię-
biorczości, na wskaźniki demograficzne, 
na status materialny rodzin, na sytuację 
rolnictwa  ( nawet statystyk- ilu i co upra-
wia czy hoduje, nikt w gminie nie prowa-
dzi). Władza traktująca  swoje społeczeń-
stwo tak, jak zaplanowali kolonizatorzy. 
Ale jest na to jedna rada, społeczność my-
śląca, nie dająca się oszukiwać, mająca ro-
zeznanie, solidarna, świadoma  własnego 
interesu, szanująca lokalnych przedsię-
biorców, nie dająca się nabrać na rzekomą 
polskość (reklama portugalskiej  Biedron-
ki) czy rzekomą  lokalność („nowogardz-
ka” gazeta wydawana na zasadzie franszy-
zy, przez warszawską  firmę drenującą lo-
kalny rynek reklamowy). DN od  20 lat 
pracuje, często płacąc za to cenę, aby po-
móc w swoim zakresie kształtowaniu się 
właśnie takiej społeczności. Gratulujemy 
wszystkim, którzy dzięki osobistemu wy-
siłkowi i determinacji pozostają jeszcze 
niezłamanym filarem takiej społeczności - 
lokalnym przedsiębiorcom.

Marek Słomski
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Informacje Parafialne
Vox    Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:

Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana

organizuje pielgrzymkę
w dniach 26-27.04.2013 r.

na trasie Nowogard - Rokitno
(z kolacją i noclegiem)

I etap Świebodzin - pod statuę Chrystusa Króla
II etap Paradyż - obiad i powrót do Nowogardu.
Koszt pielgrzymki 150 zł. Wyjazd na pielgrzymkę w dniu 26. 

o godz. 12.00 spod kościoła pw. św. Rafała Kalinowskiego.
Zarząd - Barbara Gontarska

Słowa Ewangelii według Świę-
tego Jana

(J 21,1-19) Zmartwychwstały 
ukazuje się w Galilei. Piotr otrzy-
muje władzę pasterską

Jezus ukazał się znowu nad Mo-
rzem Tyberiadzkim. A ukazał się 
w ten sposób: Byli razem Szymon 
Piotr, Tomasz, zwany Didymos, 
Natanael z Kany Galilejskiej, sy-
nowie Zebedeusza oraz dwaj inni 
z Jego uczniów. Szymon Piotr po-
wiedział do nich: Idę łowić ryby. 
Odpowiedzieli mu: Idziemy i my z 
tobą. Wyszli więc i wsiedli do ło-
dzi, ale tej nocy nic nie złowili. A 
gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na 
brzegu. Jednakże uczniowie nie 
wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus 
rzekł do nich: Dzieci, czy nie ma-
cie nic do jedzenia? Odpowiedzie-
li Mu: Nie. On rzekł do nich: Za-
rzućcie sieć po prawej stronie ło-
dzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i 
z powodu mnóstwa ryb nie mogli 
jej wyciągnąć. Powiedział więc do 
Piotra ów uczeń, którego Jezus mi-
łował: To jest Pan! Szymon Piotr 
usłyszawszy, że to jest Pan, przy-
wdział na siebie wierzchnią szatę 
- był bowiem prawie nagi - i rzu-
cił się w morze. Reszta uczniów 
dobiła łodzią, ciągnąc za sobą sieć 
z rybami. Od brzegu bowiem nie 
było daleko - tylko około dwu-
stu łokci. A kiedy zeszli na ląd, uj-
rzeli żarzące się na ziemi węgle, a 
na nich ułożoną rybę oraz chleb. 
Rzekł do nich Jezus: Przynieście 
jeszcze ryb, któreście teraz ułowili. 
Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął 
na brzeg sieć pełną wielkich ryb w 
liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A 
pomimo tak wielkiej ilości, sieć się 
nie rozerwała. Rzekł do nich Je-
zus: Chodźcie, posilcie się! Żaden 
z uczniów nie odważył się zadać 
Mu pytania: Kto Ty jesteś? bo wie-

dzieli, że to jest Pan. A Jezus przy-
szedł, wziął chleb i podał im - po-
dobnie i rybę. To już trzeci raz, jak 
Jezus ukazał się uczniom od chwi-
li, gdy zmartwychwstał. A gdy spo-
żyli śniadanie, rzekł Jezus do Szy-
mona Piotra: Szymonie, synu Jana, 
czy miłujesz Mnie więcej aniżeli 
ci? Odpowiedział Mu: Tak, Panie, 
Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do 
niego: Paś baranki moje. I znowu, 
po raz drugi, powiedział do nie-
go: Szymonie, synu Jana, czy miłu-
jesz Mnie? Odparł Mu: Tak, Panie, 
Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do 
niego: Paś owce moje. Powiedział 
mu po raz trzeci: Szymonie, synu 
Jana, czy kochasz Mnie? Zasmu-
cił się Piotr, że mu po raz trzeci 
powiedział: Czy kochasz Mnie? I 
rzekł do Niego: Panie, Ty wszyst-
ko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. 
Rzekł do niego Jezus: Paś owce 
moje. Zaprawdę, zaprawdę, powia-
dam ci: Gdy byłeś młodszy, opa-
sywałeś się sam i chodziłeś, gdzie 
chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, 
wyciągniesz ręce swoje, a inny cię 
opasze i poprowadzi, dokąd nie 
chcesz. To powiedział, aby zazna-
czyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A 
wypowiedziawszy to rzekł do nie-
go: Pójdź za Mną!

Panie, Ty wszystko wiesz, Ty 
wiesz, że Cię kocham

   Pierwszy raz słowa zachęcają-
ce do pójścia za Jezusem usłyszał 
Piotr w bardzo podobnych oko-
licznościach. Wtedy także dokonał 
się cudowny połów i również sta-
ło się to na prośbę Jezusa. Po tam-
tym połowie Piotr, widząc w so-
bie grzeszność, prosi Jezusa, żeby 
odszedł od niego. Nie czuł się go-
dzien przebywania z kimś takim, 
jak ten Nauczyciel, którego słów 
przed chwilą słuchał. Mimo to 
usłyszał słowa „Pójdź za Mną”. Zo-
stawił wszystko i podążył za Mi-
strzem.

   Teraz także widzimy Aposto-
łów w łodzi i cudowny połów na 
prośbę Jezusa. Ale On sam już w tej 
łodzi nie siedzi. On stoi na brzegu. 
Piotr, dowiadując się, że to jest Pan, 
rzuca się w morze. Chce być jak 
najszybciej przy Jezusie. Zupełnie 
inaczej zachowuje się niż za pierw-
szym razem, mimo tego, że rów-
nież teraz czuje się grzeszny. Może 
nawet bardziej niż wtedy, bo prze-

cież dobrze pamięta swoje zaparcie 
się Mistrza. Ale teraz, bez względu  
na to, jak siebie odbiera, chce za 
wszelką cenę być przy Jezusie.

Długą drogę przebył Piotr podą-
żając z innymi Apostołami. Cza-
sem wydaje się, że ta jego droga 
była dłuższa, niż innych uczniów. 
Musiał na niej zmierzyć się nie tyl-
ko z przeciwnościami ale również 
z sobą samym. Przede wszystkim 
z sobą samym. A miał z czym się 
mierzyć. Chociażby ze swoją  po-
rywczością. To on przecież chciał 
przyjść do Jezusa, krocząc po wo-
dzie. To on usłyszał słowa: „zejdź 
mi z oczu szatanie”. To on chciał 
rozbijać namioty dla Mojżesza i 
Eliasza na górze Przemienienia.  
To on gotów był pójść za Jezusem 
nawet na śmierć. To on rzucił się 
z mieczem na sługę arcykapłana, 
broniąc Mistrza przed pojmaniem. 
To on, w momencie niebezpie-
czeństwa zdemaskowania, zaparł 
się swojego Pana i to trzykrotnie. 
A teraz płynie do Mistrza, pewnie 
z całym tym niemałym bagażem 
doświadczeń. 

   Ale to już inny człowiek. To 
Piotr, który takie imię otrzymał, 
bo miał się stać opoką. To ten, któ-
ry sam jeden wyciąga na brzeg sieć 
pełną ryb. To ten, który od teraz 
tak naprawdę będzie łowił ludzi, 
będzie wyciągał człowieka z głę-
bin doczesności na brzeg wiecz-
ności. To ten, który już bardzo do-
brze wie, że sam niczego nie doko-
na, nic nie złowi, chociaż jest ry-
bakiem. Teraz wie, że wszystko jest 
możliwe, gdy stoi się obok Jezusa, 
gdy słucha się Jego podpowiedzi, 
gdy korzysta się z tego, co daje, na-
wet, jeżeli jest to tylko śniadanie.

Jeszcze tylko musi nastąpić 
chwila, w której człowiek dostaje 
szansę na to, by się zrehabilitował. 
To trudna chwila, w której trzeba 
przyznać się do swoich słabości. 
Ale zarazem jest ona wielką szan-
są na to, by dostrzec coś, co uzdol-
ni człowieka do każdego zadania. 

   „Moc w słabości się doskona-
li”. „Wszystko mogę w Tym, który 
mnie umacnia”. Takie słowa prze-
kazał nam św. Paweł. Nie jest naj-
ważniejsze to, czy człowiek jest sil-
ny czy słaby. Najważniejsze jest to, 
jak bardzo kocha.

Ks. Grzegorz Podlaski

Rycerze Niepokalanej 
od zaraz…

W Uroczystość Zwiasto-
wania Pańskiego 8 kwietnia 
2013 br. 14- cioro dzieci z Pa-
rafii św. Rafała Kalinowskie-
go (ze Szkoły Podstawowej Nr 
3 im. Polskich Olimpijczyków 
w Nowogardzie) zostało przy-
jętych do  „Rycerstwa Niepo-
kalanej”, stowarzyszenia zało-
żonego przez św. Maksymilia-
na Kolbego. Celem Rycerstwa 
Niepokalanej jest:

Jak największa chwała Boża 
przez nawrócenie wszystkich, 
aby z pomocą Niepokalanej 
doszli jak najprędzej do uzna-
nia Boga i Jego prawa oraz do 
jedności z Kościołem, i przez 
uświęcenie 

wszystkich i każdego z osob-
na na podobieństwo Niepoka-
lanej. Dzieci w sposób szcze-

gólny poświęciły swoje życie 
Matce Bożej Niepokalanej :

Derda Nikola
Domaradzka Amelia
Gorczyca Laura
Grenda Martyna
Kaczmarek Julia
Klimczak Piotr
Marcinkowska Julia
Ochocka Aleksandra
Przybyłek Karolina
Rosołowska Alicja
Szmyt Adam
Wojciechowska Amelia
Wojtyniak Kuba
Wyczkowski Jakub
Dzieciom życzymy wytrwania w 

dobrym, aby zawsze miały odwa-
gę szerzyć wśród swoich rówieśni-
ków chwałę Bożą i swoją postawą 
zbliżały innych do Niepokalanej.

s. Maksymiliana
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Drogiemu Koledze

Marianowi  Szpilkowskiemu  
wyrazy głębokiego 

współczucia z powodu 

śmierci Mamy 
składają:

Dyrektor oraz koleżanki i koledzy
z PSSE Goleniów

Wyrazy najgłębszego współczucia 

Sławomirowi Brodniakowi
z powodu śmierci 

taty
składają 

współpracownicy Urzędu Miejskiego 
i Ośrodka Pomocy w Dobrej

Nie pytamy, Cię, Boże dlaczego Ją zabrałeś, 
lecz dziękujemy  za to, że nam Ją  dałeś

Serdeczne 
podziękowania

wszystkim, 
którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze

śp. Marianny Szpilkowskiej
składa syn z rodziną

Z całego serca  dziękujemy  Wszystkim, którzy 
uczestniczyli w ostatniej ziemskiej drodze 

naszej ukochanej mamy teściowej, babci i prababci 

śp. Władysławy Grzelak
uczcili Jej pamięć oraz służyli wsparciem  

i pomocą rodzinie w tym trudnym dla nas czasie.
Rodzina

dla Pani Joanny  Zięciak 
oraz za okazane serce i wsparcie 

dla Pani Kasi Rydzewskiej 
w ostatnich dniach życia 

śp. Władysławy Grzelak 
z wyrazami dozgonnej   wdzięczności.

                                                                           Rodzina

Dla personelu Hospicjum  Domowego 
w Nowogardzie, 

a w szczególności 

13 kwietnia obchodzimy 
Dzień Pamięci Ofiar Zbrod-
ni Katyńskiej. Zachęcam więc 
do przeczytania książki BRO-
NISŁAWA MŁYNARSKIE-
GO „W NIEWOLI SOWIEC-
KIEJ”. Autor, syn kompozytora 
Emila, dyrektora Filharmonii 
i Opery Warszawskiej, uczest-
nik walk o niepodległość Pol-
ski w latach 1918-1920. W cza-
sie kampanii wrześniowej, 19 
września aresztowany i wraz 
z tysiącami polskich żołnie-
rzy, oficerów, generałów gnany 
do niewoli i uwięziony w Sta-
robielsku na dalekich wschod-
nich rubieżach Ukrainy. Po 
cudownym wręcz ocaleniu - 
należał do 78 osób ocalałych 
ze Starobielska,- przeszedł do 
Armii Polskiej, tworzonej w 
Związku Radzieckim przez 
Gen. Władysława Andersa.

Spośród ponad 20 tysię-
cy jeńców polskich, z obozów 
specjalnych ocalało niecałe 400 
osób. Mimo upływu 73 lat od 
tragedii Katyńskiej, wciąż nie 
odkryto wszystkich grobów, 
do dziś nie wiemy, ile osób 
zostało zabitych strzałem w tył 
głowy w znanej powszechnie 
akcji ludobójstwa, rozpoczętej 
na jeńcach w kwietniu 1940 
roku. Młynarski opisał swoje 
wojenne przejścia – wojen-
ne represje w książce „W so-
wieckiej niewoli”, która ukaza-
ła się po raz pierwszy w Lon-

dynie (po śmierci autora, któ-
ra nastąpiła w 1971r.) w 1974r. 
w wydawnictwie GRAF. Na 
wydanie w Polsce czekaliśmy 
jeszcze blisko 40 lat. 

Opisywany przez B. Młynar-
skiego „obóz jeniecki” w Sta-
robielsku, przypomina raczej 
obóz koncentracyjny. Oficero-
wie znajdowali się w warun-
kach urągających wszelkim 
cywilizowanym standardom. 
Wegetowali w wyziębionych, 
przeludnionych, rozpadają-
cych się barakach. Głodzeni i 
upokarzani przez strażników, 
żywcem zjadani przez wszy, 
pchły i pluskwy.

„Cały obóz literalnie gnił z 
brudu”, pisał Młynarski.

Oficerowie byli ustawicznie 
inwigilowani przez NKWD-
-zistów i pozyskiwanych przez 
nich donosicieli spośród więź-
niów. Młynarski pisze o tej 
wstydliwej sprawie otwarcie. 
Jeńców przesłuchiwano cały-
mi dniami i nocami, zbierano 
informacje o biorących udział 
w wojnie polsko-sowieckiej w 
1920r. Wszyscy podlegali sil-
nej, ale bezskutecznej komu-
nistycznej indoktrynizacji, za-
broniono modlitw, śpiewów, 
spotkań w większym gronie. 
Wszystkie te zakazy na nic się 
nie zdały. Sowieci nie złamali 
ducha Polaków.

Książka zawiera 18 rozdzia-
łów, autor kończy wspomnie-

niami ze Starobielska na ko-
niec kwietnia 1940 roku. Dal-
sze losy ocalonych więźniów 
Starobielska oraz innych za-
branych do Pawliszczewa i 
Griazowca opisał w dwóch 
rozdziałach Witold Kączkow-
ski, przyjaciel łagrowy Mły-
narskiego. Książka zawiera ry-
sunki, plany obozu w Staro-
bielsku, wykonane przez auto-
ra. Zawierają one rozmieszcze-
nia obiektów, traktów oraz na-
zwy nadawane im przez więź-
niów. 

Miejsce tej książki należy 
do kanonu katyńskich wspo-
mnień i relacji, dowodów 
zbrodni ludobójstwa. Jeden z 
rozdziałów kończy się: „O nie-
ba! Do czego jeszcze zdolni są 
ludzie wyzuci z wszystkiego co 
ludzkie?!” No właśnie, do cze-
go?

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz

Biblioteka poleca
Bez  kaplicy 
      jest taka Matka Boska
      co nie ma kaplicy
      na jednym miejscu pozostać nie umie
      przeszła przez Katyń
      chodzi po rozpaczy 
      spotyka niewierzących
     nie płacze
     rozumie   
                                  Jan Twardowski

Pomóżmy sobie!
•	 Przyjmę narożnik pokojowy tel. 665 - 566-

856
•	 Przyjmę wersalkę z fotelami oraz szafkę na 

dziecięce ubrania tel. 883 241 291 
•	 Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie 

oraz ławę pokojową i TV tel.782 556 716
•	 Przyjmę fotel do biurka, informacja tel. 

504 874 397 lub pod nr tel. red. 91 22 165 
•	 Przyjmę narożnik pokojowy oraz dziecię-

cy fotelik samochodowy tel.516 648-561 
•	 Przyjmę segment pokojowy, używaną 

pralkę oraz komputer PC tel.512 174 371 
•	 Przyjmę tapczan dwuosobowy do spania 

tel. 514 466 037 
•	 Przyjmę używany, w dobrym stanie wózek 

inwalidzki tek.661 866 850
•	 Oddam w dobre ręce wilczura - pies jest 

przyjazny i ma ok.3 lata - tel.795 911 886 
•	 Oddam jedną kulę ortopedyczną -tel. 539 

630 700 lub nr redakcyjny 

Janina Ciesielska, lat: 83, zmarła 
09.04.2013r, pogrzeb 12.04.2013r, pogrzeb 
odbędzie się o godz. 13:00 na cmentarzu w 
Nowogardzie 

Władysława Grzelak, lat: 83, zmarła: 
09.04.2013r, pogrzeb: 11.04.2013r, pogrzeb 
odbył się na cmentarzu w Nowogardzie. 

Franciszka Siuta, lat: 86, zmarła: 
09.04.2013r, pogrzeb: 11.04.2013r, pogrzeb 
odbył się na cmentarzu w Nowogardzie. 

Zofia Falkowska, lat: 79, zmarła: 
10.04.2013r, pogrzeb: 12.04.2013r, pogrzeb 
odbędzie się o godz. 15:00 na cmentarzu w 
Nowogardzie. 

Józef Brodniak, lat: 81, zmarł: 09.04.2013r, 
pogrzeb: 12.04.2013r, pogrzeb odbędzie się 
o godz. 16:30 na cmentarzu w Nowogardzie. 

Informacje  przekazał zarządca cmentarza 
Jerzy Furmańczyk

 w tych dniach odeszli 
do wieczności 
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Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

TYGRYSEK

BAWIALNIA
dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

Sprzedam nowe, własnościowe,  
2 pokojowe mieszkanie o pow. 58 m2 
w Nowogardzie na ulicy Racibora I 4

KONTAKT:                PIB „PRO-BUD s.c.
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14
tel.: 91 39 25552; 783 570 056    www: probud-nowogard.pl

Kancelaria  
Prawna

nawet trudne sprawy

601 949 077

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA
tel. 504 872 700   
Z DOWOZEM DO KLIENTA

15.04.2013 r. 
godz. 16
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Nasi przedsiębiorcy - firma PPUH „EDBA”  Edward i Roman Gwiazdowscy 

Musi być dużo kalorii w węglu! 
Opał, to artykuł codziennej potrzeby. W warunkach polskich, obok gazu tzw. paliwa stałe, nadal zajmują ważne miejsce w zabezpiecza-
niu potrzeb grzewczych. Dostarczaniem  tych paliw zajmują  się  firmy handlowe,  zwane potocznie  składami opałowymi.   O  węglu, 
koksie i  ogólnej sytuacji jaka panuje w tym segmencie handlu, porozmawiam tym razem z Romanem Gwiazdowskim, współwłaścicie-
lem składu opału „EDBA”, w ramach cyklu „ Nasi przedsiębiorcy” 

Dziennik Nowogardzki: Na 
początek zapytam, czy był pan 
pod ziemią w szybie kopalni? 

Roman Gwiazdowski. Nie, ale 
byłem na terenie kopalni, gdy by-
łem parę lat temu na Śląsku i gdy-
bym poczekał może jeszcze  parę 
dni, to zjechałbym na dół. 

 Handel węglem, to bardzo 
wąska specjalizacja? 

To prawda. Ale zanim dokład-
nie panu odpowiem na to pytanie, 
to powiem, że jestem tylko tutaj 
zarządcą. Właścicielem jest  mój 
tato, Edward Gwiazdowski, który 
dziś niestety nie mógł być w firmie. 
Dlatego oddał mi ten honor repre-
zentowania firmy na łamach gaze-
ty Dziennik Nowogardzki. Wraca-
jąc do  pytania, to potwierdzę, że 
jest to wąska specjalizacja, i  bar-
dzo specjalna, bowiem chodzi o 
strategiczny chyba towar, jakim 
jest koks i węgiel,  będące nośni-
kami energii cieplnej, bardzo po-
trzebnej  wszystkim ludziom. 

Zapytam teraz  o początki fir-
my i  etapy jej  rozwoju? 

Nasza firma jest stosunkowo 
jeszcze nie taka stara,  zwłaszcza w 
odniesieniu do wieku węgla, rok jej  
powstania to lata 1992-93. Co do 
początków istnienia, to rozpoczęli-
śmy budować ją bardzo skromnie, 
a sam pomysł,  to pomysł  moje-

go ojca, który w tym okresie prze-
chodził już na emeryturę z firmy     
działającej  w branży transportu 
wiejskiego,  gdzie pracował na  sta-
nowisku spedytora zajmującego się  
rozładowywaniem  towaru. Okres 
ten był dla niego szczególny, upadł 
wtedy na szczęście system komuni-
styczny, który oswobodził i uwol-
nił  gospodarkę. Dało to  początek 
przebranżawianiu się  firm pań-
stwowych w prywatne, ale niekie-
dy działo się to przez upadek firm 
państwowych.  Takim przykładem  
była właśnie firma STW, gdzie oj-
ciec pracował i która  nie udźwi-
gnęła ciężaru tych reform, i  zo-
stała zlikwidowana, a wraz z nią 
niektóre stanowiska pracy. Toteż to 
zainspirowało mojego ojca do po-
myślenia na temat własnej dziel-
ności, i dopracowania do przysłu-
gującej mu emerytury, którą miał 
otrzymać  dopiero za dwa lata. 
Wynajął  więc specjalną maszynę 
do rozładunku węgla z wagonów, 
i świadczył usługi dla lokalnych 
firm i innych składów opałowych, 
które dość prężnie powstawały w 
Nowogardzie.  Świadczyliśmy te 
usługi dość długo, ale przyszedł 
taki dzień, gdzie firma przy byłym 
GS,  nasz główny klient stwierdzi-
ła, że no cóż, jesteśmy zbyt drodzy, 
i zrezygnowała z naszych usług na 

poczet innej tańszej firmy. To wy-
darzenie spowodowało, że pomy-
śleliśmy o założeniu własnego skła-
du opału, który będzie naszym ro-
dzinnym biznesem. Początki były 
trudne, gdyż nie posiadaliśmy wła-
snego placu, wynajmowaliśmy  go 
od jednej z firm, która tu w tym 
miejscu dysponowała terenem. 

To ciekawa historia, ale jak 
pan się znalazł w tym biznesie? 

Więc może jeszcze bym dodał, 
że w okresie gdy studiowałem po-
znałem kolegę, który  ożenił się z 
dziewczyną ze Śląska,  a ona zno-
wu miała rodzinę, która pracowa-
ła w górnictwie, i tak rozpoczęła 
się ta nasza współpraca i moje za-
angażowanie w biznes. Nie ukry-
wam, że na początku gdy pojecha-
łem na Śląsk, to w tej branży by-
łem laikiem i kompletnie nie zna-
łem się  i na samym węglu, oraz  
na jego dystrybucji. Można powie-
dzieć, że tam odbyłem szybką edu-
kację górniczą, która trwała tylko 
7 dni, co w stosunku do  np. towa-
rzysza Gierka, było rewelacyjnym 
czasem. Będąc tam na miejscu tro-
chę pojeździłem z kolegą oraz jego 
rodziną po tych kopalniach i uczy-
łem się. To był czas moich pierw-
szych biznesowych decyzji. Te de-
cyzje polegały na tym, iż musiałem 
zdecydować, jaki mam kupić wę-
giel oraz znać się na jego jakości. 
Wtedy to zakupiłem  mój  pierwszy  
wagon węgla . 

Podczas przygotowywania się 
do wywiadu,  dowiedziałem się, 
że została  wprowadzona w ubie-
głym roku  akcyza na sprzedaż 
węgla. Co to oznacza dla pana? 

Cóż, za tą sytuację odpowiada 
nasz rząd, który tą akcyzę wpro-
wadził w 2012 roku. Nie muszę do-
dawać, że na tą decyzję nie tylko 
nasz skład opału, ale i inne, bardzo 
źle zareagowały. Powiem, że jest to 
kompletnie nie przemyślna decy-
zja i zupełnie bez sensu. Ta zmia-
na niestety tylko zwiększyła dla 
nas obowiązki biurokratyczne, któ-
re polegają na wypełnianiu „tony” 
zbytecznych papierów, które  musi-
my sporządzać,  w przypadku każ-
dego klienta aż w trzech egzempla-
rzach formatu A 4.  Od momentu 
wejścia przepisów o tej nowej akcy-
zie, wyprodukowaliśmy już tyle pa-
pierów, że  zapewne dostawcy pa-
pieru robią  na nas  dobry interes. 
Kończąc ten temat dodam, że jest 
to jeden wielki  kłopot. 

Cóż biurokracja zawsze była 
źle postrzegana, więc rozumiem  

pana.  Nasz kraj jako jeden z 
głównych światowych eksporte-
rów węgla, nadal sprzedaje ten 
surowiec zagranice, nie mniej, 
bywają również takie sytuacje, 
kiedy to my kupujemy węgiel z 
zagranicy? 

Zacznę od tego, że nasza firma 
bazuje głównie  na węglu czy kok-
sie  polskim. Uważamy z tatą, że 
jest on najlepszy i jesteśmy pewni  
jego jakości,  potwierdzonej zresz-
tą  specjalnymi certyfikatami . Co 
do sprowadzania opału z innych 
krajów,  to mamy przecież wolny 
rynek, który jest otwarty także na 
Rosję, RPA, czy nawet daleką Au-
stralię. Więc dlaczego nie?  Ale jest 
jedno małe właśnie, „ale”, jeżeli ten 
węgiel jakościowo jest dużo gorszy, 
to czy warto? Tak jak powiedzia-
łem jest w tej branży wolny rynek 
i to składy opałowe decydują, skąd 
będą mieli do sprzedaży swój opał, 
zakup węgla to indywidualna ich  
decyzja. Ja uważam, że zawsze na-
leży zwracać uwagę na jego para-
metry i skąd pochodzi. 

Więc radzi pan, by przy zaku-
pie zwyczajnie pytać. Ten uwol-
niony rynek o którym pan mó-
wił, ma więcej wzlotów czy 
upadków? 

To trudne pytanie,  Jedno jest 
pewne, że trzeba być czujnym, mieć 
oczy szeroko otwarte na to, co się 
kupuje. Bo jeżeli klient kupuje opał 
z polskiej kopalni, to jestem bar-
dziej pewny tego, że ten opał jest 
dobrej jakości, a jeżeli wątpliwej, 
to jest  także łatwiej z reklamacją. 
Ale to nie oznacza, że np. rosyjskie-
go węgla nie można zareklamować. 
Chcę jedynie powiedzieć, że polskie 
kopalnie, to bardziej wiarygodne 
źródło pochodzenia tego węgla, i 
łatwiejsza droga ewentualnej re-
klamacji - mimo wszystko. 

Jaki opał należy kupować do 
naszego domu, by  czas jego pa-
lenia w piecu był  jak najdłuż-
szym i najefektywniejszym? 

Zacznę od tego - by mieć pew-
ność, że opał będzie miał odpo-
wiednią jakość, najbezpieczniej 
kupować go w sprawdzonych skła-
dach opału. Tylko taki opał o do-
brej jakości i dobrany  do rodzaju 
kotła czy pieca, gwarantuje jego 
efektywne wykorzystanie do  za-
pewnienia ciepła. Kolejną sprawą 
jest jego kaloryczność, która po-
winna być jak najwyższa.

A  czym właściwie jest ta kalo-
ryczność?

Najprościej odpowiadając na 

pana pytanie, to jest to ilość cie-
pła wydzielana po spaleniu okre-
ślonej jednostki opału. Ale jest ko-
lejne właśnie, „ale”, bo klienta mu-
szę wypytać, jakie ma duże miesz-
kanie i czy ogrzewający piec jest 
duży, czy mały, czy jest to „koza” 
czy może jeszcze piec węglowy lub 
piec na wszystko.  Przykładowo dla 
węgla kamiennego wartości te wy-
noszą około 30 000 kJ/kg, a mogą 
być i mniejsze. Te wartości są udo-
kumentowane w specjalnym cer-
tyfikacie z kopalni z której węgiel 
pochodzi. Dlatego warto zapytać 
sprzedawcę, jaka jest kaloryczność 
węgla. Jego odpowiedź powinna 
nas zabezpieczyć w przekonaniu, 
że wybór był uzasadniony. Gdyby 
jednak wystąpiły jakieś wątpliwo-
ści, to wówczas poprośmy o certy-
fikat od takiego sprzedawcy składu 
opału. 

Więc teraz proszę powiedzieć, 
jaki opał można u pana nabyć?   

Propozycja jest dość interesują-
ca, bo mamy węgiel, brykiet, koks, 
ekogroszek i drewno, które jest już 
pocięte i może służyć do kominka. 
Zaletą jest to, że nasz towar jest 
workowany i przechowywany tak, 
jak węgiel pod specjalną plandeką, 
która izoluje go od wilgoci, co jest 
bardzo istotne. Myślę, że to  dość 
atrakcyjna oferta. 

Odbiór waszego towaru może 
stanowić problem dla klien-
ta, więc jak pan go przewozi do 
klienta, czy też dowozi do skła-
du ? 

Nasza oferta jest kompleksowa. 
Dlatego też posiadamy park ma-
szynowy w postaci dźwigów do za-
ładunku węgla do 10 ton, oraz jego 
przewozu na 2 ciężarówkach o ła-
downości 7 ton, i dwie małe wy-
wrotki o ładowności do 2 ton, któ-
re to zwiozą zakupiony towar we 
wskazane miejsce na terenie mia-
sta czy nawet powiatu. Również 
świadczymy usługi w zakresie  prac 
koparką  i ładowarką, oraz usługi   
podnośnikowe do 14 metrów. 

Tegoroczna zima dość moc-
no dała się użytkownikom cie-
pła we znaki, oraz ogołociła ich 
z kieszeni? 

Zacznę od tego, że klienci bra-
li zarówno koks  jak  i węgiel. Ale 
te dwa rodzaje  opałów mają też 
różnych  zwolenników, np.  są tacy, 
którzy biorą równocześnie opał je-
den jak i drugi,  można  je  ze sobą 
mieszać, co czasami przy mroź-
nych porach dość znacznie popra-
wia efektywność. Co 

Nasi przedsiębiorcy Edward Gwiazdowski i syn Roman - pierwsza strona
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Z cyklu: W poszukiwaniu własnej tożsamości

O Kresach i nie tylko
Dla większości z nas kresy oznaczają tą krainę wschodnich terenów II Rzeczypospolitej, która po II wojnie światowej znalazła się za Bu-
giem. Przez ostatnie dwadzieścia lat na ten temat powstało dużo literatury, artykułów w prasie ogólnopolskiej i lokalnej, jak chociażby 
w Dzienniku Nowogardzkim i to dobrze. Z tym, że nie do końca wyczerpuje to temat, bo nic lub niewiele mówi się o tych kresach, które 
nie weszły w granice Polski przedwojennej, a przecież dotyczy to sporej liczby Polaków, w tym również mieszkańców naszego miasta i 
okolic. Od niedawna Dzień Sybiraka obchodzą oba związki, razem, i to dobrze, że tej „wojny Pawlaka z Kargulem” nadszedł kres. Za-
pewne niewiedza o losach tej ludności z dalszych kresów, była przyczyną tych nieporozumień. Może warto te losy przybliżyć. 

Mirosław Barezowski

Franciszek Berezowski uro-
dził się 1905r w Majstrowie, od-
ległym 3 km od Nowogrodu 
Wołyńskiego, który nie znalazł 
się w II Rzeczypospolitej (do 
polskiej granicy było 18 km). Do 
tej miejscowości prapradziadek 
przybył po Powstaniu Stycznio-
wym. Kupił nieużytki leśne i po 
wykarczowaniu stworzył kilku 
dziesięciohektarowe gospodar-
stwo (tu było taniej) z dużym sa-
dem i kuźnią. Pieniądze na ten 
zakup prawdopodobnie zarobił 
na handlu w tamtych okolicach. 
Później pradziadek Mikołaj, 
czyli ojciec Franciszka, w latach 
dwudziestych podzielił gospo-
darstwo między cztery córki i je-
dynego syna. Prawdopodobnie 
liczył, że małorolnych bolszewi-
cy nie ruszą. W 1927r Franci-
szek ożenił się z Antoniną Ol-
szewską (ur. 1910r) pochodzącą 
z niedalekiej Fedorówki. Tereny 
te były od wieków licznie za-
mieszkałe przez ludność polską. 
Koło Żytomierza urodził się 
Ignacy Paderewski (wielki pol-
ski pianista i patriota), a w sa-
mym Żytomierzu pochowani są 
jego rodzice. W województwie 
żytomierskim działały prężnie 
oddziały powstańcze, w Powsta-
niu Listopadowym i w Powsta-
niu Styczniowym. Nawet po-
chodzący z pod Żytomierza An-
toni Berezowski, będąc na emi-
gracji w Paryżu po Powstaniu 
Styczniowym, dokonał w 1867 
roku nieudanego zamachu na 
cara Aleksandra II i tym czynem 
przeszedł do historii. Nowogród 
Wołyński do 1796 roku jako 
polskie miasto, nosił nazwę 
Zwiahel. Po tym jak Targowicza-
nie poprosili carycę Katarzynę II 
o pomoc w obaleniu Konstytucji 
3 Maja, Rosja zagarnęła sporą 
część wschodnich terenów I 
Rzeczypospolitej, a na znak pa-
nowania na tych ziemiach, cary-
ca zmieniła nazwę tego miasta 
na Nowogród. Później Polska do 
1918 roku całkiem zniknęła z 
mapy. Po wojnie sowiecko-pol-
skiej w 1920 roku, po ustaleniu  
granicy w traktacie ryskim, setki 
tysięcy Polaków znalazło się w 
rękach władzy radzieckiej. Wo-
łyń, Podole i inne tereny kresów, 
zostały podzielone prawie na 

pół, o czym bardzo łatwo zapo-
mniała II Rzeczypospolita i te-
raz również z tą pamięcią nie 
jest najlepiej. Za „kordonem” 
zostały np. Bar i Kamieniec Po-
dolski, bez których trudno wy-
obrazić sobie historię Polski. Na 
tamtych terenach pod koniec lat 
dwudziestych i początkach lat 
trzydziestych, represje głównie 
polegały na tym, że poszczegól-
ne rodziny nocą poprostu znika-
ły bez śladu. Nikt ich nigdy od 
tego czasu nie widział i nie przy-
szedł od nich żaden list. Tak 
było np. z chrzestną i jej rodziną 
mojego ojca Antoniego( ur. 
1928r), czyli najstarszego syna 
Franciszka, którzy posiadali nie-
wielki dworek. W latach 1932-
1933 przeżyli Wielki Głód na 
Ukrainie (zmarło 5-7mln ludzi). 
Trupy wycieńczonych ludzi le-
żały na poboczach dróg w takich 
ilościach, że nie byli w stanie ich 
pochować. Tuż po tym przepro-
wadzono  kolektywizację gospo-
darstw rolnych, i nakaz pracy w 
kołchozach. Okazało się, że pol-
ski element katolicki nie chwycił 
idei bolszewików, i mało entu-
zjastycznie przyjął nową władzę, 
a praca w kołchozach na własnej 
do niedawna ziemi nie bardzo 
się im podobała. Nawet nie po-

wstała ani jedna podstawowa 
organizacja partyjna wśród pol-
skiej miejscowej ludności. W ja-
kich latach Franciszek robi szko-
łę lub kursy weterynaryjne, w tej 
chwili trudno ustalić. Wszystkie 
dokumenty i książki weteryna-
ryjne zostały skonfiskowane na 
granicy w 1946 r.  We wrześniu 
1936 roku, jako byłych kułaków 
i wrogów władzy sowieckiej, 
całą rodzinę zesłano do Kazach-
stanu, kołchoz Muchanczy, soł-
sowiet oktiabierski (na cześć Re-
wolucji Październikowej), rejon 
Kirowski (na cześć Kirowa), ob-
wód Tałdy-Kurgan. Od wiosny 
do jesieni  tego roku, wywiezio-

no z Ukrainy do Kazachstanu od 
70 tys. do 300 tys. Polaków  wg 
różnych źródeł. Na temat wa-
runków wysiedlania zachował 
się dokument ( z publikacji IPN)  
z 29 lipca 1936 Kijów. Pismo za-
stępcy ludowego komisarza 
spraw wewnętrznych USRS, Sa-
lomona Mazo do Stanisława Ko-
siora, w sprawie listów od prze-
siedleńców ze skargami na wa-
runki życia w Kazachstanie. 
„Ściśle tajne”. KC KPU. Ostatnio 
do rejonów obwodów kijow-
skiego i winnickiego z których 
przeprowadzono wysiedlenie w 
maju-czerwcu br., przychodzą 
listy od przesiedlonych do Ka-

zachstanu ze skargami na cięż-
kie warunki życia w obwodzie 
karagandzkim. ….Wyładowali 
nas w pustym stepie, gdzie wi-
dać tylko ziemię i niebo. Miesz-
kamy w  namiotach. Trzeci dzień 
pada, namioty przesiąkają, więc 
jest bardzo zimno i wszyscy sie-
dzimy w ubraniach. Niczego tu 
nie posiano. Pojawił się tyfus i 
dużo dzieci umiera, bywa, że jest 
po 2-3 zmarłych dziennie ( od 
Kisielewskiego Iosifa/chyba 
chodzi o Józefa/ do Bieriezow-
kiego, we wsi Majstrów w r-nie 
n-wołyńskim). Itd.... Powzięto 
kroki, by listy od przesiedleń-
ców nie dochodziły do wysie-
dlanych rejonów. Podpisano Ko-
misarz bezpieczeństwa pań-
stwowego 3 rangi  Mazo. Także i 
naszej rodzinie podobnie udaje 
się jakoś przejść pierwszy etap 
po zesłaniu. Obwiązuje zasada; 
nie rabotajesz, nie kuszajesz, 
choć niedokładnie, bo nie płacili 
ani nie dawali jedzenia. Oto 
trzeba było zadbać samemu, coś 
uchować i jeszcze odstawić przy-
musowy kontyngent, bao koł-
choz na ogół miał słabe wyniki. 
Franciszek, czyli mój dziadek, 
pracuje tam jako weterynarz ob-
sługując dwa kołchozy Muchan-
czy i Bustchan, co nie jest bez 
znaczenia dla przeżycia rodziny. 
Pod opieką ma głównie konie, 
bydło, świnie i nawet wielbłądy, 
które na te tereny władza spro-
wadziła w ramach eksperymen-
tów „radzieckich uczonych”. 
Oczywiście długo tam nie poży-
ły. Najstarszy syn Franciszka, 
Antoni (mój ojciec) do pracy w 
kołchozie musi iść już w wieku 
dziesięciu lat, czyli od 1938r, 
pracował tam do 1946 roku. Pasł 
konie w stepie, woził wołami 
mleko, siano lub opał z wysuszo-
nego krowiego łajna. Jednej 
zimy musiał pojechać z Kaza-
chami saniami zaprzęgniętymi 
w woły po sól dla bydła, do sło-
nego jeziora Bałchasz. Jakieś 
trzy dni w jedną stronę. Klimat 
tam był surowy, latem 40 C, a 
zimą -40 C. Góry i goły step. W 
dolinie rwąca kamienista rzeka. 
Franciszek w 1943r trafia na rok 
do batalionu roboczego w ko-
palni ołowiu w Tekeli. Kopalnia 
ta położona w niedalekich gó-
rach nad granicą chińską, z któ-
rej raz przyszedł pieszo na mie-

Franciszek z  żoną Antoniną

TŁUMACZENIE DOKUMENTU: Polskie Wojska Jednostka Wojskowa Poczta Polowa, Nr 65504, 1/X -1944 r, Nr65504, Berezowski Antoni, Kaz. 
S.RR Tałdykurgański woj. Kirowski rejon Oktiabierski, soł-sowiet pieczątka Związku Patriotów Polskich
Potwierdzenie: Ob. Berezowski Franciszek s. Mikołaja odbywa od 17 kwietnia 1944 r służbę zasadniczą, wojenną na stanowisku Wet- felcze-
ra, wydane dla ob. Berezowskiej Antoniny, córki Władysława i członków jego rodziny, którzy podlegają ulgom uchwalonym w kodeksie la 
odbywających służbę wojenną zgodnie z obowiązkami służby wojskowej R KK A i ich rodzin Potwierdzenie zgodności do 31 grudnia
Dowódca Jednostki Szef Sztabu Zgodnie przynależnością Przedstaw. Z.P.P. Kirowskiego powiatu Dobrowoje odpow. sekr. l Gdulia l
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do ceny, to nie było tak źle, 
gdyż paradoksalnie cena węgla 

trochę spadła. Ale potwierdzam, że 
różnice  ceny pomiędzy węglem wy-
sokokalorycznym a koksem, któ-
ry jest bardziej ekologiczny i dłu-
żej trzyma ciepło, są dość znaczą-
ce i wahają się na poziomie około 
400 zł. Toteż w większości klienci 
kupują węgiel. Kończąc chcę po-
wiedzieć, że jednak gaz ziemny  nie 
wyparł węgla, który ma nadal swo-
ich klientów. 

To wszystko co pan mówi jest 
bardzo ciekawe, ale nie możemy 
zapomnieć o pracownikach, któ-
rzy pracują w składzie? 

Firma ma tradycje rodzinne, 
obecnie w firmie pracuje 4 pra-
cowników. Jest to biznes typo-
wo rodzinny,  pracują więc głów-
nie  członkowie rodziny, ale mamy 
również jedną panią, która jest na 
umowie - zlecenia i ona zajmuje 
się razem z moją mamą oraz żoną 
księgowością. Także spoza rodziny 
mamy zatrudnionych  kierowców, 
którzy dorabiają sobie do emerytu-

ry,  oraz dwóch stróżujących pilnu-
jących naszego biznesowego dobyt-
ku w godzinach wieczornych-oczy-
wiście w asyście dwóch owczarków. 
Jest to konieczne, gdyż w tych oko-
licach zdarzają się kradzieże. Tra-
dycyjnie korzystając z możliwo-
ści, jaką daje DN, bardzo serdecz-
nie Wszystkim pracownikom oraz 
klientom chciałbym, także w imie-
niu mojego taty, serdecznie podzię-
kować za współpracę. 

Zbliżając się do końca wywia-
du, chciałbym tradycyjnie za-
pytać o perspektywy firmy, oraz 
politykę podatkową gminy w 
stosunku do lokalnych przedsię-
biorców. ? 

Perspektywy, to utrzymać się na 
takim samym poziomie sprzedaży i 
dążyć do rozwoju firmy oraz starać 
się działać zawsze z korzyścią dla 
klienta, który ma przecież w No-
wogardzie duży wybór, gdyż z tego 
co mi jest wiadome, to na terenie 
naszego miasta są chyba jeszcze 5  
takie składy opału. Co do rządów 
burmistrza, to chyba wszystkich 

nas zabolało podniesienie podatku 
od nieruchomości. Dlatego powiem 
bez ogródek, że wszyscy prawie 
przedsiębiorcy byli wściekli i prze-
klinali mówiąc, że jest to rozbój w 

biały dzień. Mówiąc już za siebie 
to uważam, że gmina musi jakoś 
się utrzymywać i nawet podnosić  
podatki, ale nie aż tyle!... Proszę 
mi wybaczyć za to porównanie, ale 

uważam, że pan burmistrz, Cza-
pla przed kolejną podwyżką powi-
nien włożyć głowę pod prysznic i ją 
zwyczajnie schłodzić.

Kończąc, co pan robi w czasie 
wolnym? 

Jestem żonaty, mam dwoje dzie-
ci. Córkę i syna. W wolnym czasie  
razem  z synem  staramy się ru-
szać fizycznie i uczestniczyć w me-
czach, czy to Pogoni Szczecin, czy 
Nowogardzkiego Pomorzanina. 
Ukończyłem Akademię Wycho-
wania Fizycznego, dlatego sport w 
moim życiu jest dość istotny. Syn 
również uczęszcza na treningi pił-
karskie do Pomorzanina. Mamy 
wspólną pasję, piłkę nożną. Nie 
omieszkam wspomnieć, że rów-
nież uczestniczyliśmy na EURO i 
kibicowaliśmy w dwóch meczach, 
gdzie grała polska reprezentacja, 
której naprawdę dobrze życzymy 
i jesteśmy z nią na dobre i na złe. 

Rozmawiał: 
Jarek Bzowy 

sięczną przepustkę, bo w koł-
chozie rozchorowało się bydło. 
Po podleczeniu zwierząt, musiał 
wrócić do kopalni. W kopalni 
był około roku.  W tym czasie 
nadarza się możliwość wstąpie-
nia do polskiego wojska. W tej 
kopalni z powodu ciężkiej pracy 
i głodu, dłużej by nie przeżył. 
Prawdopodobnie tam dowiadu-
je się o dekrecie Stalina, który 
mówi o tym, że jak wstąpi do 
wojska, to będzie mógł ubiegać 
się o zwolnienie rodziny z zesła-
nia. Umowa  tak zwana Sikor-
ski-Majski  z lipca 1941r, zwal-
niała tylko Polaków wywiezio-
nych z terenów II Rzeczypospo-
litej. Prawdopodobnie do kopal-
ni trafił na ich miejsce, a później  
po wybiciu ich z pod Lenino, 
następni Polacy potrzebni byli 
do uzupełnienia stanu wojska.  
Zgłasza się do komisji rekruta-
cyjnej w niedalekim Usztobe, 
stamtąd trafia koleją do Sum na 
Ukrainie, drugiego polskiego 
ośrodka mobilizacyjnego po 
Sielcach nad Oką i przemierza 
szlak z frontem do Polski. Zmo-
bilizowany 17.04.1944r na sta-
nowisku wet-felczera, ponieważ  
w wojsku „służyło” dużo koni. Z 
Sum szlak wojska prowadził 
przez Żytomierz i Nowogród 
Wołyński, dlatego miał okazję 
odwiedzić Majstrów i tych nie-
licznych, których nie wywieźli 
1936r, i którym udało się prze-
żyć „Operację Polską NKWD”,  
w latach 1937-38(w wyniku tej 
operacji NKWD w ciągu roku 
zamordowało 111 091 Polaków 
na Ukrainie), czy rzeź UPA w 
1943 roku, która dotyczyła całe-

go Wołynia. O tym, że był w 
Majstrowie,  pisał w liście. Ostat-
ni list, który przychodzi  od Nie-
go jest z lutego 1945 roku, w któ-
rym pisze, że „stoimy pod Po-
znaniem, za kilka dni będziemy 
w Berlinie”. Wcześniej wysyła 
zaświadczenie o odbywaniu 
służby wojennej na, które rodzi-
na otrzymuje takzwany  Wyzew 
(zaproszenie-bilet), na podsta-
wie którego, wiosną (w czasie 
Wielkanocy)  w 1946r do Polski 
przyjeżdża cały wagon bliższej i 
dalszej rodziny, w tym żona i 
czworo dzieci. Z Kazachstanu 
wyjechali w lutym. Dzięki Fran-
ciszkowi po dwudziestu sześciu 
latach, udało się rodzinie wydo-
stać z objęć władzy radzieckiej. 
Dokument na podstawie które-
go rodzina została zwolniona z 
zesłania, nosi datę 01.10.1944r, i 
jest potwierdzeniem służby woj-
skowej w Polskim Wojsku i 
przysługującym mu za to i ro-
dzinie „ulgom”( po rosyjsku li-
goty) w odbywaniu kary zesła-
nia. To jedyna pamiątka, która 
po Nim została. Po przyjeździe 
do Polski trafiają do Nowogar-
du, który jeszcze wtedy nazywał 
się Nowogród. Odbywa się to na 
zasadzie  przypadku, bo nie wie-
dzieli gdzie jadą. Dostają gospo-
darstwo w Grzęźnie koło Dobrej 
Nowogardzkiej.  Ponieważ  za-
brakło ojca, w roli gospodarza 
występuje najstarszy syn, Anto-
ni. Tak jest do 1953 roku, kiedy 
to cały gospodarski dobytek 
przejmuje kołchoz. Po tym An-
toni „ucieka z roli” do mleczar-
stwa(w Nowogardzie). Nie wy-
trzymał trzeciej w swoim życiu 

kolektywizacji.
Pradziadek, Mikołaj Bere-

zowski  zmarł na Kazachstanie, 
niedługo po tym, jak przestały 
przychodzić listy od syna, któ-
re czytał mu sąsiad Żyd, też  ze-
słany do tego kołchozu. On sam 
nie umiał czytać. Któregoś dnia 
zastali go na ławeczce przed cha-
tą. Po prostu zasnął(był w pode-
szłym wieku). Wiedział co ozna-
cza brak listów. Często mawiał, 
że „Stalin i Hitler to dwa jed-
nakowe diabły”. Pochowany zo-
stał na polskim cmentarzyku 
na górce za rzeczką, która od-
dzielała Muchanczy od Bustaga-
nu, sąsiedniego kołchozu. Pra-
babcia z rodziną Kamili i Fran-
ciszka Tarnawskich (czyli swoją 
córką, która po mężu nosiła to 
nazwisko), wróciła na Wołyń, 
do Majstrowa. Tarnawskim nie 
przysługiwało prawo wyjazdu 
do Polski. Odzyskali (odkupi-
li) dom po Franciszku od Ukra-
ińców. Gospodarstwo Mikołaja 
(„rodowe”) było już zrównane z 
ziemią. 

  Armia jednak nie idzie przez 
Poznań na Berlin, tylko zosta-
je skierowana na Wał Pomor-
ski, gdzie najprawdopodobniej 
ginie i gdzieś leży jako żołnierz 
nieznany. Gdzieś na ziemiach 
zachodniopomorskich zakoń-
czył pielgrzymkę do Polski. We-
dług relacji jego kolegi, który 
nazywał się Dymar, a po woj-
nie mieszkał w Dobrej Nowo-
gardzkiej, który służył  w sąsied-
nim batalionie na takim samym 
stanowisku, jak poszedł odwie-
dzić Franciszka powiedziano 
mu, że wszedł na minę idąc po-

boczem szosy, która była zajęta 
przez samochody i czołgi. Nie 
było można co zbierać i to tłu-
maczyłoby, że nie udało  się od-
naleźć  imiennego grobu. Bio-
rąc pod uwagę datę mobiliza-
cji, najprawdopodobniej musiał 
być przynajmniej na początku 
w trzeciej dywizji im. Romual-
da Traugutta, która po przejściu 
na tereny Lubelszczyzny w lip-
cu 1944r, była rozlokowana w 
odwodach frontu między miej-
scowościami Żyrzyn i Marianka 
powiat Puławy. Reszta armii tj. 
1 i 2 dywizja piechoty, czyli Ko-
ściuszkowcy i Dąbrowszczacy, 
stali na Wiśle w rejonie Puław.  
Próba uchwycenia przyczółków 
na lewym brzegu skończyła się 
bardzo dużymi stratami. 1 sierp-
nia wybucha Powstanie War-
szawskie, i Armia Polska zosta-
je przerzucona do Warszawy na 
Pragę i do Rembertowa, gdzie w 
połowie września  podjęta zo-
staje próba uchwycenia przy-
czółków na Czerniakowie i Po-
wiślu, ale źle dowodzona przez 
Berlinga i bez należytego wspar-
cia, ta próba kończy się  tragicz-
nie dla powstańców i żołnierzy 
LWP.  Między innymi żołnie-
rze 9 pułku piechoty 3 dywizji, 
na jakiś czas luzują powstańców 
ze słynnych batalionów „Zoś-
ka” ,”Parasol”. Ofensywa ponow-
nie rusza w połowie stycznia 
1945r, i po wyzwoleniu zrujno-
wanej Warszawy, wojska polskie 
skierowane są w rejony na pół-
noc od Bydgoszczy. Skąd szlak 
prowadził wzdłuż trasy bydgo-
skiej na zachód. W połowie lu-
tego 1945r, w rejonie Wałcza i 

Złotowa  dostają rozkaz marszu 
na północ, gdzie trafiają na sil-
ne umocnienia nazwane później 
Wałem Pomorskim,  gdzie ginie 
kilka tysięcy polskich żołnierzy.   

   Numer poczty polowej z do-
kumentu, który jest na tym po-
twierdzeniu 65  504, to numer 
sztabu 6 dywizji piechoty, któ-
ra formowana była  z Polaków 
z Żytomierszczyzny w czerwcu 
1944 r. Dokument wystawiony 
1.10.1944r, czyli w czasie prze-
rwy w działaniach wojennych. 
W tym czasie 6 dywizja została 
sprowadzona do prawobrzeżnej  
Warszawy z rejonu formowania, 
czyli okolic Żytomierza i  być 
może został do nich przydzie-
lony, czyli jakby do „swojaków”.  
Ponieważ trudno uzyskać jakie-
kolwiek informacje od Central-
nego Archiwum Wojskowego w 
Rembertowie, nie można ustalić  
więcej szczegółów z przebiegu 
służby. Rodzina długie lata po 
wojnie szukała jakichś śladów 
po Franciszku, ale bezskutecz-
nie jak do tej pory. 

 PS. Polonia, która jest jeszcze 
w Kazachstanie, to są Ci z zesła-
nia w 1936 roku, którzy zostali 
zwolnieni z GUŁAG -u w 1956 
roku, czyli trzy lata po śmier-
ci Stalina, i nie wszyscy mieli 
możliwość przyjazdu do Polski. 
Możliwość wcześniejszego zwol-
nienia, dawała służba wojenna, 
ale nie z każdej rodziny miał kto 
iść do wojska.  

Lek. wet. 
Mirosław Berezowski

pan Roman w towarzystwie pracownika pana Stanisława

Nasi przedsiębiorcy - firma PPUH „EDBA”  Edward i Roman Gwiazdowscy 



Nr 28 (2162)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

12

www.dzienniknowogardzki.pl

Kulinarne potyczki w SP nr 2 w Nowogardzie
Dnia 8 kwietnia 2013 roku, o godzinie 10:00, odbył się w SP nr 2 w Nowogardzie Gminny Konkurs „Mały Mistrz Kuchni” Organizato-
rami konkursu były nauczycielki: Anna Buczyńska, Danuta Marcinkiewicz, Grażyna Jackowska-Wojtala i Anna Kowalczyk-Krzywania.

Celem konkursu było pro-
mowanie zdrowego stylu życia i 
uświadomienie wagi zdrowego 
jedzenia.  Wśród gości zaproszo-
nych była między innymi doktor 
Urszula Czura, która w przystęp-
ny dla uczniów sposób powiedzia-
ła, jakie niezbędne składniki po-
winno zawierać śniadanie.

Swój akces do konkursu zgłosili 
uczniowie z następujących szkół: 

SP nr 1 im Tadeusza Kościuszki, 
SP nr 2 im Marii Konopnickiej, 
SP nr 3 im Polskich Olimpijczy-

ków, 
SP nr 4 im Jana Pawła 2, 
SP ze Strzelewa
Drużyny przyprowadziły ze 

sobą ekipy kibiców. Uczestnicy 
musieli sprawdzić się w następu-
jących konkurencjach:

- danie popisowe
- kanapka dla niejadka
- jajko w roli głównej
Na wykonanie poszczególnych 

zadań drużyny miały określoną 
przez prowadzącego ilość czasu. 
Wyboru potrzebnych składników 
uczestnicy konkursu dokonywali 
w szkolnym kramiku, który wy-
pełniony był po brzegi owocami, 
warzywami, pieczywami, wędli-
nami, nabiałem i bakaliami.

Jury pod przewodnictwem pani 
mgr inż. biotechnologa żywności 
Barbary Jendrusiak, ustaliło na-
stępujące wyniki: I miejsce dru-
żyna SP nr 2 , II miejsce drużyna 
SP Strzelewo, III miejsce drużyna 
SP nr 1.

Nagrody i dyplomy ufundował 
pan Kazimierz Rynkiewicz. Kon-
kurs przebiegał w bogatej i miłej 
oprawie, dzięki hojności sponso-
rów: Intermarche w Nowogardzie, 
państwo Marta i Emil Kinaszo-
wie, państwo Rafał Walerczak, fir-
ma DSM Komputer, pan Marcin 
Szemborski.

Dla rozluźnienia atmosfery, 
poszczególne konkurencje prze-
platane były występami uczniów. 
Najpierw zaprezentowali się w 
tańcu towarzyskim Maja Kowal-
ska i Szymon Karapuda. Później 
w piosence Kamila Jaszcz, a w fi-
nale, serca publiczności podbiła 
w tańcu hip-hopowym Natalia Je-
sionka. 

Po zakończonej rywalizacji na 
uczestników konkursu czekała 
słodka i owocowa niespodzian-
ka. Zaproszeni goście i opiekuno-
wie również zostali podjęci poczę-
stunkiem.

Wszyscy rozstali się w serdecz-
nej i miłej atmosferze z uczuciem 
sytości i postanowieniem, że za 
rok znowu będziemy rywalizo-
wać.

Inf. własne 
foto: MS Zwycięska drużyna z SP 2

Zespół SP 3 został wyróżniony za profesjonalny strój

Rozdanie nagród

Publiczność bacznie obserwowała poczynania rywalizujących kucharzy

Przygotowanie niektórych potraw wymagało nie lada precyzjiNiczym w telewizyjnym programie - 1,5 minuty na wybranie niezbędnych produktów do 
sporządzenia potrwa konkursowych

Najważniejsza jest pewność siebie

Degustacja potraw przez komisję konkursową
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DANCING

KAMENA
zaprasza  na

w piątek 19 kwietnia 2013 r.
Cena 99 zł od pary  (konsumpcja + alkohol)  

 Info i rezerwacja: tel. 91 39 22 225 
Zapraszamy codziennie 24 h

Oferujemy: śniadania, obiady, kolacje
Pokoje gościnne  •  Danie dnia już od 10 zł

Kolarze LUKS Panorama Chrabąszcze rozpoczęli sezon

Na początek  
Dzierżoniów i Sobótka
Podopieczni Ryszarda Posackiego rozpoczęli już rywalizacje w roku 2013. Na 
początek zaprezentowali się Junior Młodszy Remigiusz Komisarek, oraz Mło-
dzik Piotr Sowiński. Najpierw 6 kwietnia odbył się wyścig „Boxmet Dzierżo-
niów 2013” (woj. dolnośląskie), następnego dnia kolarze rywalizowali w wyści-
gu „Ślężański Mnich”, który odbył się w Sobótce (woj. dolnośląskie).

W pierwszych zawodach w 
tym roku kolarze z Nowogardu 
nie zdołali uplasować się na po-
dium, jednak byli w stanie za-
jąć przyzwoite miejsca. 6 kwiet-
nia w Dzierżonowie w kategorii 
Junior Młodszy, Remigiusz Ko-
misarek zajął 20 miejsce spo-
śród 58 uczestników wyścigu. 
Lepiej się zaprezentował jego 
klubowy kolega Piotr Sowiński, 
który rywalizował w kategorii 
Młodzik. Reprezentant Nowo-
gardu do samej mety walczył 
o najwyższą lokatę, stawka jed-
nak była bardzo wyrównana i 
ostatecznie Sowiński uplasował 
się na 10 miejscu, spośród 21 
zawodników. Następnego dnia 
przyszedł prestiżowy wyścig w 
Sobótce pod nazwą „Ślężań-
ski Mnich”. Jednocześnie odby-

ło się oficjalne otwarcie sezo-
nu kolarskiego 2013, inaugura-
cja BGŻ ProLigi oraz Memoriał 
Romana Ręgorowicza. Zmaga-
nia kolarzy uświetniło również 
odsłonięciu pierwszych sied-
miu tablic pamiątkowych wy-
bitnych polskich kolarzy, in-
nymi słowy „Aleja Sław Kolar-
stwa”. Po tym wszystkim pod-
opiecznym Ryszarda Posackie-
go nie pozostało nic innego, jak 
osiągnąć, jak najlepszy rezul-
tat. W kategorii Junior Młodszy 
kolarze walczyli na dystansie 51 
km. Do rywalizacji przystąpiło 
nieco ponad 100 kolarzy, a Re-
migiusz Komisarek w tej staw-
ce zajął miejsce w pierwszej 
dwudziestce (niestety do za-
mknięcia tego nr DN nie było 
dokładnej informacji). - Remi-

giusz przez cały wyścig plasował 
się w „czubie” stawki, byłem pe-
wien, że zajął miejsce w pierw-
szej piętnastce, jednak po zawo-
dach okazało się, że nie został 
sklasyfikowany - komentuje tre-
ner Ryszard Posacki. Być może 
to tylko błąd sędziów i w naj-
bliższym czasie nastąpi korek-
ta w oficjalnych wynikach. Bez 
zastrzeżeń zostali za to sklasyfi-
kowani zawodnicy walczący w 
kategorii Młodzik. Tam repre-
zentant Nowogardu - Piotr So-
wiński, na dystansie 34 km za-
jął 16 miejsce spośród 52 skla-
syfikowanych zawodników. O 
kolejnych występach nowo-
gardzkich kolarzy będziemy in-
formować na bieżąco.

KR

Remigiusz Komisarek na mecie wyścigu w Sobótce
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Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

Zarząd Koła „Tęczak” INFORMUJE członków Koła, 
że wyjazd na zawody wędkarskie 

planowane na dzień 7.04.2013 
przełożono na dzień 21.04.2013 r.

na godz. 6.00  z ul. 5 Marca. 
Przepraszamy wędkarzy, że zawody nie odbyły się 

w planowanym terminie z przyczyn 
nie zawinonych przez organizatora

      Zarząd Koła

SKUP ZBOżA  
W REDLE

żyto, pszenżyto
szybka płatność

tel. 603 055 292

Trawniki, 
ogrody, ogrodzenia, 

brukarstwo
www.trawnikizrolki.com.pl

tel. 669 342 893

Mówią wspólnie w obronie życia ! 
8 kwietnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowogardzie, o godzinie 18: 00 odbyło się otwarcie wystawy pt. „Rycerze Życia”. Organi-
zatorem  wystawy jest  Konrad Sidor oraz „Donum Vitae” nieformalna grupa młodzieży działająca od 2011 roku, której  celem jest pro-
pagować w społeczności lokalnej, wartość życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Grupę tworzy młodzież mieszkająca w 
Nowogardzie,  zrzeszona także  w Bractwie „Małych Stópek”. Wystawę koordynował i wspierał ks. Piotr Buda - były nowogardzki wikary.

W spotkaniu wzięło udział 
wiele osób, w tym dyrektor I 
Liceum Ogólnokształcącego, 
Karina Surma oraz zastępca 
dyrektora, Jolanta Machut , ale 
tę podstawową grupę stano-
wiła młodzież, ubrana w spe-
cjalne koszulki i z przypiętymi 
emblematami. Wystawę o go-
dzinie 18:00 otworzyła bardzo 
uroczyście dyr. Biblioteki, Zo-
fia Pilarz. Poprosiła o krótkie 
scharakteryzowanie wystawy 
ks. Piotra Budę, obecnie  wi-
karego w  parafii pw. św. Sta-
nisława Kostki w Szczecinie, 
oraz  Konrada Sidora,  ucznia  
I Liceum Ogólnokształcącego 
w Nowogardzie, który na wstę-
pie wszystkim serdecznie po-
dziękował za przybycie, oraz   
bibliotece  za możliwość przy-
gotowania tej szczególnej wy-
stawy. Ekspozycja poświęcona 
jest 12 osobom zaangażowa-
nym w jeden fundamentalny 
cel - obronę życia ludzkiego, 
od momentu poczęcia aż do 
naturalnej śmierci. Wystawa  
ukazuje  dwanaście różnych 
postaw ludzi, dla których naj-
istotniejsze jest właśnie życie 
ludzkie. Dwanaście autoryte-
tów  z różnych   dziedzin   po-
łączonych wspólnym jednym 
celem, zaangażowana w  obro-
nie najsłabszych, bezbronnych 
a także ubogich czy potrzebu-
jących. 

To właśnie dominująca for-
ma wystawy - i  portrety   tych  
12 Rycerzy Życia,  należą do 
nich: 

Anna Dymna, Bernard Na-
thanson, Gianna Jessen, Irena 
Semdler, Bł. Jan Paweł II, Jani-
na Ochojska, Janusz Świtaj, Św 
Joanna Beretta Molla, Joan-
na Najfeld, Bł. Matka Teresa z 
Kalkuty, Tadeusz Wasilewski, 
ks. Tomasz Kancelarczyk.

Zebrani oglądali portre-

ty tych 12 osób, oraz dzieli-
li się  swoimi przemyśleniami 
na temat wystawy. Chętni mo-
gli także w międzyczasie za-
opatrzyć się w ulotki, jak rów-
nież specjalnie przygotowane 
plakietki, które przygotował 
dla wszystkich Konrad wraz 
ze swoimi koleżankami i ko-
legami z klasy. Spotkanie za-
kończyło się po godzinie 21.00 
wspólnym apelem, i adoracją 
w intencji obrony życia po-
czętego, i błogosławieństwem 
udzielonym przez ks. Pio-
tra Budę w Kościele. Po czę-
ści oficjalnej był jeszcze czas 
na chwilę rozmowy z gośćmi 
spotkania i wspólne zdjęcia. 
Na koniec poprosiłem o krótki 
komentarz autorów wystawy, 
którzy powiedzieli: 

Ks. Piotr Buda - Ta wystawa 
powstała w wyniku wrażliwości 
serca oraz miłości do samego 
człowieka. Dobre serce, a także 
miłość, to są główne składniki, 
które dziś potrzebuje ten świat. 
Niestety, dziś zło bardzo łatwo 
się narzuca i widać je coraz 
częściej. A dobro? jest czasa-
mi mniej zauważone i dostrze-
galne, ale zapewniam, że ono 
ciągle jest! i to pośród nas, co 
można zobaczyć choćby tu na 
tej wystawie, i w tych ludziach 
oraz zgromadzonej młodzieży. 
Na dobro trzeba się otworzyć i 
być otwartym. Ta wystawa dla 
Nowogardu jest i powinna być 
wydarzeniem oraz pięknym 
dziełem, które mam nadzie-
ję, że w sercach Nowogardzian 
poruszy, oraz wywołała dobre 
emocje. Ta wystawa, to również 
przejaw wartości dóbr moral-
nych oraz zaangażowanie ludzi 
młodych w to dzieło. Te spędzo-
ne godziny nad każdym z tych 
obrazów, na których są te po-
stacie, to kilkadziesiąt godzin 
ciężkiej pracy. Co do wskazania 

tej najwłaściwszej przeze mnie 
postaci, jest trudnym wyborem, 
ale dla mnie osobiście, tą naj-
bliższą sercu jest właśnie bło-
gosławiona matka siostra Te-
resa z Kalkuty. A dlaczego? Po-
nieważ jest i była moją patron-
ką z okresu, gdy kształciłem się 
na księdza w Seminarium Du-
chownym. Ale chcę też powie-
dzieć, że każda z tych 12 posta-
ci jest bardzo ważna, i wnosi 
coś bardzo ważnego i drogiego 
w moje życie.  Kończąc, chciał-
bym bardzo serdecznie Wszyst-
kim i z osobna podziękować, za 
włożone serce oraz zaangażo-
wanie w powstanie tej przepięk-
nej wystawy. 

  Konrad Sidor uczeń I Li-
ceum w Nowogardzie, a tak-
że lider grupy „Donum Vi-
tae” - Ta akcja jest już trzeci 
raz organizowana przez naszą 
grupę w Nowogardzie. Opiera 
się ona na takim podłożu, któ-
re dał nam niezapomniany Oj-
ciec Święty Jan Paweł II w swo-
jej encyklice Evangelium Vitae, 
czyli Ewangelia Życia, gdzie po-
prosił o to, aby w każdej spo-
łeczności były właśnie takie dni 
życia, i my z grupą staramy się 
właśnie celebrować taki dzień 
życia, na taki swój sposób. Pra-
gniemy zaangażować różnych 
członków Kościoła oraz spo-
łeczność lokalną, i poprzez wła-
śnie te inicjatywy udało nam się 

zaangażować przy współpracy 
różnych instytucji, a mam tu 
na myśli nowogardzką bibliote-
kę, dyrekcję mojej szkoły, dyrek-
cję gimnazjum, które też z nami 
współpracują i chętnie uczestni-
czą w każdym z naszych przed-
sięwzięć.  Co do wystawy, to tak 
naprawdę jest tylko wstępem do 
Dni Świętości Życia.  Ta wysta-
wa to pomysł, który narodził się 
nagle, a jej tytuł to właśnie „Ry-
cerze życia”, a dlaczego taki? 
Ponieważ oni stają w obronie 
życia człowieka, co prawda nie 
przybierają zbroi jak normal-
ni rycerze średniowieczni, i nie 
mają miecza, ale są świadec-
twem i autorytetem moralnym.  
Każda z tych osób to inna oso-
bowość i płaszczyzna działania, 
to nie zmienia faktu, że mają 
wspólny cel - obronę życia ludz-
kiego.Bardzo bym chciał, aby 
ludzie odwiedzający wystawę 

wychodzili z niej odmienieni i 
mieli świadomość, że ludzkie 
życie jest najważniejsze, oraz 
to, by jeszcze złożyli ten symbo-
liczny podpis na tarczy, o któ-
rym wspomniał ks. Piotr, pod-
pis na tej symbolicznej tarczy, 
to taka złożona deklaracja, z 
którą zgadzamy się wraz z tymi 
widniejącymi na wystawie po-
staciami - rycerzami życia. 

 Autorów wystawy słuchano  
w trakcie inauguracji  ze wzru-
szeniem, ale i z ogromną rado-
ścią. Słowa Konrada, jak rów-
nież ks. Piotra, na tyle trafiły 
do świadomości oraz umysłów 
przybyłych gości, że nagrodzi-
li ich  długimi i gromkimi bra-
wami, czego  w historii wystaw 
nowogardzkich jeszcze chyba 
aż tak nie było?

Jarek Bzowy 

X Nowogardzkie Spotkania 
Taneczne Nowogard 2013

W dniach 13-14 kwietnia 2013 r. w Nowogardzie 
odbędą się X Nowogardzkie Spotkania Taneczne o 
Puchar Burmistrza Nowogardu. 

Miejscem zmagań tanecznych będzie:
Zespół Szkół Ogólnokształcących przy ul. Boh. 

Warszawy 78.
Organizatorami spotkań są:
- Urząd Miasta Nowogard
- Nowogardzki Dom Kultury
- Starostwo Goleniów
- Nowogardzkie Stowarzyszenie Tańca Sportowego 

FLESZ Nowogard
- Szkoła Tańca FLESZ Agaty i Mikołaja Kubiaków
Turniej ten wpisał się na stałe w kalendarz imprez 

tanecznych w naszym kraju. 

W zeszłym roku w ogólnopolskim turnieju tańca 
towarzyskiego i nowoczesnego wystartowało 1500 
uczestników. Już dziś wiemy, że impreza w tym 
roku ilością uczestników zbliży się do 2000. W 
pierwszy dzień 13.04 (sobota) będzie można podzi-
wiać pary tańca towarzyskiego z całej Polski, nato-
miast w drugi dzień wystartuje 80 zespołów z całe-
go województwa zachodniopomorskiego. Serdecznie 
zapraszamy do dopingu dla par oraz zespołów z No-
wogardu. Impreza biletowana: sobota 10 zł, niedziela 
5 zł, dzieci do lat 7 wstęp bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy i mamy nadzieję, że 13-14 
kwietnia wspólnie obejrzymy niezwykłe widowisko 
taneczne.

inf. Organizatorzy 
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SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

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

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

POSIADANY CERTYFIKAT JAKOŚCI
   NA DREWNO KONSTRUKCYJNE

Dom parterowy w stanie 
surowym zamkniętym, 
pełne uzbrojenie  130 m kw. 

+ garaż 36 m kw.
SPRZEDAM
605 548 164

Uwaga wędkarze Koło 
Miejsko-Gminne nr 36 

organizuje w dniu 
21.04.2013 zawody 

wędkarskie 
o mistrzostwo koła 
w Kamieniu Pomorskim. 

Zapisy w sklepie „Wędkarz” 
do dnia 18.04.2013 r. 

startowe 15 zł.
                               Zarząd

Zespoły Pomorzanina wznawiają sezon

Odrzanka ucieka...
Już w najbliższą sobotę (13 kwietnia) piłkarze pierwszego i drugiego zespołu Po-
morzanina rozegrają swoje pierwsze mecze w rundzie wiosennej. Nowogardzkie 
drużyny zagrają na wyjeździe- podopieczni Tomasza Surmy w Moryniu z piłka-
rzami Morzycka, natomiast „rezerwy” w Łosośnicy z tamtejszym Jastrzębiem.

Wojewódzka Okręgówka już 
wznowiła rozgrywki za sprawą 
17 kolejki. Wówczas do skutku 
nie doszły trzy pojedynki, w 
tym pomiędzy Pomorzaninem 
a Odrą. W Płotach o pierwsze 
punkt walczyli liderzy z Radzi-
szewa. Mimo tego, że wynik 
nie był zbyt okazały, Odrzan-
ka wywiozła z trudnego terenu 
w Płotach, 3 punkty, i powięk-
szyła przewagę nad drugim 
Pomorzaninem. Sobotni rywal 
pierwszego zespołu- Morzyc-
ko Moryń, w 17 kolejce gościł 
w Trzebiatowie. Najwyraźniej 
zespół Regi, to już zupełnie 

inna drużyna niż w rundzie 
jesiennej, gdyż outsider zdo-
łał urwać punkty wyżej noto-
wanemu rywalowi i zremiso-
wać 2:2. Czołówkę gonią Piast 
Chociwel i Zorza Dobrzany, 
czyli zespoły, które po 17 kolej-
ce dopisały sobie trzy oczka. W 
pierwszym meczu Pomorza-
nin zdołał pokonać Morzyc-
ko 2:1, jak będzie tym razem? 
Przekonamy się już niebawem. 
Początek meczu z Morzyckiem 
Moryń w sobotę o godzinie 
17:30. Natomiast drugi zespół 
Pomorzanina przystępuje do 
walki o awans do A Klasy. Na 

początek wymagający rywal z 
Łosośnicy. W 1 kolejce „rezer-
wowi” nie pozostawili złudzeń 
kto panuje na boisku, i spo-
kojnie wygrali 3:1. Pomorza-
nin II jest głównym faworytem 
do awansu i nowogardzcy pił-
karze z pewnością będą chcie-
li potwierdzać te słowa w każ-
dym kolejnym meczu. Jednak 
czy znów się uporają z Jastrzę-
biem? Przekonamy się w so-
botę (13 kwietnia) o godzinie 
16:00. Przy artykule przypo-
minamy aktualne tabele, oraz 
plan najbliższych spotkań. 

KR

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Odrzanka AN-MAR Radziszewo 16 36 28 15 11 3 2
2 Pomorzanin Nowogard 15 31 29 16 9 4 2
3 Unia Dolice 15 30 44 20 10 0 5
4 Zorza Dobrzany 16 28 27 22 8 4 4
5 Odra Chojna 15 28 31 18 9 1 5
6 Świt Skolwin 16 26 26 18 7 5 4
7 Piast Chociwel 16 26 21 14 7 5 4
8 Morzycko Moryń 16 25 42 29 7 4 5
9 Polonia Płoty 16 21 31 26 7 0 9
10 Ina Ińsko 16 21 17 24 6 3 7
11 Victoria Przecław 15 21 22 26 6 3 6
12 Klon Krzęcin 15 21 28 46 7 0 8
13 Stal Lipiany 15 15 29 33 4 3 8
14 Iskierka Szczecin-Śmierdnica 16 14 24 28 4 2 10
15 Ehrle Dobra Szczecińska 16 7 13 48 2 1 13
16 Rega Trzebiatów 16 4 12 51 0 4 12

Liga Okręgowa Szczecińska 2012/2013
17 kolejka:
Piast Chociwel - Ehrle Dobra Szcz.  5:1
Polonia Płoty - Odrzanka Radziszewo  0:1
Świt Skolwin - Ina Ińsko   1:1
Iskierka Szcz.-Śmier. - Zorza Dobrzany  0:2
Rega Trzebiatów - Morzycko Moryń  2:2
Stal Lipiany - Victoria Przecław  przeł.
Klon Krzęcin - Unia Dolice   przeł.
Pomorzanin Nowogard - Odra Chojna  przeł.

18 kolejka, 13.04.2013:
Ina Ińsko - Iskierka Szcz.-Śmierdnica (11:00)
Victoria Przecław - Rega Trzebiatów (11:00)
Ehrle Dobra Szcz. - Świt Skolwin (13:00)
Unia Dolice - Stal Lipiany (15:00)
Zorza Dobrzany - Klon krzęcin (16:00)
Odra Chojna - Polonia Płoty (16:00)
Odrzanka Radziszewo - Piast Chociwel (16:00)
Morzycko Moryń - Pomorzanin Nowogard (17:30)

B Klasa Szczecin gr. 1 2013/2013
10 kolejka:
Jastrząb Łosośnica - Pomorzanin 

II Nowogard (13.04; 16:00)
Bałtyk Międzywodzie - Zieloni 

Wyszobór  
(14.04; 12:00)

Huragan Wierzchosław - Prawo-
brzeże Świnoujście (14.04; 14:00)

Pomorzanin II Przybiernów - 
Znicz Wysoka Kam. 
(14.04; 16:00)

Gardominka/Polonia II Mechowo 
- Zalew Stepnica (14.04; 16:00)
M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Pomorzanin II Nowogard 9 22 35 10 7 1 1
2 Pomorzanin II Przybiernów 9 18 21 13 6 0 3
3 Jastrząb Łosośnica 9 16 28 15 5 1 3
4 Prawobrzeże Świnoujście 9 16 25 20 5 1 3
5 Zalew Stepnica 9 13 24 18 4 1 4
6 Znicz Wysoka Kamieńska 9 13 17 17 4 1 4
7 Bałtyk Międzywodzie 9 10 16 38 3 1 5
8 Huragan Wierzchosław 9 9 16 26 3 0 6
9 Gardominka/Polonia II Mechowo 9 9 23 33 3 0 6
10 Zieloni Wyszobór 9 6 14 29 2 0 7
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MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Nowość

energooszczędny pro�l

6 komorowy

z 3 uszczelkami

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

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

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

WARSZTAT SAMOCHODOWY

SZYBY SAMOCHODOWE

PLANDEKINA WYMIAR NA WYMIAR

Profesjonalna naprawa od A do Z

OSOBOWE, CIĘŻAROWE I MASZYNY

Geometria kół, naprawa zawieszenia,komputerowa diagnostyka pojazdu
naprawy blacharskie i lakierniczePrzegląd i naprawa klimatyzacji,

Ul. Nadtorowa 12
tel 91 39 20 131
kom 601860716

Ul. Kilińskiego 26
tel 91 39 25 627
kom 601897368

Sprzedaż, wymiana, naprawa. Wykonujemy usługi na zlecenie ubezpieczalni

Używane i nowe części do wszystkich marek samochodów

Plandeki do samochodów ciężarowych (łódki, firanki),przykrywające
stelaże, przegrody do hal, przyczepy ciągnikowe i samochodowe

UDZIELAMY GWARANCJI
NA WYKONANE USŁUGI

SKŁAD 
DREWNA 

BUDOWLANEGO 

KULICE 2A
więźba dachowa, 

krawędziaki, deska, 
łata, kontrłata

Cena producenta
Tel. 726 169 098

ZAPRASZAM

Kino „ORZEŁ”
zaprasza

13.04.2013 godz. 19.00
14.04.2013 godz. 19.00

SYBERIADA POLSKA
Dramat historyczny, Polska, 2013, 125’

12 zł, 11 zł ulgowy, od lat 15

19.04.2013 godz. 19.00
20.04.2013 godz. 19.00
21.04.2013 godz. 19.00

NIEULOTNE
Dramat społeczny, Hiszpania, 

Polska 2013, 90’

12 zł , 11 zł ulgowy, od lat 15

26.04.2013 godz. 19.00
27.04.2013 godz. 19.00
28.04.2013 godz. 19.00

DAJĘ NAM ROK
Komedia romantyczna, Wlk. 

Brytania, 2013, 97’

12 zł, 11 zł ulgowy, od lat 15
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Krzyżówka
Dziś 4 zadania rebus, krzyżówka i dwa rysunki do pokolorowania.   

Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-

wane prace do redakcji Dziennika. 

ZECER

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie  
za 1 godz. 150 zł (brutto)  
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

Rozwiązanie krzyżówki nr 25
Wielkanocny baranek
Jadwiga Borowiak, Anna Husarz, Grażyna Siedlecka, Maria Sowińska, Teresa Czarnecka, Christiana Sy-

fert, Krystyna Ledzion, Andrzej Leszczyński, Laufer Stanisława, Pelagia Feliksiak, Damian Zwoliński, Broni-
sława Buczek, Lucyna Andrzejczak, Barbara Bartosik, Danuta Borowik, Alicja Wypych, Krystyna Zawidzka, 
Anna Molka, Jolanta Gruszyńska, Elżbieta Lewandowska

Zwycięzcy: Krystyna Ledzion, Elżbieta Lewandowska, Laufer Stanisława
Dla najmłodszych: Wielkanoc
Natalia Agacińska, Julia Tamborska, Igor Grenda, Julia Furmańczyk, Monika Laufer, Oliwia Feliksiak, Ma-

teusz Lewandowski
Zwycięzca:   Mateusz Lewandowski - zapraszamy po odbiór bonu do redakcji.

ŚRODKI CZYSTOŚCI 
W KORZYSTNYCH CENACH

Ręcznik  
papierowy - 2 szt.

1,95 zł

Poleca Poleca 

Oprócz błękitnego nieba 
i art. biurowych

polecamy naszym Klientom

1. Miesiąc, w którym topi się 
marzannę
2. Trudny okres dla zwierząt
3. Pierwszy wiosenny kwiat
4. Chodzimy w nim w zimie

5. Rosnące na drzewie kotki
6. Zjeżdżamy na nich z górki
7. Sypiemy tam pokarm dla 
ptaków
8. Pora roku przed latem

1

2

3

4

5

6

7

8
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KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

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

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

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

 
Nowogard 

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

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

ROZKŁAD JAZDY BU SóW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E;  
12:25E;   13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E;  
11:55E;  14:00E;  15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWóZ OSóB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL.   607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIąTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny,  

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport,  Jarek Dąbrowski redaktor techniczny.    
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65, tel./fax 91 392 50 87;  

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

ROZKŁAD JAZDY POCIąGóW
SZCZECIN
5.07 (D), 6.20 (1), 7.52, 10.57 (D), 12.48 (2), 14.59 (3), 

16.50. 18.48.

KOŁOBRZEG
7.50 (1), 10.03 (2), 11.49, 13.57 (D), 15.49, 17.47 (3), 20.33

LEGENDA;
D - w dni robocze 
1 -  pon. do soboty.
2 - w soboty, niedziele i święta
3 - oprócz soboty.

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

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

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

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

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

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

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Morfeusz - 91 577 66 85

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

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

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIóW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD
Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku 
oprócz świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 
1, 3, 5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwart-
ki, soboty oprócz świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; 
R – kurs do Reska
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Serwujemy smaczne jedzenie
Zapraszamy na Niedzielne Obiady
Dobra muzyke
Miła atmosfere

Kontakt: 
604103 158, 509 284 384

Organizuje:

Serwujemy smaczne jedzenie
Zapraszamy na Niedzielne Obiady
Dobra muzyke
Miła atmosfere

wesela, urodziny,
stypy, dancingi, karaoke

i imprezy okolicznosciowe

kategorii „B”

15.04.2013 r.

saletra amonowa mocznik siarczan amonu

www.pulawy.com

72-130 Maszewo
ul. Jedności Narodowej 22c
tel. 91 46 47 100, 91 46 47 102

73-110 Stargard Szczeciński
Święte 35B
tel. 91 577 01 76, kom. 668 010 490

AGRO-SKŁAD SZYMON NOWAKOWSKI ZAOPATRZENIE ROLNICTWA

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR

NAWOZY Z PUŁAW
POTĘGA URODZAJU

saletra amonowa mocznik siarczan amonu

www.pulawy.com

72-130 Maszewo
ul. Jedności Narodowej 22c
tel. 91 46 47 100, 91 46 47 102

73-110 Stargard Szczeciński
Święte 35B
tel. 91 577 01 76, kom. 668 010 490

AGRO-SKŁAD SZYMON NOWAKOWSKI ZAOPATRZENIE ROLNICTWA

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR

NAWOZY Z PUŁAW
POTĘGA URODZAJU

91 443 51 87, 94 721 61 83
59 833 43 12,  698 230 205

www.partnerstal.pl

GARAŻE BLASZANE WIATY 
BRAMY GARAŻOWE

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Kancelaria  
Prawna

nawet trudne sprawy

601 949 077

Zawiadamiamy,  
że w Nowogardzie  

rozpoczęła działalność  

Kancelaria 
Radców Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca 
Prawny Radosław Górski oraz 
Radca  Prawny Paweł Iwan. 
Kancelaria mieści się przy  
Pl. Wolności 9, budynek dawnego 
hotelu „Cisy”, pokój nr 8 (parter). 

Telefony do Kancelarii:  
788-802-101, 694-403-733

Czytaj s. 5

Czytaj s. 5

s. 4 s. 10, 11

Wielkie tańce w  Nowogardzie

Czytaj s. 6

Czytaj s. 7

Pomorzanin 
wygrywa 

w Moryniu

23 kwietnia 2013 r.
od 11.00 - 12.00

 udzielane będą bezpłatne porady 
prawne  w redakcji 

ul. Boh. Warszawy 7A

ZIELONE 
PRZEDSZKOLE

OGŁASZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2012/2013
DZIECI W WIEKU OD 2,5 DO 6 LAT

Informacje i zapisy pod nr tel. 91 39 26 691
lub na stronie www.przedszkole.zielona11.pl

INFORMATYCZNO-JĘZYKOWE
R E K L A M A

e-mail: poligraf@post.pl
TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Czytaj s. 4

Pacjenci,
którzy doznali 

urazu
przy badaniu 
kolonoskopii  

w nowogardzkim szpitalu
proszeni są o kontakt

na hasło:

„Marek” 502 651 671

Budowa szpitala dobiega końca 

Na sprzęt wezmą kredyt

Inwestycja budowy szpitala za około 20 mln złotych dobiega końca - otwarcie już w maju

Się sprywa-
tyzowali...

Czytaj s. 3

Uroczystość 
pod krzyżem 
ofiar zbrodni 
stalinowskich

Są wyniki 
sekcji 39-latka 

To nie było 
zabójstwo

Młody 
Obywatel 
- dojrzała 
inicjatywa

Caritas 
zebrał 
2 tys. zł 
na kolonie
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Kronika  
policyjna

Nasza  sonda

Piotr Jagiełowicz, lat: 39, zmarł 09.04.2013r, pogrzeb 
13.04.2013r, pogrzeb odbył się na cmentarzu w Nowogardzie 

Anna Kowalska, lat: 90, zmarła: 11.04.2013r, pogrzeb: 
15.04.2013r, pogrzeb odbył się na cmentarzu w Nowogardzie. 

Tadeusz Rzechuła, lat: 95, zmarł: 11.04.2013r, pogrzeb: 
13.04.2013r, pogrzeb odbył się na cmentarzu w Nowogardzie. 

Henryka Wulkiewicz, lat: 84, zmarła: 14.04.2013r, pogrzeb: 
17.04.2013r, pogrzeb odbędzie się o godz. 14:00 na cmentarzu w 
Nowogardzie. 

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

08.04.2013 r. 
Godz. 09.20 Powiadomienie 

o włamaniu do kwiaciarni na 
ul. Nadtorowej. 

Godz. 18.30 Pracownik skle-
pu z częściami samochodowy-
mi na ul. Warszawskiej, powia-
domił o kradzieży akumulato-
ra samochodowego firmy Eu-
robat. 

Godz. 17.45 Kradzież portfe-
la z zawartością dokumentów 
oraz pieniędzy w sklepie Bie-
dronka na ul. Boh. Warszawy. 

09.04.2013 r. 
Godz. 14.20 Kradzież urzą-

dzenia hydraulicznego z tere-
nu budowy domu w miejsco-
wości Gardna. 

Godz. 22.20 Kolizja drogo-
wa na drodze w miejscowo-
ści Miętno, gdzie samochód 
marki Peugeot zderzył się ze 
zwierzyną leśną. 

10.04.2013 r. 
Godz. 10.30 Kolizja drogo-

wa w miejscowości Olchowo, 
w której uczestniczyły dwa po-
jazdy: VW i Toyota Carina. 

Godz. 18.00 Zgłoszenie kra-
dzieży telefonu marki LG 
Swift L3 Black z szatni bo-
iska „Orlik”. Zdarzenie miało 
miejsce w dniu 09.04.2013r. 

12.04.2013 r. 
 Godz. 09.15 Kradzież tele-

fonu marki LG na ul. Głowac-
kiego. 

Godz. 14.15 Kolizja drogowa 
na ul. Rzeszowskiego, w któ-
rej uczestniczyły dwa pojazdy: 
VW Golf oraz Mercedes. 

Godz. 15.50 Zgłoszenie kra-
dzieży telefonu marki LG po-
zostawionego na regale w 
sklepie komputerowym na ul. 
Kościuszki. 

13.04.2013 r. 
Godz. 14.30 Pracownik 

ochrony sklepu Biedronka na 
ul. Warszawskiej, powiado-
mił o ujęciu sprawcy kradzieży 
sklepowej, którym okazał się 
Stanisław W.

14.04.2013 r. 
Godz. 02.10 Dyspozytor 

Straży Pożarnej powiadomił, 
że na ul. Warszawskiej dwóch 
młodych  mężczyzn wniosło 
na drogę prawdopodobnie 
dwa kamienie, które blokują 
przejazd. W wyniku zdarze-
nia, uszkodzeniu uległy dwa 
pojazdy. 

Godz. 14.30 Na drodze w 
miejscowości Wojcieszyn 
ujawniono nietrzeźwego kie-
rującego samochodem cięża-
rowym marki Mann. Robert 
K. miał 1,37 promila alkoho-
lu w wydychanym powietrzu. 

Godz. 18.00 Pracownik skle-
pu Polo Market powiadomił o 
ujęciu sprawcy kradzieży skle-
powej. Na miejscu Patrol ujaw-
nił, iż jest to Rafał K. 

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń

 w tych dniach odeszli do wieczności 

Bezrobocie, rozpad rodziny, ubóstwo, a także często niestety i alkoholizm. To splot najczęst-
szych czynników powodujących, że osoby stają się bezdomnymi, dla których domem staje się 
często klatka schodowa lub piwnica w bloku mieszkalnym. Wczoraj  14.04.2013r.  Obchodzi-
liśmy Dzień Ludzi Bezdomnych. Dlatego też tym razem spytaliśmy naszych czytelników o to 
niepokojące zjawisko- czy jest ono dostrzegalne  również i w Nowogardzie.

Pani Katarzyna, Pan Michał i syn Błażej - Ten problem niestety 
widzimy czasami, gdy przyjeżdżamy tu do Nowogardu. Ale bezdom-
ność, a bezdomność? Bo jak wytłumaczyć fakt, gdy osoba bezdomna 
woła o jakiś pieniążek, a później przeznacza go na alkohol czy pa-
pierosy, a nie na jedzenie. Co do pomocy dla tych osób, to osobiście 
nie mamy żadnych pomysłów, bo jest to jakby sprawa dla Gminy, 
która powinna otworzyć jakiś dom dla takich osób. Ale czy jest to 
rozwiązanie, gdy taka osoba właśnie jest uzależniona od alkoholu i 
to uzależnienie właśnie ich ciągnie do takiego trybu życia. Wiemy z 
informacji, że np. w Białuniu jest ośrodek dla takich osób, ale by tam 

przebywać i mieszkać, trzeba być trzeźwym i nie pić. Bezdomność to w naszym odczuciu jest niestety sta-
nem, który człowiek osiąga często z własnej winy i wyboru.  

Paweł Sachryń - Odnośnie bezdomności powiem tak, że to widać 
co się  dzieje na ulicach innych miast czy dworcach, to ta bezdom-
ność jest niestety coraz bardziej zauważalna. Niestety, to co nam te-
raz nasz rząd funduje, nie skłania do optymizmu - w naszym kra-
ju tworzą się z moich obserwacji dwie grupy: biednych i bogatych. 
W Nowogardzie to ten problem nie jest aż tak zauważalny jak np. 
w  Szczecinie, gdzie problem bezdomności jest bardziej dostrzegalny, 
widać to na dworcu PKP. Na chwilę obecną nie mam pomysłu, jak 
można pomóc takim osobom i co uczynić, by na bezdomność zna-
leźć tak zwany ”złoty środek” . 

Maria i Jerzy Jagodzińscy – nie bardzo możemy  jednoznacznie 
odpowiedzieć na pańskie pytanie. Bo tak naprawdę to przyznamy 
się, że nie znamy takich osób, które są całkowicie bezdomne. Nato-
miast wiemy, że takie sytuacje występują i się zdarzają. Niepokoją-
cym sygnałem jest fakt, że ta bezdomność dotyka coraz częściej lu-
dzi młodych, aniżeli osób starszych. A dlaczego? Bo osoby starsze są 
jakoś bardziej  już ułożone w życiu. Dlatego jest im chyba nieco ła-
twiej. Co do osób bezdomnych to, jak wspomnieliśmy, nie spotyka-
my ich raczej na swojej drodze, gdyż wychodzimy np. na  spacer po 
alejkach nad jeziorem o normalnej, popołudniowej porze. Lecz świa-

domie  unikamy  miejsc, w których mogłyby, jak nam się wydaje, przebywać właśnie takie osoby. Nieste-
ty, Nowogard w naszym odczuciu nie jest zbyt bezpiecznym miastem, w szczególności dla ludzi starszych. 
Dlatego wolimy przebywać w naszym domu.   

Jonatan Komisarz - Tak się składa, że mam 18 lat i jestem z No-
wogardu. Bezdomność w Nowogardzie jest dostrzegalna. Często to  
zjawisko zauważam  obserwując  pewne  osoby, które stoją obok 
któregoś z supermarketów czy większych sklepów.  W zakresie  spo-
sobów  zwalczania  bezdomności - to  ja uważam, że jedna z metod 
polega na  nie dawaniu pieniędzy, które najczęściej później są prze-
znaczane na alkohol, lecz pomaganiu poprzez zakup bułki czy inne-
go pożywienia,  lub ofiarowywaniu ciepłej odzieży. Taki sposób dla 
tych ludzi w moim odczuciu jest bardziej przydatny. To są działania 
bardziej praktyczne, a także w mojej ocenie potrzebne.

Stanisław Czyżak - Cóż problem bezdomności jest w naszym mie-
ście dostrzegalny, czego potwierdzeniem są  przykłady niektórych  
osób, które widzimy na mieście oraz  wygląd klatek  schodowych  blo-
ków mieszkalnych, gdzie czasami te osoby przebywają. Wydaje mi 
się, że ten problem powinien być rozwiązywany poprzez aktywację 
zawodową czy też pracę, która by na pewno wyciągnęła ich z tego 
bardzo przykrego stanu i trybu życia, a także dała szansę na normal-
ne życie w społeczeństwie.

Pan Waldemar - Przyznam się, że dość często widuję te oso-
by. Przeważnie pod marketem czy sklepem spożywczym-  proszą o 
„drobny grosz”. Co do dawania drobnych pieniędzy to uważam, że 
lepiej jest takiej osobie kupić bułkę, niż właśnie dać pieniądze. Jed-
nak nie ukrywam, że czasami zdarza mi się  podarować jakiś sym-
boliczny grosz dla takiej osoby, ale robię to bardzo rzadko.

Rozmawiał: Jarek Bzowy 
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Można powiedzieć, że nowa 
bryła szpitala w zasadzie jest 
już gotowa. W środku usuwane 
są drobne usterki. Trwa sprzą-
tanie pomieszczeń. W nielicz-
nych, na zamontowanie czeka-
ją jeszcze zlewozmywaki. Wię-
cej ruchu można dostrzec wo-
kół budynku. Polbrukiem wy-
kładane są podjazdy od stro-
ny ul. Wojska Polskiego. Lada 
dzień ruszy też renowacja pod-
murówki kamiennej pod ogro-
dzeniem na tym odcinku. 

Zarówno w środku, jak i na 
zewnątrz, nowa bryła szpitala 
wygląda imponująco. Do peł-
nego szczęścia brakuje jednak 
jeszcze 1 milion 200 tys. zło-
tych. Tyle bowiem ma kosz-
tować sprzęt medyczny, który 
jest niezbędny, by do nowych 
sal  przeprowadzili się pacjen-
ci. Jeszcze kilka miesięcy temu 
mówiono, że pieniądze na za-
kup urządzeń uda się zebrać 
od gmin. Plan wypalił tylko 
częściowo. Samorządy doło-
żyły niewiele, bo ponad 50 tys. 
złotych, z czego 30 tys. zł, go-
spodarz inwestycji - Nowo-
gard. Próbowano uzyskać do-
tację z powiatu. Na razie jed-
nak temat utknął. Wiadomo 
powszechnie, że Goleniów nie 
jest przychylny budowie no-
wogardzkiej placówki. Twier-
dzi, że stanowi ona konkuren-
cję do szpitala powiatowego, 
na którego zresztą ratowanie 
wydano z kasy powiatu już po-
nad 19 mln złotych. 

Wymyślono więc, że na za-
kup brakującego sprzętu, no-
wogardzki szpital zaciągnie 
kredyt. 

Pod koniec marca ogłosiliśmy 
przetarg na uruchomienie kre-
dytu, który chcemy zaciągnąć, 
by zakupić sprzęt medyczny 

i pozostałe wyposażenie. 22 
kwietnia mamy otwarcie ofert  
– mówi Kazimierz Lembas, 
dyrektor szpitala. 

Zgodnie z ogłoszeniem, 
szpital chce zaciągnąć kredyt 
w wysokości do 1 mln 200 tys. 
zł, na okres 60 miesięcy (5 lat), 
z ośmiomiesięcznym okresem 
karencji spłaty kapitału. Szpi-
tal próbował namówić gminę 
Nowogard, by ta poręczyła po-
życzkę tak, by była ona tańsza 
w spłacie. Ta, jak dowiedzia-
ła się redakcja DN, odmówiła 
z przyczyn ekonomicznych, a 

konkretnie zbyt dużego zadłu-
żenia miasta. 

Szpital podpisze więc albo 
weksel in blanco, lub w najgor-
szym wypadku będzie musiał 
zastawić część majątku rucho-
mego. 

W pytaniach od potencjal-
nych oferentów pojawiały się 
pytania, czy w grę wchodzi 
możliwość zastawienia zaku-
pionego za kredyt sprzętu. Od-
powiedziałem, że jeśli będzie 
taki warunek, to oczywiście go 
rozważymy – przyznaje Lem-
bas. 

Skąd szpital weźmie pienią-
dze na spłatę kredytu? Dyrek-
tor zapewnia, że z  bieżącej 
działalności placówki. Tak też  
było dotychczas, gdy spłacano 
zobowiązanie powstałe jesz-
cze w ramach restrukturyzacji 
w niemałej kwocie, pół milio-
na rocznie. 

 W tym roku kończymy spłatę 
tego obciążenia. Szpital będzie 
miał czyste konto. Będzie nas 
więc stać na spłatę tego kredytu 
– zapewnia dyrektor. 

Na co konkretnie zostaną 

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL 

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał,drewno,
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport 
Sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

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

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl
TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

BAWIALNIA
dla dzieci

„Tygrysek”

889 054 164
nowy nr telefonu

Dziesięć lat temu „16 kwietnia 2003 roku” to Oni przyczyni-
li się do tego, że powróciłem z „dalekiej podróży” 

Panowie Piotr Kazuba i Jacek Andrysiak, załoga karetki re-
animacyjnej dr Andrzej Więcek, Jerzy Mazurczak i Arkadiusz 
Czerkas oraz dr Teresa Buragas i dr Tomasz Rokicki wraz z ze-
społem pielęgniarskim szpitala w Nowogardzie.

Składam IM ponownie serdeczne podziękowania za opa-
nowanie, umiejętność ratowania ludzkiego życia i zwyczajną 
ludzką troskę o drugiego człowieka.

Wdzięczny dozgonnie 
pacjent Stanisław Pietrzycki

Budowa szpitala dobiega końca 

Na sprzęt wezmą kredyt 
Budowa szpitala dobiega końca. Na 24 maja wszystko musi być zapięte na ostatni guzik. Tego dnia zaplanowano bowiem wielkie otwar-
cie szpitala. Na razie jednak nowe sale świecą pustkami. W szpitalu brakuje tego, co najważniejsze – sprzętu do leczenia pacjentów. 

wydane pieniądze? Pół milio-
na pochłonie  sprzęt do Od-
działu Intensywnej Terapii. 
Poza tym na liście potrzeb jest 
nowe USG, łóżko i lampa ope-
racyjna. 

To jednak nie koniec wy-
datków. Szpital czeka jeszcze 
m.in. kupno mebli i pozostałe-
go drobnego wyposażenia. Po 
otwarciu nowej bryły ogłoszo-
ny ma być także przetarg na 
budowę lądowiska. To pochło-
nie kolejne 60 tys. zł. 

Z listy zakupów zniknął za-
kup tomografu. Wydzierżawię 
przeznaczoną pod niego po-
wierzchnię firmie, która zde-

cyduje się wstawić swój sprzęt. 
Ponoć już jest chętny. To jedna 
z gdańskich firm medycznych, 
praktykujących takie rozwią-
zanie także w innym miejscu 
w Polsce. 

Nowa bryła szpitala ma być 
oficjalnie otwarta 24 maja. Kil-
ka dni później do sal przeno-
szeni będą pierwsi pacjenci. 
Czy do tego czasu placówka 
będzie już w pełni gotowa, by 
pracujący w niej lekarze mogli 
nieść pomoc trafiającym tam 
chorym? Wkrótce się o tym 
przekonamy. 

Marcin Simiński 

Jeszcze przed otwarciem pojawiły się już pierwsze usterki - na zdjęciu za-
lany fragment sufitu

Wejście od strony policji ma funkcję wejścia awaryjnego

Na parterze stara część połączona już z nową
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ODR sprzedaje siedzibę

Się sprywatyzowali...
Próbowaliśmy się dowiedzieć, dzwoniąc  wczoraj  do siedziby Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowi-
cach, jaki los czeka nowogardzki oddział tejże instytucji, w związku z wystawieniem na sprzedaż jej siedziby przy ul. Wojska Polskiego 
67. Niestety, nikt nie chciał nam udzielić informacji w tej materii.  Mało tego, uznano, że to nie nasza sprawa. 

Baner informujący o tym, że 
nieruchomość jest na sprzedaż, 
wisi już  na  budynku od dłuż-
szego czasu. Postanowiliśmy 
zadzwonić do Barzkowic i za-
pytać, dlaczego zdecydowano 
się na sprzedaż mienia w No-
wogardzie, i co w takim razie 
stanie się z działającym u nas 
oddziałem ośrodka, gdy nie-
ruchomość nabędzie prywatna 
osoba. Jednak gdy w słuchawce 
usłyszano, że o losy wolno sto-
jącej posesji  przy ul. Wojska 
Polskiego dopytują dziennika-
rze, wszyscy nabrali w tym te-
macie wody w usta – od pani 
prowadzącej procedurę „po-
zbycia” się mienia z zasobów 
ZODR, po pierwszego zastęp-
cę tejże instytucji,  dr inż. Jaro-

mira Palusińskiego. Ten ostat-
ni  uznał zresztą, że nasze pyta-
nia wydawały się dość formal-
ne, były „agresywne”. Stwier-
dził też, że nie rozumie, dla-
czego w ogóle nas (czytaj re-
dakcję) to „obchodzi”. 

Co pana obchodzi, że ODR 
sprzedaje swoje mienie? Nie ro-
zumiem podstaw tego pytania. 
Zresztą słyszę, że pytania są za-
dawane agresywnie, dlatego też 
proszę je przesłać na piśmie. 
Dotyczą bowiem polityki na-
szego zakładu – stwierdził in-
żynier Palusiński, po czym za-
kończył rozmowę.  

No cóż, w tym miejscu nale-
ży przypomnieć panu zastęp-
cy dyrektora ZODR w Barzko-
wicach, że w Polsce jak na ra-

zie, nie funkcjonują prywatne 
ośrodki doradzające rolnikom. 
Dopóki tak jest, instytucja ta 
działa na mieniu publicznym. 
Zresztą podlega wprost Mini-
sterstwu Rolnictwa, a zakres 
jej obowiązków zapisany jest w 
ustawie o jednostkach doradz-
twa rolniczego. 

Swoją drogą, jeśli w ten spo-
sób  wygląda przepływ infor-
macji w barzkowickim ośrod-
ku, mającym służyć pomocą 
rolnikom – tym ostatnim nale-
ży współczuć. To już jednak te-
mat na odrębny artykuł. 

Na razie nie pozostało nam 
nic innego jak czekać, aż dy-
rekcja ZODR odeśle nam od-
powiedzi na pytania. Wówczas 
spełniając swój publiczny obo-

wiązek, natychmiast poinfor-
mujemy o tym naszych czytel-
ników – w głównej mierze za-

interesowanych najbardziej te-
matem, czyli rolników. 

MS

Wystawiona na sprzedaż nieruchomość należąca do ZODR w Barzkowi-
cach, gdzie mieści się nowogardzki oddział tejże instytucji, a w zasadzie 
Terenowy Zespół Doradców w Goleniowie z/s w Nowogardzie

„Festiwal tańca” w Nowogardzie 

2 tysiące uczestników na 10 lecie 
W miniony weekend, w hali sportowej ZSO przy ul. Boh. Warszawy w Nowogar-
dzie, odbyły się X Nowogardzkie Spotkania Taneczne. Z tej okazji do rywalizacji 
na parkiecie przystąpiło niemal - 2 tysiące tancerzy z całej Polski. 

Turniej ten wpisał się na stałe 
w kalendarz imprez tanecznych 
w naszym kraju. W zeszłym roku 
wystartowało w nim 1500 uczest-
ników. W tym roku, liczba ta była 
większa o kolejne pół tysiąca. 

Liczba uczestników sprawia, że 
nasza impreza jest najprawdopo-
dobniej największą tego typu w 
kraju – mówił pod koniec pierw-
szego dnia trwania turnieju, Mi-
kołaj Kubiak, pomysłodawca No-
wogardzkich Spotkań Tanecz-
nych. 

 W pierwszy dzień 13.04 (so-
bota) można było podziwiać pary 
tańca towarzyskiego z całej Polski. 
Na parkiecie rywalizowało około 
450 uczestników, w różnych kate-
goriach wiekowych i tanecznych. 

Jedną z nich byli: Dominika So-
bolewska ze Szczecina i Miłosz 
Kosiorek z Gryfina, reprezentu-
jący  KTS Jantar Świnoujście, a 
na co dzień trenujący w AKTT 
Szczecin. Para zwyciężyła w ka-
tegorii E, 12-13-latków. Sami mó-
wią, że taniec to fajna sprawa i za-
chęcają swoich rówieśników do 
uprawiania takiej formy sportu. 

Wspólnie tańczymy ze sobą od 
września, ale osobno dłużej. W 
przyszłości chcielibyśmy zostać 

tancerzami zawodowymi. Zachę-
camy wszystkich do tańca – mówi-
ła tuż po turnieju zwycięska para. 

Taniec rzeczywiście staje się 
bardzo popularną formą upra-
wiania sportu, szczególnie wśród 
dzieci. Potwierdza to instruktor 
szkoły tańca Flesz oddział w Py-
rzycach i tancerz klasy międzyna-
rodowej. 

Zachodniopomorskie przoduje 
pod względem zainteresowania tań-
cem towarzyskim wśród najmłod-

szych. To gwarantuje większy wybór 
najlepszych par, a co za tym idzie 
szansę wychowania mistrzów w 
przyszłości – mówi Tomasz Jóźwiak. 

Pierwszy dzień turnieju zakoń-
czyła uroczysta gala, na której wy-
stąpiły pary w najwyższych już ka-
tegoriach tanecznych. 

Drugi dzień, to pole zmagań 
dla grup tanecznych. Do Nowo-
gardu przyjechało 80 zespołów z 
całego województwa i spoza. 

Jesteśmy ewenementem pod tym 
względem. Nigdzie w Polsce nie or-
ganizuje się turniejów łączących  
turniej tańca towarzyskiego, z tur-
niejem tańca nowoczesnego – pod-
kreślał Mikołaj Kubiak. 

Zespoły wystartowały w trzech 
kategoriach wiekowych tj. 6-10 
lat, 11-14 i powyżej 14 lat. 

Przyjechaliśmy ze Szczecina, je-
steśmy ze Szkoły Tańca „Sukces”. 
Nas w sumie przyjechało 8 grup 
tanecznych, w tym 4 z jednej ka-
tegorii wiekowej 6-10 lat. Bar-
dzo lubimy do Nowogardu przy-
jeżdżać- nie jesteśmy tu pierwszy 
raz. Przede wszystkim dzieci do-
brze wspominają te wyjazdy i to 
jest dla nas najważniejsze – mówi 
Agnieszka Pawłowska, instruktor 
grupy. 

WYNIKI KONKURSU TAŃCA TOWARZYSKIEGO
Kategoria 10-11 E
1 Jaskulski Michał, Kuta Marianna                   ASTRA - Szczecin 
2 Błaszczuk Michał, Lis Weronika                    AKTT - Szczecin 
3 Sychta Mikołaj, Lewandowska Emilia                AKTT - Szczecin
Kategoria 14-15 E
1 Pajestka Jakub, Jędrzejczak Julia                 FOCUS - Kamień Pomorski 
2 Kostkiewcz Mateusz, Wróblewska Matylda  FLESZ -Nowogard 
3 Bałachowski Robert, Kaweńska Patrycja             FOCUS - Kamień Pomorski
Kategoria 12-13 E
1 Kosiorek Miłosz, Sobolewska Dominika              KTS JANTAR - Świnoujście 
2 Sułkowski Aleksander, Kalinowska Julia            AKTT - Szczecin 
3 Gralak Mateusz, Kałuża Anna                       ALFA-ASTRA – Stargard Szcz.
Kategoria 14-15 D
1 Artelik Szymon, Dworak Martyna                    FLESZ -Nowogard 
2 Starczewski Krystian, Kowalska Sandra             RAPSODIA - Gorzów Wlkp. 
3 Markowiak Jakub, Janicka Klaudia                  ALFA-ASTRA - Stargard Szcz.
Kategoria 14-15 C tańce latynoamerykańskie
1 Retfiński Szymon, Perl Karolina                   AKTT - Szczecin 
2 Celt Oskar, Ruśkiewicz Michalina                  JANTAR - Międzyzdroje 
3 Gawroński Radosław, Gan Natalia                   FLESZ -Nowogard 
Kateoria 14-15 C tańce standardowe
1 Bałdyga Wiktor, Szubert Izabela                   RAPSODIA - Gorzów Wlkp. 
2 Gawroński Radosław, Gan Natalia                   FLESZ -Nowogard 
3 Grzybowski Szymon, Lorent Aleksandra             FOCUS - Kamień Pomorski
Kategoria pow. 15 C tańce latynoamerykańskie
1 Radomski Karol, Zielińska Małgorzata              ISKRA - Świdwin          
2 Czarny Grzegorz, Śliwińska Monika                 PRESTIGE - Goleniów 
3 Bączkiewicz Robert, Zawadzka Ewelina              ELITE DANCE – Szczecin
Kategoria pow. 15 C tańce standardowe
1 Bęben Damian, Próchenko Olga                      AKTT - Szczecin 
2 Miśkiewicz Miłosz, Szwarc Adrianna                JANTAR - Międzyzdroje 
3 Gołos Jakub, Mamińska Aleksandra                  JANTAR - Międzyzdroje
Kategoria pow. 15 B tańce standardowe
1 Sowa Sławomir, Retfińska Julia                    FOCUS Dziwnów 
2 Sypień Michał, Łabik Aleksandra                   AMBER - Kołobrzeg 
3 Marchewka Marcel, Rafińska Klaudia               FLESZ -Nowogard 
Kategoria pow. 15 B tańce latynoamerykańskie
1 Sowa Sławomir, Retfińska Julia                    FOCUS Dziwnów 
2 Rydzyński Michał, Antczak Klaudia                 AMBER - Kołobrzeg 
3 Sypień Michał, Łabik Aleksandra                   AMBER – Kołobrzeg

Organizatorami  tegorocznych 
spotkań byli: Urząd Miasta No-
wogard, Nowogardzki Dom Kul-
tury, Starostwo Goleniów, No-
wogardzkie Stowarzyszenie Tań-

ca Sportowego FLESZ Nowogard, 
Szkoła Tańca FLESZ Agaty i Mi-
kołaja Kubiaków. 

MS, RK

Szymon Artelik Martyna Dworak 
(Nowogard - Flesz) zajęli I m. w 
swojej kat. i przeszli o klasę wyżej 
do klasy tanecznej C
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73 rocznica Zbrodni Katyńskiej 

Uroczystość pod krzyżem ofiar zbrodni stalinowskich  
W ubiegły piątek 12.04.2013 roku  obchodziliśmy 73. rocznicę zbrodni katyńskiej. W Nowogardzie    uroczystość  z tej okazji odbyła się 
pod pomnikiem ofiar zbrodni stalinowskich, usytuowanym na cmentarzu. Mimo rzęsistego deszczu przybyło na nią wiele  osób, w tym 
delegacje nowogardzkich szkół. Organizatorem całości były oba  nowogardzkie związki Sybiraków.  

Zgromadziliśmy się jak co roku 
przed  krzyżem ofiar zbrodni sta-
linowskiej, symbolicznym gro-
bem  ofiar, celem przypomnienia 
i utrwalenia w pamięci miejsc 
strasznych dla Polaków: Katy-
nia, Charkowa, Miednoje. Po to 
by czcić pamięć tych, którzy tam 
zostali zamordowani i zniewo-
leni -  powiedziała Franciszka 
Kobylińska - przewodnicząca 
związku Sybiraków. Powiedzia-
ła ona także, że pamięć o na-
szej przeszłości jest tym, co po-
zwala nam trwać i chronić swo-
ją tożsamość. Warto podkreślić, 
że w uroczystości  prowadzo-
nej przez panią Marię  Dembiń-
ską – przewodniczącą  drugie-
go związku sybirackiego, wzię-
ła udział oprócz kombatantów i  
wielu mieszkańców miasta, tak-
że liczna grupa młodzieży na-
szych szkół, która również przy-
gotowała swoje wystąpienia.

 Uroczystość zakończył apel 
pamięci i wspólna modlitwa, 
którą poprowadzili i  ks. kan. 
Kazimierz Łukjaniuk, ksiądz 
proboszcz Grzegorz Legutko. 
Władze miasta były tym razem 
reprezentowane  w osobie prze-
wodniczącego Rady Miejskiej, 
Antoniego Bielidy. 

Przypomnijmy, że zbrodnia 
katyńska była przez lata ukry-
wana przez propagandę ko-
munistyczną, która realizowała 
w ten sposób  sowieckie kłam-
stwo katyńskie, obciążające 
tym  ohydnym czynem okupan-
tów niemieckich. Historyczna 
prawda, jednak  nawet po la-
tach ujrzała  światło dzienne  i 
dzisiaj  nawet Rosjanie uzna-
li odpowiedzialność opraw-
ców Stalina  za  mord katyński. 
Oto co powiedział na ten temat  
podczas tegorocznych obcho-
dów katyńskich w Lublinie, Se-

kretarz generalny Rady Ochro-
ny Pomników Walki i Męczeń-
stwa, Andrzej Kunert.

- Tak, jak symbolem zbrodni 
nazistowskich, wymierzonych w 
Polskę i Polaków pozostaje Au-
schwitz, tak symbolem zbrod-
ni sowieckich pozostaje Katyń. 
Obie te nazwy wpisały się wy-
jątkowo krwawymi zgłoskami 
na karty historii Polski w tym 
samym czasie, wiosną 1940 r. 
Ofiarami zbrodni katyńskiej pa-
dło przeszło 10 tys. oficerów pol-
skich, znacznie więcej niż poległo 
ich w zaciętych walkach z Niem-
cami w czasie kampanii wrze-
śniowej 1939 r. 

opr. Jarek Bzowy 
Przemawia Franciszka Kobylińska - przewodnicząca Związku Sybiraków

Kilka pokoleń w chołdzie pomordowanym

Uroczystość prowadziła Maria Dembińska - przewodnicząca Zachodnio-
pomorskiego Związku Sybiraków

Są wyniki sekcji 39 - latka 

To nie było zabójstwo
Znane są już wstępne wyniki sekcji, 39 letniego Piotra J., którego ciało znaleziono tydzień temu, przed 
jednym z bloków przy ul. 3 Marca. 

Pierwsze wyniki badań ciała zmar-
łego mieszkańca Nowogardu, dotarły 
do goleniowskiej prokuratury wczoraj 
koło południa. 

Sekcja nie dała co prawda odpowiedzi 
na pytanie, jaka była bezpośrednia przy-
czyna śmierci tego pana, ale z całą pew-
nością wiemy już, że do jego zgonu nie 
przyczyniły się osoby trzecie – informu-
je Beata Belcarska, z Prokuratury Re-
jonowej w Goleniowie, która prowadzi 
postępowanie w tej sprawie. Zdaniem 
organów ścigania urazy, które widocz-

ne były głównie na twarzy mężczyzny, 
wskazują na to, że bezpośrednio przed 
śmiercią człowiek ten mógł się prze-
wrócić. 

Prokuratura wykluczyła więc, aby do 
śmierci doszło wskutek pobicia, bądź 
też zabójstwa, na co mogły wskazywać 
pierwsze informacje w sprawie.  Na 
tym sprawa jednak się nie kończy.

Nadal przesłuchujemy świadków tego 
zdarzenia. Chcemy się dowiedzieć, co 
stało się tego dnia – dodaje B. Belcarska. 

Przypomnijmy, że ciało mężczyzny 

znaleziono przed blokiem, przy ul. 5 
Marca, tydzień temu we wtorek, koło 
godz. 19:30. O fakcie tym policję poin-
formował jeden z okolicznych miesz-
kańców. Ciało znaleziono tuż obok 
ławki, przed wejściem do budynku wie-
lorodzinnego o numerze 4. 

Z ustaleń prokuratury wynika, że 
Piotr J., brał wcześniej udział w liba-
cji alkoholowej. Impreza odbywała się 
właśnie w  jednym z mieszkań w blo-
ku, przed którym znaleziono jego cia-
ło. Oprócz 39 latka, w lokalu znajdowa-

ło się sześć osób. Jeszcze tego samego 
dnia, wszyscy oni zostali przewiezieni 
do izby wytrzeźwień w Szczecinie. 

Pogrzeb mężczyzny odbył się w so-
botę, 13 kwietnia, na cmentarzu komu-
nalnym w Nowogardzie. 

MS

Blok, przed którym znaleziono ciało mężczyzny
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Powiat goleniowsko-nowogardzki

Młody Obywatel - dojrzała inicjatywa
Po przyjęciu przez Radę Miasta na marcowej sesji,  obywatelskiego projektu uchwały  o złożeniu wniosku o zmianę nazwy  powiatu na 
powiat  nowogardzko- goleniowski, pracę niebawem rozpocznie powołana  także przez Radę komisja. Komisja przeprowadzi procedu-
rę konsultacji z innymi samorządami na terenie powiatu. W trakcie tych konsultacji, ważne będzie również zaangażowanie mieszkań-
ców  naszej gminy, wielu z nas może bowiem  oddziaływać na  opinię rożnych osób zamieszkałych w ościennych gminach, również osób 
wpływowych w swoich środowiskach. Przykład godnego pochwały zaangażowania w  dobro wspólne, dają również młodzi  obywate-
le naszego miasta, którzy realizowali w Gimnazjum nr 2, projekt Młody Obywatel. W ramach tego projektu, przeprowadzili działania 
związane ze zmianą nazwy powiatu. Oto relacja z tych  działań  umieszczona również na stronie szkoły. 

Po spotkaniu z inicjatora-
mi projektu zmiany nazwy po-
wiatu goleniowskiego na po-
wiat goleniowsko-nowogardz-
ki, przeprowadziliśmy sondę 
uliczną, która miała na celu 
zdobycie informacji o stopniu 
zainteresowania i poparcia tej 
inicjatywy przez mieszkańców 
Nowogardu. Sondaż przepro-
wadzony był za pomocą ankie-
ty, składającej się z następują-
cych pytań:

- Czy wie Pani/Pan, że w la-
tach 1945- 1975 istniał powiat 
nowogardzki?

- Czy wie Pani/Pan o akcji, 

która powstała, by zmienić na-
zwę powiatu goleniowskiego 
na powiat goleniowsko-nowo-
gardzki?

- Czy jest Pani/Pan za utwo-
rzeniem powiatu goleniowsko-
-nowogardzkiego?

W ankiecie uczestniczy-
ło 112 osób. Zebraliśmy rów-
nież informacje na temat płci 
i przedziału wiekowego ankie-
towanych. 

Z zebranych odpowiedzi do-
wiedzieliśmy się, że:

• 74% ankietowanych posia-
da wiedzę na temat akcji, nato-
miast 26% osób nie,

• 96% ankietowanych jest za 
utworzeniem powiatu, a tylko 
4% osób jest przeciwnych,

• 67% ankietowanych wie-
działo, że w latach 1945-1975 
istniał powiat nowogardzki, 
33% nie,

• 33% osób to mężczyźni, 
67% kobiety,

• 34 osoby w wieku od 15 do 
25 lat,

• 10 osób w wieku od 26 do 
35 lat,

• 26 osób w wieku od 36 do 
50 lat,

• 42 osoby powyżej 50 lat;
Młodzi Obywatele

ROK  2013 – ROKIEM JULIANA  TUWIMA  

W magicznym świecie poezji 
w ZSP w Osinie 

Ponadczasowość jest jednym 
z wyznaczników tego, co nazy-
wamy dziełem literackim. Bez 
wątpienia tym mianem może-
my określić wiecznie żywe tek-
sty Juliana Tuwima, szczegól-
nie wiersze dla dzieci, na któ-
rych wychowało się już niejedno 
pokolenie. Dowodem na to jest 
chociażby duże zainteresowa-
nie uczniów konkursem pn.„W 
świecie Juliana Tuwima”, które-
go rozstrzygnięcie odbyło się 9 
kwietnia 2013 roku, w Zespole 
Szkół Publicznych im. Bronisła-
wa Malinowskiego w Osinie.

Zmagania uczniów odbywały 
się w trzech etapach: etap pierw-
szy - plastyczny polegał na wy-
konaniu pracy na temat: „Jak 
wyobrażam sobie świat dowol-
nego utworu Julina Tuwima” , 
drugi - literacki wymagał na-
pisania opowiadania na temat: 
„Przygoda, którą przeżyłam z 
bohaterem literackim dowol-
nego utworu Juliana Tuwima”, 
trzeci etap - polegał na napisa-
niu testu sprawdzającego wiado-
mości dotyczących życia i twór-
czości poety. 

Najlepsi uczniowie w poszcze-
gólnych etapach otrzymywali 
punkty, które na koniec zostały 

zsumowane. Zwyciężyły te oso-
by, które uzyskały największą 
ilość punktów ze wszystkich eta-
pów.

Ostateczna klasyfikacja wyglą-
dała następująco:

I miejsce - Aleksandra Natow 
klasa VI B Szkoły Podstawowej

II miejsce – Joanna Grzesz-
czyk klasa VI B Szkoły Podsta-
wowej

II miejsce – Weronika Kunic-
ka klasa III B Publicznego Gim-
nazjum

III miejsce – Diana Kowalska 
klasa III B Publicznego Gimna-
zjum.

Wręczenie dyplomów odby-

ło się w czytelni szkolnej. Dy-
plomy dla zwycięzców i dyplo-
my uczestnictwa dla pozosta-
łych uczniów wręczyły panie dy-
rektorki: Tatiana Olbert, Joanna 
Górczewska-Rudnicka, Beata 
Fidos oraz pani Wiesława Sta-
szak.

Na zakończenie tej miłej chwi-
li pani dyrektor Tatiana Olbert 
podziękowała wszystkim uczest-
nikom za aktywny udział w ży-
ciu szkoły i wyraziła nadzieję, 
że nie był to ostatni konkurs, 
w którym uczniowie wezmą 
udział. Następnie wszyscy stanę-
li do pamiątkowego zdjęcia.

Ewelina Wszelaki

Jakub Kazuba, laureatem Wojewódzkiego  Małego  
Konkursu Recytatorskiego w Szczecinie

Kolejny sukces 
młodego recytatora 

05 kwietnia 2013 
r. na Zamku Książąt 
Pomorskich w Szcze-
cinie, odbył się Finał 
Wojewódzkiego  Ma-
łego Konkursu Recy-
tatorskiego. W kon-
kursie wzięło udział 
25 recytatorów z klas 
IV – VI,  i 20 z klas 
I – III z całego wo-
jewództwa. Sobota 
okazała się niewia-
rygodnie szczęśliwa 
dla Jakuba Kazuby, 
ucznia klasy VI a, ze 
Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Nowogardzie, 
który zajął I miejsce i zdo-
był tytuł Laureata konkursu. 
Ten  młody człowiek, ma du-
szę prawdziwego artysty. Sce-
na, to miejsce na którym rosną 
mu skrzydła, a  swoimi wystę-
pami zachwyca zgromadzo-
ną publiczność i jury. Sukces 
Kuby, to  kontynuacja dobrej  
passy, którą zapoczątkował już 
w pierwszej klasie Szkoły Pod-
stawowej, kiedy to zdobył w 
Ogólnopolskim Małym Kon-
kursie Recytatorski w Stara-

chowicach „Złoty Klucz”, czy-
li tytuł laureata, a w kolejnych 
latach również sukcesywnie 
wspinał się po drabinie sukce-
sów. W tym roku również nie 
zawiódł i po raz czwarty za-
kwalifikował się do finału w  
Starachowicach. Składamy mu 
gratulacje i czekamy na sukces 
w konkursie ogólnopolskim. 
Opiekunkami Kuby są:  p. A. 
Drążewska i p. A. Pawlik-Bu-
rak.

Inf. własna
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Piątek 19 kwietnia, godz. 19:00 - wstęp: 10 zł
Wydarzenie dla wszystkich fanów naprawdę mocnej muzyki, która ude-

rza i wywołuje maksymalny skok adrenaliny. Jeden koncert, dwa ener-
giczne zespoły, a to wszystko z ryzykiem eksplozji w Kulturalnej 
19 kwietnia. Scylla oraz Bullet Proof w 3K!

Scylla - To połączenie różnych fascynacji muzycznych i różnych 
osobowości, a wypadkową tego tygla jest muzyka ciężka i tłusta. Na 
scenie Scylla, to wulkan energii i perfekcja wykonawcza, a dla publiczno-
ści uczta dla ucha i strzał adrenaliny prosto w serce.

Bullet Proof - Ich atuty to sceniczna energia, bezkompromisowość prze-
kazu, nietuzinkowość wypowiedzi. Różni ludzie, w różnych momentach w 
życiu, z różną wrażliwością, różnym spojrzeniem na otaczającą rzeczywi-
stość. Połączeni w jeden utwór. Celują w metalową miazgę, niewybredny język 
przenoszenia wartości i emocji oraz stosy kości połamanych w circle pit’ach pod 
sceną na ich koncertach. Ostatnim dużym sukcesem było zakwalifikowanie się 
zespołu do finałowej szóstki zespołów Wacken Metal Battle Polska.

Sobota 20 kwietnia
T-Mobile Ekstraklasa, godz. 18:15
Legia Warszawa - Pogoń Szczecin
Zaraz po transmisji z meczu po raz kolejny w Klubokawiarni Kulturalna 

swoje umiejętności zaprezentuje DJ Twister!
DJ Twister - Sztuką miksowania zajmuje się już od ok. 15 lat, imprezy 

gra od około dwunastu. Do zostania DJ’em zainspirowały go skrecze ubar-
wiające nagrania rapowe, których słuchał na początku lat 90-tych. Mocne 

energetyczne sety imprezowe DJ’a Twistera składają się z mieszanki do-
brych, soczystych, różnorodnych stylowo kawałków (nowych szlagierów 

i tych trochę starszych), ubarwianych własnymi imprezowymi break’ami 
i ciekawymi „blendami”. Tą energetyczną mieszankę Twister okrasza często 

skreczami, DJ’skimi trikami i beat jugglingiem.

Wszystkich serdecznie zapraszamy
Dominik Tomczyk  

W czerwcu  pojadą do Zakopanego... 

Zebrano 2.000 złotych na dobroczynnym  
kiermaszu  Caritasu 
14 października 2013 r. przed kościołem pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny w Nowogardzie, jak co roku odbył się kiermasz.

 Uczestnicy i wolontariusze z 
Zespołu Caritas, przygotowali  
wspaniałe wypieki dla społecz-
ności nowogardzkiej, które jak 
się okazało, znalazły licznych 
zwolenników. Środki pienięż-
ne zebrane podczas tej akacji 
wspomogą młodzież, która wg. 

kryteriów ustalonych przez 
Caritas, pojedzie na obóz wy-
poczynkowy połączony z na-
uką języka angielskiego do Za-
kopanego już w czerwcu. 

Wszystkie  wypieki przygoto-
wywaliśmy  w ramach wolun-
tariatu naszego Caritasu, oraz 

przy dużym wsparciu jeszcze 
innych osób, które bardzo chęt-
nie z dobrego  serca przyniosły 
własne ciasta. Przecież wszyst-
ko to dla dzieci, które już w 
czerwcu pojadą na wymarzony 
obóz do Zakopanego. Dlatego  
wszystkim, którzy wsparli na-
szą akcję, wraz z całym zespo-
łem Caritas i ks. proboszczem 
Grzegorzem Legutko, pięknie 
dziękujemy. Miło mi też poin-
formować,  że  w niedzielę uda-
ło nam się  zebrać ponad 2.000 
tys. złotych, co jest bardzo do-
brym  wynikiem -  powiedział 
dla DN, Stanisław Pietrzy-
kowski,  współorganizator tej 
akcji,  jeden z nowogardzkich 
wolontariuszy Caritasu.  

Zaangażowanie wolonta-
riuszy w przedsięwzięcie, to 

szczególnie ważne i godne po-
chwalenia, zwłaszcza  w do-
bie dzisiejszego kryzysu, które 
pokazuje, że w Nowogardzie 
są ludzie  otwarci na dziecię-
ce marzenia, a także  potrze-
by, i chętnie spieszą z pomo-
cą  drugiemu człowiekowi.                   
Tak więc kiermasz okazał się 

dużym sukcesem dla wszyst-
kich. Na koniec organizato-
rzy wraz z proboszczem Para-
fii pw. WNMP w Nowogardzie 
stanęli do pamiątkowego zdję-
cia, które z przyjemnością pre-
zentujemy. 

Jarek Bzowy 

Pomóżmy sobie!
• Przyjmę narożnik pokojowy tel. 665 - 566-856
• Przyjmę wersalkę z fotelami oraz szafkę na dziecięce ubrania tel. 883 

241 291 
• Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie oraz ławę pokojową i TV 

tel.782 556 716
• Przyjmę fotel do biurka, informacja tel. 504 874 397 lub pod nr tel. 

red. 91 22 165 
• Przyjmę narożnik pokojowy oraz dziecięcy fotelik samochodowy 

tel.516 648-561 
• Przyjmę segment pokojowy, używaną pralkę oraz komputer PC 

tel.512 174 371 
• Przyjmę tapczan dwuosobowy do spania tel. 514 466 037 
• Oddam w dobre ręce wilczura - pies jest przyjazny i ma ok.3 lata - 

tel.795 911 886 
• Oddam jedną kulę ortopedyczną -tel. 539 630 700 lub nr redakcyjny 
• Przyjmę meble kuchenne i meblościankę pokojową tel. 669 517 964 

lub 91 39 107 62
• Przyjmę meble kuchenne, lodówkę, pralkę i meblościankę pokojową, 

tel. 797 158 960

Olimpus 2013  
o Patronie SP 4

Uczniowie Szkoły Podsta-
wowej nr 4 im. Jana Pawła II 
w Nowogardzie, czwarty raz 
wzięli udział w konkursie wie-
dzy o swoim Patronie, organi-
zowanym przez firmę Olim-
pus. Celem konkursu było po-
znanie życia i dzieła jednego 
z największych Polaków. Aby 
dobrze się przygotować, dzieci 
miały możliwość skorzystania 
z materiałów dostępnych na 
stronie internetowej szkoły i te-
stów archiwalnych umieszczo-
nych na stronie organizatora.

Tegorocznym przygotowa-
niom towarzyszyła szczegól-
na atmosfera, gdyż przebiegały 

one w kontekście wydarzeń, ja-
kie miały miejsce w Watykanie, 
o których szeroko informowały 
media w ubiegłych tygodniach. 

inf. własna; et
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Mistrzostwa Pomorza w Kulturystyce i Fitness - Bytów 2013

Zawodnicy z siłowni „Fira” na podium!
W miniony weekend w Bytowie (woj. Pomorskie), odbyły się Otwarte Mistrzostwa 
Pomorza w Kulturystyce i Fitness. Na zawodach zjawili się sportowcy z siłowni 
„Fira”, którzy od tego roku działają jako sekcja sportowa w klubie Pomorzanin No-
wogard. Wyjazd zakończył się sukcesem w czterech kategoriach - na podium stanę-
li: Krzysztof Skryplonek, Grzegorz Skorupski oraz Kornela Wielgus. 

Nowo powstała sekcja w Po-
morzaninie Nowogard, już 
przynosi sporo radości preze-
sowi Marcinowi Skórniewskie-
mu. Kulturyści na co dzień tre-
nujący w siłowni „Fira”, stanęli 
na podium w czterech różnych 
kategoriach. Grzegorz Skorup-
ski w swoich debiutanckich za-
wodach zajął 3 miejsce w kate-
gorii do 80 kg. Jedyna przed-

stawicielka płci pięknej w sek-
cji kulturystyki i fitness Pomo-
rzanina – Kornela Wielgus, 
zajęła 2 miejsce w kategorii 
bikini fitness. Najlepiej zapre-
zentował się najbardziej do-
świadczony spośród reprezen-
tantów Nowogardu – Krzysz-
tof Skryplonek, który zwycię-
żył w dwóch kategoriach. Naj-
pierw zajął 1 miejsce w kate-

gorii do 90 kg, by później cał-
kowicie zdeklasować rywali w 
kategorii Open. Ciężka praca 
przyniosła efekty i miejmy na-
dzieję, że to dopiero początek 
sukcesów nowogardzkich kul-
turystów. 

KR

Foto: 
www.musculardevelopment.pl

Podium w kategorii do 80 kg, pierwszy z prawej- Grzegorz Skorupski

Podium w kategorii bikini fitness, pierwsza z lewej- Kornela Wielgus 

Krzysztof Skryplonek (w środku) na najwyższym stopniu podium podczas zawodów w Bytowie

Nie wszystkim inwestycja się podoba...
Odnośnie  artykułu pt. „Ruszyła budowa ulicy Jana Pawła II” z nr 27 DN z dnia 09.04.2013 r.

@    Ludzie listy piszą  @ 

„Ulica pełni funkcję dojaz-
dową do posesji położonej bez-
pośrednio przy niej, zapewnia 
wjazd do parkingu i garaży.” - 
Dojazd do parkingu z drogi wo-
jewódzkiej 106, to jest odległość 
około 20 m, ile garaży obsłuży 
ta droga? Przypuszczam, że oko-
ło 20. Dojazd do Kościoła jest 
zapewniony i bardzo zadbany 
przez wszystkie władze, ale jed-
nocześnie zapominające również 
o innych drogach miasta. Światła 
ulicy Jana Pawła II świecą, ład-
nie prezentują pewną przestrzeń 
i promują jedno „wybrane” miej-
sce. Ulica Jana Pawła II, to dwu-
kierunkowa ulica z licznymi 
miejscami parkingowymi po obu 
stronach, w mojej ocenie, sku-

tecznie zamknięta ogrodzeniem 
boiska szkolnego - z drugiej stro-
ny nie jest użytkowana. Czy to 
jest ekonomicznie uzasadnione? 
Podobnie połowiczne wykorzy-
stanie będzie kolejnego odcinka 
nowej ulicy o długości 182,70 m. 

„Celem projektu jest prze-
budowa istniejącej drogi Jana 
Pawła II w Nowogardzie.” - Za-
pis brzmi, jak demagogia z mi-
nionych lat. Nie można przebu-
dowywać drogi- czegoś, czego nie 
było. Powinna być podana in-
formacja o budowie. Kanaliza-
cja deszczowa w sąsiedztwie ga-
raży, boiska i parkingu, to „ za-
stanawiająca rozrzutność inwe-
storów”. „Ponadto zakres prac 
obejmie wykonanie oznakowa-

nia pionowego i poziomego.” - Z 
własnego doświadczenia wiem, 
poznając mechanizmy projek-
towania ul. Racibora I, że może 
należy poinformować „stronę” o 
wybranym modelu ulicy? 

„Niestety pracownicy fir-
my PHU Gryf-Bud twierdzą, 
że nie mają innej możliwości 
dojazdu na budowę itp.” - Tak 
może odpowiedzieć tylko oso-
ba nie znająca tego terenu, lub 
firma z Gryfic. Rolą inwestora 
jest dbałość o mienie samorzą-
dowe z zachowaniem praw są-
siada ulcy. Ktoś pozwala na to, 
aby po ul. Jana Pawła II i Raci-
bora I, jeździły samochody cię-
żarowe. Znaków drogowych jest 
tyle, ile bombek na choince, ale 

najważniejszego o zakazie jazdy 
ciężkiego sprzętu jest brak. Gmi-
na hojna i dostojna pozwala 
niszczyć „delikatną” drogę z po-
lbruku. Z foto zamieszczonym w 
DN wynika, że droga prowadzi 
do boiska szkoły itp., budynków 
użyteczności publicznej. Jaki jest 
projekt planu przyjętego przez 
Radę Miejską dla obrębu nr 6- w 
tym obszarze- może należy po-
znać, by ocenić zasadność inwe-
stycji. Może szkoda, że tak sztan-
darowa w nazwie ulica biegnie, 
z ... nikąd- do nikąd .... Swym 
łukiem oplata teren zamknięty 
ogrodzeniem szkoły ZSP i bo-
iska? Tu myślę, czy fundusze 
NPPDL nie mogły być pomoc-
ne w budowie ul. Leśnej „pod 
lasem”, która od ponad 20 lat 
nie ma należnej prawem drogi? 
Obecny zarządca budynku SM 
Gardno przejął majątek wraz z 
jego planem zagospodarowania, 
a jego błędy są nadal nierozwią-
zane. Myślę, że w przypadku hi-
storycznych zachowań, nie nale-
ży się obrażać na siebie wzajem-

nie, lecz współpracować na rzecz 
dobra wspólnego. 

Z poważaniem i samorządowym 
pozdrowieniem Halina Saja

Ul. Jana Pawła II stała się główną 
trasą dojazdową na budowę

Jak widać na tym zdjęciu nie tylko 
ul. Jana Pawła II ucierpi na wsku-
tek prac budowlanych, samochody 
ciężarowe niszczą również drogę 
przy ul. Racibora
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Pomorzanin II, powiększa przewagę

Zabrakło sędziego...
Pomorzanin II Nowogard w sobotę (13 kwiet-
nia), pokonał w Łosośnicy Jastrząb 0:1 i umoc-
nił się na pozycji lidera w swojej grupie B Kla-
sy. W sobotnim pojedynku nie zabrakło walki i 
ambicji, którą wykazywały się zespoły- zabra-
kło natomiast arbitra...

Jastrząb Łosośnica - Pomorzanin II Nowogard 0:1 (0:1) `Jarosław Kaczmarek
Skład Pomorzanina II: Krzysztof Haberski - Grzegorz Skrzecz (Adrian Kram), Jarosław Fijałkowski, Ma-

ciej Grzejszczak, Rafał Podbiegło, Dariusz Iwaniuk (Tomasz Łysiak), Jarosław Kaczmarek, Max Pokorski (c), 
Przemysław Laszkiewicz (Jakub Szczypień) - Dawid Kurek, Damian Adameczek (Andrzej Piotrowicz).   

Trener drugiego zespołu, Ja-
rosław Kaczmarek, miał ciężki 
orzech do zgryzienia. W Łoso-
śnicy nie mógł skorzystać z ta-
kich piłkarzy jak: Grzegorz Żyła, 
Artur Jurczyk, Tomasz Szafran, 
Marek Podbiegło, Krzysztof Do-
manowski, Michał Cyran, Szy-
mon Chmielnicki. Braki kadro-
we nadrobili juniorzy, w pierw-
szym składzie zagrał Rafał Pod-
biegło oraz Damian Adameczek. 
Zanim rozpoczął się mecz, do-
szło do niemałego zamieszania. 
Okazało się bowiem, że na mecz 
nie dojechał...sędzia! Przed-
stawiciele drużyn dzwonili do 
związku, w celu rozstrzygnię-
cia niecodziennej sytuacji. Oka-

zało się, że w takim przypad-
ku organizator meczu ma obo-
wiązek wystawić sędziego (na-
wet jeśli ten nie będzie potrafił 
sędziować). Jeśli tego nie zrobi 
lub zespół gości nie zgodzi się 
wyjść na boisko, w takiej sytu-
acji- otrzyma walkowera. Pomi-
mo tak absurdalnej sytuacji, Po-
morzanin zgodził się, żeby mecz 
sędziował jeden z mieszkańców 
Łosośnicy. Trzeba w tym mo-
mencie przyznać, że starał się on 
sędziować jak najbardziej obiek-
tywnie, za co należy się klubo-
wi z Łosośnicy podziękowanie. 
Brawa należą się również go-
ściom z Nowogardu, którzy mo-
gli wygrać ten mecz walkowe-

rem- jednak woleli uczynić to 
w sportowej rywalizacji. Trener 
Kaczmarek zdecydował się grać 
z cofniętym stoperem, w środku 
pomocy zagrał natomiast Max 
Pokorski, na którym z racji peł-
nionej funkcji kapitana ciąży-
ła podwójna odpowiedzialność. 
Pokazał tym meczem, że może 
zagrać na wielu pozycjach. Dużą 
niespodzianką było wystawienie 
w pierwszym składzie juniora 
Damiana Adameczka, który zo-
stał włączony do składu w ostat-
niej chwili. Był to przysłowiowy 
strzał w dziesiątkę! Swoją szyb-
kością i zdecydowaniem, 17 let-
ni Adameczek sprawiał sporo 
kłopotów obrońcom Jastrzębia. 

Pomorzanin grał bardzo ambit-
nie i z wielką determinacją. W 
pierwszej połowie goście prze-
ważali, stwarzając kilka świet-
nych okazji do zdobycia gola. 
Bramkę na wagę 3 punktów zdo-
był niezawodny Jarosław Kacz-
marek, który umieścił piłkę w 
siatce strzałem głową, po rzucie 
rożnym wykonywanym przez 
Adameczka. Po zmianie stron 
Pomorzanin cofnął się do defen-
sywy, gdzie umiejętnie rozbijał 
ataki przeważających gospoda-
rzy, i do ostatniego gwizdka wy-
nik nie uległ zmianie. Godnym 
podkreślenia jest fakt, że w tym 
meczu zagrało w drugim zespo-

le 3 juniorów, a zespół zagrał 
w tym składzie po raz pierw-
szy. Oprócz Adameczka, świet-
ną partię rozegrał również Rafał 
Podbiegło, który był zaporą nie 
do przejścia dla rywali. Po tym 
meczu, jednak na słowa uzna-
nia zasługują wszyscy, ponieważ 
u każdego z zawodników widać 
było pełne zaangażowanie. Po-
morzanin II powiększa przewa-
gę nad rywalami już do 6 punk-
tów, i wydaje się być na właści-
wym „kursie” do A Klasy. Przy 
artykule komplet wyników oraz 
aktualna tabela.

KR     

B Klasa Szczecin gr.1 2012/2013
10 kolejka:
Jastrząb Łosośnica - Pomorzanin II Nowogard 0:1
Bałtyk Międzywodzie - Zieloni Wyszobór  4:0
Huragan Wierzchosław - Prawobrzeże Świnoujście 0:3
Pomorzanin II Przybiernów - Znicz Wysoka Kam. 6:6
Gardominka/Polonia II Mechowo - Zalew Stepnica 6:3

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Pomorzanin II Nowogard 10 25 36 10 8 1 1
2 Prawobrzeże Świnoujście 10 19 28 20 6 1 3
3 Pomorzanin II Przybiernów 10 19 27 19 6 1 3
4 Jastrząb Łosośnica 10 16 28 16 5 1 4
5 Znicz Wysoka Kamieńska 10 14 23 23 4 2 4
6 Zalew Stepnica 10 13 27 24 4 1 5
7 Bałtyk Międzywodzie 10 13 20 38 4 1 5
8 Gardominka/Polonia II Mechowo 10 12 29 36 4 0 6
9 Huragan Wierzchosław 10 9 16 29 3 0 7
10 Zieloni Wyszobór 10 6 14 33 2 0 8
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Zarząd Koła „Tęczak” 
INFORMUJE członków Koła,

że wyjazd na zawody wędkarskie planowany na 
dzień 7.04.2013 przełożono na dzień 21.04.2013 r.

na godz. 6.00 z ul. 5 Marca.

Przepraszamy wędkarzy, że zawody nie odbyły się
w planowanym terminie z przyczyn
niezawinonych przez organizatora

Zarząd Koła

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

KUPIĘ SILNIKI
elektryczne, spalinowe, spawarki, 
części samochodowe - stan bez 

znaczenia.  
Niesprawne, stare, zniszczone.

Tel. 510 815 498

WTOREK 16.04
Zupa kalafiorowa
Roladka drobiowa z pieczarkami ziemniaki, surówka
ŚRODA 17.04
Krupnik zabielany
Pierogi ruskie okraszone skwarkami i cebulką
CZWARTEK 18.04
Biały barszczyk z jajkiem
Gulasz wieprzowy, kasza, ogórek kwaszony
PIĄTEK 19.04
Zupa z zielonego groszku
Morszczuk panierowany, ziemniaki, surówka

OBIADY RÓWNIEŻ Z DOSTAWĄ DO DOMU!!!
 ZAMÓW TEL. 91 392 24 24 / 608 053 371

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty 
organizacji przyjęć okolicznościowych, zapewniamy profesjonalna 

obsługę oraz menu dopasowane do potrzeb klienta.

SKUP ZBOżA  
W REDLE

żyto, pszenżyto
szybka płatność

tel. 603 055 292

Trawniki, 
ogrody, ogrodzenia, 

brukarstwo
www.trawnikizrolki.com.pl

tel. 669 342 893

PROMOCYJNE ZESTAWY 
OBIADOWE 12 zł

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

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

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

Pomorzanin wygrywa w Moryniu

Miklas nie do zatrzymania
W sobotę (13 kwietnia) piłkarze Pomorzanina uda-
li się w blisko 120 km podróż do Morynia, aby wal-
czyć z tamtejszym Morzyckiem o pierwsze punk-
ty w rundzie wiosennej. Długa podróż nie wpłynę-
ła negatywnie na nowogardzkich piłkarzy, którzy 
zdecydowanie lepiej prezentowali się od rywali, 
czego potwierdzeniem niech będzie zwycięstwo 0:2. 

Morzycko Moryń – Pomorzanin Nowogard 0:2 (0:0) `67 Maciej Gołdyn, `81 Krystian Miklas
Skład Pomorzanina: Mateusz Krupski – Konrad Winczewski, Michał Soska (c), Paweł Łuczak, Na-

tan Wnuczyński – Maciej Dobrowolski, Gracjan Wnuczyński, Kamil Młynarczyk (Maciej Gołdyn), 
Adam Tomaszewski, Dominik Wawrzyniak (Dawid Langner) – Kamil Lewandowski (Krystian Miklas).

Pomorzanin zdecydowanie przeważał w pierwszych minu-
tach meczu, niewiele zabrakło 
Lewandowskiemu do zdobycia 
najszybszej bramki w tym se-
zonie. Dokładnie w 45 sekun-
dzie Tomaszewski idealnie po-
dał prostopadle do niepilno-
wanego Lewandowskiego, któ-
ry przyjął piłkę i uderzył z 15 
metrów, ta poszybowała jed-
nak kilkadziesiąt cm nad spo-
jeniem słupka z poprzeczką. 
Gospodarze grali ostro, stąd 
mnóstwo okazji dla gości na 
dośrodkowania. W następnych 
fragmentach meczu, Pomorza-
nin oddał jeszcze dwa strzały 
z dystansu, natomiast gospo-
darze po raz pierwszy zagro-
zili w 26 minucie. Wówczas 
po dośrodkowaniu w pole kar-
ne, Mateusz Krupski wyszedł 
na przedpole, i został uprze-
dzony przez piłkarza Morzyc-
ka, na szczęścia futbolówka 
minęła bramkę. To był jedyny 
błąd Krupskiego w tym me-
czu, przez pełne 90 minut był 
pewnym punktem zespołu. W 
30 minucie drugie ostrzeżenie, 
gospodarzy- napastnik z Mo-
rynia dochodzi do dogodnej 
sytuacji, ale strzela wysoko nad 
bramką. Do końca pierwszej 
części gry nic już się nie działo, 
gra się wyrównała i zaostrzy-
ła. Pechowego urazu nabawił 
się Kamil Lewandowski, który 
już w 44 minucie został zmie-

niony przez Krystiana Miklasa. 
Po przerwie na boisku pojawił 
się również Maciej Gołdyn- jak 
się później okazało, trener To-
masza Surma tego dnia miał 
nosa do zmian. W 61 minu-
cie Tomaszewski znów popi-
suje się idealnym podaniem w 
„uliczkę”, tym samym wypusz-
cza w bój Miklasa. Napastnik 
Pomorzanina przez kilkanaście 
metrów walczy bark w bark z 
rywalem, wpada w szesnast-
kę i upadając trąca jeszcze pił-
kę obok bezradnego golkipe-
ra. Niestety, futbolówka mija 
bramkę gospodarzy. W 63 mi-
nucie Dobrowolski otrzymuje 
żółtą kartkę, a Morzycko wy-
konuje rzut wolny z 25 metrów 
na wprost bramki Krupskie-
go. Potężne uderzenie o cen-
tymetry mija „okienko” bram-

ki gości. W 67 minucie Pomo-
rzanin wreszcie dopiął swego. 
Paweł Łuczak już nie raz udo-
wodnił, że potrafi wrzutem 
z autu idealnie zacentrować, 
przykładem niech będzie asy-
sta z meczu z Klonem Krzę-
cin. Tym razem prawy obroń-
ca Pomorzanina wrzucił piłkę 
z autu na głowę Gołdyna, któ-
ry stojąc tyłem do bramki ude-
rzył ją tak, że ta wysokim lo-
bem wpadła pod poprzeczkę. 
Morzycko jeszcze raz stworzy-
ło sobie groźną sytuację. Po do-
środkowaniu w pole karne, je-
den z miejscowych zgrał na 16 
metr, a tam jego kolega z dru-
żyny oddał groźny strzał, któ-
ry minął słupek. W 81 minucie 
Pomorzanin wyprowadza de-
cydujący cios. W środku pola 
piłkę przejmuje Dobrowolski, 

Konrad Winczewski (w walce o piłkę) był nie do przejścia dla piłkarzy Mo-
rzycka, natomiast Maciej Dobrowolski (z lewej) dzielił i rządził w środku pola
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Uwaga wędkarze Koło Miejsko-Gminne nr 36 
organizuje w dniu 21.04.2013 zawody wędkarskie 

o mistrzostwo koła w Kamieniu Pomorskim. 
Zapisy w sklepie „Wędkarz” do dnia 18.04.2013 r. startowe 15 zł.
      Zarząd

Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana

organizuje pielgrzymkę
w dniach 26-27.04.2013 r.

na trasie Nowogard - Rokitno
(z kolacją i noclegiem)

I etap Świebodzin - pod statuę Chrystusa Króla
II etap Paradyż - obiad i powrót do Nowogardu.

Koszt pielgrzymki 150 zł. Wyjazd na pielgrzymkę w dniu 26.
o godz. 12.00 spod kościoła pw. św. Rafała Kalinowskiego.

Zarząd - Barbara Gontarska

Wynajmę łóżko rehabilitacyjne 
z regulacją dla osób chorych – leżących

Telefon nr 694 161 232

PRAWIDŁOWE ROZWIĄZANIE 
KRZYżÓWKI i NAGRODZENI

Rozwiązanie krzyżówki nr 27
Pogody kwietniowe, słoty majowe
Janina Grudzińska, Grażyna Siedlecka, Aneta Tamborska, Re-

nata Dumańska, Zofia Górecka, Pelagia Feliksiak, Wiktoria Woź-
niak, Anna Molka, Agnieszka Skowrońska, Alicja Wypych, Anna 
Husarz, Stanisława Pokorska, Danuta Borowik, Barbara Bartosik, 
Halina Szwal, Danuta Skowron, Danuta Domagalska, Aneta Da-
nowska, Zdzisława Chocian, Jolanta Rudzińska, Andrzej Lesz-
czyński, Mirosława Rutkowska, Iwona Kochelska

Zwycięzcy: Grażyna Siedlecka, Wiktoria Woźniak, Danuta 
Skowron

Dla najmłodszych: Widokówka
Wiktor Duraj, Weronika Żyta, Julia Tamborska, Igor Grenda, 

Kacper Dąbrowski, Julia Furmańczyk, Zuzanna Bortnik, Karol So-
wiński, Magdalena Skowrońska, Jagoda Rudzińska, Piotr Górski

Zwycięzca:   Piotr Górski - zapraszamy po odbiór bonu do re-
dakcji.

PRZEPRASZAMY zainteresowanych Czytelników

Sprzedam!!!
 Recykling 

ceglany 
oraz betonowy. 

Możliwość dostawy 
do klienta. Miejsce 

składowania Gryfice.

Kontakt 
tel. 609-532-701

„KOPYCIŃSKA”
AUTONAPRAWA (obok PZM)
- SZYBY - sprzedaż, montaż, naprawa
- OPONY - nowe i używane
- NAPRAWA układu zawieszenia 
                         układu hamulcowego auta
- REGENERACJA tarcz samochodowych

ZAPRASZAMY

tel. 531 026 839 • www.autonowogard.pl

ma przed sobą Miklasa, któ-
remu towarzyszy dwójka de-
fensorów. Dobrowolski chwi-
lę wyczekuje na odpowiedni 
moment, i podaje prostopadle 
do Miklasa, obrońcy Morzyc-
ka stają w miejscu sygnalizu-
jąc pozycję spaloną- nic z tych 
rzeczy, i Miklas biegnie sam na 
bramkę gości. Napastnik Po-
morzanina mija bramkarza i 
pozostaje już mu tylko skiero-
wać piłkę do pustej bramki… 
To jednak nie było do końca 
takie łatwe, gdyż bramkarz go-
ści złapał Miklasa w pół, uwie-
sił się na nim sprowadzając do 
parteru! Popularny „Mały”, ku 
zdziwieniu wszystkich, ani my-
ślał przewracać się (werdykt 
mógł być jeden: czerwona kart-
ka dla bramkarza i rzut karny) 
i walczy o zdobycie gola, sędzia 
stosuje przywilej korzyści- w 
końcu Krystian Miklas zdołał 
się podnieść i zamieścić piłkę 
w bramce. Skąd taka chęć zdo-
bycia gola z gry? Wyjaśnił to 
sam Miklas zaraz po meczu. To 
prawda, że w każdej innej sy-
tuacji przewróciłbym się, była-
by czerwona kartka i karny, ale 
przed tym meczem założyłem 
się z „młodym” ( Z Patrykiem, 

synem Krystiana dop. Red. ), że 
strzelę gola, i dlatego tak „wal-
czyłem” z bramkarzem. Tego 
gola oczywiście dedykuję Patry-
kowi. Nie zdradzę o co się zało-
żyliśmy, ale on również w swoim 
meczu zdobył bramkę, zatem 
nikt nie wygrał, ani nie prze-
grał (śmiech). Do końca meczu 
wynik nie uległ zmianie, dru-
gą żółtą kartkę i w efekcie czer-
woną, obejrzał Maciej Dobro-
wolski, który wraz z Konradem 
Winczewskim i Gracjanem 
Wnuczyńskim, rozegrali świet-
ne zawody. Pracowali na całym 

boisku, i to głównie dzięki nim 
Morzycko kompletnie nie po-
trafiło znaleźć pomysłu na Po-
morzanina. Cieszy wynik i gra, 
do tego bezpośredni rywale o 
awans tracą punkty. Wygrała 
tylko Odra Chojna, i to w bar-
dzo niecodziennych okolicz-
nościach. Goście z Płot otrzy-
mali 5 czerwonych kartek, i 
arbiter zakończył mecz przed 
czasem, przyznając Odrze wal-
kowera. Przy artykule prezen-
tujemy komplet wyników oraz 
aktualną tabelę. 

KR  

Liga Okręgowa Szczecińska 2012/2013
18 kolejka:
Ina Ińsko - Iskierka Szczecin-Śmierdnica 1:2
Victoria Przecław - Rega Trzebiatów 2:0
Ehrle Dobra Szczecińska - Świt Skolwin 0:1
Unia Dolice - Stal Lipiany 1:4

Zorza Dobrzany - Klon Krzęcin 2:1
Odra Chojna - Polonia Płoty     (walkower) 3:0
Odrzanka Radziszewo - Piast Chociwel 0:0
Morzycko Moryń - Pomorzanin Nowogard 0:2

Radość Krystiana Miklasa wraz z synem Patrykiem, którego jak zwykle 
nie zabrakło na meczu ojca

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Odrzanka AN-MAR Radziszewo 17 37 28 15 11 4 2
2 Pomorzanin Nowogard 16 34 31 16 10 4 2
3 Zorza Dobrzany 17 31 29 23 9 4 4
4 Odra Chojna 16 31 34 18 10 1 5
5 Unia Dolice 16 30 45 24 10 0 6
6 Świt Skolwin 17 29 27 18 8 5 4
7 Piast Chociwel 17 27 21 14 7 6 4
8 Morzycko Moryń 17 25 42 31 7 4 6
9 Victoria Przecław 16 24 24 26 7 3 6
10 Polonia Płoty 17 21 31 29 7 0 10
11 Ina Ińsko 17 21 18 26 6 3 8
12 Klon Krzęcin 16 21 29 48 7 0 9
13 Stal Lipiany 16 18 33 34 5 3 8
14 Iskierka Szczecin-Śmierdnica 17 17 26 29 5 2 10
15 Ehrle Dobra Szczecińska 17 7 23 49 2 1 14
16 Rega Trzebiatów 17 4 12 53 0 4 13
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

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

MARCOWE ZMAGANIA JĘZYKOWE

Szkolny konkurs wielkanocny
25 marca w ZSP odbył się konkurs wielkanocny z języka angielskiego i niemieckiego.

W konkursie wzięli udział przedstawiciele 7 
klas z języka angielskiego (I TŻ, I TE, I THO, I 
TH, II TŻ, III TH I III TE) oraz 4 klas z języka 
niemieckiego (I TE, II TI, II TŻ, III TH).

Uczniowie mieli za zadanie uzupełnienie tek-
stów słownictwem dotyczącym obchodów Świąt 
Wielkiej Nocy, rozwiązanie krzyżówek, wyszu-
kanie słów oraz napisanie różnic i podobieństw  
w obchodach świąt.

Zwycięzcy konkursu:
język angielski:
I miejsce – klasa III TH (J. Parszyk, A. Do-

niec, M. Janiak)
II miejsce – klasa III TE (D. Orłowski, M. Ła-

wicki, P Krysztofiak)
III miejsce – klasa I THO (K. Szczykutowicz, 

K. Kozłowska, M. Wiśniewska)
język niemiecki:
I miejsce – klasa I TE (J. Świercz, Ł. Jałowiec, 

P. Zawiślak)
II miejsce – klasa II TI (P. Koszela, P. Górzyń-

ski, M. Królikowski)
III miejsce – klasa III TH (K. Podleś, S. Dy-

narska, M. Wierszyło)
Konkurs przygotowany został przez na-

uczycielki języka angielskiego – Panią Danutę 
Adamczyk i Panią Mirosławę Szymaniak oraz 
nauczycielki języka niemieckiego – Panią Martę 
Portas i Panią Magdalenę Wojciechowską.

Prawdziwa burza mózgów

 Uczniowie z klasy III TE

„Pokaż nam język”
W dniach od 6 do 13 marca uczniowie naszej 

szkoły brali udział w I etapie konkursu „Pokaż nam 
język” – XIII Edycja „Społeczeństwo globalne – ko-
munikacja bez granic?” – organizowanym przez 
Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu wraz z Wydzia-
łem Ekonomicznym w Szczecinie. Zawody szkolne 
– I etap konkursu odbył się za pośrednictwem Inter-
netu. Wzięło w nim udział 44 uczniów – 32 z języka 
angielskiego oraz 12 z języka niemieckiego. Zawody 
szkolne polegały na udzieleniu odpowiedzi na 40 za-
mkniętych pytań testowych, odrębnych dla każdego 
z języków: angielskiego i niemieckiego.

Do etapu II – półfinału regionalnego zakwalifiko-
wało się 8 uczniów – język angielski: Krzysztof Ry-
baczek – III TI, Maciej Forgiel – II TM, Jakub Kryst-
kiewicz – I TI, Marta Przybylska – IV TŻ, język nie-
miecki: Katarzyna Kozłowska – I THO, Dawid Cie-
siński – IV TH, Aneta Grzejdziak – IV TŻ, Dawid 
Grygowski – IV THO.

26 marca w Szczecinie w Wyższej Szkole Banko-
wej odbył się II etap konkursu. Odbył się on w for-
mie testu pisemnego zawierającego 100 pytań spraw-
dzających znajomość języka i kultury krajów anglo- 
i niemieckojęzycznych (część 1) oraz dodatkowego 
pytania z zakresu tematycznego XIII edycji konkur-
su (część 2).

Naszej najlepszej ósemki też tam nie zabrakło. 
Uczniowie z języka angielskiego i niemieckiego pod 
opieką Pani Marty Potras i Pani Mirosławy Szyma-
niak walczyli o zajęcie jak najlepszych miejsc. Nikt 
nie zakwalifikował się do etapu III, ale wszyscy osią-
gnęli wysokie wyniki i godnie reprezentowali naszą 
szkołę.

Uczniowie wzięli również udział w warsztatach na 
temat szybkiego uczenia się i zapamiętywania. Opie-
kunowie uczniów mogli wziąć udział w warsztatach 
zorganizowanych przez Wydawnictwo Lektor Klett 
oraz Nową Erę. Marta Przybylska z klasy IV TŻ

 Uczestnicy konkursu

Dzień Języków Obcych w Goleniowie
Dnia 27.03.2013 roku uczniowie naszej szko-

ły wzięli udział w Dniu Języków Obcych, któ-
ry został zorganizowany  przez Zespół Szkół 
Ogólnokształcących w Goleniowie. W konkur-
sach    gramatyczno-leksykalnych oraz spraw-
dzających wiedzę o krajach anglo- i niemiecko-
języcznych, naszą szkołę reprezentowali:

- Jakub Krystkiewicz (I TI)
- Daniel Czyż (III TH)
- Szymon Kromiszewski (IV TŻ)
- Aneta Grzejdziak (IV TŻ)

- Natalia Kozłowska (I THO) 
- Rafał Synowiec (IV TI)
Aneta, jako reprezentantka klasy Technikum 

Żywienia, upiekła również apple pie, czyli tra-
dycyjny angielski jabłecznik. Po zmaganiach 
konkursowych mogliśmy posłuchać wystę-
pów młodych  goleniowskich zespołów i wyko-
nawców, a także obejrzeć przygotowany skecz. 
Opiekunką naszych uczniów w Goleniowie była 
nauczycielka języka angielskiego Pani Karolina 
Jaklińska - Czyżak. 
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

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

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

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

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

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Morfeusz - 91 577 66 85

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

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

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Dzień Niemiecki w ZSP

Wystawa wielkanocna
Z okazji Świąt Wielkanocnych w ZSP na łączniku zorganizo-

wana została wystawa kulturoznawcza na temat obchodów Wiel-
kiej Nocy w krajach anglo- i niemieckojęzycznych.

Wystawa przygotowana została przez uczniów naszej szkoły 
pod opieką nauczycielek: Marty Portas, Magdaleny Wojciechow-
skiej i Mirosławy Szymaniak. 

Wystawa na łączniku

Marta Przybylska z klasy IV TŻ

9 kwietnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych odbył się po 
raz kolejny Dzień Niemiecki, podczas którego uczniowie mogli 
pogłębić swoją wiedzę na temat krajów niemieckojęzycznych. Z 
tej okazji kilka dni wcześniej uczniowie przygotowali wystawę o 
krajach niemieckojęzycznych, którą można obejrzeć na łączniku.  
9 kwietnia w holu szkoły odtwarzano prezentację multimedialną 
poświęconą krajom niemieckojęzycznym. Dużym zainteresowa-
niem cieszył się również konkurs realioznawczy o krajach nie-
mieckojęzycznych obejmujący zagadnienia z geografii, historii, 
polityki, sportu i życia codziennego Niemiec, Austrii i Szwajca-
rii. Wyniki konkursu:

I miejsce – Aneta Grzejdziak (IV TŻ)
Katarzyna Kozłowska (I THO)
II miejsce – Patryk Kierasiński (I TŻ)
Daniel Danielczyk  (I TŻ)
III miejsce – Martyna Zaborek (II TE)
Jan Maciejczak     (II THO)

Uczniowie podczas Dnia Niemieckiego

Wystawa na łączniku

Wystawa w holu
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NIERUCHOMOŚCI

• Studio reklamy Vizart wynajmę 
pow. Reklamową 6,5x3m w No-
wogardzie przy ul. Warszawskiej 
11 od 13.06. tel. 605 522 340

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. Pił-
sudskiego 2a. 602 350 301

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 3. 
604 284 597

• Sprzedam lub zamienię na miesz-
kanie duży dom po kapitalnym 
remoncie na działce 1400 m2 
w miejscowości Glicko. Cena 
380.000 zł Tel. 692383706 

• Kupię mieszkanie bezczynszowe/ 
niskoczynszowe, min 3pokojowe, 
60-80m 791443026

• Sprzedam nowe, własnościowe, 
2 pokojowe mieszkanie, 58 m kw, 
na os. Gryfitów. Tel. 695 264 685

• Do wynajęcia lokal handlowy. – 
660143840 

• Sprzedam działkę budowlaną o 
pow. 1138 m2 w Żdżarach – 3km 
od Goleniowa + projekt, prąd na 
działce. Cena 59 tys. zł. Tel. 608 
673 811

• SPRZEDAM - mieszkanie 3 po-
koje III piętro 69, 60 m2, środko-
we przy ul: Bohaterów Warszawy 
Tel.663321366 vis avis PZM – otu.

• sprzedam mieszkanie bezczyn-
szowe 62 m2 z zabudowaniami i 
działką 600 655 365

• Sprzedam mieszkanie w Nowo-
gardzie i Dobrej, tel. 91-3910010, 
607607814

• Dom na wsi 130 m kw. z działką 
25 ar 153 000 zł, tel. 783 534 677

• Do wynajęcia pokój z aneksem 
kuchennym. Tel;607289286

• Sprzedam mieszkanie na wsi. Tel. 
517 726 665

• Sprzedam działkę ogrodową z al-
tanką nr 461 Nowogard, ul. 15 Lu-
tego, tel. 515 285 619

• Sprzedam pół domu parterowego 
blisko Nowogardu. 530 326 198

• SPRZEDAM działkę budow-
laną w Nowogardzie 0, 30 
h.Tel.693850197.

• SPRZEDAM działkę budowlaną 
zbrojoną 476 m 2, ul: Kosynierów 
cena 79 tys. zł Tel: 504 069 800.

• KUPIĘ ZA GOTÓWKĘ OBCIĄŻONE 
NIERUCHOMOŚCI tel. 508 312 261

• Sprzedam lub zamienię na więk-
sze kawalerkę 36 m. kw. tel. 
607 602 839

• Sprzedam 2/3 domu w Jenikowie 
+ ziemia 1,13 ha. Tel. 601 691 908

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojo-
we 77 m kw. w Łosośnicy w bloku, 
parterowe, bezczynszowe, ogrze-
wanie własne. Tel. 600 037 906

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje o 
pow. 64 m kw. w Goleniowie. Tel. 
887 137 129

• Sprzedam lub wynajmę mieszka-
nie 2 pokojowe 45,8 m kw., I pię-
tro, Nowogard. Tel. 607 648 049

• Sprzedam lub wynajmę mieszka-

nie 2 pokojowe w Nowogardzie. 
Tel. 664 012 380

• Sprzedam sklep w Płotach 
21.000 zł. Pełne wyposażenie. Tel. 
669 060 659

• Sprzedam mieszkanie 2 pokoje 
wraz z działką. Okolice Nowogar-
du. Tel. 519 831 511

• Wynajmę mieszkanie dwupoko-
jowe w Goleniowie. 601 927 982

• DOMY NA WSI – GRUNTY, GOSPO-
DARSTWA

• SPRZEDAJEMY, KUPUJEMY. TEL. 
660 206 833

• Wynajmę lokal 20 m na działal-
ność usługową w centrum, tel. 
508 105 332

• Warsztat stolarski kpl. wyposażo-
ny do wynajęcia. Tel. 605 336 228

• Sprzedam działki ok.. 8 aro-
we, budowlane w Nowogardzie. 
693850197

• Sprzedam część domu o pow. 
90 m2 z udziałem w 2/3 działki o 
pow. 0,25 ha z budynkami gospo-
darczymi w Strzelewie. Cena 85 
tys. zł. Tel. 503 126 505

• Sprzedam mieszkanie 3-pokojo-
we ul. Zamkowa wraz z garażem 
murowanym tel. 607804921

• Sprzedam mieszkanie trzypo-
kojowe 52,5 m2, II piętro w Cen-
trum, łazienka zmodernizowana i 
kuchnia w zabudowie. Cena 150 
tys. zł. 519 111 710

• Sprzedam dom, stan surowy, za-
mknięty, tel. 605 548 164

• SPRZEDAM – gospodarstwo rolne 
o powierzchni 50 ha z budynkami 
inwentarskimi przystosowanymi 
do chowu trzody chlewnej /1500 
szt./. Na terenie znajduje się rów-
nież zbiornik na gnojownicę i si-
losy zbożowe. Gospodarstwo po-
łożone jest w powiecie kamień-
skim - zachodniopomorskie. Tel; 
606356427.

• Sprzedam działkę pod budowę 
Wojcieszyn. 604 930 642

• Zamienię komunalne dwupoko-
jowe mieszkanie przy ul. Ponia-
towskiego na mniejsze komu-
nalne (kawalerkę) w Centrum. 
601 472 947

• Sprzedam mieszkanie w Węgo-
rzy. 669 775 546

• SPRZEDAM - nowy dom w Nowo-
gardzie  130 m2..Tel. 663366399

• Sprzedam mieszkanie cztero-
pokojowe w Nowogardzie lub 
zamienię na dwupokojowe. 
503 341 537

• Sprzedam nowy lokal pod sklep 
spożywczy na os. Gryfitów. tel. 
695 264 594, 695 264 685.

• Poszukuję pokoju przy samotnej 
osobie. 605 856 538

• Sprzedam dwie w obrębie Warn-
kowo 0,25 i 0,65. Tel. 609 245 816

• DO wynajęcia pom. handlowe 
150 m2. Tel. 609 245 816

• Sprzedam działkę o pow. 29a. 
8km. od Nowogardu woda, prąd 
17zł/m2. Tel. 691 050 537

• Działkę pod budowę blisko No-
wogardu 25 ar. Tel. 502 103 432

• Mieszkanie po remoncie do wy-
najęcia. Trzypokojowe w ścisłym 
Centrum miasta na parterze, ni-
skie koszty utrzymania. Cena do 
negocjacji. 502 632 628

• WYNAJMĘ -  od  zaraz komforto-
wą  kawalerkę  w  nowym  bu-
downictwie, umeblowaną. 850 zł    
+   opłaty. Tel:517633434. 

• SPRZEDAM   lub  wynaj-
mę  garaż  na  ul. Jana Pawła  II  
.Tel:607580172.

• Sprzedam  lub  wynajmę  miesz-
kanie  4 pokoje. Tel: 604441609.

• Do  wynajęcia  mieszkanie    42  m 
2 .Tel;511171392. 

• SPRZEDAM  - parter  domu  z piw-
nicami, duże  podwórko   z  gara-
żem.Tel;600809312, 604903853.

• OKAZJA – Pilnie  sprzedam łóż-
ko  piętrowe  dla trójki  dzieci . 
Stan   b.dobry  cena  300  zł. Tel; 
500160082.  Mogę przesłać  fotkę 

• Sprzedam działkę budowlaną 
uzbrojoną . 660 010 540

• Sprzedam garaż przy ul. Ponia-
towskiego 24. Tel. 602 521 671

• Sprzedam roczny garaż blaszak I 
gatunku, idealny na budowę lub 
na samochód, cena do uzgodnie-
nia, tel. 605 522 340

• Sprzedam mieszkanie 3-pokojo-
we ul. Zamkowa wraz z garażem 
murowanym tel. 607804921

• Sprzedam   mieszkanie 3 pokojo-
we  62 m2 . Tel: 600436364

• Garaż  do  wynajęcia  przy  ul;  
Zamkowej  .Tel: 508948888.

• Do   wynajęcia   mieszkanie  2  po-
koje. Tel: 793908098.

• WARSZTAT  STOLARSKI  Z  WY-
POSAŻENIEM  DO  WYNAJĘCIA.
TEL:605336228.

• Do  wynajęcia   mieszkanie  2 po-
koje.Tel: 697426905.

MOTORYZACJA

• Sprzedam mercedesa Benz, 
automat, benzyna, rok prod. 
1992, poj. 190. Stan b.db. Cena 
3200 do uzgodnienia. Kontakt 
660 229 504

• Sprzedam Audi A6, rok. prod. 97. 
Stan b.db. tel. 665 245 667

• Opony używane, markowe, róż-
ne rozmiary, sprzedam, tel. 
887 766 001

• Sprzedam forda osobowy, części 
do forda. 607 310 591

• Sprzedam Opla Astrę 1389 cm3, 
rok prod. 1998 przebieg 86 tys. 
601 157 822 cena do uzgodnienia

• MERCEDESA   123   sprzedam  . 
Tel;   /48/ 606276773.

• SPRZEDAM  -  WSK   125  zareje-
strowana , rok  prod.1986 .Cin-
guecento  rok  prod.1997. Tel:  
603388340.

• SPRZEDAM   -  Golf  3   1,9  TDi   
1995 r.  cena  4.500,00 zł  do  
uzgodnienia.Tel: 721805619.

• SPRZEDAM  -  Volkswagena  
Lupo    ,  rok. pr.1999.Benzyna. 
Tel;665566224.

• SPRZEDAM – Daewoo  Matiz  rok.
prod.12/2000.Benzyna  przebieg  
88tyś.Tel:665566224

ROLNICTWO

• Grykę sprzedam. Tel. 795 916 988

• Sprzedam grykę i słomę. 502 853 
573

• Sprzedam słomę w snopkach i. 
Tel. 782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL. 783678070

• Sprzedam tanio króliki. 
669 929 717

• Kupię mieszankę zbożową dla 
kur. 91 39 20 307

• Sprzedam prosiaki. Tel. 
888757586 

• ORKA, talerzówka / ciężka/, siew 
agregatem. Tel 608013995. 

• Ziemię rolną kilka hektarów tanio 
sprzedam. 889 133 882

• Sprzedam żyto paszowe i kaczki 
skubane francuskie. 511 696 751

• Kupię łubin, tel. 668 434 849

• Sprzedam kultywator Formsch-
mit 5,20 podwójny wałek. Cena 
do uzgodnienia tel. 601 860 644

• Sprzedam siano w kostkach ma-
łych. 500 835 336

• Sprzedam ziemniaki jadalne. 
518 488 713/714

• Sprzedam prosiaki. 888 757 586

• KURKI –NIOSKI odchowane po-
wyżej 8 tyg. Gospodarstwo 
Drobiarskie. Żabowo 13 . Tel: 
913910666.

• Sprzedam dwie jałówki Żabówko 
18. Tel. 605 092 517

• Sprzedam pług czteroskibowy  ki-
verland.509 589 636

• Sprzedam prosiaki 600 335 184

• Sprzedam kombajn ziemniaczany 
„ANNA”. Tel. 600 345 068 po 16.00

• Sprzedam obornik. 793 908 098

• DRZEWA OWOCOWE I  OZDOB-
NE - bardzo duży  wybór  poleca  
Szkółka  w  Karsku. Tel:606106142.  

• ODDAM   -   w  dobre  ręce  parkę   
2  m-czne  szczeniaczki  rasy  kun-
del. Tel;504525966.

• Sprzedam  klacz  ze  źreba-
kiem cena  do  uzgodnienia.
Tel;785563315,  913925147.

• Sprzedam pług trzyskibowy Pol-
ski, cena 500 zł do negocjacji. 
663 349 053

• SPRZEDAM – kopaczkę  ziemnia-
czaną  dwurzędową , redelka  i  sa-
dzarkę .Tel; 661751296.

USŁUGI

• Usługi transportowe do 1 tony, 
Bus skrzyniowy i kryty. Tel. 
693 716 085.

• Firma Usługowa „Zielona”. Wyna-
jem sal na: konferencje, zebrania, 
szkolenia. Tel. 91 39 26 691.

• Usługi transportowe IVECO dostaw-
cze + laweta + bus osobowy do 9 
os. Tel. 609 931 915, 607 580 172.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANE-
LI PODŁOGOWYCH I INNE DROB-
NE NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA 
RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 22 
70

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. Zielo-
na 3. 91 39 20 714

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

• Bruk-lin układanie kostki bruko-
wej. Tel. 607 083 893, www.bruk-
-linnowogard.com.pl

• Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695 085 470; 
91 39 72 575

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

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty., 
bindowanie, wydruki A3-A4 ko-
lor, ksero A3-A4 - kolor, lamino-
wanie A3-A4. Tylko u nas najwięk-
szy wybór okładek. Nowogard, ul. 
700 Lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). Tel. 605 522 340.

• Transport BUS-MAX. 784 053 493

• Usługi remontowo-budowlane, 
docieplenia. 784 053 493

• Przepisywanie prac (magisterskich, 
licencjackich, innych), dokumen-
tów, CV, listów motyw. innych. Wy-
druki, Ksero, także kolor. Szybko i 
Solidnie. Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). tel 605 522 340. 

• Usługi koparko- ładowarką No-
wogard. 514172446 

• Remonty i wykończenia. 
601 567 369

• Nauka j. niemieckiego i angiel-
skiego. Szkoła Języków Obcych 
„GERMANIC” Tel. 607  545  991, 
www.niemieckinowogard.pl

• Kurs j. niemieckiego, 2 m-czny, 
popołudniowy, rozpoczęcie 
22.04., „GERMANIC” Tel. 607  545 
991 

• Mycie okien. 507 984 623

• J. angielski - 697583403 

• Fast – Driver, tanie usługi trans-
portowe tel. 721 230 990

• Malowanie, szpachlowanie, pane-
le.Tel.788566432 

• Pogotowie budowlane. Tel. 
506040641 

• Układanie Polbruk i kamie-
nia. Solidnie, fachowo i tanio. 
669 589 863

• Organizowanie kuligów konnych 
Tel.607739866. 
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REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E;  
12:25E;   13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E;  
11:55E;  14:00E;  15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL.   607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW
SZCZECIN
5.07 (D), 6.20 (1), 7.52, 10.57 (D), 12.48 (2), 14.59 (3), 

16.50. 18.48.

KOŁOBRZEG
7.50 (1), 10.03 (2), 11.49, 13.57 (D), 15.49, 17.47 (3), 20.33

LEGENDA;
D - w dni robocze 
1 -  pon. do soboty.
2 - w soboty, niedziele i święta
3 - oprócz soboty.

SKŁAD 
DREWNA 

BUDOWLANEGO 

KULICE 2A
więźba dachowa, 

krawędziaki, deska, 
łata, kontrłata

Cena producenta
Tel. 726 169 098

ZAPRASZAM

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2,4,6); 9:10(1,3,5,7); 10:05(A); 10:30(A,7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A,7); 14:05(A); 14:20(A,7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A,7); 16:50(A); 17:50(A,7); 18:20(A,7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A,7); 9,00(7,R); 9:25(A); 10:05(A,7); 10:40(A,7); 
11:40(A); 11:55(A,7); 12:20(A,7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A,7,R); 14:20(7); 14:30(1,3,5,7); 
14:35(2,4,6); 14:45(A,7); 15:15(A,7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A,7); 18:05(A,7,R); 19:05(A,7); 
19:25(A,7); 19:40(A,7); 20:15(A,7),
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A,7); 9:45(7,R); 10:10(A); 10:50(A,7); 
11:29(A,7); 12:26(A); 12:41(A,7); 13:05(A,7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A,7,R); 15:05(7); 
15:15(1,3,5,7); 15:20(2,4,6); 15:30(A,7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A,7); 18:50(A,7,R); 
19:50(A,7); 20:10(A,7); 20:35(A,7); 21:00(A,7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD
Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piąt-
ku oprócz świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świę-
tami; 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, 
czwartki, soboty oprócz świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz 
świąt; R – kurs do Reska

Naziemna 
Darmowa Telewizja Cyfrowa 

Programowanie kablówki. 
Kino Domowe – Instalacja. 

Tel. 602 698 253

Kino „ORZEŁ”
zaprasza

19.04.2013 godz. 19.00
20.04.2013 godz. 19.00
21.04.2013 godz. 19.00

NIEULOTNE
Dramat społeczny, Hiszpania, 

Polska 2013, 90’

12 zł , 11 zł ulgowy, od lat 15

26.04.2013 godz. 19.00
27.04.2013 godz. 19.00
28.04.2013 godz. 19.00

DAJĘ NAM ROK
Komedia romantyczna, Wlk. 

Brytania, 2013, 97’

12 zł, 11 zł ulgowy, od lat 15

• Remonty mieszkań w środku i na 
zewnątrz - 794 115 153 

• Remonty mieszkań - solidnie. 
Tel.507369956

• TRANSPORT – PRZEPROWADZKI 
szybko – tanio. Tel.696138406

• DUR - DACH pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141

• Dachy, docieplenia. 785 562 104

• Docieplanie budynków, malowa-
nie, szpachlowanie, glazura, hy-
draulika, regipsy, adaptacja pod-
daszy, tel. 600 626268

• TANIE SPRZĄTANIE biur, domów, 
mieszkań, osiedli, mycie okien, 
porządki w ogrodzie tel. 721 
230 990

• Kompleksowe remonty miesz-
kań, regipsy, szpachlowanie, 
malowanie, panele, terako-
ta, glazura, instalacje wodne, 
centralne ogrzewanie, szyb-
ko solidnie. Tel. 724  814  797, 
694 196 159

• ZAKŁAD RADIOWO – TELEWIZYJ-
NY NAPRAWA sprzętu RTV, Ko-
smalski ul; Poniatowskiego 7.Tel. 
913921110, 603584553

• Ocieplenie, remonty i dachy, tel. 
692 562 306

• Korepetycje matematyka: SP, 
gimnazjum. 532 557 381

• Naprawa , regulacja okien , drzwi 
PCV i drewna - 695181070 –

• Zamów fryzjera do domu. Tel. 
693 515 032

• Usługi remontowo – budowlane 
wykonam, daję gwarancję na wy-
konaną pracę. 608 364 330

• NAPRAWA  SPRZĘTU  RTV  ul: 
Kazimierza  Wielkiego  7  , tel. 
913920737  

• Usługi   remontowe. Tel.  
789146025  

• ROLETKI  I MOSKITERY. Tel: 
695181070. 

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe, emerytalne – Niemcy, 
Holandia, Anglia, Irlandia, Dania, 
Belgia, Austria, Włochy, Norwe-
gia, USA. Tel. 71 385 20 18 lub 601 
759 797

• PODEJMĘ pracę - kierowca C+E 
z kraj lub Europa z doświadcze-
niem. Posiadam podstawowe 
ADR. Tel. 663965088 

• Młody mężczyzna poszukuje pra-
cy od zaraz 663 565 516

• Przyjmę do pracy handlowców i 
doradców klienta. 609 158 106

• Zatrudnię murarza, zbrojarza, be-
toniarza. 695 264 594

• Przyjmę do pracy barmana/bar-

mankę, recepcjonistę/recepcjo-
nistkę. 507 953 705; 507 951 331

• Młoda mama zaopiekuje się Two-
im dzieckiem. 661 196 022

• Przyjmę stolarza. 608 395 069

• Zatrudnię pomoc kuchenną. 
693 521 211

• Zatrudnię do prac porządkowych 
785 563 315

• Przyjmę  do  pracy  panią  do 
sprzątania  na  sezon letni w  Po-
bierowie.W czasie  od  VI-IX. 
Tel:663594001.

• Przyjmę  do  pracy  panią  na sta-
nowisko  sprzedawca w  Pobie-
rowie  na sezon  letni  od  VI-IX. 
Tel;726666000.

• Przyjmę do pracy lakiernika lub 
pomocnika lakiernika samocho-
dowego. 91 39 20  303; 605  276 
271

INNE

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

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, 
srebrna, 4 elementy: wzmac-
niacz, tuner przestrojony, ko-
rektor, deck szuflada, stan ideal-
ny, używana sporadycznie, cena 
780 zł do uzgodnienia. tel. 605 
522 340.

• Sprzedaż drewna kominkowe-
go i opałowego atrakcyjna cena 
- 726 649 215 

• SPRZEDAM - DREWO KOMINKO-
WE I OPAŁOWE.TEL 667788820

• Sprzedam klatki na króliki wraz z 
kotnikami. 507 198 932

• 43 / 44 - Sprzeda drewno, ga-
łęziówkę i zrębki opałowe. Tel 
509821040

• Drewno opałowe, kominko-
we, gałęziówka, sprzedam, tel. 
772 050 889

• TANIO - Sprzedam dwa fotele i 
ławę.Tel.507228736.

• Karp kroczek sprzedam. 91 39 
18 297

• Owczarek niemiecki, pięciomie-
sięczny, mocna budowa, ładni ro-
dzice na miejscu, tel. 91 392 18 28

• Sprzedam wypoczynek kana-
pa + 2 fotele cena 600 zł. Tel. 
504 703 568

• Oddam psy labradory 8-tygo-
dniowe. Tel. 535 158 948

• Zadbaną meblościankę pokojo-
wą sprzedam. Cena 250 zł. Tel. 
609 541 122

• Stanowisko wolne w salonie fry-
zjerskim dla manicurzystki. Tel. 
91 392 35 40

• Sprzedam Vibra Max 250 zł. Tel. 
609 931 915

• Sprzedam na opał oflisy tartacz-
ne pocięte w klocki lub w cało-
ści do samodzielnego pocięcia. 
514 740 538

• PIECE GAZOWE c.o. wiszące z 
Niemiec firmy Vaillant wysoka ja-
kość do mieszkania, domu, skle-
pu, restauracji, zakładu fryzj. tyl-
ko ogrzewanie różne powierzch-
nie cena od 800 zł montaż 300 
zl piece dwufunkcyjne cena od 
1.000 zl montaż 400 z gwaran-
cja serwisowa + roczne przeglą-
dy kontrolne, naprawy oraz elek-
tryczne przepływowe podgrze-
wacz wody użytkowej 18-21kw 
na prąd 380V cena od 200 zł tel. 
691 686 772

• Transformator spawalniczy 
380V (buczek); teownik hutni-
czy 30x30x6; szkło 3mm 60x130; 
kontownik 40x40 i kontownik 
45x45 sprzedam. 788  685  194; 
600 155 342

• SPRZEDAM  -   sypialnię  białą . 
Tel:510243843

• S K U P - PIŁ NIESPRAWNYCH, ZA-
TARTYCH STIHL – HUSQVARNA, 
Cena 100zł.Tel. 721668245

• Kupię płyty chodnikowe. Tel. 
721 668 245

• SPRZEDAM   2  kanapy  1  szt/200 
zł.Tel:721091634.

• Sprzedam palety używane, cena 
do uzgodnienia, tel. 605 522 340

• OKAZJA – Pilnie  sprzedam łóż-
ko  piętrowe  dla trójki  dzieci . 
Stan   b.dobry  cena  300  zł. Tel; 
500160082.  Mogę przesłać  fotkę

• Sprzedaż  podbitki  dacho-
wej  /drewniana / tanio .Tel: 
726169098. 
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(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

POżYCZKA
Szybko, Tanio, Profesjonalnie

od 10 000 zł
• Specjalna oferta dla zadłużonych
• Dla osób fizycznych i  prowadzących 

działalność gospodarczą  
(nie wymagamy zaświadczeń z ZUS i US)
Tel. 91 818 25 36 • kom. 730 851 444

Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

TYGRYSEK

BAWIALNIA
dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA 
tel. 504 872 700 Z DOWOZEM DO KLIENTA

Sprzedam nowe, własnościowe,  
2 pokojowe mieszkanie o pow. 58 m2 
w Nowogardzie na ulicy Racibora I 4

KONTAKT:                PIB „PRO-BUD s.c.
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14
tel.: 91 39 25552; 783 570 056    www: probud-nowogard.pl

DANCING

KAMENA
zaprasza  na

w piątek 19 kwietnia 2013 r.
Cena 99 zł od pary  (konsumpcja + alkohol)  

 Info i rezerwacja: tel. 91 39 22 225 
Zapraszamy codziennie 24 h

Oferujemy: śniadania, obiady, kolacje
Pokoje gościnne  •  Danie dnia już od 10 zł

K O M U N I E  W O L N E  M I E J S C A

Szybka pożyczka  
na Twoją kieszeń!

Provident Polska S.A.

600 400 288
Zadzwoń lub wyślij SMS o treści M

Koszt połączenia i SMS-a wg taryfy operatora

Zadzwoń!

Wychowanek Pomorzanina  
w III lidze norweskiej

Rafał Mendyk  
podpisał kontrakt!
Jak informowaliśmy pod koniec lutego br. wychowanek Pomorzanina Nowo-
gard Rafał Mendyk, przechodził testy w zespole Floro SK występującym w III 
lidze norweskiej. Po serii gier kontrolnych oraz obozie przygotowawczym, wło-
darze norweskiego klubu zdecydowali się zatrudnić młodego mieszkańca No-
wogardu.

Udało nam się już oficjalnie potwierdzić podpisanie kon-
traktu. Rafał Mendyk, jak sam przyznawał, nie był pewien czy 
norweski zespół będzie chciał go zatrudnić. Odpowiedź mia-
ły dać liczne testy, które wychowanek Pomorzanina przecho-
dził w Norwegii. Ostatecznie decyzja została podjęta i w ubie-
głym tygodniu Rafał Mendyk złożył swój podpis na kontrak-
cie. Udało nam się skontaktować z nowym piłkarzem Floro 
SK i przeprowadzić z nim wywiad, który ukaże się w piątko-
wym wydaniu DN. Wychowankowi nowogardzkiego klubu 
gratulujemy oraz życzymy, aby w Norwegii jeszcze bardziej 
rozwinął swoje umiejętności piłkarskie.

KR
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

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

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Zawiadamiamy, 
że w Nowogardzie 

rozpoczęła działalność  

Kancelaria 
Radców  

Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca Prawny 
Radosław Górski oraz Radca  Prawny 
Paweł Iwan. Kancelaria mieści się przy  
Pl. Wolności 9, budynek dawnego 
hotelu „Cisy”, pokój nr 8 (parter). 

Telefony do Kancelarii: 
788-802-101, 694-403-733

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

Soczewki 
barwione - 20%

Słoneczna promocja

środy i piątki 
specjalistyczne badanie wzroku

Zostałeś poszkodowanym w wypadku jako
kierowca, pasażer, pieszy, rowerzysta?

Twoje małoletnie dziecko zostało poszkodowane?
Straciłeś kogoś bliskiego w wyniku wypadku?

• Pokrywamy wszystkie koszty związane z prowadzeniem sprawy 
• Wynagrodzenie za naszą pracę pobieramy dopiero po skutecznym
  wyegzekwowaniu odszkodowania na rzecz naszego Klienta.

Nowogard, ul. 700 Lecia 6A,  tel. 91 391 01 17
Goleniów, ul. Konstytucji 3 Maja 30,  tel. 91 407 17 94

Zgłoś się do nas: 

Kancelaria Odszkodowawcza RUBIKON

s. 2 s. 5 s. 9

Potrącony 
na przejściu

Co tu 
będzie?

ul. Boh. Warszawy 4b
Nowogard

tel. 532 512 703 

Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe 
leczenie stomatologiczne

Lekarz dentysta

Ewa Rosa

godz. przyjęć 
pn.-pt. 10.00 - 18.00

Nasi przedsiębiorcy

  Jacek  Adamczyk  
i Piotr Kaczocha

Kancelaria  
Prawna

nawet trudne sprawy

601 949 077

Czytaj s. 4

 

ZAKŁAD USŁUG 
INSTALATORSTWA 
ELEKTRYCZNEGO  

 
Z IEL IŃSKI  GRZEGORZ 

TEL: 698-846-647 
 instalacje elektryczne 

domowe, przemysłowe 
 domofony, wideofony 
 alarmy, zabezpieczenia 

budynków 

Zatrudnię dwóch pracowników 
na magazyn 

w pełnym wymiarze czasu pracy
Wymagania: Wykształcenie 

średnie, wiek do 35 roku życia
CV przesyłać na adres e-mail: 

majda-folie@o2.pl; 668 252 895

Zatrudnię dwóch pracowników 
do obsługi klienta

 w pełnym wymiarze czasu pracy
Wymagania: Wykształcenie 

średnie, wiek do 35 roku życia
CV przesyłać na adres e-mail: 

majda-folie@o2.pl; 668 252 895

Czytaj s. 13

ZIELONE 
PRZEDSZKOLE

OGŁASZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2012/2013
DZIECI W WIEKU OD 2,5 DO 6 LAT

Informacje i zapisy pod nr tel. 91 39 26 691
lub na stronie www.przedszkole.zielona11.pl

INFORMATYCZNO-JĘZYKOWE
Ogłasza nabór na rok szkolny 2013/2014

dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat

Mieszkańcy o chodniku w Warnkowie

„Żądamy  
spełnienia  
obietnic”

Czytaj s. 3

Pojawiła się 
koncepcja 

Przebudują  
„szóstkę”
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W obiektywie DN

Wczoraj, w godzinach południowych, ku zaskoczeniu kierow-
ców zamknięto wjazd na Plac Wolności od strony ul. Warszaw-
skiej, a także Kard. St. Wyszyńskiego. Jak się dowiedzieliśmy, 
było to spowodowane zorganizowanym w NDK „castingiem”, 
przesłuchaniem na Miss Polonię Ziemi Zachodniopomorskiej. 
A myśmy myśleli po zamieszaniu jakie powstało w wyniku wy-
łączenia z ruchu Placu Wolności, że do miasta naszego  goście 
jacyś ważni ze stolicy zjechali.  A  to tylko niestety, kolejna de-
monstracja powagi działań  NDK i oczywiście burmistrza – oby 
wszyscy widzieli i na własnej skórze odczuli, ile to się dzieje. 

Prosto z placu Wolności dla DN - News – wasz KR

Na początku tygodnia trwała kontrola  rur kanalizacyjnych,  
celem sprawdzenia  stanu technicznego rurociągu przebiegają-
cego pod asfaltem przy ul. Poniatowskiego. Badanie wykonywali 
pracownicy PUWiS, wyposażeni w specjalne kamery. Za ich po-
mocą mogli sprawdzić przepustowość kanalizacji na tym odcin-
ku. Kontrola musiała być wykonana przed remontem nawierzch-
ni ulicy, o czym można przeczytać na stronie....

Byłeś świadkiem  
ciekawego zdarzenia, 
wykonałeś oryginalne 

zdjęcia, jesteś  
w posiadaniu 

interesujących 
wiadomości?  Zadzwoń 

lub napisz do nas 
o każdej porze. 

Tel. 513 088 309
e-mail: poligraf@post.pl; 

Groźny wypadek przy ul. 700-lecia 

Mężczyzna potrącony  
na przejściu dla pieszych 
Wczoraj, tj. 18 kwietnia, około godz. 11:00 przy ul. 700-lecia  w Nowogardzie, 
jadąca samochodem marki Ford Focus, 31-letnia mieszkanka gminy Stargard 
Szczeciński, potrąciła na przejściu dla pieszych 50-letniego mieszkańca Szcze-
cina. 

W wyniku zdarzenia, 
mężczyzna doznał złamania 
lewej ręki i ogólnych stłu-
czeń. Został przewieziony 
karetką do szpitala w Gry-
ficach. Jak ustaliła na miej-
scu policji, uczestnicy wy-
padku, w tym kierująca For-
dem, byli trzeźwi. Na miej-
scu zdarzenia, oprócz pa-
trolu drogowego, pojawili 
się później również policyj-
ni technicy. 

Na razie nie możemy mówić 
o tym, jak doszło do zdarze-
nia. Postępowanie jest w toku – 
mówi Julita Filipczuk, rzecznik 
prasowy policji. 

Czynności zmierzające do 
wyjaśnienia okoliczności wy-
padku, prowadzone są pod 

nadzorem Prokuratury Rejo-
nowej w Goleniowie. 

MS

Do zdarzenia doszło na przejściu dla pieszych, przed drogerią Jasmin. 

Wyszyńskiego... którego?
Bloki Spółdzielni Gardno wyglądają coraz lepiej, są systematycznie ocieplane i 
malowane. Przy okazji usuwa się jak wiemy, zagrożenia związane z korodujący-
mi elementami łączeń wielkiej płyty, wzmacniając je, oraz modernizując wejścia 
i klatki schodowe.

Także, spółdzielnia dba o otoczenie budyn-
ków. I wszystko byłoby pięknie i coraz piękniej, 
gdyby nie widoczne na zdjęciu obok oznaczenia 
bloków. Zastosowany skrót poszedł chyba za 
bardzo „na skróty”.  Wyszyńskich bowiem u nas 
było bez liku, ale Kardynał Stefan Wyszyński,  
którego imieniem jest ulica i adres widocznego 
budynku, tylko jeden - wybitny kapłan Prymas 
Tysiąclecia. 

Pamiętam, że kiedyś był prominentny działacz 
komunistyczny, który nazywał się Wyszyński- 
mówi naszemu reporterowi jeden ze starszych  
mieszkańców  miasta. 

Rzeczywiście, pamiętany  również w Polsce 
Andrej Wyszyński, to znany z okrucieństwa i 
bezwzględności prokurator, minister spraw za-
granicznych, ambasador  ZSRR przy ONZ. Po-

zostaje mieć nadzieję, że spółdzielnia odetnie 
się od ewentualnych mylnych skojarzeń umiesz-
czonego przez nią napisu, i wprowadzi stosow-
ne uzupełnienia zgodne z zasadami tworzenia 
skrótów, i.... dobrym wychowaniem. 

Red
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntEr 
laptop

 serwis - komis

naprawiamy, 
sprzedajemy, 

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL 

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport 
Sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

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

BAWIALNIA
dla dzieci

„Tygrysek”

889 054 164
nowy nr telefonu

Znaleziono  
obrączkę 

w okolicy 
Banku Spółdzielczego. 

Kontakt 606 261 850

Mieszkańcy o chodniku 
w Warnkowie

„Żądamy 
spełnienia  
obietnic”
Tak, jak można było się spodziewać, decyzja lo-
kalnych władz o skreśleniu z listy inwestycji budo-
wy chodnika do Warnkowa, zbulwersowała miesz-
kańców tejże wsi i ul. Kościuszki w Nowogardzie. 
W czwartek (18 kwietnia) do redakcji wpłynęło pi-
smo, które w poniedziałek zostało również złożone 
w Urzędzie Miasta. Pod treścią widnieją podpisy 73 
zainteresowanych obywateli, którzy wzywają władze 
do spełnienia wcześniejszych deklaracji (treść pisma 
w całości poniżej). Jak już informowaliśmy, kwota 
przeznaczona na tą inwestycję, została przeniesiona 
na rozbudowę drogi wojewódzkiej 106-a dokładniej 
na budowę chodnika dla pieszych z infrastrukturą 
we wsi Błotno. Ponoć na przeszkodzie przedłużenia 
chodnika mającego połączyć ul. Kościuszki z Warn-
kowem, stanął brak warunków technicznych. 

Nowogard, 15.04.2013 r.
Mieszkańcy  ul. Kościuszki i Warnkowa

Do Pana Burmistrza oraz Rady Miasta i Gminy Nowogard

Szanowni Państwo
Jesteśmy zszokowani informacją o nagłej zmianie decyzji co do budowy chodnika na ul. Ko-

ściuszki i przekazaniu funduszy, przyznanych i zatwierdzonych na ten cel, na rozbudowę infra-
struktury w Błotnie. Nie rozumiemy, kto i co na to wpłynęło, ale absolutnie się z tym nie zgadza-
my. Budowa tego chodnika to sprawa, która ciągnie się już od wielu lat i została potwierdzona 
niejedną obietnicą, złożoną przez różne osoby, w tym również Pana Burmistrza, nie wspomi-
nając już o zapewnieniach, jakie słyszeliśmy przed wyborami od kandydatów do Rady Miasta i 
Gminy. 

Po oddaniu do użytku obwodnicy, nasza ulica stała się wyjątkowo niebezpieczna. Nasilenie ru-
chu (nieporównywalne do ruchu w Błotnie) bardzo się wzmogło w związku z rozjazdem na ob-
wodnicę w Warnkowie. Kierowcy, bardzo często brawurowi i lekkomyślni, nagminnie przekra-
czają prędkość (są bezkarni, nikt ich nie kontroluje, a znak: „Koniec terenu zabudowanego” od 
niepamiętnych czasów stoi w miejscu, które już dawno nie jest aktualne z uwagi na rozbudowę 
miasta i Warnkowa), pędzą jak na autostradzie, nie zważają na linię ciągłą zakazującą manewru 
wyprzedzania. Biorąc pod uwagę, że droga nie jest zbyt szeroka, w sytuacji, gdy mijają się tiry 
(jest ich coraz więcej, czasami suną jeden za drugim, z przyczepami), a kierowcy muszą wymi-
nąć np. rower, aż strach pomyśleć, co może się wydarzyć. Piesi spychani są na pobocze, o ile ta-
kie w ogóle istnieje, bo np. w okresie zimowym, gdy zalegają na nim hałdy śniegu, często spię-
trzane przez pługi odśnieżające drogę, praktycznie go nie ma. Podobnie jest w czasie roztopów, 
czy po deszczu, gdy przejście tym odcinkiem drogi „suchą nogą” i w suchym odzieniu jest wręcz 
niemożliwe.

W mieście ciągle naprawia się i wymienia istniejące już chodniki, które mogłyby jeszcze słu-
żyć. Nie twierdzimy, że te poczynania są złe, ale w sytuacji, gdy tu nie ma żadnego, należałoby 
zastanowić się nad priorytetami. 

W znacznie trudniejszej niż dorośli sytuacji są dzieci, a ich droga do szkoły jest o wiele bar-
dziej niebezpieczna. I tu ciśnie się na usta pytanie: „Co z tak szeroko propagowanym przez wła-
dze miasta hasłem - Bezpieczna Droga Do Szkoły?” Brak chodnika w obrębie miasta (które no-
tabene pretenduje do tytułu powiatu) świadczy o niegospodarności i niedbalstwie, bezsprzecz-
nie zagraża bezpieczeństwu, ogranicza możliwości edukacyjne dzieci i dostęp do zajęć nie tylko 
szkolnych, ale i pozalekcyjnych (szkoła muzyczna, SKS, kółka zainteresowań). Drżąc o ich życie 
i zdrowie chcemy, by droga do szkoły była bezpieczna, byśmy nie byli zmuszani do odprowadza-
nia czy przyprowadzania naszych dzieci i to często kilka razy dziennie (dzieci z Warnkowa idą 
ok. 1,5 km, a z Karska dwa razy tyle, drogą bez pobocza wśród pędzących samochodów). Nasu-
wa się pytanie: „Czy osoby, które anonimowo podnosiły rękę, zgadzając się na tę zmianę, wezmą 
na siebie odpowiedzialność osobiście, gdy dojdzie do tragedii?” Jest to ciągle kuszenie losu i aż 
cud, że jeszcze do niej nie doszło. 

Żądamy, by władze miasta wywiązały się z danych nam obietnic, a teraz, gdy na dobrą sprawę 
wszystko było zatwierdzone i przesądzone, nawet wstępne prace (wycinka drzew) rozpoczęte, ta 
nagła decyzja przeniesienia do Błotna środków przeznaczonych na budowę chodnika do Warn-
kowa jest niewytłumaczalna, bulwersująca i nielojalna. Domagamy się cofnięcia tego postano-
wienia i kontynuowania realizacji pierwotnego projektu.

Mamy nadzieję, że powyższe pismo odniesie oczekiwany skutek i nie będziemy zmuszeni od-
woływać się do wyższych instancji.

  oprac. KR

Po prawo widzimy matkę z wózkiem, która dzięki decyzjom lokalnych władz, jeszcze długo 
będzie drżała o swoje bezpieczeństwo w drodze do miasta
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Pojawiła się koncepcja 

Przebudują „szóstkę”
Szczeciński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, opublikował informację prasową, w sprawie rozpoczęcia prac nad  doku-
mentacją niezbędną do ogłoszenia w przyszłości przetargów na projektowanie i przebudowę drogi krajowej nr 6, w dwupasmową trasę 
ekspresową. Na razie jednak nie wiadomo, kiedy dokładnie ruszy przebudowa „szóstki”. 

Zgodnie z tą informacją, 
w ciągu najbliższych 10 mie-
sięcy mają powstać „koncep-
cje programowe” dla czte-
rech biegnących przez woje-
wództwo zachodniopomor-
skie odcinków, planowanej 
drogi ekspresowej „s 6”. Je-
den z nich, zgodnie z mapa-
mi wariantowymi stanowią-
cymi załącznik do publikacji 
(patrz zdjęcie), ma biec przez 
gminę Nowogard i być połą-
czony z obwodnicą północną 
naszego miasta. 

Obecnie trwają już prace pro-
jektowe na odcinku od Gole-
niowa do obwodnicy Koszali-
na. Sporządzana jest mapa do 
celów projektowych, i mogą się 
odbywać pomiary w terenie. Ale 
tylko na wspomnianym odcin-
ku DK6 – informuje Mateusz 
Grzeszczuk, rzecznik prasowy 
GDDKiA O/Szczecin. 

Opublikowany materiał ma 
na razie charakter informacyj-
ny. Nie wiadomo też jeszcze, 
kiedy dokładnie ruszy przebu-
dowa „szóstki”. Obecnie obo-

wiązuje program budowy dróg 
krajowych na lata 2011-2015, 
opracowany przez Ministra 
Transportu. Droga S6 znajduje 
się w nim jako inwestycja prze-
widziana do realizacji po roku 
2013. W związku z nową per-
spektywą wydatków UE na lata 
2014-2020 roku, program ten 
będzie jednak  nowelizowany.

 Ministerstwo Transportu 
przygotowało projekt załączni-
ka nr 5, w którym znajdują się 
postępowania przetargowe, któ-
re mają być ogłoszone w roku 

2013. W projekcie tego załącz-
nika nie ma drogi S6 i być jej 
nie może, gdyż do przetargów 
będziemy gotowi w przyszłym 
roku. Załącznik nr 5 nie wy-
czerpuje puli środków na inwe-
stycje drogowe w latach 2014-
2020 – wyjaśnia M. Grzesz-
czuk. 

Zgodnie z koncepcją, stara 
„szóstka” ma być przebudowa-
na na dwujezdniową, bezkoli-
zyjną drogę ekspresową. Dłu-
gość odcinka objętego projek-
tem wynosi około 180 kilome-

trów. Wstępnie zadanie zosta-
ło podzielone na dziewięć eta-
pów. Dwa pierwsze, to odcinek 
Goleniów - Nowogard (S3, w. 
„Goleniów” /z węzłem/ - po-
czątek obwodnicy m. Nowo-
gard) i Nowogard - Płoty (ko-
niec obwodnicy m. Nowogard 
- początek obwodnicy m. Pło-
ty /z węzłem/). Ekspresówka 
ma dojść do obwodnicy Sław-
na i być połączona z obwodni-
cą Słupska. 

Marcin Simiński

ul. Księcia St. Poniatowskiego w remoncie 

Zdzierają asfalt...
Trwa wiosenne łatanie dziur na drogach.  Najpierw naprawiano ul. 15 lutego. Teraz poważny remont trwa na całym odcinku ul. Księ-
cia St. Poniatowskiego, w czwartek połatano ul. Młynarską,  wkrótce dziury będą naprawiane na  ul. A. Mickiewicza i ul. Nadtorowej.

Jak już informowaliśmy, tego-
roczna nieco przydługa zima, na-
robiła wiele szkód w drogowej in-
frastrukturze miejskiej.  Pierw-
sze ekipy drogowców naprawiają-
cych  zniszczone jezdnie pojawiły 
się  przed tygodniem przy ul. 15 
Lutego. To droga powiatowa bę-
dąca w zarządzie Gminy, dlatego 
ta ostatnia zleca i finansuje prace.

Powiat rocznie przeznacza na 
swoje drogi będące w naszym za-
rządzie około 100 tys. złotych . Są 
to fundusze zarówno na  bieżące 
utrzymanie  np. odśnieżanie, jak 
i na remonty- mówi DN jeden  z 
gminnych urzędników - oczywi-

ście kwota ta nie wystarcza,  aby 
drogi te  zachowywać  w przyzwo-
itym stanie.  Rokrocznie gmina 
dokłada do tego około 300 tys.- 
kończy nasz rozmówca. 

W czwartek połatano uli-
cę Młynarską, w najbliższych 
dniach będą remontowane ul. A. 
Mickiewicza i ulica  Nadtorowa.

W minioną środę rozpoczął się 
remont drogi wojewódzkiej na 
odcinku  ulicy Ks. St. Poniatow-
skiego. Tym razem  finansującym  
i zlecającym jest Wojewódzki Za-
rząd Dróg, wykonawcą robót  zaś  
nowogardzka firma PRD POL-
-DRÓG Nowogard S.A.

Prace polegają na częściowej 
wymianie nawierzchni na odcin-
kach drogi, a w szczególności w 
tych miejscach, gdzie jest on naj-
bardziej spękany i są widoczne 
duże koleiny oraz zagłębienia. Po-
goda jest optymalna do prowadze-
nia  tego typu prac remontowych, 
dlatego też, nie przewidujemy 
żadnych utrudnień. Roboty plano-
wo mają się zakończyć do końca 
tego tygodnia  -  mówi w bezpo-
średniej rozmowie z DN Mariusz 
Mądrowski - kierownik robót 
nawierzchniowych z firmy PRD 
POL-DRÓG Nowogard S.A. 

Jarek Bzowy 
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Wśród ciąglej życia pogody,
niech rozkosz Was oplata,

wśród miłości, wiary, zgody
żyjcie w zdrowiu długie lata.

Z okazji 45 rocznicy ślubu

dla Janiny i Jana Barszcz
życzy 

syn z rodziną

Powrót do historycznej zabudowy

Tu będą sklepy i mieszkania 
Kilka tygodni temu, przy ul. Bankowej, ruszyły prace ziemne pod mającym po-
wstać budynkiem usługowo-mieszkalnym. 

Z powodu niekorzystnych wa-
runków gruntowych oraz wyso-
kiego poziomu wody grunto-
wej, konieczne było zaprojek-
towanie posadowienia budyn-
ku na studniach fundamento-
wych. Właśnie te elementy wi-
dać obecnie na terenie budowy 

(patrz zdjęcie). Są to żelbetowe 
kręgi wkopane w głąb gruntu i 
wypełnione betonem. Na nich 
wykonany zostanie ruszt z be-
lek żelbetowych i zespolona z 
nim płyta żelbetowa, na której 
oparcie znajdą wszystkie ściany 
i słupy budynku.

Inwestorem jest Zbigniew 
Bonkowski, prowadzący od 
lat działalność gospodarczą 
w Nowogardzie (dwa skle-
py z markową odzieżą i obu-
wiem).  Zgodnie z projektem, 
powierzchnia użytkowa bu-
dynku ma wynosić ponad 590 
m2.  Na parterze będą znajdo-
wać się lokale usługowe, wyżej 
biura i mieszkania. Zagospo-
darowana zostanie także dział-
ka wokół posesji. Przybędzie 
również kilka nowych miejsc 
parkingowych, które zostaną 
usytuowane za budynkiem. 
Budynek swoimi gabarytami, 
kompozycją elewacji fronto-
wej i detalem architektonicz-
nym, będzie nawiązywał do 
historycznej zabudowy Nowo-
gardu.

 Jest to szczególnie ważne 
właśnie na ulicy Bankowej, któ-
rej charakter zakłócony został 
przez zbyt wysoką zabudowę 
blokową, oraz obiekty banku i 
telekomunikacji. Uzupełnienie 
zabudowy tej części ulicy, oraz 
zagospodarowanie przyległego 
terenu, powinno pomóc w upo-
rządkowaniu tego fragmentu 
naszego miasta – mówi Rafał 

Szpilkowski, prowadzący pra-
cownię architektoniczną GRA-
PHOS w Nowogardzie, gdzie 
powstał projekt budynku i jego 
otoczenia.  

Architekt  zdradził redakcji, 
że w przygotowaniu jest ko-
lejny projekt budynku, innego 
inwestora, który ma stanąć w 
bezpośrednim sąsiedztwie. 

MS

Projekt powstał w pracowni architektonicznej GRAPHOS prowadzonej przez arch. Rafała 
Szpilkowskiego 

Wypełnianie betonem kręgów, na których zostanie posadowiony budynek. 

Zanim wyjedziemy na drogę, zadbajmy o serwis i swoje bezpieczeństwo

Konserwacja roweru to podstawa 
Na ulicach spotkać można coraz więcej miłośników jednośladów. Rowerowy sezon można uznać za otwarty. Zanim zatem wybierzemy 
się na przejażdżkę, warto sprawdzić, czy nasz dwukołowy pojazd jest sprawny. 

W tym celu warto wybrać się 
do rowerowego serwisu.  My 
odwiedziliśmy ten działający 
w hurtowni rowerów Bicykl, 
przy ul. Młynarskiej. Jego pra-
cownicy od kilku dni mają peł-
ne ręce roboty. 

W ostatnich dniach bardzo 
wiele osób przyprowadziło do 
naszego serwisu rowery. Nieste-
ty wiele z nich zapomina o ich 
konserwacji przed zimą. Ta jest 
bardzo ważna, szczególnie gdy 
nie mamy suchego miejsca, w 
którym moglibyśmy przecho-
wywać rower poza sezonem.  

Dlatego też, niektóre rowery 
oddawane do naszego serwi-
su, są w opłakanym stanie. Na 
szczęście nigdy nie jest za póź-
no.   Robimy przy rowerach 
wszystko, co tylko jest możliwe  
– mówi Jan Zugaj, właściciel 
hurtowni, od wielu lat czynnie 
uprawiający kolarstwo. 

Rowery, które trafiają do ser-
wisu przy Młynarskiej, prze-
chodzą najczęściej podstawo-
wą konserwację, czyli smaro-
wanie wszystkich podzespo-
łów.  Koszt takiego „zabiegu”  
wynosi ok. 50 zł. To nie dużo, 

zważywszy, że tak zabezpie-
czony sprzęt będzie nam służył 
przez wiele miesięcy. 

Jednak serwis, to nie wszyst-
ko. Ci, którzy jeżdżą rowerem, 
raczej rzadko nie przywiązują 
uwagi do odpowiedniego stro-
ju. To błędne podejście.  Brak 
odpowiedniego stroju na dłuż-
szą metę z pewnością da się 
nam we znaki. Warto więc za-
opatrzyć się przynajmniej w 
minimalnym stopniu w odpo-
wiednią odzież. 

Taki strój spełnia wiele funk-
cji. Pozwala na prawidłowe od-
prowadzanie wilgoci z orga-
nizmu, zabezpiecza nas także 
przed ewentualnym przewia-
niem organizmu – mówi Jan 
Zugaj.  

Przed wyjazdem na rowero-
wą przejażdżkę, należy rów-
nież zadbać o swoje bezpie-
czeństwo. Kask, ochraniacze, 
a także odpowiednie oświetle-
nie. To elementy, które w skraj-
nych sytuacjach mogą zade-
cydować o naszym zdrowiu, a 
nawet życiu. 

Warto dodać, że np. w Niem-
czech jazda rowerem bez ka-
sku jest zabroniona. 

Marcin Simiński 

Profesjonalny serwis przy ul. Młynarskiej zapewniają panowie Zbyszek i Grzegorz. 
Na zdjęciu Jan Zugaj 
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Informacje Parafialne
Vox    Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:

Słowa Ewangelii według 
Świętego Jana

   (J 10,27-30) Chrystus – jed-
no z Ojcem

Moje owce słuchają mego gło-
su, a Ja znam je. Idą one za Mną 
i Ja daję im życie wieczne. Nie 
zginą one na wieki i nikt nie 
wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec 
mój, który Mi je dał, jest więk-
szy od wszystkich. I nikt nie 
może ich wyrwać z ręki mego 
Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy.

…Ja znam je… i Ja daję im 
życie wieczne

Niedziela Dobrego Pasterza. 
Właśnie będziemy ją przeżywa-
li. Obraz pasterza posłużył Je-
zusowi do zobrazowania rela-
cji, jaka występuje, albo powin-
na występować, między nami a 
Nim. On, Dobry Pasterz, pro-
wadzi nas, swoje owce, do celu 
naszego życia. Podążają za Nim 
ci, którzy znają Jego głos. Naj-
pierw ktoś zwrócił im uwagę na 
ten głos. Powiedział do kogo na-
leży, kim jest Ten, który zapra-
sza do pójścia za sobą. Zapra-
sza, nigdy nie zmusza. A sko-
ro owieczki dostały ogromny 
dar jakim jest wolna wola, mają 
możliwość wyboru, czy skorzy-
stać z zaproszenia, czy spróbo-
wać tak na własną rękę. 

Oprócz woli mamy inny wiel-
ki dar. To rozum, który ma nam 
pomóc poznawać siebie i nasze 
życie, ze wszystkimi jego deta-
lami. Dzięki tym darom jeste-
śmy świadomi swojego istnie-
nia i możemy się rozwijać do-
konując codziennych wyborów. 
I chociaż doświadczamy często, 
że te nasze możliwości wyboru 

są ograniczone, czasem nawet 
bardzo, to zawsze mamy jakieś 
pole manewru, zawsze coś mo-
żemy zrobić.

Łatwe to nie jest. O tym nie 
trzeba nikogo przekonywać. Tę 
naszą ograniczoność widać do-
słownie na każdym kroku. Mu-
simy liczyć się z tym wszystkim, 
co wpływa na nasze wybory. A 
jest tego dużo. Na przykład: inni 
ludzie obecni wokół nas; miej-
sce, w którym przyszło nam żyć; 
czasy, w jakich zaistnieliśmy; to, 
jakie mamy zdolności, talenty, 
możliwości, temperament i wie-
le innych czynników, które spo-
wodowały to, jacy teraz jeste-
śmy.

Żeby jeszcze dołożyć do tego 
wszystkiego, żeby to bardziej 
skomplikować, musimy wziąć 
pod uwagę bardzo istotną spra-
wę. Ten wpływ nie zawsze jest 
właściwy, czasem wręcz jest 
wrogi. Dał się człowiek skusić 
wizją bycia jak Bóg, poznania 
dobra i zła, i teraz ciągle odczu-
wa tego skutki. 

Jak by nie patrzeć, wszystko to 
bardzo komplikuje nasze życie. 
Czasem człowiek ma wrażenie, 
że ta wolna wola jest tak bardzo 
uzależniona od czynników ze-
wnętrznych, że przy podejmo-
waniu pewnych decyzji nie czu-
je się wcale tej wolności. Chcąc 
wybrać świadomie to, co należy, 
musimy często wybierać wbrew 
temu, co byśmy w tym momen-
cie chcieli. A że człowiek bar-
dzo chce być wolnym, czasem ta 
wolność myli mu się z samowolą 
i w konsekwencji wybór okazuje 
się niewłaściwy.

Ta wizja wygląda przygnę-
biająco i może podciąć skrzy-
dła. Więc trzeba by troszeczkę ją 
rozszerzyć. Co zrobić, żeby nasz 
wybór dokonywał się w sposób 
naprawdę wolny? Co zrobić, 
żeby poczuć się wolnym? Po-
słuchajmy, co na to Jezus. Wtedy 
powiedział Jezus do Żydów, któ-
rzy Mu uwierzyli: „Jeżeli będzie-
cie trwać w nauce mojej, będzie-
cie prawdziwie moimi uczniami i 
poznacie prawdę, a prawda was 
wyzwoli”( J 8, 31-32). 

   Tylko nie pytajmy zaraz tak 
jak Piłat, cóż to jest prawda. Po-

gódźmy się z naszą ograniczo-
nością i zapytajmy Tego, który 
nie ma żadnych ograniczoności. 
Po prostu posłuchajmy Dobrego 
Pasterza. Powie nam tylko to, co 
będzie nam potrzebne do zrozu-
mienia swojego istnienia. Zna 
nas bardzo dobrze, nasze moż-
liwości, ograniczenia, oczekiwa-
nia, chęci. Zna swoje owce. Chce 
dla nas tylko dobra, bo sam jest 
dobry. Chce uczynić nas wol-
nymi przez to, że przekaże nam 
prawdę. 

Jak ta prawda wygląda, do-
wiadujemy się czytając Pismo 
Święte. Tam wszystko jest za-
warte, tyle ile wystarczy wie-
dzieć na nasz temat. Dostaliśmy 
od Boga dar wiary. Od momen-
tu chrztu ten dar w nas przeby-
wa. Ale, jak zresztą wszystko co 
Bóg daje, wymaga on rozwija-
nia. Tylko jeszcze zanim nastą-
pi ten rozwój, musimy dokonać 
wyboru, czy przyjmujemy to, co 
Bóg nam daje. 

Ten wybór jest rzeczywiście 
trudny, zważywszy na te wszyst-
kie niedogodności, o których 
była mowa wcześniej. Dlate-
go musimy postarać się, o ile to 
możliwe, wszystkie je uwzględ-
nić. Dobrze by też było całko-
wicie szczerze podejść do swo-
jej relacji z Jezusem, otworzyć 
swój umysł i serce na Jego sło-
wa, chcieć spróbować żyć we-
dług Jego nauki. A wtedy bę-
dziemy mieć szansę, by spraw-
dzić, co nam to dało, jakie przy-
niosło owoce.

Wiem, że efekt może być róż-
ny. Jedni mogą wyraźnie do-
strzec dobro, jakie się rodzi w 
ich życiu, a inni mogą się do ta-
kich wymagań zniechęcić, sko-
ro nie przyniosły one oczekiwa-
nych owoców. Tylko zanim po-
padniemy w zniechęcenie stań-
my w prawdzie dotyczącej tylko 
nas. Jak bardzo zaangażowali-
śmy się w rozwijanie swojej rela-
cji z Dobrym Pasterzem? Może 
pomóc nam jeszcze jedno pyta-
nie. Jak bardzo zależy mi na ży-
ciu wiecznym?

Ks. Grzegorz Podlaski
Roman Pietruszka, lat: 58, zmarł 14.04.2013r, pogrzeb 

18.04.2013r, pogrzeb odbył się na cmentarzu w Nowogardzie
Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

 w tych dniach odeszli do wieczności 

Caritas informuje
Parafialny Zespół Caritas przy parafii Wniebowzięcia NMP, 

rozpoczyna wydawanie żywności na rok 2013.  Wszystkich, któ-
rzy pragnął skorzystać z pomocy, zapraszamy w dniu 21.04.2013, 
od godz. 15: 00 do 17: 00 do domu parafialnego przy ulicy Ko-
ścielnej, w celu rejestracji i wypełnienia ankiet. 

Zespół  Caritas przy parafii wniebowzięcia NmP 

Uczcili kolejną 
rocznicę katastrofy

10 kwietnia 2013r. w kościele pw. św. Rafała Kalinowskiego 
odbyła się Msza św. w intencji ofiar katastrofy Smoleńskiej. Po 
Mszy św. złożono  wiązanki kwiatów  pod tablicą upamiętniającą  
tą czarną datę w historii Polski. 

Pomóżmy sobie!
•	 Przyjmę narożnik pokojowy tel. 665 - 566-856
•	  Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie oraz ławę pokojową i TV 

tel.782 556 716
•	 Przyjmę fotel do biurka, informacja tel. 504 874 397 lub pod nr tel. 

red. 91 22 165 
•	 Przyjmę narożnik pokojowy oraz dziecięcy fotelik samochodowy 

tel.516 648-561 
•	 Przyjmę  używaną pralkę oraz komputer PC i dywany tel.512 174 371 
•	 Przyjmę tapczan dwuosobowy do spania tel. 514 466 037 
•	 Oddam w dobre ręce wilczura - pies jest przyjazny i ma ok.3 lata - 

tel.795 911 886 
•	 Oddam jedną kulę ortopedyczną -tel. 539 630 700 lub nr redakcyjny 
•	 Przyjmę meble kuchenne i meblościankę pokojową tel. 669 517 964 

lub 91 39 107 62
•	 Przyjmę meble kuchenne, lodówkę, pralkę i meblościankę pokojową, 

tel. 797 158 960
•	 Oddam łóżeczko dziecięce z materacykiem - tel.783 231 040
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Przyjaciołom, Kolegom, Znajomym, 
delegacji Gimnazjum i Szkoły Podstawowej nr 1  

w Nowogardzie oraz przedstawicielom instytucji 
samorządowych z Dobrej z całego serca dziękują  

za uczestnictwo  
w ostatniej ziemskiej drodze  
naszego Drogiego Męża i Taty  

                    śp. Józefa Brodniaka 
żona i synowie z rodzinami

Wiceminister w więzieniu 
W zeszłym tygodniu, w piątek, Zakład Karny w Nowogardzie gościł członków 
Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, na czele z 
wiceministrem sprawiedliwości, Stanisławem Chmielewskim.  

Rada Główna do Spraw Spo-
łecznej Readaptacji i Pomo-
cy Skazanym, została powołana 
przez prezesa Rady Ministrów, 
przede wszystkim w celu koor-
dynowania współdziałania or-
ganów państwowych i przedsta-
wicieli społeczeństwa w procesie 
zapobiegania przestępczości. 

Wizyta w Nowogardzie była 
częścią programu odbywającej 
się tego dnia w Szczecinie sesji 
wyjazdowej Rady. Oprócz wi-
ceministra, nowogardzkie wię-
zienie zwiedzali m.in. Naczelny 
Kapelan Więziennictwa Kościo-
ła  Rzymskokatolickiego, ks. Pa-
weł Wojtas, Hanna Pawlak - sę-
dzia penitencjarny, wyznaczona 
przez prezesa Sądu Okręgowe-
go w Warszawie, oraz Sławomir 
Stasiorowski - Sekretarz Mini-
sterstwa Sprawiedliwości. To-

warzyszyli im przedstawicie-
le resortów edukacji, spraw we-
wnętrznych, obrony narodowej, 
Komendy Głównej Policji, war-
szawskiego Sądu Okręgowego, 
a także kilku fundacji, opieku-
jących się więźniami. Oprócz 
członków rady zaproszono J.M. 
Rektora WSH prof. nadzw. dr 
hab. Jana Nikołajewa.

W ramach wizyty zaprezento-
wano gościom pawilony miesz-
kalne, oddział terapeutyczny i 
miejsce zatrudnienia osadzo-
nych - firmę obuwniczą „Przed-
siębiorstwo Państwowe Gardia”. 
Dokonano także prezentacji 
próbek aktywności skazanych, 
w trakcie realizowanych w jed-
nostce zajęć w ramach kół zain-
teresowań: plastycznego i mu-
zycznego. Goście mogli ocenić 
poziom zajęć realizowanych w 
ramach programu przeznaczo-
nego dla sprawców wypadków 
komunikacyjnych, a także zaję-

cia realizowane w ramach klubu 
pracy. W czasie „obchodu” de-
legacja wysłuchała także krót-
kiego koncertu zespołu „Czte-
ry takty”, którego członkami są 
skazani odbywający karę w no-
wogardzkim więzieniu. 

Po zakończeniu wizytacji jed-
nostki, goście zostali wprowa-

dzeni w specyfikę jednostki 
przez dyrektora płk. Jerzego Du-
dzika, który poparł swoje omó-
wienie prezentacją multimedial-
ną. Stanowiło ono przyczynek 
do około półgodzinnej dysku-
sji, w której trakcie członkowie 
Rady zgodnie przyznali, że brak 
aktywności na polu readaptacji 
społecznej osób zwalnianych z 
więzień, leży nie po stronie ka-

dry penitencjarnej (która oferu-
je szeroką gamę oddziaływań re-
socjalizacyjnych), ale po stronie 
władz samorządowych, które 
najczęściej są zaskoczone stając 
przed problemem konieczności 
udzielenia pomocy osobie zwal-
nianej, w pierwszych dniach po 
opuszczeniu jednostki. 

Dziękując za możliwość zwie-
dzenia zakładu, wiceminister 
poinformował, że rząd ma w 
planach uruchomienie środków 
dla samorządów, na sfinansowa-
nie działań pomocowych, z któ-
rych będą mogły skorzystać oso-
by po odbyciu kary i wyjściu na 
wolność.

MS

Dyrektor Okręgowy SW w Szczecinie płk. Andrzej Pędziszczak, wiceminister Stanisław 
Chmielewski, płk. Jerzy Dudzik.

Wizyta w zakładzie „Gardia”. Delegację po fabryce oprowadzał Ryszard Biernat – na zdjęciu, drugi od lewej.

Wizyta w oddziale terapeutycznym ZK Nowogard. 

miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego w nowogardzie

z a p r a s z a
aktywnych seniorów na kolejne spotkanie z cyklu

„Spotkajmy się w Bibliotece”
23 kwietnia br. /wtorek/ godz. 16.30

w programie:
spotkanie z Panią Joanną krępą 

na temat „Odpady i ich segregacja” 

Przyleciały bociany 
Kilka dni temu w gniazdach pojawiły się bociany. 
Zdaniem ornitologów przedłużająca się zima im nie 
zaszkodziła. 

W tym roku ptaki przylecia-
ły z niewielkim opóźnieniem. 
Powód – przedłużająca się 
zima. Zdaniem specjalistów, 
bociany nie ucierpiały jednak 
z powodu złej aury. Przecze-
kały zimne dni za południową 
granicą kraju. 

Bociany rozpoczęły swoją wę-
drówkę zgodnie ze swoim ka-
lendarzem. Przerwały ją jed-
nak, zatrzymując się na kilka 
tygodni w Czechach i na Wę-
grzech. Trzy tygodnie temu 
pierwsze pary pojawiły się na 

południu Polski. Od kilku dni 
można je już podziwiać u nas 
– mówi p. Marek Heiser, szef 
nowogardzkiego koła LOP i 
ornitolog z zamiłowania. 

W naszej gminie znajduje 
się ok. 65-70 bocianich gniazd. 
Z tego zasiedlanych jest oko-
ło 45. W czerwcu pan M. He-
iser planuje przeprowadzenie  
inwentaryzacji przybyłych do 
nas ptaków, a także liczenie i 
obrączkowanie młodych. 

MS

Widoczna na zdjęciu para osiedliła się na jednym ze słupów w Warnkowie. 



Nr 30 (2164)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

8

www.dzienniknowogardzki.pl

Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

TYGRYSEK

BAWIALNIA
dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

Sprzedam nowe, własnościowe,  
2 pokojowe mieszkanie o pow. 58 m2 
w Nowogardzie na ulicy Racibora I 4

KONTAKT:                PIB „PRO-BUD s.c.
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14
tel.: 91 39 25552; 783 570 056    www: probud-nowogard.pl

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA
tel. 504 872 700   
Z DOWOZEM DO KLIENTA

22.04.2013 r. 
godz. 16

BZ WBK CN5 A4LF   1 13-02-01   17:22

Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie 
ul. Warszawska 14, tel. 91 391 03 78, pn.-pt. 09:00-17:30 sob. 10:00-13:00

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie
ul. Warszawska 14, tel. 91 391 03 78, pn.-pt. 9:00-17:30 sob. 10:00-13:00

Pijany kierowca ciężarówki 

Na procentach  
do Niemiec 
Policjanci z Nowogardu zatrzymali mężczyznę, który je-
chał ciężarówką mając w organizmie prawie 2,5 promila 
alkoholu. W takim stanie chciał jechać do Niemiec. Męż-
czyzna niebawem usłyszy zarzuty. 

Funkcjonariusze z Nowogar-
du otrzymali informację, że kra-
jową „szóstką” w kierunku Go-
leniowa porusza się Tir, którego 
kierujący może być nietrzeźwy. 
Za nim jechał autobus. Kierowca 
ciężarówki miał problem z utrzy-
maniem kierunku jazdy. Gdy w 
pewnym momencie „zahaczył” 
pobocze, spod kół jego auta wy-
padły kamyki, uszkadzając szybę 
czołową autobusu. Kierowca au-
tobusu dając sygnały do zatrzy-
mania ciężarówce, doprowadził 
do jej zjechania na parking.

Przybyli na miejsce policjan-

ci przeprowadzili badanie na za-
wartość alkoholu w organizmie. 
U kierowcy Tira urządzenie wy-
kazało prawie 2,5 promila. Męż-
czyźnie zatrzymano prawo jaz-
dy. Jak się okazało, 41-latek pra-
cował dla jednej z firm spedy-
cyjnych. Jechał z Koszalina w 
kierunku przejścia granicznego 
w Kołbaskowie. W dalszą dro-
gę wyruszył przybyły na miejsce, 
jego zmiennik.

Za prowadzenie pojazdu w sta-
nie nietrzeźwości kierowca może 
trafić do więzienia na 2 lata.

mł. asp. Julita Filipczuk
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Czy Nowogard przetrwa hossę wysokich podatków?
W wywiadach z cyklu „ Nasi Przedsiębiorcy”,  Dziennik Nowogardzki stara się już od ponad  roku promować lokalne firmy z różnych 
branż, zaś odpowiedzi wybranych rozmówców, przy okazji pomagają w zrozumieniu tego, co dla nich jest najważniejsze w ich działal-
ności i w tym, co dzieje się w otoczeniu. Tym razem prezentujemy firmę „Składnica”, której właścicielami i zarazem pracownikami są 
dwaj panowie Jacek  Adamczyk i Piotr Kaczocha. Firma działa na rynku od 1995 roku.

Dziennik Nowogardzki: Za-
nim przejdziemy do podstawo-
wych pytań z zakresu działalno-
ści firmy to zapytam Panów Czy 
przedsiębiorca w Nowogardzie 
jest doceniany i czy może liczyć 
na wsparcie?

Jacek Adamczyk i Piotr Kaczo-
cha: Powiemy od razu i bez ogró-
dek, że na żadne wsparcie nie ma 
co liczyć!, ponieważ mój wspólnik 
Piotr musi iść do swoich obowiąz-
ków, które mamy podzielone mię-
dzy siebie, będę dalej sam odpo-
wiadał na pańskie pytania.

Firma Wasza zlokalizowana jest 
w miejscu, w którym w bezpo-
średnim otoczeniu funkcjonuje 
wielu przedsiębiorców? Szczęścia-
rzem jest ten, kto ma spokojnego 
sąsiada i przestrzeń. A w przypad-
ku panów firmy, jak to jest?

Bliskie sąsiedztwo z inną firmą 
dla nas nie jest żadną przeszkodą, 
a wręcz można nawet powiedzieć, 
że w jakimś tam niewielkim stop-
niu umożliwia miłą współpracę. 
Te kontakty mają jednak charak-
ter bardziej kurtuazyjny, bo nasz 
bezpośredni sąsiad zajmuje się zu-
pełnie inną działalnością.  Poza 
tym, jak pan widzi mieścimy się 
na obrzeżach miasta, to położenie 
nie jest zbyt atrakcyjne, i związku 
z tym to może sprawiać, że klient 
może mieć problem z dotarciem 
do nas lub nawet z tym, że nie wie 
gdzie się znajdujemy. Dlatego do-
brze, że również zawitał pan re-
daktor w tą część miasta.

O sukcesie biznesu teoretyzu-
jąc, decydują takie kwestie jak 
lokalizacja, ale także na pewno 
tradycja, jak również czasami 
przypadek?

Muszę powiedzieć, że do zało-
żenia firmy nie zmusił nas pomysł 
czy jakaś innowacyjna bizneso-
wa myśl, lecz powiem wprost, ży-
cie.  Co do początków - to firma 
powstała jako efekt rozpadu i prze-
kształcenia byłej „Spółdzielni Pra-
cy” w inne mniejsze firmy, wśród 
których znajduje się ta nasza. 
Działalność handlową prowadzi-
my od roku 1995. Do tego docho-
dzi jeszcze sprzedaż internetowa 
od roku 2012. Oferta nasza obej-
muje szeroki asortyment towarów 
dla rolnictwa, technikę grzewczą 
oraz inne artykuły metalowe, które 
są przydatne czy to do domu, czy 
gospodarstwa na wsi.

Mimo istnienia marketów o 
znacznych powierzchniach han-
dlowych, to miejscem do reali-
zowania zakupów przez miesz-
kańców Nowogardu  artykułów, 
związanych z częściami zamien-
nymi czy gospodarczymi, po-
zostają właśnie takie sklepy jak 
ten?

To prawda. Gdyż w takim sklepie 
towaru może jest mniej, ale jest ten 
bardziej konkretny, który jest przy-
datny dla użytkownika, czy klien-
ta. Nasza oferta jest bardzo szero-
ka i znajduje się w niej ponad 4 tys. 
pozycji.

Chodzenie po wielkim mar-
kecie oraz szukanie jednej ma-
łej części, jak sądzę nie jest przy-
jemnością. Wasza składnica za-
pewnia bardziej kameralne, i 
tym samym bardziej ludzkie 
warunki do kupowania, choć w 
zakresie ilość asortymentu, to 
przecież dość duży sklep?

Jak wspomniałem już wcześniej, 
mamy ponad 4 tyś pozycji. Ale do 

tych najbardziej kojarzonych z 
naszym sklepem, należą np. aku-
mulatory: w ofercie mamy je z ta-
kich firm jak: Topla, Centra, Varta 
i Sznajder.  Do tego muszę wspo-
mnieć jeszcze o piecach, boilerach, 
podgrzewaczach, olejach i sma-
rach, które są w ciągłej sprzedaży. 
Istotną pozycją są również elemen-
ty kanalizacyjne i hydrauliczne, ło-
żyska, rozmaite zawory, czy części 
zamienne do maszyn rolniczych i 
ciągników. Podsumowując, każdy 
z majsterkowiczów czy rolników w 
naszym sklepie na pewno coś znaj-
dzie dla siebie,  co będzie mu po-
trzebne do wykonania prawidłowo 
zleconej czy też wykonywanej pra-
cy.  Ale chcę również powiedzieć, 
że jesteśmy wstanie i na życzenie 
klienta sprowadzić w zasadzie każ-
dą część rolniczą do maszyn rol-
niczych, czy ciągników w przecią-
gu 24-48 godzin od zamówienia. 
Chcę też dodać, że każde takie za-
mówienie nie jest obciążone kosz-
tami przesyłki, jak to często bywa 
przy zamówieniach ze sklepów in-
ternetowych. 

Czy jeszcze coś możemy do-
dać?

Zdecydowanie tak, bo na przy-
kład nie wymieniłem jeszcze roz-
maitych artykułów metalowych, 
łożysk, pasów rolniczych, ogu-

mienia, czy innych urządzeń rol-
niczych, które w tym okresie już 
wkrótce wyjadą na pola uprawne. 
Dlatego też dbamy o to, by towar w 
sklepie był zawsze w ciągłej sprze-
daży, zwłaszcza w tzw. sezonie. Co 
do płatności za towar, to w naszym 
sklepie klient może zapłacić gotów-
ką, wziąć na raty, które proponuje 
nam  jeden z banków, oraz zapła-
cić kartą płatniczą bez narzucone-
go limitu. 

Klientami panów głównie są?
Tutaj zdecydowanie musimy wy-

mienić rolników, którzy np. w tym 
roku po tej ciężkiej zimie na pew-
no będą chcieli szybko wyjechać na 
pola i mieć sprawny sprzęt. Ale co 
do natężenia ich obecności, to nie-
stety z roku na rok jest ono zdecy-
dowanie mniejsze. Wynika to na 
pewno z  obecnego kryzysu eko-
nomicznego i być może ze zmniej-

szającej się ilości gospodarstw ma-
łych, które w głównej mierze były 
naszymi odbiorcami. Cóż, obroty 
w stosunku do lat poprzednich ra-
dykalnie zmalały. Ale przyjeżdża-
ją tu do nas po towar również lo-
kalni monterzy kotłów, hydrauli-
cy, a w szczególności właśnie pie-
ce, których mam na stanie kilkana-
ście modeli  w różnych opcjach. Na 
obecną chwilę dysponujemy taki-
mi markami pieców jak: ATMOS, 
ZĘBIEC, PER-ECO, DEFRO, KO-
STRZEWA. Więc jak pan widzi, 
mamy ich dość duży wybór. 

A pracownicy w firmie. Wcho-
dząc do panów, widziałem tylko 
jednego pana?

To jest mój wspólnik, który tak 
jak ja zajmuje się prowadzeniem 
sklepu, sprzedażą oraz dystrybu-
cją zakupionego towaru do domu 
klienta, który dostarczamy wła-
snym transportem. Kiedyś skład li-
czył 4 osoby, ale poprzez reorgani-
zację ta liczba osób zatrudnionych 
zmalała do osób 2 tj. do mnie i Pio-
tra. Ale dodam, że bardzo dobrze 
nam się współpracuje i możemy na 
siebie zawsze liczyć.

Zbierając informacje na te-
mat firmy, natknąłem się na taką 
treść reklamy „Przyjdź do nas 
i skorzystaj z promocji na cały 
asortyment”

Przyznam się, że w okresie sza-
lejącego kryzysu, podjęliśmy wspól-
nie z moim wspólnikiem taką wła-
śnie zachęcającą reklamę, która 
głównie została rozesłana do go-
spodarstw rolnych i rolników. Jed-
nak ta akcja nie przyniosła oczeki-
wanych efektów handlowych. Mu-
szę dodać, że miesiące jesienno-zi-
mowe dla tego typu sklepów, czy 
hurtowni jak nasza, są miesiącami 
„martwymi” i chyba już tak zosta-
nie. Ożywienie przychodzi z mie-
siącem kwietniem, gdzie budzi się 
przyroda i rolnik  wychodzi w pole.

Tego roku wiosna wreszcie na-
deszła, może będzie więc lepiej...

Jak pan wie, sytuacja tak w kra-
ju jak i Europie nie jest najlepsza, 
i wszyscy tak naprawdę widzą jak 
jest. Dlatego to ona generuje nieste-
ty te spadki sprzedaży, jakie odno-
towują sklepy różnych branż. Pro-

blem kryzysu dotyka obecnie nie-
mal większość przedsiębiorców, a 
dodatkowo sprawę utrudniają np. 
rosnące koszty utrzymania. A po-
datki jak zauważyłem, rosną nam 
też regularnie, natomiast obro-
ty zdecydowanie spadają. Dlate-
go pytam? Jeżeli tak dalej będzie, 
to kto będzie płacił podatki do 
kasy miasta? To sugestia dla na-
szych włodarzy, którzy bezwzględ-
nie powinni nam sprzyjać i coś za-
cząć w tym temacie wreszcie robić, 
by nasz lokalny handel nie został 
wyparty przez ten „wielkoforma-
towy”, który ma w swojej ofercie 
w zasadzie wszystko..., od butów 
po elektronarzędzia. Ostatnia pod-
wyżka podatku np. użytkowania 
wieczystego, była bardzo znaczą-
ca. Dlatego obawiam się, że może 
dojść do takich sytuacji, że w na-
szej gminie nie będzie kto miał pła-
cić tych podatków dla miasta. Zo-
stanie nam chyba już tylko likwi-
dacja firm? Mam mimo wszystko 
nadzieję, że ten czarny scenariusz 
nigdy się nie ziści, mamy swoje ro-
dziny na utrzymaniu i cóż żyjemy 
i pracujemy na chlubę tego miasta, 
z którym jesteśmy bardzo związa-
ni niemal od dziecka. Bardzo mnie 
smuci fakt, że w mieście jest już co-
raz mniej ludzi, a na blokach czy 
domach widnieje często informacja 
„ Sprzedam”. To ewidentnie wska-
zuje na to, że ludzie chcą wyjechać, 
czy to z tego miasta, czy z kraju i 
powiem panu, że ta sytuacja za-
czyna mnie coraz mniej dziwić, a 
jedynie smucić.

To prawda. Ale niestety, czas 
biegnie, dlatego przed zakoń-
czeniem naszego spotkania za-
pytam pana tradycyjnie o przy-
szłość firmy i pana czas wolny?

Co do inwestycji, to na tą chwilę 
są one niemożliwe, poza bieżącym 
utrzymaniem. Dlatego jak na razie 
nie przewidujemy jakichkolwiek 
inwestycji. Kończąc chcę jasno i 
wyraźnie powiedzieć, iż mimo, że 
w niektórych wypowiedziach po-
wiało z mojej strony pesymizmem, 
to mam nadzieję, że wraz z wio-
sennym słońcem nasza lokalna 
społeczność będzie bardziej opty-
mistycznie patrzeć w przyszłość 
tego miasta, jak również swojego 
życia w tym mieście. Kończąc, bar-
dzo dziękuję panu za poświęcony 
nam czas, a korzystając z możliwo-
ści, bardzo serdecznie chciałbym 
pozdrowić wszystkich Nowogar-
dzian i życzyć im wspólnie z moim 
wspólnikiem, uśmiechu i radości z 
życia na każdy dzień. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy

Panowie Jacek i Piotr przed swoim sklepem

Składnica mieści się na ulicy Nadtorowej 12 w Nowogardzie
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Nieporozumienia wokół „małej ojczyzny”.

Pomorze - perspektywa miejsca czy kultury
Zamieszczamy poniżej obszerne fragmenty  tekstu  Kazimierza Rynkiewicza poruszającego  temat o wyjątkowej wadze dla  społeczno-
ści tego regionu- problem tożsamości  ludzi żyjących na ziemiach  , które znalazły się w granicach państwa polskiego po 1945 roku. Na 
pytanie kim jesteśmy i jakie są nasze korzenie nadal nie udzieliliśmy jako dojrzała  społeczność  odpowiedzi a    szansa jaka wytworzy-
ła się  w tym zakresie  po  1989 roku nie tylko nie została wykorzystana ale jeszcze wypełniona nowymi fałszywymi treściami. Bardzo  
ciekawie analizuje to w swoim eseju  Kazimierz Rynkiewicz   Autor obecnie wydawca gazet lokalnych w Łobzie, Gryficach, Świdwinie i 
Drawsku był w latach  dziewięćdziesiątych red nacz Dziennika Nowogardzkiego a jeszcze wcześniej znanym animatorem działań w ob-
szarze kultury alternatywnej.  

Ponad rok temu opubliko-
wałem esej pt. „Polska kultura 
na Pomorzu nie jest kontynu-
acją byłej tu kultury niemiec-
kiej”, w którego tytule zawar-
łem zasadniczą tezę, że nie je-
steśmy, jako mieszkańcy Po-
morza Zachodniego, spadko-
biercami i kontynuatorami ist-
niejącej tu przed nami kultury 
niemieckiej. Zwrócenie na to 
uwagi wynikało z wielu sygna-
łów, jakie dochodziły z same-
go Szczecina i województwa, z 
różnych obszarów działalności 
indywidualnej i instytucjonal-
nej. Na przykładzie piśmien-
nictwa historycznego pokaza-
łem, że próbuje się wprowa-
dzać (implementować) frag-
menty historii niemieckiej do 
historii polskiej tych ziem, co 
jest zwykłym nieporozumie-
niem.

Na kanwie takiego myślenia, 
jakie wykształciło się w latach 
90., jak grzyby po deszczu poja-
wiły się różne przedsięwzięcia 
kulturalne i rocznicowe, które 
wykorzystywały i wykorzystu-
ją wątki historii niemieckiej, 
wprowadzając je do współcze-
snego życia kulturalnego i spo-
łecznego. Na przykład zaczęto 
organizować „okrągłe” roczni-
ce polskich instytucji, „ukorze-
niając” je, czasowo i historycz-
nie, w państwowości niemiec-
kiej, bo taka tu istniała przed 
1945 rokiem. Pojawiły się ob-
chody 100-lecia OSP w Zło-
cieńcu (wmurowana tablica 
na remizie), 100-lecie szpitala 
MSWiA w Kańsku, dobijano 
się o nazwę Hakena dla ronda 
w Szczecinie, w Trzebiatowie 
jedną z galerii w ośrodku kul-
tury nazwano imieniem nie-
mieckiego malarza. Podałem 
przykład ks. Henryka Romani-
ka,, wykładowcy Wyższego Se-
minarium Duchownego w Ko-
szalinie poety, który zatroska-
ny pytał o „tożsamość i konty-
nuację kulturową naszej małej, 
środkowopomorskiej ojczy-
zny”, upominając się o uczcze-
nie 250 rocznicy śmierci Ewal-
da von Kleista oraz o pamięć o 

„rodaku” spod Koszalina, „Po-
morzaninie rodem z Karlina – 
Johannie Ernst Benno (1777-
1848)”. (...)

To wprowadzanie niemiec-
kiej historii i postaci tych ziem 
do kultury polskiej na Pomo-
rzu ma już swoje konsekwen-
cje, jak chociażby w Gryficach, 
gdzie przy próbie postawie-
nia głazu Marszałka Józefa Pił-
sudskiego niektórzy pytali – a 
co Piłsudski ma wspólnego z 
Gryficami! No tak, w tym uję-
ciu Kleist, Virchow, Puchste-
in, Benno i Haken mają rze-
czywiście większy związek z tą 
ziemią, niż Piłsudski, Mickie-
wicz, Słowacki i Matejko ra-
zem wzięci.

Do napisania drugiej części 
eseju skłoniły mnie dwa nowe 
wydarzenia, zaistniałe niedaw-
no.(...) jednym z  takich wy-
darzeń  było spotkanie autor-
skie w Łobzie z dr Beatą Afel-
towicz, która prezentowała 
swoją książkę o nazwach by-
łego powiatu łobeskiego. Przy 
tej okazji Wydawnictwo Na-
ukowe Uniwersytetu Szczeciń-
skiego wystawiło kilka swoich 
publikacji, w tym „Atlas histo-
ryczny Pomorza Zachodnie-
go. Tom I. Topodemograficzny 
atlas gmin i obszarów dwor-
skich Pomorza Zachodniego w 
1871 roku”, pod redakcją D.K. 
Chojeckiego i E. Włodarczyka 
(red. kartograficzna A. Giza, 
P. Terefenko). Przejrzałem ten 
atlas i pierwsze co pomyśla-
łem – ależ ci naukowcy mar-
nują czas i pieniądze podatni-
ków, na nikomu tutaj niepo-
trzebne rzeczy, bo jak już, to 
wolałbym przeczytać „Topo-
demograficzny atlas gmin i ob-
szarów Pomorza Zachodnie-
go w 1946 roku” lub chociaż-
by 1947. Ale chodzi nie tylko o 
potrzeby i oczekiwania miesz-
kańców, ale też stosowane na-
zewnictwo, gdyż w 1871 roku 
po prostu Pomorza Zachod-
niego nie było. Było Pomorze 
Tylne, jako część niemieckiej 
prowincji pomorskiej. Cha-
rakterystyczne jest więc publi-

kowanie historii niemieckiej 
pod nazewnictwem polskim, 
co sprawia wrażenie, że tam-
ta historia jest częścią historii 
Pomorza Zachodniego, a my 
jesteśmy jej kontynuatorami. I 
robią to profesorowie uniwer-
sytetu!

Uskok historii
Przypomnijmy jeszcze raz 

tutaj Henryka Romanika z Ko-
szalina, który wyrażając żal 
z powodu niedojrzałości po-
morskiego środowiska, sfor-
mułował wobec niego, chyba 
najwyraźniej, postulat inte-
gralności kultury pomorskiej, 
pisząc w artykule „O XVII-
-wiecznym pastorze-poecie ze 
Strzepowa”: (...)  Może stop-
niowe dojrzewanie pomorskie-
go środowiska i współpraca z 
europejskimi partnerami przy-

niesie z czasem przyswojenie 
pomorskiej kulturze, pojmo-
wanej integralnie, także takich 
gwiazd jak „rzymski pisarz” ze 
Strzepowa (Strippow)?”

Zapytajmy zatem, czy istnie-
je coś takiego jak integralna 
kultura pomorska, jak to ro-
zumie Henryk Romanik. Inte-
gralna, czyli jako ciągłość kul-
turowa Pomorza. Otóż nie ist-
nieje, z prostej przyczyny hi-
storycznej – ta ciągłość została 
zerwana w 1945 roku. W tym-
że roku, w wyniku ucieczek i 
wysiedleń Niemców, związa-
na z nimi kultura odeszła na 
zachód, a ze wschodu, wraz z 
przesiedlanymi i napływający-
mi Polakami i mniejszościami, 
przyszła zupełnie inna kultura. 
Te dwie kultury nigdy nie mie-
szały się, nie współegzystowa-
ły, nie sąsiadowały nawet, więc 

nie można mówić tu o jakiej-
kolwiek ciągłości, a więc inte-
gralności kultury pomorskiej, 
jako kultury polskiej i niemiec-
kiej.

Henryk Romanik myli po 
prostu pojęcia. Wyprowa-
dza swój postulat integralno-
ści z miejsca, mylnie przypisu-
jąc mu walor kulturotwórczy. 
Nie on jeden zresztą. Miejsce 
jest rzeczą ważną, ale nie ono 
stanowi o kulturze. Tę tworzą 
wyłącznie ludzie. Przykłada-
mi pierwszymi z brzegu niech 
będą kultury żydowska i rom-
ska. Obie nie potrzebują jed-
nego konkretnego miejsca, by 
istnieć i rozwijać się. (...) Kul-
tura to język, tradycja i reli-
gia. Romanik powielił stereo-
typ, nie dostrzegając, że na Po-
morzu zaszły zmiany wyjątko-
we nawet w skali świata, a więc 
trzeba zmienić narzędzia opisu 
tych zmian. (...)

Meandry „małej ojczyzny”
Przykładem nieadekwatno-

ści stereotypu do opisu jako-
ściowo nowej sytuacji są nie-
porozumienia wokół pojęcia 
„małej ojczyzny”. Niestety, o 
dramatycznych dla naszej kul-
tury skutkach. Skąd wzięło się 
to nieporozumienie?

Po zburzonym starym po-
rządku komunistycznym poja-
wiła się pustka aksjologiczna, 
ideowa i kulturowa. Padły sta-
re dekoracje i pojawił się pro-
blem – co teraz. Obok haseł 
politycznych i gospodarczych, 
typu bierzmy sprawy w swoje 
ręce, pojawiły się hasła kultu-
rowe, właśnie o małych ojczy-
znach i wielokulturowym po-
graniczu. Problem polegał na 
tym, że mało kto próbował roz-
poznawać rzeczywistość, a za-
częto stosować kulturowe kal-
ki. Tak jak zaczęto kopiować i 
tłumaczyć historię niemiecką 
tych ziem, uznając ją za swoją, 
podobnie postąpiono w kultu-
rze – zaczęto propagować ideę 
małej ojczyzny, jako ciągłość 
kulturową tych ziem. Gdy za-
częto próbować opisywać Po-

Do jakiego absurdu może doprowadzić błędna interpretacja ciągłości kulturowej i 
historycznej uświadamia powyższe zdjęcie ukazujące przemarsz nazistów ówczesną 
Greifenberger Strasse (dzisiaj Warszawska i 3 Maja) w Nowogardzie w 1944 roku. To 
chyba a nawet niewątpliwie nie są nasze korzenie kulturowe, chociaż niewątpliwie na-
sze ulice i nasze miasto.
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morze jako małą ojczyznę, nie 
przyjmowano do wiadomości, 
że mała jest tylko częścią dużej 
ojczyzny, lecz zaczęto ją trakto-
wać jako byt samoistny.

Przyjęto fałszywą perspekty-
wę miejsca (ziemi), a nie kul-
tury (ducha). Kultura odsy-
łała nas do swoich korzeni na 
wschodzie, skąd ją przynieśli-
śmy, miejsce – do historii nie-
mieckiej tych ziem.

Z przyjęcia fałszywej per-
spektywy miejsca (ziemi) wy-
ciągnęliśmy fałszywy wniosek, 
że nasza kultura i historia wy-
nikają wprost z kultury i hi-
storii niemieckiej, bo przecież 
dzieją się w tym samym miej-
scu, na Pomorzu. (...)jawiły się 
w Gryficach, Koszalinie i wie-
lu innych miejscach, doma-
gających się pamiętania o na-
szych tu „przodkach”, „roda-
kach”, wybitnych postaciach 
tych ziem, i pytających – co 
Piłsudski ma wspólnego z Gry-
ficami. Patrząc z perspektywy 
miejsca, to rzeczywiście nic, 
ale już z perspektywy kultury 
– wszystko. Na tym polega fał-
szywość perspektywy miejsca, 
jaką przyjmują ci, którzy nie 
dostrzegają wyjątkowości hi-
storii i kultury na Pomorzu po 
1945 roku.

Mit pogranicza, „Pograni-
cza” mitów

Obok fałszywie pojętej, na 
Pomorzu, idei „małej ojczy-
zny”, pojawiła się również pró-
ba zaszczepienia nam pojęcia 
pogranicza, jako miejsca wie-
lokulturowego. Stereotyp po-
granicza mówi, że w miejscu 
na pograniczu musi, z samej 
natury rzeczy, wytworzyć się, 
w procesie transgranicznej wy-
miany, społeczeństwo wielo-
kulturowe. Takie procesy za-
chodzą w starych, zasiedzia-
łych społecznościach.

Na fali zaszczepiania tych 
nowych idei założono w Szcze-
cinie, w 1994 roku, dwumie-
sięcznik „Pogranicza”, który 
miał je opisywać. Redakcja tak 
o tym napisała: „Tytuł wpraw-
dzie wskazuje na preferencję 
zjawisk miejscowych, ale chce-

my pokazać uniwersalny wy-
miar regionalizmu – zarówno 
poprzez grono współpracują-
cych z nami autorów z kraju i 
zagranicy, jak i poprzez rozle-
głą tematykę. „Pograniczność” 
rozumiemy bowiem znacznie 
szerzej, sięgając daleko poza 
proste skojarzenia z bliskością 
granicy zachodniej i morskiej. 
Prócz geografii (zachęcającej do 
współpracy z Niemcami i Skan-
dynawią) oraz historii (z powo-
jenną wędrówką ludów) chodzi 
o wszelkie możliwe pogranicza 
współczesności, a więc: wieloet-
niczność, wielojęzyczność, wie-
lonurtowość, wielotematycz-
ność, wielokulturowość, wresz-
cie wielogatunkowość zamiesz-
czanych materiałów, pośród 
których dominantę stanowi jed-
nak szeroko rozumiana litera-
tura – z esejem na czele”.

Jak widać, redaktorzy zda-
wali sobie sprawę, że nasze 
„pogranicze”, rozumiane jako 
wielokulturowość, jest „puste”, 
i nie ma za bardzo o czym pi-
sać, więc rozszerzyli formułę o 
abstrakt – „pogranicza współ-
czesności”, co było o tyle wy-
godne, że do tego „worka” 
można było wrzucić wszystko, 
a takie pismo wydawać gdzie-
kolwiek, gdyż „pogranicza 
współczesności” są wszędzie, 
czyli nigdzie. Ot, taki postmo-
dernistyczny bełkot. Dlatego 
pismo, które mogło zająć się i 
opisać naszą tu bytność na no-
wych kresach (przesiedlenia 
niespotykane w historii świata 
i formowanie się kultury w no-
wych warunkach), zakończyło 
swój żywot artykułami o femi-
nizmie. (...)

Uniwersytet szukał prawdy, 
teraz szuka euro

Publikacje Uniwersytetu 
Szczecińskiego uświadomi-
ły mi, że jednak największym 
propagatorem „perspektywy 
miejsca” jest tenże Uniwersy-
tet. Popatrzmy na niektóre pu-
blikacje wydane przez US. 

Agnieszka Chlebowska: 
„Stare panny. Wdowy i rozwie-
dzione. Samotne szlachcianki 
w Prusach w latach 1815-1914 

na przykładzie prowincji Po-
morze”. 

Z recenzji prof. Marka Cza-
plińskiego: „Temat poruszony 
należy niewątpliwie do waż-
nych problemów historii spo-
łecznej XIX w. Został też omó-
wiony w sposób wyraźnie in-
terdyscyplinarny, z uwzględnie-
niem wiedzy z zakresu historii 
społecznej, socjologii, demogra-
fii oraz prawa. (...) Prawdzi-
wy podziw budzi głębokie wej-
ście w terminologię niemiecką 
i umiejętność jej precyzyjne-
go tłumaczenia. Tu szczególnie 
imponuje doskonałe rozeznanie 
w literaturze oraz częste porów-
nania innych prowincji, z tym, 
co na Pomorzu”.

Na miłość boską, dla kogo 
pisze się (kopiuje z niemiec-
kich dokumentów) i wydaje ta-
kie książki? A może coś o wdo-
wach – matkach Sybiraczkach, 
które utraciły mężów w Katy-
niu, na Syberii lub na wojnie, 
a które z dziećmi zasiedliły Po-
morze w latach 1945-56.

Lucyna Turek-Kwiatkowska: 
„Życie codzienne w Szczecinie 
w latach 1800-1939”.

Pani profesor – a może coś o 
życiu Szczecina w latach 1945 
– 2000? A czemuż to pani za-
kończyła opis na 1939?

O „Topodemograficznym 
atlasie gmin i obszarów dwor-
skich Pomorza Zachodniego 
w 1871 roku” pisałem. Oprócz 
tego, że jest „ważnym osiągnię-
ciem naukowym”, nic więcej 
powiedzieć się nie da.

W tym kontekście dwa zda-
nia z opisu książki „Kultura lu-
dowa i jej przemiany na Pomo-
rzu Zachodnim w latach 1970-
2009” Bogdana Matławskie-
go; „Kultura ludowa w tym re-
gionie nie ma już odniesień do 
dawnych czasów, lecz do współ-
czesnego, własnego dorobku, 
wykształciła się bowiem w sen-
sie geograficznym oraz odmia-
ny regionalnej. Nie można jed-
nak pominąć faktu, że jej bazą 
są dawne, regionalne odmiany 
ludowej kultury polskiej, prze-
niesione na Pomorze Zachod-
nie przez osadników po drugiej 
wojnie światowej”.

Jak widać, autor jest świado-
my, że to nie miejsce, Pomorze, 
było bazą dla kultury ludowej, 
lecz jej regionalne odmiany 
przeniesione na Pomorze Za-
chodnie przez osadników.

Podobnie opisał to prof. Zbi-
gniew Zielonka ze Słupska, 
który w referacie „Problem 
tradycji literackich wsi po-
morskiej”, opublikowanym w 
zbiorze z konferencji nauko-
wej „Dzieje wsi pomorskiej”, 
odbytej w Dygowie w 2002 
r., zauważa, że pisarze, którzy 
podejmowali „tematykę wsi”, 
kochali wieś, ale nie tę, tyl-
ko „tamtą”, mityczną, wieś ich 
dzieciństwa. Przywołuje tu ta-
kich autorów jak Adolf Mo-
mot, Czesław Kuriata, Jerzy 
Żelazny, czy Stanisław Misa-
kowski. Gdy zaczynali pisać o 
wsi, ich myśli i dusze ulatywały 
na wschód.

Prof. Zielonka konstatu-
jąc brak tradycji literackich 
na Pomorzu, stwierdza zara-
zem przyczynę: „Gdyby pod-
niesiono semafor na przejazd 
wszystkich pociągów z bagaża-
mi przeszłości, mielibyśmy bo-
gatą literaturę ziem utraconych, 
a konkretnie utraconego dzie-
ciństwa, przerwanej młodości, 
zatopionej tradycji. W efekcie 
nie mamy ani tamtej literatury, 
ani tradycji literackich nowych 
ziem”.

Jednak, gdy to pisał, od 12 lat 
semafor był podniesiony. Ist-
niały już „Pogranicza”, gazety 
lokalne, Uniwersytet Szczeciń-
ski, organizowano konferencje 
naukowe, wkrótce założono 
Sedinę. (...)

Profesor chyba nie docenił 
siły wszczepionego nam inter-
nacjonalizmu, bo gdy semafor 
podniesiono, pociągi nie ru-
szyły na wschód, do mitycznej 
krainy naszych ojców, ale za-
nurzyły się w podziemne kory-
tarze ziemi pomorskiej, w po-
szukiwaniu niemieckich doku-
mentów i statystyk, przydat-
nych do tłumaczenia. Szansa 
na odkrycie „zatopionej” tra-
dycji, a tym samym zbudowa-
nia tradycji nowych ziem, zno-
wu się oddaliła.

Pewną jaskółką jest tu wy-
jątkowa, na tle tu pokazanych 
działań, książka Teresy Tom-
si ze Świdwina (obecnie w Po-
znaniu) „dom utracony dom 
ocalony” (Wydawnictwo Po-
znańskie 2009). Córka kreso-
wianki wniosła mit utraconej 
ojcowizny rodziców do prozy i 
wierszy, symbolicznie adoptu-
jąc tamto „miejsce” dla kultury 
nowej ziemi pomorskiej. Au-
torka, jak mało kto, dostrzegła, 
że teraz ma dwa miejsca; sym-
boliczne „tamto” i realne „to”. 
Próba innej drogi, odcinania 
korzeni, musi skończyć się po-
rażką. Dlaczego? Posłuchajmy 
Teresy Tomsi.

„Czuwając przy symbolicz-
nym grobie dziadka legioni-
sty, czuję się spadkobierczynią 
ważnej sprawy, jaką przekaza-
ła mi moja matka w opowie-
ściach o swoim ojcu. Wtajemni-
czyła mnie w przeszłość i dzię-
ki temu uwiarygodniła także 
nasze obecne życie. Mówiąc o 
przeszłości kresowych rodzin, 
umocniła moją wolę myślenia o 
przyszłości – z nadzieją. Mama 
wpoiła mi, że nieustannie trze-
ba się starać o godne miejsce w 
społeczeństwie. Każdy wybiera 
sam. Lecz kto nie chce pamię-
tać, choćby był rodzonym sy-
nem, traci kontakt z tradycją, z 
rodziną, z prawdą swoich pol-
skich korzeni, a zatem umyka 
mu również część samego sie-
bie. Żyć – to znaczy rozmawiać 
z umarłymi, to pytać o ich losy, 
wybory, racje z oddali lat i wie-
ków, to słuchać ich rad, rozte-
rek, nadziei i błogosławieństw”.

Gorąco polecam twórczość 
Teresy Tomsi, bo ona znalazła 
klucz do scalenia różnych, po-
rozrzucanych w historii, części 
nas samych. To z kolei klucz do 
naszej tu kultury.

Kazimierz Rynkiewicz

Tekst ukazał się w czasopismach wy-
dawanych przez Wydawnictwo Polska 
Prasa Pomorska: Tygodniku Łobeski, 
Gazecie Gryfickiej, Tygodniku Pojezie-
rza Drawskiego, Wieściach świdwiń-
skich, w wydaniach przedświątecznych 
w grudniu 2012 roku.

22 - 27 kwietnia 2013 roku Europejski Tydzień Szczepień
W dniach 22 - 27 kwietnia 2013 roku obchodzony będzie Europejski Tydzień Szczepień – European Immunization Week (EIW) objęty 
patronatem Światowej Organizacji Zdrowia.

Głównym celem tego 
przedsięwzięcia jest propa-
gowanie szczepień, jako naj-
skuteczniejszej formy za-
pobiegania chorobom oraz 
zwiększenie świadomości 

społecznej w przedmiotowej 
kwestii.

Europejski Tydzień Szcze-
pień został zapoczątkowany w 
2005 roku przez Światową Or-
ganizację Zdrowia. Od tego 

czasu, w obchodach aktywnie 
uczestniczą kraje z całego re-
gionu europejskiego.

Motywem przewodnim akcji 
jest podniesienie świadomości 
społeczeństwa w zakresie ko-

rzyści, jakie przyniosły szcze-
pienia w zakresie zdrowia pu-
blicznego i odporności zbioro-
wiskowej w celu ochrony osób, 
które mogą być narażone w spo-
sób szczególny na zakażenie.
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Bilardowe Mistrzostwa Nowogardu

Dariusz Babina mistrzem 2013
W sobotę (13 kwietnia) w Pubie Pasadena odbyły się Mistrzostwa Nowogardu w 
bilardzie. W turnieju wystartowało 8 zawodników. Po wyrównanej walce nowym 
mistrzem Nowogardu został Dariusz Babina, na co dzień mieszkający w Berlinie. 

Na zdjęciu finaliści Mistrzostw Nowogardu w bilarda, od lewej- Łukasz Grzech i Dariusz Babina

Ośmiu zawodników, którzy 
w sobotę postanowili rywali-
zować o tytuł Mistrza Nowo-
gardu w bilardzie, w wyniku 
losowania zostało podzielo-
nych na dwie grupy. Tam mi-
łośnicy tej gry walczyli każdy z 
każdym. Następnie dwóch naj-
lepszych zawodników awanso-
wało z grupy do półfinałów. W 
pierwszym meczu półfinało-
wym przy stole spotkali się Da-
riusz Babina i Marcin Janowic-

ki, 2:0 zwyciężył Babina, który 
na turnieju zjawił się po przy-
jeździe z Berlina. Następnie do 
walki stanęli Łukasz Grzech 
i Jakub Hnat. W tym meczu 
również padł wynik 2:0, a do 
finału awans wywalczył Łu-
kasz Grzech. Zanim rozegrano 
mecz o mistrzostwo, przegra-
ni w meczach półfinałowych 
stanęli do walki o 3 miejsce. 
W tym pojedynku Marcin Ja-
nowicki bez większych proble-

mów pokonał Jakuba Hnata 
3:0. Większą dramaturgię miał 
mecz finałowy. Po długiej wal-
ce ostatecznie, to Dariusz Babi-
na wygrywa z Łukaszem Grze-
chem 3:2 i zostaje Mistrzem 
Nowogardu 2013 w bilardzie. 
Dla trzech najlepszych zawod-
ników organizatorzy ufundo-
wali okazałe puchary.

KR

Zespoły Pomorzanina w weekend walczą o punkty

Nie oglądać się za siebie...
Pierwszy zespół w sobotę, natomiast drugi w niedzielę - rozegrają swoje kolejne ligowe mecze. Cel jest jeden: 3 punkty i wciąż duże 
szanse na awans do wyższych klas rozgrywkowych. W sobotę w wojewódzkiej okręgówce, Pomorzanin podejmował będzie Victorię 
Przecław, następnego dnia „rezerwy” powalczą z Huraganem Wierzchosław.

Podopieczni Tomasza Sur-
my, w sobotę po raz pierw-
szy w tym roku zaprezentują 
się przed własną publiczno-
ścią. Rywalem będzie zespół 
Victorii Przecław, z którym w 
rundzie jesiennej Pomorzanin 
wygrał 2:1 po dwóch bram-
kach Josh’a Pepple. Piłkarze z 
Nowogardu walczą o awans 
do IV ligi i trzeba przyznać, 
że wszystko jest w ich rękach. 
Drugie miejsce w tabeli na-
kazuje nie oglądać się „za sie-
bie” i w każdym meczu grać o 
zwycięstwo. Słoneczna pogo-
da i dobry występ w Moryniu z 
pewnością spowodują, że tego 
dnia na stadionie miejskim za-
siądzie liczna grupa sympaty-

ków nowogardzkiego klubu. 
W pozostałych meczach ligi 
okręgowej, kibiców Pomorza-
nina najbardziej będą intere-
sowały wyniki zespołów, które 
„depczą” nowogardzkim piłka-
rzom po piętach. Odra Choj-
na zagra na „trudnym” terenie 
w Chociwlu. Zorza Dobrzany 
wybierze się do Lipian, gdzie 
zagra z tamtejszą Stalą, któ-
ra w poprzedniej kolejce nie-
spodziewanie gładko pokonała 
Unię Dolice. Natomiast zespół 
z Dolic czeka wyjazd do out-
sidera- Regi Trzebiatów. Cięż-
ko też będzie liczyć na stra-
tę punktów przez lidera z Ra-
dziszewa, gdyż Odrzanka po-
dejmować będzie Ehrle- drugi 

najsłabszy zespół w rozgryw-
kach. Natomiast w B Klasie 
sprawy mają się zupełnie ina-
czej. Pomorzanin II powięk-
szył przewagę do 6 punktów i 
jest na najlepszej drodze do A 
Klasy. W niedzielę przed wła-
sną publicznością „rezerwowi” 
zagrają z Huraganem Wierz-
chosław. W rundzie jesiennej 
padł wynik 2:3 dla Pomorza-
nina II, bramki wówczas strze-
lali: Skrzecz, Stachowiak i Po-
korski. Miejmy nadzieję, że i 
tym razem podopieczni Jaro-
sława Kaczmarka sięgną po 3 
punkty. Przy artykule prezen-
tujemy zapowiedź poszczegól-
nych spotkań.

KR 

Liga Okręgowa Szczecińska 2012/2013
19 kolejka:
Klon Krzęcin - Ina Ińsko (20.04; 11:00)
Stal Lipiany - Zorza Dobrzany (20.04; 13:00)
Iskierka Szcz.-Śmierdnica - Świt Skolwin (20.04; 15:00)
Piast Chociwel - Odra Chojna (20.04; 16:00)
Polonia Płoty - Morzycko Moryń (20.04; 16:00)
Pomorzanin Nowogard - Victoria Przecław (20.04; 16:00)
Odrzanka Radziszewo - Ehrle Dobra Szcz. (20.04; 17:30)
Rega Trzebiatów - Unia Dolice (21.04; 11:00)

B Klasa Szczecin gr.1 2012/2013
11 kolejka:
Jastrząb Łosośnica - Pomorzanin II Przybiernów (20.04; 16:00)
Zieloni Wyszobór - Znicz Wysoka Kamieńska (20.04; 16:00)
Prawobrzeże Świnoujście - Gar./Polonia II Mechowo (20.04; 17:00)
Zalew Stepnica - Bałtyk Międzywodzie (21.04; 14:00)
Pomorzanin II Nowogard - Huragan Wierzchosław  (21.04; 15:00)

SP w Wierzbięcinie jeszcze ładniejsza

Pomogła Akademia Europejska Kulice-Kũlz
Szkoła Podstawowa w Wierzbięcinie za sprawą Akademii Europejskiej Kulice-Kũlz, otrzymała nowe 
ławki oraz krzesełka. Przypomnijmy, że Akademia, której Uniwersytet Szczeciński wymówił umowę 
użyczenia lokali w pałacu w Kulicach, przekazała swój ruchomy majątek (głównie meble) potrzebu-
jącym instytucjom, w tym m.in. szkole w Wierzbięcinie. Dzięki tej pomocy upiększona została rów-
nież sala konferencyjna, w której zawisła kurtyna. Uczniowie, Dyrektor i Rada Pedagogiczna szkoły 
w Wierzbięcinie, za pośrednictwem DN, składają serdeczne podziękowania pani Lisawetcie von Zit-
zewitz, treść publikujemy poniżej. opr. KR

Dyrektor i Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie, składają serdeczne podziękowa-
nia p. Lisawetcie von Zitzewitz, Dyrektor Akademii Europejskiej Kulice-Kũlz. Za bezinteresowną pomoc 
i ofiarność okazaną Naszej Szkole, dzięki sprzętowi przekazanemu naszej placówce, możemy uczyć się i 
pracować w jeszcze piękniejszej szkole.

Dziękujemy
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Dominik syn Beaty 
i Piotra ur. 
10.04.2013 
z Nowogard

Krystian syn 
Krzysztofy i Daniela 
Stępińskich ur. 
11.04.2013 z Rogowa

Sandra Irena córka 
Eweliny ur. 16.04.2013 
ze Świdwina

Oskar syn Justyny 
Komisarek 
ur. 11.04.2013 
z Długołęki

Oliwia córka Andżeliki 
Kotłowskiej 
ur. 13.04.2013 
z Jeżyczki

Córka Ewy Kapcio 
ur. 11.04.2013 
z Potulińca

Miko-aj syn Ma-gorzaty 
Szymuť ur. 12.04.2013 
z Nowogardu

Syn Natalii i Norberta 
ur. 17.04.2013 
z Nowogardu

Autor rubryki: 
Janusz Roguski 
Szpital NowogardWitamy wśród nas...- kompleksowa organizacja wszelkiego rodzaju przyjęć okolicznościowych   

(chrzciny, wesela, spotkania rodzinne, urodziny, 18-stki)
- spotkania firmowe, bankiety
- usługa cateringowa/obiady z dowozem
- koncerty oraz imprezy tematyczne 

Zapraszamy  do skorzystania z naszej oferty:

tel.  608 053 371 
91 392 24 24

Zapraszamy do odwiedzenia
 naszej strony internetowej

 www.caffepiwnica.pl

•Naszą specjalnością są ręcznie lepione na miejscu pierogi, żurek na naturalnym 
zakwasie, kotlet schabowy z kością smażony na smalcu, devolaje z masełkiem 
ziołow-czosnkowy, zupa gulaszowa oraz placek po węgiersku. 

• Polecamy równie fantazyjne desery lodowe, włoski deser tiramisu wg. własnej 
receptury, aromatyczna kawę serwowana na kilka sposobów, bogatą ofertę 
drinków i koktajli, oraz liczne przekąski. 

•Gwarantujemy menu dopasowane do potrzeb klienta, profesjonalną obsługę, 
dekorację sali i stołów.
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Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

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

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

Dom parterowy w stanie 
surowym zamkniętym, 
pełne uzbrojenie  130 m kw. 

+ garaż 36 m kw.
SPRZEDAM
605 548 164

Trawniki, 
ogrody, ogrodzenia, 

brukarstwo
www.trawnikizrolki.com.pl

tel. 669 342 893

Uwaga wędkarze Koło 
Miejsko-Gminne nr 36 

organizuje w dniu 
21.04.2013 zawody 

wędkarskie 
o mistrzostwo koła 
w Kamieniu Pomorskim. 

Zapisy w sklepie „Wędkarz” 
do dnia 18.04.2013 r. 

startowe 15 zł.
                               Zarząd

Sprzedam!!!
 Recykling ceglany 

oraz betonowy. 
Możliwość dostawy 
do klienta. Miejsce 

składowania Gryfice.

Kontakt 
tel. 609-532-701

9 kwietnia 2013 w okolicy ul. Roosevelta 

ZGINĘŁA suczka
rasy owczarek niemiecki, bez obroży (oczka lekko 

zaczerwienione) kolor ciemny brąz, grzbiet podpalany
Bardzo proszę o kontakt 794 063 086

Podziękowania
„Prawdziwe życie wyraża się w darze z siebie”

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 
im. Jana Pawła II w Nowogardzie 

dziękuje Pani Lisawicie von Zitzewitz 
z Fundacji Akademia Europejska 

Kulice-Kulitz 
za pomoc w wyposażaniu szkoły w niezbędny do jej 

funkcjonowania sprzęt. Wiara, że wspólnymi siłami mo-
żemy wiele osiągnąć znalazła potwierdzenie w życiu co-
dziennym. Dezizą naszej szkoły jest znakomita myśl na-
szego patrona Jana Pawła II: „W wychowaniu chodzi o to, 
azeby człowiek stawał się bardziej czlowiekiem - o to, aże-
by bardziej był a nie tylko więcej miał, aby poprzez wszyst-
ko, co ma, co posiada umiał bardziej być nie tylko z dru-
gim, ale i dla drugich...”

Bardzo dziękuję!

Wywiad z piłkarzem Floro SK- Rafałem Mendykiem

„To dzięki niemu zacząłem 
grać w piłkę…”
Jak sam twierdzi, po przyjeździe do malowniczo położonego miasta Floro, nie 
myślał o żadnych testach w klubie piłkarskim. Inicjatywa sprawdzenia się w nor-
weskiej lidze wyszła spontanicznie, nasz rozmówca spróbował swoich sił i od nie-
dawna jest piłkarzem III ligowej drużyny Floro SK. Na ten jak i inne tematy od-
powiedział specjalnie dla czytelników Dziennika Nowogardzkiego, zapraszamy 
na wywiad z wychowankiem Pomorzanina Nowogard - Rafałem Mendykiem. 

Imię i nazwisko: Rafał Mendyk
Miejsce urodzenia: Nowogard  
Wzrost: 188
Waga: 87
Nr na koszulce: 22
Pozycja: Środkowy pomocnik
Macierzysty Klub: Pomorzanin Nowogard
Pozostałe kluby: Hutnik Szczecin

Dziennik Nowogardzki: Na 
początek powiedz naszym czy-
telnikom, jak ci się podoba w 
Norwegii?

Rafał Mendyk: Mieszka się tu 
całkiem dobrze, nie ma zbytnio 
powodów do narzekań. Mieszka-
my z jednym z trenerów młod-
szych sekcji. Jest tu bardzo ład-
nie. Jest jeden punkt widokowy, z 
którego widać całe miasto. Jest tu 
niezbyt sprzyjająca pogoda, gdyż 
najczęściej jest zimno, albo pada 
deszcz.

Jak do tego doszło, że jesteś 
obecnie piłkarzem III ligowego 
Floro SK? 

Pod koniec listopada ubiegłe-
go roku, nadarzyła się okazja wy-
jazdu do pracy właśnie do Floro w 
Norwegii. Na miejscu razem z po-
zostałymi osobami z naszej gru-
py, która pojechała tam do pracy 
- graliśmy co piątek zwykłą gierkę 
z miejscowymi Polakami. Zagra-
liśmy wprawdzie jedynie dwie ta-
kie gierki, aczkolwiek jedna z osób 
przeciwko którym graliśmy powie-
działa, że jest w stanie załatwić 
nam testy w miejscowym klubie. 
Testy odbyły się w dzień wyjaz-
du do Polski wieczorem, co trochę 
opóźniło nam wyjazd, ja powie-
działem, że wolałbym być wcze-
śniej w domu, niż iść na te testy, 
ale zdecydowała większość i uda-
liśmy się na zajęcia w 4 osobowym 
składzie z Hutnika. Był to zwykły 
trening. Chcieli trzech z czterech 
obecnych, lecz jak się później oka-
zało, tylko ja i mój dobry kumpel 

wyraziliśmy chęć przejścia do tego 
klubu. Przedstawiliśmy im wa-
runki, oni je zaakceptowali. Nale-
żą się też podziękowania dla Hut-
nika, ponieważ zgodzili się puścić 
nas za darmo, gdyby nie to - trans-
fer nie doszedłby do skutku.

Realia norweskiej piłki nie są 
nam zbyt dobrze znane. Chodzi 
mi o zarobki. Czy w związku z 

tym, że podpisałeś kontrakt, 
wynagrodzenie które otrzymasz 
pozwala ci skupić się tylko na 
piłce?

Niestety tak nie jest. W kontrak-
cie mamy zagwarantowaną pracę i 
mieszkanie. Do tego mam zapew-
niony cały potrzebny mi do grania 
sprzęt. Za samo granie w piłkę nie 
mamy żadnych pieniędzy, tak jak 
pozostali, ponieważ jest to klub 
amatorski. Prawdopodobnie, jeśli 
uda nam się awansować do 2 dy-
wizji, wtedy to się zmieni.

Ile miałeś lat gdy zaczyna-
łeś przygodę z piłką nożną? Pa-

miętasz co cię zainspirowało do 
uprawiania tej dyscypliny spor-
tu, oraz kto był twoim pierw-
szym trenerem?

Pamiętam, że w wieku 6 lat do-
stałem pierwszy strój piłkarski i 
korki od dziadka, i to dzięki nie-
mu zacząłem grać w piłkę nożną, 
więc myślę, że to było właśnie ja-
koś w tym wieku. Pierwszym tre-

nerem był Stefan Pastusiak, lecz 
trwało to bardzo krótko, aczkol-
wiek pierwszym trenerem z praw-
dziwego zdarzenia i prawdopo-
dobnie tym u którego się najwięcej 
nauczyłem do tej pory był trener 
Michał Sokulski.

Pamiętam, że gdy występowa-
łeś w pierwszym zespole Pomo-
rzanina, trener ustawiał cię w 
środku pomocy. Na jakiej pozy-
cji widzi cię sztab szkoleniowy 
norweskiej drużyny?

Nic się nie zmieniło, z tym, że 
czasem jestem przewidziany bar-
dziej jako defensywny pomocnik. 

Na zdjęciu od lewej- Tomasz Kobielski, Samuale Whorkneh, Rafał Mendyk
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MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

POSIADANY CERTYFIKAT JAKOŚCI
   NA DREWNO KONSTRUKCYJNE

SKUP ZBOżA  
W REDLE

żyto, pszenżyto
szybka płatność

tel. 603 055 292

„KOPYCIŃSKA”
AUTONAPRAWA (obok PZM)
- SZYBY - sprzedaż, montaż, naprawa
- OPONY - nowe i używane
- NAPRAWA układu zawieszenia 
                         układu hamulcowego auta
- REGENERACJA tarcz samochodowych

ZAPRASZAMY

tel. 531 026 839 • www.autonowogard.pl

WARSZTAT SAMOCHODOWY

SZYBY SAMOCHODOWE

PLANDEKINA WYMIAR NA WYMIAR

Profesjonalna naprawa od A do Z

OSOBOWE, CIĘŻAROWE I MASZYNY

Geometria kół, naprawa zawieszenia,komputerowa diagnostyka pojazdu
naprawy blacharskie i lakierniczePrzegląd i naprawa klimatyzacji,

Ul. Nadtorowa 12
tel 91 39 20 131
kom 601860716

Ul. Kilińskiego 26
tel 91 39 25 627
kom 601897368

Sprzedaż, wymiana, naprawa. Wykonujemy usługi na zlecenie ubezpieczalni

Używane i nowe części do wszystkich marek samochodów

Plandeki do samochodów ciężarowych (łódki, firanki),przykrywające
stelaże, przegrody do hal, przyczepy ciągnikowe i samochodowe

UDZIELAMY GWARANCJI
NA WYKONANE USŁUGI

  Chrześcijańskie Centrum Pomocy Agenda Zboru
Kościoła  Ewangelicznych Chrześcijan w Nowogardzie

ul. 700-Lecia 14,  72-200 Nowogard

 DYSTRYBUCJA  ŻYWNOŚCI
Dla podopiecznych OPS

z terenów wiejskich Gminy Nowogard
Czwartek   25.04.2013  10:00 – 15:00 
Piątek   26.04.2013      9:00  
           do wyczerpania zapasów

Zapraszamy do siedziby przy 700-Lecia 14 w podwórzu ZBK  z 
aktualnym skierowaniem z OPS-u oraz potwierdzoną  ilością 
osób w rodzinie i dokumentem tożsamości.
 w imieniu Zboru Pastor Cezary Komisarz

Jednak zdarzało się już w me-
czach sparingowych, że grałem 
jako ofensywny.

Jesteś jedynym obcokrajow-
cem w kadrze Floro SK? Miałeś 
problem z aklimatyzacją?

Jest jeszcze kilka osób, m.in. 
mój kolega o którym wcześniej 
wspomniałem, jest jeden Etiop-
czyk (Makelele) i jeszcze dwóch 
bądź trzech obcokrajowców. Przez 
pierwsze 2-3 tygodnie miałem 
duży problem z aklimatyzacją, 
aczkolwiek drużyna i ludzie, któ-
rzy nas otaczali okazali się bardzo 
pomocni i później było już tylko 
lepiej.

Norweski to bardzo trudny 
język, miałeś problemy z komu-
nikacją w zespole? 

Praktycznie wszyscy rozmawia-
ją dobrze po angielsku, więc do tej 
pory nie było z tym problemów. 
Jeśli chodzi o zwroty boiskowe, to 
mam je opanowane w języku nor-
weskim.  

Przejdźmy do rozgrywek w 
III lidze. Zadebiutowałeś już w 
barwach nowego klubu? Nie-
stety jeszcze nie było okazji. Gra-
liśmy dopiero jeden mecz ligowy 
i jeden w pucharze, a do tej pory 
nie udało się załatwić pozwolenia 
na pracę, przez co nie mogę zostać 
zarejestrowany. Myślę, że to kwe-
stia kilku dni .

W Polsce w Hutniku Szcze-
cin grałeś w IV lidze – jakie do-
strzegasz różnice, poczynając 

od stadionów, szkolenia i koń-
cząc na samym poziomie piłki, 
w odniesieniu do Norwegii?

Różnica jest widoczna. Tutaj 
jest bardzo dużo sztucznych boisk, 
do tego wiele jest całkowicie za-
budowanych. Nie miałem jeszcze 
przyjemności grać na trawiastej 
murawie. Dużą wagę przywiązu-
je się do pressingu i gry w defen-
sywie. Akurat w naszym zespole 
poziom jest bardzo dobry, gra się 
szybciej niż w IV lidze i zawodni-
cy są bardziej zaawansowani, acz-
kolwiek kiedy gra się już przeciw-
ko innym zespołom, to te najczę-
ściej grają tak zwaną „lagę”, czyli 
niezbyt przyjemną dla oka piłkę. 
Oczywiście mówię to na podsta-
wie sparingów.

Ile w Norwegii jest klas roz-
grywkowych? Jest tylko jedna 
III liga? Jeśli tak, to powiedz ile 

zespołów w niej występuje oraz 
awansuje wyżej, bądź jest zde-
gradowanych?

Szczerze mówiąc, to nie mam 
pojęcia ile jest klas rozgrywko-
wych. Grup III ligi jest dwanaście i 
w każdej jest też dwanaście zespo-
łów, awansuje jeden zespół, a spa-
dają dwa.

Wciąż jesteś młodym piłka-
rzem, jakie sobie stawiasz spor-
towe cele na najbliższe lata?

Po pierwsze to muszę wywal-
czyć sobie pierwszy skład we Flo-
ro, żeby to zrobić, muszę nauczyć 
się lepiej grać pressingiem, a póź-
niej zobaczymy.

Czujesz sentyment do Pomo-
rzanina? 

Oczywiście, że tak. Jest to mój 
pierwszy klub i to z rodzinnego 
miasta. Śledzę ich wyniki i wierzę 
w to, że awansują do IV ligi. 

Jak długo potrwa sezon, kiedy 
wrócisz do Polski?

Ostatni mecz gramy bodajże 30 
czerwca, więc myślę, że wrócę ja-
koś na początku lipca. 

Na koniec, czego możemy ci 
życzyć?

Na koniec chciałbym pozdro-
wić wszystkich moich znajomych, 
a w szczególności jedną osobę, któ-
ra będzie wiedziała, że to do niej 
(śmiech). Zdrowia, a z resztą sobie 
poradzę!

Dziękuję za rozmowę i po-
zdrawiam.

Rafał Kowalczuk

Od najmłodszych lat Rafał Mendyk nie roz-
stawał się z piłką, zdjęcie wykonane w 2006 r.

Aktualne zdjęcie I zespołu Floro SK, Rafał Mendyk- górny rząd, drugi od prawej
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• Studio reklamy Vizart wynajmę pow. 
Reklamową 6,5x3m w Nowogardzie 
przy ul. Warszawskiej 11 od 13.06. 
tel. 605 522 340

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. Pił-
sudskiego 2a. 602 350 301

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 3. 
604 284 597

• Sprzedam lub zamienię na miesz-
kanie duży dom po kapitalnym re-
moncie na działce 1400 m2 w miej-
scowości Glicko. Cena 380.000 zł Tel. 
692383706 

• Kupię mieszkanie bezczynszowe/ 
niskoczynszowe, min 3pokojowe, 
60-80m 791443026

• Sprzedam nowe, własnościowe, 2 
pokojowe mieszkanie, 58 m kw, na 
os. Gryfitów. Tel. 695 264 685

• Do wynajęcia lokal handlowy. – 
660143840 

• Sprzedam działkę budowlaną o 
pow. 1138 m2 w Żdżarach – 3km od 
Goleniowa + projekt, prąd na dział-
ce. Cena 59 tys. zł. Tel. 608 673 811

• SPRZEDAM - mieszkanie 3 pokoje III 
piętro 69, 60 m2, środkowe przy ul: 
Bohaterów Warszawy Tel.663321366 
vis avis PZM – otu.

• sprzedam mieszkanie bezczynszo-
we 62 m2 z zabudowaniami i działką 
600 655 365

• Sprzedam mieszkanie w Nowo-
gardzie i Dobrej, tel. 91-3910010, 
607607814

• Dom na wsi 130 m kw. z działką 25 ar 
153 000 zł, tel. 783 534 677

• Do wynajęcia pokój z aneksem ku-
chennym. Tel;607289286

• Sprzedam mieszkanie na wsi. Tel. 
517 726 665

• Sprzedam działkę ogrodową z altan-
ką nr 461 Nowogard, ul. 15 Lutego, 
tel. 515 285 619

• Sprzedam pół domu parterowego 
blisko Nowogardu. 530 326 198

• SPRZEDAM działkę budowlaną w 
Nowogardzie 0, 30 h.Tel.693850197.

• SPRZEDAM działkę budowlaną 
zbrojoną 476 m 2, ul: Kosynierów 
cena 79 tys. zł Tel: 504 069 800.

• KUPIĘ ZA GOTÓWKĘ OBCIĄŻONE 
NIERUCHOMOŚCI tel. 508 312 261

• Sprzedam lub zamienię na większe 
kawalerkę 36 m. kw. tel. 607 602 839

• Sprzedam 2/3 domu w Jenikowie + 
ziemia 1,13 ha. Tel. 601 691 908

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe 
77 m kw. w Łosośnicy w bloku, par-
terowe, bezczynszowe, ogrzewanie 
własne. Tel. 600 037 906

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje o 
pow. 64 m kw. w Goleniowie. Tel. 
887 137 129

• Sprzedam lub wynajmę mieszka-
nie 2 pokojowe 45,8 m kw., I pię-
tro, Nowogard. Tel. 607 648 049

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 
2 pokojowe w Nowogardzie. Tel. 
664 012 380

• Sprzedam sklep w Płotach 21.000 zł. 
Pełne wyposażenie. Tel. 669 060 659

• Sprzedam mieszkanie 2 pokoje wraz 
z działką. Okolice Nowogardu. Tel. 
519 831 511

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe 
w Goleniowie. 601 927 982

• DOMY NA WSI – GRUNTY, GOSPO-
DARSTWA

• SPRZEDAJEMY, KUPUJEMY. TEL. 
660 206 833

• Wynajmę lokal 20 m na działal-
ność usługową w centrum, tel. 
508 105 332

• Warsztat stolarski kpl. wyposażony 
do wynajęcia. Tel. 605 336 228

• Sprzedam działki ok.. 8 arowe, 
budowlane w Nowogardzie. 
693850197

• Sprzedam część domu o pow. 90 
m2 z udziałem w 2/3 działki o pow. 
0,25 ha z budynkami gospodarczy-
mi w Strzelewie. Cena 85 tys. zł. Tel. 
503 126 505

• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe 
ul. Zamkowa wraz z garażem muro-
wanym tel. 607804921

• Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe 52,5 m2, II piętro w Centrum, 
łazienka zmodernizowana i kuch-
nia w zabudowie. Cena 150 tys. zł. 
519 111 710

• Sprzedam dom, stan surowy, za-
mknięty, tel. 605 548 164

• SPRZEDAM – gospodarstwo rolne 
o powierzchni 50 ha z budynkami 
inwentarskimi przystosowanymi do 
chowu trzody chlewnej / 1500 szt./ 
. Na terenie znajduje się również 
zbiornik na gnojownicę i silosy zbo-
żowe . Gospodarstwo położone jest 
w powiecie kamieńskim - zachod-
niopomorskie . Tel; 606356427.

• Sprzedam działkę pod budowę Woj-
cieszyn. 604 930 642

• Zamienię komunalne dwupokojowe 
mieszkanie przy ul. Poniatowskiego 
na mniejsze komunalne (kawalerkę) 
w Centrum. 601 472 947

• Sprzedam mieszkanie w Węgorzy. 
669 775 546

• SPRZEDAM - nowy dom w Nowogar-
dzie  130 m2..Tel. 663366399

• Sprzedam mieszkanie czteropo-
kojowe w Nowogardzie lub zamie-
nię na dwupokojowe. 503 341 537

• Sprzedam nowy lokal pod sklep spo-
żywczy na os. Gryfitów. tel. 695 264 
594, 695 264 685.

• Sprzedam dwie w obrębie Warnko-
wo 0,25 i 0,65. Tel. 609 245 816

• DO wynajęcia pom. handlowe 150 
m2. Tel. 609 245 816

• Sprzedam działkę o pow. 29a. 8km. 
od Nowogardu woda, prąd 17zł/m2. 
Tel. 691 050 537

• Działkę pod budowę blisko Nowo-
gardu 25 ar. Tel. 502 103 432

• Mieszkanie po remoncie do wyna-
jęcia. Trzypokojowe w ścisłym Cen-
trum miasta na parterze, niskie kosz-
ty utrzymania. Cena do negocjacji. 
502 632 628

• WYNAJMĘ -  od  zaraz komforto-
wą  kawalerkę  w  nowym  budow-
nictwie, umeblowaną. 850 zł    +   
opłaty. Tel:517633434. 

• SPRZEDAM   lub  wynajmę  
garaż  na  ul. Jana Pawła  II  
.Tel:607580172.

• Sprzedam  lub  wynajmę  mieszka-
nie  4 pokoje. Tel: 604441609.

• Do  wynajęcia  kawalerka    42  m 2 
.Tel;511171392. 

• SPRZEDAM  - parter  domu  z piwni-
cami, duże  podwórko   z  garażem.
Tel;600809312, 604903853.

• OKAZJA – Pilnie  sprzedam łóż-
ko  piętrowe  dla trójki  dzieci . 
Stan   b.dobry  cena  300  zł. Tel; 
500160082.  Mogę przesłać  fotkę 

• Sprzedam działkę budowlaną 
uzbrojoną . 660 010 540

• Sprzedam garaż przy ul. Poniatow-
skiego 24. Tel. 602 521 671

• Sprzedam roczny garaż blaszak I ga-
tunku, idealny na budowę lub na sa-
mochód, cena do uzgodnienia, tel. 
605 522 340

• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe 
ul. Zamkowa wraz z garażem muro-
wanym tel. 607804921

• Sprzedam   mieszkanie 3 pokojowe  
62 m2 . Tel: 600436364

• Garaż  do  wynajęcia  przy  ul;  Zam-
kowej  .Tel: 508948888.

• Do   wynajęcia   mieszkanie  2  poko-
je. Tel: 793908098.

• WARSZTAT  STOLARSKI  Z  WY-
POSAŻENIEM  DO  WYNAJĘCIA.
TEL:605336228.

• Do  wynajęcia   mieszkanie  2 poko-
je.Tel: 697426905.

• Sprzedam mieszkanie 2pokojowe 
46m2. 693 344 802

• Wynajmę magazyn (ok. 400 m) i ga-
raż. 91 39 21 679

• BUDYNEK  - gospodarczy  400 m2 
sprzedam. Tel. 502853573

• Sprzedam działkę przy ul. 15 Lutego. 

• WYNAJMĘ   -  garaż   przy  ul. Zamko-
wej. Tel:721039454

• Sprzedam mieszkanie bezczynszo-
we 52 m2. Tel. 511 661 654

• Sprzedam kawalerkę 29 m2 na ul. 
Żeromskiego III p. cena do uzgod-
nienia. 781 886 884

• Do wynajęcia mieszkanie 3pokoje 
Ip. Zamkowa. 665 001 251

• Działkę siedliskową wraz z budyn-
kiem gospodarczym na wsi sprze-
dam. 606 276 773

• Sprzedam dom do remontu ok. 
Reska, 03ha, garaż budynek go-
spod. Staw, sad, 150 tys. do nego-
cjacji. 504 826 601

• WYNAJMĘ    LOKAL  3 POKOJOWY  
FIRMIE.TEL:607617849.

• SPRZEDAM  - Lokal  mieszkaniowy  2  
pokoje w  centrum.Tel:607617849.

MOTORYZACJA

• Sprzedam mercedesa Benz, auto-
mat, benzyna, rok prod. 1992, poj. 
190. Stan b.db. Cena 3200 do uzgod-
nienia. Kontakt 660 229 504

• Sprzedam Audi A6, rok. prod. 97. 
Stan b.db. tel. 665 245 667

• Opony używane, markowe, różne 
rozmiary, sprzedam, tel. 887 766 001

• Sprzedam forda osobowy, części do 
forda. 607 310 591

• Sprzedam Opla Astrę 1389 cm3, 
rok prod. 1998 przebieg 86 tys. 
601 157 822 cena do uzgodnienia

• SPRZEDAM  -  WSK   125  zarejestro-
wana , rok  prod.1986 .Cinguecento  
rok  prod.1997. Tel:  603388340.

• SPRZEDAM   -  Golf  3   1,9  TDi   1995 
r.  cena  4.500,00 zł  do  uzgodnienia.
Tel: 721805619.

ROLNICTWO

• Grykę sprzedam. Tel. 795 916 988

• Sprzedam zboże, grykę, łubin, sło-
mę i siano. 502 853 573

• Sprzedam słomę w snopkach i. Tel. 
782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG 
TEL. 783678070

• Sprzedam tanio króliki. 669 929 717

• Kupię mieszankę zbożową dla 
kur. 91 39 20 307

• Sprzedam prosiaki. Tel. 888757586 

• ORKA, talerzówka / ciężka/, siew 
agregatem. Tel 608013995. 

• Ziemię rolną kilka hektarów tanio 
sprzedam. 889 133 882

• Sprzedam żyto paszowe i kaczki 
skubane francuskie. 511 696 751

• Kupię łubin, tel. 668 434 849

• Sprzedam kultywator Formsch-
mit 5,20 podwójny wałek. Cena do 
uzgodnienia tel. 601 860 644

• Sprzedam siano w kostkach małych. 
500 835 336

• Sprzedam ziemniaki jadalne. 
518 488 713/714

• Sprzedam prosiaki. 888 757 586

• Sprzedam dwie jałówki Żabówko 
18. Tel. 605 092 517

• Sprzedam pług czteroskibowy 
kiverland, przyczepę, siewnik 
mazur, rozsiewacz nawozu. 509 
389 636

• Sprzedam prosiaki 600 335 184

• Sprzedam obornik. 793 908 098

• DRZEWA OWOCOWE I  OZDOBNE - 
bardzo duży  wybór  poleca  Szkółka  
w  Karsku. Tel:606106142.  

• ODDAM   -   w  dobre  ręce  parkę   
2  m-czne  szczeniaczki  rasy  kundel. 
Tel;504525966.

• Sprzedam  klacz  ze  źrebakiem cena  
do  uzgodnienia.Tel;785563315,  
913925147.

• Sprzedam pług trzyskibowy Pol-
ski, cena 500 zł do negocjacji. 
663 349 053

• SPRZEDAM – kopaczkę  ziemniacza-
ną  dwurzędową , redelka  i  sadzar-
kę .Tel; 661751296.

• Jaja lęgowe kur zielonodużych 
kuropatwianych. 91 39 20 307

• Sadzeniaki    bryzę    kupię. 
Tel;609640478.

• SPRZEDAM -  kombajn  zbożowy BI-
ZON, siewnik   do  nawozu  i  wapna  
RCW-3, żmijka do zboża 5 m, siew-
nik konny przerobiony  do  ciągnika. 
Tel: 693344667.

USŁUGI

• Usługi transportowe do 1 tony, Bus 
skrzyniowy i kryty. Tel. 693 716 085.

• Firma Usługowa „Zielona”. Wynajem 
sal na: konferencje, zebrania, szkole-
nia. Tel. 91 39 26 691.

• Usługi transportowe IVECO dostaw-
cze + laweta + bus osobowy do 9 os. 
Tel. 609 931 915, 607 580 172.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI POD-
ŁOGOWYCH I INNE DROBNE NAPRA-
WY WYKONA „ZŁOTA RĄCZKA”; 91 
39 22 783, 784 79 22 70

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

Do redakcji DN, zostały przynie-
sione 2 pary kluczy. Jedne od 
pojazdu m-ki TOYOTA z charakte-
rystycznym breloczkiem, a także 
napisem  „ 50 lat SP 63”. Drugie 
najprawdopodobniej od domu. 
Cechą charakterystyczną jest bar-
dzo nietypowy jeden z kluczy.  Klu-
cze można odebrać w redakcji DN. 
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MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Nowość

energooszczędny pro�l

6 komorowy

z 3 uszczelkami

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

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

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

SKŁAD 
DREWNA 

BUDOWLANEGO 

KULICE 2A
więźba dachowa, 

krawędziaki, deska, 
łata, kontrłata

Cena producenta
Tel. 726 169 098

ZAPRASZAM

Kino „ORZEŁ”
19.04.2013 godz. 19.00
20.04.2013 godz. 19.00
21.04.2013 godz. 19.00

NIEULOTNE
Dramat społeczny, Hiszpania, 

Polska 2013, 90’
12 zł , 11 zł ulgowy, od lat 15

26.04.2013 godz. 19.00
27.04.2013 godz. 19.00
28.04.2013 godz. 19.00

DAJĘ NAM ROK
Komedia romantyczna, Wlk. 

Brytania, 2013, 97’
12 zł, 11 zł ulgowy, od lat 15

dystrybutor nawozów oraz  środków ochrony roślin 
oferuje szeroki asortyment:

NAWOZÓW AZOTOWYCH, WIELOSKŁADNIKOWYCH, 
POTASOWO – MAGNEZOWYCH, 
WAPNIOWYCH, OGRODNICZYCH

oraz nawozów dla:

GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH
W ofercie m.in 

wor. 25 kg
SIARCZAN POTASU

72-130 Maszewo 73-110 Stargard Szcz.
Ul. Jedn. Narodowej 22c Święte 35B
Tel. 91 46 47 100 tel. 91 577 01 76

www.agrosklad.pl

Wynajmę łóżko 
rehabilitacyjne 

z regulacją 
dla osób chorych – leżących

Telefon nr 694 161 232

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

• Bruk-lin układanie kostki brukowej. 
Tel. 607 083  893, www.bruk-linno-
wogard.com.pl

• Montaż ogrodzeń betonowych, far-
merskich i innych; 695  085 470; 91 
39 72 575

• Przewozy przeprowadzki Nowogard 
i okolice. 784 499 535

• Usługi ogólnobudowlane. 
510 335 162

• AGENCJA REKLAMWA VIZART - opra-
wianie prac - w 2 minuty., bindowa-
nie, wydruki A3-A4 kolor, ksero A3-A4 
- kolor, laminowanie A3-A4. Tylko u 
nas największy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel. 605 522 340.

• Transport BUS-MAX. 784 053 493

• Usługi remontowo-budowlane, do-
cieplenia. 784 053 493

• Przepisywanie prac (magisterskich, 
licencjackich, innych), dokumentów, 
CV, listów motyw. innych. Wydruki, 
Ksero, także kolor. Szybko i Solidnie. 
Studio Reklamy Vizart. Nowogard, 
ul. 700 Lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). tel 605 522 340. 

• Usługi koparko- ładowarką Nowo-
gard. 514172446 

• Remonty i wykończenia. 601 567 369

• Nauka j. niemieckiego i angielskie-
go. Szkoła Języków Obcych „GERMA-
NIC” Tel. 607 545 991, www.niemiec-
kinowogard.pl

• Kurs j. niemieckiego, 2 m-czny, po-
południowy, rozpoczęcie 22.04., 
„GERMANIC” Tel. 607 545 991 

• Mycie okien. 507 984 623

• J. angielski - 697583403 

• Fast – Driver, tanie usługi trans-
portowe tel. 721 230 990

• Malowanie, szpachlowanie, panele.
Tel.788566432 

• Pogotowie budowlane. Tel. 
506040641 

• Układanie Polbruk i kamienia. Solid-
nie, fachowo i tanio. 669 589 863

• Organizowanie kuligów konnych 
Tel.607739866. 

• Remonty mieszkań w środku i na ze-
wnątrz - 794 115 153 

• Remonty mieszkań - solidnie. 
Tel.507369956

• TRANSPORT – PRZEPROWADZKI 
szybko – tanio. Tel.696138406

• DUR - DACH pokrycia i remonty da-
chów. 691 621 141

• Dachy, docieplenia. 785 562 104

• Docieplanie budynków, malowanie, 
szpachlowanie, glazura, hydraulika, 
regipsy, adaptacja poddaszy, tel. 600 
626268

• TANIE SPRZĄTANIE biur, domów, 
mieszkań, osiedli, mycie okien, po-
rządki w ogrodzie tel. 721 230 990

• ZAKŁAD RADIOWO – TELEWIZYJNY 
NAPRAWA sprzętu RTV, Kosmalski 
ul; Poniatowskiego 7.Tel. 913921110, 
603584553

• Ocieplenie, remonty i dachy, tel. 
692 562 306

• Naprawa , regulacja okien , drzwi 
PCV i drewna - 695181070 –

• Zamów fryzjera do domu. Tel. 
693 515 032

• Usługi remontowo – budowlane wy-
konam, daję gwarancję na wykona-
ną pracę. 608 364 330

• NAPRAWA  SPRZĘTU  RTV  ul: Kazi-
mierza  Wielkiego  7  , tel.913920737  

• Usługi   remontowe. Tel.  789146025  

• Projektowanie konstrukcyjne i ar-
chitektoniczne nadzory i porady 
budowlane, funkcja kierownika bu-
dowy Eugeniusz Hnat, 605 889 861

• Malowanie, tapetowanie.Tel: 
601724492.

• ROLETKI  I MOSKITERY.  
Tel:695181070. 

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe, emerytalne – Niemcy, Ho-
landia, Anglia, Irlandia, Dania, Belgia, 
Austria, Włochy, Norwegia, USA. Tel. 
71 385 20 18 lub 601 759 797

• PODEJMĘ pracę - kierowca C+E 
z kraj lub Europa z doświadcze-
niem. Posiadam podstawowe 
ADR. Tel. 663965088 

• Młody mężczyzna poszukuje pracy 
od zaraz 663 565 516

• Przyjmę do pracy handlowców i do-
radców klienta. 609 158 106

• Zatrudnię murarza, zbrojarza, beto-
niarza. 695 264 594

• Przyjmę do pracy barmana/barman-
kę, recepcjonistę/recepcjonistkę. 
507 953 705; 507 951 331

• Młoda mama zaopiekuje się Twoim 
dzieckiem. 661 196 022

• Przyjmę stolarza. 608 395 069

• Zatrudnię pomoc kuchenną. 
693 521 211

• Zatrudnię do prac porządkowych 
785 563 315

• Przyjmę  do  pracy  panią  do sprzą-
tania  na  sezon letni w  Pobierowie-
.W czasie  od  VI-IX. Tel:663594001.

• Przyjmę  do  pracy  panią  na stano-
wisko  sprzedawca w  Pobierowie  na 
sezon  letni  od  VI-IX. Tel;726666000.

• Salon gier na automatach poszu-
kuje pracownika do obsługi salonu. 
CV  proszę kierować na mail: salon.
nowogard@fortunagames.pl lub 
osobiście do hotelu „Przystań”  ul. 
Zielona  1

• Zatrudnię kobietę do opieki nad 
chorą mamą  2h dziennie. 665  541 
960

• Przyjmę do pracy lakiernika 
lub pomocnika lakiernika sa-
mochodowego. 91 39 20  303; 
605 276 271

• DAM   pracę  w  Anglii    od  zaraz  
dla  kierowcy  z  kategorią    D ,  Di 
.Tel;795431235.

• Małżeństwo podejmie prace z 
mieszkaniem na fermie, gospodar-
stwie rolnym lub agroturystycznym. 
Tel 511630918 oraz 798393429

INNE

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

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, 
srebrna, 4 elementy: wzmacniacz, 
tuner przestrojony, korektor, deck 
szuflada, stan idealny, używana spo-
radycznie, cena 780 zł do uzgodnie-
nia. tel. 605 522 340.

• Sprzedaż drewna kominkowego 
i opałowego atrakcyjna cena - 
726 649 215 

• SPRZEDAM - DREWO KOMINKOWE I 
OPAŁOWE.TEL 667788820

• Sprzedam klatki na króliki wraz z 
kotnikami. 507 198 932

• 43 / 44 - Sprzeda drewno, gałęziów-
kę i zrębki opałowe. Tel 509821040

• Drewno opałowe, kominkowe, gałę-
ziówka, sprzedam, tel. 772 050 889

• TANIO - Sprzedam dwa fotele i ławę.
Tel.507228736.

• Karp kroczek sprzedam. 91 39 18 297

• Owczarek niemiecki, pięciomiesięcz-
ny, mocna budowa, ładni rodzice na 
miejscu, tel. 91 392 18 28

• Sprzedam wypoczynek kanapa + 2 
fotele cena 600 zł. Tel. 504 703 568

• Oddam psy labradory 8-tygodnio-
we. Tel. 535 158 948

• Zadbaną meblościankę pokojo-
wą sprzedam. Cena 250 zł. Tel. 
609 541 122

• Stanowisko wolne w salonie fryzjer-
skim dla manicurzystki. Tel. 91  392 
35 40

• Sprzedam Vibra Max 250 zł. Tel. 
609 931 915

• Sprzedam na opał oflisy tartaczne 
pocięte w klocki lub w całości do sa-
modzielnego pocięcia. 514 740 538

• PIECE GAZOWE c.o. wiszące z Nie-
miec firmy Vaillant wysoka jakość do 
mieszkania, domu, sklepu, restaura-
cji, zakładu fryzj. tylko ogrzewanie 
różne powierzchnie cena od 800zl 
montaż 300zl piece dwufunkcyjne 
cena od 1.000zl montaż 400zl gwa-
rancja serwisowa + roczne przeglą-
dy kontrolne, naprawy oraz elek-
tryczne przepływowe podgrzewacz 
wody użytkowej 18-21kw na prąd 
380V cena od 200zl tel 691 686 772

• Transformator spawalniczy 380V 
(buczek); teownik hutniczy 30x30x6; 
szkło 3mm 60x130; kontownik 
40x40 i kontownik 45x45 sprzedam. 
788 685 194; 600 155 342

• SPRZEDAM  -   sypialnię  białą . 
Tel:510243843

• S K U P - PIŁ NIESPRAWNYCH, ZA-
TARTYCH STIHL – HUSQVARNA, 
Cena 100zł.Tel. 721668245

• Kupię płyty chodnikowe. Tel. 
721 668 245

• Sprzedam palety używane, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340

• OKAZJA – Pilnie  sprzedam łóżko  
piętrowe  dla trójki  dzieci . Stan   
b.dobry  cena  300  zł. Tel; 500160082.  
Mogę przesłać  fotkę

• Sprzedaż  podbitki  dachowej  /
drewniana / tanio .Tel: 726169098. 

• Wózek dziecięcy, głęboki „VIKI” + 
spacerówka, moskitera, nosidełko, 
ochrona p. desczowa, torba, pompo-
wane koła sprzedam cena 350 zł. Tel. 
501 418 930

• Kolumny  stereo – różne – sprzedam 
.Tel:699268478.

• Sprzedam  kontenery  nadające  się  
garaż  lub  altanę  .Tel;605764794.

• Oddam  gruz.Tel:609630066.

• PRZYBŁĄKAŁ   SIĘ  BEAGLE.
Tel:693344755.

• DREWNO OPAŁOWE I KOMINKOWE 
TEL.506232860.
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Krzyżówka
Dziś 4 zadania rozmowa, do pokolorowania i dwa zdjęcia do odgadnięcia.   

Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-

wane prace do redakcji Dziennika. 

ZECER

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie  
za 1 godz. 150 zł (brutto)  
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

Nie przyjdą do ciebie goście na komunię,
jak nie wyślesz zaproszenia  

kupionego w Biurexie
NAJWIĘKSZY WYBÓR 

ZAPROSZEŃ, DEKORACJI i PAMIĄTEK

Jakie to miasto? ................................................................

Pokoloruj nas? 

Dokończ rozmowę

Spytajcie dorosłych, gdzie tak 
kiedyś wyglądał Nowogard? ................

Kwiecień 1656 roku we Lwowie

Rozwiązanie krzyżówki nr 28
Szkoda, że nie polskie zielone jabłuszko
Teresa Czarnecka, Danuta Skowron, Christiana Syfert, Andrzej Leszczyński, Grażyna Siedlecka, 

Krystyna Zawidzka, Małgorzata Goszczurna, Anna Husarz, Zofia Górecka, Pelagia Feliksiak, Hali-
na Szwal, Danuta Borowik, Barbara Bartosik, Szczepan Falaciński, Agata Kochelska, Maria Kloch, 
Halina Stefańska, Alicja Wypych, Michał Furmańczyk

Zwycięzcy: Anna Husarz, Pelagia Feliksiak, Maria Kloch
Dla najmłodszych: 
Magdalena Skowrońska, Oliwia Feliksiak, Kacper Skowroński, Julia Furmańczyk
Zwycięzca:  Kacper Skowroński - zapraszamy po odbiór bonu do redakcji.
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KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

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

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

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

 
Nowogard 

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

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

ROZKŁAD JAZDY BU SóW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E;  
12:25E;   13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E;  
11:55E;  14:00E;  15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWóZ OSóB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL.   607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIąTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny,  

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport,  Jarek Dąbrowski redaktor techniczny.    
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65, tel./fax 91 392 50 87;  

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

ROZKŁAD JAZDY POCIąGóW
SZCZECIN
5.07 (D), 6.20 (1), 7.52, 10.57 (D), 12.48 (2), 14.59 (3), 

16.50. 18.48.

KOŁOBRZEG
7.50 (1), 10.03 (2), 11.49, 13.57 (D), 15.49, 17.47 (3), 20.33

LEGENDA;
D - w dni robocze 
1 -  pon. do soboty.
2 - w soboty, niedziele i święta
3 - oprócz soboty.

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

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

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

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

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

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

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Morfeusz - 91 577 66 85

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

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

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIóW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD
Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku 
oprócz świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 
1, 3, 5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwart-
ki, soboty oprócz świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; 
R – kurs do Reska
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Serwujemy smaczne jedzenie
Zapraszamy na Niedzielne Obiady
Dobra muzyke
Miła atmosfere

Kontakt: 
604103 158, 509 284 384

Organizuje:

Serwujemy smaczne jedzenie
Zapraszamy na Niedzielne Obiady
Dobra muzyke
Miła atmosfere

wesela, urodziny,
stypy, dancingi, karaoke

i imprezy okolicznosciowe

kategorii „B”

22.04.2013 r.

Kolektory 
słoneczne

Dotacja45%

Montaż / Serwis • Przygotowanie dokumentacji

www.provsolar.com

e-mail: info@provsolar.com • tel./fax 91 482 40 50
Biuro czynne od 8 - 16

91 443 51 87, 94 721 61 83
59 833 43 12,  698 230 205

www.partnerstal.pl

GARAŻE BLASZANE WIATY 
BRAMY GARAŻOWE

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Zawiadamiamy,  
że w Nowogardzie  

rozpoczęła działalność  

Kancelaria 
Radców Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca 
Prawny Radosław Górski oraz 
Radca  Prawny Paweł Iwan. 
Kancelaria mieści się przy  
Pl. Wolności 9, budynek dawnego 
hotelu „Cisy”, pokój nr 8 (parter). 

Telefony do Kancelarii:  
788-802-101, 694-403-733

s. 2 s. 3 s. 10

Skryplonek 
mistrzem 

Polski

Nasza sonda
Ścieżka 

potrzebna, 
ale brudna

Na wieży 
zamieszkały 

sokoły?

23 kwietnia 2013 r.
od 11.00 - 12.00

 udzielane będą bezpłatne porady 
prawne  w redakcji 

ul. Boh. Warszawy 7A

Pacjenci,
którzy doznali 

urazu
przy badaniu 
kolonoskopii  

w nowogardzkim szpitalu
proszeni są o kontakt

na hasło:

„Marek” 502 651 671

Czytaj s. 7

ZIELONE 
PRZEDSZKOLE

OGŁASZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2012/2013
DZIECI W WIEKU OD 2,5 DO 6 LAT

Informacje i zapisy pod nr tel. 91 39 26 691
lub na stronie www.przedszkole.zielona11.pl

INFORMATYCZNO-JĘZYKOWE
Ogłasza nabór na rok szkolny 2013/2014

dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat

Zatrudnię dwóch pracowników 
na magazyn 

w pełnym wymiarze czasu pracy
Wymagania: Wykształcenie 

średnie, wiek do 35 roku życia
CV przesyłać na adres e-mail: 

majda-folie@o2.pl; 668 252 895

Zatrudnię dwóch pracowników 
do obsługi klienta

 w pełnym wymiarze czasu pracy
Wymagania: Wykształcenie 

średnie, wiek do 35 roku życia
CV przesyłać na adres e-mail: 

majda-folie@o2.pl; 668 252 895

KONCERT
STONEROSES  

Zagrają utwory 
takich wykonawców jak :

WHITESNAKE,  DEEP PURPLE,
LED ZEPPELIN

100 na żywo!!!
27.04.2013 (sobota), godz. 20.30

wstęp 18 zł/os. 
kont. 91 392 24 24

8,5 tys. papierosów oraz 47 litrów alkoholu

Kontrabanda 
w Żabówku

Czytaj s. 3

„Trójka” 
najlepsza 
w wojewó-
dztwie
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Nasza  sonda

Zgubiono 
W dniu 22 kwietnia w No-

wogardzie, w godzinach po-
między 12: 00 a 15: 00 w 
miejscu nieokreślonym zgu-
biłem dyktafon cyfrowy m-ki 
SONY koloru srebrnego. Je-
żeli ktoś znalazł ten sprzęt, 
to bardzo proszę o jego zwrot 
lub kontakt telefoniczny 
do redakcji DN 91-39-21-
165 lub nr 539 630 700. Dla 
uczciwego znalazcy przewi-
dziana jest nagroda. 

15.04.2013 r. 
Godz. 11.15 Zgłoszenie uszko-

dzenia donic kwiatowych na te-
renie Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Nowogardzie. 

Godz. 18.00 Zatrzymanie Ma-
riusza F. i Marcina Z. sprawców 
kradzieży konstrukcji metalowej 
na ul. Górnej. 

Godz. 18.30 Pracownik sklepu 
Lidl powiadomił o ujęciu spraw-
cy kradzieży sklepowej. Patrol 
na miejscu wylegitymował Łu-
kasza M. ukarany został manda-
tem karnym. 

16.04.2013 r. 
Godz. 18.20 W sklepie Lidl za-

trzymano Wojciecha M. spraw-
cę kradzieży sklepowej. Ukarany 
został mandatem karnym.  

17.04.2013 r. 
Godz. 15.00 Pracownik skle-

pu Biedronka powiadomił o uję-
ciu sprawcy kradzieży sklepo-
wej. Patrol na miejscu wylegity-
mował Józefa K. ukarany został 
mandatem karnym. 

18.04.2013 r. 
Godz. 10.20  Powiadomienie 

o kradzieży portfela z zawar-
tością dowodu osobistego, kart 
bankomatowych oraz pienię-
dzy na terenie Cmentarza Ko-
munalnego w dniu 17 kwietnia 
br. w godzinach 18.30-19.00.

Godz. 11.00 Potrącenie pie-
szego na przejściu dla pieszych 
na ul. 700 Lecia przez kierują-
cego samochodem marki Ford 
Focus.

Godz. 14.40  Zdarzenie dro-
gowe na przejeździe kolejo-
wym w Żabowie, gdzie kierują-
cy pojazdem marki BMW wje-
chał na przejazd w chwili, gdy 
sygnalizator nadawał światło 
koloru czerwonego. Opadają-
ca rogatka uszkodziła pojazd w 
części tylnej. 

Godz. 20.30 Zgłoszenie kra-
dzieży desek dębowych w miej-
scowości Glicko. 

19.04.2013 r. 
Godz. 09.20  Powiadomienie 

o kradzieży dwóch tablic reje-
stracyjnych z samochodu mar-
ki Ford Mondeo, zaparkowa-
nego przy ul. Poniatowskiego. 

Godz.17.50 W sklepie Bie-
dronka na ul. Boh. Warszawy za-
trzymano Mirosława Z. sprawcę 
kradzieży sklepowej. Ukarany 
został mandatem karnym w wy-
sokości 500 zł. 

20.04.2013 r. 
Godz. 01.50 Powiadomienie 

o niszczeniu szyby w witrynie 
sklepu oraz lusterka w samo-
chodzie zaparkowanym na ul. 
5 marca. W związku ze zdarze-
niem zatrzymano Mariana W. 
oraz Daniela F. 

21.04.2013 r. 
Godz. 16.50 Kolizja drogowa 

na ul. Cmentarnej pomiędzy 
Oplem Astra i VW. W trakcie 
obsługi zdarzenia ujawniono, 
że kierujący pojazdem Opel 
Astra, Janusz R. znajduje się 
w stanie nietrzeźwości z wyni-
kiem 1,60 promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu. 

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

Choć DN, jakiś czas temu pisał o zaletach  
ścieżki rowerowej  prowadzącej  z No-
wogardu do Olchowa, to życie rowerzy-
sty czy piechurów z kijkami, w tym miej-
scu wcale nie jest takie miłe. A dlaczego? 
Powodem są nieuprzątnięte śmieci oraz 
ogólny nieporządek, zwłaszcza  wokół 
ławki na jej końcu. Ścieżka niestety jest 
coraz  bardziej brudna, a jej otoczenie 
zamiast zachęcać, to w jakimś  stopniu właśnie zniechęca do aktywnego odpo-
czynku w tym miejscu. Dlatego tym razem udaliśmy się z mikrofonem właśnie 
na ścieżkę, by zapytać przypadkowe osoby, co sądzą na ten temat? 

Bogumiła Śmiałkowska - Dobrze, że pojawił się  pan tu w tym 
miejscu, gdyż nieporządek  jaki tutaj panuje, został zauważony przez 
wielu moich znajomych i przeze mnie także. Dlatego też mieli oni na-
wet prosić DN o interwencję w tej sprawie. Często sobie tutaj chodzę 
razem z moimi koleżankami szczególnie, gdy jest teraz pogoda i nie 
pada deszcz, no i niestety porządku to tutaj nie ma. Potwierdzeniem 
tego są te  śmieci, które znajdują się zwłaszcza na końcu ścieżki przed  
Olchowem. Widziałam już tu roztłuczone szkła, porzucony plastik, 
czy butelki po alkoholu pozostawione w koszach na śmieci. Dlatego 
sygnalizowałabym do służb porządkowych, by bardziej zadbali o po-

rządek w tym miejscu, gdyż jest ono miejscem wybitnie do odpoczynku i rekreacji, a  śmieci nie uła-
twiają korzystania z niego. 

Małgorzata Krawczyk - Ogólnie jeździ mi się tu na rowerze bar-
dzo dobrze, ale cóż, przerażają mnie te porozrzucane śmieci przez  
niektórych ludzi… Tak nie powinno być. Każdy powinien po sobie 
zostawiać porządek, a służby porządkowe regularnie powinny opróż-
niać kosze i sprzątać śmieci zgodnie z ich obowiązkiem, oraz lepiej je 
segregować. Sama ścieżka jest w dość dobrym stanie, ale na niektó-
rych jej odcinkach są  już odczuwalne  drobne nierówności. 

Pan Marian - Czy jest porządek? Niech pan popatrzy najlepiej 
wzdłuż tego odcinka i sam to oceni. Kiedyś, kiedy nie było jeszcze wy-
budowanej tej ścieżki, to sam dbałem o ten odcinek kosząc go z buj-
nie rosnącej trawy. W tej chwili, gdy zaczęli jeździć tędy ludzie, prze-
stałem to robić, gdyż jeździ czy chodzi ich tu bardzo dużo w ciągu 
weekendu i dnia, zwłaszcza wtedy, gdy słońce świeci nieco mocniej 
i nie pada deszcz. Utrzymanie właściwego porządku jest oczywiście 
konieczne, gdyż wynika to  z naturalnego poczucia estetyki i należa-
łoby tutaj jak najbardziej szybko posprzątać. Chcę  też   powiedzieć, 
że ta ścieżka może dla jednych jest jakąś rozrywką oraz rekreacją, ale 

dla innych choćby właścicieli niektórych działek, bywa też  pewną  niedogodnością, czy nawet pro-
blemem.  

Pani Helena - Ścieżka rowerowa jest bardzo dobrym pomysłem, 
ale dlaczego jest ich tak mało w Nowogardzie?  Co do jej czystości, 
to jest mi trudno jednoznacznie ocenić, gdyż nie jeżdżę aż do Olcho-
wa rowerem, a jedynie na swoją działkę, toteż jest mi trudno jedno-
znacznie stwierdzić, jak tam jest dalej? Ale potwierdzam i apeluję, by 
nie rzucać na niej żadnych śmieci i utrzymywać ją w należytej czy-
stości. 

Monika Kołodziej - Sama osobiście nie jeżdżę rowerem po tej 
ścieżce, ale słyszałam od moich znajomych i pacjentów, którzy od-
wiedzają naszą przychodnię, że właśnie jest ona zabrudzona i, że 
leży na niej sporo śmieci, w szczególności na jej końcu blisko Olcho-
wa. Ale tak jak mówiłam, to są informacje, które usłyszałam, gdyż 
sama w tym miejscu nie bywam. Ale mamy już wiosnę, ciepłe słońce, 
które zachęca do aktywnego odpoczynku, dlatego uważam, że jeżeli 
jest tam nieporządek, to szybko należy go posprzątać i dbać o otocz-
nie w którym jest przyjemnie odpoczywać i zażywać ruchu, który na 
pewno przyda nam się szczególnie wiosną i latem. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 
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O PA Ł
POLSKI WĘGIEL 

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał,drewno,
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport 
Sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

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

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl
TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

BAWIALNIA
dla dzieci

„Tygrysek”

889 054 164
nowy nr telefonu

Caritas informuje 
Zespół Caritas przy parafii pw. WNMP informuje, że w 

dniu 26 kwietnia  (piątek), w siedzibie organizacji przy ul. 700 
Lecia (w podwórku ZBK), o godz. 10.00 odbędzie się wydaw-
ka żywności. Zapraszamy wszystkich zarejestrowanych. 

Zespół Caritas przy parafii pw. WNMP

Joanna Wielgusiak, lat: 30, zmarła 18.04.2013r, pogrzeb 
22.04.2013r, pogrzeb odbył się na cmentarzu w Nowogardzie

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

Zabezpieczono blisko 8,5 tys. papierosów oraz 47 litrów alkoholu

Kontrabanda w Żabówku 
W jednej z miejscowości pod Nowogardem, funkcjonariusze Służby Celnej i Straży Granicznej, zarekwirowali kontrabandę wartą prze-
szło 6 tys. złotych. Z informacji DN wynika, że akcja miała miejsce w Żabówku. 

Nielegalne papierosy i alkohol 
funkcjonariusze znaleźli na tere-
nie gospodarstwa należącego do 

62-letniego mężczyzny. Ten przy-
znał, że lewy towar sprzedawał 
chcąc w ten sposób sobie dorobić 

– mówi Monika Woźniak-Le-
wandowska, rzeczniczka praso-
wa Izby Celnej w Szczecinie. 

W sumie, jak informuje Izba 
Celna, do dalszego postępo-
wania karnego skarbowego 
zabezpieczono blisko 8,5 tys. 
papierosów oraz 47 litrów al-
koholu niewiadomego pocho-
dzenia. Uszczuplenia z tytułu 
niezapłaconych podatków, to 
prawie 9 tys. złotych. 

Służby nie ujawniają, w której 
konkretnie miejscowości w gmi-
nie Nowogard doszło do zare-
kwirowania nielegalnych towa-
rów. Z naszych informacji wyni-
ka, że akcja miała miejsce w Ża-
bówku. Potwierdzają to miesz-

kańcy wsi, którzy widzieli w ze-
szłym tygodniu krążące po wsi 
radiowozy Straży Granicznej 

i Izby Celnej. Nie chcą jednak 
wypowiadać się dla mediów.  
MS., fot. zdjęcia operacyjne Izba Celna

Pomóżmy sobie!
•	 Przyjmę narożnik pokojowy tel. 665 - 566-856
•	 Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie oraz ławę pokojową i TV 

tel.782 556 716
•	 Przyjmę fotel do biurka, informacja tel. 504 874 397 lub pod nr tel. red. 

91 22 165 
•	 Przyjmę narożnik pokojowy oraz dziecięcy fotelik samochodowy tel.516 

648-561 
•	 Przyjmę  używaną pralkę oraz komputer PC i dywany tel.512 174 371 
•	 Przyjmę tapczan dwuosobowy do spania tel. 514 466 037 
•	 Oddam w dobre ręce wilczura - pies jest przyjazny i ma ok.3 lata - tel.795 

911 886 
•	 Oddam jedną kulę ortopedyczną -tel. 539 630 700 lub nr redakcyjny 
•	 Przyjmę meble kuchenne i meblościankę pokojową tel. 669 517 964 lub 

91 39 107 62
•	 Przyjmę meble kuchenne, lodówkę, pralkę i meblościankę pokojową, tel. 

797 158 960

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Komu uda się zrobić zdjęcie?

Czy na kościele zamieszkały sokoły? 

Turniej Bezpieczeństwa o Ruchu Drogowym  
w Nowogardzie 

Jak dowiedziała się redakcja DN, na wieży starego kościoła 
zagnieździła się para sokołów. 

O tym, że na wieży zamiesz-
kały sokoły poinformowała re-
dakcję DN, jedna z naszych 
czytelniczek. 

Dowiedziałam się o tym od 
pani w kiosku. Powiedziałam 
swojemu mężowi, który no-
tabene jest miłośnikiem pta-
ków. Przez kilka dni obserwo-
wał wieżę kościoła wypatrując 
ptaków za pomocą lornetki. W 
końcu udało mu się je dostrzec   
– mówi nam jedna z miesz-
kanek Nowogardu, która chce 
pozostać anonimowa.

Postanowiliśmy poinformo-
wać o wszystkim gospodarza 
parafii pw. WNMP, ks. Grze-
gorza Legutkę. Ten był wyraź-
nie zaskoczony faktem, że na 
kościelnej wieży miałaby za-

gnieździć się para sokołów. 
Sokoły? W mieście? - pytał 

wyraźnie zdziwiony naszą in-
formacją proboszcz. -  Przy-
znam szczerze, że nie patrzę tak 
wysoko (śmiech). Mam nadzie-
ję, że wieści te się potwierdzą. 
Byłaby to prawdziwa atrakcja 
dla całego miasta – dodał. 

Naszym redakcyjnym obiek-
tywom nie udało się zarejestro-
wać ptaków na wieży.  Apeluje-
my zatem do wszystkich zapa-
lonych obserwatorów przyro-
dy, by skierowali swoje aparaty 
i lornetki w stronę kościelnej 
dzwonnicy.  Jeśli komuś uda 
się sfotografować ptaki, prosi-
my o kontakt z redakcją DN. 

Być może staniemy się dru-
gim, poza Warszawą, miastem 

w Polsce, w którego centrum 
zagnieździły się te ciekawe i 
piękne ptaki. W stolicy uwi-
ły sobie gniazdo jeszcze wyżej, 
bo na  Pałacu Kultury i Nauki. 

MS

W dniu 19 kwietnia na Placu Szarych Sze-
regów (miasteczko ruchu drogowego) od-
były się eliminacje powiatowe Ogólnopol-
skiego Turnieju Bezpieczeństwa o Ruchu 
Drogowym. 

W eliminacjach wzięły udział reprezentacje szkół 
podstawowych, gimnazjalnych z terenu całego po-
wiatu w tym z Nowogardu. Relacja z konkursu w 
piątkowym wydaniu DN. 

Red.
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Szkoła Podstawowa nr 2  
w Nowogardzie

ul. Żeromskiego 5
Dyrektor, nauczyciele oraz uczniowie zapraszają

wszystkie dzieci 5 i 6 letnie wraz z rodzicami  

na  „Bal  
wiosenny”

     w dniu 25 kwietnia  2013r. o godz. 16:30
    W czasie zabawy przewidziany jest poczęstunek.

„Janko Muzykant”

Stypendia dla utalentowanych 
muzycznie 
Można już składać wnioski do nowego  programu stypendialnego „Janko Muzy-
kant” - informuje Urząd Marszałkowski w Szczecinie. Program jest skierowany 
do uzdolnionych muzycznie dzieci, będących sierotami lub żyjących w rodzi-
nach potrzebujących wsparcia materialnego. 

Zamierzeniem programu jest 
wybór dzieci, którym pomoc 
potrzebna jest najbardziej, bez 
względu na poziom ich osią-
gnięć artystycznych. Wnioski 
można składać do 2 sierpnia 
2013 roku na adres Wydziału 
Kultury, Nauki i Dziedzictwa 
Narodowego Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Za-
chodniopomorskiego, z do-
piskiem: Stypendium „Janko 
Muzykant” Marszałka Woje-
wództwa Zachodniopomor-

skiego. W przypadku wysła-
nia zgłoszenia pocztą decyduje 
data stempla pocztowego. 

Do ubiegania się o stypen-
dium uprawnione są dzieci i 
młodzież  w wieku szkolnym, 
tzn. pomiędzy pierwszą kla-
są szkoły podstawowej, a kla-
są maturalną. Uzyskane w ra-
mach przyznanego stypendium 
pieniądze będą mogły zostać 
wykorzystane wyłącznie na 
cele związane z rozwojem arty-
stycznym stypendysty - na za-

kup instrumentu muzycznego, 
bądź udział w warsztatach mu-
zycznych  i mistrzowskich kur-
sach wykonawczych – infor-
muje Radosław Soćko, rzecz-
nik prasowy UM w Szczecinie. 

Wnioski z kolei mogą skła-
dać sami zainteresowani, jak 
też przedstawiciele szkół arty-
stycznych lub środowisk twór-
czych. Maksymalna kwota sty-
pendium o jaką mogą ubie-
gać się wnioskodawcy, to 5 000 
zł brutto. Łączny budżet jaki 

przewidziano na to zadanie 
wynosi 20 tys. złotych.  Sty-
pendia będą wypłacane po-
przez refundację poniesionych 
kosztów lub przez opłacenie 
faktur lub poprzez dokonanie 
zakupu instrumentu wskaza-
nego przez stypendystę.

Stypendium przyznawać 
będzie powołana przez mar-

szałka Kapituła, po przedsta-
wieniu wniosku złożonego na 
właściwym formularzu. 

Szczegółowe informacje o 
naborze znajdują się na tabli-
cy ogłoszeń oraz stronach in-
ternetowych Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Za-
chodniopomorskiego. 

MS

Jak jest kultura, to jest !
Po naszym  tekście w piątkowym numerze DN,  dotyczącym oznaczenia nazwy 
ulicy na bloku należącym do Spółdzielni Gardno, otrzymaliśmy jeszcze w piątek 
odpowiedź od prezesa spółdzielni p. Jana Smoliry.

Wystąpił 
cyrk Metropol 
Przyszła wiosna, ruszył sezon cyrkowy. W Nowogar-
dzie był już w tym roku jeden ze znanych cyrków, a 
w  minioną niedzielę, przy ul. Bohaterów Warszawy, 
rozbił  namiot i dał występy  Cyrk Metropol – jeden 
z najmłodszych i zarazem najmniejszych cyrków w 
Polsce. 

Cyrk Metropol powstał w 
2010 roku. W tym roku swój 
trzeci już z kolei sezon rozpo-
czął 1 kwietnia od występu w 
Dobrzanach (pow. stargardz-
ki). 21 kwietnia wystąpił w No-
wogardzie. Artyści cyrku dali 
w naszym mieście dwa spekta-
kle. Pierwszy odbył się o godz. 
13:00, a drugi o godz.16:00. 

W czasie niezbyt rozbudo-
wanego programu, widzowie 
mogli obejrzeć m. in. pokaz 

iluzji i tresurę zwierząt: psów, 
gołębi, reniferów i kucyków. 
Nie zabrakło oczywiście clow-
nów. W przerwie występu, 
dzieci mogły przejechać się 
kucykiem (odpłatnie). 

Bilety na spektakl  koszto-
wały od 10 zł dla dzieci, do 30 
zł dla dorosłych. Oba występy 
obejrzało około 100 osób. 

Czekamy na kolejne cyrki i 
nowych artystów. 

MS

Szanowna Redakcjo
W związku z piątkową informacją dotyczącą nieprawidłowego oznakowania  ulicy Kard. Stefana 

Wyszyńskiego pragnę poinformować, że oznakowanie to  zostanie w najbliższych dniach poprawione 
przez wykonawcę prac remontowych. Błąd jest oczywisty i nie powinien się zdarzyć.

Jednocześnie pragnę podziękować za kolejny dowód uznania dla działań  modernizacyjnych po-
dejmowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Gardno,  prezentowany na łamach Dziennika 
Nowogardzkiego. Jest to niewątpliwie  powód do satysfakcji dla członków spółdzielni, którzy przyjęli 
ambitny  program modernizacji wszystkich naszych budynków do 2018 roku.

Obecnie trwają prace modernizacyjne na osiedlu przy ul. Zamkowej (5  obiektów), Kowalskiej i Le-
śnej 6b. Dzięki temu zakończymy w tym roku  modernizację wszystkich budynków spółdzielni poło-
żonych w północnej  części miasta (do torów kolejowych).

Przystąpiliśmy również do termomodernizacji, połączonej ze wzmocnieniem  płyt elewacyjnych, 
budynków przy ul. Poniatowskiego 22 i Poniatowskiego  24. Dzięki temu już niedługo przybywający 
do Nowogardu drogą stargardzką,  będą mogli podziwiać zmodernizowane budynki, które na pewno 
staną się  dobrą wizytówką naszego miasta.

Pozdrawiam
Prezes SM „Gardno”

Jan Smolira

Tego samego dnia  czyli w  piątek  prezes zrealizował  swoją deklarację i napis 
został poprawiony, co widać na załączonym zdjęciu. Gratulujemy odpowiedzial-
ności, tempa, reakcji i... kultury.
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„Nie umiera ten, kto trwa  
w sercach i pamięci naszej...”

Podziękowanie dla 
wszystkich, którzy 

uczestniczyli w ostatniej 
drodze kochanego 

męża, taty i dziadka

śp. Romana 
Pietruszki

składa żona z rodziną

Sygnały czytelników

Ze złotówką do Goleniowa?
Termin rozliczenia podatku i termin składania PIT, upływa 30 kwietnia, nic więc dziwnego, że wielu mieszkańców Nowogardu boryka 
się w tym czasie z pewnymi problemami. Jednym z nich są niedopłaty. W środę (17 kwietnia) do redakcji zadzwonił mieszkaniec gmi-
ny, który ubolewał nad brakiem kasy Urzędu Skarbowego w Nowogardzie. Jak twierdzi, musi specjalnie jechać do Goleniowa, aby za-
płacić złotówkę...

Urząd Skarbowy w Nowo-
gardzie nie funkcjonuje od lat 
90-tych, jedynie, jak corocz-
nie w okresie rozliczeniowym 
PIT-ów rocznych, od 1 marca 
do 30 kwietnia br. w Urzędzie 
Miejskim został uruchomiony 
Punkt Urzędu Skarbowego w 
Nowogardzie, który jest czynny 
we wtorki i w czwartki w godzi-
nach od 8:00 do14:00. Na próż-
no jednak szukać tam punktu 
opłat, w którym nasz czytel-
nik mógłby zapłacić „feralną” 
złotówkę. Dowiedziałem się, że 
wynikłą niedopłatę powinienem 
zapłacić przy kasie w Urzędzie 
Skarbowym w Goleniowie. Jest 

jeszcze możliwość wykonania 
przelewu internetowego, ale ja 
nie posiadam konta, zatem po-
zostaje mi jechać ze złotówką 
do Goleniowa... Czy tak ciężko 
było komuś pomyśleć o kasie w 
Nowogardzie? - pyta zdegusto-
wany mieszkaniec gminy, chcą-
cy zachować anonimowość. Jak 
sprawdziliśmy, istnieją jeszcze 
inne możliwości dokonania za-
płaty. Pieniądze można wysłać 
pocztą. Niemniej nie zmienia 
to faktu, że brak kasy jest  w ta-
kich sytuacjach, jak opisywany 
problem. Być może US w Go-
leniowe mógłby w tym przed-
miocie dogadać się z naszą 

Gminą i korzystać z kasy w ma-
gistracie. Wracając do naszego 
podatnika, to musi on swoją 
niedopłatę nawet w wysokości 
1 zł zapłacić, natomiast Urząd 
Skarbowy w przypadku, w któ-
rym musi wypłacić nadpłatę w 
wysokości do 10 zł, „zamraża” 
tą kwotę do kolejnego rozlicze-
nia. Zatem, jeśli naszemu czy-
telnikowi przysługuje nadpłata, 
która pokryje kwotę 1 zł niedo-
płaty- automatycznie te pienią-
dze zostaną pobrane właśnie z 
tych środków. Mieszkańcom 
Nowogardu, jak i całej gminy, 
pozostaje się dostosować i wie-
rzyć, że w niedalekiej przyszło-

ści być może Urząd Skarbowy 
powróci na teren miasta. 

KR

Przedszkole imienia  
„Niezapominajki”
Podczas marcowej sesji, radni przyjęli projekt uchwały w sprawie nadania imie-
nia „Niezapominajka” Przedszkolu nr 1 w Nowogardzie, które znajduje się przy 
ul. Stefana Żeromskiego. 

Imię wybrano w drodze kon-
kursu, w którym udział wzię-
li zarówno pracownicy Przed-
szkola, jak i rodzice maluchów 
uczęszczających do placówki. 

Było sześć propozycji. Najlep-
sza została wyłoniona w dro-
dze ankiety. Niezapominajka 
wyprzedziła o jeden punkt We-
sołą Jedyneczkę – mówi Jolanta 
Bielska, dyrektor Przedszkola 
nr 1. 

Inspiracją do nadania Przed-
szkolu tego właśnie imienia był 
fakt, że placówka od lat uczest-
niczy w wielu działaniach eko-

logicznych. A to właśnie ten 
kwiat jest symbolem kultury 
ekologicznej, obok miłości i 
wiecznej pamięci. 

Zgodnie z przepisami imio-
na placówkom edukacyjnym  
nadaje organ prowadzący, czy-
li w tym przypadku gmina. 
Wcześniej Przedszkole musia-
ło złożyć do Urzędu Miasta 
specjalny wniosek w tej spra-
wie. Na tej podstawie Wydział 
Edukacji, Kultury, Zdrowia i 
Sportu  przygotował projekt 
uchwały w sprawie nadania 
imienia. W czasie ostatniej, 

marcowej sesji, radni poparli 
inicjatywę placówki i przyjęli 
uchwałę jednomyślnie. 

W dniu 20 czerwca, ma się 
odbyć oficjalne nadanie imie-
nia „Niezapominajka” Przed-
szkolu nr 1.  W uroczysto-
ści swój udział zapowiedziały 
władze miasta. 

Warto dodać, że Przedszko-
le nr 1, jest pierwszą tego typu 
placówką na terenie naszej 
gminy, której nadano imię. 
Czy w ślad za nią pójdą pozo-
stałe? 

MS

OSINA

Międzynarodowy  

dzień  czekolady
W piątek 12 kwietnia 2013 r. 

dzieci grup zerowych w Osinie 
obchodziły Światowy Dzień 
Czekolady. Dzieci miały oka-
zję zapoznać się z jej historią: 
skąd pochodzi, z czego jest 
zrobiona i jakie są jej rodza-
je. Poprzez zabawę utrwalały 
wiedzę o zdrowym stylu życia. 
Uświadomiły sobie, że nad-

miar czekolady może szkodzić 
i nie należy jej nadużywać. Po 
wysłuchaniu bajki „W krainie 
czekolady” uczestniczyły w 
konkursie plastycznym. Punk-
tem kulminacyjnym była de-
gustacja rozpuszczonej czeko-
lady na wafelku.

inf. wychowawczynie 
przedszkola

Już wkrotce oprócz nazwy przedszkola na tablicy pojawi się nadane placówce imię „Niezapominajka”
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Kochanemu 
mężowi 

Jerzemu 
Salwie

z okazji 

Imienin 
dużo szczęścia,

 zdrowia oraz samych 
pomyślnych dni życzy 

żona z dziećmi 
i wnuczkiem serdecznie 

Niemiecki monopol w prasie regionalnej  
w Czechach i Polsce?
W jednym z ostatnich felietonów na łamach DN pisałem o zdominowaniu przez zagraniczny kapitał polskich mediów. Celem tej domina-
cji jest, jak to nazwałem „kolonizacja świadomości”, umożliwiająca dalsze działania podporządkowujące  nas  i nasz potencjał obcym inte-
resom. Dzisiaj, jak swoistą ilustrację tezy z felietonu,   dokonujemy przedruku fragmentu tekstu, znanego w swoim czasie polityka niepod-
ległościowego  (m. in. KPN) Adama Słomki, który analizuje sytuację na naszym rynku prasowym posługując się przykładami ze Śląska.

….O ile na początku lat 90-
tych XX wieku po epoce czer-
wonego totalitaryzmu liczni 
regionalni wydawcy tworzą-
cy zręby dziennikarstwa III RP, 
dbali o wysoki poziom przeka-
zywanych informacji i wielo-
stronne źródła informacji …, 
to dziś postępuje tabloidyzacja i 
polityczna poprawność przeka-
zu. W swoim tekście skupię się 
na chyba  największym dzien-
niku regionalnym, tj. „Polsce – 
Dzienniku Zachodnim”.

Polen – Westen Zeitung?
Próżno szukać na łamach 

„Polski – Dziennik Zachodnie-
go” jasnej krytyki działań Ru-
chu Autonomii Śląska, które-
go lider Jerzy Gorzelik lansu-
je określenie „polskich obozów 
koncentracyjnych”. Pytanie dla-
czego?

W 1998 roku, ta sama ga-
zeta pozwalała sobie jeszcze 
na obiektywne przedstawie-
nie racji Stowarzyszenia „Mło-
dzi Konfederaci” (młodzie-
żówka KPN-OP), które wraz 
z obecnym wicewojewodą ślą-
skim Piotrem Spyrą, protesto-
wało przeciwko honorowaniu 
przez władze Raciborza oficera 
Wehrmachtu Herberta Hupki. 
Warto przypomnieć, że „za-
służony dla Raciborza” dzia-
łał w środowisku niemieckich 
wypędzonych podzielając roz-
powszechnione w nim poglądy, 
że postanowienia poczdamskie 
i wyznaczona wówczas grani-
ca na Odrze i Nysie są tymcza-
sowe, a deportowani po wojnie 
Niemcy będą mogli wrócić w 
rodzinne strony. Sam uznawał 
się za niemieckiego Ślązaka. W 
latach 1969–1987 zasiadał w 
Bundestagu z ramienia CDU. 
Został szefem Ziomkostwa Ślą-
zaków i wiceprzewodniczącym 
Związku Wypędzonych. Sam o 
sobie mówił: „Jestem obrońcą 
starych wielkich Niemiec, w sta-
rych prawowitych granicach”.

Inny przykład. Mój udział w 
wiecu z 17 września 2011 roku, 
w czasie którego na katowickim 
pomniku „wdzięczności” ZSRR 
namalowano zrównane sym-
bole sierpa i młota oraz swa-
styki, spotkał się z materiałem 
PDZ o jasno określonym tytu-

le: „Słomka demolka”. Materiał 
został powielony w setkach ty-
sięcy egzemplarzy za pośred-
nictwem innych dodatków re-
gionalnych czy portali interne-
towych, które należą do grupy 
Polskapresse.....

Dlaczego mamy Polskapres-
se, a nie polską prasę?

W 1994 roku na polski rynek 
prasy regionalnej wszedł wielki 
niemiecki koncern Verlagsgrup-
pe Passau przejmując od fran-
cuskiej grupy wydawniczej Her-
sant liczne gazety regionalne 
m.in. „Dziennik Zachodni”. Po-
czątkowo trudno było zauwa-
żyć istotne różnice w linii infor-
macyjnej właściciela. Wszystko 
zaczęło się zmieniać po publi-
kacji Życia, ale i Dziennika Bał-
tyckiego z sierpnia 1997 roku 
w sprawie rzekomych wspól-
nych wakacji Aleksandra Kwa-
śniewskiego i rosyjskiego szpie-
ga Władimira Ałganowa. Ów-
czesny prezes Verlagsgruppe 
Passau – koncernu, do której 
należy wydawca m.in. Dzienni-
ka Bałtyckiego i Dziennika Za-
chodniego, Franz Xaver Hirtre-
iter zapowiedział wtedy szereg 
zmian w zarządzaniu gazetami 
posiadanymi przez Polskapres-
se. To w jaki sposób działa dziś 
przeważająca część gazet regio-
nalnych, wynika z polityki nie-
mieckiego koncernu z Passau.

Międzynarodowy koncern 
medialny Verlagsgruppe Passau 
jest właścicielem wspomnianej 
grupy Polskapresse. Grupa jest 
obecna w 8 największych regio-

nach Polski (Dolny Śląsk Pomo-
rze, Lublin, Łódzkie, Małopol-
ska, Mazowsze, Wielkopolska, 
Śląsk i Zagłębie), gdzie wyda-
je 10 dzienników regionalnych, 
w tym 8 połączonych wspólną 
marką „Polska” (Dziennik Bał-
tycki, Dziennik Łódzki, Dzien-
nik Zachodni, Gazeta Krakow-
ska, Gazeta Wrocławska, Głos 
Wielkopolski, Kurier Lubelski), 
„Express Ilustrowany”, „Dzien-
nik Polski”, a także 90 tygodni-
ków lokalnych oraz bezpłat-
ną gazetę miejską „Nasze Mia-
sto”. Średnia dzienna sprzedaż 
wszystkich tych dzienników, 
to prawie 320 tys. egz. Serwisy 
grupy Polskapresse zajmują 13 
miejsce w polskim internecie z 6 
mln użytkowników i zasięgiem 
31% (PBI/ Gemius, październik 
2012). W portfolio Polskapresse 
są serwisy informacyjne: m.in. 
portal społeczności lokalnych 
Naszemiasto.pl, serwis dzien-
nikarstwa obywatelskiego Wia-
domości24.pl czy Polskatimes.
pl........

Czy i kiedy Polskapresse 
skrytykuje RAŚ (Ruch Auto-
nomii Śląska)?

Dwa lata temu wystąpiłem 
publicznie z listem otwartym 
adresowanym do ministra spra-
wiedliwości Krzysztofa Kwiat-
kowskiego oraz prokuratora ge-
neralnego Andrzeja Seremeta 
w sprawie wszczęcia procedu-
ry likwidacji Ruchu Autonomii 
Śląska. Dwa miesiące później 
Prawo i Sprawiedliwość przed-
stawiło raport, w którym czy-

tamy, że „śląskość jest po pro-
stu pewnym sposobem odcięcia 
się od polskości i przypuszczal-
nie przyjęciem po prostu zaka-
muflowanej opcji niemieckiej”. 
Prezes PiS Jarosław Kaczyń-
ski podtrzymał tą opinię, wy-
jaśniając, że chodzi o posta-
wy takich osób jak szef Ruchu 
Autonomii Śląska Jerzy Gorze-
lik. Postawa KPN-OP czy PiS 
w sprawie publicznych deklara-
cji lidera Ruchu nie spotkała się 
z obiektywną relacją „Polski – 
Dziennika Zachodniego”. Wpi-
suje się to w lansowanie Ruchu 
Autonomii Śląska.

Związki bawarskich konser-
watystów ze Związkiem Wy-
pędzonych pod obecnym przy-
wództwem Eriki Stenbach i 
współpraca z CDU Angeli Mer-
kel nie powinny wpływać na to, 
w jaki sposób jest przedstawia-
na historia Śląska. Nie powinno 
się lansować rzekomego kon-
fliktu z „narodowością śląską”, 
albowiem to uderza w ofiarę 
Ślązaków zamordowanych w 
Katyniu czy komunistycznych 
obozach. Jeśli „Polska – Dzien-
nik Zachodni” zamierza utrzy-
mywać tą linię wydawniczą, to 
czas na zmianę nazwy na „Po-
len – Westen Zeitung”. Wtedy 
będzie można z otwartą przy-
łbicą informować, że Słom-
ka zniszczył kolejny totalitarny 
monument, wzorem Chorzowa 
potrzebujemy nowych pomni-
ków grafa von Reden … ,a Po-
lacy muszą się zgodzić na wy-
dumaną przez RAŚ autonomię 
na Śląsku.

Verlagsgruppe Passau pozo-
staje w rękach rodziny Hansa 
Kapfingera. Koncern monopo-
lizuje prasę regionalną w Cze-
chach i Polsce, która jest waż-
nym narzędziem kształtowania 
poglądów mieszkańców. Star-
sze pokolenie pamiętające cza-
sy ostatniej wojny światowej 
odchodzi. Naoczni świadkowie 
nazistowskich i komunistycz-
nych zbrodni z powodu wie-
ku, nie uczestniczą aktywnie 
w edukacji nowego pokolenia 
osób urodzonych po 1989 roku. 
Jednowymiarowość lansowa-
nego przekazu nie wspiera też 
wiedzy historycznej młodych. 
Milcząc w sprawie monopolizo-
wania rynku prasy regionalnej, 
zezwalamy na zmianę narracji 
w sprawie sudeckich Niemców i 
Powstań Śląskich. Dlatego czas 
podyskutować nie tylko o kon-
dycji mediów centralnych … , 
ale nad rynkiem mediów lokal-
nych.

Adam Słomka

Od redakcji
Miesiąc temu Polskapres-

se zakupiła firmę Media Re-
gionalne, wydawcę kilku tytu-
łów dzienników regionalnych 
m.in.: Głosu Szczecińskiego. 
Transakcja zostanie sfinali-
zowana po wyrażeniu zgody  
przez Urząd Ochrony Konku-
rencji co ponoć jest już przesą-
dzone. Tak więc i nasz dzien-
nik regionalny będzie wkrót-
ce niemiecki. Pozostanie nam 
prasa lokalna, czyli w przypad-
ku  Nowogardu  Dziennik  No-
wogardzki 

Marek Słomski

To, że przed wojną w Nowogardzie mieliśmy prasę niemiecką, ale że teraz... ?! Na zdjęciu strona tytułowa  
Naugarder Kreis Zeitung - gazety, która ukazywała się w Nowogardzie od 1896 roku.
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Drodzy Mieszkańcy 
Nowogardu i okolic!

Zachęcamy Was do wzięcia udziału w III Nowogardzkim 
Konkursie Ortograficznym, który odbędzie się 11.05.2013 r. 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej 

i pozwoli wyłonić kolejnego Mistrza Ortografii Ziemi No-
wogardzkiej. To dobra okazja, aby sprawdzić swoje umiejęt-
ności i jednocześnie pomóc osobom niepełnosprawnym, bo 
wpisowe zostanie przeznaczone na ich potrzeby. Dzięki Wa-
szej obecności zmagania ortograficzne mogą być ciekawe i 
pełne emocji.

Konkurs ten odbywa się cyklicznie. Fundatorem nagrody – 
w postaci laptopa – jest Burmistrz Nowogardu, a patronem 
medialnym Dziennik Nowogardzki.

Dokładnych informacji prosimy szukać na stronie: www.
soswnowogard.republika.pl oraz pod tel.: 663 366399

Członkowie Stowarzyszenia
 Na Rzecz Integracji Osób Niepełnosprawnych

 „NASZE SZANSE”

„Trójka” najlepsza w województwie
Dnia 09 kwietnia 2013 r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Nowogardzie: Hanna Grybowska - kl.5b, 
Jakub Znyk - kl. 5a oraz Filip Sadkowski - kl. 6a, uczestniczyli w Wojewódzkim Konkursie z Zakresu Pomocy Przedmedycznej i Warsz-
tatach Ratownictwa Medycznego, którego organizatorem po raz siódmy była Szkoła Podstawowa nr 11, im. UNICEF-u w Szczecinie.

Konkurs nie należał do łatwych, gdyż uczniowie 
oprócz wiedzy teoretycznej musieli wykazać się sze-
roką wiedzą praktyczną. Tematyka konkursu obejmu-
je następujące zagadnienia:

•	 definicja nagłego przypadku,
•	 podstawy prawne udzielania pomocy,
•	 postępowanie na miejscu wypadku – kolejność 

czynności ratunkowych w nieszczęśliwych wy-
padkach,

•	 zabezpieczenie miejsca wypadku,
•	 zasady powiadamiania o nagłym wypadku,
•	 postępowanie w opatrywaniu ran, krwawie-

niach, urazach,
•	 postępowanie w wypadku oparzeń (rodzaje 

oparzeń),
•	 złamania kości i uszkodzenia stawów – unieru-

chamianie,
•	 ciała obce w ranie, oku, uchu, nosie, przełyku, 

tchawicy,
•	 działanie wysokiej temperatury (porażenie sło-

neczne, udar cieplny),
•	 utrata przytomności,

•	 zagrażające życiu zaburzenia oddychania, za-
trzymanie krążenia – sztuczne oddychanie, re-
animacja sercowo-płucna,

Sprawdzenie wiedzy teoretycznej polegało na napi-
saniu testu złożonego z 40 pytań zamkniętych, w cza-
sie 40 minut. Po napisaniu testu uczniowie musieli 

wykazać się praktyczną umiejętnością m.in. udziela-
nia pierwszej pomocy w wypadku zranienia, oparze-
nia, złamania kończyn, krwawienia z nosa, omdlenia 
czy udławienia.

Zespół z SP nr 3 spisał się świetnie i zaliczył  pierw-
szą pomoc na szóstkę, zajmując

I miejsce w konkursie wojewódzkim. Dodatkowo 
w klasyfikacji indywidualnej Hanna Grybowska zaję-
ła miejsce I, a Jakub Znyk miejsce II. Należy dodać, że 
konkurencja była duża, gdyż swój udział w konkur-
sie zgłosiło aż 18 szkół podstawowych z wojewódz-
twa zachodniopomorskiego. U Hani, Kuby i Filipa 
pozostanie wiele miłych wspomnień. Przede wszyst-
kim mają teraz większe poczucie odpowiedzialności 
za życie, zdrowie i bezpieczeństwo drugiego człowie-
ka. Opiekun grupy- Agnieszka Białczak- gorąco dzię-
kuje panu doktorowi Piotrowi Grybowskiemu oraz 
ratownikom medycznym z Pogotowia Ratunkowego 
za przekazanie cennych informacji teoretycznych, jak 
 i przede wszystkim praktycznych uczestnikom kon-
kursu.

inf. własna

Organizatorem i pomysło-
dawcą tego konkursu było Wy-
dawnictwo Macmillan oraz 
Szkoła Podstawowa nr 3 im. 
Polskich Olimpijczyków w No-
wogardzie, która gościła za-
wodników. Stawili się reprezen-
tanci czterech szkół podstawo-
wych: SP 1 w Nowogardzie, SP 
2 w Nowogardzie, przedstawi-
ciele gospodarzy oraz SP w Osi-
nie. Do konkursu przystąpiło 19 
uczestników. Uczniowie w cią-
gu 45 minut musieli wykazać się 
bogatym zasobem słownictwa i 
struktur gramatycznych z języ-
ka angielskiego. Pierwsze miej-

sce zajął uczeń SP nr 2 w No-
wogardzie- Anton Koziol z kla-
sy VI b, którego opiekunką była 
pani Aleksandra Dul. Poza An-
tonem, SP nr 2 reprezentowali: 
Oktawiusz Łatka (VI a), Natalia 
Ptaszek (VI a), Konrad Laskow-
ski (VI b), Paweł Sochacki (V a). 
Oprócz pani Aleksandry Dul, 
opiekunką języka angielskiego 
uczniów SP nr 2 była również 
pani Beata Feńczak. Równie 
dużą znajomością języka angiel-
skiego popisali się uczniowie 
SP w Osinie.  Reprezentacja tej 
szkoły wystawiła swoją najsil-Reprzentacja SP nr 2 w Nowogardzie, z dyplomem laureat konkursu- An-

ton Koziol

Od lewej- pani Natalia Izmajłowicz, Aleksandra Natow, Hanna Kosakie-
wicz, Iga Banasiewicz, Nikola Jasek, Mikołaj Wąsik

niejszą grupę w składzie: Alek-
sandra Natow, Nikola Jasek, Mi-
kołaj Wąsik- wszyscy z klasy VI, 
oraz Hanna Kosakiewicz i Iga 
Banasiewicz z klasy V. Ucznio-
wie SP w Osinie zdominowa-
li końcowe podium. Laureatką 
bardzo dobrego drugiego miej-
sca ex aequo z uczennicą SP nr 

1 została Hanna Kosakiewicz, a 
na najniższym stopniu podium 
stanęła Aleksandra Natow. 
Wszystkim uczestnikom kon-
kursu gratulujemy wiedzy oraz 
życzymy kolejnych osiągnięć w 
tej i innych dziedzinach nauki. 

KR

Macmillan Primary School Tournament dla klas IV-VI

Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego
W czwartek (11 kwietnia) w Szkole Podstawowej nr 3 w Nowogardzie, odbył się Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego pt.: „Macmil-
lan Primary School Tournament dla klas IV-VI”. 
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Pomorzanin II wygrywa z Huraganem

Łatwo, szybko i przyjemnie
W niedzielę (21 kwietnia), piłkarze Pomorzanina II podejmowali w Nowogardzie zespół Huraganu Wierzchosław. 

Piłkarze z Nowogardu bardzo szybko wybili rywalom z głów myśli o zdobyczach punktowych, gdyż 
po 8 minutach było już 2:0. „Rezerwowi” kontrolowali przebieg meczu i ponownie dopisują sobie 
zasłużone 3 punkty.

Pomorzanin II Nowogard - Huragan Wierzchosław 4:1 (3:1) `5 Dariusz Iwaniuk, `8 Maciej Grzejszczak, `36 Jarosław 
Kaczmarek, `78 Dariusz Iwaniuk

Skład Pomorzanina II: Marcin Buczkowski - Maciej Grzejszczak, Krzysztof Domanowski (c), Adrian Kram, Rafał Podbie-
gło - Marcin Skórniewski, Jarosław Kaczmarek, Grzegorz Skrzecz, Dariusz Iwaniuk, Max Pokorski - Dawid Kurek; zmiennicy: 

Przemysław Laszkiewicz, Andrzej Piotrowicz, Jarosław Fijałkowski, Kamil Antonyk. 

Kolejne zwycięstwo Pomo-
rzanina II, tym razem piłkarze 
walczący w B Klasie „ustawili” 
sobie mecz już na samym po-
czątku, dzięki czemu kontrolo-
wali przebieg wydarzeń. Już w 
5 minucie Marcin Skórniew-
ski idealnie podał do Dariu-
sza Iwaniuka, który ze stoickim 
spokojem wykończył akcję da-
jąc swojemu zespołowi prowa-
dzenie. Nie minęły 3 minuty i 
„rezerwy” prowadziły już 2:0. 
Sędzia podyktował rzut wolny 

z około 18 metrów od bramki 
gości. Do piłki podszedł Maciej 
Grzejszczak, który w tym sezo-
nie już przyzwyczaił kibiców 
do tego, że potrafi zaskoczyć ze 
stałego fragmentu gry. Nie ina-
czej było w niedzielę, Grzejsz-
czak uderzył technicznie nad 
murem i co najważniejsze, pre-
cyzyjnie- strzelając ładnego 
gola. W 15 minucie kuriozalna 
sytuacja, obrońca gości chcąc 
wybić piłkę, mocno kopnął ją 
w kierunku...swojego bramka-

rza. Ten nie mógł łapać futbo-
lówki i odbił ją klatką piersiową 
przed siebie, tym razem jednak 
szczęście było przy piłkarzach z 
Wierzchosławia. Chwilę potem 
stuprocentową okazję zmarno-
wał Dawid Kurek. Pomorzanin 
przeważał, natomiast Hura-
gan starał się grać z kontry. W 
31 minucie goście wykorzystu-
ją złe ustawienie nowogardz-
kiej defensywy, sędzia nie unosi 
chorągiewki i napastnik Hura-
ganu w sytuacji sam na sam po-
konuje Buczkowskiego. Pomo-
rzanin odpowiedział po 5 mi-
nutach. Świetnym dośrodkowa-
niem z lewego skrzydła popisał 
się Grzegorz Skrzecz i grające-
mu trenerowi- Jarkowi Kacz-
markowi pozostało tylko dosta-
wić głowę na „piątce” i skiero-
wać futbolówkę do bramki. Do 
przerwy wynik nie uległ zmia-
nie, natomiast w drugiej poło-
wie nie działo się już tak wie-
le. Pomorzanin słusznie spuścił 

z tonu i kontrolował wydarze-
nia na placu gry. W 56 minu-
cie dogodną okazję zmarnował 
Dariusz Iwaniuk. Ten sam pił-
karz zdołał zdobyć swoją drugą 
bramkę w tym meczu, zawod-
nik gospodarzy w końcowych 
fragmentach gry, ustalił wy-
nik meczu na 4:1. Trwa marsz 

do A-Klasy i jeśli drugi zespół 
utrzyma formę - zarówno Pra-
wobrzeże Świnoujście i Pomo-
rzanin Przybiernów, nie będą w 
stanie dogonić lidera z Nowo-
gardu. Przy artykule prezentu-
jemy wyniki 11 kolejki oraz ak-
tualną tabele.

KR

B Klasa Szczecin gr. 1 2012/2013
11 kolejka:
Jastrząb Łosośnica - Pomorzanin II Przybiernów  2:3
Zieloni Wyszobór - Znicz Wysoka Kamieńska            (przeł.)
Prawobrzeże Świnoujście - Gar./Polonia II Mechowo 7:4
Zalew Stepnica - Bałtyk Międzywodzie   6:1
Pomorzanin II Nowogard - Huragan Wierzchosław 4:1

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Pomorzanin II Nowogard 11 28 40 11 9 1 1
2 Prawobrzeże Świnoujście 11 22 35 24 7 1 3
3 Pomorzanin II Przybiernów 11 22 30 21 7 1 3
4 Jastrząb Łosośnica 11 16 30 19 5 1 5
5 Zalew Stepnica 11 16 33 25 5 1 5
6 Znicz Wysoka Kamieńska 10 14 23 23 4 2 4
7 Bałtyk Międzywodzie 11 13 21 44 4 1 6
8 Gardominka/Polonia II Mechowo 11 12 33 43 4 0 7
9 Huragan Wierzchosław 11 9 17 33 3 0 8
10 Zieloni Wyszobór 10 6 14 33 2 0 8

Pomorzanin II tylko raz dał się zaskoczyć gościom z Wierzchosławia

Przedszkole Publiczne nr 3

„Turniej wiedzy o zdrowiu i higienie”
„Niech mycie cię nie złości, nie ma zdrowia bez czystości”. Właśnie pod tym hasłem w dniu 15 kwietnia odbył się „Turniej wiedzy o 
zdrowiu i higienie” w naszym przedszkolu.

Wszyscy wiemy, jaką war-
tość dla człowieka ma zdro-
wie, dlatego warto już na 
etapie edukacji przedszkol-
nej, przybliżyć dzieciom zna-
czenie zdrowia i profilakty-
ki prozdrowotnej. Światowy 
Dzień Zdrowia, to doskona-
ła okazja do zorganizowania 
turnieju wiedzy o zdrowiu i 
higienie. 

Celem turnieju było m.in. 
propagowanie wśród dzie-
ci, wiedzy prozdrowotnej   i 
zdrowego stylu życia, oraz 
nabywanie prozdrowotnych 
przyzwyczajeń i nawyków, 
czyli kształtowanie nawyku 
dbania o swoje zdrowie, pra-

widłowych nawyków żywie-
niowych. Zawodnicy odpo-
wiadali na pytania dotyczące 
dbania o zdrowie i higienę, 
rozwiązywali zagadki oraz 
układali puzzle. Dzieci wy-
kazały się bardzo dobrą zna-
jomością tematu i wspaniale 
współpracowały w zespołach, 
a przy tym świetnie się bawi-
ły. Na zakończenie turnieju 
uczestnikom wręczono na-
grody w postaci akcesoriów 
do kąpieli i pamiątkowych 
dyplomów.

inf. własna:
Jolanta Kasprzyk, 

Katarzyna Lewandowska



23-25.04.2013 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

9

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Pomorzanin rozczarowuje kibiców

Ciasno w tabeli...
W sobotę (20 kwietnia) o godzinie 16:00, na stadionie miejskim w Nowogardzie, Pomorzanin podejmo-
wał Victorię Przecław. To nie był najlepszy mecz w wykonaniu miejscowych piłkarzy, bezbramkowy re-
mis z pewnością bardziej ucieszył gości. W pozostałych meczach- punkty „potraciły” wszystkie zespoły 
walczące o awans, zatem była okazja powiększyć przewagę...

Pomorzanin Nowogard - Victoria Przecław  0:0
Skład Pomorzanina: Mateusz Krupski - Michał Soska, Konrad Winczewski, Natan Wnuczyński, Paweł Łuczak - Kamil Młynar-

czyk (Marcin Skórniewski), Gracjan Wnuczyński, Adam Tomaszewski, Dawid Langner (Dominik Wawrzyniak), Maciej Gołdyn 
(Dawid Kurek) - Krystian Miklas (c) (Kamil Lewandowski). 

W pierwszym meczu rundy 
wiosennej na własnym boisku, 
piłkarzy z Nowogardu przywi-
tała liczna i rozśpiewana grupa 
kibiców. Niestety do poziomu 
na trybunach nie dostosowa-
li się zawodnicy Pomorzanina. 
Pierwszy groźny strzał odda-
li goście w 7 min. Rzut wolny 
z około 20 metrów sprokuro-
wał nakładką Winczewski. Za-
wodnicy Victorii krótko roze-
grali stały fragment i po wyco-
faniu piłki do tyłu i precyzyj-
nym strzale- Mateusz Krupski 
musiał wyciągnąć się jak stru-
na i sparować futbolówkę na 
rzut rożny. Pomorzanin odpo-
wiedział w 12 minucie. Płaski 
strzał z dystansu Młynarczy-
ka golkiper „wypluwa” przed 
siebie, do piłki dopada Mi-
klas i uderza z „kąta” w krót-
ki róg - bramkarz z Przecła-
wia naprawia swój błąd i broni 
dobitkę. W 21 minucie Natan 
Wnuczyński gra długą piłkę z 
własnej połowy, jej lot prze-
dłuża Gołdyn i trafia w pole 
karne do Miklasa, który „nie-
czysto” strzela. W 32 minu-
cie po faulu na Miklasie - 17 
metrów od bramki piłkę usta-
wia Młynarczyk, strzela wyso-
ko nad poprzeczką, czym wy-
wołuje jęk zawodu na trybu-
nach. W 36 minucie gospoda-
rze rozgrywają najciekawszą 
akcję w 1 połowie. Na środku 
boiska dwóch rywali „przedry-
blował” Langner i podał piłkę 

na lewe skrzydło do Gołdyna. 
Napastnik z Nowogardu po-
czekał, popatrzył i dograł na 
głowę do Miklasa. Strzał kapi-
tana nowogardzkiej drużyny 
przelobował golkipera gości, 
ale na linii czekał już defensor 
Victorii, który wybija piłkę na 
rzut rożny. Drugą połowę roz-
począł groźny strzał zza pola 
karnego w wykonaniu Kamila 
Młynarczyka, w efekcie jedy-
nie rzut rożny. W 63 minucie 
gospodarze zmarnowali naj-
lepszą okazję w tym meczu. W 
sytuacji sam na sam znalazł się 

Dawid Kurek, rozpędzony po-
mocnik Pomorzanina oddał 
jednak za słaby strzał w krótki 
róg i bramkarz Victorii zdołał 
interweniować.  5 minut póź-
niej Tomaszewski ładnie do-
środkował do Miklasa, którego 
strzał głową nieznacznie minął 
słupek. W 75 minucie Victoria 

mogła zgarnąć pełną pulę... Z 
akcji z „niczego”, jeden z pił-
karzy przyjezdnych staje przed 
dogodną okazją do zdoby-
cia gola, jego strzał jednak był 
bardzo nieudany. Do końca 
spotkania wynik już nie uległ 
zmianie i po sennym meczu 
ostatecznie zespoły dzielą się 
punktami. Pomorzanin może 
mówić o szczęściu, gdyż miała 
miejsce jedna kontrowersyjna 
sytuacja, po której sędzia mógł 
przyznać gościom rzut kar-
ny. Wynik i gra rozczarowały 
wszystkich obecnych, dobrze 

natomiast, że rywale w walce 
o awans również nie zachwy-
cili. Niespodziewanie punkty 
straciła Odrzanka Radziszewo, 
Unia Dolice, Zorza Dobrzany 
i Odra Chojna. Przy artyku-
le komplet wyników 19 kolejki 
oraz aktualna tabela.

KR

Liga Okręgowa Szczecińska 2012/2013
19 kolejka:
Klon Krzęcin - Ina Ińsko 1:4
Stal Lipiany - Zorza Dobrzany 1:0
Iskierka Szcz.-Śmierdnica - Świt Skolwin 0:1
Piast Chociwel - Odra Chojna 2:0
Polonia Płoty - Morzycko Moryń 3:6
Pomorzanin Nowogard - Victoria Przecław 0:0
Odrzanka Radziszewo - Ehrle Dobra Szcz. 0:0
Rega Trzebiatów - Unia Dolice 1:1

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Odrzanka AN-MAR Radziszewo 18 38 28 15 11 5 2
2 Pomorzanin Nowogard 17 35 31 16 10 5 2
3 Świt Skolwin 18 32 28 18 9 5 4
4 Unia Dolice 17 31 46 25 10 1 6
5 Odra Chojna 17 31 34 20 10 1 6
6 Zorza Dobrzany 18 31 29 24 9 4 5
7 Piast Chociwel 18 30 23 14 8 6 4
8 Morzycko Moryń 18 28 48 34 8 4 6
9 Victoria Przecław 17 25 24 26 7 4 6
10 Ina Ińsko 18 24 22 27 7 3 8
11 Polonia Płoty 18 21 34 35 7 0 11
12 Stal Lipiany 17 21 34 34 6 3 8
13 Klon Krzęcin 17 21 30 52 7 0 10
14 Iskierka Szczecin-Śmierdnica 18 17 26 30 5 2 11
15 Ehrle Dobra Szczecińska 18 8 23 49 2 2 14
16 Rega Trzebiatów 18 5 13 54 0 5 13

Na boisku było więcej walki niż gry w piłkę

Tego dnia nie tylko kapitan Pomorzanina miał powody do niezadowolenia

Po raz kolejny Pomorzanin nie wykorzystuje stałych fragmentów gry
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MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

KUPIĘ SILNIKI
elektryczne, spalinowe, spawarki, 
części samochodowe - stan bez 

znaczenia.  
Niesprawne, stare, zniszczone.

Tel. 510 815 498

SKUP ZBOżA  
W REDLE

żyto, pszenżyto
szybka płatność

tel. 603 055 292

Trawniki, 
ogrody, ogrodzenia, 

brukarstwo
www.trawnikizrolki.com.pl

tel. 669 342 893

„KOPYCIŃSKA”
AUTONAPRAWA (obok PZM)
- SZYBY - sprzedaż, montaż, naprawa
- OPONY - nowe i używane
- NAPRAWA układu zawieszenia 
                         układu hamulcowego auta
- REGENERACJA tarcz samochodowych

ZAPRASZAMY

tel. 531 026 839 • www.autonowogard.pl

Naziemna 
Darmowa Telewizja Cyfrowa 

Programowanie kablówki. 
Kino Domowe – Instalacja. 

Tel. 602 698 253

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Z ostatniej chwili:

Pomorzanin ma powody do dumy

Krzysztof Skryplonek 
 Mistrzem Polski!
W miniony weekend w Mińsku Mazowieckim, odbywały się Mistrzostwa Polski w Kul-
turystyce i Fitness. W zawodach brał udział Krzysztof Skryplonek z Pomorzanina No-
wogard - sekcji Kulturystyki i Fitness. Mieszkaniec Nowogardu zwyciężył w kategorii: 
Kulturystyka do 80 kg, oraz w kategorii: Open- tym samym zostając Mistrzem Polski!

To historyczny sukces kultu-
rysty z Nowogardu. Najpierw 
zdeklasował rywali w swo-
jej kategorii wagowej, by na-
stępnie zwyciężyć w kategorii 
Open (startują zawodnicy w 
różnej wadze)! Swojego zado-

wolenia nie kryje również pre-
zes: Pomorzanin ma Mistrza 
Polski w Kulturystyce! To na-
prawdę wielki sukces Krzyszto-
fa, jak i całego klubu - krótko 
i dosadnie komentuje sukces 
nowej sekcji Marcin Skórniew-

ski. Więcej informacji na temat 
Mistrzostwa Polski wywalczo-
nego przez Krzysztofa Skry-
plonka w najbliższym wydaniu 
Dziennika Nowogardzkiego.

KR

Nowogardzcy szczypiorni-
ści po długiej podróży roze-
grali pierwszy mecz z MTS 
Kwidzyn. Spotkanie wyraź-
nie przebiegało pod dyktan-
do MTS-u, zespołu, który jest 
zapleczem Superligi. Druży-
na z Kwidzyna przeważała w 
każdym elemencie gry. Wi-
dać było doświadczenie naby-
te wcześniej w spotkaniach na 
tak wysokim poziomie. Hand-
ball Nowogard przegrał 22:35 
i Kwidzyn tym samym upla-
sował się w roli faworyta tych 
rozgrywek. Drugi dzień No-
wogardzki zespół zaczął od 
porannego treningu, aby po 
południu zmierzyć się z go-
spodarzem – Brodnicą. Mimo 
tego, że w zespole z Brodnicy 
występują zawodnicy grający 
na co dzień w drugiej lidze, to 
nowogardzcy piłkarze nie od-
dali tego meczu „za darmo”. 
Na boisku widać było walkę, 
zaangażowanie i chęć zwycię-
stwa, ale niestety, zabrakło do-
świadczenia i cwaniactwa bo-
iskowego. MKS Elektronik 
Brodnica pokonała Handball 
Nowogard 34:28 i tym samym 
podopieczni Bartosza Zda-
nowicza zamknęli sobie dro-
gę do awansu do półfinałów. 
Niedzielne spotkanie było już 
meczem o tzw. pietruszkę, za-
równo dla zespołu z Nowogar-
du, jak i dla klubu z Legnicy. 
Można było się spodziewać, 
że Nowogardzianie zagrają na 
pełnym luzie i bez presji, da-
jąc tym samym pokaz  swo-
ich możliwości, jednak stało 
się zupełnie inaczej. Młodzież 
z zespołu Handball zagrała bez 
walki i chęci, popełniając przy 
tym mnóstwo błędów. Za to 

zawodnicy z MSPR Siódem-
ka Miedź II Legnica, zagra-
li wręcz koncertowo i utrzy-
mując wysoką skuteczność do 
końca spotkania wygrali cały 
mecz 44:18. Dla nowogardz-
kich zawodników takie roz-
grywki były nie tylko wielką 
przygodą, ale i również okazją 
do zdobycia dużego doświad-
czenia, które może zaprocen-
tować w późniejszych latach. 
Zaznaczyć jeszcze należy, że 
wyjazd ten nie byłby możli-
wy bez wsparcia sponsorów, 
przyjaciół i osób życzliwych 
tej pięknej dyscyplinie, jaką 
jest piłka ręczna. Za pośred-
nictwem DN zawodnicy oraz 
wszyscy związani z zespołem 
Handball Nowogard, składa-
ją szczególne podziękowania 
dla sponsorów: Urząd Miejski 
Nowogard, „Fizjomed” Rafał 
Antczak, Daniel Rymsza, Da-
nuta i Jerzy Koc, Zbyszek Pią-
tak, Pensjonat „Neptun” Paweł 
Krawczyk. Handball Nowo-
gard podczas ćwierćfinałów w 
Brodnicy wystąpił w następu-
jącym składzie: Baranowski 
Damian, Baranowski Maciej, 
Fedeńczak Dawid, Jakliński 
Szymon, Jankowski Patryk, 
Karabowicz Gracjan, Kopiec-
ki Wojtek, Królik Konrad, 
Królik Paweł, Kubacki Domi-
nik, Lebiecki Adam, Bartosz 
Zdanowicz (Trener), Maciej 
Błażewicz (II Trener), Wie-
sław Piotrowicz (Kierownik). 
Pozostaje wierzyć, że cenne 
doświadczenie zaprocentuje 
i jeszcze nieraz szczypiorni-
ści Handball Nowogard dadzą 
nowogardzkim kibicom sporo 
powodów do radości.

opr. KR

Handball Nowogard kończy przygodę z MP

Półfinał jeszcze nie teraz
Po historycznym awansie do ćwierćfinałów Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w piłce ręcznej, zespół Handball Nowogard udał się 
do województwa Kujawsko-Pomorskiego, gdzie w dniach 12-14 kwietnia odbyły się rozgrywki decydujące o wejściu do półfinałów. Go-
spodarzem turnieju był zespół MKS Elektronik Brodnica, który na swoich parkietach podejmował zespoły z Kwidzyna, Legnicy oraz 
właśnie z Nowogardu. 

Handball Nowogard podczas ćwierćfinałów rozgrywanych w Brodnicy
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Wynajmę łóżko rehabilitacyjne 
z regulacją dla osób chorych – leżących

Telefon nr 694 161 232

WYBRANE 
ZESTAWY OBIADOWE

(ZUPA + II DANIE) 12 zł
TEL. (91) 39 22 424, 608053371

Codziennie do godz. 16.00 
-10% rabatu na zestawy obiadowe  z karty 

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

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

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

DLA PAŃ „PROFILAKTYKA RAKA PIERSI” 
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE 
DLA PAŃ z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC 
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” dnia 

11 maja 2013r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne 
do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady: - badanie 
mammograficzne - wynik badania oraz konsultacja lekarska 
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny 
Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godz. 8.30-14.00 tel. 91 
3921356 wew. 165 , oraz u Lidii Bogus tel. 505393636 po godz. 
14-ej.

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł. 
PAMIĘTAJ! 
O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA! 
Zapraszam prezes Fundacji Lidia Bogus Zapraszamy Panie 

rocznik 1963, ponieważ w tym roku po raz pierwszy nabyły 
uprawnienia do bezpłatnych badań mammograficznych 
finansowanych z NFZ

ZAPRASZA
OD PONIEDZIAŁKU 

DO PIĄTKU

Wszystkich Wspaniałych Ludzi prosimy o przekazanie 

1% za rok 2012 Mateuszowi! 
 Nazwa OPP: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”,  ul. Ło-

miańska 5, 01-685 Warszawa 
 W rubryce: „Numer KRS%” 0000037904  a w rubryce: „In-

formacje uzupełniające” należy wpisać: na leczenie i rehabilita-
cję Lang Mateusz (3384) 

 Pamiętaj, aby koniecznie w swoim zeznaniu dodać tą informa-
cję: Lang Mateusz (3384) - tylko to gwarantuje, że pieniądze tra-
fią na leczenie i rehabilitację Mateusza!

 Ściągnij na swój komputer instrukcję przekazywania 1% wraz z 
wszystkimi potrzebnymi danymi aby pieniądze trafiły na rehabili-
tację i leczenie Mateusza.

Dziękuję bardzo! Mateusz wraz z Rodzicami
http://mateusz.szczecinianki.pl/

III i IV etap  
w Nowogardzie
W poniedziałek (22 kwietnia) w Kołobrzegu odbyło się spotkanie organizacyj-
ne, dotyczące XXI Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Bałtyk Karkono-
sze”. Na spotkaniu ustalano m.in. termin i przebieg wyścigu, nie zabrakło zna-
mienitych gości oraz rozmów poświęconych zwalczaniu dopingu w kolarstwie.

Na spotkaniu zjawili się zna-
komici goście, m.in. wybitny 
polski kolarz Ryszard Szur-
kowski, Prezes Fundacji BGŻ 
oraz Dyrektorka Departa-
mentu Społecznej Odpowie-
dzialności Biznesu i Sponso-
ringu Banku BGŻ- Małgorza-
ta Zdzienicka-Grabarz, oraz 
Marek Hok - Wiceprzewodni-
czący Zarządu Regionu Plat-
formy Obywatelskiej Woje-
wództwa Zachodniopomor-
skiego i m.in. Prezes Zachod-
niopomorskiego Związku Ko-
larskiego w Szczecinie. Zjawi-
li się również burmistrzowie 
i przedstawiciele miast, które 
tak jak Nowogard, gościć będą 
u siebie uczestników wyścigu 
„Bałtyk-Karkonosze”. Nieste-
ty, na spotkanie do Kołobrzegu 
nie przybył nikt reprezentujący 
władze Nowogardu... Dlacze-
go? Może powodem była dru-
ga już „gafa” organizatorów, 
którzy w broszurze informa-
cyjnej przy Nowogardzie po-
nownie umieścili herb Nowo-
grodu...(do takiej samej sytu-
acji doszło w 2012 roku , dop. 
Red.) Ostatecznie ustalenia do 
których doszło w Kołobrze-
gu mogą cieszyć mieszkań-
ców naszej gminy. Kolarze do 
Nowogardu zawitają 22 maja, 
gdzie rywalizować będą na 
dwóch etapach- III i IV. Trzeci 
etap liczył będzie 28 km i bę-
dzie to jazda indywidualna na 
czas. Natomiast w czwartym 

etapie kolarze będą się ścigać 
na dystansie 106 km. Podczas 
poniedziałkowego spotkania, 
goście sporo czasu poświęcali 
dyskusji dotyczącej zwalczaniu 
dopingu w kolarstwie. Pew-
nym jest, że uczestnicy Touru 

„Bałtyk-Karkonosze” wnikli-
wie będą poddawani testom 
antydopingowym, aby nic nie 
mogło popsuć tego wielkiego 
kolarskiego święta. 

KR

Wyścig bez Nowogardu? Ale za to z Nowogrodem... Organizatorzy po raz 
drugi pomylili herb naszego miasta
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TARGI MOTORYZACYJNE W POZNANIU 
Podobnie jak przed rokiem - 

w piątek 5 kwietnia 2013 roku 
odbyła się wycieczka uczniów 
naszej szkoły do Poznania na 
Targi Motoryzacyjne. W wy-
cieczce uczestniczyło piętna-
stu chłopców z klas ZSZ oraz 
Technikum Pojazdów Samo-
chodowych, którzy znajdowa-
li się pod opieką nauczycieli - 
Jarosława Chudyka i Marcina 
Karpiela. Na wstępie w pierw-
szym pawilonie przywitała nas 
Syrenka w narodowych bar-
wach – pojazd pięknie odre-
staurowany na Euro 2012. Ko-
lejne hale targowe wypełnia-
ła bogata oferta producentów 
motocykli, quadów i samo-
chodów. I tu wśród motocykli 
szczególnie wrażenie zrobiła 
opływająca chromami kolekcja 
motocykli Harley-Davidson 
oraz trójkołowce – trike. Każ-
dy miłośnik motocykli znalazł 
tutaj coś dla siebie od skute-
rów, poprzez choppery i mo-
tocykle wyścigowe do ciężkich 
maszyn turystycznych.

Wśród samochodów popu-
larnych, spotykanych na co 
dzień w ruchu ulicznym oglą-
dane były nowe Skody, Audi, 
Nissany, Lancie, Fiaty, BMW, 
Volkswageny i inne w wielu 
wersjach nadwoziowych i sil-
nikowych. Jednak szczegól-
ną popularnością cieszyły się 
supersamochody – Ferrari, 
Rolls-Royce, Porsche, Jaguar, 
sportowe Mercedesy i bolid F1 
Ferrari. 

Bogate i ciekawe stanowi-
sko przygotowali miłośnicy 
samochodów Ford, reprezen-
towanych przez Mondeo Klub 
Polska oraz Ford Klub Polska, 
wśród których wyróżnił się ze-
staw mondeo z przyczepką-
-grillem wykonanym z przodu 
samochodu Ford Mondeo. 

Podziw budziła również oka-
zała reprezentacja samocho-
dów zabytkowych - reprezen-
tujących lata 60. i wcześniej-
sze. Dodatkowo atmosferę 
podgrzewały piękne hostessy 
w strojach z epoki. Innymi cie-

kawostkami targów były sta-
nowiska pojazdów straży po-
żarnej, policji, dwa porsche - 
safety car z toru wyścigowego 
w Poznaniu oraz  licznie repre-
zentowana grupa kamperów i 
przyczep kempingowych. Do-
datkowo w czasie ekspozycji, 
oprócz podziwiania prezen-
towanych pojazdów, ucznio-
wie mieli możliwość spróbo-
wania swoich sił za kierowni-
cą stymulatorów jazdy m.in. 
formuły 1, symulatorów zde-
rzenia, wyścigach samocho-
dów elektrycznych a także licz-
nych konkursach (np. zmiana 
kół na czas) prowadzonych na 
poszczególnych halach wysta-
wowych. Możliwy był krótki 
lot balonem. Nowością targów 
była hala ze sprzętem lotni-
czym – od motolotni, poprzez 
szybowce do czerwonego he-
likoptera ratowniczego. Duże 
stanowisko z modelami samo-
lotów gromadziło wielu miło-
śników awiacji oraz osób chcą-
cych wziąć udział w nauce pi-

lotażu na symulatorze.
Według opinii uczestników 

wyjazd na Targi Motoryzacyj-
ne należy zaliczyć do bardzo 
udanych. Młodzież ciekawie 
spędziła czas zapoznając się z 
nowinkami przemysłu moto-
ryzacyjnego. Z pewnością zdo-
byte w czasie Targów informa-
cje uczniowie, z korzyścią dla 
siebie, wykorzystają w czasie 

zajęć lekcyjnych. Wiosenna 
pogoda oraz wspaniała atmos-
fera w czasie Targów, a także 
wzorowe zachowanie uczest-
ników wycieczki zasługują na 
najwyższe pochwały. 

Wszystkich zainteresowa-
nych zapraszamy za rok - prze-
widujemy kolejny wyjazd. 

Jarosław Chudyk

„CHŁOPSKA SZKOŁA BIZNESU” – 
SUKCES UCZNIÓW ZSP!!!
Uczniowie ZSP okazali się jednymi z najlepszych zawodników podczas turnie-
ju powiatowego w Goleniowie, który okazał się ukoronowaniem kilkumiesięcz-
nych rozgrywek w „Chłopską Szkołę Biznesu”. 

Zakończyły się rozgrywki 
w „Chłopską Szkołę Biznesu”, 
które trwały w naszej szkole od 
lutego. Gra cieszyła się wielką 
popularnością i zyskała rzesze 
sympatyków – najlepiej świad-
czą o tym liczne rozgrywki or-
ganizowane w ciągu ostatnich 
miesięcy w ZSP. Turniej po-
wiatowy w „Chłopską Szko-
łę Biznesu” o Puchar Starosty 
Goleniowskiego odbył się 12 
kwietnia w Goleniowie. Z na-
szej szkoły wzięło udział 8 naj-
lepszych dwuosobowych dru-
żyn. Uczestnicy podzieleni zo-
stali losowo na 3 grupy, w każ-
dej grupie rozegrano 2 partie 
eliminacyjne. Po eliminacjach 

zawodnicy zostali przydziele-
ni do grup A,B i C. Drużyny z 
ZSP poradziły sobie świetnie, 
o czym najlepiej świadczą wy-
niki rozgrywek. Zdobywczy-
niami  jednego z trzech Pucha-
rów Starosty Goleniowskie-
go zostały Beata Hałas i Anna 
Rzepka z klasy III TE, co jest 
oczywiście ich wielkim suk-
cesem. Na tym jednak sukce-
sy się nie kończą – oprócz Be-
aty i Ani w finale powiatowym 
wykazało się także pięć innych 
drużyn w składzie: 

Adam Ciesiński i Aleksander 
Gełomej z klasy IV TH

Marika Więzowska i Kamila 
Bielej z klasy II TE

Mateusz Ławicki i Paweł 
Krysztofiak z klasy III TE

Aneta Grabowska i Natalia 
Patyk z klasy III TE

Mariusz Grzybowski i Paula 
Wojnowska z klasy IV TE

Nagrodą dla najlepszych za-
wodników turnieju - w tym 
najlepszych graczy z naszej 
szkoły - jest wyjazd do Warsza-
wy, podczas którego uczniowie 
zwiedzą m.in. Giełdę Papierów 
Wartościowych oraz Centrum 
Nauki Kopernik. 

Gratulujemy sukcesu zawod-
nikom oraz koordynatorowi 
Pani Sylwii Antczak!

Kinga Piwowarczyk i Monika 
Romasłowska

 Uczestnicy Targów Motoryzacyjnych w Poznaniu

Najlepsi zawodnicy z ZSP wraz z dyrektorem Panem Stefanem Sitkow-
skim oraz koordynatorem akcji Panią Sylwią Antczak. 

Beata Hałas oraz Anna Rzepka podczas odbierania pucharu i nagród
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W AKADEMII KURTA 
SCHELLERA 
Nauczycielka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. St. Staszica w Nowogardzie Pani Beata Woźnica-
-Stanisławek wzięła udział w szkoleniu, które odbyło 
się w Akademii Kurta Schellera.

Jednodniowy kurs kulinar-
ny odbył się 8 kwietnia w War-
szawie i prowadzony był przez 
Kurta Schellera – mistrza sztu-
ki kulinarnej, autora książek 
kulinarnych oraz programów 
telewizyjnych o tematyce ga-
stronomicznej, a także wła-
ściciela własnej szkoły goto-
wania. Kurs odbywał się pod 
hasłem „Kuchnia międzyna-
rodowa” i koncentrował się 
głównie na przygotowywaniu 
drobnych przekąsek na przyję-

cia bankietowe. W programie 
szkolenia znalazło się  przyrzą-
dzenie  m.in. : crostini z łoso-
siem, kulebiaka, monet z ciasta 
francuskiego z talarem z łoso-
sia, smażonego Won Ton, gu-
acamole z nachos, zapiekane-
go bakłażana z kawałkami kur-
czaka, kanapek „Philly”- ame-
rykańskich kanapek z wołowi-
ną i żółtym serem oraz  tarty 
Crepe. 

Pani Beata Woźnica -Stani-
sławek z pewnością podzie-
li się swoją wiedzą i umiejęt-
nościami zdobytymi w czasie 
kursu z uczniami naszej szko-
ły. 

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

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

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

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

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

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

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Morfeusz - 91 577 66 85

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

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

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól
ul. Zielona 2  - 666 135 133

CMYK

KRS 0000097900 KRS 0000097900 KRS 0000097900
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Kurt Scheller podczas wykonywania 
jednej z potraw...

...i podczas prezentowania swoje-
go dzieła

Pani Beata Woźnica-Stanisławek oraz Kurt Scheller – zdjęcie pamiątkowe

Witaj szkoło 
PRYWATNE LICEUM w NO-

WOGARDZIE (DN z dnia 16 
kwietnia 1993r. nr 58) 

(…)  Pomysł zrodził się w ze-
szłym roku, w trakcie rozmów 
z uczniami i nauczycielami jed-
nej z klas prywatnej szkoły war-
szawskiej, spotykanymi w czasie 
wakacji. Ich relacje były na tyle 
zachęcające – mówi p. Gałęski 
– że postanowiliśmy spróbować 
zrealizować ideę szkoły prywat-
nej w Nowogardzie. Razem z p. 
Krystyną Olszańską-Jakubik za-
częliśmy wdrażać pomysł już od 
sierpnia ubiegłego roku i te dłu-
gotrwałe przygotowania zakoń-
czymy naborem do szkoły.(…) 
Jest to Zespół Szkół, gdyż składał 
się będzie z Prywatnego Liceum 
Ogólnokształcącego, Zaocznego 
Średniego Studium Zawodowego 
i chcielibyśmy otworzyć Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych 
(…)

K.R.

Eugenia Kamecka notariu-

szem w Nowogardzie (DN z 
dnia 28 kwietnia 1993r. nr 62)

14 kwietnia br. otwarta zosta-
ła w naszym mieście, po długich 
oczekiwaniach kancelaria nota-
rialna. Czkaliśmy nie tylko my, 
także p. Eugenia Kamecka, któ-
ra jeszcze za czasów poprzednie-
go burmistrza wskazała Nowo-
gard, jako miejsce swojej pracy. 
Złożyła papiery i czekała na no-
minację, którą dopiero niedawno 
przyznano. (…) Przypuszczam, 
że z braku tradycji wiele osób nie 
wie, czym zajmuje się notariusz i 
tylko w pewnych sytuacjach mają 
z nim kontakt. (…) Jak wynika z 
zakresu operacji, jest to osoba za-
ufania publicznego. (…). 

K.R.

SPECJALNY OŚRODEK WY-
CHOWAWCZY w NOWO-
GARDZIE (DN z dnia 30 kwiet-
nia 1993r. nr 63)

Specjalny Ośrodek Wycho-
wawczy obchodzi w tym roku 
swoje d z i e s i ę c i o l e c i e. Z tej 
okazji wychowawcy przygotowa-

li wystawę prac swoich uczniów, 
żeby chociaż w ten skromny spo-
sób pokazać miastu swój doro-
bek i przypomnieć o swoim ist-
nieniu. Otwarcie wystawy odby-
ło się w poniedziałek i nie wzbu-
dziło właściwie większego zain-
teresowania, pomimo rozesła-
nych zaproszeń. Przyszły dwie, 
trzy osoby. Wpływ po części mia-
ła chyba niewiara organizatorów 
w sens promocji takiej wystawy, 
po smutnych doświadczeniach 
ubiegłorocznych, gdy zorganizo-
wali akcję sprzedaży prac dzieci i 
niczego nie sprzedali. Mnie pra-
ce spodobały się na tyle, że wzbu-
dziły zainteresowanie Ośrod-
kiem. Bo przecież już sama na-
zwa – SPECJALNY i WYCHO-
WAWCZY zawiera w sobie ja-
kąś odmienność. Wskazują na to 
także prace. Swoją różnorodno-
ścią i walorami kolorystycznymi 
mówią wiele o twórcach – wy-
chowankach i wychowawcach. 
Prace szydełkowe i hafciarskie 
mówią o dużej cierpliwości i do-
kładności – bo kto dzisiaj to robi 
i kogo stać na cierpliwość? (…)

K.R
opr. MR 

20 lat temu                                 pisał:
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NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam mieszkanie 66 m2  III 
p. ul 15 Lutego. 695 425 992

• Studio reklamy Vizart wynaj-
mę pow. Reklamową 6,5x3m 
w Nowogardzie przy ul. War-
szawskiej 11 od 13.06. tel. 
605 522 340

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. 
Piłsudskiego 2a. 602 350 301

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 
3. 604 284 597

• Sprzedam lub zamienię na 
mieszkanie duży dom po ka-
pitalnym remoncie na dział-
ce 1400 m2 w miejscowo-
ści Glicko. Cena 380.000 zł Tel. 
692383706 

• Kupię mieszkanie bezczynszo-
we/ niskoczynszowe, min 3po-
kojowe, 60-80m 791443026

• Sprzedam nowe, własnościo-
we, 2 pokojowe mieszkanie, 
58 m kw, na os. Gryfitów. Tel. 
695 264 685

• Do wynajęcia lokal handlowy. – 
660143840 

• Sprzedam działkę budowlaną 
o pow. 1138 m2 w Żdżarach – 
3km od Goleniowa + projekt, 
prąd na działce. Cena 59 tys. zł. 
Tel. 608 673 811

• sprzedam mieszkanie bezczyn-
szowe 62 m2 z zabudowaniami 
i działką 600 655 365

• Sprzedam mieszkanie w No-
wogardzie i Dobrej, tel. 91-
3910010, 607607814

• Dom na wsi 130 m kw. z działką 
25 ar 153 000 zł, tel. 783 534 677

• Sprzedam mieszkanie na wsi. 
Tel. 517 726 665

• Sprzedam działkę ogrodową z 
altanką nr 461 Nowogard, ul. 
15 Lutego, tel. 515 285 619

• Sprzedam pół domu parte-
rowego blisko Nowogardu. 
530 326 198

• SPRZEDAM działkę budowla-
ną zbrojoną 476 m 2, ul: Ko-
synierów cena 79 tys. zł Tel: 
504 069 800.

• KUPIĘ ZA GOTÓWKĘ OBCIĄŻO-
NE NIERUCHOMOŚCI tel. 508 
312 261

• Sprzedam lub zamienię na 
większe kawalerkę 36 m. kw. 
tel. 607 602 839

• Sprzedam 2/3 domu w Jeni-
kowie + ziemia 1,13 ha. Tel. 
601 691 908

• Sprzedam mieszkanie 4-po-
kojowe 77 m kw. w Łosośnicy 
w bloku, parterowe, bezczyn-
szowe, ogrzewanie własne. Tel. 
600 037 906

• Sprzedam lub wynajmę 

mieszkanie 2 pokojowe 45,8 
m kw., I piętro, Nowogard. 
Tel. 607 648 049

• Sprzedam lub wynajmę miesz-
kanie 2 pokojowe w Nowogar-
dzie. Tel. 664 012 380

• Sprzedam sklep w Płotach 
21.000 zł. Pełne wyposażenie. 
Tel. 669 060 659

• Sprzedam mieszkanie 2 pokoje 
wraz z działką. Okolice Nowo-
gardu. Tel. 519 831 511

• DOMY NA WSI – GRUNTY, GO-
SPODARSTWA

• SPRZEDAJEMY, KUPUJEMY. 
TEL. 660 206 833

• Warsztat stolarski kpl. wy-
posażony do wynajęcia. Tel. 
605 336 228

• Sprzedam działki ok.. 8 arowe, 
budowlane w Nowogardzie. 
693850197

• Sprzedam część domu o pow. 
90 m2 z udziałem w 2/3 dział-
ki o pow. 0,25 ha z budynkami 
gospodarczymi w Strzelewie. 
Cena 85 tys. zł. Tel. 503 126 505

• Sprzedam mieszkanie trzy-
pokojowe 52,5 m2, II piętro 
w Centrum, łazienka zmo-
dernizowana i kuchnia w za-
budowie. Cena 150 tys. zł. 
519 111 710

• SPRZEDAM – gospodarstwo rol-
ne o powierzchni 50 ha z bu-
dynkami inwentarskimi przy-
stosowanymi do chowu trzody 
chlewnej / 1500 szt./ . Na terenie 
znajduje się również zbiornik na 
gnojownicę i silosy zbożowe . 
Gospodarstwo położone jest w 
powiecie kamieńskim - zachod-
niopomorskie . Tel; 606356427.

• Sprzedam mieszkanie w Węgo-
rzy. 669 775 546

• SPRZEDAM - nowy dom w 
Nowogardzie  130 m2..Tel. 
663366399

• Sprzedam nowy lokal pod 
sklep spożywczy na os. Gry-
fitów. tel. 695 264 594, 695 
264 685.

• Działkę pod budowę blisko No-
wogardu 25 ar. Tel. 502 103 432

• Mieszkanie po remoncie do 
wynajęcia. Trzypokojowe w ści-
słym Centrum miasta na parte-
rze, niskie koszty utrzymania. 
Cena do negocjacji. 502  632 
628

• WYNAJMĘ -  od  zaraz kom-
fortową  kawalerkę  w  no-
wym  budownictwie, ume-
blowaną. 850 zł    +   opłaty. 
Tel:517633434. 

• Sprzedam  lub  wynajmę  miesz-
kanie  4 pokoje. Tel: 604441609.

• Do  wynajęcia  kawalerka    42  
m 2 .Tel;511171392. 

• SPRZEDAM  - parter  domu  z 
piwnicami, duże  podwór-
ko   z  garażem.Tel;600809312, 
604903853.

• OKAZJA – Pilnie  sprzedam łóż-
ko  piętrowe  dla trójki  dzieci 
. Stan   b.dobry  cena  300  zł. 
Tel; 500160082.  Mogę przesłać  
fotkę 

• Sprzedam garaż przy ul. Ponia-
towskiego 24. Tel. 602 521 671

• Sprzedam roczny garaż blaszak 
I gatunku, idealny na budo-
wę lub na samochód, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340

• Sprzedam mieszkanie 3-po-
kojowe ul. Zamkowa wraz 
z garażem murowanym tel. 
607804921

• Sprzedam   mieszkanie 3 poko-
jowe  62 m2 . Tel: 600436364

• Do   wynajęcia   mieszkanie  2  
pokoje. Tel: 793908098.

• WARSZTAT  STOLARSKI  Z  WY-
POSAŻENIEM  DO  WYNAJĘCIA.
TEL:605336228.

• Sprzedam mieszkanie 2poko-
jowe 46m2. 693 344 802

• Wynajmę magazyn (ok. 400 m) 
i garaż. 91 39 21 679

• BUDYNEK  - gospodarczy  400 
m2 sprzedam. Tel. 502853573

• Sprzedam mieszkanie bezczyn-
szowe 52 m2. Tel. 511 661 654

• Sprzedam kawalerkę 29 m2 na 
ul. Żeromskiego III p. cena do 
uzgodnienia. 781 886 884

• Do wynajęcia mieszkanie 3po-
koje I p. Zamkowa. 665 001 251

• Działkę siedliskową wraz z bu-
dynkiem gospodarczym na wsi 
sprzedam. 606 276 773

• Sprzedam dom do remon-
tu ok. Reska, 03ha, ga-
raż budynek gospod. Staw, 
sad, 150 tys. do negocjacji. 
504 826 601

• WYNAJMĘ    LOKAL  3 POKOJO-
WY  FIRMIE.TEL:607617849.

• SPRZEDAM  - Lokal  mieszka-
niowy  2  pokoje w  centrum.
Tel:607617849.

• Wynajmę  lokal  przystoso-
wany  do  prowadzenia  myj-
ni  samochodowej oraz  wul-
kanizacji z  pełnym  wyposaże-
niem    na  ul: Armii Krajowej  46 
. Tel:692683475,669310804.

• Do  wynajęcia  dwupokojowe   
mieszkanie. Tel; 695264563.

• Wynajmę mieszkanie Boh. War-
szawy 60 m2. Cena 550 zł + 
opłaty. 889 928 444

MOTORYZACJA

• Sprzedam mercedesa Benz, 
automat, benzyna, rok prod. 
1992, poj. 190. Stan b.db. Cena 
3200 do uzgodnienia. Kontakt 
660 229 504

• Sprzedam Audi A6, rok. prod. 
97. Stan b.db. tel. 665 245 667

• Opony używane, markowe, 
różne rozmiary, sprzedam, tel. 
887 766 001

• Sprzedam VW T4, osobowy, 2,4 
D, 1992 rok., przeb. 250.000 km, 
cena do negocjacji, tel. 606 613 
333

• Sprzedam Opla Astrę 1389 
cm3, rok prod. 1998 przebieg 
86 tys. 601  157  822 cena do 
uzgodnienia

• Sprzedam  wyposaże-
nie  warsztatu  wulkanizacji. 
Tel;669310804.

• SPRZEDAM  -  koła  do  przycze-
py  D-47  ,  825 X  20   i   resory. 
Tel:507465448 .

ROLNICTWO

• Sprzedam zboże, grykę, łubin, 
słomę i siano. 502 853 573

• Sprzedam słomę w snopkach i. 
Tel. 782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL. 783678070

• Sprzedam tanio króliki. 
669 929 717

• ORKA, talerzówka / cięż-
ka/, siew agregatem. Tel 
608013995. 

• Kupię łubin, tel. 668 434 849

• Sprzedam kultywator Form-
schmit 5,20 podwójny wa-
łek. Cena do uzgodnienia tel. 
601 860 644

• Sprzedam siano w kostkach 
małych. 500 835 336

• Sprzedam dwie jałówki Żabów-
ko 18. Tel. 605 092 517

• Sprzedam pług czteroski-
bowy kiverland, przyczepę, 
siewnik mazur, rozsiewacz 
nawozu. 509 389 636

• Sprzedam obornik. 793 908 098

• DRZEWA OWOCOWE I  OZDOB-
NE - bardzo duży  wybór  po-
leca  Szkółka  w  Karsku. 
Tel:606106142.  

• ODDAM   -   w  dobre  ręce  par-
kę   2  m-czne  szczeniaczki  rasy  
kundel. Tel;504525966.

• Sprzedam  klacz  ze  źreba-
kiem cena  do  uzgodnienia.
Tel;785563315,  913925147.

• Sprzedam pług trzyskibowy 
Polski, cena 500 zł do negocja-
cji. 663 349 053

• SPRZEDAM – kopaczkę  
ziemniaczaną  dwurzędo-
wą , redelka  i  sadzarkę .Tel; 
661751296.

• Jaja lęgowe kur zielononó-
żek kuropatwianych. 91 39 
20 307

• Pilnie kupię sadzarkę do ziem-
niaków czterorzędową w db 
stanie.697 878 140

• Kupię   cielaki  .Tel:608665419.

USŁUGI

• Firma Usługowa „Zielona”. Wy-
najem sal na: konferencje, ze-
brania, szkolenia. Tel. 91 39 
26 691.

• Usługi transportowe IVECO do-
stawcze + laweta + bus osobo-
wy do 9 os. Tel. 609 931 915, 
607 580 172.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROB-
NE NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA 
RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 
22 70

• Czyszczenie uszu za pomo-
cą świecowania Nowogard, ul. 
Zielona 3. 91 39 20 714

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

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

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

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

• AGENCJA REKLAMWA VIZART 
- oprawianie prac - w 2 minu-
ty., bindowanie, wydruki A3-
A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, la-
minowanie A3-A4. Tylko u nas 
największy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Transport BUS-MAX. 784  053 
493

• Usługi remontowo-budowla-
ne, docieplenia. 784 053 493

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), 
dokumentów, CV, listów mo-
tyw. innych. Wydruki, Kse-
ro, także kolor. Szybko i Solid-
nie. Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). tel 605 
522 340. 

• Usługi koparko- ładowarką 
Nowogard. 514172446 

• Nauka j. niemieckiego i angiel-
skiego. Szkoła Języków Obcych 
„GERMANIC” Tel. 607  545  991, 
www.niemieckinowogard.pl

• Fast – Driver, tanie usłu-
gi transportowe tel. 
721 230 990
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REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

ROZKŁAD JAZDY BU SóW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E;  
12:25E;   13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E;  
11:55E;  14:00E;  15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWóZ OSóB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL.   607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

ROZKŁAD JAZDY POCIĄGóW
SZCZECIN
5.07 (D), 6.20 (1), 7.52, 10.57 (D), 12.48 (2), 14.59 (3), 

16.50. 18.48.

KOŁOBRZEG
7.50 (1), 10.03 (2), 11.49, 13.57 (D), 15.49, 17.47 (3), 20.33

LEGENDA;
D - w dni robocze 
1 -  pon. do soboty.
2 - w soboty, niedziele i święta
3 - oprócz soboty.

SKŁAD 
DREWNA 

BUDOWLANEGO 

KULICE 2A
więźba dachowa, 

krawędziaki, deska, 
łata, kontrłata

Cena producenta
Tel. 726 169 098

ZAPRASZAM

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIóW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2,4,6); 9:10(1,3,5,7); 10:05(A); 10:30(A,7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A,7); 14:05(A); 14:20(A,7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A,7); 16:50(A); 17:50(A,7); 18:20(A,7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A,7); 9,00(7,R); 9:25(A); 10:05(A,7); 10:40(A,7); 
11:40(A); 11:55(A,7); 12:20(A,7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A,7,R); 14:20(7); 14:30(1,3,5,7); 
14:35(2,4,6); 14:45(A,7); 15:15(A,7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A,7); 18:05(A,7,R); 19:05(A,7); 
19:25(A,7); 19:40(A,7); 20:15(A,7),
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A,7); 9:45(7,R); 10:10(A); 10:50(A,7); 
11:29(A,7); 12:26(A); 12:41(A,7); 13:05(A,7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A,7,R); 15:05(7); 
15:15(1,3,5,7); 15:20(2,4,6); 15:30(A,7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A,7); 18:50(A,7,R); 
19:50(A,7); 20:10(A,7); 20:35(A,7); 21:00(A,7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD
Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piąt-
ku oprócz świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świę-
tami; 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, 
czwartki, soboty oprócz świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz 
świąt; R – kurs do Reska

Kino „ORZEŁ”
zaprasza

12 zł , 11 zł ulgowy, od lat 15

26.04.2013 godz. 19.00
27.04.2013 godz. 19.00
28.04.2013 godz. 19.00

DAJĘ NAM ROK
Komedia romantyczna, Wlk. 

Brytania, 2013, 97’

12 zł, 11 zł ulgowy, od lat 15

• Organizowanie kuligów kon-
nych Tel.607739866. 

• Remonty mieszkań w środku i 
na zewnątrz - 794 115 153 

• DUR - DACH pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141

• Dachy, docieplenia. 
785 562 104

• Docieplanie budynków, malo-
wanie, szpachlowanie, glazura, 
hydraulika, regipsy, adaptacja 
poddaszy, tel. 600 626268

• TANIE SPRZĄTANIE biur, do-
mów, mieszkań, osiedli, mycie 
okien, porządki w ogrodzie tel. 
721 230 990

• Ocieplenie, remonty i dachy, 
tel. 692 562 306

• Usługi remontowo – budow-
lane wykonam, daję gwa-
rancję na wykonaną pracę. 
608 364 330

• NAPRAWA  SPRZĘTU  RTV  ul: 
Kazimierza  Wielkiego  7  , 
tel.913920737  

• Projektowanie konstrukcyjne i 
architektoniczne nadzory i po-
rady budowlane, funkcja kie-
rownika budowy Eugeniusz 
Hnat, 605 889 861

• Malowanie, tapetowanie. 
Tel:601724492.

• Malowanie  i  tapetowanie. Tel: 
601724492.

• ROLETKI  I MOSKITERY.  Tel: 
695181070. 

RACA

• Zwrot podatku z pracy, rodzin-
ne, urlopowe, emerytalne – 
Niemcy, Holandia, Anglia, Irlan-
dia, Dania, Belgia, Austria, Wło-
chy, Norwegia, USA. Tel. 71 385 
20 18 lub 601 759 797

• Przyjmę do pracy handlow-
ców i doradców klienta. 
609 158 106

• Przyjmę do pracy barmana/
barmankę, recepcjonistę/re-
cepcjonistkę. 507  953  705; 
507 951 331

• Młoda mama zaopiekuje się 
Twoim dzieckiem. 661 196 022

• Salon gier na automatach po-
szukuje pracownika do obsłu-
gi salonu. CV  proszę kierować 
na mail: salon.nowogard@
fortunagames.pl lub osobi-
ście do hotelu „Przystań”  ul. 
Zielona  1

• Zatrudnię kobietę do opieki 
nad chorą mamą  2h dziennie. 
665 541 960

• DAM   pracę  w  Anglii    od  za-
raz  dla  kierowcy  z  kategorią    
D ,  Di .Tel;795431235.

• Małżeństwo podejmie prace z 
mieszkaniem na fermie, gospo-
darstwie rolnym lub agrotury-

stycznym. Tel 511630918 oraz 
798393429

• Przyjmę  do  pracy  panią  do 
sprzątania  na  sezon letni w  
Pobierowie. W czasie  od  VI-IX. 
Tel:663594001.

• Przyjmę  do  pracy  panią  na 
stanowisko  sprzedawca w  Po-
bierowie  na sezon  letni  od  VI-
-IX. Tel;726666000.

• MAŁŻEŃSTWO  -  podejmie  
stałą  pracę  ; na ośrodku  wcza-
sowym , w gospodarstwie   rol-
nym . gospodarstwie  agrotury-
stycznym   lub  na  fermie  ho-
dowlanej. Tel: 511630918.

• Przyjmę  pracownika  do  
wykończenia  wnętrz.
Tel:662125370.

• Emeryt   podejmie  pracę. Tel: 
785728672.

INNE

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

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, 
srebrna, 4 elementy: wzmac-
niacz, tuner przestrojony, ko-
rektor, deck szuflada, stan ide-
alny, używana sporadycznie, 
cena 780 zł do uzgodnienia. tel. 
605 522 340.

• Sprzedaż drewna kominko-
wego i opałowego atrakcyj-
na cena - 726 649 215 

• SPRZEDAM - DREWO KO-
MINKOWE I OPAŁOWE.TEL 
667788820

• 43 / 44 - Sprzeda drewno, ga-
łęziówkę i zrębki opałowe. Tel 
509821040

• Drewno opałowe, kominko-
we, gałęziówka, sprzedam, tel. 
772 050 889

• Karp kroczek sprzedam. 91 39 
18 297

• Owczarek niemiecki, pięcio-
miesięczny, mocna budowa, 
ładni rodzice na miejscu, tel. 
91 392 18 28

• Stanowisko wolne w salonie 
fryzjerskim dla manicurzystki. 
Tel. 91 392 35 40

• Sprzedam na opał oflisy tar-
taczne pocięte w klocki lub w 
całości do samodzielnego po-
cięcia. 514 740 538

• PIECE GAZOWE c.o. wiszące z 
Niemiec firmy Vaillant wysoka 
jakość do mieszkania, domu, 
sklepu, restauracji, zakładu 
fryzj. tylko ogrzewanie różne 
powierzchnie cena od 800zl 
montaż 300zl piece dwufunk-
cyjne cena od 1.000zl montaż 
400zl gwarancja serwisowa + 
roczne przeglądy kontrolne, 
naprawy oraz elektryczne prze-
pływowe podgrzewacz wody 
użytkowej 18-21kw na prąd 

380V cena od 200zl tel 691 
686 772

• Transformator spawalniczy 
380V (buczek); teownik hut-
niczy 30x30x6; szkło 3mm 
60x130; kontownik 40x40 i 
kontownik 45x45 sprzedam. 
788 685 194; 600 155 342

• S K U P - PIŁ NIESPRAWNYCH, 
ZATARTYCH STIHL – HU-
SQVARNA, Cena 100zł.Tel. 
721668245

• Kupię płyty chodnikowe. Tel. 
721 668 245

• Sprzedam palety używane, 
cena do uzgodnienia, tel. 605 
522 340

• OKAZJA – Pilnie  sprzedam łóż-
ko  piętrowe  dla trójki  dzieci 
. Stan   b.dobry  cena  300  zł. 
Tel; 500160082.  Mogę przesłać  
fotkę

• Sprzedaż  podbitki  dacho-
wej  /drewniana / tanio .Tel: 
726169098. 

• Wózek dziecięcy, głęboki „VIKI” 
+ spacerówka, moskitera, no-
sidełko, ochrona p. desczo-
wa, torba, pompowane koła 
sprzedam cena 350 zł. Tel. 
501 418 930

• Kolumny  stereo – różne – 
sprzedam .Tel:699268478.

• Sprzedam  kontenery  nadają-
ce  się  garaż  lub  altanę  .Tel; 
605764994.

• Oddam  gruz.Tel:609630066.

• DREWNO OPAŁOWE I KOMIN-
KOWE TEL.506232860.
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ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

TYGRYSEK

BAWIALNIA
dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA 
tel. 504 872 700 Z DOWOZEM DO KLIENTA

Sprzedam nowe, własnościowe,  
2 pokojowe mieszkanie o pow. 58 m2 
w Nowogardzie na ulicy Racibora I 4

KONTAKT:                PIB „PRO-BUD s.c.
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14
tel.: 91 39 25552; 783 570 056    www: probud-nowogard.pl

Szybka pożyczka  
na Twoją kieszeń!

Provident Polska S.A.

600 400 288
Zadzwoń lub wyślij SMS o treści M

Koszt połączenia i SMS-a wg taryfy operatora

Zadzwoń!

POŻYCZAMY 
PIENIĄDZE

Decyzja w 24h  
Uproszczona procedura

Bez zbędnych formalności; Bez BIK
Tel. 91 818 25 36 • kom. 730 851 444

Kwoty od 10 000 zł do 300 000 zł

Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie
ul. Warszawska 14, tel. 91 391 03 78, pn.-pt. 9:00-17:30 sob. 10:00-13:00

Kancelaria  
PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

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

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Zawiadamiamy, 
że w Nowogardzie 

rozpoczęła działalność  

Kancelaria 
Radców  

Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca Prawny 
Radosław Górski oraz Radca  Prawny 
Paweł Iwan. Kancelaria mieści się przy  
Pl. Wolności 9, budynek dawnego 
hotelu „Cisy”, pokój nr 8 (parter). 

Telefony do Kancelarii: 
788-802-101, 694-403-733

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

Soczewki 
barwione - 20%

Słoneczna promocja

środy i piątki 
specjalistyczne badanie wzroku

16 maja 2013 r.
od 11.00 - 12.00

 udzielane będą bezpłatne porady 
prawne  w redakcji 

ul. Boh. Warszawy 7A

Zostałeś poszkodowanym w wypadku jako
kierowca, pasażer, pieszy, rowerzysta?

Twoje małoletnie dziecko zostało poszkodowane?
Straciłeś kogoś bliskiego w wyniku wypadku?

• Pokrywamy wszystkie koszty związane z prowadzeniem sprawy 
• Wynagrodzenie za naszą pracę pobieramy dopiero po skutecznym
  wyegzekwowaniu odszkodowania na rzecz naszego Klienta.

Nowogard, ul. 700 Lecia 6A,  tel. 91 391 01 17
Goleniów, ul. Konstytucji 3 Maja 30,  tel. 91 407 17 94

Zgłoś się do nas: 

Kancelaria Odszkodowawcza RUBIKON

s. 4 s. 5 s. 12

Czy  
sprawa 

trafi 
do sądu?

„Ku pamięci 
dla Wszystkich 

Zmarłych”

ul. Boh. Warszawy 4b
Nowogard

tel. 532 512 703 

Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe 
leczenie stomatologiczne

Lekarz dentysta

Ewa Rosa

godz. przyjęć 
pn.-pt. 10.00 - 18.00

Wywiad z MP  
w kulturystyce

Krzysztofem 
Skryplonkiem

 

ZAKŁAD USŁUG 
INSTALATORSTWA 
ELEKTRYCZNEGO  

 
Z IEL IŃSKI  GRZEGORZ 

TEL: 698-846-647 
 instalacje elektryczne 

domowe, przemysłowe 
 domofony, wideofony 
 alarmy, zabezpieczenia 

budynków 

Czytaj s. 13

ZIELONE 
PRZEDSZKOLE

OGŁASZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2012/2013
DZIECI W WIEKU OD 2,5 DO 6 LAT

Informacje i zapisy pod nr tel. 91 39 26 691
lub na stronie www.przedszkole.zielona11.pl

INFORMATYCZNO-JĘZYKOWE
Ogłasza nabór na rok szkolny 2013/2014

dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat

Serdecznie zapraszamy 
mieszkańców gminy Nowogard oraz gości, 

poczty sztandarowe oraz delegacje stowarzyszeń, 
szkół i zakładów pracy  na gminne obchody: 

1) Międzynarodowego Święta Pracy, które odbędą się w dniu 1 maja br., o godz. 
12.00, przy pomniku Kombatantów RP na Placu Wolności w Nowogardzie.

2) Święta Konstytucji Trzeciego Maja, które rozpoczną się w dniu 3 maja br  o godz. 
11.00 Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w kościele p.w. św. Rafała Kalinowskiego, którą 
celebrował będzie ks. kanonik dziekan dekanatu Nowogard -  Kazimierz Łukjaniuk.

O  godz. 12.30 nastąpi złożenie wieńców i wiązanek kwiatów pod Pomnikiem Niepodle-
głości przy ulicy 3 Maja (Uwaga zmiana miejsca i godziny składania wieńców!). 

Podczas obchodów w dniu 1 i 3 maja br. zostaną wygłoszone  okolicznościowe 
przemówienia przez przedstawicieli władz samorządowych.

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla
Zastępca Burmistrza Damian Simiński

Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Bielida

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

Chodnika do Warnkowa nie będzie - mieszkańcy nadal się będą o bezpieczeństwo swoich dzieci

W Warnkowie nadzieja zgasła  

Trafiła „kosa na chodnik...”

Czytaj s. 3
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W obiektywie DN

Byłeś świadkiem  
ciekawego zdarzenia, 
wykonałeś oryginalne 

zdjęcia, jesteś  
w posiadaniu 

interesujących 
wiadomości?  Zadzwoń 

lub napisz do nas 
o każdej porze. 

Tel. 513 088 309
e-mail: poligraf@post.pl; 

Majówka pod  „klauzulą poufności”

NDK o finansach publicznych 
Budżet tegorocznej imprezy majówkowej wyniesie przeszło 40 tys. złotych. Im-
preza w całości zostanie sfinansowana z kieszeni podatników. Na co konkretnie 
zostaną wydane tak duże pieniądze? Niestety, Nowogardzki Dom Kultury, głów-
ny organizator koncertów, nie jest skory do odpowiedzi na to pytanie. 

Gro budżetu tegorocznych 
majówek, które potrwają łącz-
nie cztery dni, pochłoną z pew-
nością gaże mających wystąpić w 
tym czasie zaproszonych do No-
wogardu zespołów. W pierwszy 
dzień publiczność zabawiać bę-
dzie zespół Top One – gwiazda 
disco polo. W drugi dzień, czyli 1 
maja, na scenie pojawi się grupa 
Loka, której liderem jest miesz-
kający niegdyś w Nowogardzie 
Grzegorz Porowski. 2 maja na 
scenie wystąpi Abradab - jeden z 
założycieli kultowej formacji ra-
powej Kaliber 44. Oprócz tego 
na scenie pojawi się kilka miej-
scowych zespołów, głównie lo-
kalnych. 

W programie majówek znala-
zło się ponadto kilka wydarzeń 
o charakterze sportowym (Pu-
char Czterech Stron Polski par – 
Strongman). Dla dzieci przewi-
dziano tylko jeden  program pn. 
“Bajkowa Zofia i przeszkadzają-
cy Marceli”. Występ odbędzie się 
1 maja o godz. 15:30, przy Placu 
Szarych Szeregów. Sporo miej-
sca w harmonogramie wydarzeń 
„majówkowych” zajmują za to 
wydarzenia autorstwa władzy m. 
in. składanie wieńców pod po-
mnikiem na Placu Wolności z 
okazji Święta Pracy. 

Czterodniowe uroczystości w 
całości zostaną sfinansowane z 
kieszeni podatników. 

Niestety pytany przez redak-
cję DN, o szczegóły imprezy, a 
przede wszystkim wydatki prze-
znaczone na występy tegorocz-
nych gwiazd majówki, Dom Kul-
tury odpowiada pół zdaniem: 

W umowach podpisanych z ze-
społami zawarta jest klauzula po-
ufności – mówi Aneta Drążew-
ska, dyrektor NDK. 

Jeszcze mniej „wylewna” jest 
pani dyrektor, gdy odpowiada  
na pytania dotyczące wynajęcia 
sceny plenerowej, czy dzierżawy 
stoisk pod gastronomię i mają-
cych z tego tytułu pojawić się zy-
skach w miejskiej kasie: 

DN: 3. Ile będzie kosztowa-
ło wynajęcie sceny plenerowej, a 
także nagłośnienie koncertów – 
której firmie zlecono te zadania? 

Aneta Drążewska: ad. 3 Nie 
dotyczy.

 DN: 4. Kto będzie odpowie-
dzialny za kwestie obsługi ga-
stronomicznej w czasie majó-
wek. Na jakiej zasadzie wybra-

no firmę/y, które będą świad-
czyć te usługi, jakie opłaty z tytu-
łu dzierżawy powierzchni będą 
musiały one uiścić do kasy gmi-
ny? Jakie wpływy z tego tytuły 
planuje uzyskać NDK? 

Aneta Drążewska: ad. 4  Nie 
dotyczy. 

Mimo wszystko redakcja dzię-
kuje za przesłanie odpowiedzi na 
pytania dotyczące, jakby nie było 
finansów publicznych. Ocenę 
ich stylu pozostawiamy czytelni-
kom. Wszak jak Kultura, to tylko 
w  Nowogardzkim Domu Kultu-
ry i co nam do tego. 

MS

Od lewej: Jarosław Koladyński, Dariusz Szulejko (Starszy Cechu w Nowogardzie), Wła-
dysław Jefremienko (prezes Izby Rzemieślniczej w Szczecinie) oraz Mirosław Morawski. 

W dniu 20 kwietnia, w Restauracji Barnim, odbyło się Walne Zebra-
nie sprawozdawczo-wyborcze Cechu Rzemieślników i Przedsiębior-
ców w Nowogardzie. W czasie zebrania dokonano oceny działalności 
zarządu nowogardzkiego Cechu. Zaakceptowano także sprawozdanie 
finansowe organizacji. Najważniejszym punktem obrad były jednak 
wybory władz stowarzyszenia. Starszym Cechu został po raz kolejny 
Dariusz Szulejko. W skład zarządu weszli ponadto: Mirosław Moraw-
ski, Jarosław Koladyński, Adam Dembiński i  Andrzej Szcześniak. 

opr. MS, foto: M. Morawski

Wczoraj, o godz. 13:00, w świetlicy wiejskiej w Trzechlu odbyło się 
okresowe spotkanie władz miasta z sołtysami. Rozmawiano głównie o 
organizacji tegorocznych dożynek i zbliżających się igrzyskach sporto-
wych sołectw. Przyznano również, że w tym roku gmina nie ma pienię-
dzy na zakup narzędzi wykorzystywanych w pracach społeczno - uży-
tecznych, o które wnioskowali niektórzy sołtysi. 



26-29.04.2013 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

3

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntEr 
laptop

 serwis - komis

naprawiamy, 
sprzedajemy, 

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL 

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport 
Sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

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

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

BAWIALNIA
dla dzieci

„Tygrysek”

889 054 164
nowy nr telefonu

Zatrudnię dwóch pracowników 
na magazyn 

w pełnym wymiarze czasu pracy
Wymagania: Wykształcenie 

średnie, wiek do 35 roku życia
CV przesyłać na adres e-mail: 

majda-folie@o2.pl; 668 252 895

Zatrudnię dwóch pracowników 
do obsługi klienta

 w pełnym wymiarze czasu pracy
Wymagania: Wykształcenie 

średnie, wiek do 35 roku życia
CV przesyłać na adres e-mail: 

majda-folie@o2.pl; 668 252 895

W Warnkowie nadzieja zgasła  

Trafiła „kosa na chodnik...”
Na nic zdały się kawa i paluszki. Nie pomogło bicie się w pierś. Mieszkańcy Warnkowa 
czują się zawiedzeni – nie ma już nadziei na to, że w ich miejscowości powstanie kiedy-
kolwiek obiecany przez władze chodnik, mający połączyć wieś z ul. Kościuszki. 

Wczoraj w Wilii Zbyszko odby-
ło się spotkanie burmistrza Ro-
berta Czapli, z mieszkańcami wsi, 
na temat niedoszłej do skutku bu-
dowy „deptaka”, czyli chodnika z 
Nowogardu  przez wieś i do Kar-
ska. Jak już informowaliśmy, kwo-
ta przeznaczona na tę inwestycje, 
została przeniesiona na rozbu-
dowę drogi wojewódzkiej 106- a, 
dokładniej na budowę chodnika 
dla pieszych z infrastrukturą we 
wsi Błotno.  Decyzja lokalnych 
władz o skreśleniu z listy inwesty-
cji budowy chodnika do Warn-
kowa, zbulwersowała mieszkań-
ców tejże wsi i ul. Kościuszki w 
Nowogardzie. W ubiegłym tygo-
dniu do redakcji wpłynęło pismo 
od mieszkańców w tej sprawie. Ta 
sama treść została również złożo-
na na ręce burmistrza. Pod pety-
cją, w której mieszkańcy wzywa-
ją władze do spełnienia złożonych 
obietnic, podpisało się 73 obywa-
teli. 

Po naszej publikacji, burmistrz 
natychmiast ogłosił, że organi-
zuje spotkanie z mieszkańcami 
Warnkowa, w celu „omówienia 
sprawy budowy chodnika wzdłuż 
drogi wojewódzkiej nr 106, 
na odcinku z Nowogardu do 
Warnkowa”. Odbyło się ono wczo-
raj, w Wilii Zbyszko. Na zebranie 
przyszło ok. 80 osób. Oprócz ini-
cjatora spotkania (burmistrza), 
przybył także Tadeusz Fiejdasz, 
kierownik Wydziału Gospodar-
ki Komunalnej, Mieszkaniowej i 
Ochrony Środowisk. Na sali po-
jawili się także radni. Był Jerzy 
Kubicki (zarazem sołtys Karska i 
Warnkowa) oraz trzej członkowie 
klubu Wspólny Nowogard: To-

masz Szafran, Rafał Szpilkowski i 
Michał Wiatr. 

Robert Czapla rozpoczął spo-
tkanie od próby wyjaśnienia 
mieszkańcom, jak to się stało, że 
inwestycja została skreślona z bu-
dżetu. Najpierw zgonił wszystko 
na Przedsiębiorstwo Usług Wod-
nych i Sanitarnych. Spółka rze-
komo nie wykonała w terminie 
dokumentacji technicznej, któ-
ra jest niezbędna do wybudowa-
nia kanalizacji, pod mającym po-
wstać chodnikiem. Zdaniem bur-
mistrza, to w następstwie spowo-
dowało, że z dofinansowania in-
westycji wycofał się Zarząd Dróg 
Wojewódzkich, właściciel drogi 
do Warnkowa. 

Miałem do wyboru, albo wyko-
rzystać te pieniądze gdzie indziej, 
albo odłożyć je na kupkę. Wybra-
łem inną inwestycję, którą może-
my wykonać wspólnie z Zarządem 
Dróg, czyli  Błotno – tłumaczył R. 
Czapla. 

Wypowiedź burmistrza nie 
usatysfakcjonowała zebranych. 
Mieszkańcy zarzucili burmistrzo-
wi, że czekają na chodnik już od 
kilku lat i przez ten czas władza 
nie zrobiła nic, aby dopiąć wszyst-
ko na przysłowiowy, ostatni guzik. 

Pan wprowadza nas w błąd. 
Plany przestrzenne, które mówią 
o tym, że do Warnkowa ma być 
pociągnięta kanalizacja, zostały 
uchwalone jeszcze w poprzedniej 
kadencji. Pan miał obowiązek je 
zrealizować. Nie zrobił pan tego, 
łamiąc  podjętą wówczas przez 
radę uchwałę – mówił Marek Ant-
czak,  architekt i były pracownik 
Urzędu Miejskiego w Nowogar-
dzie, pokazując dokument, który 

obecna władza schowała do szu-
flady. 

Skoro PUWiS nie zrealizował 
planów, to dlaczego gmina nie 
wyciągnęła z tego konsekwencji i 
nie ukarała spółki? – pytał  inny 
uczestnik zebrania, mieszkaniec 
Warnkowa. 

Burmistrz twierdził, że nie ma 
żadnej mocy, by nałożyć na firmę 
kary. Mówił, że być może sytuacja 
zmieni się, gdy w drodze trwają-
cego już ponad pół roku postę-
powania przetargowego, zostanie 
wyłoniony nowy dostawca wody. 

Co to zmieni? - dopytywali 
mieszkańcy. Skoro do tej pory nie 
udało się tego zrobić, inna firma 
też będzie przeciągać sprawę lata-
mi. A przecież płacimy za wodę i 
z tego powinna być zrealizowana 
ta inwestycja  – mówili zdecydo-
wanie.

Głos w obronie PUWiS-u zabrał 
Michał Wiatr. Jego zdaniem, spół-
ka ma uzasadnione powody, dla 
których zrezygnowała z dokoń-
czenie procesu tworzenia doku-
mentacji na tym odcinku. 

Pan burmistrz zlecił kilka mie-
sięcy temu jednej z kancelarii 
prawnych opracowanie możliwych 
wariantów rozwiązania umowy 
z PUWiS-em i powołania spółki 
wodnej, która miałaby w całości 
przejąć sieć wodno- kanalizacyj-
ną, a później ją sprywatyzować – 
krzyczał  radny wymachując sto-
sownym dokumentem. Prawnicy 
burmistrzowi to rozwiązanie od-
radzili, więc burmistrz postano-
wił zorganizować przetarg. Proszę 
się teraz postawić w roli firmy, któ-
ra wie, że z obecną władzą nie ma 
co liczyć na pewną współpracę. To 

jasne, że w takich warunkach nikt 
nie będzie inwestował w mienie, 
które zaraz może przejąć ktoś inny 
– kontynuował radny. 

Mieszkańcy stwierdzili, że sko-
ro przeszkodą do zrealizowania 
chodnika jest kanalizacja, to moż-
na etapować inwestycję. 

Przecież rury nie będą się cią-
gnęły na długości całego chodnika. 
Może zróbmy go chociaż tam, gdzie 
nie będzie kolizji z mającą powstać 
w przyszłości siecią – mówili. 

Wtórował im radny Rafał Szpil-
kowski. 

Nie wiem, dlaczego nie zaprosił 
pan na to spotkanie kogoś z PU-
WiS-u. Nie ładnie mówić o kimś, 
za jego  plecami. Tym bardziej, że 
był pan w posiadaniu wiedzy na 
temat kłopotów z dokumentacją. 
Osobiście zwracałem  panu uwagę 
na to, że możemy stanąć przed ta-
kim faktem.  Pan jednak nie reago-
wał na moje apele. Nie miał pan 
pomysłu na to, aby spróbować zna-
leźć inne rozwiązanie. Teraz pan 
zrzuca winę na przedsiębiorstwo 
wodne.  A wystarczyło kilkanaście 
minut, by ludzie panu podpowie-
dzieli kilka możliwych wariantów 
wyjścia z sytuacji – mówił przed-
stawiciel Wspólnego Nowogardu. 

Temperatura spotkania z minu-
ty na minutę rosła. Burmistrz kil-
kakrotnie odpierał zarzuty rad-
nych i mieszkańców. Wciąż stał 
przy swoim twierdząc, że wszyst-
kiemu winny jest PUWiS. 

W końcu mieszkańcy zażądali 
od Roberta Czapli konkretnej de-
klaracji. 

Czy jest pan w stanie po męsku 
powiedzieć, kiedy powstanie chod-
nik? - pytał jeden z nich. 

Robert Czapla unikał odpowie-
dzi.  Wciąż tłumaczył, że nie zale-
ży to  od niego. 

Nie mogę dzisiaj złożyć deklara-
cji, gdyż to nie moja droga. Mogę 
powiedzieć jedynie, że chodnik po-
wstanie, jeśli ku temu będą „sprzy-
jające warunki” - odpowiadał la-
konicznie burmistrz.  

Wyraźnie zawiedzeni miesz-
kańcy próbowali wymusić cho-
ciaż na władzy zwiększenie bez-
pieczeństwa na drodze prowadzą-
cej do miasta. 

Jeśli nie może pan obiecać budo-
wy, to chociaż zróbcie coś, aby na-
sze dzieci mogły bezpiecznie tędy 
chodzić – mówił jeden z uczestni-
ków zebrania. 

W tym temacie również nic nie 
wskórali. W tej sprawie urzędnicy 
również nie mieli nic konkretnego 
do powiedzenia. 

Co mamy panu barierki posta-
wić? Przecież to nie nasza droga 
– mówił wyraźnie zdenerwowany 
kierownik Fiejdasz. 

Tym samym prawie 3 godzinne 
spotkanie dobiegło końca. Miesz-
kańcy Warnkowa nie ukrywa-
li swojego rozczarowania. „Przy-
szliśmy głupi, a wyszliśmy jesz-
cze głupsi” - komentował jeden z 
mężczyzn. W tej miejscowości bur-
mistrz nie ma co liczyć na głosy – 
mówił inny. 

Marcin Simiński
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Czy sprawa trafi do sądu? 

Mieszkańcy Cmentarnej wciąż  
czekają na usunięcie usterek
Wilgoć na ścianach, niedziałające kaloryfery i kapiąca woda z sufitów – z takimi pro-
blemami od dwóch lat żyje kilka rodzin w budynku komunalnym przy ul. Cmentarnej. 
W minioną środę odbył się kolejny już przegląd pogwarancyjny pomieszczeń, z udzia-
łem wykonawcy i miejskich urzędników. Na razie nie wiadomo jednak, jaki będzie jego 
rezultat. Gmina grozi tylko, że sprawa może stanąć „na ostrzu noża”. 

Przypomnijmy, że budynek 
został oddany do użytku w lu-
tym 2011 roku. Jego budowa 
kosztowała  1 mln 077 tys. zło-
tych i trwała zaledwie siedem 
miesięcy. Wykonawcą robót 
był Zakład Budowlany POR-
TAL ze Szczecina. Część robót 
wykonywali również podwy-
konawcy, w tym nowogardzkie 
przedsiębiorstwa.

 Radość i łzy na twarzach 
mieszkańców pokazywane w 
relacjach z uroczystego wrę-
czania kluczy do nowych i dłu-
go oczekiwanych mieszkań, 
szybko zamieniły się  niemal 
w rozpacz. Już po kilku mie-
siącach  użytkowania do wielu 
mieszkań wdarła się wilgoć, a z 
sufitów lała się woda. Pierwszy 
raz o kłopotach z nowo odda-
nymi lokalami napisaliśmy w 
styczniu 2012 roku. Wówczas 
sprawą zainteresowali się miej-
scy radni. Do mieszkań zaczę-
li „pielgrzymować” urzędni-
cy. Najpierw próbowali zrzucić 

winę za pogarszający się stan 
techniczny mieszkań na loka-
torów. Twierdzili, że ci zaty-
kają otwory wentylacyjne, co 
sprawia, że powstająca wilgoć 
w pomieszczeniach z braku uj-
ścia, osadza się na ścianach. A 
to najszybsza droga do wilgo-
ci. Mieszkańcy twierdzili, że są 
do tego zmuszeni, gdyż miesz-
kania są nieszczelne i przy 
otwartych wentylacjach ciężko 
utrzymać w domu odpowied-
nią temperaturę. Poza tym, 
przez kratki do domu wpada 
piasek i kurz. Mimo odmien-
nych opinii na temat przyczyn 
pojawiającej się wilgoci, gmi-
na wezwała wykonawcę robót 
do usunięcia usterek. Budy-
nek jest bowiem objęty 3 letnią 
gwarancją. 

Fachowcy byli kilka razy. Po-
malowali ściany i na tym się 
skończyło. Tyle, że po kilku ty-
godniach na ścianach znów wy-
szła wilgoć, a z sufitu odpada 
farba – mówi jedna z lokatorek.

 W minioną środę w bu-
dynku znów odbył się kolejny 
przegląd pogwarancyjny bu-
dynku. Tym razem obok miej-
skich urzędników, wzięli w 
nim udział także przedstawi-
ciele wykonawcy – firmy Por-
tal ze Szczecina.  

„Komisja” obejrzała ponad 
połowę z lokali znajdujących 
się w budynku. Okazało się, że 
w większości z nich mimo usil-
nych porób zacierania „fusze-
rek” przez samych mieszkań-
ców, technicznych usterek jest 

Jedno z niewielu mieszkań, w którym nie odnotowano usterek. 

Dziecięcy pokój, przeszedł niedawno remont. Jak widać nie wystarczyło to na długo. Na 
świeżej farbie, w narożnikach już pojawiła się wilgoć. Na zdjęciu obok odpadająca farba na 
suficie, który dopiero co pomalowano. 

Wizyta „komisji pogwarancyjnej” w jednym  z mieszkań przy ul. Cmentarnej. Tu oprócz wilgoci są także kłopoty z ogrzewaniem. 

Zniecierpliwieni mieszkańcy sami wolą usuwać budowlane fuszerki. Na zdjęciu lokatorki 
poprawią farbę na elewacji. Jak mówią stara prawie cała odpadła.

Budynek przy ul. Cmentarnej na pierwszy rzut oka wygląda schludnie. To jednak mylne wrażenie. 
W wielu mieszkaniach panuje wilgoć, kapie woda z sufitów i nie działa centralne ogrzewanie.

bez liku. Tu wilgoć w narożni-
ku, tam woda kapiąca z sufitu, 
a gdzie niegdzie  niedziałający 
grzejnik. Jak do tego dodamy 
odpadającą farbę z elewacji 
budynku, rysuje się nam obraz 
budowlanej rozpaczy. 

Nie wiadomo tylko, czy 
takie samo wrażenie mają 
przedstawiciele firmy Por-
tal. Ci, w czasie „rewizji tech-
nicznej” niewiele mówili, a je-
śli już, to tylko wtedy, gdy na-
potkali zatkaną przez lokatora 
kratkę wentylacyjną. Zdarzyło 

się to zaledwie raz, może dwa, 
ale być może firma wychodzi 
z założenia, że „każdy wyją-
tek potwierdza regułę”. Nale-
ży się spodziewać, że na tym 
więc oprze linię obrony odno-
sząc się na piśmie do protoko-
łu z przeglądu, który przygo-
tują miejscy urzędnicy. 

Tak łatwo jednak nie bę-
dzie. Jak „podsłuchał” w trak-
cie zwiedzania mieszkań przez 
„komisję pogwarancyjną” DN, 
gmina czekać dłużej nie bę-
dzie. Jeśli firma nie usunie w 

Klub Kolekcjonera:

Giełda „Osobliwości i rozmaitości” w NDK
Klub Kolekcjonera, Koło Numizmatyczne Nowogard, zaprasza dnia 28 kwietnia 
2013 roku (niedziela) na godzinę 16:00 do Nowogardzkiego Domu Kultury na 
giełdę kolekcjonerską „Osobliwości i rozmaitości”. 

W programie: skup, wymiana, sprzedaż, wy-
cena- banknotów, medali, orderów, monet, li-
teratury oraz innych eksponatów. Będą prowa-
dzone zapisy, które umożliwią wstąpienie do 
koła numizmatycznego oraz klubu kolekcjone-
ra.  Zapraszamy i czekamy!!! 

najbliższym czasie pojawia-
jących się usterek w miesz-
kaniach, sprawa może stanąć 
„na ostrzu noża”. W najgor-
szym wypadku dla wykonaw-
cy oznacza to, że miasto samo 
wyremontuje budynek, ale ob-
ciąży za to kosztami szczeciń-
skie przedsiębiorstwo i będzie 
dochodziło zapłaty za wyko-
nane roboty przed sądem w 
ramach gwarancji. 

Sprawę będziemy monitoro-
wać na bieżąco. 

Marcin Simiński 
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Dyrekcji, nauczycielom  
i społeczności uczniowskiej 

Szkoły Podstawowej nr 1 
Oddziału Przedszkolnego 

oraz rodzicom  
i wychowawcy

serdeczne 
podziękowania  

za okazaną pomoc
składa 

Kuba Wójcik z rodzicami

Sygnały czytelników

Trujący dym  
na ul. Bema
We wtorek (23 kwietnia) do redakcji Dziennika 
Nowogardzkiego przyszedł zdruzgotany pracownik 
jednego z zakładów na ulicy Bema. Twierdzi, że w 
okolicy kościoła, ktoś notorycznie pali śmieci i po-
zostałości z wykonywanych prac budowlanych. Nasz 
rozmówca przyznał, że do gazety zwrócił się po tym, 
jak został „zbyty” przez policję, którą prosił o inter-
wencję w tej sprawie.

Nasz czytelnik uskarża się na 
trujący dym z palonych odpa-
dów, m.in. styropianu. Dym 
jest gęsty i aż kłuje w gardło. 
Mężczyzna mówi, że pracuje 
w pobliżu paleniska i w tych 
warunkach nie da się normal-
nie funkcjonować. Z problem 
zwrócił się na policję, jednak 
nikt nie był zainteresowany 
interwencją. Zadzwoniłem na 
policję, bo mam już dość tego 
smrodu i nie mam zamiaru 
się truć! Jednak od policji do-
wiedziałem się jedynie, że nic 
im do tego i żebym dzwonił do 
ochrony środowiska... Postano-
wiłem, że powiem o tym w lo-
kalnej prasie, może wówczas 
właściciel firmy, która nie dba o 
zdrowie innych osób w pobliżu- 
przemyśli swoje postępowanie 
- mówi poruszony czytelnik 
pracujący w pobliżu paleniska. 
Sytuacja ta trwa już od jakie-
goś czasu, jak twierdzi świadek 
procederu, te śmieci, to odpa-
dy i resztki materiałów, które 
nie zostały zużyte w wykony-
wanych zleceniach. Palą cią-
gle na fajrant i w trakcie dnia 
pracy również, co im zostaje 
to do ogniska. A to niech pan 
mi wierzy bardzo silnie gryzą-
cy dym, czuć w gardle tą che-
mię gdy się oddycha, przecież to 
zagraża naszemu życiu - pod-

sumowuje chcący zachować 
anonimowość pracownik z są-
siedztwa. Zaciekawieni tą sy-
tuacją udaliśmy się na miejsce, 
w którym płonęły śmieci. Od 
razu po wyjściu z samocho-
du przy Kościele, dało się od-
czuć silną „chemiczną” woń. 
Nasz rozmówca miał rację. Po 
ul. Bema roznosi się trujący 
dym, a wszystko za sprawą lu-
dzi „bez wyobraźni”... Pozosta-
je wierzyć, że po tej publikacji 
sprawca „zadymy” zaprzesta-
nie swoich praktyk, sądzimy 
również, że odpowiednie służ-
by zainteresują się tematem – 
sprawdzimy, bo temat na pew-
no będzie przez nas monitoro-
wany. 

KR

Za palenie śmieci grozi mandat 500 zł - w sądzie nawet 5 tys. zł grzywny

Świerczewo: Najpierw uporządkowali groby, 
teraz ustawili płytę pamiątkową 

„Ku pamięci  
dla Wszystkich Zmarłych”
Najpierw uporządkowali cały teren i posprzątali zachowane groby, teraz posta-
wili tablicę upamiętniającą wszystkich pochowanych tutaj zmarłych – w ten spo-
sób mieszkańcy Świerczewa postanowili ocalić od zapomnienia stary, niegrze-
balny od początku lat 50. ubiegłego wieku cmentarz położony we wsi. 

Jak już informowaliśmy, z 
inicjatywą przywrócenia god-
ności cmentarza w Świercze-
wie wyszła sołtys wsi, Arma-
ta Urszula. Najpierw, jesienią 
ubiegłego roku, wspólnie z kil-
koma mieszkankami postano-
wiła uporządkować teren i po-
sprzątać zachowane groby. Te 
zarośnięte przez lata odkopa-
no, przywracając zmarłym na-
leżyty szacunek. 

W miniony wtorek, w go-
dzinach popołudniowych, na 
cmentarzu ustawiono pły-
tę upamiętniającą wszystkich 

pochowanych w tym miej-
scu mieszkańców wsi, zarów-
no narodowości niemieckiej, 
jak i polskiej. Obelisk powstał 
w Zakładzie Kamieniarskim w 
Nowogardzie. 

Płyta wykonana jest z pol-
skiego granitu. Jest to głowica z 
podstawą. Całość waży ok. 250 
kg – mówi Ryszard Śmigiel, 
właściciel zakładu, który ofia-
rował „pomnik”. 

Na płycie wyryto napis: „Ku 
pamięci dla Wszystkich Zmar-
łych”. 

W ten sposób chcieliśmy od-

dać szacunek wszystkim pocho-
wanym tutaj osobom, niezależ-
nie od wyznania i narodowości 
– mówi Urszula Armata, soł-
tys wsi, dziękując jednocześnie 
za pośrednictwem DN, p. Ry-
szardowi Śmiglowi, za bezpłat-
ne wykonanie i ustawienie pły-
ty oraz mieszkańcom, za do-
tychczasowe zaangażowanie w 
przywracanie godności temu 
miejscu. 

Teraz sołtys ma nadzieję, że 
wieś wspólnie będzie dbać o 
były cmentarz. 

Marcin Simiński 

„Międzynarodowy Dzień Ziemi” 
w Zielonym Przedszkolu
Wszystkie Zielone Przedszkolaki wiedzą, że należy dbać o naszą planetę, aby 
odwdzięczając się nam za to, obdarowywała nas czystą wodą i zdrowym powie-
trzem niezbędnym do życia. 

W dzień taki jak ten - Dzień Ziemi - wy-
chowawczyni jednej z najstarszych grup - 
Zielonych Motylków - Pani Magda  przy-
pomniała dzieciom o tym i utrwaliła wcze-
śniej zdobyte wiadomości. Dzieci z naj-
starszych grup obejrzały bardzo interesu-
jący film o Ziemi i jej bogactwach, a tak-
że o konieczności segregowania odpadów 
do odpowiednich pojemników. Pani Mag-
da przygotowała również kilka konkursów, 
aby sprawdzić wiedzę dzieci. Przedszko-
laki samodzielnie segregowały  przygoto-
wane odpady wrzucając je do kolorowych 
pojemników, a także wspólnie z Paniami  
wychowawczyniami posadziły kolorowe 
kwiatki na skwerku pod budynkiem przed-
szkola.                inf. własne 
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Informacje Parafialne
Vox    Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:

Słowa Ewangelii według Świę-
tego Jana (J 13,31-33a.34-35) 
Wobec bliskiego rozstania

Po wyjściu Judasza z wieczerni-
ka Jezus powiedział: Syn Człowie-
czy został teraz otoczony chwałą, 
a w Nim Bóg został chwałą oto-
czony. Jeżeli Bóg został w Nim 
otoczony chwałą, to i Bóg Go oto-
czy chwałą w sobie samym, i to 
zaraz Go chwałą otoczy. Dzieci, 
jeszcze krótko jestem z wami. Bę-
dziecie Mnie szukać, ale - jak to 
Żydom powiedziałem, tak i teraz 
wam mówię - dokąd Ja idę, wy 
pójść nie możecie. Przykazanie 
nowe daję wam, abyście się wza-
jemnie miłowali tak, jak Ja was 
umiłowałem; żebyście i wy tak się 
miłowali wzajemnie.

Przykazanie nowe daję wam
Zostali tylko ci, którzy będą 

potem tworzyć Kościół. Można 
by powiedzieć, że nastąpiło takie 
wstępne oczyszczenie. Ten, któ-
ry miał zdradzić, a właściwie już 
zdradził, wyszedł. Teraz w peł-
ny sposób nastaje godzina ciem-
ności. Bóg tak jakby odsuwa się, 
dając możliwość zaistnienia sy-
tuacjom, które mają doprowa-
dzić dzieło Odkupienia do koń-
ca. To, co postanowili przeciwni-
cy Jezusa, konsekwentnie i zde-
cydowanie wprowadzają w życie. 
A proces ten będzie toczył się w 
takim tempie i z taką determina-
cją, że chyba już nic nie może tego 
wszystkiego  powstrzymać. Nie 
może, bo dzieło Odkupienia musi 
być przeprowadzone do końca.

   Ten czas, który teraz następu-
je jest z drugiej strony godziną, w 
której Bóg na być otoczony chwałą, 
a wraz z Nim tą właśnie chwałą ma 
być otoczony Jego Syn. Godzina 
ciemności i zarazem godzina chwa-
ły. Na tę właśnie godzinę przyszedł 

Syn Boży na ziemię. Do tej właśnie 
godziny ten Syn przygotowywał 
się całe swoje ziemskie życie. 
Przychodzi ona teraz z całym 
swoim dramatyzmem, przyjęta 
z pełną świadomością przez 
Tego, który w czasie jej trwania 
wykaże się pełnym i doskonały 
posłuszeństwem wobec swojego 
Ojca. 

Ostatnia wieczerza i ostat-
nie słowa, które Jezus kieruje do 
swoich najbliższych. Biorąc pod 
uwagę to, co ma się stać, te sło-
wa nabierają ogromnego znacze-
nia. Jeszcze jest spokojnie, przy-
najmniej na zewnątrz, bo w ser-
cach Jezusa i Apostołów pewnie 
wiele się dzieje. W ciszy, w przy-
jaznej atmosferze, Jezus zwraca 
się do swoich uczniów w sposób 
bardzo czuły, określając ich swo-
imi dziećmi. Tak jakby chciał po-
wiedzieć, że bardzo ich kocha i 
chętnie odda za nich swoje życie, 
tak jak rodzic, który jest w sta-
nie wszystko poświecić swojemu 
dziecku. Jednocześnie zdaje so-
bie doskonale sprawę z tego, że są 
jeszcze bardzo niedojrzali, są jak 
dzieci. Nie są jeszcze gotowi, by 
odpowiedzieć w sposób właściwy 
na Jego miłość. Muszą wiele prze-
żyć i zrozumieć, aby móc pójść 
tam, dokąd idzie ich Mistrz. 

Ostatnie pouczenie, jakie zosta-
wia Apostołom Jezus dotyczy naj-
większego przykazania. Nie jest 
ono niczym nowym. Było już zna-
ne w Starym Testamencie. Żydzi 
również uważali je, za największe. 
Zalecali nawet, by zawsze i wszę-
dzie o nim pamiętano: „Słuchaj, 
Izraelu: Pan jest naszym Bogiem, 
Panem jedynym. Będziesz miło-
wał Pana, Boga twojego, z całego 
swego serca, z całej duszy swojej, ze 
wszystkich sił swoich. Niech pozo-
staną w twym sercu te słowa, które 
ja ci dziś nakazuję. Wpoisz je two-
im synom, będziesz o nich mówił 
przebywając w domu, w czasie po-
dróży, kładąc się spać i wstając ze 
snu”( Pwt 6, 4-7).

Jednak dopiero nauczanie Jezu-
sa ukazało pełny sens tego przy-
kazania, dając człowiekowi moż-
liwość właściwego zastosowania 
w życiu tego, co najważniejsze. A 
jeszcze bardziej czytelne były czy-
ny Jezusa, łącznie z tym najwięk-
szym i najważniejszym, z odda-

niem swojego życia. Dopiero w 
Synu Bożym Stare Przymierze na-
biera właściwego znaczenia i moż-
na je w pełni zrozumieć. Jezus 
ukazuje swojego Ojca jako Tego, 
który jest blisko człowieka. Przede 
wszystkim chce On być blisko 
tego, który boryka się ze swoją 
grzesznością. Bóg Ojciec, o jakim 
mówił Jezus, jest wszechmocny, 
a Jego potęga objawia się przede 
wszystkim w miłości skierowanej 
do wszystkich, nawet do nieprzy-
jaciół. Jest Tym, który ciągle czeka 
i będzie ciągle czekał na tego, któ-
ry zagubił się, bo chciał sam, na 
własną rękę ułożyć sobie życie. 

To zupełnie inny Ojciec niż Ten, 
o którym mówili i myśleli Żydzi. 
Okazało się dzięki Jezusowi, że 
nie jest On tak daleki, straszny, 
niecierpliwy, w swoim majesta-
cie tak oddalony od człowieka, że 
temu biednemu człowiekowi nie 
pozostaje nic innego, jak tylko ze 
wszystkich sił spełniać wszystkie 
przykazania i mieć nadzieję, że 
Bóg raczy spojrzeć miłosiernie na 
to, co w życiu tego biednego czło-
wieka się dzieje. Jezusowy Bóg, to 
Bóg Trójjedyny, w którym te trzy 
Osoby obdarzają siebie nawza-
jem doskonałą miłością i stwarza-
ją jeszcze wypełnioną tą miłością 
przestrzeń, w której może zna-
leźć się człowiek, tak gorąco przez 
Nich do tego zapraszany. 

Dlatego za całe pouczenie wy-
starczą tylko te słowa o wzajemnej 
miłości. Nie trzeba nic więcej. Za-
nim jednak skorzystamy z Boże-
go zaproszenia by znaleźć się w tej 
przestrzeni pełnej Bożej miłości, 
dostaliśmy zaproszenie do tego, by 
wiedząc o tej miłości, nauczyć się 
okazywać ją najpierw drugiemu 
człowiekowi. A ucząc się kochać, 
wykorzystując szanse bycia dla in-
nych przede wszystkim przez to, 
że będzie się im poświęcało swój 
czas, dzieląc  się z drugim tym, co 
ma się najlepszego, będziemy po-
woli i w jedyny właściwy sposób 
przygotowywali się do tego, by w 
końcu samemu otrzymać to wspa-
niałe Boże zaproszenie.

Kochać bliźniego, to chcieć dla 
niego większego dobra, niż dla 
siebie.

DOPIERO WTEDY ZACZY-
NA SIĘ MIŁOŚĆ.

Ks. Grzegorz Podlaski

Niedziela dobrego 
pasterza w mojej parafii

Pan jest pasterzem moim,  
nie braknie mi niczego...

Niedziela Dobrego Pasterza... 
Piękne, ciepłe promienie słoń-
ca wlewające się przez witraże 
do wnętrza świątyni i naszych 
serc... Pierwsze tchnienia wio-
sny, tak wyczekiwanej  w tym 
roku...

A w naszym kościele pw. św. 
Rafała Kalinowskiego, goście – 
klerycy ze Szczecińskiego Se-
minarium. Czekamy na nich z 
radością i z owieczkami w dło-
niach, które przynieśliśmy na 
organizowany przez nasze Sio-
stry konkurs. Rozpoczyna się 
Msza Święta – radosnym uśmie-
chem ks. Marcina, stukotem pa-
storału w Jego dłoniach i nie-
śmiałym pobekiwaniem owiecz-
ki na ambonce.   

Ja też jestem Twoją owieczką 
Panie Jezu. Mam kilka, kilkana-
ście lat i przychodzę do Ciebie, 
by przytulić się do Twego Serca, 
by podziękować za miłość i cier-

pliwość z jaką wyjmujesz z mo-
jego poranionego serca wszyst-
kie ciernie grzechu w Sakra-
mencie Pokuty.

Słuchamy słów kleryków o 
powołaniu, o tym, że Pan Je-
zus ciągle potrzebuje paste-
rzy, którzy będą troszczyć się o 
Jego owieczki i głosić Ewange-
lię o Bożym Królestwie, o Ojcu, 
który kocha i czeka. Obiecuje-
my serdeczną modlitwę, głośno 
śpiewamy: Jesteś Królem, a nasze 
owieczki wędrują do Twego oł-
tarza w procesji z darami.

Zostały u Ciebie Panie Jezu 
w pasterskim bukiecie, by ra-
dośnie pobekiwać Ci przez cały 
tydzień modlitw o powołania. 
Dziękujemy naszym Księżom 
i Siostrom – s. Maksymilianie i 
s. Amadei, że prowadzą nas do 
Ciebie.

Jezusowe owieczki z parafii 
pw. św. Rafała Kalinowskiego

Pomóżmy sobie!
•	 Przyjmę narożnik pokojowy tel. 665 - 566-856
•	  Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie oraz ławę po-

kojową i TV tel.782 556 716
•	 Przyjmę fotel do biurka, informacja tel. 504 874 397 lub 

pod nr tel. red. 91 22 165 
•	 Przyjmę narożnik pokojowy oraz dziecięcy fotelik samo-

chodowy tel.516 648-561 
•	 Przyjmę  używaną pralkę oraz komputer PC i dywany 

tel.512 174 371 
•	 Przyjmę tapczan dwuosobowy do spania tel. 514 466 037 
•	 Oddam w dobre ręce wilczura - pies jest przyjazny i ma 

ok.3 lata - tel.795 911 886 
•	 Oddam jedną kulę ortopedyczną -tel. 539 630 700 lub nr 

redakcyjny 
•	 Przyjmę meble kuchenne i meblościankę pokojową tel. 

669 517 964 lub 91 39 107 62
•	 Przyjmę meble kuchenne, lodówkę, pralkę i meblościankę 

pokojową, tel. 797 158 960
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„Psy Stalina” to najnowsza 
książka NIKITY WASILJEWI-
CZA PIETROWA – wiceprze-
wodniczącego Informacji Na-
ukowej i Centrum Edukacji 
Stowarzyszenia „Memoriał” – 
ze słowem wstępnym Jerzego 
Materskiego. Ten wybitny ro-
syjski historyk po raz kolejny 
przedstawia mechanizm dzia-
łania sowieckiego imperium, 
a skupia się przede wszyst-
kim na bezpośrednich wyko-
nawcach zbrodniczych decy-
zji Józefa Stalina. Opisał ludzi 
„wierchuszki” NKWD, mor-
derców zza biurka, niebrzy-
dzących się też zabijaniem 
ofiar, sadystycznych oprawców 
stosujących tortury, m. in. Sze-
fa NKWD Be-
rię, jego zastęp-
ców Kobułowa 
i Merkułowa, 
śledczych Rodo-
sa i Włodzimir-
skiego. W miarę 
zagłębiania się 
w zbrodniczy 
świat sowiec-
kich służb spe-
cjalnych pozna-
jemy nie tylko 
same wydarze-
nia, ale całą ga-
lerię mniejszych 
i tych ważniej-
szych panów 
życia i śmierci. 
Pietrow stwier-
dza, że mor-
derców zrobił 
z nich system, 
który na podstawie ideolo-
gii komunistycznej wykuwał 
„nowego człowieka”. Jeden z 
oprawców, Rodos, usprawie-
dliwiając się wyznał:

„Robiłem to, co kazała par-
tia. Powiedzieli, że to wrogowie 
ludu, więc jako śledczy powi-
nienem wydobyć od nich to ze-
znanie”.

Wysocy funkcjonariusze 
NKWD znęcali się nad ofiara-
mi, bo tak kazał Stalin. „Dyk-
tator wykazał się nadzwyczaj-
nym talentem w tworzeniu sil-
nego zespołu wirtuozów tortur. 
I osobiście dyrygował – kogo, 
kiedy i jak torturować. Nieza-
dowolony ze zbyt słabego zaan-
gażowania ludzi z NKWD za-

rzucał im, że pracują jak kelne-
rzy – w białych rękawiczkach, 
a praca czekisty, to przecież nie 
„babska”, a brutalna męska ro-
bota.” – czytamy w książce.

Po śmierci Stalina, jego 
„wierne psy” zaczęły zrzucać 
całą winę za swoje czyny wła-
śnie na niego. Oskarżały się 
nawzajem, nie wyrażały żalu 
ani skruchy. Popełnione naj-
okrutniejsze zbrodnie uważali 
za „zadanie operacyjne”. „Ta-
kie myślenie jest do dzisiaj ty-
powe dla następców stalinow-
skiej bezpieki. Wystarczy coś 
nazwać „operacją specjalną i 
od razu jakby przestaje to być 
zabójstwem” – pisze Pietrow.

W „Psach Stalina” znajdzie-

my rozdziały dotyczące spraw 
polskich tzw. obławę augu-
stowską, wciąż nie do końca 
wyjaśnioną zbrodnię na Bia-
łostocczyźnie popełnioną w 
1945 r. przez sowiecki kontr-
wywiad  wojskowy SMIERSZ. 
Inny rozdział dotyczy zbrodni 
Katyńskiej.

Jest to niewątpliwie książka, 
po którą sięgnie wielu czytel-
ników. Warto bowiem ujrzeć 
te „potwory w ludzkiej skórze” 
choćby po to, by nie popełnić 
błędów, o których uczy nas hi-
storia i umieć jasno określić, 
gdzie kończy się prawo a za-
czyna bezprawie.  

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz

Biblioteka poleca

Dzięki niestrudzonej pracy 
takich historyków jak NIKITA 
PIETROW, klauzula „Zacho-
wać na zawsze” kryjąca naj-
okrutniejsze zbrodnie        sta-
linowskie, wyszła z czeluści ar-
chiwów służb specjalnych i uj-
rzała światło dzienne.

Mity greckie w Osinie
Matka jest ciepłem, jest pokarmem, matka jest pełnym błogości stanem zado-
wolenia i bezpieczeństwa (…). Nic nie musisz zrobić, aby być kochanym – mi-
łość matki nie jest obwarowana żadnym warunkiem (…).

Erich Fromm

Mitologia i Biblia, to dwa 
podstawowe teksty naszej kul-
tury. Można wprost powie-
dzieć, że od nich wszystko się 
zaczęło. Co jest podstawowym 
czynnikiem nieśmiertelności 
tych tekstów? Przede wszyst-
kim uniwersalizm. Żyjemy w 
bardzo dynamicznie rozwi-
jającym się świecie, wszyst-
ko wokół się zmienia. Na całe 
szczęście niezmienne jest jed-
no – człowiek i wartości, któ-
rymi ta istota się kieruje.

Uczniowie klasy VB Szkoły 
Podstawowej w Zespole Szkół 
Publicznych im. Bronisława 
Malinowskiego w Osinie, pod 
okiem pani Joanny Górczew-

skiej-Rudnickiej, postanowili 
przybliżyć zaproszonym przez 
siebie gościom jeden z najbar-
dziej znanych mitów, mit o 
Demeter i Korze. 22 kwietnia 
2013 r. sala języka polskiego 
przeistoczyła się w piękną łąkę, 
pełną kwiatów, ziół i zwierząt. 
Uczniom sprzyjała również 
pogoda za oknem, ponieważ 
padające promienie słoneczne 
bardzo naturalnie oświetlały 
scenę. Uczniowie wraz ze swo-

imi rodzicami starannie przy-
gotowali stroje, które wyraźnie 
akcentowały, że właśnie widzi-
my istoty nadludzkie, boskie, 
ale jakże nam bliskie. Bliskie 
ze względu na poruszony te-
mat. Historia Demeter i Kory 
miała na celu wyjaśnienie od-
wiecznego cyklu przyrody, jej 
umierania i odradzania się 
na nowo. Ale opowiadała ona 
również o matczynej miło-
ści, która jest bezwarunkowa 
i nieograniczona, która wyba-
cza błędy i nigdy się nie koń-
czy. Uczniowie włożyli bardzo 

dużo wysiłku, aby wiernie od-
dać wszystkie uczucia: radość, 
smutek, rozpacz. Wszystko to 
co działo się na scenie, dosko-
nale uzupełniała  świetnie do-
brana muzyka.

Obsada:
Szymon Emche – narrator
Małgorzata Kołcz – Kora
Hanna Kosakiewicz – De-

meter
Grzegorz Kożybski – Hades
Julia Zwierzak – Zeus  
inf. opr. Ewelina Wszelaki
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Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie
ul. Warszawska 14, tel. 91 391 03 78, pn.-pt. 9:00-17:30 sob. 10:00-13:00
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Planują święto plonów 

Wierzbięcin gospodarzem dożynek?
Choć przed nami dopiero maj, urzędnicy wspólnie z sołtysami już planują tegoroczne święto plonów. O organizację dożynek ubiegają 
się trzy sołectwa. 

W minioną środę, w ratuszu 
odbyło się spotkanie Konwen-
tu Sołtysów. W zebraniu udział 
wzięli także miejscy urzęd-
nicy, na czele z burmistrzem. 
Głównym tematem obrad było 
przyjęcie wniosków na orga-
nizację tegorocznych dożynek 
gminnych. Gotowość do zre-
alizowania tego zadania zgło-
siły trzy wsie tj. Ostrzyca, Dą-
browa i największa w gminie 
– Wierzbięcin. Konwent nie 
ustalił miejsca tegorocznych 
dożynek. Decyzja zostanie 
podjęta w późniejszym termi-
nie – informuje Urząd Miejski. 
Z nieoficjalnych informacji 
do których dotarł DN, wyni-
ka jednak, że największe szan-
se na organizację imprezy ma 
Wierzbięcin. Wieś ta nigdy nie 
była gospodarzem dożynek, w 

odróżnieniu od dwóch pozo-
stałych „kandydatur”. Potwier-
dził to wczoraj, w czasie spo-
tkania z sołtysami  w Trzechlu, 
burmistrz Nowogardu. 

Warto byłoby dać szansę so-
łectwu, które nigdy nie było or-
ganizatorem dożynek. Poprosi-
liśmy jednak panią sołtys o kil-
ka wskazówek w sprawie tego, 
co wieś zaproponowałaby od 
siebie.  Czekamy na te informa-
cje – mówił do sołtysów Ro-
bert Czapla. Myślę, że w ciągu 
dwóch tygodni wszystko się roz-
strzygnie – dodał. 

W czasie spotkania ustalono 
za to datę tegorocznego święta 
plonów. Uroczystości odbędą 
się 31 sierpnia, w sobotę. 

W zeszłym roku gospoda-
rzem dożynek było Maszkowo.  

MS
Wrzesień 2012 - Korowód dożynkowy, prowadzony przez ubiegłorocznego gospodarza święta plonów – Maszkowo

Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – eliminacje powiatowe  

Nowogardzcy uczniowie w czołówce 
W dniu 19 marca 2013 roku w Nowogardzie odbyły się eliminacje powiatowe  XXXVI Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ru-
chu Drogowym. W turnieju uczestniczyły trzyosobowe reprezentacje szkół podstawowych i  gimnazjów z terenu powiatu goleniowskie-
go. Wystartowało łącznie 25  drużyn, w tym kilka z Nowogardu. 

 Turniej składał się z czterech 
części. Część teoretyczna  obej-
mowała test ze znajomości za-
sad i przepisów ruchu drogowe-
go,  następnie uczestnicy mu-
sieli wykazać się umiejętnością 
udzielania  pierwszej pomocy 
przedmedycznej. W kolejnych 
etapach turnieju zawodnicy  
prezentowali swoją sprawność 
na rowerowym torze przeszkód i 
jeździli po  uliczkach rowerowe-
go miasteczka.

Zespołowo turniej powiatowy 
w kategorii szkół podstawowych 
wygrali  uczniowie z Rożnowa, 
drugie miejsce zajęła reprezen-
tacja Szkoły  Podstawowej w 
Orzechowie, trzecie – ucznio-
wie Szkoły Podstawowej z  Ma-
szewa. Indywidualnie najwięk-
szą wiedzą i umiejętnościami 
wykazał się  Kacper Radawiec 
ze Szkoły Podstawowej z Ma-
szewa, drugi był Patryk Łuczak  
ze szkoły w Orzechowie, trze-
cie miejsce zajął Karol Paterak 
ze Szkoły  Podstawowej w Roż-
nowie.

W kategorii drużynowej gim-
nazjów najlepsi okazali się 
uczniowie  Gimnazjum nr 3 w 

Nowogardzie, wyprzedzając re-
prezentację Gimnazjum nr 1  z 
Nowogardu i drużynę Gimna-
zjum z Klinisk Wielkich. W kla-
syfikacji  indywidualnej najlep-
si byli uczniowie z Nowogardu. 
Bezkonkurencyjny  okazał się 
Konrad Pasik z Gimnazjum nr 
3, wyprzedzając Marcina Ogie-
wę z  tej samej szkoły oraz Ma-
cieja Kuberskiego z Gimna-
zjum nr 1.

W konkursie nie było przegra-
nych. Wszyscy uczestnicy wraz 
ze swoimi  opiekunami otrzymali 
cenne nagrody. Za pierwsze miej-
sca w klasyfikacji  indywidual-
nej Starosta Goleniowski wraz z 

przewodniczącym Rady Powia-
tu  ufundowali rowery. W trak-
cie trwania turnieju uczestnicy 
mogli posilić  się smaczną gro-
chówką, osłodzić pączkami i na-
pojami. Zwycięskie zespoły będą 
reprezentować nasz powiat w za-
wodach  wojewódzkich. Gratu-
lujemy, życzymy powodzenia i 
trzymamy za nich kciuki – pod-
sumowuje  mł. asp. Julita Filip-
czuk Rzecznik Prasowy Komen-
danta Powiatowego Policji w 
Goleniowie. 

Organizatorem zawodów była 
Komenda Powiatowa Policji w 
Goleniowie przy  udziale Stowa-
rzyszenia Na Rzecz Bezpieczeń-

stwa Powiatu Goleniowskiego. 
Turniej nie odbyłby się bez osób 
zaprzyjaźnionych, które ufun-
dowały wspaniałe nagrody, a w 
szczególności samorządowców 
lokalnych powiatu  goleniow-
skiego, firmy Elektroinstal Jan 
Bagiński, Marcina Fedeńczaka,  
Goleniowskich Wodociągów i 
Kanalizacji, Asprod, Mikulski 
Nieruchomości,  Mar-Pol Miro-
sław Stefaniak. Podczas turnie-
ju swoją obecnością  zaszczyci-
li: Starosta i Wicestarosta Gole-
niowski, pani Burmistrz Masze-
wa,  Wójt Osiny, zastępca Wójta 
Przybiernowa oraz zastępca kie-
rownika 

Wydziału Edukacji, Zdrowia, 
Kultury i Sportu Urzędu Miasta i 
Gminy w Nowogardzie. Ogrom-
ny wkład, zaangażowanie i wy-
siłek w organizację i przebieg  
konkursu włożył pan Tadeusz 
Hołubowski - prezes Klubu Mo-
torowego „Cisy” w  Nowogar-
dzie wraz z komitetem organi-
zacyjnym, a także pani Kierow-
nik Referatu Ruchu Drogowe-
go podkom. Marta Maciejuniec 
oraz policjantki i  policjanci Ko-
mendy Powiatowej Policji w Go-
leniowie.

opr. MS 
foto: KP Goleniów 
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Wizyta dzieci przedszkolnych 
 Dnia 22.04.2013 r. Szkołę 

Podstawową nr 2 odwiedziła 
grupa 5-latków z Przedszkola 
Publicznego nr 1. Dzieci bra-
ły  udział w zajęciach plastycz-
nych. Następnie zwiedzały po-
mieszczenia klasowe, gdzie 
miały możliwość obserwowa-
nia, jak pracują na lekcjach 
ich starsi koledzy. Uczniowie 
klasy V specjalnie dla swoich 
młodszych kolegów przygoto-
wali przedstawienie teatralne. 
Ciekawym doświadczeniem 
było zwiedzanie sali przyrod-
niczej. Przedszkolaki z zacie-
kawieniem obserwowały zaba-
wy klasowego chomika. Dzie-
ciom bardzo podobały się za-
jęcia w salach komputerowych, 

gdzie grały w gry edukacyjne i 
wykonywały ćwiczenia na ta-
blicy interaktywnej.  Wielkim 
powodzeniem cieszyła się ko-
lorowa sala zabaw i plac zabaw 
na szkolnym boisku. W ra-
mach współpracy z przedszko-

lami naszą szkołę odwiedziły 
również dzieci z Przedszkola 
Publicznego nr 3. Uczestni-
czyły one w zajęciach eduka-
cji polonistycznej, obejrzały 
krótki teatrzyk kukiełkowy. W 
gabinecie przyrodniczym bra-

ły aktywny udział w doświad-
czeniach mikroskopowych. 
Wzięły również udział w cie-
kawych zajęciach w dwóch 
salach komputerowych. Swój 
pobyt zakończyły w pracowni 
artystycznej. ,,Maluszki” wró-
ciły do swojego przedszkola z 
drobnymi upominkami i za-
proszeniami  na ,,Bal wiosen-

ny”. Przedszkolaki swoimi od-
wiedzinami wywołały wielkie 
poruszenie wśród starszych 
kolegów. Miały również okazję 
przekonać się, że Szkoła Pod-
stawowa nr 2 jest przyjazną 
szkołą dla małych i dużych. 

inf. własna                

Wieści z SP nr 2

Pracownia_artystyczna

Sala zabaw

„W SP nr 2 - teatralnie”
W dniu 19 kwietnia o godzinie 11:00 uczniowie  klas  szóstych Szkoły Podstawo-
wej  nr 2 w Nowogardzie - mogli obejrzeć na żywo, transmisję spektaklu baletu 
Piotra Czajkowskiego „Dziadek do orzechów” w wykonaniu Kieleckiego Teatru 
Tańca.  Był to już kolejny spektakl w ramach inicjatywy Telewizji Polskiej pod 
nazwą  „Internetowy Teatr TVP dla szkół”. 

 Ideą internetowego teatru 
jest umożliwienie nawet dzie-
ciom z małych miejscowości 
uczestnictwa w ważnych wy-
darzeniach kulturalnych. Dzię-
ki przychylności TVP oraz dy-
rekcji teatrów, trzydzieści ty-
sięcy uczniów z miejscowości 
często znacznie oddalonych 
od placówek teatralnych, mia-
ło szansę obejrzenia na żywo 
słynnego spektaklu. Telewi-
zja Polska traktuje to przedsię-
wzięcie nie tylko jako wzbo-
gacenie i urozmaicenie szkol-
nych zajęć, ale także jako waż-
ny element edukacji artystycz-

nej i sposób na tworzenie na-
wyku korzystania z życia kul-
turalnego. Internetowy Teatr 
TVP dla szkół jest kontynuacją 
emisji spektakli teatralnych na 
żywo na antenie TVP1.

Nasi uczniowie w ramach 
edukacji teatralnej uczestni-
czyli także w przedstawieniach 
wyjazdowych teatrów wro-
cławskich i krakowskich, które 
odbyły się w Nowogardzkim 
Domu Kultury. Bohaterem 
pierwszego spektaklu oparte-
go na motywach książek Sem-
pe Jean-Jacquesa, Gościnne-
go Rene był znany wszystkim 

dzieciom  Mikołajek. W marcu 
oglądaliśmy  niezapomniane  
„Przygody Tomka  Sawyera”. 
Natomiast 17 kwietnia obej-
rzeliśmy ciekawy musical pt. 
„W obliczu chaosu” przedsta-
wiający w niekonwencjonalny 
sposób mity greckie. Piosen-
ki, taniec w wykonaniu akto-
rów grających postacie mitolo-
giczne. Ciekawe kostiumy oraz 
scenografia sprawiły, że spek-
takl  dostarczył nam wielu nie-
codziennych wrażeń.

inf. własne, opr. MS

I i III miejsce w 
Powiatowy Konkursie  
Języka Angielskiego

 W dniach 10 kwietnia w SP 
nr 3 Nowogard i 18 kwietnia 
2013 r. w SP nr 4 Goleniów od-
były się Powiatowe Konkursy 
Języka Angielskiego pt.: „Mac-
millan Primary School Tour-
nament dla klas IV-VI”. W obu 
edycjach wysokie miejsca zaję-
li uczniowie Szkoły Podstawo-
wej nr 2 z Nowogardu. 

Do konkursu dla klas IV-VI 
przystąpiło 19 uczestników: z 
SP Osina, SP nr 1 Nowogard, SP 
nr 2 Nowogard i SP nr 3 Nowo-
gard. Uczniowie w ciągu 45 mi-
nut musieli wykazać się bogatym 
zasobem słownictwa i struktur 
gramatycznych z języka angiel-
skiego. Naszą szkołę reprezen-
towali: Oktawiusz Łatka – VIa, 
Natalia Ptaszek-VIa, Konrad 
Laskowski-VIb, Paweł Sochac-
ki- Va oraz Anton Koziol – VIb, 
który zajął I miejsce – opiekun 
jest pani Aleksandra Dul.

Natomiast w konkursie dla 
młodszej grupy wiekowej tj. 
klasy II-III uczestniczyło 24 
uczniów:  z SP nr 2 Goleniów, 
SP nr 4 Goleniów, SP Kliniska, 
SP nr 2 Nowogard i SP nr 3 
Nowogard. Uczniowie również 
w ciągu 45 minut  rozwiązywa-
li test sprawdzający znajomość 
słownictwa, struktur grama-
tycznych i czytania ze zrozu-
mieniem. Uczestniczyli w nim: 
Aleksandra Saja – IIIa, Jakub 
Jarocki – IIIa, Kacper Dąbrow-
ski – IIIa oraz Kryspin Fedak 
– IIIb, który zajął III miejsce. 
Opiekunami obu  laureatów 
jest pani  Aleksandra Dul.

Wszystkim uczestnikom  
konkursu serdecznie gratulu-
jemy i życzymy dalszych suk-
cesów.

inf. Własne
opr. MS/DN
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Gimnazjaliści  pisali „małą maturę”
Zmagania  sprawdzające wiedzę gimnazjalną trwały trzy dni. W sali gimnastycznej, która podzielona była na dwie części:  główną oraz 
dla osób z dysleksją, gimnazjaliści rozpoczęli  egzamin „małej matury”. Młodzież nie ukrywa, że  „mały egzamin maturalny” nie  był 
dla nich trudny, co nie znaczy, że podeszli do niego z obojętnością. 

93  uczniów III klas z  Gim-
nazjum nr 1 w Nowogardzie, 
we wtorek rozpoczęło pisać te-
sty gimnazjalne, których har-
monogram tzw. „małej matu-
ry” przedstawiał się następu-
jąco:

23 kwietnia, wtorek: historia 
i wiedza o społeczeństwie 

24 kwietnia, środa: biologia, 
chemia, fizyka, geografia - ma-
tematyka 

25 kwietnia, czwartek: język 

obcy (poziom podstawowy) ję-
zyk obcy (poziom rozszerzo-
ny)

Aby przekonać się jak jest, 
udaliśmy się do Gimnazjum 
nr 1 w Nowogardzie i zapytali-
śmy tam uczniów, jak również 
v-ce dyrektora o przebieg egza-
minu: 

Wszystko odbywa się  po-
prawnie i  zgodnie z obowiązu-
jącymi procedurami, choć przy-
znam, że wspólnie z panią dy-
rektor byliśmy w szkole już od 
wczesnych godzin rannych, by 
wszystko dobrze przygotować i 
zadbać o każdy szczegół egza-
minów, które już za chwilę roz-
poczną się w naszym Gimna-
zjum - powiedział tuż przed 
rozpoczęciem ”  - Jacek An-
drysiak,  v-ce dyrektor  Gim-
nazjum nr 1 w Nowogardzie 

25 kwietnia, był ostatnim 
dniem pisania testów. Jakie 
były wrażenia i czy coś szcze-
gólnego się wydarzyło? O to 
ponownie spytaliśmy v-ce dy-
rektora  Gimnazjum nr 1 w 

Nowogardzie  - Te trzy dni tak 
ogólnie wypadły bardzo dobrze 
i co najważniejsze, bez żadnych 
niespodziewanych sytuacji. Co 
do ogólnego podsumowania, 
to mogę tylko tyle powiedzieć, 
że nie było podczas pisania ja-
kichś niepokojących sygnałów, 
uczniowie pisali tak jak po-
trafili najlepiej i nie byli wsta-
nie określić czy napisali dobrze 
czy źle.  Dlatego poczekajmy na 
ostateczne wyniki.

Podobnego zdania byli 
uczniowie, których również 
poprosiliśmy o komentarz: 

Damian Krystkiewicz  - Je-
stem już po pierwszych testach 
z przedmiotów: WOS i Histo-
rii. Co do trudności egzaminów, 
to muszę przyznać, że były one 
dość łatwe, ale musiałem jed-

nak trochę się zastanowić nad 
pytaniami z historii. Aby teraz 
wymienić choćby jedno pyta-
nie, to przyznam szczerze, że 
już ich nie pamiętam. Teraz 
czekam z moimi koleżankami i 
kolegami na test z  języka pol-
skiego. 

Maciej Kuberski - Jak na ra-
zie, to odbył się już pierwszy 
etap z historii, i nie był on aż 
taki ciężki, gdyż wiele informa-

cji zamieszczono w pomocach 
dydaktycznych. Dlatego na 
szczęście większego problemu 
nie było. Zobaczymy jak będzie 
teraz z języka polskiego?  Nie 
przewiduję raczej żadnych kło-
potów, zastanawiam się też nad 
matematyką, ale myślę, że chy-
ba nie będzie tak źle. Do testów 
podszedłem dość spokojnie.

Jarek Bzowy  

Ile warte jest czytanie? 
O tym w jakiej kondycji jest nowogardzki rynek książek, po jakie pozycje najchętniej sięgamy i co ostatnio na 
wydawniczej „top liście” cieszy się największą popularnością wśród klientów -  w rozmowie z panią Agniesz-
ką Karapudą, właścicielką księgarni CYMELIA znajdującej się przy ul. Blacharskiej w Nowogardzie.  

Dziennik Nowogardzki: W 
dniu 23 kwietnia, Obchodzi-
liśmy Światowy Dzień Książ-
ki. W związku z tym  zapytam 
panią, co to oznacza dla czy-
telnika? 

Agnieszka Karapuda  -  To 
prawda, ale dla przeciętnego 
człowieka to niewiele oznacza, 
a szkoda, bo chciałabym, by ten 
dzień  był w jakiś sposób za-
uważalny. W księgarni nie wi-
dać było jakiegoś większego ru-
chu, co niestety jest dość przy-

kre. Uważam, że na czytanie i 
książkę zawsze powinien być 
czas. 

Audiobook, e-book, a 
książka. Zastanawiam się, jak 
pani zdaniem mają się do sie-
bie te dwie jakże różne rze-
czy? Czy pani zdaniem za-
grożą one tradycyjnie wyda-
wanym książkom?

Wydaje mi się, że te nowości 
jednak nie zagrożą książce. A 
dlaczego? Bo jest jednak więk-
sza grupa ludzi, która wybie-

ra tradycyjne książki, ponie-
waż wersja papierowa bardziej 
im odpowiada. Dobra książka, 
a nie urządzenie elektronicz-
ne zawsze robi dobre wraże-
nie. Poza tym, jest jeszcze jedna 
kwestia o której należy wspo-
mnieć, książka lubi mieć swoich  
kolekcjonerów. Wiele osób chlu-
bi się swoimi księgozbiorami. 

To co pani mówi  jest budu-
jące, bo w dobie techniki cy-
frowej,  książka przechodzi 
dość niewdzięczny okres. Jacy 
klienci do księgarni przycho-
dzą oraz jakich najczęściej ty-
tułów oni szukają? 

Do mojej księgarni przycho-
dzą klienci bardzo zróżnicowa-
ni wiekowo. Od osób starszych 
po młodzież i dzieci.  A wybie-
rają najczęściej książki na ja-
kieś uroczystości czy upominki. 
Jeśli chodzi o wybór pozycji, to 
największą popularnością cie-
szą się książki autobiograficz-
ne, a ostatnio takim przykła-
dem jest autobiografia o Annie 
German. Powodem zaintereso-

wania tą książką jest emitowa-
ny obecnie serial o tej artystce. 
Ta książka jest w ciągłej sprze-
daży, ale w ofercie mam rów-
nież książki z wielu innych ga-
tunków tj. kryminały, książki 
historyczne i fantastyka.  Dzieci 
zdecydowanie wybierają bajki.

A jaka jest frekwencja od-
wiedzin w księgarni, np. w 
skali dnia czy miesiąca? 

W skali miesiąca, to jest to 
dość spora liczba,  na obecną 
chwilę nie wiem, musiałabym 
policzyć, ale w ciągu jednego 
dnia, odwiedza nas około 450 
klientów. Zdarza się, że wcho-
dzą oni i tylko oglądają, ale 
przy okazji również kupują ja-
kąś wybraną przez siebie książ-
kę, czy inny dostrzeżony na pół-
ce asortyment, jak np. kartki 
czy pamiątki I Komunii Św. - te 
ostatnie z racji zbliżającego się 
okresu komunijnego są szcze-
gólnie wyeksponowane. 

Wspomniała pani, że w 
ostatnim czasie dobrze „scho-
dzi” biografia A. German.  A 

jaka pozycja jest na drugim 
miejscu „top list”?

 W tej chwili oprócz auto-
biografii Anny German, bar-
dzo dobrze sprzedaje się  tak-
że książka pt.„Pięćdziesiąt twa-
rzy Grey”. Autorem  książki jest 
Erik Leonard. 

Kończąc  zapytam -  a jakie 
książki pani lubi  czytać naj-
bardziej?

Szczerze mówiąc, to ja lubię 
czytać wszystkie książki. Taką 
potrzebę i umiejętność czytania 
wypracowałam  sobie od dziec-
ka. A teraz przekazuję to moim 
dzieciom, ponieważ chciała-
bym, aby one też każdego dnia 
czytały. Reasumując, książ-
ka jest dla mnie wszystkim, co 
mieści się w pojęciu sensu życia. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Pani Agnieszka mówi, że książki dla niej są wszystkim

Kasiążka o życiu Anny German obecnie 
wśród klientów  bardzo dobrze się sprzedaje
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Wywiad z Mistrzem Polski w Kulturystyce - Krzysztofem Skryplonkiem

„To nasze miasto i niech będzie o nim głośno”
Od zawsze był związany ze sportem. Swoją przygodę rozpoczął od sportów walki, po przeprowadzce do Nowogardu poświęcił się tre-
ningom „siłowym”. Pierwszy sukces zanotował w 1996 roku, wówczas został W-ce Mistrzem Polski, pojechał na Mistrzostwa Świata i 
startował czynnie do 2000 roku. Po trzynastoletniej rozłące ze sceną, powrócił w mocnym stylu! Już jako kulturysta z sekcji Pomorza-
nina Nowogard, przed tygodniem został mistrzem Polski w swojej kategorii wagowej oraz w kategorii Open. Zapraszamy na rozmowę 
z najlepszym kulturystą w Polsce , mieszkańcem Nowogardu - Krzysztofem Skryplonkiem.

Imię i nazwisko: Krzysztof 
Skryplonek
Data urodzenia: 7 września 
1976 r.
Wzrost: 168 cm
Waga (startowa): do 80 kg
Waga (poza sezonem): oko-
ło 100 kg
Sukcesy: 1996 r.- Wice Mistrz 
Polski, finalista Mistrzostw 
Świata (6 miejsce); 1998 r. 4 
- miejsce na Mistrzostwach 
Polski, 2013 r. Mistrz Polski w 
wadze do 80 kg i Mistrz Pol-
ski Open.

Dziennik Nowogardzki: 
Opowiedz naszym czytelni-
kom, jak zaczęła się twoja 
przygoda z kulturystyką? Czy 
ktoś cię zainspirował?

Krzysztof Skryplonek: W 
1994 roku, gdy miałem 16-17 
lat rozpocząłem treningi. Ale 
ogólnie przygodę ze sportem 
rozpocząłem wcześniej, bo w 
wieku 8 lat gdy ojciec zapisał 
mnie na Aikido. Mieszkaliśmy 
wtedy jeszcze w Świnoujściu, 
tak się zaczęła moja przygoda 
ze sportem, trwa w sumie po 
dziś dzień. Przeprowadzając się 
ze Świnoujścia, szybko zorien-
towałem się, że nie miałem co 
tutaj robić, bo w Nowogardzie 
nie było sekcji sportów sztuk 
walki, które chciałbym treno-
wać, więc zacząłem sobie pod-
nosić ciężarki. Mnie do kultury-
styki skłonił bardziej przymus, 
gdyż miałem poważną kontu-
zję- miałem wykruszoną kość 
przy nasadzie kolana i lekarz 
zalecił później żeby wzmocniło 
się to wszystko za sprawą reha-
bilitacji i właśnie tak się zaczę-
ła moja przygoda z kulturysty-
ką, jak wszedłem na siłownię, 
to tak zostało mi to do dziś.

13 lat przerwy, to bardzo 
długi okres. Ile poświęciłeś 
czasu przygotowaniom do 
Mistrzostw Polski?

Praktycznie do tych zawo-
dów przygotowywałem się bar-
dzo krótko, bo tylko 2 miesiące. 
Z tym, że nigdy nie było takiego 
okresu żebym całkowicie prze-
stał trenować. Po 2000 roku to 
nie tak, że nic nie robiłem, za-
wsze była siłownia i trening 
- może nie było odpowiedniej 

diety i samokontroli takiej jak 
teraz, ale trening towarzyszył 
mi przez cały czas. 

Czy po przyjeździe do Miń-
ska Mazowieckiego i pierw-
szym wyjściu na scenę, gdy 
już zobaczyłeś rywali- czułeś, 
że dziś możesz być najlepszy? 

Powiem tak: cały czas by-
łem przekonany, że spóźnię się 
z formą o jakiś tydzień, może 
dwa tygodnie, bo jednak kie-
dyś, wcześniej przygotowywa-
łem się minimum 5-6 miesięcy, 
tutaj okres 2 miesięcy, to bardzo 
krótki czas. Fakt, że zasuwałem 
naprawdę ostro i musiałem to 
co kiedyś robiłem w 5 miesięcy - 
zrobić w dwa miesiące, zatem to 
już było dużym wyzwaniem. Po-
jechałem tam, no i już wiedzia-
łem, że jest szansa na medal, że 
mogę powalczyć też o złoto. Wy-
starczyłoby mi żeby wygrać swo-
ją wagę. Tak się stało i zaczęły 
się gratulacje od różnych ludzi. 
Zaczęli podchodzić znajomi sę-
dziowie itd. i pojawiały się wów-
czas takie hasła, że teraz będę 
walczył o najwyższe cele- po-
wiem ci szczerze, że nie wierzy-
łem w to... Nawet, jak wyczyty-
wali moje nazwisko żebym wy-
szedł po nagrodę, to byłem w 
ciężkim szoku. Jednak samo to, 
że ktoś z tak niskiej kategorii 
wagowej- wygrywa całość za-
wodów, czyli z tymi ludźmi któ-
rzy ważą po 120 kg (w kategorii 
Open startowali zawodnicy od 
65 kg do 100+ kg dop. Red.)- no 
to jest jakiś wyczyn.

Co oznacza dla ciebie mi-
strzostwo? Czy teraz dosta-
niesz szansę występu na mię-
dzynarodowych scenach?

Oczywiście, planuję jechać 
na Mistrzostwa Europy, któ-
re się odbywają za 3 tygodnie 
w Mołdawii, niestety pojawi-
ły się pewne problemy i wyjazd 
stanął pod znakiem zapytania. 
Dziś w związku z tym wyjaz-
dem na ME byłem przedłużyć 
paszport. Niestety, nie mogę 
wymienić paszportu z tego po-
wodu, że mam inny meldu-
nek w dowodzie osobistym, a 
inny jest w komputerze w reje-
strze. Zobaczymy, może jeszcze 
uda coś się zrobić, dzisiaj zo-
stały złożone papiery o zmianę 
dowodu osobistego i czekam... 
Do Mistrzostw 3 tygodnie, więc 
czasu już bardzo mało, przy-
znam się, że dziś trochę „runą-
łem” po tych wiadomościach, bo 
to dla mnie życiowa szansa- nie 

ma co ukrywać. Zobaczymy co 
z tego wyjdzie. Dalej się przy-
gotowuję, nie zaprzestałem tre-
ningów i mam cichą nadzieję, 
że uda nam się załatwić te do-
kumenty na czas i wyjazd doj-
dzie do skutku. 

Jeżeli pojedziesz na Mi-
strzostwa Europy czego ci 
życzę, z pewnością będziesz 
chciał przywieźć medal?

Jeżeli pojadę na te Mistrzo-
stwa Europy, jeśli wszystko się 
uda załatwić z dowodem i pasz-
portem, no to mam nadzieję, 
że przywiozę stamtąd medal, 
bo szanse na medal są duże. 
Wczoraj rozmawiałem z trene-
rem Polskiej kadry, Bogdanem 
Szczotką i on też stwierdził, że 
jest bardzo duża szansa żeby 
przywieźć nawet złoto. Taki wy-
nik bardzo by mi pomógł. Może 
zaczęłaby się jakaś współpra-
ca z firmą dystrybuującą su-
plementy, wtedy otworzyłaby 

się nowa furtka, nowe większe 
możliwości dla mnie. 

Jesteś już bardzo doświad-
czonym kulturystą. Oceń sy-
tuację tej dyscypliny sportu 
pod względem finansowym 
i promocyjnym, czy w latach 
90-tych było lepiej?

Nie, całkowicie co innego - 
w tej chwili za medale ME lub 
MŚ są stypendia, jeśli jesteś w 
kadrze Polski, też masz sty-
pendium, jest reklama i co za 
tym idzie są pieniądze z rekla-
my, kiedyś tego nie było. Kiedyś 
nie było firm, które działały na 
terenie Polski i zajmowały się 
dystrybucją suplementów itd. 
Dawniej liczyła się pasja -tyl-
ko i wyłącznie, teraz w tej chwi-
li moi koledzy z tego żyją bar-
dzo dobrze, weźmy na ten przy-

kład Radka Słodkiewicza czy 
Szymona Ładę. Pamiętam swój 
start na Mistrzostwach Świata- 
zająłem tam 6 miejsce z tym, że 
to były takie czasy, że za udział 
na MŚ dostałem patelnię teflo-
nową i rękawiczki do treningu, 
patelnia zresztą była chińska- 
po dwóch smażeniach teflon 
zszedł... Także nie ma co wspo-
minać nawet . (śmiech)

Jak oceniasz pracę z Po-
morzaninem Nowogard? Dla 
was to lepiej, że jesteście sek-
cją w klubie sportowym?

Tak sądzę, że lepiej jest gdy 
mamy tą sekcję kulturysty-
ki, tym bardziej, że jest w mie-
ście taki klub, więc dlaczego go 
nie promować? To nie są wiel-
kie pieniądze dla klubu, a pro-
mocja jest ogromna- jeżeli teraz 
zapytasz się kogoś z tych kręgów 
siłowych o klub Pomorzanin- 
to już wiedzą bardzo dobrze 
gdzie to jest, co to za klub itd. 

No więc, dlaczego nie? To nasze 
miasto i niech będzie o nim gło-
śno. 

Jak oceniasz swoich kole-
gów z którymi trenujesz w 
siłowni „Fira”- wierzysz, że 
będą w stanie osiągać równie 
wielkie sukcesy?

Szanse są duże, tylko trze-
ba nad sobą pracować jeszcze, 
np. kolega Kamil Strzeszewski 
naprawdę zrobił bardzo dobrą 
formę, bardzo jakościowy mię-
sień i myślę, że w przyszłym 
roku lub za dwa lata, może też 
namieszać na scenach kultury-
stycznych w Polsce. Potrafi się 
przygotować, no jeszcze z wy-
kończeniem tego wszystkiego 
ma drobne problemy, ale tak jak 
mówię, to zdolny chłopak jeże-
li chodzi o ten sport. Oczywiście 
Arek Siewior, weteran już, ale 
pracuje ciężko. Zobaczymy jak 
mu pójdzie teraz za tydzień w 
Słupsku, mam nadzieję, że wy-
gra- ja mu nie będę robił prze-
szkód na scenie, bo nie startu-
ję, także (śmiech)... powinno 
być kolejne pierwsze miejsce dla 
klubu.

Polecasz kulturystykę jako 
dobry sposób na zdrowy tryb 
życia? Co byś chciał powie-
dzieć osobom, które waha-
ją się i nie są przekonane czy 
rozpocząć treningi?

Jak najbardziej, siłownia za-
pewni zdrowy tryb życia i wy-
gląd przede wszystkim - poza 
tym, służymy pomocą wszyst-
kim. Każdy kto chcę przyjść tu-
taj trenować, uzyska wszelką 
pomoc, zarówno jeśli chodzi o 
diety, czy o same ćwiczenia- 
sposób ich wykonywania. Tak 
samo kobiety jak i mężczyźni, 
czy też młodzież- za taką po-
moc mentalną nie bierzemy 
pieniędzy. Dlatego zachęcam 
wszystkich do uprawiania tego 
sportu i uczęszczania na siłow-
nię.

Dziękuję za rozmowę i ży-
czę ci kolejnych złotych me-
dali oraz wyjazdu na ME i 
oczywiście zwycięstwa.

Również dziękuję i pozdra-
wiam.

Rozmawiał: Rafał Kowalczuk
Fot. musculardevelopment.pl

Podium w kat. Open - Krzysztof Skryplonek w środku
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Zuzanna córka 
Agnieszki Antczak 
ur. 18.04.2013 
z Nowogard

Pola córka Moniki 
Kurp ur. 23.04.2013 
ze Sikorek

Oliwia córka Małgorzaty 
Paluszkiewicz ur. 
22.04.2013 z Łosośnicy

Hanna córka Agnieszki 
Banasiewicz 
ur. 19.04.2013 
z Redła

Autor rubryki: 
Janusz Roguski 
Szpital NowogardWitamy wśród nas...

Okręgówka i B Klasa - Pomorzanin jedzie po punkty

Ważny mecz w Dolicach
W sobotę (27 kwietnia) 1-szy zespół Pomorzanina wybiera się do Dolic, gdzie powalczy 
o punkty z bezpośrednim rywalem do awansu- tamtejszą Unią. Natomiast rozpędzo-
ny drugi zespół w Niedzielę w Mechowie, postara się o przedłużenie zwycięskiej serii.

 Po 20 kolejce Wojewódzkiej 
Okręgówki sporo się może zmie-
nić w czubie tabeli. Lider- Od-
rzanka, zagra w Chojnie z Odrą, 
która zajmuje 5 miejsce, do pił-
karzy z Radziszewa traci 7 punk-
tów i ma w zanadrzu zaległy mecz 
w Nowogardzie. Natomiast dru-
gi w tabeli Pomorzanin zagra w 
Dolicach z tamtejszą Unią, któ-
ra obecnie zajmuje 4 miejsce. 
W rundzie jesiennej podopiecz-
ni Tomasza Surmy kontrolowa-
li wydarzenia na boisku i skrom-

nie pokonali Unię 1:0. Bramkę na 
wagę 3 punktów strzelił wówczas 
Konrad Winczewski. Piłkarzom 
z Nowogardu po piętach depczą 
zawodnicy Świtu Skolwin, którzy 
w sobotę zagrają z Klonem Krzę-
cin. Jeśli Świt wygra, a Pomorza-
nin przegra- szczecińscy piłkarze 
zrównają się punktami z wicelide-
rem. Zatem mecz w Dolicach jest 
bardzo ważny dla układu w tabeli. 
Oby nowogardzcy piłkarze zagra-
li z większym zaangażowaniem 
i przede wszystkim z lepszą sku-

tecznością niż w ostatnim spotka-
niu przeciwko Victorii. Mecz w 
Dolicach rozpocznie się o godzi-
nie 16:00. Natomiast „rezerwo-
wi” wybiorą się do Mechowa, by 
tam zagrać o 3 zwycięstwo w run-
dzie wiosennej. Przed rokiem na 
własnym boisku Pomorzanin II 
zdeklasował piłkarzy Gardomin-
ki wygrywając 6:0. Do bramki go-
ści trafiali: dwukrotnie Kamil Le-
wandowski, Tomasz Szafran, Ka-
mil Antonyk, Grzegorz Skrzecz, 
jedno trafienie było golem samo-

Liga Okręgowa Szczecińska 2012/2013 - 20 kolejka:
Ina Ińsko - Stal Lipiany   (27.04; 11:00) 
Victoria Przecław - Polonia Płoty  (27.04; 11:00)
Ehrle Dobra Szcz. - Iskierka Szcz.- Śmierd. (27.04; 13:00)
Zorza Dobrzany - Rega Trzebiatów  (27.04; 16:00)
Unia Dolice - Pomorzanin Nowogard (27.04; 16:00)
Odra Chojna - Odrzanka Radziszewo  (27.04; 16:00)
Świt Skolwin - Klon Krzęcin  (27.04; 17:00)
Morzycko Moryń - Piast Chociwel  (27.04; 18:00)
B Klasa Szczecin gr.1 2012/2013- 12 kolejka:
Pomorzanin II Przybiernów - Zieloni Wyszobór (27.04; -- || --)
Znicz Wysoka Kamieńska - Zalew Stepnica  (28.04; 14:00)
Bałtyk Międzywodzie - Prawobrzeże Świnoujście (28.04; 14:00)
Huragan Wierzchosław - Jastrząb Łosośnica  (28.04; 15:00)
Gar./Polonia II Mechowo - Pomorzanin II  (28.04; 16:00)

bójczym. Na 11 rozegranych spo-
tkań Gardominka wygrała 4 razy 
i odnotowała 7 porażek- jak wi-
dać w tym sezonie ten zespół nie 
„dzieli się” punktami. Ciężko do-
szukiwać się przesłanek, które by 
dawały jakieś szanse rywalom Po-
morzanina II, jednak wypada do-
dać, że Gardominka te 4 zwycię-
stwa które zanotowała- odniosła 

na własnym boisku. Jedynym ze-
społem, który w tym sezonie po-
konał w Mechowie gospodarzy - 
to Prawobrzeże Świnoujście. Oby 
po niedzielnym meczu listę tych 
drużyn powiększył Pomorzanin 
II, początek spotkania w niedzie-
lę o godzinie 16:00. Przy artykule 
terminarz najbliższych spotkań w 
okręgówce i B klasie. KR
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Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

SKUP ZBOżA  
W REDLE

żyto, pszenżyto
szybka płatność

tel. 603 055 292

Sprzedam!!!
 Recykling ceglany 

oraz betonowy. 
Możliwość dostawy 
do klienta. Miejsce 

składowania Gryfice.

Kontakt 
tel. 609-532-701

Sojusz Lewicy 
Demokratycznej 
w Nowogardzie

zaprasza 
wszystkich 

mieszkańców 
do udziału 

w obchodach 
Święta Pracy 1 Maja

pod pomnik 
Kombatantów RP na Plac 
Wolności w Nowogardzie 

o godz. 12.00
oraz na imprezy 

plenerowe na Plac 
Szarych Szeregów

Zarząd SLD

Placówka przyjazna dzieciom ze specjalnymi  
potrzebami edukacyjnymi

Specjalny Ośrodek Szkolno – 
Wychowawczy w Nowogardzie 
istnieje już od 1982 roku. Ośro-
dek mieści się przy ulicy Ponia-
towskiego 17. Jest placówką, w 
której mogą kształcić się i prze-
bywać dzieci oraz młodzież z 
niepełnosprawnością intelektu-
alną w stopniu lekkim, umiarko-
wanym, znacznym i głębokim. 
W skład ośrodka wchodzą:

- Szkoła Podstawowa Spe-
cjalna ( dla uczniów z upośle-
dzeniem umysłowym w stopniu 
lekkim, umiarkowanym i znacz-
nym),

- Gimnazjum Specjalne (mło-
dzież z upośledzeniem umysło-
wym w stopniu lekkim, umiar-
kowanym i znacznym),

- Szkoła Przysposabiająca 
do Pracy (dla uczniów upośle-
dzonych umysłowo w stopniu 
umiarkowanym i znacznym),

- Zespoły rewalidacyjno – 
wychowawcze (dla dzieci głębo-
ko upośledzonych),

- realizujemy również indy-
widualne zajęcia rewalidacyj-
no – wychowawcze (dla dzieci  
z upośledzeniem umysłowym w 
stopniu głębokim).

Naszym wychowankom stwa-
rzamy miłą, przyjazną atmosfe-
rę, szczególne warunki właści-
wego rozwoju i nauki, dajemy 
poczucie bezpieczeństwa i wła-
snej wartości oraz gwarantuje-
my indywidualne podejście do 
każdego ucznia. Zapewniamy 
wysoko wykwalifikowaną kadrę 
pedagogiczną, opiekę psycholo-
ga, pedagoga, logopedy i surdo-
pedagoga, opiekę lekarza pedia-
try i neurologa oraz pielęgniar-
ki, zajęcia  z rehabilitantem, za-
jęcia socjoterapeutyczne oraz 
wczesnego wspomagania. Na-
szą kadrę cechuje fachowa wie-
dza, pracowitość, głębokie zaan-

gażowanie w sprawy dotyczące 
wychowanków. Każdemu dziec-
ku przebywającemu w ośrod-
ku zapewniamy specjalistyczną 
pomoc. Staramy się wspierać w 
trudnej sytuacji rodzinnej i ma-
terialnej, pomagamy również 
przezwyciężać niepowodzenia 
szkolne.

Oferujemy dobrze wyposażo-
ną bazę lokalową z podjazdami 
i windą dla osób niepełnospraw-
nych ruchowo, miejsca w inter-
nacie dla wychowanków z od-
ległych miejscowości oraz moż-
liwość dowozu na zajęcia szkol-
nym busem. Posiadamy bogatą 
bazę dydaktyczną, m.in. Salę In-
tegracji Sensorycznej, która wy-
posażona jest w nowoczesny  i 
atrakcyjny dla dzieci sprzęt: huś-
tawki, platformy, trampolinę, 
basen z kulkami i wiele innych, 
sale rewalidacyjne z elementa-
mi sali doświadczania świata, w 
których znajdują się różnorodne 
urządzenia stymulujące rozwój 
zmysłów wzroku, dotyku, słu-
chu i węchu, a także odprężają, 
relaksują, wyciszają i bawią, pra-
cownie komputerową, bibliote-
kę multimedialną, boisko rekre-
acyjno – sportowe, plac zabaw, 
ogródek szkolny. Nasi wycho-
wankowie mają również do dys-
pozycji dwie pracownie gospo-

darstwa domowego, gdzie uczą 
się samodzielnego przygotowy-
wania posiłków na miarę swoich 
możliwości. W naszej szkole or-
ganizowane są różne uroczysto-
ści, np. urodziny uczniów, Miko-
łajki, Walentynki, Tłusty Czwar-
tek itp., podczas których dzieci 
pieką torty, ciasta i ciasteczka. W 
czasie wolnym organizowane są 
ciekawe zajęcia rozwijające za-
interesowania: plastyczne, kom-
puterowe, turystyczne, taneczne, 
teatralne i sportowe.

Ośrodek odnosi sukcesy m.in. 
w dziedzinie sportu (nasi ucznio-
wie zajmują czołowe miejsca w 
wojewódzkich i ogólnopolskich 
rozgrywkach tenisa stołowego), 
twórczości artystycznej. Ponad-
to jesteśmy organizatorem cy-
klicznej imprezy o zasięgu wo-
jewódzkim: „Biennale Wiedzy 
Ekologicznej Szkół i Ośrodków 
Szkolno – Wychowawczych”. Po-
trafimy pozyskać środki unijne 
biorąc udział w realizacji pro-
jektów, co korzystnie wpływa na 
rozwój szkoły, a także ułatwia i 
urozmaica zajęcia dydaktyczne, 
opiekuńcze, rewalidacyjne.

Ważne jest, aby dzieci ze spe-
cjalnymi potrzebami jak naj-
wcześniej objąć specjalistycz-
nymi formami nauczania i re-
walidacji. Jedynie wtedy pomoc 
udzielona dzieciom, może przy-
czynić się do jak najbardziej 
wszechstronnego rozwoju każ-
dego z nich, na miarę jego in-
dywidualnych możliwości. Dla-
tego, zapraszamy rodziców i 
uczniów zainteresowanych po-
znaniem naszej placówki do 
odwiedzenia szkoły.

Kontakt:
Specjalny Ośrodek Szkolno – 

Wychowawczy w Nowogardzie
ul. Ks. J. Poniatowskiego 17, 

tel./fax 91 39 20 108
e-mail: soswnowogard@op.pl

SPRZEDAM - WyKONAM
palety Euro,

przemysłowe i inne
tel. 885 493 471

Wtorek, 30 kwietnia godz. 
18:00

Zapraszamy na długo wycze-
kiwany koncert grupy Ga-Ga/
Zielone Żabki do Klubokawiar-
ni Kulturalna. Wydarzenie wpro-
wadza w majówkowy klimat 
wszystkich fanów punka i reggae.

Bilety: 15 zł (przedsprze-
daż), / 20 zł (w dniu koncertu)

Zielone Żabki - to punko-
wy zespól z Jawora, powstały 
w 1987 roku. Tworzyli go Sma-
lec, Tomasz Gala „Galik”, Marek 
Miedziński „Mister” i Wojciech 
Miedziński „Viciu”. Zespół kon-
certował przez dwa lata, podczas 
których wiele kaset z ich utwora-
mi było rozprowadzanych przez 
młodzież. W 1988 roku Zielo-
ne Żabki zajęły pierwsze miej-
sce na Festiwalu w Jarocinie. 
Zespół grał później koncerty w 
całej Polsce, a 
nawet miał na-
grać płytę dla 
jednej z fran-
cuskich nie-
zależnych wy-
twórni - jednak 
z powodu bra-
ku porozumie-
nia w grupie, w 
1989 roku ze-
spół rozpadł 
się. Smalec za-
łożył  zespól 
Ga-Ga (Ga-Ga, 
to zespół pun-
kowy założony 
w 1991 w Jawo-
rze, po rozpa-
dzie grupy Zie-
lone Żabki), a 
Mister - Posi-
tive Vibration. 

Teksty Ga-Ga wyrażały radykal-
ne poglądy społeczne Smalca. 
Były wyrazem rozczarowania i 
anarchistycznego buntu prze-
ciwko istniejącemu systemo-
wi politycznemu (np.: Świnia u 
Władzy, Faraon czy Marsjanie), 
niektóre nie odżegnywały się od 
przemocy (Siła Za Siłę, Polskie 
Ulice To Wojna). Ostatnia płyta 
jest w zupełnie innym tonie, cią-
gle anty-systemowa, lecz meto-
dą walki jest tu rozwój własnej 
świadomości, a nie bezpośred-
nia konfrontacja. W 1997 r. ze-
spół zawiesił działalność, żeby w 
2005 wystąpić na scenie Krysz-
ny, podczas festiwalu Wood-
stock. Reaktywacja grupy nastą-
piła w związku z wydaniem pły-
ty Czas Walki. 

Wszystkich serdecznie 
zapraszamy !!!

Dominik Tomczyk
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SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

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

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

POSIADANY CERTYFIKAT JAKOŚCI
   NA DREWNO KONSTRUKCYJNE

Dom parterowy w stanie 
surowym zamkniętym, 
pełne uzbrojenie  130 m kw. 

+ garaż 36 m kw.
SPRZEDAM
605 548 164

„KOPYCIŃSKA”
AUTONAPRAWA (obok PZM)
- SZyBy - sprzedaż, montaż, naprawa
- OPONy - nowe i używane
- NAPRAWA układu zawieszenia 
                         układu hamulcowego auta
- REGENERACJA tarcz samochodowych

ZAPRASZAMY

tel. 531 026 839 • www.autonowogard.pl

Trawniki, 
ogrody, ogrodzenia, 

brukarstwo
www.trawnikizrolki.com.pl

tel. 669 342 893

WARSZTAT SAMOCHODOWY

SZYBY SAMOCHODOWE

PLANDEKINA WYMIAR NA WYMIAR

Profesjonalna naprawa od A do Z

OSOBOWE, CIĘŻAROWE I MASZYNY

Geometria kół, naprawa zawieszenia,komputerowa diagnostyka pojazdu
naprawy blacharskie i lakierniczePrzegląd i naprawa klimatyzacji,

Ul. Nadtorowa 12
tel 91 39 20 131
kom 601860716

Ul. Kilińskiego 26
tel 91 39 25 627
kom 601897368

Sprzedaż, wymiana, naprawa. Wykonujemy usługi na zlecenie ubezpieczalni

Używane i nowe części do wszystkich marek samochodów

Plandeki do samochodów ciężarowych (łódki, firanki),przykrywające
stelaże, przegrody do hal, przyczepy ciągnikowe i samochodowe

UDZIELAMY GWARANCJI
NA WYKONANE USŁUGI

Sprzedam drewno 
kominkowe i opałowe

Transport
tel. 691 466 441

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Cisy” • ul. Ks.J.Poniatowskiego 7a, 72-200 Nowogard

ogłasza pisemny nieograniczony  
przetarg ofertowy na docieplenie ścian:

–   balkonowej w budynku przy ul. 3 Maja 31a-h, w Nowogardzie
–   frontowej w budynku przy ul. Boh. Warszawy 44a,b w Nowogardzie.
Szczegółowe informacje zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dostępnej 

w biurze Spółdzielni w cenie 10 zł.
Pisemne oferty zawierające : dane oferenta, oferowane składniki cenotwórcze, oświadczenie że 

oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń należy składać w Biu-
rze Spółdzielni w terminie do dnia 17-05-2013r.

Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu  17-05-2013 r. o godz. 12.15

Zamawiający zastrzega sobie prawo:
– prowadzenie dodatkowych negocjacji
– odwołanie przetargu bez podania przyczyn
– swobodnego wyboru oferenta
Bliższych informacji o przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni w godz. 8.00-15.00 lub 

telefonicznie pod  nr 91 39 25 261.

ZAPROSZENIE
Stowarzyszenie na Rzecz Szpitala oraz 

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "ZDROWIE"

Zapraszają Szanownych Państwa 
na Bal Charytatywny 

z okazji zakończenia modernizacji Szpitala Rejonowego w 
Nowogardzie który odbędzie się dnia 24.05.2013r o godzinie 
20.00 w "Willi Zbyszko "przy ul. T. Kościuszki w Nowogardzie

W programie:
-Aukcja obrazów
-Pokaz tańca towarzyskiego
-Muzyka na żywo
-Wyśmienite menu

Środki pozyskane z balu przekazane zostaną na zakup 
sprzętu medycznego dla szpitala w Nowogardzie.

Koszt uczestnictwa w balu- 450 zł od pary.
Szczegółowe informacje i zapisy do dnia 6 maja 2013r.
- tel. 662- 857- 120- Prezes Stowarzyszenia 
- tel. 505 -393-636 - Prezes Fundacji 
Dla osób, które nie mogą uczestniczyć w balu, a zechcieli by 

wesprzeć szczytny cel, podajemy numer konta, na które można 
przekazywać darowizny:

Bank Spółdzielczy Goleniów O/Nowogard 72 9375 1012 
4200 4271 2000 0010

Serdecznie Zapraszamy
Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Szpitala Jerzy Jabłoński

Prezes Samorządowej Fundacji Opieki Medycznej "Zdrowie" Lidia Bogus

Stowarzyszenie 
na 

Rzecz Szpitala

Zarząd Koła 
Miejsko-Gminnego PZW 

organizuje w dniu 

1 maja 2013 r. 

zawody wędkarskie 
sniningowe z łodzi 

na jez. w Nowogardzie. 
Zapisy w sklepie „Wędkarz” 
do dnia 29 kwietnia 2013 r. 

spotkanie zawodników 
o godz. 6.00 koło Neptuna. 

Startowe 7,50 zł
 Zarząd

Usługi opiekuńze 
dla osób starszych 

i niepełnosprawnych zarówno 
w domu jak i poza domem. 

W ramach usług 
opiekuńczych, w mojej asysście 

możliwość skorzystania z :
 
• samochodu osobowego
• załatwienia spraw 
mobilnych
• korzystanie z wózka 
inwalidzkiego lub chodzika
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OGŁO SZE NIA DROB NE
NIERUCHOMOŚCI

• Wynajmę garaż przy ul. Zamko-
wej. 721 039 454

• Sprzedam mieszkanie 66 m2  III p. ul 
15 Lutego. 695 425 992

• Studio reklamy Vizart wynajmę 
pow. Reklamową 6,5x3m w Nowo-
gardzie przy ul. Warszawskiej 11 od 
13.06. tel. 605 522 340

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. Pił-
sudskiego 2a. 602 350 301

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 3. 
604 284 597

• Sprzedam lub zamienię na miesz-
kanie duży dom po kapitalnym re-
moncie na działce 1400 m2 w miej-
scowości Glicko. Cena 380.000 zł Tel. 
692383706 

• Kupię mieszkanie bezczynszowe/ 
niskoczynszowe, min 3pokojowe, 
60-80m 791443026

• Sprzedam nowe, własnościowe, 2 
pokojowe mieszkanie, 58 m kw, na 
os. Gryfitów. Tel. 695 264 685

• Do wynajęcia lokal handlowy. – 
660143840 

• Sprzedam działkę budowlaną o 
pow. 1138 m2 w Żdżarach – 3km od 
Goleniowa + projekt, prąd na dział-
ce. Cena 59 tys. zł. Tel. 608 673 811

• sprzedam mieszkanie bezczynszo-
we 62 m2 z zabudowaniami i dział-
ką 600 655 365

• Sprzedam mieszkanie w Nowo-
gardzie i Dobrej, tel. 91-3910010, 
607607814

• Dom na wsi 130 m kw. z działką 25 
ar 153 000 zł, tel. 783 534 677

• Sprzedam mieszkanie na wsi. Tel. 
517 726 665

• Sprzedam działkę ogrodową z al-
tanką nr 461 Nowogard, ul. 15 Lute-
go, tel. 515 285 619

• Sprzedam pół domu parterowego 
blisko Nowogardu. 530 326 198

• SPRZEDAM działkę budowlaną 
zbrojoną 476 m 2, ul: Kosynierów 
cena 79 tys. zł Tel: 504 069 800.

• KUPIĘ ZA GOTÓWKĘ OBCIĄŻONE 
NIERUCHOMOŚCI tel. 508 312 261

• Sprzedam lub zamienię na większe 
kawalerkę 36 m. kw. tel. 607 602 839

• Sprzedam 2/3 domu w Jenikowie + 
ziemia 1,13 ha. Tel. 601 691 908

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe 
77 m kw. w Łosośnicy w bloku, par-
terowe, bezczynszowe, ogrzewanie 
własne. Tel. 600 037 906

• Sprzedam lub wynajmę mieszka-
nie 2 pokojowe 45,8 m kw., I pię-
tro, Nowogard. Tel. 607 648 049

• Sprzedam sklep w Płotach 21.000 zł. 
Pełne wyposażenie. Tel. 669 060 659

• Sprzedam mieszkanie 2 pokoje 
wraz z działką. Okolice Nowogardu. 
Tel. 519 831 511

• DOMy NA WSI – GRUNTy, GOSPO-
DARSTWA

• SPRZEDAJEMy, KUPUJEMy. TEL. 
660 206 833

• Warsztat stolarski kpl. wyposażony 
do wynajęcia. Tel. 605 336 228

• Sprzedam działki ok.. 8 arowe, 
budowlane w Nowogardzie. 
693850197

• Sprzedam część domu o pow. 90 
m2 z udziałem w 2/3 działki o pow. 
0,25 ha z budynkami gospodarczy-
mi w Strzelewie. Cena 85 tys. zł. Tel. 
503 126 505

• SPRZEDAM – gospodarstwo rolne 
o powierzchni 50 ha z budynkami 
inwentarskimi przystosowanymi do 
chowu trzody chlewnej / 1500 szt./. 
Na terenie znajduje się również 
zbiornik na gnojownicę i silosy zbo-
żowe. Gospodarstwo położone jest 
w powiecie kamieńskim - zachod-
niopomorskie. Tel; 606356427.

• Sprzedam mieszkanie w Węgorzy. 
669 775 546

• SPRZEDAM - nowy dom w Nowo-
gardzie  130 m2..Tel. 663366399

• Sprzedam nowy lokal pod sklep 
spożywczy na os. Gryfitów. tel. 695 
264 594, 695 264 685.

• Działkę pod budowę blisko Nowo-
gardu 25 ar. Tel. 502 103 432

• Mieszkanie po remoncie do wy-
najęcia. Trzypokojowe w ścisłym 
Centrum miasta na parterze, niskie 
koszty utrzymania. Cena do nego-
cjacji. 502 632 628

• WyNAJMĘ -  od  zaraz komforto-
wą  kawalerkę  w  nowym  budow-
nictwie, umeblowaną. 850 zł    +   
opłaty. Tel:517633434. 

• SPRZEDAM  - parter  domu  z piwni-
cami, duże  podwórko   z  garażem.
Tel;600809312, 604903853.

• OKAZJA – Pilnie  sprzedam łóż-
ko  piętrowe  dla trójki  dzieci. 
Stan   b.dobry  cena  300  zł. Tel; 
500160082.  Mogę przesłać  fotkę 

• Sprzedam garaż przy ul. Poniatow-
skiego 24. Tel. 602 521 671

• Sprzedam roczny garaż blaszak I 
gatunku, idealny na budowę lub na 
samochód, cena do uzgodnienia, 
tel. 605 522 340

• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe 
ul. Zamkowa wraz z garażem muro-
wanym tel. 607804921

• Sprzedam   mieszkanie 3 pokojowe  
62 m2. Tel: 600436364

• Do   wynajęcia   mieszkanie  2  poko-
je. Tel: 793908098.

• WARSZTAT  STOLARSKI  Z  WY-
POSAŻENIEM  DO  WYNAJĘCIA.
TEL:605336228.

• Sprzedam mieszkanie 2pokojowe 
46m2. 693 344 802

• Wynajmę magazyn (ok. 400 m) i ga-
raż. 91 39 21 679

• BUDYNEK  - gospodarczy  400 m2 
sprzedam. Tel. 502853573

• Sprzedam mieszkanie bezczynszo-
we 52 m2. Tel. 511 661 654

• Do wynajęcia mieszkanie 3pokoje I 
p. Zamkowa. 665 001 251 

• Działkę siedliskową wraz z bu-
dynkiem gospodarczym na wsi 
sprzedam. +48 606 276 773

• Sprzedam dom do remontu ok. 
Reska, 03ha, garaż budynek go-
spod. Staw, sad, 150 tys. do nego-
cjacji. 504 826 601

• WYNAJMĘ    LOKAL  3 POKOJOWY  
FIRMIE.TEL:607617849.

• SPRZEDAM  - Lokal  mieszkaniowy  2  
pokoje w  centrum.Tel:607617849.

• Wynajmę  lokal  przystosowany  
do  prowadzenia  myjni  samocho-
dowej oraz  wulkanizacji z  pełnym  
wyposażeniem    na  ul: Armii Krajo-
wej  46. Tel:692683475,669310804.

• Do  wynajęcia  dwupokojowe   
mieszkanie. Tel; 695264563.

• Posiadam garaż do wynajęcia na ul. 
Zamkowej. 665 385 302

• Sprzedam działkę ogrodową 3,5 ar 
przy ul. 15 Lutego. Cena 2000 zł Tel. 
530 621 527; 531 850 405

• Sprzedam mieszkanie przy ul. Zam-
kowej, 68 m2. 695 400 600

• Sprzedam garaż przy ul. Zamkowej. 
695 400 600

• Sprzedam działkę o pow. 29 a. 8 km 
od Nowogardu, woda, prąd 17 zł/
m2 tel. 691 050 537

• Sprzedam działkę na ogrodzie nr 2 
z widokiem na jezioro. 664 012 380

• Zaopiekuje się mieszkaniem za 
zamieszkanie w nim i opłaty. Tel. 
511 079 453

• Sprzedam pawilon handlowy o 
pow. 36 m2 na ul. Wojska Polskiego 
(teren boiska 1 LO) Tel. 605 575 488

• Sprzedam  mieszkanie  36  m  do  
remontu   w  bloku  rodzinnym  na  
wsi  10  km  od  Nowogardu. Tel: 
669929817.

• Sprzedam  kawalerkę  ul: Woj-
ska Polskiego  75, cena -110 tyś. 
zł.  płatność  w  dwóch  ratach 60, 
tyś zł,  i 50  tyś. zł  po okresie  2  lat.
Tel;693869595,534002001.

• GARAŻ  DO  WYNAJĘCIA  UL: ZAM-
KOWA .TEL:508948888.

• SPRZEDAM   mieszkanie  2  pokoje  
130.000,-tyś. Leśna  + kuchnia  gra-
tis.Tel;604908983.

• Do  wynajęcia  mieszkanie  2  poko-
jowe. Tel;793908098.

MOTORyZACJA

• Sprzedam mercedesa Benz, au-
tomat, benzyna, rok prod. 1992, 
poj. 190. Stan b.db. Cena 3200 do 
uzgodnienia. Kontakt 660 229 504

• Sprzedam Audi A6, rok. prod. 97. 
Stan b.db. tel. 665 245 667

• Opony używane, markowe, róż-
ne rozmiary, sprzedam, tel. 
887 766 001

• Sprzedam VW T4, 8-osobowy, 2,4 D, 
1992 rok., przeb. 250.000 km, cena 
atrakcyjna, tel. 608 613 336

• Sprzedam Opla Astrę 1389 cm3, 
rok prod. 1998 przebieg 86 tys. 
601 157 822 cena do uzgodnienia

• Sprzedam  wyposażenie  warsztatu  
wulkanizacji. Tel;669310804.

• SPRZEDAM  -  koła  do  przycze-
py  D-47,  825 X  20   i   resory. Tel: 
507465448.

• Sprzedam Ford Escord rok prod. 
1996 silnik 1600 benzyna + LPG. 
Cena 2000 zł kontakt: 507 213 230

• Sprzedam Opla Corsę 1.0 rok prod. 
2000 pierwszy właściciel, cena do 
negocjacji. 691 374 003

• Sprzedam motocykl marki Romet Z 
125 poj. 125 cm3. Tel. 502 072 183

• Sprzedam: VW Golf, Benzyna, 
hak, czerwony, 5-drzwiowy, 
nowy akumulator, zadbany, 
garażowany, rok 1993, poj. 
1.3, przegląd i OC ważne do 
21.03.2014 r. Tel. 691 020 714

• SPRZEDAM:  2 przyczepy  3,5 t.  
sztywne  oraz  pług  3 skibowy „ Gru-
dziądz” Tel; 692608128.

ROLNICTWO

• Sprzedam zboże, grykę, łubin, sło-
mę i siano. 502 853 573

• Sprzedam słomę w snopkach i. Tel. 
782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG 
TEL. 783678070

• Sprzedam tanio króliki. 669 929 717

• ORKA, talerzówka / ciężka/, siew 
agregatem. Tel 608013995. 

• Kupię łubin, tel. 668 434 849

• Sprzedam kultywator Formsch-
mit 5,20 podwójny wałek. Cena do 
uzgodnienia tel. 601 860 644

• Sprzedam siano w kostkach małych. 
500 835 336

• Sprzedam dwie jałówki Żabówko 
18. Tel. 605 092 517

• Sprzedam pług czteroskibowy 
kiverland, przyczepę, siewnik 
mazur, rozsiewacz nawozu. 509 
389 636

• DRZEWA OWOCOWE I  OZDOBNE - 
bardzo duży  wybór  poleca  Szkółka  
w  Karsku. Tel:606106142.  

• ODDAM   -   w  dobre  ręce  parkę   2  
m-czne  szczeniaczki  rasy  kundel. 
Tel;504525966.

• SPRZEDAM – kopaczkę  ziemniacza-
ną  dwurzędową, redelka  i  sadzar-
kę.Tel; 661751296.

• Jaja lęgowe kur zielononóżek ku-
ropatwianych. 91 39 20 307

• Pilnie kupię sadzarkę do ziemnia-
ków czterorzędow@w db stanie.697 
878 140

• Kupię   cielaki. Tel: 608665419.

• Do  ciągnika   C -360  sprzedam  
podnośnik, zwolnice  i  oś  przednią. 
Tel:507465448.

USŁUGI

• Firma Usługowa „Zielona”. Wynajem 
sal na: konferencje, zebrania, szko-
lenia. Tel. 91 39 26 691.

• Usługi transportowe IVECO dostaw-
cze + laweta + bus osobowy do 9 os. 
Tel. 609 931 915, 607 580 172.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROBNE 
NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA RĄCZ-
KA”; 91 39 22 783, 784 79 22 70



26-29.04.2013 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

17

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

OGŁO SZE NIA DROB NE

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Nowość

energooszczędny pro�l

6 komorowy

z 3 uszczelkami

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

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

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

SKŁAD 
DREWNA 

BUDOWLANEGO 

KULICE 2A
więźba dachowa, 

krawędziaki, deska, 
łata, kontrłata

Cena producenta
Tel. 726 169 098

ZAPRASZAM

Kino „ORZEŁ”
26.04.2013 godz. 19.00
27.04.2013 godz. 19.00
28.04.2013 godz. 19.00

DAJĘ NAM ROK
Komedia romantyczna, Wlk. 

Brytania, 2013, 97’
12 zł, 11 zł ulgowy, od lat 15

10.05.2013 godz. 19.00
11.05.2013 godz. 19.00
12.05.2013 godz. 19.00

WEEKEND Z KRÓLEM
Dramat biograficzny, komedia, 

Wlk. Brytania 2013, 95’
12 zł, 11 zł ulgowy, od lat 15

17.05.2013 godz. 19.00
18.05.2013 godz. 19.00
19.05.2013 godz. 19.00

TAJEMNICA  
WESTERPLATTE

Dramat wojenny, Polska, Litwa 
2013, 118’

12 zł, 11 zł ulgowy, od lat 15

25.05.2013 godz. 19.00
26.05.2013 godz. 19.00

PAN LAZHAR
Dramat, komedia, Kanada 2013, 94’

12 zł, 11 zł ulgowy, od lat 15

dystrybutor nawozów oraz  środków ochrony roślin 
oferuje szeroki asortyment:

NAWOZÓW AZOTOWYCH, WIELOSKŁADNIKOWYCH, 
POTASOWO – MAGNEZOWYCH, 
WAPNIOWYCH, OGRODNICZYCH

oraz nawozów dla:

GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH
W ofercie m.in 

wor. 25 kg
SIARCZAN POTASU

72-130 Maszewo 73-110 Stargard Szcz.
Ul. Jedn. Narodowej 22c Święte 35B
Tel. 91 46 47 100 tel. 91 577 01 76

www.agrosklad.pl

Wynajmę łóżko 
rehabilitacyjne 

z regulacją 
dla osób chorych – leżących

Telefon nr 694 161 232

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

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

• Bruk-lin układanie kostki brukowej. 
Tel. 607 083  893, www.bruk-linno-
wogard.com.pl

• Montaż ogrodzeń betonowych, far-
merskich i innych; 695 085 470; 91 
39 72 575

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

• AGENCJA REKLAMWA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty., 
bindowanie, wydruki A3-A4 kolor, 
ksero A3-A4 - kolor, laminowanie 
A3-A4. Tylko u nas największy wy-
bór okładek. Nowogard, ul. 700 Le-
cia 15 (nad sklepem zielarskim). Tel. 
605 522 340.

• Transport BUS-MAX. 784 053 493

• Usługi remontowo-budowlane, do-
cieplenia. 784 053 493

• Przepisywanie prac (magisterskich, 
licencjackich, innych), dokumen-
tów, CV, listów motyw. innych. Wy-
druki, Ksero, także kolor. Szybko i 
Solidnie. Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). tel 605 522 340. 

• Usługi koparko- ładowarką No-
wogard. 514172446 

• Nauka j. niemieckiego i angielskie-
go. Szkoła Języków Obcych „GER-
MANIC” Tel. 607 545 991, www.nie-
mieckinowogard.pl

• Fast – Driver, tanie usługi trans-
portowe tel. 721 230 990

• Organizowanie kuligów konnych 
Tel.607739866. 

• Remonty mieszkań w środku i na 
zewnątrz - 794 115 153 

• DUR - DACH pokrycia i remonty da-
chów. 691 621 141

• Dachy, docieplenia. 785 562 104

• Docieplanie budynków, malowanie, 
szpachlowanie, glazura, hydraulika, 
regipsy, adaptacja poddaszy, tel. 
600 626268

• TANIE SPRZĄTANIE biur, domów, 
mieszkań, osiedli, mycie okien, po-
rządki w ogrodzie tel. 721 230 990

• Ocieplenie, remonty i dachy, tel. 
692 562 306

• Usługi remontowo – budowlane 
wykonam, daję gwarancję na wyko-
naną pracę. 608 364 330

• NAPRAWA  SPRZĘTU  RTV  ul: Kazi-
mierza  Wielkiego  7, tel. 913920737  

• Projektowanie konstrukcyjne i 
architektoniczne nadzory i pora-
dy budowlane, funkcja kierow-
nika budowy Eugeniusz Hnat, 
605 889 861

• Malowanie, tapetowanie. Tel: 
601724492.

• Malowanie  i  tapetowanie. Tel: 
601724492.

• Wesela, komunie bryczką.  
793 908 098

• Nauka jazdy konnej. 793 908 098

• Remonty mieszkań, szpachlowanie, 
malowanie. 880 690 659

• REMONTY  NA  KAŻDĄ  KIESZEŃ.  
TEL:609715839.

• ROLETKI  I MOSKITERY. Tel: 
695181070. 

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe, emerytalne – Niemcy, 
Holandia, Anglia, Irlandia, Dania, 
Belgia, Austria, Włochy, Norwe-
gia, USA. Tel. 71 385 20 18 lub 601 
759 797

• Przyjmę do pracy handlowców i do-
radców klienta. 609 158 106

• Młoda mama zaopiekuje się Twoim 
dzieckiem. 661 196 022

• Salon gier na automatach poszukuje 
pracownika do obsługi salonu. CV  
proszę kierować na mail: salon.nowo-

gard@fortunagames.pl lub osobiście 
do hotelu „Przystań”  ul. Zielona  1

• DAM   pracę  w  Anglii    od  zaraz  
dla  kierowcy  z  kategorią    D,  Di. 
Tel;795431235.

• Przyjmę  do  pracy  panią  na stano-
wisko  sprzedawca w  Pobierowie  na 
sezon  letni  od  VI-IX. Tel;726666000.

• MAŁŻEŃSTWO  -  podejmie  stałą  
pracę; na ośrodku  wczasowym, w 
gospodarstwie   rolnym. gospodar-
stwie  agroturystycznym   lub  na  
fermie  hodowlanej. Tel: 511630918.

• Przyjmę  pracownika  do  wykończe-
nia  wnętrz. Tel:662125370.

• Emeryt   podejmie  pracę. Tel: 
785728672.

• Zajmę się samotną starszą osobą 
w zamian za zamieszkanie z nią. 
511 079 453

• Zatrudnię murarza, zbrojarza, beto-
niarza. tel. 695 264 594

• Przyjmę do pracy szwaczkę do 
szycia plandek, tel. 91 39 20  131, 
601 860 716

INNE

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

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, 
srebrna, 4 elementy: wzmacniacz, 
tuner przestrojony, korektor, deck 
szuflada, stan idealny, używana spo-
radycznie, cena 780 zł do uzgodnie-
nia. tel. 605 522 340.

• Sprzedaż drewna kominkowego 
i opałowego atrakcyjna cena - 
726 649 215 

• SPRZEDAM - DREWO KOMINKOWE I 
OPAŁOWE.TEL 667788820

• 43 / 44 - Sprzeda drewno, gałęziów-
kę i zrębki opałowe. Tel 509821040

• Drewno opałowe, kominkowe, gałę-
ziówka, sprzedam, tel. 772 050 889

• Karp kroczek sprzedam. 91 39 
18 297

• Owczarek niemiecki, pięciomie-

sięczny, mocna budowa, ładni rodzi-
ce na miejscu, tel. 91 392 18 28

• Stanowisko wolne w salonie fryzjer-
skim dla manicurzystki. Tel. 91  392 
35 40

• Sprzedam na opał oflisy tartaczne 
pocięte w klocki lub w całości do sa-
modzielnego pocięcia. 514 740 538

• PIECE GAZOWE c.o. wiszące z Nie-
miec firmy Vaillant wysoka jakość do 
mieszkania, domu, sklepu, restaura-
cji, zakładu fryzj. tylko ogrzewanie 
różne powierzchnie cena od 800zł 
l montaż 300zł piece dwufunkcyjne 
cena od 1.000zł montaż 400zł  gwa-
rancja serwisowa + roczne przeglą-
dy kontrolne, naprawy oraz elek-
tryczne przepływowe podgrzewacz 
wody użytkowej 18-21kw na prąd 
380V cena od 200zł tel. 691 686 772

• Transformator spawalniczy 380V 
(buczek); teownik hutniczy 30x30x6; 
szkło 3mm 60x130; kontownik 
40x40 i kontownik 45x45 sprzedam. 
788 685 194; 600 155 342

• S K U P - PIŁ NIESPRAWNyCH, ZA-
TARTyCH STIHL – HUSQVARNA, 
Cena 100zł.Tel. 721668245

• Kupię płyty chodnikowe. Tel. 
721 668 245

• Sprzedam palety używane, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340

• OKAZJA – Pilnie  sprzedam łóż-
ko  piętrowe  dla trójki  dzieci. 
Stan   b.dobry  cena  300  zł. Tel; 
500160082.  Mogę przesłać  fotkę

• Sprzedaż  podbitki  dachowej  /
drewniana / tanio. Tel. 726169098. 

• Kolumny  stereo – różne – sprze-
dam. Tel. 699268478.

• DREWNO OPAŁOWE I KOMINKOWE 
TEL. 506232860.

• Sprzedam kostkę granitową 4x6 
brązową 10 t. Tel. 607 690 741 

• Szukam przyjaciółki na żonę od lat 
62-68. Tel. 91 39 25 794

• Sprzedam wagę elektroniczną, kasy 
fiskalne ELZAB – 2 szt., lodówkę 
przeszkloną. 601 151 689

• YORKI  szczeniaki . Tel:513157299.

• ODDAM  GRUBY  GRUZ.TEL. 
667252963.
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Pół godziny  
w towarzystwie KarolinyK

U
PO

N
  3

2

Krzyżówka
Dziś 3 zadania, 2 krzyżówki i zdjęcie do odgadnięcia.   

Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-

wane prace do redakcji Dziennika.

ZECER

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie  
za 1 godz. 150 zł (brutto)  
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

Spytajcie dorosłych, gdzie tak  kiedyś wyglądał Nowogard? 

dawna ul. ........................................ obecnie ul. .........................

Odgadnij imię chłopca z dżungli, którym opiekuje się wilczyca

„JAK NA MAJÓWKĘ  
TO Z                    em ”

Polecamy: kubki, tacki, sztućce, 
serwetki jednorazowe

Rozwiązanie krzyżówki nr 30 - Śluby Jana Kazimierza
Halina Stefańska, Zofia Górecka, Maria Machocka, Maria Sowińska, Maria Dymek, Alicja Wypych, Anna 

Husarz, Andżelika Nizio, Stanisława Pokorska, Christiana Syfert, Grażyna Siedlecka, Danuta Domagalska, 
Aneta Danowska, Barbara Bartosik, Halina Szwal, Teresa Czarnecka, Danuta Borowik, Andrzej Leszczyński, 
Zdzisław Chojan, Maciej Majda, Anna Molka, Jakub Kochelski, Szczepan Faliński

Zwycięzcy: Aneta Danowska, Andżelika Nizio, Anna Molka

Dla najmłodszych:  Amelia Pabisiak, Basia Kloch, Kamil Feliksiak, Karol Sowiński, Daria Feliksiak, Julia 
Furmańczyk, Oliwia Feliksiak

Zwycięzca: Basia Kloch - zapraszamy po odbiór bonu do redakcji.
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KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

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

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

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

 
Nowogard 

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

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

ROZKŁAD JAZDy BU SÓW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E;  
12:25E;   13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E;  
11:55E;  14:00E;  15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZyK - Linia Regularna  
 TEL.   607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIąTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny,  

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport,  Jarek Dąbrowski redaktor techniczny.    
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65, tel./fax 91 392 50 87;  

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

ROZKŁAD JAZDy POCIąGÓW
SZCZECIN
5.07 (D), 6.20 (1), 7.52, 10.57 (D), 12.48 (2), 14.59 (3), 

16.50. 18.48.

KOŁOBRZEG
7.50 (1), 10.03 (2), 11.49, 13.57 (D), 15.49, 17.47 (3), 20.33

LEGENDA;
D - w dni robocze 
1 -  pon. do soboty.
2 - w soboty, niedziele i święta
3 - oprócz soboty.

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

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

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

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

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

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

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Morfeusz - 91 577 66 85

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

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

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD
Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku 
oprócz świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 
1, 3, 5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwart-
ki, soboty oprócz świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; 
R – kurs do Reska
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Serwujemy smaczne jedzenie
Zapraszamy na Niedzielne Obiady
Dobra muzyke
Miła atmosfere

Kontakt: 
604103 158, 509 284 384

Organizuje:

Serwujemy smaczne jedzenie
Zapraszamy na Niedzielne Obiady
Dobra muzyke
Miła atmosfere

wesela, urodziny,
stypy, dancingi, karaoke

i imprezy okolicznosciowe

kategorii „B”

29.04.2013 r.

Kolektory 
słoneczne

Dotacja45%

Montaż / Serwis • Przygotowanie dokumentacji

www.provsolar.com

e-mail: info@provsolar.com • tel./fax 91 482 40 50
Biuro czynne od 8 - 16

91 443 51 87, 94 721 61 83
59 833 43 12,  698 230 205

www.partnerstal.pl

GARAŻE BLASZANE WIATY 
BRAMY GARAŻOWE

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

TYGRYSEK

BAWIALNIA
dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

Sprzedam nowe, własnościowe,  
2 pokojowe mieszkanie o pow. 58 m2 
w Nowogardzie na ulicy Racibora I 4

KONTAKT:                PIB „PRO-BUD s.c.
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14
tel.: 91 39 25552; 783 570 056    www: probud-nowogard.pl

29.04.2013 r. 
godz. 16

Kancelaria  
Prawna

nawet trudne sprawy

601 949 077

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA
tel. 504 872 700   
Z DOWOZEM DO KLIENTA

Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

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

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Zawiadamiamy, 
że w Nowogardzie 

rozpoczęła działalność  

Kancelaria 
Radców  

Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca Prawny 
Radosław Górski oraz Radca  Prawny 
Paweł Iwan. Kancelaria mieści się przy  
Pl. Wolności 9, budynek dawnego 
hotelu „Cisy”, pokój nr 8 (parter). 

Telefony do Kancelarii: 
788-802-101, 694-403-733

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

Soczewki 
barwione - 20%

Słoneczna promocja

środy i piątki 
specjalistyczne badanie wzroku

16 maja 2013 r.
od 11.00 - 12.00

 udzielane będą bezpłatne porady 
prawne  w redakcji 

ul. Boh. Warszawy 7A

Halina Galus • Elżbieta i Helena Wnuk

USŁUGI KSIĘGOWO-PODATKOWE
ul. 3 Maja 14 (budynek Banku Spółdzielczego)

tel. 91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

s. 4 s. 5, 7 s. 9,10

To nie sokół, 
tylko kania 

rdzawa

ul. Boh. Warszawy 4b
Nowogard

tel. 532 512 703 

Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe 
leczenie stomatologiczne

Lekarz dentysta

Ewa Rosa

godz. przyjęć 
pn.-pt. 10.00 - 18.00

Nasi 
przedsiębiorcy:

Robert  
Grzegorz

Mieleńczuk

 

ZAKŁAD USŁUG 
INSTALATORSTWA 
ELEKTRYCZNEGO  

 
Z IEL IŃSKI  GRZEGORZ 

TEL: 698-846-647 
 instalacje elektryczne 

domowe, przemysłowe 
 domofony, wideofony 
 alarmy, zabezpieczenia 

budynków 

Czytaj s. 13

ZIELONE 
PRZEDSZKOLE

OGŁASZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2012/2013
DZIECI W WIEKU OD 2,5 DO 6 LAT

Informacje i zapisy pod nr tel. 91 39 26 691
lub na stronie www.przedszkole.zielona11.pl

INFORMATYCZNO-JĘZYKOWE
Ogłasza nabór na rok szkolny 2013/2014

dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

Wydanie 

świączne

Jubilaci roku 1962 pozują do wspólnego zdjęcia, podczas uroczystości wręczenia odznaczeń z okazji długiego pożycia małżeńskiego

Czytaj s. 3

Pacjenci, 
którzy doznali
dolegliwości 

z przyczyny 
wcześniejszych  

badań kolonoskopii
w nowogardzkim 
szpitalu w latach 

2007-2013 proszeni 
są o kontakt na hasło:
„Marek” 502 651 671

3 Maja

Przewodnik po 
majówce

Uroczyste obchody 50-lecia pożycia małżeńskiego - rocznik 1962 

Ludzie którzy kochają, nigdy się nie starzeją
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Kronika policyjna

Byłeś świadkiem  
ciekawego zdarzenia, 
wykonałeś oryginalne 

zdjęcia, jesteś  
w posiadaniu 

interesujących 
wiadomości?  Zadzwoń 

lub napisz do nas 
o każdej porze. 

Tel. 513 088 309
e-mail: poligraf@post.pl; 

Nasza  sonda
Gdzie spędzimy majówkę? 
Już 30 kwietnia, zaczyna się oczekiwana przez nas wszystkich majówka! Jak za-
mierzają ją spędzić mieszkańcy gminy Nowogard? Z takim pytaniem zwrócili-
śmy się do naszych respondentów. 

Eugeniusz Cichecki – najbliższą majówkę tradycyjnie będę spędzał na 
Placu Szarych Szeregów w Nowogardzie. Wiem, że będzie organizowany 
koncert zespołu TOP ONE. Dlatego bardzo chętnie go  posłucham. Jednak 
nie zamierzam tylko odpoczywać, ale chcę też trochę popracować przy sto-
isku z grillem, który będzie rozstawiony na placu. Wszystkim życzę, by do-
brze się bawili podczas majówki i wstąpili do mnie na grilla. 

Pani Iga - tegoroczną majówkę spędzę na placu pod sceną razem z moimi 
synami oraz wnukami, którzy pewnie bardzo chętnie będą śledzić występy 
zespołów, które przyjadą do Nowogardu. Ale, najważniejszą sprawą podczas 
majówki będzie oczywiście słoneczna pogoda,  gdyby ona zawiodła, to ten 
czas spędzimy  w domu rodzinnie i będziemy wspominać stare dobre czasy w 
granie najbliższych.  Podczas nadchodzącej majówki, wszystkim życzę spo-
kojnego rodzinnego odpoczynku. 

Paweł Biernacki - bardzo fajnie pan redaktor trafił z pytaniem, ponieważ 
moja majówka będzie pod moją batutą, a krótko mówiąc będę ją prowadził. 
Mam nadzieję, że te wolne dni będą ciekawe i zarazem wesołe dla naszych 
mieszkańców, choćby z racji koncertów które się odbędą.  A wystąpią takie 
zespoły jak: TOP ONE, LOKA czy raper „AbradAb” na którego czekam chy-
ba najbardziej. Dlatego też zamierzam przy sposobności zrobić sobie z nim 
pamiątkowe zdjęcie. Oprócz prowadzenia majówki, chcę ten wolny czas po-
święcić również mojej dziewczynie, a także przyjaciołom. Życzę wszystkim 
dobrej zabawy oraz słonecznej pogody. 

Dariusz Jankowski - majówkę najprawdopodobniej spędzę  w Nowogar-
dzie, gdyż bardzo czekam na koncert rapera „AbradAba”.  Ale ogólnie nie za-
pomnę o moich znajomych i pewnie wspólnie rozpalimy sobie grilla czy ogni-
sko, by później dobrze się bawić i odpoczywać od pracy. Mam też w planach 
wyjazd nad morze, do Przybiernowa. Z okazji nadchodzącej majówki życzę 
wszystkim dobrej zabawy oraz imprez z umiarem. 

Janina i Marian Kokoszka - mamy nadzieję, że tegoroczną majówkę 
spędzimy miło i przede wszystkim ciepło nad naszym jeziorem. Zamie-
rzamy dużo spacerować i uczestniczyć w występach zespołów, które przy-
jadą do naszego miasta. Gdy tylko pozwoli pogoda, to również pomyśli-
my o grillu i spotkaniu z wnuczkami. Życzymy wszystkim Nowogardzia-
nom dobrej pogody i wypoczynku.

Krystyna Bil -   ja tegoroczną majówkę najprawdopodobniej spędzę w domu 
i będę zwyczajnie odpoczywała i regenerowała siły. Nie omieszkam powiedzieć, 
iż wszystkie koncerty jakie będą grane na scenie, będę musiała wysłuchać od „a 
do z” z  racji bliskiego sąsiedztwa sceny z moim domem. Majówka to czas spo-
tkań z rodziną, a także czas odpoczynku oraz radości wśród najbliższych. Dla-
tego wykorzystajmy ten czas jak najlepiej potrafimy w gronie swoich rodzin. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

22.04.2013 r. 
Godz. 19.10 Pracownik sklepu 

Polo Market powiadomił o ujęciu 
sprawcy kradzieży sklepowej. Par-
tol na miejscu wylegitymował Ra-
fała K. 

23.04.2013 r. 
Godz. 10.20 Kolizja drogowa na 

ul. Bohaterów Warszawy, w której 
uczestniczyły dwa pojazdy: Peuge-
ot 206 oraz Rover. 

Godz. 10.45 Zgłoszenie oszu-
stwa internetowego przy zakupie 
telefonu komórkowego. 

Godz. 17.00 Zgłoszenie kradzie-
ży dwóch motocykli marki Honda 
i WSK-175 z pomieszczenia gospo-
darczego na ul. Armii Krajowej. 

Godz. 19.00 Patrol OPI w trak-
cie kontroli drogowej na ul. Woj-
ska Polskiego, samochodu marki 
Chrysler Voyager ujawnił, że kie-
rujący Józef K. znajduje się w sta-
nie po użyciu alkoholu, z wyni-
kiem 0,36 promila alkoholu w wy-
dychanym powietrzu. 

25.04.2013 r. 
Godz. 16.20 Podczas kontroli 

drogowej w miejscowości Bochlin, 
Patrol OPI ujawnił nietrzeźwe-
go rowerzystę. Robert F. miał 0,54 
promila alkoholu w wydychanym 
powietrzu. 

26.04.2013 r. 
Godz. 08.00 Kolizja drogowa 

na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Ki-
lińskiego, gdzie doszło do zderze-
nia pojazdu marki Fiat Seicento i 
BMW. 

Godz. 12.30 Pracownik skle-
pu Biedronka na ul. Warszaw-
skiej powiadomił o ujęciu spraw-
cy kradzieży sklepowej. Na miej-
scu Patrol wylegitymował Urszulę 
S. Ukarana została mandatem kar-
nym. 

Godz. 15.00 Kradzież roweru 
typu BMX z piwnicy bloku na ul. 
Zamkowej. 

Godz. 16.00 Powiadomienie o 
kradzieży trzech drzew z terenu 
posesji w miejscowości Olchowo 
przez ustalonego sprawcę. 

Godz. 21.40 Uszkodzenie samo-
chodu marki Mercedes w miejsco-
wości Żabówko.  

27.04.2013 r. 
Godz. 09.00 Pracownik skle-

pu Biedronka na ul. Warszawskiej 
powiadomił o ujęciu sprawcy kra-
dzieży artykułów spożywczych, 
którym okazała się Urszula S. 

Godz. 15.00 Zgłoszenie uszko-
dzenia lusterka bocznego w samo-
chodzie marki Peugeot 307 na par-
kingu przy ul. 5 Marca.  

Godz. 21.00 Powiadomienie o 
wybiciu szyby w oknie altanki przy 
ul. Zamkowej. 

Z terenu Osina
24.04.2013 r. 
Godz. 09.50 Powiadomienie o 

kradzieży telefonu komórkowego 
marki LG L9 P 760 w miejscowo-
ści Osina. 

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

Henryk Duchnicki, lat: 61, zmarł 21.04.2013r, pogrzeb 29.04.2013r, pogrzeb 
odbył się na cmentarzu w Dobrej 

Brunon Sroślak, lat: 71, zmarł: 23.04.2013r, pogrzeb: 26.04.2013r, pogrzeb 
odbył się na cmentarzu w Jenikowie. 

Czesława Konior, lat: 83, zmarła: 26.04.2013r, pogrzeb: 29.04.2013r, pogrzeb 
odbył się na cmentarzu w Nowogardzie. 

Jacek Lewandowski, lat: 61, zmarł: 25.04.2013r, pogrzeb: 29.04.2013r, po-
grzeb odbył się na cmentarzu w Nowogardzie. 

Henryk Siwek, lat: 57, zmarł: 26.04.2013r, pogrzeb: 30.04.2013r, msza św. 
o godz. 14:00 w  w Bienicach, pogrzeb odbędzie się na cmentarzu w Dobrej. 

Krystyna Pawłowska, lat: 80, zmarła: 28.04.2013r, pogrzeb: 30.04.2013r, po-
grzeb odbędzie się o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie. 

Tadeusz Maślak, lat: 69, zmarł: 27.04.2013r, pogrzeb: 30.04.2013r, pogrzeb 
odbędzie się o godz. 16:00 na cmentarzu w Nowogardzie. 

Bogdan Bucoń, lat: 60, zmarł: 29.04.2013r, pogrzeb: 02.05.2013r, pogrzeb 
odbędzie się o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogardzie. 

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntEr 
laptop

 serwis - komis

naprawiamy, 
sprzedajemy, 

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL 

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport 
Sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

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

Zatrudnię dwóch pracowników 
na magazyn 

w pełnym wymiarze czasu pracy
Wymagania: Wykształcenie 

średnie, wiek do 35 roku życia
CV przesyłać na adres e-mail: 

majda-folie@o2.pl; 668 252 895

Zatrudnię dwóch pracowników 
do obsługi klienta

 w pełnym wymiarze czasu pracy
Wymagania: Wykształcenie 

średnie, wiek do 35 roku życia
CV przesyłać na adres e-mail: 

majda-folie@o2.pl; 668 252 895

Usługi opiekuńcze 
dla osób starszych 

i niepełnosprawnych zarówno 
w domu jak i poza domem. 

W ramach usług opiekuńczych
 w mojej asysście możliwość

skorzystania z :
 • samochodu osobowego
• załatwienia spraw mobilnych
• korzystanie z wózka 

inwalidzkiego lub chodzika

„Tutela”   Halina Przybyszewska
ul. Kochanowskiego 7, Nowogard

tel. 880 690 330

Uroczyste obchody 50-lecia pożycia małżeńskiego - rocznik 1962 

Ludzie którzy kochają, nigdy się nie starzeją
Serdeczne uśmiechy, odświętne stroje, oraz wielka radość połączona ze wzruszeniem na twarzach dostojnych Jubilatów. Tak było w mi-
niony piątek tj. 26 kwietnia,  w restauracji „Kamena”, gdzie 31 par obchodziło swoją uroczystość,  50-lecie pożycia małżeńskiego. 

Wyjątkowych gości, jak co roku serdecznie przy-
witała Danuta Wojciechowska - zastępca kierowni-
ka Urzędu Stanu Cywilnego w Nowogardzie, a mał-
żeństwa do odznaczenia zapraszała wyczytując, tak-
że z-ca kierownika, Mariola Tyrcha. Na uroczystość 
przybyli Burmistrz Nowogardu, a także Przewodni-
czący Rady Miasta  oraz rodziny Jubilatów. Złożyli ży-
czenia przybyłym małżeństwom i wręczyli im przy-
znane przez Prezydenta RP medale okazjonalne. Po 
wręczeniu „odznaczeń” i  kwiatów przy lampce szam-
pana wspólnie wysłuchano weselny marsza Mendel-
sona. Cała uroczystość miała  radosny i pełen wzru-
szeń przebieg.  

Jaka jest recepta na tak długie i szczęśliwe małżeń-
stwo? 

 O tym DN powiedziała jedna z par zaproszona na 
uroczystość - państwo Czesława i Jan Kubiccy.

Jesteśmy małżeństwem od 1962 roku. Co do tego 
„długiego” czasu, to musimy powiedzieć, że upłynął 
on nam tak prędko, że sami jesteśmy lekko  zaskocze-
ni, że to już właśnie mija nam 50 lat – mówią Jubi-
laci. Na szczęście te lata przeszły nam w zdrowiu, jak 
na razie, nie mieliśmy jeszcze żadnych poważniejszych 
kłopotów. Chcieliśmy nadmienić, że mamy troje dzie-
ci – tj. dwóch synów i córkę. „Dochowaliśmy” się tak-
że sześcioro wnuków, którzy są teraz naszym  najwięk-
szym skarbem.  Całą naszą rodzinkę za pośrednictwem 
DN serdecznie  pozdrawiamy. Co do recepty na długie 
szczęśliwe życie w małżeństwie? - to przede wszystkim 
trzeba sobie umieć wybaczać. Ważna jest także umie-
jętność podejmowania kompromisu w codziennym ży-
ciu. Takie spotkania jak to dzisiaj, mają także inny wy-
miar – są okazją do wspólnego spotkania ze znajomy-
mi sprzed kilkudziesięciu lat. 

Uroczystość zakończyła się wspólnym pamiątko-
wym zdjęciem, które zostało wykonane na schodach 
restauracji. Wszystkim Jubilatom redakcja DN życzy-
my kolejnych lat życia w dobrym zdrowiu, zgodzie i 
wzajemnej miłości. 

Opr. Jarek Bzowy 

Lista Jubilatów odznaczonych przez  
Prezydenta RP w roku 2012: 

Bajdo Irena i Władysław
Drążewscy Katarzyna i Andrzej
Filipiak Irena i Stanisław
Gronowscy Jadwiga i Władysław
Grzelak Zdzisława i Kazimierz
Gwiazdowscy Barbara i Edward
Karolak Alicja i Bronisław
Kierul Teresa i Czesław
Klenko Halina i Józef
Klimaszewscy Kazimiera i Stanisław
Kokoszka Janina i Marian
Koladyńscy Helena i Adam
Kołodziej Zofia i Marian
Kubiccy Czesława i Jan
Kwinto Bernardyna i Jerzy
Lep Marianna i Jan
Machocki Marianna i Józef
Maszyna Czesława i Marian
Michalscy Wiesława i Andrzej
Ośmiak Katarzyna i Michał
Pokora Zuzanna i Ryszard
Sidor Zuzanna i Jan
Sobczak Krystyna i Wacław
Stańczyk Cezaria i Stanisław
Sudoł Mirosława i Józef
Szaryk Józefa i Edward
Szczecińscy Emilia i Józef
Tracz Zdzisława i Bazyli
Urbański Krystyna i Jerzy
Wasyluk Gertruda i Sergiusz
 Zięciak Helena i Czesław   

   Źródło: UM Nowogard Pary odbierały medale, gratulacje, jak również stawały do wspólnej  fotografii 
z włodarzami miasta

Muzyka zachęcała Jubilatów do tańca

Toastów było bardzo wiele wraz z miłymi życzeniami
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Obchody 3 Maja

Awanturnictwo władzy
Kilkanaście  dni temu  już po publikacji przez  burmistrza Nowogardu  programu ob-
chodów 3 Maja, gdzie przewidziano urzędowe uroczystości pod pomnikiem na placu 
Wolności, 10 osobowy Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika Niepodległości na uli-
cy 3 Maja, postanowił zorganizować  uroczystość także w tym nowym miejscu i tam 
uczcić to ważne święto Polaków tak, jak to już  miało miejsce w listopadzie ub.  roku i 
przy okazji marcowego Święta Żołnierzy Wyklętych. Na uroczystość pod pomnikiem 
Niepodległości zaproszono również władze miasta. I od  tego momentu  rozpoczął się 
ciąg zdarzeń, które inaczej jak awanturnictwem władzy nazwać trudno.

Przypomnijmy, że Społeczny 
Komitet w trybie uchwały  obywa-
telskiej  złożył, a Rada Miasta po-
stanowiła, aby pomnik przy ulicy 
3 Maja nazwać pomnikiem Nie-
podległości. Wszystko po to, aby 
placyk przy Bankowej wraz z pod-
danym renowacji obeliskiem  stał 
się godnym miejscem do obcho-
dów ważnych dla narodu świąt i 
rocznic. Ponieważ władze Nowo-
gardu nie przewidziały także w 
tym roku, w opublikowanym w 
różnych miejscach  programie ob-
chodów  3 Maja w tym miejscu, 
tylko jak zwykle pod chochołem 

na Placu Wolności, Komitet  Spo-
łeczny  zajmujący się renowacją 
pomnika Niepodległości, posta-
nowił zorganizować po nim  ob-
chody społeczne połączone z  ob-
chodami kościelnymi, również  
przypadającego w tym dniu świę-
ta Maryi Królowej Polski.  Komi-
tet postanowił też, aby na  te ob-
chody   zaprosić władze miasta. 
Do burmistrza  i przewodniczące-
go Rady udał się więc, ze stosow-
nym zaproszeniem przedstawiciel 
komitetu p. Mirosław Berezowski, 
który zaprosił  władze do udziału  
i oczywiście wystąpienia, według  

życzenia  zarówno w części pro-
gramu w Kościele pw. Rafała Ka-
linowskiego z początkiem o godz. 
11:00, jak i pod pomnikiem około 
godziny 12:30. 

Jak się okazało, władze  obywa-
teli nie lubią  i zamiast czuć się 
zaszczyconym z powodu zapro-
szenia, jak zwykle reaguje każdy  
hm... postanowiły obywateli skar-
cić i za wszelką cenę storpedować 
szlachetną inicjatywę. Zapraszają-
cy do dzisiaj nie może wyjść z szo-
ku po sposobie reakcji na jego za-
proszenie złożone w imieniu ko-
mitetu,  i o szczegółach przyjęcia  

Zagadka ornitologiczna rozwiązana 

To nie sokół, tylko kania rdzawa 
Tydzień temu napisaliśmy, że na wieży kościoła zauważono parę sokołów. Okazało się, że nad świątynią rzeczywiście gniazdko uwiły so-
bie ptaki. To jednak nie sokoły, ale kanie rdzawe, z daleka bardzo do nich podobne.  Zagadkę rozwiązał pan Marian Woźniak ze swoim 
wnukiem Mikołajem Krępą z Nowogardu – ornitolodzy z zamiłowania, dostarczając do redakcji zdjęcia ptaków. 

Kania rdzawa, zwana też ruda-
wą jest większa od sokoła, choć 
zaobserwowana w czasie posto-
ju, może z oddali przypominać 
tego ptaka. Tak poza tym ptaki 
nie mają ze sobą wiele wspólnego. 
Kania, jak na drapieżcę, jest dość 
leniwa. 

Ptak ten oprócz drobnych krę-
gowców, głównie kretów i małych 
gryzoni, żywi się także padliną i 
odpadami mięsnymi. Zdarza mu 
się wyjadać jajka z innych gniazd. 
Lubi zatem osiedlać się w mieście, 

gdzie ma dostęp do łatwego pokar-
mu, w odróżnieniu od sokołów, 
które są znacznie bardziej wybred-
ne  – mówi pan Marian Woźniak, 
który od wielu lat, wspólnie z ro-
dziną obserwuje ptaki i wie o nich 
niemal wszystko. 

Mam wrażenie, że ta para już 
od kilku lat pojawia się w okolicy 
starego kościoła. Po pożarze prze-
niosła się na budynek hotelu. Tam 
jednak długo nie została. Teraz 
znów pojawiła się na wieży – do-
daje miłośnik ptaków. 

Pan Marian zaraził swoją orni-
tologiczną pasją swojego wnuka. 
9 letni Mikołaj Krępa wspólnie z 
dziadkiem w wolnych chwilach 
obserwuje ptaki za pomocą lor-
netki. W czasie wypraw wykonu-
ją też fotografie ciekawych oka-
zów  zwierząt. Zawsze mają przy 
sobie książkę i atlas ptaków, tak by 
szybko scharakteryzować napo-
tkane okazy. Kilka dni temu udało 
im się uchwycić kanie, które naj-
wyraźniej zadomowiły się na wie-
ży kościoła.  Zdjęcia dostarczy-
li  wczoraj do DN, odpowiadając 
na nasz apel, który wystosowali-
śmy tydzień temu przy okazji in-
formacji o zaobserwowanych na 
wieży ptakach. Wszystko wskazu-
je na to, że tutaj będą wychowywać 
młode. Wybrały bowiem optymal-
ne dla siebie miejsce pod względem 
warunków pogodowych. Zagnieź-
dziły się od strony południowej, tak 
by unikać wiejących  zwykle u nas 
północnych wiatrów i zacinającego 
deszczu, czego bardzo nie lubią  – 
dodaje pan Marian. 

Dla zainteresowanych 
Kania rdzawa, zwana też ruda-

wą, to gatunek dużego ptaka dra-
pieżnego z rodziny jastrzębiowa-
tych.  Długość ciała 65-72 cm, 
rozpiętość skrzydeł 145-155, waga 

1,2-1,5 kg. Jest to ptak o smukłej 
sylwetce, prostokątnym upierze-
niu o rdzawo brązowym upierze-
niu.  Zamieszkuje Europę, Azję 
Środkową, północną Afrykę oraz 
Wyspy Kanaryjskie i Wyspy Zie-
lonego Przylądka. W Europie wy-
stępuje w części zachodniej i środ-
kowej, po Morze Czarne. To wła-
śnie populacje żyjące na południu 
naszego kontynentu  przylatują do 
Polski na lęg i przebywają tu kilka 
miesięcy w roku (od końca marca 
do połowy października). 

Według różnych źródeł, w Pol-
sce występuje około 600-700 par 
tych ptaków, z czego większość 

bytuje właśnie na terenie Pomo-
rza Zachodniego. Ptaki te można 
spotkać również  na terenie Wiel-
kopolski. Nieliczne pary w okresie 
lęgowym pojawiają się również na 
Mazurach. Kania objęta jest ścisłą 
ochroną. Jego populacja bowiem 
z roku na rok spada. Przyczyn 
zmniejszania się areału lęgowe-
go i liczebności ptaków jest kilka, 
główne to intensyfikacja gospo-
darki (zwłaszcza rolnej) i zmniej-
szanie się ilości dostępnej padli-
ny, która stanowi ważny element 
w diecie tego pięknego i rzadkie-
go ptaka. 

Marcin Simiński 

nie chce nawet rozmawiać.  Urząd 
zaś  przystąpił do działania i ni z 
piątki ni z dziewiątki opubliko-
wał  w ostatni  piątek komunikat, 
w którym oświadcza, że oto on or-
ganizuje obchody  przy pomniku 
Niepodległości o godzinie oczywi-
ście 12:30 i  zmienia dotychczaso-
we miejsce  ich przeprowadzenia  
(przypomnijmy przy chochole), 
obywateli zaś  zaprasza  do wysłu-
chania przemówień  burmistrza, o 
może jeszcze przewodniczącego. 
Po takim diktum przedstawicie-
le Komitetu  Społecznego udali się 
ponownie w poniedziałek (wczo-
raj) do burmistrza i przewodniczą-
cego Rady, aby uzyskać wyjaśnie-
nie, czy przyjmują zaproszenie  od 
komitetu, czy  też urządzają kon-
kurencyjną imprezę w zajętych już 
godzinach. Na  spotkaniu potwier-
dziło się, że władzy  ruguje Ko-
mitet Obywatelski spod  pomni-
ka i ma w istocie za nic, zarówno 
zaproszenie, jak i służbę  narodo-
wym wartościom i społeczeństwo, 
traktując jedno i drugie zupełnie 
instrumentalnie, jako ewentual-
nych klakierów dla siebie. Komi-
tet Społeczny na swoim popołu-

dniowym spotkaniu postanowił 
więc dla uniknięcia zgorszenia pu-
blicznego, i ze względu na powagę 
święta, nie przepychać się z władzą  
i uroczystości rocznic majowych  
ograniczyć do części w Kościele 
św. Rafała Kalinowskiego, kwiaty 
zaś pod pomnikiem Niepodległo-
ści złożyć w trybie prywatnym. 

Nie możemy zgodzić się, aby 
władza, w bezpardonowy sposób 
przejęła naszą inicjatywę i posta-
wiła nas w roli gościa organizowa-
nych przez siebie uroczystości pod 
pomnikiem Niepodległości. Dlate-
go też Komitet, który doprowadził 
do przywrócenia należytej godno-
ści temu miejscu, zdecydował, że 
odcina się do takiego awanturnic-
twa – podsumowuje Marek Krzy-
wania, radny i przedstawiciel Ko-
mitetu Odbudowy Pomnika przy 
ul. Bankowej. 

Komitet Społeczny informuje 
jednocześnie, że w trakcie uroczy-
stości w Kościele zostanie zapre-
zentowany model orła, którego 
odlew z brązu w przyszłości ma 
stanąć na cokole pomnika Nie-
podległości. 

Redakcja 

Pan Marian wspólnie z wnukiem Mikołajem, często obserwują ptaki, również na nowo-
gardzkich szuwarach, na których jak twierdzą, również można dostrzec ciekawe i rzadkie 
okazy ptaków lęgowych. 

Ptaki od kilku tygodni szykują gniazdo na wieży od strony południowej, w jednym z wzierni-
ków, tuż nad tarczą  zegarową. 
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Przewodnik po świętach majowego weekendu
Majowy weekend, to czas wyjątkowo długiego wypoczynku. W  tym roku są tacy, którzy wygospodarują z tego  nawet 10 dni. Tak długie 
„wolne”,  to okazja do wyjazdów rekreacyjnych. Oby pogoda dopisała. Ale długa majówka obfituje również w wiele ważnych  świąt (stąd 
wolne dni)  o których warto pamiętać  i  odpoczywając poświęcić im nieco  refleksji,  a może przy okazji wziąć udział w organizowanych 
z tego powodu obchodach. Tych świąt jest tyle, że postanowiliśmy przedstawić Państwu mały przewodnik po tegorocznych  majowych 
dniach szczególnie obchodzonych.

1 MAJA (ŚrODA)
- Międzynarodowy Dzień Pracy - święto państwo-

we. Święto budzące do dzisiaj różne kontrowersje z 
powodu zideologizowania tego dnia przez komuni-
stów w czasach PRL.

- Święto Józefa robotnika – święto kościelne. 
Święty Józef,  ziemski ojciec Jezusa, opiekun jego mat-
ki Maryi to stale nieodkryta fascynująca postać z Bi-
blii. Ciekawa, niestety zapomniana  powieść Jana Do-
braczyńskiego pt. „Cień Ojca” (1977) podejmuje fa-
bularną próbę ukazania  tego człowieka oddanego do 
końca realizacji wyjątkowego  powołania.

 

2 Maja (CzWartEK)
- Dzień Flagi rzeczypospolitej Polskiej.– uroczy-

stość państwowa  ustanowiona na mocy ustawy  sej-
mowej  z 20 lutego 2004 roku. W uzasadnieniu usta-
wy wprowadzającej święto czytamy, że wybór dnia 2 
maja nie był przypadkowy – chodziło o dzień w któ-
rym Polakom towarzyszą refleksje o szczytnych kar-
tach historii Polski, wypełnienie wolnego dnia po-
między świętami narodowymi, oraz podkreślenie ob-
chodów  Światowego Dnia Polonii. Warto aby tego 
dnia powiesić w godnym i widocznym miejscu flagę 
narodowa symbol naszej państwowości.

3 MAJA (PIątEK)
- Święto Konstytucji 3 Maja - święto państwowe 

obchodzone na cześć ustanowienia Konstytucji 3 
Maja  – uchwalonej  3 maja 1791 roku  ustawy regu-
lującej  ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Na-
rodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 
maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po 
konstytucji amerykańskiej  z  1787  r.) nowoczesną, 
spisaną konstytucją. Obchody  święta  tego wydarze-
nia były zakazane podczas rozbiorów, a ponownie 
jego obchodzenie zostało wznowione w II Rzeczy-
pospolitej w kwietniu 1919 roku. Święto Konstytucji 
3 Maja zostało zdelegalizowane przez hitlerowców i 
sowietów podczas okupacji Polski w czasie II wojny 
światowej, a po antykomunistycznych demonstra-
cjach w 1946 r. nie było obchodzone w Polsce, na-
tomiast zastąpiono je obchodami Święta 1 Maja. W 
styczniu 1951 r. święto 3 Maja zostało oficjalnie zde-
legalizowane przez władze komunistyczne. W roku 
1981 ponownie władze świętowały uchwalenie ma-
jowej konstytucji. Do roku 1989 w tym dniu czę-
sto dochodziło w Polsce do protestów i demonstra-
cji antyrządowych i antykomunistycznych. Po zmia-
nie ustroju, od kwietnia 1990 r. Święto Konstytucji 
3 Maja należy do uroczyście obchodzonych polskich 
świąt.

- Święto Królowej Polski – święto kościelne. Histo-
ria tego święta obfituje w wiele wątków i zdarzeń dzie-
jących się przez wieki. 

A oto najciekawsze: • 14 sierpnia 1608 r. mieszka-
jący w Neapolu włoski misjonarz, 71-letni ojciec Ju-
liusz Mancinelli  z zakonu  jezuitów, miał objawie-
nie Matki Bożej. Maryja poleciła mu, aby nazwał ją 
Królową Polski: A czemu mnie Królową Polski nie zo-
wiesz? Ja to królestwo wielce umiłowałam i wielkie rze-
czy dlań zamierzam, ponieważ osobliwą miłością ku 
Mnie pałają jego synowie. • 1 kwietnia 1656 r. król Jan 
Kazimierz w katedrze we Lwowie otoczony biskupa-
mi, senatorami w obecności legata papieskiego zło-
żył swe śluby przed obrazem Matki Bożej Łaskawej i 
uroczyście ogłosił Maryję Królową Korony Polskiej. 
• Sejm z 1764 roku w swoich ustawach nazwał Mat-
kę Bożą Częstochowską Królową Polski.  • 1962 Jan 
XXIII ogłosił NMP Królową Polski główną patronką 
Polski, a święto NMP Królowej Polski stało się świę-
tem I klasy we wszystkich diecezjach polskich. 

4 MAJA (SOBOTA)
-  Dzień Strażaka  -obchodzony jest w Polsce,  od 

2003 roku jako  święto zawodowe ustanowione 
przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej  w dniu  wspo-
mnienia liturgicznego  patrona strażaków św Floria-
na. Na świecie święto to, obchodzone również w tym 
dniu, zostało zainicjowane w Australii na pamiątkę 
tragicznie zmarłych podczas akcji  ratunkowej 5-ciu 
strażaków. 

- św Floriana- wspomnienie liturgiczne. Święty 
zmarły męczeńską śmiercią,w okresie wielkich  prze-
śladowań chrześcijan,  4 maja roku 304 gdy ujął się za 
prześladowanymi legionistami chrześcijańskimi,. Jest 
patronem zawodów związanych z ogniem zwłaszcza 
strażaków ale także hutników, garncarzy... 

W majowe dni redakcja życzy wszystkim 
naszym Czytelnikom dobrego wypoczynku oraz 

świętowania.
Redakcja Pamiętajmy o zawieszeniu flag na zdjęciu udekorowany jeden z budynków 

w Nowogardzie

Za PRL pierwszomajowe pochody z obowiązkową obecnością były stałym 
elementem tego święta. Na zdjęciu - rok 1977 - ul. Woj. Polskiego

Jak wiadomo św. Józef był cieślą 
dlatego na obrazach często wy-
stępuje z atrybutami tego zawodu 
i jest czczony jako patron robotni-
ków. 

Obraz Matki Bożej z 
Rokitna. Król Michał 
Korybut Wiśniowiecki  z  
wdzięczności  za pokój 
w Lublinie  obdarzył 
obraz koroną królew-
ską oraz orłem białym z 
napisem „Daj, Panie, 
pokój dniom naszym”. 
Dzięki temu obraz stał 
się symbolem polsko-
ści w czasie  zaborów. 
To jeden z epizodów 
kształtowania się świa-
domości  o Maryi jako 
Królowej Polski.

Stale czuwają nad bezpieczeństwem naszego mienia i życia. Na zdjęciu  
strażacy z nowogardzkich OSP

Święty Florian pomoże zgasić 
każdą pożogę

Ku czci Konstytucji od 1991 roku mamy ulicę 3 Maja
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Polaków rozmowy –  pogawędka ze Stanisławem Osajdą

A gdzie byłeś w wojsku…..
   W Nowogardzie jest znany głównie jako właściciel firmy ESO, zajmującej się m.in. dystrybucją specjalistycznego sprzętu i  materiałów 
dla salonów fryzjersko - kosmetycznych. Ale to człowiek wielu  zainteresowań  i pasji -  ubrania ochronne przed polem elektro-magne-
tycznym, muzykowanie, jazda na nartach, turystyka rowerowa,  to także wypełnia życie p. Stanisława Osajdy, nowogardzkiego przed-
siębiorcy. Ale jest jeszcze osobliwość z życia p. Stanisława, która stała się powodem do powstania tego tekstu. Jak się okazało, nasz bo-
hater  należy do Stowarzyszenia Spadochroniarzy Polskich... i,  nie tylko on jeden, w Nowogardzie jest u nas takich osób więcej...

 Kiedyś wszyscy byliśmy 
żołnierzami….   

Spadochroniarstwo pojawi-
ło się w życiu p. Stanisława, 
gdy miał zaledwie 19 lat i zo-
stał skierowany do odbycia za-
sadniczej służby wojskowej. 
Jak wiadomo dopiero od kil-
ku lat pokolenia dziewiętna-
stolatków  nie podlegają obo-
wiązkowi służby wojskowej – 
mamy armię w całości  zawo-
dową, i tylko Ci, którzy zde-
cydują się na pracę w wojsku, 
zaznają tego specyficznego do-
świadczenia jakie wiąże się ze 
służbą wojskową, ale w czasach 
młodości pana Stanisława było 
inaczej. Wtedy aby do wojska 
nie być wcielonym, trzeba było 
posiadać dyskwalifikującą ka-
tegorię zdrowia. Wielu  z nas 
nieco starszych, jeszcze pamię-
ta opowieści o sposobach sy-
mulowania choroby, które nie-
liczni decydowali się stosować, 
aby uniknąć „pójścia do woj-
ska”. Pan Stanisław nie tylko, 
że nie był chorowity, to jeszcze 
należał do wyjątkowych oka-
zów zdrowia i sprawności fi-
zycznej, dlatego  służbę odby-
wał w elitarnej na ówczesne 
czasy formacji , w I Samodziel-
nym Batalionie  Szturmowym 
stacjonującym w Dziwnowie. 
Poborowych do odbycia tam 
służby specjalnie dobierano, 
aby mogli sprostać wymaga-
niom istotnie różniących  się 
od tych, jakie stawiano przed 
poborowymi kierowanymi do  
jednostek liniowych. 

To była rzeczywiście elitar-
na wówczas formacja Wojska 
Polskiego, bardzo dobrze wy-
posażona w sprzęt, szkoląca do 
działań w ekstremalnych wa-
runkach prowadzenia dywersji 

sabotażu  na tyłach przeciwni-
ka, po przeprowadzeniu desan-
tu powietrznego - wspomina p. 
Stanisław. 

Zaczęło się od szkolenia w 
Krośnie…

Jeszcze przed rozpoczęciem 
służby, aby ostatecznie  zostać 
skierowanym do batalionu de-
santowego w Dziwnowie, trze-
ba było przejść kilkutygodnio-
we szkolenie, które odbywało 
się na lotnisku w Krośnie.

Nie było przymusu odby-
wania w jednostce desanto-
wej służby wojskowej. Kurs w 
Krośnie pozwalał z jednej stro-
ny potwierdzić predyspozycję 
kandydata, ale także poboro-
wy mógł zrezygnować ze służ-
by w desancie. Najważniejszym 
elementem weryfikującym były 
dwa skoki, które odbywaliśmy 
w trakcie kursu. Kto nie był w 
stanie pokonać  specyficznego 
lęku przestrzeni i strachu przed 
skokiem, bądź sam zrezygno-
wał,  nie był ostatecznie kwali-
fikowany do jednostki desanto-
wej- opowiada p. Stanisław.

Na pytanie czy pamięta swój 
pierwszy skok mówi.

Ze skokiem jest trochę inaczej 
jak z różnymi innymi wraże-
niami z „pierwszego razu”. Po-
ziom emocji i tempo w jakim 
się rzeczy dzieją powoduje, że 
pamiętam tylko jak już stałem 
szczęśliwy z wylądowania na 
ziemi. Dopiero w  następnych 
skokach zaczyna się rejestro-
wać  szczegóły. Do dzisiaj pa-
miętam niezwykłe widoki, ja-
kie można obserwować przez 
kilka minut swobodnego opa-
dania na spadochronie, ciszę, 
jaka panuje gdy nad  nami roz-
warta już czasza  spadochronu. 
Niejednokrotnie podczas opa-
dania pokrzykiwaliśmy do sie-
bie – wszystko było doskonale 
słychać.

Pierwsze skoki mogą być  
wykonywane  tylko z otwiera-
niem spadochronu za pomo-
cą tzw. linki desantowej – sko-
czek nie musi uwalniać czaszy, 
dzieje się to poprzez szarpnię-
cie przy wyskoku  linki, którą 
przyczepiony jest skoczek. W 
wojsku do wykonywania sko-
ków używało się w tamtym 

czasie spadochronów desanto-
wych  typu  T-1.  Ich konstruk-
cja w przeciwieństwie do spa-
dochronów sportowych, nie 
pozwalała  na sterowanie kie-
runkiem i tempem opadania. 
Dlatego ważne dla bezpieczeń-
stwa skoczków jest właściwe 
obliczenie w stosunku do tere-
nu , momentu opuszczania sa-
molotów desantowych. 

Odpowiedni rozległy i bez-
pieczny teren jest bardzo waż-
ny szczególnie, gdy  skoczkowie 
wykonują pierwsze w swoim 
życiu skoki. Takie warunki za-
pewnione były oczywiście pod-
czas kursu w Krośnie - dodaje 
p. Stanisław.

Dziwnów - morze, góry i co 
się da…..

Podczas dwuletniej  służby 
w jednostce w Dziwnowie, pan 
Stanisław wykonał ponad dwa-
dzieścia  skoków spadochro-
nowych  z wysokości od 800 do 
1200 metrów, część z opóźnio-
nym otwarciem spadochronu, 
gdy to już sam skoczek za po-
mocą tzw. rączki uwalnia cza-
szę.

Skakaliśmy podczas ćwiczeń  
poligonowych zarówno z samo-
lotów, jak i śmigłowców. Do dzi-
siaj pamiętam ich typy samolo-
ty to:  AN-2 , AN-12 , AN-24, 
IŁ-18, śmigłowce  MI-2 i MI-
4. Skakanie ze śmigłowców jest  
znacznie trudniejsze ze wzglę-
du  choćby na tzw. „studnię”,  
jaka powstaje pod wirnikiem i 
w którą skoczek może przy nie-
właściwym zachowaniu wpaść 
– jest to bardzo niebezpieczne. 
Ale również przy opuszczaniu 
samolotu trzeba uważać. Jeden 
z typów samolotu miał np. bar-
dzo niski otwór wyjściowy, co 
groziło zaczepieniem się pleca-
ka ze spadochronem podczas 
wybicia z progu. Taka przygo-
da groziła bolesnymi otarciami, 
szczególnie twarzy o burty sa-
molotu od którego skoczek nie 
odskoczył podczas wybicia wy-
starczająco daleko. Ale mogło to 
skończyć się także znacznie go-
rzej….

Każdy z żołnierzy desanto-
wych oprócz umiejętności ska-
kania, musiał nabrać także in-
nych sprawności pozwalają-

cych  mu wykonać przydzie-
lone zadania,  i spełnić swoją 
rolę w grupie dywersyjnej  po 
wylądowaniu. 

W wojsku nauczyłem się jeź-
dzić na nartach, odbywaliśmy 
regularne szkolenia we wspi-
naczce wysokogórskiej, i w 
umiejętności poruszania się w 
nieznanym i nieprzyjaznym 
terenie. Na wyposażenie mia-
łem np. ubiór chłopa jednego 
z państw zachodnich (wów-
czas w strategii  Układu War-
szawskiego to byli potencjal-
ni wrogowie - dop. red), które-
go miałem udawać w przypad-
ku prowadzenia zwiadu na ty-
łach wroga. Choć naszym lotni-
skiem macierzystym było lądo-
wisko w Śniatowie, to poligony 
i ćwiczenia odbywaliśmy w róż-
nych miejscach w kraju  np. w 
Górach Sowich, Izerskich  czy 
na Mazurach – można było 
więc przy okazji zobaczyć cie-
kawe zakątki.

W swojej drużynie pan Sta-
nisław miał szczególne zada-
nie, pełnił bowiem rolę tele-
grafisty. To było dodatkowe 
utrudnienie podczas desantu - 
radiostacja i sprzęt ważyły nie-
mało bowiem.

Jednostka w Dziwnowie była 
bardzo dobrze wyposażona 
,sprzęt telegraficzny mieliśmy 
najnowocześniejszy jaki znaj-
dował się wówczas na wyposa-
żeniu armii polskiej. Moja ra-
diostacja, którą obsługiwałem, 
była bardzo czuła, mogłem np. 
na tzw. fali  odbitej, odbierać  
rozgłośnie i sygnały nadające  
nawet z odległej  Japonii. Bycie 
telegrafistą miało też inne zale-

ty, nie musiałem posługiwać się 
bronią ciężką, na wyposażeniu 
radiotelegrafisty była bowiem 
broń krótka. W trakcie służ-
by udało mi się uzyskać trzecią 
najwyższą klasę radiotelegrafi-
sty.

Zostały wspomnienia, 
umiejętności i pasje

Od czasów zakończenia 
służby wojskowej pana Stani-
sława, minęło już wiele lat. To, 
że dzisiaj młodzi ludzie nie idą 
do armii w obowiązkowym 
poborze,  pan Stanisław ocenia 
jako zmianę pozytywną.

To bardzo dobrze, że mamy 
armię całkowicie zawodową, 
odpowiada to moim zdaniem 
wymogom czasu, aktualnym 
potrzebom  w zakresie obron-
ności. Ale to nie zmienia faktu, 
że własną służbę czynną, wspo-
minam bardzo dobrze. Miałem 
okazję służyć, co nielicznym 
było dane, w doborowej jedno-
stce, w istocie będącej czymś w 
rodzaju późniejszego GROM-u. 
Szkolenie było na bardzo wyso-
kim poziomie, mieliśmy dosko-
nałych zawodowych instrukto-
rów, dwóch z nich uczestniczyło 
wcześniej w chyba pierwszej za-
granicznej misji, i szkoliło spa-
dochroniarzy wietnamskich w 
trakcie znanego z historii, jako 
wojna w Wietnamie  konflik-
tu zbrojnego. O poziomie szko-
lenia  świadczy chociażby fakt, 
że w trakcie mojej służby mimo 
ćwiczeń w ekstremalnych wa-
runkach, nikt nie zginął z żoł-
nierzy służby zasadniczej. Pa-
miętam jednakże wypadek i 
śmierć żołnierza zawodowe-
go, doświadczonego oficera , 

Stanisław Osajda w czasie służby wojskowej

Trening szturmowców w górach - pierwszy z prawej St. Osajda



30.04-6.05.2013 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

7

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

który z nieznanych powodów 
podczas lądowania ze spado-
chronem, w trakcie pokazów 
na  wodzie nie wypiął uprzęży 
i utopił się. Wojsko dało mi też 
szereg umiejętności, które kon-
tynuowałem potem w cywilu. 
Wiedzę, którą zdobyłem nt. fal 
elektromagnetycznych,  wyko-
rzystują przy projektowaniu i 
produkcji odzieży ochronnej do 
pracy w środowisku emitują-
cym fale elektromagnetyczne. Z 
wojska została mi też umiejęt-
ność  jazdy na nartach ,której 
jako mieszkaniec  nadmorskich 
terenów, pewno nigdy bym nie 
posiadł.  Przerodziła się ona po-
tem w pasję, którą zaszczepiłem 
także najbliższym i którą regu-
larnie uprawiałem. Oczywiście 
nie każda tzw. czynna  służba 
wojskowa niosła z sobą takie 
zalety jak moja, ale  myślę, że 
dla wielu była także bardzo po-
żyteczna.

Spadochroniarzy ci  u nas 
więcej  

Jak wiadomo już od pewnego 
czasu w  Nowogardzie jest wię-
cej osób, które mają  spadochro-

niarską  przeszłość  wojskową, i 
należą do Stowarzyszenia  Spa-
dochroniarzy Polskich, które-
go to członkiem jest  też pan 
Stanisław. Te osoby to . Tade-

usz Łukaszewicz, Ryszard Hor-
niak, Zbigniew Żywicki, Wie-
sław Domaradzki, Stanisław 
Salamoński, Grzegorz Urtnow-
ski, Wiesław Brzeziński, Hen-

ryk Rogowski, Zbigniew Olech-
nowski. Kilkanaście  następ-
nych osób jest w trakcie proce-
dury otrzymania statusu człon-
ka stowarzyszenia…Wszystkie 
wymienione osoby służyły w 
dziwnowskiej jednostce spado-
chronowej  Regularnie corocz-
nie w dniu 11 listopada  (Dzień 
Spadochroniarza)  członkowie 
stowarzyszenia spotykają się 
właśnie na terenie byłej swo-
jej jednostki w Dziwnowie (o 
ostatnim spotkaniu pisaliśmy w 
DN jesienią ub. roku), aby kul-
tywować w ten sposób  tradycję 
batalionu, podtrzymywać więzi, 
które zadzierzgnęły się podczas  
służby i wspominać,... a  jak  
wiadomo zaś i jak  to zwykle 
kiedyś bywało w naszych  do-
mach -  o wojsku można mówić 
w nieskończoność nawet wtedy, 
gdy inne tematy się wyczerpią i 
mówić  nie ma już o czym. 

Rozmawiał Marek Słomski

Spotanie z okazji Święta Spadochroniarzy w Dziwnowie 14.09.2012. Na zdjęciu członkowie Stowarzyszenia Polskich Spadochroniarzy z No-
wogardu i okolic

Czego życzy się strażakom?  
Już w najbliższą sobotę wszyscy strażacy będą obchodzić swoje 
święto. W tym dniu bowiem przypada wspomnienie liturgiczne 
patrona wszystkich strażaków, czyli św. Floriana. Z tej okazji roz-
mawiamy z Zygmuntem Nawrockim, Komendantem Gminnym 
OSP w Nowogardzie, który gasi pożary od 37 lat. 

DN: Ilu strażaków jest zrzeszo-
nych w Ochotniczej Straży Pożar-
nej w gminie Nowogard? 

Zygmunt Nawrocki: Na chwi-
lę obecną mamy 144 strażaków. Co 
roku przyjmujemy nowe osoby. W 
2012 kurs strażaka OSP przeszło 17 
osób. 

W jakim wieku zgłaszają się 
ochotnicy do tego niełatwego za-
dania? 

Muszę się pochwalić, że są to oso-
by młode. Najczęściej mają około 
18,19 lat. To cieszy nas doświadczo-
nych strażaków. Jesteśmy bowiem 
bezpieczni o przyszłość ochotniczej 
straży. 

Proszę  powiedzieć kilka zdań o 
wyposażeniu, którym dysponują 
nowogardzkie remizy OSP. 

Na naszym terenie mamy 6 re-
miz. Mają one na wyposażeniu 8 
samochodów przeciwpożarowych, 
7 gaśniczych, 6 średnich i 1 cięż-
ki. Posiadamy również jeden radio-
wóz ratownictwa drogowego. Wciąż 
też unowocześniamy nasz sprzęt i 
dokupujemy niezbędne przyrzą-
dy. Kupiliśmy nowoczesną moto-
pompę. Wyremontowaliśmy samo-
chód pożarowy, który trafił do jed-
nostki w Osowie. Zakupiliśmy rów-
nież nożyce hydrauliczne do OSP 

w Błotnie. Trzeba nadmienić, że w 
zakupie nowego sprzętu, jak i mo-
dernizacji starego, pomagała nam 
finansowo zarówno gmina No-
wogard, jak i Zarząd Wojewódzki 
Związku OSP w Szczecinie. 

Jakim budżetem co roku dyspo-
nują OSP? 

Niezbędny budżet, to ok. 320 tys. 
złotych. Z tego 98%, to środki po-
chodzące z miejskiego budżetu. Po-
zostałe z Krajowego Systemu Ra-
towniczo – Gaśniczego, firm ubez-
pieczeniowych, jak również Zarzą-
du Wojewódzkiego Związku OSP. 

W jakim stopniu inwestycje w 
sprzęt poprawiają zdolność bojo-
wą ochotniczej straży?

Liczby mówią same za siebie. W 
roku 2012 mieliśmy 144 wyjazdy. 
Było to więcej o 44 niż w roku 2011. 
Nowy sprzęt, szczególnie ten z gru-
py ratownictwa drogowego sprawia, 
że możemy uczestniczyć nie tylko w 
akcjach gaśniczych, ale obsługiwać 
także zdarzenia drogowe. To znacz-
nie podnosi zdolność bojową na-
szych jednostek. 

Na koniec, proszę powiedzieć, 
czego należy życzyć strażakom w 
dniu ich święta, które przypada w 
najbliższą sobotę? 

Tyle samo powrotów, ile wyjaz-
dów. 

W takim razie życzę tego, aby 
każda z podejmowanych przez 
strażaków akcja  miała szczęśliwy 
finał, przy okazji dziękując za roz-
mowę. 

Rozmawiał Marcin Simiński 
(wywiad nieautoryzowany) 
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Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie
ul. Warszawska 14, tel. 91 391 03 78, pn.-pt. 9:00-17:30 sob. 10:00-13:00

Drzwi otwarte, a w dali 
Widać po horyzont obrazy,  
I dźwięki słychać znajome 

Bliskie wszystko sercu  
co gra melodię niosąca życie 

i radość  i pokój

Z wyrazami wdzięczności 
i życzeniami długiej obecności,

 która jest dla nas  radością 
drogiej mamie, babci, prababci

Zofii Fedeńczak
z okazji 

80-tych urodzin i imienin
dzieci z rodzinami, wnuczęta i prawnuczęta

Zostałeś poszkodowanym w wypadku jako
kierowca, pasażer, pieszy, rowerzysta?

Twoje małoletnie dziecko zostało poszkodowane?
Straciłeś kogoś bliskiego w wyniku wypadku?

• Pokrywamy wszystkie koszty związane z prowadzeniem sprawy 
• Wynagrodzenie za naszą pracę pobieramy dopiero po skutecznym
  wyegzekwowaniu odszkodowania na rzecz naszego Klienta.

Nowogard, ul. 700 Lecia 6A,  tel. 91 391 01 17
Goleniów, ul. Konstytucji 3 Maja 30,  tel. 91 407 17 94

Zgłoś się do nas: 

Kancelaria Odszkodowawcza RUBIKON
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Nasi przedsiębiorcy Pro-Fur FARM EQUIPMENT Robert Grzegorz Mieleńczuk 

W życiu trzeba umieć się spełniać pod każdym względem! 
Stanowczość, wyrażająca się w zdecydowanym dążeniu do celu, oraz pewność siebie charakterystyczna dla nietuzinkowej postaci, to 
cechy, które dostrzegłem w pierwszych chwilach wywiadu z kolejnym nowogardzkim przedsiębiorcą, którego prezentujemy w ramach 
cyklu „Nasi przedsiębiorcy”. 

Dziennik Nowogardzki: 
Wnętrze siedziby firmy robi 
bardzo dobre wrażenie i stwa-
rza klimat do dobrej rozmo-
wy...? 

robert Grzegorz   Mieleń-
czuk -  Mam taką nadzieję, dla-
tego ceniąc Pański cenny czas, 
nie czekajmy  i rozpoczynajmy 
rozmowę. 

To może na początek spytam, 
ile się produkuje skór futerko-
wych w Polsce?

Rozumiem, że chodzi o norki, 
to około 5 mln. Dla porównania 
w Danii, która jest największym 
producentem skór jest to około 
15 mln. A produkcja światowa 
to ponad 50 mln. Ale hodowla 
i produkcja skór tych zwierząt 
to trochę inny aspekt, ponieważ  
firma PRO-FUR FARM EQUIP-
MENT z siedzibą przy ul Nad-
torowej 12, w której mam przy-
jemność pana gościć  zajmuje się  
kompleksową obsługą i wyposa-
żeniem ferm zwierząt futerko-
wych, i jak sama nazwa wskazuje 
jest zupełnie innym podmiotem 
niż fermy norek, których rów-
nież jestem współwłaścicielem. 

Każdy, kto chce założyć ho-
dowlę zwierząt futerkowych, 
musi najpierw dokonać wła-
ściwego wyboru i miejsca prze-
znaczonego po pierwszą lub 
następną fermę? 

Zapoznając się z Państwa po-
przednimi wywiadami, m.in. 
ostatnim tj. z naszymi sym-
patycznymi sąsiadami z firmy 
Składnica  spodziewam się, że 
nie będzie zbyt łatwo, ale spró-
buję. Kwestie lokalizacji fermy 
zwierząt futerkowych w Pol-
sce są regulowane konkretny-

mi przepisami. Muszę tu za-
znaczyć, że w tej kwestii mamy 
jedne z najsurowszych praw   w 
Unii Europejskiej. Najważniej-
szym aspektem lokalizacji fer-
my zwierząt futerkowych jest ich 
dobrostan zwierząt w całej roz-
ciągłości znaczenia tego słowa, 
rzeźba terenu, hałas zewnętrz-
ny, nasłonecznienie, wilgotność 
gruntu, propagacja wietrzna, 
czy w końcu cieki podskórne. 
Pozostałe równie istotne para-
metry lokalizacji, to możliwości 
zatrudnienia, logistyka oraz do-
stępność mediów. Jak pan widzi, 
lokalizacja taka nie jest prosta. 
W porównaniu np. jak się jedzie 
po malutkiej Danii, gdzie w pół-
nocnych rejonach kraju niemal 
na każdej wsi jest kilka ferm no-
rek, często w centrum i bezpo-
średnim sąsiedztwie innych go-
spodarstw, dla nikogo nie sta-
nowi to problemu, w Polsce jest 
przyjęte 250 m od  najbliższych 
siedlisk ludzkich. Co jest czysto 
teoretycznym parametrem, po-
nieważ wg przepisów, oddziały-
wanie inwestycji i tak musi się 
zamknąć w ramach działki, na 
której powstaje. Ale chyba nie 
będziemy zanudzać czytelników 
DN takimi dywagacjami i inter-
pretacją przepisów. 

Jak wiadomo pana Firma na-
zywa się   „Pro-Fur Farm Equ-
ipment  i zajmuje się, jak to pan 
określił   obsługą oraz wyposa-
żeniem ferm zwierząt futerko-
wych – to trudna branża? 

Jak pewnie zdążył się pan zo-
rientować, sama branża nie jest 
zbyt popularna medialnie, o 
czym pewnie nie raz można było 
się przekonać na łamach pra-

sy czy TV. Polska, jako rynek w 
branży futerkowej aplikuje bar-
dzo wysoko, bo na obecną chwi-
lę plasujemy się na III-IV miej-
scu w światowej produkcji skór 
norczych. I należy dodać, że ho-
dowla ta ma u nas w kraju dłu-
goletnie tradycje, co pozwala 
obok ilości, osiągać bardzo wy-
soką jakość w tej dziedzinie.  Z 
punktu widzenia gospodarcze-
go, branża ta utylizuje produkty 
uboczne przemysłu spożywcze-
go, daje zatrudnienie, odprowa-
dza podatki i jako jedna z nie-
wielu w kraju ma dodatni bilans 
exportu, czyli przyczynia się do 
napływu dewiz do Polski. Należy 
pamiętać również, że obok ferm, 
funkcjonuje cala masa dostaw-
ców i podwykonawców, z firma-
mi i hurtowniami budowlany-
mi na czele. Jeżeli chodzi o inne 

kraje, to jak wspominałem w 
grupie największych producen-
tów znajduje się Dania, Holan-
dia, Canada, USA, Chiny, kraje 
nadbałtyckie.

 A rosja? 
Kiedyś była, ale już nie jest. 

Istnieją tam oczywiście fer-
my, ale aktualnie Rosja, to obok 
Chin głównie odbiorca skór fu-
terkowych.

Może zatem bardziej kon-
kretnie i szczegółowo o waszej 
usłudze czy produkcji...? 

Firma PRO-FUR FARM 
EQUIPMENT jest wiodącą pol-
ską firmą, zajmującą się kom-
pleksową obsługą i profesjonal-
nym wyposażeniem ferm zwie-
rząt futerkowych. Jest gwarancją 
jakości dla profesjonalistów w 
hodowli, o czym świadczy fakt, 
że współpracują z nami najwięk-
si producenci skór zwierząt fu-

terkowych w kraju i na świe-
cie. Bazując na naszych wła-
snych doświadczeniach, testu-
jąc i sprawdzając nasze produk-
ty na własnych fermach norek i 
szynszyli, możemy być pewni, że 
sprzedajemy klientom produk-
ty najwyższej jakości w polskich 
cenach, które spełnią ich oczeki-
wania, zaoszczędzają czas i po-
zwalają osiągać najlepsze efekty 
w ich własnej hodowli. W 2011 
roku nasza firma zrealizowa-
ła duży projekt współfinanso-
wany z Unii Europejskiej, który 
na dzień dzisiejszy pozwala nam 
na zaoferowanie produktów naj-
wyższej jakości, przeznaczonych 
do wyposażenia ferm: norek, li-
sów, szynszyli. Stosujemy w pro-
dukcji najwyższej jakości mate-
riały, głównie stal nierdzewną. 
Obecnie dzięki projektowi Unii 

Europejskiej, firma produkuje w 
nowoczesnej hali, wyposażonej 
w najwyższej jakości linię tech-
nologiczną. Firma PRO-FUR 
została wyróżniona również w 
12 Ogólnopolskiej Edycji Ran-
kingu, najbardziej dynamicz-
nych małych i średnich firm, i 
spośród 119 firm w wojewódz-
twie zachodniopomorskim, jako 
13 otrzymała GAZELE BIZNE-
SU. Obecnie produkty marki 
PRO-FUR znane są w całej Eu-
ropie, o czym świadczy fakt, iż 
naszymi odbiorcami są hodow-
cy z: Litwy, Łotwy, Estonii, Da-
nii, Finlandii, Holandii, Szwecji, 
Czech, Rosji, Grecji, Hiszpanii, 
Białorusi, Ukrainy, Włoch i Is-
landii.

Przy tak dużej produkcji za-
trudnienie w pana firmie jest 
pewnie jednym z większych w 
tym mieście? 

W chwili obecnej w firmie 
PRO-FUR zatrudniamy 80 osób.

To imponujące... i dowo-
dzi, że słusznie jest pan po-
strzegany za jednego z najbar-
dziej wpływowych i poważnych 
przedsiębiorców w Nowogar-
dzie...? 

To chyba gruba przesada, a te 
informacje słyszę po raz pierw-
szy od pana? (uśmiech). Nie 
uważam się za człowieka wpły-
wowego, teoretycznie osoby 
wpływowe, to osoby mające i 
wywierające wpływ na osądy in-
nych ludzi, myślę, że to przede 
wszystkim liderzy czy przywód-
cy polityczni, mogę się z tym 
stwierdzeniem utożsamiać, jed-
nak jest mi ciężko się z tym zgo-
dzić, ale, że jestem w grupie po-
ważnych przedsiębiorców, to 
bardzo miło mi to słyszeć.  Jest 
prawdą, że staram się  udzielać   
towarzysko, ale głównie  wśród 
grona swoich znajomych… I 
proszę mi wierzyć, że na takich 
spotkaniach unika się tematów 
pracy itp., co do działalności go-
spodarczej, to wychodzę z zało-
żenia, że jeżeli prowadzi się ja-
kiś biznes, to trzeba go rozwi-
jać i robić wszystko, by nie stał 
on w miejscu. Bo jeżeli tego nie 
zrobimy, to zostaniemy podda-
ni ostrej weryfikacji czy to przez 
środowisko biznesowe, czy też 
rynek, co oznacza, że ostatecznie 
możemy pozostać w tyle. Czyn-
nik rozwojowy jest niezbędny 
w businessie, gdyż jest on od-
powiedzialny za kondycję firmy 
oraz zatrudnionych w niej pra-
cowników. Pozostaje jeszcze ja-
kiś czynnik emocjonalny i wła-
sny status życia, który  jeżeli nie 
wzrasta, to bardzo szybko może 
spaść, a człowiek jest tak skon-
struowany, że bardzo ciężko go-
dzi się na coś gorszego niż już 
posiadał.

Kiedy w roku 1999 zaczął 
pan swoją działalność i zara-
zem przygodę zawodową, przy-
puszczał pan, że będzie ona aż 
taka emocjonujący? 

Uściślając, swoją działalność 
rozpocząłem jeszcze na studiach 
w 1986 roku, i była to niewiel-
ka ferma szynszyli, która funk-
cjonuje do dzisiaj, oczywiście 
w dużo innej skali niż to miało 
miejsce na początku. Natomiast 
firma PRO-FUR FARM 
EQUIPNENT powstała 13 

Siedziba firmy to nowoczesny design oraz wysoka technologia produkcji wyrobów maszyn 
produkcyjnych - mówi Robert Mieleńczuk

Pracownicy podczas pracy  na hali montażowej
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lat temu. Początek to odci-
ski na rękach i wyproduko-

wane kilka klatek dla szynszyli. 
Następnie zatrudnienie pierw-
szych dwóch pracowników, i tak 
poszło... Efekt jak widać. Wra-
cając do   branży futerkowej,  jest 
to   branża jeszcze bardzo mło-
dą, bo datowana na mniej więcej 
100 lat. Więc w odniesieniu do 
innych wielowiekowych profesji 
hodowlanych czy innych  dzia-
łalności, jeszcze raczkuje, dlate-
go w tej działalności jest tak wie-
le  do  zrobienia i myślę, że    nie 
jest aż tak  ciężko dostać się na   
szczyt. I w  tym miejscu wraca-
jąc do pańskiego pytania, odpo-
wiedź jest prosta: stawia sobie 
człowiek zadanie, sam się nakrę-
ca i robi wszystko żeby je zreali-
zować - i to są chyba te emocje o 
których rozmawiamy. Inne emo-
cje o które jestem często nagaby-
wany, mogą być związane z kwe-
stią moralną. Ale tak to jest, że 
każde zwierzę hodowlane kiedyś 
musi zginąć, czy to będzie kur-
ka, świnka, cielaczek, czy właśnie 
norka, nie bądźmy hipokrytami, 
że kiedyś będzie inaczej....

Te emocje sięgnęły zenitu w 
2011 roku, kiedy to w maju w 
miejscowości Ostrzyca odbyło 
się spotkanie w sprawie planów 
budowy fermy norek. Udział w 
nim wzięli mieszkańcy 3 wsi, 
radni oraz burmistrz Nowogar-
du. Wszyscy oczywiście szukali 
kompromisu, którego ostatecz-
nie panu nie udało się osiągnąć?

Potwierdzam, że uczestniczy-
łem wraz z moim wspólnikiem w 
tym spotkaniu i nie ukrywam, że 
mieliśmy z tym terenem jakieś 

nadzieje i plany inwestycyjne. Na 
chwilę obecną korzystając z oka-
zji mogę poinformować, że wy-
cofaliśmy się z realizacji projektu 
na tym terenie. Na dzisiaj środ-
ki finansowe zostały przesunięte 
do innych gmin, gdzie realizu-
jemy takie inwestycje,   aktualne 
zatrudnienie na etapie budowy 
przekracza 150 osób, nie wlicza-
jąc w to firm podwykonawczych. 
Podatki też zostaną w tamtych 
gminach. W odniesieniu  do bu-
dowy fermy  koło Ostrzycy, oso-
biście uważam, że jest to dobry 
teren pod taką właśnie budowlę. 
Myślę, że wiele nieporozumień 

wynika z nieświadomości opo-
nentów i innych osób zaangażo-
wanych w protest, według mnie 
nie dysponowali w tym temacie 
wystarczającą wiedzą .Ponadto 
czy przy tym bezrobociu, które 
mamy, czy nie przydałoby się do-
datkowych 40 miejsc pracy? Ta-
kie postępowanie jest dla mnie 
kompletnie niezrozumiałe, bo na 
terenie innych państw Unii, takie 
inwestycje mają zielone światło, 

wręcz ich realizacja jest dofinan-
sowana ze środków UE. Potwier-
dzeniem tego są inwestycyjne 
projekty w Estonii, na Łotwie, Li-
twie i Grecji, których podwyko-
nawcą jest  Pro-Fur.   Natomiast 
tu w Polsce, cóż, to zwierzę zwa-
ne  norką ma zupełnie niesłusz-
nie przesadnie czarną opinię. W 
mojej ocenie  negatywne emocje 
i konotacje polityczne norki ho-
dowlanej, to wielkie zło dla bran-
ży i rolników, którzy mogliby 
przekwalifikować swoje gospo-
darstwa tak, jak to miało miej-
sce w Danii, Finlandii czy Ho-
landii, a nie czekać na dotacje z 

Unii, które dzisiaj są, ale czy będą 
jutro...?  Kolejna sprawa, to kwe-
stia  polityki europejskiej,  krajo-
wej i tej małej lokalnej. Politycy 
na bazie negowania takich inwe-
stycji,  zbierają sobie słupki po-
parcia. Jak pan wie, żyjemy teraz 
w świecie rankingów, i to mnie 
przeraża, że jakiś słupek może 
być ważniejszy od wyników eko-
nomicznych, nie rozumiem tego 
i się z tym nie zgadzam. Moim 

Jeden z pracowników podczas montażu klatki

„Dzień Kosmonauty”  
w Zielonym Przedszkolu

Dnia 12 kwietnia, o godzinie 9 
rano, 6-latki ze wszystkich nowo-
gardzkich przedszkoli, zawitały do 
naszego przedszkola, na konkurs 
wiedzy o Kosmosie, zorganizowany 
w związku z „Dniem Kosmonauty”, 
a obchodzonym po raz pierwszy w 
Zielonym Przedszkolu. Aula przed-
szkola zmieniła się w galaktykę peł-
ną gwiazd, kosmicznych pojazdów 

oraz zielonych ufoludków. Zielone 
Przedszkolaki przywitały swych go-
ści wesołą piosenką „Ufoludki”, a na 
rozpoczęcie - Pan Leszek Szpon, w 
roli wodzireja - rozweselił wszystkie 
dzieci skoczną muzyką, oraz odpa-
leniem święcącej i dymiącej rakiety 
kosmicznej. Jedną z atrakcji tego ko-
smicznego dnia była gościnna wizy-
ta Pani Basi Papuszki - nauczycielki 

fizyki, która w bardzo ciekawy spo-
sób opowiedziała dzieciom różne 
ciekawostki o kosmosie. Za pomo-
cą makiety naszego układu słonecz-
nego, dzieci zapoznały się z nazwa-
mi planet, księżyców oraz najwięk-
szych gwiazd obecnych w naszej ga-
laktyce. Po tych wszystkich atrak-
cjach, przedszkolaki uraczyły się 
pysznym i zdrowym sokiem z mar-
chewki i pomarańczy, przygotowa-
nym specjalnie na przybycie gości, 
a następnie rozpoczął się kulmina-
cyjny moment „Dnia Kosmonauty” 
- konkurs!!! Zadania oraz pytania 
Konkursowe były bardzo trudne, ale 
mądre przedszkolaki poradziły so-
bie z nimi znakomicie. Wszyscy zo-
stali zwycięzcami! W nagrodę dzieci 
otrzymały słodki poczęstunek-owo-
cowe cukierki oraz przybory do ry-
sowania. Mamy nadzieję, że w przy-
szłym roku spotkamy się znów w 
Zielonym Przedszkolu, aby obcho-
dzić „Dzień  Kosmonauty”.

Dagmara Roziewicz

rankingiem są wyniki firm w 
których działam, ilość zatrudnio-
nych pracowników   i ich zado-
wolenie. Nie będę udawał filan-
tropa, ale moim zdaniem, tylko 
dzięki takiemu myśleniu, współ-
pracy z lojalnymi partnerami i 
zatrudnianiu oddanych pracow-
ników, można myśleć o przyszło-
ści i zarabianiu pieniędzy.

Jednak ludzie obawiają się 
też uciążliwości, dlatego może 
tamtejsza społeczność powie-
działa pana projektowi oraz 
miejscom pracy jednak - nie? 

Myślę, że głównie dlatego, że 
dokładnie nie zgłębili tego tema-
tu i nie chcieli się dowiedzieć, 
na   czym polega taka inwestycja. 
Wtedy  na spotkaniu w Ostrzycy 
czekały  dwa autokary w celu wy-
jazdu na istniejącą  fermę. Chęt-
nych do wyjazdu  brakowało. Na 
zadane pytanie: kto ze zgroma-
dzonych  oponentów był na fer-
mie - wstała jedna osoba, ale aku-
rat ten pan był zwolennikiem in-
westycji. Mówią nie, ale nie mają 
ku temu konkretnych powodów. 
Wiem jednak, że właściciel grun-
tu stara się o takie pozwolenie, i 
jeżeli tylko będzie wytrwały, to 
takie pozwolenie powinien otrzy-
mać, bo nie występują żadne prze-
słanki prawne, które by umoż-
liwiały zablokowanie tego stanu 
rzeczy. Według mojej   skromnej 
wiedzy,   prawo w tym kraju sta-
nowione  jest w Warszawie przy 
ul. Wiejskiej, a nie w świetlicy w 
miejscowości Ostrzyca.

Jeszcze inni przeciwnicy bu-
dowy ferm norek, czyli organi-
zacje ekologiczne, w manifesta-
cjach czy to większej czy mniej-
szej rangi np. tej przed Urzę-
dem w Nowogardzie, dość wy-
raźnie wyrażali też swoje nieza-
dowolenie... 

Pamiętam tą akcję, miałem 
okazję obserwować ją osobi-
ście. Ale czy ta akcja organizacji 
„Otwarte Klatki”, mogła być ja-
kimś znaczącym protestem pod 
Ratuszem? Był jeden prowodyr 
oraz kilka zagubionych młodych 
6 osób, które niezręcznie wycią-
gały namalowane plakaty i wy-
daje mi się, że nie do końca ze 
świadomością, co na nich jest? 
Żaden z tych młodych ludzi nie 
był nigdy na żadnej fermie, a ich  
dietą był „szczaw”- do czego ofi-
cjalnie agitowali,  nie przeczę, że 
te osoby mogą wyznawać jakąś 
ideę ochrony praw zwierząt czy 
środowiska. Ale czy w skali  kil-
kuset rodzin utrzymujących się 
dzięki funkcjonowaniu branży 
futerkowej w naszej gminie, tych 
parę osób dodam bardzo mło-
dych,  jeszcze przed zderzeniem 
z brutalną rzeczywistością,   bi-
lans i szala słuszności nie prze-
chyla się w kierunku tych rodzin, 

którym dajemy pracę. Dlatego 
pan wybaczy, ale nie poświęcam 
swojego cennego czasu na takie 
drobne incydenty. Co do tych 
niby obrońców zwierząt, to pro-
szę mi wybaczyć, ale dla mnie to 
nie są żadni obrońcy, lecz ekoter-
roryści. Ale to już temat wykra-
czający poza ramy naszej rozmo-
wy.

Zbliżając się do końca wywia-
du, nie wyobrażam sobie, aby 
pana nie zapytać o perspektywy 
firmy oraz kwestie, które sta-
wiałem również pana poprzed-
nikom w moich wywiadach 
do tej rubryki - na myśli mam 
oczywiście gminne podatki?

Co do rozwoju firmy, mam tu-
taj na myśli firmę PRO-FUR,  to 
jesteśmy na takim etapie, że nie 
przewidujemy jakichś wielkich 
inwestycji, gdyż wszystkie moż-
liwe aby sprostać branży zostały 
już poczynione. Oczywiście czasy 
są niepewne. Dlatego nie jest po-
wiedziane, że firma będzie funk-
cjonować wiecznie, a głównym 
powodem nie są względy biz-
nesowo-ekonomiczne, lecz bar-
dziej te polityczne, które nieste-
ty zwyczajnie spędzają mi sen z 
powiek, nawet w dobrych bizne-
sowo dla firmy  czasach. Powiem 
wprost, firma nie boi się ekono-
mii, lecz nieprzewidzianych czę-
sto dziwnych i niezrozumiałych 
decyzji,  zapadających gdzieś w 
ławach sejmowych, na które nie 
mamy wpływu, mam tu na my-
śli całą branżę hodowli zwierząt 
futerkowych. Co do podatków 
gminnych i innych wszelkiego 
rodzaju obciążeń fiskalnych, z 
punktu widzenia płatnika są one 
zawsze zbyt wysokie. Osobiście 
wolę koncentrować się na przy-
chodach, a kwestie walki o ob-
niżenie obciążeń fiskalnych dla 
przedsiębiorców, wolę zdecydo-
wać jak pan wspominał, na oso-
by wpływowe, i trzymam kciuki 
za ich działania.

Firma funkcjonuje non stop, 
ale czy w związku z tym pan czy 
małżonka jeszcze dysponujecie 
czasem wolnym? 

Spodziewałem się tego pytania 
i myślałem, co mam panu odpo-
wiedzieć. A dlatego, że mam wie-
le zainteresowań na które nie-
stety przeznaczam  zbyt mało 
czasu.   Dlatego proszę mi uwie-
rzyć, że każdy zagraniczny wy-
jazd, to również jakieś przyszło-
ściowe projekty i realizacja ma-
rzeń. Pozwolić sobie na takie czy 
inne podróże, mogę tylko dzięki 
wspaniałym partnerom, pracow-
nikom i współpracownikom. Ko-
rzystając z okazji chciałem im za 
to wszystko serdecznie  podzię-
kować, jak i panu redaktorowi za 
poświęcony mi czas.    

Rozmawiał: Jarek Bzowy 
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Sezon kolarski wystartował w Podgórzynie

Chrabąszcze zdominowali podium
remigiusz Komisarek zwyciężył, natomiast Piotr Sowiński zajął 2 miejsce, a Jakub Ubych 3 w Ogólnopolskim Kryterium Ulicznym o 
Puchar Wójta Gminy Podgórzyn. Wcześniej kolarze z Nowogardu stawali na podium w „czasówkach”.

Wyścig kolarski w Podgórzy-
nie (woj. dolnośląskie), odby-
wał się 27-28 kwietnia. Trener 
Ryszard Posacki zabrał ze sobą 
trzech zawodników: w katego-
rii Junior młodszy wystartował 
Remigiusz Komisarek, nato-
miast pośród Młodzików za-
prezentowali się Piotr Sowiń-
ski i Jakub Ubych. Pierwsze-
go dnia odbyła się „Czasówka 
Karkonoska” I edycja Czasów-
ki Sudeckiej. Trasa Podgórzyn-
-Przesieka na której odbyła się 
jazda indywidualna na czas, 
charakteryzuje się niebywa-

le stromym podjazdem, który 
przysparza problemów nawet 
bardziej doświadczonym ko-
larzom. W czasówce, świetnie 
się zaprezentowali nowogardz-
cy młodzicy, Piotr Sowiński 
uzyskał 2 czas, natomiast Ja-
kub Ubych uplasował się na 6 
miejscu. Natomiast w katego-
rii Junior Młodszy, Remigiusz 
Komisarek uzyskał 6 lokatę. 
Następnego dnia przyszła pora 
na Ogólnopolskie Kryterium 
Uliczne o Puchar Wójta, Gmi-
ny Podgórzyn. Młodzicy So-
wiński i Ubych wspólnie zmie-

rzali w kierunku mety i zdołali 
zająć miejsca na podium! Piotr 
Sowiński przyjechał na dru-
gim miejscu, natomiast Jakub 
Ubych stanął na najniższym 
stopniu podium. W katego-
rii Junior Młodszy, Remigiusz 
Komisarek ciężko zapracował 
na pierwsze i miejmy nadzieję 

nie ostatnie zwycięstwo w tym 
roku. Od początku wyścigu 
Komisarek rywalizował z jed-
nym z rówieśników, przed fini-
szem wyprzedził przeciwnika, 
i mimo ambitnego ataku, nie 
pozwolił już się dogonić. Ko-
lejną okazję do potwierdzenia 
swojej wysokiej formy „Chra-

bąszcze” dostaną 3-5 maja, 
wówczas w Kluczborku roze-
grany zostanie XL Jubileuszo-
wy Międzynarodowy Wyścig 
Kolarski Juniorów Młodszych 
„Po Ziemi Kluczborskiej i Ole-
skiej”. 

KR

Remigiusz Komisarek na najwyższym stopniu podium po wyścigu w 
Podgórzynie

Podium w kategorii młodzik, na 2 miejscu Piotr Sowiński oraz Ja-
kub Ubych na 3 stopniu podium

Remigiusz Komisarek tuż przed metą w morderczej walce o 1 miejsce

Roszady w nowogardzkiej oświacie 

Nowy dyrektor SP 4 
Nowym dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowogardzie im. Jana Pawła II, zo-
stała Beata Kuligowska. Zastąpi ona na tym stanowisku Magdalenę Zarębską-Ku-
leszę. Konkurs na to stanowisko odbył się w miniony piątek w ratuszu miejskim. 

Burmistrz ogłosił konkurs 
mimo, że rady pedagogicz-
ne i rodziców placówki złoży-
ły wniosek o przedłużenie ka-
dencji obecnej dyrektor. Do 
konkurs, oprócz Magdaleny 
Zarębskiej – Kuleszy,  przy-
stąpiły jeszcze dwie osoby po-
chodzące z gminy Nowogard: 

Beata Kuligowska pracująca 
obecnie w Szkole Podstawowej 
nr 2 w Goleniowie i Sebastian 
Wypych – nauczyciel, były dy-
rektor Centrum Żeglarskiego 
w Szczecinie.  

Po ocenie formalnej złożo-
nych dokumentów, komisja 
rozpoczęła przesłuchania kan-
dydatów. Po kilku godzinach 
(konkurs przedłużył się o po-
nad 1,5 godziny), zaproszo-
no kandydatów na  ogłoszenie 
wyników. Okazało się, że wy-
grała Beata Kuligowska. Z na-
szych informacji wynika, że 
za jej kandydaturą zagłosowa-
ło sześciu z dziewięciu człon-
ków komisji konkursowej tj. 
trzy głosy z ramienia UM, dwa 
z Kuratorium Oświaty i jeden 
Związek Nauczycielstwa Pol-
skiego. Pozostali, którzy mieli 

po jednym głosie tj. Solidar-
ność nauczycielska, Rada Ro-
dziców i Rada Pedagogiczna 
SP 4 - nie poparli kandydatu-
ry. Tuż po ogłoszeniu wyni-
ków, nowa dyrektor nie ukry-
wała swojego zadowolenia ze 
zwycięstwa. 

Jestem bardzo szczęśliwa. 
Swoje obowiązki obejmę od 
dnia 1 września 2013- komen-
towała  w pośpiechu opuszcza-
jąc ratusz, ze swoją koleżanką, 
przewodniczącą ZNP w No-
wogardzie, Stanisławą Jakub-
czak. 

Tego dnia zgodnie z zapo-
wiedzią, odbyły się jeszcze dwa 
konkursy. Pierwszy na dyrek-
tora SP w Wierzbięcinie, drugi 
Przedszkola nr 3 w Nowogar-
dzie. Oba nie zostały rozstrzy-
gnięte z powodów formalnych. 

Mają być ogłoszone w najbliż-
szym terminie. 

To nie koniec emocji związa-
nych z personalnymi roszada-
mi  w nowogardzkiej oświacie.  
W czerwcu tego roku, koń-
czą się kadencje dyrektorów 
dwóch kolejnych szkół tj. Ire-
ny Juszczyk z Gimnazjum nr 3 
na ul. Gen. Bema i Sebastiana 
Szymańskiego ze Szkoły Pod-
stawowej nr 1 przy ul. Woj-
ska Polskiego. Z informacji 
do których dotarł DN wynika, 
że rady pedagogiczne i rodzi-
ców obydwu placówek złożyły 
wniosek do burmistrza o „bez-

konkursowe”  przedłużenie ka-
dencji ww. dyrektorom (po-
dobnie, jak w przypadku SP nr 
4).  Dokumenty utknęły jed-
nak w ratuszu. 

- Decyzja co do formy po-
wierzenia stanowiska dyrekto-
ra Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Nowogardzie oraz Publiczne-
go Gimnazjum nr 3 w Nowo-
gardzie zostanie podjęta w póź-
niejszym terminie - informuje 
Marlena Marchewka, kierow-
nik Wydziału Edukacji, Zdro-
wia, Kultury i Sportu w UM 
Nowogard. 

Marcin Simiński 

Magdalena Zarębska-Kulesza, tuż przed 
wejściem do sali, gdzie odbywał się konkurs 
na dyrektora SP 4. 

Beata Kuligowska (po prawej) w pośpiechu opuszcza ratusz tuż po ogłoszeniu wyników 
konkursu na dyrektora SP 4. Towarzyszy jej przewodnicząca ZNP w Nowogardzie. 
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Zasłużona wygrana w Dolicach

Mamy Lidera!
Pomorzanin Nowogard wraca na szczyt tabeli, po sobotnim zwycięstwie nad Unią Dolice 2:0. 
Goście całkowicie zdominowali swoich rywali i panowali na boisku. Dwoma bramkami popi-
sał się Maciej Gołdyn - asystował mu Maciej Dobrowolski. Nowogardzcy piłkarze nie mają dużo 
czasu na odpoczynek, gdyż już w najbliższą środę czeka ich kolejny ciężki mecz.

Unia Dolice - Pomorzanin Nowogard 0:2 (0:1) `Maciej Gołdyn 16 min, 63 min
Skład Pomorzanina - Mateusz Krupski - Michał Soska, Konrad Winczewski, Paweł Łuczak, Natan Wnuczyński - Ma-

ciej Dobrowolski, Gracjan Wnuczyński, Dawid Langner, Dominik Wawrzyniak (Kamil Lewandowski), Maciej Gołdyn - 
Krystian Miklas (c). 

Pomorzanin Nowogard wra-
ca na pozycję lidera w Woje-
wódzkiej Okręgówce, którą 
stracił w 15 kolejce rundy je-
siennej. Wszystko za sprawą 
dobrego występu na boisku 
w Dolicach, oraz porażki Od-
rzanki Radziszewo. W sobo-
tę Pomorzanin szybko „usta-
wił” sobie zespół przeciwnika, 
pierwsze 15 minut przyniosło 
kilka groźnych sytuacji. Pierw-
si zaatakowali gospodarze, któ-
rzy już w 2 minucie mogli ob-
jąć prowadzenie po dośrodko-
waniu z lewej strony i strzale 
głową. W odpowiedzi w 5 mi-
nucie Dobrowolski wrzucił na 
pole karne do Gołdyna, jednak 
jego strzał z powietrza o cen-
tymetry minął bramkę Unii. 
Duet Dobrowolski - Gołdyn 
zdecydowanie wyróżniał się na 
boisku, potwierdzić to może 
„książkowa” akcja z 16 minuty. 
Dobrowolski otrzymał poda-
nie na prawym skrzydle w od-
ległości 30 metrów od bram-
ki, zatrzymał się, przełożył 
piłkę na lewą nogę, i idealnie 
wrzucił futbolówkę na 7 metr 
za plecy obrońców. Defenso-
rzy Unii nie upilnowali Goł-
dyna, któremu pozostało skie-
rować piłkę obok bezradnego 
golkipera gospodarzy. Pomo-
rzanin idzie za ciosem. W 20 
minucie istny bilard w polu 
karnym. Soska potężnie ude-
rzył z około 25 metrów z rzu-
tu wolnego, bramkarz „wyplu-
wa” piłkę przed siebie, dopada 
do niej Langner - jego strzał z 

trudem broni golkiper Unii, 
Langner poprawia, i jest za-
blokowany, futbolówka szczę-
śliwie trafia pod nogi Gołdy-
na, który w ostatniej chwili 
zostaje powstrzymany. W od-
powiedzi kolejne dośrodko-
wanie w wykonaniu miejsco-

wych, jednak bez skutku. W 
35 minucie jeszcze jedna oka-
zja Unii, groźny strzał zza pola 
karnego mija bramkę strzeżo-
ną przez Mateusza Krupskie-
go. 2 połowa rozpoczyna się 
od najlepszej okazji dla Dolic. 
W 48 minucie ładnym dośrod-
kowaniem popisał się pomoc-
nik gospodarzy, piłka minęła 
linię defensywy Pomorzanina, 
na szczęście napastnik z Do-

lic nie zdołał zmienić kierun-
ku jej lotu stojąc przy bramce 
gości. W odpowiedzi Pomo-
rzanin wykonywał dwa rzuty 
wolne z około 20 metrów, naj-
pierw Dobrowolski, a następ-
nie Gołdyn- za słabo uderzali 
na bramkę gospodarzy. W 59 

minucie przed utratą bramki, 
zespół ratuje Krupski. Dośrod-
kowanie i zamieszanie w polu 
karnym, piłka nieuchronnie 
zmierza na głowę rywala, któ-
remu pozostało jedynie ją trą-
cić, w ostatniej chwili Krupski 
„zgarnia” rywalowi piłkę wy-
bijając ją na róg. 2 minuty póź-
niej kolejna książkowa akcja 
nowogardzkich piłkarzy. Szyb-
ka kontra, piłka na środek do 
Gołdyna, ten się rozejrzał i po-
dał w uliczkę do Miklasa, któ-
ry znalazł się w sytuacji sam na 
sam i został „wycięty” w polu 
karnym. Efekt mógł być je-
den, arbiter wskazuje na „wap-
no”. Do piłki podszedł Konrad 
Winczewski, uderzył w prawy 
róg bramkarza, jednak za mało 
precyzyjnie i ku uciesze miej-
scowych kibiców - ten popisu-
je się ładną paradą wybijając 
piłkę na rzut różny. To jednak 
nie koniec... Dośrodkowuje 
Langner, zamieszanie i kolej-
ny rzut rożny z drugiej strony 

boiska. Tym razem w naroż-
niku boiska piłkę ustawił Do-
browolski. Posłał wysokie do-
środkowanie na długi słupek, 
tam już czekał zamykający ak-
cję Gołdyn, który w niekon-
wencjonalny sposób- strzałem 
kolanem z pola bramkowego, 
ustala wynik meczu na 2:0.   Z 
Unii totalnie zeszło powietrze 
i pewnym już było, że Pomo-
rzaninowi nikt tego zwycię-
stwa nie odbierze. Po raz ko-
lejny dobry występ zalicza Do-
browolski, Gołdyn popisał się 
wysoką skutecznością, para 
stoperów Soska – Winczewski, 
od początku rundy nie popeł-
nili poważnego błędu. Na po-
chwałę jednak zasługuje cały 
zespół, gdyż tego dnia piłka-

rze pozostawili sporo serca i 
zdrowia na boisku, zawodnicy 
Unii Dolice nie oszczędzali go-
ści, a arbiter zapomniał chyba 
zabrać na mecz kartki. Miej-
my nadzieję, że nikt nie naba-
wił się poważnej kontuzji (naj-
bardziej oberwał Gołdyn, któ-
ry dwukrotnie potrzebował 
pomocy medycznej i wciąż był 
„wycinany”), gdyż już w środę 
kolejny rywal na drodze do IV 
ligi. 1 maja o godzinie 15:00 na 
stadionie w Nowogardzie, Po-
morzanin podejmował będzie 
5 zespół w tabeli - Zorzę Do-
brzany. Przy artykule komplet 
wyników, tabela oraz zapo-
wiedź 21 kolejki.

KR

Liga Okręgowa Szczecińska 2012/2013
20 kolejka:
Ina Ińsko - Stal Lipiany   1:1
Victoria Przecław - Polonia Płoty  2:2
Ehrle Dobra Szcz. - Iskierka Szcz.-Śmierd. 1:2
Zorza Dobrzany - Rega Trzebiatów  0:0
Unia Dolice - Pomorzanin Nowogard  0:2
Odra Chojna - Odrzanka Radziszewo  1:0
Świt Skolwin - Klon Krzęcin   4:1
Morzycko Moryń - Piast Chociwel  2:1
21 kolejka; 01.05.2013:
Polonia Płoty - Unia Dolice   (11:00)
Rega Trzebiatów - Ina Ińsko   (11:00)
Klon Krzęcin - Iskierka Szcz.-Śmierdnica (11:00)
Pomorzanin Nowogard - Zorza Dobrzany (15:00)
Odrzanka Radziszewo - Morzycko Moryń (16:00)
Odra Chojna - Ehrle Dobra Szczecińska (17:00)
Piast Chociwel - Victoria Przecław  (17:00)
Stal Lipiany - Świt Skolwin   (17:00) 

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Pomorzanin Nowogard 18 38 33 16 11 5 2
2 Odrzanka AN-MAR Radziszewo 19 38 28 16 11 5 3
3 Świt Skolwin 19 35 32 19 10 5 4
4 Odra Chojna 18 34 35 20 11 1 6
5 Zorza Dobrzany 19 32 29 24 9 5 5
6 Unia Dolice 19 31 46 28 10 1 8
7 Morzycko Moryń 19 31 50 35 9 4 6
8 Piast Chociwel 19 30 24 16 8 6 5
9 Victoria Przecław 19 27 27 29 7 6 6
10 Ina Ińsko 19 25 23 28 7 4 8
11 Klon Krzęcin 19 24 32 56 8 0 11
12 Stal Lipiany 19 23 36 36 6 5 8
13 Polonia Płoty 19 22 36 37 7 1 11
14 Iskierka Szczecin-Śmierdnica 19 20 28 31 6 2 11
15 Ehrle Dobra Szczecińska 19 8 24 51 2 2 15
16 Rega Trzebiatów 19 6 13 54 0 6 13Zawodnicy gospodarzy nie oszczędzali swoich rywali, najbardziej oberwał Maciej Gołdyn 

który po jednym ze starć długo nie mógł się pozbierać

Piłkarze Pomorzanina mają powody do radości, rozegrali dobry mecz i wrócili na pozycję lidera
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Z okazji 
40 rocznicy ślubu 

Bożenie i Jerzemu 
Piechnik

moc gorących i najserdeczniejszych
życzeń

składa syn z rodziną

Z okazji 
40 rocznicy ślubu 

Bożenie i Jerzemu 
Piechnik

moc gorących i najserdeczniejszych
życzeń

składa syn z rodziną

Z okazji Twych 
50-tych urodzin dla

Andrzeja 
Maszyna

dużo zdrowia i radości,
szczęścia w życiu i miłości,

mocy najpiękniejszych 
wrażeń i spełnienia 
wszelkich marzeń

życzą rodzice

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

SP nr 2 w turnieju piłki ręcznej

Finały regionu „B”
reprezentacja dziewcząt i chłopców z SP 2 Nowogard po 
eliminacjach gminnych i powiatowych w piłkę ręczną, ro-
zegrała finały regionu „B”. Dziewczynki zaprezentowały 
się nieco lepiej od chłopców z SP 2, jednak brawa się na-
leżą wszystkim młodym szczypiornistom z Nowogardu.

Chłopcy zajęli IV miejsce, 
natomiast dziewczynki II, co 
dało im awans do półfinałów 
wojewódzkich. Po zaciętej ry-
walizacji, uczennice zajęły IV 
miejsce w powiecie, jedno-
cześnie uzyskując 7-8 miejsce 
w województwie. Szkołę re-
prezentowały: Furmańczyk 

Daria, Mościńska Weronika, 
Krystkiewicz Laura, Klimczak 
Ada, Mikołajczuk Julia, Jesion-
ka Natalia, Pakulska Małgo-
rzata, Tożewska, Julia, Ptaszek 
Natalia, Dygorga Nikola. 

Wszystkim gratulujemy wy-
stępów i życzymy kolejnych 
sukcesów.                           KR

Uczennice SP nr 2 w Nowogardzie wraz ze swoim trenerem
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Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

POLECA OBIADY
Wtorek 30.04
- zupa kalafiorowa
- sznycel po wiedeńsku
Czwartek 02.05
- barszcz ukraiński
- kotlet pożarski
W trakcie trwania 

majówki  -10% 
na wszystkie zestawy 

obiadowe z karty dań.
tel. 91 392 24 24

SKUP ZBOżA  
W REDLE

żyto, pszenżyto
szybka płatność

tel. 603 055 292

REKLAMA
w Dzienniku Nowogardzkim

e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Sprzedam!!!
 recykling ceglany 

oraz betonowy. 
Możliwość dostawy 
do klienta. Miejsce 

składowania Gryfice.

Kontakt 
tel. 609-532-701

Sprzedam drewno 
kominkowe i opałowe

Transport
tel. 691 466 441

Kancelaria  
PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077

Pomorzanin II wygrywa w Mechowie

Gol Prezesa
W niedzielę (28 kwietnia) o godzinie 16:00, 
drugi zespół Pomorzanina w Mechowie ry-
walizował z tamtejszą Gardominką/Polonią 
II. „rezerwowi” wygrywają po bramce samo-
bójczej oraz trafieniu Marcina Skórniewskie-
go. Przewaga nad resztą stawki wciąż wynosi 
6 punktów, zatem awans jeszcze nie jest prze-
sądzony, jednak ciężko wierzyć w to, aby ktoś 

Pomorzaninowi mógł zagrozić.
Gardominka/Polonia II Mechowo - Pomorzanin II Nowogard 0:2 (0:1)
` Samob. ` Marcin Skórniewski
Skład Pomorzanina II: Jacek Malanowski - Jarosław Fijałkowski, Krzysztof Domanowski (c), Ma-

ciej Grzejszczak, Rafał Podbiegło - Marek Podbiegło, Jarosław Kaczmarek, Michał Cyran, Dariusz 
Iwaniuk - Marcin Skórniewski, Dawid Kurek; zmiennicy: Kamil Antonyk, Max Pokorski, Kamil Le-
wandowski, Grzegorz Skrzecz.

Z pewnością najbardziej optymistycznie na-
stawieni kibice z Mechowa nie myśleli o spra-
wieniu niespodzianki. Na ich boisku zawitał Po-
morzanin II, który pewnie zmierza do A-Kla-
sy. Z takich myśli miejscowych kibiców, już w 
1 połowie wyleczyli sami piłkarze gospodarzy, 
strzelając sobie bramkę samobójczą. Wszyst-
ko za sprawą akcji Jarosława Kaczmarka, który 
podał do Fijałkowskiego, podanie obrońcy Po-
morzanina nie fortunnie przeciął jeden z rywa-
li, tym samym trafiając do własnej bramki. Ta-
kim wynikiem zakończyła się druga połowa. 
Piłkarze z Nowogardu kontrolowali wydarzenia 
na boisku, natomiast Malanowski był tego dnia 
pewnym punktem zespołu. Druga bramka była 
autorstwa Marcina Skórniewskiego, który po-

wraca do formy po kontuzji, której się nabawił 
w minionej rundzie. Pomorzanin II przeprowa-
dził składną kontrę, Kamil Antonyk, który w 
drugiej połowie zastąpił Rafała Podbiegło - za-
grał do Skórniewskiego, który płaskim strzałem 
z 14 metrów ustala wynik tego meczu na 0:2. 
Prawobrzeże i Przybiernów nie tracą punktów, 
jednak 6 oczek przewagi stawia nowogardz-
kich piłkarzy w uprzywilejowanej sytuacji. W 
niedzielę przed własną publicznością czeka ich 
mecz z Bałtykiem Międzywodzie, i wszystkie 
znaki na niebie wskazują na to, że podopieczni 
Jarosława Kaczmarka dopiszą sobie kolejne trzy 
punkty. Przy artykule komplet wyników, tabela 
oraz zapowiedź 13 kolejki.  

KR

B Klasa Szczecin gr.1 2012/2013
12 kolejka:
Znicz Wysoka Kamieńska - Zalew Stepnica  1:0  
Bałtyk Międzywodzie - Prawobrzeże Świnoujście 0:1
Huragan Wierzchosław - Jastrząb Łosośnica  1:6
Pomorzanin II Przybiernów - Zieloni Wyszobór 6:1
Gar./Pol. II Mechowo - Pomorzanin II Nowogard 0:2

13 kolejka:
Zalew Stepnica - Zieloni Wyszobór   (04.05; -- || --) 
Jastrząb Łosośnica - Gar./Pol. II Mechowo  (04.05; 16:00)
Prawobrzeże Świnoujście - Znicz Wysoka Kam. (05.05; 12:00)
Pomorzanin II Nowogard - Bałtyk Międzywodzie (05.05; 15:00)
Huragan Wierzchosław - Pomorzanin II Przyb.  (05.05; 15:00)

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Pomorzanin II Nowogard 12 31 42 11 10 1 1
2 Prawobrzeże Świnoujście 12 25 36 24 8 1 3
3 Pomorzanin II Przybiernów 12 25 36 22 8 1 3
4 Jastrząb Łosośnica 12 19 36 20 6 1 5
5 Znicz Wysoka Kamieńska 12 18 26 25 5 3 4
6 Zalew Stepnica 12 16 33 26 5 1 6
7 Bałtyk Międzywodzie 12 13 21 45 4 1 7
8 Gardominka/Polonia II Mechowo 12 12 33 45 4 0 8
9 Huragan Wierzchosław 12 9 18 39 3 0 9
10 Zieloni Wyszobór 12 7 17 41 2 1 9

Transmisje sportowe
Środa, 20:45
FC Barcelona - Bayern Mo-

nachium
Czwartek, 21:05 (mecz do 

wyboru lub w systemie multi)
Benfica Lizbona - Fener-

bahce Stambuł
Chelsea Londyn - FC Basel

Sobota (mecz do wyboru lub 
w systemie multi)

15:45 Śląsk Wrocław - Po-
goń Szczecin

16:00 Manchaster United - 
Chelsea Londyn

18:30 Borussia Dortmund - 
Bayern Monachium

Wydarzenia kulturalne
Wtorek, 18:00
Ga-Ga Zielone Żabki
wstęp 15 zł (przedsprzedaż)/ 

20 zł (w dniu koncertu)
Piątek, 18:00 wstęp- 5 zł
Płytomania - to Wy będzie-

cie selekcjonerami muzyki w 
Kulturalnej! Zabawa polega na 
tym, że przynosicie nagraną 
na płytę (w formacie audio!) 
muzę, którą chcecie usłyszeć! 
Przyjmujemy tylko dobrą mu-
zykę! (Nie bierzcie disco polo i 
hitów prosto z list przebojów!) 
To nic nie kosztuje! Możecie 
za darmo bawić się przy swo-
jej muzyce!

22:00 specjalnie dla Was za-
gra nowogardzki DJ znany 

jako Max-De prosto po po-
wrocie z Amsterdamu, zatem 
przyszykujcie się na gorące 
klubowe granie. 

Sobota, 18:00 wstęp- 10 zł
Laboratorium DJ Twistera
Zapraszamy na piątą od-

słonę, podczas której Twi-
ster przygotuje na Waszych 
oczach miksturę, która porwie 
wszystkich gości na parkiet. 
Niesamowity koncert człowie-
ka z doktoratem z muzycznej 
farmaceutyki z całą pewnością 
zmusi Was do tańca!

Wszystkich serdecznie 
zapraszamy !!!

Dominik Tomczyk  
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SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

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

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

POSIADANY CERTYFIKAT JAKOŚCI
   NA DREWNO KONSTRUKCYJNE

Dom parterowy w stanie 
surowym zamkniętym, 
pełne uzbrojenie  130 m kw. 

+ garaż 36 m kw.
SPrzEDaM
605 548 164

Ogrodzenia,
brukarstwo, 

ogrody, trawniki
www.trawnikizrolki.com.pl

tel. 669 342 893

WARSZTAT SAMOCHODOWY

SZYBY SAMOCHODOWE

PLANDEKINA WYMIAR NA WYMIAR

Profesjonalna naprawa od A do Z

OSOBOWE, CIĘŻAROWE I MASZYNY

Geometria kół, naprawa zawieszenia,komputerowa diagnostyka pojazdu
naprawy blacharskie i lakierniczePrzegląd i naprawa klimatyzacji,

Ul. Nadtorowa 12
tel 91 39 20 131
kom 601860716

Ul. Kilińskiego 26
tel 91 39 25 627
kom 601897368

Sprzedaż, wymiana, naprawa. Wykonujemy usługi na zlecenie ubezpieczalni

Używane i nowe części do wszystkich marek samochodów

Plandeki do samochodów ciężarowych (łódki, firanki),przykrywające
stelaże, przegrody do hal, przyczepy ciągnikowe i samochodowe

UDZIELAMY GWARANCJI
NA WYKONANE USŁUGI

Zarząd Koła 
Miejsko-Gminnego PZW 

organizuje w dniu 

1 maja 2013 r. 

zawody wędkarskie 
sniningowe z łodzi 

na jez. w Nowogardzie. 
Zapisy w sklepie „Wędkarz” 
do dnia 29 kwietnia 2013 r. 

spotkanie zawodników 
o godz. 6.00 koło Neptuna. 

Startowe 7,50 zł
 Zarząd

SPRZEDAM - WYKONAM
palety Euro,

przemysłowe i inne
tel. 885 493 471

„Orliki” wznowiły rozgrywki

Na początek Nowogard
W piątek (26 kwietnia) o godzinie 16:00, najmłodsi adepci Pomorzanina z rocz-
ników 2003-2004,  prowadzeni przez Krystiana Miklasa, rozgrywali swoje me-
cze ligi orlików.     Do Nowogardu zawitali młodzi piłkarze Wybrzeża rewalskie-
go rewal, Gryfa Kamień Pomorski- zabrakło jedynie Fali Międzyzdroje.

W 1 kolejce Szczecińskiej Ligi Orlików gospo-
darzem był Nowogard, na głównej płycie miej-
skiego stadionu walczyli podopieczni Krystiana 
Miklasa, z rocznika 2003-2004 w dwóch skła-
dach, oraz goście z Rewala i Kamienia Pomor-
skiego. Zabrakło jedynie Fali Międzyzdroje, 
gdyż zespół ten nie przyjechał do Nowogardu. 
Rywalizację rozpoczął mecz pomiędzy dwoma 
ekipami gospodarzy. Po zaciętej walce wygrali 
piłkarze Pomorzanina I, występujący w żółtych 
koszulkach. Tego dnia jednak na boisku pano-
wali zawodnicy z Rewala. Najpierw uporali się 
z Pomorzaninem I 0:2, następnie przyszły zwy-
cięstwa z drugim zespołem Pomorzanina 0:3 i z 
Gryfem 3:1. W pozostałych meczach Pomorza-
nin I, i Pomorzanin II nie zdołał zdobyć punk-

tów po porażkach z Gryfem Kamień Pomorski. 
Następne mecze zostaną rozegrane w przyszły 
piątek, wówczas gospodarzem rozgrywek bę-
dzie Rewal. Przy artykule prezentujemy kom-
plet piątkowych wyników.

KR

Liga Orlików:
1 kolejka:
Pomorzanin I - Pomorzanin II  1:0
Pomorzanin I - Wybrzeże Rewal 0:2
Pomorzanin I - Gryf Kamień Pom. 1:3
Pomorzanin II - Gryf Kamień Pom. 1:4
Pomorzanin II - Wybrzeże Rewal 0:3
Wybrzeże Rewal - Gryf Kamień Pom. 3:1

Pierwszy mecz dnia pomiędzy dwoma zespołami Pomorzanina

Jak zazwyczaj w derbowym meczu nikt nie odpuszczał

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Cisy” • ul. Ks.j.Poniatowskiego 7a, 72-200 Nowogard

ogłasza pisemny nieograniczony  
przetarg ofertowy na docieplenie ścian:

–   balkonowej w budynku przy ul. 3 Maja 31a-h, w Nowogardzie
–   frontowej w budynku przy ul. Boh. Warszawy 44a,b w Nowogardzie.
Szczegółowe informacje zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dostępnej 

w biurze Spółdzielni w cenie 10 zł.
Pisemne oferty zawierające : dane oferenta, oferowane składniki cenotwórcze, oświadczenie że 

oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń należy składać w Biu-
rze Spółdzielni w terminie do dnia 17-05-2013r.

Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu  17-05-2013 r. o godz. 12.15

Zamawiający zastrzega sobie prawo:
– prowadzenie dodatkowych negocjacji
– odwołanie przetargu bez podania przyczyn
– swobodnego wyboru oferenta
Bliższych informacji o przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni w godz. 8.00-15.00 lub 

telefonicznie pod  nr 91 39 25 261.
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OGŁO SZE NIA DROB NE
NIERUCHOMOŚCI

• Wynajmę garaż przy ul. Zam-
kowej. 721 039 454

• Sprzedam mieszkanie 66 m2 III 
p. ul 15 Lutego. 695 425 992

• Studio reklamy Vizart wynajmę 
pow. Reklamową 6,5x3m w No-
wogardzie przy ul. Warszawskiej 
11 od 13.06. tel. 605 522 340

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. 
Piłsudskiego 2a. 602 350 301

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 
3. 604 284 597

• Sprzedam lub zamienię na 
mieszkanie duży dom po ka-
pitalnym remoncie na działce 
1400 m2 w miejscowości Glicko. 
Cena 380.000 zł Tel. 692383706 

• Kupię mieszkanie bezczynszo-
we/ niskoczynszowe, min 3po-
kojowe, 60-80m 791443026

• Sprzedam nowe, własnościo-
we, 2 pokojowe mieszkanie, 
58 m kw, na os. Gryfitów. Tel. 
695 264 685

• Do wynajęcia lokal handlowy. – 
660143840 

• Sprzedam działkę budowlaną 
o pow. 1138 m2 w Żdżarach – 
3km od Goleniowa + projekt, 
prąd na działce. Cena 59 tys. zł. 
Tel. 608 673 811

• sprzedam mieszkanie bezczyn-
szowe 62 m2 z zabudowaniami 
i działką 600 655 365

• Sprzedam mieszkanie w No-
wogardzie i Dobrej, tel. 91-
3910010, 607607814

• Dom na wsi 130 m kw. z działką 
25 ar 153 000 zł, tel. 783 534 677

• Sprzedam mieszkanie na wsi. 
Tel. 517 726 665

• Sprzedam działkę ogrodową z 
altanką nr 461 Nowogard, ul. 15 
Lutego, tel. 515 285 619

• Sprzedam pół domu parte-
rowego blisko Nowogardu. 
530 326 198

• SPRZEDAM działkę budowla-
ną zbrojoną 476 m 2, ul: Ko-
synierów cena 79 tys. zł Tel. 
504 069 800.

• KUPIĘ ZA GOTÓWKĘ OBCIĄŻO-
NE NIERUCHOMOŚCI tel. 508 
312 261

• Sprzedam lub zamienię na 
większe kawalerkę 36 m. kw. tel. 
607 602 839

• Sprzedam 2/3 domu w Jeni-
kowie + ziemia 1,13 ha. Tel. 
601 691 908

• Sprzedam mieszkanie 4-po-
kojowe 77 m kw. w Łosośnicy 
w bloku, parterowe, bezczyn-
szowe, ogrzewanie własne. Tel. 
600 037 906

• Sprzedam lub wynajmę 
mieszkanie 2 pokojowe 45,8 
m kw., I piętro, Nowogard. 
Tel. 607 648 049

• Sprzedam sklep w Płotach 
21.000 zł. Pełne wyposażenie. 
Tel. 669 060 659

• Sprzedam mieszkanie 2 pokoje 
wraz z działką. Okolice Nowo-
gardu. Tel. 519 831 511

• DOMY NA WSI – GRUNTY, GO-
SPODARSTWA

• SPRZEDAJEMY, KUPUJEMY. 
TEL. 660 206 833

• Warsztat stolarski kpl. wy-
posażony do wynajęcia. Tel. 
605 336 228

• Sprzedam działki ok.. 8 arowe, 
budowlane w Nowogardzie. 
693850197

• Sprzedam część domu o pow. 
90 m2 z udziałem w 2/3 dział-
ki o pow. 0,25 ha z budynkami 
gospodarczymi w Strzelewie. 
Cena 85 tys. zł. Tel. 503 126 505

• SPRZEDAM – gospodarstwo 
rolne o powierzchni 50 ha z bu-
dynkami inwentarskimi przy-
stosowanymi do chowu trzody 
chlewnej / 1500 szt./. Na terenie 
znajduje się również zbiornik 
na gnojownicę i silosy zbożowe. 
Gospodarstwo położone jest w 
powiecie kamieńskim - zachod-
niopomorskie. Tel. 606356427.

• Sprzedam mieszkanie w Węgo-
rzy. 669 775 546

• SPRZEDAM - nowy dom w 
Nowogardzie 130 m2..Tel. 
663366399

• Sprzedam nowy lokal pod sklep 
spożywczy na os. Gryfitów. tel. 
695 264 594, 695 264 685.

• Działkę pod budowę blisko No-
wogardu 25 ar. Tel. 502 103 432

• Mieszkanie po remoncie do 
wynajęcia. Trzypokojowe w 
ścisłym Centrum miasta na par-
terze, niskie koszty utrzymania. 
Cena do negocjacji. 502  632 
628

• WYNAJMĘ - od zaraz kom-
fortową kawalerkę w nowym 
budownictwie, umeblo-
waną. 850 zł + opłaty. Tel. 
517633434. 

• SPRZEDAM - parter domu z 
piwnicami, duże podwórko 
z garażem.Tel. 600809312, 
604903853.

• OKAZJA – Pilnie sprzedam łóż-
ko piętrowe dla trójki dzieci. 
Stan b.dobry cena 300 zł. Tel. 
500160082. Mogę przesłać fot-
kę 

• Sprzedam garaż przy ul. Ponia-
towskiego 24. Tel. 602 521 671

• Sprzedam roczny garaż blaszak 
I gatunku, idealny na budo-
wę lub na samochód, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340

• Sprzedam mieszkanie 3-po-
kojowe ul. Zamkowa wraz 
z garażem murowanym tel. 
607804921

• Sprzedam mieszkanie 3 poko-
jowe 62 m2. Tel. 600436364

• Do wynajęcia mieszkanie 2 po-
koje. Tel. 793908098.

• WARSZTAT STOLARSKI Z WYPO-
SAŻENIEM DO WYNAJĘCIA.TEL. 
605336228.

• Sprzedam mieszkanie 2pokojo-
we 46m2. 693 344 802

• Wynajmę magazyn (ok. 400 m) i 
garaż. 91 39 21 679

• BUDYNEK - gospodarczy 400 
m2 sprzedam. Tel. 502853573

• Sprzedam mieszkanie bezczyn-
szowe 52 m2. Tel. 511 661 654

• Do wynajęcia mieszkanie 3po-
koje I p. Zamkowa. 665 001 251 

• Działkę siedliskową wraz 
z budynkiem gospodar-
czym na wsi sprzedam. +48 
606 276 773

• Sprzedam dom do remon-
tu ok. Reska, 03ha, garaż 
budynek gospod. Staw, 
sad, 150 tys. do negocjacji. 
504 826 601

• WYNAJMĘ LOKAL 3 POKOJOWY 
FIRMIE.TEL. 607617849.

• SPRZEDAM - Lokal mieszkanio-
wy 2 pokoje w centrum. Tel. 
607617849.

• Wynajmę lokal przystoso-
wany do prowadzenia myjni 
samochodowej oraz wulkani-
zacji z pełnym wyposażeniem 
na ul: Armii Krajowej 46. Tel. 
692683475, 669310804.

• Do wynajęcia dwupokojowe 
mieszkanie. Tel. 695264563.

• Posiadam garaż do wynajęcia 
na ul. Zamkowej. 665 385 302

• Sprzedam działkę ogrodo-
wą 3,5 ar przy ul. 15 Lutego. 
Cena 2000 zł Tel. 530  621  527; 
531 850 405

• Sprzedam mieszkanie przy ul. 
Zamkowej, 68 m2. 695 400 600

• Sprzedam garaż przy ul. Zam-
kowej. 695 400 600

• Sprzedam działkę o pow. 29 a. 8 
km od Nowogardu, woda, prąd 
17 zł/m2 tel. 691 050 537

• Sprzedam działkę na ogrodzie 
nr 2 z widokiem na jezioro. 
664 012 380

• Zaopiekuje się mieszkaniem za 
zamieszkanie w nim i opłaty. 
Tel. 511 079 453

• Sprzedam pawilon handlowy o 
pow. 36 m2 na ul. Wojska Pol-
skiego (teren boiska 1 LO) Tel. 
605 575 488

• Sprzedam mieszkanie 36 m do 
remontu w bloku rodzinnym na 
wsi 10 km od Nowogardu. Tel. 
669929817.

• Sprzedam kawalerkę ul: Wojska 
Polskiego 75, cena -110 tyś. zł. 
płatność w dwóch ratach 60, 
tyś zł, i 50 tyś. zł po okresie 2 lat. 
Tel. 693869595,534002001.

• GARAŻ DO WYNAJĘCIA UL: 
ZAMKOWA.TEL. 508948888.

• SPRZEDAM mieszkanie 2 poko-
je 130.000,-tyś. Leśna + kuchnia 
gratis. Tel. 604908983.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 po-
kojowe. Tel. 793908098.

• Wynajmę mieszkanie Boh. 
Warszawy 60 m2. Cena 550 zł 
+ opłaty. 889 928 444

• Kawalerka do wynajęcia. Tel. 
698548788.

• Sprzedam lub zamienię dom na 
wsi o pow. 96 m kw. + działka 
32 ary z budynkiem (220 tys.) 
na mieszkanie w Nowogardzie 
min. 3 pok. Tel. 798 678 207.

• SPRZEDAM mieszka-
nie własnościowe 3 po-
koje+działka+garaż. Tel. 
605856553,9139503246.

• Do wynajęcia dwupokojowe 
mieszkanie. Tel. 695264563.

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe na wsi 29 m2 wraz z bu-
dynkiem gospodarczym, Cena ; 
40 tyś. zł. Tel. 667956746.

• SPRZEDAM - działkę budowla-
ną przy lesie – Krzywice- 1710 
m2. Aktualny plan zagospo-
darowania przestrzenne-
go : energia, gaz, woda. Tel. 
693162201.

• SPRZEDAM – mieszkanie w 
domu 5 rodzinnym, II piętro 
56,17 m 2 + 2 schowki, komi-
nek, ogrzewanie gazowe, ga-
raż, ogródek na terenie posesji. 
Tel. 607355298.

MOTORYZACJA

• Sprzedam mercedesa Benz, 
automat, benzyna, rok prod. 
1992, poj. 190. Stan b.db. Cena 
3200 do uzgodnienia. Kontakt 
660 229 504

• Sprzedam Audi A6, rok. prod. 
97. Stan b.db. tel. 665 245 667

• Opony używane, markowe, 
różne rozmiary, sprzedam, tel. 
887 766 001

• Sprzedam VW T4, 8-osobowy, 
2,4 D, 1992 rok., przeb. 250.000 
km, cena atrakcyjna, tel. 608 
613 336

• Sprzedam Opla Astrę 1389 
cm3, rok prod. 1998 przebieg 
86 tys. 601  157  822 cena do 
uzgodnienia

• Sprzedam wyposażenie 
warsztatu wulkanizacji. Tel. 
669310804.

• SPRZEDAM - koła do przycze-
py D-47, 825 X 20 i resory. Tel. 
507465448.

• Sprzedam Ford Escord rok 
prod. 1996 silnik 1600 benzyna 
+ LPG. Cena 2000 zł kontakt: 
507 213 230

• Sprzedam Opla Corsę 1.0 
rok prod. 2000 pierwszy wła-
ściciel, cena do negocjacji. 
691 374 003

• Sprzedam motocykl marki Ro-
met Z 125 poj. 125 cm3. Tel. 
502 072 183

• Sprzedam: VW Golf, Ben-
zyna, hak, czerwony, 
5-drzwiowy, nowy akumu-
lator, zadbany, garażowany, 
rok 1993, poj. 1.3, przegląd 
i OC ważne do 21.03.2014 r. 
Tel. 691 020 714

• SPRZEDAM: 2 przyczepy 3,5 t. 
sztywne oraz pług 3 skibowy „ 
Grudziądz” Tel. 692608128.

ROLNICTWO

• Sprzedam zboże, grykę, łubin, 
słomę i siano. 502 853 573

• Sprzedam słomę w snopkach i. 
Tel. 782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL. 783678070

• Sprzedam tanio króliki. 
669 929 717

• ORKA, talerzówka / cięż-
ka/, siew agregatem. Tel 
608013995. 

• Kupię łubin, tel. 668 434 849

• Sprzedam kultywator Formsch-
mit 5,20 podwójny wałek. Cena 
do uzgodnienia tel. 601  860 
644

• Sprzedam siano w kostkach 
małych. 500 835 336

• Sprzedam dwie jałówki Żabów-
ko 18. Tel. 605 092 517

• Sprzedam pług czteroski-
bowy kiverland, przyczepę, 
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OGŁO SZE NIA DROB NE

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Nowość

energooszczędny pro�l

6 komorowy

z 3 uszczelkami

Solarium 
„Ania”

w GaBINECIE 
KOSMEtYCzNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

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

POraDY BEzPŁatNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

SKŁAD 
DREWNA 

BUDOWLANEGO 

KULICE 2A
więźba dachowa, 

krawędziaki, deska, 
łata, kontrłata

Cena producenta
Tel. 726 169 098

ZAPRASZAM

Kino „ORZEŁ”
10.05.2013 godz. 19.00
11.05.2013 godz. 19.00
12.05.2013 godz. 19.00

WEEKEND Z KRÓLEM
Dramat biograficzny, komedia, 

Wlk. Brytania 2013, 95’
12 zł, 11 zł ulgowy, od lat 15

17.05.2013 godz. 19.00
18.05.2013 godz. 19.00
19.05.2013 godz. 19.00

TAJEMNICA  
WESTERPLATTE

Dramat wojenny, Polska, Litwa 
2013, 118’

12 zł, 11 zł ulgowy, od lat 15

25.05.2013 godz. 19.00
26.05.2013 godz. 19.00

PAN LAZHAR
Dramat, komedia, Kanada 2013, 94’

12 zł, 11 zł ulgowy, od lat 15

siewnik mazur, rozsiewacz 
nawozu. 509 389 636

• DRZEWA OWOCOWE I OZDOB-
NE - bardzo duży wybór po-
leca Szkółka w Karsku. Tel. 
606106142. 

• ODDAM - w dobre ręce parkę 2 
m-czne szczeniaczki rasy kun-
del. Tel. 504525966.

• SPRZEDAM – kopaczkę ziem-
niaczaną dwurzędową, redelka 
i sadzarkę.Tel. 661751296.

• Jaja lęgowe kur zielononó-
żek kuropatwianych. 91 39 
20 307

• Pilnie kupię sadzarkę do ziem-
niaków czterorzędową w db 
stanie.697 878 140

• Kupię cielaki.Tel. 608665419.

• Do ciągnika C -360 sprzedam 
podnośnik, zwolnice i oś przed-
nią.Tel. 507465448.

• Sprzedam gołębie garłacze 10 
zł/szt. Tel. 506 184 436

• ROLNICTWO - KARP, KROCZEK 
SPRZEDAM. TEL. 913918297.

USŁUGI

• Firma Usługowa „Zielona”. 
Wynajem sal na: konferencje, 
zebrania, szkolenia. Tel. 91 39 
26 691.

• Usługi transportowe IVECO 
dostawcze + laweta + bus oso-
bowy do 9 os. Tel. 609 931 915, 
607 580 172.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROB-
NE NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA 
RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 
22 70

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

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

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

• Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695  085 
470; 91 39 72 575

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

• AGENCJA REKLAMWA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty., 
bindowanie, wydruki A3-A4 
kolor, ksero A3-A4 - kolor, la-
minowanie A3-A4. Tylko u nas 

największy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Transport BUS-MAX. 784  053 
493

• Usługi remontowo-budowlane, 
docieplenia. 784 053 493

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. 
innych. Wydruki, Ksero, także 
kolor. Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 
700 Lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim). tel 605 522 340. 

• Usługi koparko- ładowarką 
Nowogard. 514172446 

• Nauka j. niemieckiego i an-
gielskiego. Szkoła Języków 
Obcych „GERMANIC” Tel. 
607  545  991, www.niemiecki-
nowogard.pl

• Fast – Driver, tanie usłu-
gi transportowe tel. 
721 230 990

• Organizowanie kuligów kon-
nych Tel.607739866. 

• Remonty mieszkań w środku i 
na zewnątrz - 794 115 153 

• DUR - DACH pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141

• Dachy, docieplenia. 
785 562 104

• Docieplanie budynków, malo-
wanie, szpachlowanie, glazura, 
hydraulika, regipsy, adaptacja 
poddaszy, tel. 600 626268

• TANIE SPRZĄTANIE biur, do-
mów, mieszkań, osiedli, mycie 
okien, porządki w ogrodzie tel. 
721 230 990

• Ocieplenie, remonty i dachy, 
tel. 692 562 306

• Usługi remontowo – budow-
lane wykonam, daję gwa-
rancję na wykonaną pracę. 
608 364 330

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV 
ul: Kazimierza Wielkiego 7, 
tel.913920737 

• Projektowanie konstrukcyjne 
i architektoniczne nadzory i 
porady budowlane, funkcja 
kierownika budowy Eugeniusz 
Hnat, 605 889 861

• Malowanie, tapetowanie. Tel. 
601724492.

• Malowanie i tapetowanie.Tel. 
601724492.

• Wesela, komunie bryczką. 
793 908 098

• Nauka jazdy konnej. 
793 908 098

• Remonty mieszkań, szpachlo-
wanie, malowanie. 880 690 659

• REMONTY NA KAŻDĄ KIESZEŃ. 
TEL. 609715839.

• ROLETKI I MOSKITIERY. Tel. 
695 181 070.

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, ro-
dzinne, urlopowe, emerytal-
ne – Niemcy, Holandia, Anglia, 
Irlandia, Dania, Belgia, Austria, 
Włochy, Norwegia, USA. Tel. 71 
385 20 18 lub 601 759 797

• Przyjmę do pracy handlow-
ców i doradców klienta. 
609 158 106

• Młoda mama zaopiekuje się 
Twoim dzieckiem. 661 196 022

• Salon gier na automatach po-
szukuje pracownika do obsługi 
salonu. CV proszę kierować na 
mail: salon.nowogard@fortu-
nagames.pl lub osobiście do 
hotelu „Przystań” ul. Zielona 1

• DAM pracę w Anglii od zaraz 
dla kierowcy z kategorią D, Di-
.Tel. 795431235.

• Przyjmę do pracy panią na sta-
nowisko sprzedawca w Pobie-
rowie na sezon letni od VI-IX. 
Tel. 726666000.

• MAŁŻEŃSTWO - podejmie stałą 
pracę ; na ośrodku wczasowym, 
w gospodarstwie rolnym. go-
spodarstwie agroturystycznym 
lub na fermie hodowlanej. Tel. 
511630918.

• Przyjmę pracownika do wykoń-
czenia wnętrz.Tel. 662125370.

• Emeryt podejmie pracę. Tel. 
785728672.

• Zajmę się samotną starszą oso-
bą w zamian za zamieszkanie z 
nią. 511 079 453

• Zatrudnię murarza, zbrojarza, 
betoniarza. tel. 695 264 594

• Przyjmę do pracy szwaczkę 
do szycia plandek, tel. 91 39 
20 131, 601 860 716

INNE

• Sprzedam drewno bukowe i 

dębowe pocięte i porąbane - 
603 353 789

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, 
srebrna, 4 elementy: wzmac-
niacz, tuner przestrojony, ko-
rektor, deck szuflada, stan ide-
alny, używana sporadycznie, 
cena 780 zł do uzgodnienia. tel. 
605 522 340.

• Sprzedaż drewna kominko-
wego i opałowego atrakcyjna 
cena - 726 649 215 

• SPRZEDAM - DREWO KO-
MINKOWE I OPAŁOWE.TEL 
667788820

• 43 / 44 - Sprzeda drewno, ga-
łęziówkę i zrębki opałowe. Tel 
509821040

• Drewno opałowe, kominko-
we, gałęziówka, sprzedam, tel. 
772 050 889

• Karp kroczek sprzedam. 91 39 
18 297

• Owczarek niemiecki, pięcio-
miesięczny, mocna budowa, 
ładni rodzice na miejscu, tel. 
91 392 18 28

• Stanowisko wolne w salonie 
fryzjerskim dla manicurzystki. 
Tel. 91 392 35 40

• Sprzedam na opał oflisy tar-
taczne pocięte w klocki lub w 
całości do samodzielnego po-
cięcia. 514 740 538

• PIECE GAZOWE c.o. wiszące z 
Niemiec firmy Vaillant wysoka 
jakość do mieszkania, domu, 
sklepu, restauracji, zakładu 
fryzj. tylko ogrzewanie różne 
powierzchnie cena od 800zl 
montaż 300zl piece dwufunk-
cyjne cena od 1.000zl montaż 
400zl gwarancja serwisowa + 
roczne przeglądy kontrolne, 
naprawy oraz elektryczne prze-
pływowe podgrzewacz wody 
użytkowej 18-21kw na prąd 
380V cena od 200zl tel 691 
686 772

• Transformator spawalniczy 
380V (buczek); teownik hut-
niczy 30x30x6; szkło 3mm 
60x130; kontownik 40x40 i 
kontownik 45x45 sprzedam. 
788 685 194; 600 155 342

• S K U P - PIŁ NIESPRAWNYCH, 
ZATARTYCH STIHL – HU-
SQVARNA, Cena 100zł.Tel. 
721668245

• Kupię płyty chodnikowe. Tel. 
721 668 245

• Sprzedam palety używane, 
cena do uzgodnienia, tel. 605 
522 340

• OKAZJA – Pilnie sprzedam łóż-
ko piętrowe dla trójki dzieci. 
Stan b.dobry cena 300 zł. Tel. 
500160082. Mogę przesłać fot-
kę

• Sprzedaż podbitki dacho-
wej /drewniana / tanio.Tel. 
726169098. 

• Kolumny stereo – różne – sprze-
dam.Tel. 699268478.

• DREWNO OPAŁOWE I KOMIN-
KOWE TEL.506232860.

• Sprzedam kostkę granito-
wą 4x6 brązową 10 t. Tel. 
607 690 741 

• Szukam przyjaciółki na żonę od 
lat 62-68. Tel. 91 39 25 794

• Sprzedam wagę elektronicz-
ną, kasy fiskalne ELZAB – 2 
szt., lodówkę przeszkloną. 
601 151 689

• YORKI szczeniaki. Tel. 
513157299.

• ODDAM GRUBY GRUZ.TEL. 
667252963.

• Przyjmę starą dachówkę z 
rozbiórki - Nowogard. Tel. 
662877991.

• SPRZEDAM - rower marki 
Trekking Fox po całkowitej 
odbudowie Tel. 664140824.
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w towarzystwie KarolinyK
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Krzyżówka
Dziś 3 zadania,  układanka literowa malowanka i zdjęcie do odgadnięcia.   

Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-

wane prace do redakcji Dziennika.

ZECER

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie  
za 1 godz. 150 zł (brutto)  
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

                   POLECA
Największy wybór: 

kartek, pamiątek, oraz duży wybór opakowań 
komunijnych

Spytajcie dorosłych, gdzie tak  kiedyś wyglądał Nowogard? 

dawna ul. ........................................ obecnie ul. .........................

UKŁADANKA

W środkowe  kratki wpisać po dwie (w pierwsze pole trzy) takie 
litery, aby powstały dwa wyrazy - pionowy i poziomy.

Dopisane litery, czytane kolejno rzędami utworzą rozwiązanie.

Rozwiązania i nagrodzonych z krzyżówki nr 32 dla dorosłych i dla dzieci zamieścimy we wtorko-
wym wydaniu Dziennika tj. 7 maja.
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KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

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

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

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

 
Nowogard 

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

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E;  
12:25E;   13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E;  
11:55E;  14:00E;  15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL.   607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIąTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny,  

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport,  Jarek Dąbrowski redaktor techniczny.    
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65, tel./fax 91 392 50 87;  

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

ROZKŁAD JAZDY POCIąGÓW
SZCZECIN
5.07 (D), 6.20 (1), 7.52, 10.57 (D), 12.48 (2), 14.59 (3), 

16.50. 18.48.

KOŁOBRZEG
7.50 (1), 10.03 (2), 11.49, 13.57 (D), 15.49, 17.47 (3), 20.33

LEGENDA;
D - w dni robocze 
1 -  pon. do soboty.
2 - w soboty, niedziele i święta
3 - oprócz soboty.

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

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

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

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

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

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

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Morfeusz - 91 577 66 85

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

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

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD
Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku 
oprócz świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 
1, 3, 5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwart-
ki, soboty oprócz świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; 
R – kurs do Reska
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Serwujemy smaczne jedzenie
Zapraszamy na Niedzielne Obiady
Dobra muzyke
Miła atmosfere

Kontakt: 
604103 158, 509 284 384

Organizuje:

Serwujemy smaczne jedzenie
Zapraszamy na Niedzielne Obiady
Dobra muzyke
Miła atmosfere

wesela, urodziny,
stypy, dancingi, karaoke

i imprezy okolicznosciowe

kategorii „B”

6 maja 2013 r.

Kolektory 
słoneczne

Dotacja45%

Montaż / Serwis • Przygotowanie dokumentacji

www.provsolar.com

e-mail: info@provsolar.com • tel./fax 91 482 40 50
Biuro czynne od 8 - 16

91 443 51 87, 94 721 61 83
59 833 43 12,  698 230 205

www.partnerstal.pl

GARAŻE BLASZANE WIATY 
BRAMY GARAŻOWE

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

TYGRYSEK

BAWIALNIA
dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

Sprzedam nowe, własnościowe,  
2 pokojowe mieszkanie o pow. 58 m2 
w Nowogardzie na ulicy Racibora I 4

KONTAKT:                PIB „PRO-BUD s.c.
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14
tel.: 91 39 25552; 783 570 056    www: probud-nowogard.pl

6.05.2013 r. 
godz. 16

PIaSEK, ŻWIr,  CzarNOzIEM, POSPÓŁKa 

 ŻWIrOWNIA  DŁUGOŁĘKa
tel. 504 872 700   
z DOWOzEM DO KLIENta

Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca

POŻYCZAMY 
PIENIĄDZE

Decyzja w 24h  
Uproszczona procedura

Bez zbędnych formalności; Bez BIK
Tel. 91 818 25 36 • kom. 730 851 444

Kwoty od 10 000 zł do 300 000 zł
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Zawiadamiamy,  
że w Nowogardzie  

rozpoczęła działalność  

Kancelaria 
Radców Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca 
Prawny Radosław Górski oraz 
Radca  Prawny Paweł Iwan. 
Kancelaria mieści się przy  
Pl. Wolności 9, budynek dawnego 
hotelu „Cisy”, pokój nr 8 (parter). 

Telefony do Kancelarii:  
788-802-101, 694-403-733

s. 5s. 4 s. 8

Nasi 
na małym 

ekranie
Paula Bąk

Mała gala ,
wielki 

nietakt

Orzeł 
odsłonięty

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Czytaj s. 6

Czytaj s. 6

Czytaj s. 12

Czytaj s. 11

Czytaj s. 3

Pacjenci, 
którzy doznali
dolegliwości 

z przyczyny 
wcześniejszych  

badań kolonoskopii
w nowogardzkim 
szpitalu w latach 

2007-2013 proszeni 
są o kontakt na hasło:
„Marek” 502 651 671

Drodzy Rodzice 
rekrutacja od 7.05.2013 r. do 6.06.2013 r.

regulamin, kryteria naboru i formularze zgłoszeniowe
http://www.przedszkole.zielona11.pl/biuro-projektu 

oraz w Biurze Projektu

Człowiek  - najlepsza inwestycja

Projekt współ�nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Informacje dodatkowe: Zielone Przedszkole - Biuro Projektu
ul. Zielona 11 pok. 1a • 72-200 Nowogard • tel. 91 39 26 691

http://www.przedszkole.zielona11.pl/biuro-projektu   •   e-mail: sekretariat@zielona11.pl

Mamo, Tato 
A Ja Wolę Zielone Przedszkole

Zapraszamy dziewczynki i chłopców 
z gmin Osina i Nowogard 

do ODDZIAŁU INTEGRACYJNEGO 
ZIELONEGO PRZEDSZKOLA

„Mam 3 latka, trzy i pół…”
ul. 15 Lutego 8 

Nowogard 
(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

Glicko: Kolejna ferma, kolejne protesty 

Poseł planuje, wieś strajkuje

137

Budynek
byłej mleczarni

Jezioro
Glicko

Czytaj s. 4

Wydanie 

poświąteczne

20 stron

PIASEK, ŻWIR,   
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM  
DO KLIENTA

Weekend 
pełen 
wypadków  
i kolizji 

Ireneusz 
Karczyński 
nie żyje

Pierwsza  
I Komunia 
Święta  
w tym roku

Kulturyści  
„na salonach”

Wędkarstwo

Artur Jurczyk  
mistrzem

16 maja 2013 r.
od 11.00 - 12.00

 udzielane będą bezpłatne porady 
prawne  w redakcji 

ul. Boh. Warszawy 7A
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Nasza  sonda
Majówka była i się już niestety skończyła do następnego roku. Dlatego tym ra-
zem zapytaliśmy naszych czytelników, jak oceniają jej program i czego może  w 
niej niestety w tym roku zabrakło? 

Ryszard Bornowski - majówka była spokojna, a pogoda też 
dopisała, co na pewno wszystkich ludzi, którzy przyszli pod scenę 
czy na Plac Szarych Szeregów uczestniczyć w imprezach ucieszy-
ło. Jedyną sprawą, która mi się nie spodobała było to, że dla na-
szej młodzieży nie było zbytnio wielkich możliwości związanych 
z zabawą, a którą zaobserwowałem np. w Goleniowie czy w Gry-
finie na majówce. Uważam, że zamiast tych kilku  słabych zespo-
łów, powinno się zaprosić  jeden, ale porządny. Kończąc było za 
mało atrakcji, w kierunku  atrakcji dla całej rodziny, która  mo-

głaby uczestniczyć np. w grach czy innych zabawach. 

Jakub Mieżejewski - byłem na  jednym  z tych trzech  wielkich 
koncertów, które się odbyły i powiem szczerze, że mi się nie po-
dobały. Prezentowana  muzyka, to nie mój styl i gust muzyczny, 
ale poza tym była bardzo miła atmosfera, która pozwoliła odpo-
cząć. Co do oczekiwań, to właśnie spodziewałem się bardziej roc-
kowych brzmień. Loka niestety grała dla mnie bardziej muzykę 
POP niż właśnie Rock. Pamiętam dwa lata temu był jakiś zespół, 
który grał muzykę metalową i to było moim zdaniem dobre, a 
tak znowu mieliśmy disco polo. Dlatego wydaje mi się, że muzy-
ka nie była trafiona. Ale, warto również podkreślić dobre strony 
np. bezpieczeństwo, które było zapewnione i na szczęście nie zdarzył się żaden wypadek. 

Małgorzata Ostrowska - nie uczestniczyłam w tegorocznych 
majówkach, gdyż byłam w domu i musiałam się zajmować obo-
wiązkami domowymi. Po za tym, nie mieszkam w Nowogardzie, 
lecz w Karsku i byłoby mi tu chyba trudno przyjść, a później wra-
cać późną porą. Byłam na takiej majówce w poprzednim roku i 
pamiętam, że było fajnie.  

Łukasz Bochniak - jak dla mnie, to było na tegorocznych ma-
jówkach bardzo fajnie. Uczestniczyłem w kilku punktach pro-
gramu, do których zaliczał się konkurs Strongmanów, jak również 
uczestnictwo w koncertach zespołów takich jak: TOP ONE i ABRADA-
BE. Co do niedociągnięć obchodów, to nie doszukałem się jakichś wi-
docznych niedociągnięć czy błędów organizacyjnych. 

Seweryn Pawlicki - nie uczestniczyłem w tegorocznych majówkach, 
bo zwyczajnie nie miałem na to czasu, bo  przebywałem  w innym miej-
scu, na wsi. Co do koncertów, to nie chciałbym uczestniczyć na żad-
nym z nich, bo ta muzyka mi nie odpowiadała. Reperatur i program był 
kiepski i sugerowałbym innych lepszych wykonawców, z gatunku muzy-
ki heavy metalowej czy techno. Wtedy przyszłoby może   więcej  uczest-
ników. Apeluję, by organizatorzy w przyszłym roku zmienili repertuar, 
wówczas byłoby git! 

Rozmawiał: Jarek Bzowy

29.04.2013 r. 
Godz. 16:00 Kradzież paliwa na 

stacji Orlen przez kierującego sa-
mochodem marki Ford Modeno.

30.04.2013 r. 
Godz. 13:50 Pracownik sklepu 

przy ul. Kościelnej powiadomił o 
ujęciu sprawcy kradzieży sklepo-
wej. Patrol na miejscu  wylegity-
mował Genowefę Z., ukarana zo-
stała mandatem karnym.

Godz. 21:30 Potrącenie piesze-
go na drodze Nowogard - Sąpole  
przez kierującego samochodem 
marki Renault Clio.

01.05.2013 r.
Godz. 14:20 Kolizja drogowa na 

ul. Bohaterów Warszawy,  w któ-
rej uczestniczyły cztery pojazdy: 
Peugeot, WV Golf, Skoda, Opel 
Astra.

Godz. 19:00 Kolizja drogowa na 
ul. Bohaterów Warszawy z udzia-
łem pojazdów marki Mercedes i 
Opel Astra. 

02.05.2013 r.
Godz. 05:10 Pracownik sklepu 

Promyk powiadomił o wybiciu 
szyby w oknie sklepu. 

Godz. 05:30 Dyżurny PKP No-
wogard powiadomił o awaryjnym 
zatrzymaniu pociągu w rejonie 
przejazdu kolejowego przy zbiegu 
ulic Dąbrowszczaków i Górnej z 
powodu wrzucenia na tory  słup-
ków z tworzywa sztucznego.

Godz. 11:10  Powiadomienie o 
wybiciu szyby w oknie wystawo-
wym w sklepie znajdującym się 
na ulicy 3 Maja. 

Godz. 15:30 Patrol OPI w trak-
cie kontroli drogowej  w miejsco-
wości  Sikorki ujawnił nietrzeź-
wego rowerzystę. Robert K. miał 
2,00 promile alkoholu w wydy-
chanym powietrzu.

03.05.2013 r. 
Godz. 10:30 
Zgłoszenie wybicia szyby w 

punkcie toto-mix przy ulicy 3 
Maja.

Godz. 15:30 
Uszkodzenie opon w samocho-

dach marki Volvo oraz WV T4 
zaparkowanych  na ulicy Ogro-
dowej. 

Godz. 17:45
Patrol OPI podczas kontro-

li drogowej na ulicy Plac Wolno-
ści, motoroweru  ujawnił, że kie-
rujący Marek L. znajdował się w 
stanie nietrzeźwości z wynikiem 
2,54 promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu. Ponadto po-
siada aktywny zakaz prowadzenia 
pojazdów mechanicznych, a za-
montowane tablice rejestracyjne 
okazały się być od innego moto-
roweru

04.05.2013 r.
Godz. 12:20  Zgłoszenie wy-

bicia szyby w oknie altany ogro-
dowej  mieszczącej się przy ulicy 
Zamkowej 

Godz. 17:30 Policjanci ruchu 
drogowego KPP w Goleniowie w 
trakcie kontroli samochodu mar-
ki WV Golf w miejscowości Słaj-
sino ujawnili, że kierujący Łukasz 
T. znajdował się w stanie po uży-
ciu alkoholu  z wynikiem 0,26 
promila alkoholu w wydychanym 
powietrzu.

Godz.  18:15 Na ulicy Boha-
terów Warszawy patrol OPI za-
trzymał Sylwestra R. kierującego 
pojazdem marki Toyota Corolla, 
który nie posiadał uprawnień do 
kierowania pojazdem, dokumen-
tów oraz ubezpieczenia OC.

Godz. 20:30 Na drodze Ogorze-
le – Błotno, Parol OPI zatrzymał 
nietrzeźwego rowerzystę. Mariusz 
R. miał 1,52 promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu. 

06.05.2013 r. 
Godz. 07:20  Powiadomienie o 

kradzieży radioodtwarzacza sa-
mochodowego  z pojazdu marki 
Renault Megane, zaparkowanego 
na ulicy Cmentarnej.

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

Śmierdzący 3 maj, na 3 Maja
Spacerujący ulicą 3 Maja podczas majowego weekendu,  narażeni byli na niezbyt miłe 
widoki i takież zapachy. Od kilkunastu dni, tuż obok chodnika vis a vis wjazdu na  ul. 
Zieloną, zalegają bowiem rozkładające się szczątki zdechłego kota.

 Zgłaszałam ten fakt do gmi-
ny jeszcze przed dniami wolny-
mi - mówi nam jedna z  miesz-
kanek okolicznych domów- 
niestety, jak widać nikt nie za-
reagował. 

Brak reakcji na  takie jak ta, 
pozornie tylko błahe sprawy 

(oprócz widoków i zapachów 
zagrożenie epidemiologiczne),  

to typowe zachowanie naszej 
władzy, nieustannie  bardzo 
zajętej działaniami „wizerun-
kowymi”.   Śmierdzące sprawy,  
jak widać, do nich nie należą, 
no chyba, że chodzi o sortow-
nie w Słajsinie.

Redakcja
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O PA Ł
POLSKI WĘGIEL 

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał,drewno,
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport 
Sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

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

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl
TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

BAWIALNIA
dla dzieci

„Tygrysek”

889 054 164
nowy nr telefonu

Glicko: Kolejna ferma, kolejne protesty 

Poseł planuje, wieś strajkuje 
W imieniu mieszkańców Sołectwa Glicko oraz okolicznych miejscowości, zgła-
szam nielegalne rozpoczęcie budowy fermy norek w miejscowości Glicko na dział-
ce rolnej nr 137 obręb Glicko gm. Nowogard – pisze w zawiadomieniu, do kilku 
służb, w tym prokuratury i nadzoru budowlanego w Goleniowie, sołtys wsi i 
przewodniczący Powiatowej Rady Izb Rolniczych, Zbigniew Luter. 

Rozpoczęte 2 maja w okoli-
cach Glicka prace ziemne na 
działce należącej do posła An-
drzeja Piątka, wywołały praw-
dziwą panikę wśród  miesz-
kańców nie tylko tej miejsco-
wości, ale także Sikorek. Wszy-
scy są bowiem tam przekona-
ni, że prace te, to początek bu-
dowy kolejnej fermy norek w 
okolicy. Mało tego mieszkań-
cy twierdzą, że poseł rozpoczął 
prace nie czekając na uzyska-
nie odpowiednich pozwoleń. 
Nie tracąc czasu, sołtys wsi, 
za namową przerażoną wid-
mem powstania kolejnej fermy 
zwierząt futerkowych w okoli-
cy (dwie podobne funkcjonu-
ją już w Wołowcu) wystosował 
do kilku instytucji zgłoszenie. 

W imieniu mieszkańców So-
łectwa Glicko oraz okolicznych 
miejscowości, zgłaszam niele-
galne rozpoczęcie budowy fer-
my norek w miejscowości Glic-
ko na działce nr 137 obr. Glicko 
gm. Nowogard. Ponadto infor-
muję, że jest druga ferma norek 
powstająca w pobliskiej odległo-
ści – Sikorki. Budowa fermy no-
rek, bez stosownych zezwoleń, 
w tak bliskiej odległości terenów 
zamieszkałych, miejsca rekre-
acji mieszkańców, jakim jest je-
zioro w Glicku, narusza nie tyl-
ko prawo budowlane, ale i za-
sady społecznego bytu miesz-

kańców oraz podważa zaufanie 
mieszkańców dla władzy samo-
rządowej i państwowej. Zwra-
cam się z pilnym wnioskiem o 
wstrzymanie tej samowoli bu-
dowlanej – kończy w ostrych 
słowach sołtys Glicka  i prze-
wodniczący powiatowej rady 
Izb Rolniczych w Goleniowie, 
Zbigniew Luter. Pismo, oprócz 
Powiatowego Inspektora Nad-
zoru Budowlanego, zostało 
wysłane do wiadomości: Sta-
rostwa Powiatowego, Burmi-
strza Nowogardu, Prokuratury 
Rejonowej w Goleniowie. Ko-

pię otrzymali także mieszkań-
cy Glicka i okolicznych osad. 

W ślad za skargą do urzę-

du, sołtys wystosował apel do 
mieszkańców swojej wsi, a tak-
że okolicznych miejscowości 
(Wierzchy, Szczytniki, Orze-
chowo, Wołowiec, Miętno, 
Wołkowo). Nawołuje w nim o 
wsparcie w zablokowaniu nie-
legalnej, jego zdaniem, budo-
wy fermy norek na działkach 
należących do posła Piątaka. 

Zdajemy sobie sprawę z ne-
gatywnych konsekwencji tej bu-
dowy, gdyż skutki funkcjono-
wania fermy norek, mieszkańcy 
wymienionych wsi dobrze zna-
ją(...)Działki rolne są własno-

ścią posła RP z Ruchu Paliko-
ta, pana Piątaka i zapewne on 
jest inwestorem(...), jest rów-

nież członkiem sejmowej Ko-
misji Rolnictwa i tym bardziej 
trudno zrozumieć działanie 
przeciw rolnictwu, jak i ochro-
nie środowiska – czytamy we 
fragmencie apelu do mieszkań-
ców dostarczonym wczoraj do 
redakcji DN, pod którym zbie-
rane są podpisy. 

Poseł Andrzej Piątak, w roz-
mowie z DN nie zaprzecza, że 

chce w najbliższej przyszłości 
wybudować fermę w pobliżu 
Glicka. Zaprzecza jednak, że 
prace ziemne prowadzone od 
kilku dni na jego działce, są 
powiązane z tą inwestycją. 

Na razie geodeci mierzą to 
pole i wykonują wstępne po-
miary. Okazało się bowiem, że 
pole które kupiłem od Agencji, 
jest źle zaznaczone na mapie i 
Poldanor, poprzedni dzierżaw-

ca gruntu, ze względu na złe 
oznaczenia naniesione na ma-
pie geodezyjnej, nadal użytku-
je część mojej działki – tłuma-
czy poseł Andrzej Piątak. Nie 
ukrywam, że przygotowujemy 
wstępnie ten teren pod budo-
wę fermy. Na razie jednak wy-
stąpiliśmy o wydanie warun-
ków do gminy. Żadne prace do 
czasu uzyskania zgody nie są 
i nie będą tam prowadzone – 
oświadczył parlamentarzysta. 

Poseł zdradził redakcji, że 
chce wybudować w okolicy 
Glicka fermę o obsadzie 57 
DJP, co daje 14 tysięcy zwie-
rząt. Będzie to już drugi taki 
zakład, należący do A. Piątaka. 

Proszony o komentarz do 
akcji, którą w imieniu miesz-
kańców wsi podjął sołtys Glic-
ka, zapewnił, że będzie próbo-
wał przekonać społeczność do 
swojej inwestycji. 

Norek boją się tylko ci, którzy 
nie mieli nigdy z nimi do czy-
nienia. Będę oczywiście próbo-
wał przekonać sołtysa i oko-
licznych mieszkańców, że zwie-
rzęta te nie są tak straszne, jak 
się o nich mówi. Nie ukrywam 
bowiem, że na interes ten chcę 
przeznaczyć spore pieniądze – 
dodał poseł.

Jeśli poseł fermę postawi, 
będzie to już 7 tego typu za-
kład w gminie Nowogard. W 
całym powiecie jest ich 11 
(stan na koniec 2012 roku). 

Marcin Simiński 

Wyraźnie widać, że prace ziemne na działce rozpoczęto

Oznaczenie słupka geodezyjnego informuje o detalach inwestycji

Weekend pełen wypadków i kolizji 
Majowy weekend upłynął pod znakiem licz-

nych stłuczek i wypadków. Jeden z nich zakoń-
czył się tragicznie, śmiercią potrąconego męż-
czyzny (czytaj. 6). Kolejne, na szczęście zakoń-
czyły się bez ofiar i rannych, ale za to z licznymi 
szkodami pojazdów. Poniżej zdjęcia, które w cza-
sie  niektórych zdarzeń wykonała redakcja DN. 

3 maja. godz. 17.00. kolizja na skrzyżowaniu ul. Ko-
ściuszki z Warszawską. 

30 kwietnia. ok. godz. 22.30. Tragiczny wypadek na 
trasie z Nowogardu do Sąpola, tuż za stacją paliw 
przy ul. Boh. Warszawy. 

1 maja. ok. godz. 14.20. kolizja przy ul. Boh. Warszawy. 
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Najmniejsze dobro w  w pamięci zostanie
By  wdzięcznością wrastać jak kwiat

rozkwitający niespodzianie  
Z okazji Imienin 

 Stanisławie  Nowak 
Najserdeczniejsze  życzenia 

spełnienia wszelkich pragnień 
składa 

Chrześnica  z rodziną 

Parafia pw. św. Rafała Kalinowskiego - orzeł odsłonięty

Uroczystości 3 Maja 
3 Maja, w dniu poświęconym  Maryi Królowej Polski  i w święto Konstytucji 3 Maja w Kościele pw. Św. Rafała 
Kalinowskiego  o godzinie 11:00 rozpoczęły się uroczyste  nowogardzkie obchody tych ważnych narodowych  
świąt. W obchodach udział wzięli mieszkańcy naszego miasta, poczty sztandarowe szkół i organizacji oraz 
delegacje nowogardzkich ugrupowań politycznych i stowarzyszeń.

Przed rozpoczęciem  Mszy 
Świętej celebrans ks.  kanonik  
Kazimierz Łukjaniuk, doko-
nał wprowadzenia  do świątyni 
przybyłych  pocztów sztanda-
rowych  nowogardzkich szkół, 
związku kombatantów,  PSL-u  
i pocztu rzemieślników zrze-
szonych w naszym cechu. Ks. 
kanonik, proboszcz parafii  i 
gospodarz  uroczystości  powi-
tał także obecnych na  obcho-
dach przedstawicieli organiza-
cji społecznych i partii  (m.in. 
Civitas Christiana i PiS),  rad-
nych  (Wspólny Nowogard  
w komplecie) - T. Szafran , 
R. Szpilkowski,  M. Wiatr, B. 

Gała, A. Kania, PSL – radny 
P. Kolanek i prezes  K. Ziemba 
oraz niezależny Marek Krzy-
wania. Władze miasta repre-
zentował wiceburmistrz Da-

mian Simiński.
  Podczas homilii ks. dziekan 

przedstawił tło ideowe i histo-
ryczne obchodzonych świąt, 
przypominając również mniej 

znane okoliczności  związa-
ne z rodzeniem się w narodzie 
świadomości wyjątkowej roli 
Maryi jako Królowej Polski  i 
znaczenia  odrodzenia  naro-
du,  jako wspólnoty obywatel-
skiej w związku z aktem kon-
stytucyjnym 3 Maja. 

 Po liturgii zebrani przeszli 
przed Kościół  pod  obelisk po-
święcony  ofiarom zbrodni na 
Wołyniu, gdzie delegacje śro-
dowisk  złożyły kwiaty. Zapre-
zentowano też  dębowy model 
figury Orła, który po wykona-
niu z modelu odlewu, ma zo-
stać umieszczony na odnowio-
nym cokole pomnika Niepod-

ległości przy ulicy 3 Maja. Na 
tym uroczystość  3 Maja zor-
ganizowana w kościele pw. św. 
Rafała Kalinowskiego zosta-
ła zakończona ....  Na temat 
uroczystości zorganizowanej 
przez władze przy  pomni-
ku Niepodległości  o godzinie 
12:30  piszemy w tekście  na 
stronie 7. 

Redakcja

ŻyczENIA

Konkurs wiedzy o Ziemi Nowogardzkiej
W dniu 3 maja 2013 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stefana Żeromskiego  w Nowogardzieo dbyły się finały gminne XVII edycji 
konkursu wiedzy dla uczniów na temat Ziemi Nowogardzkiej - jej dziejów oraz zagadnień współczesnych.

W tym roku konkurs no-
sił nazwę: Spacerem przez 
dzieje Ziemi Nowogardzkiej. 
Do konkursu przystąpiło 23 
uczniów ze szkół podstawo-
wych oraz 12 z gimnazjów. Po 
zakończeniu I etapu składają-
cego się z 20 pytań, Komisja 
Konkursowa powołana przez 
Burmistrza Nowogardu, za-
kwalifikowała do następnej 
części konkursu 10 uczniów 
rywalizujących w kategorii 
szkół podstawowych oraz 5 
konkurujących na poziomie 
gimnazjów.  Po II etapie, zło-
żonym z 10 pytań, wyłoniono 
laureatów trzech  pierwszych 
miejsc w  kategorii szkoły pod-
stawowe oraz zdobywczynię I 
miejsca w kategorii gimnazja. 

O II i III miejsce wśród gim-
nazjalistów trwała walka w do-
grywce.

Eliminacje  gminne w katego-
rii szkoły podstawowe wygrali 
następujący uczniowie:

I miejsce – Ada Leśniewska ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 w No-
wogardzie

II miejsce – Weronika Godzi-
szewska ze szkoły Podstawowej 
w Błotnie

III miejsce – Monika Rusiniak 
ze szkoły Podstawowej w Orze-
chowie

Eliminacje gminne w katego-
rii gimnazja wygrali następują-
cy uczniowie:

I miejsce –  Wiktoria Kiryk z 
Gimnazjum nr 2 w Nowogar-
dzie

II miejsce –  Agnieszka Bąk z 
Gimnazjum nr 2 w Nowogar-
dzie

III miejsce – Daria Urbaniak 
z Gimnazjum nr 2 w Nowogar-
dzie

Miejska Biblioteka Publicz-
na była tego dnia również miej-
scem zakończenia części pla-
stycznej konkursu o Ziemi No-
wogardzkiej, który odbywa się 
w czterech kategoriach:

• oddziały „0” w szkołach 
podstawowych i przedszkolach,

• szkoły podstawowe kl. I-III,
• szkoły podstawowe kl. IV-

-VI,
• gimnazja.
Do tej części konkursu przy-

stąpiło 15 placówek oświato-
wych z terenu gminy Nowo-
gard. Na konkurs wpłynęły ogó-
łem 354 prace. Po dokonaniu 
ich oceny Komisja Konkursowa 
wyłoniła  autorów - laureatów w 
poszczególnych kategoriach.

Dzieci z oddziałów „0” szkół 
podstawowych i przedszkoli:

I miejsce – Oliwia Balbus ze 
Szkoły Podstawowej nr 4 w No-
wogardzie

II miejsce – Laura Symono-
wicz z Przedszkola nr 1 w No-
wogardzie

III miejsce – Jakub Maciejew-
ski ze Szkoły Podstawowej nr 4 
w Nowogardzie

Wyróżnienie – Bartosz Paw-
luczuk ze Szkoły Podstawowej 
nr 4 w Nowogardzie

Uczniowie kl. I – III szkół 
podstawowych:

I miejsce – Klaudia Wysokiń-
ska ze Szkoły Podstawowej nr 3 
w Nowogardzie

II miejsce – Arkadiusz Za-
remba ze Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Nowogardzie

III miejsce – Paulina Trzeba 
ze Szkoły Podstawowej nr 3 w 
Nowogardzie

Wyróżnienie – Nikola Rusak 
ze Szkoły Podstawowej nr 3 w 
Nowogardzie

Uczniowie kl. IV – VI szkół 
podstawowych:

I miejsce – Karolina Zięciak 
ze Szkoły Podstawowej nr 3 w 
Nowogardzie

II miejsce – Kamila Telma-
nowska ze Szkoły Podstawowej 
w Żabowie

III miejsce – Wiktoria Kraw-
czyk ze Szkoły Podstawowej w 
Długołęce

Wyróżnienie – Jagoda Ber-
nach ze Szkoły Podstawowej w 
Żabowie

Uczniowie gimnazjów:
Dwa Wyróżnienia – Ada Ra-

tajczak z Gimnazjum nr 2 w 
Nowogardzie oraz Piotr Kufta                          
z Gimnazjum nr 3 w Nowo-
gardzie. Ponadto Pani dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
wyróżniła nagrodą specjalną 
uczennicę  Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Nowogardzie: Karolinę 
Przybyłek. Laureaci wszystkich 
kategorii konkursu zostali wy-
różnieni pamiątkowymi dyplo-
mami oraz  otrzymali nagrody, 
które wręczył  burmistrz Nowo-
gardu Robert Czapla.

Informacja własna
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Z okazji  imienin 

Stanisławowi Chajdukowskiemu
 dużo zdrowia, szczęścia, 

radości i uśmiechu 
na każdy dzień 

życzą 
żona Barbara, córki Elżbieta 

i Iwona oraz 
syn Grzegorz

Panu Stanisławowi   
Pietrzykowskiemu 

Z okazji Imienin 
Wszelkiego Dobra, 

pomyślności w dalszej 
aktywności na rzecz bliźnich 

składają 
przyjaciele

ŻyczENIA

Mała gala, wielki nietakt 

Sam sobie Laura wręczył
 We wtorek, tydzień temu, po raz 12. rozdano Laury Cisowe - nagrody przyzna-
wane za zasługi w promocji Ziemi Nowogardzkiej. Na liście wyróżnionych, zna-
lazł się m. in. Antonii Bielida – przewodniczący Rady Miejskiej i szef Celowe-
go Związku RXXI w Słajsinie. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, 
że przewodniczący Bielida, jest członkiem kapituły, która decyduje komu Laura 
przyznać, a komu nie. Wychodzi więc na to, że Bielida przyznał nagrodę Bielidzie. 

 O tym, kto dołączy do za-
szczytnego grona osób mogą-
cych w klapie marynarki no-
sić charakterystyczny symbol 
nagrody, czyli liścia laurowe-
go, decyduje specjalnie powo-
łana do tego celu kapituła, pod 
przewodnictwem burmistrza 
miasta. W jej skład, oprócz 
Roberta Czapli, w tym roku 
weszli: Aneta Drążewska (dy-
rektor NDK), Mieczysław Ce-
dro, Adam Fedeńczak, Fran-
ciszek Karolewski, Waldemar 
Pędziszczak, Eligiusz Rzechu-
ła, Jan Tandecki, Urszula Bere-
zowska z UM Nowogard i An-
tonii Bielida – Przewodniczą-
cy Rady Miasta oraz Celowego 
Związku RXXI.

Jak czytamy w regulaminie, 
Laur Cisowy jest corocznym 
honorowym wyróżnieniem 
przyznawanym za szczególne 
osiągnięcia oraz zasługi w pro-
mowaniu Ziemi Nowogardz-
kiej. Przyznawany jest oso-
bom indywidualnym, firmom 
i instytucjom z terenu gminy 

Nowogard. Szanowna kapitu-
ła już w dniu 5 kwietnia, do-
konała oceny wniosków i pod-
jęła decyzję o wyborze lau-
reatów. Po wnikliwej analizie 
wniosków, Kapituła postano-
wiła przyznać Laury Cisowe: w 
dziedzinie Biznes i Gospodarka 
- 2 osobom - wpłynęły 2 wnio-
ski, w dziedzinie Działalność 
Społeczna – 1 osobie, wpłynął 1 
wniosek, Specjalny Laur  Ciso-
wy - 1 osobie, wpłynęły 4 wnio-
ski – informował, tuż po obra-
dach kapituły, z dumą Urząd 
Miejski. 

W napięciu jednak trzyma-
no informację, czyj wniosek 
znalazł uznanie kapituły, a któ-
ry na to uznanie nie zasłużył. 
Tak było do wtorku, 30 kwiet-
nia, kiedy prawie wszystko sta-
ło się jasne (do dziś nie wia-
domo, kto na Laura nie zasłu-
żył). Prowadząca uroczystość, 
Aneta Drążewska, rozpoczęła 
odczytywanie listy tegorocz-
nych laureatów Larów Ciso-
wych. I tu zaskoczenie. Pierw-

szy na honorowej liście zna-
lazł się Antoni Bielida – Prze-
wodniczący RM, szef Celowe-
go Związku RXXI, i co najważ-
niejsze w tej sytuacji członek 
kapituły, która laury przyzna-
ła. Bielida otrzymał nagrodę w 
kategorii Biznes i Gospodar-
ka. W ten sposób „doceniono” 
jego wkład (zapewne własny) 
„w uwieńczone sukcesem sta-
rania i uruchomienie Zakładu 
Przetwarzania Odpadów Ko-
munalnych”. Sam nagrodzo-
ny, członek kapituły Laura Ci-
sowego, wyraźnie wzruszony, 
przyjął nagrodę jaką był Laur, 
machając przy tym ze sceny do 
członków swojej rodziny, któ-
rzy obecni byli na sali.  Infor-
macja o przyznaniu nagrody 
przez Bielidę dla Bielidy, była 
zaskoczeniem dla wielu obser-
wujących z widowni dość ko-
miczne przedstawienie. Choć 
sala przyjęła werdykty kapitu-
ły oklaskami, przybyli do NDK 
goście szczególnie ci obserwu-
jący Nowogard z trochę dalszej 
perspektywy, byli nieco rozba-
wieni. Jak za dawnych lat. Sami 
sobie nagrody przyznają. U nas 
byłoby to nie do pomyślenia – 
komentował w kuluarach je-
den z zaproszonych, z trudem 
utrzymujący powagę na twa-
rzy. 

Całej sytuacji, swoistego ko-
mizmu dodał, z pewnością 
nieświadomie, wiceprzewod-
niczący Sejmiku Wojewódz-
twa Witold Ruciński z PSL. 
Ten pogratulował bowiem No-
wogardowi nagrody, nazywa-
jąc ją omylnie, ale jakże traf-

nie „liściem laurowym”. Życzył 
też, żeby za pomocą kolejnych 
liści laurowych, Nowogard 
promował to, co ma najlepsze. 

Później było już coraz lepiej. 
Drugiego Laura w tej katego-
rii przyznano Janowi Smolirze, 
prezesowi Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Gardno”. To wyróż-
nienie nie wzbudziło więk-
szych emocji, choć z uzasad-
nienia też można było nieźle 
się uśmiać. Prezes otrzymał 
bowiem nagrodę nie za wi-
doczny wkład w zmianę wi-
zerunku miasta, ale „za wła-
ściwe zarządzanie budynkami 
mieszkalnymi SM „Gardno”. 
Sam jednak szybko z niezręcz-
nej sytuacji wybrnął. W prze-
mówieniu, dziękując za wy-
różnienie podkreślił, że ta na-
groda, jest podsumowaniem 
pracy wszystkich, ponad czte-
rech tysięcy członków spół-
dzielni. 

Później było już coraz lepiej. 
Poza Laurami w kategorii „go-
spodarka” wręczono tego dnia 
jeszcze dwa, tym razem w peł-

ni słusznie przyznane. W kate-
gorii Działalność Społeczna 
wyróżnienie otrzymał Zyg-
munt Józef Nawrocki - komen-
dant Ochotniczych Straży Po-
żarnych w Gminie Nowogard. 
Natomiast Specjalny Laur Ci-
sowy, trafił w ręce  Ewy Dur-
skiej - wielokrotnej reprezen-
tantki Polski w rzucie młotem,  
medalistce Paraolimpiad w tej 
dyscyplinie. 

Podczas uroczyści wręczono 
także po raz pierwszy stypen-
dia dla sportowców. Otrzymali 
je Ewa Durska, Żaneta Zacha-
rewicz (reprezentantka klubu 
Motorowego Cisy, Mistrzyni 
Polski Ligi Kobiet), bracia Se-
bastian i Bartosz Jemiliano-
wiczowie, tenisiści stołowi z 
LUKS Top Wierzbięcin oraz 
Mateusz Zaremba, szczypior-
nista, były reprezentant kar-
dy Polski i mistrza Polski Vive 
Targi Kielce, obecnie zawod-
nik Gaz - System Pogoń Szcze-
cin. 

Marcin Simiński 

Wszyscy tegoroczni laureaci. Od lewej; A. Bielida, E. Durska, J. Smolira i Z. Nawrocki

Od lewej bracia Jemilianowiczowie, Ż. Zacharewicz, M. Zaremba i E. Durska

caritas informuje 
Wydawka żywności 

Zespół Caritas przy parafii pw. WNMP informuje, że w dniu 10 maja (piątek), w siedzibie organi-
zacji przy ul. 700 Lecia (w podwórku ZBK), o godz. 10:00 odbędzie się wydawka żywności. 

Zapraszamy:
- tych, którzy nie korzystali jeszcze z pomocy
- nowa dostawa – numery z dziennika od 1 do 75.

Obóz językowy 
Informujemy, że w najbliższą środę tj. 8 maja o godz. 16:00, w Domu Parafialnym odbędzie się 

spotkanie wszystkich, którzy zgłosili chęć uczestniczenia w obozie językowym w Zakopanem. O 
przyjście proszeni są również opiekunowie kandydatów. 

Zespół Caritas
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Tragiczny wypadek

Ireneusz Karczyński nie żyje
Ireneusz Karczyński był osobą, którą w 

Nowogardzie wielu znało. Niezbyt rosły, 
i z nieodłączną torbą, często przemie-
rzał ulice naszego miasta, charaktery-
stycznym drobnym szybkim kroczkiem. 
Niestety spacer  jezdnią na przedłużeniu 
ulicy Radosława w stronę Kulic, w śro-
dowy późny wieczór, 30 kwietnia, okazał 
się ostatni w jego życiu. Potrącony przez 

samochód, na pozbawionej już oświetlenia miejskiego drodze, 
zmarł w następstwie poniesionych obrażeń, w szpitalu w Gryfi-
cach następnego dnia.  Już świętej pamięci Ireneusz był osobą sa-
motną, nic nie wiadomo o jego rodzinie,  i w zasadzie   nikt już 
nie pamięta, kiedy i jak się znalazł w Nowogardzie. W OPS, któ-
rego był podopiecznym ze względu na stan zdrowia i status mate-
rialny, sam podawał , że rodziny nie posiada. Do 2010 roku przez 
kilka lat współpracował z DN, a także z wydawaną przez nasze 
wydawnictwo gazetą w Kamieniu Pom., zajmując się sprawami 
interwencyjnymi. Wszyscy, którzy go znali bliżej, zarówno my 
w redakcji DN, pracownicy OPS, jak i sąsiedzi na Waryńskiego, 
gdzie mieszkał, wspominać będziemy go miło.  

Irek miał swoje wady, bo któż ich nie ma, ale zawsze był bardzo 
uprzejmy i na swój sposób kulturalny- mówi jeden z pracowników 
redakcji. 

W OPS wszyscy się przyzwyczailiśmy do Ireczka, dlatego bardzo 
nam go szkoda – mówią  nam w nowogardzkiej opiece społecz-
nej.

Pan Ireneusz był dla nas sąsiadów bardzo pomocną osobą i ni-
gdy mnie było z nim żadnych kłopotów. Z panem Irkiem zawsze 
sobie rozmawialiśmy przy jakimś tam przypadkowym  spotkaniu. 
Niewątpliwe był dla nas uczynny i nigdy obojętny. Dlatego wydaje 
mi się, że wszyscy go tu w kamienicy lubiliśmy. Osobiście zapamię-
tałam go jako dobrego człowieka, który pomagał przy np. kopaniu 
na działce czy rąbaniu  drzewo jak również nie szczędził pomocy tu 
przy naszym domu.  Szkoda, że zginął, bo w ostatnim czasie życie 
zaczęło mi się trochę układać. ł - mówi jedna z osób spotkanych  
w kamienicy w której mieszkał Ireneusz 

Zawsze czuł się dziennikarzem, legitymację prasową wydaną 
przez nasze wydawnictwo  miał przy sobie do końca mimo, że 
nie współpracowaliśmy już  w ostatnich latach. Pogrzeb  śp. Ire-
neusza  organizowany przez nasz OPS, odbędzie się w  najbliż-
szy czwartek, bądź piątek  (w zależności od  terminu zakończenia 
procedury  prokuratora). Polecamy duszę  zmarłego  miłosier-
dziu Dobrego Pana, który nigdy nikogo nie zostawia samotnym. 

Redakcja 

Zdzisław Kula, lat: 76, zmarł: 04.05.2013r, pogrzeb: 
07.05.2013r, pogrzeb odbędzie się o godz. 14:00 na cmentarzu w 
Nowogardzie. 

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Pomóżmy sobie!
• Przyjmę narożnik pokojowy tel. 665 - 566-856
•  Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie oraz ławę pokojową i TV 

tel.782 556 716
• Przyjmę fotel do biurka, informacja tel. 504 874 397 lub pod nr tel. 

red. 91 22 165 
• Przyjmę narożnik pokojowy oraz dziecięcy fotelik samochodowy 

tel.516 648-561 
• Przyjmę  używaną pralkę oraz komputer PC i dywany tel.512 174 371 
• Przyjmę tapczan dwuosobowy do spania tel. 514 466 037 
• Oddam w dobre ręce wilczura - pies jest przyjazny i ma ok.3 lata - 

tel.795 911 886 
• Oddam jedną kulę ortopedyczną -tel. 539 630 700 lub nr redakcyjny 
• Przyjmę meble kuchenne i meblościankę pokojową tel. 669 517 964 

lub 91 39 107 62
• Przyjmę meble kuchenne, lodówkę, pralkę i meblościankę pokojową, 

tel. 797 158 960
• Przyjmę używany rower damski  w dobrym stanie 504874397

Pierwsza I Komunia Święta  
w tym roku 
Trochę nietypowo, bo w piątek, 3 maja odbyła się pierwsza w tym roku na tere-
nie dekanatu Nowogard uroczystość Komunii Świętej. 

Po raz pierwszy sakrament 
eucharystii pod postacią ho-
stii przyjęło 53 dzieci z tere-
nu parafii pw. Wniebowzięcia 
NMP (48 w Nowogardzie, 5 
w kościele filialnym w Olcho-
wie). Była to pierwsza grupa 
dzieci z terenu najstarszej pa-

rafii w mieście, która przyjęła 
ten sakrament. Kolejna ponad 
30 osobowa, przystąpi po raz 
pierwszy do Komunii Św. już 
19 maja. 

W pozostałych dwóch Ko-
ściołach na terenie Nowogar-
du, uroczystości te odbędą się 

kolejno: 12 maja - parafia MB 
Fatimskiej na osiedlu Bema, 
oraz 26 maja - parafia pw. św. 
Rafała Kalinowskiego na  osie-
dlu Gryfitów. 

MS
Foto dzięki uprzejmości zakładu 
fotograficznego Fotovenus przy 

ul. Kościuszki w Nowogardzie. 

Piątek, 3 maja, godz. 11.00. Proboszcz parafii pw. WNMP w Nowogardzie, ks. Grzegorz Legutko, wita przybyłe 
dzieci na uroczystość I Komunii Świętej.  

Wizyta pisarki w SP 2 

Czytali i rozwijali wyobraźnię 
W dniu 30 kwietnia, w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowogardzie, odbyło się spotkanie 
z Joanną Marią Chmielewską – autorką opowiadań dla dzieci, a także książek dla star-
szych odbiorców. Spotkanie z pisarką było zorganizowane w ramach Ogólnopolskiego 
Tygodnia Czytania Dzieciom.  

Wizyta pisarki w szkole była 
podzielona na dwie części. W 
czasie pierwszej, odbyły się 
twórcze warsztaty pisarskie, 
które prowadziła zaproszona do 
szkoły literatka. Uczestniczący 
w nich uczniowie mogli poćwi-
czyć i rozwijać swoją wyobraź-
nię. Bez niej trudno bowiem pi-
sać nawet szkolne opowiadania. 

Następnie na szkolnej 
świetlicy odbyło się spotka-
nie uczniów szkoły (głów-
nie klas 4-6) z pisarką. Joan-
na M. Chmielewska opowia-
dała dzieciom, skąd czerpie 
inspiracje do swoich książek. 
Wiele mówiła także o bohate-
rach tych opowiadań. Czytała 
również ulubione fragmenty 
wydanych pod swoim nazwi-
skiem pozycji. Na zakończenie 

podpisała kilka swoich ksią-
żek, które zakupili uczniowie. 

Joanna M. Chmielewska po-
chodzi ze Szczecina. Przez lata 
mieszkała w Gryficach. Obec-
nie wraz z mężem prowadzi 
pensjonat w Szklarskiej Porę-
bie. Tam też mieszka i tworzy.  
Pisze głównie dla dzieci. Z my-
ślą o nich wydała pod swoim 
nazwiskiem kilka pozycji m. 
in. „Niebieska Niedźwiedzi-

ca” i „Historia Srebrnego Ta-
lizmanu”.  W swoim dorobku 
ma również kilka tytułów dla 
dorosłych: „Poduszka w różo-
we słonie”, „Sukienka z mgieł”. 
Jak zdradziła w czasie wizyty 
w Nowogardzie, właśnie jest 
na ukończeniu kolejnej książki 
dla starszych odbiorców.  Ma 
ona się pojawić w księgarniach 
w przeciągu kilku miesięcy. 

MS
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Także o naszych obchodach świąt narodowych

Pastiżowy patriotyzm
W trakcie  przygotowywania obchodów 3 Maja w Nowogardzie doszło do sytuacji opisywanej przez nas w tekście z poprzedniego nume-
ru pt „Awanturnictwo władzy”. Niżej przedstawiamy obszerne fragmenty artykułu znanego publicysty Mariana Piłki, który analizuje 
procesy zachodzące w Polsce, zarówno w wymiarze  krajowym jak i lokalnym, skutkujące opisywanym przez nas zachowaniem władzy- 
także nowogardzkiej władzy. Dedykujemy ten tekst szczególnie tym, którzy mieli  (bądź udawali, że mają )  trudności  ze zrozumieniem  
w ostatni piątek, o co chodzi...

To co najbardziej uderza we 
współczesnej polskiej rzeczy-
wistości, to słabość i niewydol-
ność polskiego państwa... Dla-
tego należy postawić pytanie 
o zasadnicze przyczyny obec-
nego stanu . Oczywista odpo-
wiedz, iż to polityczny establi-
shment jest odpowiedzialny za 
stan państwa, jest odpowiedzią 
tylko częściowo prawdziwą. To 
prawda,  że w systemie demo-
kratycznym partie polityczne są 
jednym z najważniejszych kre-
atorów porządku publicznego, 
także jego aksjologicznego wy-
miaru. Sprawując władzę mają 
możliwość definiowania warto-
ści na których budują narodo-
wy etos i ich wcielania poprzez 
działania polityczne, nie tylko 
w wymiarze polityki edukacyj-
nej czy kulturalnej........Ale to 
społeczeństwo  wybiera i od 
stanu jego świadomości i jego 
kondycji narodowej zależy ja-
kość tego wyboru  Polityka  bu-
dowania wspólnoty narodowej, 
tworzenia jego etosu, kształto-
wania patriotyzmu, jest zatem 
niezbędnym elementem poli-
tyki każdego państwa i każdego 
narodu który pragnie żyć, roz-
wijać się i coraz bardziej wpły-
wać na kształt, także zewnętrz-
nej wobec niego, rzeczywisto-
ści. Patriotyzm to kształtowa-
nie wewnętrznej potrzeby dzia-
łania na rzecz rozwoju własne-
go narodu we wszystkich wy-
miarach jego istnienia i ambi-
cje wniesienia własnego naro-
dowego wkładu w rozwój do-
robku ogólnoludzkiego...

Postulat polityki budowania 
wspólnoty i odrodzenia patrio-
tyzmu wynika nie tylko z faktu 
konieczności prowadzenia nor-
malnej polityki państwowej, to 
jest dbania o własną przyszłość, 
ale także z powodu ogromnej 
dewastacji polskiego patrioty-
zmu spowodowanego w okre-
sie komunistycznym. Z komu-
nizmu wyszliśmy nie tylko ze 
zdewastowaną gospodarką, ale 
także głęboko zdemoralizowa-
ni, zarówno w wymiarze indy-
widualnym, jak i narodowym...

Komunistyczny totalitaryzm 
blokował praktykowanie cnót 
patriotycznych w codziennym 
życiu. I w ten sposób ukształ-
towały się pokolenia bez pa-
triotycznej wrażliwości na wy-
darzenia dnia codziennego. 
Komunizm sprowadzał świa-
domość narodową do swoistej 
„tutejszości”. Swoistą kontynu-
acją tej komunistycznej edu-
kacji stała się współczesna „pa-
ideia”. W niepodległej Rzecz-
pospolitej, po upadku komu-

nizmu, dominującą ideologią 
stał się liberalizm. Jest to ide-
ologia i filozofia w swej istocie 
antypolityczna, to znaczy jej 
przedmiotem nie jest jakakol-
wiek wspólnota czy państwo. 
Jej przedmiotem jest jednostka 
i jej prawa, przede wszystkim 
prawa wobec państwa i innych 
wspólnot. Jest to postawa par 
excellance roszczeniowa, a nie 
powinnościowa. Patriotyzm w 
tej koncepcji światopoglądowej 
jawi się jako zagrożenie indywi-
dualnych wolności, a nie przed-
miot kultywujący zobowiąza-
nia wobec własnego narodu. 
Polskość jest w tej koncepcji co-
raz bardziej redukowana, a wy-
raża się to w ograniczaniu edu-
kacji historycznej i literackiej. 
A w konsekwencji prowadzi to 
do wykorzenienia i osłabienia 
jego kulturowej tożsamości...

Ten stan świadomości, po-
wierzchownego i w znacznej 
mierze zdewastowanego pa-
triotyzmu skutkował min dwu-
krotnym zwycięstwem wybor-
czym postkomunistów. Dwu-
krotne zwycięstwo bezpośred-
niej kontynuacji obozu, który z 
sowieckiego nadania zniewalał 
nasz naród, jest miarą naszego 
narodowego upadku. To rezul-
tat głębokiego kryzysu polskie-
go patriotyzmu. Naród, który 
w demokratycznych wyborach 
wybiera partie odpowiedzial-
ne za jego zniewolenie, to znak, 
że nastąpił zanik elementarnej 
zdolności rozróżniania dobra 
i zła w wymiarze narodowym. 
Jest to objaw głębokiego za-
chwiania własnej tożsamości. A 
bez samowiedzy kim jesteśmy, 
bez elementarnej zdolności do 
oceny dobra i zła w wymiarze 
narodowym, nie sposób zbudo-
wać wspólnej przyszłości. Na-
ród o tak rozchwianym poczu-
ciu własnych wartości, że ak-
ceptuje obóz odpowiedzialny w 
przeszłości za jego zniewolenie, 
z wielkim trudem może rozpo-
znawać własne interesy i aspi-
racje, także w życiu społecznym 
i w politycznym...

Patriotyzm, obok potencjału 
demograficznego, ekonomicz-
nego i kulturowego, to podsta-
wowy wymiar nie tylko tożsa-
mości, ale samej podstawy na-
rodowego potencjału. Bez pa-
triotyzmu, jak pokazuje histo-
ria, nie wystarczy nawet naj-
większy potencjał ekonomicz-
ny czy demograficzny do prze-
trwania narodu...

I w tej sytuacji wszechogar-
niającej dekadencji pojawiły się 
pierwsze jaskółki odrodzenia 
patriotyzmu. Miarą jego siły 

stał się ubiegłoroczny Marsz 
Niepodległości, który zgroma-
dził dziesiątki tysięcy, przeważ-
nie młodych ludzi manifestu-
jących, pomimo potężnej me-
dialnej kampanii nienawiści, 
dumę i przywiązanie do swego 
narodu. Ale nie tylko ten marsz 
objawił narastający, szczegól-
nie wśród młodego pokolenia, 
głód wartości narodowych i 
odrodzenie postaw patriotycz-
nych. Wszystkie uliczne pro-
testy i manifestacje ostatnie-
go roku ukazują budzenie się 
silnej identyfikacji narodowej, 
potrzebę zakorzenienia w hi-
storycznym doświadczeniu i 
poczucie odpowiedzialności za 
przyszłość narodu. Wydaje się, 
że w dorosłość wkraczają po-
kolenia, nie dotknięte komu-
nistyczną dezintegracją i bar-
dziej odporne na różne postko-
munistyczne kompleksy i fobie 
utrwalane przez Gazetę Wy-
borczą i media ideologicznie 
jej pochodne. Pokolenia, które 
własny interes narodowy trak-
tują wyżej niż różne roszczenia 
ponadnarodowych ideologii. 
Jeżeli ta konstatacja jest praw-
dziwa, a wszystko na to wska-
zuje że jest, to znaczy, że nasz 
naród zaczyna wyzwalać się z 
mentalnych kompleksów spo-
łeczeństwa postkomunistycz-
nego i zaczyna odzyskiwać we-
wnętrzną sterowność...

Obrona suwerenności pań-
stwowej zawłaszczanej przez 
zdominowaną przez Niemcy, 
Unie Europejska staje się sztan-
darem odradzającego się pa-
triotyzmu. To jest budzenie się 
narodowej siły, delegitymizują-
cej ideologiczne podstawy do-

minującej obecnie polityki w 
Polsce...

Nic też dziwnego, że obudze-
nie sie polskiego patriotyzmu 
zostało potraktowane jako fun-
damentalne zagrożenie przez 
ideologicznych i medialnych 
hegemonów dominujących w 
postkomunistycznej Polsce. 
Gdy nie udaje się tego procesu 
zatrzymać, opluć, zdyskredyto-
wać, podejmowana jest kolejna 
strategia neutralizacji tego od-
rodzenia...

Taki więc  za próbą stanię-
cia na czele Marszu Niepodle-
głości, swoistego zawłaszczenia 
odradzającego się poczucia od-
powiedzialności za przyszłość 
narodu, leży także próba zmo-
nopolizowania tego procesu i 
użycia go do legitymizacji poli-
tyki, tak sprzecznej z motywa-
mi, jakie leżą u podstaw tego 
procesu. Należy więc stwier-
dzić, że mamy tu do czynienia 
z próbą faktycznej dyskredyta-
cji narodowego odrodzenia. Z 
próbą narzucenia temu proce-
sowi zasad i postaw prowadzą-
cych do jego dalszej dezinte-
gracji. Mamy  tu do czynienia 
nie ze wsparciem tego proce-
su, a jedynie z jego zawłasz-
czeniem, wykorzystaniem i 
zneutralizowaniem. To pró-
ba zastąpienia patriotyzmu, 
jako koniecznego warunku 
odrodzenia narodowej polity-
ki, jego pastiszową wersją. To 
jedynie prostacka próba obro-
ny własnych politycznych po-
zycji i własnego „aksjologicz-
nego” monopolu w konstytu-
owaniu polskiej polityki.

Jak z wielką przenikliwością 
zauważył Arystoteles w Ety-

ce Nikomachejskiej, sprytny 
człowiek jest w stanie wyzna-
czać sobie cele i często sku-
tecznie je realizować, ale ni-
gdy nie będą to cele godziwe. 
Godziwe cele, mogą wyzna-
czać tylko godziwi obywa-
tele, obywatele ożywieni au-
tentyczną troską o przyszłość 
własnego polis. Odrodzenie 
polskiej polityki jest możliwe, 
gdy będzie ona definiowana i 
prowadzona przez tych dla któ-
rych patriotyzm nie jest „for-
mą” treści innych niż dobro na-
rodu. Narodowa polityka, poli-
tyka nie „europejskiego” gesze-
ftu, ale polityka autentycznej 
troski o dobro wspólne naro-
du, o jego przyszłość, wyma-
ga przede wszystkim przezwy-
ciężenia postkomunistycznej i 
liberalnej dezintegracji naro-
dowej wspólnoty i odrodzenia 
postaw patriotycznych. Wyma-
ga odzyskania wewnętrznej ste-
rowności naszego narodu i tym 
samym odsunięcia od wpływu 
na państwo wykorzenionego 
narodowo establishmentu.

Marian Piłka

PS.  Wyczerniony tekst opisu-
je dokładnie to co uczyniła wła-
dza nowogardzka  z obywatel-
ską inicjatywą  ustanowienia 
godnego w formie i  treści miej-
sca narodowych spotkań w na-
szym mieście  i co zrealizowała  
pod pomnikiem Niepodległości 
3 maja tego roku.

Miejsce inne, motywy te same...
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Paula Bąk w „Leśnej Górze”, Furmańczykowie w roli  „surowych rodziców”

Nasi na małym ekranie 
W ostatnie dni Nowogard zagościł dwukrotnie na antenie ogólnopolskich stacji telewizyjnych. W TVN w niedzielę wyemitowano  pro-
gram z cyklu „Surowi Rodzice”, nagrywany w domu państwa Furmańczyków w Ostrzycy, a  w kolejnym odcinku  telenoweli  „ Na dobre  
i na złe” w roli pacjentki, wystąpiła pochodząca z Nowogardu aktorka Paula Bąk, córka znanego lokalnego biznesmena. 

Obecność Nowogardu na 
małym ekranie w ogólnopol-
skich  stacjach telewizyjnych, 
to rzadkość. Dotychczas na 
ogół była ona związana z nie-
zbyt przyjemnymi wydarze-
niami, czy zachowaniami nie-
których lokalnych  osób. Tym 
razem w dniach majowego 
weekendu, prezentowaliśmy 
się aż w dwu stacjach ogólno-
polskich i to  z jak najbardziej 
pozytywnej  strony. W progra-
mie „Surowi Rodzice”, wystą-
pili w charakterze  rodziców 
państwo Furmańczykowie,  a 
rolę pacjentki w kolejnym od-
cinku w  „Na dobre i na  złe”, 
bardzo udanie wcieliła się  ak-
torka z Nowogardu, Paula Bąk. 
Pani Paula ukończyła już szko-
łę  aktorską  i zaczyna miej-
my nadzieję,  owocną w osią-
gnięcia artystyczne drogę w 
tym trudnym zawodzie. O in-
formacje na temat córki, krót-
ką refleksję, poprosiliśmy mat-

kę naszej aktorki, panią Elwirę 
Bąk

DN, jak to się stało, że córka 
trafiła do tego serialu?

Elwira Bąk, no cóż, Paula jak 
każdy aktor, szuka również pra-
cy, więc chodzi na wszystkie ca-
stingi. W tym serialu doszła w 
nich do samego finału i otrzy-
mała propozycję zagrania, na 

razie w jednym odcinku „Na 
dobre i na złe”. Ale po cichu ma 
nadzieję, że reżyser zauważył 
jej kunszt aktorski i zaproponu-
je dalszą pracę w tym serialu. 

DN, czy Paula grała jeszcze 
w innych znanych serialach – 
filmach?

Elwira Bąk, tak w ubiegłym 
roku zagrała w filmie „Ojciec 
Mateusz”, w odcinku „Obrącz-
ka”. Tutaj zagrała rolę Ani-
ty Polak i myślę, że z dobrym 
skutkiem, bo była nawet zado-
wolona. Ponadto obecnie gra 
gościnnie w Koszalińskim Te-
atrze Bałtyckim. Tutaj w spek-
taklu o charakterze kryminal-
nym pt. „Intryga”, gra rolę pie-
lęgniarki, która prowadzi intry-
gę w celu przechwycenia dużych 
pieniędzy. Gorąco zapraszamy 
wszystkich nowogardzian na 
ten spektakl do Koszalina.

DN, a gdzie na stałe miesz-
ka młoda aktorka z Nowogar-
du?

Elwira Bąk, nasza córka ma 
mieszkanie w Warszawie, więc 
tam mieszka na stałe, ale za-
wsze nam mówi, że jej ukocha-
nym miastem był, jest i zawsze 
pozostanie Nowogard. 

O komentarz poprosili-
śmy również byłą dyrektor 
Nowogardzkiego Domu Kul-
tury, panią Mirosławę Przy-
byłek, która tak mówi na te-
mat Pauli:

 W NDK Paula jako mała 
dziewczynka stawiała pierw-
sze kroki aktorskie, grając róż-
ne role w teatrze DK.  Ciepło i 
miło jest  na sercu, kiedy oglą-
dając znany od lat serial, widzi 
się wspaniałą grę aktorską, a na 
dodatek, kiedy gra w nim osoba 
z którą tyle wspaniałych chwil 
miałam okazję przeżywać pod-
czas spektakli prezentowanych 
na scenie NDK, oczywiście z 
Paulą w rolach głównych. Pau-
la zawsze była osobą, którą nie 
dało się nie zauważyć na scenie 

naszego Domu Kultury, w gra-
nych spektaklach przeważnie 
otrzymywała główne role. Teatr 
w DK był dla niej wielką pasją, 
pamiętam, że po występach za-
wsze gratulowałam reżyserowi  
spektaklu, ale przede wszyst-
kim zawsze gratulowałam mło-
dym aktorom, w tym Pauli, któ-
rzy nigdy nie szczędzili czasu i 
swoich sił,  by wszystko wypa-
dło dobrze i bardzo profesjonal-
nie – aktorsko.  Z całego serca 
życzę Pauli samych sukcesów 
zawodowych  w branży aktor-
skiej, ale również w życiu pry-
watnym.

Gratulujemy również i my 
pani Pauli i  jej rodzicom, 
przynoszącego nam nowogar-
dzianom zaszczyt występu. 
Gratulacje kierujemy również 
do państwa Furmańczyków, za 
ich oglądaną przez wielu wi-
dzów prezentację w programie 
TVN-u.

Redakcja

Paula Bąk - foto strona serialu

3 Maja w naszych szkołach
Naród bez przeszłości, nie zbuduje przyszłości 

W wielu szkołach, jeszcze przed pój-
ściem na długą majówkę, postarano się o 
to, by przypomnieć najmłodszym, dlaczego 
3 Maja jest dniem wolnym od nauki i pra-
cy. Tak też było we wtorek, 30 kwietnia w 
Szkole Podstawowej nr 2. klasa 4a, której 
wychowawcą jest Anna Kowalczyk- Krzy-
wania, przygotowała patriotyczny montaż 
słowno – muzyczny, przybliżający wyda-
rzenia z 1791 roku. „Naród bez przeszłości, 
nie zbuduje przyszłości” - przypomniała wy-
chowawczyni klasy i zarazem reżyser mini 
spektaklu, tuż po zakończeniu występu. 

MS

Pamiętali o Konstytucji
W dniu 25 kwietnia 2013 roku uczniowie Szko-
ły Podstawowej w Strzelewie, na uroczystym apelu, 
uczcili 222 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Z tej okazji, Samorząd Szkol-
ny pod opieką p. Małgorzaty 
Kurzawy i p. Justyny Barczak, 
przygotował część artystyczną, 
składającą  się z wierszy i pio-
senek. Po występie wyświetlo-
na została prezentacja multi-
medialna, na której opisane i 
pokazane były: sytuacja mię-
dzynarodowa, historia powsta-
nia oraz twórcy dokumentu, 
fragmenty tekstu konstytucji 

wraz z najważniejszymi po-
stanowieniami, zdjęcia rękopi-
su oraz portrety postaci histo-
rycznych uczestniczących w 
tworzeniu konstytucji 3 Maja.

Tak przedstawiona historia z 
całą pewnością pozwoliła dzie-
ciom bardziej zrozumieć waż-
ność tego dokumenty i jego 
znaczenie dla Polaków.

inf. własna
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Kradzieże na cmentarzu
To już nie sporadyczne przypadki kradzieży, w tym roku to co się dzieje na nowo-
gardzkim cmentarzu, można nazwać plagą kradzieży. Do redakcji DN napływają 
sygnały od rozżalonych osób, których dotknął ten problem. Głos w tej sprawie za-
brał również Zarządca cmentarza.

O tym, że kradzieże na cmen-
tarzu się zdarzają wiadomo nie 
od dziś. Złodzieje najchętniej 
„pracują” przed 1 listopada, 
gdy czekają na nich niekiedy 
bogato przyozdobione groby. 
Niestety już od jakiegoś czasu 
na nowogardzkim cmentarzu 
zdarzają się drobne i te „więk-
sze” kradzieże, które powoli 
stają się normą. To jest niepoję-
te, co się dzieje w tym roku! Po 
prostu tragedia... Ginie dosłow-
nie wszystko - znicze, kwiaty, 
ozdobne drzewka, a nawet na 
dniach pewna pani żaliła mi się, 
że ukradli jej ławkę... - opowia-
da „ofiara” złodziei chcąca za-

chować anonimowość. Miesz-
kanka Nowogardu zachodzi w 
głowę, co jest przyczyną tych 
grabieży? Wejście na cmen-
tarz umożliwiają 3 bramy wej-
ściowe, które wciąż są otwarte. 
Jednak, gdyby bramy były za-
mknięte, złodziej z pewnością 
i tak znalazłby sposób dostania 
się na miejsca pochówków. Nie 
wiem, co mogłoby ich odstra-
szyć. Monitoring byłby dobrym 
wyjściem, ale każdy zdaje so-
bie sprawę ile to kosztuje. Wy-
daje mi się, że również nikt by 
się nie obraził, gdyby zarząd-
ca pobierał symboliczne staw-
ki np. 5 zł, z których mógłby 

opłacić ochronę lub stróża. Jed-
no jest pewne, na pewno trzeba 
coś z tym zrobić. Ja z tego miej-
sca chciałabym zaapelować do 
wszystkich, którzy w podobny 
sposób mogli zostać pokrzyw-
dzeni, aby zgłaszali o tych prze-
stępstwach na policji, być może 
wtedy mundurowi baczniej by 
się przyjrzeli tej sprawie - koń-
czy kobieta dotknięta kradzie-
żami. Sporo osób pokrzyw-
dzonych kradzieżami, zgła-
szało ten problem do zarząd-
cy cmentarza, który zabrał głos 
w tej sprawie, zwracając się do 
wszystkich odwiedzających 
miejsca pochówku swoich bli-

 Halo redakcja 

skich. Rzeczywiście w ostatnich 
dniach wiele osób padło ofia-
rami drobnych kradzieży na 
cmentarzu. Jako przedstawiciel 
zarządcy cmentarza, apeluję do 
wszystkich odwiedzających gro-
by swoich bliskich, aby zwróci-
ły uwagę na podejrzane osoby 
przebywające na terenie obiek-
tu. Jednocześnie zapewniam, 
że w związku z powtarzający-
mi się ostatnio kradzieżami, 
jako firma również zaostrzy-
my środki bezpieczeństwa na 
cmentarzu tak, by każdy mógł 
czuć się bezpiecznie - mówi Se-

bastian Furmańczyk przed-
stawiciel firmy zarządzającej 
komunalnym cmentarzem w 
Nowogardzie. Ładna pogoda 
sprzyja licznym kradzieżom, 
dlatego redakcja Dziennika 
Nowogardzkiego przyłącza się 
do apelu zarządcy, i również 
namawia do zwracania uwa-
gi na podejrzane tam osoby. 
Pozostaje wierzyć, że problem 
zniknie i osoby odwiedzające 
zmarłych, nie będą musiały już 
liczyć strat spowodowanych 
kradzieżami.

KR

Teraz już tylko matura 
W dniu 26 kwietnia 2013 na forum Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych odbyła się uroczystość zakończenia szkoły klas III. 

W czasie uroczystości, której 
przyświecało hasło „Idź swoją 

drogą”  podziękowano najak-
tywniejszym uczniom za pra-

cę, wręczono listy gratulacyjne 
rodzicom i oczywiście świa-

dectwa ukończenia szkoły ab-
solwentom.

W akademii oprócz uczniów, 
rodziców i grona pedagogicz-
nego szkoły, udział wzięli tak-
że zaproszeni goście, m.in. ks. 
kanonik Kazimierz Łukjaniuk 
i burmistrz Nowogardu Ro-
bert Czapla. Ci złożyli gratula-
cje z okazji ukończenia szkoły 
i życzyli dalszych sukcesów w 
edukacji. 

Redakcja DN przyłącza się 
do  gratulacji i życzy pomyśl-
nego zdania egzaminu doj-
rzałości, który rozpocznie się 
już dzisiaj tj. 7 maja. Później 
większość czeka najważniejszy 
w życiu etap – wkroczenie w 
prawdziwe, dorosłe życie. 

JB, MS
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Wieści z I LO w Nowogardzie
Daria Cieślak i Konrad Sidor 
posłami na Sejm Dzieci i Młodzieży 
Uczniowie naszej szkoły - Konrad Sidor i Daria Cieślak - to koordynatorzy de-
baty pt. „Ekorozwój dziś, jutro i pojutrze, czyli parę słów o współpracy poko-
leń”, która odbyła się 19 marca, a która została wybrana na najlepszą z naszego 
województwa! 

Sprawozdanie w formie na-
grania wideo oraz odpowied-
niego formularza było podsta-
wą do oceny działań poszcze-
gólnych drużyn z całej Polski. 
Komisja, jako najlepszą de-
batę z województwa zachod-

niopomorskiego wybrała wła-
śnie tę, która odbyła się w na-
szym mieście. Jej organizato-
rzy oprócz tego, że znajdą się 
wśród posłów i posłanek Sej-
mu Dzieci i Młodzieży, jako 
przedstawiciele pierwszego 

miejsca w województwie, wej-
dą także w skład Komisji pro-
blemowej, która spotka się już 
11 maja, aby omówić szczegóły 
pracy w sejmie. 

inf. własne 
opr. MS

Tydzień Bibliotek 2013 - 8-15 maja

„BIBLIOTEKA PRZESTRZENIĄ DLA KREATYWNYCH” - Po raz dziesiąty nasza biblioteka bierze udział w ogólnopolskiej akcji spo-
łecznej organizowanej przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, której celem jest promocja czytelnictwa i bibliotek. TYDZIEŃ BI-
BLIOTEK ma na celu podkreślenie roli bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększeniu prestiżu zawodu bibliotekarza i 
zainteresowanie książką szerokich kręgów społeczeństwa polskiego.

Tegoroczne hasło TYGODNIA BIBIOTEK pozwala w różnych formach pokazywać pozytywne zmiany, które zachodzą w naszych pla-
cówkach. Biblioteka, jako przestrzeń dla kreatywnych staje się miejscem inspiracji i realizacji wielu niezwykłych pomysłów na promo-
wanie literatury i zachęcenie do sięgania po książki każdego odbiorcę, bez względu na wykształcenie, wiek czy światopogląd.

Przygotowaliśmy różnorodne formy naszej 
pracy m. in.:

8 maja
10.00 -  Spotkanie z 5-latkami z Przedszkola nr 

1 w Nowogardzie 
/środa/
„PODRÓŻUJEMY Z TUWIMEM LOKOMO-

TYWĄ”
10.50 – Lekcja biblioteczna dla gimnazjalistów
„BIBLIOTEKA – ZNANA CZY NIEZNANA?”
11.00 – PORANKI MALUCHA – zajęcia czytel-

niczo-manualno-ruchowe dla dzieci 3-5 letnich 
„PRZEZ OKULARY TUWIMA”

16.30 – „SPOTKAJMY SIĘ W BIBLIOTECE” – 
spotkanie z  Panem Franciszkiem  Łuczko „ZBROD-
NIA KATYŃSKA”   

9 maja          
10.00 – Finał miejsko-gminnego konkursu czy-

telniczego dla uczniów kl. II i III
/czwartek/ 
„BAŚNIE RÓŻNYCH NARODÓW” (konkurs 

organizowany wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 
3 w Nowogardzie)

10.50 – Lekcja biblioteczna dla gimnazjalistów 
„BIBLIOTEKA- ZNANA CZY NIEZNANA?”

14.00 -  Lekcja biblioteczna dla gimnazjalistów 
„BIBLIOTEKA-ZNANA CZY NIEZNANA?”

10 maja      
10.00 – Finał miejsko-gminnego konkursu czy-

telniczego dla uczniów kl. IV- VI
/piątek/
„W KRAINIE BAŚNI RÓŻNYCH NARODÓW” 

(konkurs organizowany wspólnie ze Szkołą Podsta-
wową nr 3 w Nowogardzie)

10.00 -  Lekcja biblioteczna dla gimnazjalistów                                      
„BIBLIOTEKA-ZNANA CZY NIEZNANA?”

11.00 -  Lekcja biblioteczna dla gimnazjalistów 
„BIBLIOTEKA-ZNANA CZY NIEZNANA?”

11 maja             
11.00 – III  NOWOGARDZKI KONKURS OR-

TOGRAFICZNY organizowany przez
/sobota/
Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Osób Nie-

pełnosprawnych „Nasze Szanse”
13 maja
10.00 – „LEWE RĄCZKI” MINI PRZEDSIĘ-

BIORSTWO 
/poniedziałek/
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Sta-

szica w Nowogardzie – miejscem dla kreatyw-
nych, wystawa i pokaz multimedialny

14.00 -  Lekcja biblioteczna dla gimnazjalistów 
„BIBLIOTEKA-ZNANA CZY NIEZNANA?”

14 maja             
10.00 -  Lekcja biblioteczna dla gimnazjalistów
/wtorek/ 
„BIBLIOTEKA-ZNANA CZY NIEZNANA?”
10.00  –„LEWE RĄCZKI” MINI PRZED-

SIĘBIORSTWO Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych im. S. Staszica w Nowogardzie –                                             
miejscem dla kreatywnych, wystawa i pokaz 
multimedialny

11.00 – PORANKI Z KSIĄŻKĄ – zajęcia dla 
dzieci 2-3 letnich HALO TUWIM  - „SPÓŹNIO-
NY SŁOWIK”

15 maja             
10.00  –„LEWE RĄCZKI” MINI PRZEDSIĘ-

BIORSTWO 
/środa/                              
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Sta-

szica w Nowogardzie miejscem dla kreatywnych, 

wystawa i pokaz multimedialny
11.00 – PORANKI MALUCHA – spotkanie 

z dziećmi 3-5 letnimi CZAS NA TUWIMA – 
„RZEPKA”               

 
Proponujemy również spotkania dla zorganizowa-

nych grup/klas na wszystkie tematy dotyczące funk-
cjonowania i działalności biblioteki. Opiekunów grup 
zorganizowanych prosimy o wcześniejszy kontakt tel. 
913926260

Tradycyjnie już w miesiącu maju nie pobieramy 
kary za przetrzymywanie książek. Prosimy dłużni-
ków o zwrot. 

Dyrektor Biblioteki
  Zofia Pilarz

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego

w Nowogardzie
z a p r a s z a

aktywnych seniorów na kolejne 
spotkanie z cyklu

„Spotkajmy się w Bibliotece”
8 maja br. /środa/ godz. 16.30

w programie:

wykład prof. Franciszka Łuczko
„Zbrodnia katyńska”
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Artur Jurczyk mistrzem 

Pod koniec kwietnia roze-
grano zawody o mistrzostwo 
Koła PZW „Tęczak” na kanale 
w Trzebieszewie. Niestety, te-
goroczna aura nie rozpieszcza 
nikogo. Długo utrzymujące się 
zimno spowodowało spowol-
nienie wegetacji roślin, a także 
zawirowania w migracjach tar-
łowych ryb. Trudno było trafić 
z terminem. Rozegrać zawo-
dy w marcu? Termin mógł się 
okazać zbyt wczesny, bo moż-

na trafić na lód. Natomiast ko-
niec kwietnia, może się okazać 
zbyt późny (ryby nie ma już w 
kanale). 

Niemniej po falstarcie udało 
się rozegrać tegoroczne zawo-
dy. Pogoda sprzyjała ale tym, 
którzy się dobrze przygotowa-
li do zawodów, bowiem ryba 
brała bardzo chimerycznie. 
Wiał zimny wiatr ze wschodu, 
a wiadomo „wiatr ze wschodu 
– ryba chodu”. 

Tegoroczne zawody wygrał 
Artur Jurczyk, rzec by moż-
na jedną okazałą rybą – po-
nad kilowym jaziem! Łącznie 
nałowił 2474 pkt. i został Mi-
strzem Koła „Tęczak” na rok 
2013. 

II miejsce – Krzysztof Rogos 
– 1998 pkt., III miejsce Kamil 
Paleta – 1588 pkt. (wielokrot-

ny mistrz koła), czwarte miej-
sce zajął Tadeusz Kozioł, któ-
remu do podium zabrakło kil-
ku punktów. 

Na zawody zapisała się w 
tym roku rekordowa liczba za-
wodników, bo aż 49, choć nie 
wszyscy wystartowali. Ryby 
złapało łącznie 12 zawodni-
ków, każdy z nich został na-

grodzony upominkiem. 
Komandorem zawodów był 

Ryszard Patyk, ponadto zawo-
dy obsługiwali: Stanisława Le-
ciejewska, Jan Lipski, Ryszard 
Paleta, Zygmunt Heland i Pa-
weł Doszczeczko. 

z wędkarskim pozdrowieniem 
prezes Zygmunt Heland 

zSP Osina 

Posadzili drzewa 
W środę, 17 kwietnia 2013 roku uczniowie klasy IIb 
i IIIa Szkoły Podstawowej wraz z wychowawcami, p. 
Kamilą Wójcik i p. Joanną Stasiewicz- Kluga uczest-
niczyli w akcji sadzenia drzew. 

Dzieci rozpoczęły pracę od 
oglądania sadzonek, przypo-
mniały sobie ich budowę i 
oglądały korzenie. Poznały na-
rzędzia umożliwiające sadze-
nie maleńkich drzewek, obej-
rzały krótki instruktaż ich sa-
dzenia, który przeprowadzi-
ła miejscowa pani leśniczy 
- Wioletta Żero. Potem pod 
pilnym okiem, każdy uczeń 
a także ich opiekun posadził 
swoje drzewko. Dzieci bardzo 

ambitnie podeszły do odno-
wienia lasu. Praca przebiega-
ła z uśmiechem na twarzach 
wszystkich uczniów. Mamy 
nadzieję, że prowadzane przez 
nas działania wpłyną pozytyw-
nie na uwrażliwianie dzieci i 
w przyszłości nasi uczniowie 
będą prawdziwymi miłośnika-
mi przyrody i otaczającego ich 
świata.

inf. własna
Joanna Stasiewicz-Kluga, Kamila 

Wójcik
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Prezentacja nowej sekcji Pomorzanina Nowogard

Kulturyści „na salonach”
Kulturyści sekcji Pomorzanina Nowogard nie zwalniają tempa, tym razem w 
Słupsku miejsca na podium wywalczyli Krzysztof Skryplonek i Arkadiusz Sie-
wior. Pomorzanin Nowogard w świecie kulturystyki, powoli staje się rozpozna-
waną marką, wszystko za sprawą grupy sportowców na co dzień trenujących w si-
łowni „Fira”. Sukcesy docenili również przedstawiciele nowogardzkich władz, 2 
maja w małej sali konferencyjnej, przy obecności mediów- Krzysztofa Skryplon-
ka, Grzegorza Skorupskiego i Kornelę Wielgus, gościł w-ce burmistrz Damian 
Simiński.  

Aktualny Mistrz Polski 
Krzysztof Skryplonek w minio-
nym tygodniu wraz z Arkadiu-
szem Siewiorem i Grzegorzem 
Skorupskim, startował na za-
wodach w Słupsku. Mistrz po-
twierdził swoją wysoką formę, 
wygrywając w kategorii do 90 
kg oraz wszech wag. Również 
dwukrotnie na podium stawał 
Arkadiusz Siewior. Najstarszy 
zawodnik z sekcji kulturysty-
ki i fitness Pomorzanina No-
wogard, zajął 3 miejsce w ka-
tegorii do 80 kg i 2 miejsce w 
kategorii weteranów. Na zawo-
dach zaprezentował się rów-
nież Grzegorz Skorupski, któ-
remu nie udało się zakwalifiko-
wać do finałów. Należy wspo-
mnieć, że Skorupski rywalizo-
wał z dużo starszymi zawodni-
kami i na dobrą sprawę, wciąż 
powinien startować z rywala-
mi w wieku juniorów. Wyniki 
mieszkańców Nowogardu idą 
w świat, nie może więc rów-
nież dziwić chęć nagrodzenia 
kulturystów za te wyniki przez 
władze miasta. W czwartek (2 
maja) o godzinie 11:00 w ma-
łej sali konferencyjnej w Urzę-
dzie Miejskim odbyło się spo-
tkanie, w którym brali udział: 
Krzysztof Skryplonek (aktu-
alny Mistrz Polski w katego-
rii do 80 kg oraz Wszech wag), 
Grzegorz Skorupski (3 miejsce 
w kategorii do 80 kg w swoich 
debiutanckich Otwartych Mi-
strzostwach Pomorza w Byto-

wie), Kornela Wielgus (2 miej-
sce w kategorii bikini fitness w 
swoich debiutanckich Otwar-
tych Mistrzostwach Pomorza w 
Bytowie), w-ce burmistrz Da-
mian Simiński, Jarosław Hołu-
bowski z Klubu Motorowego 
„Cisy” oraz przedstawiciele me-
diów. Damian Simiński na po-
czątek przedstawił wszystkim 
zgromadzonym sylwetki no-
wogardzkich kulturystów, wy-
mieniając ich dotychczasowe 
sukcesy. Następnie wraz z Jaro-
sławem Hołubowskim, symbo-
licznie nagrodził sportowców 
za ciężką pracę, która zaowo-
cowała tak dużymi sukcesami, 
które rozsławiły miasto w od-
ległych zakątkach Polski. Być 
może niebawem i poza granica-
mi naszego kraju, gdyż pamię-
tajmy, że za niecałe 2 tygodnie 
Krzysztof Skryplonek wystar-
tuje na Mistrzostwach Europy 
w Mołdawii, o czym wspomi-

nał podczas konferencji pra-
sowej, która odbyła się tuż po 
nagrodzeniu kulturystów. Spo-
tkanie miało jeszcze inny wy-
miar, co często podkreślał w-ce 
burmistrz, mianowicie z Mi-
strzem zjawiła się dwójka de-
biutantów- Grzegorz Skorupski 
i Kornela Wielgus, którzy ko-
rzystając z doświadczenia star-
szego kolegi, mogą odnosić po-
dobne sukcesy. To bardzo waż-

ne, że ci początkujący zawodni-
cy mają się od kogo uczyć. Dla 
Krzysztofa, to również dodat-
kowe zadanie, aby odpowied-
nio swoich kolegów i koleżankę 
poprowadzić, pomagać w przy-
gotowaniach do zawodów. Po-
tencjał mają ogromny, w końcu 
zarówno Grzesiek, jak i Korne-

la, w swoim debiucie uplasowa-
li się na podium. - komentuje 
w-ce burmistrz Damian Simiń-
ski. Wieczorem nowogardzcy 
kulturyści w składzie: Grzegorz 
Skorupski, Arkadiusz Siewior i 
Kamil Strzeszewski zaprezen-
towali się na scenie plenero-
wej, tuż po zakończeniu zma-
gań strongmanów. Wcześniej 
w-ce burmistrz przedstawił 
wszystkich sportowców nowej 

sekcji Pomorzanina Nowogard 
na boisku „dolnym”, podczas 
przerwy w zawodach „siłaczy”. 
Niespodziewany pokaz trójki 
na co dzień trenującej w siłow-
ni „Fira”, został gorąco przyję-
ty przez nowogardzką publicz-
ność. Sporo z przybyłych osób 
dopiero co się dowiedziało o 

powstałej sekcji w klubie Po-
morzanin i po raz pierwszy 
mogło brać udział w tego typu 
scenicznej prezentacji. Wypada 
wspomnieć, że wraz z lubuską 
sekcją Strongmanów do No-
wogardu przyjechała Mistrzyni 
Polski w kulturystyce i fitness z 
2012 roku- Bernadeta Marcjan, 
która również indywidualnie 
oraz wspólnie z nowogardzki-
mi kulturystami zaprezentowa-

ła swoją sylwetkę. Nowogard 
ma sportowców którzy już udo-
wodnili, że gdzie się nie wy-
biorą na zawody, to przywiozą 
stamtąd medal i cieszy, że tym 
razem należycie zostało to do-
cenione przez lokalne władze.

KR  

Prezentacja sekcji kulturystyki i fitness Pomorzanina Nowogard, od pra-
wej - Krzysztof Skryplonek, Arkadiusz Siewior, Kamil Strzeszewski, Kornela 
Wielgus, Grzegorz Skorupski

Wspólny pokaz na zakończenie zmagań siłaczy, od lewej - Arkadiusz Siewior, Grzegorz Skorupski, Bernadeta 
Marcjan i Kamil Strzeszewski

Kulturyści otrzymali symboliczne 
upominki, m.in. sprzęt do ćwiczeń- 
na zdjęciu Krzysztof Skryplonek 
przyjmujący gratulacje od Damia-
na Simińskiego

Gimnazjalne Mistrzostwa Województwa w piłce ręcznej

CKS Szczecin wygrywa w Nowogardzie
W dniu 29 kwietnia na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowogardzie, rozegrane zostały Mi-
strzostwa Województwa Szkół Gimnazjalnych w Piłce Ręcznej Chłopców.    

Honoru gospodarzy bronili 
szczypiorniści Gimnazjum nr 1 w 
Nowogardzie, których opiekunem 
był Bartosz Zdanowicz. Nieste-
ty, miejscowi piłkarze ręczni nie 
sprostali zespołowi CKS Szcze-
cin i po porażce 29:14, pozosta-
ło im walczyć o 3 miejsce. Tam 

na ich drodze na podium stanę-
li zawodnicy Gimnazjum nr 11 z 
Koszalina, którzy wygrali z gim-
nazjalistami z Nowogardu 23:15. 
W finale walczyli zawodnicy CKS 
Szczecin i Gimnazjum w Baniach. 
Ostatecznie, to szczecinianie zwy-
ciężają i zajmują pierwsze miej-

sce w Mistrzostwach Wojewódz-
twa Szkół Gimnazjalnych w pił-
ce ręcznej chłopców. Puchary i 
medale wręczył Wiceprzewodni-
czący Wojewódzkiego Szkolne-
go Związku Sportowego w Szcze-
cinie, pan Marcin Kuduk wraz 
z Dyrektorem Gimnazjum nr 1 

w Nowogardzie panem Jackiem 
Andrysiakiem. Sędzią głównym 
był pan Zbigniew Tarczykowski 
– Prezes Zachodniopomorskiego 
Związku Piłki Ręcznej. Przy arty-
kule prezentujemy komplet wyni-
ków oraz klasyfikację końcową.

oprac. KR

1 mecz:  Gim nr 11 w Koszalinie – 
Gimnazjum w Baniach: (10 – 12) 17 - 
12
2 mecz:  CKS w Szczecinie – Gim. nr 1 
w Nowogardzie: (6 – 8) 14 - 29
Mecz o 3 miejsce:
 Gim nr 11 w Koszalinie – Gim. nr 1 w 
Nowogardzie: (14 – 7) 23 - 15
Mecz o 1 miejsce: 
 Gimnazjum w Baniach -  CKS w Szcze-
cinie: (5 – 7) 13 – 15
Klasyfikacja końcowa:
1 miejsce – CKS Szczecin
2 miejsce – Gimnazjum w Baniach
3 miejsce – Gimnazjum nr 11 w Kosza-
linie
4 miejsce – Gimnazjum nr 1 w Nowo-
gardzie – opiekun Bartosz Zdanowicz
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znają nas w Szczecinie,
a teraz chcemy trafić do Was !
Nowogard • ul. Kościelna 1

LONDON 
FASHION

ODzIEŻ UŻyWANA
W NAJWyŻSzEJ JAKOŚcI

W  C I Ą G Ł E J  S P R Z E D A Ż Y
O D Z I E Ż  L O N D Y Ń S K A

Sklep czynny:
Środa - NOWY TOWAR - godz. 9 - 18 - 60 zł/kg
Czwartek:  godz.  9 - 18 - 45 zł/kg
Piątek: godz.  9 - 18 - 30 zł/kg
Sobota: godz.  9 - 14 - 20 zł/kg
Niedziela: godz.  9 - 14 - 10 zł/kg
Poniedziałek: godz.  9 - 18 -   5 zł/kg
Wtorek: godz.  9 - 16 -   1 zł/kg

Puchar czterech stron Polski Strongman 2013

Tym razem dali radę
Jak w ubiegłym roku, dużym zainteresowaniem nowogardzian podczas obchodów majo-
wych, cieszyły się zmagania strongmanów. Na boisku „dolnym” zaprezentowali się ci sami 
„siłacze” z lubuskiej federacji co przed rokiem- tym razem jednak stanęli na wysokości za-
dania. Tradycyjnie już organizatorzy do zabawy zaprosili śmiałków spośród publiczności.

Puchar czterech stron Polski 
Strongman w Nowogardzie zo-
stał rozgrywany w parach, być 
może dlatego goszczący w No-

wogardzie siłacze stanęli na wy-
sokości zadania i zagwarantowa-
li dwie godziny emocjonującej 
rywalizacji. W sumie na placu 

boju walczy-
ło 14 zawod-
ników, czy-
li 7 par. Zaba-
wa rozpoczęła 
się od przecią-
gania tira na 
czas, na dy-
stansie 20 me-
trów. Tym ra-
zem ciężarów-
ki zawodni-
cy nie ciągnęli 
pod górkę, za-

tem każda z par ukończyła kon-
kurencję. Następnie strongma-
ni podzielili się zadaniami, jed-
na osoba z pary przenosiła wa-
lizki o masie 130 kg, natomiast 
druga kowadła ważące 180 kg. 
Po tej konkurencji organizato-
rzy zachęcili kibiców do wspól-
nej zabawy i tak nowogardzianie 
mogli oklaskiwać swoich zna-
jomych, którzy postanowili się 
sprawdzić. Każdy ze śmiałków 
najpierw musiał jak najdłużej 
utrzymać w obu rękach walizki, 
natomiast przy drugiej konku-
rencji mieszkańcy Nowogardu 
podnosili belkę. Oczywiście dla 
grupy amatorów na przyrządach 

znajdowały się mniejsze obcią-
żenia. Strongmani rywalizowa-
li jeszcze w konkurencjach: yołk 
(350 kg), Opona (360 kg, 8 ob-
rotów), belka (125 kg) oraz w 
uchwycie Herkulesa. W zmaga-
niach najlepsza okazała się para 
Kaliszewski - Kozakiewicz, na 
drugim miejscu uplasowali się 
Walczak - Gomuła, natomiast 
najniższy stopień podium przy-
padł parze Rychłowski - Potry-
kus. Najlepsi siłacze zostali na-
grodzeni na scenie plenerowej, 

tuż po prezentacji sekcji kultu-
rystyki i fitness Pomorzanina 
Nowogard. Poniżej prezentuje-
my klasyfikację końcową. 

KR  

Puchar czterech stron Polski Strongman 2013 
Wyniki
1 m. – para Kieliszkowski – Kozakiewicz
2 miejsce – para Walczak - Gomuła
3 miejsce – para Rychłowski – Potrykus
4 miejsce – para Karwański – Sieradzki
5 miejsce – para Modrzejewski – Pachut
6 miejsce – para Kobita – Olczak
7 miejsce – para Gruchot – Miernicki 

Turniej o rakietę i deskę burmistrza

Całodniowa walka tenisistów
W czwartek (2 maja) o godzinie 10:00 rozpoczęły się dwa turnieje, w których za-
wodnicy rywalizowali o jakże cenną rakietę i deskę burmistrza. Bardzo dużym 
zainteresowaniem cieszyły się przede wszystkim zawody tenisowe. Ze względu 
na dużą liczbę zawodników, zmagania trwały od godziny 10:00, aż do 19:30.

Rywalizacja tenisistów roz-
poczęła się punktualnie, nato-
miast zmagania skate-ów nieco 
się opóźniły przez problemy z 
nagłośnieniem. Na placu boju 
zabrakło jednak głównego or-
ganizatora, czyli burmistrza 
Nowogardu. Zastąpił go w-ce 
burmistrz Damian Simiński, 
który oprócz inauguracji tur-
nieju o deskę burmistrza, zdą-
żył jeszcze udać się na spotka-
nie z kulturystami. W turnieju 
tenisa wystartowała liczna gru-
pa 15 zawodników z różnych 
miejscowości. Po całodnio-
wej walce, zwycięzcą okazał się 
mieszkaniec Goleniowa- Piotr 
Buryszek, który w finale poko-
nał jedynego mieszkańca No-
wogardu, który znalazł się na 
podium- Rafała Rybkę. Trzecie 

miejsce przypadło Jerzemu Ki-
larskiemu z Kamienia Pomor-
skiego. W rywalizacji o deskę 
burmistrza najlepszy był Er-
win Kędzierski, zaraz za nim 
uplasowała się Alicja Adam-
czyk, która również wygrała w 
kategorii najlepszy „best trick”, 
na najniższym stopniu po-
dium stanął Damian Baca. Po 
czwartkowych zmaganiach na-
suwa się jedno spostrzeżenie: 
może warto będzie za rok zmie-
nić nazwę turniejów, bo zdecy-
dowanie lepiej by pasowało „O 
rakietę/deskę w-ce burmistrza” 
... Przy artykule komplet wyni-
ków oraz klasyfikacje końcowe.

KR

TurNieJ o rakieTę BurmiSTrza
Mecze eliminacyjne:
Kilarska Patrycja - Rybka Rafał 1 - 2
Ruciński Dariusz - Podemski Łukasz 1 - 2
Kostkowski Maciej - Wochna Piotr 1 - 2
Bielski Bartłomiej - Rybka Jan 2 - 1
Cioroch Zbigniew - Kasperczak Robert 2 - 1
Opowicz Przemysław - Kilarski Jerzy 0 - 2
Gajda Bartosz - Buryszek Piotr 1 – 2
Ćwierćfinały:
Rybka Rafał - Podemski Łukasz 2 - 1
Wochna Piotr - Bielski Bartłomiej 2 - 0
Cioroch Zbigniew - Kilarski Jerzy 0 - 2
Sobczak Marcin - Buryszek Piotr 0 – 2

Półfinały:
Rybka Rafał - Wochna Piotr 2 - 1
Buryszek Piotr - Kilarski Jerzy 2 - 0
Mecz o 3 miejsce:
Kilarski Jerzy - Wochna Piotr 2 - 1
Finał:
Buryszek Piotr - Rybka Rafał 2 - 0
Klasyfikacja końcowa:
1 miejsce - Buryszek Piotr – Goleniów 
2 miejsce - Rybka Rafał - Nowogard
3 miejsce - Kilarski Jerzy – Kamień Pom.
4 miejsce - Wochna Piotr – Nowogard
Sędzia: Jerzy Kusiak
Czas trwania turnieju:10.00 – 19.30 

TurNieJ o deSkę BurmiSTrza
1 miejsce – Erwin Kędzierski
2 miejsce - Alicja Adamczyk
3 miejsce - Damian Baca
Najlepszy best trick – Alicja Adamczyk
Skate:
1 miejsce – Erwin Kędzierski
2 miejsce – Oskar Siupik
3 miejsce – Michał Kaźmierczak

Każdy kto miał trochę odwagi, mógł spróbować swoich sił w konkurencji siłowej

Na początek zmagań siłacze w parach przeciągali tira
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Pomorzanin traci 3 miejsce
Dwa brzydkie mecze
W odstępie trzech dni, pierwszy zespół Pomorzanina rozgrywał dwa mecze w wojewódzkiej okręgówce. Niestety, piłkarze z Nowogardu 
zawiedli swoich kibiców, rozgrywając w środę przeciętny pojedynek z Zorzą Dobrzany. W sobotę w Ińsku nie było lepiej, podopieczni 
Tomasza Surmy, bezbramkowo remisują i spadają na 3 miejsce w tabeli.

Pomorzanin Nowogard - zorza dobrzany 1:1 (0:1) ` Paweł Łuczak 90 min. Skład: Mateusz Krupski - Michał Soska, Konrad Winczew-
ski, Paweł Łuczak, Natan Wnuczyński - Maciej Dobrowolski, Gracjan Wnuczyński, Dawid Langner, Dominik Wawrzyniak, Maciej Gołdyn - 
Krystian Miklas (c); zmiany: Adam Tomaszewski, Kamil Lewandowski, Kamil Młynarczyk.ina ińsko - Pomorzanin Nowogard 0:0 Skład: 
Mateusz Krupski - Michał Soska (c), Konrad Winczewski, Paweł Łuczak, Natan Wnuczyński - Maciej Dobrowolski, Gracjan Wnuczyński, Dawid 
Langner, Dominik Wawrzyniak, Dawid Kurek - Kamil Lewandowski; zmiany: Kamil Młynarczyk, Krystian Miklas.

W środę (1 maja) w Nowo-
gardzie zawitali piłkarze Zorzy 
Dobrzany. Ładna pogoda oraz 
zwycięstwo w Dolicach spra-
wiły, że na trybunach zasiadło 
kilkuset widzów. Niestety, pod-
opieczni Tomasza Surmy naj-
wyraźniej nie mogą się przeła-
mać w tej rundzie na własnym 
boisku, ponieważ po raz kolej-
ny grają o wiele gorzej niż na 
wyjeździe. Akcją brakuje po-
mysłu i płynności, na domiar 
złego, goście jednym długim 
podaniem stwarzają zagroże-
nie pod bramką Krupskiego. 
O pierwszej połowie można by 
było powiedzieć tylko tyle, że 
się odbyła, gdyby nie bramka 
do szatni zdobyta przez Zorzę. 
Jeden z piłkarzy gości dograł 
do swojego klubowego kolegi 
na lewe skrzydło, a ten długo 
się nie zastanawiając, z okolicy 
pola karnego uderzył precyzyj-
nie z pierwszej piłki, strzelając 
ładnego gola pod poprzeczkę. 
Przy tej bramce, Krupski był 

nieco wysunięty do przodu, 
przez co nie zdołał zatrzymać 
piłki, która ostatecznie wpa-
da mu za „kołnierz”. Po zmia-
nie stron Pomorzanin mozol-
nie rusza do ataku, jednak ko-
lejne próby nie przynoszą efek-
tu. Najlepszą okazję marnuje 
Dawid Langner, który w sytu-
acji sam na sam, trafia w bram-
karza gości, natomiast chwi-
lę później, po dośrodkowaniu 
i zamieszaniu w polu karnym, 
piłka trafia w poprzeczkę Zo-
rzy. Następnie bardzo ładnym 
strzałem z około 22 metrów, 
popisuje się Gracjan Wnu-
czyński, jednak jego „bomba” 
zatrzymuje się na poprzeczce. 
Pomorzanin ambitnie próbo-
wał- tego nie można gospoda-
rzom odmówić w końcowych 
fragmentach meczu. Zawod-
nicy z Nowogardu dopinają 
swego w 90 minucie. Po rzu-
cie rożnym i sporym zamiesza-
niu, piłka ostatecznie trafia na 
głowę do Pawła Łuczaka, któ-

ry doprowadza do wyrówna-
nia. Jak się później okazało, to 
było trafienie na wagę 1 punk-
tu. Po 3 dniach przerwy, nowo-
gardzcy piłkarze wybrali się do 
Ińska, aby rywalizować tam z 
tamtejszą Iną. Pomorzanin od 
początku rundy o niebo lepiej 
prezentuje się na wyjazdach- 
tym razem jednak podróż do 
Ińska nie przyniosła 3 punk-
tów. Podopieczni Tomasza 
Surmy, jedynie bezbramko-
wo remisują na obcym terenie 
i jak się później okazuje, tracą 
w tabeli miejsce premiowane 
awansem. Pomorzanin zajmu-
je 3 lokatę, na pozycję lidera 
awansował po raz pierwszy w 
tym sezonie Świt Skolwin, dru-
gie miejsce okupuje Odrzanka 
Radziszewo. Zespół z Nowo-
gardu ma wciąż zaległe spotka-
nie z Odrą Chojną i wygrywa-
jąc ten mecz, powróci na pozy-
cję lidera, jednak nie ma co tak 
daleko wybiegać w przyszłość. 
Do końca sezonu jeszcze spo-
ro czasu, a na tą chwilę, aż 7 
drużyn ma szansę awansu. Te-
raz pierwszy zespół ma dłuż-
szą chwilę odpoczynku, gdyż 
następny mecz przypada na 
sobotę (11 maja), wówczas do 
Nowogardu zawita obecny li-
der - Świt Skolwin... Nie trzeba 
chyba nikomu przypominać, 
jak ważny będzie to mecz. Przy 
artykule prezentujemy kom-
plet wyników 21 i 22 kolejki, 
oraz aktualną tabelę.

KR

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Świt Skolwin 21 41 36 19 12 5 4
2 Odrzanka AN-MAR 

Radziszewo
21 41 32 19 12 5 4

3 Pomorzanin Nowogard 20 40 34 17 11 7 2
4 Odra Chojna 20 37 45 22 12 1 7
5 Piast Chociwel 21 36 29 16 10 6 5
6 Zorza Dobrzany 21 34 32 27 9 7 5
7 Morzycko Moryń 21 34 53 39 10 4 7
8 Unia Dolice 21 31 48 36 10 1 10
9 Victoria Przecław 21 30 29 32 8 6 7
10 Ina Ińsko 21 29 26 28 8 5 8
11 Klon Krzęcin 21 28 35 57 9 1 11
12 Stal Lipiany 21 26 37 38 7 5 9
13 Polonia Płoty 21 26 43 41 8 2 11
14 Iskierka Szczecin-

Śmierdnica
21 21 28 32 6 3 12

15 Ehrle Dobra Szczecińska 21 8 25 63 2 2 17
16 Rega Trzebiatów 21 6 13 59 0 6 15

Liga okręgowa Szczecińska 2012/2013
21 kolejka:
Polonia Płoty - Unia Dolice   5:2
Rega Trzebiatów - Ina Ińsko   0:3
Klon Krzęcin - Iskierka Szcz.-Śmierdnica 0:0
Pomorzanin Nowogard - zorza dobrzany 1:1
Odrzanka Radziszewo - Morzycko Moryń 3:1
Odra Chojna - Ehrle Dobra Szczecińska 9:0
Piast Chociwel - Victoria Przecław  2:0
Stal Lipiany - Świt Skolwin   0:2
22 kolejka:
Świt Skolwin - Rega Trzebiatów  2:0
Victoria Przecław - Odrzanka Radziszewo 2:1
Ehrle Dobra Szczecińska - Klon Krzęcin 1:3
Iskierka Szcz.-Śmierdnica - Stal Lipiany 0:1
ina ińsko - Pomorzanin Nowogard  0:0
Zorza Dobrzany - Polonia Płoty  2:2
Unia Dolice - Piast Chociwel   0:3
Morzycko Moryń - Odra Chojna  2:1

Nie po raz pierwszy, gdy nie idzie z gry, to Pomorzanin ratuje wynik po 
stałych fragmentach.

Nieoczekiwany remis „rezerwowych”
Topnieje przewaga...

Tradycyjnie w niedzielę, Pomorzanin II rozgrywał w Nowogardzie swoje spotkanie rozgrywek B Klasy. Rywalami był ze-
spół Bałtyku Międzywodzie, który w tym sezonie uzbierał zaledwie 13 punktów. Nieoczekiwanie rywale zaprezentowali 
się z dobrej strony, będąc równorzędnym przeciwnikiem dla lidera i zdołali z Nowogardu wywieźć 1 punkt.

Pomorzanin ii Nowogard - Bałtyk międzywodzie 0:0 Skład: Jacek Malanowski - Grzegorz Skrzecz, Krzysztof Domanowski (c), Jarosław 
Fijałkowski, Rafał Podbiegło - Maciej Grzejszczak, Marcin Skórniewski, Michał Cyran, Kamil Antonyk - Max Pokorski, Maciej Gołdyn; zmiany: 
Marek Podbiegło, Jarosław Kaczmarek, Andrzej Piotrowicz.
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SKUP zBOŻA  
W REDLE

żyto, pszenżyto
szybka płatność

tel. 603 055 292

Solarium 
„ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GaBiNeT koSmeTYCzNY 
”WICHEREK”

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

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

POLEcA OBIADy
WTOREK 07.05
Zupa pomidorowa
Schab zawijany z pieczarkami, 
ziemniaki, surówka
ŚRODA 08.05
Zupa staropolska
Gulasz wieprzowy  z kaszą, ogó-
rek kwaszony
CZWARTEK 09.05
Kapuśniak z kapusty kwaszonej
Panierowany filet z drobiowy, 
ziemniaki surówka
PIĄTEK 10.05
Zupa kalafiorowa
Morszczuk z patelni, ziemniaki, 
surówka

tel. 91 392 24 24

ZAPROSZENIE
Stowarzyszenie na Rzecz Szpitala oraz 

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "ZDROWIE"

Zapraszają Szanownych Państwa 
na Bal Charytatywny 

z okazji zakończenia modernizacji Szpitala rejonowego w 
Nowogardzie który odbędzie się dnia 24.05.2013r o godzinie 
20.00 w "Willi zbyszko "przy ul. T. kościuszki w Nowogardzie

W programie:
-Aukcja obrazów
-Pokaz tańca towarzyskiego
-Muzyka na żywo
-Wyśmienite menu

Środki pozyskane z balu przekazane zostaną na zakup 
sprzętu medycznego dla szpitala w Nowogardzie.

Koszt uczestnictwa w balu- 450 zł od pary.
Szczegółowe informacje i zapisy do dnia 6 maja 2013r.
- tel. 662- 857- 120- Prezes Stowarzyszenia 
- tel. 505 -393-636 - Prezes Fundacji 
Dla osób, które nie mogą uczestniczyć w balu, a zechcieli by 

wesprzeć szczytny cel, podajemy numer konta, na które można 
przekazywać darowizny:

Bank Spółdzielczy Goleniów O/Nowogard 72 9375 1012 
4200 4271 2000 0010

Serdecznie Zapraszamy
Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Szpitala Jerzy Jabłoński

Prezes Samorządowej Fundacji Opieki Medycznej "Zdrowie" Lidia Bogus

Stowarzyszenie 
na 

Rzecz Szpitala

Zawody wędkarskie
Dnia 21.04.2013 r. na Kanale Świniec w Kamieniu Pomorskim 
odbyły się zawody wędkarskie o Mistrzostwo Koła Miejsko-
-Gminnego Nowogard. 

Udział wzięło 60 zawodników, 
której w rywalizacji uzyskali na-
stępujące wyniki

Kategoria Junior:
Karpiniak Krzysztof – 1160 

pkt
Wiatr Marek – 640 pkt
Kategoria Senior:
Richert Andrzej – 5100 pkt
Marciniak Sebastian – 3960 

pkt
Babiarczuk Marcin – 3280 pkt
Rymanowicz Marek – 2980 

pkt
Lisowski Zygmunt – 2580 pkt
Zwycięzcy zawodów zosta-

li uhonorowani pucharami oraz 
zawodnicy do 20 miejsca na-
grodami rzeczowymi w postaci 

sprzętu wędkarskiego. Wędka-
rze, którzy zwyciężyli w zawo-
dach będą reprezentować Koło 
Miejsko-Gminne w zawodach 
okręgowych. Zawody zaszczycił 
swoją obecnością Włodzimierz 
Kornaszewski Prezes Okręgu.  
Zawody obsługiwali członkowie 
zarządu.

Prezes Koła- Edward Paszkie-
wicz, Sędzia Główny – Jan Le-
śniewski, Sekretarz – Włodzi-
mierz Wiatr

Sędziowie kontrolni: Kazi-
mierz Ziemba, Janusz Zamara, 
Zbigniew Kolasa, Władysław Ja-
sek, 

Sekretarz Koła  
Włodzimierz WiatrZginął pies  

rasy haski
w okolicy Dąbrowy
w dniu 25 kwietnia

ZA INFORMACJĘ NAGRODA
Proszę o informację  

607 545 533

Kancelaria  
PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077

B klasa Szczecin gr.1 2012/2013
13 kolejka:
Jastrząb Łosośnica - Gardo./Polonia II Mechowo  1:1
Prawobrzeże Świnoujście - Znicz Wysoka Kamieńska 4:1
Zalew Stepnica - Zieloni Wyszobór   2:0
Huragan Wierzchosław - Pomorzanin II Przybiernów 1:3
Pomorzanin ii Nowogard - Bałtyk międzywodzie  0:0

M M P G+ G- Zw. Re. Po.

1 Pomorzanin II Nowogard 13 32 42 11 10 2 1

2 Prawobrzeże Świnoujście 13 28 40 25 9 1 3

3 Pomorzanin II 
Przybiernów

13 28 39 23 9 1 3

4 Jastrząb Łosośnica 13 20 37 21 6 2 5

5 Zalew Stepnica 13 19 35 26 6 1 6

6 Znicz Wysoka Kamieńska 13 18 27 29 5 3 5

7 Bałtyk Międzywodzie 13 14 21 45 4 2 7

8 Gardominka/Polonia II 
Mechowo

13 13 34 46 4 1 8

9 Huragan Wierzchosław 13 9 19 42 3 0 10

10 Zieloni Wyszobór 13 7 17 43 2 1 10

Piłkarze drugiego zespo-
łu wystąpili z Maciejem Gołdy-
nem w składzie, który nie ro-
zegrał dzień wcześniej meczu 
w barwach pierwszego zespo-
łu. Przed pierwszym gwizd-
kiem, mało kto dawał szan-
sę Bałtykowi na wywiezienie 
z Nowogardu choćby punktu. 
A jednak...”Rezerwowi” zagrali 
słaby mecz, pozwolili gościom 
rozwinąć skrzydła i równie do-
brze ten pojedynek któryś z 
zespołów mógł rozstrzygnąć 
na swoją korzyść. Doszło też 
do kontrowersyjnych sytu-
acji, dwukrotnie sędzia mógł 
wskazać na „wapno”- raz na 
korzyść Pomorzanina i raz dla 
gości, jednak obyło się bez je-
denastek. Z gry również oba 
zespoły nie były wstanie prze-
sądzić losów tego pojedynku i 
tak po nudnych 90 minutach, 
lider traci punkty na własnym 
boisku, tym samym „wyciąga-
jąc rękę” do Prawobrzeża Świ-
noujście oraz Pomorzanina II 

Przybiernów. Przewaga nowo-
gardzkich piłkarzy  stopniała 
do 4 punktów. Przy artykule 

prezentujemy komplet wyni-
ków 13 kolejki oraz tabelę.

KR
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

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

ZAKOŃCZENIE KLAS IV  
W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

26 kwietnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych odbyło się uroczyste zakończenie klas IV technikum.

Uroczystość poprowadzili Ka-
tarzyna Kozieł i Kuba Gradus, 
którzy przywitali wszystkich 
obecnych - absolwentów klas IV 
i ich rodziców, dyrekcję i grono 
pedagogiczne, proboszcza para-
fii pod wezwaniem świętego Ra-
fała Kalinowskiego w Nowogar-
dzie księdza Kazimierza Łukja-
niuka oraz wiceprzewodniczą-
cego Rady Rodziców Pana Pio-
tra Jońcę. 

Absolwenci Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych mogą po-
szczycić się osiągnięciami w na-
uce, sporcie oraz działalności ar-
tystycznej. Poniżej prezentuje-
my uczniów, którzy zostali wy-
różnieni nagrodami za swoje 
osiągnięcia. 

Nagrodę za bardzo dobre wy-
niki w nauce otrzymali ucznio-
wie: Anita Szcześniak, Rena-
ta Domagalska, Paula Wojnow-
ska, Maciej Woźniak i Wojciech 
Rafiński (uczniowie otrzyma-
li świadectwo z czerwonym pa-
skiem).

 Nagrodę za  bardzo dobre i 
dobre wyniki w nauce otrzy-
mali uczniowie: Dorota Błasz-
czyk, Patrycja Chojarska, Janina 
Grzybowska, Mariusz Grzybow-
ski, Barbara Jońca, Katarzyna 
Kobus, Małgorzata Madalińska, 
Monika Marczuk, Emilia No-
wosad, Justyna Piszczek, Paulina 
Szpilska, Adrianna Welik, Adam 
Ciesiński, Aleksander Gełomej, 
Paula Hofses, Sylwia Jeziorska, 

Iwona Grygowska, Michalina 
Waszak, Katarzyna Kwiatkow-
ska, Jagoda Dzierżawska, Pa-
tryk Kowalczyk, Arkadiusz Ku-
biak, Ines Penczek, Dawid Swar-
cewicz, Rafał Syniec, Aleksan-
dra Jarczewska, Marcin Gonera, 
Konrad Bonda, Marcin Matu-
siak, Marcin Sztangret, Norbert 
Sztangret, Mateusz Trafankow-
ski, Wojciech Rafiński, Marta 
Przybylska i Piotr Grzelak.  

Nagrodę za udział w olimpia-
dach przedmiotowych otrzymali 
uczniowie: Aneta Grzejdziak  za 
zajęcia V miejsca w Okręgowych 
Eliminacjach Wiedzy i Umiejęt-
ności Rolniczych w Pyrzycach 
oraz XII miejsca w etapie central-
nym, Renata Domagalska za re-
prezentowanie szkoły w olimpia-
dach i konkursach ekologicznych. 

Nagrodę za godne reprezento-
wanie szkoły w zawodach spor-
towych  oraz wysokie wyniki 
sportowe otrzymali: Karol Ba-
biński, Sebastian Staniczek, Er-
win Teodorczyk, Wojciech Ra-
fiński, Aleksander Gełomej, Ar-
kadiusz Balcer, Marcin Wipplin-
ger, Michalina Waszak, Malwi-
na Król, Sylwia Jeziorska, Jakub 
Afeltowicz, Mateusz Trafankow-
ski, Piotr Grzelak, Renata Do-
magalska, Roksana Gabrysiak, 
Anita Szcześniak, Paula Woj-
nowska, Teresa Pawłowska, Nor-
bert Kuriata, Weronika Jasińska, 
Janina Grzybowska, Marika Za-
wadzka i  Ines Penczek. 

Nagrody za uczestnictwo w 
pracach miniprzedsiębiorstwa 
„Lewe Rączki” otrzymali: Bar-
bara Jońca, Justyna Majdzińska, 
Katarzyna Kobus, Anita Szcze-
śniak i Małgorzata Madalińska. 

Nagrodę za reprezentowanie 
szkoły w imprezach lokalnych i 
czynny udział w pracach Samo-
rządu Uczniowskiego otrzymali: 
Anita Szcześniak, Wojciech Ra-
fiński, Dawid Grygowski, Alicja 
Cegielska, Barbara Jońca, Sylwia 
Jeziorska, Małgorzata Madaliń-
ska, Katarzyna Kwiatkowska, Ju-
styna Piszczek i Marcelina Jaku-
bów. 

Nagrodę za godne reprezen-
towanie szkoły w konkursach i 
olimpiadach ekonomicznych i 
z rachunkowości otrzymali: Ja-
nina Grzybowska, Małgorzata 
Madalińska, Anita Szcześniak i 
Wojciech Słomski. 

Nagrodę za uczestniczenie w 
Turnieju Chłopskiej Szkoły Biz-
nesu o Puchar Starosty Gole-
niowskiego otrzymali laureaci i 
finaliści konkursu: Aleksander 
Gełomej, Adam Ciesiński, Pau-
la Wojnowska i Mariusz Grzy-
bowski. 

Nagrodę za reprezentowa-
nie szkoły w konkursach języ-
kowych otrzymali: Marta Przy-
bylska, Szymon Kromiszewski, 
Wojciech Rafiński, Piotr Grze-
lak, Aneta Grzejdziak, Dawid 
Ciesiński i Dawid Grygowski. 

Sapere aude!

Klasa IV TE z wychowawcą Panią Moniką Sipajło

Dyrekcja oraz wychowawcy klas IV 

Kasia Kozieł i Kuba Gradus 

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

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

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

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

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

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

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Morfeusz - 91 577 66 85

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

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

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól
ul. Zielona 2  - 666 135 133Klasa IV TŻ z wychowawcą Panią Marią Jendrusiak

Klasa IV TM z wychowawcą Panem Januszem Cholawo

Klasa IV TI z wychowawcą Panem Dariuszem Barczakiem

Klasa IV THO z wychowawcą Panią Danutą Adamczyk

Klasa IV TH z wychowawcą Panią Martą Portas

DLA PAŃ  
„PROFILAKTyKA RAKA PIERSI”

WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ 
z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” dnia 
11 maja 2013 r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne 
do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny 

Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godz. 8.30-14.00 tel. 91 
3921356 wew. 122, oraz u Lidii Bogus tel. 505393636 po godz. 
14-ej.

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam prezes Fundacji Lidia Bogus

Zapraszamy Panie rocznik 1963, ponieważ w tym roku 
po raz pierwszy nabyły uprawnienia do bezpłatnych badań 
mammograficznych finansowanych z NFZ

Ogrodzenia,
brukarstwo, 

ogrody, trawniki
www.trawnikizrolki.com.pl

tel. 669 342 893

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

Rozwiązanie 
krzyżówki nr 32

Pora Majówek
Stanisława Pokorska, Danu-

ta Borowik, Barbara Bartosik, 
Halina Szwal, Urszula Kaczma-
rek,  Cecylia Furmańczyk, Ha-
lina Stefańska, Grażyna Siedlec-
ka, Lucyna Andrzejczak, Chri-
stiana Syfert, Pelagia Feliksiak, 
Teresa Januszonek, Maria So-
wińska, Zofia Górecka, Teresa 
Czarnecka,  Alicja Wypych, An-
drzej Leszczyńska, Krystyna Za-
widzka, Szczepan Falaciński, Jó-
zef Kochelski, Małgorzata Gosz-
czurna

Zwycięzcy: Cecylia Furmań-
czyk, Halina Szwal, Maria So-
wińska

Dla najmłodszych: 
Julia Furmańczyk, Kamil Fe-

liksiak, Madzia Skowrońska, Ju-
lia Kaczmarek, Julia Tamborska, 
Amelia Pabisiak, Wiktoria Pabi-
siak, Igor Grenda, 

Zwycięzca: Wiktoria Pabi-
siak- zapraszamy po odbiór bonu 
do redakcji.
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NIERUcHOMOŚcI

• Wynajmę garaż przy ul. zam-
kowej. 721 039 454

• Sprzedam mieszkanie 66 m2 III 
p. ul 15 Lutego. 695 425 992

• Studio reklamy Vizart wynajmę 
pow. Reklamową 6,5x3m w No-
wogardzie przy ul. Warszawskiej 
11 od 13.06. tel. 605 522 340

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. 
Piłsudskiego 2a. 602 350 301

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 3. 
604 284 597

• Sprzedam lub zamienię na 
mieszkanie duży dom po ka-
pitalnym remoncie na działce 
1400 m2 w miejscowości Glicko. 
Cena 380.000 zł Tel. 692383706 

• Kupię mieszkanie bezczynszo-
we/ niskoczynszowe, min 3po-
kojowe, 60-80m 791443026

• Sprzedam nowe, własnościowe, 
2 pokojowe mieszkanie, 58 m 
kw, na os. Gryfitów. Tel. 695 264 
685

• Do wynajęcia lokal handlowy. – 
660143840 

• Sprzedam działkę budowlaną o 
pow. 1138 m2 w Żdżarach – 3km 
od Goleniowa + projekt, prąd na 
działce. Cena 59 tys. zł. Tel. 608 
673 811

• sprzedam mieszkanie bezczyn-
szowe 62 m2 z zabudowaniami i 
działką 600 655 365

• Sprzedam mieszkanie w Nowo-
gardzie i Dobrej, tel. 91-3910010, 
607607814

• Dom na wsi 130 m kw. z działką 
25 ar 153 000 zł, tel. 783 534 677

• Sprzedam mieszkanie na wsi. 
Tel. 517 726 665

• Sprzedam działkę ogrodową z 
altanką nr 461 Nowogard, ul. 15 
Lutego, tel. 515 285 619

• Sprzedam pół domu parterowe-
go blisko Nowogardu. 530  326 
198

• SPRzEDAM działkę budowla-
ną zbrojoną 476 m 2, ul: Ko-
synierów cena 79 tys. zł Tel. 
504 069 800.

• KUPIĘ ZA GOTÓWKĘ OBCIĄŻO-
NE NIERUCHOMOŚCI tel. 508 
312 261

• Sprzedam lub zamienię na więk-
sze kawalerkę 36 m. kw. tel. 
607 602 839

• Sprzedam 2/3 domu w Jeni-
kowie + ziemia 1,13 ha. Tel. 
601 691 908

• Sprzedam mieszkanie 4-po-
kojowe 77 m kw. w Łosośnicy 
w bloku, parterowe, bezczyn-
szowe, ogrzewanie własne. Tel. 
600 037 906

• Sprzedam lub wynajmę miesz-
kanie 2 pokojowe 45,8 m 
kw., I piętro, Nowogard. Tel. 
607 648 049

• Sprzedam sklep w Płotach 
21.000 zł. Pełne wyposażenie. 
Tel. 669 060 659

• Sprzedam mieszkanie 2 poko-
je wraz z działką. Okolice Nowo-
gardu. Tel. 519 831 511

• DOMy NA WSI – GRUNTy, GO-
SPODARSTWA

• SPRzEDAJEMy, KUPUJEMy. 
TEL. 660 206 833

• Warsztat stolarski kpl. wy-
posażony do wynajęcia. Tel. 
605 336 228

• Sprzedam działki ok.. 8 arowe, 
budowlane w Nowogardzie. 
693850197

• Sprzedam część domu o pow. 
90 m2 z udziałem w 2/3 działki 
o pow. 0,25 ha z budynkami go-
spodarczymi w Strzelewie. Cena 
85 tys. zł. Tel. 503 126 505

• Sprzedam mieszkanie w Węgo-
rzy. 669 775 546

• SPRZEDAM - nowy dom w Nowo-
gardzie 130 m2..Tel. 663366399

• Sprzedam nowy lokal pod sklep 
spożywczy na os. Gryfitów. tel. 
695 264 594, 695 264 685.

• Działkę pod budowę blisko No-
wogardu 25 ar. Tel. 502 103 432

• Mieszkanie po remoncie do wy-
najęcia. Trzypokojowe w ścisłym 
Centrum miasta na parterze, ni-
skie koszty utrzymania. Cena do 
negocjacji. 502 632 628

• WyNAJMĘ - od zaraz komfor-
tową kawalerkę w nowym bu-
downictwie, umeblowaną. 850 
zł + opłaty. Tel. 517633434. 

• SPRZEDAM - parter domu z piw-
nicami, duże podwórko z gara-
żem.Tel. 600809312, 604903853.

• Sprzedam garaż przy ul. Ponia-
towskiego 24. Tel. 602 521 671

• Sprzedam roczny garaż blaszak I 
gatunku, idealny na budowę lub 
na samochód, cena do uzgod-
nienia, tel. 605 522 340

• Sprzedam mieszkanie 3-pokojo-
we ul. Zamkowa wraz z garażem 
murowanym tel. 607804921

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we 62 m2. Tel. 600436364

• Sprzedam mieszkanie 2-pokojo-
we 46m2. 693 344 802

• Wynajmę magazyn (ok. 400 m) i 
garaż. 91 39 21 679

• BUDYNEK - gospodarczy 400 m2 
sprzedam. Tel. 502853573

• Sprzedam mieszkanie bezczyn-
szowe 52 m2. Tel. 511 661 654

• Działkę siedliskową wraz z bu-
dynkiem gospodarczym na 
wsi sprzedam. +48 606  276 
773

• WYNAJMĘ LOKAL 3 POKOJOWY 
FIRMIE.TEL. 607617849.

• SPRZEDAM - Lokal mieszka-
niowy 2 pokoje w centrum.Tel. 
607617849.

• Wynajmę lokal przystosowany 
do prowadzenia myjni samo-
chodowej oraz wulkanizacji z 
pełnym wyposażeniem na ul: Ar-
mii Krajowej 46. Tel. 692683475, 
669310804.

• Posiadam garaż do wynajęcia na 
ul. Zamkowej. 665 385 302

• Sprzedam działkę ogrodową 3,5 
ar przy ul. 15 Lutego. Cena 2000 
zł Tel. 530 621 527; 531 850 405

• Zaopiekuje się mieszkaniem za 
zamieszkanie w nim i opłaty. Tel. 
511 079 453

• Sprzedam pawilon handlowy o 
pow. 36 m2 na ul. Wojska Pol-
skiego (teren boiska 1 LO) Tel. 
605 575 488

• Sprzedam kawalerkę ul: Wojska 
Polskiego 75, cena -110 tyś. zł. 
płatność w dwóch ratach 60, tyś 
zł, i 50 tyś. zł po okresie 2 lat. Tel. 
693869595,534002001.

• SPRZEDAM mieszkanie 2 poko-
je 130.000,-tyś. Leśna + kuchnia 
gratis. Tel. 604908983.

• Sprzedam lub zamienię dom na 
wsi o pow. 96 m kw. + działka 
32 ary z budynkiem (220 tys.) na 
mieszkanie w Nowogardzie min. 
3 pok. Tel. 798 678 207.

• SPRZEDAM mieszkanie własno-
ściowe 3 pokoje + działka +ga-
raż.Tel. 605856553,9139503246.

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe na wsi 29 m2 wraz z bu-
dynkiem gospodarczym, Cena ; 
40 tyś. zł. Tel. 667956746.

• SPRZEDAM - działkę budowla-
ną przy lesie – Krzywice- 1710 
m2. Aktualny plan zagospodaro-
wania przestrzennego : energia, 
gaz, woda. Tel. 693162201.

• SPRZEDAM – mieszkanie w domu 
5 rodzinnym, II piętro 56,17 m 2 + 
2 schowki, kominek, ogrzewanie 
gazowe, garaż, ogródek na tere-
nie posesji. Tel. 607355298.

• Wynajmę garaż na 5 Marca. 601 
157 822

• Sprzedam działkę 32 ar. Z moż-
liwością podziału na 2 części, ul. 
Asnyka/Reymonta. 514 526 631

• Sprzedam bardzo tanio dział-
ki pod budowę ul. Asnyka 
513 045 188

• Sprzedam mieszkanie bezczyn-
szowe, 2 pokojowe w Nowogar-
dzie tel. 695 264 594

• Kupię  ziemię  rolną. Tel. 
665503129

• Sprzedam    działkę   budowlaną    
uzbrojoną.Tel:660010540.

• Do  wynajęcia  mieszkanie  2  po-
koje. Tel. 606857196.

• Do  wynajęcia  mieszkanie  3   
pokoje. Tel. 601448218

• Sprzedam  mieszkanie  2  po-
koje  46 m 2  w  Nowogardzie.
Tel: 503431265. Dzwonić  po  16  
godz

• PILNIE   kupię  mieszkanie  2  po-
kojowe w  Nowogardzie. Tel. 
503341537

• Do  wynajęcia  mieszkanie  3 po-
koje  I  piętro  ul: Zamkowa.Tel. 
665001251.

• SPRZEDAM   LUB  ZAMIENIĘ  / z  
dopłatą /    dom.  Nowogard. Tel. 
535267619.

• Kupię  mieszkanie   2  pokoje. 
Tel.728582293. 

MOTORyzAcJA

• Sprzedam mercedesa Benz, 
automat, benzyna, rok prod. 
1992, poj. 190. Stan b.db. Cena 
3200 do uzgodnienia. Kontakt 
660 229 504

• Sprzedam Audi A6, rok. prod. 97. 
Stan b.db. tel. 665 245 667

• Opony używane, markowe, 
różne rozmiary, sprzedam, tel. 
887 766 001

• Sprzedam VW T4, 8-osobowy, 
2,4 D, 1992 rok., przeb. 250.000 
km, cena atrakcyjna, tel. 608 613 
336

• Sprzedam Opla Astrę 1389 cm3, 
rok prod. 1998 przebieg 86 tys. 
601 157 822 cena do uzgodnie-
nia

• Sprzedam wyposażenie warszta-
tu wulkanizacji. Tel. 669310804.

• Sprzedam Ford Escord rok 
prod. 1996 silnik 1600 benzy-
na + LPG. Cena 2000 zł kontakt: 
507 213 230

• Sprzedam motocykl marki Ro-
met Z 125 poj. 125 cm3. Tel. 
502 072 183

• Sprzedam: VW Golf, Benzy-
na, hak, czerwony, 5-drzwio-
wy, nowy akumulator, zadba-
ny, garażowany, rok 1993, poj. 
1.3, przegląd i OC ważne do 
21.03.2014 r. Tel. 691 020 714

• Sprzedam skodę Felicię rok prod. 
1996 poj. 1.3 tel. 601 889 546

• Sprzedam   Opel   Vectra  1992r.
Seadan  1,6  benzyna.Cena  do 
uzgodnienia.Tel:785483243

• Sprzedam   silnik  1,6  Diesel  , 
skrzynia  biegów  do  Audi  80. 
Tel. 781785751.

• Sprzedam  opony  letnie   Mi-
chelin   R – 16   205/55.Tel. 
696116744.

ROLNIcTWO

• Sprzedam zboże, grykę, łubin, 
słomę i siano. 502 853 573

• Sprzedam słomę w snopkach i. 
Tel. 782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL. 783678070

• Sprzedam tanio króliki. 
669 929 717

• ORKA, talerzówka / cięż-
ka/, siew agregatem. Tel 
608013995. 

• Kupię łubin, tel. 668 434 849

• Sprzedam kultywator Formsch-
mit 5,20 podwójny wałek. Cena 
do uzgodnienia tel. 601 860 644

• Sprzedam siano w kostkach ma-
łych. 500 835 336

• Sprzedam pług czteroskibowy 
kiverland, przyczepę, siewnik 
mazur, rozsiewacz nawozu. 
509 389 636

• DRZEWA OWOCOWE I OZDOB-
NE - bardzo duży wybór po-
leca Szkółka w Karsku. Tel. 
606106142. 

• ODDAM - w dobre ręce parkę 2 
m-czne szczeniaczki rasy kundel. 
Tel. 504525966.

• SPRZEDAM – kopaczkę ziemnia-
czaną dwurzędową, redelka i sa-
dzarkę.Tel. 661751296.

• Jaja lęgowe kur zielononóżek 
kuropatwianych. 91 39 20 307

• Pilnie kupię sadzarkę do ziem-
niaków czterorzędową w db sta-
nie. 697 878 140

• Sprzedam gołębie garłacze 10 
zł/szt. Tel. 506 184 436

• ROLNICTWO - KARP, KROCZEK 
SPRZEDAM. TEL. 913918297.

• Sprzedam  ziemniaki  jadalne , 
kombajn do zboża / lub  na  czę-
ści / felgę  i  opony  do  ciągnika 
-  40   przednie. Tel. 913918307.

• KURKI – 13  tygodniowe, KURy 
-  jednoroczne. SPRzEDAM. 
Gospodarstwo Drobiarskie  
Żabowo  13. Tel.913910666 , 
502530452.

USŁUGI

• Firma Usługowa „Zielona”. Wyna-
jem sal na: konferencje, zebra-
nia, szkolenia. Tel. 91 39 26 691.

• Usługi transportowe IVECO do-
stawcze + laweta + bus osobo-
wy do 9 os. Tel. 609 931 915, 607 
580 172.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROB-
NE NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA 
RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 
22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. Zie-
lona 3. 91 39 20 714

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

• Bruk-lin układanie kostki bruko-
wej. Tel. 607 083 893, www.bruk-
-linnowogard.com.pl

• Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695  085 
470; 91 39 72 575

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

• AGENCJA REKLAMWA VIZART 
- oprawianie prac - w 2 minu-
ty., bindowanie, wydruki A3-A4 
kolor, ksero A3-A4 - kolor, la-
minowanie A3-A4. Tylko u nas 
największy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Transport BUS-MAX. 784 053 493

• Usługi remontowo-budowlane, 
docieplenia. 784 053 493

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. in-
nych. Wydruki, Ksero, także ko-
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Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny,  

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport,  Jarek Dąbrowski redaktor techniczny.   Ad res 
re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65, tel./fax 91 392 50 87; 

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

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROcKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

ROzKŁAD JAzDy BU SóW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E;  
12:25E;   13:50E;   16:35E;
ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E;  
11:55E;  14:00E;  15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRzEWóz OSóB - RO MAN BIŃczyK - Linia Regularna  
 TEL.   607 310 591 

OD PONIEDzIAŁKU DO PIąTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDzIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

ROzKŁAD JAzDy POcIąGóW
SzczEcIN
5.07 (D), 6.20 (1), 7.52, 10.57 (D), 12.48 (2), 14.59 (3), 

16.50. 18.48.

KOŁOBRzEG
7.50 (1), 10.03 (2), 11.49, 13.57 (D), 15.49, 17.47 (3), 20.33

LEGENDA;
D - w dni robocze 
1 -  pon. do soboty.
2 - w soboty, niedziele i święta
3 - oprócz soboty.

SKŁAD 
DREWNA 

BUDOWLANEGO 

KULICE 2A
więźba dachowa, 

krawędziaki, deska, 
łata, kontrłata

Cena producenta
Tel. 726 169 098

ZAPRASZAM

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIóW – SzczEcIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2,4,6); 9:10(1,3,5,7); 10:05(A); 10:30(A,7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A,7); 14:05(A); 14:20(A,7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A,7); 16:50(A); 17:50(A,7); 18:20(A,7)
TRASA SzczEcIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A,7); 9,00(7,R); 9:25(A); 10:05(A,7); 10:40(A,7); 
11:40(A); 11:55(A,7); 12:20(A,7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A,7,R); 14:20(7); 14:30(1,3,5,7); 
14:35(2,4,6); 14:45(A,7); 15:15(A,7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A,7); 18:05(A,7,R); 19:05(A,7); 
19:25(A,7); 19:40(A,7); 20:15(A,7),
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A,7); 9:45(7,R); 10:10(A); 10:50(A,7); 
11:29(A,7); 12:26(A); 12:41(A,7); 13:05(A,7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A,7,R); 15:05(7); 
15:15(1,3,5,7); 15:20(2,4,6); 15:30(A,7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A,7); 18:50(A,7,R); 
19:50(A,7); 20:10(A,7); 20:35(A,7); 21:00(A,7)
Trasa NOWOGARD – MASzEWO
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASzEWO – NOWOGARD
Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASzEWO – STARGARD SzczEcIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SzczEcIŃSKI – MASzEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piąt-
ku oprócz świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świę-
tami; 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, 
czwartki, soboty oprócz świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz 
świąt; R – kurs do Reska

Kino „ORzEŁ”
10.05.2013 godz. 19.00
11.05.2013 godz. 19.00
12.05.2013 godz. 19.00

WEEKEND z KRóLEM
Dramat biograficzny, komedia, 

Wlk. Brytania 2013, 95’
12 zł, 11 zł ulgowy, od lat 15

17.05.2013 godz. 19.00
18.05.2013 godz. 19.00
19.05.2013 godz. 19.00

TAJEMNIcA  
WESTERPLATTE

Dramat wojenny, Polska, Litwa 
2013, 118’

12 zł, 11 zł ulgowy, od lat 15

25.05.2013 godz. 19.00
26.05.2013 godz. 19.00

PAN LAzHAR
Dramat, komedia, Kanada 2013, 94’

12 zł, 11 zł ulgowy, od lat 15

lor. Szybko i Solidnie. Studio Re-
klamy Vizart. Nowogard, ul. 700 
Lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). tel 605 522 340. 

• Usługi koparko- ładowarką 
Nowogard. 514172446 

• Nauka j. niemieckiego i angiel-
skiego. Szkoła Języków Obcych 
„GERMANIC” Tel. 607  545  991, 
www.niemieckinowogard.pl

• Fast – Driver, tanie usługi 
transportowe tel. 721 230 990

• Organizowanie kuligów kon-
nych Tel.  607739866. 

• Remonty mieszkań w środku i na 
zewnątrz - 794 115 153 

• DUR - DACH pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141

• Dachy, docieplenia. 785 562 104

• Docieplanie budynków, malo-
wanie, szpachlowanie, glazura, 
hydraulika, regipsy, adaptacja 
poddaszy, tel. 600 626268

• TANIE SPRZĄTANIE biur, domów, 
mieszkań, osiedli, mycie okien, 
porządki w ogrodzie tel. 721 
230 990

• Ocieplenie, remonty i dachy, tel. 
692 562 306

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV ul: 
Kazimierza Wielkiego 7, tel. 
913920737 

• Projektowanie konstrukcyjne i 
architektoniczne nadzory i pora-
dy budowlane, funkcja kierow-
nika budowy Eugeniusz Hnat, 
605 889 861

• Malowanie, tapetowanie.Tel. 
601724492.

• Wesela, komunie bryczką. 
793 908 098

• Nauka jazdy konnej. 793 908 098

• Remonty mieszkań, szpachlo-
wanie, malowanie. 880 690 659

• REMONTY NA KAŻDĄ KIESZEŃ. 
TEL. 609715839.

• ROLETKI I MOSKITIERY. Tel. 
695 181 070.

• Usługi  remontowo-budowla-
ne  wykonam,  daję  gwaran-
cję   na  wykonaną  pracę. Tel. 
608364330.

• Szpachlowanie , malowanie ,  re-
gipsy, panele , wymiana  instala-
cji  elektrycznej.Tel:789146025.

• BUDOWA  -  domów   stan  su-
rowy  zamknięty  , remonty  da-
chów ,  kostka  brukowa i  klin-
kier. Tel.535267619.

PRAcA

• Zwrot podatku z pracy, rodzin-
ne, urlopowe, emerytalne – 
Niemcy, Holandia, Anglia, Irlan-
dia, Dania, Belgia, Austria, Wło-
chy, Norwegia, USA. Tel. 71 385 
20 18 lub 601 759 797

• Przyjmę do pracy handlowców 
i doradców klienta. 609 158 106

• Młoda mama zaopiekuje się 
Twoim dzieckiem. 661 196 022

• Salon gier na automatach po-
szukuje pracownika do obsługi 

salonu. CV proszę kierować na 
mail: salon.nowogard@fortuna-
games.pl lub osobiście do hote-
lu „Przystań” ul. Zielona 1

• Emeryt podejmie pracę. Tel. 
785728672.

• Zajmę się samotną starszą oso-
bą w zamian za zamieszkanie z 
nią. 511 079 453

• Zatrudnię murarza, zbrojarza, 
betoniarza. tel. 695 264 594

• Przyjmę do pracy szwaczkę do 
szycia plandek, tel. 91 39 20 131, 
601 860 716

• Szukam opiekunki do dziecka 7 
letniego. 513 045 188

• Szukam pomocnika do prac 
ogrodowych 513 045 188

• Opiekunka  z  doświadczeniem   
zaopiekuje  się  dzieckiem. Tel. 
795926734.

• Zatrudnię  mechanika  samocho-
dowego  lub  pomocnika  / z do-
świadczeniem/. Tel. 607585561.

• Przyjmę   dekarza  i   stolarza. Tel.  
601864739

• ZATRUDNIĘ     -  recepcjonistkę. 
Tel:721840473. 

INNE

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

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, 
srebrna, 4 elementy: wzmac-
niacz, tuner przestrojony, ko-
rektor, deck szuflada, stan ideal-
ny, używana sporadycznie, cena 
780 zł do uzgodnienia. tel. 605 
522 340.

• Sprzedaż drewna kominko-
wego i opałowego atrakcyjna 
cena - 726 649 215 

• SPRZEDAM - DREWO KOMINKO-
WE I OPAŁOWE.TEL 667788820

• 43 / 44 - Sprzeda drewno, ga-
łęziówkę i zrębki opałowe. Tel 
509821040

• Drewno opałowe, kominko-
we, gałęziówka, sprzedam, tel. 
772 050 889

• Karp kroczek sprzedam. 91 39 
18 297

• Owczarek niemiecki, pięciomie-
sięczny, mocna budowa, ładni 
rodzice na miejscu, tel. 91  392 
18 28

• Stanowisko wolne w salonie fry-
zjerskim dla manicurzystki. Tel. 
91 392 35 40

• Sprzedam na opał oflisy tartacz-
ne pocięte w klocki lub w cało-
ści do samodzielnego pocięcia. 
514 740 538

• PIECE GAZOWE c.o. wiszące z 
Niemiec firmy Vaillant wysoka ja-
kość do mieszkania, domu, skle-
pu, restauracji, zakładu fryzj. tyl-
ko ogrzewanie różne powierzch-
nie cena od 800zl montaż 300zl 
piece dwufunkcyjne cena od 
1.000zl montaż 400zl gwaran-
cja serwisowa + roczne przeglą-
dy kontrolne, naprawy oraz elek-
tryczne przepływowe podgrze-

wacz wody użytkowej 18-21kw 
na prąd 380V cena od 200zl tel 
691 686 772

• Transformator spawalniczy 
380V (buczek); teownik hutni-
czy 30x30x6; szkło 3mm 60x130; 
kontownik 40x40 i kontownik 
45x45 sprzedam. 788  685  194; 
600 155 342

• S K U P - PIŁ NIESPRAWNycH, 
zATARTycH STIHL – HU-
SQVARNA, cena 100zł.Tel. 
721668245

• Kupię płyty chodnikowe. Tel. 
721 668 245

• Sprzedam palety używane, cena 
do uzgodnienia, tel. 605 522 340

• OKAZJA – Pilnie sprzedam łóż-
ko piętrowe dla trójki dzieci. 
Stan b.dobry cena 300 zł. Tel. 
500160082. Mogę przesłać fotkę

• DREWNO OPAŁOWE I KOMINKO-
WE TEL. 506232860.

• Sprzedam kostkę granitową 4x6 
brązową 10 t. Tel. 607 690 741 

• Szukam przyjaciółki na żonę od 
lat 62-68. Tel. 91 39 25 794

• Sprzedam wagę elektroniczną, 
kasy fiskalne ELZAB – 2 szt., lo-
dówkę przeszkloną. 601 151 689

• Sprzedam komin gazowy 5m 
nieużywany. 513 045 188
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Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

TYGRYSEK

BAWIALNIA
dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

PIASEK, ŻWIR,   
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM  
DO KLIENTA

Sprzedam nowe, własnościowe,  
2 pokojowe mieszkanie o pow. 58 m2 
w Nowogardzie na ulicy Racibora I 4

KONTAKT:                PIB „PRO-BUD s.c.
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14
tel.: 91 39 25552; 783 570 056    www: probud-nowogard.pl

Szybka pożyczka  
na Twoją kieszeń!

Provident Polska S.A.

600 400 288
Zadzwoń lub wyślij SMS o treści M

Koszt połączenia i SMS-a wg taryfy operatora

Zadzwoń!

POŻYCZAMY 
PIENIĄDZE

Decyzja w 24h  
Uproszczona procedura

Bez zbędnych formalności; Bez BIK
Tel. 91 818 25 36 • kom. 730 851 444

Kwoty od 10 000 zł do 300 000 zł

Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie
ul. Warszawska 14, tel. 91 391 03 78, pn.-pt. 9:00-17:30 sob. 10:00-13:00

Kancelaria  
PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077

GABINET 
PSYCHOLOGICZNY

Ewa Walorska

pl. Wolności 9, pokój  419 (IV piętro) 

72-200 Nowogard • Tel.  799 461 030
www.psycholog-nowogard.manifo.com

Zostałeś poszkodowanym w wypadku jako
kierowca, pasażer, pieszy, rowerzysta?

Twoje małoletnie dziecko zostało poszkodowane?
Straciłeś kogoś bliskiego w wyniku wypadku?

• Pokrywamy wszystkie koszty związane z prowadzeniem sprawy 
• Wynagrodzenie za naszą pracę pobieramy dopiero po skutecznym
  wyegzekwowaniu odszkodowania na rzecz naszego Klienta.

Nowogard, ul. 700 Lecia 6A,  tel. 91 391 01 17
Goleniów, ul. Konstytucji 3 Maja 30,  tel. 91 407 17 94

Zgłoś się do nas: 

Kancelaria Odszkodowawcza RUBIKON
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

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

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Zawiadamiamy, 
że w Nowogardzie 

rozpoczęła działalność  

Kancelaria 
Radców  

Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca Prawny 
Radosław Górski oraz Radca  Prawny 
Paweł Iwan. Kancelaria mieści się przy  
Pl. Wolności 9, budynek dawnego 
hotelu „Cisy”, pokój nr 8 (parter). 

Telefony do Kancelarii: 
788-802-101, 694-403-733

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

ZAPRASZAMY
na

specjalistyczne 
badanie wzroku

środy i piątki 

16 maja 2013 r.
od 11.00 - 12.00

 udzielane będą bezpłatne porady 
prawne  w redakcji 

ul. Boh. Warszawy 7A

s. 3 s. 12s. 9,10

ul. Boh. Warszawy 4b
Nowogard

tel. 532 512 703 

Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe 
leczenie stomatologiczne

Lekarz dentysta

Ewa Rosa

godz. przyjęć 
pn.-pt. 10.00 - 18.00

Nasi  przedsiębiorcy:

Waldemar 
Geblewicz

Czytaj s. 11

Czytaj s. 7

 

ZAKŁAD USŁUG 
INSTALATORSTWA 
ELEKTRYCZNEGO  

 
Z IEL IŃSKI  GRZEGORZ 

TEL: 698-846-647 
 instalacje elektryczne 

domowe, przemysłowe 
 domofony, wideofony 
 alarmy, zabezpieczenia 

budynków 

Czytaj s. 13

ZIELONE 
PRZEDSZKOLE

OGŁASZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2012/2013
DZIECI W WIEKU OD 2,5 DO 6 LAT

Informacje i zapisy pod nr tel. 91 39 26 691
lub na stronie www.przedszkole.zielona11.pl

INFORMATYCZNO-JĘZYKOWE
Ogłasza nabór na rok szkolny 2013/2014

dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Mieszkańcy i personel
Domu Pomocy Społecznej 

w Nowogardzie

serdecznie dziękują
Pani LISAWECIE von ZITZEWITZ

i FUNDACJI AKADEMIA EUROPEJSKA 
KULICE-KULZ

za przekazaną darowiznę

Daniel Grzęda
z Nowogardu

debiutuje 
w Seahawks

Pisemne 
już za nimi

Oświadczenia majątkowe radnych 

Jedni się bogacą, drudzy tracą

Czytaj s. 3

Jestem twórcą 
hitów letnich
- wywiad  
z Grzegorzem 
Porowskim

„Nie godzimy 
się na jawną 
niesprawie-
dliwość”
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W obiektywie DN

Byłeś świadkiem  
ciekawego zdarzenia, 
wykonałeś oryginalne 

zdjęcia, jesteś  
w posiadaniu 

interesujących 
wiadomości?  Zadzwoń 

lub napisz do nas 
o każdej porze. 

Tel. 513 088 309
e-mail: poligraf@post.pl; 

Kolejny „dziurawy” te-
mat. Tym razem jesteśmy 
na ulicy Wojska Polskie-
go, gdzie obiektyw DN za-
rejestrował dziury w dro-
dze dojazdowej do szpita-
la. Wydaje się, że wyrwa, 
nijak nie pasuje do  wybu-
dowanego nieopodal no-
wego budynku szpitala, w 
którym już wkrótce będą  
przyjęci pierwsi pacjenci 
– oby w przewadze nie ci, 
którzy przed wejściem do 
szpitala złamią nogę. 

Od ponad miesiąca, kierowcy zmierzający z Nowogardu na osiedle 
Bema zmuszani są jechać slalomem. Na 50 metrowym odcinku drogi, 
biegnącej na wysokości byłej Centrali Nasiennej, jest „usłana” dziura-
mi o głębokości kilkudziesięciu centymetrów. Myślę, że okres pozimo-
wych napraw już dawno mamy za sobą, a my kierowcy wcale nie musimy 
obrywać zawieszeń w naszych pojazdach, by wreszcie ktoś zlitował się i 
przyjął do wiadomości, że Osiedle Bema – Leśna, to też Nowogard i nie 
tylko wtedy kiedy władza potrzebuje naszych głosów podczas wyborów. 
Apelujemy więc o jak najszybszą naprawę tych dziur, dopóki nie stanie się 
jakieś nieszczęście – mówi jeden z uczęszczających tamtędy kierowców, 
który zadzwonił z interwencją do DN. 

Natura nadrabia zaległości w ekspresowym tempie. Kilka dni sło-
necznej pogody wystarczyło, aby na polach podrosły oziminy. Z po-
czątkiem tygodnia kwitnąć zaczął także rzepak. Widoczna na zdję-
ciu plantacja została sfotografowana w miniony czwartek, 9 maja, ok. 
godz. 19.00 tuż przy drodze w kierunku Strzelewa. 

Czy to się opłaci...

Powiat zadebiutuje  
na giełdzie
Pod koniec kwietnia, w Starostwie Powiatowym w Goleniowie podpisano umo-
wę emisyjną na obligacje w wysokości 20 milionów złotych, oraz umowę z Do-
mem Maklerskim PKO BP SA na emisję tych obligacji na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie. Pieniądze z emisji papierów wartościowych mają 
być wykorzystane na remonty dróg powiatowych. 

Powiat Goleniowski jest 
pierwszym w Polsce powia-
tem ziemskim, który skorzy-
stał z takiej formy emisji ob-
ligacji. - To dość nowatorskie 
przedsięwzięcie finansowe. Je-
steśmy jednym z pierwszych 
powiatów w Polsce, i pierw-
szym ziemskim,  które zdecy-
dowało się na taką formę emisji 
obligacji. Według obliczeń na-
szych służb finansowych, jest 
to najtańszy i najbardziej bez-
pieczny pod względem kosztów 
obsługi sposób emisji papierów 
wartościowych – twierdzi To-
masz Kulinicz, wicestarosta 
goleniowski, który wspólnie 
ze starostą Tomaszem Stani-
sławskim w obecności skarb-
nika powiatu, Marcina Świę-
cickiego, złożyli podpisy pod 
stosownymi dokumentami 
(patrz foto). Giełdowy de-
biut powiatu  zaplanowano 
na przełomie czerwca i lipca. 
Władze starostwa  zapewnia-
ją, że operacja jest całkowicie 
bezpieczna, bo wyemitowa-
ne papiery dłużne, to obliga-
cje skarbowe, czyli gwaranto-
wane przez państwo. Mimo 
to, obsługa obligacji jako jed-
nej z form  pożyczki, niesie za 
sobą również koszty związane 
z obsługą powstałego po jej 
zaciągnięciu długu.  Powiat 
wyliczył, że mimo to emisja i 
tak się opłaca. Za pieniądze z 
emisji starostwo chce bowiem 
dokonać tzw. „rolowania za-
dłużenia”. Co to znaczy? 

- Obsługa obligacji nie wpły-
nie znacząco na zwiększenie 

poziomu zadłużenia powiatu. 
To na obecną chwilę wynosi 
ok. 33% i tak jest zadowalają-
ce, patrząc chociażby skalę za-
dłużenie innych samorządów. 
Pozwoli nam to, za to spłacić 
stare i nieekonomiczne już w 
obsłudze kredyty i zobowiąza-
nia zaciągnięte przez powiat 
jeszcze w latach 90-tych. We-
dług wyliczeń zaoszczędzimy 
w ten sposób ok. 2,5 mln zło-
tych rocznie  – wylicza T. Ku-
linicz. 

„Wygospodarowane” w ten 
sposób pieniądze mają być 
wydane m.in. na Program 
Modernizacji Dróg Powiato-
wych, w skrócie PMDP, opra-
cowany w Goleniowie. Wła-
dze starostwa chcą zaprosić 
do jego realizacji gminy z te-
renu całego powiatu. 

-Chcemy  w najbliższym 
czasie zorganizować konwent 
wójtów i burmistrzów, na któ-

rym wspólnie przedyskutuje-
my najpilniejsze do wykona-
nia inwestycje na drogach na-
leżących do powiatu. Zapyta-
my też, w jakim stopniu gminy 
mogłyby wesprzeć finansowo 
te roboty – dodaje wicestaro-
sta i zapewnia, że niezależnie 
od ustaleń z gminami, powiat 
będzie poszukiwał jeszcze in-
nych, zewnętrznych źródeł 
sfinansowania PMDP. 

Na razie, jak mówi stare po-
wiedzenie: „nie ma co dzie-
lić skóry na niedźwiedziu”. 
Za nim w budżecie powiatu 
pojawią się „dodatkowe” pie-
niądze, upłynie jeszcze tro-
chę czasu. Oby też zapewnień 
władz powiatu nie zweryfiko-
wała kapryśna w tych czasach 
giełda. Dopiero wtedy będzie 
można powiedzieć, czy to się 
opłaci...

MS
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Matury 2013 – zaczęło się  słoneczną pogodą i pogodnym nastrojem

Pisemne już za nimi 
W dniu 07.05.2013, we wtorek, punktualnie o godz. 9:00, 247 abiturientów  z nowogardzkich szkół średnich, przystąpiło do najważniejszego 
sprawdzianu, który wprowadza ich w dojrzałość. Wśród zdających egzamin maturalny była również grupa 23 absolwentów z lat ubiegłych.

Abiturienci są już po pisem-
nym egzaminie z języka pol-
skiego,  który zdawali we wto-
rek , w środę zmagali się z kró-
lową wszystkich nauk – mate-
matyką, a w czwartek z języ-
kiem obcym- pisemnym..     W 
pierwszym dniu i etapie, tym 
podstawowym, maturzyści na-
pisali egzamin z języka pol-
skiego. Tegorocznymi tema-
tami okazały się do wyboru:  
Rola autorytetu w społeczeń-
stwie na podstawie „Przed-
wiośnia” Stefana Żeromskiego, 
oraz przeszłość w „Glorii vic-
tis” Elizy Orzeszkowej i „Ma-
zowszu” Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego - Oto, co nam 
powiedzieli tegoroczni ma-
turzyści z I LO z Nowogardu 
jeszcze przed egzaminem z 
polskiego:  

Damian Fedak - Powiem, że 
nie stresuję się egzaminem ma-
turalnym, bo po prostu czuję 
się do niej dobrze przygotowa-
ny. Aczkolwiek nie wiem, jakie 
będą tematy i jak to będzie na 
tegorocznej maturze, która już 

za parę minut się zacznie. Spa-
łem w nocy dobrze, więc jestem 
wypoczęty. Mam wylosowany 
nr 1, ale mam nadzieję, że ta 
liczba przyniesie mi szczęście. 

Małgorzata Bąk - Nie ukry-
wam, że w tym dniu towarzyszą 
mi szczególne emocje oraz to, że 
jestem lekko zestresowana. Ale 
myślę, że będzie dobrze.  Mam 
nadzieję, że te 3 lata nie poszły 
na marne i ta nauka na pewno 
mi się przydała. Wydaje mi się, 
że jestem dobrze przygotowana. 
Jutro będzie matematyka i nie-
stety tu może być ciężko.

Pytaliśmy także  napotka-
nych w środę  chwilę po egza-
minie z matematyki  maturzy-
stów z II LO w Nowogardzie. 

Marta Ziółkowska - Dzisiej-
szy egzamin z matematyki po-
szedł mi dość łatwo. Dlatego, że 
nie mam większych problemów 
z tym  przedmiotem. Ale przy-
znam, że niektóre zadania nie 
należały do łatwych,  wszyst-
kie  jednak zadania udało mi 
się zrobić. Ale czy dobrze czy źle 
- wkrótce się okaże, gdy zosta-
ną ogłoszone  wyniki. Wczoraj-
szy dzień był nieco trudniejszy. 
Dlatego, że temat który wybra-
łam dotyczył lektury „Przed-
wiośnie”, którą czytałam, ale 
temat był tak skonstruowany, 
że jakoś mi trochę nie pasował 
i nie był dla mnie zbyt łatwy. 
Ale jestem spokojna i teraz tyl-
ko czekam na wyniki. 

Aleksander Chondrała - Eg-
zamin z język polskiego jakoś 
specjalnie minie nie zaskoczył. 
Myślę, że wybór tematów był 
dla każdego przystępny i każdy 
mógł sobie łatwo z pytaniami 
poradzić. A matematyka? Dla  
uczniów z naszej  szkoły wydaje 
mi się, że była bardzo prosta, bo 
nikt specjalnie nie narzekał. Ale 

u nas jest profil matematyczny 
. Wiem, że z innych szkół nie-
którzy mieli małe problemy. Na 
matematyce do rozwiązania z 
tego co pamiętam, miałem pon-
da 30 zadań. Niektóre były dość 
trudne, ale ostatecznie poradzi-
łem sobie, oddałem arkusz go-
dzinę przed czasem. Wkrót-
ce język angielski i geografia i 
mam nadzieję, że z tych przed-
miotów będzie jeszcze lepiej niż 
z poprzednich. 

O komentarz  do  tegorocz-
nych matur   poprosiliśmy  
również dyrektora Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Nowogardzie  mgr inż. Stefa-
na Sitkowskiego 

Do egzaminu maturalnego w 
Technikum nr 1 w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Stani-
sława Staszica w Nowogardzie, 
przystąpiło 102 absolwentów. 
Egzamin z języka polskiego pi-
sało 85 osób, natomiast egza-
min z matematyki 102 osoby.  
Większość tegorocznych matu-
rzystów na egzamin z języka 
obcego nowożytnego wybrała 
język angielski- przystąpiło do 
niego 72 osoby, język niemiecki 
wybrało 20 zdających. Wśród 
zdających egzamin maturalny 
było też 23 absolwentów z lat 
poprzednich. Młodzież nie ko-
mentowała tematów i zadań 
egzaminacyjnych,  przed nią 
kolejne egzaminy  zarówno pi-
semne dodatkowe, jak i ustne z 
języka polskiego i języków ob-
cych. 

Prace  maturzystów są zako-
dowane i sprawdzane później 
przez egzaminatorów  z Okrę-
gowych Komisji Egzaminacyj-
nych. Podobnie będzie z pra-
cami z egzaminów pisemnych 
i z innych przedmiotów. Ma-
turzyści muszą przystąpić do 
trzech egzaminów pisemnych 
- z języka polskiego, matema-
tyki i języka obcego. Egzaminy 
potrwają do 28 maja 2013. 

Wyniki zostaną ogłoszone  28 
czerwca, jak zwykle ostatniego 
dnia roku szkolnego - powie-
dział specjalnie dla DN Ar-
tur Gałęski, dyrektor Central-
nej Komisji Egzaminacyjnej w 
Warszawie (mieszkaniec na-
szego miasta). Warto pamiętać, 
że począwszy od roku 2015 bę-
dziemy mieli nową formułę eg-
zaminu maturalnego, zniknie 
prezentacja z języka polskiego, 
w zamian będzie omówienie 
wybranego tematu z obszaru 
kultury, zostanie też wprowa-
dzone obowiązkowe zdawanie 
wybranego przedmiotu w za-
kresie rozszerzonym mimo, że 
punktacja z tego egzaminu nie 
będzie miała znaczenia dla wy-
niku - kończy dyrektor Gałę-
ski. 

 Wyniki  będą znane w dru-
giej połowie czerwca, Wszyst-
kim abiturientom DN natural-
nie życzy jak najlepszego zda-
nia egzaminów maturalnych 
i dostania się na wymarzone 
kierunki studiów.

Jarek Bzowy 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntEr 
laptop

 serwis - komis

naprawiamy, 
sprzedajemy, 

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

PROMOCJA 
LETNIA

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL 

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport 
Sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

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

Usługi opiekuńcze 
dla osób starszych 

i niepełnosprawnych zarówno 
w domu jak i poza domem. 

W ramach usług opiekuńczych
 w mojej asysście możliwość

skorzystania z :
 • samochodu osobowego
• załatwienia spraw mobilnych
• korzystanie z wózka 

inwalidzkiego lub chodzika

„Tutela”   Halina Przybyszewska
ul. Kochanowskiego 7, Nowogard

tel. 880 690 330

Ogrodzenia,
brukarstwo, 

ogrody, trawniki
www.trawnikizrolki.com.pl

tel. 669 342 893

Małgorzata  Bąk LO nr 1

Marta Ziółkowska LO nr 2

Damian Fedak LO nr  1

Aleksander Chandrała LO nr 2
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Oświadczenia majątkowe radnych 

Jedni się bogacą, drudzy tracą
Do 30 kwietnia radni, po raz trzeci w tej kadencji, musieli złożyć oświadczenia majątkowe za rok 2012. Taki sam obowiązek spoczywał 
na burmistrzu, przewodniczącym Rady Miejskiej, dyrektorach szkół oraz najważniejszych urzędnikach w gminie. Osiągane zarobki 
i stan majątku na szczeblu administracji samorządowej, muszą także podawać do publicznej wiadomości władze powiatu. W dzisiej-
szym DN publikujemy tylko zeznania naszych przedstawicieli zasiadających w Radzie Miejskiej. Pozostałe, w tym burmistrza Miasta  
będziemy pokazywać sukcesywnie w kolejnych wydaniach. Komu przybyło oszczędności, a komu dał się we znaki szalejący kryzys? Dla 
porównania publikujemy oświadczenia złożone przez radnych za rok 2012 i rok 2011.            Red. 

Zeznania majątkowe za rok 2012
Imię i Nazwisko/
Przynależność partyjna  Oszczędności Nieruchomości Zarobki w 2011 roku Zobowiązania pieniężne Majątek ruchomy pow. 10 tys. zł

 Augustynek Robert (PSL) Nie dotyczy Mieszkanie o pow. 54 m2 
– wartość 100 tys. zł
Budynek biurowo-warszatatowy o pow. 472 m2 
– wartość 280 tys. zł 
Grunty  o pow. 0,92 ha – wartość 70 tys.  zł 

Działalność gospodarcza 
– brak dochodu 
Dieta radnego – 6 580 zł

315 tys. zł – kredyt inwestycyjny na 
zakup nieruchomości w Nowogardzie 
przy ul. Nadtorowej
14a – Bank Spółdzielczy w Szczecinie 

Nie dotyczy 

Bociarski Michał (PSL) ok. 10 tys. zł Mieszkanie 53,25 m2 
- wartość 151 tys. zl. 

Praca w Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa – 41 169,75 zł
Dieta radnego - 10 800 zł

116 tys. zł – kredyt hipoteczny na zakup 
mieszkania (Bank Pekao SA)

Nie dotyczy 

Gała Bogumił (Wspólny Nowogard) Nie dotyczy Dwa domy o pow. 194  m2 
- wartość 600 tys. zł (własność majątkowa)
Działki rolne zabudowana o pow. 0,6241 ha 
- wartość 300 tys. zł 

Działalność gospodarcza – przychód 
304,432 zł /dochód – 31, 279 zł/
Dieta radnego – 8 400 zł 

 20 tys. zł – kredyt w 
Pekao SA na zobowiązania w firmie 

Samochody: -Opel Meriva rok. prod. 2005

-Volkswagen Transporter rok. prod. 2004

Jurek Lech (SLD) 5 tys. zł Mieszkanie o pow. 42 m2 
- wartość 120 tys. zł

Emerytura – 21 311 zł 
Umowy zlecenie - 13 650 zł 
Dieta radnego  – 8400 zł 

Nie dotyczy Nie dotyczy 

Kania Andrzej (WN)  5 tys.  zł Dom o pow. 104 m2 – wartość 240 000 zł
Działka rolna o pow. 0,172 ha – 
wartość 20 000 zł 

Działalność gospodarcza 
- przychód 165 tys. zł
- dochód 55 tys. zł.
Dieta radnego - 8 985  zł 

15 tys. zł 
- kredyt na bieżącą działalność (Skok 
Stefczyka)

Samochody:
Suzuki Grand Vitara rok prod. 2006 
Volkswagen Passat 2002, Volkswagen T4 rok 
prod. 2000, 
Volkswagen LT 35 rok prod. 1998 
Ciągnik C 360 rok prod. 1988

Kolanek Paweł (PSL) Nie dotyczy Działka rolna o pow. 0,5 ha 
– wartość 7 000 zł 

Dieta radnego – 9 020  zł 
Umowy zlecenie - 10 051 zł 
Powiatowy Urząd Pracy - 913  zł 
Działalność własna - 1 905 zł

Nie dotyczy Samochód 
Volkswagen Passat rok prod. 1998 

Kozieł Czesław (SLD) Nie dotyczy Mieszkanie o pow. 45,80 m2 
- wartość 120 000 zł 

Emerytura - 23 297 zł 
Dieta radnego - 10 800 zł 

Nie dotyczy Samochód 
Fiat Seicento rok prod. 2002 

Krzywania Marek 
(Nowogardzkie Forum Samorządowe) 

39 tys. zł Dom o pow. 220 m2 - wartość 520 tys. zł zł 
Mieszkanie o pow. 45 m2 - wartość 190 tys zł  
Gospodarstwo rolne o pow. 3,5 ha - wartość 70 tys. zł  
Działka zabudowana domem mieszkalnym – pow. 486 
m2 - wartość 70 000 zł 

Wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia 
- 57 981  zł 
Dieta radnego - 7 9100 zł 
Wynajem mieszkania - 6 771 zł

29 442 – kredyt hipoteczny na zakup 
mieszkania (ING Bank Śląski) 

Samochód Toyota Corolla 2004

Kubicki Jerzy (PSL) 30 tys. zł  Dom o pow. 60 m2 - wartość 100 000 zł 
Gospodarstwo rolne z zabudowaniami o pow. 32 ha 
- 200 000 zł 

Dieta radnego - 8 400 zł 
Dieta sołtysa - 780 zł 

Nie dotyczy Nie dotyczy 

Laskowski Mieczysław (PSL) 6 159 zł - rachunek 
depozytowy

Dom o pow. 69,5 m2 - wartość 100 tys.zł 
grunty o pow. 0,25 ha - wartość 10 000 zł 

Dieta radnego - 10 900 zł 
Delegacje - 1 303 zł 

Nie dotyczy Samochód Audi A3 rok prod. 1997 

Marcinkowski Cezary (PO) 6 212 zł Mieszkanie o pow. 65,90 m2
- wartość 240 000 zł 

Zatrudnienie – 75 107  zł 
Dieta radnego - 8 400 zł 

150 tys. zł  - kredyt hipoteczny pod 
zakup mieszkania (PKO BP) 
15 tys. zł  - kredyt odnawialny  

Samochód Peugeot 407 
rok prod. 2005 

Nieradka Marcin (niezrzeszony) 4 700 zł  Nie dotyczy Zatrudnienie - 7 665 zł 
Dieta radnego - 8 400 zł 

Nie dotyczy Nie dotyczy 

Paśko Rafał (PSL) 15 tys. zł Mieszkanie o pow. 38,18 m2 - wartość 120 000 zł 
Inne nieruchomości o pow. 63 m2 - wartość 4,5 tys. zł 

Umowa o pracę - 48 333 zł 
Dieta radnego - 8 400 zł 
Dieta członka zarządu Rodzinnych 
Ogrodów Działkowych - 550 zł 

Nie dotyczy Samochód 
Volkswagen Touran rok prod. 2003

Rafiński Jacek 
(SLD)

Nie dotyczy Dom o pow. 104 m2 
- wartość 350 tys. zł 

Umowa o pracę (Zakład Karny) - 82 914 zł 
Umowy Zlecenie - 526 zł

81 948 zł – kredyt hipoteczny na zakup 
domu (Nordea Bank) 
26 525 - kredy na zakup samochodu 
(Deutsche Bank) 

Toyota Avensis rok prod. 2008 

Saniuk Stanisław (PSL) 3 tys.  zł Mieszkania o pow. 57,80 m2 i 66 m2 - 
łączna wartość 650 tys. zł 
Garaż o pow. 18 m2  - wartość 10 000 zł 

Umowy zlecenie - 13 851 zł 
Emerytura - 68 577 zł 
Dieta radnego - 10 800 zł  

250 tys. zł - zakup mieszkania (Kredyt 
Bank)
5 tys. zł - debet (Pko BP) 
- 5 tys. karta kredytowa (PKO BP)  

Samochód Seat Toledo rok prod. 1999 

Szafran Tomasz (WN) 6 tys. zł Mieszkanie o pow. 42,66 m2 - 130 tys. zł Zatrudnienie w ZSO Nowogard - 33 817  zł 
Dieta radnego - 8 400 zł 
Udziały w spółce - 2 250 zł

90 500 zł 
- kredyt hipoteczny (rodzina na swoim)

Nie dotyczy 

Szpilkowski Rafał (WN) Nie dotyczy Mieszkanie o pow. 68 m2  - wartość 160 000 zł 
Działka budowlana o pow. 590 m2 - wartość 75 000 zł 

Działalność – Pracownia Architektoniczna  
przychód 56 864 zł/dochód 35 961 zł 
Dieta radnego (nie podano)

73 tys. zł – kredyt na zakup działki 
budowlanej (Pekao SA). 

Renault Laguna rok prod. 2001 

Tandecki Jan (SLD) 18 tys. zł Mieszkanie o pow. 58,60 m2  - wartość 160 000 zł 
Garaż murowany - wartość 13 000 zł 

Emerytura - 28 375 zł 
Dieta radnego - 8 400 zł 

Nie dotyczy Nie dotyczy 

Wiatr Michał (WN) 25 tys. zł Działka budowlano -rolna pow. 0,71 ha – wartość 40 
tys. zł 
Działka rolna o pow.  0,16 ha – wartość  7 800 zł 

Zatrudnienie - 49 098 zł 
Dieta radnego - 8 260 zł  

150 tys. zł - kredyt hipoteczny na zakup 
mieszkania (rodzina na swoim)

Samochód  Volkswagen
Golf IV rok prod. 2002 

Wolny Marcin (SLD) Nie dotyczy Mieszkanie o pow. 69,56 m2 
- wartość 202 tys. zł zł 

Zatrudnienie z tytułu umowy i pracę 
- 49 098 zł 
Dieta radnego - 8 260 zł 

150 tys. zł - kredyt hipoteczny na zakup 
mieszkania (rodzina na swoim)

Samochód 
Volkswagen
Golf IV rok prod. 2002 
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Zeznania za rok 2011
Imię i Nazwisko/
Przynależność partyjna  Oszczędności Nieruchomości Zarobki w 2011 roku

 Augustynek Robert (PSL) Nie dotyczy Mieszkanie o pow. 54 m2 – wartość 100 000 zł
Budynek biurowo-warszatatowy o pow. 472 m2 – wartość 280 000 zł 
Grunty  o pow. 0,92 ha – wartość 70 000  zł 

Działalność gospodarcza – brak dochodu 
Dieta radnego – 5 880 zł

 Bociarski Michał (PSL) ok. 10 tys. zł Nie dotyczy Praca w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 41 370,90 zł
Dieta radnego- 10 800 zł

Gała Bogumił (Wspólny Nowogard) Nie dotyczy Dwa domy o pow. 194 i 200 m2 – łączna wartość 700 000 zł 
Działki rolne wraz z zabudowaniami  o pow. 0,6241 ha i 0,6579 ha – łączna wartość 100 
000 zł 

Działalność gospodarcza – przychód 217,643,88 zł /dochód – 39 878,39 zł 
Dieta radnego
 – 700 zł (radny podał dochód miesięczny)

Jurek Lech (SLD) 5 000,00 zł Mieszkanie o pow. 42 m2 – nie podano wartości Emerytura – 20105,28 zł 
Umowy zlecenie - 13 325 zł 
Dieta radnego – 8400 zł 

Kania Andrzej (WN) 15 000,00 zł Dom o pow. 104 m2 – wartość 240 000 zł
Działka rolna o pow. 0,172 ha – wartość 20 000 zł 

Dieta radnego oraz wynagrodzenie z tytułu sprawowania funkcji społecznych 
- 8 943,96 zł 

Kolanek Paweł (PSL) Nie dotyczy Działka rolna o pow. 0,5 ha – wartość 7 000 zł Dieta radnego – 8 611 zł 
Umowy zlecenie - 4 000 zł 
Umowa o pracę - 6 150,96 zł 
Świadczenia z FGŚP -1043,30 zł 

Kozieł Czesław (SLD) Nie dotyczy Mieszkanie o pow. 45,80 m2 - wartość 120 000 zł Emerytura - 22 474,52 zł 
Dieta radnego - 10 800 zł 

Krzywania Marek 
(Nowogardzkie Forum Samorządowe) 

28 000,00 zł Dom o pow. 220 m2  - wartość 600 000 zł 
Mieszkanie o pow. 45 m2 - wartość 230 000 zł 
Gospodarstwo rolne o pow. 3,5 ha - wartość 60 000 zł 
Działka zabudowana domem mieszkalnym – pow. 486 m2 - wartość 70 000 zł 

Wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia - 58 476,08 zł 
Przychód ze sprzedaży akcji - 7 305,15 zł 
Dieta radnego - 8400 zł 
Wynajem mieszkania - 15 750,59 zł 
Gospodarstwo rolne - przychód 5300/dochód 3 000 zł 

Kubicki Jerzy (PSL) ok.10 000 zł Dom o pow. 60 m2 - wartość 100 000 zł 
Gospodarstwo rolne z zabudowaniami o pow. 32 ha- 200 000 zł 

Gospodarstwo rolne - przychód 60 000 zł/dochód 20 000 zł 
Dieta radnego -nie podano 

Laskowski Mieczysław (PSL) 2 897,98 zł – rachunek depozytowy Dom o pow. 69,5 m2 - wartość 100 000 zł 
grunty o pow. 0,25 ha - wartość 10 000 zł 

Dieta radnego - 9 900 zł 
Delegacje - 204,80 zł 

Marcinkowski Cezary (PO) 8 738,48 zł Mieszkanie o pow. 65,90 m2 - wartość 240 000 zł 
Gospodarstwo rolne o pow. 3,8061 ha - wartość 270 000 zł 

Zatrudnienie – 58 868,96 zł 
Dieta radnego - 8 400 zł 

Nieradka Marcin (niezrzeszony) Nie dotyczy Nie dotyczy Zatrudnienie w spółce „Dom Judy” - 6399,25 zł 
Dieta radnego - 8 280 zł 

Paśko Rafał (PSL) 28 000,00 zł Mieszkanie o pow. 38,18 m2 - wartość 120 000 zł Umowa o pracę - 41 490,67 zł
Dieta radnego - 8560 zł 
Dieta członka zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych - 480 zł 
Umowy zlecenie - 6 169,60 zł 

Saniuk Stanisław (PSL) 4 000,00 zł Mieszkania o pow. 57,80 m2 i 66 m2 - łączna wartość 650 000 zł 
Garaż o pow. 18 m2 - wartość 10 000 zł 

Zatrudnienie - 1097,30 zł 
Emerytura - 67 527,46 zł 
Umowy zlecenia i diety - 14 385,53 zł 

Szafran Tomasz (WN) 8 000,00 zł Mieszkanie o pow. 42,66 m2 - 160 000 zł Zatrudnienie w ZSO Nowogard - 37 149,03 zł 
Dieta radnego - 8 400 zł 

Szpilkowski Rafał (WN) Nie dotyczy Mieszkanie o pow. 68 m2 - wartość 160 000 zł 
Działka budowlana o pow. 590 m2 - wartość 75 000 zł 

Działalność – Pracownia Architektoniczna - 
przychód 53 600 zł/dochód 34 125 zł 
Dieta radnego - 8 050 zł 

Tandecki Jan (SLD) 22 000,00 zł Mieszkanie o pow. 58,60 m2 - wartość 160 000 zł 
Garaż murowany - wartość 13 000 zł 

Emerytura - 27 526,40 zł 
Dieta radnego - 8 400 zł 

Wiatr Michał (WN) 47 000,00 zł Dwie działki rolne o pow. 081 ha i 0,16 ha o łącznej wartości 17 800 zł Zatrudnienie - 47 057,26 zł 
inne źródła z tytułu praw autorskich - 365 zł 
Dieta radnego - 8 400 zł  

Wolny Marcin (SLD) Nie dotyczy Mieszkanie o pow. 69,56 m2 - wartość 202 000 zł Zatrudnienie z tytułu umowy i pracę  - 51 868,89 zł 
Umowy zlecenia - 9 284,42 zł 
Dieta radnego- 8 260 zł 

Opr. MS
Uwaga w zeznaniach za rok 2011 redakcja nie uwzględnia rubryk: zobowiązania pieniężne i majątek ruchomy. Dane te zostały już uwzględnione w opracowaniu za rok 2012

Policja podsumowała „majówkę”
W okresie pięciu dni majowego weekendu, policjanci zatrzymali na terenie powiatu goleniowskiego 7 nietrzeźwych kierowców, w tym 3 
kierujących pojazdami mechanicznymi i 4 rowerzystów. W tym czasie doszło do 2 wypadków drogowych, w których zginęła jedna oso-
ba i 1 została ranna. Funkcjonariusze byli wzywani do 9 kolizji. 

Od wtorku 30 kwietnia, go-
leniowska „drogówka” prowa-
dziła działania pn. „Bezpieczny 
majowy weekend”. Funkcjona-
riusze ruchu drogowego obec-
ni byli na ulicach miast, gmin i 
trasach powiatu goleniowskie-
go, zwłaszcza krajowej trójce i 
szóstce. Kontrolowali kierow-
ców, badali ich stan trzeźwo-
ści, sprawdzali stan techniczny 
pojazdów oraz sposób przewo-
żenia pasażerów. Nie obyło się 
bez mandatów nakładanych na 
sprawców wykroczeń w ruchu 
drogowym.

W dniu 05 maja przeprowadzono także dzia-
łania „Prędkość”, związane z powrotami z majó-
wek do domów. 

Policjanci skontrolowali 44 pojazdy i ujawni-
li 28 przekroczeń prędkości. Na kierujących na-
łożono 21 mandatów karnych. Podczas przepro-
wadzanych działań mundurowi stwierdzili w 2 
przypadkach, że kierowcy nie posiadali zapiętych 
pasów bezpieczeństwa podczas jazdy. W 5 przy-
padkach pasażerowie również podróżowali bez 
pasów – podsumowuje mł. asp. Julita Filipczuk, 
rzecznik prasowy policji. 

Mimo, że weekend dobiegł końca, Policja w 
dalszym ciągu apeluje o rozsądek, przestrzega-
nie przepisów i zasad bezpieczeństwa.

opr. MS, źródło i foto KP Goleniów
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Informacje Parafialne
Vox    Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:

Słowa Ewangelii według Świę-
tego Łukasza

(Łk 24,46-53) Ostatnie po-
uczenia. Wniebowstąpienie. Za-
kończenie.

Jezus powiedział do swoich 
uczniów: Tak jest napisane: Me-
sjasz będzie cierpiał i trzeciego 
dnia zmartwychwstanie, w imię 
Jego głoszone będzie nawrócenie 
i odpuszczenie grzechów wszyst-
kim narodom, począwszy od Je-
rozolimy. Wy jesteście świadkami 
tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę 
mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie 
w mieście, aż będziecie uzbroje-
ni mocą z wysoka. Potem wypro-
wadził ich ku Betanii i podniósł-
szy ręce błogosławił ich. A kiedy 
ich błogosławił, rozstał się z nimi 
i został uniesiony do nieba. Oni 
zaś oddali Mu pokłon i z wielką 
radością wrócili do Jerozolimy, 
gdzie stale przebywali w świątyni, 
wielbiąc i błogosławiąc Boga.

Uzbrojeni mocą z wysoka
Tak kończy się ta niezwykła 

historia. Niedługo trwało prze-
bywanie Jezusa na ziemi. Moż-
na powiedzieć, że Pan Bóg zno-
wu okazał się bardzo konkretny 
w swoim działaniu. Widocznie 
nie trzeba było więcej czasu, by 
dokonało się to najważniejsze dla 
człowieka wydarzenie. Od zwia-
stowania do wniebowstąpienia 
upłynęło niewiele lat, nawet we-
dług naszej ludzkiej rachuby, a co 
dopiero boskiej. To właściwie tyl-
ko mgnienie oka, a tak dużo się 
dokonało.

Święty Jan napisał na począt-
ku swojej Ewangelii, że odwiecz-
ne Słowo Ojca przyszło do swo-
jej własności. Od razu kojarzy 
nam się dalsza część tego tekstu, 
mówiąca o braku przyjęcia tego 
Słowa przez swoich. Zostawmy 

tę część, przecież jesteśmy tymi, 
którzy to Słowo i całą tę wspania-
łą historię, opowiedzianą przez to 
Słowo, przyjęli. Warto uświado-
mić sobie bardzo wyraźnie to, że 
Stwórca wszystkiego, w tym tak-
że nas, przedstawia nam rzeczy-
wistość, w której nas umieścił i 
której On nadaje prawdziwy sens. 
Ale daje nam możliwość przyję-
cia tego wszystkiego lub odrzu-
cenia i w zamian stworzenia wła-
snej wersji, właściwie sztucznej, 
chociaż tak często i dla tak wielu 
wydającej się lepszą i odpowied-
niejszą niż ta Boża. 

Więc jak to było? W pewnym 
momencie zjawił się na ziemi 
Bóg osobiście. Przyjął ludzkie 
ciało, by być z człowiekiem. Dał 
się poznać temu człowiekowi, a 
przede wszystkim pozwolił mu 
poznać miłość, jaką Bóg ma do 
człowieka. To ta miłość spowo-
dowała, że sam Bóg zechciał na-
prawić ten pierwszy błąd, jaki po-
pełnił człowiek, a którego konse-
kwencje urosły do tak ogromnych 
rozmiarów. Chciał dokonać tego 
jako człowiek, nie dlatego, żeby 
poznać naszą dolę. On chciał że-
byśmy to my poznali i właściwie 
zrozumieli sens tej naszej doli.

   W mowie pożegnalnej, tej z 
wieczernika, Jezus podaje wszyst-
kie potrzebne nam informacje. 
„Niech się nie trwoży serce wa-
sze. Wierzycie w Boga? I we Mnie 
wierzcie! W domu Ojca mego jest 
mieszkań wiele. Gdyby tak nie 
było, to bym wam powiedział. Idę 
przecież przygotować  wam miej-
sce. A gdy odejdę i przygotuję wam 
miejsce, przyjdę powtórnie i zabio-
rę was do siebie, abyście i wy byli 
tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, 
dokąd Ja idę” ( J 14, 1-4 ). Wtedy 
uczniowie jeszcze nie wiedzieli, a 
może nie zdawali sobie sprawy z 
tego, jak ta droga wygląda i dokąd 
prowadzi. Ale niebawem wszyst-
ko stało się jasne.

W niesamowitym wydarze-
niu wniebowstąpienia nasza 
ludzka natura, wcześniej przy-
jęta przez Wszechmocnego, te-
raz zostaje wyniesiona do nieba. 
Dzięki temu człowiek ma możli-
wość skorzystania z zaproszenia 
do osobistego bycia z Bogiem, do 
uczestniczenia w rzeczywistości, 
którą najkrócej można określić 

jako wieczne szczęście. Zarówno 
wieczność jak i szczęście trudno 
sobie wyobrazić, a co dopiero cał-
kowicie zrozumieć. Ale co nieco 
możemy sobie na ten temat po-
myśleć. Wszak po to mamy ro-
zum i po to ten wielki Boży ukłon 
w naszą stronę, który Bóg wyko-
nał w swoim Wcieleniu.

   Jezus zostawia uczniów i od-
chodzi do Ojca. Żegna się z nimi 
zaznaczając, że przyjdzie powtór-
nie dopiero wtedy, gdy kończyć 
się będzie historia tego świata. 
Ale nie zostawia człowieka same-
go. Daje mu swojego Ducha, któ-
ry będzie z człowiekiem do sa-
mego końca, w każdej chwili i w 
bezpośredniej bliskości. Czyli tak 
naprawdę Odkupiciel ciągle jest 
z nami. Ciągle jest i chce być dla 
każdego człowieka. Dlatego naszą 
ludzką naturę z jej ciałem wpro-
wadził do nieba, bo dzięki temu 
swoją obecność może rozciągnąć 
na cały świat i na wszystkie czasy, 
nie wyłączając oczywiście nasze-
go „tu i teraz”.

Po tym pożegnaniu Apostoło-
wie wracają do Jerozolimy szczę-
śliwi i pełni radości. Zupełnie jak-
by wcale nie żegnali się ze swoim 
ukochanym mistrzem. Widocz-
nie dotarło do nich wyraźnie to, 
co Jezus chciał im powiedzieć. Bo 
to już nie czas na strach, smutek 
czy niepewność. Oni już wszyst-
ko wiedzą. Teraz jest czas na dzia-
łanie. Owszem, będą zmagać się z 
przeciwnościami losu jak każdy 
człowiek. Może nawet tych prze-
ciwności będzie więcej niż w ży-
ciu zwykłego człowieka. Ale to 
nie będzie dla nich powodem do 
zmartwień. Przecież przed nimi 
wieczność.

Jeżeli nawet nie mamy 
takiej wiedzy, jaką posiadali 
Apostołowie, to i tak wiem tyle, 
żeby móc zrozumieć, tak jak oni, 
swoje życie i widzieć w nim wła-
ściwy sens. Jak pięknie by było, 
gdyby człowiek potrafił sobie po-
wiedzieć i rzeczywiście poczuł, że 
to już nie czas na strach, smutek 
czy niepewność. Ale czy to jest 
w ogóle możliwe? Myślę, że tak. 
Czasem jestem przekonany, że 
tak. Szkoda tylko, że czasem.

Ks. Grzegorz Podlaski

II Dni z Opatrznością 
- Metamorphosis

W dniach 1- 3 maja w domu ge-
neralnym Sióstr Opatrzności Bożej 
w Grodzisku Mazowieckim odby-
ły się II Dni z Opatrznością. Jest 
to spotkanie ludzi młodych w wie-
ku gimnazjalno - licealnym z ca-
łej Polski. W tym roku na spotka-
nie przybyła młodzież z siostrami 
z Białej Podlaskiej, Janowa Lubel-
skiego, Jastrowia, Łąki, Nowogar-
du, Raszyna, Turku, Twardogóry i 
Żelechowa. Spotkanie to jest jed-
nym z wielu działań Zgromadze-
nia podejmowanych na rzecz mło-
dzieży. Tegoroczne hasło spotkania 
brzmiało „Metamorphosis”-droga 
przemiany Marii Magdaleny. 

Całość spotkania poprowadził 
Ks. Łukasz Stachura - Saletyn z 
Dębowca. Pierwszego dnia mło-
dzież spotkała się z S. Anną Bał-
chan ze Zgromadzenia Sióstr Ma-
ryi Niepokalanej - założycielką 
stowarzyszenia dla kobiet w kry-
zysie „Po Moc dla Kobiet i Dzie-
ci im. Marii Niepokalanej” i stre-
etworkerka. Dzięki pełnionej po-
słudze udało jej się zmienić ży-
cie dziesiątek kobiet i dzieci ofiar 
przemocy domowej, handlu ludź-
mi i przeżywających kryzys w 
związku z utratą pracy.

Gościem specjalnym drugiego 
dnia był Piotr Stępniak - nawró-
cony gangster, który obecnie pra-
cuje jako terapeuta uzależnień. 
W 2011 roku Pan Piotr odwiedził 
więzienie w Nowogardzie, dając 
świadectwo swego nawrócenia. 
Wieczorem swoim świadectwem 
życia podzielił się również Darek 
„Maleo” Malejonek - polski kom-
pozytor, wokalista i gitarzysta, 
założyciel i lider „Maleo Reggae 
Rockers”. Tego wieczoru wystąpił 
w duecie. Młodzież nie tylko słu-
chała świadectwa, ale i bawiła się 
w rytmach reggae.

Podczas Dni z Opatrznością 
przewidziane były również warsz-
taty teatralne, filmowe, muzycz-
ne, graffiti, breakdance, fitness 
duchowy, gitarowe oraz plastycz-
ne. Był też czas na spotkanie z Je-
zusem w słowie Bożym, na kate-
chezie, Eucharystii i adoracji w 
ciszy. Przed sprawowanym sa-
kramentem pokuty i pojednania 
młodzież z Nowogardu pod kie-
runkiem s. Maksymilii Grzyśnik 
przedstawiła pantomimę pt. „Za-
gubiona”. Główna bohaterka znie-
wolona grzechem próbuje odna-
leźć sens życia. Niestety, samot-
na walka prowadzi ją do jeszcze 
większych uzależnień. W tym tra-
gicznym położeniu odnajduje ją 
Jezus. Tylko On ma moc wyrwać 
tę młodą istotę ze „szponów” zła. 
Ostateczne zwycięstwo przycho-
dzi przez Chrystusa.

3 maja rano modliliśmy się za 
naszą Ojczyznę, a po południu 
każda z grup warsztatowych dzie-
liła się tym, czego nauczyła się 
podczas tych dni. W programie 
było przewidziane głoszenie ke-
rygmatu na rynku Grodziska Ma-
zowieckiego i choć deszczowa po-
goda to uniemożliwiła, to głosze-
nie kerygmatu odbyło się bardzo 
spontanicznie na dworcu cen-
tralnym w Warszawie. Młodzież 
z Nowogardu, Turku i Łąki (koło 
Rzeszowa) tańczyła Polkę western 
i dała świadectwo swojej wiary. 
Oczekujący na pociąg byli żywo 
zainteresowani nasza grupą. Pa-
nie z Brazylii, Rosji i pan z Uzbe-
kistanu rozmawiali z nami i prosi-
li o zrobienie pamiątkowego zdję-
cia. Myślę, że to spotkanie ludzi 
młodych przyniesie dobre owoce.

s. IwettaVerbitska

ZAPROSZENIE
Święcenia diakonatu 
Wojciecha Koladyńskiego

Sobota (11.05.2013)– Msza św. o godz. 10.00 w Bazylice kate-
dralnej w Szczecinie, - Wojciech Koladyński otrzyma święcenia 
diakonatu! Serdecznie wszystkich chętnych w imieniu naszego 
kleryka zapraszamy na tę Mszę św.
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Pomóżmy sobie!
•	Przyjmę narożnik pokojowy tel. 665 - 566-856
•	Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie oraz ławę pokojową i TV tel.782 556 716
•	Przyjmę fotel do biurka, informacja tel. 504 874 397 lub pod nr tel. red. 91 22 165 
•	Przyjmę narożnik pokojowy oraz dziecięcy fotelik samochodowy tel.516 648-561 
•	Przyjmę  używaną pralkę oraz komputer PC i dywany tel.512 174 371 
•	Przyjmę tapczan dwuosobowy do spania tel. 514 466 037 
•	Oddam w dobre ręce wilczura - pies jest przyjazny i ma ok.3 lata - tel.795 911 886 
•	Oddam jedną kulę ortopedyczną -tel. 539 630 700 lub nr redakcyjny 
•	Przyjmę meble kuchenne i meblościankę pokojową tel. 669 517 964 lub 91 39 107 62
•	Przyjmę meble kuchenne, lodówkę, pralkę i meblościankę pokojową, tel. 797 158 960
•	Przyjmę używany rower damski  w dobrym stanie 504874397
•	Przyjmę lodówkę w stanie dobrym tel. 725536022

Leokadia Balejko-Kubeczka, lat: 86, zmarła: 08.05.2013r, po-
grzeb: 11.05.2013r, pogrzeb odbędzie się o godz. 13:00 na cmen-
tarzu w Nowogardzie.

 Sławomir Jaworski, lat: 50, zmarł: 08.05.2013r, pogrzeb: 
14.05.2013r, msza Św. o godz. 14:00 w Bienicach, pogrzeb odbę-
dzie się na cmentarzu w Dobrej.

Jadwiga Gwizdała, lat: 84, zmarła: 09.05.2013r, pogrzeb: 
11.05.2013r, pogrzeb odbędzie się o godz. 15:00 na cmentarzu 
w Nowogardzie.

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

GRAŻYNA JAGIELSKA, 
żona znanego dziennikarza 
Wojciecha Jagielskiego, na-
pisała piękną i przejmującą 
książkę o miłości, byciu ra-
zem, o rezygnacji i akcepta-
cji „MIŁOŚĆ Z KAMIENIA. 
Życie z korespondentem wo-
jennym”. Opisała swoje życie 
z korespondentem wojennym, 
a opowieść zaczyna z nietypo-
wego miejsca – kliniki leczenia 
stresu bojowego. Mimo, że na 
wojnie nie była. Ale – jak pi-
sze – „Wojtek zawsze wszystkie 
problemy zrzucał na mnie” – 
więc zrzucał na nią i stres bo-
jowy.

Grażyna i Wojciech studio-
wali afrykanistykę i indolo-
gię. Od samego początku mieli 
wspólne pasje, jednakowo po-
strzegali świat i chcieli go ra-
zem poznawać. Połączyło ich 
prawdziwe uczucie. Początko-
wo byli wędrowcami, którzy 
nigdy nie zapuszczali korze-
ni, stwarzając sobie tymczaso-
we warunki do życia. Gdy po-
jawiło się dziecko, trzeba było 
coś zmienić. Z zamiłowania do 
podróży zrezygnowała ONA, 
poświęciła się dla męża, który 
spędzał w domu coraz mniej 
czasu i coraz więcej ryzyko-
wał „Pierwsze symptomy uza-
leżnienia Wojtka od pracy były 
tak niegroźne, że je zlekcewa-
żyliśmy”, pisze Grażyna Jagiel-
ska.

Lęk, oczekiwanie, niepew-
ność, samotność, znaczenie 
tych słów poznała autorka 
tak dobrze, że doprowadziły 
ją do strasznej choroby. „Cze-
kanie to dziwny okres, powo-
duje ogromne i nieusuwalne 
zniszczenie, nawet jeśli umie 
się czekać. Czekałam aż ktoś 
do mnie zadzwoni i powie, że 

to już koniec. Nie chodziło mi 
o to, żeby był szczęśliwy ko-
niec, tylko jakikolwiek. My-
ślę, że czasem można chcieć 
już tylko, żeby coś się skoń-
czyło, obojętnie jak”. Czytamy 
w książce, która zmusza do za-
stanowienia się nad istotą mi-
łości, troski o człowieka oraz 
jak szybko można stracić po-
czucie bezpieczeństwa jeśli nie 
ma drugiej osoby obok. Trze-
ba wierzyć, że uczucia są silne 
i potrafią przetrwać wszystko. 
Prawdziwa walka to walka o 
rodzinę, bliskość i zaufanie.

Po dwudziestu latach pra-
cy jako korespondent wojen-
ny i po przeżyciu pięćdziesię-
ciu trzech wojen, Wojciech Ja-
gielski zrezygnował z pracy. 
Wspiera swoją żonę w lecze-
niu, jest obok. Są RAZEM, do-
dają sobie sił i nie wstydzą się 
mówić o swoich trudnych do-
świadczeniach. Po co? Może 
by kogoś ostrzec, ochronić, 
prawdopodobnie w ramach 
własnej terapii, a może by po-
kazać wszystkim do czego 
zdolna jest miłość. Taka praw-
dziwa, silna, z kamienia.

Gorąco polecam tę książkę, 
która zmusza do zadania sobie 
pytania, co tak naprawdę w ży-
ciu jest ważne.

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz 

Biblioteka poleca

ŻYCIE I MIŁOŚĆ 
W NIEUSTANNYM 
CIENIU ŚMIERCI

Uchwały śmieciowe nadal budzą kontrowersje 

„Nie godzimy się na jawną 
niesprawiedliwość”
Grupa kilku mieszkańców Nowogardu twierdzi, że uchwalone przez radę miej-
ską, na wniosek burmistrza, stawki za gospodarowanie odpadów, są nalicza-
ne wedle krzywdzącej i dyskryminującej osoby samotne i starsze metody, i wo-
bec tego postanowiła zaprotestować. Wystosowała apel, pod którym zbierane są 
podpisy. 

„Niniejszym protestujemy prze-
ciwko miesięcznym opłatom za go-
spodarowanie odpadami komunal-
nymi ustalonymi uchwałami Rady 
Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 
grudnia 2012” – czytamy w apelu 
zaadresowanym do Przewodni-
czącego Rady Miejskiej w Nowo-
gardzie, pod którym od początku 
tygodnia zbierane są podpisy. 

Organizatorzy akcji uważają, że 
przyjęty przez radnych system na-
liczania cen za śmieci jest krzyw-
dzący, szczególnie dla osób miesz-
kających samotnie, w tym głów-
nie starszych. 

„Zgodnie z przywołaną uchwałą, 
gospodarstwa jednoosobowe za od-
pady nieselektywne płacą 35 zł na 
osobę, gospodarstwa dwuosobowe 
17,50 zł na osobę, natomiast gospo-
darstwa sześcioosobowe-10,80 zł, a 
dziewięcioosobowe już tylko 6,50 
zł na osobę” – czytamy w dalszym 
fragmencie protestu. 

Wczoraj udało nam się skontak-
tować telefonicznie z jedną z or-
ganizatorek akcji. Kobieta, miesz-
kanka jednego z nowogardzkich 
osiedli, nie chciała na razie ujaw-
niać swojego imienia i nazwiska. 

Paradoksem tej uchwały jest to, 
że ci, co wytwarzają najwięcej od-
padów płacą mniej, a ci co wytwa-
rzają ich najmniej płacą więcej. 
Czujemy się potraktowani niespra-
wiedliwie i krzywdząco, a wręcz 
dyskryminowani – powiedziała w 
rozmowie z redakcją i przyznała, 
że bodźcem do podjęcia tej inicja-
tywy była jej osobista sytuacja. - 
Mieszkam sama. W tym roku do-
stałam 39 zł podwyżki emerytury, 
a 35 zł zabiorą mi za śmieci. Z cze-
go mam żyć? - pyta rozżalona. 

Jak twierdzi nasza rozmówczy-
ni, akcja cieszy się dużym zainte-
resowaniem. Ona sam zebrała już 
niemal 100 podpisów. To samo 
robi kilka innych osób. Akcja 

jest prowadzona za pomocą tzw. 
poczty pantoflowej. Jej celem jest 
zebranie jak największego spo-
łecznego poparcia. 

Nie godzimy się na tak jawną 
niesprawiedliwość. W związku z 
tym będziemy wnioskować do rad-
nych o zmianę dzielącej społeczeń-
stwo, dyskryminującej, a co za tym 
idzie niezgodnej z Konstytucją, 
która gwarantuje nam równość 
wobec prawa,  uchwały – dodaje 
mieszkanka Nowogardu. 

Grupa przez najbliższe kilka ty-
godni będzie nadal zbierać podpi-
sy. Później mają one być złożone 
na ręce Przewodniczącego RM, 
Antoniego Bielidy, wraz z apelem 
o zmianę niekorzystnych zdaniem 
organizatorów akcji, przepisów. 

Sprawę będziemy monitorować 
na bieżąco.

MS

Z okazji 
przypadającego 
w dniu 12 maja 

Międzynarodowego 
Dnia Pielęgniarek,
pragniemy złożyć wszystkim 

pielęgniarkom,
a w szczególności obecnym i byłym
 mieszkankom naszej miejscowości:

pani Małgorzacie Kośmider,
pani Agacie Radzimskiej,

pani Ewie Radel,
pani Irenie Sprysak

Życzenia, pomyślności 
w życiu osobistym,

 zadowolenia i sukcesów w pracy, 
w imieniu mieszkańców Ostrzycy

składa: 
Sołtys i Rada Sołecka 

Drodzy Mieszkańcy Nowogardu i okolic!

Zapraszamy na dyktando 
Zachęcamy Was do wzięcia udziału w III Nowogardz-

kim Konkursie Ortograficznym, który odbędzie się już 
11.05.2013 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej 

i pozwoli wyłonić kolejnego Mistrza Ortografii Zie-
mi Nowogardzkiej. To dobra okazja, aby sprawdzić swo-
je umiejętności i jednocześnie pomóc osobom niepełno-
sprawnym, bo wpisowe zostanie przeznaczone na ich po-
trzeby. Dzięki Waszej obecności zmagania ortograficzne 
mogą być ciekawe i pełne emocji.

Konkurs ten odbywa się cyklicznie. Fundatorem nagro-
dy – w postaci laptopa – jest Burmistrz Nowogardu, a pa-
tronem medialnym Dziennik Nowogardzki.

Dokładnych informacji prosimy szukać na stronie: www.
soswnowogard.republika.pl oraz pod tel.: 663 366399

Członkowie Stowarzyszenia
 Na Rzecz Integracji Osób Niepełnosprawnych

 „NASZE SZANSE”
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Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie
ul. Warszawska 14, tel. 91 391 03 78, pn.-pt. 9:00-17:30 sob. 10:00-13:00

Zostałeś poszkodowanym w wypadku jako
kierowca, pasażer, pieszy, rowerzysta?

Twoje małoletnie dziecko zostało poszkodowane?
Straciłeś kogoś bliskiego w wyniku wypadku?

• Pokrywamy wszystkie koszty związane z prowadzeniem sprawy 
• Wynagrodzenie za naszą pracę pobieramy dopiero po skutecznym
  wyegzekwowaniu odszkodowania na rzecz naszego Klienta.

Nowogard, ul. 700 Lecia 6A,  tel. 91 391 01 17
Goleniów, ul. Konstytucji 3 Maja 30,  tel. 91 407 17 94

Zgłoś się do nas: 

Kancelaria Odszkodowawcza RUBIKON

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

Boguszyce mają nowego sołtysa 
Nowym sołtysem Boguszyc, został Grzegorz Sobczak. W miniony wtorek we wsi 
odbyły się wybory na gospodarza wsi, ponieważ dotychczasowa sołtys Krystyna 
Maciejewska, zrezygnowała z funkcji, którą pełniła przez ostatnie 4 lata. 

Krystyna Maciejewska wy-
słała do burmistrza pismo, w 
którym poinformowała, że nie 
chce już być dalej sołtysem. 
Twierdziła, że mieszkańcy wsi 
nie są skorzy do wspólnego 
działania, a i jej zdrowie nie 
pozwala na dalsze wykonywa-
nie obowiązków. 

Ogłoszono zatem termin ze-
brania wiejskiego, wyznacza-
jąc datę na wtorek, 7 maja na 
godz. 17.00. Na zebranie przy-
były 22 osoby z 94 uprawnio-
nych we wsi do głosowania. 
Tyle wystarczyło, aby stwier-
dzić  kworum. 

Zanim rozpoczęto proce-
durę wyboru nowego sołtysa, 
ustępująca sołtys podzięko-
wała za dotychczasową współ-
pracę. 

Dziękuję wszystkim, którzy 
mi pomagali przez te dwa lata. 
Przez ten czas udało się wyko-
nać kilka prac porządkowych, 
a także wyremontować byłą re-
mizę (ta służy teraz za świetli-
cę wiejską dop. red.) –  mówiła 
Krystyna Maciejewska. 

Okazało się jednak, że zbyt 
wielu chętnych do przejęcia 
zadań sołtysa nie ma.  Przez 
dobre kilkanaście minut zgła-
szano kandydatów. Ci po ko-
lei odmawiali startu w wybo-
rach. Mieszkańcy próbowali w 
międzyczasie namówić obec-
ną sołtys, by ta zmieniła swo-
ją decyzję i pozostała nadal 
„gospodarzem wsi”. Ta jednak 
była nieugięta i trwała przy 
swoim stanowisku. Ostatecz-
nie padły dwie kandydatury. 

O fotel sołtysa rywalizował oj-
ciec z synem – panowie Grze-
gorz i Piotr Sobczak. Wypisano 
i rozdano karty do głosowania 
z dwoma nazwiskami. Komisja 
skrutacyjna (licząca głosy) po 
kilkunastu minutach ogłosiła 
wyniki. I tak większością gło-
sów (12) zwyciężył Grzegorz 
Sobczak (tata). O trzy głosy 
mniej zdobył jego syn – Piotr. 

Nowo wybrany sołtys, wy-
raźnie wzruszony, dziękował 
za zaufanie, jakim obdarzyli 
go mieszkańcy przybyli na wy-
bory. 

Nie myślałem, że będę 

miał takie poparcie. Dziękuję 
wszystkim za głosy – komento-
wał tuż po wyborach. Zaraz po 
tym podpisał pierwszą w cza-
sie rozpoczynającej się kaden-
cji uchwałę o... wyborze nowe-
go sołtysa. 

Grzegorz Sobczak ma 43 
lata. Pochodzi z Brzozowa. Do 
pobliskich Boguszyc przepro-
wadził się 18 lat temu. Ma żonę 
i czworo dzieci. Obecnie jest 
na emeryturze. Wcześniej pra-
cował w Zakładzie Karnym.

Kadencja nowego sołtysa 
upłynie za dwa lata. 

Marcin Simiński 

Wieś przyjęła wyniki wyborów z oklaskiwaną radością

Komisja skrutacyjna liczy głosy wyborców

Nowy sołtys wsi wraz ze swoją żonąByła już sołtys wsi, Krystyna Maciejewska
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Waldemar Geblewicz - Pracownia Złotnicza w Nowogardzie

Każdy gram złota  ma swoją cenę 
To zajęcie  wymyśliła mi moja  mama  i wykonuję go już  prawie dwadzieścia lat – Waldemar Geblewicz,  właściciel pracowni złotniczej,  
to kolejny bohater  rubryki „Nasi Przedsiębiorcy”. O swoim „złotym interesie” opowiada nam w swojej pracowni na ulicy Rzeszowskie-
go w Nowogardzie 

Dziennik Nowogardzki: 
Zacznę od pytania. Czy pa-
mięta pan jakąś bardzo nie-
typową naprawę czy przerób-
kę złota? 

Waldemar Geblewicz,  złot-
nik - jasne, że pamiętam. Robi-
łem kiedyś obrączkę dla osoby 
zmarłej. Rodzina sobie zaży-
czyła, by zrobić właśnie tej oso-
bie zmarłej obrączkę do trum-
ny, którą oczywiście wykona-
łem na „oko” bez wcześniejszej 
przymiarki. Co do innych prac, 
to wykonywałem dla mężczy-
zny obrączkę, która nie mia-
ła żadnej miary katalogowej, 
ponieważ palec tego pana był 
dużo większy od rozmiaru„36”. 

Złotnictwo jest rzemiosłem 
artystycznym zajmującym się 
wytwarzaniem wyrobów, ale 
czy tylko ze złota? 

Muszę powiedzieć, że  upra-
wiając ten  zawód głównie zaj-
muję się obróbką precjozów czy 
biżuterii ze złota, ale również 
ze srebra, gdyż obydwa kruszce 
to metale szlachetne i do tego są 
najbardziej popularne. Czasa-
mi zdarza się również platyna, 
ale jest to rzadkość, gdyż pla-
tyna jest bardzo droga. Złoto 
oczywiście występuje w różnych 
kolorach i odcieniach od jasne-
go, białego do tego klasyczne-
go. Co do srebra to muszę po-
wiedzieć, że jest ono na obec-
ną chwilę bardzo tanie. Dlate-
go praca nad nim jest nieopła-
calna, bywa często, że i  wartość 
obróbki  przekracza wartość 
samego srebra. Dlatego z tego 
kruszcu lepiej jest kupić gotowy 
produkt. 

Mówi pan, że srebro jest 
tanie, ale ja zbierając infor-

macje dowiedziałem się, że z 
ceną złota też jest przeciętnie 
i ono również ostatnio  bar-
dzo potaniało. Jak pan myśli, 
dlaczego? 

Złoto jest nadal sprzedawane 
na giełdzie światowej. Wydaje 
mi się, że na taką koniunktu-
rę niewątpliwie wpłynęła nie-
pewna ekonomiczna sytuacja 
Cypru, oraz ogólnoświatowy 
kryzys gospodarczy. Inwesto-
rzy zaniepokoili się  np. infor-
macją o wyprzedaży rezerw 
złota przez Cypr. Co do aktu-
alnej ceny giełdowej, to nie je-
stem w stanie powiedzieć do-
kładnie jaka ona jest,  ale war-
tość  się wacha w granicach za 
jedną uncje około 1300 USD, - 
nie jest to jednak informacja do 
końca sprawdzona na tę chwilę 
przeze mnie. Cenami złota rzą-
dzi rynek światowy, a  taki kraj 
jak Polska, nie jest w stanie za-
chwiać jego rynkiem, jak rów-
nież jego ceną.

Jeszcze nie spytałem, który 
z krajów tego kruszcu wydo-
bywa najwięcej? 

Kopalnie w Afryce Południo-
wej, Australii, Stanach Zjedno-
czonych, a także Rosji najwięcej 
wydobywają tego kruszcu. 

Właściwie to, to pytanie 
powinno paść jako pierwsze. 
Dlatego zapytam pana, czym 
dla pana jest złoto ? 

To paradoksalnie dość trud-
ne pytanie, bo powiem panu, 
że dla mnie nie jest to tylko ma-
teriał czy złoże naturalne, któ-
re najpierw się wydobywa, a 
następnie obrabia jego struk-
turę, ale złoto ma dla mnie ja-
kąś symbolikę i  głębszą  treść 
zwłaszcza, gdy już go ukształ-

tujemy w postać  przedmio-
tu np. medaliku z I Komunii 
Św. czy obrączek małżeńskich. 
Przedmioty ze  złota  stano-
wią bardzo często także  pa-
miątkę ważnych wydarzeń,  do 
których  czasami się wraca we 
wspomnieniach. Dlatego zło-
to mimo, że jest przedmiotem 
martwym,  tak często „żyje” .

Pamięta pan swoją pierw-
szą pracę w tym zawodzie?

Było to dość dawno, ale pa-
miętam, że pierwszym krusz-
cem który obrabiałem było 
srebro, a konkretnie wisior z 
bursztynem. Trwało to około 1 
tygodnia, gdzie teraz wykonał-
bym ją w niecałe 5 godzin. W 
tej pracy przede wszystkim trze-
ba mieć cierpliwość i na pewno 

wyobraźnię i być czujnym w ob-
serwacji w czynnościach, któ-
re wykonuję ja, czy inny złot-
nik. Tutaj nie może być pomy-
łek i naprawdę bardzo trzeba 
uważać. Ten zawód jest o tyle 
wdzięczny, że jak coś mi w nim 
nie wyjdzie, to mogę daną część 
stopić i zrobić ją jeszcze raz. Aż 
do skutku. I ostatnia rzecz jaka 
mi przychodzi do głowy, to na-
leży być pogodnym i przyjaźnie 
nastawionym do ludzi. 

Jak wiemy z doświadcze-
nia, nie wszystko złoto co się 
świeci – niektórzy  nadal  dają  
się  nabrać np. na tombak

Mogę tutaj doradzać tylko je-
den  sposób - przyjść z takim 
budzącym wątpliwości  towa-
rem do złotnika i prosić o ocenę. 
Mogę jeszcze dodać, że tombak 
często blaknie albo nawet zmie-
nia kolor na metalowy. Dlate-
go bądźmy czujni i najlepiej nie 
kupujmy tego typu towarów od 

przypadkowych osób, lecz tylko 
u jubilera lub w sklepie, który 
zajmuje się taką sprzedażą. 

Na początku podał  pan 
taki  termin jak: uncja, ale 
pozostają jeszcze inne  termi-
ny fachowe, jak karaty oraz 
próby.  Znajomość tych ter-
minów nie jest wiedzą po-
wszechną, dlatego jest okazja 
by czytelnicy się dowiedzieli, 
czym różni się  np. złoto 14 – 
karatowe od 24 karatowego? 
Co decyduje o cenie złota czy 
innego metalu szlachetnego? 
Jak czytać próby?

Zacznę od tego, że próba zło-
ta, to określenie lub cecha okre-
ślająca zawartości złota w sto-
pie. Najczęściej spotykamy pró-
bę 585,  i to jest właśnie złoto 

14 karatowe. Próba złota 585 
oznacza, że złota w stopie jest 
58,50%. Inaczej to 0, 585 gram 
czystego złota na 1 gram sto-
pu. Analogicznie mówiąc, pró-
ba 500 to 50% złota, czy próba 
999 to 99, 90% złota. Przy pro-
dukcji biżuterii najczęściej ko-
rzysta się z prób pośrednich, jak 
na przykład 585 czy 750. Wy-
nika to z faktu, że złoto w po-
staci czystej jest miękkie, dla-
tego należy je mieszać z inny-
mi metalami. Natomiast próba 
złota 333 jest mało popularna, 
ze względu na niską zawartość 
złota, co jest bardzo widoczne 
w produkcie. Jego kolor nie jest 
idealnie jasnozłoty. Co do war-
tości i cech, to są one zamiesz-
czone w Internecie, a nadaje je 
i sprawdza jaka jest zawartość 
złota w wyrobie Państwowy 
Urząd Probierczy Miar i Wag, 
który to sam bada, a następ-
nie określa i nadaje zawartość 

kruszcu szlachetnego w danym 
wyrobie, który wykonał złotnik. 
Taki urząd był kiedyś w Szcze-
cinie. Teraz jest już tylko w Po-
znaniu. Podsumowując w han-
dlu złotem to chcę powiedzieć, 
że jego waga decyduje o cenie. 
Więc każdy gram tu ma swoją 
cenę. 

Złota biżuteria, jak sama 
nazwa wskazuje, jest ze złota, 
ale mam wrażenie, że nie każ-
dy wie, jak o nią dbać. Więc 
co by pan radził jako specja-
lista, by złota biżuteria dłużej 
wyglądała lśniąco i pięknie. 
Po prostu, by była dalej złota? 

Pierwsza zasada, to nie spać 
w niej tzn. ściągać ją przed 
snem. Natomiast z mojego do-
świadczenia i wiedzy zawodo-
wej  dodam, że biżuterii nie na-
leży zakładać zwłaszcza na dło-
nie podczas prac domowych, 
aby nie narażać jej na uszko-
dzenia mechaniczne czy che-
miczne. Są proste sposoby kon-
serwacji domowej np.  silnie 
zabrudzone naszyjniki, bran-
solety oraz kosztowność bez 
kamieni, możemy pozostawić 
na kilka minut w płynie. Czy-
li wody z niedużą ilością  pły-
nu z detergentem, a następnie 
pozostaje ją już tylko wypłukać 
oraz przetrzeć miękką szmatką 
i poczekać aż wyschnie do koń-
ca. Posiadacze biżuterii, a w 
szczególności kobiety, powinni 
też pomyśleć o specjalnych pu-
dełkach typu - szkatuła, która 
jest wyścielona specjalnym pod-
kładem materiałowym, który 
chroni pierścionek czy łańcu-
szek. Pozwala to na ogranicze-
nie dostępu powietrza do biżu-
terii i zmniejszenia możliwości 
powstawania na niej nalotów 
oraz zabezpiecza ją przed oksy-
dacją. 

To bardzo ciekawe co pan 
powiedział, szczególnie dla 
pań, których pierścionki czy 
łańcuszki szczególnie po ta-
kim czyszczeniu będą wyglą-
dały pięknie. Pomieszczenie 
w którym jesteśmy, jest nie-
wielkie- co na co dzień  pan 
tutaj wykonuje, jaki zakres 
prac? 

Na obecną chwilę wykonu-
ję sprzedaż, skup i naprawę ze 
złota i srebra: pierścionków, ob-
rączek, łańcuszków, kolczy-
ków, zawieszek i bransoletek. 

Jednym z najważniejszych narzędzi złotnika jest palnik - Pan Waldemar podczas pracy

Wśród  umiejętności, jakimi musi wykazać się złotnik, jest umiejętność lutowania oraz pra-
ca na innych stanowiskach
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Do tego jeszcze dodałbym 
naprawę, do której zalicza 

się skracanie, polerowanie, czy  
grawerowanie , które jest gratis, 
jeżeli dany produkt jest zakupio-
ny w moim sklepie. Ponadto  za-
kuwanie kamieni, powiększanie 
czy skracanie biżuterii. Nie ukry-
wam, że niektóre prace są bardzo 
skomplikowane i muszę czasami 
naprawdę się mocno natrudzić. 
Jednak tutaj chciałbym  dodać, 
że  i w naszym  zawodzie  pracę 
rękodzielnika wypierają już po-
woli maszyny, które od ludzkich 
rąk są bardziej wydajne i nigdy 
się nie męczą. 

To może proszę powie-
dzieć. Ile panu zajmuje wy-
konanie takiej naprawy pier-
ścionka czy łańcuszka?

 To też pytanie bez odpowie-
dzi, bo np. był taki pierścionek, 
do którego naprawy zabiera-
łem się kilka tygodni. Nie mia-
łem koncepcji jak go zrobić, ale 
ostatecznie któregoś dnia usia-
dłem i go z powodzeniem zrobi-
łem. W tym zawodzie czas nie 
jest najważniejszy, lecz precyzja 
i całkowita koncentracja pod-
czas pracy. 

Pracuje pan tu sam, czy 
może ma kogoś do pomocy? 

Zakład jest mały, ale za to 
bardzo funkcjonalny i istnieje  
w Nowogardzie od 2000 roku. 
Obecnie prowadzę  też dwa 
sklepy, w których zatrudniam 
dwie panie Agnieszkę i Ewę, a 
także jednego ucznia -prakty-
kanta, który widzę, że ma chęci, 
ale musi się jeszcze dużo  uczyć 
tego pięknego zawodu, który ja 
osobiście bardzo kocham. Co 
do pracowników, to są to osoby 
bardzo zdyscyplinowane. A jed-
na z pań, właśnie pani Agniesz-
ka, pracuje już ze mną od pra-
wie 13 lat. Dlatego w tym miej-
scu chciałbym serdecznie po-
dziękować swoim pracowni-
kom za tą świetnie wykonywa-
ną pracę.

Nie spytałem jeszcze o pana 
pomysły twórcze. Skąd czer-
pie pan inspiracje do swoich 
prac i czy te prace związane są 
raczej z naprawą, czy może z 
tworzeniem nowych produk-
tów złotniczych

Praca którą wykonuję, naj-
częściej skupia się na naprawie 
i zleceniach od klientów. Sam 

nie wymyślam swoich wzorów, 
bo zwyczajnie nie mam na to 
czasu, zajmują mnie  np. zle-
cone  naprawy, po za tym mam 
tyle innego asortymentu.

A jak z koniunkturą w pana  
branży, czy klientów ubywa, 
czy może odwrotnie...

Muszę powiedzieć, że  pracy 
mamy stosunkowo trochę mniej 
niż w latach ubiegłych. Co jest 
tego powodem? Pewnie róż-
ne przyczyny, których jest bar-
dzo wiele i nie chciałbym tego 
analizować. Co do klientów, to 

w ciągu tygodnia ta liczba jest 
naprawdę niekreślona i nie będę 
panu mówił konkretniej, bo jej 
nie znam. 

  Zbliżając się już do końca 
wywiadu. Mamy miesiąc maj, 
gdzie budzi się życie i chęć 
obdarowywania prezentami, 
czy to na komunię Świętą, czy 
też inną uroczystość. Dlatego 
gdyby miał pan możliwości 
materiałowe, to jaki typ biżu-
terii stworzyłby pan? 

  Myślałem kiedyś o złotym 
sercu, które można byłoby prze-

łamać na pół i wręczyć zako-
chanej parze. Powinno być na 
nim specjalne nacięcie, które 
oddzielone byłoby na dwie rów-
ne części, które następnie wie-
szałoby się parze na specjal-
nych zawieszkach. Wiem, że 
jest już taka biżuteria w sprze-
daży i to chyba nawet u nas? 
Ale powiem, że teraz najmod-
niejszą sprawą jest zakup gra-
werowanej kłódki przez parę i 
zwieszenie jej gdzieś na most-
ku i wyrzucenie klucza do rzeki. 
Te kłódki w mojej pracowni też 
można wygrawerować po wcze-
śniejszym zakupie. To jest obec-
nie bardzo miły rytuał. 

 Na koniec zapytam jeszcze 
pana o czas wolny?

Mimo, że dużo pracuję, to 
staram się aktywnie odpoczy-
wać m.in. poprzez podróże, z 
których przyjeżdżam zadowo-
lony, ale nieco zmęczony. Jest 
jeszcze pływanie i żeglarstwo. 
Poza tym, jestem żonaty i mam 
dwoje dzieci. 

rozmawiał: Jarek Bzowy 

Pierścionki  z cyrkoniami, diamencikami pasują na każdą okazję

„Poetyckie zawody” w Szkole Podstawowej nr 2
Wydawałoby się, że dzisiaj trudno zachęcić dzieci do pisania wierszy. Jednak gminny konkurs organizowany przez Krystynę Gradzik - 
nauczycielkę SP nr2, spotkał się z dużym zainteresowaniem. Tematem wiersza była „szkoła” - miejsce tak bliskie wszystkim dzieciom. 
Do „poetyckich zawodów” swoich uczniów zgłosiło, aż dziewięć szkół z naszej gminy: SP 1 Nowogard, SP 2 Nowogard, SP3 Nowogard, 
SP 4 Nowogard, SP Orzechowo, SP Żabowo, SP Długołęka, SP Błotno i SP Strzelewo. Uczniowie ze wszystkich szkół nadesłali 89 prac. 
Aż 66 pochodziło od uczniów klas I-III, a 23 z klas IV-VI.

Ocena prac okazała się bardzo trud-
nym zadaniem. O najlepszych zadecy-
dowała komisja w składzie: dyrektor 
Biblioteki Publicznej w Nowogardzie 
p. Zofia Pilarz, oraz pracownicy p. Da-
nuta Baran i p. Wiesława Parzybut. W 
komisji zasiadła również v-ce dyrektor 
SP2 p. Elżbieta Sobieralska. Organiza-
torzy i oceniający dziękują wszystkim 
uczniom oraz ich opiekunom za udział 
w konkursie i zachęcają do rozwijania 
poetyckiego talentu. 

Po długiej i wnikliwej analizie wyło-
niono zwycięzców. 

W kategorii klas I-III:
I m. - Maja Cieplak kl. I b, SP 2
II m. - Julia Piekarska kl. III, SP Błotno
III m. - Gustaw Klukowski kl. III a, SP 

nr 3
Ponadto wyróżnienia otrzymali:
Kacper Skowroński kl. II SP Strzelewo
Martyna Woźniak kl. III SP Orzecho-

wo
Natan Baj kl. III SP Żabowo
Maja Prochowska kl. III a, SP 3 Nowo-

gard
W kategorii klas IV - VI
I m. Maja Domanowska kl. V a, SP 1 

Nowogard
II m. Kacper Husarz kl. IV SP Długo-

łęka

Ponadto wyróżnienia otrzymali:
Wiktoria Klusaczyk kl. V SP Orzecho-

wo
Patryk Kuballek kl. V Orzechowo
Anita Kukuła kl. VI SP 4 Nowogard
Kamila Telmanowska kl. IV SP Żabo-

wo  
SP 2 w Nowogardzie oraz organizator 

konkursu kieruje serdeczne podzięko-
wania za poświęcony czas i okazane ser-
ce do komisji oceniającej prace poetyc-
kie. Wyrazy podziękowań należą się tak-
że księgarni ATLAS i Stanisławowi Ryn-
kiewiczowi (Sklep Biurex)- fundatorom 

głównych nagród. 
Poniżej wiersze dzieci, które zajęły 

pierwsze miejsca w poszczególnych ka-
tegoriach.  

Moja szkoła
Mam na imię Maja i mam 8 lat
Chodzę do Szkoły nr 2 w Nowogardzie
I w niej poznaję otaczający nas świat
Siedzę w drugiej ławce
W rzędzie numer dwa
Wśród kolegów i koleżanek uczę się 

właśnie Ja.
Z wielkim żalem w sercu opuściłam 

przedszkole

Lecz dzięki nowej szkole wiem,
że do niej chodzić wolę!
Mamy tu podwórko
Salę gimnastyczną
I naszą klasę w której wiedza płynie
- coraz większa z czasem.
Mam na imię Maja i mam 8 lat
Dzięki Szkole nr 2
Zmienia się mój świat!
Maja Cieplak kl. I b SP 2 Nowogard
Moja szkoła 
Kiedy rano wstaję,
to od razu szału dostaję.
Biegam wokół biurka,
Szukam zeszytu, piórnika i ołówka. 
Jest to wszystko mi potrzebne,
bo do szkoły szybko biegnę.
I tak biegnąc myślę sobie co to będzie,
znów historia, matma.
Czy ktoś dzisiaj mnie zapyta?
Może znowu mi sie uda.
Dziś się uda jutro nie,
Pani z przyrody zapyta mnie,
a ja znowu ją zaskoczę,
i temacik wyklepoczę.
Moja szkoła fajna  jest,
wszyscy bardzo cieszą się!!!
Gdy kolejny przyjdzie dzień,
by usłyszeć dzwonka dźwięk. 
Maja Domanowska 
kl. V a SP 1 Nowogard
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Krąży o nim wiele opowieści. Nie wszystkie są pochlebne. To nie zmienia jednak faktu, że 
artysta ten pierwsze kroki swojej kariery muzycznej stawiał m.in. w Nowogardzie. Mowa o 
Grzegorzu Porowski, który na początku lat 90- tych mieszkał w naszym mieście. Tutaj ukoń-
czył szkolę średnią. W miejscowym Domu Kultury dawał  pierwsze koncerty. Później przy-
szła wielka kariera z zespołem Rotary,  który zawładnął polską sceną rockową. Grany przez 
grupę przebój pt. „Na jednej z dzikich plaż” przeszedł do muzycznego kanonu i do dziś czę-
sto przypominany jest przez stacje radiowe.  Było też kilka „suchych lat”, kiedy o artyście 
słuch zaginął. Dziś Grzegorz Porowski  znów jest na topie, jako  lider zespołu Loka, który 
przebojem „Prawdziwe powietrze” wdarł się na czołowe miejsca list przebojów. W dniu 1 
maja, zespół wystąpił dla nowogardzkiej publiczności. Była to też świetna okazja do szczerej 
rozmowy z solistą grupy, do  której zapraszamy poniżej. 

Dziennik Nowogardzki: Roz-
dałeś wiele radości dla Nowogar-

dzian podczas koncertu, a także 
później, gdy podpisywaliście au-
tografy już po koncercie. 

Grzegorz Porowski, lider ze-
społu Loka: Bardzo się starałem 
wraz z kolegami z zespołu, by dać 
z siebie wszystko na scenie i zapre-
zentować się dla Nowogardu i jego 
mieszkańców z jak najlepszej stro-
ny. 

Koncert oglądały tłumy. To w 
takim mieście jak Nowogard na-
leży do rzadkości. Pewnie jesteś 
przyzwyczajony do sporej wi-
downi, ale czy spodziewałeś się 
tak dużego zainteresowania swo-
im występem w Nowogardzie? 

Muszę powiedzieć , że nie spo-
dziewałem się takiej frekwencji. 
Najbardziej zaskoczył mnie fakt, że 
na koncert przyszło tak wiele osób, 
w różnym wieku. Publiczność była 
wspaniała i co najważniejsze czu-
liśmy od niej wsparcie. Dlatego je-
stem szczerze zadowolony z tego 
występu i dziękuję Wszystkim za 
przybycie i dobrą zabawę.  

Jak to jest być liderem popular-
nego zespołu?

Przyznam, że nie nazwałbym 
tego w taki sposób, lecz poszedłbym 
raczej z odpowiedzią w  inną stro-
nę. Dla mnie jest to przede wszyst-
kim odpowiedzialność, bo  otrzy-
maliśmy od  fanów duży kredyt za-
ufania. Dlatego bardziej zależy mi 
na tym aby udowodnić, że mamy 
kunszt muzyczny, niż odcinać ku-

pony i przyczepiać sobie ordery.  
W jednym z wywiadów powie-

działeś, że członkowie zespołu 
Loka pochodzą z Iławy, Ostró-
dy, Wrocławia i…. chyba jeszcze 
powinieneś dodać z Nowogardu, 
bo tego miasta nie wymieniłeś, 
a przecież spędziłeś tutaj trochę 
czasu?

No tak, ale tak naprawdę, to ja 
nie mieszkam już dosyć długo w 
Nowogardzie, bo od 20 lat, lecz wła-
śnie we Wrocławiu. To nie zmienia 
faktu, że  czuję się właśnie  związa-
ny z tymi dwoma miastami. Jednak 
zawsze będę podkreślał to, że tu w 
Nowogardzie mieszkałem, skończy-
łem szkołę średnią i w tym mieście 
znalazłem swój prywatny patent na 
życie oraz swoisty życiowy bagaż 
doświadczeń, który później przydał 
mi się w życiu prywatnym czy za-
wodowym. 

Wiele osób pamięta Ciebie z 
tego okresu, ale twierdzi, że nie-
chętnie przyznajesz się do Nowo-
gardu. Czy jest to prawdą? 

Zdecydowanie temu zaprzeczam. 
Ten zarzut jest dla mnie śmieszny 
i nieprawdziwy.  Przyznaję się do 
Nowogardu po całej linii i uważam 
te pomówienia za totalną bzdurę, z 
którą nie chcę mieć nic wspólnego. 
Odpowiadając powiem ci, że trzeba 
sobie uświadomić, że ja w tamtych 
czasach funkcjonowałem oprócz 
Nowogardu, także w innych mia-
stach jak np. Szczecin, Gryfino. Dla-
tego jest mi  trudno zawsze podkre-
ślać, że pochodzę z Nowogardu, bo 
miasto to jest jednym z kilku, w któ-
rych mieszkałem. Chcę jednak pod-
kreślić, że Nowogard  zawsze będzie 
kojarzył mi się z moimi serdeczny-
mi przyjaciółmi, a tych jak wiado-
mo w życiu zwykle ma się niewielu.

Kilkanaście lat temu zasłynąłeś 
z piosenki „Na jednej z dzikich 
plaż”, którą również zaprezento-
wałeś nowogardzkiej publiczno-
ści. Czy to prawda, że inspiracją 
do napisania słów do tego utwo-
ru była nowogardzka plaża i mi-
łość, którą tutaj być może przeży-
łeś, gdy mieszkałeś tutaj. 

Ta piosenka jest jakby takim kon-
glomeratem - czyli składem wszyst-
kich emocji, które gdzieś tam we 
mnie cały czas  drzemały. Ja piszę 
piosenki na podstawie swoich ży-
ciowych doświadczeń. Uważam bo-
wiem, że artysta musi być szczery w 
tym co robi. Dlatego też moje utwo-
ry są odzwierciedleniem osobistych 
refleksji i przeżyć. Powiem więcej 
- one nie całkiem muszą być moje. 
Potwierdzam więc, że inspiracji 
do tej piosenki szukałem wówczas 
wśród wielu moich koleżanek z No-
wogardu, z którymi przyjaźniłem 
się w tamtym okresie. 

Jesteś przykładem artysty, któ-
rego przez dość długi czas prze-

śladowało piętno jednego prze-
boju. Po latach wróciłeś na „wiel-
ką scenę”. Co działo się z Tobą od 
czasu wielkiego sukcesu z zespo-
łem „Roraty” do stworzenia gru-
py „Loka”, która narodziła się po-
dobno przez internet? 

Tak, potwierdzam, że zespół 
LOKA powstał przez internet w 
tym sensie, że z Kamilem, człon-
kiem zespołu, skomunikowałem 
się przez facebooka.  Ale jakby się 
nad tym zastanowić, to chyba każ-
dy zespół powstał przez telefon, por-
tal społecznościowy czy nawet sky-
pa.  Co do przeszłości, to zajmowa-
łem się oczywiście cały czas mu-
zyką i różnymi projektami w tej 
dziedzinie sztuki, ale również taki-

mi dziedzinami jak sporty ekstre-
malne czy windsurfing, czyli ak-
tywnością fizyczną. Dlatego bar-
dzo się z tego cieszę, bo był to dobry 
okres w moim życiu, i dał mi wie-
le zdrowych i dobrych nawyków na 
przyszłość. W tym czasie urodzi-
ło mi się również dziecko, co było 
niezwykłym przeżyciem.  W ży-
ciu nigdy nie należy się poddawać 
i iść lub próbować iść zawsze tylko 
do przodu. Toteż właśnie to robię. 
Zawsze będę podkreślał, że mi się 
tak naprawdę udało. Zajmuję się 
muzyką, którą tak naprawdę rzą-
dzi melodia. Dlatego wiem, że na 
dzień dzisiejszy powróciłem z pio-
senką, która jest tak naprawdę do-
bra i bardzo się podoba publiczno-
ści. Ale zespół LOKA generalnie pi-
sze i tworzy zawsze z myślą o lu-
dziach. Dlatego wydaje nam się, że 
jeżeli ma się tego typu podejście, to 
z reguły zawsze powinno się wszyst-
ko spełnić i udać. Piosenki z moim 
udziałem są wydawane w zasadzie, 
co kila lat i to najczęściej w okresie 

letnim. Jestem twórcą hitów letnich.  
Nie wiem dlaczego? Może analogią 
jest mój styl śpiewania, który wy-
rasta gdzieś z lat 50 – tych, kiedy 
głównym tematem utworów była  
właśnie miłość. Przykładem tego 
jest właśnie piosenka „Na jednej z 
dzikich plaż”. Dlatego słusznie tą 
kwestię zauważyłeś podczas naszej 
rozmowy, i traktuję to jako miły 
komplement. 

Jak byś scharakteryzował ry-
nek muzyczny w Polsce? Czy ar-
tystom żyje i pracuje  się łatwo w 
tym kraju? 

Powiem Ci, że staram się tego spe-
cjalnie nie analizować. Natomiast 
mogę tylko powiedzieć, że polski ry-
nek muzyczny w latach 90 - tych, 

różnił się kompletnie od tego co jest 
obecnie.  Pomiędzy tymi okresa-
mi  jest dość duża przepaść. Fajną 
rzeczą jest to, że dziś nie ma jakichś 
dziwnych schematów i można ge-
neralnie być blisko. Oczywiście jest 
tak, że rynek ten zwany show bis-
snesem, bywa zawsze pozbawiony 
reguł. To rodzaj dynamicznej gry, 
w której my muzycy uczestniczy-
my  i co jakiś czas nasza obecność 
jest weryfikowana. Wtedy wygrywa 
ten, kto jest prawdziwy.  Nie ukry-
wam, że sam bywałem, czy bywam 
sfrustrowany tym, że coś mi się nie 
udawało, a ja na to zwyczajnie li-
czyłem. Dlatego wychodzę z zało-
żenia, że nie można się poddawać 
temu nastrojowi i najlepszym le-
karstwem na ten stan jest zwyczaj-
nie mocno i uczciwe  popracować. 
Kończąc odpowiadać na to pytanie 
chcę powiedzieć, iż niezłomność w 
tym fachu jest bardzo dobrą cechą 
charakteru. 

Jak czułeś się grając po tylu la-
tach w Nowogardzie? Wróciły ja-
kieś wspomnienia? A może po 
koncercie spotkasz się ze swoimi 
dawnymi znajomymi? 

To był dla mnie bardzo ważny i 
wzruszający koncert. Oczywiście 
wrażenie to wygenerowała we mnie 
nowogardzka publiczność, która 
tak licznie zgromadziła się pod sce-
ną.  Wśród niej była również moja 
mama, bratanica i chrzestna.  To 
nadało sentymentalną wartość 
temu wydarzeniu. Byłem bardzo 
mocno zaskoczony, że przyszło nas 
posłuchać tak wiele osób, oraz to, 
że sam koncert był bardzo dobrze 
przygotowany pod każdym wzglę-
dem. Mam tu na myśli sprawy tech-
niczne i przygotowanie zaplecza 
scenicznego.  Dlatego długo go nie 
zapomnę i w mojej pamięci będzie 
miał on naprawdę specjalne miej-
sce, bo dawno, a może nawet nigdy, 
nie przeżywałem tak miłych chwil. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Grzegorz Porowski śpiewał dla publiczno-
ści, swojej matki i rodziny

Przyszło bardzo wiele  osób na koncerty TOPONE  i  LOKA - Zdjęcie dzięki uprzejmości  firmy wsound.pl

Zespół LOKA podczas koncertu



Nr 35 (2169)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

12

www.dzienniknowogardzki.pl

Daniel Grzęda obrońcą Seahawks Gdynia B

Udany debiut
W dniu 27 kwietnia urodzony w Nowogardzie, Daniel 
Grzęda zadebiutował w Polskiej Lidze Futbolu Ame-
rykańskiego w barwach Seahawks Gdynia B. Nowo-
gardzianin nie zawiódł swojego trenera i zaprezento-
wał się przyzwoicie podczas zwycięskiego meczu z Sa-
bercats Sopot.

Futbol Amerykański koja-
rzony jest ze Stanami Zjed-
noczonymi, jednak na całym 
świecie można spotkać pasjo-
natów tej dyscypliny sportu. 
Nie inaczej jest w Polsce, gdzie 
liga futbolu amerykańskiego 
została założona w 2006 roku 
i do dziś jest zarządzana przez 
Polski Związek Futbolu Ame-
rykańskiego (PZFA). W Pol-
sce istnieją 4 klasy rozgrywko-
we: Topliga, PLFA I, PLFA II, 
PLFA8 i liga juniorska- PLFAJ. 
W lidze PLFA II występuje ze-
spół Seahawks Gdynia B, któ-
rego obrońcą jest urodzony w 
Nowogardzie, Daniel Grzęda. 
27 maja nowogardzianin za-
debiutował w barwach swoje-
go klubu na stadionie druży-
ny z Sopotu, w meczu prze-
ciwko Sabercats Sopot. Daniel 
Grzęda mieszkał w Nowogar-
dzie do 2007 roku, wówczas 
wyjechał do Trójmiasta, gdzie 

mieszka do dziś. Zawodnik Se-
ahawks zwiedził całe Trójmia-
sto, najpierw mieszkał w Gdy-
ni, później w Sopocie i Gdań-
sku, by znów wrócić do Sopo-
tu. Do gdyńskich futbolistów 
dołączył po tym, jak przeszedł 
cały proces rekrutacji w dru-
giej połowie minionego roku. 
Daniel Grzęda na boisku spę-
dził około 20 minut występu-
jąc na pozycji Defensive End, 
czyli, jak sama nazwa wska-
zuje, w formacji obrony przy 
Line Of Scrimmage (linia na 
której leży piłka / linia wzno-
wienia gry). Jego zespół poko-
nał Sabercats 24:20. Mieszka-
niec Nowogardu nie „wszedł” 
w PLFA II z wielkim impetem, 
jednak porządnie wywiązał się 
z przypisanych mu zadań- za-
liczył kilka bloków oraz zatrzy-
mań. Następny mecz zespół 
Seahawks B rozegra w dniu 
25 maja, przeciwko drużynie 

Griffons Słupsk na stadionie w 
Słupsku. Wszystkich zaintere-
sowanych wynikami oraz ter-
minarzem drużyny Seahawks, 
odsyłamy na oficjalną stronę 
Polskiej Ligi Futbolu Amery-
kańskiego ( http://plfa.pl ). In-
formujemy również, że już nie-
bawem w Dzienniku Nowo-
gardzkim ukaże się obszerny 
wywiad z Danielem Grzędą.  

KR

Grand Prix Nowogardu - spotkanie organizacyjne

Pozostaje „zamówić” pogodę
W środę (8 maja) w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, odbyło się spotkanie 
organizacyjne mające na celu dopięcie „na ostatni guzik” spraw, związanych z 
przygotowaniem do Grand Prix Nowogardu, które będzie towarzyszyć między-
narodowemu wyścigowi Bałtyk-Karkonosze.

 W małej sali konferencyjnej 
w Urzędzie Miejskim, spotkali 
się organizatorzy wyścigu, czy-
li przedstawiciele LUKS Pano-
ramy Chrabąszcze Nowogard 
i Urzędu Miejskiego w Nowo-
gardzie, m.in. Prezes Kazimierz 
Lembas oraz Liliana Szychow-
ska z Wydziału Edukacji, Zdro-
wia, Kultury i Sportu. Oprawą 
medialną imprezy zajmuje się 
Dziennik Nowogardzki. Ponad-
to nie zabrakło również Anety 
Drążewskiej - dyrektor NDK, 
który będzie odpowiedzialny 
m.in. za nagłośnienie impre-
zy. Wszystkie sprawy mamy za-
łatwione, teraz pozostaje nam 
„zamówić” na ten dzień piękną 
pogodę -  tak spotkanie orga-
nizacyjne podsumował trener 
„Chrabąszczy” Ryszard Posac-
ki. Rzeczywiście, niemal wszyst-
ko jest już zapięte na ostatni gu-

zik. Znane są już godziny wyści-
gów, trasa, koszty organizacyjne. 
Grand Prix Nowogardu zostanie 
przeprowadzony w dniu 22 maja 
2013 r. w Nowogardzie, ulica-
mi 15 lutego (start i meta), Mły-
narska, Cmentarna, Nadtorowa, 
Mickiewicza (2,300 m) w godzi-
nach 16:30-19:00. Godziny po-
szczególnych startów mogą ulec 
zmianie ze względu na prze-
jazd kolarzy biorących udział 
w wyścigu „Bałtyk-Karkonosze 
Tour”. Organizatorzy już dziś 
zwracają szczególną uwagę na 
utrudnienia w ruchu, które będą 
spowodowane wyścigiem- może 
warto zrezygnować z auta, gdyż 
tego dnia na ulicach Nowogar-
du królować będą rowery... Wy-
ścigowi przyświecają różne cele, 
m.in. wsparcie akcji charytatyw-
nej na rzecz leczenia i rehabilita-
cji Artura Komisarka. Osoby za-

interesowane startem w Grand 
Prix Nowogardu mogą zgłaszać 
się pisemnie do 20 maja na adres 
e-mail: lszychowska@nowogard.
pl lub w Biurze Wyścigu w dniu 
zawodów w lokalu na ul. 15 lute-
go 8 od godziny 14:00. Odprawa 
techniczna odbędzie się o godz. 
16:00, natomiast 30 minut póź-
niej swój IV etap wyścigu roze-
grają uczestnicy międzynarodo-
wego touru. Tuż przed startem 
wyścigu „Bałtyk - Karkonosze” 
oraz Grand Prix Nowogardu, ki-
bicom czas umili jedna z grup 
tanecznych Nowogardzkiego 
Domu Kultury. Grand Prix zo-
stanie rozegrane w 5 katego-
riach: Masters, Żak, Młodzik i 
Juniorka młodsza, Junior młod-
szy i Juniorka, Junior i kobiety. 
Już dziś wszystkich gorąco za-
praszamy.

KR    

Powiatowy turniej piłki nożnej 
OSP - Krępsko 2013

Pech nowogardzkich 
piłkarzy
W sobotę (27 kwietnia) w miejscowości Krępsko od-
był się turniej piłkarski Ochotniczych Straży Pożar-
nych na szczeblu powiatowym. Reprezentanci No-
wogardu mogą mówić o dużym pechu, gdyż zajęli 5 
miejsce, a zaledwie kilka minut zabrakło im do wy-
walczenia podium...

W Krępsku na placu boju 
stawiło się 6 drużyn. Poza No-
wogardem do gry przystąpi-
ły następujące OSP: Maszewo, 
Przybiernów, Osina, Stepnica 
i Goleniów. Turniej rozegra-
ny został systemem „każdy z 
każdym”. Na początek zawod-
nicy z Nowogardu walczyli z 
Maszewem. Mecz zakończył 
się zwycięstwem Maszewa 2:0, 
i jak później się okazało, OSP 
Maszewo tryumfowało w ca-
łym turnieju. Następnie przy-
szły dwa pewne zwycięstwa. 
Najpierw 2:0 odprawieni zo-
stali zawodnicy z Goleniowa, 
potem 1:3 nowogardzianie 
ogrywają Stepnicę, by w kolej-
nym meczu przełknąć gorzką 
pigułkę po wysokiej porażce z 
Osiną 5:1. Przed ostatnim me-
czem z Przybiernowem pew-
ne było jedynie to, kto zwycię-
ży w turnieju. Pozostałe 5 ze-
społów wciąż walczyło o po-
dium. Nowogardzcy zawodni-
cy mogą w tej sytuacji mówić 
o pechu, gdyż przegrali tę wal-
kę w końcówce swojego me-
czu. Niewiele przed końcem, 
Nowogard prowadził 2:1- taki 
wynik zapewniłby 2 miejsce 
na koniec turnieju. Niestety, 
ambitnie grający Przybiernów 
zdołał strzelić bramkę wyrów-
nującą i ostatecznie pozbawił 

Nowogardzian podium. Sy-
tuacja w tabeli tylko potwier-
dza to, na jakim wyrównanym 
poziomie był ten turniej. Tyl-
ko zwycięzcy z Maszewa zdo-
łali zgromadzić więcej niż 10 
punktów, pozostałe drużyny 
uzbierały po 7 oczek... O kla-
syfikacji końcowej zadecydo-
wała różnica strzelonych oraz 
straconych bramek. Nowogard 
reprezentowała drużyna OSP 
Wyszomierz, w kadrze zna-
lazł się również jeden piłkarz 
z OSP Osowo. Drużyna OSP 
Nowogard na turnieju zagrała 
w następującym składzie: An-
drzej Kania, Damian Adame-
czek, Szymon Paszkiewicz, Zbi-
gniew Skowroński, Sebastian 
Łyczkowski, Łukasz Zapałow-
ski, Dariusz Maślak, Dawid 
Pałczyński, Damian Michal-
czuk, Marcin Rompała. 

KR    

Maszewo - Nowogard 2:0
Nowogard - Goleniów 2:0
Stepnica - Nowogard 1:3
Osina - Nowogard  5:1
Nowogard - Przybiernów 2:2

1. OSP Maszewo  11 pkt.
2. OSP Stepnica  7 pkt.
3. OSP Przybiernów 7 pkt.
4. OSP Osina  7 pkt.
5. OSP Nowogard  7 pkt.
6. OSP Goleniów  7 pkt.

Piłkarzom OSP Nowogard zabrakło zaledwie kilku minut aby dowieźć do końca korzystny 
rezultat i zająć miejsce na podium

Po reakcji samego Daniela Grzędy można 
wywnioskować- debiut był udany
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Jakub syn Teresy 
Ciesielskiej ur. 
25.04.2013 z Osiny

Milena córka Agnieszki 
Węgrzyn-Kogut ur. 
2.05.2013 z Łobza

Maja córka Ilony i 
Karola Kiziuk ur. 
6.05.2013 z Nowogardu

Katarzyna córka Kamili 
Doroch ur. 1.05.2013 z 
Węgorzyc

Zuzanna córka 
Agnieszki Gorczyckiej ur. 
2.05.2013 z Dobrej

Franciszek syn Pauliny i 
Grzegorza ur. 4.05.2013 
ze Szczecina

Julia córka Bożeny 
i Marka Zając 
ur. 29.04.2013 z 
Nowogardu

Lena córka Patrycji 
Makosz ur. 1.05.2013 z 
Węgorzyc

Ania córka Katarzyny 
Boryckiej ur. 6.05.2013 
z Dobrej

Autor rubryki: 
Janusz Roguski 
Szpital NowogardWitamy wśród nas...Z okazji Twych 

50-tych urodzin dla

Halinki Bąk
dużo zdrowia i radości,

szczęścia w życiu i miłości,
mocy najpiękniejszych 

wrażeń i spełnienia 
wszelkich marzeń

życzą 
chrzestna 
z mężem

W 1 rocznicę ślubu
życzymy 

Wam Edytko i Damianie
aby płomień waszej miłości

nigdy nie słabnął,
a Wasza Zosia
chowała się szczęśliwie
w jego cieple i blasku

życzą rodzice 
Irena, Rysiek i Monika

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07
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ZAPROSZENIE
Stowarzyszenie na Rzecz Szpitala oraz 

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "ZDROWIE"

Zapraszają Szanownych Państwa 
na Bal Charytatywny 

z okazji zakończenia modernizacji Szpitala Rejonowego w 
Nowogardzie który odbędzie się dnia 24.05.2013r o godzinie 
20.00 w "Willi Zbyszko "przy ul. T. Kościuszki w Nowogardzie

W programie:
-Aukcja obrazów
-Pokaz tańca towarzyskiego
-Muzyka na żywo
-Wyśmienite menu

Środki pozyskane z balu przekazane zostaną na zakup 
sprzętu medycznego dla szpitala w Nowogardzie.

Koszt uczestnictwa w balu- 450 zł od pary.
Szczegółowe informacje i zapisy do dnia 6 maja 2013r.
- tel. 662- 857- 120- Prezes Stowarzyszenia 
- tel. 505 -393-636 - Prezes Fundacji 
Dla osób, które nie mogą uczestniczyć w balu, a zechcieli by 

wesprzeć szczytny cel, podajemy numer konta, na które można 
przekazywać darowizny:

Bank Spółdzielczy Goleniów O/Nowogard 72 9375 1012 
4200 4271 2000 0010

Serdecznie Zapraszamy
Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Szpitala Jerzy Jabłoński

Prezes Samorządowej Fundacji Opieki Medycznej "Zdrowie" Lidia Bogus

Stowarzyszenie 
na 

Rzecz Szpitala

Starosta Goleniowski
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

Przedmiotem dzierżawy są nieruchomości:
1. Działka nr 20 o pow. 0,3914 ha (RIVa-0,0134 ha, RIVb-0,1089 ha, RV-0,2691 ha), KW nr 

SZ1O/00044729/5, stawka wyjściowa czynszu rocznego do przetargu wynosi 55,38 zł – wadium 
10,00 zł

2. Działka nr 22 o pow.0,4289 ha (RIVb-0,1313 ha, RV-0,2976 ha), KW nr SZ1O/00044730/5, 
stawka wyjściowa czynszu rocznego do przetargu wynosi 55,38 zł – wadium 10,00 zł 

3. Działka nr 28/1 o pow. 0,2860 ha (RV-0,2860 ha), KW nr SZ1O/00044733/6, stawka wyjścio-
wa czynszu rocznego do przetargu wynosi 55,38 zł – wadium 10,00 zł

4. Działka nr 28/2 o pow. 0,3170 ha (RV-0,3170 ha), KW nr SZ1O/00044734/3, stawka wyjścio-
wa czynszu rocznego do przetargu wynosi 55,38 zł – wadium 10,00 zł

5. Działka nr 45/1 o pow. 0,2826 ha (RIVa-0,2826 ha), KW nr SZ1O/00044745/3, stawka wyj-
ściowa czynszu rocznego do przetargu wynosi 55,38 zł – wadium 10,00 zł

6. Działka nr 45/2 o pow. 0,3914 ha (RIVa-0,3914 ha), KW nr SZ1O/00044746/0, stawka wyj-
ściowa czynszu rocznego do przetargu wynosi 56,36 zł – wadium 10,00 zł

Powyższe nieruchomości położone są w obrębie 4 miasta Nowogard. Oddanie w dzierżawę na-
stąpi czas nieoznaczony z przeznaczeniem na cel rolny. Kwota czynszu nie obejmuje podatku rol-
nego.

Przetarg odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Goleniowie przy ul. Dworcowej 1 (pokój 
125) w dniu 10 czerwca 2013 r. o godz. 900.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsa-
mości i numeru NIP oraz dodatkowo w przypadku osób prawnych: numeru REGON, wypisów z 
rejestrów i stosownych pełnomocnictw.

Wadium należy wpłacić do dnia 05 czerwca 2013 r. w kasie znajdującej się w Starostwie Powia-
towym w Goleniowie lub na konto: Bank Spółdzielczy w Goleniowie  15  9375  0002  0000  0459  
2000  0040 (wymagane potwierdzenie przelewu). Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu 
lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub 
zamknięcia przetargu. Uczestnikowi, który wygrał przetarg wpłacone wadium zalicza się w po-
czet czynszu dzierżawnego. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umo-
wy przez osobę, która wygrała przetarg. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasad-
nionej przyczyny.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami (pokój nr 204 II piętro) lub telefonicznie (91) 471-02-39.

  Chrześcijańskie Centrum Pomocy
Agenda Zboru Kościoła  Ewangelicznych Chrześcijan w Nowogardzie

DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI
Dla podopiecznych OPS

z terenów wiejskich Gminy Nowogard
Środa       15 maj 2013  10:00 – 15:00 
Czwartek  16 maj 2013  9 : 00 – 15:00 
Piątek  17 maj 2013      9:00 do wyczerpania zapasów
Zapraszamy do siedziby przy 700-Lecia 14 w podwórzu 

ZBK  z aktualnym skierowaniem z OPS-u oraz potwierdzoną  
ilością osób w rodzinie i dokumentem tożsamości.

w imieniu Zboru  Pastor Cezary Komisarz

TYGRYSEK

BAWIALNIA
dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

Szanowni Państwo 
Piszę książkę o obozach pracy istniejących w Polsce 

lat 1945 – 1956 (w obecnych jej granicach). Poszukuję 
kontaktu ze wszystkimi tymi, którzy byli tam więzieni. Czy 
to w obozach prowadzonych przez NKWD, czy też przez pol-
skich komunistów. Ludzi osadzonych w Centralnych Obo-
zach Pracy, jak i tzw. „dzikich”. Batalionach górniczych, czy 
też budowlanych. Poszukuję również funkcjonariuszy, któ-
rzy pełnili tam jakąkolwiek służbę. Bądź pracowników cywil-
nych. (np. lekarzy). Serdecznie dziękuję - Mateusz Wyrwich

Proszę o kontakt na numer telefonu : 607.157.109. Bądź na 
adres meilowy mw.reporter@neostrada.pl -

W Nowogardzie mecz na szczycie

Wezmą rewanż za jesień?
W sobotę (11 maja) pierwszy i drugi zespół Pomorzanina powalczy o kolejne ligo-
we punkty. W okręgówce mecz na szczycie: obecny lider- Świt Skolwin, w Nowogar-
dzie zagra z 3 w tabeli Pomorzaninem. Natomiast w B klasie, rezerwy wybiorą się 
do Wysokiej Kamieńskiej. 

Pomorzanin w rundzie wio-
sennej jeszcze nie zaznał poraż-
ki, jednak to nie wystarczyło do 
utrzymania miejsca gwarantują-
cego awans do IV ligi. W sobo-
tę zawodnicy prowadzeni przez 
Tomasza Surmę będą mieli oka-
zję wrócić na pozycję lidera. 
Świt Skolwin na wiosnę stracił 
punkty tylko w meczu inaugura-
cyjnym z Iną Ińsko (1:1), kolejne 

5 spotkań, to zwycięstwa szcze-
cinian, którzy swoją serię będą 
chcieli przedłużyć w Nowogar-
dzie. Każda seria musi się kiedyś 
skończyć, a przypomnijmy, że to 
właśnie Świt w rundzie jesiennej 
był pierwszą drużyną, która po-
konała nowogardzki zespół, tym 
samym przerywając serię Pomo-
rzanina bez porażki... Być może 
tym razem, to gospodarze tego 

meczu przerwą serię zwycięstw 
swoich rywali. Dodajmy, że w 
Skolwinie Pomorzanin przegrał 
3:2 po szybkim i zaciętym me-
czu. Gole dla nowogardzkiego 
zespołu strzelili Kamil Mły-
narczyk i Przemysław Laszkie-
wicz. Pomorzanin do lidera tra-
ci 2 punkty, tak samo jak druga 
w tabeli Odrzanka, która notu-
je fatalny start rundy wiosennej. 

Należy pamiętać, że Pomorza-
nin ma jeszcze jeden mecz za-
legły na własnym boisku z Odrą 
Chojną. Do końca sezonu jesz-
cze 9 kolejek, więc z pewnością 
dużo może się pozmieniać, jed-
nak pokonanie bezpośredniego 
rywala w walce o awans, może 
znacznie przybliżyć IV ligę do 
Nowogardu. Początek meczu 
ze Świtem Skolwin w sobotę o 
godzinie 16:00. Natomiast po-
drażnieni ostatnim remisem 
piłkarze drugiego zespołu, wy-
biorą się do Wysokiej Kamień-

skiej, aby tam rywalizować ze 
Zniczem zajmującym pozycję 
w środku tabeli. „Rezerwowi” 
wciąż mają komfortową sytu-
ację, jednak porażka lub remis w 
sobotę, pozwoli rywalom w wal-
ce o awans zbliżyć się na 1 punkt 
(oczywiście jeśli Świnoujście lub 
Przybiernów wygra swój mecz). 
Początek sobotniego meczu Po-
morzanina II, o godzinie 17:00. 
Przy artykule prezentujemy 
komplet par najbliższej kolejki. 

KR  

Liga Okręgowa Szczecińska 2012/2013
23 kolejka:
Pomorzanin Nowogard - Świt Skolwin (11.05; 16:00)
B Klasa Szczecin gr.1 2012/2013
14 kolejka: 
Znicz Wysoka Kamieńska - Pomorzanin II Nowogard (11.05; 17:00)
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Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

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

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

POSIADANY CERTYFIKAT JAKOŚCI
   NA DREWNO KONSTRUKCYJNE

Dom parterowy w stanie 
surowym zamkniętym, 
pełne uzbrojenie  130 m kw. 

+ garaż 36 m kw.
SPRZEDAM
605 548 164

SKUP ZBOŻA  
W REDLE

żyto, pszenżyto
szybka płatność

tel. 603 055 292

WARSZTAT SAMOCHODOWY

SZYBY SAMOCHODOWE

PLANDEKINA WYMIAR NA WYMIAR

Profesjonalna naprawa od A do Z

OSOBOWE, CIĘŻAROWE I MASZYNY

Geometria kół, naprawa zawieszenia,komputerowa diagnostyka pojazdu
naprawy blacharskie i lakierniczePrzegląd i naprawa klimatyzacji,

Ul. Nadtorowa 12
tel 91 39 20 131
kom 601860716

Ul. Kilińskiego 26
tel 91 39 25 627
kom 601897368

Sprzedaż, wymiana, naprawa. Wykonujemy usługi na zlecenie ubezpieczalni

Używane i nowe części do wszystkich marek samochodów

Plandeki do samochodów ciężarowych (łódki, firanki),przykrywające
stelaże, przegrody do hal, przyczepy ciągnikowe i samochodowe

UDZIELAMY GWARANCJI
NA WYKONANE USŁUGI

Sprzedam drewno 
kominkowe i opałowe

Transport
tel. 691 466 441

SPRZEDAM - WYKONAM
palety Euro,

przemysłowe i inne
tel. 885 493 471

PODZIĘKOWANIE…
Składamy serdeczne podziękowania Panu dr. I. Zda-

nowskiemu  za prawidłową diagnozę i skierowanie na 
oddział szpitalny w Nowogardzie mojego męża E. Just. 

Podziękowania  dla Pana ordynatora dr. M. Kowal-
czyka, oraz lekarzom:  M. Bunecki, R. Yahfout, R. Cie-
ślak. Pielęgniarce oddziałowej E. Bas i pozostałemu 
białemu personelowi  z Oddziału Chirurgicznego w No-
wogardzie. 

Przebywający tam mój mąż E. Just,  miał postawioną profe-
sjonalną diagnozę, wg której mogła być udzielona natychmia-
stowa pomoc. Pobyt na sali pooperacyjnej, pod profesjonalną 
opieką lekarską i pielęgniarską, stosując jednocześnie wyczer-
pujące leczenie w danym schorzeniu. Nie było mowy, że cze-
goś może zabraknąć. Informacje lekarskie dla rodziny na te-
mat chorego, były rzeczowe i wyczerpujące. Forma zwracania 
się do chorego jak i do rodziny zasługuje na wielkie podzię-
kowania. 

Oby tak traktowano chorych w innych szpitalach i SOR.

Na sali z moim mężem przebywał ksiądz, który posługiwał 
na  jednej z parafii nowogardzkiej. To też sprawiło, że mąż 
oprócz wsparcia „cielesnego” miał wsparcie duchowe. Dzię-
kuję księdzu za wsparcie i zaopatrzenie w Sakramenty Św.

Jeszcze raz serdeczne podziękowania 
od żony i córek z rodzinami E. Just.

DLA PAŃ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ 

z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia 

11 maja 2013r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne 
do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Pu-

bliczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.00 
tel.91 3921356 wew. 122, oraz u Lidii Bogus tel.505393636 po 
godz.14-ej.

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam prezes Fundacji Lidia Bogus

Zapraszamy Panie rocznik 1963, ponieważ w tym roku po raz 
pierwszy nabyły uprawnienia do bezpłatnych badań mammo-
graficznych finansowanych z NFZ

Składam niniejszym na ręce 
Oddziału Chirurgii Ogólnej 

nowogardzkiego szpitala serdeczne 
podziękowanie za dobrą opiekę. 

Jako pacjent Oddziału Chirurgii Ogólnej przebywałem w 
dniach od 25.04.2013 do 28.04.2013    na w/w oddziale. Do-
znałem tam bardzo dobrej opieki ze strony personelu tego 
oddziału jak również pań  pielęgniarek. W sposób szczegól-
ny dziękuję za ratowanie mojego zdrowia lekarzowi  Oddzia-
łu Chirurgii Ogólnej Panu dr med. Ryszardowi Cieślakowi 
jak i innym współpracującym lekarzom.

Z wyrazami szacunku: Wiktor Bzowy

Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych
Spółka z o.o. w Nowogardzie

poszukuje pracownika na stanowisko próbkobiorcy
Wymagania:
- Wykształcenie średnie lub wyższe
- Kierunek chemiczno-biologiczny (chemia, ochrona środowiska)
- Prawo jazdy kat. B, doświadczenie jako kierowca, psychotesty
- Aktualna książeczka zdrowia do celów sanitarno- epidemiologicznych

Dokumenty należy przesyłać w terminie do 2013-05-17 pod adres: Przedsiębiorstwo Usług 
Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. ul. 700 lecia 14/2, 72-200 Nowogard.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel (91)39 20 265, wew. 53.
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• Wynajmę garaż przy ul. Zamko-
wej. 721 039 454

• Sprzedam mieszkanie 66 m2 III p. 
ul 15 Lutego. 695 425 992

• Studio reklamy Vizart wynajmę 
pow. Reklamową 6,5x3m w No-
wogardzie przy ul. Warszawskiej 
11 od 13.06. tel. 605 522 340

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. Pił-
sudskiego 2a. 602 350 301

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 3. 
604 284 597

• Kupię mieszkanie bezczynszowe/ 
niskoczynszowe, min 3pokojowe, 
60-80m 791443026

• Sprzedam ładne mieszkanie, 2 
pokojowe na parterze, 58m kw na 
ulicy Racibora I 4 w Nowogardzie. 
Tel. 783 570 060

• Do wynajęcia lokal handlowy. – 
660143840 

• Sprzedam działkę budowlaną o 
pow. 1138 m2 w Żdżarach – 3km 
od Goleniowa + projekt, prąd na 
działce. Cena 59 tys. zł. Tel. 608 
673 811

• sprzedam mieszkanie bezczyn-
szowe 62 m2 z zabudowaniami i 
działką 600 655 365

• Sprzedam mieszkanie w Nowo-
gardzie i Dobrej, tel. 91-3910010, 
607607814

• Dom na wsi 130 m kw. z działką 25 
ar 153 000 zł, tel. 783 534 677

• Sprzedam mieszkanie na wsi. 
Tel. 517 726 665

• Sprzedam działkę ogrodową z 
altanką nr 461 Nowogard, ul. 15 
Lutego, tel. 515 285 619

• Sprzedam pół domu parterowego 
blisko Nowogardu. 530 326 198

• SPRZEDAM działkę budowlaną 
zbrojoną 476 m 2, ul: Kosynie-
rów cena 79 tys. zł Tel. 504 069 
800.

• KUPIĘ ZA GOTÓWKĘ OBCIĄŻONE 
NIERUCHOMOŚCI tel. 508 312 261

• Sprzedam lub zamienię na więk-
sze kawalerkę 36 m. kw. tel. 
607 602 839

• Sprzedam 2/3 domu w Jenikowie 
+ ziemia 1,13 ha. Tel. 601 691 908

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojo-
we 77 m kw. w Łosośnicy w bloku, 
parterowe, bezczynszowe, ogrze-
wanie własne. Tel. 600 037 906

• Sprzedam lub wynajmę miesz-
kanie 2 pokojowe 45,8 m 
kw., I piętro, Nowogard. Tel. 
607 648 049

• Sprzedam sklep w Płotach 
21.000 zł. Pełne wyposażenie. Tel. 
669 060 659

• Sprzedam mieszkanie 2 pokoje 
wraz z działką. Okolice Nowogar-
du. Tel. 519 831 511

• DOMY NA WSI – GRUNTY, GO-
SPODARSTWA

• SPRZEDAJEMY, KUPUJEMY. TEL. 
660 206 833

• Warsztat stolarski kpl. wyposażo-
ny do wynajęcia. Tel. 605 336 228

• Sprzedam działki ok.. 8 arowe, 
budowlane w Nowogardzie. 
693850197

• Sprzedam część domu o pow. 
90 m2 z udziałem w 2/3 działki o 
pow. 0,25 ha z budynkami gospo-
darczymi w Strzelewie. Cena 85 
tys. zł. Tel. 503 126 505

• Sprzedam mieszkanie w Węgorzy. 
669 775 546

• SPRZEDAM - nowy dom w Nowo-
gardzie 130 m2..Tel. 663366399

• Sprzedam nowy sklep na ulicy 
Racibora. tel. 783 570 060, 695 
264 594

• Działkę pod budowę blisko No-
wogardu 25 ar. Tel. 502 103 432

• Mieszkanie po remoncie do wy-
najęcia. Trzypokojowe w ścisłym 
Centrum miasta na parterze, ni-
skie koszty utrzymania. Cena do 
negocjacji. 502 632 628

• WYNAJMĘ - od zaraz komforto-
wą kawalerkę w nowym budow-
nictwie, umeblowaną. 850 zł + 
opłaty. Tel. 517633434. 

• SPRZEDAM - parter domu z piwni-
cami, duże podwórko z garażem.
Tel. 600809312, 604903853.

• Sprzedam garaż przy ul. Ponia-
towskiego 24. Tel. 602 521 671

• Sprzedam roczny garaż blaszak I 
gatunku, idealny na budowę lub 
na samochód, cena do uzgodnie-
nia, tel. 605 522 340

• Sprzedam mieszkanie 3-pokojo-
we ul. Zamkowa wraz z garażem 
murowanym tel. 607804921

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 
62 m2. Tel. 600436364

• Sprzedam mieszkanie 2pokojowe 
46m2. 693 344 802

• Wynajmę magazyn (ok. 400 m) i 
garaż. 91 39 21 679

• BUDYNEK - gospodarczy 400 m2 
sprzedam. Tel. 502853573

• Sprzedam mieszkanie bezczyn-
szowe 52 m2. Tel. 511 661 654

• Działkę siedliskową wraz z bu-
dynkiem gospodarczym na wsi 
sprzedam. +48 606 276 773

• WYNAJMĘ LOKAL 3 POKOJOWY 
FIRMIE.TEL. 607617849.

• SPRZEDAM - Lokal mieszka-
niowy 2 pokoje w centrum.Tel. 
607617849.

• Wynajmę lokal przystosowany 
do prowadzenia myjni samo-
chodowej oraz wulkanizacji z 
pełnym wyposażeniem na ul: Ar-
mii Krajowej 46. Tel. 692683475, 
669310804.

• Posiadam garaż do wynajęcia na 
ul. Zamkowej. 665 385 302

• Sprzedam działkę ogrodową 3,5 
ar przy ul. 15 Lutego. Cena 2000 zł 
Tel. 530 621 527; 531 850 405

• Zaopiekuje się mieszkaniem za 
zamieszkanie w nim i opłaty. Tel. 
511 079 453

• Sprzedam pawilon handlowy o 

pow. 36 m2 na ul. Wojska Pol-
skiego (teren boiska 1 LO) Tel. 
605 575 488

• Sprzedam kawalerkę ul: Wojska 
Polskiego 75, cena -110 tyś. zł. 
płatność w dwóch ratach 60, tyś 
zł, i 50 tyś. zł po okresie 2 lat.Tel. 
693869595,534002001.

• SPRZEDAM mieszkanie 2 pokoje 
130.000,-tyś. Leśna + kuchnia gra-
tis.Tel. 604908983.

• Sprzedam lub zamienię dom na 
wsi o pow. 96 m kw. + działka 
32 ary z budynkiem (220 tys.) na 
mieszkanie w Nowogardzie min. 3 
pok. Tel. 798 678 207.

• SPRZEDAM mieszkanie własno-
ściowe 3 pokoje + działka +garaż.
Tel. 605856553,9139503246.

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe na wsi 29 m2 wraz z bu-
dynkiem gospodarczym, Cena ; 
40 tyś. zł. Tel. 667956746.

• SPRZEDAM - działkę budowlaną 
przy lesie – Krzywice- 1710 m2. 
Aktualny plan zagospodarowania 
przestrzennego : energia, gaz, 
woda. Tel. 693162201.

• SPRZEDAM – mieszkanie w domu 
5 rodzinnym, II piętro 56,17 m 2 + 
2 schowki, kominek, ogrzewanie 
gazowe, garaż, ogródek na tere-
nie posesji. Tel. 607355298.

• wynajmę garaż na 5 Marca. 601 
157 822

• Sprzedam działkę 32 ar. Z moż-
liwością podziału na 2 części, ul. 
Asnyka/Reymonta. 514 526 631

• Sprzedam bardzo tanio dział-
ki pod budowę ul. Asnyka 
513 045 188

• Sprzedam mieszkanie bezczyn-
szowe, 2 pokojowe w Nowogar-
dzie tel. 695 264 594

• Kupię  ziemię  rolną. Tel; 
665503129

• Sprzedam    działkę   budowlaną    
uzbrojoną  .Tel:660010540.

• Do  wynajęcia  mieszkanie  2  po-
koje.Tel;606857196.

• Do  wynajęcia  mieszkanie  3   po-
koje. Tel;601448218

• Sprzedam  mieszkanie  2  po-
koje  46 m 2  w  Nowogardzie  
.Tel:503431265.Dzwonić  po  16  
godz

• PILNIE   kupię  mieszkanie  2  
pokojowe w  Nowogardzie.
Tel;503341537

• Do  wynajęcia  mieszkanie  3 
pokoje  I  piętro  ul: Zamkowa.
Tel;665001251.

• SPRZEDAM   LUB  ZAMIENIĘ  / 
z  dopłatą /    dom  .  Nowogard. 
Tel;535267619.

• Kupię  mieszkanie   2  pokoje. 
Tel;728582293. 

• Sprzedam mieszkanie 67 m2 II p. 
lub zamienię na dwupokojowe. 
667 926 528

• Do wynajęcia magazyn 160 m2. 
Tel. 607 289 286

• Działki budowlane od 12-16 ar. 
Kościuszki. 602 267 382

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej. 
605 889 845

• Sprzedam działkę ogrodową nad 
jeziorem. 605 889 845

• Sprzedam działki z warunkami za-
budowy o pow. 3000 m2 Czermni-
cy, prąd od 50 tys. zł. 607 824 655

• Wynajmę lokal dwupoziomowy o 
pow. 2x30 m2 z udogodnieniami 
w Centrum na cele biurowo-han-
dlowe. 510 170 263

• Nowogard 7km dom na kolo-
nii wsi do zamieszkania 153 tys. 
501 307 666

• Dlugołęka działka pod zabudowę 
25 ar. 33 tys. 889 133 882 

• Korytowo k/Nowogardu działka 
przy jeziorku 1500 m2 prąd, woda, 
pod zabudowę 660 206 833

• Nowogard Resko dom na wsi do 
remontu. 783 534 677

• Sprzedam działkę pod budowę w 
Wojcieszynie. Tel. 604 930 642

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we na parterze. 600 436 364

• Sprzedam kawalerkę 36 m kw. i 
mieszkanie 4-pokojowe 110 m 
kw. 608 817 214.

• Sprzedam dziłkę rolno-budowla-
ną w Krzywicach. Powierzchnia 
4016 m2. Cena 79 tys. zł. Tel. kon-
taktowy: 608 514 144.

• Sprzedam mieszkanie czteropo-
kojowe w Nowogardzie. Parter, 
balkon. Tel. kontaktowy: 608 
514 144.

• Wynajmę mieszkanie czteropoko-
jowe w Nowogardzie, na parterze. 
Kontakt: 605 315 304.  

 MOTORYZACJA

• Sprzedam mercedesa Benz, 
automat, benzyna, rok prod. 
1992, poj. 190. Stan b.db. Cena 
3200 do uzgodnienia. Kontakt 
660 229 504

• Sprzedam Audi A6, rok. prod. 97. 
Stan b.db. tel. 665 245 667

• Opony używane, markowe, 
różne rozmiary, sprzedam, tel. 
887 766 001

• Sprzedam VW T4, 8-osobowy, 2,4 
D, 1992 rok., przeb. 250.000 km, 

cena atrakcyjna, tel. 608 613 336

• Sprzedam Opla Astrę 1389 cm3, 
rok prod. 1998 przebieg 86 tys. 
601 157 822 cena do uzgodnienia

• Sprzedam wyposażenie warszta-
tu wulkanizacji. Tel. 669310804.

• Sprzedam Ford Escord rok prod. 
1996 silnik 1600 benzyna + LPG. 
Cena 2000 zł kontakt: 507 213 230

• Sprzedam motocykl marki Ro-
met Z 125 poj. 125 cm3. Tel. 
502 072 183

• Sprzedam: VW Golf, Benzyna, 
hak, czerwony, 5-drzwiowy, nowy 
akumulator, zadbany, garażowa-
ny, rok 1993, poj. 1.3, przegląd 
i OC ważne do 21.03.2014 r. Tel. 
691 020 714

• Sprzedam skodę Felicię rok prod. 
1996 poj. 1.3 tel. 601 889 546

• Sprzedam   Opel   Vectra  1992r.
Seadan  1,6  benzyna  .Cena  do 
uzgodnienia.Tel:785483243

• Sprzedam   silnik  1,6  Diesel  , 
skrzynia  biegów  do  Audi  80 . 
Tel;781785751.

• Sprzedam  opony  letnie   Michelin   
R – 16   205/55 .Tel; 696116744.

ROLNICTWO

• Sprzedam zboże, grykę, łubin, sło-
mę i siano. 502 853 573

• Sprzedam słomę w snopkach i. 
Tel. 782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL. 783678070

• Sprzedam tanio króliki. 
669 929 717

• ORKA, talerzówka / ciężka/, siew 
agregatem. Tel 608013995. 

• Kupię łubin, tel. 668 434 849

• Sprzedam kultywator Formsch-
mit 5,20 podwójny wałek. Cena 
do uzgodnienia tel. 601 860 644
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MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Nowość

energooszczędny pro�l

6 komorowy

z 3 uszczelkami

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

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

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

SKŁAD 
DREWNA 

BUDOWLANEGO 

KULICE 2A
więźba dachowa, 

krawędziaki, deska, 
łata, kontrłata

Cena producenta
Tel. 726 169 098

ZAPRASZAM

Kino „ORZEŁ”
10.05.2013 godz. 19.00
11.05.2013 godz. 19.00
12.05.2013 godz. 19.00

WEEKEND Z KRÓLEM
Dramat biograficzny, komedia, 

Wlk. Brytania 2013, 95’
12 zł, 11 zł ulgowy, od lat 15

17.05.2013 godz. 19.00
18.05.2013 godz. 19.00
19.05.2013 godz. 19.00

TAJEMNICA  
WESTERPLATTE

Dramat wojenny, Polska, Litwa 
2013, 118’

12 zł, 11 zł ulgowy, od lat 15

25.05.2013 godz. 19.00
26.05.2013 godz. 19.00

PAN LAZHAR
Dramat, komedia, Kanada 2013, 94’

12 zł, 11 zł ulgowy, od lat 15

• Sprzedam siano w kostkach ma-
łych. 500 835 336

• Sprzedam pług czteroskibowy 
kiverland, przyczepę, siewnik 
mazur, rozsiewacz nawozu. 509 
389 636

• DRZEWA OWOCOWE I OZDOBNE - 
bardzo duży wybór poleca Szkół-
ka w Karsku. Tel. 606106142. 

• ODDAM - w dobre ręce parkę 2 
m-czne szczeniaczki rasy kundel. 
Tel. 504525966.

• SPRZEDAM – kopaczkę ziemnia-
czaną dwurzędową, redelka i sa-
dzarkę.Tel. 661751296.

• Jaja lęgowe kur zielononóżek 
kuropatwianych. 91 39 20 307

• Pilnie kupię sadzarkę do ziem-
niaków czterorzędową w db sta-
nie.697 878 140

• ROLNICTWO - KARP, KROCZEK 
SPRZEDAM. TEL. 913918297.

• Sprzedam  ziemniaki  jadalne , 
kombajn do zboża / lub  na  części 
/ felgę  i  opony  do  ciągnika -  40   
przednie. Tel; 913918307.

• Sprzedam słomę w małych snop-
kach 606 261 850; 602 267 382

• Sprzedam działkę 2900 m2 8km 
od Nowogardu, prąd, woda 14 zł/
m2. Tel. 691 050 537

• Sprzedam bydło mięsne; byczki, 
jałóweczki i krowy. 665  785  725; 
91 39 10 684

• Sprzedam wóz konny drewniany. 
662 673 629

• KURKI – 13  tygodniowe, KURY 
-  jednoroczne . SPRZEDAM. 
Gospodarstwo Drobiarskie  
Żabowo  13. Tel;913910666 , 
502530452 .

USŁUGI

• Firma Usługowa „Zielona”. Wyna-
jem sal na: konferencje, zebrania, 
szkolenia. Tel. 91 39 26 691.

• Usługi transportowe IVECO do-
stawcze + laweta + bus osobowy 
do 9 os. Tel. 609 931 915, 607 580 
172.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROBNE 
NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA RĄCZ-
KA”; 91 39 22 783, 784 79 22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. Zielo-
na 3. 91 39 20 714

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

• Bruk-lin układanie kostki bruko-
wej. Tel. 607 083  893, www.bruk-
-linnowogard.com.pl

• Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695 085 470; 
91 39 72 575

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

• AGENCJA REKLAMWA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty., 
bindowanie, wydruki A3-A4 kolor, 
ksero A3-A4 - kolor, laminowanie 
A3-A4. Tylko u nas największy wy-
bór okładek. Nowogard, ul. 700 
Lecia 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

• Transport BUS-MAX. 784 053 493

• Usługi remontowo-budowlane, 
docieplenia. 784 053 493

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. in-
nych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Reklamy 
Vizart. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). tel 605 
522 340. 

• Usługi koparko- ładowarką No-
wogard. 514172446 

• Nauka j. niemieckiego i angiel-
skiego. Szkoła Języków Obcych 
„GERMANIC” Tel. 607  545  991, 
www.niemieckinowogard.pl

• Fast – Driver, tanie usługi trans-
portowe tel. 721 230 990

• Organizowanie kuligów konnych 
Tel.607739866. 

• Remonty mieszkań w środku i na 
zewnątrz - 794 115 153 

• DUR - DACH pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141

• Dachy, docieplenia. 785 562 104

• Docieplanie budynków, malowa-
nie, szpachlowanie, glazura, hy-
draulika, regipsy, adaptacja pod-
daszy, tel. 600 626268

• TANIE SPRZĄTANIE biur, domów, 
mieszkań, osiedli, mycie okien, 
porządki w ogrodzie tel. 721 
230 990

• Ocieplenie, remonty i dachy, tel. 
692 562 306

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV ul: Kazi-
mierza Wielkiego 7, tel.913920737 

• Projektowanie konstrukcyjne i 
architektoniczne nadzory i pora-
dy budowlane, funkcja kierow-
nika budowy Eugeniusz Hnat, 
605 889 861

• Malowanie, tapetowanie.Tel. 
601724492.

• Wesela, komunie bryczką. 
793 908 098

• Nauka jazdy konnej. 793 908 098

• Remonty mieszkań, szpachlowa-
nie, malowanie. 880 690 659

• REMONTY NA KAŻDĄ KIESZEŃ. 
TEL. 609715839.

• ROLETKI I MOSKITIERY. Tel. 
695 181 070.

• Naprawa i regulacja okien 695 181 
070

• Usługi  remontowo-budowlane  
wykonam ,  daję  gwarancję   na  
wykonaną  pracę .Tel;608364330.

• Szpachlowanie , malowanie ,  re-
gipsy, panele , wymiana  instalacji  
elektrycznej.Tel:789146025.

• BUDOWA  -  domów   stan  su-
rowy  zamknięty  , remonty  da-
chów ,  kostka  brukowa i  klinkier. 
Tel;535267619.

PRACA

• Przyjmę samodzielnego pracow-
nika do prac wykończeniowych. 
Tel. 888 603 612

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe, emerytalne – Niemcy, 
Holandia, Anglia, Irlandia, Dania, 
Belgia, Austria, Włochy, Norwe-
gia, USA. Tel. 71 385 20 18 lub 601 
759 797

• Przyjmę do pracy handlowców i 
doradców klienta. 609 158 106

• Młoda mama zaopiekuje się Two-
im dzieckiem. 661 196 022

• Salon gier na automatach poszu-
kuje pracownika do obsługi salo-
nu. CV proszę kierować na mail: 
salon.nowogard@fortunagames.
pl lub osobiście do hotelu „Przy-
stań” ul. Zielona 1

• Emeryt podejmie pracę. Tel. 
785728672.

• Zajmę się samotną starszą osobą 
w zamian za zamieszkanie z nią. 
511 079 453

• Zatrudnię murarza, zbrojarza, be-
toniarza. tel. 695 264 594

• Przyjmę do pracy szwaczkę do 
szycia plandek, tel. 91 39 20 131, 
601 860 716

• Opiekunka  z  doświadczeniem   
zaopiekuje  się  dzieckiem. Tel; 
795926734.

• Zatrudnię  mechanika  samocho-

dowego  lub  pomocnika  / z do-
świadczeniem/.Tel;607585561.

• Przyjmę   dekarza  i   stolarza  . Tel;  
601864739

• ZATRUDNIĘ     -  recepcjonistkę  . 
Tel:721840473. 

• Wykonam tynki i glazurę. Tel. 
728 801 246

• „BigBand Nowogard” poszukuje 
muzyków. Tel. 699 268 478

INNE

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

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, 
srebrna, 4 elementy: wzmacniacz, 
tuner przestrojony, korektor, deck 
szuflada, stan idealny, używa-
na sporadycznie, cena 780 zł do 
uzgodnienia. tel. 605 522 340.

• Sprzedaż drewna kominkowe-
go i opałowego atrakcyjna cena 
- 726 649 215 

• SPRZEDAM - DREWO KOMINKO-
WE I OPAŁOWE.TEL 667788820

• 43 / 44 - Sprzeda drewno, ga-
łęziówkę i zrębki opałowe. Tel 
509821040

• Drewno opałowe, kominko-
we, gałęziówka, sprzedam, tel. 
772 050 889

• Karp kroczek sprzedam. 91 39 
18 297

• Owczarek niemiecki, pięciomie-
sięczny, mocna budowa, ładni ro-
dzice na miejscu, tel. 91 392 18 28

• Stanowisko wolne w salonie fry-
zjerskim dla manicurzystki. Tel. 
91 392 35 40

• Sprzedam na opał oflisy tartacz-
ne pocięte w klocki lub w cało-
ści do samodzielnego pocięcia. 
514 740 538

• PIECE GAZOWE c.o. wiszące z Nie-
miec firmy Vaillant wysoka jakość 
do mieszkania, domu, sklepu, 
restauracji, zakładu fryzj. tylko 
ogrzewanie różne powierzchnie 
cena od 800zl montaż 300zl pie-
ce dwufunkcyjne cena od 1.000zl 
montaż 400zl gwarancja serwi-
sowa + roczne przeglądy kon-
trolne, naprawy oraz elektryczne 
przepływowe podgrzewacz wody 
użytkowej 18-21kw na prąd 380V 
cena od 200zl tel 691 686 772

• Transformator spawalniczy 
380V (buczek); teownik hutni-
czy 30x30x6; szkło 3mm 60x130; 

kontownik 40x40 i kontownik 
45x45 sprzedam. 788  685  194; 
600 155 342

• S K U P - PIŁ NIESPRAWNYCH, 
ZATARTYCH STIHL – HUSQVAR-
NA, Cena 100zł.Tel. 721668245

• Kupię płyty chodnikowe. Tel. 
721 668 245

• Sprzedam palety używane, cena 
do uzgodnienia, tel. 605 522 340

• OKAZJA – Pilnie sprzedam łóż-
ko piętrowe dla trójki dzieci. 
Stan b.dobry cena 300 zł. Tel. 
500160082. Mogę przesłać fotkę

• DREWNO OPAŁOWE I KOMINKO-
WE TEL.506232860.

• Sprzedam kostkę granitową 4x6 
brązową 10 t. Tel. 607 690 741 

• Szukam przyjaciółki na żonę od 
lat 62-68. Tel. 91 39 25 794

• Sprzedam wagę elektroniczną, 
kasy fiskalne ELZAB – 2 szt., lo-
dówkę przeszkloną. 601 151 689

• Owczarki niemieckie pieski po 
rodzicach z rodowodem, bardzo 
ładne. 91 39 21 828

• Tanio sprzedam telewizor ze stoli-
kiem. 510 402 886

• KOREPETYCJE Z MATEMATYKI 
STATYSTYKI I EKONOMETRII DLA 
LICEALISTÓW I STUDENTÓW SKU-
TECZNE PRZYGOTOWANIE DO 
EGZAMINÓW I ZALICZEŃ  kon-
takt: tel. 600 924  128 mail: iwo-
nand1@wp.pl 
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w towarzystwie KarolinyK
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Krzyżówka
Dziś 3 zadania,  2 krzyżówki i zdjęcie do odgadnięcia.   

Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-

wane prace do redakcji Dziennika.

ZECER

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie  
za 1 godz. 150 zł (brutto)  
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

„Grilowania czas 
- odwieź jak najszybciej nas”

Spytajcie dorosłych, gdzie tak  kiedyś wyglądał Nowogard? 

dawna ul. ........................................ obecnie ul. .........................

poleca: tacki, kubki, 
sztućce, serwetki, obrusy...

W środkowe  kratki wpisać po dwie (w pierwsze pole trzy) takie 
litery, aby powstały dwa wyrazy - pionowy i poziomy.

Dopisane litery, czytane kolejno rzędami utworzą rozwiązanie.

Rozwiązanie krzyżówki nr 33 - Gry i zabawy Ludu Polskiego
Teresa Januszonek, Andżelika Nizio, Barbara Bartosik, Teresa Czarnecka, Andrzej Leszczyński, Danuta 

Borowik, Halina Szwal, Jolanta Gruszczyńska, Krystyna Zawidzka, Halina Stefańska, Zofia Kraszewska, Ur-
szula Kaczmarek, Pelagia Feliksiak, Szczepan Falaciński, Grażyna Siedlecka, Christiana Syfert 

Zwycięzcy: Teresa Januszonek, Teresa Januszonek, Grażyna Siedlecka,

Dla najmłodszych: Dagmara Puszcz, Nikola Molka, Julia Furmańczyk, Madzia Skowrońska, Oliwia Fe-
liksiak 

Zwycięzca:  Dagmara Puszcz - zapraszamy po odbiór bonu do redakcji.
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KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

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

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

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

 
Nowogard 

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

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E;  
12:25E;   13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E;  
11:55E;  14:00E;  15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL.   607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIąTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny,  

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport,  Jarek Dąbrowski redaktor techniczny.    
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65, tel./fax 91 392 50 87;  

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

ROZKŁAD JAZDY POCIąGÓW
SZCZECIN
5.07 (D), 6.20 (1), 7.52, 10.57 (D), 12.48 (2), 14.59 (3), 

16.50. 18.48.

KOŁOBRZEG
7.50 (1), 10.03 (2), 11.49, 13.57 (D), 15.49, 17.47 (3), 20.33

LEGENDA;
D - w dni robocze 
1 -  pon. do soboty.
2 - w soboty, niedziele i święta
3 - oprócz soboty.

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

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

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

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

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

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

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Morfeusz - 91 577 66 85

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

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

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD
Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku 
oprócz świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 
1, 3, 5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwart-
ki, soboty oprócz świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; 
R – kurs do Reska
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Serwujemy smaczne jedzenie
Zapraszamy na Niedzielne Obiady
Dobra muzyke
Miła atmosfere

Kontakt: 
604103 158, 509 284 384

Organizuje:

Serwujemy smaczne jedzenie
Zapraszamy na Niedzielne Obiady
Dobra muzyke
Miła atmosfere

wesela, urodziny,
stypy, dancingi, karaoke

i imprezy okolicznosciowe

kategorii „B”

13 maja 2013 r.

Kolektory 
słoneczne

Dotacja45%

Montaż / Serwis • Przygotowanie dokumentacji

www.provsolar.com

e-mail: info@provsolar.com • tel./fax 91 482 40 50
Biuro czynne od 8 - 16

91 443 51 87, 94 721 61 83
59 833 43 12,  698 230 205

www.partnerstal.pl

GARAŻE BLASZANE WIATY 
BRAMY GARAŻOWE

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

Sprzedam nowe, własnościowe,  
2 pokojowe mieszkanie o pow. 58 m2 
w Nowogardzie na ulicy Racibora I 4

KONTAKT:                PIB „PRO-BUD s.c.
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14
tel.: 91 39 25552; 783 570 056    www: probud-nowogard.pl

13.05.2013 r. 
godz. 16

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA
tel. 504 872 700   
Z DOWOZEM DO KLIENTA

Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca

POŻYCZAMY 
PIENIĄDZE

Decyzja w 24h  
Uproszczona procedura

Bez zbędnych formalności; Bez BIK
Tel. 91 818 25 36 • kom. 730 851 444

Kwoty od 10 000 zł do 300 000 zł

ul. 700 Lecia 15 w Nowogardzie
(nad apteką Jantar)

tel. 91 577 53 73 • 792 22 88 96
e-mail: msbioss@o2.pl

zapraszamy od pn.-pt. 10-18, sob. 10-14 

www.msbioss.pl

Sprzedaż, naprawa, skup laptopów i tabletów
Tylko u nas fachowe doradztwo i sprawdzony, markowy sprzęt.

GWARANTUJEMY SATYSFAKCJĘ!

GABINET 
PSYCHOLOGICZNY

Ewa Walorska

pl. Wolności 9, pokój  419 (IV piętro) 

72-200 Nowogard • Tel.  799 461 030
www.psycholog-nowogard.manifo.com
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Zawiadamiamy,  
że w Nowogardzie  

rozpoczęła działalność  

Kancelaria 
Radców Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca 
Prawny Radosław Górski oraz 
Radca  Prawny Paweł Iwan. 
Kancelaria mieści się przy  
Pl. Wolności 9, budynek dawnego 
hotelu „Cisy”, pokój nr 8 (parter). 

Telefony do Kancelarii:  
788-802-101, 694-403-733

s. 8s. 4, 5 s. 10

Spełniliśmy 
marzenie 

Kuby

Święcenia 
diakonalne 

Wojtka 
Koladyńskiego

Przetarg 
na wodę 

trwa

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Czytaj s. 6

Czytaj s. 7

Drodzy Rodzice 
rekrutacja od 7.05.2013 r. do 6.06.2013 r.

regulamin, kryteria naboru i formularze zgłoszeniowe
http://www.przedszkole.zielona11.pl/biuro-projektu 

oraz w Biurze Projektu

Człowiek  - najlepsza inwestycja

Projekt współ�nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Informacje dodatkowe: Zielone Przedszkole - Biuro Projektu
ul. Zielona 11 pok. 1a • 72-200 Nowogard • tel. 91 39 26 691

http://www.przedszkole.zielona11.pl/biuro-projektu   •   e-mail: sekretariat@zielona11.pl

Mamo, Tato 
A Ja Wolę Zielone Przedszkole

Zapraszamy dziewczynki i chłopców 
z gmin Osina i Nowogard 

do ODDZIAŁU INTEGRACYJNEGO 
ZIELONEGO PRZEDSZKOLA

„Mam 3 latka, trzy i pół…”

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

Czytaj s. 4

PIASEK, ŻWIR,   
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM  
DO KLIENTA

16 maja 2013 r.
od 11.00 - 12.00

 udzielane będą bezpłatne porady 
prawne  w redakcji 

ul. Boh. Warszawy 7A

NOWOGARD, ul. 700 Lecia 15
(obok apteki Jantar)

Sklep 
Zielarsko-Medyczny  

Jantar II

Tel. 91 392 21 34

Zioła lecznicze
Herbatki ziołowe
Zdrowa żywność

Kosmetyki
Olej lniany Budwigowy
oraz szeroki wybór olei

100% naturalne soki

Izabela Słomska

Szpital już (prawie) gotowy 

Otworzą, ale bez pacjentów

Czytaj s. 3

Kolejne zeznania  
naszych 
samorządowców 

Burmistrzowi 
wiedzie się 
lepiej

Abonent  
mimo  
woli! 
Radni WN  
w sprawie  
chodnika w 
Warnkowie
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Rolnicy wyszli na pola - przyroda szybko odrabia czas! 
 Rolnicy gminy Nowogard i Osina, kontynuują  intensywne prace polowe, spóźnioną 
tego roku wiosną.  Czy te opóźnienia wegetacyjne da się nadrobić i na jakim etapie są 
prace polowe, pytamy  rolników, których odwiedziliśmy w ich miejscowościach.

Bogusław  Sawicki rolnik z Olchowa - Powiem tak - na-
prawdę prace  związane z zasiewem zbóż i innych roślin na polu  
już się zakończyły. Teraz pozostały jeszcze tylko opryski i na-
wożenie.  Jak pan wie, była długa zima,  w zasadzie do końca 
marca i to ona spowodowała bardzo duże opóźnienia. Ale te-
raz widzę, że przyroda mocno nadgania ten okres, dlatego  póki 
co, nie można mówić o stratach, krótko mówiąc, zaczekajmy. Ja 
posiałem, żyto, pszenicę, pszenżyto i jęczmień, a teraz już tylko 
czekam aż wszystko dojrzeje. Kończąc dopowiem, że choć zima 
opóźniła prace wiosenne, to trzeba poczekać i wierzyć, że przy-
roda wszystko nadrobi  i żniwa będą o czasie . 

Remigiusz Jasek,  rolnik z Kościuszek - Jestem już praktycznie 
po wysiewie zbóż. Ale najgorsze problemy mamy ze  zwierzyną le-
śną, która niestety niszczy nam  rzepak i inne zasiane zboża. Szko-
da, że koła łowieckie i myśliwi w tej sprawie tak naprawdę, niewiele 
robią , a jeżeli już przyjeżdżają do nas, to wyceniają te szkody wy-
rządzone przez zwierzynę w stopniu minimalnym. My rolnicy to ro-
zumiemy, że ta zwierzyna też musiała gdzieś znaleźć sobie  pożywie-
nie. Jednak  moim zadaniem w tych rejonach jest chyba jej za dużo, 
gdyż przemieszcza się ona z miejsc, gdzie myśliwi polują na nią. Dla-
tego uważam, że myśliwi powinni nad tą sprawą wspólnie się zasta-
nowić i podjąć jakieś działania. Co do prac, które już wykonałem w polu, to zrobiłem w zasadzie już 
wszystko. Czyli zasadziłem i posiałem. A konkretnie posiałem owies. Dodatkowo zasadziłem 20 arów 
ziemniaków, ale to bardziej do własnej konsumpcji. Teraz trwają jeszcze opryski zbóż na polach. Na 
polach jest  sucho więc przydałoby się   podlanie przez ten zbawienny deszcz, który w końcu, a może 
na szczęście popadał ostatnio. 

Grzegorz Dobruchowski, rolnik z Wyszomierza - Jak pan re-
daktor  widzi, kończymy sadzenie ziemniaków oraz już niebawem  
sianie kukurydzy. Cóż, jest bardzo mało deszczu. Dlatego apeluję 
o modlitwę,  właśnie o deszcz, który na pewno by się przydał. Już 
wkrótce rozpoczną się sianokosy, czyli zbiory na  kiszonkę i  na sia-
no, bo mamy przecież jeszcze na szczęście  bydło mięsne i mleczne. 
Tegoroczna zima niestety bardzo mocno wszystko opóźniła. Według 
mnie, to opóźnienie jest w granicach 3 tygodni, na które wypadły ta-
kie prace jak:  wywóz obornika, siewy zbóż, a także opryski rzepa-
ków. Ale teraz musi już tylko spaść ten wymarzony deszcz, bo ina-
czej będzie kiepsko. 

Marek Nowacki razem ze swoją mamą -  rolnik 
z Wyszomierza - Cóż mogę powiedzieć? Chyba to, że 
wszystko w tym roku  jest z dużym, a nawet bardzo  du-
żym opóźnieniem, ze względu na długą zimę. Ale ob-
serwując na polach widzę, że wszystko też szybko  od-
bija i się zieleni. Na pewno do tego stanu przyczyniły 
się ostatnie obfite deszcze. Co do zbóż, to już wysiałem 
jęczmień i pszenicę, ale ona strasznie powoli wschodzi. 
Teraz pozostaje już tylko sprawa oprysków, które na 
pewno wzmocnią zboża. Wiem, że niektórzy rolnicy się 
trochę pospieszyli i zasiali zboża, które później podmar-
zły, z powodu długo, bo nawet do kwietnia trwających 
przymrozków. Dlatego może być tu mały problem z  wegetacją tych roślin. Wśród niezbędnych do wy-
konania  prac muszę koniecznie wspomnieć  o sprzęcie rolniczym, który  wymaga odnowy, gdyż po tak 
długiej zimie trzeba go naprawić i zregenerować. 

Stanisław Kozłowski, rolnik z Długołęki - Chcę powiedzieć, że 
na polu jest już wszystko zasiane. Dokładnie 2 tygodnie temu to zro-
biłem, a konkretnie pszenicę i truskawki, jakieś 30 arów. Co do zimy, 
to trochę zadziałała ona źle i dała się we znaki nam rolnikom.  Już 
zaraz idę opryskać drzewa. Mam  też zasiane jakieś 15 h trawy. Dla-
tego mam nadzieję, że jakoś  wszystko  obrodzi i  sprzątnę dobry plon 
z pola. Ale teraz przydałby się koniecznie deszcz.

Rozmawiał z rolnikami: Jarek Bzowy  

Kronika  
policyjnaNasza  sonda

06.05.2013 r. 
Godz. 09.40 Kolizja drogowa 

na ul. Piłsudskiego, gdzie sprawca 
kolizji w trakcie manewru cofania 
najechał na zaparkowany pojazd 
marki Nissan, a następnie odje-
chał z miejsca zdarzenia. 

Godz. 16.45 Zdarzenie drogo-
we w miejscowości Miętno, gdzie 
kierujący pojazdem marki Audi 
wjechał w ogrodzenie, a następ-
nie oddalił się z miejsca zdarze-
nia. Patrol OPI w trakcie penetra-
cji terenu ujawnił sprawcę, Pawła 
K., którego przewieziono do Szpi-
tala w Nowogardzie w celu pobra-
nia krwi.   

07.05.2013 r. 
Godz. 10.20 Kolizja drogowa 

na ul. Boh. Warszawy, w której 
uczestniczyły dwa pojazdy: VW 
Passat i Opel Corsa. 

Godz. 13.45 Kradzież radia CB z 
otwartego samochodu marki Opel 
Vectra, zaparkowanego przed do-
mem na ul. Armii Krajowej. 

Godz. 11.20 Zgłoszenie kolizji 
drogowej na ul. Wyszyńskiego, 
gdzie w zaparkowany samochód 
marki Opel uderzył inny pojazd, a 
następnie odjechał z miejsca zda-
rzenia. Patrol OPI ustalił właści-
ciela, ukarany został mandatem 
karnym. 

Godz. 16.30 Kolizja drogowa na 
ul. Sądowej, w której uczestniczy-
ły dwa pojazdy: VW Polo i BMW. 

Godz. 17.10 Patrol OPI na ul. 
Armii Krajowej ujawnił nietrzeź-
wego rowerzystę. Tomasz S. miał 
2,94 promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu. 

Godz. 18.15 W miejscowości 
Grabin, Patrol OPI zatrzymał Ka-
zimierza G. nietrzeźwego rowe-
rzystę, który posiadał 1,16 pro-
mila alkoholu w wydychanym po-
wietrzu. 

Godz. 18.45 Podczas kontroli 
drogowej, Patrol OPI ujawnił nie-
trzeźwego rowerzystę, gdzie Kazi-
mierz O. miał 2,14 promila alko-
holu w wydychanym powietrzu. 

09.05.2013 r. 
Godz. 14.00 Kolizja drogowa w 

miejscowości Olchowo, gdzie do-
szło do uszkodzenia koła w przy-
czepce samochodowej podczas 

przewożenia ładunku. W wyniku 
zdarzenia uszkodzeniu uległ sa-
mochodów marki Honda Civic. 
Ujawniono również, że przed-
miotowa przyczepka nie posiada-
ła ubezpieczenia OC. Sporządzo-
no dokumentację do Funduszu 
Gwarancyjnego. 

10.05.2013 r. 
Godz. 07.40 Podczas kontro-

li drogowej na ul. Bankowej sa-
mochodu marki Ford ujawniono, 
że pojazd nie posiada aktualne-
go ubezpieczenia OC, a kierują-
cy Łukasz Z. posiada nieaktualne 
prawo jazdy.

Godz. 15.15 Kolizja drogowa na 
skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i 
15 Lutego, pomiędzy pojazdami 
Opel Astra oraz autobusem. 

11.05.2013 r. 
Godz. 03.20 Kolizja drogowa w 

miejscowości Żabowo, gdzie do-
szło do zderzenia samochodu mar-
ki Fiat Palio ze zwierzyną leśną. 

11.05.2013 r. 
Godz. 12.20 Kolizja drogowa na 

ul. 3 Maja z udziałem pojazdów: 
Nissan i VW Golf. 

Godz. 13.30 Kolizja drogowa 
na ul. Boh. Warszawy, w której  
uczestniczyły dwa pojazdy: Toyo-
ta RAV 4 i Mercedes. 

Godz. 16.40 Kolizja drogowa 
w miejscowości Kulice, w któ-
rej uczestniczyły dwa pojazdy:  
BMW i Mitsubishi. 

12.05.2013 r. 
Godz. 16.50 Pracownik skle-

pu Biedronka na ul. Boh. Warsza-
wy powiadomił o ujęciu osoby po-
dejrzanej o kradzież sklepową. Na 
miejscu Patol wylegitymował Ar-
kadiusza M.,  który dokonał zabo-
ru alkoholu. Ukarany został man-
datem karnym w wysokości 500 zł. 

Godz. 17.00 Patrol OPI na ul. 
Boh. Warszawy ujawnił nietrzeź-
wego kierującego samochodem 
marki Daewoo Tico z wynikiem 
2,38 promila alkoholu w wydycha-
nym powietrzu. Ponadto posiada 
aktywny zakaz prowadzenia wszel-
kich  pojazdów mechanicznych. 

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 
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PROMOCJA 
LETNIA

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL 

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport 
Sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

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

Ogrodzenia,
brukarstwo, 

ogrody, trawniki
www.trawnikizrolki.com.pl

tel. 669 342 893

Komunikat Policji
Informujemy, że w godzinach nocnych z  30/01 maja 2013 r. w pobliżu dyskontu spożywcze-

go Lidl znaleziono rower górski Kross-Mountain City, wraz z siedziskiem dla dziecka. Właściciel 
zguby proszony jest o zgłoszenie się do  Komisariatu Policji w Nowogardzie. 

st.insp. Ref. Prewencji Klaudia Gieryń 

Szpital już (prawie) gotowy 

Otworzą, ale bez pacjentów 
W dniu 24 maja odbędzie się oficjalnie otwarcie nowej bryły nowogardzkiego szpitala. Szykuje się typowa oficjałka i wielki bal „chary-
tatywny”.  W ruch pójdą nożyce do przecinania wstęg, poleje się szampan, wybrzmią kwieciste przemówienia. Na razie jednak do no-
wego szpitala pacjenci się nie przeprowadzą. Placówka nie zakupiła jeszcze brakującego sprzętu, bez którego leczyć się nie da. 

Pierwsza oficjalna część uro-
czystości otwarcia nowego 
szpitala, rozpocznie się o godz. 
14:00.  Zaproszono na nią po-
nad 100 osób, w tym głów-
nie przedstawicieli władzy na 
szczeblu gminny, powiatu i 
województwa. W programie 
oprócz przywitania długiej li-
sty oficjeli, przewidziano tak-
że zwiedzanie zmodernizowa-
nego obiektu, poczęstunek i 
konferencję prasową. Wszyst-
ko w dość ekspresowym tem-
pie – do godz. 15:00 goście 
mają się rozejść. Nie na dłu-
go. Większość z nich pojawi się 
zapewne o godz. 20:00 w Wil-
li Zbyszko, gdzie ma się odbyć 
wielki bal „charytatywny”.  Tę 
część uroczystości związanej z 
otwarciem szpitala organizuje 
Stowarzyszenie na Rzecz Szpi-
tala oraz Samorządowa Funda-
cja Opieki Medycznej „ZDRO-
WIE”. Impreza jest „biletowa-
na”. Koszt uczestnictwa w balu 
- 450zł od pary. Środki pozy-
skane z „potańcówki” przeka-
zane zostaną na zakup sprzę-
tu medycznego dla szpitala w 
Nowogardzie. -  W tej chwi-
li mamy rezerwację na ok. 110 
osób. Nie wszystkie jeszcze po-
twierdziły swój udział dokona-
niem wpłaty, ale jest jeszcze tro-

chę czasu – mówi Lidia Bogus, 
prezesowa Fundacji „Zdro-
wie”. 

W programie wielkiego balu 
z muzyką na żywo, zaplanowa-
no m.in. aukcję obrazów oraz 
pokaz tańca towarzyskiego. 
Będzie na bogato. 

Przeprowadzki na razie nie 
będzie 

Wbrew wcześniejszym za-
powiedziom, zaraz po uro-
czystym otwarciu pacjenci nie 
zostaną przeniesieni do no-

wej bryły szpitala.  Przedłu-
ża się bowiem procedura uru-
chomienia kredytu, za który 
placówka ma dokupić braku-
jący sprzęt medyczny. Na li-
ście pilnych potrzeb jest m.in. 
nowe USG, łóżko i lampy ope-
racyjne. Bez tych urządzeń le-
czyć ludzi się nie da. Pierwszy 
przetarg, który odbył się 24 
kwietnia, unieważniono, gdyż 
najkorzystniejsza oferta prze-
wyższała kwotę, jaką szpital 
może na ten cel przeznaczyć. 

Przypomnijmy, że mowa o 1 
mln 200 tys. zł, które placów-
ka chce spłacić w przeciągu 5 
lat. W miniony piątek (10.05) 
odbyło się drugie postępowa-
nie przetargowe. To również 
nie zostało rozstrzygnięte. Po-
wód ten sam - banki złożyły 
za drogie oferty.  Nieoficjalnie 
dowiedzieliśmy się, że dyrek-
cja szpitala podejmie negocja-
cje z oferentami. Jeśli nie przy-
niosą one  korzystnego dla pla-
cówki rezultatu ekonomiczne-

go, prawdopodobnie ogłoszo-
ny zostanie kolejny przetarg.  

To oznacza, że temat zakupu 
sprzętu i wyposażenia nowej 
bryły szpitala przeciągnie się o 
kilka tygodni. Co za tym idzie, 
opóźni się też akcja przenosze-
nia szpitalnych oddziałów. Dy-
rektor placówki, twierdzi jed-
nak, że to kwestia, 2-3 tygodni. 

Mógłbym przenieść pacjen-
tów z niektórych oddziałów np. 
interny, ale nie chcę tego robić 
na raty. Chcę najpierw urucho-
mić kredyt. Wtedy przeniesiemy 
wszystkich chorych i cały per-
sonel. Myślę, że to nastąpi naj-
później do 10 czerwca – zapew-
nia Kazimierz Lembas. - Na-
tomiast zaraz po otwarciu do 
nowego budynku przeniesiemy 
izbę przyjęć i specjalistyczne ga-
binety poradnicze – dodaje. 

Przypomnijmy, że rozbu-
dowa szpitala rozpoczęła się 
przed dwoma laty w maju. In-
westycja kosztowała do tej 
pory 19 mln 776 tys. zł. Na tyle 
wycenił ją wykonawca robót 
wyłoniony w  drodze przetar-
gu – firma Skanska z Warsza-
wy. By sfinansować to zadanie, 
gmina zdecydowała się na emi-
sję obligacji. W dniu 21 kwiet-
nia, miesiąc przed czasem, ofi-
cjalnie zakończono roboty. 
Ostatnim etapem była budo-
wa ogrodzenia od ul. Wojska 
Polskiego i zagospodarowanie 
terenu wokół placówki. 

Marcin Simiński 

Podpisy można składać także w DN 

Akcja „zmiana stawek za śmieci” 
Osoby, które chciałyby poprzeć akcję protestu wobec przyjętych przez miejskie władze stawek za śmieci, 
mogą zrobić to w biurze redakcji Dziennika Nowogardzkiego przy ul. Boh. Warszawy 7a. 

O inicjatywie podjętej przez grupę mieszkańców Nowogardu pisaliśmy w poprzednim , piątkowym wydaniu DN.  Przypomnij-
my.  Organizatorzy akcji uważają, że przyjęty przez władze miasta system naliczania cen za śmieci jest krzywdzący, szczególnie dla 
osób mieszkających samotnie, w tym głównie starszych. Twierdzą ponadto, że uchwały regulujące kwestie gospodarki odpada-
mi w mieście łamią zapisy Konstytucji RP,  mówiące o równości obywateli wobec prawa. Wobec tego grupa inicjatywna (na razie 
chcąca pozostać anonimową), postanowiła zaprotestować. Zbiera podpisy, pod specjalnym apelem, o zmianę niekorzystnych jej 
zdaniem przepisów. Pismo z podpisami ma ostatecznie zostać przekazane na ręce Przewodniczącego Rady Miasta. 

Po naszym artykule do redakcji DN zgłaszały się osoby chcące poprzeć akcję. Dlatego, a także na prośbę organizatorów, karty 
do złożenia podpisów są także dostępne, począwszy do dzisiejszego dnia w naszej redakcji. Po zakończeniu akcji zostaną przeka-
zane jej organizatorom. 

MS

Pomieszczenia, w których będzie izba przyjęć. Z tej części nowej bryły szpitala pacjenci zaczną korzystać najwcześniej
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Dużo zdrowia, szczęścia w miłości, dużo radości
i spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń, 
samych przyjemnych w Twoim życiu zdarzeń

z okazji 70 urodzin

Zbyszkowi  
Szeremecie

życzą
żona, dzieci, wnuki i prawnuczek

Szanownej Pani 

Zofii Bartulewicz
najserdeczniejsze życzenia 

imieninowe
wielu radości 

i wszelkiej pomyślności
składają 

koleżanki z Żabowa

Przetarg na wodę trwa 

Zostało już tylko dwóch graczy 
Z czterech oferentów, którzy w początkowej fazie brali udział w postępowaniu przetargowym mającym wyłonić nowego dostawcę wody 
w gminie Nowogard, pozostało już tylko dwóch, tj. nowogardzkie Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Kanalizacyjnych oraz niemiecka 
spółka Wasserverband Lausitz Bertriebsfuhrungs Sanfeteberg. Są szanse, że „zwycięzcę” przedłużającego się postępowania poznamy 
do końca  czerwca. Nadal nie wiadomo, kto ma największe szanse „na podium”. Zacięta walka trwa. 

W dniu 26 kwietnia odbyła 
się druga tura negocjacji gmi-
ny z oferentami. We wspo-
mnianym spotkaniu, obok 
miejskich urzędników i wyna-
jętych przez gminę do obsłu-
gi przetargu prawników (jed-
nym z nich jest syn wiceprze-
wodniczącego Rady Miejskiej 
- Stanisława Saniuka), udział 
wzięli tylko przedstawiciele 
PUWiS-u. Niemieckiemu ofe-
rentowi ( Bertriebsfuhrungs 
Sanfeteberg – spółka powiąza-
na z firmą Remondis )nie od-
powiadał termin zwołanych 
negocjacji. Okazało się też, że 
dwa dni wcześniej z postępo-
wania przetargowego wycofała 
się kolejna firma tj.  Wodocią-
gi Zachodniopomorskie Go-
leniów. Wcześniej taką samą 
decyzję podjęło  Przedsiębior-
stwo Gospodarki Komunalnej 
z Kamienia Pomorskiego.

- Decyzja była spowodowa-
na tym, że przedmiotowe po-
stępowanie prowadzone było z 
rażącym naruszeniem postano-
wień ustawy z dnia 19 grudnia 
2008r. o partnerstwie publicz-
no-prywatnym, oraz z rażącym 

naruszeniem przepisów ustawy 
z dnia 9 stycznia 2009r. o konce-
sji na roboty budowlane i usługi 
– pisze do redakcji Piotr Droź-
dziel, rzecznik prasowy spółki, 
w specjalnym oświadczeniu, 
które przesłał do redakcji po 
zapytaniu o przyczyny wycofa-
nia się z postępowania. 

Zdaniem Wodociągów gmi-
na Nowogard naruszyła prze-
pis art. 6 ustawy o koncesji, 
gdyż zainteresowane podmio-
ty nie są w postępowaniu trak-
towane równo, doszło do dys-
kryminacji większości z nich, 
oraz rażąco naruszono zasa-
dy uczciwej konkurencji. Naj-
bardziej oczywiste w niniejszej 
sprawie jest naruszenie przepi-
sów ustawy o koncesji na ro-
boty budowlane i usługi. 

Urząd Miejski stanowczo 
odpiera te zarzuty i przesyła 
do redakcji swoje stanowisko.  

Zarzuty rażącego naruszenia 
postanowień ustawy o partner-
stwie publiczno – prywatnym, 
oraz ustawy o koncesji na robo-
ty budowlane i usługi ze wzglę-
du na nieprzestrzeganie zasady 
równego traktowania, dyskry-

minacji oraz uczciwej konku-
rencji są pozbawione zarówno 
podstaw prawnych, jak i fak-
tycznych. Gmina Nowogard po-
dejmując decyzję o wszczęciu 
procedury wyłonienia partne-
ra prywatnego, a następnie pro-
wadząc to postępowanie w peł-
ni przestrzegała zasad równego 
traktowania, niedyskryminacji, 
transparentności działań i za-
chowania uczciwej konkurencji  
– czytamy we fragmencie pi-
sma przesłanego przez Urząd 
Miejski. Oba oświadczenia pu-
blikujemy na stronie obok w 
całości, ze względu na zawiłość 
i powagę argumentów przed-
stawianych przez zaintereso-
wane strony. 

Tym samym w grze pozosta-
ło dwóch oferentów tj. PUWiS 
Nowogard i niemiecka Was-
serverband Lausitz Bertriebs-
fuhrungs Sanfeteberg.  Zaległe 
negocjacje z przedstawicielem 
spółki odbyły się wczoraj, tj. 13 
kwietnia. 

Wczoraj zakończyliśmy dru-
gą turę negocjacji. Głównym te-
matem rozmów była konstruk-
cja umów, jakie po rozstrzy-
gnięciu przetargu firma, która 
wygra przetarg,  będzie musiała 
podpisać z gminą. Teraz pocze-
kamy, czy oferenci wniosą zna-
czące zmiany do poszczegól-
nych kwestii zapisanych w tej 

umowie. Jeśli tak się nie stanie, 
bądź wnoszone zmiany będą 
miały tylko tzw. pisarski cha-
rakter, będziemy mogli przejść 
do następnego etapu postępo-
wania – mówił, tuż po zakoń-
czeniu wczorajszych negocja-
cji z niemieckim oferentem  
Damian Simiński, wicebur-
mistrz Nowogardu i jednocze-
śnie przewodniczący zespołu 
do spraw przeprowadzenia po-
stępowania, mającego wyłonić 
prywatnego dostawcę wody i 
odbiorcę ścieków. 

D. Simiński miał na myśli  
wezwanie oferentów do złoże-
nia propozycji cenowych, co 

pozwoli rozstrzygnąć przetarg 
jeszcze w czerwcu. 

Przypomnijmy, że gmi-
na ogłosiła przetarg już nie-
mal 7 miesięcy temu.  Z koń-
cem ubiegłego  roku wygasła 
bowiem umowa z  obsługują-
cą dotychczas to zadanie fir-
mą PUWiS. Wcześniej władze 
gminy, przy poparciu radnych, 
przedłużały  spółce umowę 
na dostarczanie wody i od-
bieranie ścieków bez ogłasza-
nia przetargu. Tłumaczono to 
obawą przed upadłością jed-
nego z największych zakładów 
pracy w gminie. 

Marcin Simiński 

26 kwietnia. Przedstawiciele PUWiS w Nowogardzie, na czele z prezesem 
spółki Ryszardem Sobieralskim, przemierzają strome schody w ratuszu w 
drodze na drugą turę negocjacji.

Radni WN w sprawie  
chodnika w Warnkowie 
Poniżej publikujemy wyjaśnienie przesłane przez radnych Wspólnego Nowo-
gardu w sprawie  informacji przekazanych przez burmistrza Roberta Czaplę, 
dotyczących głosowania nad poprawką do budżetu, która umożliwiła zdjęcie z 
listy inwestycji, budowę chodnika z Nowogardu do Warnkowa, na rzecz budowy 
chodnika w Błotnie. 

„W uzupełnieniu do artykułu „Trafiła kosa na 
chodnik” z dnia 26 kwietnia 2013 roku, doty-
czącego spotkania w sprawie budowy chodnika 
w Warnkowie, informujemy, że sprawa skreśle-
nia inwestycji pn. „Budowa chodnika w Warn-
kowie” z listy inwestycji gminnych nie była jed-
nogłośną decyzją władz lokalnych, co sugero-
wał burmistrz w czasie spotkania z mieszkań-
cami wsi. 

W głosowaniu nad skreśleniem budowy 
chodnika w Warnkowie głosowało 20 radnych. 

Za skreśleniem budowy chodnika w Warnko-
wie i przeniesieniem jej do Błotna głosowało 12 
radnych z koalicji SLD-PSL.

7 – radnych wstrzymało się od głosu (Radni 
Klubu WN – Tomasz Szafran, Rafał Szpilkow-
ski, Andrzej Kania, Bogumił Gała, oraz trzech 
radnych niezależnych Marek Krzywania, Mar-
cin Nieradka i Cezary Marcinkowski.

Przeciw zdjęciu tej inwestycji głosował – Rad-
ny Michał Wiatr z klubu WN.” 

  Radni WN
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Poniżej oświadczenia przesłane drogą elektroniczną przez Urząd Miejski w Nowogardzie oraz spółkę „Wodociągi Zachodniopomor-
skie”, w sprawie prowadzonego postępowania przetargowego mającego wyłonić firmę świadczącą na rzecz gminy Nowogard usługi w 
zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

Oświadczenie 

UM Nowogard

Po zapoznaniu się z treścią sformułowanych przez Oferenta zarzutów czujemy się zobowiązani do 
wyjaśnienia – zdementowania - mieszkańcom Gminy Nowogard przedstawionych przez niego tez i 
niewłaściwie wyciągniętych wniosków.

Po pierwsze jednoznacznie należy stwierdzić, że zarzuty rażącego naruszenia postanowień usta-
wy o partnerstwie publiczno – prywatnym oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane i usługi ze 
względu na nieprzestrzeganie zasady równego traktowania, dyskryminacji oraz uczciwej konku-
rencji są pozbawione zarówno podstaw prawnych, jak i faktycznych. 

Gmina Nowogard podejmując decyzję o wszczęciu procedury wyłonienia partnera prywatnego, 
a następnie prowadząc to postępowanie w pełni przestrzegała zasad równego traktowania, niedy-
skryminacji, transparentności działań i zachowania uczciwej konkurencji. 

Ogłoszenie o postępowaniu zostało przygotowane w taki sposób, aby umożliwić jednakowy do-
stęp i udział w postępowaniu wielu podmiotom, aby Gmina Nowogard – w warunkach konkuren-
cyjnej rywalizacji zainteresowanych podmiotów – wybrała ofertę najbardziej korzystną cenowo, a 
jednocześnie gwarantującą wysoki poziom świadczenia usług na rzecz odbiorców (mieszkańców 
Gminy Nowogard). 

Zgłoszenie woli udziału w postępowaniu przez pięć podmiotów, w tym dwa z kapitałem zagra-
nicznym, całkowicie potwierdza zachowanie przez Gminę zasady równego traktowania, na któ-
rej treść – jak akcentuje sama Komisja WE w komunikacie z dnia 24.04.2000 r. dotyczącym wyja-
śnienia problemów prawnych w obszarze koncesji w prawie wspólnotowym (opubl. OJ C 121/02) 
– składa się w szczególności konieczność zapewnienia udziału w postępowaniu większej liczby po-
tencjalnych partnerów prywatnych (koncesjonariuszy). 

Wszyscy zgłoszeni w postępowaniu oferenci byli traktowani według jednakowych zasad, zaś 
ogłoszenie o partnerstwie publiczno – prywatnym spełniało warunki z art. 7 ustawy o koncesji na 
roboty i usługi, albowiem umożliwiało zainteresowanym podmiotom jednakowy dostęp do wyko-
nywania przedmiotu partnerstwa, a jednocześnie eliminowało taki sposób opisu warunków udzia-
łu w postępowaniu, który stwarzałby ograniczenia konkurencji w dostępie do wykonywania part-
nerstwa publiczno – prywatnego. 

Po drugie, nie można zgodzić się ze stwierdzeniem, jakoby w postępowaniu naruszony został 
przepis art. 1 ust. 2 i art. 7 ust. 1 ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym. 

Zlecenie wykonywania zadania własnego Gminy Nowogard w zakresie świadczenia przez pod-
miot prywatny usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ście-
ków jest klasycznym przypadkiem wspólnej realizacji przedsięwzięcia opartego na podziale zadań i 
ryzyk pomiędzy publiczny i prywatnym partnerem. 

Podział zadań i ryzyk jest przedmiotem prowadzonych obecnie negocjacji z pozostałymi w postę-
powaniu dwoma podmiotami. W istocie więc, ostateczny kształt umowy o partnerstwie publiczno 
– prywatnym będzie wyraźnie wskazywał, w jaki sposób rozdział zadań i ryzyk został przez partne-
ra publicznego i prywatnego ustalony. 

Nie można zgodzić się też z twierdzeniem jakoby przekazanie do korzystania przez partnera pry-
watnego z urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych Gminy nie stanowiło wkładu własnego Gmi-
ny Nowogard. Podkreślić trzeba, iż zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o partnerstwie publiczno – prywat-
nym wniesienie wkładu własnego w postaci składnika majątkowego może nastąpić w szczególności 
w drodze sprzedaży, użyczenia, użytkowania, najmu albo dzierżawy. Skoro, ustawodawca wskazał 
wprost, jako jeden z możliwych sposobów wniesienia wkładu własnego właśnie przekazanie skład-
ników majątkowych na podstawie umowy dzierżawy, trudno zgodzić się ze stwierdzeniem, iż prze-
kazanie przez Gminę Nowogard partnerowi prywatnemu infrastruktury wodociągowo – kanaliza-
cyjnej właśnie na podstawie takiej umowy jest niedopuszczalne.

Po trzecie, odnosząc się do zarzutu naruszenia postanowień ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz rozporządzenia Mini-
stra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwier-
dzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania 
ścieków, pragnę podkreślić, iż tak jak wskazano w treści ogłoszenia, partner prywatny zobowiąza-
ny będzie do świadczenia usług zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym 
ustawą z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie wskazanej ustawy. 

W konsekwencji, wybrany w postępowaniu partner prywatny będzie zobowiązany do ustalania 
stawek i opłat w taryfie na zasadach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a 
więc warunki postępowania nie naruszają w żaden sposób wspomnianych przepisów. 

W sytuacji natomiast, gdy z przyczyn zawinionych przez partnera prywatnego ustalone przez nie-
go w taryfie ceny i stawki opłat przekroczą poziomy zadeklarowane w ścieżce cenowej, partner uiści 
na rzecz Gminy Nowogard kary umowne. 

Wobec powyższego stwierdzić należy, iż postępowanie jest prowadzone prawidłowo z zachowa-
niem wszelkich zasad wynikających z przepisów prawa.

Z wyrazami szacunku
Damian Simiński

Zastępca Burmistrza Nowogardu

Oświadczenie Spółki Wodociągi  
Zachodniopomorskie  
w Goleniowie 

W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej, chciałbym poinfor-
mować, iż Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Wodociągi 
Zachodniopomorskie”, faktycznie odstąpiła od udziału w postępo-
waniu w przedmiocie wyboru partnera prywatnego, który świad-
czyć będzie na rzecz Gminy Nowogard usługi z zakresu zbiorowe-
go zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Po-
niżej kilka słów wyjaśnienia powyższej decyzji, które również zna-
lazły się w piśmie adresowanym do Gminy.

Niniejsza decyzja była spowodowana tym, że przedmiotowe po-
stępowanie prowadzone było z rażącym naruszeniem postanowień 
ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o partnerstwie publiczno-prywat-
nym oraz z rażącym naruszeniem przepisów ustawy z dnia 9 stycz-
nia 2009r. o koncesji na roboty budowlane i usługi. W szczególno-
ści Gmina Nowogard naruszyła przepis art. 6 ustawy o koncesji, 
gdyż zainteresowane podmioty nie są w postępowaniu traktowane 
równo, doszło do dyskryminacji większości z nich, oraz rażąco na-
ruszono zasady uczciwej konkurencji.

Najbardziej oczywiste w niniejszej sprawie jest naruszenie prze-
pisów ustawy o koncesji na roboty budowlane i usługi. Zgodnie 
z art. 6 w/w ustawy: „Koncesjodawca przygotowując i prowadząc 
postępowanie o zawarcie umowy koncesji, zwane dalej „postę-
powaniem”, jest obowiązany zapewnić równe i niedyskrymina-
cyjne traktowanie zainteresowanych podmiotów, działać w spo-
sób przejrzysty oraz z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji”. 
Zgodnie natomiast z art. 7: „Koncesjodawca jest obowiązany do-
konać opisu przedmiotu koncesji w sposób umożliwiający zainte-
resowanym podmiotom jednakowy dostęp do wykonywania kon-
cesji oraz w sposób, który nie stwarza ograniczeń konkurencji w 
dostępie do wykonywania koncesji”.

Przyczyną rezygnacji z prowadzonego postępowania było na-
ruszenie zapisów ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. 
Zgodnie z art. 1 ust. 2 wspomnianej ustawy: „Przedmiotem part-
nerstwa publiczno-prywatnego jest wspólna realizacja przedsię-
wzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem 
publicznym i partnerem prywatnym”. Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 
ustawy: „Przez umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym part-
ner prywatny zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia za wy-
nagrodzeniem oraz poniesienia w całości albo w części wydatków 
na jego realizację lub poniesienia ich przez osobę trzecią, a pod-
miot publiczny zobowiązuje się do współdziałania w osiągnięciu 
celu przedsięwzięcia, w szczególności poprzez wniesienie wkładu 
własnego”. W niniejszej sprawie treść przekazanych dokumentów 
(w tym projekt umowy partnerstwa publiczno-prawnego) wska-
zuje, że w istocie całość obowiązków ciążyć będzie na podmiocie 
prywatnym. Gmina nie jest zobowiązana do wniesienia żadnego 
wkładu (za wkład taki nie może być w szczególności poczytywane 
prawo do korzystania z urządzeń gdyż te nabędzie partner w dro-
dze odpłatnej umowy dzierżawy).

Wreszcie warunki prowadzonego postępowania zdają się rów-
nież wprost naruszać przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadza-
niu ścieków. Zgodnie z art. 20 w/w ustawy Przedsiębiorstwo wo-
dociągowo-kanalizacyjne określa taryfę na jeden rok, na podsta-
wie niezbędnych przychodów po dokonaniu ich alokacji na po-
szczególne taryfowe grupy odbiorców usług. Szczegółowe zasady 
określania taryf wprowadza rozporządzenie Ministra Budownic-
twa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru 
wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbio-
rowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Z 
w/w aktów prawnych jednoznacznie wynika, że taryfy ustala się 
na okres jednego roku a ich wysokość w dużej części zależy od 
kosztów poniesionych przez przedsiębiorstwo w roku poprzedza-
jącym rok w którym wprowadzana jest taryfa. Warunki prowadzo-
nego przez Gminę postępowania rażąco w/w naruszają, wymusza-
jąc na przedsiębiorstwie określenie z góry wysokości taryf na okres 
obowiązywania umowy. Jest to niezgodne z ustawowymi zasadami 
ustalania czynszów.

Z poważaniem
Piotr Droździel

Wodociągi Zachodniopomorskie Sp z o.o. 
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Kolejne zeznania  naszych samorządowców 

Burmistrzowi wiedzie się lepiej 
Do końca kwietnia samorządowcy musieli złożyć swoje oświadczenia majątkowe za rok 2012. W poprzednim wydaniu opublikowaliśmy zeznania, 
które złożyli miejscy radni. W dzisiejszym wydaniu, zgodnie z zapowiedzią, pokazujemy kolejne oświadczenia – tym razem te złożone przez ścisłe 
kierownictwo gminy tj. burmistrza, jego zastępcy, sekretarza, skaarbnika i przewodniczącego Rady Miejskiej. 

Warto dodać, że radni oraz kierownicy wydziałów i jednostek organizacyjnych w Urzędzie Miejskim (dyrektorzy szkół, ZBK, NDK itd.) składają swoje oświadczenia 
do biura rady w Urzędzie Miejskim. Natomiast burmistrz i przewodniczący Rady Miejskiej zobowiązani są przedłożyć swoje oświadczenia do biurka wojewody. Infor-
macje te muszą się zgadzać z dostarczanymi deklaracjami podatkowymi. Treść złożonych oświadczeń jest podawana do publicznej wiadomości. 

W kolejnych wydaniach zaprezentujemy oświadczenia pozostałych urzędników oraz dyrektorów placówek oświatowych. 
MS

Oświadczenia za rok 2012 

Imię nazwisko Oszczędności Nieruchomości Zarobki Kredyty Majątek ruchomy 
pow. 10 tys. zł 

Robert Antoni 
Czapla (burmistrz 
Nowogardu)

- 49,5 tys. zł
- 10 akcji PZU o 
wartości 4073 zł

- Mieszkanie o pow.  47,17 m2 - wartości 170 tys. zł 
- garaż murowany o pow. 18 m2 – wartość 10 tys. zł 

148 tys. 501 zł- wynagrodzenie ze stosunku 
pracy (Urząd Miejski) 
- 181,30 zł – dywidendy 

Nie dotyczy Nie dotyczy 

Antoni Bielida 
(Przewodniczący 
Rady Miejskiej)

- 32 tys. zł 
- 9 tys. 875 zł 
papiery dłużne 
- 1 tys. 900 zł 
osobisty program 
inwestycyjny 

- dom o pow. 220 m2 – wartość 350 tys. zł (1/3 
własności) 
- mieszkanie o pow. 59 m2 – wartość 150 tys. zł 
- mieszkanie 67,90 – wartość 500 tys. zł 
- działka budowlana o pow. 1800 m2 (1/3 udziału) – 
wartość 80 tys. zł 
- dwa boksy garażowe (1/3 udziału) – wartość 40 
tys. zł 

- 108 tys. 059 zł – zatrudnienie 
- 31 tys. 228 
-emerytura
- 20 tys. 905 zł 
- dieta radnego 
- 1 tys. 160 zł 
- inne funkcje społeczne 

50 tys. zł – kredyt na zakup mieszkania 
udzielony przez bank PKO PB

- Opel Astra rok prod. 
2007
- Toyota Corrola   rok 
prod. 2004  

Damian Simiński
(wiceburmistrz 
Nowogardu)

21 tys. 213 zł - dom o pow. 226,64 m2 
- wartość 800 tys. zł 

- 114 tys. 856 zł - zatrudnienie w UM 
Nowogard

300 tys. zł 
- kredyt hipoteczny na budowę domu 
ING Bank Śląski (saldo na dzień składania 
oświadczenia 249 tys. 166 zł) 
- 40 tys. 
- kredyt hipoteczny  ING Bank Śląski (saldo 
na dzień składania oświadczenia  27 tys. 
732 zł)

Ford Mondeo rok 
prod. 2008 o wartości
 45 tys. zł

Marcin Gerard 
Marchewka (skarbnik 
gminy)

61 tys. 120 zł - dom o pow. 215 m2 – wartość 300 tys. zł 
- mieszkanie o pow. 41 m2 
- wartość 
55 tys. 998 zł 
- grunty orne o pow. 0.7547 ha – wartość 16 tys. zł 
- grunty orne o pow. 0,8126 ha – wartość 126 tys. 
155 zł

- 126 tys. 809 zł – zatrudnienie w UM 
Nowogard -  2 tys. 500 zł 
- umowy zlecenia 

- 52 tys. 800 zł 
- kredyt budowlano -hipoteczny na 
remont domu (PEKAO SA) 
-  57 tys. 724 zł 
- kredyt budowlano -hipoteczny na 
remont domu (PEKAO SA) 

Audi A2 rok prod. 
2003
 – wartość ok. 17 
tys. zł 

Agnieszka 
Biegańska – Sawicka 
(sekretarz gminy)

- Akcje o wartości 10 
tys. zł 

- Dom o pow. 102 m2 – wartość 150 tys. zł 
- Mieszkanie o pow. 68,95 – wartość 150 tys. zł 
- Działka budowlana o pow. 473 m2 – wartość 30 
tys. zł (udział ¾) 
- działka budowlana o pow. 469 m2 – wartość 30 
tys. zł (udział 3/8)

106 tys. 272 zł – wynagrodzenie ze 
stosunku pracy (Urząd Miejski) 
- pełnienie funkcji obywatelskich – 315 zł 

62 tys. zł - kredyt hipoteczny w banku 
Pekao SA. 

Nie dotyczy 

Oświadczenia za rok 2011 
Imię nazwisko Oszczędności Nieruchomości Zarobki Kredyty Majątek ruchomy 

pow. 10 tys. zł 
Robert Antoni 
Czapla (burmistrz 
Nowogardu)

- 30 tys. zł
- 10 akcji PZU 
o wartości 
3 tys. 300  zł

- Mieszkanie o pow.  47,17 m2 - wartości 170 tys. zł 
- garaż murowany o pow. 18 m2 – wartość 10 tys. zł 

- 121 tys.280 zł  wynagrodzenie ze 
stosunku pracy (Urząd Miejski) 
- 4 tys. 409,50 zł – wynagrodzenie ze 
stosunku pracy (Akademia Morska w 
Szczecinie)
- 211 zł – dywidendy 

Nie dotyczy - Peugeot 206 rok 
prod. 2001  

Antoni Bielida 
(Przewodniczący 
Rady Miejskiej)

30 tys. zł - dom o pow. 220 m2 – wartość 350 tys. zł (1/3 własności) 
- mieszkanie o pow. 59 m2 – wartość 150 tys. zł 
- mieszkanie 67,90 – wartość 500 tys. zł 
- działka budowlana o pow. 1800 m2 (1/3 udziału) – wartość 
80 tys. zł 
- dwa boksy garażowe (1/3 udziału) – wartość 40 tys. zł 

113 tys. 965 zł – dochód ze stosunku pracy 
- 30 tys. 365 zł – emerytura 
- 18 tys. 762 zł 
- dieta radnego 

50 tys. zł – kredyt na zakup mieszkania 
udzielony przez bank PKO PB

- Opel Astra rok prod. 
2007
Toyota Corrola   rok 
prod. 204  

Damian Simiński
(wiceburmistrz 
Nowogardu)

27 tys. 475 zł - dom o pow. 226,64 m2 
- wartość 800 tys. zł 

- 89 tys. 177 zł 
- zatrudnienie w UM Nowogard (01.02-
31.12). 
- 34 tys. 174 zł 
- zatrudnienie w GK POL-Dróg SA (01.1.-
31.01)

300 tys. zł - kredyt hipoteczny na budowę 
domu ING Bank Śląski (saldo na dzień 
składania oświadczenia 259 tys. 166 zł) 
- 40 tys. - kredyt hipoteczny  ING 
Bank Śląski (saldo na dzień składania 
oświadczenia  34 tys. 860 zł)

Ford Mondeo rok 
prod. 2008 o wartości
 45 tys. zł 

Marcin Gerard 
Marchewka (skarbnik 
gminy)

- 61 tys. 521 zł - dom o pow. 215 m2 – wartość 300 tys. zł 
- grunty orne o pow. 0.7547 ha – wartość 15 tys. zł 
- grunty orne o pow. 0,8126 ha – wartość 126 tys. 155 zł

- 106 tys. 576 zł – zatrudnienie w UM 
Nowogard 
- 14 tys. 835 zł 
- umowy zlecenia 

- 57 tys. 967 zł - kredyt budowlano 
-hipoteczny na remont domu (PEKAO SA) 
-  59 tys. 997 zł - kredyt budowlano 
-hipoteczny na remont domu (PEKAO SA) 

Audi A2 rok prod. 
2003
 – wartość ok. 18 
tys. zł 

Agnieszka 
Biegańska – Sawicka 
(sekretarz gminy)

- Akcje o 
wartości 20 
tys. zł 

- Dom o pow. 102 m2 – wartość 150 tys. zł 
- Mieszkanie o pow. 68,95 – wartość 150 tys. zł 
- Działka budowlana o pow. 473 m2 – wartość 30 tys. zł 
(udział ¾) 
- działka budowlana o pow. 469 m2 – wartość 30 tys. zł 
(udział 3/8)

110 tys. 113 zł – wynagrodzenie ze 
stosunku pracy (Urząd Miejski) 
- umowy zlecenie 
– 1 tys. 437 zł 
- pełnienie funkcji obywatelskich – 291  zł 

75 tys. zł - kredyt hipoteczny w banku 
Pekao SA. 

Nie dotyczy 

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej. Dane dotyczące majątku burmistrza UW Szczecin. 
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Ze smutkiem informuję, że w dniu 
12.05.2013 roku, zmarł 

śp. Tadeusz Majewski
Pogrzeb odbędzie się 

w najbliższa środę 15.05.2013
o godz. 14.00 na Cmentarzu w Nowogardzie

Wystawienie w kaplicy od godz. 13.00
Pogrążeni w żalu - żona z rodziną

Wyrazy głębokiego współczucia 
dla Pani Marii Majewskiej 

z powodu śmierci 
męża 

śp. Tadeusza Majewskiego 
składa 

rodzina Simińskich 

Z powodu śmierci 
śp. Tadeusz Majewskiego

wyrazy współczucia
Annie i Bogusławowi 

Majewskim
składają sąsiedzi z ulicy Pocztowej

Ireneusz Karczyński, lat: 46, zmarł: 01.05.2013 r., pogrzeb: 10.05.2013 r., odbył się na cmenta-
rzu w Nowogardzie

Krzysztof Frątczak, lat: 26, zmarł: 12.05.2013 r., pogrzeb: 14.05.2013 r., odbędzie się o godz. 
14:00 na cmentarzu w Strzelewie.

 Tadeusz Majewski, lat: 77, zmarł: 12.05.2013 r., pogrzeb: 15.05.2013 r., odbędzie się o godz. 
15:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

To był dla mnie bardzo ciężki czas! 

Abonent  mimo woli! 
Pan Włodzimierz  został klientem jednej  z sieci komórkowych, chociaż nic o 
tym nie wiedział. Jak to się stało, że choć nie podpisał żadnej umowy, musiał 
opędzać się od windykatorów za rzekome długi wobec tej sieci i udowadniać, że 
jest niewinny i nic nie ma wspólnego ze sporządzoną za niego umową? 

„Zawiadamiam o popełnieniu 
przestępstwa przez firmę komór-
kową oraz o naruszenie moich 
dóbr osobistych i przekazanie do 
procedury windykacyjnej, a tak-
że przekazywanie w sposób nie-
uprawniony moich danych oso-
bowych podmiotom nieupraw-
nionym. Zaznaczam, że cała 
zgromadzona przeze mnie doku-
mentacja jest w moim posiada-
niu oraz to, iż prowadzi ją Rzecz-
nik Spraw Konsumentów „ -  

Takie oto pismo wysłał do 
jednej z sieci  komórkowych 
pan Włodzimierz mieszka-
niec Nowogardu, który od 2009 
roku szukał sprawiedliwości  w 
związku z obciążeniem go na-
leżnościami, z którymi nie miał  
nic wspólnego, ponieważ nie 
był nigdy klientem  tejże sie-
ci.  Sprawa ta przysporzyła mu 
wiele problemów, jak również 
spowodowała, że jego zdrowie  
z tego również powodu uległo 
pogorszeniu. Pan Włodzimierz 
musiał włożyć wiele wysiłku i 
stracić mnóstwo czasu na walkę  
z operatorem sieci telefonii ko-
mórkowej, która  do swoich re-
klam zatrudnia  dla uwiarygod-
nienia się  osoby  znane ze świa-
ta show biznesu. Dziś choć  jest 
już pewien, że został ostatecz-
nie uniewinniony z nałożone-
go na niego długu, który zacią-
gnęła na niego nieuczciwa pra-
cownica sieci,  to czuje się ofia-
rą  tej pracownicy, i  liczy na to, 
że dzięki  opowiedzianej za po-
średnictwem DN swojej histo-
rii,  jak również determinacji  w 
walce o swoje  dobre imię, uda 
mu się uchronić przed taką sy-
tuacją innych klientów sieci.  
- Nigdy nie miałem abonamentu 
w tej sieci,  a w roku 2010 dowia-
duję się o zadłużeniu, które mam 
w tej sieci. To bardzo mnie zdzi-
wiło i później kosztowało wie-
le wysiłku, by dowieść, że jestem 
niewinny i nic nie mam wspólne-

go z tą sprawą i siecią - wspomi-
na pan Włodzimierz. 

Właśnie w 2010, sieć prowa-
dziła bardzo interesującą i atrak-
cyjną promocję, która bardzo mi 
odpowiadała. Dlatego wystar-
czyło tylko się już zdecydować i 
pójść do salonu i podpisać umo-
wę, a także wybrać sobie telefon. 

Jak podkreśla pan Włodzi-
mierz,  czynności związane z 
nabyciem telefonu z oferty  wy-
konywał po raz pierwszy, gdyż 
wcześniej nie posiadał telefo-
nu na abonament. Więc wy-
brał odpowiedni abonament, 
po czym poszedł już tylko  do 
salonu podpisać umowę,  oraz 
odebrać swój upragniony tele-
fon. Jakie było jego zdziwienie, 
gdy po chwili usłyszał od pra-
cownika sieci, że telefonu nie 
może otrzymać i podpisać umo-
wy,  gdyż w systemie kompute-
rowym firmy widnieje jako ich  
klient i ma niezapłacone zobo-
wiązanie finansowe? - Ma pan 
u nas już telefon oraz nie zapła-
coną zaległość w wysokości 2 tyś 
zł. za korzystanie z telefonu. Pan 
Włodzimierz  zszokowany taką 
nowiną natychmiast  zaprzeczył, 
że nie ma żadnego telefonu, a 
tym bardziej długu w tej sieci, 
gdyż nie był i nie miał z nią nic 
wspólnego. Staram się żyć spo-
kojnie i bardzo rozważnie pod-
pisywać wszelkie zobowiązania - 
mówi mężczyzna. Niestety zo-
stał odesłany z firmy z kwitkiem, 
a wobec niego w związku z rze-
komą należnością rozpoczęły 
się postępowania windykacyj-
ne. Dopiero po wielu miesią-
cach  batalii z siecią okazało się, 
że powodem tej kuriozalnej  sy-
tuacji było postępowanie jednej  
z pracownic  nowogardzkiego 
punktu operatora, która to   fał-
szowała umowy na  telefony, te 
zaś przeznaczone na realizację 
fikcyjnych umów  zawieranych 
na różne nazwiska,  zwyczajnie 

kradła, a następnie sprzedawała 
i brała dla siebie pieniądze. 

Zrobiłem wszystko, by udo-
wodnić tej  firmie komórko-
wej, a właściwie ich pracowni-
cy oszustwo. Bardzo wiele kosz-
towało mnie to nerwów i wysił-
ku, bo poprzez tą sytuację nieste-
ty podupadłem na zdrowiu, ale 
mogę czuć się i tak wygrany, bo 
nie dość, że sprawa wobec mnie 
została umorzona, to mój przy-
kład może posłużyć za przestro-
gę dla innych osób. Oprócz zgro-
madzonej dokumentacji, która 
najczęściej była przesyłana z Są-
dów lub firm windykacyjnych, 
które odkupiły „mój zaciągnięty 
fikcyjnie dług”, a robiły wszyst-
ko, by te pieniądze zostały prze-
ze mnie uiszczone. Nie podda-
łem się i szukałem sprawiedliwo-
ści w  zasadzie wszędzie. Dziś na 
szczęście mam już postanowienie 
z Sądu Rejonowego w Lublinie, 
że całkowicie utracił moc nakaz 
wobec mnie zapłaty w całości, 
oraz to, że postępowanie zosta-
ło  umorzone i  ostatecznie  od-
dalono wniosek w przedmioto-
wej sprawie,  to mimo wszystko, 
będę z siecią  tym razem ja wal-
czył, o  zadość uczynienie, któ-
re mi się zwyczajnie należy. Nie 
było moją winą, że firma zatrud-
nia nieuczciwych pracowników, 
którzy zamiast służyć pomocą, 
działają  na  niekorzyść klientów 
- zaznaczył  pan  Włodzimierz

Na dowód tego pan Włodzi-
mierz  przedstawił nam dwa 
postanowienia z Sądu Rejo-
nowego w Lublinie z VI Wydz. 
Cywilnego, które po rozpo-
znaniu i posiedzeniu niejaw-
nym, w elektronicznym postę-
powaniu w sprawie z powódz-
twa firmy windykacyjnej z sie-
dzibą w Warszawie,  przeciwko 
naszemu czytelnikowi, wyto-
czyła proces o zwrot należno-
ści, które ostatecznie zostało 
umorzone, a sama sprawa zo-
stała definitywnie zakończo-
na. Ostatecznie , jak się okaza-
ło w trakcie późniejszego postę-
powania, nieuczciwa pracow-
nica  tych  telefonów wyłudzi-
ła aż 200 szt. i za ten proceder 
została ukarana karą pozbawie-
nia wolności w zawieszeniu oraz 
grzywną  w wysokości 150 tyś. 
złotych. 

Pan Włodzimierz  po   na-
myśle stwierdził jednak, że  tej 
sprawy nie może tak zostawić i 
zdecydował się

ubiegać za poniesione straty, 

również moralne o odszkodo-
wanie od operatora zwrócić się 
między innymi do   powiatowe-
go rzecznika konsumentów w 
Goleniowie, by ten pomógł mu  
w tej sprawie. Rzecznik nie miał 
wątpliwości, że winny jest ope-
rator, który nie zweryfikował 
dobrze informacji oraz zatrud-
nił pracownicę, która postępo-
wała nieuczciwie wobec klien-
tów i swojej firmy. Jej ofiarą mo-
gło paść znacznie więcej osób - 
mówi nasz rozmówca. 

 - Czytajmy wszystkie umo-
wy dokładnie, a w szczególności 
z sieci komórkowych i pytajmy 
doradców o nawet, te najmniej-
sze wątpliwości, jeżeli czegoś nie 
jesteśmy pewni, nie podpisuj-
my umowy, to uchroni nas od 
wszelkich problemów. Dla mnie 
ostatecznie wszystko dobrze się 
skończyło, choć  zamierzam do-
chodzić roszczeń i odszkodowa-
nia finansowego za poniesione 
krzywdy psychiczne i moralne - 
kończy pan Włodzimierz. 

Jarek Bzowy 
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Święcenia diakonalne Wojtka Koladyńskiego

„Ja płonę jak żywa pochodnia”...
W sobotę, 11 maja 2013 r., o godz. 10:00, w Bazylice Katedralnej pw. św. Jakuba 
w Szczecinie, Ksiądz Biskup Marian Błażej Kruszyłowicz, udzielił święceń dia-
konatu pięciu alumnom Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w 
Szczecinie. W grupie tej był także Wojciech Koladyński z Nowogardu. 

Na uroczystość do Bazyliki 
udała się też liczna grupa no-
wogardzian , rodzina,  znajo-
mi, koleżanki i koledzy nasze-
go kleryka ze szkolnej ławy. 
Oto co powiedział, już diakon, 
Wojciech Koladyński  naszej  
gazecie...

 - Są sytuacje, o których moż-
na mówić dużo i długo. Są też 
wydarzenia, wobec których po 
prostu brak słów. Tak jest wła-
śnie ze święceniami diakona-
tu. Kiedy leżałem na katedral-
nej posadzce, podczas Litanii do 

wszystkich świętych, czułem jak 
niebo się otwiera, łzy mieszały 
się z uśmiechem, czułem wiel-
kie wsparcie tylu osób - szczęście 
naprawdę nieopisane. Piękne, że 
w takich wydarzeniach nie je-
stem sam, ale te najpiękniejsze 
chwile życia mogę dzielić z tymi, 
których kocham, którzy są mi 
bardzo bliscy. Wciąż nucę słowa 
Edyty Bartosiewicz: „i tak za-
czyna się ta nieprawdopodobna 
historia, choć ostrzegali mnie, ja 
płonę jak żywa pochodnia”... 

Zatem pozostawiamy to wy-

jątkowe  zdarzenie bez zbęd-
nych słów. Dodajmy tylko, że 
uroczystość sobotnia była jed-
ną z ostatnich prowadzonych 
przez biskupa pomocnicze-
go Błażeja Mariana Kruszy-
łowicza, który  przechodzi z 
końcem maja na emeryturę, a 
dziękczynienie za jego posługę 
( biskup pomocniczy w Szcze-
cinie od 1989 roku) odbędzie 
się w szczecińskiej katedrze  20 
maja, o godzinie 18:00

Redakcja
Zdjęcia: Mateusz Tschech Diakon Wojciech Koladyński posługuje przy ołtarzu

Podczas uroczystości w bazylice katedralnej - na pierwszym planie rodzina Koladyńskich

 PRZEDSZKOLE nr 4

Mamy nowy plac zabaw….
Dnia 13 maja oddano do użytku nowy zestaw do ćwiczeń firmy FIOR  z Wrocła-
wia. To przedsięwzięcie całego personelu, dyrekcji oraz Rady Rodziców. Nowy 
plac zabaw w całości został sfinansowany z pozyskania środków zewnętrznych.

Drewniany plac zabaw jest 
barwny, a także posiada wiele 
różnorodnych elementów do za-
bawy. Spełnia on również okre-
ślone wymogi jakościowe zwią-
zane z bezpieczeństwem. Funk-
cją takiego placu zabaw jest ko-
rzystny wpływ na rozwój psy-
choruchowy dziecka. Posiada 
on sporo elementów do zabawy 
z których można korzystać na 
wiele sposobów, dlatego taka za-
bawa od wczesnych lat pobudza 
wyobraźnię i rozwija kreatyw-
ność . Różnego rodzaju dra-
binki, elementy wspinaczkowe 

wpływają na odpowiednią ko-
ordynację ruchową dziecka. Na-
tomiast belki balansujące, wspo-
magają prawidłową równowagę. 
Ponadto dzieci uczą się wielu 
zachowań społecznych. Dla nas 
dorosłych najważniejsze jest za-
dowolone i uśmiechnięte dziec-
ko.

inf. własna

 Dyrektor Przedszkola nr 4, 
Elżbieta Majchrzak oraz Rada 

Pedagogiczna Przedszkola  
składają  serdeczne 

podziękowania: pani Marcie 
Przybyłek - Kowalczyk, oraz 

państwu Agnieszce i Maciejowi 
Dziekanowskim  za udział w 
projekcie powstania nowego 

placu zabaw.                                

Świat w księgach zapisany
w słowach wyrażony

Wyobraźnią ogarnięty
Świat ten pięknie się kłania

Pani Zofii Pilarz
w dniu imienin

redakcja DN

ŻyCZENiA
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TRAnsMisJE sPORTOwE:
Liga Europejska, środa godz. 20:45
Benfica Lizbona - Chelsea Londyn
T-Mobile Ekstraklasa, piątek godz. 18:00
Ruch Chorzów - Pogoń Szczecin
Piątek 17 maja, start transmisji od 17:00 
(główna walka około godz. 19:45)
Gala bokserska „The One Will Stand”
Andrzej Wawrzyk - Alexandr Powietkin 
Andrzej Wawrzyk będzie walczył o mistrzo-

stwo świata federacji World Boxing Association 
w wadze ciężkiej z Rosjaninem Aleksandrem 
Powietkinem. 25-letni Wawrzyk będzie piątym 
polskim pięściarzem, który stanie przed szan-
są zdobycia pasa mistrzowskiego w tej katego-
rii. Wcześniej bez powodzenia rywalizowali An-
drzej Gołota, Albert Sosnowski, Tomasz Ada-
mek i Mariusz Wach. To wielkie wyróżnienie 
i docenienie polskiego pięściarza, który w tak 
młodym wieku otrzymuje ogromną szansę.   

wyDARZEniA KulTuRAlnE:
Już w piątek 17 maja, to Wy będziecie se-

lekcjonerami muzyki w Kulturalnej! Zabawa 
polega na tym, że przynosicie nagraną na pły-
tę (płyta w formacie audio!) muzę, którą chce-
cie usłyszeć. Przyjmujemy tylko dobrą mu-
zykę! Nie bierzcie disco-polo i hitów prosto z 
list przebojów! To nic nie kosztuje! Możecie za 
darmo bawić się przy swojej muzyce! Ponadto, 
Wasz pobyt w 3K umili Beder, który sięgnie po 
czarną muzykę, możecie spodziewać się soul, 
funky, bangers, reggae.

W sobotę 18 maja, zagra DJ Najtlajf, rezy-
dent kultowego szczecińskiego City Hall, Walk 
This Way- zamiesza na parkiecie serwując so-
lidną dawkę Funku, Nu:Funku, Funky Breaks, 
Ghetto Funku, Disco, Soulu, a dla najbardziej 
wytrwałych o świcie pożegna pobudzającymi 
drum`n`bassami.

Wszystkich serdecznie zapraszamy !!!
Klubokawiarnia Kulturalna

Wypalanie traw i zagrożone lasy 

czyli: „Pogoda pożarowa”
Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie, to okresy w których 
wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Spowodowane jest to, nieste-
ty, wypalaniem traw i pozostałości roślinnych. Czas wiosny/lata, to wzmożona 
praca również dla leśników, tak zwana „pogoda pożarowa”, czyli mało opadów 
i wysokie temperatury, wystarczy do tego dodać źródło ognia i pożar gotowy.

Obszary zeszłorocznej wy-
suszonej roślinności, która ze 
względu na występujące w tym 
czasie okresy wegetacji stanowi 
doskonałe podłoże palne, co w 
zestawieniu z dużą aktywnością 
czynnika ludzkiego w tym sekto-
rze, skutkuje gwałtownym wzro-
stem pożarów. Za ponad 94% 
przyczyn ich powstania odpo-
wiedzialny jest człowiek, nadal 
bowiem od pokoleń wśród wie-
lu rolników panuje przekona-
nie, że spalenie trawy spowoduje 
szybszy i bujniejszy odrost mło-
dej trawy, a tym samym przynie-
sie korzyści ekonomiczne. Nic 
bardziej błędnego. Ziemia wy-
jaławia się, zahamowany zosta-
je bardzo pożyteczny, naturalny 
rozkład resztek roślinnych, oraz 
asymilacja azotu z powietrza. 
Do atmosfery przedostaje się 
szereg związków chemicznych 
będących truciznami zarówno 
dla ludzi, jak i zwierząt. Od pa-
lącego się poszycia gleby, zapa-
leniu ulega podziemna warstwa 
torfu, który może zalegać nawet 
do kilkunastu metrów w głąb. Są 
to pożary długotrwałe (nawet 
do kilku miesięcy) i wyjątkowo 
trudne do ugaszenia. Ponadto w 
przypadku, gdy zwykła łąka po 
pożarze regeneruje się przez kil-
ka lat, to pokłady torfu potrze-
bują na to kilku tysięcy lat. Trze-
ba pamiętać, że po zimie trawy 
są wysuszone i palą się bardzo 

szybko. W rozprzestrzenianiu 
ognia pomagają także powiewy 
wiatru. W przypadku gwałtow-
nej zmiany jego kierunku, po-
żary bardzo często wymykają się 
spod kontroli i przenoszą na po-
bliskie lasy i zabudowania. Nie-
jednokrotnie w takich pożarach 
ludzie tracą dobytek całego ży-
cia. Występuje również bezpo-
średnie zagrożenie dla zdrowia i 
życia ludzi. Co roku w pożarach 
wywołanych wypalaniem traw 
giną ludzie, w tym podpalacze, 
przypadkowe osoby oraz straża-
cy. Wypalanie traw, to także bar-
dzo duże zagrożenie dla lasów. 
Z uwagi na znaczne zalesienie 
niektórych województw, tereny 
upraw rolniczych i leśnych dość 
często ze sobą sąsiadują, a czasa-
mi wręcz przenikają się. Ogień 
z nieużytków niejednokrotnie 
przenosi się na obszary leśne, 
niszcząc bezpowrotnie bezcenne 
drzewostany, które po pożarze 
odradzają się przez wiele dzie-
siątek lat. Wypalanie traw jest 
niedozwolone! Określa to m.in. 
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 
r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 
2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. 
zm.), art. 124. „Zabrania się wy-
palania łąk, pastwisk, nieużyt-
ków, rowów, pasów przydroż-
nych, szlaków kolejowych oraz 
trzcinowisk i szuwarów”. Art. 
131: „Kto...wypala łąki, pastwi-
ska, nieużytki, rowy, pasy przy-

drożne, szlaki kolejowe, trzci-
nowiska lub szuwary…- podle-
ga karze aresztu albo grzywny”.  
Art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 
września 1991 r. o lasach (Dz. U. 
z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. 
zm.); „w lasach oraz na terenach 
śródleśnych, jak również w odle-
głości do 100 m od granicy lasu, 
zabrania się działań i czynności 
mogących wywołać niebezpie-
czeństwo, a w szczególności: - 
rozniecenia poza miejscami wy-
znaczonymi do tego celu przez 
właściciela lasu lub nadleśni-
czego, -korzystania z otwartego 
płomienia, -wypalania wierzch-
niej warstwy gleby i pozostałości 
roślinnych”. Pożary nieużytków, 
z uwagi na ich charakter i za-
zwyczaj duże rozmiary, angażują 
znaczną liczbę sił i środków stra-
ży pożarnych. Każda interwen-
cja, to poważny wydatek finan-
sowy. Strażacy zaangażowani w 
akcję gaszenia pożarów traw, łąk 
i nieużytków, w tym samym cza-
sie mogą być potrzebni do rato-
wania życia i mienia ludzkiego 
w innym miejscu. Może się zda-
rzyć, że przez lekkomyślność lu-
dzi nie dojadą z pomocą na czas 
tam, gdzie będą naprawdę nie-
zbędni - mówi Zastępca Komen-
danta Powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej w Goleniowie  
mł. bryg. mgr inż. Arkadiusz 
Skrzypczak.  Pożary traw powo-
dują również spustoszenie dla flo-

ry i fauny. Niszczone są miejsca 
lęgowe wielu gatunków gnieżdżą-
cych się na ziemi i w krzewach. 
Palą się również gniazda już za-
siedlone, a zatem z jajeczkami 
lub pisklętami. Dym uniemożli-
wia pszczołom i trzmielom obla-
tywanie łąk. Owady giną w pło-
mieniach, co powoduje zmniej-
szenie liczby zapylonych kwiatów, 
a w konsekwencji obniżenie plo-
nów roślin. Giną zwierzęta do-
mowe, które przypadkowo znaj-
dą się w zasięgu pożaru. Doty-
czy to również dużych zwierząt 
leśnych, takich jak sarny, jelenie 
czy dziki. Płomienie niszczą miej-
sca bytowania zwierzyny łownej, 
m.in. bażantów, kuropatw, zaję-
cy, a nawet saren. W płomieniach 
lub na skutek podwyższonej tem-
peratury ginie wiele pożytecznych 
zwierząt kręgowych: płazy- żaby, 
ropuchy, jaszczurki, ssaki - krety 
ryjówki, jeże, zające, lisy, borsuki, 
kuny, nornice, badylarki, ryjówki 
i inne drobne gryzonie - kończy 
A. Skrzypczak. Jak to się ma do 
zabezpieczenia przed pożarami 
terenów leśnych? W okresie wio-
sna/lato prawdopodobieństwo 
wystąpienia pożaru w lesie jest 
nieporównywalnie większa, niż 
w np. okresie zimowym. Wynika 
to z warunków, jakie się tworzą 
w przyrodzie (marzec, kwiecień 
i maj); brak młodej roślinności 
zielonej, pozostałe suche trawy z 
roku ubiegłego, tak zwana „po-
goda pożarowa”, czyli mało opa-
dów i wysokie temperatury, a do 
tego źródło ognia i pożar goto-
wy. Nadleśnictwo w związku z 
powyższym, musi odpowiednio 
przy pomocy specjalnych narzą-

dzi, w taki sposób zabezpieczyć 
lasy, aby możliwość wystąpienia 
pożaru była jak najmniejsza, a 
jeśli już wystąpi, szybko zloka-
lizować miejsce pożaru i przy 
pomocy straży pożarnej ugasić. 
Czas wiosny/lata, to wzmożo-
na praca, dyżurowanie leśników, 
poza tym ciągły monitoring te-
renów leśnych za pomocą kamer 
przemysłowych, dostrzegalni 
oraz patroli lotniczych i naziem-
nych. Dzięki specjalnemu sys-
temowi obserwacji, współpracy 
sąsiednich nadleśnictw, odpo-
wiedniego reagowania, Nadle-
śnictwo jest w stanie szybko zlo-
kalizować miejsce pożaru. O to 
ile pożarów odnotowało Nadle-
śnictwo Nowogard, zapytaliśmy 
jednego z pracowników. Na te-
renie Nadleśnictwa Nowogard w 
roku ubiegłym wystąpiły 4 poża-
ry lasów, o łącznej powierzchni 
około jednego hektara. Jeden po-
żar powstał w wyniku awarii sys-
temu hamulcowego transportu 
kolejowego, drugi drogowego, a 
pozostałych dwóch przyczyn po-
wstania nie ustalono. Oprócz po-
żarów wystąpiły dwa zagrożenia 
dla lasów w wyniku palących się 
nieużytków, ugaszone w odległo-
ści 5 m od lasu - komentuje Ra-
fał Maruszewski z Nadleśnictwa 
Nowogard. W 2012 roku na tere-
nie gminy Nowogard odnotowa-
no 38 pożarów spowodowanych 
wypalaniem traw. Mimo, że wio-
sna niedawno się zaczęła, w 2013 
roku do chwili obecnej Straż Po-
żarna odnotowało już 16 takich 
przypadków.

opr. KR
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Arena Berserkerów w Goleniowie

Spełniliśmy marzenie Kuby
11 maja w Goleniowie odbyła się gala MMA „Arena Berserkerów Reaktywacja”, a dzień wcześniej ważenie zawodników. Z inicjatywy 
Dziennika Nowogardzkiego, popartej przez organizatorów wydarzenia (Starostwo Powiatowe w Goleniowie) i Fundacji „Anioły Spor-
tu”, w imprezie jako gość specjalny uczestniczył 7 letni mieszkaniec Nowogardu, Kuba Wójcik, zmagający się z ciężką chorobą. W ten 
sposób udało się spełnić największe marzenie chłopca.  

Kubuś boryka się z proble-
mami zdrowotnymi, urodził się 
z przepukliną oponowo-rdze-
niową, rozszczepem kręgosłu-
pa oraz wrodzonym wodogło-
wiem. Dodatkowo stwierdzono 
u niego zwichnięcie prawego sta-
wu biodrowego oraz stopy „koń-
sko-szpotawe”. Pomimo licznych 
zabiegów i operacji, przez któ-
re przeszedł Kuba, syn Ewy i To-
masza Wójcik nie może chodzić. 
Jednego Kubusiowi nie moż-
na odmówić - charakteru, któ-
ry kształtuje jego pasja. Otóż 7 
letni Kuba jest fanem... sportów 
walki. Uwielbia Wrestling (ame-
rykańskie zapasy) oraz mieszane 
sztuki walki, zatem gdy okazało 
się, że 11 maja Goleniów będzie 
gospodarzem gali MMA- Dzien-
nik Nowogardzki wyraził chęć 
spełnienia marzenia Kuby, jakim 
jest obejrzenie walk na żywo. W 
związku z tym poprosiliśmy o 
pomoc Starostwo Powiatowe w 
Goleniowie, zainteresowania ak-
cją nie krył w-ce starosta Tomasz 
Kulinicz, więc pozostało ustalić 
tylko szczegóły. Wspólnie podję-
to decyzję, że gala sportów walki 
może okazać się zbyt brutalna dla 
psychiki siedmiolatka, więc Ku-
buś został zaproszony na odby-
wające się dzień wcześniej oficjal-
ne ważenie zawodników. Ważenie 
rozpoczęło się o godzinie 15:00 
przy ul. Dworcowej 9 na I pię-
trze Centrum Handlowego Mini 
Parku w Goleniowie, Kuba zjawił 
się tam w towarzystwie rodziców. 
Jeszcze przed rozpoczęciem cere-
monii doszło do spotkania Kuby 
z Tomaszem Kuliniczem, który 
był pod wrażeniem pasów mi-
strzowskich, które przywiózł ze 

sobą siedmiolatek. Wicestarosta 
poinformował również rodziców, 
że jeśli Kuba zechce, to będzie 
mógł wziąć udział w sobotniej 
gali, co było wspaniałą wiadomo-
ścią dla młodziutkiego fana tego 
sportu. Podczas ceremonii waże-
nia, odbyło się również losowanie 
par I rundy walk w wadze śred-
niej, rywali losował Kuba, dzięki 
czemu miał wpływ na przebieg 
goleniowskiej gali. Mieszkaniec 
Nowogardu miał możliwość po-
rozmawiania z uczestnikami oraz 
zrobienia wspólnych fotografii, 
na koniec otrzymał również ko-
szulkę sponsora podpisaną przez 

wszystkich uczestników gali. Ce-
remonia ważenia zawodników  
na pewno pozostawi w pamięci 
Kuby niezapomniane wrażenia, 
nie inaczej z pewnością, będzie ze 
wspomnieniami z sobotniej gali. 
W hali widowiskowo-sportowej 
KRS „Fala” siedmiolatek zjawił 
się z ojcem. 

Kuba jest bardzo zadowolony, 
ma bardzo pozytywne wrażenia. 
W sobotę obejrzeliśmy pierwsze 
trzy walki i wróciliśmy do domu, 
ale nie dlatego, że Kuba czuł się 
niekomfortowo, po prostu było już 
późno i czuł się zmęczony. Wal-
ki które oglądał kończyły się efek-
townie przed czasem, więc było 
na co popatrzeć i Kuba bardzo się 
cieszy, że mógł wziąć udział w tej 
gali. Zapowiedział nam również, 
że jeśli w przyszłości w okolicach 
Nowogardu będzie się odbywać 
podobna gala, to również będzie 
chciał być obecny na trybunach. 

- podsumowuje ojciec Kubusia, 
Tomasz Wójcik. 

Z kronikarskiego obowiązku 
podajemy rezultaty walk, biorąc 
pod uwagę, że całe wydarzenie 
cieszyło się dużym zainteresowa-
niem wśród mieszkańców Nowo-
gardu, którzy byli również obec-
ni na widowni. W walce wieczo-
ru Maciej Różański z Berserkers 
Team pokonał w drugiej run-
dzie Uzbeka Makhmuda Mura-
dova. W walkach ćwierćfinało-
wych turnieju w wadze średniej, 
Ireneusz Ziółkowski pokonał 
przez poddanie Alexeya Rypalo-
va, również przez poddanie zwy-
ciężyli Dominik Chmiel w walce 
z Michałem Ostrowskim oraz Si-
lvio Dahms z Robertem Hattle. 
Natomiast w ostatnim ćwierć-
finale Kamil Roszak, pokonał 
przez jednogłośną decyzję Paw-
ła Krawczuka. W półfinale Irene-
usz Ziółkowski skrzyżował ręka-
wice z Dominikiem Chmielem, 
w 2 rundzie za sprawą kopnięcia 
w wątrobę przez TKO walkę wy-
grał Ziółkowski. W drugim pół-
finale Kamil Roszak uporał się z 
Silvio Dahmsa w 2 rundzie, pod-
dał rywala wykonując duszenie 
zza pleców. Zwycięzcy półfina-
łu zmierzą się w finale rywali-
zacji na kolejnej gali. Odbyły się 
również 3 walki rezerwowe tur-
nieju w wadze średniej. Wszyst-
kie zakończyły się przez podda-
nia przeciwników, Mateusz Sa-
blik pokonał Rafała Jędrzejczyka, 
Marcel Wojtalewicz uporał się z 
Markiem Sandrakułą, natomiast 
Michał Krajewski okazał się lep-
szy od Marcina Mazurka.     

KR
Wspólne zdjęcie Kuby z fighterami biorącymi udział w goleniowskiej gali MMA

Spotkanie Tomasza Kulinicza z siedmiolatkiem z Nowogardu- mistrzow-
skie pasy Kuby na każdym robiły wrażenie

Kuba z Mateuszem Sablikiem, który podczas gali wygrał w walce rezerwo-
wej

Kuba wylosował pary ćwierćfinałowego turnieju w wadze średniej, tym 
samym miał ogromny wpływ na przebieg rywalizacji
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Świt wygrywa w Nowogardzie

Awans się oddala
W sobotę (11 maja) o godzinie 16:00 na stadio-
nie w Nowogardzie, Pomorzanin podejmował 
zespół lidera- Świt Skolwin. Kibice byli świad-
kami szybkiego meczu, który był przepełniony 
groźnymi akcjami z obu stron. Niestety po ostat-
nim gwizdku sędziego, to goście cieszyli się ze 

zdobycia 3 punktów, a awans Pomorzanina do IV ligi zdaje się oddalać…
Pomorzanin nowogard – Świt skolwin 1:2 (1:1) `32 Gracjan Wnuczyński
Skład: Mateusz Krupski – Konrad Winczewski, Michał Soska (c), Natan Wnuczyński, Paweł Łu-

czak – Maciej Dobrowolski, Gracjan Wnuczyński, Dominik Wawrzyniak, Dawid Langner, Adam 
Tomaszewski – Maciej Gołdyn; zmiany: Krystian Miklas, Kamil Lewandowski, Sylwester Bednarek, 
Marcin Skórniewski.

Pomorzanin przegrywa mecz 
z liderem i komplikuje sobie 
sytuację, choć równie dobrze 
po ostatnim gwizdku sędzie-
go, to gospodarze mogli scho-
dzić z boiska jako zwycięzcy. 
Pierwszą „setkę” stworzyli so-
bie goście. Po dośrodkowaniu 
z prawej strony piłka trafia na 
głowę do niepilnowanego w 
„piątce” napastnika Świtu, któ-
ry skierował ją do bramki, ale 
świetną instynktowną inter-
wencją popisał się Krupski. W 
32 minucie Pomorzanin obej-
muje prowadzenie. W środ-
ku pola o piłkę powalczył Do-
browolski, ta trafiła do Waw-
rzyniaka, który długo się nie 
zastanawiając, zagrał między 
obrońców do Gracjana Wnu-
czyńskiego. Pomocnik Pomo-
rzanina przedłużył sobie po-
danie, wyprzedził defensorów 
gości, i w sytuacji sam na sam 
dał prowadzenie swojej druży-
nie. Chwilę potem gospodarze 

mogli dobić rywali. Paweł Łu-
czak popisał się dalekim wrzu-
tem z autu, i posłał futbolów-
kę na bliższy słupek do Goł-
dyna, ten przedłużył podanie i 
po zamieszaniu piłka trafiła do 
Gracjana Wnuczyńskiego, któ-
ry nie wiele się pomylił strzela-
jąc z pola karnego. W 43 minu-
cie wielki pech Konrada Win-
czewskiego… Prawą stroną su-
nie kolejny atak gości, pomoc-
nik ze Skolwina dośrodkowuje, 
a Konrad Winczewski stara się 
zablokować tą próbę, nieste-
ty piłka trafia go w nogę i pe-
chowo odbija się od ręki uła-
twiając interwencję, werdykt 
mógł być jeden- rzut karny. 
Jedenastkę pewnie wykonu-
je zawodnik Świtu strzelając 
nad rękoma Krupskiego, który 
wyczuwa intencję strzelca i na 
przerwę zespoły schodzą przy 
wyniku 1:1. Po zmianie stron 
jako pierwsi zagrozili gospo-
darze. Maciej Gołdyn sprytnie 

uderzył z rzutu wolnego, piłka 
odbiła się tuż przed bramka-
rzem, który nie zdołał jej opa-
nować- dobitka Soski była jed-
nak nieskuteczna. W odpowie-
dzi dośrodkowanie po stałym 
fragmencie gry w wykonaniu 
gości, strzał głową, i Łuczak 
wybija piłkę z linii bramkowej. 
W 70 minucie goście przepro-
wadzają akcję na wagę 3 punk-
tów. Defensorzy Pomorzani-
na za krótko wybijają piłkę, z 
tego rodzi się groźna sytuacja, 
3 szybkie podania i napastnik 
gości z najbliższej odległości 
kieruje futbolówkę do bramki, 
czym wywołuje euforię radości 
na swojej ławce rezerwowych. 
Świt idzie za ciosem, strzał z 
16 metrów i poprzeczka- pił-
ka trafia do kolejnego zawod-
nika gości, który minimalnie 
pudłuje. Pomorzanin się otrzą-
sną i rzucił do odrabiania strat. 
Z około 22 metrów ponownie 
celnie z rzutu wolnego ude-
rzył Gołdyn, tym razem mie-
rzył pod poprzeczkę, bramkarz 
gości ładnie obronił futbolów-
kę do której dopadł jeszcze 
Miklas, który czując obrońcę 
na plecach, próbował wymu-
sić rzut karny- bezskutecznie. 
W końcówce meczu najlepszą 
okazję do wyrównania marnu-
je Lewandowski, który po do-
środkowaniu na „aferę” w wy-
konaniu Tomaszewskiego, ład-
nie opanował piłkę i stojąc 7-8 
m od bramkarza oddał strzał, 
niestety obroniony przez gol-
kipera gości, który zasłużył na 
spore brawa za swój występ. 
To trzeci mecz z rzędu Pomo-
rzanina bez zwycięstwa i choć 
jeszcze trochę kolejek pozosta-
ło do końca sezonu, to można 
mieć sporo obaw o awans do 
IV ligi. W sobotę Pomorzanin 
jedzie do 14 zespołu w tabeli- 
Iskierki Szczecin-Śmierdnica. 
Jeśli nie wygrać tam- to gdzie?

KR    

23 kolejka:
Stal Lipiany - Klon Krzęcin   6:0
Odrzanka Radziszewo - Unia Dolice  3:1
Polonia Płoty - Ina Ińsko     2:0
Pomorzanin nowogard - Świt skolwin  1:2
Odra Chojna - Victoria Przecław  2:1
Piast Chociwel - Zorza Dobrzany  0:2
Rega Trzebiatów - Iskierka Szcz.-Śmierd. 0:4
Morzycko Moryń - Ehrle Dobra Szcz.  0:0

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Świt Skolwin 22 44 38 20 13 5 4
2 Odrzanka AN-MAR Radziszewo 22 44 35 20 13 5 4
3 Pomorzanin Nowogard 21 40 35 19 11 7 3
4 Odra Chojna 21 40 47 23 13 1 7
5 Zorza Dobrzany 22 37 34 27 10 7 5
6 Piast Chociwel 22 36 29 18 10 6 6
7 Morzycko Moryń 22 35 53 39 10 5 7
8 Unia Dolice 22 31 49 39 10 1 11
9 Victoria Przecław 22 30 30 34 8 6 8
10 Stal Lipiany 22 29 43 38 8 5 9
11 Polonia Płoty 22 29 45 41 9 2 11
12 Ina Ińsko 22 29 26 30 8 5 9
13 Klon Krzęcin 22 28 35 63 9 1 12
14 Iskierka Szczecin - Śmierdnica 22 24 32 32 7 3 12
15 Ehrle Dobra Szczecińska 22 9 25 63 2 3 17
16 Rega Trzebiatów 22 6 13 63 0 6 16

Pomorzanin ii wygrywa ze Zniczem

A Klasa coraz bliżej
W sobotę (11 maja) na stadionie w Wysokiej Ka-
mieńskiej, Pomorzanin II Nowogard walczył z tam-
tejszym Zniczem. Obyło się bez niespodzianki i li-
der wygrywa 0:2. Do końca sezonu już tylko 4 spo-
tkania i tylko katastrofa pozbawi „rezerwowych” 
awansu do A Klasy.

Znicz wysoka Kamieńska – Pomorzanin 
ii nowogard 0:2 (0:0) `Jarosław Kaczmarek, 
`Max Pokorski

Skład: Krzysztof Haberski – Maciej Grzejsz-
czak, Krzysztof Domanowski (c), Jarosław Fi-
jałkowski, Tomasz Wąsik – 
Jarosław Kaczmarek, Tomasz 
Łysiak, Sławomir Połatyński, 
Marek Podbiegło – Michał 

Cyran, Max Pokorski; zmiany: Rafał Podbiegło, 
Przemysław Laszkiewicz, Tomasz Szafran.

Drugi zespół Pomorzanina 
w sobotę udowodnił, że remis 
z Bałtykiem Międzywodzie, 
to tylko wypadek przy pracy. 
W meczu ze Zniczem piłka-
rze z Nowogardu prezentowa-
li się lepiej, jednak duży wkład 
w to zwycięstwo miał również 
Krzysztof Haberski, który kil-
ka razy ratował swój zespół z 
opresji. Pierwsza połowa za-
kończyła się bezbramkowym 
remisem, po zmianie stron li-
der wziął się do pracy i przy-
niosło to pierwsze trafienie. 
Idealnym dośrodkowaniem 
popisał się Maciej Grzejszczak, 
którego podanie- na gola po 
strzale głową, zamienił Jaro-
sław Kaczmarek. Po tej bram-
ce o wiele łatwiej grało się go-
ściom, Znicz rzucił się do od-
rabiania strat, co pozwoliło 
Pomorzaninowi grać z kontry. 
Po jednej z nich w dogodnej 
sytuacji znalazł się Michał Cy-
ran, który został sfaulowany w 
polu karnym i sędzia wskazał 
na „wapno”. Piłkę na jedena-

stym metrze ustawił sobie To-
masz Szafran, który wcześniej 
pojawił się na boisku. Jego 
strzał zdołał obronić golkiper 
gospodarzy, jednak był bez-
radny wobec dobitki Maxa Po-
korskiego, który w ten sposób 
ustalił wynik meczu na 0:2. 
Na duże pochwały zasługuje 
młody piłkarz drugiego zespo-
łu Tomasz Łysiak, który dwo-
ił się i troił na pozycji pomoc-
nika, rywale aby go powstrzy-
mywać, zaostrzyli grę przez co 
mocno poobijali juniora z No-
wogardu. Wygląda na to, że o 
awans walczą już tylko dwa ze-
społy, gdyż Przybiernów nie-
spodziewanie uległ na wła-
snym boisku Zalewowi Step-
nica 1:4. Jeśli w dalszym cią-
gu nowogardzcy piłkarze oraz 
Prawobrzeże Świnoujście będą 
wygrywać swoje mecze, to de-
cydująca o losach awansu bę-
dzie przedostatnia kolejka, 
wówczas do Nowogardu przy-
jadą piłkarze ze Świnoujścia.

KR

14 kolejka:
Gar./Polonia II Mechowo - Huragan Wierzchosław  8:1
Pomorzanin II Przybiernów - Zalew Stepnica  1:4
Zieloni Wyszobór - Prawobrzeże Świnoujście  0:7
Znicz wysoka Kamieńska - Pomorzanin ii nowogard 0:2
Bałtyk Międzywodzie - Jastrząb Łosośnica   2:0

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Pomorzanin II Nowogard 14 35 44 11 11 2 1
2 Prawobrzeże Świnoujście 14 31 47 25 10 1 3
3 Pomorzanin II Przybiernów 14 28 40 27 9 1 4
4 Zalew Stepnica 14 22 39 27 7 1 6
5 Jastrząb Łosośnica 14 20 37 23 6 2 6
6 Znicz Wysoka Kamieńska 14 18 27 31 5 3 6
7 Bałtyk Międzywodzie 14 17 23 45 5 2 7
8 Gardominka/Polonia II Mechowo 14 16 42 47 5 1 8
9 Huragan Wierzchosław 14 9 20 50 3 0 11
10 Zieloni Wyszobór 14 7 17 50 2 1 11
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SKUP ZBOŻA  
W REDLE

żyto, pszenżyto
szybka płatność

tel. 603 055 292

solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABinET KOsMETyCZny 
”WICHEREK”

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

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

Promocyjne  
zestawy obiadowe 12 zł

WTOREK 14.05
Zupa ogórkowa
Kotlet schabowy, panierowany, 
ziemniaki surówka
ŚRODA 15.05
Barszcz ukraiński
Szynka w ciemnym sosie, ziem-
niaki, surówka
CZWARTEK 16.05
Zupa z fasolki szparagowej
Kotlet devolajle, ziemniaki, su-
rówka
PIĄTEK 17.05
Czerwony barszczyk
Krokiety z kapustą i pieczarkami

tel. 91 392 24 24

DLA PAŃ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ 

z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia 

11 maja 2013r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne 
do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Pu-

bliczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.00 
tel.91 3921356 wew. 122, oraz u Lidii Bogus tel.505393636 po 
godz.14-ej.

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam prezes Fundacji Lidia Bogus

Zapraszamy Panie rocznik 1963, ponieważ w tym roku po raz 
pierwszy nabyły uprawnienia do bezpłatnych badań mammo-
graficznych finansowanych z NFZ

  Chrześcijańskie Centrum Pomocy
Agenda Zboru Kościoła  Ewangelicznych Chrześcijan w nowogardzie

DySTRyBUCJA ŻyWNOŚCi
Dla podopiecznych OPS

z terenów wiejskich Gminy Nowogard
Środa       15 maj 2013  10:00 – 15:00 
Czwartek  16 maj 2013  9 : 00 – 15:00 
Piątek  17 maj 2013      9:00 do wyczerpania zapasów
Zapraszamy do siedziby przy 700-Lecia 14 w podwórzu 

ZBK  z aktualnym skierowaniem z OPS-u oraz potwierdzoną  
ilością osób w rodzinie i dokumentem tożsamości.

w imieniu Zboru  Pastor Cezary Komisarz

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

Pożar w Dargomyślu 

7 jednostek straży gasiło pożar 
Pożar w Dargomyślu. W czwartek (25.04.2013) 

w miejscowości Dargomyśl doszło do pożaru 
domu parterowego, w którym mieszkały cztery 
rodziny. W akcji gaśniczej udział brało 7 jedno-
stek straży pożarnej. 

Pomoc na rzecz poszkodowanych można udzie-
lać na konto: Bank Spółdzielczy w Goleniowie  
O/Łobez 22 9375 1038 2600 2639 2000 0030.

Rozwiązanie krzyżówki nr 33 - Gry i zabawy Ludu Polskiego
Teresa Januszonek, Andżelika Nizio, Barbara Bartosik, Teresa Czar-

necka, Andrzej Leszczyński, Danuta Borowik, Halina Szwal, Jolanta 
Gruszczyńska, Krystyna Zawidzka, Halina Stefańska, Zofia Kraszew-
ska, Urszula Kaczmarek, Pelagia Feliksiak, Szczepan Falaciński, Graży-
na Siedlecka, Christiana Syfert

ZWYCIĘZCY: TERESA JANUSZONEK, ANDRZEJ LESZCZYŃ-
SKI, GRAŻYNA SIEDLECKA

Zawody spinningowe z łodzi
Dnia 1 maja 2013 r, na jeziorze Nowogard odbyły się zawody spinningowe z ło-
dzi dla członków Koła Miejsko-Gminnego PZW Nowogard na otwarcie sezonu. 
W rywalizacji brało udział 17 zawodników, których łupem padły 3 szczupaki.

Wynik zawodów:
I miejsce Pietruszewski Arkadiusz – 3680 pkt
II miejsce Luberadzki Ładysław – 1680 pkt
III miejsce Lisowski Zygmunt – 1300 pkt
Zwycięzca zawodów uhonorowany został pu-

charem oraz nagrodą rzeczową, pozostali laureaci 
otrzymali również nagrody w postaci sprzętu węd-
karskiego.

Zawody obsługiwali:
Jan Leśniewski – sędzia główny; Edward Paszkie-

wicz – Prezes Koła; Wiatr Włodzimierz- Sekretarz



14-16.05.2013 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

13

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

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

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

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

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

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

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

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Morfeusz - 91 577 66 85

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

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

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól
ul. Zielona 2  - 666 135 133

40 wyścig po ziemi kluczborskiej i oleskiej

Komisarek poza podium
W dniach 3-5 maja w Kluczborku (woj. opolskie) odbył się już 40 Międzynaro-
dowy Wyścig Kolarski Juniorów Młodszych po ziemi Kluczborskiej i Oleskiej. 
Nowogard reprezentował Remigiusz Komisarek, który wystartował w 4 etapach. 
Niestety nie udało mu się stanąć na podium w żadnym z nich, kolarz „Chrabąsz-
czy” najbliżej był w 3 etapie w którym zajął 7 miejsce.

Po pierwszym etapie rozgry-
wanym na dystansie 83 km, 
Komisarek uplasował się na 16 
pozycji spośród 125 sklasyfi-
kowanych zawodników. Tego 
dnia pogoda nie rozpieszcza-
ła zawodników, gdyż ci musieli 
rywalizować w strugach desz-
czu. Następnego dnia odbyła 
się jazda indywidualna na czas 
na dystansie 9,5 km. W tym 
przypadku zawodnik z Nowo-
gardu nie wypadł równie do-
brze. Czas który uzyskał 14 mi-
nut i 12 sekund był o minutę i 
17 sekund gorszy od zwycięzcy 
tego etapu Ivana Shevchuka z 

klubu Ukraine Lviv. Remigiusz 
Komisarek zajął dopiero 54 
miejsce na 125 zawodników, 
przez co w klasyfikacji general-
nej po II etapach, spadł z 16 na 
37 miejsce. Jazda na czas od-
była się o godzinie 9:00, nato-
miast o 15:00 na trasie Byczyna 
- Wołczyn o dystansie 73,5 km 
rozgrywany był III etap wyści-
gu. Remigiusz Komisarek po-
drażniony słabym występem 
w jeździe na czas, pojechał już 
na miarę swoich możliwości i 
niewiele zabrakło, aby stanął 
na podium. Zawodnik „Chra-
bąszczy” przyjechał na metę 

jako 7- przegrywając ze zwy-
cięzcą etapu Ivanem Shevchu-
kiem o 10 sekund. Ten udany 
występ „wywindował” Komi-
sarka w klasyfikacji generalnej 
na 28 miejsce. Pozostał już tyl-
ko IV etap wyścigu rozgrywa-
ny 5 maja w Kluczborku na dy-
stansie 80 km. Remigiusz Ko-
misarek w woj. opolskim jeź-
dził w kratkę- udane starty 
przeplatał ze słabymi wynika-
mi. IV etap okazał się najsłab-
szym w wykonaniu Juniora 
młodszego z Nowogardu, któ-
ry uplasował się na 58 miejscu, 
co na zakończenie 3 dniowych 

zmagań dało Komisarkowi 28 
miejsce w całych zawodach. 
Na pierwszych dwóch miej-
scach uplasowali się kolarze z 
grupy Ukraine Lviv- zwyciężył 
Ivan Shevchuk, zaraz za nim 
znalazł się Taras Shevchuk. Na 
najniższym stopniu podium 
stanął zawodnik KKS Ciecha-
nów- Daniel Staniszewski. W 
sumie kolarze po ziemi klucz-
borskiej i oleskiej w ciągu tych 
4 etapów przejechali 246 km, 
przy średniej prędkości wyści-
gu 39,64 km/h. Trzecia dzie-

siątka na 96 sklasyfikowanych 
zawodników w międzynaro-
dowym wyścigu, to nie najgor-
szy wynik, jednak znając am-
bicje reprezentanta „Chrabąsz-
czy” można być pewnym, że na 
zawody jechał po medal. Teraz 
nowogardzcy kolarze myślą już 
o Grand Prix Nowogardu, któ-
re zostanie rozegrane 22 maja 
i będzie imprezą towarzyszącą 
wyścigowi „Bałtyk-Karkono-
sze Tour”.

KR   

Kulturystyka - ME w Mołdawii 

Krzysztof Skryplonek 
tuż za podium
Reprezentant sekcji kulturystyki i fitness Pomorza-
nina Nowogard - Krzysztof Skryplonek, w dniach 
10-13 maja rywalizował w Mołdawii na Mistrzo-
stwach Europy. Mieszkaniec Nowogardu na zawody 
jechał po medal, ostatecznie zajął, to jakże nielubia-
ne przez sportowców - 4 miejsce...

Zawodnik Pomorzanina No-
wogard miał duży „apetyt” na 
medal Mistrzostw Europy, nie-
stety zajął miejsce tuż za po-
dium. Krzysztof Skryplonek 
rywalizował w kategorii do 80 
kg. Czwarte miejsce na 
zawodach tej rangi, to 
naprawdę wielkie osią-
gnięcie, jednak am-
bitny kulturysta z No-
wogardu chciał przy-
wieźć z mistrzostw 
medal. Mistrz Polski, i 
tak swoim startem dał 
sporo radości kolegom 
z sekcji, jak i wszyst-
kim mieszkańcom No-
wogardu, w końcu nie 
codziennie nasi spor-
towcy rywalizują na 
Mistrzostwach Europy. 
W Mołdawii w katego-
rii Open absolutnym 
ME został rywal Skry-
plonka z kategorii do 
80 kg Mahmut Irmak. 
Gratulujemy Krzyszto-

fowi wysokiej 4 pozycji i wie-
rzymy, że reprezentant Nowo-
gardu jeszcze nie raz przyspo-
rzy nam sporo radości.

KR

III etap wyścigu, Remigiusz Komisarek na czele stawki - pierwszy z lewej

Krzysztof Skryplonek na Mistrzostwach Euro-
py w Mołdawii
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NiERUCHOMOŚCi

• Sprzedam mieszkanie 66 m2 III p. 
ul 15 Lutego. 695 425 992

• Studio reklamy Vizart wynajmę 
pow. Reklamową 6,5x3m w No-
wogardzie przy ul. Warszawskiej 
11 od 13.06. tel. 605 522 340

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. Pił-
sudskiego 2a. 602 350 301

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 3. 
604 284 597

• Kupię mieszkanie bezczynszowe/ 
niskoczynszowe, min 3pokojowe, 
60-80m 791443026

• Sprzedam ładne mieszkanie, 2 po-
kojowe na parterze, 58m kw na 
ulicy Racibora I 4 w Nowogardzie. 
Tel. 783 570 060

• Do wynajęcia lokal handlowy. – 
660143840 

• Sprzedam działkę budowlaną o 
pow. 1138 m2 w Żdżarach – 3km 
od Goleniowa + projekt, prąd na 
działce. Cena 59 tys. zł. Tel. 608 
673 811

• sprzedam mieszkanie bezczyn-
szowe 62 m2 z zabudowaniami i 
działką 600 655 365

• Sprzedam mieszkanie w Nowo-
gardzie i Dobrej, tel. 91-3910010, 
607607814

• Dom na wsi 130 m kw. z działką 25 
ar 153 000 zł, tel. 783 534 677

• Sprzedam mieszkanie na wsi. 
Tel. 517 726 665

• Sprzedam działkę ogrodową z al-
tanką nr 461 Nowogard, ul. 15 Lu-
tego, tel. 515 285 619

• Sprzedam pół domu parterowego 
blisko Nowogardu. 530 326 198

• KUPIĘ ZA GOTÓWKĘ OBCIĄŻONE 
NIERUCHOMOŚCI tel. 508 312 261

• Sprzedam lub zamienię na więk-
sze kawalerkę 36 m. kw. tel. 
607 602 839

• Sprzedam 2/3 domu w Jenikowie 
+ ziemia 1,13 ha. Tel. 601 691 908

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojo-
we 77 m kw. w Łosośnicy w bloku, 
parterowe, bezczynszowe, ogrze-
wanie własne. Tel. 600 037 906

• Sprzedam lub wynajmę miesz-
kanie 2 pokojowe 45,8 m 
kw., i piętro, Nowogard. Tel. 
607 648 049

• Sprzedam sklep w Płotach 
21.000 zł. Pełne wyposażenie. Tel. 
669 060 659

• Sprzedam mieszkanie 2 pokoje 
wraz z działką. Okolice Nowogar-
du. Tel. 519 831 511

• DOMy NA WSi – GRUNTy, GO-
SPODARSTWA

• SPRZEDAJEMy, KUPUJEMy. TEL. 
660 206 833

• Sprzedam część domu o pow. 
90 m2 z udziałem w 2/3 działki o 
pow. 0,25 ha z budynkami gospo-
darczymi w Strzelewie. Cena 85 
tys. zł. Tel. 503 126 505

• Sprzedam mieszkanie w Węgorzy. 
669 775 546

• SPRZEDAM - nowy dom w Nowo-
gardzie 130 m2..Tel. 663366399

• Sprzedam nowy sklep na ulicy 
Racibora. tel. 783 570 060, 695 
264 594

• Działkę pod budowę blisko No-
wogardu 25 ar. Tel. 502 103 432

• Mieszkanie po remoncie do wy-
najęcia. Trzypokojowe w ścisłym 
Centrum miasta na parterze, ni-
skie koszty utrzymania. Cena do 
negocjacji. 502 632 628

• WyNAJMĘ - od zaraz komforto-
wą kawalerkę w nowym budow-
nictwie, umeblowaną. 850 zł + 
opłaty. Tel. 517633434. 

• Sprzedam garaż przy ul. Ponia-
towskiego 24. Tel. 602 521 671

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 
62 m2. Tel. 600436364

• Sprzedam mieszkanie 2pokojowe 
46m2. 693 344 802

• Wynajmę magazyn (ok. 400 m) i 
garaż. 91 39 21 679

• BUDYNEK - gospodarczy 400 m2 
sprzedam. Tel. 502853573

• Sprzedam mieszkanie bezczyn-
szowe 52 m2. Tel. 511 661 654

• Działkę siedliskową wraz z bu-
dynkiem gospodarczym na wsi 
sprzedam. +48 606 276 773

• Wynajmę lokal przystosowany 
do prowadzenia myjni samocho-
dowej oraz wulkanizacji z peł-
nym wyposażeniem na ul: Ar-
mii Krajowej 46. Tel. 692683475, 
669310804.

• Zaopiekuje się mieszkaniem za 
zamieszkanie w nim i opłaty. Tel. 
511 079 453

• Sprzedam pawilon handlowy o 
pow. 36 m2 na ul. Wojska Pol-
skiego (teren boiska 1 LO) Tel. 
605 575 488

• Sprzedam kawalerkę ul: Wojska 
Polskiego 75, cena -110 tyś. zł. 
płatność w dwóch ratach 60, tyś 
zł, i 50 tyś. zł po okresie 2 lat.Tel. 
693869595,534002001.

• SPRZEDAM mieszkanie 2 pokoje 
130.000,-tyś. Leśna + kuchnia gra-
tis.Tel. 604908983.

• Sprzedam lub zamienię dom na 
wsi o pow. 96 m kw. + działka 
32 ary z budynkiem (220 tys.) na 
mieszkanie w Nowogardzie min. 3 
pok. Tel. 798 678 207.

• SPRZEDAM mieszkanie własno-
ściowe 3 pokoje + działka +garaż.
Tel. 605856553,9139503246.

• SPRZEDAM - działkę budowlaną 
przy lesie – Krzywice- 1710 m2. 
Aktualny plan zagospodarowa-
nia przestrzennego : energia, gaz, 
woda. Tel. 693162201.

• SPRZEDAM – mieszkanie w domu 
5 rodzinnym, II piętro 56,17 m 2 + 
2 schowki, kominek, ogrzewanie 
gazowe, garaż, ogródek na tere-
nie posesji. Tel. 607355298.

• Sprzedam bardzo tanio dział-
ki pod budowę ul. Asnyka 
513 045 188

• Sprzedam mieszkanie bezczyn-
szowe, 2 pokojowe w Nowogar-
dzie tel. 695 264 594

• Kupię  ziemię  rolną. Tel; 
665503129

• Sprzedam    działkę   budowlaną    
uzbrojoną  .Tel:660010540.

• Do  wynajęcia  mieszkanie  2  po-
koje.Tel;606857196.

• Do  wynajęcia  mieszkanie  3   po-
koje. Tel;601448218

• Do  wynajęcia  mieszkanie  3 
pokoje  I  piętro  ul: Zamkowa.
Tel;665001251.

• SPRZEDAM   LUB  ZAMIENIĘ  / 
z  dopłatą /    dom  .  Nowogard. 
Tel;535267619.

• Kupię  mieszkanie   2  pokoje. 
Tel;728582293. 

• Sprzedam mieszkanie 67 m2 II p. 
lub zamienię na dwupokojowe. 
667 926 528

• Do wynajęcia magazyn 160 m2. 
Tel. 607 289 286

• Działki budowlane od 12-16 ar. 
Kościuszki. 602 267 382

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej. 
605 889 845

• Sprzedam działkę ogrodową nad 
jeziorem. 605 889 845

• Sprzedam działki z warunkami za-
budowy o pow. 3000 m2 Czermni-
cy, prąd od 50 tys. zł. 607 824 655

• Wynajmę lokal dwupoziomowy o 
pow. 2x30 m2 z udogodnieniami 
w Centrum na cele biurowo-han-
dlowe. 510 170 263

• Sprzedam działkę pod budowę w 
Wojcieszynie. Tel. 604 930 642

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 
na parterze. 600 436 364

• Sprzedam kawalerkę 36 m kw. i 
mieszkanie 4-pokojowe 110 m 
kw. 608 817 214.

• Sprzedam dziłkę rolno-budowla-
ną w Krzywicach. Powierzchnia 
4016 m2. Cena 79 tys. zł. Tel. kon-
taktowy: 608 514 144.

• Sprzedam mieszkanie cztero-
pokojowe w Nowogardzie. Par-
ter, balkon. Tel. kontaktowy: 608 
514 144.

• Wynajmę mieszkanie czteropoko-
jowe w Nowogardzie, na parterze. 
Kontakt: 605 315 304.  

• SPRZEDAM -  mieszkanie   3 – 
pokojowe    iii  piętro    69,60 
m 2.  środkowe   ul; Boh. War-
szawy wiza& wis  PZM –tu . Tel: 
663321366.

• Do  wynajęcia  kiosk  RUCH – u. 
Tel:793908098.

• Do  wynajęcia  mieszkanie   2  
pokoje. Tel:793908098.

• Sprzedam kawalerkę bezczyn-
szową 34 m2. W Dobrej. Tel. 
667 921 379

• Sprzedam ładne 4pokojowe 
mieszkanie w Centrum wraz z ga-
rażem. Tel. 601 430 001

• Wynajmę mieszkanie trzypokojo-
we ul. Boh. Warszawy  691 611 077

• Wynajmę mieszkanie 726 120 558

• Sprzedam działkę ogrodową przy 
ul. 15 Lutego, narożna częściowo 
zagospodarowana z częściowym 
mat. na budowę altanki (cegła). 
724 855 530 

• Sprzedam Mieszkanie dwupo-
kojowe i piętro ul. Kowalska Tel. 
504 118 857

• Sprzedam mieszkanie lokatorskie, 
tel. 504218572 

 MOTORyZACJA

• Sprzedam mercedesa Benz, 
automat, benzyna, rok prod. 
1992, poj. 190. Stan b.db. Cena 
3200 do uzgodnienia. Kontakt 
660 229 504

• Sprzedam Audi A6, rok. prod. 97. 
Stan b.db. tel. 665 245 667

• Opony używane, markowe, róż-
ne rozmiary, sprzedam, tel. 
887 766 001

• Sprzedam VW T4, 8-osobowy, 2,4 
D, 1992 rok., przeb. 250.000 km, 
cena atrakcyjna, tel. 608 613 336

• Sprzedam Opla Astrę 1389 cm3, 
rok prod. 1998 przebieg 86 tys. 
601 157 822 cena do uzgodnienia

• Sprzedam wyposażenie warsztatu 
wulkanizacji. Tel. 669310804.

• Sprzedam: VW Golf, Benzyna, 
hak, czerwony, 5-drzwiowy, nowy 
akumulator, zadbany, garażowa-
ny, rok 1993, poj. 1.3, przegląd 
i OC ważne do 21.03.2014 r. Tel. 
691 020 714

• Sprzedam   Opel   Vectra  1992r.
Seadan  1,6  benzyna  .Cena  do 
uzgodnienia.Tel:785483243

• Sprzedam   silnik  1,6  Diesel  , 
skrzynia  biegów  do  Audi  80 . 
Tel;781785751.

• Sprzedam  opony  letnie   Michelin   
R – 16   205/55 .Tel; 696116744.

• Sprzedam pojazd samochodowy 
inny czterokołowy lekki na kartę 
motorowerową, zarejestrowany 
opłacony. 606 312 832

• Sprzedam Opel Omega kombi 2.0 
benzyna + gaz prod. 1999 r cena 
5800. Tel. 602 405 640.

• Sprzedam Toyotę Carine E 
1995/1996 poj. 1,6 benzyna + gaz 
przegląd do stycznia 2014, bezp.. 
lipiec 2013, cena 2500 zł. Tel. 
660 061 372

• Sprzedam 2 opony letnie Conti-
nental Conti 3, tel. 605 522 340

ROLNiCTWO

• Sprzedam zboże, grykę, łubin, sło-
mę i siano. 502 853 573

• Sprzedam słomę w snopkach cena 
2,20 zł/ snopek. Tel. 782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG 
TEL. 783678070

• Sprzedam tanio króliki. 
669 929 717

• ORKA, talerzówka / ciężka/, siew 
agregatem. Tel 608013995. 

• Kupię łubin, tel. 668 434 849

• Sprzedam kultywator Formschmit 
5,20 podwójny wałek. Cena do 
uzgodnienia tel. 601 860 644

• Sprzedam siano w kostkach ma-
łych. 500 835 336

• Sprzedam pług czteroskibowy 
kiverland, przyczepę, siewnik 
mazur, rozsiewacz nawozu. 509 
389 636

• DRZEWA OWOCOWE I OZDOBNE - 
bardzo duży wybór poleca Szkół-
ka w Karsku. Tel. 606106142. 

• ODDAM - w dobre ręce parkę 2 
m-czne szczeniaczki rasy kundel. 
Tel. 504525966.

• Jaja lęgowe kur zielononóżek 
kuropatwianych. 91 39 20 307

• Pilnie kupię sadzarkę do ziem-
niaków czterorzędową w db sta-
nie.697 878 140

• ROLNICTWO - KARP, KROCZEK 
SPRZEDAM. TEL. 913918297.

• Sprzedam słomę w małych snop-
kach 606 261 850; 602 267 382

• Sprzedam działkę 2900 m2 8km 
od Nowogardu, prąd, woda 14 zł/
m2. Tel. 691 050 537

• Sprzedam bydło mięsne; byczki, 
jałóweczki i krowy. 665  785  725; 
91 39 10 684

• Sprzedam wóz konny drewniany. 
662 673 629

• Kupię   cielaki . Tel:608665419.

• Sprzedam   mieszankę   zbożową 
.Tel;781900388.

• SPRZEDAM  -  12  cielaków   ,  jałó-
wek  i  warchlaki   ,  3 byczki  / mię-
sne/ .Tel:888757586.

• KURKi – 13  tygodniowe, KURy 
-  jednoroczne . SPRZEDAM. Go-
spodarstwo Drobiarskie  Ża-
bowo  13. Tel;913910666 , 
502530452 .

USŁUGi

• Firma Usługowa „Zielona”. Wyna-
jem sal na: konferencje, zebrania, 
szkolenia. Tel. 91 39 26 691.

• Usługi transportowe IVECO dostaw-
cze + laweta + bus osobowy do 9 
os. Tel. 609 931 915, 607 580 172.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROBNE 
NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA RĄCZ-
KA”; 91 39 22 783, 784 79 22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. Zie-
lona 3. 91 39 20 714

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

• Bruk-lin układanie kostki bruko-
wej. Tel. 607 083 893, www.bruk-
-linnowogard.com.pl

• Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695  085 
470; 91 39 72 575

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

• AGENCJA REKLAMWA VIZART 
- oprawianie prac - w 2 minu-
ty., bindowanie, wydruki A3-A4 
kolor, ksero A3-A4 - kolor, lami-
nowanie A3-A4. Tylko u nas naj-
większy wybór okładek. Nowo-
gard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel. 605 522 340.

• Transport BUS-MAX. 784 053 493

• Usługi remontowo-budowlane, 
docieplenia. 784 053 493

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. in-
nych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Reklamy 
Vizart. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). tel 605 
522 340. 

• Usługi koparko- ładowarką No-
wogard. 514172446 

• Nauka j. niemieckiego i angiel-
skiego. Szkoła Języków Obcych 
„GERMANIC” Tel. 607  545  991, 
www.niemieckinowogard.pl

• Fast – Driver, tanie usługi trans-
portowe tel. 721 230 990

• Organizowanie kuligów konnych 
Tel.607739866. 
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny,  

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport,  Jarek Dąbrowski redaktor techniczny.   Ad res 
re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65, tel./fax 91 392 50 87; 

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

REGULARNA LiNiA Mi KRO BU SO WA SEROCKi   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

ROZKŁAD JAZDy BU SóW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E;  
12:25E;   13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E;  
11:55E;  14:00E;  15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWóZ OSóB - RO MAN BiŃCZyK - Linia Regularna  
 TEL.   607 310 591 

OD PONiEDZiAŁKU DO PiąTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NiEDZiELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

ROZKŁAD JAZDy POCiąGóW
SZCZECiN
5.07 (D), 6.20 (1), 7.52, 10.57 (D), 12.48 (2), 14.59 (3), 

16.50. 18.48.

KOŁOBRZEG
7.50 (1), 10.03 (2), 11.49, 13.57 (D), 15.49, 17.47 (3), 20.33

LEGENDA;
D - w dni robocze 
1 -  pon. do soboty.
2 - w soboty, niedziele i święta
3 - oprócz soboty.

SKŁAD 
DREWNA 

BUDOWLANEGO 

KULICE 2A
więźba dachowa, 

krawędziaki, deska, 
łata, kontrłata

Cena producenta
Tel. 726 169 098

ZAPRASZAM

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENióW – SZCZECiN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2,4,6); 9:10(1,3,5,7); 10:05(A); 10:30(A,7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A,7); 14:05(A); 14:20(A,7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A,7); 16:50(A); 17:50(A,7); 18:20(A,7)
TRASA SZCZECiN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A,7); 9,00(7,R); 9:25(A); 10:05(A,7); 10:40(A,7); 
11:40(A); 11:55(A,7); 12:20(A,7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A,7,R); 14:20(7); 14:30(1,3,5,7); 
14:35(2,4,6); 14:45(A,7); 15:15(A,7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A,7); 18:05(A,7,R); 19:05(A,7); 
19:25(A,7); 19:40(A,7); 20:15(A,7),
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A,7); 9:45(7,R); 10:10(A); 10:50(A,7); 
11:29(A,7); 12:26(A); 12:41(A,7); 13:05(A,7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A,7,R); 15:05(7); 
15:15(1,3,5,7); 15:20(2,4,6); 15:30(A,7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A,7); 18:50(A,7,R); 
19:50(A,7); 20:10(A,7); 20:35(A,7); 21:00(A,7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD
Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECiŃSKi
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECiŃSKi – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piąt-
ku oprócz świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świę-
tami; 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, 
czwartki, soboty oprócz świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz 
świąt; R – kurs do Reska

Kino „ORZEŁ”
17.05.2013 godz. 19.00
18.05.2013 godz. 19.00
19.05.2013 godz. 19.00

TAJEMNiCA  
WESTERPLATTE

Dramat wojenny, Polska, Litwa 
2013, 118’

12 zł, 11 zł ulgowy, od lat 15

25.05.2013 godz. 19.00
26.05.2013 godz. 19.00

PAN LAZHAR
Dramat, komedia, Kanada 2013, 94’

12 zł, 11 zł ulgowy, od lat 15

Szanowni Państwo 
Piszę książkę o obozach pracy istniejących w Polsce 

lat 1945 – 1956 (w obecnych jej granicach). Poszukuję 
kontaktu ze wszystkimi tymi, którzy byli tam więzieni. Czy 
to w obozach prowadzonych przez NKWD, czy też przez pol-
skich komunistów. Ludzi osadzonych w Centralnych Obo-
zach Pracy, jak i tzw. „dzikich”. Batalionach górniczych, czy 
też budowlanych. Poszukuję również funkcjonariuszy, któ-
rzy pełnili tam jakąkolwiek służbę. Bądź pracowników cywil-
nych. (np. lekarzy). Serdecznie dziękuję - Mateusz Wyrwich

Proszę o kontakt na numer telefonu : 607.157.109. Bądź na 
adres meilowy mw.reporter@neostrada.pl -

• Remonty mieszkań w środku i na 
zewnątrz - 794 115 153 

• DUR - DACH pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141

• Dachy, docieplenia. 785 562 104

• Docieplanie budynków, malowa-
nie, szpachlowanie, glazura, hy-
draulika, regipsy, adaptacja pod-
daszy, tel. 600 626268

• TANIE SPRZĄTANIE biur, domów, 
mieszkań, osiedli, mycie okien, 
porządki w ogrodzie tel. 721 
230 990

• Ocieplenie, remonty i dachy, tel. 
692 562 306

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV 
ul: Kazimierza Wielkiego 7, 
tel.913920737 

• Projektowanie konstrukcyjne i 
architektoniczne nadzory i pora-
dy budowlane, funkcja kierow-
nika budowy Eugeniusz Hnat, 
605 889 861

• Malowanie, tapetowanie.Tel. 
601724492.

• Wesela, komunie bryczką. 
793 908 098

• Nauka jazdy konnej. 793 908 098

• Remonty mieszkań, szpachlowa-
nie, malowanie. 880 690 659

• REMONTY NA KAŻDĄ KIESZEŃ. 
TEL. 609715839.

• ROLETKI I MOSKITIERY. Tel. 
695 181 070.

• Naprawa i regulacja okien 
695 181 070

• Usługi  remontowo-budow-
lane  wykonam,  daję  gwa-
rancję   na  wykonaną  pracę . 
Tel;608364330.

• Szpachlowanie , malowanie ,  re-
gipsy, panele , wymiana  instala-
cji  elektrycznej.Tel:789146025.

• BUDOWA  -  domów   stan  su-
rowy  zamknięty  , remonty  da-
chów ,  kostka  brukowa i  klinkier. 
Tel;535267619.

• KOREPETYCJE Z MATEMATY-
KI STATYSTYKI I EKONOMETRII 
DLA LICEALISTÓW I STUDEN-
TÓW SKUTECZNE PRZYGOTOWA-
NIE DO EGZAMINÓW I ZALICZEŃ  
kontakt: tel. 600 924  128 mail: 
iwonand1@wp.pl 

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe, emerytalne – Niemcy, Ho-
landia, Anglia, Irlandia, Dania, Bel-
gia, Austria, Włochy, Norwegia, USA. 
Tel. 71 385 20 18 lub 601 759 797

• Przyjmę do pracy handlowców i 
doradców klienta. 609 158 106

• Młoda mama zaopiekuje się Two-
im dzieckiem. 661 196 022

• Zajmę się samotną starszą osobą 
w zamian za zamieszkanie z nią. 
511 079 453

• Zatrudnię murarza, zbrojarza, be-
toniarza. tel. 695 264 594

• Opiekunka  z  doświadczeniem   
zaopiekuje  się  dzieckiem. Tel; 
795926734.

• Przyjmę   dekarza  i   stolarza  . Tel;  
601864739

• Wykonam tynki i glazurę. Tel. 
728 801 246

• „BigBand Nowogard” poszukuje 
muzyków. Tel. 699 268 478

•   ZATRUDNIĘ    -   BARMANKI  .  
Tel:693521211.

iNNE

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

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, 
srebrna, 4 elementy: wzmac-
niacz, tuner przestrojony, ko-
rektor, deck szuflada, stan ideal-
ny, używana sporadycznie, cena 
780 zł do uzgodnienia. tel. 605 
522 340.

• Sprzedaż drewna kominko-
wego i opałowego atrakcyjna 
cena - 726 649 215 

• SPRZEDAM - DREWO KOMINKO-
WE I OPAŁOWE.TEL 667788820

• 43 / 44 - Sprzeda drewno, ga-
łęziówkę i zrębki opałowe. Tel 
509821040

• Drewno opałowe, kominko-
we, gałęziówka, sprzedam, tel. 
772 050 889

• Karp kroczek sprzedam. 91 39 
18 297

• Owczarek niemiecki, pięciomie-
sięczny, mocna budowa, ładni ro-
dzice na miejscu, tel. 91 392 18 28

• Stanowisko wolne w salonie fry-
zjerskim dla manicurzystki. Tel. 
91 392 35 40

• Sprzedam na opał oflisy tartacz-
ne pocięte w klocki lub w cało-
ści do samodzielnego pocięcia. 
514 740 538

• PIECE GAZOWE c.o. wiszące z 
Niemiec firmy Vaillant wysoka ja-
kość do mieszkania, domu, skle-
pu, restauracji, zakładu fryzj. tyl-
ko ogrzewanie różne powierzch-
nie cena od 800zl montaż 300zl 
piece dwufunkcyjne cena od 
1.000zl montaż 400zl gwaran-
cja serwisowa + roczne przeglą-
dy kontrolne, naprawy oraz elek-
tryczne przepływowe podgrze-

wacz wody użytkowej 18-21kw 
na prąd 380V cena od 200zl tel 
691 686 772

• Transformator spawalniczy 
380V (buczek); teownik hutni-
czy 30x30x6; szkło 3mm 60x130; 
kontownik 40x40 i kontownik 
45x45 sprzedam. 788  685  194; 
600 155 342

• S K U P - PiŁ NiESPRAWNyCH, 
ZATARTyCH STiHL – HUSQVAR-
NA, Cena 100zł.Tel. 721668245

• Kupię płyty chodnikowe. Tel. 
721 668 245

• Sprzedam palety używane, cena 
do uzgodnienia, tel. 605 522 340

• OKAZJA – Pilnie sprzedam łóż-
ko piętrowe dla trójki dzieci. 
Stan b.dobry cena 300 zł. Tel. 
500160082. Mogę przesłać fotkę

• DREWNO OPAŁOWE I KOMINKO-
WE TEL.506232860.

• Sprzedam kostkę granitową 4x6 
brązową 10 t. Tel. 607 690 741 

• Szukam przyjaciółki na żonę od 
lat 62-68. Tel. 91 39 25 794

• Sprzedam wagę elektroniczną, 
kasy fiskalne ELZAB – 2 szt., lo-
dówkę przeszkloną. 601 151 689

• Owczarki niemieckie pieski po 
rodzicach z rodowodem, bardzo 
ładne. 91 39 21 828

• Tanio sprzedam telewizor ze sto-
likiem. 510 402 886

• SPRZEDAŻ  -  podbitki drewnia-
nej. TANiO . Tel:726169098.

• Sprzedam zamrażarkę fimy Beco 
w bdb stanie. 91 39 21  282; 
663 714 984

• Sprzedam pianino Białoruś do 
nastrojenia, stan db. 91 39 20 676

• Sprzedam wełnę mineralną 150, 
tel. 504218572



Nr 36 (2170)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

16

www.dzienniknowogardzki.pl

Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca

TYGRYSEK

BAWIALNIA
dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA 
tel. 504 872 700 Z DOWOZEM DO KLIENTA

Sprzedam nowe, własnościowe,  
2 pokojowe mieszkanie o pow. 58 m2 
w Nowogardzie na ulicy Racibora I 4

KONTAKT:                PIB „PRO-BUD s.c.
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14
tel.: 91 39 25552; 783 570 056    www: probud-nowogard.pl

Szybka pożyczka  
na Twoją kieszeń!

Provident Polska S.A.

600 400 288
Zadzwoń lub wyślij SMS o treści M

Koszt połączenia i SMS-a wg taryfy operatora

Zadzwoń!

POŻYCZAMY 
PIENIĄDZE

Decyzja w 24h  
Uproszczona procedura

Bez zbędnych formalności; Bez BIK
Tel. 91 818 25 36 • kom. 730 851 444

Kwoty od 10 000 zł do 300 000 zł

BZ WBK CN5 A4LF   1 13-02-01   17:22

Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie 
ul. Warszawska 14, tel. 91 391 03 78, pn.-pt. 09:00-17:30 sob. 10:00-13:00

GABINET 
PSYCHOLOGICZNY

Ewa Walorska

pl. Wolności 9, pokój  419 (IV piętro) 

72-200 Nowogard • Tel.  799 461 030
www.psycholog-nowogard.manifo.com

Zostałeś poszkodowanym w wypadku jako
kierowca, pasażer, pieszy, rowerzysta?

Twoje małoletnie dziecko zostało poszkodowane?
Straciłeś kogoś bliskiego w wyniku wypadku?

• Pokrywamy wszystkie koszty związane z prowadzeniem sprawy 
• Wynagrodzenie za naszą pracę pobieramy dopiero po skutecznym
  wyegzekwowaniu odszkodowania na rzecz naszego Klienta.

Nowogard, ul. 700 Lecia 6A,  tel. 91 391 01 17
Goleniów, ul. Konstytucji 3 Maja 30,  tel. 91 407 17 94

Zgłoś się do nas: 

Kancelaria Odszkodowawcza RUBIKON

Znają nas w Szczecinie,
a teraz chcemy trafić do Was !
Nowogard • ul. Kościelna 1

LONDON 
FASHiON

ODZiEŻ UŻyWANA
W NAJWyŻSZEJ JAKOŚCi

W  C I Ą G Ł E J  S P R Z E D A Ż Y
O D Z I E Ż  L O N D Y Ń S K A

Sklep czynny:
Środa - NOWY TOWAR - godz. 9 - 18 - 60 zł/kg
Czwartek:  godz.  9 - 18 - 45 zł/kg
Piątek: godz.  9 - 18 - 30 zł/kg
Sobota: godz.  9 - 14 - 20 zł/kg
Niedziela: godz.  9 - 14 - 10 zł/kg
Poniedziałek: godz.  9 - 18 -   5 zł/kg
Wtorek: godz.  9 - 16 -   1 zł/kg

Kancelaria  
PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07



Grand Prix Nowogardu
przy Międzynarodowym Wyścigu Kolarskim "Bałtyk - Karkonosze Tour"

Nowogard, dnia 22 maja 2013 r.
Start - Meta ul. 15 Lutego 

- Masters - 4 x 2.300 m (9.200 m) - godz. 16:30
- Żak - 1 x 2.300 m - godz. 16:50

- Młodzik i Juniorka młodsza - 4 x 2.300 m (9.200 m) - godz. 17:00
- Junior młodszy i Juniorka - 6 x 2.300 m  (13.800 m) - godz. 17:40

- Junior i Kobiety - 8 x 2.300 m (18.400 m) - godz. 18:00

Przed wyścigami wystąpi

szczegóły: www.nowogard.pl

Serdecznie zapraszamy  

Piątek 
17 maja 2013 r. 
Nr 37 (2171) 
nakład 3000
Rok XXI  ISSN 1897-2640 

 Cena 1, 80 zł

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

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

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

ZAPRASZAMY
na

specjalistyczne 
badanie wzroku

środy i piątki 

s. 7 s. 9 s. 12

ul. Boh. Warszawy 4b
Nowogard

tel. 532 512 703 

Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe 
leczenie stomatologiczne

Lekarz dentysta

Ewa Rosa

godz. przyjęć 
pn.-pt. 10.00 - 18.00

Zawiadamiamy, że w Nowogardzie rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radców Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca Prawny Radosław Górski 
oraz Radca  Prawny Paweł Iwan. Kancelaria mieści się przy  
Pl. Wolności 9, budynek dawnego hotelu „Cisy”, pokój nr 8 (parter). 

Telefony do Kancelarii: 788-802-101, 694-403-733.

Wielkie 
ściganie

Czytaj s. 5

 

ZAKŁAD USŁUG 
INSTALATORSTWA 
ELEKTRYCZNEGO  

 
Z IEL IŃSKI  GRZEGORZ 

TEL: 698-846-647 
 instalacje elektryczne 

domowe, przemysłowe 
 domofony, wideofony 
 alarmy, zabezpieczenia 

budynków 

Czytaj s. 13

Zobaczyliśmy 
ile mamy 

młodzieży

„Mam 3 latka, trzy i pół …”

Projekt współ�nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Człowiek  - najlepsza inwestycja

Zapraszamy dziewczynki i chłopców z gmin Nowogard i Osina 
do Oddziału Integracyjnego Zielonego Przedszkola. 

Rekrutacja od 07.05.2013 r. do 06.06.2013 r., regulamin, kryteria naboru 
i formularze zgłoszeniowe na stronie www.przedszkole.zielona11.pl/biuro-projektu 
oraz w Biurze Projektu: ul. Zielona 11 pok. 1A, 72-200 Nowogard, tel. 91 3926691

NOWOGARD, ul. 700 Lecia 15
(obok apteki Jantar)

Sklep 
Zielarsko-Medyczny  

Jantar II

Tel. 91 392 21 34

Zioła lecznicze
Herbatki ziołowe
Zdrowa żywność

Kosmetyki
Olej lniany Budwigowy
oraz szeroki wybór olei

100% naturalne soki

Izabela Słomska

Nasi  przedsiębiorcy 

Armatura Sp. J. 

E. Rzechuła 
i A. Samborski 

Atmosfera wokół śmieci gęstnieje

Fragment linii sortowniczej w Słajsinie

Czytaj s. 2, 3

„Niby  takie 
lelum polelum...
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W obiektywie DN

Byłeś świadkiem  
ciekawego zdarzenia, 
wykonałeś oryginalne 

zdjęcia, jesteś  
w posiadaniu 

interesujących 
wiadomości?  Zadzwoń 

lub napisz do nas 
o każdej porze. 

Tel. 513 088 309
e-mail: poligraf@post.pl; 

W środę (15 maja) o godzinie 15:00, Dziennik Nowogardzki gościł 
na uroczystym otwarciu nowej restauracji pn.”W Starym Kinie”. Lokal 
mieści się w budynku Nowogardzkiego Domu Kultury przy Pl. Wolno-
ści 7. Jego właścicielami są Edyta i Sławomir Wencelowie, do których 
należy również restauracja „Neptun”. Lokal „W Starym Kinie”, jak sama 
nazwa wskazuje, nawiązuje do kinematografii. Goście na ścianach 
mogą zobaczyć dziesiątki zdjęć sławnych aktorów i rekwizyty filmowe 
np. głowę rekina, symbol kultowego filmu „Szczęki”. - Pomieszczenie re-
montowaliśmy dwa miesiące. Nasza oferta jest skierowana do szerokiej 
grupy klientów, zarówno dla rodziców, jak i dla dzieci, które przychodzą 
do NDK i biorą udział w różnych zajęciach. W ofercie znajdą się potrawy 
kuchni tradycyjnej, jak i również te znane jako fast foods – mówił w cza-
sie otwarcia, właściciel restauracji Sławomir Wencel. Dodajmy, że lokal 
przewiduje miejsca dla około 36 gości.

 

We wtorek (14 maja) w okolicach wsi Sąpolnica, doszło do nieco-
dziennego zdarzenia - podpaleniu uległa słoma znajdująca się na na-
czepie, którą przewoził tir. Kierowca pojazdu nie doznał żadnych obra-
żeń, zdążył również odczepić ładunek od ciężarówki. Słoma częściowo 
uległa spaleniu głównie na naczepie, jednak nie opodal w rowie, rów-
nież dopalały się pozostałości transportu. W związku z tym wypad-
kiem została zamknięta droga na czas zażegnania niebezpieczeństwa. 
Przyczyna wzniecenia ognia pozostaje nieznana.

„Te stawki trzeba zmienić, a jeśli nie, to władzę, 
która je wprowadza”

Podpisy zbiera już całe miasto
Do akcji „Zmiana stawek za śmieci”, o której pisaliśmy już dwukrotnie w DN, 
przyłącza się coraz więcej osób. 

Nie ma dnia, żeby do redak-
cji DN nie zgłaszały się oso-
by chcące złożyć podpisy pod 
protestem wobec przyjętych 
przez władze stawek za śmie-
ci. O inicjatywie podjętej przez 
grupę mieszkańców Nowogar-
du pisaliśmy już dwukrotnie.  
Przypomnijmy.  Organizatorzy 
akcji uważają, że przyjęty przez 
władze miasta system nalicza-
nia cen za śmieci jest krzyw-
dzący, szczególnie dla osób 
mieszkających samotnie, w 
tym głównie starszych. Twier-
dzą ponadto, że uchwały regu-
lujące kwestie gospodarki od-
padami w mieście łamią zapi-
sy Konstytucji RP,  mówiące o 
równości obywateli wobec pra-
wa. Wobec tego, grupa inicja-
tywna (na razie chcąca pozo-
stać anonimową) postanowiła 
zaprotestować. Zbiera podpi-
sy pod specjalnym apelem, o 
zmianę niekorzystnych jej zda-
niem przepisów. Pismo z pod-
pisami ma ostatecznie zostać 
przekazane na ręce Przewod-
niczącego Rady Miasta. 

Po naszych publikacjach ak-
cja nabrała rozmachu. Co-
dziennie dołączają do niej ko-
lejne osoby. 

- Do tej pory w naszej spół-
dzielni opłata wynosiła 9 zł za 
osobę, co dawało miesięcznie 
ok. 2 600 zł. Od 1 lipca kwo-
ta ta wzrośnie do 4 tys. 300 zł 
– mówi Józef Demski, członek 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Radosław”, były radny miej-
ski w latach 90- tych i zapo-
wiada, że oprócz zbiórki pod-
pisów wyśle pismo do Rzecz-
nika Praw Obywatelskich.- 
Niech rzecznik się wypowie, czy 
w świetle obowiązujących prze-
pisów można ludzi obciążać po-

datkiem, naliczając go w zależ-
ności od tego czy są samotne, 
czy nie- dodaje pan Józef.

Właśnie Dyskryminacja 
osób samotnych – to głów-
ny powód, dla którego grupa 
mieszkańców miasta podjęła 
akcję zbiórki podpisów, pod 
jej zdaniem niesprawiedliwym 
systemie naliczania opłat. 

- To jest po prostu draństwo. 
Moja córka mieszka na Ślą-
sku. Tam przyjęto jedną stawkę 
dla wszystkich, w kwocie 10 zł, 
a dla rodzin wielodzietnych są 
ulgi. U nas jak zwykle musi być 
najdrożej, a do tego ci, co pro-
dukują najmniej śmieci, są uka-
rani największymi opłatami.  
Gdzie tu sprawiedliwość? - pyta 
emerytka z Nowogardu, która 
wczoraj do redakcji przynio-
sła kolejne kilkadziesiąt pod-
pisów pod apelem zaadreso-
wanym do Przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Nowogar-
dzie o zmianę niekorzystnych 
zapisów. 

 Zgodnie z przywołaną 
uchwałą, gospodarstwa jed-
noosobowe za odpady niese-
lektywne płacą 35 zł na osobę, 
gospodarstwa dwuosobowe 
17,50 zł na osobę, natomiast 
gospodarstwa sześcioosobo-
we-10,80 zł, a dziewięciooso-
bowe już  6,50 zł na osobę. 
Generalnie jednak wszyscy za 
śmieci zapłacą więcej – od 40% 
w dużych gospodarstwach  do 
ponad 100% w najmniejszych, 
zamieszkiwanych przez jedną 
osobę.  Dlatego też od począt-
ku przyjęte przez gminę staw-
ki, krytykowali radni – głów-
nie opozycji. 

- Od początku byłem prze-
ciwny stawkom proponowanym 
przez burmistrza Czaplę i prze-

wodniczącego Bielidę. Uwa-
żam, że są za wysokie i uderza-
ją w społeczeństwo, szczególnie 
emerytów. Wyszedłem z głoso-
wań Rady Miejskiej nad cena-
mi śmieci, bo uważałem, że nie 
można uczestniczyć w uchwala-
niu złego prawa. Akcja  zbiera-
nia podpisów, którą rozpoczęły 
mieszkanki naszego miasta, po-
winna spowodować zmianę po-
dejścia władz do ludzi i zmia-
nę cen. Postanowiłem się w nią 
włączyć, bo uważam, że to mój 
społeczny obowiązek jako rad-
nego. Te stawki trzeba zmie-
nić, a jeśli nie, to władzę, która 
je wprowadza – mówi Marcin 
Nieradka, radny niezrzeszony, 
który od kilku dni zbiera pod-
pisy pod protestem. 

Dołączają do niego kolejni 
przedstawiciele Rady. Wczoraj 
deklarację poparcia złożył w 
rozmowie z DN, Michał Wiatr. 
- Podpisuje się pod tym apelem 
obiema rękoma. Od począt-
ku zwracaliśmy uwagę na wie-
le mankamentów uchwał śmie-
ciowych. Niestety głosy opozycji 
nie zostały wzięte pod uwagę. 
Czy władza chętniej wysłucha 
obywateli – mówi radny. 

Akcja ma typowo obywatel-
ski charakter.  Jest prowadzo-
na za pomocą „poczty panto-
flowej”. Listy na których moż-
na złożyć  podpisy zostały tak-
że wyłożone w wielu punktach 
handlowych na terenie miasta. 
Oprócz tego, wychodząc na-
przeciw oczekiwaniom i proś-
bom organizatorów, karty do 
złożenia podpisów są także do-
stępne w sekretariacie DN przy 
ul. Boh. Warszawy 7a. 

Sprawę będziemy monitoro-
wać na bieżąco. 

Marcin Simiński 
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntEr 
laptop

 serwis - komis

naprawiamy, 
sprzedajemy, 

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

PROMOCJA 
LETNIA

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL 

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport 
Sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

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

Usługi opiekuńcze 
dla osób starszych 

i niepełnosprawnych zarówno 
w domu jak i poza domem. 

W ramach usług opiekuńczych
 w mojej asysście możliwość

skorzystania z :
 • samochodu osobowego
• załatwienia spraw mobilnych
• korzystanie z wózka 

inwalidzkiego lub chodzika

„Tutela”   Halina Przybyszewska
ul. Kochanowskiego 7, Nowogard

tel. 880 690 330

Ogrodzenia,
brukarstwo, 

ogrody, trawniki
www.trawnikizrolki.com.pl

tel. 669 342 893

Uchwała śmieciowa – kolejne kontrowersje

Zarządcy wspólnot protestują i postulują 
Wchodząca w praktyce w życie od 1 lipca tego roku reforma systemu gospodarki odpadami, budzi nieustające zastrzeżenia i wywołuje 
kolejne emocje. Pod protestem obywatelskim podpisy zbierają osoby mieszkające samotnie, czujące się pokrzywdzone wysokością stawek 
przyjętych dla tej kategorii lokatorów przez naszą Gminę. Ale istotne zastrzeżenia mają również zarządcy wspólnot mieszkaniowych…

 Już w marcu po przyjęciu 
przez Radę Miejską szczegó-
łowych regulacji dotyczących 
Gminy Nowogard, zarząd-
cy wspólnot mieszkaniowych 
zaczęli formułować swoje za-
strzeżenia. W praktyce w tej 
kategorii sprowadzały się one 
do uwag w zakresie tzw. selek-
cjonowania odpadów i możli-
wości wzięcia przez zarządców 
odpowiedzialności prawnej 
wobec Gminy za wykonywanie 
przez lokatorów (należących 
do wspólnot czy spółdziel-
ni), zarówno deklarowanego 

sposobu zbiorki, jak i wywią-
zywania się z płatności. Nie-
którzy zarządcy sformułowa-
li swoje zastrzeżenia pisemnie, 
ale jak wiemy nawet Ci, którzy 
tego nie uczynili, zastrzeżenia 
te podzielają. Niestety Gmina 
do dzisiaj nie ustosunkowała 
się do podniesionych przez za-
rządców wspólnot zarzutów i 
postulatów. W tych dniach do 
redakcji DN jeden z zarządców 
dostarczył kopię pisma, któ-
re zostało złożone w Gminie 
20.03.2013 roku, 

oto jego treść:

„Mając na względzie społecz-
ne niezadowolenie spowodo-
wane wejściem w życie usta-
wy  o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach, a także 
uchwał rady gminy stanowią-
cych akty prawa miejscowe-
go, wywołujące uzasadnione 
obawy co do rzetelności i po-
czucia sprawiedliwości ich re-
alizacji, przedstawiam poni-
żej propozycje i spostrzeże-
nia mogące uprościć oraz spra-
wić je bardziej przejrzystymi;

1- Zał. Nr 3 do uchwały 
XXIV oświadczenie ZOP-11it. 
E przyjąć zbiórkę odpadów w 
sposób selektywny, dając tym 
samym kredyt zaufania i od-
niesienia się do poczucia obo-
wiązku oraz uczciwości ze 
strony mieszkańców. Aspekt 
techniczny art. 6r ust.2a- wy-
posażyć nieruchomość w po-
jemniki do segregacji.

11- ZOP-llit.E, na podsta-
wie art. 6j ust. 2 uchwalić jed-
ną stawkę opłaty w wysoko-
ści odpowiadającej dużemu 
gospodarstwu domowemu 
stosując średnią arytmetycz-
ną zł/osobę, co daje  8,33zł/
osobę.(?) Mnożąc przez liczbę 
mieszkańców w budynku wie-
lolokalowym.

III -W sytuacji zalegania 
mieszkańca(właściciela nie-
ruchomości) z płatnością czyn-
szu, w tym za odpady, powsta-
je pytanie, kto pokryje na-
leżność? Opłata za odpady 

ma charakter podatku/dani-
ny jakim gmina obciąża  wła-
ściciela  lokalu mieszkalnego i 
w żaden sposób nie stanowi 
to część wspólną Wspólno-
ty Mieszkaniowej - ustawy o 
własności lokali. Zarządca nie 
posiada odpowiednich środ-
ków egzekucyjnych, jakie wy-
nikają z art.6q i 6qa.

IV- Uchwała nr 
XXII/197/12 § 3-To nie są 
kompetencje Zarządcy jak i 
Zarządu ! Brak uprawnień l

V- Wedle art.2  ust. 3 UCP-
G,Zarządca analogicznie peł-
nił będzie rolę inkasenta, wy-
nika to wprost z art. Gr ust.2 
ppkt 3 oraz  art. 61 ust. 2- po-
wstaje prawo do wynagrodze-
nia.

Podpisane: 
Paweł Pińskowski, 

zarządca Wspólnoty Mieszkanio-
wej przy ul. Boh. Warszawy 69.”

Treść pisma, aczkolwiek wy-
maga do pełnego odczytania 
skonfrontowania zawartych w 
nim zastrzeżeń i propozycji, z 
odpowiednimi przywołanymi 
zapisami w uchwale Rady, to 
jednak sprowadza się to, które 
na wstępie opisaliśmy. Wspól-
nota, w imieniu której pismo 
to zostało wystosowane, liczy 
24 lokale, jest więc stosunko-
wo niewielką wspólnotą, ale 
takie same uwagi zostały zło-
żone np. przez spółdzielnię 
„Gardno” liczącą kilkaset lo-
kali.

Oczekujemy, że niektóry-
mi z naszych uwag zajmie się 
Rada na najbliższej sesji – po-
wiedział Dziennikowi prezes 
„Gardna” Jan Smolira - ale nie-
które wątpliwe regulacje przy-
jęte w uchwale gminnej wyni-
kają niestety z braku konse-
kwencji ustawodawcy, który w 
praktyce nie do końca zrealizo-
wał słuszną ideę podatku śmie-
ciowego, jako podmiotowego 
obciążenia i odpowiedzialności 
każdego obywatela, zakładając 
pośredniczenie w tej procedu-
rze wspólnot, poprzez reprezen-
towanie należących do niech lo-
katorów, wobec   organu podat-
kowego jakim są gminy. Przy 
braku wystarczających formal-
nych uprawnień egzekucyjnych 
wspólnot, to niestety może spo-
wodować w praktyce realizacji 
ustawy wiele problemów - koń-
czy Smolira. 

1 lipca już tuż, tuż. Na ewen-
tualne zmiany w uchwale miej-
skiej zostało już niewiele czasu. 
Ale najważniejsze, aby  władze 
odpowiedzialne szczególnie za 
wdrożenie systemu, czyli bur-
mistrz i rada, pochylili się z 
należną powagą nad postulata-
mi zarówno zarządców wspól-
not, jak i samotnych lokato-
rów. Przypomnijmy, że petycje 
samotnych lokatorów można 
również podpisywać w redak-
cji DN.

Redakcja

Czy w lipcu ta linia sortownicza wypełni się odpadami z Nowogardu jak przewiduje prezes 
R-XXI A. Bielida
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Oświadczenia majątkowe c.d. 

Kierownicy gminnych wydziałów i jednostek organizacyjnych 
Kolejna odsłona oświadczeń majątkowych składanych przez samorządowców. W poprzednich wydaniach publikowaliśmy zeznania, 
które złożyli miejscy radni oraz ścisłe kierownictwo gminy tj. burmistrz, jego zastępca, skarbnik i sekretarz gminy oraz przewodniczą-
cy Rady Miejskiej. W dzisiejszym wydaniu, zgodnie z obietnicą, pokazujemy zeznania majątkowe kierowników miejskich wydziałów 
oraz wybranych jednostek organizacyjnych gminy. 

Jeśli chodzi o pracowników Urzędu Miejskiego, to zgodnie z przepisami, oświadczenia majątkowe składają tylko ci z nich, którzy mają uprawnienia do wydawa-
nia decyzji administracyjnych z upoważnienia burmistrza. W naszej gminie ma to miejsce w przypadku trzech kierowników (na 15 wydziałów) tj.  U. Berezowska, E. 
Kałmuk, T. Fiejdasz- patrz tabela. Stąd też tylko oni widnieją w poniższym zestawieniu. Warto dodać, że do wydawania decyzji z upoważnienia burmistrza, mogą być 
„oddelegowani” również szeregowi urzędnicy. Kilka takich przypadków jest w naszej gminie,  ale redakcja skupiła się głównie na publikacji oświadczeń tzn. pionu kie-
rowniczego urzędu. 

Przepis ten nie dotyczy za to kierowników jednostek organizacyjnych gminy (OPS, szkoły, NDK, Biblioteka). Ci oświadczenia złożyć muszą, niezależnie od tego, 
jaką moc prawną mają wydawane przez nich pisma i decyzje. W dzisiejszym wydaniu pokazujemy zeznania szefów tylko wybranych instytucji, głównie z pominięciem 
szkół, a także dyrektora NDK, której oświadczenie nie zostało opublikowane na stronie BIP.  Zestawienia te podamy w kolejnych wydaniach. Wcześniej opublikujemy 
zarobki radnych i władz powiatu.  Miłej lektury.  ms 

Oświadczenia za rok 2012 
Imię nazwisko Oszczędności Nieruchomości Zarobki Kredyty Majątek ruchomy pow. 10 tys. zł 
Berezowska Urszula Anna
(kierownik Wydziału Rozwoju Lokalnego 
i Funduszy w UM Nowogard)

3 tys. 500 zł Dom o pow. 140 m2 - wartość 300 tys. zł 
Grunty rolne o pow. 5,18 ha – wartość 40 
tys. zł 

65 tys. 962 zł  - zatrudnienie w UM Nowogard 
480 zł - Stowarzyszenie Szanse Bezdroży 
Powiatu Goleniowskiego 

 Nie dotyczy Toyota Yaris rok prod. 2000 

Tadeusz Fiejdasz 
(kierownik Wydziału Gospodarki 
Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony 
Środowiska)

 9 tys. 200 zł  Mieszkanie o pow. 47 m2 - wartość 
140 tys. zł 
Mieszkanie o pow. 57 m2 - wartość 
160 tys. zł 
Garaż 26,6 m2 - wartość 20 tys. zł 

84 tys. 384 zł - zatrudnienie w UM Nowogard Nie dotyczy Fiat Panda rok prod. 2004 
Renault Clio II rok prod. 2003

Iga Wiesława Błażewicz 
(kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych 
i Funduszu Alimentacyjnego w Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Nowogardzie)

 8 tys. 846 zł Nie dotyczy 64 tys. 749 zł - umowa o pracę   Nie dotyczy Renault Scenic 
rok prod. 2010 

Eliza Anna Kałmuk 
(kierownik Biura Podatków i Opłat w UM 
Nowogard) 

 31 tys. 958 zł Nie dotyczy 
 

 48 tys. 987 zł - umowa o pracę 
744 zł - umowa zlecenie

Nie dotyczy Renault Modus  rok prod. 2008 

Kazimierz Lembas 
(dyrektor Samodzielnego Publicznego 
Szpitala Rejonowego w Nowogardzie) 

58 tys. zł 
3 tys. 200 Euro 
500 dol. USA

Dom o pow. 70 m 2 - wartość 130 tys. zł 
Gospodarstwo rolne o pow. 10 ha i 25 ha 
- wartość 130 tys. zł 
Budynek mieszkalny i budynek 
gospodarczy - wartość 30 tys. zł 

3 tys. 352 zł - Celowy Związek Gmin RXXI 
52 tys. 516 - emerytura 
14 tys. 290 zł - dieta radnego 
190 zł Polskie Związek Działkowców 

Nie dotyczy Toyota Corolla 
rok prod. 2008 

Zofia Pilarz
(dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Nowogardzie) 

Nie dotyczy Mieszkanie o pow. 80 m2 - wartość 100 
tys. zł 
Działka ogrodowa - 6 arów 

74 tys. 800 zł - zatrudnienie 
200 zł - świadczenie pieniężne MOZ NSZZ 
„Solidarność” 
przy Książnicy Pomorskiej Szczecin  

Nie dotyczy Nie dotyczy 

Teresa Skibska 
(kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Nowogardzie)

25 tys. zł Dom o pow. 150 m 2
- wartość 260 tys. zł 
Gospodarstwo rolne o pow. 1,94 ha 
- wartość 12 tys. 610 zł 

102 tys. 352 zł - umowa o pracę 
2 tys. zł - umowy zlecenia 
1 tys. 500 zł - dochód z gosp. rolnego
420 zł - pełnienie funkcji społecznych  

Nie dotyczy Nie dotyczy 

Magdalena Joanna Pędzik 
(kierownik Zespołu Ekonomiczno-
Administracyjnego Szkół w 
Nowogardzie) 

Nie dotyczy Mieszkanie o pow. 60 m2 
- wartość 98 tys. zł 

75 tys. 495 zł - stosunek pracy Kredy hipoteczny 
na kwotę 52 tys. 345 zł 

Nie dotyczy 

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej

Przedszkolaki u 
strażaków

15 maja 2013 roku, starszaki z 
Przedszkola nr 1 w Nowogardzie wraz 
z paniami, miały przyjemność zoba-
czyć z bliska, jak wygląda praca stra-
żaków. W tym celu została zorganizo-
wana wycieczka do Państwowej Straży 
Pożarnej w Nowogardzie. Dzięki życz-
liwości panów strażaków przedszkola-
ki mogły oglądać samochody i sprzęt 
pożarniczy. Wysłuchały również opo-
wieści o trudnej, odpowiedzialnej i 
niebezpiecznej pracy strażaka oraz ak-
cjach ratowniczo-gaśniczych.

Bardzo serdecznie dziękujemy panu 
strażakowi, który w dokładny i cieka-
wy sposób przybliżył nam swój jakże 
trudny, a zarazem bardzo ważny za-
wód. Miejmy nadzieję, że z wycieczki 
każdy coś mądrego zapamiętał i w ra-
zie nieszczęścia, będzie mógł wezwać 
pomoc, dzwoniąc pod odpowiedni 
numer alarmowy.

Spotkanie zakończono wręczeniem 
podziękowania za tak miłe przyjęcie.

Napisała: Agnieszka Zając
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III Nowogardzki Konkurs Ortograficzny 

„Niby  takie lelum polelum, a proszę”
11 maja 2013 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie odbył się III 
Nowogardzki Konkurs Ortograficzny o tytuł Mistrza Ortografii Ziemi Nowogardzkiej zorganizowany przez 
Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Osób Niepełnosprawnych „NASZE SZANSE”, działające przy Specjal-
nym  Ośrodku Szkolno– Wychowawczym w Nowogardzie. Dzięki dużemu zaangażowaniu nauczycieli i sta-
rannym przygotowaniom, konkurs przebiegał bez zakłóceń.

Udział wzięło 34 uczestni-
ków w różnym wieku i o róż-
nych profesjach. Najmłodszy 
uczestnik miał 12 lat. Po bar-
dzo dokładnym sprawdzeniu 
prac, komisja wyłoniła mistrza 
– został nim p. Maciej Kajzer. 
Gratulacje! (rozmowa ze zwy-
cięzcą poniżej). 

Tekst był trudny, bo tak o nim 
wypowiedziała się p. dr hab.  
E. Kołodziejek, językoznawca 
z Uniwersytetu Szczecińskie-
go, która po raz trzeci była na-
szym autorytetem i dokonała 
sprawdzenia tekstu, za co bar-
dzo dziękujemy. Mimo takie-
go stopnia trudności, uczest-
nicy poradzili sobie z tekstem 
dobrze, a niektórzy bardzo do-
brze. Komisja sprawdzała dyk-
tanda z przyjemnością. Tego-
roczna edycja pokazuje, że po-
ziom wiedzy i umiejętności z 
zakresu ortografii i interpunk-
cji ma tendencję rosnącą.  Mi-
łośnicy poprawnej polszczyzny 
mogą być usatysfakcjonowani.

Nagrodę główną – laptopa - 
ufundował i wręczył burmistrz 
Nowogardu, Robert Czapla. 
Pracownice biblioteki - z  dy-
rektor Zofią Pilarz na czele - 
pomogły nam w przygotowa-
niach organizacyjnych oraz za-
pewniły pomoc w dniu kon-
kursu. Dziennik Nowogardzki, 
jako patron medialny, zadbał o 
reklamę, zdjęcia i wywiady. Za 
wszystko dziękujemy!

Ale bez chętnych do pisa-
nia dyktanda, konkurs by się 
nie odbył, dlatego wszystkim 
uczestnikom również należą się 
nasze podziękowania. Ich od-
waga i zaangażowanie pokaza-
ły, że warto organizować formy 
aktywności tego typu i zachęca-
ją nas do zorganizowania kolej-
nej edycji  w następnym roku.

MK/Stowarzyszenie

 „NASZE SZANSE”
Tyle podsumowania, ze stro-

ny Stowarzyszenia. Mamy na-
dzieję, że nasi czytelnicy z cie-
kawością przeczytają oryginal-
ną treść dyktanda. 

Oto treść: 
Tekst konkursowy
Wyjazd na wakacje, to poważ-

na sprawa, a nie jakieś tam zwy-
kłe hocki - klocki. 

Najpierw trzeba było wszystko 
dokładnie zaplanować, bo każ-
dy chciał czego innego: jeden - 
wszystkiego za półdarmo, dru-
gi - rozżarzonego słońca, trzeci -  
nicnierobienia, czwarty -  ni stąd, 
ni zowąd - zapragnął miniparty 
każdego dnia!  I z nim był naj-
większy problem.

Niby  takie lelum polelum, a 
proszę - (:) narobił szumu co nie-
miara. Zaczęłam się nawet  oba-
wiać konfliktu wszechczasów, ale 
trwało to niezadługo i po chwili 
zapanowało  wszechogarniające 

znużenie. Półleżąc przy żarzącym 
się kominku, wyrażaliśmy swoje 
pragnienia i oczekiwania, ale już 
bez zbędnych fanaberii.      

Gdy miejsce wypoczynku zo-
stało wybrane, zaczęło się usta-
lanie różnych form aktywno-
ści – na pogodę i na niepogodę. 
Coczwartkowa, średniotermino-
wa prognoza  dodała nam otu-
chy i w okamgnieniu zaaran-
żowaliśmy nasz dwutygodnio-
wy wyjazd: obżartuchy pod-
dadzą się cud-diecie, leniuchy 
będą przemierzać wyspę wzdłuż  
i  wszerz, szybko poruszając sto-
pami, chudzielce wykorzystają 
codwudniowe konsultacje doty-
czące tuczącego odżywiania, a 
potem będą najadać się w bród. 

Pozostały jeszcze rozrywki 
wieczorną porą. No i „czwar-
ty”,    ten najbardziej rozkapry-
szony, wygrał - będzie minipar-
ty każdego wieczoru! Wszak-
że na plaży, ale będzie. Rada 
nierada, zgodziłam się, cho-
ciaż nie przepadam za cowie-
czornymi imprezami. Cóż, we-
zmę farby, pędzle i podczas, gdy 
oni będą wymachiwać rękoma  
i chyżo poruszać  nogami,  na-

maluję  bohomaz, albo dwa. 
Przynajmniej pozostawię jakąś 
schedę po sobie. 

Żarty żartami, a czas już na 
pakowanie. Lubię  robić to spo-
kojnie, bez pośpiechu, a nie na-
prędce, bo wtedy zapominam o 
wielu ważnych drobiazgach. Czy 
brak piżamy (pidżamy) moż-
na nazwać drobiazgiem? Skądi-
nąd wiem, że niektórzy śpią bez 
czegoś takiego, albo półnago, ale  
ja czuję się niekomfortowo tylko 
we własnej skórze, dlatego też, 
to pierwsza rzecz jaką wsuwam 

do walizki. Zaraz po niej szybko-
obrotową szczoteczkę do zębów, 
taką co to: szast - prast i zęby 
umyte, że aż lśnią. Na ogół spę-
dzam wakacje leniwie, ale tym 
razem    przede mną codzien-
ny wysiłek – piesze przemierza-
nie wyspy. Powiało grozą! Mu-
szę wziąć wygodne buty - najle-
piej espadryle - bo i lekkie, i prze-
wiewne. Nie chcę nabyć się bąbli, 
bo wiem, co to znaczy, raz już 
miałam. Ciekawe, czy tam będą 
komary? Może warto zaopatrzyć 
się w płyn, który działa ochron-
nie, taki niby- pancerz... 

Ni stąd, ni zowąd pojawiła  się 
w mojej głowie myśl, aby zabrać 
coś nietuzinkowego, na przykład 
orzeszki prażone poprószone 
solą. Podobno sól zapobiega pra-
gnieniu, a mogą być upalne dni. 
A może wziąć termos na gorącą 
herbatę, na wypadek, gdyby było 
zimno i wietrznie? Ale mam tyl-
ko dwulitrowy, który, z pewno-
ścią, okaże się za duży i za ciężki 
na takie wędrówki. No, teraz kie-
dy mam już wszystko spakowa-
ne, mogę pomyśleć o sobie: „cud-
-dziewczyna”.   

Po zakończeniu konkursu 
rozmawialiśmy ze zwycięzcą 
nowogardzkiego dyktanda. 

Dziennik Nowogardzki: Je-
steś zaskoczony tym, że okaza-
łeś się najlepszym? 

Maciej Kajzer: Oczywiście, że 
jestem. Wydaje mi się, że zdecy-
dowanie pomogło mi szczęście, a 
właściwe jego odrobina, łyk wie-
dzy i odpuszczenie sobie imprezy z 
przyjaciółmi w piątkowy wieczór. 
Jak widać, to wystarczyło, aby dziś 
wygrać. 

Możesz zdradzić, jak się przy-
gotowywałeś do napisania kon-
kursowego tekstu?

Nie musiałem się specjalnie 
przygotowywać, gdyż na co dzień 
dbam o poprawną polszczyznę, 
a także komunikację werbalną. 
Osobiście uważam, że nie da się 
gruntownie przygotować to tego 
typu tekstu, jeżeli nie zna się pod-
stawowych zasad pisowni polskiej. 

Były jakieś wyrazy czy zwroty,  
które sprawiły ci trudność? 

Owszem. Nie wiedziałem czy 
konstrukcja wyrazu „niby” użyć 
w konstrukcji porównawczej czy 
z łącznikiem i miałem wątpliwo-
ści co do interpunkcji, która rów-
nież nastręcza wiele problemów, 
bo była bardzo rozbudowana i 
niestandardowa. 

Z jakich powodów Twoim 
zdaniem Polacy mają trudności 
z poprawnym pisaniem? 

Przede wszystkim to efekt tego, 
że Polacy niewiele czytają. A jeże-
li już czytają, to najczęściej infor-
macje z Internetu, który jest moc-
no „najeżony” błędami i to on psu-
je wiedzę ortograficzną człowieka. 

A Ty sam, co lubisz czytać? 
Co do czytania, to czytam w za-

sadzie wszystko, od literatury po 
prasę papierową. Z wykształcenia 
jestem mgr prawa, co też sprawia, 
że z natury wiele czytam. 

Kończąc zapytam, co należy 
zrobić, by nie robić błędów w 
pisowni polskiej? 

Należy wyrobić w sobie mecha-
nizm sięgania do słownika orto-
graficznego i na jego podstawie 
weryfikować pisownię. Zalecam 
również  bardzo sporo czytać, by 
utrwalać sobie właśnie pisownię 
w pamięci. 

Zwycięzca nowogardzkiego 
konkursu niewiele mówił o sobie 
w rozmowie z DN. Być może wy-
nikało to z wielkiej skromności 
utalentowanego, jak się okazuje, 
ortograficznie gracza. Jak uda-
ło nam się wyczytać z różnych 
źródeł, pan Maciej uczestniczy w 
wielu tego typu zmaganiach or-
ganizowanych na terenie całego 
kraju. Większość z nich wygrywa 
w cuglach. Można powiedzieć, że 
jest „zawodowym” mistrzem or-
tografii. Dla przykładu podamy, 
że tylko w 2012 roku zdobył tytuł 
Wicemistrza Polskiej Ortografii 
roku 2012 i Kaliskiego Mistrza 
Ortografii 

Pan Maciej Kajzer skończył 
studia prawnicze, jest pracowni-
kiem marketingu w firmie zwią-
zanej z górnictwem odkrywko-
wym. 

Mieszka na Śląsku. 
rozmawiał: Jarek Bzowy 

Uczestnicy konkursu ortograficznego

Anna Szcześniak - uczestniczka konkursu.

Wszystkim, którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze 

śp. Bogusława Kozioł 
wyrazy wdzięczności 

składają rodzice

Wręcznie nagrody - laptopa, przez burmi-
strza Nowogardu.
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Informacje Parafialne
Vox    Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:

Słowa Ewangelii według 
Świętego Jana

(J 20,19-23) Zmartwychwsta-
ły ukazuje się Apostołom

Wieczorem w dniu Zmar-
twychwstania, tam gdzie przeby-
wali uczniowie, gdy drzwi były 
zamknięte z obawy przed Żyda-
mi, przyszedł Jezus, stanął po-
środku i rzekł do nich: Pokój 
wam! A to powiedziawszy, po-
kazał im ręce i bok. Uradowa-
li się zatem uczniowie ujrzaw-
szy Pana. A Jezus znowu rzekł 
do nich: Pokój wam! Jak Ojciec 
Mnie posłał, tak i Ja was posy-
łam. Po tych słowach tchnął na 
nich i powiedział im: Weźmijcie 
Ducha Świętego! Którym odpu-
ścicie grzechy, są im odpuszczo-
ne, a którym zatrzymacie, są im 
zatrzymane.

Weźmijcie Ducha Świętego
„Na początku Bóg stworzył…”. 

Tak się zaczyna księga Rodza-
ju. A w niej przeczytamy, że gdy 
Bóg stworzył człowieka, tchnął w 
jego nozdrza tchnienie życia i od 
tego momentu człowiek stał się 
istotą żywą. Później ta żywa isto-
ta dowiedziała się, w jaki spo-
sób zaistniała na świecie. Dowie-
działa się tego od samego Stwór-
cy. A Ten, jak kochający Ojciec, 
powiedział swojemu stworzeniu 
nie tylko to, jak ono zaistnia-
ło, ale również to, dlaczego rze-
czywistość, w której człowiek się 
znalazł, tak wygląda. Bo przecież 
trudno pogodzić te dwie sprawy: 
kochającego Stwórcę i cierpiące 
stworzenie. Dlatego sam Stwórca 
przychodzi do swojego stworze-
nia by tę rzeczywistość naprawić.

Po swoim zmartwychwsta-
niu Jezus przychodzi do swo-
ich uczniów i czyni taki sam 
gest, jaki uczynił, gdy stwarzał 

człowieka. Ponownie tchnął na 
nich. Ale tym razem daje im Du-
cha Świętego, obdarza ich ży-
ciem nadprzyrodzonym, zapra-
sza do tego, by od tej chwili czło-
wiek miał bezpośredni kontakt 
ze swoim Stwórcą. A będzie to 
bliskość duchowa, dużo bliższa 
niż ta zewnętrzna, fizyczna. Ta 
bliskość będzie w stanie uzdol-
nić człowieka praktycznie do 
wszystkiego. 

Tak właśnie stało się z Apo-
stołami. Ewangelia jest tym naj-
ważniejszym fragmentem Pisma 
Świętego, który czytamy w czasie 
mszy świętej. Ale w Uroczystość 
Zesłania Ducha Świętego to wła-
śnie czytanie z Dziejów Apostol-
skich bezpośrednio ukazuje nam 
to wydarzenie. A w nim dosko-
nale widać, co stało się z Apo-
stołami. Postawa, jaką prezentu-
ją, zmieniła się całkowicie. Nie są 
już tymi wystraszonymi, zasmu-
conymi i zrezygnowanymi ludź-
mi, których spotkaliśmy wcze-
śniej w wieczerniku, gdzie za-
mknęli się z obawy przed podob-
nym losem, jaki spotkał ich Mi-
strza. Teraz to ludzie, którzy nie 
obawiają się tego, że może spo-
tkać ich podobny lub wręcz taki 
sam los. A sprawił to obiecany 
Duch – Pocieszyciel.

Sposób, w jaki dokonało się 
Zesłanie Ducha Świętego, nawią-
zuje do jeszcze innego wydarze-
nia opisanego w Starym Testa-
mencie. Chodzi o wieże Babel. 
Ludziom zamarzyło się kiedyś 
zbudować wieże sięgającą nieba, 
by dorównać Bogu. Oprócz tego, 
że nie zdołali tego wykonać, to 
jeszcze Bóg pomieszał ich języki, 
aby nie dopuścić do powtórzenia 
się takiej sytuacji. Natomiast te-
raz rozpoczyna swoją misję Ko-
ściół sięgający aż do nieba, a lu-
dzie obserwujący to wydarze-
nie słuchają Piotra z ogromnym 
zdziwieniem. Mimo tego, że po-
chodzą z różnych zakątków świa-
ta i mówią różnymi językami, to 
wszyscy bez wyjątku słyszą słowa 
w swoim rodzinnym języku. A 
sprawił to obiecany Duch – Po-
cieszyciel.

Po tym wydarzeniu Apostoło-
wie nie pozostaną w Jerozolimie. 
Napełnieni mocą z wysoka pój-

dą na cały świat gotowi poświę-
cić wszystko dla Ewangelii. Po-
konają wszelkie trudności jakie 
napotkają po drodze. Dotrą do 
wszystkich ludzi, aby każdy miał 
możliwość poznania Dobrej No-
winy. Jeżeli nie zrobią tego oni, 
to dokończą to zadanie ich na-
stępcy. Nie zawahają się, gdy bę-
dzie trzeba poświęcić życie dla 
Zmartwychwstałego. Będą wier-
ni swojemu Stwórcy aż do końca. 
A sprawi to obiecany Duch – Po-
cieszyciel.

Myśląc o Kościele musimy 
starać się nawiązywać do jego 
początków. Żeby właściwie 
odbierać Kościół nie możemy 
zapominać o Duchu Świętym, 
który stale jest w nim obecny. 
Właśnie ta obecność powoduje, 
że wspólnota, jaką jest Kościół, 
jest jedyna w swoim rodzaju. W 
niej dokonują się wielkie rzeczy, 
które sprawia Wszechmocny. 
Choć może tych widocznych nie 
ma na co dzień, bo cuda czasem 
się zdarzają, przynajmniej takie, 
które inni mogą również zaob-
serwować, to te dokonujące się 
w człowieku są obecne na każ-
dym kroku. A sprawia to obieca-
ny Duch – Pocieszyciel.

Gdzie my w tym wszystkim 
jesteśmy? Jak odnajdujemy się 
w Kościele? Czy jest on dla nas 
wspólnotą, której niesamowitość 
potrafimy dostrzec? Z tym bywa 
różnie i doskonale zdajemy sobie 
z tego sprawę. Nie zawsze właści-
wie odbieramy Kościół. Nie za-
wsze dobrze się w nim czujemy. 
Nie zawsze potrafimy stawać w 
obronie tej wspólnoty. A może 
czasem sami jesteśmy autorami 
czegoś niewłaściwego. Ale nie 
powinniśmy się tym zniechę-
cać. Czy komuś się to podoba, 
czy nie, Duch Święty działa i bę-
dzie działał. Niczym nie ograni-
czony, wszędzie obecny, wszyst-
ko mogący, a do tego posłany 
specjalnie do nas i dla nas. Więc 
czego nam jeszcze potrzeba? Ni-
czego. Wszystko już mamy. I ni-
gdy nie zapomnijmy o tym, że 
naszą wspólnotę prowadzi i oży-
wia Duch Święty a nie człowiek.

I niech to również sprawi Duch 
– Pocieszyciel.

Ks. Grzegorz Podlaski

Uczestnikom uroczystości pogrzebowych 

śp. Tadeusza Majewskiego
i tym którzy byli z nami 
w tych trudnych dniach

serdeczne podziękowania 
składa żona z rodziną

 Wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

Syna 
dla Państwa Tadeusza i Jadwigi Kozioł

składa redakcja 
Dziennika Nowogardzkiego 

Caritas informuje 
Zespół Caritas przy parafii pw. WNMP informuje, że w dniu 

17 maja  (piątek), w siedzibie organizacji przy ul. 700 Lecia (w 
podwórku ZBK), o godz. 10.00 odbędzie się wydawka żywno-
ści. Zapraszamy tych, którzy jeszcze nie korzystali z pomocy oraz 
tych, którzy w czasie ostatniej wydawki nie odebrali dżemów i 
mleka.  

Zespół Caritas przy parafii pw. WNMP

Marianna Płuciennik, lat: 78, zmarła: 14.05.2013r, pogrzeb: 
16.05.2013r, pogrzeb odbył się na cmentarzu w Dobrej

Anna Łukowska, lat: 91, zmarła: 14.05.2013r, pogrzeb: 
16.05.2013r, pogrzeb odbył się na cmentarzu w Nowogardzie.

 Edward Pluta, lat: 88, zmarł: 14.05.2013r, pogrzeb: 17.05.2013r, 
pogrzeb odbył się  na cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

Pomóżmy sobie!
•	
•	  Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie oraz ławę po-

kojową i TV tel.782 556 716
•	 Przyjmę fotel do biurka, informacja tel. 504 874 397 lub 

pod nr tel. red. 91 22 165 
•	 Przyjmę narożnik pokojowy oraz dziecięcy fotelik samo-

chodowy tel.516 648-561 
•	 Przyjmę  używaną pralkę oraz komputer PC i dywany 

tel.512 174 371 
•	 Przyjmę tapczan dwuosobowy do spania tel. 514 466 037 
•	 Oddam w dobre ręce wilczura - pies jest przyjazny i ma 

ok.3 lata - tel.795 911 886 
•	 Oddam jedną kulę ortopedyczną -tel. 539 630 700 lub nr 

redakcyjny 
•	 Przyjmę meble kuchenne i meblościankę pokojową tel. 

669 517 964 lub 91 39 107 62
•	 Przyjmę meble kuchenne, lodówkę, pralkę i meblościankę 

pokojową, tel. 797 158 960
•	 Przyjmę używany rower damski  w dobrym stanie 

504874397
•	 Przyjmę lodówkę w stanie dobrym tel. 725536022

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
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Tam, prócz haseł nie padło 
zbyt wiele konkretów. W prze-
mówieniach organizatorów, z 
trudem można było dosłuchać 
się informacji dotyczących 
skali przemocy w rodzinie w 
Nowogardzie. Co niektórzy z 
powodu deficytu tej wiedzy, 
nawoływali nawet (burmistrz 
Czapla),  by ten dzień obcho-
dzić „na wesoło”! Z jakiego 
powodu, nie bardzo wiemy. 
Bo albo jest przemoc i wtedy 
nie ma się z czego cieszyć, albo 
jej nie ma, a wtedy pytanie, po 
co to całe „zamieszanie”?

Więcej konkretów usłysze-
liśmy od samej młodzieży, ale 
konkrety te polegały na tym, 
że ona tej przemocy osobiście 
nie...doświadcza. 

Merytoryczne uzasadnienie 
całej akcji próbowała ratować 
w rozmowie z DN, Dorota Ma-
ślana, pracownik OPS i koor-
dynator  Zespołu Interdyscy-
plinarnego głównego organi-
zatora „manifestacji”. 

Mamy w Nowogardzie ten 
problem zdiagnozowany, jako 
Zespół Interdyscyplinarny. 
W tym rok niebieskich kart 

(procedura „Niebieskie Kar-
ty” obejmuje ogół czynności 
podejmowanych i realizowa-
nych w związku z uzasadnio-
nym podejrzeniem zaistnienia 
przemocy w rodzinie) założo-
no 6. 

 To nie znaczy, że tylko tyle 
rodzin ma z tym problem. W 
tym roku przyjęliśmy 80 inter-
wencji w podobnych sprawach 
– powiedziała D. Maślana. 

Rzecznik prasowy ak-
cji, Marcin Kraszewski, z 
nowogardzkiego komisariatu 
policji, próbował jej wtórować 

pytany przez nas o skalę pro-
blemu. 

 Nie można powiedzieć, czy 
tak się często dzieje. Są pewne 
okresy, które sprzyjają tego typu 
zachowaniom np. majówki, w 
czasie których członkowie ro-
dzin spędzają ten czas, nieko-
niecznie w dobry sposób. Wią-
że się to najczęściej z nadmier-
nym spożyciem alkoholu, a to 
jest pierwszy krok do przemocy 
– mówił funkcjonariusz. 

Ostatecznie jednak nie do-
wiedzieliśmy się, czy przemoc 

w rodzinie to w Nowogardzie 
zjawisko na tyle powszechne, 
aby 100% młodzieży szkol-
nej musiało wyrażać czynny i 
zdecydowany sprzeciw wobec 
tych nagannych zachowań i 
wypisywać na transparentach 
hasła przeciw rodzicom np. 
„Tato nie bij”. 

Organizatorem akcji był Ze-
spół Interdyscyplinarny dzia-
łający przy Ośrodku Pomo-
cy Społecznej w Nowogar-
dzie. Ciało to, w którego skład 
wchodzą m.in. przedstawiciele 
gminy, opieki społecznej, poli-
cji na co dzień zajmuje się dia-
gnozowaniem przemocy w ro-
dzinie i podejmowaniem od-
powiednich kroków prawnych 
mających zapobiegać tego typu 
sytuacjom w przyszłości. Nie-
wątpliwą zaletą tego wydarze-
nia było to, że mieliśmy rzad-
ką okazję zobaczyć w jednym 
miejscu, jak dorodne mamy 
dzieci i młodzież. 

Marcin Simiński 

Dorota Maślana przemawia do zgromadzonych na Placu Wolności uczniów nowogardzkich szkół

Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci

Marsz ulicami miasta 
„Precz z przemocą”, „Pięścią niczego nie załatwisz”, „Przemoc się nie opłaca, zawsze do 
nas wraca” - to tylko niektóre z transparentów, z jakimi z okazji Dnia Sprzeciwu wobec 
Bicia Dzieci, wyszli na ulice nowogardzcy uczniowie, by spotkać się na Placu Wolności. 

Obchody święta szkoły w SP nr 1 w Nowogardzie
„Tylko wierność ludziom, czyni z nas człowieka” Tadeusz Kościuszko

 Majowy piękny piątek, 10 maja, dla społeczności uczniowskiej SP nr 1 w Nowogardzie był wyjątkowym, który określa się mianem uro-
czystym. Cała brać szkolna spotkała się na wspólnej uroczystości związanej z obchodami Święta Patrona Szkoły. 

Ta najstarsza, placówka oświa-
towa naszego miasta, która rozpo-
częła swoją działalność zaraz po 
zakończeniu II wojny światowej, 
bo już w lipcu tegoż roku, ma wy-
jątkowego patrona. Po raz pierw-
szy odbyło się to święto w dniu 
7 maja 1958 roku, kiedy to Szko-
ła Podstawowa w Nowogardzie 
przyjęła za swego patrona Tade-
usza Kościuszkę. Od tej pory ob-
chodzone jest corocznie.

 W tym roku nasze obchody 
przybrały wymiar małego projek-
tu, którego finałem było piątkowe 
świętowanie. Zadania projekto-
we związane z naszym patronem 
dotyczyły wszystkich klas. Głów-
nym ich założeniem było nie tyl-
ko przybliżenie każdemu ucznio-
wi postaci, osiągnięć, zasług Ko-
ściuszki, ale uczynienie go dla na-
szych uczniów kimś, z kim moż-
na byłoby się zaprzyjaźnić w cza-
sach współczesnych.  Uczniowie 
na każdym poziomie poznawali 
jego biografie, mieli okazję wyka-
zać się swoimi pomysłami na polu 

plastycznym, tworząc swoje ar-
tystyczne wyobrażenie - portrety 
Kościuszki. Na lekcjach informa-
tyki przygotowywali prezentacje 
o naszym patronie. Swoją wiedzę 
historyczną, dotyczącą tej posta-
ci mogli sprawdzić w przygoto-
wanym przez nauczycieli historii 
konkursie. Specjalne wydanie na-
szej szkolnej gazetki, poświecone 
był również postaci T. Kościuszki.

Podsumowanie tych wszyst-
kich działań odbyło się na uroczy-
stym, piątkowym apelu. W oficjal-
nej części pan dyrektor Sebastian 
Szymański, krótko przypomniał 
biografię patrona, jego zasługi 
dla narodu polskiego oraz wrę-
czył nagrody dla laureatów kon-
kursów zaplanowanych w harmo-
nogramie projektu. Po oficjalnej 
części odbyła się część artystycz-
na – montaż poetycko-muzyczny, 
przygotowany przez panią Marty-
nę Bator-Rogalę i Różę Górczew-
ską. Grupa aktorska składała się z 
przedstawiciel wielu klas od naj-
młodszych do najstarszych. Pięk-

ne przedstawienie i rzadka okazja, 
aby zobaczyć tak skupione i wy-
ciszone twarze naszych uczniów, 
którzy z zapartym tchem ogląda-
li spektakl.

Po części artystycznej wszyscy 
spotkaliśmy się w sali gimnastycz-
nej, gdzie przygotowane były za-
dania sportowe. Jak zwykle nieza-
stąpieni w tego typu imprezach są 
nasi nauczyciele w-f - Artur Da-
nilewski i Bogdan Wawryczuk. 
Przygotowane przez nich wyścigi 
i sposób przeprowadzenia zakty-
wizował w 100 procentach druży-
ny reprezentujące swoje klasy. Ry-

walizacja połączona z zabawą po-
zwoliła naszym uczniom do wy-
kazania się dużą sprawnością fi-
zyczną, zręcznością i szybkością.

Nietuzinkowość, wielkość pa-
trona naszej i wielu innych szkół 
w Polsce, najpełniej oddaje cytat z 
listu gen. Nathanael Greene, który 
określa Tadeusza Kościuszkę, jako 
człowieka, „który miał niesamo-
wity zapał do służby publicznej, 
który zawsze z uwagą, czujnością 
i przemyślnością wojował. W ja-
kiejkolwiek bądź gałęzi służył, był 
zawsze chętnym i zdolnym współ-
pracownikiem w wykonaniu mo-

ich celów. Jednym z tych, słowem, 
kogo ani przyjemność nie może 
uwieść, ani praca znużyć, ani nie-
bezpieczeństwo odstraszyć. Co 
zaś go wielce wyróżniało obok 
tego, to niezrównana skromność 
i zupełna nieświadomość tego, iż 
dokonał czegoś nadzwyczajnego? 
Nigdy nie miał on roszczeń lub 
pretensji dotyczących jego osoby, 
a nigdy nie ominął sposobności 
wyróżnienia i podniesienia za-
sług innych.” 

Te cechy są dla nas wzorem do 
naśladowania, tego pragniemy 
nauczyć naszych uczniów i dla-
tego Święto Patrona Szkoły, to 
dla naszej społeczności szkolnej 
ważne wydarzenie. Możemy, bo-
wiem wyrażać hołd i dumę z fak-
tu, że jest Patronem naszej szkoły. 

Parafrazując słowa Tadeusza 
Kościuszki, które umieściliśmy na 
początku naszej relacji wierność 
ludziom temu, co zrobili i pamięć 
o przeszłości czyni z nas człowie-
ka.

inf. własna

Wczytując się w napisy na transparentach można było odnieść wrażenie, że nowogardzkie dzieci i młodzież żyją w istnym horrorze
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Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie
ul. Warszawska 14, tel. 91 391 03 78, pn.-pt. 09:00-17:30 sob. 10:00-13:00

Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca
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Nasi  przedsiębiorcy - Armatura Sp. J. Eligiusz Rzechuła i Andrzej Samborski 

„Pierwszą umowę podpisaliśmy w Pałacu Kultury” 
Hurtownia Armatura powstała w 1993 roku, jako spółka cywilna dwóch udziałowców Eligiusza Rzechuły i Andrzeja Samborskiego. 
Była to pierwsza firma na rynku nowogardzkim, która zajęła się tego typu sprzedażą. Obecnie ARMATURA  jest znana nie tylko w No-
wogardzie, ale i w całej Polsce, jak również w wielu krajach Europy. Od początku swojego istnienia zajmowała się kompleksową obsługą 
klientów indywidualnych oraz firm państwowych i prywatnych w zakresie instalacji do  sieci grzewczych oraz wodno – kanalizacyjnych. 
Ze wspólnikami  spółki  Armatura rozmawiamy w ramach cyklu „ Nasi przedsiębiorcy”

Dziennik Nowogardzki: 
Nim przejdziemy do podsta-
wowych pytań, to chciałbym 
zapytać, jak panowie sko-
mentują sprawę  przeciągają-
cego się przetargu na wodę w 
gminie Nowogard, do    któ-
rego jak wiadomo  stanęła 
nawet firma niemiecka?

Eligiusz Rzechuła i An-
drzej Samborski  

A.S -  Z mojego punktu wi-
dzenia, to jest mi trudno się 
wypowiedzieć. Każdy z nas w 
tej sprawie ma swoje zdanie. 
Ja powiem tylko tyle, że w tej 
sprawie dysponuję niewielką 
wiedzą, gdyż przekaz informa-
cji jest bardzo znikomy. 

E.Rz - Zacznę od tego, że jest 
to nasz  klient i jest mi trud-
no się w takiej sytuacji wypo-
wiadać. Ale  uważamy z kole-
gą, że powinna zdecydowanie 
wygrać polska firma, aniżeli  
niemiecka. A dlaczego? Powód 
jest prosty, chodzi o utrzyma-
nie i zatrzymanie miejsc pracy, 
których w naszym mieście jest 
bardzo mało, a wręcz jak „na 
lekarstwo”. Dlatego jestem za 
tym, by była to firma polska, 
bo dzięki niej zysk dla społecz-
ności jest istotnie większy. Ale 
przetarg trwa. Dlatego pocze-
kajmy kto wygra w tej rywali-
zacji? 

Nowoczesnymi instala-
cjami i sprzedażą urządzeń 
grzewczych, jak również wy-
sokiej jakości armaturą, fir-
ma trudni się o 20 lat. Dla-
tego na początek zapytam, 
skąd panowie zdobyliście  
doświadczenie w tej branży? 

Nasze wykształcenie jest ty-
powo techniczne. Dlatego ten 
wybór był dla nas oczywisty. 
Andrzej, mój wspólnik, jest po 
melioracji, a ja po informatyce.  
Do tej decyzji zmusił nas  też 
rynek, a właściwe jego potrze-
by, które pojawiły się po  trans-
formacji ustrojowej . Prywaty-
zowana „Krochmalnia”, gdzie 
pracowaliśmy, niestety nie da-
wała możliwości stałej pracy 
na przyszłość,  ponieważ od-
chodziła w zapomnienie, to  
wymusiło na nas refleksję nad 
dalszym naszym  losem zawo-
dowym. Dlatego stanęliśmy do 
przetargu  dla  zaopatrywa-
nia  w tej branży jednej z no-
wogardzkich  firm,  i zaskaku-
jąco wygraliśmy go, co skutko-
wało dalszym rozwojem, jak 
również zdobywaniem wie-
dzy i uczestnictwem w tar-
gach branżowych  krajowych,  
czy zagranicznych… Odwie-
dziliśmy takie kraje jak Au-
stria, Włochy Niemcy i wiele 
innych, po to, by jak najwięcej 
się nauczyć. Uzyskanie tej wie-
dzy nie było proste i wymaga-
ło i wymaga dalszego jej zgłę-
biania, czy to poprzez kontak-
ty czy literaturę. Jak pan wie, w 
tamtym okresie Internet dopie-
ro się rozwijał. Dlatego przekaz 
informacji i dostęp do Interne-
tu był nieco ograniczony.  Nie 
ukrywamy, że wówczas bali-
śmy się, ale zaryzykowaliśmy i 
udało się. Pierwszym naszym 
kontrahentem była firma nie-
miecka w zakresie dostaw ofe-
rowanych przez nas urządzeń  
Junkers. Później były następne. 

Ciekawostką był fakt, że jedną 
z umów podpisaliśmy w War-
szawie w Pałacu Kultury. To  w 
znacznym stopniu przyczyniło 
się do dalszego rozwoju naszej 
firmy, zaczęła ona  być zauwa-
żalna i dostrzegana przez mar-
kowych producentów techniki 
grzewczej, chcieli bowiem oni, 
aby  ich produkty były przez 
nas dystrybuowane.

To ograniczenie interneto-
we, którym wspomnieliście 
panowie dziś jest w zasadzie 
już pojęciem nie aktualnym, 
gdyż każda  prawie firma 
ma swoją stronę i opinię. W 
przypadku  waszej  firmy jest 
w Internecie  bardzo niewie-
le informacji? 

Działamy na zasadzie kon-
kretnych czynów, a nie wypisy-
wanych słów. Najlepszą dla nas 

reklamą jest reklama przeka-
zu werbalnego, od  człowieka 
do człowieka. W tej pisanej re-
klamie, jak wiemy, można na-
pisać w zasadzie wszystko, ale 
czy te słowa pokrywają się z 
prawdą? Dlatego wolimy robić 
swoje i działać z dużymi fir-
mami, które nas znają i mają 
o nas wyrobione dobre zdanie, 
które ukształtowane zostało w 
konkretnej współpracy  i wie-
dzy, że można polegać na na-
szej  szybkiej dostawie urzą-
dzeń, szybkiej reakcji i ludzkiej 
uczciwości. Nasza praca, to 
głównie współpraca z firmami 
i pozyskiwanie od producen-
tów pewnych środków pienięż-
nych, które właśnie nam służą 
do  reklamy ich produktów. Jest 

to o tyle dobre, że my nie musi-
my wkładać na ten cel środków 
własnych. 

Czym właściwie zajmuje 
się technika grzewcza i co ją 
charakteryzuje? 

Najprościej mówiąc, techni-
ka grzewcza jest przykładem 
umiejętnego i sprawnego po-
zyskiwania i odzyskiwania cie-
pła w wyniku spalania gazu 
ziemnego i oleju opałowego. A 
wszystko to jest dzięki kotłom 
gazowym, olejowym, stałopal-
nym, oraz opalanym węglem, 
drewnem, miałem i ecogrosz-
kiem. Jest to dziedzina, która 
zajmuje się więc wszystkim co 
związane jest z ciepłem i kotła-
mi. 

Wielu z nas pojęcie arma-
tura, najczęściej kojarzy z 
łazienkowymi bateriami, 

prysznicami czy innym wy-
posażeniem domowym. Jed-
nak czy tylko? 

Od razu powiemy, że nie tyl-
ko. Bo jeżeli mówimy o wodzie 
i kanalizacji, to w zakres arma-
tury wchodzi również hydrant, 
zasuwa, przepompownia ście-
ków, właz, wpust. Więc jak 
pan widzi, jest to bardzo sze-
rokie spectrum zagadnieniowe. 
To co jest złożone w ziemi i ma 
związek z wodą jest również 
traktowane jak element arma-
tury. Jak pan zauważył, nazwa 
firmy nawiązuje do tych urzą-
dzeń, od których zaczynaliśmy 
naszą przygodę zawodową.

Nie jest sztuką kupić ko-
cioł w salonie czy hurtow-
ni. W obecnym czasie mamy 

do dyspozycji nawet kilkana-
ście modeli od jednego pro-
ducenta. Więc, który wybrać 
i co zrobić, by taki kocioł po-
prawienie działał? 

Pierwszą podstawową spra-
wą jaką musimy uwzględnić, 
to jest dowiedzenie się, gdzie 
znajduje się serwis wybranego 
przez nas kotła. Najlepiej było-
by, gdyby taki serwis miał swój 
punkt obsługi w miejscu gdzie 
mieszkamy. Czyli, jeżeli ktoś 
mieszka w Nowogardzie, to 
niech kupuje taki kocioł wła-
śnie w Nowogardzie, ponieważ 
wówczas nie będzie miał kło-
potów z serwisem, który bę-
dzie szybki oraz bardzo spraw-
ny w obsłudze. Nie ukrywamy, 
że taką kompleksową obsługę 
oraz serwis zapewniamy tu w 
naszej firmie, której instalato-
rzy, którzy z nami współpra-
cują są dyspozycyjni dla klien-
ta przez można powiedzieć 24 
h na dobę. Tutaj najważniej-
sza jest rzetelna informacja, 
jak również logistyka. Kolejną 
ważną kwestią jest wybór od-
powiedniego paliwa, którym 
będziemy ogrzewać.  A pa-
liw jest wiele:  gaz z sieci miej-
skiej, gaz płynny, olej opałowy, 
prąd, węgiel, koks, drewno. Co 
do cen kotłów, to są one bardzo 
zróżnicowane. Ale obecna ten-
dencja to kotły kondensacyjne, 
które są nieco droższe, ale są 
bardzo efektywne,  sprawniej-
sze  i mniej awaryjne. 

Panów zdaniem lepiej po-
wiesić czy  postawić taki ko-
cioł? Jest to pytanie na tyle 
ciekawe, gdyż wśród klien-
tów budzi czasami wątpliwo-
ści? 

Ciekawe pytanie. Dlatego od-
powiemy tak, że jeżeli będzie to 
mieszkanie w bloku, to taki ko-
cioł należy powiesić. Jeżeli bę-
dzie to budynek wielorodzin-
ny z dwoma łazienkami, to za-
lecamy piec stojący, bo będzie 
zbiornik ciepłej wody i będzie 
on produkował właśnie ciepłą 
wodę i nie będziemy mieli strat 
napływu zimnej wody, gazu i 
zrzucania zimnej wody do ka-
nalizacji, czyli krótko mówiąc 
oszczędzamy. Co do różnic, 
to są one bardzo zasadni-

O tym, że znaleźliśmy się w gronie  liczących się  firm branżowych z którymi producenci ko-
tłów chętnie współpracują świadczą przyznane  certyfikaty

Magazyn jest dobrze   wyposażony.Kryje  on w sowojej około  4 tys. pozycji towarowych.
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cze. Kotły gazowe stojące. 
Sprawdzają się w rozbu-

dowanych układach centralne-
go ogrzewania. Ze względu na 
większe rozmiary oraz głośniej-
szy niż w przypadku innych ko-
tłów tryb pracy, instalowane 
są zazwyczaj w osobnych po-
mieszczeniach typu kotłownia. 
Natomiast w przypadku ko-
tłów gazowych, to są one nie-
wielkich rozmiarów, cicho pra-
cują oraz mają estetyczną obu-
dowę, to cechy, które charakte-
ryzują właśnie te piece. Co do 
tego zasobnika wody o który 
pan pytał, to jest to zbiornik 
wody o pojemności minimum 
90 lub 40 litrów wody w syste-
mie zintegrowanym.

Wspomnieliście panowie o 
partnerstwie w swoje branży. 
Dlaczego jest ono tak ważne?   

Partner, który współpracuje 
z nami, również stawia pewne 
wymagania. Dlatego ta współ-
praca musi być bardzo uczci-
wa i naprawdę spełniająca na-
rzucone zalecenia. Na obecną 
chwilę nasza firma współpra-
cuje w 12 firmami kotlarskimi. 
Stawiają one  wymagania co 
do ilości materiału na maga-
zynie, jak również obrotu który 
musimy wypracować.  Od tych 
czynników są uzależnione rów-
nież skale rabatu, który może-
my otrzymać od producenta. 
I ostania rzecz, której nie mo-
żemy pominąć, a jest bardzo 
ważna, to jest wiedza z techni-
ki grzewczej, która jest weryfi-
kowana u nas specjalnym eg-
zaminem, najczęściej u produ-
centa, w siedzibie fabryki.  Jest 
on o tyle ważny, że  określa czy 
nasza wiedza jest wystarczają-
ca, by zajmować się dystrybu-
cją właśnie tych urządzeń, czy 
kotłów. Wszystkie egzaminy 
są oczywiście udokumentowa-
ne specjalnymi certyfikatami, 
które my mamy wywieszone w 
specjalnym miejscu naszej fir-
my.  Warto tu dodać, że  na 
obecną chwilę współpracujemy 
z  takimi znanymi firmami jak:  
Junkers, Bosch, Viessmann, 
Vaillant, Buderus, ale jest rów-
nież  jeszcze firma ze Szwajca-
rii, która dysponuje bardzo już 
dużymi kotłami, o mocy rzędu 
1 Mega VAT. Więc jak pan chy-
ba zauważył, większość, to są 
to przeważnie firmy niemiec-
kie. Ale również nie pomijamy 
firm polskich, choć  tradycja 
tych kotłów nie jest tak bogata 
i znana jak tych, o których roz-
mawialiśmy wcześniej. 

Powoli finalizując temat 
naszego spotkania, chciała-
bym zapytać o odnawialne 

źródła ciepła, które w ostat-
nim czasie zdobywają coraz 
większą popularność? 

Odnawialne źródła ciepła 
mamy w postaci solarów, któ-
re mogą być wykorzystywa-
ne do produkcji wody ciepłej 
użytkowej i jednocześnie mogą 
wspomagać produkcję ciepła w 
domu. By zdecydować się na 
ten system źródła energii, po-
winniśmy sobie odpowiedzieć 
na pytanie - ile jest osób za-

mieszkujących w domu, oraz 
ile osób korzysta z ciepłej użyt-
kowej wody? Bo jeżeli taka oso-
ba będzie miała dostęp np. do 
gazu, a będzie chciała zamon-
tować  solar dla dwóch osób, 
to taka inwestycja jest bez sen-
su. Taki solar kosztuje w gra-
nicach 11 500 tyś zł. z monta-
żem. Dlatego ta ilość wypro-
dukowanej ciepłej wody przez 
solar, najprawdopodobniej 
nie zostanie zużyta przez tyl-
ko dwie osoby.  Do odnawial-
nych źródeł energii zaliczają 
się również pompy ciepła, oraz 
kolektory i jeszcze inne. W na-
szej ofercie również mamy ta-
kie pompy ciepła w sprzedaży 
i musimy powiedzieć, że cie-
szą się one coraz większą po-
pularnością. Te pompy ciepła 
są o tyle wygodniejsze, że są 
łatwiejsze w montażu, niż  np. 

te wspomniane solary. Kolejną 
kwestią, która przemawia za 
pompami ciepła, jest cena, któ-
ra wynosi w granicach 8 500 
tyś zł za pompę.  Obecnie  ich 
produkują zajmują się w za-
sadzie wszystkie liczące się fir-
my branżowe. By nie było tak 
idealnie, to należy wspomnieć 
o tym, że te pompy powinny 
być kupowane raczej tylko u 
producentów, gdyż te kupowa-
ne przez Internet, mogą spra-

wiać kłopot z  serwisem.  Dla-
tego odradzamy takiego zaku-
pu, bo może wystąpić problem 
właśnie z gwarancją, urucho-
mieniem i serwisem. Ważną 
sprawą jest również pewna od-

powiedzialność za pracę takie-
go urządzenia, które musi być 
monitorowane przez wykwali-
fikowanego pracownika. 

Klient wchodząc do firmy 
widzi widniejące na ścianie 
certyfikaty, jakości. Co one 
oznaczają? 

Te certyfikaty są dla nas bar-
dzo ważne, gdyż świadczą o 
naszej rzetelności wobec klien-
ta. Są one przyznawane przez 
producentów kotłów, którzy 
nam zawierzyli i mają do nas 
zaufanie, które oznacza to, że 
ich produkty są dobrze dystry-
buowane oraz serwisowane w 
razie awarii. Jaka pan redaktor 
widzi uzbierało się ich trochę. 
Prezentujemy je z dumą, bo 
świadczą one o naszej rzetelno-
ści i profesjonalizmie. Taki cer-
tyfikat oznacza również dobre 
warunki handlowe i dostęp do 
wszystkich dostępnych urzą-
dzeń danej firmy w ich maga-
zynach.

Nie spytałem jeszcze o  
szczegółowy  zakres  waszej 
działalności,  nie tylko han-

dlowe, ale i jak wiem usługo-
wej, a także o  pracowników?

Nasza praca w firmie to 
głownie dystrybucja kotłów, 
ale należy wymienić jeszcze ta-

kie czynności jak: pomiary, in-
stalacje c.o., instalacje wodo-
ciągowe, kotłownie, uzdatnia-
nie wody, wentylacja i klimaty-
zacja. To wszystko jest oczywi-
ście podparte współpracą na-
szych instalatorów, którzy są 
na własnej dzielności i to oni 
instalują te kotły, jeżeli klient 
nie ma swojego wykonawcy. 
Warto dodać, że zakupione w 
naszej hurtowni kotły czy inne 
urządzenia, oczywiście dowo-
zimy do klienta.  Co do pra-
cowników, to na obecną chwilę 
jest nas 4 osoby, i 1 osoba pra-
cuje na zlecenie, prowadzi ona 
naszą księgowość. Wszystkim 
naturalnie bardzo dziękujemy 
za dotychczasową współpracę. 

Jednym z ostatnich pytań 
jakie zadaję przedsiębiorcy 
są gminne podatki? 

Powiemy tak, cieszy nas fakt, 
że w tym mieście nie ma jesz-
cze hipermarketów z naszej 
branży. Dlatego jesteśmy peł-
ni podziwu dla tych właścicie-
li małych sklepików z innych 
branż , którym jest pewnie bar-
dzo ciężko, ze względu na su-
per markety, w których nawet 
są już piekarnie i masarnie. Co 
do władzy,  to co możemy po-
wiedzieć? Może to, że pan bur-
mistrz jest twórcą 13 miesiąca 
roku. A dlaczego? oczywiście ze 
względu na podwyższony po-
datek, który będzie skutkował 
niestety dłuższą pracą, by zaro-
bić na ten podatek. ZUS i inne 
opłaty są i tak już bardzo wyso-
kie. Dlatego zastanawiamy się, 
jaki musimy wyrobić obrót, by 
na to wszystko zarobić i utrzy-
mać? To bardzo trudne zada-
nie. Podwyższenie podatku od 
nieruchomości niestety zaini-
cjowało  ideę  „13 miesiąca”. 
Co do perspektyw, to cóż? Bę-
dziemy się starać utrzymać na 
rynku krajowym i lokalnym. 
Mieliśmy również ostatnio pro-
pozycję wejścia na rynek skan-
dynawski, ale na obecną chwilę 
jeszcze się zastanawiamy nad 
tą sprawą. 

To był bardzo interesują-
cy wywiad. Dlatego teraz na 
koniec zapytam o wolny czas 
panów? 

AS -Możemy powiedzieć, że 
na hobby nie mamy wiele cza-
su. Ale staramy się aktywnie 
żyć np. poprzez aktywność fi-
zyczną, a będzie to pływanie, 
łowienie ryb czy też jazda na 
rowerze. Mamy również rodzi-
ny. 

E Rz. -Ja interesuję się kolar-
stwem i turami kolarskimi. 

Rozmawiał: 
Jarek Bzowy 

Elżbieta Rzechuła wspólnie z małżonkiem i jego wspólnikiem pracują z sobą od wielu lat

Oferowane przez nas kotły czy inne urządzenia  są w pełni oryginalne i pozbawione wad - 
mówią właściciele firmy

Firma Armatura została założona w 1993 roku. Od tego czasu  wiele się zmieniło w tej branży
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Budowa przystani wędkarskiej w Olchowie przy jez. Kościuszki

Wiata już stoi
W dniu 27.04.2013 roku członkowie Zarządu Koła Miejsko-Gminnego PZW w 
Nowogardzie, kontynuowali dalsze prace przy budowie i urządzaniu przystani 
wędkarskiej w Olchowie. 

Członkowie Zarządu, głów-
nie skoncentrowali się na bu-
dowie wiaty oraz uzupełnie-
niu i wzmocnieniu ogrodze-
nia przystani, wykonanego je-
sienią ubiegłego roku. Prace te 
zostały poprzedzone wybiera-
niem, przygotowaniem odpo-
wiedniego materiału, oraz jego 
zainpregowaniem na składzie 
drzewnym w Nowogardzie. 
W pracach tych uczestniczy-
li; Edward Paszkiewicz Prezes 
Koła oraz członkowie Zarzą-
du: Zygmunt Lisowski, Tade-
usz Siembieda, Józef Jóźwiak, 

Władysław Jasek, Andrzej 
Strzyżewski oraz Włodzimierz 
Wiatr.

Całość przygotowanego ma-
teriału łącznie z płytami da-
chowymi, zostały przewiezio-
ne do Olchowa, w ramach po-
mocy dla Koła przez firmę BU-
DOMAT Pana Leszka Cedro, 
za co serdecznie dziękujemy. 
Przy budowie wiaty aktywnie 
pracowali; Władysław Libe-
radzki, Jan Leśniewski, Wła-
dysław Jasek, Janusz Stępień, 
Bogdan Kondratowicz, Janusz 
Zamara, Tadeusz Siembieda, 

Bogusław Rekowski, Andrzej 
Strzyżewski, Krzysztof Pę-
dziszczak oraz Zbigniew Kola-
sa. Prace nadzorował Edward 
Paszkiewicz. Wszystkim, któ-
rzy uczestniczyli w pracach 
składamy serdeczne podzięko-
wanie i zapraszamy wszystkich 
chętnych wędkarzy, a szczegól-
nie z Olchowa, do wykonania 
dalszych prac przy zagospo-
darowaniu terenu jeziora Ko-
ściuszki.

Z pozdrowieniem wędkarskim
Zarząd Koła

Opr.: KR

Polski Czerwony Krzyż zaprasza 

Będą zbierać krew 
przy Intermarche
Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego 
Krzyża w Szczecinie informuje, że w dniu 22 maja 2013 r. w godz. 
9.00 – 12.00 w Nowogardzie na parkingu supermarketu INTER-
MARCHE odbędzie sie AKCJA POBORU KRWI W AMBULAN-
SIE Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. 

Zapraszamy mieszkańców No-
wogardu oraz okolic do mobilne-
go punktu poboru krwi. Informu-
jemy, że krew może oddać każdy 
zdrowy człowiek w wieku od 18 
do 65 lat. Aby pobranie krwi nie 
powodowało uszczerbku zdrowia 
dawcy, a jej przetoczenie nie było 
przyczyną zakażenia biorcy cho-
robą zakaźną, wszyscy krwiodaw-
cy poddawani są badaniom le-
karskim i laboratoryjnym. Każda 
osoba, która będzie chciała oddać 
krew w ambulansie, musi posia-
dać przy sobie dowód osobisty lub 
inny dokument tożsamości z nu-
merem PESEL.

Zwracamy się z prośbą o włącze-
nie się do akcji, która przyniesie 
konkretne zyski w postaci pozy-
skanej krwi. Wśród krwiodawców 
rozlosowane zostaną profesjonal-
ne apteczki samochodowe.

Akcja poboru krwi organizowa-
na jest w ramach akcji honorowe-
go krwiodawstwa  pn. „Zbiera-
my KREW dla Polski”, którą PCK 
wraz z Grupą Muszkieterów orga-
nizuje w Polsce po raz szósty. 

 Joanna Łaskarzewska
 Dyrektor

Zachodniopomorskiego Oddziału 
Okręgowego

Polskiego Czerwonego Krzyża w 
Szczecinie

Uczniowie I LO z Nowogardu 
w Sejmie

W ubiegły weekend, w 
dniach 11-12 maja w Warsza-
wie, odbyło się posiedzenie 
komisji problemowej w ra-
mach XIX Sesji Sejmu Dzie-
ci i Młodzieży, w skład której 
weszli także uczniowie I LO w 
Nowogardzie – Daria Cieślak 
oraz Konrad Sidor. Pierwsze-
go dnia zaplanowane były se-
minaria w 3 różnych grupach 
tematycznych, w ramach któ-
rych zespoły mogły się bliżej 
poznać i  zintegrować. Po wy-
mianie doświadczeń z wyko-
nanego zadania rekrutacyjne-
go przeprowadzanego w swo-
ich szkołach, uczestnicy przy-
stąpili do  pracy w  podkomi-
sjach. 

W niedzielę młodzi posło-

wie i posłanki przystąpili do 
bardziej zaawansowanych prac 
komisji problemowej w gma-
chu Sejmu RP przy ul. Wiej-
skiej. W ramach pracy komisji 
dokonano wyboru prezydium 
Sejmu SDiM, odbyły się kon-
sultacje z legislatorami, a tak-
że przyjęto tekst propozycji 
uchwały. W trakcie obrad ko-
misji w Sejmie, opiekunowie 
młodzieży mieli także możli-

wość zwiedzenia Sejmu razem 
z pracownikiem Kancelarii. 

Po ciężkiej, ale owocnej pra-
cy, wszyscy udali się do sejmo-
wej restauracji na obiad. Wy-
jazd zakończył się więc dla 
wszystkich nowymi znajomo-
ściami i doświadczeniami. Ko-
lejne spotkanie tym razem w 
większym gronie wszystkich 
posłów, już 31 maja! 

Inf. własna
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Jakub syn Marzeny i 
Jana ur. 9.05.2013 z 
Kraśnika

Miłosz syn Andżeliki 
Dzierżawskiej 
ur. 13.05.2013 z 
Wyszomierza

Hania córka Kingi 
Wolan ur. 15.05.2013 z 
Jenikowa

Marcelina córka 
Katarzyny i Arkadiusza 
Laskowskich ur. 
16.05.2013 z Nowogardu

Krzysiu syn Malwiny 
Boguszewskiej ur. 
13.05.2013 z Siedlic

Natasza córka 
Aleksandry i Artura 
Durskich ur. 15.05.2013 
z Wojtaszyc

Szymon syn Anety 
i Sławomira ur. 
14.05.2013 z Łobza

Julia córka Emili i 
Piotra ur. 9.05.2013 z 
Brzozowa

Zofia córka Aleksandry 
Telszewskiej-Guza ur. 
14.05.2013 z Baniz

Paulina córka Karoliny 
i Pawła Lewandowskich 
ur. 15.05.2013 z 
Kościuszki

Autor rubryki: 
Janusz Roguski 
Szpital NowogardWitamy wśród nas...

Bałtyk - Karkonosze Tour i Grand Prix

Wielkie ściganie w Nowogardzie
Już w najbliższą środę (22 maja), Nowogard gościł będzie międzynarodowy wyścig kolarski „Bałtyk - Karkonosze Tour”, tym razem 
kolarze w Nowogardzie walczyć będą na dwóch etapach. Wyścigowi towarzyszyć będzie, jak w ubiegłym roku lokalna impreza, czy-
li „Grand Prix Nowogardu”. 

Kolarze rywalizujący w wy-
ścigu „Bałtyk - Karkonosze 
Tour” w Nowogardzie, ro-
zegrają III i IV etap wyści-
gu. CAŁA ZABAWA ROZ-
POCZNIE SIĘ O GODZI-
NIE 09:30 NA UL. BOHATE-
RóW WARSZAWY (dokład-
nie przy pętli PKS na osiedlu 
Radosław). W tym miejscu na-
stąpi start ostry III etapu, któ-
rym będzie jazda indywidual-
na na czas, wówczas w 1 minu-
towych odstępach startować 
będzie 120 zawodników. Kola-
rze kierować się będą do Do-
brej, gdzie jest półmetek etapu, 
następnie powrócą na metę 
przy ul. Bohaterów Warszawy 
w Nowogardzie. Dystans tego 
etapu, to 28 km i dodajmy, że 
będzie to jednocześnie Memo-
riał im. Pawła Zugaja. Planowo 
ostatni zawodnik na mecie III 
etapu pojawi się około godzi-
ny 12:07. Natomiast o godzinie 
16:30 wystartuje IV etap wy-
ścigu. Start ostry odbędzie się 
na ul. 15 Lutego (okolice SP nr 
2), następnie kolarze udadzą 
się do Maszewa, gdzie rozegra-
ją lotną premię, później czekać 
ich będzie lotna premia w Go-
leniowie, ponownie w Masze-
wie i powrót do Nowogardu, 

gdzie rozegrane zostaną jesz-
cze 4 lotne premie. IV etap naj-
prawdopodobniej zakończy się 
około godz.19:00, kolarze ści-
gać się będą na dystansie 106 
km. Przed głównym startem 
nowogardzkim kibicom czas 
umili zespół taneczny „Flesz 
Dance II” z Nowogardzkiego 
Domu Kultury. Zaraz po roz-
poczęciu IV etapu wyścigu 
„Bałtyk - Karkonosze Tour”, na 
linii startu ustawią się młodzi 
kolarze z Nowogardu i okolic, 
rywalizujący w „Grand Prix 
Nowogardu 2013”. Przypo-
mnijmy, że w zawodach pra-
wo startu mają zawodnicy i 
zawodniczki posiadający li-
cencję kolarską, aktualne ba-
dania lekarskie, ubezpiecze-
nie OC i NW. Każdego za-
wodnika obowiązuje sztywny 
kask. Zgłoszenia pisemne do 
20.05.2013 r. - na e-mail: lszy-
chowska@nowogard.pl, lub w 
Biurze Wyścigu w dniu zawo-
dów w lokalu na ul. 15 Lute-
go 8 od godziny 14:00. Wyścig 
odbywa się na rundach 2.300 
m, przy całkowicie zamknię-
tym ruchu w następujących 
kategoriach (godziny startów 
oraz kategorie przy artykule). 
Start i meta w Grand Prix No-

wogardu znajdować się będzie 
na ul. 15 Lutego, następnie ko-
larze skręcą w ulicę Młynarską, 
za skrzyżowaniem z ul. Henry-
ka Sienkiewicza, wjadą w krót-
ki fragment ulicy Cmentar-
nej, by następnie ścigać się na 
długiej prostej na ulicy Nad-
torowej. Potem kolarze skręcą 
na ulicę Adama Mickiewicza, 
z której kierować się już będą 
z powrotem na ul. 15 Lutego 
(przy artykule mapa wyścigu 
Grand Prix Nowogardu). Jesz-
cze przed przyjazdem między-
narodowego wyścigu, zostaną 
udekorowani zawodnicy star-
tujący w Grand Prix. Organi-
zatorzy informują mieszkań-
ców Nowogardu, aby pamięta-
li, że w środę 22 maja pojawią 
się spore problemy związane z 
organizacją ruchu, zatem war-
to zapoznać się z mapą wyści-
gu, którą publikujemy przy ar-
tykule, jak i z mapkami III i IV 
etapu „Bałtyk - Karkonosze 
Tour”- aby później „nie obu-
dzić się” na zamkniętym od-
cinku jezdni.

KR

- Masters - 4 x 2.300 m (9.200 
m) - godz. 16:30

- Żak - 1 x 2.300 m - godz. 
16:50

- Młodzik i Juniorka młodsza 
- 4 x 2.300 m (9.200 m) - godz. 
17:00

- Junior młodszy i Juniorka - 
6 x 2.300 m (13.800 m) - godz. 
17:40

- Junior i Kobiety - 8 x 2.300 m 
(18.400 m) - godz. 18:00

(Godziny poszczególnych star-
tów mogą ulec zmianie ze wzglę-
du na przejazd Wyścigu Kolar-
skiego „Bałtyk - Karkonosze 
Tour”)

Mapa Grand Prix Nowogardu

Grand Prix Nowogardu
przy Międzynarodowym Wyścigu Kolarskim "Bałtyk - Karkonosze Tour"

Nowogard, dnia 22 maja 2013 r.
Start - Meta ul. 15 Lutego 

- Masters - 4 x 2.300 m (9.200 m) - godz. 16:30
- Żak - 1 x 2.300 m - godz. 16:50

- Młodzik i Juniorka młodsza - 4 x 2.300 m (9.200 m) - godz. 17:00
- Junior młodszy i Juniorka - 6 x 2.300 m  (13.800 m) - godz. 17:40

- Junior i Kobiety - 8 x 2.300 m (18.400 m) - godz. 18:00

Przed wyścigami wystąpi

szczegóły: www.nowogard.pl

Serdecznie zapraszamy  

START
META

Grand Prix  
Nowogardu
22 maja br.
ok. g. 17.00

III etap ok. 9.30 - 12.15   BAŁTYK - KARKONOSZE TOUR IV etap g. 16.30 - 19.00
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PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPóŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA
tel. 504 872 700   
Z DOWOZEM DO KLIENTA

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

NOWOGARD
ul. Zielona 1

tel. +48 91 392 02 21

Spacerkiem po hotelu
panorama 3D

www.nowogard-hotel.pl

Rosół z makaronem własnego wyrobu
DANIA MIĘSNE DO WYBORU
- karkówka w sosie
- de voille
- kotlet schabowy
- kotlet drobiowy
- pierś drobiowa z grila
- kieszonka schabowa
- roladka drobiowa w sobie

DODATKI
- ziemniaki
- zestaw surówek
- kompot
- ciasto
- kawa lub herbata

CENA CAŁKOWITA ZESTAWU 25 zł
lub zestaw według indywidualnego zamówienia

PROPOZYCJA DAŃ OKOLICZNOŚCIOWYCH
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Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

Dom parterowy w stanie 
surowym zamkniętym, 
pełne uzbrojenie  130 m kw. 

+ garaż 36 m kw.
SPRZEDAM
605 548 164

SPRZEDAM - WYKONAM
palety Euro,

przemysłowe i inne
tel. 885 493 471

Zarząd Stowarzyszenia 
Uniwersytet  

Trzeciego Wieku 
w Nowogardzie

Informuje, że w ramach realizacji za-
dania publicznego ogłoszonego na 2013 r, przez UMiG 
w Nowogardzie uzyskało dotację: w wysokości 9.000 zł 
za wykonanie zadania publicznego „Uniwersytet Trze-
ciego Wieku w Nowogardzie jako forma aktywności 
ludzi starszych”.

Termin realizacji zadania 1.03 do 31.12.2013 r.
Otrzymana kwota przeznaczona będzie na zadania:
Warsztaty kulinarne
Warsztaty taneczne
Zajęcia rehabilitacyjne na pływalni Fala w Goleniowie
Gimnastykę
Kurs komputerowy dla średniozaawansowanych 
Wycieczki krajoznawczo-edukacyjne
oraz koszty związane z wykonaniem w/w zadań.

Zapraszamy naszych członków do czynnego uczest-
nictwa w warsztatach i kursach.

Szanowni Państwo 
Piszę książkę o obozach pracy istniejących w Polsce 

lat 1945 – 1956 (w obecnych jej granicach). Poszukuję 
kontaktu ze wszystkimi tymi, którzy byli tam więzieni. Czy 
to w obozach prowadzonych przez NKWD, czy też przez pol-
skich komunistów. Ludzi osadzonych w Centralnych Obo-
zach Pracy, jak i tzw. „dzikich”. Batalionach górniczych, czy 
też budowlanych. Poszukuję również funkcjonariuszy, któ-
rzy pełnili tam jakąkolwiek służbę. Bądź pracowników cywil-
nych. (np. lekarzy). Serdecznie dziękuję - Mateusz Wyrwich

Proszę o kontakt na numer telefonu : 607.157.109. Bądź na 
adres meilowy mw.reporter@neostrada.pl -

ŁADOWANIE KLIMATYZACJI 
I ODGRZYBIANIE
- CZYSZCZENIE TAPICERKI

Szyby samochodowe  
sprzedaż – montaż – naprawy

części * oleje * płyny 

Opony nowe używane - sprzedaż, wymiana
ZAPRASZAMY

tel. 531 026 839, 796 061 284
www.autonowogard.pl

TYGRYSEK

BAWIALNIA
dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

Czwartki Na Torze - I i II seria

Udany debiut „Żaków”
W dniu 2 maja wystartowała kolejna edycja „Czwartków Na Torze”. Nowogardzcy kolarze nie 
mogli wystartować w I serii, jednak nie zabrakło ich już 9 maja, gdy została rozegrana II seria 
cyklu. Na duże pochwały zasługują najmłodsi podopieczni Ryszarda Posackiego - Jacek Fecak 
i Hubert Grygowski debiutowali na torze i zaprezentowali się z bardzo dobrej strony.

W czwartek 9 maja dla kola-
rzy LUKS Panorama „Chrabąsz-
cze” Nowogard, rozpoczął się se-
zon „na torze”. Najpierw rywali-
zowali zawodnicy z kategorii Żak 
młodszy, w tym gronie znaleź-
li się dwaj reprezentanci Nowo-
gardu- Hubert Grygowski i Jacek 
Fecak. W pierwszym wyścigu na 
400 metrów, w swoim debiucie 
na szczecińskim torze, zawodni-
cy „Chrabąszcze” od razu stanę-
li na podium! Fecak zajął 2 miej-
sce, natomiast jego kolega Hu-
bert uplasował się na 3 pozycji. 
W drugim wyścigu na 400 me-
trów, to Grygowski zajął drugie 
miejsce, natomiast Fecak przy-
jechał na metę jako czwarty. Co 
za tym idzie, w klasyfikacji ge-
neralnej po dwóch seriach, Hu-
bert Grygowski mimo, że opu-
ścił I serię- plasuje się na drugim 
miejscu, natomiast jego klubowy 
kolega Jacek Fecak, w generalce 

zajmuje 4 miejsce. Najwięcej no-
wogardzkich kolarzy wystarto-
wało w kategorii Młodzik. Tu ka-
dra „Chrabąszczy” podzieliła się 
na tych doświadczonych na to-
rze: Piotr Sowiński, Jakub Ubych 
i Damian Ubych, oraz tych, któ-
rzy stawiają pierwsze kroki w tej 
formie kolarstwa: Adam Salamon 
i Damian Teodorczyk. Zdecydo-
wanie najlepiej wypadł Piotr So-
wiński, który był 2 w wyścigu na 
200 m ze startu lotnego, oraz pią-
ty w wyścigu eliminacyjnym. Od-
był się również wyścig punktowy, 
i tak po tych 3 rundach, po II se-
riach imprezy klasyfikacja gene-
ralna dla nowogardzkich kolarzy 
przedstawia się następująco: Piotr 
Sowiński uzyskał 47 punktów i 
zajmuje 10 miejsce (za punkty z 
samej II serii Sowiński zająłby 5 
miejsce). Jakub Ubych uzbierał 
43 punkty i zajmuje miejsce 11. 
Pozostali zawodnicy plasują się 

pod koniec drugiej i na początku 
trzeciej dziesiątki. Po młodzikach 
w swoich wyścigach wystartował 
jedyny Junior Młodszy w kadrze 
„Chrabąszczy”- Remigiusz Komi-
sarek. W tej kategorii rozegrano 3 
konkurencje. W wyścigu na 500 
m, ze startu zatrzymanego oraz 
w wyścigu eliminacyjnym, Komi-
sarek uplasował się na 4 miejscu. 
W wyścigu punktowym nowo-
gardzki kolarz wypadł już gorzej 
i ukończył na 9 miejscu. W dru-
giej serii Remigiusz Komisarek w 
sumie uzyskał 43 punkty, co było 
3 wynikiem tej serii. Komisarek 
w generalce zajmuje 6 miejsce i 
mimo utraty I serii cyklu, traci do 
lidera jedynie 17 punktów. III se-
ria „Czwartków Na Torze” została 
rozegrana 16 maja- do momentu 
zamknięcia wydania tego nr DN, 
nie opublikowano jeszcze wyni-
ków.

KR

Chłopcy z Osiny na podium!
Dnia 13.05.2013 r. na stadionie MOSiR-u w Szczecinie, odbył się finał regionu B w mini 
piłce nożnej chłopców. Reprezentanci Osiny zaprezentowali się z bardzo dobrej strony 
zajmując 3 miejsce. To najlepszy wynik chłopców z Osiny na tym etapie rozgrywek.

Uczniowie ZSP w Osinie w skła-
dzie: Jakub Smolinski, Maciej Smo-
liński, Filip Jarota, Adrian Banasie-
wicz, Aleksander Pakulski, Damian 
Zimecki, Patryk Ziółkowski, Dawid 
Dygorda, Adam Grzybowski, Gra-
cjan Makosz, Mateusz Gach, Szy-
mon Emche, Adrian Szyłko - zaję-
li wysokie trzecie miejsce w fina-
le regionu B w turnieju mini pił-
ki nożnej, który został rozegrany 
na stadionie MOSiR-u w Szczeci-
nie. Reprezentanci Osiny pokona-
li drużyny ze Szczecina oraz Świ-
noujścia, dzięki czemu walczyli o 
półfinał województwa. Niestety na 
ich drodze stanęły zespoły z Ko-
łobrzegu i Rewala, które ostatecz-
nie awansowały dalej, natomiast 

uczniowie z Osina musieli zado-
wolić się 3 miejscem. Jest to jed-
nak największy sukces chłopców 
na tym etapie rozgrywek. Na za-
kończenie zawodów uczniowie 
otrzymali od organizatorów me-
dale oraz dyplom, puchar i słod-
kie upominki.          oprac.: KR

Klasyfikacja końcowa:
1. SP Rewal
2. SP Kołobrzeg
3. SP Osina
4. SP Świnoujście
5. SP Szczecin

Chłopcy z Osiny przyjmujący brązowe medale
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SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

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

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

POSIADANY CERTYFIKAT JAKOŚCI
   NA DREWNO KONSTRUKCYJNE

SKUP ZBOżA  
W REDLE

żyto, pszenżyto
szybka płatność

tel. 603 055 292

WARSZTAT SAMOCHODOWY

SZYBY SAMOCHODOWE

PLANDEKINA WYMIAR NA WYMIAR

Profesjonalna naprawa od A do Z

OSOBOWE, CIĘŻAROWE I MASZYNY

Geometria kół, naprawa zawieszenia,komputerowa diagnostyka pojazdu
naprawy blacharskie i lakierniczePrzegląd i naprawa klimatyzacji,

Ul. Nadtorowa 12
tel 91 39 20 131
kom 601860716

Ul. Kilińskiego 26
tel 91 39 25 627
kom 601897368

Sprzedaż, wymiana, naprawa. Wykonujemy usługi na zlecenie ubezpieczalni

Używane i nowe części do wszystkich marek samochodów

Plandeki do samochodów ciężarowych (łódki, firanki),przykrywające
stelaże, przegrody do hal, przyczepy ciągnikowe i samochodowe

UDZIELAMY GWARANCJI
NA WYKONANE USŁUGI

Sprzedam drewno 
kominkowe i opałowe

Transport
tel. 691 466 441

DLA PAŃ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ 

z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia 

11 maja 2013r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne 
do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Pu-

bliczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.00 
tel.91 3921356 wew. 122, oraz u Lidii Bogus tel.505393636 po 
godz.14-ej.

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam prezes Fundacji Lidia Bogus

Zapraszamy Panie rocznik 1963, ponieważ w tym roku po raz 
pierwszy nabyły uprawnienia do bezpłatnych badań mammo-
graficznych finansowanych z NFZ

Podziękowanie

Dyrekcja, wychowawcy oraz wychowankowie Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w No-
wogardzie składają serdeczne podziękowania Sto-
warzyszeniu Klub Abstynenta „Hania” za pomoc w 
wyremontowaniu świetlicy w internacie 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

W sobotę i niedzielę grają zespoły Pomorzanina

Nie ma mowy o wpadce...
W najbliższy weekend kolejne spotkania ligowe rozegrają zespoły Pomorzanina 
Nowogard. Zawodnicy pierwszej drużyny pojadą do 14 zespołu w tabeli - Iskier-
ki Szczecin-Śmierdnica. Natomiast „rezerwowi”, w niedzielę na własnym boisku 
zagrają z Zielonymi Wyszobór.

Po trzech meczach bez zwy-
cięstwa, w sobotę w pojedyn-
ku z Iskierką- Pomorzanin nie 
może już sobie pozwolić na 
wpadkę, jeśli wciąż chce się li-
czyć w walce o awans. Sobot-
ni rywal zajmuje 14 miejsce 
w tabeli, gorzej w tym sezonie 
prezentują się jedynie Ehrle 
Dobra Szczecińska oraz Rega 
Trzebiatów- z tymi drużynami 
również jeszcze zagrają nowo-
gardzcy piłkarze. Teoretycz-
nie powinni przeciwko tym 
rywalom „zgarnąć” komplet 
punktów- ale tylko teoretycz-
nie... Rywale w walce o awans 
nie będą mieli łatwego zada-
nia. Lider, zespół ze Skolwina 
na własnym boisku podejmo-
wać będzie nieprzewidywal-
ny zespół Polonii Płoty, nato-
miast Odrzanka wybierze się 
do Dobrzan, by tam walczyć z 
miejscową Zorzą. Przypomnij-
my, że w ubiegłym roku Pomo-
rzanin pokonał u siebie Iskier-
kę 3:2- mecz był rozgrywany w 
dwóch terminach, gdyż to wła-
śnie na meczu z Iskierką w 26 
minucie doszło do tragiczne-
go zdarzenia i śmierci piłka-
rza Pomorzanina- Josh’a Pep-
ple. W sobotę podopieczni To-

masza Surmy rozpoczną swój 
mecz o godzinie 15:00. Nato-
miast w B Klasie zapowiada się 
na łatwe zwycięstwo „rezer-
wowych”- choć tak samo mia-
ło być z Bałtykiem, a jak się 
zakończyło, to każdy pamięta 
(0:0)... Tym razem do Nowo-
gardu przyjedzie ostatni ze-
spół w tabeli- Zieloni Wyszo-
bór. Niedzielni rywale Pomo-
rzanina raczej nie przyjadą do 
Nowogardu z myślą o utrzy-
maniu – gdyż, to najniższa liga 
i złośliwie mówiąc- niżej spaść 
się już nie da... Zieloni w tym 

sezonie wygrali tylko dwa razy, 
zwycięstwa te odnieśli na wła-
snym boisku. Jeśli chodzi o 
wyjazdy, to na 7 spotkań piłka-
rze z Wyszobora przegrali każ-
de, przy bilansie bramkowym: 
4 gole strzelone, i ...31 straco-
nych! W pierwszym meczu 
„rezerwowi” wygrali 2:3, po 
trafieniach Tomasza Szafrana, 
Grzegorza Żyły i Artura Jur-
czyka. Mecz Pomorzanina II 
tradycyjnie już w niedzielę o 
godzinie 15:00. 

KR  

Liga Okręgowa Szczecińska 2012/2013
24 kolejka:
Klon Krzęcin - Rega Trzebiatów  (18.05; 11:00) 
Victoria Przecław - Morzycko Moryń (18.05; 11:00)
Ehrle Dobra Szczecińska - Stal Lipiany (18.05; 13:00)
Iskierka Szcz.-Śmierd. - Pomorzanin (18.05; 15:00)
Ina Ińsko - Piast Chociwel  (18.05; 16:00)
Zorza Dobrzany - Odrzanka Radziszewo (18.05; 16:00)
Unia Dolice - Odra Chojna  (18.05; 16:00)
Świt Skolwin - Polonia Płoty  (18.05; 17:00)

B Klasa Szczecin gr.1 2012/2013
15 kolejka:
Prawobrzeże Świnoujście - Zalew Stepnica  (18.05; 16:00)
Jastrząb Łosośnica - Znicz Wysoka Kamieńska (19.05; 14:00)
Huragan Wierzchosław - Bałtyk Międzywodzie (19.05; 15:00)
Pomorzanin II Nowogard - Zieloni Wyszobór (19.05; 15:00)
Gar./Polonia II Mechowo - Pomorzanin II Przyb. (19.05; 16:00)
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NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam mieszkanie 66 m2 III 
p. ul 15 Lutego. 695 425 992

• Studio reklamy Vizart wynajmę 
pow. Reklamową 6,5x3m w No-
wogardzie przy ul. Warszawskiej 
11 od 13.06. tel. 605 522 340

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. 
Piłsudskiego 2a. 602 350 301

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 3. 
604 284 597

• Kupię mieszkanie bezczynszo-
we/ niskoczynszowe, min 3po-
kojowe, 60-80m 791443026

• Sprzedam ładne mieszkanie, 2 
pokojowe na parterze, 58m kw 
na ulicy Racibora I 4 w Nowogar-
dzie. Tel. 783 570 060

• Do wynajęcia lokal handlowy. – 
660143840 

• Sprzedam działkę budowlaną o 
pow. 1138 m2 w Żdżarach – 3km 
od Goleniowa + projekt, prąd na 
działce. Cena 59 tys. zł. Tel. 608 
673 811

• sprzedam mieszkanie bezczyn-
szowe 62 m2 z zabudowaniami i 
działką 600 655 365

• Sprzedam mieszkanie w Nowo-
gardzie i Dobrej, tel. 91-3910010, 
607607814

• Dom na wsi 130 m kw. z działką 
25 ar 153 000 zł, tel. 783 534 677

• Sprzedam działkę ogrodową z 
altanką nr 461 Nowogard, ul. 15 
Lutego, tel. 515 285 619

• KUPIĘ ZA GOTÓWKĘ OBCIĄŻO-
NE NIERUCHOMOŚCI tel. 508 
312 261

• Sprzedam lub wynajmę miesz-
kanie 2 pokojowe 45,8 m 
kw., I piętro, Nowogard. Tel. 
607 648 049

• Sprzedam sklep w Płotach 
21.000 zł. Pełne wyposażenie. 
Tel. 669 060 659

• Sprzedam mieszkanie 2 pokoje 
wraz z działką. Okolice Nowo-
gardu. Tel. 519 831 511

• DOMY NA WSI – GRUNTY, GO-
SPODARSTWA

• SPRZEDAJEMY, KUPUJEMY. 
TEL. 660 206 833

• Sprzedam część domu o pow. 
90 m2 z udziałem w 2/3 działki 
o pow. 0,25 ha z budynkami go-
spodarczymi w Strzelewie. Cena 
85 tys. zł. Tel. 503 126 505

• SPRZEDAM - nowy dom w Nowo-
gardzie 130 m2..Tel. 663366399

• Sprzedam nowy sklep na ulicy 
Racibora. tel. 783 570 060, 695 
264 594

• Mieszkanie po remoncie do wy-
najęcia. Trzypokojowe w ścisłym 
Centrum miasta na parterze, ni-
skie koszty utrzymania. Cena do 
negocjacji. 502 632 628

• Sprzedam garaż przy ul. Ponia-
towskiego 24. Tel. 602 521 671

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we 62 m2. Tel. 600436364

• Sprzedam mieszkanie 2pokojo-
we 46m2. 693 344 802

• Wynajmę magazyn (ok. 400 m) i 
garaż. 91 39 21 679

• BUDYNEK - gospodarczy 400 m2 
sprzedam. Tel. 502853573

• Sprzedam mieszkanie bezczyn-
szowe 52 m2. Tel. 511 661 654

• Działkę siedliskową wraz z 
budynkiem gospodarczym na 
wsi sprzedam. +48 606  276 
773

• Wynajmę lokal przystosowany 
do prowadzenia myjni samo-
chodowej oraz wulkanizacji z 
pełnym wyposażeniem na ul: Ar-
mii Krajowej 46. Tel. 692683475, 
669310804.

• Zaopiekuje się mieszkaniem za 
zamieszkanie w nim i opłaty. Tel. 
511 079 453

• Sprzedam pawilon handlowy o 
pow. 36 m2 na ul. Wojska Pol-
skiego (teren boiska 1 LO) Tel. 
605 575 488

• Sprzedam kawalerkę ul: Wojska 
Polskiego 75, cena -110 tyś. zł. 
płatność w dwóch ratach 60, tyś 
zł, i 50 tyś. zł po okresie 2 lat.Tel. 
693869595,534002001.

• Sprzedam lub zamienię dom na 
wsi o pow. 96 m kw. + działka 
32 ary z budynkiem (220 tys.) na 
mieszkanie w Nowogardzie min. 
3 pok. Tel. 798 678 207.

• SPRZEDAM mieszkanie własno-
ściowe 3 pokoje + działka +ga-
raż.Tel. 605856553,9139503246.

• SPRZEDAM - działkę budowlaną 
przy lesie – Krzywice- 1710 m2. 
Aktualny plan zagospodarowa-
nia przestrzennego : energia, 
gaz, woda. Tel. 693162201.

• SPRZEDAM – mieszkanie w 
domu 5 rodzinnym, II piętro 
56,17 m 2 + 2 schowki, komi-
nek, ogrzewanie gazowe, garaż, 
ogródek na terenie posesji. Tel. 
607355298.

• Sprzedam bardzo tanio dział-
ki pod budowę ul. Asnyka 
513 045 188

• Sprzedam mieszkanie bezczyn-
szowe, 2 pokojowe w Nowogar-
dzie tel. 695 264 594

• Kupię  ziemię  rolną. Tel; 
665503129

• Sprzedam    działkę   budowlaną    
uzbrojoną  .Tel:660010540.

• Do  wynajęcia  mieszkanie  3 
pokoje  I  piętro  ul: Zamkowa.
Tel;665001251.

• SPRZEDAM   LUB  ZAMIENIĘ  / z  
dopłatą /    dom  .  Nowogard. 
Tel;535267619.

• Kupię  mieszkanie   2  pokoje. 
Tel;728582293. 

• Sprzedam mieszkanie 67 m2 II p. 
lub zamienię na dwupokojowe. 
667 926 528

• Do wynajęcia magazyn 160 m2. 
Tel. 607 289 286

• Działki budowlane od 12-16 ar. 
Kościuszki. 602 267 382

• Sprzedam działkę ogrodową 
nad jeziorem. 605 889 845

• Sprzedam działki z warunka-
mi zabudowy o pow. 3000 m2 
Czermnicy, prąd od 50 tys. zł. 
607 824 655

• Wynajmę lokal dwupoziomowy 
o pow. 2x30 m2 z udogodnienia-
mi w Centrum na cele biurowo-
-handlowe. 510 170 263

• Sprzedam działkę pod budowę 
w Wojcieszynie. Tel. 604 930 642

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we na parterze. 600 436 364

• Sprzedam kawalerkę 36 m kw. i 
mieszkanie 4-pokojowe 110 m 
kw. 608 817 214.

• Sprzedam dziłkę rolno-budow-
laną w Krzywicach. Powierzch-
nia 4016 m2. Cena 79 tys. zł. Tel. 
kontaktowy: 608 514 144.

• Sprzedam mieszkanie czteropo-
kojowe w Nowogardzie. Parter, 
balkon. Tel. kontaktowy: 608 
514 144.

• Wynajmę mieszkanie czteropo-
kojowe w Nowogardzie, na par-
terze. Kontakt: 605 315 304.  

• SPRZEDAM -  mieszkanie   3 – 
pokojowe    III  piętro    69,60 
m 2.  środkowe   ul; Boh. War-
szawy wiza& wis  PZM –tu . Tel: 
663321366.

• Do  wynajęcia  kiosk  RUCH – u. 
Tel:793908098.

• Do  wynajęcia  mieszkanie   2  
pokoje. Tel:793908098.

• Sprzedam kawalerkę bezczyn-
szową 34 m2. W Dobrej. Tel. 
667 921 379

• Sprzedam ładne 4pokojowe 
mieszkanie w Centrum wraz z 
garażem. Tel. 601 430 001

• Wynajmę mieszkanie trzy-
pokojowe ul. Boh. Warszawy  
691 611 077

• Wynajmę mieszkanie 
726 120 558

• Sprzedam działkę ogrodową 
przy ul. 15 Lutego, narożna czę-
ściowo zagospodarowana z czę-
ściowym mat. na budowę altan-
ki (cegła). 724 855 530 

• Sprzedam Mieszkanie dwupo-
kojowe i piętro ul. Kowalska Tel. 
504 118 857

• Sprzedam mieszkanie lokator-
skie, tel. 504218572 

• Sprzedam działkę 2900 m2 8km 
od Nowogardu, prąd, woda 14 
zł/m2. Tel. 691 050 537

• Wynajmę mieszkanie 52 m2. 
Częściowo umeblowane 
609 349 138

• Sprzedam mieszkanie 29 m2. Tel. 
781 886 884

• Wynajmę mieszkanie 2 pokojo-

we w Nowogardzie na ulicy Ra-
cibora I 4. tel. 3925552, kom. 783 
570 056

• Sprzedam własnościowe 2po-
kojowe mieszkanie w Nowo-
gardzie do remontu w bloku 
6rodzinnym – 44,5 m2 +miejsce 
na garaż na podwórku+piwni-
ca+strych+duże pomieszczenie 
gospodarcze+ogródek przed 
domem. Cena do negocjacji. 
512 285 621

• Sprzedam działkę budowlaną w 
Kościuszkach 1200 m2. Wszyst-
kie media. 695 183 033

• Sprzedam mieszkanie 4poko-
jowe w Nowogardzie. 503 341 
537

 MOTORYZACJA

• Sprzedam mercedesa Benz, 
automat, benzyna, rok prod. 
1992, poj. 190. Stan b.db. Cena 
3200 do uzgodnienia. Kontakt 
660 229 504

• Opony używane, markowe, 
różne rozmiary, sprzedam, tel. 
887 766 001

• Sprzedam Opla Astrę 1389 cm3, 
rok prod. 1998 przebieg 86 tys. 
601 157 822 cena do uzgodnie-
nia

• Sprzedam wyposażenie warszta-
tu wulkanizacji. Tel. 669310804.

• Sprzedam   Opel   Vectra  1992r.
Seadan  1,6  benzyna  .Cena  do 
uzgodnienia.Tel:785483243

• Sprzedam   silnik  1,6  Diesel  , 
skrzynia  biegów  do  Audi  80 . 
Tel;781785751.

• Sprzedam  opony  letnie   Mi-
chelin   R – 16   205/55 .Tel; 
696116744.

• Sprzedam pojazd samochodo-
wy inny czterokołowy lekki na 
kartę motorowerową, zareje-
strowany opłacony. 606 312 832

• Sprzedam Opel Omega kombi 
2.0 benzyna + gaz prod. 1999 r 
cena 5800. Tel. 602 405 640.

• Sprzedam Toyotę Carine E 
1995/1996 poj. 1,6 benzyna + 
gaz przegląd do stycznia 2014, 

bezp.. lipiec 2013, cena 2500 zł. 
Tel. 660 061 372

• Sprzedam 2 opony letnie Conti-
nental Conti 3, tel. 605 522 340

• Sprzedam WV Passat B4 rok 
prod. 1996 poj. 1.8 benzyna, 
cena 5800 tel. 697 675 951

• Sprzedam motorower nowy. 
660 179 782

• Nowogard 9 km dom na wsi na 
działce słoneczna okolica 115 
tys. zł. Tel. 889 133 882

ROLNICTWO

• Sprzedam zboże, grykę, łubin, 
słomę i siano. 502 853 573

• Sprzedam słomę w snop-
kach cena 2,20 zł/ snopek. Tel. 
782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL. 783678070

• Sprzedam tanio króliki. 
669 929 717

• ORKA, talerzówka / cięż-
ka/, siew agregatem. Tel 
608013995. 

• Kupię łubin, tel. 668 434 849

• Sprzedam siano w kostkach ma-
łych. 500 835 336

• Sprzedam pług czteroskibowy 
kiverland, przyczepę, siewnik 
mazur, rozsiewacz nawozu. 
509 389 636

• DRZEWA OWOCOWE I OZDOB-
NE - bardzo duży wybór po-
leca Szkółka w Karsku. Tel. 
606106142. 

• Jaja lęgowe kur zielononóżek 
kuropatwianych. 91 39 20 307

• Pilnie kupię sadzarkę do ziem-
niaków czterorzędową w db sta-
nie.697 878 140
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MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Nowość

energooszczędny pro�l

6 komorowy

z 3 uszczelkami

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

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

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

SKŁAD 
DREWNA 

BUDOWLANEGO 

KULICE 2A
więźba dachowa, 

krawędziaki, deska, 
łata, kontrłata

Cena producenta
Tel. 726 169 098

ZAPRASZAM

Kino „ORZEŁ”
17.05.2013 godz. 19.00
18.05.2013 godz. 19.00
19.05.2013 godz. 19.00

TAJEMNICA  
WESTERPLATTE

Dramat wojenny, Polska, Litwa 
2013, 118’

12 zł, 11 zł ulgowy, od lat 15

25.05.2013 godz. 19.00
26.05.2013 godz. 19.00

PAN LAZHAR
Dramat, komedia, Kanada 2013, 94’

12 zł, 11 zł ulgowy, od lat 15

• ROLNICTWO - KARP, KROCZEK 
SPRZEDAM. TEL. 913918297.

• Sprzedam słomę w małych snop-
kach 606 261 850; 602 267 382

• Sprzedam bydło mięsne; byczki, 
jałóweczki i krowy. 665 785 725; 
91 39 10 684

• Kupię   cielaki . Tel:608665419.

• Sprzedam   mieszankę   zbożową 
.Tel;781900388.

• SPRZEDAM  -  12  cielaków,  ja-
łówek  i  warchlaki   ,  3 byczki  / 
mięsne/ .Tel:888757586.

• KURKI – 13  tygodniowe, KURY 
-  jednoroczne . SPRZEDAM. 
Gospodarstwo Drobiarskie  
żabowo  13. Tel;913910666 , 
502530452 .

• Sprzedam ciągnik C360 C28, 
przyczepę wywrotkę, pług 4-ski-
bowy, Lublin 3 rok 2002. Tel.  
781 932 918.

• Kupię mały wóz konny 722 164 
714

USŁUGI

• Firma Usługowa „Zielona”. Wyna-
jem sal na: konferencje, zebra-
nia, szkolenia. Tel. 91 39 26 691.

• Usługi transportowe IVECO do-
stawcze + laweta + bus osobo-
wy do 9 os. Tel. 609 931 915, 607 
580 172.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROBNE 
NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA RĄCZ-
KA”; 91 39 22 783, 784 79 22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. Zie-
lona 3. 91 39 20 714

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

• Bruk-lin układanie kostki bruko-
wej. Tel. 607 083 893, www.bruk-
-linnowogard.com.pl

• Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695  085 
470; 91 39 72 575

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

• AGENCJA REKLAMWA VIZART 
- oprawianie prac - w 2 minu-
ty., bindowanie, wydruki A3-A4 
kolor, ksero A3-A4 - kolor, la-
minowanie A3-A4. Tylko u nas 
największy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad 

sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Transport BUS-MAX. 784 053 493

• Usługi remontowo-budowlane, 
docieplenia. 784 053 493

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. 
innych. Wydruki, Ksero, także 
kolor. Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 
700 Lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim). tel 605 522 340. 

• Usługi koparko- ładowarką 
Nowogard. 514172446 

• Nauka j. niemieckiego i angiel-
skiego. Szkoła Języków Obcych 
„GERMANIC” Tel. 607  545  991, 
www.niemieckinowogard.pl

• Fast – Driver, tanie usługi 
transportowe tel. 721 230 990

• Remonty mieszkań w środku i na 
zewnątrz - 794 115 153 

• DUR - DACH pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141

• Dachy, docieplenia. 785 562 104

• Docieplanie budynków, malo-
wanie, szpachlowanie, glazura, 
hydraulika, regipsy, adaptacja 
poddaszy, tel. 600 626268

• TANIE SPRZĄTANIE biur, domów, 
mieszkań, osiedli, mycie okien, 
porządki w ogrodzie tel. 721 
230 990

• Ocieplenie, remonty i dachy, tel. 
692 562 306

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV 
ul: Kazimierza Wielkiego 7, 
tel.913920737 

• Projektowanie konstrukcyjne i 
architektoniczne nadzory i po-
rady budowlane, funkcja kierow-
nika budowy Eugeniusz Hnat, 
605 889 861

• Wesela, komunie bryczką. 
793 908 098

• Nauka jazdy konnej. 793 908 098

• Remonty mieszkań, szpachlowa-
nie, malowanie. 880 690 659

• REMONTY NA KAŻDĄ KIESZEŃ. 
TEL. 609715839.

• ROLETKI I MOSKITIERY. Tel. 
695 181 070.

• Naprawa i regulacja okien 
695 181 070

• Usługi  remontowo-budow-
lane  wykonam ,  daję  gwa-
rancję   na  wykonaną  pracę 
.Tel;608364330.

• Szpachlowanie , malowanie ,  re-
gipsy, panele , wymiana  instala-
cji  elektrycznej.Tel:789146025.

• BUDOWA  -  domów   stan  su-
rowy  zamknięty  , remonty  da-
chów ,  kostka  brukowa i  klin-
kier. Tel;535267619.

• Usługi stolarskie – szeroki zakres 
robót, meble na wymiar, wykoń-
czenia łazienek w drewnie, obu-
dowy z drewna do wanien oraz 
inne nietypowe. 609 388 503

• Wykonam malowanie, szpachlo-
wanie, regipsy, zabudowy. Tel. 
503 537 297

• Dachy, ocieplenia, ogrodzenia. 
883 038 182

• KOREPETYCJE Z MATEMATYKI 
STATYSTYKI I EKONOMETRII DLA 
LICEALISTÓW I STUDENTÓW 
SKUTECZNE PRZYGOTOWANIE 
DO EGZAMINÓW I ZALICZEŃ  
kontakt: tel. 600 924  128 mail: 
iwonand1@wp.pl 

PRACA

• Przyjmę samodzielnego pra-
cownika do prac wykończenio-
wych. Tel. 888 603 612

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe, emerytalne – Niemcy, 
Holandia, Anglia, Irlandia, Dania, 
Belgia, Austria, Włochy, Norwe-
gia, USA. Tel. 71 385 20 18 lub 
601 759 797

• Przyjmę do pracy handlowców 
i doradców klienta. 609 158 106

• Młoda mama zaopiekuje się 
Twoim dzieckiem. 661 196 022

• Zatrudnię murarza, zbrojarza, 
betoniarza. tel. 695 264 594

• Opiekunka  z  doświadczeniem   
zaopiekuje  się  dzieckiem. Tel; 
795926734.

• Przyjmę   dekarza  i   stolarza  . 
Tel;  601864739

• Wykonam tynki i glazurę. Tel. 
728 801 246

• „BigBand Nowogard” poszukuje 
muzyków. Tel. 699 268 478

•   ZATRUDNIĘ    -   BARMANKI  .  
Tel:693521211.

• Zatrudnię mechanika samo-

chodowego z doświadczeniem. 
601 470 260; 601 200 133

• Zatrudnię spawacza przy robo-
tach ziemnych. 604  409  996 po 
16.00

• Zatrudnię osobę do prac przy 
koszeniu terenów zielonych. 
604 409 996 po 16.00

• Zlecę pracę murarską. 
602 630 016

• Zatrudnię stolarza na stolarza. 
603 366 286

• Przyjmę do pracy do lodziarni 
w Nowogardzie wymagane do-
świadczenie w obsłudze maszy-
ny do lodów. 604 255 391

• Zatrudnię recepcjonistkę 
602 474 266

INNE

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

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, 
srebrna, 4 elementy: wzmac-
niacz, tuner przestrojony, korek-
tor, deck szuflada, stan idealny, 
używana sporadycznie, cena 
780 zł do uzgodnienia. tel. 605 
522 340.

• Sprzedaż drewna kominko-
wego i opałowego atrakcyjna 
cena - 726 649 215 

• SPRZEDAM - DREWO KOMINKO-
WE I OPAŁOWE.TEL 667788820

• 43 / 44 - Sprzeda drewno, ga-
łęziówkę i zrębki opałowe. Tel 
509821040

• Drewno opałowe, kominko-
we, gałęziówka, sprzedam, tel. 
772 050 889

• Karp kroczek sprzedam. 91 39 
18 297

• Owczarek niemiecki, pięciomie-
sięczny, mocna budowa, ładni 
rodzice na miejscu, tel. 91  392 
18 28

• Stanowisko wolne w salonie fry-
zjerskim dla manicurzystki. Tel. 
91 392 35 40

• PIECE GAZOWE c.o. wiszące z 
Niemiec firmy Vaillant wysoka 
jakość do mieszkania, domu, 
sklepu, restauracji, zakładu fryzj. 
tylko ogrzewanie różne po-
wierzchnie cena od 800zl mon-
taż 300zl piece dwufunkcyjne 
cena od 1.000zl montaż 400zl 

gwarancja serwisowa + roczne 
przeglądy kontrolne, naprawy 
oraz elektryczne przepływowe 
podgrzewacz wody użytkowej 
18-21kw na prąd 380V cena od 
200zl tel 691 686 772

• Transformator spawalniczy 
380V (buczek); teownik hutni-
czy 30x30x6; szkło 3mm 60x130; 
kontownik 40x40 i kontownik 
45x45 sprzedam. 788  685  194; 
600 155 342

• Sprzedam palety używane, cena 
do uzgodnienia, tel. 605 522 340

• DREWNO OPAŁOWE I KOMINKO-
WE TEL.506232860.

• Sprzedam kostkę granitową 4x6 
brązową 10 t. Tel. 607 690 741 

• Szukam przyjaciółki na żonę od 
lat 62-68. Tel. 91 39 25 794

• Sprzedam wagę elektroniczną, 
kasy fiskalne ELZAB – 2 szt., lo-
dówkę przeszkloną. 601 151 689

• Owczarki niemieckie pieski po 
rodzicach z rodowodem, bardzo 
ładne. 91 39 21 828

• Tanio sprzedam telewizor ze sto-
likiem. 510 402 886

• SPRZEDAż  -  podbitki drew-
nianej. TANIO . Tel:726169098.

• Sprzedam zamrażarkę fimy Beco 
w bdb stanie. 91 39 21  282; 
663 714 984

• Sprzedam pianino Białoruś 
do nastrojenia, stan db. 91 39 
20 676

• Sprzedam wełnę mineralną 150, 
tel. 504218572

• Kupię używany, drewniany 
ogrodowy domek dla dzieci. 
602 630 016

• Sprzedam gołębie 509 099 627
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Pół godziny  
w towarzystwie KarolinyK

U
PO

N
  3

7

Dziś 2 krzyżówki, jedna z obrazkiem do pokolorowania i „stary” Nowogard.   
Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-
wane prace do redakcji Dziennika.

ZECER

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie  
za 1 godz. 150 zł (brutto)  
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

JUŻ DZIŚ w                           .

Spytajcie dorosłych, gdzie tak  kiedyś wyglądał Nowogard? ..

...................................................................................................

pełna oferta galerii papierów ozdobnych, 
dyplomów, kart okolicznościowych itp.

OPRAWA PRAC DYPLOMOWYCH

Rozwiązanie krzyżówki nr 35 - Bierz los w swoje ręce
Wiesław Borowik, Barbara Bartosik, Halina Szwal, Teresa Czarnecka, Małgorzata Goszczurna, Krystyna 

Zawidzka, Danuta Domagalska, Szczepan Falaciński, Andrzej Leszczyński, Alicja Wypych, Grażyna Siedlec-
ka, Sabina Kierasińska, Krystyna Młynarska, Pelagia Feliksiak, Zofia Górecka, Christiana Syfert, Genofewa 
Maćkowska, Bronisława Buczak, Lucyna Andrzejczak, Agnieszka Skowrońska, Teresa Czarnecka, Agata Ko-
chelska, Anna Husarz

Zwycięzcy: Genofewa Maćkowska, Szczepan Falaciński, Sabina Kierasińska
Dla najmłodszych 
Nikola Molka, Katarzyna Młynarska, Kacper Dąbrowski, Teresa Czarnecka, Igor Grenda, Julia Furmań-

czyk, Magdalena Skowrońska, Oliwia Feliksiak, Michał Puszcz
Zwycięzca: Kacper Dąbrowski - zapraszamy po odbiór bonu do redakcji.

GAZETY dla prenumeratorów z Nowogardu do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A
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KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

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

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

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

 
Nowogard 

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

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

ROZKŁAD JAZDY BU SóW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E;  
12:25E;   13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E;  
11:55E;  14:00E;  15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWóZ OSóB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL.   607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIąTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny,  

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport,  Jarek Dąbrowski redaktor techniczny.    
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65, tel./fax 91 392 50 87;  

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

ROZKŁAD JAZDY POCIąGóW
SZCZECIN
5.07 (D), 6.20 (1), 7.52, 10.57 (D), 12.48 (2), 14.59 (3), 

16.50. 18.48.

KOŁOBRZEG
7.50 (1), 10.03 (2), 11.49, 13.57 (D), 15.49, 17.47 (3), 20.33

LEGENDA;
D - w dni robocze 
1 -  pon. do soboty.
2 - w soboty, niedziele i święta
3 - oprócz soboty.

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

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

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

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

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

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

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Morfeusz - 91 577 66 85

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

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

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIóW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD
Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku 
oprócz świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 
1, 3, 5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwart-
ki, soboty oprócz świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; 
R – kurs do Reska
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Serwujemy smaczne jedzenie
Zapraszamy na Niedzielne Obiady
Dobra muzyke
Miła atmosfere

Kontakt: 
604103 158, 509 284 384

Organizuje:

Serwujemy smaczne jedzenie
Zapraszamy na Niedzielne Obiady
Dobra muzyke
Miła atmosfere

wesela, urodziny,
stypy, dancingi, karaoke

i imprezy okolicznosciowe

kategorii „B”

20 maja 2013 r.

Kolektory 
słoneczne

Dotacja45%

Montaż / Serwis • Przygotowanie dokumentacji

www.provsolar.com

e-mail: info@provsolar.com • tel./fax 91 482 40 50
Biuro czynne od 8 - 16

91 443 51 87, 94 721 61 83
59 833 43 12,  698 230 205

www.partnerstal.pl

GARAŻE BLASZANE WIATY 
BRAMY GARAŻOWE

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

Sprzedam nowe, własnościowe,  
2 pokojowe mieszkanie o pow. 58 m2 
w Nowogardzie na ulicy Racibora I 4

KONTAKT:                PIB „PRO-BUD s.c.
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14
tel.: 91 39 25552; 783 570 056    www: probud-nowogard.pl

20.05.2013 r. 
godz. 16

POŻYCZAMY 
PIENIĄDZE

Decyzja w 24h  
Uproszczona procedura

Bez zbędnych formalności; Bez BIK
Tel. 91 818 25 36 • kom. 730 851 444

Kwoty od 10 000 zł do 300 000 zł

ul. 700 Lecia 15 w Nowogardzie
(nad apteką Jantar)

tel. 91 577 53 73 • 792 22 88 96
e-mail: msbioss@o2.pl

zapraszamy od pn.-pt. 10-18, sob. 10-14 

www.msbioss.pl

Sprzedaż, naprawa, skup laptopów i tabletów
Tylko u nas fachowe doradztwo i sprawdzony, markowy sprzęt.

GWARANTUJEMY SATYSFAKCJĘ!

GABINET 
PSYCHOLOGICZNY

Ewa Walorska

pl. Wolności 9, pokój  419 (IV piętro) 

72-200 Nowogard • Tel.  799 461 030
www.psycholog-nowogard.manifo.com

ul. Dąbrowszczaków 4 Nowogard (za Netto)
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Zawiadamiamy, że w Nowogardzie rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radców Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca Prawny Radosław Górski 
oraz Radca  Prawny Paweł Iwan. Kancelaria mieści się przy  
Pl. Wolności 9, budynek dawnego hotelu „Cisy”, pokój nr 8 (parter). 

Telefony do Kancelarii: 788-802-101, 694-403-733.

s. 5s. 4 s. 11

Czytaj s. 10

Chrabąszcze  
z medalami

Myślicie, 
że komunizm się 

skończył?

Bema: 
Jest Wspólnota 

i jest Zarząd 

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

ZIELONE 
PRZEDSZKOLE

OGŁASZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2012/2013
DZIECI W WIEKU OD 2,5 DO 6 LAT

Informacje i zapisy pod nr tel. 91 39 26 691
lub na stronie www.przedszkole.zielona11.pl

INFORMATYCZNO-JĘZYKOWE
Ogłasza nabór na rok szkolny 2013/2014

dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat

Czytaj s. 2

Sklep 
Ogrodniczy

„Mały Ogrodnik”
ul. Gen. Bema 40F

tel. 693 342 119

KWIACIARNIA
- KWIATY - WIEŃCE

- UPOMINKI
- DEKORACJE

OKOLICZNOŚCIOWE
Zapraszamy

pon.-pt. 9.00-17.00 • sob. 10.00-15.00
CENY KONKURENCYJNE

Zielarsko-Medyczny
ul. Gen. Bema 40E

ZDROWA ŻYWNOŚĆ
LEKI BEZ RECEPTY

KOSMETYKI

SKLEP

tel. 91 392 14 40

 Z OKAZJI DNIA MAMY I TATY
NAJWIĘKSZE PRZEBOJE CZERWONYCH GITAR

W WYKONANIU ZESPOŁU ”RETRO GITARY”
100% MUZYKI NA ŻYWO 

ORAZ WSPANIAŁA ZABAWA
25.05.2013 godz. 20.30

Bilety 18zł/os
(informacje pod numerami 
91 392 24 24, 608 053 371)

ZAPRASZA 
na KONCERT

PIASEK, ŻWIR,   
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM  
DO KLIENTA

Nowo otwarty

sklep  
z odzieżą 
używaną
ANGIELSKą - DUńSKą

ul. Poniatowskiego 2/2
Zapraszamy

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

20 Lecie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II

Żal odchodzić...

Czytaj s. 3

Nasza sonda
Czego 
oczekujemy 
po nowym 
szpitalu? 

Już  
w środę  
wielki  
wyścig
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Czego oczekujemy po nowym szpitalu? 
Firma „SKANSKA”, ukończyła już prace modernizacyjne  nowogardzkiego szpi-
tala. Jego otwarcie planowane jest na 24 maja  2013 roku, tj. najbliższy piątek. 
Koszt inwestycji, to prawie 20 mln zł.  Zanim w nowym szpitalu zaczną być 
przyjmowani pierwsi chorzy, zapytaliśmy naszych czytelników, jakie są ich ocze-
kiwania w stosunku do wyremontowanego obiektu przy ulicy. Wojska Polskiego.  

Eugeniusz Wawrzyniak – Proszę pana, mieszkam na wsi i 
tak naprawdę, jeszcze go nie widziałem po ukończonym remon-
cie. A jak będzie? Nie wiem, ale chyba już tylko lepiej? Mam na-
dzieję, że będzie on dobry dla chorych, którzy przyjdą się tu le-
czyć. Oczekuję też, by pracowali tam dobrzy lekarze specjaliści 
oraz wykwalifikowany  personel medyczny. 

Pani Wanda - Miejmy nadzieję, że znajdzie się w nim lepsza apa-
ratura diagnostyczna, która pozwoli pacjentom poczuć się znacznie 
bezpieczniej, co sprawi też, że chorzy będą szybciej wracać do zdro-
wia.  I jeszcze życzyłabym sobie także, by w nowym budynku szpi-
tala nie było tak zwanej „spychoterapii ”, lecz aby zajęto się chorym 
pacjentem w czasie jego pobytu na oddziale w sposób bardzo kon-
kretny i możliwie krótki. 

Matylda Kałmuk - Widzę, że w końcu go przebudowali i wygląda 
nawet ładnie. Mam jednak nadzieję, że nie będę musiała tutaj się le-
czyć. Kiedyś miałam wypadek i nie podano mi odpowiednich leków, 
i po krótkim czasie wypisano mnie do domu. Do dziś mam kłopoty 
z raną powypadkową. Nie mam więc zaufania do naszego personelu 
medycznego, wolę się już sama leczyć.  

Pan Sławek - Mam nadzieję, że nowy szpital będzie miał w sobie 
więcej oddziałów do leczenia oraz bardziej kompetentny personel 
medyczny. Mam na myśli większą liczbę lekarzy specjalistów. Liczę 
też na to, że wyremontowana placówka będzie posiadać nowoczesne 
wyposażenie i urządzenia do diagnostyki.  

Aleksandra Domowicz - Moje oczekiwania są bardzo konkretne. 
W nowym budynku powinno być więcej miejsc dla chorych. Po za 
tym, wszystko funkcjonuje bardzo dobrze. Pielęgniarki są  miłe, le-
karze również. Chciałabym także, by w nowym budynku pracowało 
więcej lekarzy specjalistów takich jak: neurolog, laryngolog i na pew-
no okulista. A  jak będzie? Pożyjemy, zobaczymy. 

Anna Kulczyk – Najlepiej byłoby, gdybym z niego nie korzystała, 
ale jeśli już mam ocenić nowy budynek, to przyznam, że jest bardzo 
ładny – przynajmniej z zewnątrz.  Co do oczekiwań, to chciałbym, 
aby była w nim dobra obsługa i pracowało więcej lekarzy specjali-
stów. Mam też nadzieję, że  będzie  więcej sprzętu medycznego do le-
czenia i diagnozowania chorych. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Kronika  
policyjnaNasza  sonda

13.05.2013 r. 
Godz. 07.20 Kolizja drogo-

wa w miejscowości Wierzbię-
cin, gdzie doszło do zderzenia 
dwóch pojazdów: VW Golf i 
Rover. 

Godz. 21.00 Kradzież roweru 
marki Best City z terenu posesji 
na ul. Poniatowskiego. 

Godz. 23.45 Patrol OPI pod-
czas kontroli drogowej na ul. 
Boh. Warszawy, ujawnił nie-
trzeźwego rowerzystę. Gracjan 
Ł. miał 1,80 promila alkoholu 
w wydychanym powietrzu. 

14.05.2013 r. 
Godz. 12.50 Zgłoszenie o pa-

lącej się słomie przewożonej 
samochodem ciężarowym na 
drodze w miejscowości Sąpol-
nica. 

Godz. 11.30 Kolizja drogowa 
na ul. Boh. Warszawy, pomię-
dzy pojazdami VW Golf i VW. 

16.05.2013 r. 
Godz. 18.50 Potrącenie 

dziecka na drodze w miejsco-
wości Redło. 

17.05.2013 r. 
Godz. 09.40 Kradzież telefonu 

komórkowego marki LG Swift 
na terenie Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Nowogardzie. 

Godz. 17.00 Znalezienie do-
kumentów w postaci prawa 
jazdy, dowodu osobistego na 
ul. Boh. Warszawy. 

18.05.2013 r. 
Godz. 05.20 Kierujący samo-

chodem marki VW Polo, Seba-
stian S. znajdując się w stanie 
po użyciu alkoholu – 0,30 pro-
mila – uderzył w słup energii 
elektrycznej na ul. Reymonta. 

Godz. 10.50 W miejscowości 
Wołowiec, Patrol OPI ujawnił 
nietrzeźwego rowerzystę, Zbi-
gniew M. miał 2,24 promila al-
koholu w wydychanym powie-
trzu. 

19.05.2013 r. 
Godz. 08.50 Zdarzenie dro-

gowe na obwodnicy Nowogar-
du, w okolicy miejscowości Ol-
chowo, gdzie doszło do zderze-
nia samochodu marki Mazda ze 
zwierzyną leśną. 

Godz. 14.50 Patrol OPI ujaw-
nił nietrzeźwego rowerzystę na 
drodze w miejscowości Gra-
bin. Kazimierz N. miał 1,96 
promila alkoholu w wydycha-
nym powietrzu. 

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

 
 

Pomóżmy sobie!
•	 Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie oraz ławę pokojową 

i TV tel.782 556 716
•	 Przyjmę fotel do biurka, informacja tel. 504 874 397 lub pod nr 

tel. red. 91 22 165 
•	 Przyjmę narożnik pokojowy oraz dziecięcy fotelik samochodo-

wy tel.516 648-561 
•	 Przyjmę  używaną pralkę oraz komputer PC i dywany tel.512 

174 371 
•	 Przyjmę tapczan dwuosobowy do spania tel. 514 466 037 
•	 Oddam w dobre ręce wilczura - pies jest przyjazny i ma ok.3 lata 

- tel.795 911 886 
•	 Przyjmę meble kuchenne i meblościankę pokojową tel. 

669 517 964 lub 91 39 107 62
•	 Przyjmę meble kuchenne, lodówkę, pralkę i meblościankę poko-

jową, tel. 797 158 960
•	 Przyjmę lodówkę w stanie dobrym tel. 725536022
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PROMOCJA 
LETNIA

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL 

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport 
Sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

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

Ogrodzenia,
brukarstwo, 

ogrody, trawniki
www.trawnikizrolki.com.pl

tel. 669 342 893

Lekarz 
Bożena Salamon

informuje, że dnia
28 maja 2013 roku 
przyjmować będzie jako 

lekarz rodzinny 
w Przychodni 
Przyszpitalnej 

przy ul. Woj. Polskiego 7 
w Nowogardzie.

Wszystkich pacjentów 
prosi się o składanie 

nowych deklaracji w wyżej 
wymienionej Przychodni.

Informacje 
pod nr tel. 91 39 21 800 lub 

91 39 21 806

20 Lecie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II

Żal odchodzić...
W miniony piątek, tj. 17 maja, Szkoła Podstawowa nr 4 w Nowogardzie im Jana 
Pawła II, obchodziła swoje 20 urodziny. Z tej okazji w placówce odbyła się pod-
niosła akademia. Były kwiaty i gratulacje.  Polały się także łzy. Niekoniecznie te 
związane z obchodzonym tego dnia jubileuszem.

Uroczystości rozpoczęły się 
pod obeliskiem Jana Pawła II, 
który znajduje się przed szko-
łą. Placówka przyjęła imię Pa-
pieża Polaka, 14 października 
2005 roku, kilka miesięcy po 
śmierci Karola Wojtyły. Było 
to jedno z ważniejszych wyda-
rzeń w 20-letniej historii szko-
ły, które poza swoją symboli-
ką nadało tej instytucji swoisty 
charakter i wyróżniło ją na tle 
pozostałych placówek oświa-
towych w gminie. Dlatego też, 
na co zresztą zwracała uwa-
gę dyrektor SP 4 Magdalena 
Zarębska-Kulesza, to miejsce 
było najbardziej odpowiednie 
do rozpoczęcia świętowania 
okrągłego jubileuszu.

Jan Paweł II, to w naszych 
sercach postać, która ma szcze-
gólne miejsce. Dzięki jego na-
ukom łatwiej nam pojąć ota-
czający nas świat i przekazy-
wać to, co najlepsze naszym 
uczniom. Przy tym obelisku 
obchodzimy wszystkie ważne 
chwile. Nie mogło być inaczej 
w dniu dzisiejszym. Taka jest 
nasza tradycja – mówiła  Mag-
dalena Zarębska-Kulesza, po 
czym zaprosiła wszystkich do 
sali sportowej.

Tam pierwszy dyrektor Szko-
ły, a obecnie nauczyciel wy-
chowania fizycznego, Wiesław 
Buczyński, pokrótce przedsta-

wił rys historyczny placówki 
(czytaj poniżej).

Następnie rozpoczęła się 
część artystyczna. Była to 
świetna okazja do pochwale-
nia się tym, co najcenniejsze 
dla każdej szkoły– czyli zdol-
nymi uczniami. Wszyscy bez 
wyjątku prezentowali swoje 
talenty, które rozwijają w mu-
rach „Czwórki”. Jedni śpiewa-
li, drudzy grali na instrumen-
tach, inni zamieniali się w po-
stacie z bajek jak profesjonalni 
aktorzy. Jeszcze inni tańczyli, 
recytowali, uprawiali sporty.

Po występach głos zabra-
li zaproszeni na jubileusz go-
ście. Wśród nich oprócz władz 
samorządowych i radnych, nie 
mogło zabraknąć przedstawi-
cieli zaprzyjaźnionych insty-
tucji publicznych, firm, par-

tii politycznych, związków za-
wodowych oraz duchowień-
stwa. Były kwiaty, gratulacje i  
prezenty, w tym „najdroższy” 
-   gminna dotacja w kwocie 20 
tys. złotych, przekazana przez 
burmistrza miasta, Roberta 
Czaplę i jego zastępcę Damia-
na Simińskiego.

Polały się także łzy. Nieko-
niecznie te związane z obcho-
dzonym tego dnia jubileuszem. 
Od 1 września Szkoła będzie 
miała nowego dyrektora. To 
wynik przeprowadzonego kil-
ka tygodni temu konkursu. 
Dyrektor, Magdalena Zaręb-
ska-Kulesza, po 10 latach prze-
stanie pełnić tę funkcję. Koń-
cząc uroczystość,  pożegnała 
się z pracownikami szkoły. Nie 
ukrywając wzruszenia, każde-
mu z osobna mocno uścisnęła 
dłoń, dziękując za dotychcza-
sową współpracę.  W tle, towa-
rzyszył jej   utwór francuskiej 
pieśniarki, Edith Piaf pt. „Non, 
Je ne regrette rien” -  „Nie! Nie 
żałuję niczego...” Rzeczywiście 
nie ma czego żałować. Osią-
gnięcia szkoły odnotowane w 
czasie jej kadencji, są najlep-
szym na to dowodem... .Być 
może będzie jeszcze okazja na-
pisać o tym szerzej.

Marcin Simiński

PS. Fotoreportaż z uroczystości 
i lista z nazwiskami wszystkich 
pracowników szkoły w piątko-
wym wydaniu DN.

Historia
Poniżej skrót najważniejszych wydarzeń odnotowanych w 

20 letniej historii Szkoły Podstawowej nr 4.
-  1 września 1993 r. Na miejscu Przedszkola nr 5 przy ul. 

Generała J. Bema powstaje SP4. Funkcję dyrektora szko-
ły powierzono mgr Wiesławowi Buczyńskiemu. Rok szkol-
ny 1993/1994 rozpoczął się od nauki w klasach 0-III, po dwa 
oddziały w każdym poziomie na dwie zmiany. Pracę pedago-
giczną rozpoczęło 11 nauczycieli oraz dwie panie z obsługi.

- Październik 1993 Rozpoczęcie budowy 3 pawilonów  przez 
firmę DANPOL, a zakończenie w sierpniu 1994r. W pierw-
szym, jak i w drugim etapie rozbudowy szkoły, dużą pomoc 
wykazali rodzice aktywnie uczestniczący w pracach wykoń-
czeniowych izb lekcyjnych oraz zagospodarowaniem terenów 
wokół budynków. W roku szkolnym 1994/1995 funkcjonuje 
pełna szkoła od klasy 0 do VIII. Uczniowie klas IV-VI zajęli 
nową część. Klasy 0-III pozostały w starym budynku.

- 4 września 1997 roku rozpoczęto budowę sali gimnastycz-
nej przez firmę GRINBUD – M. Jeż.   W dniu 1 września 1998 
r. odbyło się uroczyste oddanie sali gimnastycznej. W mię-
dzyczasie powstała biblioteka osiedlowo – szkolna, oddano 
do użytku salę komputerową, działał zespół wokalno - in-
strumentalny „AKORD”, wydawano gazetkę szkolną”ŻYLE-
TA” redagowaną przez uczniów pod opieką nauczycieli języ-
ka polskiego. Organizowaliśmy na scenie Nowogardzkiego 
Domu Kultury program artystyczny z okazji Dnia Babci i 
Dziadka.

-  1999 rok. Szkoła nawiązuje współpracę z zaprzyjaźniony-
mi szkołami w Rerik oraz Gũtzkow w Niemczech.

- 2003 rok – nowym dyrektorem SP 4 zostaje mgr Magdale-
na Zarębska-Kulesza

- 2003 rok  Szkoła nawiązuje współpracę z Domem Dziecka 
w Gryficach. Organizowany jest kiermasz świąteczny, z któ-
rego dochód przekazywany jest na zakup pomocy dydaktycz-
nych i zabawek jego podopiecznych. Organizowane są wza-
jemne wizyty.

- 14 października 2005 r.  - nadanie imienia  i przekazanie 
społeczności szkolnej sztandaru przedstawiającego postać pa-
trona, a z drugiej strony symbol naszego państwa – Orła Bia-
łego. Uszyto go dzięki hojności wielu instytucji, organizacji i 
mieszkańców miasta Nowogard

-  2009 rok – gmina przystępuje do generalnego remontu SP 
4. Rozbierana jest stara część szkoły. Budowane są nowe, mu-
rowane obiekty. Rok później odbywa się uroczyste otwarcie 
nowej części szkoły.

- październik 2010 – powstaje przy szkole plac zabaw w ra-
mach rządkowego programu „radosna Szkoła”

- 17 maja 2013 – odbywa się uroczystość 20-lecia SP 4.
opr. red.

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie

z a p r a s z a
aktywnych seniorów na kolejne spotkanie z cyklu

„Spotkajmy się w Bibliotece”
21 maja br. /wtorek/ godz. 16.30

w programie:
druga część wykładu prof. Franciszka Łuczko

„Zbrodnia katyńska”

Uwaga wędkarze 
Zarząd Koła PZW „Tęczak” organizuje spinnin-

gowe zawody wędkarskie z łodzi na jeziorze nowo-
gardzkim. Zawody odbędą się dnia 26.05.2013 r., 
zbiórka o godz. 6:00 rano na miejskiej plaży. Wpiso-
we 5 zł. Zapisy do dnia 24.05.2013 r. Kapoki ratun-
kowe obowiązkowe. 

Zarząd Koła 
PZW „Tęczak” 
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Caritas informuje 

Wydawka 
Zespół Caritas przy parafii pw. WNMP informuje, że w 

dniu 24 maja  (piątek), w siedzibie organizacji przy ul. 700 Le-
cia (w podwórku ZBK), o godz. 10:00 odbędzie się wydawka 
żywności. Uwaga- nowa dostawa żywności. Zapraszamy oso-
by z nr w dzienniku od 1 do 100, oraz tych, którzy jeszcze nie 
korzystali z pomocy. 

Dzień Dziecka i Matki 
Parafialny Zespół Caritas przy parafii pw. WNMP informu-

ję, że w dniu 1 czerwca o godz. 11:00 na  plaży miejskiej w No-
wogardzie (przy domkach rekreacyjnych), odbędzie się Dzień 
Dziecka i Matki. Zapraszamy wszystkich chętnych. 

Caritas przy parafii pw. WNMP 

Bema: Jest Wspólnota i jest Zarząd 

Czy mieszkańcy doproszą się zebrania?
Członkowie wspólnoty mieszkaniowej „osiedle Leśne” na Bema, od kilku lat nie mogą się doprosić, by reprezentowany i wybrany ich 
głosami zarząd, zorganizował zebranie sprawozdawcze. Nie wiedzą, jaki mają stan konta, ani też tego, na co wydawane są wpłacane 
przez nich na konto wspólnoty pieniądze. Na nic zdają się telefony, prośby i oficjalne pisma.  Zarząd tylko obiecuje, że zebranie zwoła. 
Na obietnicach się kończy. Czy mieszkańcy będą zmuszeni wziąć sprawy w swoje ręce?

Na tablicy ogłoszeń próżno szukać wiadomości o zebraniu sprawozdawczo-wyborczym na które zarząd zapra-
szałby członków wspólnoty. Sam stan tablicy też pozostawia sporo do życzenia

Sygnały czytelników 

Czyj to pies?
Od kilku dni w okolicach ulic Żeromskiego i Poniatowskiego, a także osiedla 
Gryfitów, wałęsa  się bezpański pies (na foto). Zwierzę  jest łagodne i zadbane. 
Ma na szyi obrożę. Losem zwierzęcia zainteresowali się nasi czytelnicy. W mi-
niony piątek do redakcji DN zgłosiła się kobieta, która dostarczyła zdjęcie psa 
wykonane telefonem komórkowym, prosząc o publikację fotografii na łamach 
naszej gazety.  Wczoraj w tej samej sprawie list napisała do nas kolejna osoba za-
niepokojona wałęsającym się zwierzęciem. 

Droga redakcjo, od kilku tygo-
dni po osiedlu „Gryfitów” biega 
bezpański pies. Jest duży, biały i 
stanowi potencjalne zagrożenie. 
Proszę, jeżeli to możliwe, zamie-
ścić załączone zdjęcie z odpo-
wiednim przesłaniem do właści-
ciela psa – pisze pan Waldemar, 
przesyłając wykonaną przez sie-
bie fotografię psa. 

W nadziei, że właściciel czwo-
ronoga odnajdzie swoją zgubę 
lub do redakcji zgłosi się ktoś, 
kto wie, gdzie zwierzę ma swój 
dom, spełniamy prośbę zatro-
skanych losem psa czytelników.

Red. 

O sprawie pisaliśmy już w 
zeszłym roku w maju. Wtedy 
to do redakcji DN napisał je-
den z mieszkańców i człon-
ków wspólnoty. Informował, że 
mimo upływającego zgodnie 
ze statusem  regulaminu termi-
nu, zarząd nie zwołał zebrania 
sprawozdawczo-wyborczego. 

W regulaminie jest napisane, 
że wybory do władz wspólnoty 
powinny się odbywać co 3 lata. 
Mieszkańcy nie otrzymują tak-
że sprawozdań finansowych, a 
w regulaminie napisane, że ta-
kowe dokumenty powinny być 
przygotowywane w pierwszym 
kwartale każdego roku tak, by 
każdy mieszkaniec miał wgląd 
do wydawanych pieniędzy – pi-
sał oburzony mężczyzna, chcą-
cy pozostać anonimowym. 

Prezes zarządu wspólnoty 
przyznał wówczas, że  „z na-
wału prywatnych obowiąz-
ków, zebrania w tym roku jesz-
cze nie zdołał zwołać, ale poza 
tym, zarząd osiedla zajmuje się 
wieloma sprawami na bieżąco.”.

Minął rok. A zebrania jak nie 

było, tak nie ma.  Nie pomógł 
nawet napisany w listopadzie 
ubiegłego roku wniosek do za-
rządu wspólnoty o zwołanie 
zebrania, pod którym podpi-
sało się kilkudziesięciu miesz-
kańców osiedla. 

Nic się nie zmieniło. Wciąż 
nie wiemy, ile mamy pieniędzy 
na koncie. Jakie jest zadłużenie 
wspólnoty. Czy zarząd wyko-
nał zadania do których został 
zobowiązany podczas walnego 
zorganizowanego w 2009 roku 

– mówi ten sam mieszkaniec, 
który rok temu sygnalizował 
„administracyjne lenistwo” 
zarządu wspólnoty. Przez ten 
czas doszło kilka nowych te-
matów, o których chcemy po-
rozmawiać.  Na przykład nie 
wiemy, w jaki sposób zostanie 
rozwiązana sprawa gospodar-
ki odpadami komunalnymi na 
naszym osiedlu – dodaje męż-
czyzna. 

Podobnie jak w zeszłym 
roku, tak i teraz, redakcja po-
stanowiła się skontaktować 
z prezesem wspólnoty, Ja-
nem Masłowskim. Ten nie był 
jednak zbyt rozmowny. Nie 
umiał wytłumaczyć sensow-
nie, dlaczego zarząd osiedla 

łamie przepisy, nie wyznacza-
jąc kolejnych terminów zebra-
nia, ani też nie przedkładając 
mieszkańcom sprawozdań fi-
nansowych. Robi to mimo, że 
zgodnie z ustawą o własno-
ści lokali, na podstawie któ-
rej ustanawiane są statuty po-
szczególnych wspólnot, za-
rząd, któremu mieszkańcy 
powierzyli administrowanie 
wspólnoty, musi przynajmniej 
raz w roku, najpóźniej do koń-
ca marca, zwołać zebranie 
ogółu właścicieli lokali wcho-
dzących w skład wspólnoty i 
złożyć sprawozdanie z działal-
ności, w tym przedstawić roz-
liczenie finansowe. 

Jeśli tak się nie stanie,  zgod-
nie z ustawą zebranie takie 
może zwołać każdy członek 
wspólnoty.  Mieszkańcy też  w 
każdej chwili na mocy  uchwa-
ły właścicieli lokali, mogą za-
wiesić w czynnościach lub od-
wołać zarząd i  podejmować 
uchwały już bez jego udziału – 
mówi pracownik biura jednej 
z działających w  Nowogardzie 
wspólnot mieszkaniowych. 

Czy mieszkańcy wspólno-
ty „osiedle leśne” będą zmu-
szeni skorzystać z tego prawa? 
Na razie chcą dać jeszcze szan-
sę obecnemu zarządowi. Cze-
kają na zwołanie zebrania. To 
ma się odbyć „w najbliższych 
dniach”- przynajmniej taką 
deklarację, w krótkiej roz-
mowie  z DN, złożył prezes 
wspólnoty. 

Marcin Simiński 
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Wyjaśnienie w sprawie  
oświadczeń majątkowych

Do oświadczeń majątkowych radnych i urzędników samorządowych 
z naszej gminy, publikowanych ostatnio w DN,  wkradło się kilka dru-
karskich błędów. W związku z tym wyjaśniamy:

1. Radny Paweł Kolanek (PSL) osiągnął w 2012 roku dochód z tytułu 
wykonywania umów na zlecenie w kwocie 1 tys. 51 zł, a nie jak poda-
liśmy 10 tys. 051 zł. 

2. Chochlik wkradł się również w informacje dotyczące diety radne-
go, jaką w 2012 roku pobrał Marek Krzywania. Prawidłowa kwota to 7 
tys. 900 zł, a nie 79 100 zł. 

3. Jednocześnie informujemy, że w oświadczeniu majątkowym Kazi-
mierza Lembasa za rok 2012, które opublikowaliśmy w zeszłym nume-
rze, nie podaliśmy informacji dotyczącej dochodów osiąganych z tytu-
łu prowadzenia działalności gospodarczej świadczącej usługi w zakre-
sie zarządzania (głównie na rzecz szpitala). Kwota ta wyniosła  72 tys. 
318 zł. Na tyle K. Lembas wycenił kierowanie przez siebie placówką 
przy ul. Wojska Polskiego. 

Redakcja 

Zmiany na lotnisku  

Nowe połączenie,  
nowe logo i przystanek PKP 
Od 30 kwietnia, z naszego lotniska można też podróżować do Bristolu (południowo-zachodnia Anglia). To kolejne połączenie, oprócz 
Londynu, Dublina, Liverpoolu oraz Edynburga, które oferuje przewoźnik Ryanair. 

Do Bristolu  samolot  wyla-
tuje dwa razy w tygodniu tj. we 
wtorek o godz. 20:30 i w sobo-
tę o godz. 9:50. Lot do miejsca 
docelowego trwa 1 godzinę 20 
minut.  

Wszystko wskazuje na to, 
że nowe połączenie będzie się 
trwale cieszyło dużą popular-
nością. Już w  pierwszy rejs do 
Bristolu udało się 172 osoby – 
informuje Krzysztof Doma-
galski, rzecznik  Portu Lotni-
czego Szczecin – Goleniów im. 
NSZZ Solidarność. 

To nie jedyna nowość na lot-
nisku. Port od 1 maja posłu-
guje się nowym logiem. Nowy 
znak ma na celu wypuklenie 
jego regionalnego znaczenia, 
jak również miejsca, gdzie pół-
noc (Skandynawia) spotyka się 
z zachodem oraz wschodem. 

Lotniska, które jest bramą dla: 
Pomorza Zachodniego, Półno-
cy Województwa Lubuskiego 
oraz Północno – Wschodnich 
Niemiec do Skandynawii (logo 
obok).  Zarówno pasażerowie, 
jak zarządzający lotniskiem, 
wiele obiecują sobie także po 
znajdującym się na finiszu wy-
konawczym połączeniu kolejo-
wym lotniska z linią Szczecin-
-Kołobrzeg.

Prace nad wykończeniem 
przystanku  mamy nadzieję, 
że zostaną zakończone do koń-
ca maja tak, aby od pierwszych 
dni czerwca mogły  ruszyć połą-
czenia realizowane przez Kole-
je Regionalne- mówi DN rzecz-
niczka portu lotniczego - Siat-
ka połączeń kolejowych jest już 
wstępnie uzgodniona z prze-
woźnikiem. Staraliśmy się wza- Stan prac na dzień 20 maja 2013

jemnie, na ile było to możli-
we,   skorelować ją z godzinami 
przylotów i odlotów samolotów 
– kończy Pani rzecznik.

Przypomnijmy, że technicz-
nie połączenie będzie wyglą-
dało w ten sposób, że normal-
ny pociąg kursujący na trasie 
Szczecin Kołobrzeg i z powro-
tem, będzie zajeżdżał na lotni-
sko, które stanie się kolejnym 
przystankiem na tej trasie. Za-
rząd lotniska prowadzi też roz-
mowy z przewoźnikiem kole-
jowym, aby oprócz pociągów 
rejsowych  uruchomiono 2-3 
połączenia

ze Szczecina i Kołobrzegu  
tylko do lotniska.

Na dzień dzisiejszy Port Lot-
niczy Szczecin-Goleniów, ob-
sługuje 9 rozkładowych po-
łączeń lotniczych: Warszawa, 
Oslo Gardemoen, Stavanger, 
Oslo Torp, Londyn Stansted, 
Dublin, Liverpool, Edynburg 
oraz Bristol. 4 kierunki czar-
terowe – Hurghada, Sharm El 
Sheikh, Antalya, oraz nowość 
w sezonie 2013 – grecka wy-
spa Kreta. Dzięki tym połą-
czeniom w 2013 roku lotnisko 
planuje obsłużyć około 400 
000 pasażerów.

MS

Myślicie,  że komunizm się 
skończył - nic podobnego
Kolejny rocznik maturzystów  zdaje w tych tygodniach  swoje egzaminy dojrza-
łości,  i wkrótce młodzi absolwenci liceów będą decydować się na wybór właści-
wej uczelni. A oto co o polskich uczelniach myśli jeden z białoruskich studen-
tów studiujących w Polsce. Takie spojrzenie na nas z zewnątrz może okazać się 
interesujące...   

 - Zacznę od tego, że Polska 
była też krajem komunistycz-
nym – napisał na portalu „Na-
szej Niwy” student z Białorusi 
Maksim Sahanowicz. –Po oba-
leniu komunizmu w Polsce, ni-
gdy nie przeprowadzono peł-
nej lustracji i większość proko-
munistycznych wykładowców 
pozostało na swoich stanowi-
skach na uczelniach publicz-
nych. Oni dostosowali się do 
nowych warunków życia i dziś 
nawet trudno sobie wyobrazić, 
że wielu z nich było wcześniej 
komunistycznymi ideologami 
leninizmu. Wprawdzie retory-
ka uległa zmianie, ale świato-
pogląd komunistyczny pozostał 
– przypomniał Sahanowicz.

-  W związku z tym, słucha-
jąc wykładów takich nauczy-
cieli czujesz, że wpływ tu mają 
demony przeszłości. To smutne, 
ale w polskich uczelniach pań-

stwowych można znaleźć ślady 
ideologii „zachodniorusizmu” 
–  czytamy dalej w artykule 
studenta -  Rosyjscy Komuni-
ści zniszczyli polską imperialną 
ideologię i narzucili im własną. 
Dlatego nauczanie historii w 
niektórych polskich uczelniach 
państwowych, nie różni się od 
nauczania historii na Białoru-
si. Dotyczy to szczególnie biało-
ruskiej tematyki.

Według Sahanowicza,  god-
ne polecenia są  jednak polskie 
uczelnie prywatne, które wy-
specjalizowały się w kształce-
niu studentów zagranicznych. 

 Chciałoby się powie-
dzieć, skąd my to znamy? Otóż 
znamy z własnego podwórka.

Brak lustracji w Polsce spo-
wodował, że w większości 
miejsc w życiu publicznym jest 
tak, iż komunizm w głowach 
ma się dobrze, a na intratnych 

etatach, nawet bardzo dobrze. 
W Nowogardzie wystarczy się 
rozejrzeć i przypomnieć sobie, 
kto jest zacz. Kupony po ko-
munizmie odcinają nie tylko 
byli wierni, ale i następne po-
kolenie – dla nich praca w No-
wogardzie jest. Dzieci innych, 
a zwłaszcza „solidaruchów”, 
muszą wyjeżdżać aby  prze-
żyć. Ale nowogardzkim ko-
muchom  na stanowiskach pu-
blicznych, gdzie się odpowiada 
za rozwój miasta i  los wszyst-
kich obywateli, to nie prze-
szkadza, nawet pasuje, dla nich 
wszak starczy. Dlatego miasto 
się wyludnia i życie kwitnie  
tylko w tzw. budżetówce,  czyli 
sektorze  finansowanym z po-
datków. Jak daleko na tym po-
jedziemy? A czy to kogo z wła-
dzy obchodzi ?

Marek Słomski
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Majówka z Cukrzycą  
połączona z edukacją 
Słoneczna pogoda, przeciąganie liny, pieczenie kiełbasek oraz sympatyczna at-
mosfera, tego wszystkiego można było doświadczyć na pikniku w Płotkowie. 
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Nowogardzie,  dnia 18 maja 2013 
roku, od godziny 11:00, w kompleksie edukacyjnym Nadleśnictwa Nowogard 
„Zielona Kuźnia”, zorganizowało dla diabetyków spotkanie integracyjno-edu-
kacyjne.   

 W zakresie edukacji uczest-
nicy wysłuchali części wykła-
dowo-edukacyjnej, którą po-
prowadziła pielęgniarka diabe-
tologiczna ze Szpitala w Star-
gardzie, pani Elżbieta Dro-
bik.  Atmosfera, jak i pogoda w 
tym dniu, wszystkich zachęca-
ła do czynnego spędzenia zor-
ganizowanego im czasu, które 
przerodziło się w iście pikni-
kowy charakter. Sjesta ta  po-
łączona była z pysznym jedze-
niem oraz sportowymi kon-
kurencjami, w których wszy-
scy uczestnicy brali udział. W 
obiekcie „Zielonej Kuźni” na-
strój był rodzinny, czego po-
twierdzeniem były wykonane 
wszystkim uczestnikom zdję-

cia. Na ognisku natomiast pie-
czono specjalnie na tą okazję 
przygotowane potrawy grillo-
we. Dzięki przekazanej infor-
macji przez pana Rafała Ma-
ruszewskiego, uczestnicy do-
wiedzieli się również o funk-
cjonowaniu nowogardzkiego 
Nadleśnictwa Nowogard oraz 
obiektu „Zielona Kuźnia”. Czę-
ścią techniczną i rozpaleniem 
ogniska oraz grillem, zajął się 
pan Jarosław Olczak, a Tadeusz 
Łukaszewicz w swoim bardzo 
oryginalnym stylu poprowa-
dził część muzyczno-informa-
cyjną. O spotkaniu w rozmo-
wie telefonicznej, tak mówi 
Eugeniusz Tworek, Prezes 
PSD Koło Nowogard: „Spo-

tkanie było bardzo udane, a na-
wet powiem, że wręcz kapital-
ne. Z gości oczywiście zaszczy-
cili nas dr Marzena Kargul spe-
cjalista neurolog prowadząca 
Nowogardzką Szkołę Cukrzy-
cy,  kierownik Apteki „Niebie-
ska”, pani Małgorzata Kędziora 
oraz dyrektor Nowogardzkiego 
Szpitala, pan Kazimierz Lem-
bas. Warto dodać, że na tą fan-
tastyczną atmosferę złożyła się 
także bardzo ładna słonecz-
na pogoda. Na IV Plenerowe 
Spotkanie w rozmowach o Cu-
krzycy przybyło 45 osób.

Jarosław Bzowy
Informacje i foto udostępnił  

Eugeniusz Tworek, Prezes PSD 
Koło Nowogard                      

Połatali dziury 
W DN poruszaliśmy sprawę dziur na drodze prowadzącej na 

ul. Gen. Bema i o braku  zainteresowania naprawą tej drogi przez 
władze miasta. Po naszym artykule, w poniedziałek (13.05) ro-
boty ruszyły i droga z kilkoma dziurami na odcinku 50 m docze-
kała się naprawy. 

Redakcja 

W obiektywie DN Wieści z „Dwójki” 

„Chcę, aby na moim  
niebie było słońce” 
 Taki tytuł nosi konkurs ekologiczny dla klas III, or-
ganizowany od 12 lat w Szkole Podstawowej nr 2 w 
Nowogardzie. W tym roku był to konkurs powiato-
wy. Celem konkursu jest podniesienie świadomości 
ekologicznej wśród dzieci. 

Do konkursu przystąpi-
ło 7 szkół. Dzieci wykazały się 
ogromną wiedzą na temat śro-
dowiska i jego ochrony. Pierw-
sze miejsce zajęła Szkoła Podsta-
wowa w Orzechowie,  II miej-

sce- SP w Długołęce, III miejsce- 
SP nr 3 i IV miejsce- SP nr 2. 

Organizatorzy konkursu ser-
decznie dziękują nauczycielom 
za przybycie i przygotowanie 
dzieci. Na konkursie byli także 

zaproszeni goście: przedstawi-
ciele Celowego Związku Gmin 
R- XXI, którzy swoją działalno-
ścią przyczyniają się do szerze-
nia edukacji ekologicznej. Szko-
ła Podstawowa nr 2 w Nowogar-
dzie, składa serdeczne podzię-
kowania sponsorom za wspar-
cie:

Starostwu Powiatowemu w 
Goleniowie, Celowemu Związ-
kowi Gmin R- XXI, Przedsię-
biorstwu Usług Wodnych i Sa-
nitarnych w Nowogardzie, Wy-
działowi Rozwoju Lokalnego i 
Funduszy w Nowogardzie, księ-
garni ”Cymelia”, Auto-napra-
wia - Mariola Kopycińska, panu 
Błażejowi Jankowskiemu.

Inf. własne 
opr. MS/DN
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Upadek Europy
Kolejne rozważania znanego publicysty i historyka Marian Piłki prezentujemy w kilkanaście dni po kolejnej rocznicy wejścia Polski do 
Eurolandu. Autor zastanawia się nad kondycją obecnie realizowanego tworu europejskiego, uniwersalizmu w kontekście historycznych 
doświadczeń.

W mediach toczy się dyskusja 
nad kryzysem strefy euro. Poja-
wiają się dywagacje, czy ta stre-
fa się rozpadnie i jakie mogą być 
konsekwencje upadku wspólnej 
waluty, albo przynajmniej jakie 
będą konsekwencje wyjścia jed-
nego, czy kliku państw z tej stre-
fy.

Poczucie kryzysu, zwątpienia 
w przyszłość, lęku przed kon-
sekwencjami rozpadu Unii, za-
stąpiły w mediach dominujący 
do niedawana urzędowy opty-
mizm. Frazesy o „solidarności” 
europejskiej zastępują nacjona-
listyczne w swej treści postu-
laty ratowania za wszelką cenę 
niemieckich i francuskich ban-
ków. Zaś z zapewnień o ratowa-
niu „wspólnej Europy” wyzie-
ra coraz jawniej determinacja 
utrzymania hegemoni niemiec-
ko-francuskiej na naszym kon-
tynencie. Dla pozostałych zaś 
państw powstaje pytanie, dla-
czego ich społeczeństwa mają 
płacić koszty, za nie swoje dłu-
gi i dlaczego ma być utrzymy-
wana wspólna waluta bloku-
jąca rozwój ekonomiczny sła-
biej rozwiniętych gospodarek. 
Nie ulega wątpliwości, że obec-
ny kryzys, dotyka samej isto-
ty zdolności Unii Europejskiej 
do współzawodniczenia z in-
nymi obszarami gospodarczy-
mi współczesnego świata. Już 
co najmniej od przeszło dwu 
dekad, kraje europejskie, nadal 
bardzo zamożne, nie są w stanie 
nadążyć za tempem rozwojo-
wym, nie tylko gospodarek azja-
tyckich, ale także latynoskich. A 
w ostatniej dekadzie wyraźnie 
ożywiły się nawet gospodarki 
afrykańskie. „Trzeci” świat nie 
tylko jest już od dawna zdeko-
lonizowany, ale to on teraz ko-
lonizuje demograficznie i eko-
nomicznie dawne państwa ko-
lonialne.

Europa jako całość, nie tylko 
nie nadąża za tempem rozwo-
jowym współczesnego świata, 
ale obecny kryzys zadłużeniowy 
wyraźnie degraduje i margina-
lizuje jej pozycję w światowym 
rankingu. W 2050 roku ludność 
naszego kontynentu będzie li-
czyć już tylko 5% światowej po-
pulacji, ale i to będzie populacja 
stara i niezdolna do konkuren-
cji. A pozycja ekonomiczna na-
szego kontynentu już się stop-
niowo dostosowuje do pozycji 
demograficznej.

Dziś już nie ulega wątpliwo-
ści, że obecny kryzys nie jest 
zjawiskiem cyklicznym, ale jest 

symptomem upadku naszej cy-
wilizacji. Dlatego warto reflek-
sję nad obecnym kryzysem po-
szerzyć o przemyślenia Arnol-
da Toynbe`go, nad rozwojem i 
upadkiem cywilizacji, dokony-
wane w latach 30. i 40. ubiegłego 
wieku. Jego wielotomowe dzieło 
zostało streszczone w „Studium 
historii „sporządzonym w poło-
wie lat 50., a w polskim tłuma-
czeniu wydanym w roku 2000. 

Dla Toynbee`ego powstanie 
państwa uniwersalnego, takie-
go jak na przykład Cesarstwo 
Rzymskie, dla cywilizacji hel-
leńskiej było symptomem upad-
ku, wyrażającym się w zaniku 
zdolności twórczych. Dla tego 
autora, państwa uniwersalne 
powstawały po długim okresie 
walk i zaburzeń. A samo ich po-
wstanie, było witane przez spo-
łeczeństwa z radością, jako gwa-
rancja bezpieczeństwa i stabil-
ności. 

Cesarstwo Rzymskie, któ-
re przez wielu historyków było 
traktowane, jako apogeum roz-
woju cywilizacji helleńskiej, dla 
Toynbee`ego jest symptomem 
wyczerpania się sił twórczych 
ówczesnej cywilizacji. Państwo 
to pozwalało odetchnąć społe-
czeństwom po wiekach wojen i 
żyć w spokoju, ale to uniwersal-
ne państwo jest instytucją cywi-
lizacyjnie defensywną. Nie jest 
ono w stanie mobilizować do 
twórczych odpowiedzi na spo-
łeczne i kulturowe wyzwania. 
Jest zdolne co najwyżej do ja-
łowego militaryzmu, terytorial-
nej ekspansji czy technicznych 
innowacji. Ale nie jest zdolne 
odpowiedzieć na najważniejsze 
egzystencjalne wyzwania, a w 
konsekwencji, także w dziedzi-
nach, w których wydaje się kon-
kurencyjne, ostatecznie ponosi 
klęskę. Bowiem twórcza mniej-
szość, która była motorem roz-
wojowym cywilizacji w okresie 
jej cywilizacyjnego wzrastania, 
zamienia się w mniejszość do-
minującą, panującą i korzysta-
jącą ze swej dominacji, ale już 
niezdolną do twórczych odpo-
wiedzi na różnorakie wyzwania.  
Dlatego ucisk społeczny zastę-
puje przywództwo, a przeciw-
ko tej społecznej i intelektual-
nej przemocy, rodzi się i roz-
wija proletariat wewnętrzny, 
jako siła społeczna delegitymi-
zująca dominującą mniejszość.  
Dziś jesteśmy  w drugiej deka-
dzie XXI wieku i możemy ka-
tegorie Toynbee`ego zastoso-
wać do obecnej rzeczywisto-

ści. W przeciwieństwie do lat 
30. możemy stwierdzić, że na-
sza cywilizacja stworzyła już 
państwo uniwersalne. Jest nim 
Unia Europejska, która nie jest 
zwykłym tylko sojuszem, czy 
związkiem państw, ale w mia-
rę upływu czasu, coraz bardziej 
przejmuje kompetencje państw 
narodowych. Obecny kry-
zys jest także okazją do nada-
nia tej instytucji kompeten-
cji ściągania podatków i utwo-
rzenia „rządu ekonomicznego”.   
Koncepcja Unii spełnia wszyst-
kie wymogi państwa uniwersal-
nego w terminologii Toynbe-
e`ego. Wyrazem jego działalno-
ści jest bardzo intensywny pro-
ces uniformizacji krajów człon-
kowskich i podporządkowanie 
ich „europejskim” standardom. 
Ta uniformizacja, dla naszego 
autora będąca wyrazem upadku 
cywilizacyjnego, jest emanacją 
władzy dominującej mniejszo-
ści. Dla niego bowiem wzrasta-
nie cywilizacji jest związane z 
różnicowaniem jej odpowiedzi 
na poszczególne wyzwania, jest 
tworzeniem bogactwa, różno-
rodności i pluralizmu. A upa-
dek jest zmierzchem tej wielo-
kolorowej odpowiedzi na bo-
gactwo społecznych i kulturo-
wych bodźców.

Uniformizacja i standaryzacja 
jest wyrazem zaniku twórczych 
zdolności dominującej mniej-
szości. Panująca mniejszość nie 
tylko nie wyznacza kierunków 
rozwoju, ale co najwyżej może 
jedynie manipulować społecz-
ną energią w celu osłabienia jej 
presji na rządzącą mniejszość.

Przywództwo dominującej 
mniejszości jest już jałowe i nie 
wnosi niczego twórczego. Jest 
ono czysto defensywne. Na-
wet militaryzm, który jest czę-
sto jedyną formą ekspansywną 
upadającej cywilizacji na wy-
zwania zewnętrze, prowadzi do 
pogłębienia wyjałowienia spo-
łecznego dziedzictwa i tym sa-
mym potęguje procesy dezinte-
gracyjne. Militaryzm jest ślepą 
uliczką i jak nie rozwiązał bez-
pieczeństwa Cesarstwa Rzym-
skiego, tak też nie rozwiązał 
we współczesnej epoce, proble-
mów Związku Sowieckiego...... 
Dziś po przeszło półwieczu de-
kolonizacji, Europa sama sta-
ła się terenem kolonizacji przez 
ludy dawnych kolonii. Dziś ob-
serwujemy trzecie już w historii, 
parcie świata muzułmańskie-
go na nasz kontynent. Tym ra-
zem ta ekspansja ma charakter 

przede wszystkim demograficz-
ny. Państwa są poddawane sys-
tematycznej kolonizacji tak, że 
jeżeli obecne trendy się utrzy-
mają, to Francja za lat 40 stanie 
się krajem o większości muzuł-
mańskim, a Belgia i Holandia 
już za lat 20. 

To spowoduje, że zachodnia 
część Europy zmieni swój cy-
wilizacyjny charakter, ale wcze-
śniej pogrąży się w chaosie spo-
rów etnicznych. Młode prężne 
wspólnoty muzułmańskie nie 
będą chciały bowiem pracować 
na utrzymanie starzejącej się 
populacji Europejczyków... 

A Europa żyła na kredyt. Spa-
dające zaś tempo wzrostu go-
spodarczego w sytuacji samo-
bójczej polityki demograficznej, 
nie jest w stanie dłużej zapewnić 
powszechnego dobrobytu. Tym 
bardziej, iż polityka globalizacji 
doprowadziła do radykalnych 
zmian społecznych. Z jednej 
strony do niesłychanego wzbo-
gacenia się nielicznych elit eko-
nomicznych, z drugiej zaś do 
postępującej pauperyzacji.

Obecny kryzys i postępują-
ca pauperyzacja, po raz pierw-
szy zakwestionowały prawo-
mocność obecnego ustroju go-
spodarczo-politycznego. Moż-
na powiedzieć, że obecny kry-
zys prowadzi do wyłonienia się 
właśnie kategorii „proletariatu 
wewnętrznego” według ujęcia 
Toynbee`ego. A zatem mamy 
do czynienia już ze wszystki-
mi podstawowymi kategoriami 
upadku cywilizacyjnego.

Ten kryzys cywilizacyjny jest 
szerszym tłem dla tego wszyst-
kiego, co się obecnie dzieje w 
Unii Europejskiej. Podstawo-
wym przejawem obecnego kry-
zysu jest nieudolność przy-
wództwa niemiecko-francu-
skiego w odpowiedzi na euro-
pejski kryzys. Dobrym przy-
kładem jest tu przykład Irlan-
dii, która tylko dzięki zdecydo-
wanemu oporowi wobec recept 
serwowanych przez duet Mer-
kel-Sarkozy, powoli wydobywa 
się z zapaści. 

Próba rozwiązania tego pro-
blemu poprzez integrację fiskal-
ną i budżetową, oraz tworze-
nie „rządu ekonomicznego”, jest 
działaniem prowadzącym do 
dalszego obniżenia zdolności 
rozwojowych gospodarek euro-
pejskich i podcięcia możliwości 
konkurencji ekonomicznej z in-
nymi obszarami gospodarczymi 
współczesnego świata.

Nie znaczy to, że należy od-

rzucić całkowicie koncepcje 
Unii. Trzeba odrzucić tę jej wer-
sję, która polega na budowie 
jednolitego państwa europej-
skiego, państwa uniwersalne-
go ze wspólną walutą i wspólną 
polityką fiskalną. Unia powin-
na przybrać charakter nie pań-
stwa, ale kształt wspólnego ryn-
ku, pozwalający poszczególnym 
narodom na ich własną odpo-
wiedzialność za swój los, stwa-
rzając tym samym warunki do 
ich wzajemnej konkurencji, po-
budzającej rozwój. Natomiast 
państwo uniwersalne z jego po-
lityką uniformizacji jest barierą 
rozwojową. Nie „pogłębianie „ 
integracji, a wycofanie się z jej 
patologicznych form takich jak 
pozbawianie suwerenności pań-
stwowej, może zapobiec i eko-
nomicznej degradacji naszego 
kontynentu, i cywilizacyjnemu 
upadkowi....

Ideologia prymitywnego ma-
terializmu prowadzić może, tak 
jak w przypadku innego mocar-
stwa zdominowanego przez ma-
terialistyczną ideologię - Związ-
ku Sowieckiego, tylko do upad-
ku nie tylko duchowego, ale i 
materialnego. To kwestionowa-
nie własnej cywilizacyjnej toż-
samości poprzez rugowanie 
chrześcijaństwa ze świadomo-
ści naszego kontynentu, promo-
wanie feminizmu, aborcji, ho-
moseksualizmu i innych dewia-
cji, niszczy zasoby, które są źró-
dłem siły duchowej i moralnej 
pozwalającej na definiowanie i 
przezwyciężanie zagrożeń. W 
tym wymiarze Unia Europejska 
staje się promotorem destrukcji 
naszej cywilizacyjnej tożsamo-
ści i niszczenia zasobów ducho-
wych poszczególnych europej-
skich narodów.

Unia może mieć przyszłość, 
jeśli skutecznie odpowie na 
współczesne wyzwania. Ale to 
musi być Unia dla narodów, a 
nie Unia niszcząca narodowe 
tożsamości i ich podmiotowość. 
Zapowiedzi polskiego rządu o 
„pogłębianiu” integracji i woli 
wprowadzenia wspólnej walu-
ty, świadczy nie tylko o ekono-
micznym szaleństwie obecnych 
władz, ale świadczy, że Polska 
nie ma narodowego przywódz-
twa, zdolnego do przeciwsta-
wienia się zagrożeniom naszej 
przyszłości.

Marian Piłka
historyk, Wiceprezes Prawicy 

Rzeczypospolitej
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„Tydzień Przyjaźni i Bezpieczeństwa” w Osinie
W dniach 13–17 maja 2013 roku w Zespole Szkół Publicznych w Osinie, zorganizowana została akcja pn. „Tydzień Przyjaźni i Bez-
pieczeństwa”, podczas której podjęte zostały  różnorodne działania mające na celu zmniejszenie zjawiska agresji i przemocy wśród 
uczniów.

W poniedziałek uczniowie 
wszystkich klas przystąpili do 
konkursu plastycznego, pod-
czas którego tworzyli klaso-
we plakaty profilaktyczne  nt. 
„Stop agresji, stop przemocy”.

Pierwsze miejsce zajęła klasa 
III b szkoły podstawowej.

Drugie miejsce – klasa IIB 
gimnazjum.

Trzecie miejsce – klasa  VI b 
szkoły podstawowej.

We wtorek odbyło się spo-
tkanie uczniów ze starszym in-
spektorem Referatu Prewencji 
Klaudią Gieryń, oraz ze Spe-
cjalistą i Asystentem ds. Nie-
letnich i Patologii KP w Nowo-
gardzie, które poruszyły kwe-
stie bezpieczeństwa i agresji 
wśród uczniów. Tego dnia w 
szkole miał również miejsce 
alarm przeciwpożarowy. 

W środę uczniowie obejrze-
li przedstawienie profilaktycz-
ne przeciw agresji i przemocy, 
przygotowane przez uczniów 
kl. Va pod kierownictwem 
pani wicedyrektor Joanny Gór-
czewskiej – Rudnickiej.  

 Dla klas I – III szkoły pod-
stawowej zorganizowano po-

kaz udzielania pierwszej po-
mocy. Ponadto  tego dnia odbył 
się „ Plebiscyt na najlepszego 
przyjaciela”. Najlepszym przy-
jacielem wśród uczniów kl. I – 
III SP została Zuzanna Barbac-
ka, w kl. IV – VI SP – Aleksan-
dra Kowalczyk, natomiast w kl. 
I – III G – Adrian Antczak.

 W czwartek odbyła się pro-
jekcja filmu profilaktycznego 
„Nie zamykaj oczu”, po której 
uczniowie pracowali w gru-
pach nad zagadnieniami z za-
kresu  przyczyn agresji i sposo-
bów jej przeciwdziałania. Na-

tomiast uczniowie kl. I – III SP 
wykonali wspólnie przed szko-
łą rysunki promujące przyjaźń 
i sympatię wśród uczniów.

Tego też dnia odbyło się gło-
sowanie w konkursie na ha-
sło przeciw agresji i przemocy.   
Pierwsze miejsce zajął Janusz 
Serdyński – ucz. kl. V b SP, 
drugie miejsce – Diana Kowal-
ska – ucz. kl. III b G, a trzecie 
– Alicja Kubić – ucz. kl. II b G. 

Przez cały dzień można było 
również zakupić ciasta przy-
niesione przez uczniów po-
szczególnych klas.

Piątek był „Dniem Sportu”. 
Tego dnia odbyły się zawo-
dy sportowe dla uczniów klas 
szkoły podstawowej, w któ-
rych najlepszą okazała się kl. 
VI b, drugie miejsce – kl. VI a, 
trzecie – kl.  Vb. Dla uczniów 
gimnazjum przeprowadzo-
ny został turniej piłki nożnej. 
Pierwsze miejsce zajęła kl. II b, 
drugie miejsce – kl. III b, trze-
cie miejsce – kl. II a.

Przez cały tydzień na kory-
tarzu szkolnym widniała po-
stać „Mojego  Przyjaciela” na 
którego uczniowie przykleja-

li karteczki z cechami, jakie 
powinien posiadać prawdzi-
wy przyjaciel. Ponadto ucznio-
wie i pracownicy szkoły mogli 
wpisywać dedykacje do „Księ-
gi Miłych Wpisów”, co sprzyja-
ło pogłębianiu miłej atmosfery 
w „Tygodniu Przyjaźni i Bez-
pieczeństwa”. 

Podczas uroczystego piątko-
wego podsumowania, ucznio-
wie zadeklarowali chęć uczest-
nictwa w kolejnych tego typu 
przedsięwzięciach.

Edyta Surma
Sylwia Piwko

Święto Szkoły w Gimnazjum nr 3

9 maja w Publicznym Gim-
nazjum nr 3 im. Zjednoczonej 
Europy, był dniem bardzo ak-
tywnym, a to wszystko za spra-
wą obchodzonego w tym dniu 
Święta Szkoły. Dzień rozpo-
czął się od międzyszkolnego 
konkursu „1 z 9”, zorganizo-
wanego przez Elżbietę Szmyt 
z Gimnazjum nr 3 oraz Mar-
ka Heisera z Ligii Ochrony 
Przyrody. W konkursie wzięli 
udział uczniowie z trzech no-
wogardzkich gimnazjów. Naj-
lepiej wypadła Hanna Sala-
mon z Gimnazjum nr 2, tuż za 
nią uplasowała się reprezen-
tantka gospodarzy - Katarzyna 
Nadolska. Trzecie miejsce za-

jął Mateusz Tamborski- uczeń 
Gimnazjum nr 2.

Tuż po konkursie odbył się 
uroczysty apel, przygotowa-

ny przez M. Dawidowską i P. 
Mańkowską, podczas które-
go swoje zdolności aktorskie 
zaprezentowały dziewczęta z 
koła teatralnego. Uczennice 
przygotowały występ kabare-
towy, który sądząc po reakcji 
widowni, należał do udanych. 
Podczas apelu dyrektor szko-
ły pani Irena Juszczyk wręczy-
ła nagrody laureatom konkur-
su „1 z 9”. 

Po zakończeniu części ofi-
cjalnej uczniowie klas II za-
prezentowali projekty gimna-

zjalne, przygotowywane przez 
ostatnie kilka miesięcy. Tematy 
tegorocznych projektów były 
następujące:

Tajemniczy świat zmysłów 
(opiekun: J. Mielewczyk, M. 
Adych)

Magia teatru (opiekun: M. 
Dawidowska)

Moda ulicy (opiekun: G. 
Bartos)

Z wycieczką po Nowogar-
dzie i okolicy (opiekun: M. Po-
czątek i A. Wiśniewski)

Zasady organizacji turnieju 
piłki koszykowej (opiekun: B. 
Sobolewski)

Nowogard w liczbach (opie-

kun: E. Szmyt, A. Jurczyk)
Berlin- metropolia Europy 

(opiekun: M. Wojciechowska)
Wszystkie prezentacje były 

jedyne w swoim rodzaju, a za 
najlepszą uznano „Tajemniczy 
świat zmysłów” . Oczekując 
na werdykt jury, zniecierpli-
wieni uczniowie mogli obej-
rzeć, przygotowaną przez jed-
ną  z grup wystawę plakatów 
teatralnych. 

Długi i intensywny dzień za-
kończył krótki apel, podczas 
którego ogłoszono wyniki ry-
walizacji grup projektowych.

Inf. własna
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Módl się, jedz i kochaj... czyli wędrówka po 
Wiecznym Mieście i kolęda u papieża Franciszka
W dniach od 10 do 16 maja br. młodzież Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie wyruszyła  wraz z przewodnikiem ducho-
wym szkoły - ks. Marcinem Gudełajskim - wikariuszem parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego na pielgrzymkę autokarową do wiecznego 
Miasta. Pielgrzymka była organizowana przez szczecińskich obrońców życia skupionych wokół Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas 
Christiana” oraz Bractwa Małych Stópek.

 Impulsem, by nawiedzić 
Rzym, był dla nas organizo-
wany w dniu 12 maja Naro-
dowy Marsz dla Życia, który 
przeszedł ulicami Wieczne-
go Miasta spod Koloseum na 
Plac Świętego Piotra. Marsz 
- to sprzeciw wobec zabija-
nia niewinnych dzieci i lega-
lizacji aborcji, wprowadzonej 
we Włoszech 22 maja 1978 r.   
Organizatorzy pragnęli, aby 
rzymski Marsz dla Życia po-
przez miejsce oraz międzyna-
rodową reprezentację był ko-
lejnym znakiem pierwszeń-
stwa prawa do życia dla tych, 
którzy nie mają głosu. „To, że 
na marsz przybędą organizacje 
z wielu państw świata, jest sy-
gnałem, że nie godzimy się na 
zabijanie dzieci nie tylko na te-
renie naszego państwa, ale tak 
naprawdę na całym świecie. W 
chwili obecnej medycyna nie 
ma żadnych wątpliwości co do 
tego, że życie zaczyna się od po-
częcia. Dlatego trzeba je chro-
nić od poczęcia do naturalnej 
śmierci, bez jakichkolwiek wa-
runków i kompromisów, bez 
wyjątku – powiedziała Joanna 
Szałata ze Stowarzyszenia „Ci-
vitas Christiana”. Polacy byli 
oczekiwani na Marszu dla Ży-
cia w Rzymie wraz z wieloma 
stowarzyszeniami i fundacjami 
z całego świata. Papież Bene-
dykt XVI napisał tego dnia na 
Twitterze: „Dołączę do tych, 
którzy pójdą na Marsz dla Ży-
cia, i modlę się, aby przywódcy 
polityczni chronili dzieci nie-
narodzone i promowali kultu-
rę życia”. 

Udział w Marszu dla Życia 
to był cel priorytetowy nasze-
go pielgrzymowania, resztę na-
szych chwil spędzonych w Rzy-
mie poświęciliśmy na zwiedza-
nie i odkrywanie zakątków 
tego pięknego miasta położo-
nego nad Tybrem. Odwiedzić 
takie miejsca jak: Koloseum, 
Forum Romanum, Vittoriano, 
Plac Wenecki, Zamek Święte-
go Anioła, Fontannę di Trevi, 
Piazza della Rotonda, Pante-
on, Schody Hiszpańskie, Cam-
po di Fiori, Piazza Navona, Via 
Appia. Udało nam się również 
odwiedzić cztery najważniej-
sze bazyliki patriarchalne:  Ba-

zylikę św. Jana na Laterani - 
wzniesiona w IV w. jako pierw-
sza rzymska bazylika, jest dru-
gim pod względem ważności 
kościołem w Rzymie. Obecnie 
katedra diecezjalna biskupa 
Rzymu. Zanim papieże prze-
nieśli się z Lateranu na Waty-
kan pełniła rolę głównej świą-
tyni chrześcijańskiej. Bazylikę 
św. Marii Większej -położona 
na Eskwilinie ostatnia z  czte-
rech patriarchalnych bazy-
lik Rzymu, poświęcona Mat-
ce Boskiej Śnieżnej. Bazylika 
została wzniesiona w V w., ale 
wielokrotnie przebudowywa-
na, nosi ślady różnych epok 
i kryje wiele interesujących za-
bytków. Bazylikę św. Pawła za 

Murami - druga co do wielko-
ści po Bazylice św. Piotra świą-
tynia w  Rzymie, zbudowa-
na w  IV w. na miejscu, gdzie 
zginął św. Paweł. Bazylikę św. 
Piotra - budowana na miejscu 
męczeństwa św. Piotra, główny 
ośrodek kultu chrześcijańskie-
go i  największy chrześcijański 
kościół na świecie. Arcydzie-
ło renesansu i baroku, kryjące 
w swoim wnętrzu cenne dzie-
ła, m.in. Pietę Michała Anio-
ła. Tu we wtorkowy poranek 
przeżywaliśmy Eucharystię 
oraz modliliśmy się przy gro-
bie bł. Jana Pawła II. 

 W środę w godzi-
nach rannych udaliśmy się na 
Plac Świętego Piotra, by wziąć 
udział w Audiencji General-
nej papieża Franciszka, który, 
skierował do nas swoje słowo, 
serdecznie pozdrowił i ocza-

rował prostotą, skromnością, 
życzliwością oraz troską od 
drugiego człowieka.

Dzięki życzliwości ks. To-
masz Tylutkiego (byłego wi-
kariusza parafii św. Rafała Ka-
linowskiego), który studiu-
je w Rzymie; poświęcił nam 
swój wolny i cenny czas,  uda-
ło nam się odwiedzić perełki 
Rzymu m.in.: Katakumby św. 
Kaliksta, które należą do naj-
większych i najciekawszych w 
Wiecznym Mieście. Mieliśmy 
ogromne szczęście i przyjem-
ność podziwiania Ogrodów 
Watykańskich (obecnie nie 
można ich zwiedzać ze wzglę-
du na bezpieczeństwo papieża 
Benedykta XVI, który miesz-

ka w  domu Mater Ecclesiae 
- dawnym budynku klaszto-
ru sióstr klauzurowych, któ-
ry znajduje się na terenie tych 
ogrodów). 

Nie omieszkaliśmy odwie-
dzić najstarszej kawiarni rzym-
skiej Antico Caffè Greco, zwa-
nej potocznie przez Rzymian 
po prostu  Caffè Greco, która 
znajduje się  przy najbardziej 
ruchliwej ulicy, Via dei Con-
dotti. Tu zasmakowaliśmy ory-
ginalnej kawy włoskiej i prze-
pyszny tort owocowy oraz ti-
ramisu. Przez wiele lat kawiar-
nia służyła za miejsce spotkań 
artystycznych i politycznych 
dyskusji. Do dziś wnętrze kry-
je wiele wspaniałych pamiątek 
po słynnych gościach. Kawiar-
nia nie należy do najtańszych 
w mieście, ale warto poświęcić 
symbolicznie 1 euro i napić się 

wspaniałego espresso w zabyt-
kowym wnętrzu. 

Rzym, oprócz zabytków i 
dzieł sztuki, oferuje również 
cały szereg idealnych miejsc 
na relaks w czasie upałów lub 
romantyczne spacery o zacho-
dzie słońca. Najbardziej zna-
ny w Rzymie jest z pewnością 
Park Villa Borghese. Pomię-
dzy rzędami pinii umieszczo-
no fontanny Giovanniego i 
rzeźby Pietra Berniniego. Do 
parku prowadzi 18 wejść z róż-
nych stron miasta. To tu spę-
dzaliśmy upalne przedpołu-
dnie na regeneracje sił, krótki 
sen i wspólne pogaduchy. 

Ciężko było opuszczać to cu-
downe miejsce, które tętni ży-
ciem, ma rozrywkowe oblicze, 
w którym ilość różnorodnych 
kawiarenek, lodziarni oraz piz-
zeri przyprawia o kolorowy za-
wrót głowy... Klimat i atmosfe-
ra tego miejsca pozwala się w 

nim zakochać. Pięć dni spę-
dzonych w Rzymie nie moż-
na nazwać jeszcze „rzymskimi 
wakacjami”, ale z pewnością 
była to niezapomniana, głów-
nie za sprawą magii tego niesa-
mowitego miejsca, pielgrzym-
ka. To wspólne wędrowanie 
ubogaciło zapewne nasze życie 
duchowe, wzmocniło więzi i 
relacje przyjacielskie. Mamy 
nadzieję, że jeszcze tam po-
wrócimy, bo wrzuciliśmy pie-
niążek do Fontany di Trevi 
(turyści zwyczajowo wrzuca-
ją do fontanny drobne monety  
- przez ramię, do tyłu - by za-
pewnić sobie «powrót do Rzy-
mu») a dziś pozostają nam tyl-
ko wspomnienia.

Pragniemy wyrazić wdzięcz-
ność rodzicom oraz Ks. Marci-
nowi za życzliwość i zorgani-
zowanie tej wyprawy.

 Maciej Syfert
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Informuje o realizacji projektu zat. 

„Punkt terapeutyczny dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin” 

który jest skierowany do dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin z terenu Gminy Nowogard 

Termin realizacji projektu: od 1 marca  do 31 grudnia 2013r. 

Celem projektu jest prowadzenie grupowych form usprawniania i stymulowania rozwoju dzieci 

niepełnosprawnych  z udziałem jego rodziny. 

 W ramach projektu są  prowadzone: 

 zajęcia aqua-terapeutyczne 

 zajęcia kinezyterapeutyczne 

 spotkania Grupy Wsparcia rodziców 

 Zapraszamy do udziału w projekcie! 

Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w zajęciach 

można uzyskać  

pod nr tel. 503-734-075 

 

Zadanie współfinansowane przez Gminę Nowogard 

www.nowogard.pl 

Bałtyk - Karkonosze Tour i Grand Prix Nowogardu

Wielki wyścig już jutro!
Już w najbliższą środę (22 maja) kolarze występujący w międzynarodowym wy-
ścigu „Bałtyk – Karkonosze Tour” zawitają w Nowogardzie, gdzie o godzinie 
9:30 wystartują w jeździe indywidualnej na czas. Natomiast o godzinie 16:30 ru-
szy IV etap wyścigu, a zaraz po nim rozpocznie się Grand Prix Nowogardu. Tego 
dnia na ulicach naszego miasta królować będą rowery. 

Wszystko już jest zapięte na 
ostatni guzik i organizatorzy 
czekają tylko na głównych bo-
haterów środowych zmagań. 
Przypominamy plan wyści-
gu Bałtyk Karkonosze – Tour 
oraz Grand Prix Nowogardu, 
wraz z mapami trasy, którą po-
dążać będą kolarze (przy arty-
kule). Należy pamiętać, że tego 
dnia ruch na ulicach Nowogar-
du w pobliżu wyścigu zostanie 
zamknięty, nie wykluczone są 
utrudnienia na innych odcin-
kach ulic miasta. Wszystko się 

rozpocznie o godzinie 9:30, 
gdzie zawodnicy startujący w 
międzynarodowym tourze wy-
startują z ul. Boh. Warszawy w 
jeździe indywidualnej na czas. 
Planowo ostatni zawodnik 
na linii mety pojawi się około 
12:10. Następnie kibiców cze-
ka 4 godzinna przerwa, gdyż 
IV etap ze startem na ul. 15Lu-
tego rozpocznie się o godzi-
nie 16:30. Od razu po starcie 
głównego wyścigu, rozpocznie 
się Grand Prix Nowogardu, w 
którym wystąpią m.in. nowo-

gardzcy kolarze z klubu LUKS 
Panorama „Chrabąszcze”. Jesz-
cze przed przyjazdem kolarzy 
występujących w wyścigu Bał-
tyk – Karkonosze Tour, nastą-
pi dekoracja zwycięzców po-
szczególnych kategorii Grand 
Prix Nowogardu. Zapowiada-
ją się naprawdę duże emocje, 
gdyż dla wielu, międzynarodo-
wy tour „Bałtyk – Karkonosze” 
sławą przegrywa tylko z Tour 
De Pologne.

KR

Bałtyk – Karkonosze Tour
III etap
Nowogard – Nowogard 28,0 km
(jazda indywidualna na czas)
godz. 9:30
Nowogard, ul. Bohaterów Warszawy – Start ostry 
godz. 9:47
Dobra – półmetek
godz. 10:04
Nowogard, ul. Bohaterów Warszawy – Meta Etapu
Uwaga: Startować będzie 120 zawodników w odstępach 1 minuto-
wych
Start pierwszego zawodnika godz. 9:30
Przyjazd na metę ostatniego zawodnika godz. 12:07
IV etap
Nowogard – Nowogard 106,00 km
godz. 16:30
Nowogard, ul. 15 Lutego – Start ostry
Maszewo Rynek – Lotna premia
Goleniów Hotel JF”Duet” ul. Maszewska – Lotna premia
Maszewo Rynek – Lotna premia
Nowogard, ul. 15 Lutego – Lotna premia
Nowogard, ul. 15 Lutego – Lotna premia
Nowogard, ul. 15 Lutego – Lotna premia
Nowogard, ul. 15 Lutego – Lotna premia
Nowogard, ul. 15 Lutego – Meta etapu
Grand Prix Nowogardu
przy Międzynarodowym Wyścigu Kolarskim „Bałtyk - Karkonosze 
Tour”
Nowogard, dnia 22 maja 2013 r.
Wyścig odbywa się na rundach 2.300 m (ulicami: 15 Lutego - start i 
meta, Młynarska, Cmentarna, Nadtorowa, Adama Mickiewicza)przy 
całkowicie zamkniętym ruchu w następujących kategoriach:
- Masters - 4 x 2.300 m (9.200 m) - godz. 16:30
- Żak - 1 x 2.300 m - godz. 16:50
- Młodzik i Juniorka młodsza - 4 x 2.300 m (9.200 m) - godz. 17:00
- Junior młodszy i Juniorka - 6 x 2.300 m (13.800 m) - godz. 17:40
- Junior i Kobiety - 8 x 2.300 m (18.400 m) - godz. 18:00

START
META

Grand Prix  
Nowogardu
22 maja br.
ok. g. 16.30

III etap ok. 9.30 - 12.15  BAŁTYK - KARKONOSZE TOUR IV etap g. 16.30 - 19.00

Polski Czerwony Krzyż zaprasza 

Będą zbierać krew przy Intermarche
Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie informuje, że 
w dniu 22 maja 2013 r. w godz. 9.00 – 12.00 w Nowogardzie na parkingu supermarketu INTER-
MARCHE odbędzie sie AKCJA POBORU KRWI W AMBULANSIE Regionalnego Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa. 

Zapraszamy mieszkańców No-
wogardu oraz okolic do mobilne-
go punktu poboru krwi. Informu-
jemy, że krew może oddać każdy 
zdrowy człowiek w wieku od 18 
do 65 lat. Aby pobranie krwi nie 

powodowało uszczerbku zdrowia 
dawcy, a jej przetoczenie nie było 
przyczyną zakażenia biorcy cho-
robą zakaźną, wszyscy krwiodaw-
cy poddawani są badaniom le-
karskim i laboratoryjnym. Każda 

osoba, która będzie chciała oddać 
krew w ambulansie, musi posia-
dać przy sobie dowód osobisty lub 
inny dokument tożsamości z nu-
merem PESEL.

Zwracamy się z prośbą o włą-
czenie się do akcji, która przynie-
sie konkretne zyski w postaci po-
zyskanej krwi. Wśród krwiodaw-
ców rozlosowane zostaną profe-
sjonalne apteczki samochodowe.

Akcja poboru krwi organizo-
wana jest w ramach akcji honoro-
wego krwiodawstwa  pn. „Zbie-
ramy KREW dla Polski”, którą 
PCK wraz z Grupą Muszkieterów 
organizuje w Polsce po raz szósty. 

 Joanna Łaskarzewska
 Dyrektor

Zachodniopomorskiego Oddziału 
Okręgowego

Polskiego Czerwonego Krzyża w 
Szczecinie
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W sobotę (18 
maja) kolarze ry-
walizujący w Ogól-
nopolskiej Olim-
piadzie Młodzieży, 
zmagali się w jeź-
dzie indywidualnej 
na czas. W kategorii 
Młodzik Nowogard 
reprezentowało 3 
zawodników, najle-
piej z nich wypadł 
Jakub Ubych, któ-
ry z czasem 09 min 
46 s 27 na dystan-
sie 6,5 km, osiągnął 
3 wynik tym samym stanął na 
najniższym stopniu podium! Na 
7 miejscu znalazł się Patryk So-
wiński, natomiast trzeci z nowo-
gardzkich młodzików Adam Sa-
lamon, uzyskał 9 czas zawodów. 
Nieco gorzej młodzicy „Chra-
bąszczy” zaprezentowali się ko-
lejnego dnia podczas wyścigu na 
dystansie 39 km. Tu najwyższe 
miejsce wywalczył Patryk So-
wiński, który linię mety minął 
jako 9 zawodnik. Jakub Ubych 
po swoim sukcesie w „czasów-
ce”, w wyścigu po szosie, zajął 13 
miejsce, natomiast Adam Sala-
mon uplasował się na 16 miej-
scu. Tego dnia trener Ryszard 
Posacki miał jednak sporo po-

wodów do zadowolenia, gdyż 
udany występ zaliczył Remigiusz 
Komisarek. Zanim jednak Junior 
młodszy z Nowogardu wystarto-
wał w wyścigu, w sobotę tak jak 
jego młodsi koledzy, walczył w 
jeździe indywidualnej na czas. 
Komisarek uzyskał 21 rezultat, 
co z pewnością go nie usatys-
fakcjonowało. W niedzielę było 
już tylko lepiej... Remigiusz Ko-
misarek spisał się wyśmienicie 
w wyścigu na dystansie 65 km. 
Zawodnik z Nowogardu jako 
pierwszy przekroczył linię mety, 
uzyskując przy tym czas 1 h 33 
min 09 s. To była druga seria ry-
walizacji o Puchar Polski, w 1 re-
prezentanci Nowogardu nie wy-
startowali. Dodajmy, że punkty 

o które rywalizują 
kolarze w poszcze-
gólnych seriach 
Ogólnopolskie j 
Olimpiady Mło-
dzieży, pozwolą 
im wystartować 
na koniec sezo-
nu w decydującej 
rozgrywce całego 
cyklu. Niedzielne 
zwycięstwo Komi-
sarka i ilość punk-
tów, które uzyskał, 
niemal już mu za-
pewniły prawo 
startu na tamtych 
zawodach. 
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Ogólnopolska Olimpiada 
Młodzieży – Puchar Polski Górzyca

„Chrabąszcze”  
z medalami!
W dniach 18-19 maja w miejscowości Górzyca (woj. lu-
buskie), został rozegrany Puchar Polski Kobiet i Męż-
czyzn na szosie, w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży. Zawodnicy klubu LUKS Panorama „Chra-
bąszcze” zaprezentowali się bardzo dobrze. Remigiusz 
Komisarek został zdobywcą Pucharu Polski w kategorii 
Junior Młodszy, natomiast w kategorii Młodzik- Jakub 
Ubych wywalczył 3 miejsce.    

Jakub Ubych na trzecim miejscu które wywalczył podczas 
jazdy indywidualnej na czas

Remigiusz Komisarek na najwyższym stopniu po-
dium w Pucharze Polski rozgrywanym w Górzycy

Pomorzanin wygrywa z Iskierką

W środę mecz z Odrzanką
W sobotę (18 maja), piłkarze Pomorzanina Nowogard o godzinie 15:00, rozpo-
częli walkę z Iskierką Szczecin – Śmierdnica. Sobotni wyjazd wreszcie przyniósł 
trzy punkty po dobrym występie pierwszego zespołu. Swoje mecze również wy-
grali Świt i Odrzanka, a już 22 maja arcyważny mecz z zaległej 16 kolejki - Po-
morzanin wybierze się do Radziszewa...

Iskierka Szczecin – Śmierdnica – Pomorzanin Nowogard 1:2 (0:2) `4 min. Dawid Langner, `41 
min. Maciej Gołdyn (rzut karny)

Skład: Mateusz Krupski – Konrad Winczewski, Michał Soska, Paweł Łuczak, Natan Wnuczyński – 
Maciej Dobrowolski, Gracjan Wnuczyński, Dawid Langner, Adam Tomaszewski, Maciej Gołdyn – Kry-
stian Miklas (c) ; zmiany: Kamil Lewandowski, Dawid Kurek, Kamil Młynarczyk, Krzysztof Kieruzel.  

Po trzech kolejnych meczach 
bez wygranej, nowogardzcy 
piłkarze po meczu z Iskierką 
wracają „z tarczą”. Ten mecz 
bardzo dobrze ułożył się dla 
gości. Już w 4 minucie Pomo-
rzanin cieszył się z pierwsze-
go trafienia. Mateusz Krupski 
wznowił grę długim wykopem 
do Macieja Gołdyna, który 
przyzwyczaił już wszystkich do 
świetnej gry głową. Napastnik 
z Nowogardu przedłużył wy-
kop i z tego zagrania zrodziła 
się asysta do Dawida Langne-
ra, który w dogodnej sytuacji 
daje prowadzenie swojej dru-
żynie. Po tym golu goście kon-
trolowali wydarzenia na placu 

gry i od czasu do czasu groźnie 
atakowali. Jedna z takich akcji 
przyniosła rzut karny podyk-
towany za faul na ...oczywiście 
Krystianie Miklasie. Piłkę na 
jedenastym metrze ustawił so-
bie Maciej Gołdyn, który pew-
nym strzałem podwyższa pro-
wadzenie. Po zmianie stron 
Pomorzanin również panował 
na boisku, jednak defensywa 
gości nie ustrzegła się również 
błędu. Po sporym zamieszaniu 
w polu karnym, w 90 minucie 
gospodarze zdobywają bramkę 
kontaktową, na więcej zabra-
kło im czasu, zatem Pomorza-
nin przedłużył swoje nadzie-
je na awans do IV ligi. Już w 

najbliższą środę zostanie roze-
grana 16 kolejka wojewódzkiej 
okręgówki, która z powodów 
przeciągającej się zimy została 
przełożona. Mecz w Radzisze-
wie z wiceliderem, jeszcze ni-
czego nie przesądzi, jednak w 
przypadku porażki możliwość 
awansu znacznie się oddali. 
W tym samym czasie lider ze 
Skolwinu zagra w Dobrzanach 
z tamtejszą Zorzą. Jedno jest 
pewne – w tabeli zrobiło się 
bardzo ciasno i zapowiada się 
emocjonująca końcówka sezo-
nu. Przy artykule aktualna ta-
bela, wyniki 24 kolejki oraz za-
powiedź zaległej 16 serii gier. 
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W Nowogardzie bez niespodzianki

8 mecz bez porażki
Drugi zespół Pomorzanina Nowogard, o kolejne punkty w walce o awans wal-
czył na własnym „terenie”. Rywalami byli najgorzej spisujący się piłkarze w tym 
sezonie i obyło się bez niespodzianki. Pomorzanin pewnie wygrywa 6:1 i wydaje 
się, że sprawy awansu rozstrzygną się w przedostatniej kolejce. 

Pomorzanin II Nowogard – Zieloni Wyszobór 6:1 (2:1) `Sławomir Połatyński, Marcin Skórniew-
ski x2, Kamil Lewandowski x2, Jarosław Kaczmarek.

Skład: Marcin Buczkowski – Grzegorz Skrzecz, Marek Podbiegło, Maciej Grzejszczak, Andrzej Piotro-
wicz - Max Pokorski, Tomasz Szafran, Sławomir Połatyński, Michał Cyran, Marcin Skórniewski – Dawid 
Kurek, zmiany: Dariusz Iwaniuk, Kamil Lewandowski, Przemysław Laszkiewicz, Jarosław Kaczmarek. 

Od ośmiu spotkań, drugi ze-
spół Pomorzanina jest nie do 
pokonania. Tym razem w Nowo-
gardzie zawitali piłkarze z Wy-
szobora, którzy są w tym sezonie 
najsłabszą drużyną. Gospodarze 
przystąpili do tego meczu znacz-
nie osłabieni, zabrakło m.in. 
defensorów - kapitana zespo-
łu Krzysztofa Domanowskiego, 
który doznał kontuzji i „wszę-
dobylskiego” Jarosława Fijał-
kowskiego, pauzującego za kart-
ki. Ponadto również przez uraz 
nie wystąpił Rafał Podbiegło. Na 
ławce rezerwowych mecz rozpo-
czął trener Jarosław Kaczmarek 
i wracający po kontuzji Dariusz 
Iwaniuk. Ze względu na różni-
ce w tabeli oraz fakt, że Zieloni 
nie zdobyli w meczach wyjazdo-
wych choćby punktu wynik wy-
dawał się być formalnością, a je-

dyną niewiadomą była ilość bra-
mek, jakie Pomorzanin zaapli-
kuje gościom. Zaczęło się jed-
nak od niespodziewanego wyj-
ścia na prowadzenie drużyny 
Zielonych, która po chwili mo-
gła zdobyć drugą bramkę. Prze-
budowany nieco zespół Pomo-
rzanina, musiał złapać właściwy 
rytm gry. Z minuty na minutę 
powiększała się przewaga nazbyt 
„gościnnych” gospodarzy, któ-
rzy marnowali jednak mnóstwo 
znakomitych okazji do zdobycia 
bramki. Mimo wszystko, lider 
dopiął swego i po bramkach Po-
łatyńskiego i Skórniewskiego, na 
przerwę Pomorzanin schodził z 
prowadzeniem 2:1. W drugiej 
połowie zespół Zielonych kom-
pletnie opadł z sił, co odzwier-
ciedlił wynik i 4 kolejno zdo-
byte gole. Dwa z nich były au-

torstwa Kamila Lewandowskie-
go, który dwukrotnie wykony-
wał rzuty karne. Następnie swo-
ją drugą bramkę zdobył Marcin 
Skórniewski, natomiast przysło-
wiową kropkę nad „i” postawił 
Jarosław Kaczmarek, ustalając 
wynik meczu na 6:1. Za tydzień 
Pomorzanin jedzie do Stepnicy, 
gdzie zmierzy się ze swoim je-
dynym pogromcą w tym sezo-
nie – Zalewem. Mecz ten będzie 
kluczowy dla losów awansu. Je-
śli Pomorzanin wygra, a Prawo-
brzeże przegra w Przybiernowie 
z Pomorzaninem - „rezerwowi” 
będą mogli świętować awans do 
A klasy. Jeśli padną jednak inne 
rozstrzygnięcia, o awansie zade-
cyduje prawdopodobnie mecz z 
Prawobrzeżem za dwa tygodnie. 

KR
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

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

Sukces naszych uczniów!
Uczniowie naszej szkoły odnieśli sukces w konkursie ekologicznym „Ekologia w 
gospodarstwie od A do Z” organizowanym przez Fundację na Rzecz Zrównowa-
żonego Rozwoju. Konkurs polegał na wykonaniu prac w formie multimedialnej 
lub w formie plakatów i wysłaniu ich do dnia 31 marca 2013 roku. Uczniowie ZSP 
wykonali pod kierunkiem Pani Jowity Pawlak najlepsze prace stając się tym sa-
mym laureatami konkursu. Prezentujemy wyniki: 

I miejsce: Barbara Załuska 
– nagroda aparat fotograficzny 
Fuji film 30x zoom,

II miejsce: Agnieszka Tam-

borowska –  nagroda odtwa-
rzacz MP4 firmy Philips 16GB, 

III miejsce: Paweł Krysz-
tofiak i Kinga Piwowarczyk – 

nagroda bony do EMIPK na 
kwotę 100 złotych. 

Wszystkim zwycięzcom 
gratulujemy!

W czwartek (16 maja) uczniowie wszystkich nowogardzkich szkół wzięli udział w 
uroczystym przemarszu z okazji Światowego Dnia Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci 
oraz Międzynarodowego Dnia Rodziny.

Tego dnia nowogardzkie 
chodniki zapełniły się kolum-
nami uczniów wszystkich no-
wogardzkich szkół, które podą-
żały w kierunku Placu Wolno-
ści. W uroczystym przemarszu 
wzięli również udział ucznio-
wie Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych, którzy pod okiem 
pedagog Pani Ewy Krzak wy-
konali specjalne transparen-
ty z hasłami zachęcającymi do 
wyzbycia się agresji i przemocy 
wobec dzieci – „Nie bij, żebym 
nie biła”, „Jesteś świadkiem 
przemocy, milczysz, zezwalasz 
na przemoc!” Pochód mło-
dzieży wzbudzał zainteresowa-
nie ludzi, co było zgodne z jego 
celem – miał bowiem zwrócić 
uwagę na problem stosowa-
nia przemocy wobec dzieci, a 
także zaznaczyć, że nie można 
być obojętnym na to zjawisko. 
Przed godziną 10.00 cały Plac 
Wolności zapełnił się aż po 
brzegi uczniami, którzy zosta-
li przywitani przez organiza-
torów akcji. Głównym punk-
tem uroczystości było odczy-
tanie przez uczniów listów do 
rodziców, w których podkre-
ślali jak ważne są zdrowe rela-
cje w rodzinie, szacunek oraz 
zrozumienie. W imieniu na-
szej szkoły przemawiał Tomek 
Sobczak. Niech hasłem prze-

wodnim akcji staną się sło-
wa Janusza Korczaka: „Nie 
ma dzieci – są ludzie; ale o in-
nej skali pojęć, innym zasobie 

doświadczenia, innych popę-
dach, innej grze uczuć. Pamię-
taj, że my ich nie znamy”. 

Laureaci konkursu po wręczeniu nagród

Udział uczniów ZSP w Światowym Dniu Sprzeciwu 
wobec Bicia Dzieci
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

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

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

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

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

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Morfeusz - 91 577 66 85

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

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

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól
ul. Zielona 2  - 666 135 133

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl
TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

SKUP ZBOżA  
W REDLE

żyto, pszenżyto
szybka płatność

tel. 603 055 292

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

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

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

Promocyjne  
zestawy obiadowe 12 zł

WTOREK 21.05
Biały barszczyk z kiełbasą
Zrazy wieprzowe w sosie, ziem-
niaki, surówka
ŚRODA 22.05
Zupa szczawiowa z jajkiem
Kotlet szwajcar z żółtym serem, 
ziemniaki surówka
CZWARTEK 23.05
Zupa jarzynowa
Spaghetti Bolognese
PIąTEK 24.05
Krupnik staropolski
Morszczuk panierowany, ziem-
niaki, surówka

tel. 91 392 24 24

DLA PAń "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ 

z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia  

8 czerwca 2013r. organizuje wyjazd na badania mammogra-
ficzne do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publicz-

ny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godz. 8.30-14.00 tel. 91 
3921356 wew. 122, oraz u Lidii Bogus tel. 505393636 po godz. 
14-ej.

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam prezes Fundacji Lidia Bogus

Zapraszamy Panie rocznik 1963, ponieważ w tym roku po raz 
pierwszy nabyły uprawnienia do bezpłatnych badań mammo-
graficznych finansowanych z NFZ

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

ŁADOWANIE KLIMATYZACJI 
I ODGRZYBIANIE
- CZySZCZENIE TAPICERKI

Szyby samochodowe  
sprzedaż – montaż – naprawy

części * oleje * płyny 
Opony nowe używane - sprzedaż, wymiana

Zapraszamy

ul. Boh. Warszawy 4 (obok PZM) • NOWOGARD 
tel. 531 026 839, 796 061 284

www.autonowogard.pl

Kancelaria  
Prawna

nawet trudne sprawy

601 949 077

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA 
tel. 504 872 700 Z DOWOZEM DO KLIENTA

Kino „ORZEŁ”
25.05.2013 godz. 19.00
26.05.2013 godz. 19.00

PAN LAZHAR
Dramat, komedia, Kanada 2013, 94’

12 zł, 11 zł ulgowy, od lat 15



Nr 38 (2172)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

14

www.dzienniknowogardzki.pl

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam mieszkanie 66 m2 III p. 
ul 15 Lutego. 695 425 992

• Studio reklamy Vizart wynajmę 
pow. Reklamową 6,5x3m w Nowo-
gardzie przy ul. Warszawskiej 11 
od 13.06. tel. 605 522 340

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. Pił-
sudskiego 2a. 602 350 301

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 3. 
604 284 597

• Kupię mieszkanie bezczynszowe/ 
niskoczynszowe, min 3pokojowe, 
60-80m 791443026

• Sprzedam ładne mieszkanie, 2 po-
kojowe na parterze, 58m kw na uli-
cy Racibora I 4 w Nowogardzie. Tel. 
783 570 060

• Do wynajęcia lokal handlowy. – 
660143840 

• Sprzedam działkę budowlaną o 
pow. 1138 m2 w Żdżarach – 3km 
od Goleniowa + projekt, prąd na 
działce. Cena 59 tys. zł. Tel. 608 673 
811

• sprzedam mieszkanie bezczynszo-
we 62 m2 z zabudowaniami i dział-
ką 600 655 365

• Sprzedam mieszkanie w Nowo-
gardzie i Dobrej, tel. 91-3910010, 
607607814

• Dom na wsi 130 m kw. z działką 25 
ar 153 000 zł, tel. 783 534 677

• Sprzedam działkę ogrodową z al-
tanką nr 461 Nowogard, ul. 15 Lu-
tego, tel. 515 285 619

• KUPIĘ ZA GOTÓWKĘ OBCIĄŻONE 
NIERUCHOMOŚCI tel. 508 312 261

• Sprzedam lub wynajmę miesz-
kanie 2 pokojowe 45,8 m 
kw., I piętro, Nowogard. Tel. 
607 648 049

• Sprzedam sklep w Płotach 
21.000 zł. Pełne wyposażenie. Tel. 
669 060 659

• Sprzedam mieszkanie 2 pokoje 
wraz z działką. Okolice Nowogar-
du. Tel. 519 831 511

• DOMY NA WSI – GRUNTY, GO-
SPODARSTWA

• SPRZEDAJEMY, KUPUJEMY. TEL. 
660 206 833

• Sprzedam część domu o pow. 90 
m2 z udziałem w 2/3 działki o pow. 
0,25 ha z budynkami gospodarczy-
mi w Strzelewie. Cena 85 tys. zł. Tel. 
503 126 505

• SPRZEDAM - nowy dom w Nowo-
gardzie 130 m2..Tel. 663366399

• Sprzedam nowy sklep na uli-
cy Racibora. tel. 783 570 060, 695 
264 594

• Sprzedam garaż przy ul. Poniatow-
skiego 24. Tel. 602 521 671

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 
62 m2. Tel. 600436364

• Sprzedam mieszkanie 2pokojowe 
46m2. 693 344 802

• Wynajmę magazyn (ok. 400 m) i 
garaż. 91 39 21 679

• BUDyNEK - gospodarczy 400 m2 
sprzedam. Tel. 502853573

• Sprzedam mieszkanie bezczynszo-
we 52 m2. Tel. 511 661 654

• Działkę siedliskową wraz z bu-
dynkiem gospodarczym na wsi 
sprzedam. +48 606 276 773

• Wynajmę lokal przystosowany do 
prowadzenia myjni samochodo-
wej oraz wulkanizacji z pełnym wy-
posażeniem na ul: Armii Krajowej 
46. Tel. 692683475, 669310804.

• Zaopiekuje się mieszkaniem za 
zamieszkanie w nim i opłaty. Tel. 
511 079 453

• Sprzedam pawilon handlowy o 
pow. 36 m2 na ul. Wojska Pol-
skiego (teren boiska 1 LO) Tel. 
605 575 488

• Sprzedam kawalerkę ul: Wojska 
Polskiego 75, cena -110 tyś. zł. 
płatność w dwóch ratach 60, tyś 
zł, i 50 tyś. zł po okresie 2 lat.Tel. 
693869595,534002001.

• Sprzedam lub zamienię dom na 
wsi o pow. 96 m kw. + działka 32 
ary z budynkiem (220 tys.) na 
mieszkanie w Nowogardzie min. 3 
pok. Tel. 798 678 207.

• SPRZEDAM mieszkanie własno-
ściowe 3 pokoje + działka +garaż.
Tel. 605856553,9139503246.

• SPRZEDAM - działkę budowlaną 
przy lesie – Krzywice- 1710 m2. 
Aktualny plan zagospodarowa-
nia przestrzennego : energia, gaz, 
woda. Tel. 693162201.

• SPRZEDAM – mieszkanie w domu 
5 rodzinnym, II piętro 56,17 m 2 + 
2 schowki, kominek, ogrzewanie 
gazowe, garaż, ogródek na terenie 
posesji. Tel. 607355298.

• Sprzedam bardzo tanio działki pod 
budowę ul. Asnyka 513 045 188

• Sprzedam mieszkanie bezczynszo-
we, 2 pokojowe w Nowogardzie 
tel. 695 264 594

• Kupię  ziemię  rolną. Tel; 665503129

• Sprzedam    działkę   budowlaną    
uzbrojoną  .Tel:660010540.

• Do  wynajęcia  mieszkanie  3 po-
koje  I  piętro  ul: Zamkowa.
Tel;665001251.

• SPRZEDAM   LUB  ZAMIENIĘ  / 
z  dopłatą /    dom  .  Nowogard. 
Tel;535267619.

• Kupię  mieszkanie   2  pokoje. 
Tel;728582293. 

• Sprzedam mieszkanie 67 m2 II p. 
lub zamienię na dwupokojowe. 
667 926 528

• Do wynajęcia magazyn 160 m2. 
Tel. 607 289 286

• Działki budowlane od 12-16 ar. Ko-
ściuszki. 602 267 382

• Sprzedam działkę ogrodową nad 
jeziorem. 605 889 845

• Sprzedam działki z warunkami za-
budowy o pow. 3000 m2 Czermni-
cy, prąd od 50 tys. zł. 607 824 655

• Wynajmę lokal dwupoziomowy o 
pow. 2x30 m2 z udogodnieniami 
w Centrum na cele biurowo-han-
dlowe. 510 170 263

• Sprzedam działkę pod budowę w 
Wojcieszynie. Tel. 604 930 642

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 
na parterze. 600 436 364

• Sprzedam kawalerkę 36 m kw. i 
mieszkanie 4-pokojowe 110 m kw. 
608 817 214.

• Sprzedam dziłkę rolno-budowlaną 
w Krzywicach. Powierzchnia 4016 
m2. Cena 79 tys. zł. Tel. kontakto-
wy: 608 514 144.

• Sprzedam mieszkanie czteropoko-
jowe w Nowogardzie. Parter, bal-

kon. Tel. kontaktowy: 608 514 144.

• Wynajmę mieszkanie czteropoko-
jowe w Nowogardzie, na parterze. 
Kontakt: 605 315 304.  

• SPRZEDAM -  mieszkanie   3 
– pokojowe    III  piętro    69,60 
m 2.  środkowe   ul; Boh. War-
szawy wiza& wis  PZM –tu . Tel: 
663321366.

• Do  wynajęcia  kiosk  RUCH – u. 
Tel:793908098.

• Do  wynajęcia  mieszkanie   2  po-
koje. Tel:793908098.

• Sprzedam kawalerkę bezczyn-
szową 34 m2. W Dobrej. Tel. 
667 921 379

• Sprzedam ładne 4pokojowe 
mieszkanie w Centrum wraz z ga-
rażem. Tel. 601 430 001

• Wynajmę mieszkanie trzypokojo-
we ul. Boh. Warszawy  691 611 077

• Wynajmę mieszkanie 726 120 558

• Sprzedam działkę ogrodową przy 
ul. 15 Lutego, narożna częściowo 
zagospodarowana z częściowym 
mat. na budowę altanki (cegła). 
724 855 530 

• Sprzedam Mieszkanie dwupo-
kojowe i piętro ul. Kowalska Tel. 
504 118 857

• Sprzedam mieszkanie lokatorskie, 
tel. 504218572 

• Sprzedam działkę 2900 m2 8km od 
Nowogardu, prąd, woda 14 zł/m2. 
Tel. 691 050 537

• Wynajmę mieszkanie 52 m2. Czę-
ściowo umeblowane 609 349 138

• Sprzedam mieszkanie 29 m2. Tel. 
781 886 884

• Wynajmę mieszkanie 2 pokojo-
we  w Nowogardzie na ulicy Ra-
cibora I 4. tel. 3925552, kom. 783 
570 056

• Sprzedam własnościowe 2poko-
jowe mieszkanie w Nowogardzie 
do remontu w bloku 6rodzin-
nym – 44,5 m2 +miejsce na ga-
raż na podwórku+piwnica+stry-
ch+duże pomieszczenie gospo-
darcze+ogródek przed domem. 
Cena do negocjacji. 515 285 621

• Sprzedam działkę budowlaną w 
Kościuszkach 1200 m2. Wszystkie 
media. 695 183 033

• Kawalerka do wynajęcia. 
696 899 484

• Wynajmę domek jednorodzinny 
do zamieszkania. 607 289 286 

• Lokal  do  wynajęcia  .Tel; 
880690330.

• Sprzedam  mieszkanie   2  po-
kojowe  ,  centrum  II  piętro. 
Tel:607617849.

• Zamienię   mieszkanie  2 poko-
je  z  Nowogardu  na  Golczewo 
.Tel;601871779.

• Do  wynajęcia   3  pokoje  przy  
Bankowej. Tel:607617849.

• Sprzedam mieszkanie 4pokojo-
we w Nowogardzie. 503 341 537

 MOTORYZACJA

• Sprzedam mercedesa Benz, au-
tomat, benzyna, rok prod. 1992, 
poj. 190. Stan b.db. Cena 3200 do 
uzgodnienia. Kontakt 660 229 504

• Opony używane, markowe, róż-
ne rozmiary, sprzedam, tel. 
887 766 001

• Sprzedam Opla Astrę 1389 cm3, 
rok prod. 1998 przebieg 86 tys. 
601 157 822 cena do uzgodnienia

• Sprzedam wyposażenie warsztatu 
wulkanizacji. Tel. 669310804.

• Sprzedam   Opel   Vectra  1992r.
Seadan  1,6  benzyna  .Cena  do 
uzgodnienia.Tel:785483243

• Sprzedam   silnik  1,6  Diesel  , 
skrzynia  biegów  do  Audi  80 . 
Tel;781785751.

• Sprzedam  opony  letnie   Miche-
lin   R – 16   205/55 .Tel; 696116744.

• Sprzedam pojazd samochodowy 
inny czterokołowy lekki na kartę 
motorowerową, zarejestrowany 
opłacony. 606 312 832

• Sprzedam Opel Omega kombi 2.0 
benzyna + gaz prod. 1999 r cena 
5800. Tel. 602 405 640.

• Sprzedam Toyotę Carine E 
1995/1996 poj. 1,6 benzyna + 
gaz przegląd do stycznia 2014, 
bezp.. lipiec 2013, cena 2500 zł. Tel. 
660 061 372

• Sprzedam 2 opony letnie Conti-
nental Conti 3, tel. 605 522 340

• Sprzedam WV Passat B4 rok prod. 
1996 poj. 1.8 benzyna, cena 5800 
tel. 697 675 951

• Sprzedam motorower nowy. 
660 179 782

• Nowogard 9 km dom na wsi na 
działce słoneczna okolica 115 tys. 
zł. Tel. 889 133 882

ROLNICTWO

• Sprzedam zboże, grykę, łubin, sło-
mę i siano. 502 853 573

• Sprzedam słomę w snopkach cena 
2,20 zł/ snopek. Tel. 782 036 086

• KUPIĘ ByCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG 
TEL. 783678070

• Sprzedam tanio króliki. 
669 929 717

• ORKA, talerzówka / ciężka/, siew 
agregatem. Tel 608013995. 

• Kupię łubin, tel. 668 434 849

• Sprzedam siano w kostkach ma-
łych. 500 835 336

• Sprzedam pług czteroskibowy 
kiverland, przyczepę, siewnik 
mazur, rozsiewacz nawozu. 509 
389 636

• DRZEWA OWOCOWE I OZDOBNE - 
bardzo duży wybór poleca Szkółka 
w Karsku. Tel. 606106142. 

• Jaja lęgowe kur zielononóżek 
kuropatwianych. 91 39 20 307

• Pilnie kupię sadzarkę do ziem-
niaków czterorzędową w db sta-
nie.697 878 140

• ROLNICTWO - KARP, KROCZEK 
SPRZEDAM. TEL. 913918297.

• Sprzedam słomę w małych snop-
kach 606 261 850; 602 267 382

• Sprzedam bydło mięsne; byczki, 
jałóweczki i krowy. 665 785 725; 91 
39 10 684

• Kupię   cielaki . Tel:608665419.

• Sprzedam   mieszankę   zbożową 
.Tel;781900388.

• SPRZEDAM  -  12  cielaków,  jałó-
wek  i  warchlaki   ,  3 byczki  / mię-
sne/ .Tel:888757586.

• KURKI – 13  tygodniowe, KURY 
-  jednoroczne . SPRZEDAM. Go-
spodarstwo Drobiarskie  ża-
bowo  13. Tel;913910666 , 
502530452 .

• Sprzedam ciągnik C360 C28, przy-
czepę wywrotkę, pług 4-skibowy, 
Lublin 3 rok 2002. Tel.  781 932 918.

• Kupię mały wóz konny 722 164 714

USŁUGI

• Firma Usługowa „Zielona”. Wyna-
jem sal na: konferencje, zebrania, 
szkolenia. Tel. 91 39 26 691.

• Usługi transportowe IVECO do-
stawcze + laweta + bus osobowy 
do 9 os. Tel. 609 931 915, 607 580 
172.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWyCH I INNE DROBNE 
NAPRAWy WyKONA „ZŁOTA RĄCZ-
KA”; 91 39 22 783, 784 79 22 70

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

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

• Bruk-lin układanie kostki bruko-
wej. Tel. 607 083  893, www.bruk-
-linnowogard.com.pl

• Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695 085 470; 
91 39 72 575

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

• AGENCJA REKLAMWA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty., 
bindowanie, wydruki A3-A4 ko-
lor, ksero A3-A4 - kolor, laminowa-
nie A3-A4. Tylko u nas największy 
wybór okładek. Nowogard, ul. 700 
Lecia 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

• Transport BUS-MAX. 784 053 493

• Usługi remontowo-budowlane, 
docieplenia. 784 053 493

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. in-
nych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Reklamy 
Vizart. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). tel 605 
522 340. 

• Usługi koparko- ładowarką No-
wogard. 514172446 

• Nauka j. niemieckiego i angielskie-
go. Szkoła Języków Obcych „GER-
MANIC” Tel. 607 545 991, www.nie-
mieckinowogard.pl

• Fast – Driver, tanie usługi trans-
portowe tel. 721 230 990

• Remonty mieszkań w środku i na 
zewnątrz - 794 115 153 

• DUR - DACH pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141

• Dachy, docieplenia. 785 562 104

• Docieplanie budynków, malowa-
nie, szpachlowanie, glazura, hy-
draulika, regipsy, adaptacja pod-
daszy, tel. 600 626268

• TANIE SPRZĄTANIE biur, domów, 
mieszkań, osiedli, mycie okien, po-
rządki w ogrodzie tel. 721 230 990

• Ocieplenie, remonty i dachy, tel. 
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REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

ROZKŁAD JAZDY BU SóW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E;  
12:25E;   13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E;  
11:55E;  14:00E;  15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWóZ OSóB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL.   607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIąTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

ROZKŁAD JAZDY POCIąGóW
SZCZECIN
5.07 (D), 6.20 (1), 7.52, 10.57 (D), 12.48 (2), 14.59 (3), 

16.50. 18.48.

KOŁOBRZEG
7.50 (1), 10.03 (2), 11.49, 13.57 (D), 15.49, 17.47 (3), 20.33

LEGENDA;
D - w dni robocze 
1 -  pon. do soboty.
2 - w soboty, niedziele i święta
3 - oprócz soboty.

SKŁAD 
DREWNA 

BUDOWLANEGO 

KULICE 2A
więźba dachowa, 

krawędziaki, deska, 
łata, kontrłata

Cena producenta
Tel. 726 169 098

ZAPRASZAM

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIóW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2,4,6); 9:10(1,3,5,7); 10:05(A); 10:30(A,7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A,7); 14:05(A); 14:20(A,7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A,7); 16:50(A); 17:50(A,7); 18:20(A,7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A,7); 9,00(7,R); 9:25(A); 10:05(A,7); 10:40(A,7); 
11:40(A); 11:55(A,7); 12:20(A,7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A,7,R); 14:20(7); 14:30(1,3,5,7); 
14:35(2,4,6); 14:45(A,7); 15:15(A,7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A,7); 18:05(A,7,R); 19:05(A,7); 
19:25(A,7); 19:40(A,7); 20:15(A,7),
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A,7); 9:45(7,R); 10:10(A); 10:50(A,7); 
11:29(A,7); 12:26(A); 12:41(A,7); 13:05(A,7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A,7,R); 15:05(7); 
15:15(1,3,5,7); 15:20(2,4,6); 15:30(A,7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A,7); 18:50(A,7,R); 
19:50(A,7); 20:10(A,7); 20:35(A,7); 21:00(A,7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD
Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piąt-
ku oprócz świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świę-
tami; 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, 
czwartki, soboty oprócz świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz 
świąt; R – kurs do Reska

Szanowni Państwo 
Piszę książkę o obozach pracy istniejących w Polsce 

lat 1945 – 1956 (w obecnych jej granicach). Poszukuję 
kontaktu ze wszystkimi tymi, którzy byli tam więzieni. Czy 
to w obozach prowadzonych przez NKWD, czy też przez pol-
skich komunistów. Ludzi osadzonych w Centralnych Obo-
zach Pracy, jak i tzw. „dzikich”. Batalionach górniczych, czy 
też budowlanych. Poszukuję również funkcjonariuszy, któ-
rzy pełnili tam jakąkolwiek służbę. Bądź pracowników cywil-
nych. (np. lekarzy). Serdecznie dziękuję - Mateusz Wyrwich

Proszę o kontakt na numer telefonu : 607.157.109. Bądź na 
adres meilowy mw.reporter@neostrada.pl -

692 562 306

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV ul: Kazi-
mierza Wielkiego 7, tel.913920737 

• Projektowanie konstrukcyjne i ar-
chitektoniczne nadzory i pora-
dy budowlane, funkcja kierow-
nika budowy Eugeniusz Hnat, 
605 889 861

• Wesela, komunie bryczką. 
793 908 098

• Nauka jazdy konnej. 793 908 098

• Remonty mieszkań, szpachlowa-
nie, malowanie. 880 690 659

• REMONTy NA KAŻDĄ KIESZEŃ. 
TEL. 609715839.

• ROLETKI I MOSKITIERy. Tel. 
695 181 070.

• Naprawa i regulacja okien 695 181 
070

• Usługi  remontowo-budowlane  
wykonam ,  daję  gwarancję   na  
wykonaną  pracę .Tel;608364330.

• Szpachlowanie , malowanie ,  re-
gipsy, panele , wymiana  instalacji  
elektrycznej.Tel:789146025.

• BUDOWA  -  domów   stan  suro-
wy  zamknięty  , remonty  da-
chów ,  kostka  brukowa i  klinkier. 
Tel;535267619.

• Usługi stolarskie – szeroki zakres 
robót, meble na wymiar, wykoń-
czenia łazienek w drewnie, obudo-
wy z drewna do wanien oraz inne 
nietypowe. 609 388 503

• Wykonam malowanie, szpachlo-
wanie, regipsy, zabudowy. Tel. 
503 537 297

• Dachy, ocieplenia, ogrodzenia. 
883 038 182

• Docieplenia poddaszy, regipsy, 
glazura, terakota. 661 495 492

• Remonty. 789 146 025

• Korepetycje    z   matematyki . Tel: 
608158430.

• Bus sprinter 211CDI 2000 r. sześć 
miejsc + paka sprzedam lub za-
mienię na osobowy. Tel. Kontakto-
wy 691 032 941

• KOREPETyCJE Z MATEMATyKI STA-
TySTyKI I EKONOMETRII DLA LICE-
ALISTÓW I STUDENTÓW SKUTECZ-
NE PRZyGOTOWANIE DO EGZAMI-
NÓW I ZALICZEŃ  kontakt: tel. 600 
924 128 mail: iwonand1@wp.pl 

PRACA

• Przyjmę samodzielnego pracowni-
ka do prac wykończeniowych. Tel. 
888 603 612

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe, emerytalne – Niemcy, 
Holandia, Anglia, Irlandia, Dania, 

Belgia, Austria, Włochy, Norwe-
gia, USA. Tel. 71 385 20 18 lub 601 
759 797

• Przyjmę do pracy handlowców i 
doradców klienta. 609 158 106

• Młoda mama zaopiekuje się Two-
im dzieckiem. 661 196 022

• Zatrudnię murarza, zbrojarza, be-
toniarza. tel. 695 264 594

• Opiekunka  z  doświadczeniem   
zaopiekuje  się  dzieckiem. Tel; 
795926734.

• Przyjmę   dekarza  i   stolarza  . Tel;  
601864739

• Wykonam tynki i glazurę. Tel. 
728 801 246

• „BigBand Nowogard” poszukuje 
muzyków. Tel. 699 268 478

•   ZATRUDNIĘ    -   BARMANKI  .  
Tel:693521211.

• Zatrudnię mechanika samo-
chodowego z doświadczeniem. 
601 470 260; 601 200 133

• Zatrudnię spawacza przy robotach 
ziemnych. 604 409 996 po 16.00

• Zatrudnię osobę do prac przy 
koszeniu terenów zielonych. 
604 409 996 po 16.00

• Zlecę pracę murarską. 602 630 016

• Zatrudnię stolarza na stolarza. 
603 366 286

• Przyjmę do pracy do lodziarni 
w Nowogardzie wymagane do-
świadczenie w obsłudze maszyny 
do lodów. 604 255 391

• Zatrudnię recepcjonistkę 
602 474 266

• Zatrudnię  na ½  etatu  do  sklepu  
spożywczego . Tel;913921373.

INNE

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

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, 
srebrna, 4 elementy: wzmacniacz, 
tuner przestrojony, korektor, deck 
szuflada, stan idealny, używa-
na sporadycznie, cena 780 zł do 
uzgodnienia. tel. 605 522 340.

• Sprzedaż drewna kominkowe-
go i opałowego atrakcyjna cena 
- 726 649 215 

• SPRZEDAM - DREWO KOMINKOWE 
I OPAŁOWE.TEL 667788820

• 43 / 44 - Sprzeda drewno, ga-
łęziówkę i zrębki opałowe. Tel 
509821040

• Drewno opałowe, kominko-
we, gałęziówka, sprzedam, tel. 
772 050 889

• Karp kroczek sprzedam. 91 39 
18 297

• Owczarek niemiecki, pięciomie-
sięczny, mocna budowa, ładni ro-
dzice na miejscu, tel. 91 392 18 28

• Stanowisko wolne w salonie fry-
zjerskim dla manicurzystki. Tel. 
91 392 35 40

• PIECE GAZOWE c.o. wiszące z Nie-
miec firmy Vaillant wysoka ja-
kość do mieszkania, domu, skle-
pu, restauracji, zakładu fryzj. tylko 
ogrzewanie różne powierzchnie 
cena od 800zl montaż 300zl pie-
ce dwufunkcyjne cena od 1.000zl 
montaż 400zl gwarancja serwiso-
wa + roczne przeglądy kontrolne, 
naprawy oraz elektryczne przepły-
wowe podgrzewacz wody użytko-
wej 18-21kw na prąd 380V cena od 
200zl tel 691 686 772

• Transformator spawalniczy 
380V (buczek); teownik hutni-
czy 30x30x6; szkło 3mm 60x130; 
kontownik 40x40 i kontownik 
45x45 sprzedam. 788  685  194; 
600 155 342

• Sprzedam palety używane, cena 
do uzgodnienia, tel. 605 522 340

• DREWNO OPAŁOWE I KOMINKO-
WE TEL.506232860.

• Sprzedam kostkę granitową 4x6 
brązową 10 t. Tel. 607 690 741 

• Szukam przyjaciółki na żonę od lat 
62-68. Tel. 91 39 25 794

• Sprzedam wagę elektroniczną, 
kasy fiskalne ELZAB – 2 szt., lodów-
kę przeszkloną. 601 151 689

• Owczarki niemieckie pieski po ro-
dzicach z rodowodem, bardzo ład-
ne. 91 39 21 828

• Tanio sprzedam telewizor ze stoli-
kiem. 510 402 886

• SPRZEDAż  -  podbitki drewnia-
nej. TANIO . Tel:726169098.

• Sprzedam zamrażarkę fimy Beco 
w bdb stanie. 91 39 21  282; 
663 714 984

• Sprzedam pianino Białoruś do na-
strojenia, stan db. 91 39 20 676

• Sprzedam wełnę mineralną 150, 
tel. 504218572

• Kupię używany, drewniany 
ogrodowy domek dla dzieci. 
602 630 016

• Sprzedam gołębie 509 099 627

• Sprzedam    regipsy    18  szt.  Cena  
18 zł / 1szt.,Tel: 886062094.
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Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca

TYGRYSEK

BAWIALNIA
dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

Sprzedam nowe, własnościowe,  
2 pokojowe mieszkanie o pow. 58 m2 
w Nowogardzie na ulicy Racibora I 4

KONTAKT:                PIB „PRO-BUD s.c.
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14
tel.: 91 39 25552; 783 570 056    www: probud-nowogard.pl

Szybka pożyczka  
na Twoją kieszeń!

Provident Polska S.A.

600 400 288
Zadzwoń lub wyślij SMS o treści M

Koszt połączenia i SMS-a wg taryfy operatora

Zadzwoń!

POŻYCZAMY 
PIENIĄDZE

Decyzja w 24h  
Uproszczona procedura

Bez zbędnych formalności; Bez BIK
Tel. 91 818 25 36 • kom. 730 851 444

Kwoty od 10 000 zł do 300 000 zł

BZ WBK CN5 A4LF   1 13-02-01   17:22

Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie 
ul. Warszawska 14, tel. 91 391 03 78, pn.-pt. 09:00-17:30 sob. 10:00-13:00

GABINET 
PSYCHOLOGICZNY

Ewa Walorska

pl. Wolności 9, pokój  419 (IV piętro) 

72-200 Nowogard • Tel.  799 461 030
www.psycholog-nowogard.manifo.com

ul. Dąbrowszczaków 4 Nowogard (za Netto)

Transmisje sportowe:
25.05, sobota – godz. 20:45
Finał Champions League
Borussia Dortmund – Bayern Monachium
26.05; niedziela – godz. 14:30
T-Mobile Ekstraklasa
Pogoń Szczecin – Górnik Zabrze
Wydarzenia kulturalne:

24.05, piątek:
Płytomania, czyli przynieś swoją muzykę! Już w piątek, to Wy 

będziecie selekcjonerami muzyki w Kulturalnej! Zabawa polega 
na tym, że przynosicie nagraną na płytę (płyta w formacie au-
dio) muzę, którą chcecie usłyszeć. Przyjmujemy tylko dobrą mu-
zykę! Nie bierzcie disco-polo i hitów prosto z list przebojów! To 
nic nie kosztuje! Możecie za darmo bawić się przy swojej muzyce! 
Ponadto Wasz pobyt w 3k umili Beder, który sięgnie bo czarną 
muzykę, możecie spodziewać się soul, funky, bangers, reggae. 

25.05; sobota:
Od godz. 23:00 zagra DJ Najtlajf 
Najtlajf - dj, organizator, wychowanek i rezydent szczeciń-

skiego klubu CityHall. Jego przygoda z gramofonami rozpo-
częła się w 2006 roku, a regularne event’y gra od 2009 roku. 
Jego sety, to głownie mieszanka funku, nufunk, rapu, break-
beat’u i drum’n’bassu, lecz w selekcji ogranicza go tylko oso-
bisty gust i smak. Pomimo iż uważa, że starsze jest lepsze niż 
nowe, to nie ignoruje odświeżających editów, remix’ów, ma-
shupów, regroove’ów i re-rub’ów co slychać w jego mixach.  
Ma za sobą ponad 250 zagranych w kraju imprez. Odwiedził m.in. 
takie kluby jak: sopocka Papryka czy też warszawską Huśtawkę, 
Karmel czy Znajomi Znajomych. Miał przyjemność grać z taki-
mi djami jak: Dj Twister, Falcon, Spox, Dj Prince, Cube, Atemi, 
Mario, Vakula czy Catz n Dogz przy okazji dzieląc scenę z m.in. 
M.O.P, Termanology, Skyzoo, PMM, Polskie Karate, Pol Hasz...

Wszystkich serdecznie zapraszamy !!!
Klubokawiarnia Kulturalna
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

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

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE
Nowogard, ul. Kościuszki 1

tel. 91 392 18 11

OPTYK

ZAPRASZAMY
na

specjalistyczne 
badanie wzroku

środy i piątki 

28 maja 2013 r.
od 12.00 - 13.00

 udzielane będą bezpłatne porady 
prawne  w redakcji 

ul. Boh. Warszawy 7A

s. 4 s. 12,13s. 2

ul. Boh. Warszawy 4b
Nowogard

tel. 532 512 703 

Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe 
leczenie stomatologiczne

Lekarz dentysta

Ewa Rosa

godz. przyjęć 
pn.-pt. 10.00 - 18.00

Zawiadamiamy, że w Nowogardzie rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radców Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca Prawny Radosław Górski 
oraz Radca  Prawny Paweł Iwan. Kancelaria mieści się przy  
Pl. Wolności 9, budynek dawnego hotelu „Cisy”, pokój nr 8 (parter). 

Telefony do Kancelarii: 788-802-101, 694-403-733.

Strzelają 
do kotów

Kolarskie 
„święto” 

zakończone

 

ZAKŁAD USŁUG 
INSTALATORSTWA 
ELEKTRYCZNEGO  

 
Z IEL IŃSKI  GRZEGORZ 

TEL: 698-846-647 
 instalacje elektryczne 

domowe, przemysłowe 
 domofony, wideofony 
 alarmy, zabezpieczenia 

budynków 

ZIELONE 
PRZEDSZKOLE

OGŁASZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2012/2013
DZIECI W WIEKU OD 2,5 DO 6 LAT

Informacje i zapisy pod nr tel. 91 39 26 691
lub na stronie www.przedszkole.zielona11.pl

INFORMATYCZNO-JĘZYKOWE
Ogłasza nabór na rok szkolny 2013/2014

dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat

Tam kończy się 
Nowogard  
i zaczyna...  

ul. Cmentarna 15

NOWOGARD, ul. 700 Lecia 15
(obok apteki Jantar)

Sklep 
Zielarsko-Medyczny  

Jantar II

Tel. 91 392 21 34

Izabela Słomska

Zioła lecznicze
Herbatki ziołowe
Zdrowa żywność

Kosmetyki
Olej lniany Budwigowy
oraz szeroki wybór olei

100% naturalne soki

Wzywam 
Zbigniewa C.

do zwrotu przedmiotów 
pochodzących z kradzieży
zakupionych od Marka O.

Dariusz Story

26 maja - Dzień Matki

Dziękuję Ci Mamo!

s. 13

Kolejny „zamach” na nowogardzką oświatę...

Czy nauczyciele pójdą 
„z torbami”? 
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W obiektywie DN

Byłeś świadkiem  
ciekawego zdarzenia, 
wykonałeś oryginalne 

zdjęcia, jesteś  
w posiadaniu 

interesujących 
wiadomości?  Zadzwoń 

lub napisz do nas 
o każdej porze. 

Tel. 513 088 309
e-mail: poligraf@post.pl; 

Bezmyślność  na celowniku 

Strzelają do kotów  
Kilka dni temu do jednej z lecznic weterynaryjnych w Nowogardzie trafił kot, który 
kulał na jedną łapę. Po wykonaniu zdjęcia Rtg okazało się, że zwierzę jest postrzelone 
z wiatrówki. Jak się okazało, to nie pierwszy taki przypadek w Nowogardzie.  

Do postrzelenia kota doszło 
na podwórku jednej z posesji, 
położonej w okolicy ul. 3 Maja. 

Wróciłam ze spaceru i zo-
baczyłam, że nasz kot ciągnie 
łapą. Pojechaliśmy do wetery-
narza. Ten dał mu leki. Na dru-
gi dzień stan zwierzęcia się po-
gorszył. Pojechaliśmy jeszcze 
raz do lecznicy. Tym razem wy-
konano zdjęcie rentgenowskie. 
Okazało się, że w łapie jest po-
cisk ze śrutu. Mało tego, podob-
ny znajduje się w brzuchu kota 
– mówi właścicielka młode-
go kocura. Kobieta w rozmo-
wie z DN przyznała, że to już 
nie pierwszy taki przypadek 
na ich ulicy. Rok temu jej są-
siadowi ktoś ostrzelał okna w 
ganku.  Mówi, że strzały z wia-
trówki słychać często. 

Na pseudosnajperów skar-
żą się także mieszkańcy ulicy 
Wiejskiej. Tam ktoś, tym ra-
zem już  skutecznie, pozbył się 
całej populacji kotów. 

Miesiąc temu, ktoś zastrzelił 
mojego kota. Podobny los spo-
tkał zwierzę moich sąsiadów. 
Po kilku tygodniach z ulicy 
zniknęło kilkanaście zwierząt – 
mówi mieszkanka jednej z po-
sesji przy ul. Wiejskiej. 

Na broń pneumatyczną, 
zwaną popularnie „wiatrów-
ką” nie trzeba mieć pozwole-
nia. Nie oznacza to jednak, że 
można jej używać niezgodnie 
z przeznaczeniem. Tyle, że do-
póki policja nie otrzyma  ofi-
cjalnego zgłoszenia o takim 

przypadku, nie ma podstaw by 
wszcząć postępowanie. Nama-
wia więc, aby wobec takich sy-
tuacji nie pozostawać obojęt-
nym. 

Apeluję, aby świadkowie ta-
kich zdarzeń bądź osoby, któ-
re wiedzą, że ktoś wykorzystu-
je tego typu sprzęt stwarzając 
zagrożenie dla otoczenie, zgła-
szały się do nas jak najszybciej. 
Tylko wówczas jest szansa, by 

ustalić i ukarać za takie zacho-
wanie sprawcę  – mówi Małgo-
rzata Figura, komendant no-
wogardzkiej policji. 

Warto jednak, aby w obli-
czu informacji przekazywa-
nych przez mieszkańców, po-
licja przynajmniej spróbowała 
problem zlokalizować. Do tego 
czasu pozostaje tylko wierzyć, 
że kolejną ofiarą bezmyślności 
wielbicieli strzelania, zamiast 
kota, nie stanie się człowiek...

MS

Po akcji pseudo snajpera na ul. Wiejskiej trudno dostrzec kota

Na zdjęciu postrzelone przed kilkoma dniami zwierzę

Pomóżmy sobie!
•	 Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie oraz ławę pokojową i TV tel.782 556 716
•	 Przyjmę fotel do biurka, informacja tel. 504 874 397 lub pod nr tel. red. 91 22 165 
•	 Przyjmę narożnik pokojowy oraz dziecięcy fotelik samochodowy tel.516 648-561 
•	 Przyjmę  używaną pralkę oraz komputer PC i dywany tel.512 174 371 
•	 Przyjmę tapczan dwuosobowy do spania tel. 514 466 037 
•	 Oddam w dobre ręce wilczura - pies jest przyjazny i ma ok.3 lata - tel.795 911 886 
•	 Przyjmę meble kuchenne i meblościankę pokojową tel. 669 517 964 lub 91 39 107 62
•	 Przyjmę meble kuchenne, lodówkę, pralkę i meblościankę pokojową, tel. 797 158 960
•	 Przyjmę lodówkę w stanie dobrym tel. 725536022

Zdjęcie powyżej wykonał jeden z naszych czytelników. Widoczne na 
fotografii dziury w chodniku znajdują się przy zjazdach dla wózków, na 
schodach za murami obronnymi.   Ta dziura jest tam od jesieni, tylko 
czekać, aż stanie się komuś krzywda  – pisze nasz czytelnik w komenta-
rzu do zdjęcia i dziwi się jak to możliwe, że ważniejsze dla władz było 
naprawienie cokołu pod pomnikiem przy Placu Wolności, niż zadbanie 
o bezpieczeństwo matek z wózkami, spacerującymi tuż za betonowym 
monumentem. Nam też logiczne wytłumaczenie na myśl nie przycho-
dzi. Możemy się tylko domyślać, że być może  pomnik władzę oślepił...

Wczoraj, w Szkole Podstawowej nr 4 w Nowogardzie, odbyła się VIII 
edycja międzyszkolnego konkursu recytatorskiego poezji Jana Pawła II, 
pn. „Wypłyń na głębię”. W konkursie wzięło udział 40 uczniów z 8 Szkół 
podstawowych z gminy Nowogard. Relacja z wydarzenia we wtorko-
wym wydaniu. Na zdjęciu jeden z uczestników konkursu, Korneliusz 
Bąk – uczeń klasy drugiej Szkoły Podstawowej nr 2. 

Widoczna na zdjęciu sterta śmieci, 
leży tuż przed bramą główną do ogro-
dów działkowych przy ul. Zamkowej. 
Taki stan rzeczy panuje, a raczej śmier-
dzi, od kilku ładnych dni. Oprócz osób 
mieszkających tuż przy działkach, kupa 
śmieci widać nikogo za bardzo nie ob-
chodzi, a szczególnie Zarząd Ogro-
dów. Nie wiadomo też, dlaczego kilka 
dni temu spod bramy zabrano konte-
nery na odpady selektywne. O spra-
wie gospodarki odpadami wokół i na 
działkach ogrodowych wrócimy w ko-
lejnych wydaniach. Tymczasem mamy 
nadzieję, że powyższe fotografie za-
wstydzą osoby odpowiedzialne za ten 
bałagan i spowodują, że śmieci zostaną 
wywiezione. 
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntEr 
laptop

 serwis - komis

naprawiamy, 
sprzedajemy, 

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

PROMOCJA 
LETNIA

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL 

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport 
Sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

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

Ogrodzenia,
brukarstwo, 

ogrody, trawniki
www.trawnikizrolki.com.pl

tel. 669 342 893

Lekarz 
Bożena Salamon

informuje, że od dnia
28 maja 2013 roku 
przyjmować będzie jako 

lekarz rodzinny 
w Przychodni 
Przyszpitalnej 

przy ul. Woj. Polskiego 7 
w Nowogardzie.

Wszystkich pacjentów 
prosi się o składanie 

nowych deklaracji w wyżej 
wymienionej Przychodni.

Informacje 
pod nr tel. 91 39 21 800 lub 

91 39 21 806

GWARANT POZNAŃ sp. z o.o. 
serdecznie przeprasza Panią Barbarę Labocha 
za krzywdę jaką doznała w wyniku naruszenia 

jej dóbr osobistych w sklepie BIEDRONKA 
przy ul. Warszawska 9 w dniu 21.10.2011 r.

Kolejny „zamach” na nowogardzką oświatę...

Czy nauczyciele pójdą „z torbami”? 
Niepokojące informacje płyną z nowogardzkiej oświaty. Jak dowiedział się DN, burmistrz Robert Czapla postanowił oszczędzać na naj-
młodszych uczniach. Zaproponował, by w jednej z gminnych podstawówek, połączyć niektóre oddziały klasowe, obcinając nauczyciel-
skie etaty o połowę. Chce również, aby pedagodzy za darmo prowadzili zajęcia wyrównawcze. 

Kilka dni temu, Robert Cza-
pla spotykał się z dyrektorami 
nowogardzkich szkół, by za-
twierdzić przygotowany przez 
nich plan pracy na kolejny rok 
szkolny 2013/2014. W więk-
szości przypadków, przygo-
towanych koncepcji godzino-
wych jednak nie zaakcepto-
wał. W zamian za to, nakazał 
niektórym dyrektorom łącze-
nie oddziałów klasowych. Dla 
niektórych szkół oznacza to, 
nie tylko likwidację etatów na-
uczycieli, ale także rezygnację z 
prowadzenia zajęć, w tym tych 
przeznaczonych dla uczniów 
wymagających pomocy indy-
widualnej. „Oryginalne” po-
mysły burmistrza Czapli, wy-
wołały falę krytyki wśród pra-
cowników oświaty. - W naszej 
szkole połączone mają być klasy 
szóste, a zajęcia wyrównawcze 
i rewalidacyjne mamy prowa-
dzić w ramach godzin społecz-
nych, czyli za darmo. Stwierdził 
bowiem, (burmistrz) że pra-
ca nauczyciela jest przecież po-
wołaniem, więc nie musimy za 
nią brać pieniędzy – mówi jed-
na z nauczycielek z SP 4, która 

od września, według koncepcji 
burmistrza, straci pół etatu. W 
podobnej sytuacji będzie jesz-
cze kilku pedagogów pracują-
cych w placówce. Tym samym 
od września w całej szkole nie 
będzie ani jednego nauczycie-
la, który pracowałby na pełen 
etat. Braknie też prawdopo-
dobnie etatu na zajęcia świetli-
cowe. 

Burmistrz tłumaczył ponoć 
dyrektorom, że jest zmuszony 
„ciąć” godziny, z powodu trud-
nej sytuacji finansowej gmi-
ny. W przypadku podstawów-
ki na Bema, ruch ten ma przy-
nieść 100 tys. zł więcej w miej-
skiej kasie. Takie argumenty 
nauczycieli jednak nie przeko-
nują. 

Jak ma się ta kwota do 26 mi-
lionowego budżetu, wydawane-
go rocznie na oświatę w gminie?  
Poza tym, najpierw daje nam 
się 20 tys. zł z okazji 20-lecia 
szkoły, a później tnie etaty. W 
takim razie może powinniśmy 
oddać te pieniądze? Oszczędzi-
my wtedy jeszcze więcej – mówi 
kolejny nauczyciel. 

Podobne sygnały płyną z 

kilku innych placówek funk-
cjonujących na terenie gminy, 
szczególnie tych na wsi.- Na-
sza dyrektorka wróciła ze spo-
tkania z burmistrzem z pła-
czem. To z pewnością nie ozna-
cza dla nas nic dobrego – mówi 
pedagog od kilku lat pracujący 
w jednej z wiejskich podstawó-
wek. 

Przypomnijmy, że bur-
mistrz Robert Czapla nie 
pierwszy raz „majstruje” przy 
oświacie. W zeszłym roku, za 
drzwiami ratuszowych gabi-
netów opracowano projekt 
połączenia SP 4 i Gimnazjum 
nr 3 na osiedlu Bema w jeden 
Zespół Szkół. Do utworzonej 
placówki przeniesione mia-
ły być także klasy 4-6 z SP w 
Żabowie. We wsi działać miał 
tylko „oddział wczesnoszkol-
ny” (klasy 1-3). Gmina mia-
ła na tym „zaoszczędzić” ok. 
100 tys. zł. Po szumie medial-
nym, koncepcję oszczędza-
nia na uczniach schowano do 
„szuflady”. Widać, nie na dłu-
go...

Marcin Simiński 

Nasz komentarz
Troska o miejski budżet w  wykonaniu R. Czapli, niejed-

no ma imię. Raz w ramach tej troski dokonuje, nic innego, 
jak rozrzutnych wydatków (wiatraczek za 16 tys., choinka 
za prawie 60 tys.,  czy molo budowane za bagatela 600 tys.) 
innym razem, tnie niczym brzytwą i jak popadnie wydatki. 
Opisana wyżej sprawa oświaty należy do tej ostatniej kate-
gorii  zachowań naszego włodarza. Jest jeszcze Czapli  spo-
sób na dochody, czyli rozpasane podatki, sposób ten pozna-
li w ostatnim czasie  na własnej skórze np.  przedsiębior-
cy i właściciele nieruchomości. W jednym burmistrz bar-
dzo rozumie ludzkie potrzeby, czyli w kwocie własnego wy-
nagrodzenia podwyższonego w trakcie kadencji o 2000 zł 
(większość tyle nie zarabia). Wezwanie więc  do wyrzeczeń 
w ramach powołania, w ustach R. Czapli brzmi jak żałosna  
kpina. „Kpisz czy o drogę pytasz”- mówi ludowe powiedze-
nie. Powiedzenie to zakłada jednak, że słuchacz pojmuje.

Redakcja

Budynek Szkoły Podstawowej nr 4 na oś. Bema
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Tam kończy się Nowogard i zaczyna... ul. Cmentarna 15

„Traktują nas lekceważąco”
Poobdzierane ściany na zewnątrz i wewnątrz budynków, pokruszone ganki, fundamenty się zapadają, wilgoć w mieszkaniach, niesprawna kanali-
zacja oraz nieproszeni goście w postaci mrówek i szczurów - to brzmi, jak krajobraz budynku w którymś z krajów III Świata. To jednak dom nale-
żący do ZBK, który znajduje się na ulicy Cmentarnej 15. Mieszkańcy mają dość ciągłego traktowania ich, jak ludzi niższej kategorii i zapowiadają 
wspólną walkę o lepsze warunki życia. Nie wykluczają, że jeśli interwencja DN im nie pomoże, to zaproszą na swoje „włości” redaktorów z telewizji.

Lokatorzy z ul. Cmentarnej 
15, od dawna próbują zaintere-
sować Zarząd Budynków Komu-
nalnych o fatalnym stanie bu-
dynku. W tym celu wystosowa-
li odpowiednie pismo, które zo-
stało skierowane do burmistrza 
Roberta Czapli, oraz kierow-
nika ZBK Grażyny Grosickiej. 
Oto treść pisma: „My mieszkań-
cy budynku przy ul. Cmentarnej 
15 zwracamy się z prośbą, do za-
rządu ZBK i Burmistrza Nowo-
gardu, o zrobienie czegokolwiek 
z naszym budynkiem, ponieważ 
budynek od dołu pęka, odpada, 
przez co dostaje się do mieszkań 
robactwo. Brak rynien powoduje 
wilgoć w mieszkaniach. Niejedno-
krotnie mieszkańcy informowali 
kierownika ZBK, o zaistniałych 
problemach (usterkach), i jedyne 
co otrzymaliśmy, to odmowę, kie-
rownik ZBK sugerował się zadłu-
żeniem naszego budynku. Nikt 
nie bierze pod uwagę tego, że nie 
wszyscy mieszkańcy mają zadłu-
żenia. Przy ulicy Mikołaja Reja 
budynki mieszkalne mają jesz-
cze większe zadłużenia, a mimo 
to zrobiona jest elewacja, dachy 
i rynny. Prosimy o odpowiedź. Z 
poważaniem, mieszkańcy. ” 

 Pismo zostało wysłane 29 
kwietnia 2013 roku. W od-
powiedzi, 6 maja mieszkań-
cy otrzymali pismo z wydziału 
GKMiOŚ podpisane przez Da-
miana Simińskiego, o następują-
cej treści:

   „W załączeniu przesyłam kse-
rokopię pisma mieszkańców bu-
dynku nr 15 położonego w No-
wogardzie przy ul Cmentarnej w 
zakresie złego stanu techniczne-
go obiektu. Z uwagi na powyż-
sze, proszę o pisemną diagnozę 
stanu rzeczy w terminie do dnia 
10 maja 2013 r. ” z dopiskiem 
- Do wiadomości: Mieszkańcy 
budynku Cmentarna 15, 72-200 
Nowogard.

 I tu pojawia się pierwsza nie-
jasność, mianowicie, kto ma się 
zająć tą diagnozą? Mieszkańcy 
myślą ,że to może oni mają dia-
gnozować stan obiektu, skoro 
otrzymali w odpowiedzi na swo-
je wystąpienie pismo, z którego 
nie wynika, aby komuś i komu ta 
diagnoza została zlecona... 

Złożyliśmy podania do bur-
mistrza i ZBK, żeby zrobili co-
kolwiek z tym budynkiem. Do-

staliśmy od ZBK odpowiedz, że 
musimy udokumentować, co się 
z tym budynkiem dzieje. Kom-
pletnie nie mamy pojęcia co to 
oznacza, że mamy udokumento-
wać, co mamy zrobić? Z mojego 
punktu widzenia, to oni powinni 
dać człowieka od siebie, który by 
obejrzał w jakim stanie znajdu-
je się budynek i to udokumento-
wał, a nie my! Jak to mamy opi-
sać, nikt nic nam nie objaśnił! - 
komentuje poruszony lokator 
chcący zachować anonimowość, 
jak zresztą każdy z naszych roz-
mówców. Panie redaktorze my 
wiemy, że walczymy w słusznej 
sprawie, ale boimy się ewentual-
nej „zemsty” za to, że nie siedzi-
my cicho.- odpowiada mieszkan-
ka budynku, zapytana o moż-
liwość podania jej danych per-
sonalnych. Mieszkańcy zacho-
dzą w głowę, co oznacza odpo-
wiedź urzędników – Mamy się 
zrzucić na aparat?- ironizuje je-
den z nich. Nasi rozmówcy mają 
również określone stanowisko 
co do odpowiedzi kierownika 
ZBK dotyczące zadłużenia. Nie 
dość, że płacimy wysoki czynsz - 
to wszystko musimy jeszcze robić 
na własny koszt. Niech pan sobie 
porówna nasz czynsz, do ludzi 
mieszkających w blokach. Może i 
inni płacą nieco więcej, ale mają 
piwnice, suszarnie, pralnie, klat-
ki które są posprzątane, wokół 
bloku mają każdy jeden papie-
rek pozbierany - i też ludzie mają 
w blokach zadłużenia, tak jak 
jest to u nas.- mówi mieszkaniec 
Cmentarnej 15, po czym wtóru-
je mu sąsiadka. 

Nie podoba mi się to, że miesz-
kamy tutaj prawie 20lat i zaczy-
na nam się sypać elewacja! Uwa-
żam, że przy takim czynszu jaki 
płacimy – to coś powinno być od-
remontowane i odświeżone, w tej 
chwili już się to nadaje do remon-

tu, skoro narzekamy. Mieszkamy 
na końcu Nowogardu i nikt z ad-
ministracji tutaj nie zagląda, ja 
zdaję sobie sprawę, że połowa ro-
dzin z tego naszego 12 rodzinnego 
budynku jest zadłużona, albo nie 
płaci czynszu, ale nie o to chodzi 
- po prostu domagamy się, żeby 
coś było ze strony administra-
cji robione. Budynki poobdzie-
rane, pokruszone ganki, pęknię-
cia na zewnątrz i wewnątrz ścian 
mieszkań, zapadające się fun-
damenty, brak rynien - wszyst-
ko jest robione na własny koszt! 
Wilgoć w domu, ściany pękają, 
mamy mrówki i sami musimy je 
tępić, ale wilgoć jest najbardziej 
uciążliwa – mam dzieci z astmą, 
a one nie mogą przebywać w ta-
kich warunkach. - kończy poru-

szona lokatorka. Jeszcze gorzej  
bywa zimą... Zimą musimy się 
prosić, żeby nam włączyli ogrze-
wanie i ciągle te same rzeczy się 
nam mówi - że jesteśmy zadłuże-
ni - ale przecież nie wszyscy - dla-
czego osoby które wywiązują się 
z płatności, mają cierpieć? Zbio-
rowa odpowiedzialność? - włącza 
się do rozmowy kolejna miesz-
kanka budynku. Wystarczy 
przejść się na ulicę, gdzie znaj-
duje się budynek i od razu wi-
dać, że coś jest nie tak... Trawni-
ki są skoszone w obrębie osiedla, 
ale przy opisywanym budynku 
już nie... Droga znajdująca się 

przy domu jest poniszczona - a 
raczej jej nie ma, gdyż tworzą ją 
wysłużone już płyty, które zosta-
ły ułożone  kiedyś przez … firmę 
budowlaną stawiającą budynek, 
aby ułatwić sobie dojazd. Osie-
dle jest zaśmiecone i jak mówią 
mieszkańcy, wóz który oczysz-
cza miejskie ulice, zawraca tuż 
przed wjazdem na drogę przy 
ul. Cmentarnej 15. W zimę w ten 
sam sposób zawracały pługi, do-
słownie jakby linia którą tworzy 
połączenie nowej asfaltowej jezd-
ni z naszą starą drogą dojazdo-
wą, wyznaczała granicę Nowo-
gardu. Przypominają sobie o nas 
przed samymi wyborami, wtedy 
jest wysprzątane i trawa koszo-
na. Umówiliśmy się z sąsiada-
mi, że jeśli artykuł w Dzienniku 
Nowogardzkim nic nie pomoże, 
to zaprosimy do nas telewizję i w 
taki sposób coś zrobimy z naszym 
budynkiem.- komentuje jeden 
z naszych rozmówców. Miesz-
kańcy mówili również o tym, 
że nie mogą wykupić mieszkań 
na własność, a w obecnej sytu-
acji ZBK nie pozwalał im rów-
nież ogrodzić posesji płotem... 
Po „przepychankach” udało się 
lokatorom dojść do porozumie-
nia i mogli te ogrodzenia posta-
wić. Fakt jest faktem, kanaliza-

cja jest zapchana, woda zbiera 
się pod budynkiem, a lokatorzy 
bez przerwy łatają mieszkania w 
środku i na zewnątrz. Dom spra-
wia wrażenie, jakby miał się za-
walić, wyraźnie rzucają się w 
oczy duże pęknięcia u podstaw, 
które ciągną się przez cały budy-
nek. Jeśli ZBK chce wciąż zarzą-
dzać budynkiem przy ul. Cmen-
tarnej 15, to może warto jednak 
wysłuchać mieszkańców, bo nie-
bawem remont elewacji może 
nie wystarczyć i będzie potrzeb-
na odbudowa... Oni traktują nas 
tak lekceważąco, jak podgatu-
nek jakiś! Uważają chyba, że to 
są baraki, czyli tutaj mieszkają 
same menele i lumpy. Ja w umo-
wie miałam napisane, mieszka-
nie komunalne, czyli o wyższym 
standarcie niż socjalne. Mamy w 
pismach napisane, że mieszkamy 
w centrum i według punktacji, 
płacimy  w związku z tym za 26 
punktów . Właśnie dlatego ocze-
kujemy konkretnych decyzji od 
pani Grosickiej.- kończą zdru-
zgotani mieszkańcy budynku 
przy ul. Cmentarnej 15. Miejmy 
nadzieję, że w końcu skończy 
się koszmar naszych rozmów-
ców, bo przecież remonty  na-
szych domów powinniśmy robić 
co kilka lat, a nie jak mieszkań-
cy ul. Cmentarnej którzy mu-
szą robić go co pół roku, a nawet 
częściej. Lokatorzy mający dach 
nad głową, nie powinni co rusz 
malować popękanych ścian i ła-
tać dziury, które mogą ich tego 
dachu pozbawić...

Ze swojej strony będziemy py-
tać ZBK, co o problemie sądzi i 
co ma zamiar uczynić. Napisze-
my o tym w najbliższych wyda-
niach DN.       

KR

To w tym miejscu kończy się Nowogard i zaczyna... ul. Cmentarna 15

Tak wyglądają chodniki przed wejściem głównym do każdego mieszkaniaPopękane ściany wewnątrz mieszkań są na porządku dziennym

Popękana ściana na zewnątrz budynku cią-
gnąca się od sufitu, aż po fundamenty
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Dzisiaj kończysz lat czterdzieści,
Niechaj Twój życiorys mieści:
Pęki kwiatów, czar miłości.

Więcej szczęścia wytrwałości,
Niech Ci fart z fortuną sprzyja.

Pech nieszczęście zaś omija.

Wszystkiego najlepszego 
z okazji urodzin 

Gabrysi Księżuk 
życzą 

rodzice oraz Kamil z Moniką

Nie tak dawno przyszedłeś na świat a dziś kończysz 18 lat.
Rodzice bardzo z tego się cieszyli, spraw by nigdy w Ciebie nie zwątpili

Idź drogą prawdą, wiary i miłości, niech to zawsze w Twym życiu zagości
Niech ta dorosła życiowa kariera, nigdy Twym rodzicom nie doskwiera,

By do końca życia dumni z Ciebie byli, że na dobrego człowieka Cię wyszkolili.

Dla 
Michała Księżuk 

babcia z dziadkiem 
i Kamil z Moniką

Dealer narkotyków wpadł!
Kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie, wspólnie z funkcjo-
nariuszami Straży Granicznej, zatrzymali 28 - letniego studenta,  przy którym 
ujawniono ponad 24 gramy narkotyków. Mężczyzna został objęty policyjnym 
dozorem.

Policjanci z Nowogardu nad 
sprawą przestępczości narko-
tykowej  pracowali od dłuższe-
go czasu. Wcześniej zatrzyma-
li dealera, który  zaopatrywał 
nowogardzki rynek w środki 
odurzające. W wyniku pod-
jętych  działań operacyjnych, 
kryminalni trafili na trop męż-
czyzny, od którego  miejscowy 
handlarz „brał” towar. Okazał 
się nim 28-letni student  Uni-
wersytetu Szczecińskiego. Gdy 
do jego drzwi w akademiku 
na terenie  Szczecina zapukali 
mundurowi, student był kom-
pletnie zaskoczony. W jego  
pokoju ujawniono ponad 24 
gramy marihuany. Narkoty-
ki nie były specjalnie ukryte. 
Mężczyzna trzymał je w szu-
fladzie biurka.

Zatrzymany 28-latek przyznał 
się do postawionych mu zarzu-
tów  posiadania narkotyków 
oraz wprowadzenia do obrotu w 
ostatnim czasie,  znacznej ilości 
środków odurzających. Nadzo-
rujący policyjne postępowanie  
prokurator oddał studenta pod 
dozór Policji i jednocześnie za-
rządził o  wpłaceniu przez nie-
go 3000 zł poręczenia mająt-
kowego. Podejrzanemu grozi  
kara do 12 lat pozbawienia wol-
ności.

Sprawa ma charakter rozwo-
jowy. Policjanci nie wyklucza-
ją kolejnych  zatrzymań osób, 
związanych ze zwalczaniem 
narkotykowego biznesu.

mł. asp. Julita Filipczuk

Nasz komentarz 
Cieszy długo wyczekiwana 

przez nas skuteczność nowo-
gardzkiej Policji w zwalczaniu 
narkotykowej dealerki. Ale no-
tatka powyższa ucieszyła nas 
nieco  mniej. I pewnie, gdyby 
wcześniej nie została już upu-
bliczniona w innych mediach 
wcześniej ukazujących się, 

sami byśmy jej nie publikowa-
li.  A dlaczego? Po pierwsze od-
nosimy wrażenie, że policjanci 
chcąc się pochwalić swoją sku-
tecznością, jednocześnie wysła-
li, oczywiście niezamierzenie, 
mocny sygnał do innych osób 
uprawiających  handel narko-
tykami, aby uważali i zmieni-
li dotychczasowe kanały i kon-
takty, bo mogą być rozpraco-
wane. Ponadto, jest to także 
sygnał do ewentualnych skru-
szonych, czy złapanych, aby 
nie sypali, bo na dyskrecję po-
licji liczyć nie mogą. Przywoła-
ne bowiem w takiej sekwencji 
zdarzenia, wskazują aż nad-
to wyraźnie, że dealera stu-
denta w akademiku w Szcze-
cinie sypnął  wcześniej złapa-
ny handlarz z Nowogardu. Na 
złapanie więc kolejnych, szan-
se istotnie naszym zdaniem   
zmalały, po upublicznieniu w 
taki sposób jak wyżej  informa-
cji o sukcesie. Ale chcielibyśmy 
się mylić i z niecierpliwością 
czekamy na rozwój wydarzeń, 
zapowiadany także w notatce, 
czyli zatrzymanie kolejnych bo, 
że tacy są nadal, to chyba nikt 
nie wątpi. 

Redakcja

Redakcja Dziennika Nowogardzkiego w Nowogardzie
Stała Czytelniczka Gazety DN
Jestem stałą czytelniczką DN, od momentu jego powstania, dlatego interesuję się wszystkim, co dzie-

je się w naszym mieście. Otóż idąc ulicami naszego miasta w dn. 16 maja br. widzę tłumy młodzie-
ży – rozhałasowanej z transparentami i myślę, co to za przemarsz? Dopiero we wtorkowym wydaniu 
gazety przeczytałam, że jest to udział uczniów w akcji sprzeciwu  wobec „Bicia Dzieci”. Rzeczywiście, 
co obecnie dzieje się z dziećmi w całej Polsce, to coś okropnego, wielu sytuacji nie da się oglądać w te-
lewizji, co rodzice lub opiekunowie robią z tymi bezrobotnymi istotami. Należy się zastanowić, co jest 
źródłem takiej sytuacji? Otóż zaczyna się przede wszystkim od piwka i narkotyków od młodych lat, 
właśnie od młodzieży, gdzie poniekąd niepożądana wczesna ciąża, sprzyja temu, że dziecko jest prze-
szkodą w imprezach, oraz beztroskim trybie życia. Rozluźnienie w życiu partnerów – opiekunowie lub 
rodzice bez ślubu i odpowiedzialności za dziecko – bo obecnie taka moda – po co mi papierek, wystar-
czy, że się kochamy, tylko jak długo. Szanowna Redakcjo, nie wiem kto zorganizował ten przemarsz, 
ale mam propozycję, żeby taki apel zorganizować do młodzieży, co do ich stylu bycia i zachowania 
na ulicach. Otóż przeważnie po weekendzie ulice są zaśmiecone porozbijanymi butelkami po piwie, 
puszkami, w przedsionkach bloku wymiociny i nasikane, wrzaski w środku nocy z racji powrotów z 
dyskotek. Są niszczone nowe ławki, łamane drzewka, dewastowane place zabaw dla dzieci, itp. zda-
rzenia. Kto to robi – chyba nie dorośli? Skóra cierpnie, jak w czasie długich wakacji już od czerwca 
nasza młodzież pokaże co potrafi, a my dorośli musimy pokrywać koszty dewastacji. Człowiek boi się 
zwrócić uwagę, jak coś robią na oczach, bo pomimo, że mało czyta się książek, słownictwo mają bo-
gate, szczególnie z butelką piwa w ręku. 

Z poważaniem
Stała czytelniczka DN

@    Ludzie listy piszą  @ 
Szkoła Podstawowa  nr 2 

Mali recytatorzy u boku 
prawdziwej pisarki 
21 maja 2013r,  w SP nr 2 w Nowogardzie gościła pani 
Aleksandra Petrusewicz, mieszkanka Szczecina,  pisarka 
i autorka książek kierowanych w szczególności do naj-
młodszych czytelników. 

Pisarka nie tylko opowie-
działa o swoich książkach, ale 
kilka z nich zaprezentowała 
dzieciom. Mówiła także o tym, 
skąd czerpie inspiracje. Przy-
znała, że pomysły na kolejne 
opowiadania przychodzą jej 
najczęściej w czasie podróży.  
Dowodem tego była prezen-
tacja kilku linijek tekstu, który 
napisała jadąc do Nowogardu 
na spotkanie z uczniami SP 2.  
Poza opowiadaniem o książ-
kach i swojej twórczości, au-

torka układała z dziećmi ry-
mowanki, a chętni uczniowie 
recytowali wierszyki.  Spotka-
nie autorki zakończyło się roz-
dawaniem  autografów oraz 
podpisywaniem jej najnowszej 
książki, którą dzieci otrzymały 
od autorki. W podziękowaniu 
Krystyna Gradzik, inicjatorka 
spotkania wręczyła upominek 
goszczącej w szkole literatce, a 
następnie zaprosiła dzieci do 
wspólnego zdjęcia.  

JB

ŻyCZENiA
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Słowo Boże na Niedzielę:

Wyrazy współczucia
z powodu 

śmierci Mamy

śp. Grażyny Jakutowicz
dla Ani, Kamila i Marka

składają
Pracownicy BS Goleniów o/Nowogard

Słowa Ewangelii według Świę-
tego Jana 

(J 16,12-15) Sąd Ducha Świę-
tego

Jezus powiedział swoim 
uczniom: Jeszcze wiele mam wam 
do powiedzenia, ale teraz [jesz-
cze] znieść nie możecie. Gdy zaś 
przyjdzie On, Duch Prawdy, do-
prowadzi was do całej prawdy. Bo 
nie będzie mówił od siebie, ale po-
wie wszystko, cokolwiek usłyszy, i 
oznajmi wam rzeczy przyszłe. On 
Mnie otoczy chwałą, ponieważ 
z mojego weźmie i wam objawi. 
Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. 
Dlatego powiedziałem, że z moje-
go weźmie i wam objawi.

Doprowadzi was do całej 
prawdy

Cały rok liturgiczny ukazu-
je nam po kolei wydarzenia, któ-
re wspólnie razem tworzą historię 
Zbawienia. Podstawą do pozna-
nia tej historii jest Pismo Święte, a 
szczególnie Ewangelia, która uka-
zuje fakt zjawienia się wśród ludzi 
Syna Bożego. Przyjmując ludzką 
naturę, Druga Osoba Trójcy Świę-
tej objawia nam tajemnicę Boga. 
Jest to tzw. Objawienie historycz-
ne. Do niego można, a może na-
wet trzeba, dodać objawienie na-
turalne, w którym poznajemy 
Boga przez świat stworzony przez 
Niego. Jednak najpełniej określił 
siebie Bóg we Wcieleniu. 

W poszczególnych uroczysto-
ściach świętujemy konkretne wy-
darzenia, w których Syn Boży 
ukazuje przejawy Bożego działa-
nia, zmierzającego do spełnienia 
obietnicy, czyli do dzieła Odku-
pienia. Ale przeżywamy również 
takie uroczystości, które zwraca-
ją naszą uwagę na inne aspekty 
relacji Boga z człowiekiem. Uro-
czystość Trójcy Świętej nie uka-

zuje nam konkretnych, w znacze-
niu historycznym, czyli mających 
miejsce w jakimś momencie w hi-
storii, wydarzeń odsłaniających 
ingerencję Boga. Ta uroczystość 
mówi nam o tajemnicy, jaką jest 
Bóg w swoim istnieniu. 

   Całe Pismo Święte mówi nam 
o Bogu Jedynym. W Starym Testa-
mencie jest On Bogiem zazdro-
snym, nietolerującym żadnego in-
nego boga. W Nowym widzimy 
Go jako kochającego Ojca, który 
posyła swojego Syna, by Ten wy-
rwał człowieka z niewoli grzech i 
śmierci, tym samym dając stwo-
rzonemu przez siebie człowieko-
wi możliwość osiągnięcia życia 
wiecznego. Do tego posyła jeszcze 
swojego Ducha, który ma towa-
rzyszyć człowiekowi w jego doj-
ściu do Zbawienia po tym, jak Syn 
Boży dokonawszy dzieła Odku-
pienia, odszedł do swojego Ojca, 
gdzie na nas czeka. 

A więc zajął się nami Bóg w 
Trzech Osobach. Ojciec posy-
ła na świat Syna. Syn po Wniebo-
wstąpieniu posyła Ducha. Duch 
w końcu prowadzi nas do zjed-
noczenia z Ojcem i Synem, bę-
dąc z nami w czasie naszej ziem-
skiej pielgrzymki, jak również w 
późniejszym zjednoczeniu. To jest 
właśnie ten Bóg, którego działa-
nie poznajemy rozważając tajem-
nice z życia Chrystusa. To Ten, o 
którym nauczał Jezus, gdy przeby-
wał wśród ludzi. O nim to poucza 
Duch, który został dany Kościoło-
wi jako Duch Prawdy. Ale dlacze-
go mamy do czynienia z Trzema 
Osobami Boskimi?

Gdyby Bóg był w jednej osobie, 
to całe stworzenie byłoby od Nie-
go oddzielone tak wielkim dystan-
sem, jaki oddziela wieczność od 
przemijalności, ciągłość od chwi-
li, szczęście od nieszczęścia. Taki 
Bóg sam sobie w pełni by wystar-
czał, a stworzeniu pozostałoby tyl-
ko adorowanie Tego, który jest tak 
daleki i tak niedostępny. Można by 
wtedy stawiać sobie pytanie: po co 
w ogóle takiemu Bogu stworzenie?

Gdyby z kolei Bóg był dwuoso-
bowy, te dwie osoby byłyby zapa-
trzone w siebie, obdarzając siebie 
nawzajem miłością. W takiej rela-
cji nie byłoby miejsca dla stworze-
nia. Zresztą po co Bogu stworze-
nie, skoro jedna osoba ma tę dru-

gą, równą sobie, która w zupełno-
ści wystarcza, bo ma tę samą na-
turę.

Owszem, Ojciec i Syn obdarza-
ją siebie wzajemną miłością, ale jej 
owocem jest Duch Święty. Jest On 
potwierdzeniem, że ta miłość ist-
nieje odwiecznie. Jedna osoba po-
twierdza relację miłości między 
dwiema innymi. To daje „prze-
strzeń”, w której może zaistnieć 
stworzenie. No i zaistniało. Ten 
Trójjedyny Bóg powołał do istnie-
nia człowieka, który dostał moż-
liwość, by w tej „przestrzeni” się 
znaleźć. Objawił mu również ta-
jemnicę swego istnienia. I chociaż 
człowiek nie pozna i nie zrozumie 
do końca tej tajemnicy, to Bóg dał 
mu możliwość, by się o niej do-
wiedział. A to już bardzo wiele jak 
dla kogoś, kto i z tym ma wielkie 
kłopoty. 

Takiego Boga, w Trzech Oso-
bach, spotykamy we wszystkich 
wydarzeniach historii Zbawienia. 
Taki Bóg dokonał dzieła Odkupie-
nia pokonując szatana i całe jego 
dzieło. Taki Bóg powołał nas do 
życia i nam towarzyszy. Taki Bóg 
podtrzymuje nas w istnieniu, bo 
nas kocha. A skoro wszystko jest w 
Nim wieczne i nieskończone, to o 
tę Miłość nie musimy się martwić. 
Ona nigdy nie przestanie istnieć. 
Tak samo zresztą jak my nie prze-
staniemy, skoro ta wieczna Miłość 
jest specjalnie dla nas.

Lepiej pomartwmy się trochę o 
samych siebie. Bo to, że Bóg daje 
nam swoją Miłość nie oznacza, 
że jednocześnie zmusi nas do jej 
przyjęcia. Nie po to dał nam wol-
ną wolę. On chce, aby od nas sa-
mych wyszła chęć przyjęcia tego 
daru, który otrzymujemy z Jego 
inicjatywy. 

Korci mnie, by nawiązać do 
słów z Księgi Powtórzonego Pra-
wa. „Kładę przed wami życie i 
śmierć, błogosławieństwo i prze-
kleństwo. Wybierajcie więc życie, 
abyście żyli wy i wasze potomstwo, 
miłując Pana, Boga swego, słucha-
jąc Jego głosu, lgnąc do Niego” ( 
Pwt 30, 19b-20a). Tylko pamiętaj-
cie, że wybór ten trzeba potwier-
dzać codziennie.

Wybór sam w sobie jest prosty. 
Niestety potwierdzanie go już nie 
tak bardzo.

Ks. Grzegorz Podlaski

Pod koniec II wojny świa-
towej amerykański samolot 
wojskowy lecąc nad Nową 
Gwineą rozbił się w dziewi-
czym rejonie zamieszkałym 
przez prehistoryczne ple-
mię… Tak zaczyna się pory-
wająca książka MITCHELLA 
ZUCKOFFA „UWIĘZIENI 
W RAJU. Katastrofa samolo-
tu nad krainą kanibali”.

Do sięgnięcia po tę książkę 
zachęca fakt, iż jest to histo-
ria prawdziwa. Z grupy kil-
kunastu amerykańskich pa-
sażerów ratuje się zaledwie 
troje: pani kapral, porucznik 
i sierżant. Dwoje z nich ma 
bardzo poważne obrażenia. 
Brakuje im jakichkolwiek le-
karstw i opatrunków, do je-
dzenia mają tylko landryny, 
przemieszczają się po stro-
mym i błotnistym terenie, by 
w końcu dotrzeć na polanę, 
gdzie spotykają groźnie wy-
glądających tubylców. 

Nie zdają sobie sprawy 
z tego, że w tej dżungli za-
mieszkują dzikie plemiona, 
które jeszcze nigdy nie wi-
działy białego człowieka. Ple-
miona, których znakiem roz-
poznawczym są nosy przebi-
jane kośćmi, a główne zasa-
dy to chaos i śmierć. W ta-
kiej  atmosferze człowiek nie 
zawsze panuje nad sobą. My-
śli tylko o tym jak przetrwać. 
Ta książka opowiada właśnie 
o przetrwaniu, wielkiej przy-
godzie jaka spotkała niespo-
dziewających się niczego roz-
bitków i niesamowitej akcji 
ratunkowej, która wstrząsnę-

ła całym światem. Autor Mit-
chell Zuckoff, znany dzienni-
karz, zdobywca m. in. Nagro-
dy Pulitzera za dziennikar-
stwo śledcze pisząc „Uwię-
zionych w raju” dotarł do 
materiałów prasowych i źró-
dłowych z tamtych lat, a tak-
że wciąż żyjących bohaterów 
opowieści, ich znajomych i 
rodzin. „Wykorzystał wywia-
dy, dokumenty U.S. Army, 
wspomnienia i dzienniki, 
zdjęcia i materiały filmowe, 
tworząc opowieść prawdzi-
wą w każdym calu”, czytamy 
na okładce książki. Widać, że 
historia go wciągnęła, a pisa-
nie o losach Margaret i jej to-
warzyszy sprawiło mu przy-
jemność. 

Ja „Uwięzionych w raju” 
szczerze polecam, nie tyl-
ko miłośnikom historii. To 
książka przygodowa, obycza-
jowa i podróżnicza.

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz 

Biblioteka poleca

„Prawdziwa opowieść o 
przetrwaniu, przygodzie i 
najbardziej nieprawdopo-
dobnej akcji ratunkowej 
podczas drugiej wojny świa-
towej”.
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Grażyna Jakutowicz, lat: 55, zmarła: 22.05.2013 r., pogrzeb: 
25.05.2013 r., pogrzeb odbędzie się o godz. 14:00 na cmentarzu 
w Nowogardzie

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Sukces SP  1 w Nowogardzie 
w miejsko-gminny konkursie 
czytelniczym !
9 maja 2013 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowogardzie, odbył się 
miejsko-gminny konkurs czytelniczy pod hasłem,, BAŚNIE RÓŻNYCH NARO-
DÓW’’. Konkurs był skierowany do uczniów klas  II i III.                             

 Celem konkursu było przede 
wszystkim rozwijanie zainte-
resowań czytelniczych u dzie-
ci oraz kształcenie umiejętności 
czytania ze zrozumieniem.

W zmaganiach konkursowych 
wzięły udział zespoły z 9 szkół 
naszej gminy. 

Szkołę Podstawową nr 1 w 
Nowogardzie reprezentowało 
troje uczniów:

- Dominika Lepczyńska z kla-
sy II a (opiekun W.Michalak)

- Hadi Yahfouf z klasy II c 
(opiekun B.Biniecka)

- Zuzia Kolasińska z klasy III a 
(opiekun A.Tracz)

Miło nam donieść, że cała 
trójka spisała się znakomicie.

Pierwsze miejsce w konkur-
sie w gminie zajął Hadi Yafouf, 
uczeń klasy II c. 

Na kolejnym miejscu wyróżnio-
no ex-aequo sześcioro uczniów, w 
tym Dominikę i Zuzię.

Gratulujemy naszym uczniom 

oraz ich opiekunom przygoto-
wujących ich do konkursu.

Inf. własna

 Udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom „

Zaczynając od przedszkola...
Przedszkole nr 1  w dniach 

od 6 maja do 17 maja bra-
ło udział w akcji  "Cała Pol-
ska czyta dzieciom". Codzien-
nie przez 20 minut   nauczy-
cielki we wszystkich  grupach, 
czytały dzieciom podczas po-
obiedniego relaksu oraz wyko-
rzystując inne chwile w ciągu 
dnia, aby ukazać przedszkola-
kom  walory  i  korzyści płyną-
ce z książek.  Czytanie dziecku, 
to  najskuteczniejszy sposób 
wychowania człowieka z wy-
obraźnią, samodzielnie myślą-
cego i mądrego, który będzie 
umiał sobie radzić ze zmiana-
mi w życiu.

Zaszczepiona w dzieciństwie 
pasja do książek i czytania jest 
witaminą dla psychiki i umysłu 
dziecka. Dlatego bardzo waż-
ną sprawą jest włączenie ro-
dziców do głośnego czytania. 
W grupie dzieci 5 – letnich,  
mama naszego wychowanka 
Oliwiera Skubały, przeczytała 
przedszkolakom bajkę o „We-
sołej Ludwiczce” - A. Świersz-
czyńskiej

  W najmłodszych grupach 

książki były czytane przez  za-
proszonych gości: ucznia ze 
Szkoły Podstawowej nr 3 - Ja-
kuba Kazubę, praktykantki i 
panie z innych grup.

  Dzieci  6-letnie  odwiedzi-
ły Bibliotekę, gdzie usłyszały 
opowiadanie  ”Kłopoty Jeżyka” 
i wykonały pracę plastyczną 
związaną z tekstem. Natomiast 
w Szkole Podstawowej nr 3 w 
ramach  „Spotkania z książką” 

obejrzały przedstawienie przy-
gotowane przez starsze klasy 
związane z szanowaniem ksią-
żek.

   Od najmłodszych lat dba-
my, by dzieci wyrosły na wy-
kształconych, kulturalnych, 
mądrych i dobrych ludzi wy-
chowując je w miłości do ksią-
żek.

Jolanta Jackowiak

Trzechel   
ma swoje święto
Gdy kończy się zima i słońce coraz wyżej wspina się nad 
widnokrąg, wszyscy mieszkańcy – dzieci i dorośli, którzy 
nie zapomnieli, że byli kiedyś dziećmi, codziennie pa-
trzą na stojący pośrodku wsi tuż przy kościele, słup ener-
getyczny na którym jest gniazdo. Czekamy, aż pojawi się 
na nim znajomy widok. Nasz Bocian. 

Bo tak naprawdę dopie-
ro wtedy świat wokół zaczyna 
się zmieniać. Na drzewach po-
jawiają się liście, w ogrodach 
kwiaty, na polach zboże, a świe-
ża zielona trawa zakrywa to, co 
brzydkie i niedoskonałe. Dlate-
go naszego wiernego przyjacie-
la, który pokonuje szmat drogi, 
by przynieść nam te zmiany – 
zmiany na lepsze, postanowili-
śmy uczcić. Stąd właśnie Święto 
Bociana.

Pierwsze, historyczne, odbyło 
się 18 maja w Świetlicy Wiejskiej 
w Trzechlu przy udziale wspa-
niałych Gości. Rozpoczął je p. 
Marek Hajzer, leśnik i ornitolog 
z Nowogardu. Jego ciekawa pre-
zentacja pozwoliła nam poznać 
kilka tajemnic z życia bocianów, 
i rozwiać  dotyczące nich 

mity. Trzechelskie dzieci już 
wiedzą, że nie przyniosły ich 
bociany, bo z Afryki Południo-
wej raczej nie dałyby rady, że nie 
przepadają one za żabami  i, że 
Polska jest ich ulubionym kra-
jem.

 Dzieciaki po wykładzie otrzy-
mały ufundowane przez Nad-
leśnictwo Nowogard kolorowe 
książeczki o życiu boćków  i o 
zasadach wędrowania po lesie.

  Święto było doskonałą oka-
zją do zaprezentowania wyko-
nanych podczas ferii zimowych 
przez dzieci i dorosłych prac z 
warsztatów ,,Jak nasze prabab-
cie zdobiły swoje chaty – wyci-
nanki ludowe” oraz ,, Na szkle 
malowane – tradycyjne malo-
wanie na szkle”. Wszystkie dzie-
ła wspaniale prezentowały się w 
gablotach, a rodzice z dumą po-
dziwiali prace swych pociech. 
Każdy uczestnik otrzymał dy-
plom i został nagrodzony bra-
wami. Zaprezentowano rów-
nież efekty działań uczestniczek 
warsztatów ,,Wiklina w wiejskiej 
zagrodzie” zorganizowanych 
przez Stowarzyszenie Przysta-
nek Trzechel w ramach realiza-

cji zadania gminnego Ochrona 
środowiska i edukacja ekologicz-
na. Podczas warsztatów, panie 
wspaniale wyplotły elementy 
ozdobne wokół świetlicy, upięk-
szając jej otoczenie.

  Po prezentacji prac i wręcze-
niu dyplomów oraz certyfikatów 
nadszedł czas na gwóźdź pro-
gramu -

występy zespołów ,,Weso-
ła Ferajna”  oraz  ,,Błyskawicz-
ki”. Rozpoczęły dziewczęta z 
„Błyskawiczek”, a zaśpiewały 
tak, że niejednej pani łza się w 
oku zakręciła, na wspomnienie 
lat młodości. Zaś miejscowym 
kawalerom, aż kaptury z głów 
opadły na widok takich panien. 
Szczególnie podziękowania na-
leżą się za piosenkę o bocianie 
przygotowaną specjalnie na na-
sze święto.

„Wesoła Ferajna” występując 
już po raz kolejny w naszej świe-
tlicy udowodniła, jak ważne jest 
to co robi. Kontakt z żywą mu-
zyką, z tradycyjnym tekstem, z 
pięknym wykonaniem, daje lu-
dziom niesamowitą radość i 
emocje, które długo się pamięta. 
Za to, że zechcieli do nas przyje-
chać i swym występem uświet-
nić nasze święto, serdecznie 
dziękujemy.

  Dziękujemy również wszyst-
kim mieszkańcom, którzy po-
magali to wydarzenie zorganizo-
wać, przygotowywali wystawy, 
poczęstunek dla gości, sprzątali 
i kosili trawę – bez nich Święto 
Bociana nie odbyłoby się.

Inf. własna
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Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie
ul. Warszawska 14, tel. 91 391 03 78, pn.-pt. 09:00-17:30 sob. 10:00-13:00

Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA
tel. 504 872 700   
Z DOWOZEM DO KLIENTA

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

NOWOGARD
ul. Zielona 1

tel. +48 91 392 02 21

Spacerkiem po hotelu
panorama 3D

www.nowogard-hotel.pl

Rosół z makaronem własnego wyrobu
DANIA MIĘSNE DO WYBORU
- karkówka w sosie
- de voille
- kotlet schabowy
- kotlet drobiowy
- pierś drobiowa z grila
- kieszonka schabowa
- roladka drobiowa w sobie

DODATKI
- ziemniaki
- zestaw surówek
- kompot
- ciasto
- kawa lub herbata

CENA CAŁKOWITA ZESTAWU 25 zł
lub zestaw według indywidualnego zamówienia

PROPOZYCJA DAŃ OKOLICZNOŚCIOWYCH
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Rozmowa z panią Agnieszką na Dzień Matki

...urodziłam się, by być mamą...
 „Byłaś mi mamo świata obrazem, odbitym w sercu moim maleńkim, byłaś nadzieją, byłaś wytrwaniem, byłaś czymś wielkim, czymś niemal świę-
tym...”  Tak śpiewał przed laty o mamie i do mam Kazimierz Kowalski. W tych  dniach  tj. 26.05, mamy  będą obchodziły swoje święto.  Z tej okazji roz-
mawiamy z osobą dla której macierzyństwo bycie matką  stało się najważniejszym zajęciem. Pani  Agnieszka  - to z nią rozmawiamy - jest bowiem matką  
sześciorga dzieci: trzyletniego Ignasia, sześcioletniego Antosia, dwunastoletniej Gabrysi, trzynastoletniej Oli, piętnastoletniego Karola i najstar-
szej siedemnastoletniej Martyny.  

 Dziennik Nowogardzki: Pani 
Agnieszko, 26 maja w kalenda-
rzu będziemy mieli obchodzone 
jedno z najpiękniejszych świąt - 
Dzień Matki. Dlatego zapytam 
panią, czy trudno jest dziś być 
matką w tak licznej rodzinie?

Agnieszka Grabowska - Ła-
bęcka - Dziś jest  niełatwo być  
mamą. A dlaczego? Bo jest np. co-
raz trudniej utrzymać i wyżywić 
dzieci szczególnie, gdy jest ich wie-
le i  mimo, że są jak moje grzeczne, 
i chcą się jak najlepiej uczyć, to jest 
bardzo ciężko. Przykładem tego 
jest moja najstarsza córka Mar-
tyna, która chce się uczyć w szkole 
wojskowej, na którą  jednak mnie 
nie stać. Ale  córka też myśli o bio-
logii genetycznej.  A  nasz Antoś, 
który jest dzieckiem specjalnej tro-
ski, gdyż choruje na Zespół Daw-
na,  wymaga szczególnej  opieki, w 
której musimy zadbać dosłownie 
o wszystko co jest mu niezbędne. 
Począwszy od przypilnowania, by 
zjadł i nie zadławił się gdyż jego 
krtań jest nieco inaczej zbudowa-
na niż u dziecka zdrowego, a skoń-
czywszy na jego edukacji, która 
przy tej chorobie nie jest łatwa do 
realizowania. Lekarze niestety nie 
dawali Antosiowi wielkich szans 
na normalne życie, gdyż mówili, 
że będzie tylko leżał i uśmiechał 
się, mrugał oczami, ale los był bar-
dziej łaskawy, bo mój synek jest 
dziś uśmiechnięty i mam wraże-
nie, że zna go w Nowogardzie wie-
le osób. Co do innych spraw to, 
jako matka noszę w sobie ciągłą 
nadzieję nie dla siebie, lecz mo-
ich dzieci, że uda się zapewnić  im 
jak najlepsze życie i być może nie 
martwić się, że nie będę miała co 
im dać do zjedzenia, bo cóż bywa-
ją dzisiaj  i takie  dni. Ale jak jest 
tak źle,  to jednak wtedy przycho-
dzą z pomocą  inni - moja mama, 
znajomi, pastor Cezary, Opieka 
Społeczna i Caritas. W „naszym” 
domu każda chwila jest inna i na-
prawdę nie można się tu nudzić. 
Bo np. Gabrysia rozbiła sobie czo-
ło, Antoś coś zrobił tam jeszcze in-

nego...A ja nagle źle się poczułam 
i musiałam iść do szpitala, wów-
czas moje obowiązki przejmuje 
Martynka, która musi uprać, ugo-
tować, zetrzeć podłogę i jeszcze za-
jąć się Ignasiem i Antosiem, co na 
pewno nie jest łatwe. Niestety nie 
mamy własnego mieszkania, co 
jest dużym utrudnieniem i szcze-
rze mówiąc mam już coraz mniej 
nadziei w sobie, że je dostanę od 
Gminy, mimo, że tyle razy zwra-
całam się z prośbą do pana burmi-
strza, ale jak na razie bez żadnego 
efektu. Jedno co nam potrzeba, to 
własnego kąta, bo przecież jest le-
piej płacić za swoje niż wynajęte. 
Nasze dzieci są czyste i zadbane, 
ale jest nam bardzo ciężko, bo cóż 

mamy pieniążków niewiele,  mu-
simy  je bardzo oszczędnie rozdy-
sponować. Musi starczyć na opła-
tę i jedzenie. Pozostają jeszcze bar-
dzo drogie leki dla Antka. (smutek 
w oczach), jako matka bardzo to 
przeżywam, bo czasami w portfelu 
jest przysłowiowe „zero” 

Ale jak widzę pani się nie 
poddaje. Jest takie przekonanie, 
że tata to od dziecka wymaga, a 
mama właśnie przytula i pocie-
sza. Czy pani to potwierdza? 

Tak, nie można się poddawać i 
należy wierzyć, że kiedyś będzie 
lepiej. Mój obecny partner jest oj-
cem dwójki dzieci młodszych, ale 
traktuje tą pozostałą czwórkę jak 
swoje własne i to jego wymaga-
nie jest raczej dobrym poucza-
niem, gdyż interesuje się tym, co 
się dzieje u każdego z nich i w swój 
sposób raz na jakiś czas w kuchni 
przeprowadza w miarę możliwo-
ści swoje rozmowy, które  to roz-
mowy dzieci bardzo lubią. Dzieci 
szanują Andrzeja i kochają go jak 

własnego ojca, nie mówią do nie-
go wujku, lecz tato. On je kocha 
zaś  jak swoje i wychowuje je ra-
zem ze mną najlepiej jak potrafi. 
A ja? pewnie, że przytulam każde 
z nich, a w szczególności gdy jest 
jakiś problem i jest któreś dziecko 
smutne. Jestem matką i muszę za-
wsze dla nich znaleźć czas. Takie 
przytulenie czy rozmowa powodu-
je również, że nasze dzieci nie są 
skryte i nie uciekają od nas. Moje 
dzieci lubią się do mnie przytu-
lać, ale taką wybijającą się istot-
ką w naszej rodzinie jest Gabry-
sia, która  to uwielbia . Wynika to 
z jej delikatnej wrażliwości, którą 
nosi w sobie.  Kończąc staramy się 
wsłuchiwać w nasze dzieci, bo to 

jest jedna z ważniejszych czynno-
ści rodzica.

Daje pani swoją postawą do-
wód, jak mama wielodzietnej 
rodziny może poprawnie  funk-
cjonować? 

Rodzina wielodzietna nie ozna-
cza rodziny, gdzie jest tylko alko-
hol i występuje patologia. To jest 
absolutnie nieprawda. Jak pan wi-
dzi można mieć szóstkę dzieci i 
mieć wszystko pod  kontrolą rodzi-
cielską, w której nie zabraknie tak-
że  dobrego słowa, opieki. Dzieci 
trzeba dostrzegać i kochać, bo one 
to wyczuwają. Kończąc powiem 
bardzo prosto, że jedno dziecko 
dla matki, to jedno szczęście, a sze-
ścioro dzieci, to sześć szczęść...

Nietrudno sobie wyobrazić, że 
zakupy w przypadku tak licznej 
rodziny wyglądają dość niety-
powo, ze względu na ogrom ar-
tykułów, które trzeba nabyć aby 
starczyło dla wszystkich. Dlate-
go zapytam, jak dużo pani musi 
kupić żywności, by wszyscy byli 

nakarmieni, czy wśród tych za-
kupów są może jakieś specjalne, 
te które pani dzieci lubią najbar-
dziej? 

Powiem, że bardzo dużo wyda-
jemy na jedzenie. Muszę chodzić 
co drugi dzień na większe zaku-
py. Co do konkretnych liczb, to w 
ciągu jednego dnia „idą” 3 bochen-
ki chleba i około 15 bułek, ale nie 
jemy przecież tylko samego pie-
czywa, bo zdarza się również bar-
dzo duża pizza, którą sama  przy-
gotowuję oraz zapiekanki i inne 
normalne obiady, albo z dwóch 
dań lub jednego. Co do pieniąż-
ków, to wydając 100 zł, kwota ta 
wystarcza mi na podstawowe ar-
tykuły? Czasami również zdarza-
ją się np. danonki, które uwielbia 
szczególnie Ignaś, ale na nie, cóż 
nie zawsze są pieniążki. Niestety 
inny problem z żywieniem mamy 
z Antosiem, który z racji choroby 
nie może jeść wszystkiego i jest na 
specjalnej diecie, która opiera się 
na artykułach pszennych. Co do 
obiadu, to bardzo lubię gotować 
im zupę, a w szczególności barszcz 
biały, który gotuję w garnku 5 li-
trowym, ale zdarzają się krokiety 
oraz bigos i jeszcze pomidorowa z 
makaronem.  Bardzo też lubię, gdy 
wszyscy jesteśmy przy jednym sto-
le w niedzielę. Wówczas kuchnia 
pracuje na tzw. ”wysokich obro-
tach”, bo wszystkiego  trzeba ugo-
tować sporo. Ziemniaki, surówka 
czy jakaś sztuka mięsa, czy kotlet 
- jest tego wiele. Ale przychodzą 
czasami również i takie dni, że jest 
dość ciężko  z pieniążkami, wów-
czas pozostaje ryż z jabłkami i cy-
namonem, makaron z sosem, któ-

re dostajemy z darów, czy to od Pa-
stora czy Caritas. Niestety w naszej 
rodzinie pracuje tylko mój partner, 
a ja dostaję pieniążki z Opieki. Co 
do kwoty  otrzymywanej, to nie  
chciałabym o tym mówić, ale jest 
ona na tyle mała, że naprawdę po 
zapłaceniu rachunków za miesz-
kanie i leki, które są bardzo drogie, 
zostaje jej tylko symbolicznie. 

A jak to jest rano,  gdy szykuje 
pani śniadanie i bułki do szko-
ły, a także próbuje postawić na 
nogi wszystkie dzieciaki, i jesz-
cze poranna toaleta, to musi być  
niemałe zamieszanie? 

To, Ja najczęściej budzę dzie-
ci, gdyż Andrzej wychodzi bar-
dzo wcześnie, bo z samego rana 
do pracy. W pierwszej kolejności 
jest Antoś, bo przed godz. 7:00 ma 
busa do swojej szkoły w Radowie, 
do której musi dojeżdżać. Następ-
nie jest Martynka, bo musi go za-
prowadzić na busa i dalej już są 
inne dzieci. Po czym idę do kuch-
ni i przyrządzam śniadanie. Pozo-
staje już następnie, tylko późnej, 
wyjście dzieci do szkoły, które koń-
czy się mniej więcej ok. godz.15:00. 
Muszę też  wszystko dopilnować i 
sprawdzić czy mają spakowane 
tornistry itp. Dodatkowo jedno z 
dzieci jest cukrzykiem, toteż muszę 
je szczególnie kontrolować i przy-
pilnować, by miało co potrzeba. 

Kończąc, jakie ma pani jako 
mama, marzenia? 

Żyć zdrowo i mieć zdrową, ra-
dosną rodzinę, otoczoną miło-
ścią i szacunkiem. Mieć również 
dla nich środki na godziwe życie 
i... Może jeszcze książki do nauki, 
które w obecnym czasie są naj-
ważniejszym wydatkiem, na któ-
ry muszą znaleźć się pieniądze, bo 
mimo, że nadchodzą wakacje, to 
wrzesień nadejdzie bardzo prędko. 
Podsumowując chciałabym powie-
dzieć, że chyba urodziłam się, by 
być mamą i jest to dla mnie szcze-
gólna funkcja, którą zwyczajnie 
uwielbiam. Dlatego życzę Wszyst-
kim Mamom w dniu nadchodzą-
cego ich święta, wszystkiego naj-
lepszego oraz jak najmniej trosk.

Redakcja także składa pani 
Agnieszce, a na jej ręce Wszyst-
kim Mamom życzenia, tej  nie-
zastąpionej radości, która pły-
nie z daru macierzyństwa i po-
ciechy z wdzięcznych dzieci.

Rozmawiał: 
Jarek Bzowy 

Rodzina dla pani Agnieszki jest najważniejsza na świecie

Pani Agnieszka z Ignasiem ma zawsze o 
czym rozmawiać

Agnieszka Grabowska-Łabęcka
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A jednak można …

Bezpłatny oddział przedszkolny w Nowogardzie!
Od 01.05 br. Zielone Przedszkole przy ul. Zielonej rozpoczęło realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  pn. „A JA WOLĘ ZIELONE PRZEDSZKOLE”. W ramach działania, od 1 września w 
placówce zostanie uruchomiony bezpłatny Oddział Integracyjny dla 16 dzieci. O szczegółach projektu rozmawiamy z dyrektorem pla-
cówki, Janem Kopycińskim.  

Dziennik Nowogardzki: Pa-
nie Dyrektorze w maju br. ru-
szyła rekrutacja do Oddzia-
łu Integracyjnego Zielonego 
Przedszkola w ramach pro-
jektu „A JA WOLĘ ZIELO-
NE PRZEDSZKOLE”. Co jest 
głównym celem projektu?

Jan Kopyciński: Główne 
cele projektu to zwiększenie 
szans edukacyjnych i rozwo-
jowych dzieci, czyli przygoto-
wanie ich do bezpiecznego i 
śmiałego wkroczenia do szko-
ły, budzenie talentów i cieka-
wości świata, uruchomienie i 
działanie Oddziału Integracyj-
nego, czyli miejsca, w którym 
razem uczyć i bawić się będą 
dzieci pełnosprawne i niepeł-
nosprawne, łamanie barier i 
stereotypów, nauka tolerancji 
i szacunku dla drugiego czło-
wieka.

DN - Z informacji jakie 
można uzyskać w sekretaria-
cie oraz umieszczonych na 
stronie internetowej przed-
szkola można dowiedzieć się, 
że pobyt dzieci w przedszko-
lu będzie bezpłatny i współfi-
nansowany ze środków unij-
nych.

JK - Rzeczywiście to prawda. 
Od 01.05 br. Zielone Przed-
szkole rozpoczęło realizację 
projektu współfinansowane-
go ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego  pn. „A 
JA WOLĘ ZIELONE PRZED-
SZKOLE”.  

W 2012 r. odpowiadając na 
zgłaszane przez rodziców dzie-
ci niepełnosprawnych pytania, 
czy mamy w przedszkolu moż-
liwość zapewnienia ich pocie-
chom specjalistycznej opieki, 
podjęliśmy próbę pozyskania 
zewnętrznych środków finan-
sowych na utworzenie i uru-
chomienie grupy przedszkol-
nej, w której uczyć się i ba-
wić będą  razem dzieci pełno-
sprawne i niepełnosprawne. 
Przygotowaliśmy projekt, sta-
nęliśmy do konkursu ogłoszo-
nego przez Wojewódzki Urząd 
Pracy w Szczecinie i uzyskali-
śmy ponad 900.00 tysięcy zło-
tych na stworzenie i działanie 
bezpłatnego Oddziału Integra-
cyjnego w naszym przedszko-
lu. Rodzice dzieci uczestni-

czących w projekcie nie będą 
ponosić żadnych opłat z tytu-
łu czesnego, za wyżywienie, 
za pomoce dydaktyczne, wy-
cieczki, zajęcia dodatkowe, a 
także rehabilitacyjne i terapeu-
tyczne.

DN - To bardzo dużo pie-
niędzy. Co planujecie? Ile 
dzieci będzie mogło uczęsz-
czać do Oddziału Integracyj-
nego?

JK - Realizacja projektu za-
planowana została na okres od 
01.05.2013 r. do 31.08.2015r., 
czyli pełne dwa lata pobytu 

dzieci w przedszkolu. Do Od-
działu Integracyjnego uczęsz-
czać będzie 16 dzieci, 12 dzie-
ci pełnosprawnych i 4 dzie-
ci niepełnosprawnych, miesz-
kających na terenie gmin No-
wogard i Osina. Zajęcia opie-
kuńczo-wychowawczo-dy-
daktyczne rozpoczynamy od 
01.09.2013 r. W Oddziale re-
alizowane będą zajęcia podsta-
wowe zgodnie z podstawą pro-
gramową Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej, jak i uzupeł-
niające takie jak: umuzykal-
nienie, język angielski, infor-
matyka. Planujemy wyjścia na 
spektakle teatralne, koncerty, 
imprezy plenerowe. 

Obecnie uruchomiliśmy I 
etap rekrutacji i czekamy na 
dokumenty zgłoszeniowe do 
06.06 br. 

DN - Czy każdy rodzic, 
który ma dziecko w wieku 
przedszkolnym może składać 
dokumenty?

JK - Projekt skierowany jest 
do dzieci w wieku przedszkol-
nym, które dotychczas nie 

uczęszczały do przedszkola, w 
wieku od 3 do 5 lat mieszka-
jących na terenie gmin Nowo-

gard i Osina, jednak w szcze-
gólny sposób traktujemy 3 lat-
ki (dzieci urodzone w 2010r). 
Chcielibyśmy, aby przede 
wszystkim to one uczestniczy-
ły w zajęciach Oddziału In-
tegracyjnego. Dla nich pobyt 
w przedszkolu rzeczywiście 
trwałby 2 pełne cykle eduka-

cyjne. Szczególnie zapraszamy 
dzieci niepełnosprawne! 

Bardzo proszę o zapoznanie 
się z regulaminem rekrutacji, 
który jest wywieszony na ta-
blicy ogłoszeń w przedszko-
lu, jak również na stronie in-
ternetowej  www.przedszko-
le.zielona11.pl/biuro-projek-
tu/.Chciałbym zwrócić uwa-
gę na kryteria rekrutacji, gdyż 
to one decydują o pierwszeń-
stwie w zakwalifikowaniu do 
udziału w projekcie, czyli bez-
płatnego dla rodziców/opieku-
nów uczestnictwa dziecka w 
zajęciach przedszkolnych. Za-
uważmy, że najwięcej przyzna-
nych punktów będzie za wiek 

dziecka. Chcielibyśmy także 
pomóc między innymi rodzi-
nom wielodzietnym (3+), sa-
motnym rodzicom i opieku-
nom, osobom, które nie mogą 
podjąć zatrudnienia ze wzglę-
du na brak możliwości za-
pewnienia opieki nad dziec-
kiem. Dlatego raz jeszcze pro-

szę o dokładne zapoznanie się 
z warunkami rekrutacji, każdy 
zainteresowany będzie mógł 
określić jakie kryteria spełnia.

DN - Liczy Pan na duże za-
interesowanie ze strony ro-
dziców/opiekunów?

JK - Sadząc po pierwszych 
dniach przyjmowania doku-
mentów to myślę, że nie bę-
dzie kłopotu z pozyskaniem 
dzieci do Oddziału Integracyj-
nego przedszkola, choć do tej 
pory są jeszcze wolne miejsca, 
co wynika z wymogów stawia-
nych przez Unię Europejską 
(określona ilość dziewczynek 
i chłopców w oddziale, a tak-
że miejsca zamieszkania: mia-
sto - wieś)

DN - Wróćmy do działań. 
Zajęcia z dziećmi w przed-
szkolu rozpoczniecie od 
01.09., czym w takim razie 
zajmujecie się obecnie?

JK - Aby przyjąć dzieci do 
przedszkola, musimy przygo-
tować i wyposażyć dodatko-
wą salę przedszkolną, zakupić 
meble,  zabawki, pomoce dy-
daktyczne. Uruchamiamy od-
powiednie procedury, rozpo-
czynamy pracę. Mamy na to 
ok. 3 miesiące.  Bardzo dużym 
wyzwaniem jest organizacja i 
wyposażenie placu zabaw do-
stosowanego do potrzeb dzie-
ci niepełnosprawnych. Czeka-
ją nas miłe zakupy np. lokomo-
tywy z ławeczką i wagonikami, 
karuzeli huśtawki, zjeżdżalni, 
itp. oraz ogrom prac przygo-
towawczych i inwestycyjnych. 
Ale na 01.09. będziemy gotowi. 

Redakcja
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„Święto Polskiej Niezapominajki” w  Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym

„Nie zapominajmy dbać o przyrodę”
Dnia 14 maja 2013 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym, obchodziliśmy po raz pierwszy „Święto Polskiej Niezapo-
minajki” pod hasłem  „Nie zapominajmy dbać o przyrodę”. Dzień upłynął miło i przyjemnie. 

Wszędzie było niezapo-
minajkowo, ponieważ każdy 
uczestnik ubrał się w coś nie-
bieskiego. Gościem specjal-
nym była pani Ewa Durska, 
nasze absolwentka, Mistrzyni 
Paraolimpijska. Imprezę roz-
poczęliśmy krótką historią o 
polskiej niezapominajce. Na-
stępnie uczniowie naszego 
ośrodka mieli okazję wykazać 
się w zawodach sportowych 
przygotowanych przez nauczy-
cieli wychowania fizycznego.

Nasi zawodnicy byli dopin-
gowani przez grono pedago-
giczne, swoich kolegów oraz p. 
Ewę Durską. Po zabawie spor-
towej nasz Gość (nasza mi-
strzyni). Zaprezentowała tech-
nikę pchnięcia kulą, a następ-
nie dokonała uroczystego za-
wieszenia szalika w szkolnej 
gablocie z pucharami.

Pani Ewa Durska pokazała 
również swój ostatni złoty me-
dal z 2012 roku z Paraolimpia-
dy w Londynie. Nasi ucznio-
wie ustawili się w bardzo dłu-
giej kolejce po autograf mi-
strzyni.

Drugą część naszej nieza-
pominajkowej imprezy wy-
pełniły konkursy ekologicz-
ne, które odbyły się w dwóch 

etapach. Było również wyko-
nanie plakatu, niecodzien-
na moda ekologiczna, rzuty 
plastikowymi zakrętkami do 
celu, szacowanie ilości baterii 
oraz ekologicznych zagadek. 
Nasi najmłodsi uczniowie 
pod kierunkiem swoich wy-
chowawców zaśpiewali wio-
senną piosenkę pt. „Kle, kle 
boćku”. Przez dwa tygodnie 
wszystkie klasy w naszym 
ośrodku zbierały nakrętki i 
baterie. Inicjatywa zbierania 
plastikowych nakrętek mia-
ła na celu wspieranie zaku-
pu wózków inwalidzkich dla 
dzieci niepełnosprawnych  
ruchowo. Po zakończeniu za-

wodów sportowych i konkur-
sów ekologicznych nasz gość 
specjalny p. Ewa Durska, wrę-
czyła  nagrody główne zaku-
pione przez Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Szcze-
cinie oraz Towarzystwo Eko-
logiczno – Społeczne „Wolę 
być”. Dyplomy otrzymał każ-
dy  przedstawiciel klasy. 

Piękna słoneczna pogoda 
pozwoliła na chwilę relaksu 
przy muzyce i grillu. Na koniec 

spotkania, dzieci otrzymały 
słodki poczęstunek w posta-
ci lodów ufundowanych przez 
Firmę Handlowo – Usługową 
Krystyna Sachryń  „LODOS” z 
Nowogardu.

Wszystkim sponsorom, któ-
rzy przyczynili się do tego, że 
święto „Polskiej Niezapomi-
najki” w naszym ośrodku zo-
stanie na długo w pamięci, ser-
decznie dziękujemy.

Inf. własna 

Szkoła Podstawowa nr 3  

X  edycja  Parków Narodowych Polski  rozstrzygnięta
Dnia 17.05.2013 r. w SP nr 3, odbyła się już X edycja konkursu przyrodniczego pt.:” Parki Narodowe Polski”. Tegoroczna edycja doty-
czyła parków narodowych leżących w pasie wyżyn (Roztoczański PN, Ojcowski PN, Świętokrzyski PN). Zwycięzcami tegorocznej edycji 
konkursu okazali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Strzelewie. 

Celem tego konkursu jest 
przede wszystkim populary-
zacja wiedzy na temat ochro-
ny przyrody w Polsce, pozna-
nie bogactwa roślin i zwie-
rząt, ale także odkrywanie za-
chowanych pamiątek historii 
tych obszarów. Do konkursu 
przystąpiło 8 szkół podstawo-
wych z:  Żabowa, Strzelewa, 
Orzechowa, Błotna, Długołę-
ki, SP nr 1, SP nr 2 i SP nr 3.  
Każdą szkołę reprezentowało 
dwóch uczniów, którzy musie-
li wykazać się przede wszyst-
kim umiejętnością pracy z 
mapą, rozpoznawania rzad-
kich gatunków roślin i zwie-
rząt oraz elementów przyrody 
nieożywionej na zdjęciach, jak 
i bystrością w rozwiązywaniu 

krzyżówki. Wszystkie drużyny 
wykazały się ogromną wiedzą, 
ale różnica w punktacji, choć 
nie wielka, wyłoniła laureatów 
i wyróżnionych:

I miejsce drużyna ze Strze-
lewa

II miejsce drużyna z SP nr 1
III miejsce drużyna z Dłu-

gołęki
Wyróżnienie SP 3, SP Błot-

no, SP 2, SP Orzechowo, SP 
Żabowo.

Organizatorki konkursu 
Agnieszka Białczak i Bogu-
miła Olejnik gratulują wszyst-
kim drużynom przeogromnej 
wiedzy. Opiekunkom-  E. Ra-
pie, B. Piotrowskiej, D. Mary-
nowskiej, A. Płusa, J. Popiń-
skiej, R. Rucińskiej i G. Jac-

kowskiej bardzo dziękuje-
my za rzetelne przygotowanie 
uczniów do konkursu. Dodat-
kowe podziękowanie kieruje-
my do pani Ewy Kasprzyk oraz 
firmy państwa Waldemara i 
Barbary Pędziszczak za ufun-
dowanie słodkiego poczęstun-
ku dla uczestników konkursu 
i ich opiekunów, a Starostwu 
Powiatowemu, Dyrekcji SP 3, 
Radzie Rodziców z SP 3 oraz 
Justynie Kosmalskiej za ufun-
dowanie nagród książkowych 
i rzeczowych. Dodatkowo pani 
Joannie Krępa za to, że znala-
zła czas aby usiąść w komisji 
konkursowej. Konkurs cieszy 
się dużym powodzeniem i za-
tacza coraz szerszy krąg zain-
teresowanych najcenniejszy-

mi przyrodniczo obszarami w 
naszym kraju. Wpływa to na 
kształtowanie wśród uczest-
ników wrażliwości na pięk-
no przyrody oraz etycznej po-

stawy wobec rzadkich roślin 
i zwierząt nie spotykanych w 
naturze w naszym regionie. 

Agnieszka  Białczak 
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Bałtyk – Karkonosze Tour i Grand Prix Nowogardu

Kolarskie „święto” zakończone
Dużym sukcesem od strony sportowej, zakończył się środowy dzień z kolarstwem. Nowogard gościł zawodników z zawodowych grup 
kolarskich startujących w Międzynarodowym Wyścigu „Bałtyk – Karkonosze Tour”. Sporym zainteresowaniem cieszyła się impreza to-
warzysząca, czyli Grand Prix Nowogardu. Wszystko by było pięknie, gdyby nie wpadka podczas jazdy indywidualnej na czas...

W dniu 22 maja w Nowo-
gardzie odbył się III i IV etap 
słynnego wyścigu „Bałtyk – 
Karkonosze Tour”. W między-
czasie rozegrane zostały zawo-
dy o Grand Prix Nowogardu, 
w których wystąpili m.in. za-
wodnicy klubu LUKS Pano-
rama „Chrabąszcze” Nowo-
gard. Przed własną publiczno-
ścią nowogardzcy kolarze za-
prezentowali się zdecydowa-
nie lepiej niż w ubiegłym roku. 
Do Nowogardu zawitało wie-
lu znakomitych gości, na czele 
ze słynnym kolarzem urodzo-
nym w Nowogardzie- Zbignie-
wem Szczepkowskim. 

Zaczęli na ul. Bohaterów 
Warszawy

Całą zabawę punktualnie o 
godzinie 9:30 rozpoczęła jaz-
da indywidualna na czas. Był 
to III etap międzynarodowe-
go wyścigu i zarazem Memo-

riał im. Pawła Zugaja. Kola-
rze startowali z ul. Boh. War-
szawy (dokładniej kilkanaście 
metrów od pętli PKS) w 1 mi-
nutowych odstępach. No wła-
śnie... Niestety fatalnie usta-
wione „posterunki” na których 
policjanci pilnowali, aby żaden 
pojazd nie znalazł się na trasie 
wyścigu, spowodowały spore 
zamieszanie, które głośno było 
krytykowane przez zgroma-
dzoną publiczność. Kierowcy, 
którzy nie wiedzieli o wyścigu 
i kierujący się w stronę Dobrej, 
byli zawracani właśnie na znaj-
dującej się tuż przy linii startu 
pętli PKS. Z tym nie było pro-
blemu, dopóki nie zabłądził 
tam tir..., potem drugi i trzeci... 

Kierowca pojazdu miał trud-
ności z zawróceniem, przez co 
stwarzał realne zagrożenie dla 
rozgrzewających się kolarzy i 
przerwał płynnie rozgrywane 

zawody. Nowogardzcy poli-
cjanci zamiast zapobiec takiej 
sytuacji przed wyścigiem- wo-
leli się uczyć na własnych błę-
dach i dopiero po około godzi-
nie, samochody kierujące się 
w stronę SP nr 3, były zawra-
cane już przy Biedronce. Szko-
da, że nowogardzka policja 
nie ma sobie nic do zarzuce-
nia, co można wywnioskować 
z następującego oświadczenia: 
„Nad bezpieczeństwem uczest-
niczących w wyścigu zawod-
ników czuwało 130 munduro-
wych. […] Prawidłowe przy-
gotowanie, współpraca służb i 
właściwy nadzór nad całością 
działań doprowadziły do duże-
go uznania i słów podziękowa-

nia kierowanych przez organi-
zatorów do biorących udział w 
zabezpieczeniu funkcjonariu-
szy i zaprzyjaźnionych służb. 
Podczas trwania tego sportowe-
go widowiska, nie odnotowano 
żadnego przypadku zakłócenia 
porządku i bezpieczeństwa w 
ruchu drogowym. Kierowcom 
dziękujemy za wyrozumiałość 
podczas zawodów, związaną z 
utrudnieniami w ruchu drogo-
wym. ” - poinformowała mł. 
asp. Julita Filipczuk. 

Wracając do III etapu wy-
ścigu, rozgrywany był na dy-
stansie 28 km z półmetkiem 
w Dobrej. Najlepszy okazał się 
Kamil Gradek z BDC Marc-
Pol. Na drugim miejscu upla-
sował się Mateusz Taciak z 

grupy CCC Polsat Polkowi-
ce, a najniższy stopień podium 
padł łupem Bułgara- Nikoła-
ja Michajłowa, występującego 
w barwach CCC Polsat Polko-
wice. Zwycięzcę nagradzał Jan 
Zugaj, tuż przed rozpoczęciem 
IV etapu.

IV etap- dominacja „poma-
rańczowych” koszulek

Kolejny etap touru startował 
o godzinie 16:30 z ul. 15 Lu-
tego, kolarze kierowali się do 
Maszewa, następnie do Go-
leniowa by z powrotem wró-
cić do Nowogardu i rozegrać 
tam lotne premie oraz finisz. 
W sumie IV etap wynosił 106 
km. Zanim kolarze przystąpili 
do walki, przed publicznością 
zaprezentowała się grupa ta-
neczna z NDK – Flesz Dance 
II. Hip hopowe rytmy poparte 
świetną synchronizacją robiły 
wrażenie również na skoncen-
trowanych zawodowych ko-
larzach. Sygnał sędziego i ru-
szyli! Po tym, jak ostatni wóz 
techniczny opuścił Nowogard, 
organizatorzy rozegrali Grand 
Prix Nowogardu. Około godzi-
ny 18:40 do Nowogardu wró-
cili zawodnicy startujący w to-
urze i od razu dało się zauwa-
żyć, która grupa kolarska zda-
je się być najsilniejsza. Na pro-
wadzeniu wyłoniły się poma-
rańczowe koszulki, w których 
jeżdżą zawodnicy CCC Polsat 
Polkowice. Z czasem po każ-
dej lotnej premii do czołów-
ki przebijali się inni zawodni-
cy, jednak kolarze z CCC od-
dali jedynie najniższy stopień 
podium. Zwycięzcą czwartego 
etapu został Grzegorz Stępniak 
z CCC Polsat Polkowice, które-
mu przejechanie 106 km przy 

wietrznych warunkach zajęło 2 
godziny 11 minut i 51 sekund. 
Na drugim miejscu znalazł się 
jego klubowy kolega Bartło-
miej Matysiak, natomiast na 
trzecim miejscu uplasował się 
Błażej Janiaczyk z Banku BGŻ. 
Liderem wyścigu po 4 etapach 
jest Kamil Gradek z grupy 
BDC MarcPol Team I, który na 
koniec dekoracji przywdział 
żółtą koszulkę lidera. Na tym 
zakończył się III i IV etap roz-
grywany w Nowogardzie. W 
czwartek kolarze walczyli już 
w Zbąszynku (woj. lubuskie) w 
V etapie „Bałtyk – Karkonosze 
Tour”.

Grand Prix Nowogardu – 
Rośnie nam nowe pokolenie 
kolarzy!        

Zaraz po starcie IV etapu to-
uru, rozpoczęło się Grand Prix 
Nowogardu. Jako pierwsi ry-
walizowali kolarze w kategorii 
Masters. W sumie ścigało się 
11 zawodników, spośród któ-
rych najlepszym okazał się Da-
wid Wypych, który na co dzień 
reprezentuje włoski klub ASD 
Santambrogio. Na drugim 
miejscu uplasował się były ko-
larz „Chrabąszczy” o obecnie 
klubu KS JF Duet Goleniów- 
Michał Urtnowski, trzecie 
miejsce przypadło Franciszko-
wi Harbacewiczowi, również 
z goleniowskiego klubu KS JF 
Duet. Następnie wystartowa-
li najmłodsi, czyli żacy. W tej 
stawce dwóch nowogardzkich 
kolarzy mianowicie Jacek Fe-
cak i Hubert Grygowski. Ten 
wyścig wygrywa Dawid Sza-
liński z UKS Ratusz Golczewo, 
na drugim miejscu znalazła się 
Ewa Paczos z KS JF Duet Go-

III etap wyścigu Bałtyk Karkonosze Tour musiał zostać przerwany, ze względu na zagrożenie które stworzyła zabłąkana ciężarówka

Pokaz grupy tanecznej z NDK - Flesz Dance II, w tle kolarze rywalizujący w wyścigu Bałtyk - 
Karkonosze Tour W żółtej koszulce lidera, najlespzy po 4 etapach Kamil Gradek z BDC MarcPol Team.
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e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

leniów. Dużo radości nowo-
gardzkim kibicom dał występ 
Huberta Grygowskiego, któ-
ry zgarnął dwie nagrody - za 
trzecie miejsce w kategorii żak 
oraz puchar dla najmłodsze-
go kolarza Grand Prix. Hu-
bert Grygowski z przytupem 
zadebiutował w „Chrabąsz-
czach”, na torze ostatnio został 
liderem klasyfikacji general-
nej „Czwartków Na Torze” w 
swojej kategorii, w środę przed 
własną publicznością stanął na 
podium. Najliczniejsza grupa 
nowogardzkich zawodników 
walczyła w kategorii Młodzik 
+ Juniorka młodsza. Nasze 
miasto reprezentowali: Adam 
Salamon, Damian Teodor-
czyk, Mateusz Gliwka, Jakub i 
Damian Ubych oraz Piotr So-
wiński. Niestety w tej kategorii 
zabrakło „Chrabąszcza” na po-
dium. Największe szanse miał 
Piotr Sowiński, który zajął 4 
miejsce. Zwyciężył Jan Zalew-
ski z BOGO Szczecin, przed 
kolarzem UKS Ratusz Masze-
wo - Szymonem Łakomym i 
trzecim Wojciechem Ceniu-
chem z SSPS Piast Szczecin. 
W kategorii Junior + Kobiety 
nie wystąpił nikt z Nowogar-
du, w tej rywalizacji najlepszy 

był Tomasz Jarmowski z LUKS 
Baszta Golczewo. Drugie 
miejsce zajął Łukasz Gugliński 
również z Maszewa, natomiast 
trzeci był Patryk Caban z SSPS 
Piast Szczecin. Najwięcej ra-
dości miejscowym przyniósł 
start Remigiusza Komisarka, w 
kategorii Junior Młodszy + Ju-
niorka. Aż do ostatniego okrą-
żenia na prowadzeniu znaj-
dowała się dwójka Komisarek 
– Sławek z LKS POM Strzelce 
Krajewskie i jasnym było, że ci 
dwaj kolarze w ostatnim „kół-
ku” powalczą ze sobą o zwy-
cięstwo. Mocniejszym okazał 
się zawodnik gospodarzy, któ-
ry ostatnio sprawia sporo ra-
dości swojemu trenerowi Ry-
szardowi Posackiemu. Tuż za 
Remigiuszem Komisarkiem 
metę przekroczył Damian Sła-
wek, natomiast trzeci był Ka-
rol Zdarnowski z SSPS Piast 
Szczecin.

 
Słowem podsumowania     
Od strony sportowej, to była 

bardzo udana impreza dla 
miasta Nowogard. Jeśli cho-
dzi o organizację, poza wpad-
ką z III etapu- wszystko prze-
biegło bez zarzutów. Bardzo 
dobrze wydarzenie nagłośnił 

Podium w kategorii Junior młodszy- w środku Remigiusz Komisarek, z lewej Damian Sławek 
oraz z prawej strony trzecie miejsce- Karol Zdarnowski

NDK, za mikrofonem wyda-
rzenie poprowadził, jak zwy-
kle w formie, Tadeusz Łuka-
szewicz. Organizatorzy dzię-
kują w szczególności wszyst-
kim fundatorom nagród (lista 
przy artykule), oraz za pośred-
nictwem DN również służbom 
mundurowym oraz ratowni-
kom medycznym za pomoc. Z 
roku na rok Nowogard wypada 

lepiej, jednak pewnym jest, że 
gdyby takich wydarzeń miasto 
organizowało więcej, to naby-
te doświadczenie pomogłoby 
uniknąć wpadki takiej jak na 
ul. Boh. Warszawy. 

KR 

Lista fundatorów nagród:
Bogumiła Lisiewicz, Agniesz-

ka Pawik (firma HAGA), Piotr 
Golacik (Z.U.C. Nowogard), 
Zdzisław Labocha, Stanisław 
Brzost, Jerzy Brzost (firma ER-
JOT), Robert Czapla, Antoni 
Bielida, Jan Tandecki, Euge-
niusz Kozyra (AUMIX), Danu-
ta Rzetecka (firma PIER), Kry-
styna Bil (Zakład Zegarmi-
strzowski), Marcin Nieradka. 

Na zdjęciu (w środku) najmłodszy uczestnik Grand Prix Nowogardu- Hubert Grygowski, który przyjął nagrodę z rąk radnego Marcina Nieradki

Podium IV etapu, zwycięzca Grzegorz Stępniak (CCC Polsat Polkowice), 2 miejsce jego klubowy kolega Bartłomiej Matysiak oraz trzeci Błażej 
Janiaczyk z Bank BGŻ Team
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Szanowni Państwo 
Piszę książkę o obozach pracy istniejących w Polsce 

lat 1945 – 1956 (w obecnych jej granicach). Poszukuję 
kontaktu ze wszystkimi tymi, którzy byli tam więzieni. Czy 
to w obozach prowadzonych przez NKWD, czy też przez pol-
skich komunistów. Ludzi osadzonych w Centralnych Obo-
zach Pracy, jak i tzw. „dzikich”. Batalionach górniczych, czy 
też budowlanych. Poszukuję również funkcjonariuszy, któ-
rzy pełnili tam jakąkolwiek służbę. Bądź pracowników cywil-
nych. (np. lekarzy). Serdecznie dziękuję - Mateusz Wyrwich

Proszę o kontakt na numer telefonu : 607.157.109. Bądź na 
adres meilowy mw.reporter@neostrada.pl -

ŁADOWANiE KLiMATyZACJi 
i ODGRZyBiANiE
- czySzczeNIe tapIceRkI

Szyby samochodowe  
sprzedaż – montaż – naprawy

części * oleje * płyny 
Opony nowe używane - sprzedaż, wymiana

Zapraszamy

ul. Boh. Warszawy 4 (obok PZM) • NOWOGARD 
tel. 531 026 839, 796 061 284

www.autonowogard.pl

Zarząd Powiatu
podaje do publicznej wiadomości, że w budynku Staro-

stwa Powiatowego w Goleniowie przy ul. Dworcowej 1 oraz 
budynku byłego hotelu „Cisy” w Nowogardzie przy ul. Plac 
Wolności 9, na tablicy ogłoszeń została podana informa-
cja o przeznaczeniu, do oddania w najem pomieszczenie nr 
216, 218 i 219 o łącznej pow. 48,29 m², położone na II pię-
trze w budynku przy ulicy plac Wolności 9 w Nowogardzie 
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodar-
czej na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowego najemcy. Do-
datkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami (pokój 204) lub  
tel. (91) 471-02-39.

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Cisy” 
ul. Ks.J.Poniatowskiego 7a,  72-200 Nowogard

ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy  
na wymianę pokrycia dachowego:

- budynek przy ul. 15 lutego 12 w Nowogardzie
- budynek przy ul. 15 lutego 15a w Nowogardzie.

Szczegółowe informacje zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dostępnej 
w biurze Spółdzielni w cenie 10 zł.

Pisemne oferty zawierające: dane oferenta, oferowane składniki cenotwórcze, oświadczenie że 
oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń należy składać w biu-
rze Spółdzielni w terminie do dnia 10-06-2013r.

Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu  10-06-2013r. o godz. 12.05 
Zamawiający zastrzega sobie prawo:
- prowadzenie dodatkowych negocjacji
- odwołanie przetargu bez podania przyczyn
- swobodnego wyboru oferenta
Bliższych informacji o przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni w godz. 8.00-15.00 lub 

telefonicznie pod  nr 91 39 25 261.

Pomorzanin przegrywa z Odrzanką

Spadają w dół tabeli...
To miał być mecz, który dodałby nowogardzkim kibicom wiary, że ten zespół 
jest w stanie awansować. Porażka w Radziszewie 3:0 nie przekreśliła tych szans, 
jednak nowogardzcy piłkarze od dłuższego czasu sprawiają wrażenie, jakby ze-
szło z nich powietrze. W efekcie Pomorzanin spada na 4 miejsce i traci do lidera 
już 7 punktów... 

Odrzanka AN-MAR Radziszewo – Pomorzanin Nowogard 3:0 (0:0)
Skład: Mateusz Krupski – Michał Soska, Marcin Skórniewski, Natan Wnuczyński, Paweł Łuczak 

– Gracjan Wnuczyński, Maciej Dobrowolski, Dawid Langner, Adam Tomaszewski, Maciej Gołdyn – 
Krystian Miklas (c); zmiany: Dawid Kurek, Krzysztof Kieruzel.

Pomorzanin przystąpił do tego 
meczu bez Konrada Winczew-
skiego, którego na pozycji sto-
pera zastąpił Marcin Skórniew-
ski. Pierwsze 45 minut meczu w 
Radziszewie było wyrównane, 
drużyny nie chciały niepotrzeb-
nie się odkrywać i rzucać do ata-
ku. To Pomorzaninowi powinno 
bardziej zależeć na zwycięstwie i 
było to widać na boisku. Nieste-
ty mimo kilku okazji do przerwy 
Nowogardzianie nie zdołali zdo-
być bramki. Po zmianie stron było 
już tylko gorzej... Odrzanka obej-
muje prowadzenie po dośrodko-
waniu z rzutu rożnego. W polu 
karnym Pomorzanina powstaje 
spore zamieszanie na piątym me-
trze, gdzie największym sprytem 
wykazuje się piłkarz gospodarzy 
i wbija piłkę do bramki  strzeżo-
nej przez Krupskiego. Pomorza-
nin nie zdołał się jeszcze otrzą-
snąć po stracie pierwszego gola, 
a Odrzanka już podwyższyła stan 
meczu. Szybka kontra, dokład-
ne dośrodkowanie na pole karne 
i Mateusz Krupski ponownie jest 
bez szans. Nowogardzianie rzuca-
ją się do odrabiania strat i za spra-
wą Krystiana Miklasa, pojawiła 
się okazja na bramkę kontaktową. 
Napastnik Pomorzanina został 
brutalnie sfaulowany w polu kar-
nym, w efekcie „jedenastka” dla 

przyjezdnych i koniec sezonu dla 
popularnego „Małego”- gdyż po 
faulu Miklas nabawił się poważ-
nej kontuzji. Wracając do meczu - 
rzut karny to jeszcze nie gol, prze-
konał się o tym Maciej Gołdyn, 
który nie zdołał z jedenastu me-
trów pokonać golkipera gospoda-
rzy. Czas uciekał i na domiar złe-
go Odrzanka zdobywa trzeciego 
gola, ustalając tym samym wynik 
tego meczu. Choć piłkarze Po-
morzanina wciąż wierzą w to, że 
w przyszłym sezonie będą biegać 
po IV ligowych boiskach, to kibi-
ce nowogardzkiego klubu już nie 
bardzo... Nie ma co się dziwić. Za-
równo Odrzanka Radziszewo, jak 

i Świt Skolwin, prezentuje się na 
wiosnę zdecydowanie lepiej, je-
śli dodamy jeszcze Odrę Chojną, 
która przeskoczyła w tabeli Po-
morzanin - to można stwierdzić, 
że awans może zapewnić jedynie 
seria zwycięstw (a i tak trzeba li-
czyć na utratę punktów przez ry-
wali z góry tabeli). Piłkarze Po-
morzanina zagrają jeszcze 6 spo-
tkań, w najbliższą sobotę czeka 
ich mecz przed własną publicz-
nością z Klonem Krzęcin. Czy to 
ważny mecz? Po porażce w Radzi-
szewie, każdy mecz jest już ważny, 
oczywiście jeśli Pomorzanin chce 
awansować...                               KR

16 kolejka (zaległa):
Ehrle Dobra Szczecińska – Ina Ińsko 0:1
Zorza Dobrzany – Świt Skolwin  4:1
Unia Dolice – Iskierka Szcz.-Śmierdnica 1:1
Victoria Przecław – Klon Krzęcin  2:1
Morzycko Moryń – Stal Lipiany  3:2
Odra Chojna – Rega Trzebiatów  7:0
Odrzanka Radziszewo – Pomorzanin 3:0
Piast Chociwel – Polonia Płoty  5:0
25 kolejka:
Victoria Przecław – Ehrle Dobra Szcz. (25.05; 11:00)
Odra Chojna – Zorza Dobrzany  (25.05; 14:00)
Odrzanka Radziszewo – Ina Ińsko (25.05; 16:00)
Polonia Płoty – Iskierka Szcz.-Śmierd. (25.05; 16:00)
Pomorzanin Nowogard – Klon Krzęcin (25.05; 16:00)
Piast Chociwel – Świt Skolwin  (25.05; 17:00)
Morzycko Moryń – Unia Dolice  (25.05; 18:00)
Rega Trzebiatów – Stal Lipiany  (26.05; 11:00)
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Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

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

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

POSIADANY CERTYFIKAT JAKOŚCI
   NA DREWNO KONSTRUKCYJNE

Dom parterowy w stanie 
surowym zamkniętym, 
pełne uzbrojenie  130 m kw. 

+ garaż 36 m kw.
SPRZEDAM
605 548 164

SKUP ZBOŻA  
W REDLE

żyto, pszenżyto
szybka płatność

tel. 603 055 292

WARSZTAT SAMOCHODOWY

SZYBY SAMOCHODOWE

PLANDEKINA WYMIAR NA WYMIAR

Profesjonalna naprawa od A do Z

OSOBOWE, CIĘŻAROWE I MASZYNY

Geometria kół, naprawa zawieszenia,komputerowa diagnostyka pojazdu
naprawy blacharskie i lakierniczePrzegląd i naprawa klimatyzacji,

Ul. Nadtorowa 12
tel 91 39 20 131
kom 601860716

Ul. Kilińskiego 26
tel 91 39 25 627
kom 601897368

Sprzedaż, wymiana, naprawa. Wykonujemy usługi na zlecenie ubezpieczalni

Używane i nowe części do wszystkich marek samochodów

Plandeki do samochodów ciężarowych (łódki, firanki),przykrywające
stelaże, przegrody do hal, przyczepy ciągnikowe i samochodowe

UDZIELAMY GWARANCJI
NA WYKONANE USŁUGI

Sprzedam drewno 
kominkowe i opałowe

Transport
tel. 691 466 441

SPRZEDAM - WyKONAM
palety Euro,

przemysłowe i inne
tel. 885 493 471

DLA PAŃ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ 

z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia  

8 czerwca 2013r. organizuje wyjazd na badania mammogra-
ficzne do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publicz-

ny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godz. 8.30-14.00 tel. 91 
3921356 wew. 122, oraz u Lidii Bogus tel. 505393636 po godz. 
14-ej.

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam prezes Fundacji Lidia Bogus

Zapraszamy Panie rocznik 1963, ponieważ w tym roku po raz 
pierwszy nabyły uprawnienia do bezpłatnych badań mammo-
graficznych finansowanych z NFZ

Przeprosiny 
dla Natalii Marciniak 

za poniesioną
krzywdę.

   R.L.

Sezon motocrossowy 2013 już otwarty

Zacharewicz wygrywa na początek
W dniu 27 kwietnia 2013 roku w Rosówku, zawodnicy KM ”Cisy” Nowogard za-
inaugurowali swój sezon występując w III Rundzie Mistrzostw Strefy Polski Za-
chodniej. Natomiast 2 maja, w Nekli rywalizowali w I Rundzie Mistrzostw Stre-
fy Polskiej Zachodniej.

Po długo trwającej zimie, 
odbyły się pierwsze zawo-
dy motocrossowe. W dniu 27 
kwietnia w Rosówku (woj. Za-
chodniopomorskie) zawodni-
cy KM „Cisy” Nowogard za-
prezentowali się w III Run-
dzie Mistrzostw Strefy Polski 
Zachodniej. Na tor zjechało 
wielu zawodników z całej Pol-
ski, spragnionych rywalizacji. 
Nowogardzcy zawodnicy po-
kazali swoje umiejętności na 
wysokim poziomie, prezentu-
jąc swoją formę po okresie zi-
mowym. W klasie kobiet wy-
startowała Żaneta Zachare-
wicz, która zajęła 1 miejsce w 
dwóch biegach. Paweł Klewicz 
startujący w Open, utrzymał 
po dwóch wyścigach wysoką 
ósmą pozycję. Zawodnik To-
masz Jamroży, zajął szóstą po-
zycję w wyścigu quadów. Jak 
widać po wynikach - reprezen-
tanci KM ”Cisy” zaprezento-
wali się z dobrej strony i zdo-

byli cenne punkty dla klubu. 
Nie inaczej było 2 maja, gdzie 
w Nekli (woj. wielkopolskie) 
odbyły się Mistrzostwa Stre-
fy Polski Zachodniej – I run-
da. KM „Cisy” reprezentowa-
li: Żaneta Zacharewicz w kla-
sie kobiet oraz Tomasz Jamro-
ży w klasie quad. Po sukcesach 
w Rosówku, nowogardzianie 
nastawieni byli na efektywną 
rywalizację. Już na pierwszym 
starcie o ogromnym pechu 
może mówić Żaneta, która w 
efekcie zderzenia z innym za-
wodnikiem, doznała kontuzji 
oraz poważnego uszkodzenia 
motocykla. Pierwszy bieg ko-
biet połączony ze startem MX2 
Junior, zakończył się dla niej 
opuszczeniem toru. Jednak za-
wziętość zawodniczki, a tak-
że szybka organizacja naprawy 
sprzętu - zaowocowała świet-
nym startem w drugim biegu i 
zajęciem pierwszego miejsca w 
klasyfikacji kobiet. Z uwagi na 

Ż. Zacharewicz podczas wyścigu w Rosówku

Na szczęście Żaneta Zacharewicz po tym groź-
nie wyglądającym wypadku podczas zawodów 
w Nekli, była wstanie wrócić do rywalizacji

start tylko w jednym biegu, za-
wodniczka nie stanęła na po-
dium. O żadnym pechu nie 
może mówić, quadowiec To-
masz Jamroży, który wystar-
tował z ogromnym powodze-
niem w obu biegach zajmując 
wysoką czwartą pozycję w kla-
syfikacji generalnej. Reprezen-
tantom Nowogardu gratuluje-
my udanej inauguracji i życzy-
my dalszych sukcesów.

opr. KR 

M M p G+ G- zw. Re. po.
1 Odrzanka aN-MaR Radziszewo 24 50 41 21 15 5 4
2 Świt Skolwin 24 47 43 25 14 5 5
3 Odra chojna 23 46 56 24 15 1 7
4 Pomorzanin Nowogard 23 43 37 23 12 7 4
5 zorza Dobrzany 24 40 39 31 11 7 6
6 piast chociwel 24 39 34 19 11 6 7
7 Morzycko Moryń 24 38 58 45 11 5 8
8 Victoria przecław 24 36 36 37 10 6 8
9 Ina Ińsko 24 35 28 30 10 5 9
10 Stal Lipiany 24 32 49 43 9 5 10
11 Unia Dolice 24 32 51 42 10 2 12
12 klon krzęcin 24 31 41 68 10 1 13
13 polonia płoty 24 29 46 50 9 2 13
14 Iskierka Szczecin - Śmierdnica 24 25 34 35 7 4 13
15 Ehrle Dobra Szczecińska 24 9 27 68 2 3 19
16 Rega Trzebiatów 24 6 16 75 0 6 18
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Pielęgnacja ogrodów

Wypożyczalnia 
sprzętu ogrodniczego

(glebogryzarki, weltykulatory...)

tel. 511 091 922
www.ogrody-wiki.pl

NiERUCHOMOŚCi

• Studio reklamy Vizart wynajmę 
pow. Reklamową 6,5x3m w No-
wogardzie przy ul. Warszawskiej 
11 od 13.06. tel. 605 522 340

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. pił-
sudskiego 2a. 602 350 301

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 3. 
604 284 597

• kupię mieszkanie bezczynszowe/ 
niskoczynszowe, min 3pokojowe, 
60-80m 791443026

• Sprzedam ładne mieszkanie, 2 
pokojowe na parterze, 58m kw na 
ulicy Racibora I 4 w Nowogardzie. 
tel. 783 570 060

• Do wynajęcia lokal handlowy. – 
660143840 

• Sprzedam działkę budowlaną o 
pow. 1138 m2 w Żdżarach – 3km 
od Goleniowa + projekt, prąd na 
działce. cena 59 tys. zł. tel. 608 
673 811

• sprzedam mieszkanie bezczyn-
szowe 62 m2 z zabudowaniami i 
działką 600 655 365

• Sprzedam mieszkanie w Nowo-
gardzie i Dobrej, tel. 91-3910010, 
607607814

• kUpIĘ za GOtÓWkĘ OBcIĄŻONe 
NIeRUcHOMOŚcI tel. 508 312 261

• Sprzedam mieszkanie 2 pokoje 
wraz z działką. Okolice Nowogar-
du. tel. 519 831 511

• DOMy NA WSi – GRUNTy, GO-
SPODARSTWA

• SPRZEDAJEMy, KUPUJEMy. TEL. 
660 206 833

• Sprzedam część domu o pow. 
90 m2 z udziałem w 2/3 działki o 
pow. 0,25 ha z budynkami gospo-
darczymi w Strzelewie. cena 85 
tys. zł. tel. 503 126 505

• SpRzeDaM - nowy dom w Nowo-
gardzie 130 m2..tel. 663366399

• Sprzedam nowy sklep na ulicy 
Racibora. tel. 783 570 060, 695 
264 594

• Sprzedam garaż przy ul. ponia-
towskiego 24. tel. 602 521 671

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 
62 m2. tel. 600436364

• BUDyNek - gospodarczy 400 m2 
sprzedam. tel. 502853573

• Działkę siedliskową wraz z bu-
dynkiem gospodarczym na wsi 
sprzedam. +48 606 276 773

• Wynajmę lokal przystosowany 
do prowadzenia myjni samo-
chodowej oraz wulkanizacji z 
pełnym wyposażeniem na ul: ar-
mii krajowej 46. tel. 692683475, 
669310804.

• zaopiekuje się mieszkaniem za 
zamieszkanie w nim i opłaty. tel. 
511 079 453

• Sprzedam kawalerkę ul: Wojska 

polskiego 75, cena -110 tyś. zł. 
płatność w dwóch ratach 60, tyś 
zł, i 50 tyś. zł po okresie 2 lat.tel. 
693869595,534002001.

• Sprzedam lub zamienię dom na 
wsi o pow. 96 m kw. + działka 
32 ary z budynkiem (220 tys.) na 
mieszkanie w Nowogardzie min. 3 
pok. tel. 798 678 207.

• SpRzeDaM mieszkanie własno-
ściowe 3 pokoje + działka +garaż.
tel. 605856553,9139503246.

• SpRzeDaM - działkę budowlaną 
przy lesie – krzywice- 1710 m2. 
aktualny plan zagospodarowania 
przestrzennego : energia, gaz, 
woda. tel. 693162201.

• SpRzeDaM – mieszkanie w domu 
5 rodzinnym, II piętro 56,17 m 2 + 
2 schowki, kominek, ogrzewanie 
gazowe, garaż, ogródek na terenie 
posesji. tel. 607355298.

• Sprzedam bardzo tanio dział-
ki pod budowę ul. asnyka 
513 045 188

• Sprzedam mieszkanie bezczyn-
szowe, 2 pokojowe w Nowogar-
dzie tel. 695 264 594

• kupię  mieszkanie   2  pokoje. 
tel;728582293. 

• Sprzedam mieszkanie 67 m2 II p. 
lub zamienię na dwupokojowe. 
667 926 528

• Do wynajęcia magazyn 160 m2. 
tel. 607 289 286

• Działki budowlane od 12-16 ar. 
kościuszki. 602 267 382

• Sprzedam działkę ogrodową nad 
jeziorem. 605 889 845

• Sprzedam działki z warunkami za-
budowy o pow. 3000 m2 czermni-
cy, prąd od 50 tys. zł. 607 824 655

• Wynajmę lokal dwupoziomowy o 
pow. 2x30 m2 z udogodnieniami 
w centrum na cele biurowo-han-
dlowe. 510 170 263

• Sprzedam działkę pod budowę w 
Wojcieszynie. tel. 604 930 642

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 
na parterze. 600 436 364

• Sprzedam kawalerkę 36 m kw. i 
mieszkanie 4-pokojowe 110 m kw. 
608 817 214.

• Sprzedam dziłkę rolno-budowla-
ną w krzywicach. powierzchnia 
4016 m2. cena 79 tys. zł. tel. kon-
taktowy: 608 514 144.

• Sprzedam mieszkanie cztero-
pokojowe w Nowogardzie. par-
ter, balkon. tel. kontaktowy: 608 
514 144.

• Wynajmę mieszkanie czteropoko-
jowe w Nowogardzie, na parterze. 
kontakt: 605 315 304.  

• SPRZEDAM -  mieszkanie   3 – 
pokojowe    iii  piętro    69,60 
m 2.  środkowe   ul; Boh. War-
szawy wiza& wis  PZM –tu . Tel: 
663321366.

• Do  wynajęcia  kiosk  RUCH – u. 
Tel:793908098.

• Do  wynajęcia  mieszkanie   2  
pokoje. Tel:793908098.

• Sprzedam ładne 4pokojowe 
mieszkanie w centrum wraz z ga-
rażem. tel. 601 430 001

• Wynajmę mieszkanie trzypokojo-
we ul. Boh. Warszawy  691 611 077

• Wynajmę mieszkanie 726 120 558

• Sprzedam działkę ogrodową przy 
ul. 15 Lutego, narożna częściowo 
zagospodarowana z częściowym 
mat. na budowę altanki (cegła). 
724 855 530 

• Sprzedam Mieszkanie dwupo-
kojowe i piętro ul. kowalska tel. 
504 118 857

• Sprzedam mieszkanie lokatorskie, 
tel. 504218572 

• Sprzedam działkę 2900 m2 8km 
od Nowogardu, prąd, woda 14 zł/
m2. tel. 691 050 537

• Wynajmę mieszkanie 52 m2. czę-
ściowo umeblowane 609 349 138

• Sprzedam mieszkanie 29 m2. tel. 
781 886 884

• Wynajmę mieszkanie 2 pokojo-
we  w Nowogardzie na ulicy Ra-
cibora I 4. tel. 3925552, kom. 783 
570 056

• Sprzedam własnościowe 2po-
kojowe mieszkanie w Nowogar-
dzie do remontu w bloku 6ro-
dzinnym – 44,5 m2 + miejsce na 
garaż na podwórku + piwnica 
+ strych + duże pomieszczenie 
gospodarcze +ogródek przed 
domem. Cena do negocjacji. 
515 285 621

• Sprzedam działkę budowlaną w 
kościuszkach 1200 m2. Wszystkie 
media. 695 183 033

• kawalerka do wynajęcia. 
696 899 484

• Wynajmę domek jednorodzinny 
do zamieszkania. 607 289 286 

• Lokal  do  wynajęcia  .tel; 
880690330.

• Sprzedam  mieszkanie   2  po-
kojowe  ,  centrum  II  piętro. 
tel:607617849.

• zamienię   mieszkanie  2 poko-
je  z  Nowogardu  na  Golczewo 
.tel;601871779.

• Do  wynajęcia   3  pokoje  przy  
Bankowej. tel:607617849.

• Nowogard 9 km dom na wsi na 
działce słoneczna okolica 115 tys. 
zł. tel. 889 133 882

• Sprzedam w całości ziemię 4,55 
ha. tel. 513 409 669

• Do wynajęcia mieszkanie dwupo-
kojowe, kuchnia, łazienka 700 zł + 
media. tel. 690 928 827

• Do wynajęcia kawalerka w cen-
trum miasta. 694 786 400

• Dom na wsi k/Nowogardu 
120m2 działka 47 ar. 115 tys.  tel. 
889 133 882

• Resko ok. dom do remontu 110 
m2 działka 30 ar. 77 0000zł. 
783 534 677

• Działka ok. 1200 m2 przy wodzie, 
pod zabudowę dom 8 km od No-
wogardu tanio.725 899 426

• ziemię ok. 2ha lub więcej 
pod kRUS tanio sprzedam. 
502 103 432

• Sprzedam działkę komercyjną 
Nowogard ul. Lipowa 24 o pow. 
693m2 z warunkami zabudowy, 
cena 79tys. zł. Informacje tel. po 
15.00 nr 600 959 932; 600 931 083

• Wydzierżawię lokal w przychod-
ni Nowogard ul. kościuszki 36 
na gabinet dentystyczny.  tel  
600 959 932; 600 931 083

• Wydzierżawię lokale w przy-
chodni ul. kościuszki 36 tel. 
600 959 932; 600 931 083

• poszukuję mieszkania od 65 do 
80 m2 w Nowogardzie, do II p. tel. 
609 047 264

• Sprzedam kiosk na targowisku. 
513 937 970

• Sprzedam garaż ul. zamkowa. 
695 400 600

• Sprzedam mieszkanie 4pokojo-
we w Nowogardzie. 503 341 537

• Sprzedam mieszkanie 32 m kw. 
na ul. Kowalskiej 1D, 1 piętro z 
piwnicą z ogólnodostępnym 
parkingiem, do remontu, kon-
takt: 609  023  745 od 16-19. 
Cena 78 000 zł, do negocjacji.

• Sprzedam kiosk na targowisku 
513 937 970

 MOTORyZACJA

• Sprzedam mercedesa Benz, au-
tomat, benzyna, rok prod. 1992, 
poj. 190. Stan b.db. cena 3200 do 
uzgodnienia. kontakt 660 229 504

• Opony używane, markowe, 
różne rozmiary, sprzedam, tel. 
887 766 001

• Sprzedam wyposażenie warszta-
tu wulkanizacji. tel. 669310804.

• Sprzedam   silnik  1,6  Diesel  , 
skrzynia  biegów  do  audi  80 . 
tel;781785751.

• Sprzedam  opony  letnie   Michelin   
R – 16   205/55 .tel; 696116744.

• Sprzedam pojazd samochodowy 
inny czterokołowy lekki na kartę 
motorowerową, zarejestrowany 
opłacony. 606 312 832

• Sprzedam Fiat Uno I 91 39 18 276

• Sprzedam toyotę carine e 
1995/1996 poj. 1,6 benzyna + gaz 
przegląd do stycznia 2014, bezp.. 
lipiec 2013, cena 2500 zł. tel. 
660 061 372

• Sprzedam 2 opony letnie conti-
nental conti 3, tel. 605 522 340

• Bus sprinter 211cDI 2000 r. sześć 
miejsc + paka sprzedam lub za-
mienię na osobowy. tel. kontak-
towy 691 032 941

• Sprzedam samochód osobowy 
Daewoo Matiz rok 2000 cen 2000 
zł. tel. 691 383 543

• Sprzedam komplet opon letnich 
z felgami – Kleber 185x65xR14, 
stan idealny, 727 569 687.

• Sprzedm fiata Uno I, tel. 91 391 82 
76

ROLNiCTWO

• Sprzedam zboże, grykę, łubin, sło-
mę i siano. 502 853 573
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MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Nowość

energooszczędny pro�l

6 komorowy

z 3 uszczelkami

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

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

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

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

SKŁAD 
DREWNA 

BUDOWLANEGO 

KULICE 2A
więźba dachowa, 

krawędziaki, deska, 
łata, kontrłata

Cena producenta
Tel. 726 169 098

ZAPRASZAM

Kino „ORZEŁ”
25.05.2013 godz. 19.00
26.05.2013 godz. 19.00

PAN LAZHAR
Dramat, komedia, kanada 2013, 94’

12 zł, 11 zł ulgowy, od lat 15

• Sprzedam słomę w snopkach cena 
2,20 zł/ snopek. tel. 782 036 086

• kUpIĘ ByczkI, JaŁÓWkI DO 400kG 
teL. 783678070

• ORKA, talerzówka / ciężka/, siew 
agregatem. Tel 608013995. 

• kupię łubin, tel. 668 434 849

• Sprzedam siano w kostkach ma-
łych. 500 835 336

• pilnie kupię sadzarkę do ziem-
niaków czterorzędową w db sta-
nie.697 878 140

• Sprzedam słomę w małych snop-
kach 606 261 850; 602 267 382

• Sprzedam bydło mięsne; byczki, 
jałóweczki i krowy. 665  785  725; 
91 39 10 684

• Kupię   cielaki . Tel:608665419.

• Sprzedam   mieszankę   zbożową . 
tel;781900388.

• Sprzedam ciągnik c360 c28, 
przyczepę wywrotkę, pług 4-ski-
bowy, Lublin 3 rok 2002. tel.  
781 932 918.

• Sprzedam ciągnik Ursus 355 
z przyczepą cena 8000 zł.  tel. 
691 383 543

• Sprzedam ciągnik rolniczy Fiat 
1100 zarejestrowany, ubezpieczo-
ny cena 10 tys. zł.  691383 543

• Naprawa ciągników: Ursus i Mt2 
tel. 661 518 192

USŁUGi

• Firma Usługowa „zielona”. Wyna-
jem sal na: konferencje, zebrania, 
szkolenia. tel. 91 39 26 691.

• Usługi transportowe IVecO do-
stawcze + laweta + bus osobowy 
do 9 os. tel. 609 931 915, 607 580 
172.

• MaLOWaNIe, MONtaŻ paNeLI 
pODŁOGOWycH I INNe DROBNe 
NapRaWy WykONa „zŁOta RĄcz-
ka”; 91 39 22 783, 784 79 22 70

• czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. zielo-
na 3. 91 39 20 714

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

• Bruk-lin układanie kostki bruko-
wej. tel. 607 083  893, www.bruk-
-linnowogard.com.pl

• Montaż ogrodzeń betonowych, 

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

• aGeNcJa RekLaMWa VIzaRt - 
oprawianie prac - w 2 minuty., 
bindowanie, wydruki a3-a4 kolor, 
ksero a3-a4 - kolor, laminowanie 
a3-a4. tylko u nas największy wy-
bór okładek. Nowogard, ul. 700 
Lecia 15 (nad sklepem zielarskim). 
tel. 605 522 340.

• transport BUS-MaX. 784 053 493

• Usługi remontowo-budowlane, 
docieplenia. 784 053 493

• przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, cV, listów motyw. in-
nych. Wydruki, ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Reklamy 
Vizart. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). tel 605 
522 340. 

• Usługi koparko- ładowarką No-
wogard. 514172446 

• Nauka j. niemieckiego i angiel-
skiego. Szkoła Języków Obcych 
„GeRMaNIc” tel. 607  545  991, 
www.niemieckinowogard.pl

• Fast – Driver, tanie usługi trans-
portowe tel. 721 230 990

• Remonty mieszkań w środku i na 
zewnątrz - 794 115 153 

• DUR - DacH pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141

• Dachy, docieplenia. 785 562 104

• Docieplanie budynków, malowa-
nie, szpachlowanie, glazura, hy-
draulika, regipsy, adaptacja pod-
daszy, tel. 600 626268

• taNIe SpRzĄtaNIe biur, domów, 
mieszkań, osiedli, mycie okien, 
porządki w ogrodzie tel. 721 
230 990

• Ocieplenie, remonty i dachy, tel. 
692 562 306

• NapRaWa SpRzĘtU RtV ul: kazi-
mierza Wielkiego 7, tel.913920737 

• projektowanie konstrukcyjne i 
architektoniczne nadzory i pora-
dy budowlane, funkcja kierow-
nika budowy eugeniusz Hnat, 
605 889 861

• Wesela, komunie bryczką. 
793 908 098

• Nauka jazdy konnej. 793 908 098

• Remonty mieszkań, szpachlowa-
nie, malowanie. 880 690 659

• ReMONty Na kaŻDĄ kIeSzeŃ. 
teL. 609715839.

• ROLetkI I MOSkItIeRy. tel. 
695 181 070.

• Naprawa i regulacja okien  
695 181 070

• Usługi stolarskie – szeroki zakres 
robót, meble na wymiar, wykoń-
czenia łazienek w drewnie, obu-
dowy z drewna do wanien oraz 
inne nietypowe. 609 388 503

• Wykonam malowanie, szpachlo-
wanie, regipsy, zabudowy. tel. 
503 537 297

• Docieplenia poddaszy, regipsy, 
glazura, terakota. 661 495 492

• Remonty. 789 146 025

• korepetycje    z   matematyki. tel: 
608158430.

• Dachy – klinkier. 796 101 370

• kORepetycJe z MateMatykI Sta-
tyStykI I ekONOMetRII DLa LIce-
aLIStÓW I StUDeNtÓW SkUtecz-
Ne pRzyGOtOWaNIe DO eGzaMI-
NÓW I zaLIczeŃ  kontakt: tel. 600 
924 128 mail: iwonand1@wp.pl 

PRACA

• przyjmę samodzielnego pracow-
nika do prac wykończeniowych. 
tel. 888 603 612

• zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe, emerytalne – Niemcy, 
Holandia, anglia, Irlandia, Dania, 
Belgia, austria, Włochy, Norwe-
gia, USa. tel. 71 385 20 18 lub 601 
759 797

• przyjmę do pracy handlowców i 
doradców klienta. 609 158 106

• Młoda mama zaopiekuje się two-
im dzieckiem. 661 196 022

• zatrudnię murarza, zbrojarza, be-
toniarza. tel. 695 264 594

• Wykonam tynki i glazurę. tel. 
728 801 246

• „BigBand Nowogard” poszukuje 
muzyków. tel. 699 268 478

•   zatRUDNIĘ    -   BaRMaNkI .  
tel:693521211.

• zatrudnię mechanika samo-
chodowego z doświadczeniem. 
601 470 260; 601 200 133

• zatrudnię osobę do prac przy 
koszeniu terenów zielonych. 
604 409 996 po 16.00

• zlecę pracę murarską. 602 630 016

• zatrudnię stolarza na stolarza. 
603 366 286

• zatrudnię recepcjonistkę 
602 474 266

• zatrudnię  na ½  etatu  do  sklepu  
spożywczego . tel;913921373.

• poszukuję osoby do opieki pomo-
cy w gospodarstwie przydomo-
wym na wsi k/Nowogardu. zaję-
cie kilka razy w miesiącu. Oferta 
skierowana do osób uczciwych , 
niepijących lubiących zwierzęta. 
tel. 502 103 432

• zaopiekuję się dzieckiem. 
795 926 734

• zatrudnię szpachlarza, płytkarza. 
608 817 214

• zatrudnię ślusarza-spawacza od 
zaraz. praca stała. tel. 609 4356 
929

iNNE

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

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, 
srebrna, 4 elementy: wzmacniacz, 
tuner przestrojony, korektor, deck 
szuflada, stan idealny, używa-
na sporadycznie, cena 780 zł do 
uzgodnienia. tel. 605 522 340.

• Sprzedaż drewna kominkowe-
go i opałowego atrakcyjna cena 
- 726 649 215 

• 43 / 44 - Sprzeda drewno, ga-
łęziówkę i zrębki opałowe. tel 
509821040

• Drewno opałowe, kominko-
we, gałęziówka, sprzedam, tel. 
772 050 889

• karp kroczek sprzedam. 91 39 
18 297

• Owczarek niemiecki, pięciomie-
sięczny, mocna budowa, ładni ro-
dzice na miejscu, tel. 91 392 18 28

• Stanowisko wolne w salonie fry-
zjerskim dla manicurzystki. tel. 
91 392 35 40

• pIece GazOWe c.o. wiszące z Nie-
miec firmy Vaillant wysoka jakość 
do mieszkania, domu, sklepu, 

restauracji, zakładu fryzj. tylko 
ogrzewanie różne powierzchnie 
cena od 800zl montaż 300zl pie-
ce dwufunkcyjne cena od 1.000zl 
montaż 400zl gwarancja serwi-
sowa + roczne przeglądy kon-
trolne, naprawy oraz elektryczne 
przepływowe podgrzewacz wody 
użytkowej 18-21kw na prąd 380V 
cena od 200zl tel 691 686 772

• transformator spawalniczy 
380V (buczek); teownik hutni-
czy 30x30x6; szkło 3mm 60x130; 
kontownik 40x40 i kontownik 
45x45 sprzedam. 788  685  194; 
600 155 342

• Sprzedam palety używane, cena 
do uzgodnienia, tel. 605 522 340

• DReWNO OpaŁOWe I kOMINkO-
We teL.506232860.

• Sprzedam kostkę granitową 4x6 
brązową 10 t. tel. 607 690 741 

• Szukam przyjaciółki na żonę od 
lat 62-68. tel. 91 39 25 794

• Owczarki niemieckie pieski po 
rodzicach z rodowodem, bardzo 
ładne. 91 39 21 828

• SPRZEDAŻ  -  podbitki drewnia-
nej. TANiO . Tel:726169098.

• Sprzedam zamrażarkę fimy Beco 
w bdb stanie. 91 39 21  282; 
663 714 984

• Sprzedam pianino Białoruś do na-
strojenia, stan db. 91 39 20 676

• Sprzedam wełnę mineralną 150, 
tel. 504218572

• kupię używany, drewniany 
ogrodowy domek dla dzieci. 
602 630 016

• Sprzedam gołębie 509 099 627

• Sprzedam    regipsy    18  szt.  cena  
18 zł / 1szt.,tel: 886062094.

• Używany męski rower z ramą 
sprzedam. 608 352 683

• S K U P    P i Ł   -  niesprawnych,  
zatartych  Stihl,  Husgwarna  
cena  100  zł  – 721668245  
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Dziś 2 krzyżówki, jedna z obrazkiem do pokolorowania i „stary” Nowogard.   
Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-
wane prace do redakcji Dziennika.

ZECER

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie  
za 1 godz. 150 zł (brutto)  
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

Spytajcie dorosłych, gdzie tak  kiedyś wyglądał Nowogard? 

ul. .................................................................................................

Kupię 
stare widokówki, dokumenty 

lub przedmioty związane z Nowogardem
tel. kontaktowy 501 549 818

Rozwiązanie krzyżówki nr 37
Rano potrzebne cugle, wieczorem bat
Sabina Kierasinska, Teresa Czarnecka, Wiesław Borowik, Halina Szwal, Barbara Bartosik, Alicja 

Wypych, Pelagia Feliksiak, Zofia Górecka, Grażyna Siedlecka, Halina Stefańska, Jolanta Rudzińska, 
Andrzej Leszczyński, Wojciech Słomski, Christiana Syfert, Jolanta Rudzinska, 

Zwycięzcy: Wiesław Borowik, Wojciech Słomski, Pelagia Feliksiak

Dla najmłodszych: 
Julia Furmańczyk, Magdalena Skowrońska, Kacper Dąbrowski
Zwycięzca: Julia Furmańczyk - zapraszamy po odbiór bonu do redakcji.

GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A



24-27.05.2013 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

19

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

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

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

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

 
Nowogard 

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

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

REGULARNA LiNiA Mi KRO BU SO WA SEROCKi   tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

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

ROZKŁAD JAZDy BU SóW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25e; 10:20e;  
12:25e;   13:50e;   16:35e;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55e;  
11:55e;  14:00e;  15:05e;   15:25e;   18:25e
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   e - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWóZ OSóB - RO MAN BiŃCZyK - Linia Regularna  
 TEL.   607 310 591 

OD PONiEDZiAŁKU DO PiąTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NiEDZiELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny,  

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport,  Jarek Dąbrowski redaktor techniczny.    
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65, tel./fax 91 392 50 87;  

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

ROZKŁAD JAZDy POCiąGóW
SZCZECiN
5.07 (D), 6.20 (1), 7.52, 10.57 (D), 12.48 (2), 14.59 (3), 

16.50. 18.48.

KOŁOBRZEG
7.50 (1), 10.03 (2), 11.49, 13.57 (D), 15.49, 17.47 (3), 20.33

LeGeNDa;
D - w dni robocze 
1 -  pon. do soboty.
2 - w soboty, niedziele i święta
3 - oprócz soboty.

iNFORMATOR LOKALNy - NOWOGARD
in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż pożarna   - 998
pogotowie Ratunkowe   - 999 
pogotowie Gazowe   - 992
posterunek energetyczny   - 91 392 12 74
pogotowie wodno-ka na l. (pUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
praxis - Specjalistyczny zOz  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - centrala   - 91 392 13 56
praxis - Specjalistyczny zOz  - 91 392 07 87 
praxis - centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
pRaXIS 2 - 91 39 25 943 
NzOz „Sanus”  - 91 392 69 60
NzOz „promed”  - 91 392 67 40
NzOz „Leks”  - 91 392 25 25
NzOz „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NzOz „StOMeD” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NzOz MeDeX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
pracownia protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
protetyka Stomatologiczna - elżbieta  
Wysocka i ka zi mierz trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. andrzej Rynkiewicz 
pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. ewa Rosa - 532 512 703

pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna poradnia terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty terapii zajęciowej 

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

Urzędy 
pUp f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
zarząd Budynków komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział eduk. zdrow. kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

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

Parafie Rzymskokatolickie
parafia pw.  WNMp  - 91 392 00 30
parafia pw. Św. R. kalinowskiego - 91 392 10 04
parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi pogrzebowe  - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi pogrzebowe   - 91 419 04 94
kredo - Usługi pogrzebowe   - 91 392 60 57
Morfeusz - 91 577 66 85

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W przychodni  - 91 579 08 30
ceFaRM   - 91 392 02 03
aSa  - 91 392 04 94
centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
prywatne LO i prywatne policealne Studium zawodowe 
- ce zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
prywatne LO i prywatne Studium  
zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
zespół Szkół zawodowych   - 91 392 08 84 
zespół Szkół Ogól no kształ cą cych    - 91 392 51 08 
zSp im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENióW – SZCZECiN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(a); 5:55(a); 6:40(7); 7:00(a); 7:50(a); 8:05(7); 8:35(a); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(a); 10:30(a, 7);  1:31(a); 11:40(7); 12:15(a); 12:25(a); 13:00(a); 
13:15(a, 7); 14:05(a); 14:20(a, 7); 15:41(a); 16:00(7); 16:20(a, 7); 16:50(a); 17:50(a, 7); 18:20(a, 7)
TRASA SZCZECiN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(a); 7:35(a); 8:40(a, 7); 9, 00(7, R); 9:25(a); 10:05(a, 7); 10:40(a, 
7); 11:40(a); 11:55(a, 7); 12:20(a, 7); 13:00(7); 13:35(a); 14:00(a, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(a, 7); 15:15(a, 7); 16:00(a); 16:35(a); 17:40(a, 7); 18:05(a, 7, R); 19:05(a, 7); 
19:25(a, 7); 19:40(a, 7); 20:15(a, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(a); 8:20(a); 9:25(a, 7); 9:45(7, R); 10:10(a); 10:50(a, 7); 11:29(a, 
7); 12:26(a); 12:41(a, 7); 13:05(a, 7); 13:45(7); 14:20(a); 14:45(a, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(a, 7); 15:55(a); 16:40(a); 17:15(a); 18:26(a, 7); 18:50(a, 7, R); 19:50(a, 7); 
20:10(a, 7); 20:35(a, 7); 21:00(a, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD
Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECiŃSKi
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECiŃSKi – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku 
oprócz świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 
1, 3, 5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwart-
ki, soboty oprócz świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; 
R – kurs do Reska
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Serwujemy smaczne jedzenie
Zapraszamy na Niedzielne Obiady
Dobra muzyke
Miła atmosfere

Kontakt: 
604103 158, 509 284 384

Organizuje:

Serwujemy smaczne jedzenie
Zapraszamy na Niedzielne Obiady
Dobra muzyke
Miła atmosfere

wesela, urodziny,
stypy, dancingi, karaoke

i imprezy okolicznosciowe

kategorii „B”

27 maja 2013 r.

Kolektory 
słoneczne

Dotacja45%

Montaż / Serwis • Przygotowanie dokumentacji

www.provsolar.com

e-mail: info@provsolar.com • tel./fax 91 482 40 50
Biuro czynne od 8 - 16

91 443 51 87, 94 721 61 83
59 833 43 12,  698 230 205

www.partnerstal.pl

GARAŻE BLASZANE WIATY 
BRAMY GARAŻOWE

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

Sprzedam nowe, własnościowe,  
2 pokojowe mieszkanie o pow. 58 m2 
w Nowogardzie na ulicy Racibora I 4

KONTAKT:                PIB „PRO-BUD s.c.
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14
tel.: 91 39 25552; 783 570 056    www: probud-nowogard.pl

27.05.2013 r. 
godz. 16

POŻYCZAMY 
PIENIĄDZE

Decyzja w 24h  
Uproszczona procedura

Bez zbędnych formalności; Bez BIK
Tel. 91 818 25 36 • kom. 730 851 444

Kwoty od 10 000 zł do 300 000 zł

ul. 700 Lecia 15 w Nowogardzie
(nad apteką Jantar)

tel. 91 577 53 73 • 792 22 88 96
e-mail: msbioss@o2.pl

zapraszamy od pn.-pt. 10-18, sob. 10-14 

www.msbioss.pl

Sprzedaż, naprawa, skup laptopów i tabletów
Tylko u nas fachowe doradztwo i sprawdzony, markowy sprzęt.

GWARANTUJEMY SATYSFAKCJĘ!

GABINET 
PSYCHOLOGICZNY

Ewa Walorska

pl. Wolności 9, pokój  419 (IV piętro) 

72-200 Nowogard • Tel.  799 461 030
www.psycholog-nowogard.manifo.com

ul. Dąbrowszczaków 4 Nowogard (za Netto)
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Zawiadamiamy, że w Nowogardzie rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radców Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca Prawny Radosław Górski 
oraz Radca  Prawny Paweł Iwan. Kancelaria mieści się przy  
Pl. Wolności 9, budynek dawnego hotelu „Cisy”, pokój nr 8 (parter). 

Telefony do Kancelarii: 788-802-101, 694-403-733.

Czytaj s. 8

s. 6s. 5 s. 8

Czytaj s. 10

Rowerem 
przez 

Euroazję

Żyć, by się 
nie

zamartwiać..

Rodzice 
stanęli 

w obronie 
szkoły

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Czytaj s. 6

Czytaj s. 5

Sklep 
Ogrodniczy

„Mały Ogrodnik”
ul. Gen. Bema 40F

tel. 693 342 119

KWIACIARNIA
- KWIATY - WIEŃCE

- UPOMINKI
- DEKORACJE

OKOLICZNOŚCIOWE
Zapraszamy

pon.-pt. 9.00-17.00 • sob. 10.00-15.00
CENY KONKURENCYJNE

Zielarsko-Medyczny
ul. Gen. Bema 40E

ZDROWA ŻYWNOŚĆ
LEKI BEZ RECEPTY

KOSMETYKI

SKLEP

tel. 91 392 14 40

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

28 maja 2013 r.
od 12.00 - 13.00

 udzielane będą bezpłatne porady 
prawne  w redakcji 

ul. Boh. Warszawy 7A

NNIIEEPPUUBBLLIICCZZNNAA  SSZZKKOOŁŁAA  
PPOOLLIICCEEAALLNNAA  

ogłasza nabór na kierunki: 

 opiekun medyczny (1 rok) 
 asystent osoby niepełnosprawnej (1 rok) 
 opiekun osoby starszej (2 lata) 
 technik informatyk (2 lata) 
 technik administracji (2 lata) 

 

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

www.zielona.mojaszkola.net 
 

Wstęga przecięta – rozbudowa szpitala zakończona 

Są mury, brakuje pacjentów i sprzętu

Wstęga przecięta - od prawej Maciej Długaszewski - mena-
dżer projektu Skanska, Kazimierz Lembas - dyrektor Szpitala,  
A. Bielida, D. Simiński, oraz zaproszeni goście ze Szczecina

Porównaliśmy stawki  
za śmieci w całym R-XXI

W Nowogardzie zapłacimy najdrożej 
Obecność na naszym terenie zakładu gospodarki od-
padami, przyjmującego śmieci z 27 gmin zrzeszonych 
w Związku R-XXI, miała być dla nas przywilejem przy 
wyliczaniu stawek za śmieci. Tymczasem, jak wynika 
z naszego porównania, w gminie Nowogard za śmie-
ci będziemy płacili nie tylko najdrożej spośród człon-
ków Związku, ale i miast z całego regionu. 

Czytaj s. 3

Czytaj s. 4

Boże 
Ciało w 
Nowogardzie

W środę mecz 
o awans?

W środę 
odbędzie się 
sesja...
Czy koalicja 
się zreflektuje?

Po raz ósmy 
„wypłynęli  
na głębię” 
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Bieda, brak pracy, nieprawidłowo remontowana zabudowa wokół jeziora oraz 
ignorancja ze strony władz wobec mieszkańców z wiosek, którzy np. mieli otrzy-
mać pracę  w sortowni śmieci w Słajsinie. To niektóre powody, jakie irytują 
mieszkańców gminy i miasta  Nowogard. O to właśnie co ich denerwuje, pytali-
śmy naszych respondentów w cotygodniowej sondzie? 

Wiesław Laskowski - Najbardziej w tym mieście złości mnie 
to, że nie ma tu w ogóle pracy. A jest jedynie według mnie jeden 
wielki bałagan. Mimo, że na ulicach jest trochę czyściej, to ja cóż, 
nie odczuwam żadnych zmian, które pozwoliłby na godne życie,  
zwłaszcza właśnie brak pracy, to najbardziej obecnie mnie i pew-
nie innych denerwuje. 

Pan Zygmunt - W to miasto trzeba włożyć bardzo dużo pie-
niędzy, by wszystko było dobrze i panował względny spokój i po-
rządek. Z tego co wiem, to jest bardzo duży problem kanalizacji 
w tym mieście, bo nie zawsze jest w kranach czysta woda. 

Pan Ryszard – Pomimo, że nasze miasto jest przyjazne i miło 
się w nim mieszka, to od jakiegoś czasu są pewne sprawy, które 
mnie tu  denerwują, jak np. obecna zabudowa naszego jeziora 
oraz  niewłaściwe gospodarowanie jego zasobami, które pozba-
wiło go ryb. Wiem o tym, bo nie raz rozmawiałem na ten temat 
z moimi kolegami rybakami, którzy przecież tu ciągle przesiadu-
ją. Co do innych spraw, to nie rzuciła mi się jakaś istotna sprawa, 
którą chciałbym wymienić? Ale zabudowa wokół jeziora jest ja-
kąś manufakturą, która mi się nie podobna. 

Piotr Grabowski - Panie, co mnie denerwuje w tym mieście? 
-  chyba wszystko. Najbardziej brak pracy i własnego konta, a w 
tej chwili jedzenia. Na co dzień mieszkam w opuszczonym bu-
dynku, toteż życie dla mnie nie jest bajką. Wspólnie z innymi 
kumplami jeżdżę i zbieram złom po mieście , ale zaznaczam, że 
nie kradniemy go, lecz pozyskujemy go tam, gdzie się da. Krótko 
mówiąc, ciężko tu żyć.  

Janina Kłonowska - Wie pan co w tym mieście i gminie naj-
bardziej mnie razi i  przeszkadza? To bezrobocie, bieda i ta sor-
townia  śmieci w Słajsinie, w której obiecano nam pracę ze strony 
rządzących. I co? Nie dostaliśmy jej mimo, że zostały złożone po-
dania z różnych wiosek w tym również ze Słajsina. Mamy prze-
cież dzieci na utrzymaniu po 2, 3 i więcej, a jest teraz taka bie-
da. Pytam czy w tym mieście jest burmistrz i czy dobrze rządzi? 
-  Chyba nie, bo jeżeli dopuszcza on do takich sytuacji! Ludzie na 
wioskach nie mają pracy, a co za tym idzie chleba oraz środków 

do życia. To nienormalna sytuacja, że ludzie otrzymujący skromną rentę, muszą jeszcze z niej  poma-
gać swoim dzieciom. Krótko mówiąc, to mi się w głowie nie mieści.

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Byłeś świadkiem  
ciekawego zdarzenia, 
wykonałeś oryginalne 

zdjęcia, jesteś  
w posiadaniu 

interesujących 
wiadomości?  Zadzwoń 

lub napisz do nas o 
każdej porze. 

Tel. 513 088 309
e-mail: poligraf@post.pl 

Kronika  
policyjnaNasza  sonda

20.05.2013 r. 
Godz. 14:20 Zgłoszenie przy-

właszczenia telefonu komórko-
wego marki Samsung Galaxy II, 
do którego mogło dojść w skle-
pie Intermarche. 

Godz. 15:50 Kolizja drogowa 
w pobliżu miejscowości Wojcie-
szyn, pomiędzy pojazdami Re-
nault i Saab. 

Godz. 18:30 Powiadomienie 
o kradzież telefonu marki Sony 
Xperia Tibo na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 1. 

Godz. 23:30 Policjanci OPI 
podczas kontroli drogowej na 
ul. 700 Lecia ujawnili nietrzeź-
wego rowerzystę. Piotr M. miał 
1,44 promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu. 

21.05.2013 r. 
Godz. 18:45 Kolizja drogo-

wa na ul. 700 Lecia pomiędzy 
pojazdami Mercedes oraz Fiat 
Punto. 

Godz. 19:00 Wybicie szy-
by bocznej w drzwiach ciągni-
ka rolniczego w miejscowości 
Maszkowo. 

Godz. 20:00  Powiadomienie 
o wydobywającym się dymie z 
budynku po byłej mleczarni. 

22.05.2013 r. 
Godz. 16:40 Kradzież roweru 

pod przychodnią Praxis 2 na ul. 
3 Maja  przez Bożenę U. 

Godz. 22:30 Uszkodzenie ba-
rierek ochronnych na skrzyżo-
waniu ulic 700 Lecia i 3 Maja.

23.05.2013 r. 
Godz. 21:50 Pożar kurnika w 

miejscowości Redło. 

24.05.2013 r. 
Godz. 07:00 Potrącenie pie-

szej na oznakowanym przej-
ściu dla pieszych w miejscowo-
ści Wierzbięcin przez kierują-
cego samochodem osobowym 
marki VW Golf. 

Godz. 19:30 W miejscowości 
Lestkowo, Patrol OPI zatrzy-
mał nietrzeźwego kierującego 

samochodem marki Fiat Duca-
to. Waldemar T. miał 2,96 pro-
mila alkoholu w wydychanym 
powietrzu. 

Godz. 20:20 Zgłoszenie kra-
dzieży kwiatów z działki ogro-
dowej przy ul. 3 Maja. 

25.05.2013 r. 
Godz. 09:00 Powiadomienie 

o kradzieży samochodu marki 
VW Golf V z parkingu przy ul. 
Gryfitów. 

Godz. 09:45 Kolizja drogowa 
na drodze Wojcieszyn-Żabo-
wo pomiędzy pojazdami: Audi, 
Ford, Seat.

Godz. 13:15 Powiadomienie 
o kradzieży automatu do gier 
na stacji paliw Setpol w Olcho-
wie. 

Godz. 20:00 Wybicie szyby 
bocznej w samochodzie marki 
Ford Transit, zaparkowanego na 
ul. 15 Lutego. 

Godz. 23:30 Uszkodzenie szy-
by w komisie meblowym na ul. 
Armii Krajowej. 

26.05.2013 r. 
Godz. 10:15 Patrol OPI za-

trzymał nietrzeźwego kierujące-
go pojazdem marki Ford Mon-
deo w miejscowości Boguszyce. 
Grzegorz S. miał 1,74 promi-
la alkoholu w wydychanym po-
wietrzu. 

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

Pomóżmy sobie!
•	 Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie oraz ławę pokojową i TV tel.782 556 716
•	 Przyjmę fotel do biurka, informacja tel. 504 874 397 lub pod nr tel. red. 91 22 165 
•	 Przyjmę narożnik pokojowy oraz dziecięcy fotelik samochodowy tel.516 648-561 
•	 Przyjmę  używaną pralkę oraz komputer PC i dywany tel.512 174 371 
•	 Przyjmę tapczan dwuosobowy do spania tel. 514 466 037 
•	 Oddam w dobre ręce wilczura - pies jest przyjazny i ma ok.3 lata - tel.795 911 886 
•	 Przyjmę meble kuchenne i meblościankę pokojową tel. 669 517 964 lub 91 39 107 62
•	 Przyjmę meble kuchenne, lodówkę, pralkę i meblościankę pokojową, tel. 797 158 960
•	 Przyjmę lodówkę w stanie dobrym tel. 725536022
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PROMOCJA 
LETNIA

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL 

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport 
Sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

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

Ogrodzenia,
brukarstwo, 

ogrody, trawniki
www.trawnikizrolki.com.pl

tel. 669 342 893

Lekarz 
Bożena Salamon

informuje, że od dnia
28 maja 2013 roku 
przyjmować będzie jako 

lekarz rodzinny 
w Przychodni 
Przyszpitalnej 

przy ul. Woj. Polskiego 7 
w Nowogardzie.

Wszystkich pacjentów 
prosi się o składanie 

nowych deklaracji w wyżej 
wymienionej Przychodni.

Informacje 
pod nr tel. 91 39 21 800 lub 

91 39 21 806

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Wstęga przecięta – rozbudowa zakończona 

Są mury, brakuje pacjentów i sprzętu 
Po niespełna dwóch latach zakończyła się rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie. Obiekt o łącz-
nej powierzchni użytkowej 4,6 tys. m kw. i kubaturze 20 tys. m sześć, otwarto oficjalnie w miniony piątek (24.05).  Z dobrodziejstw no-
wych sal, chorzy będą mogli jednak skorzystać dopiero za kilka tygodni. 

Budynek posiada trzy kon-
dygnacje. W piwnicach znaj-
dują się pomieszczenia tech-
niczne, szatnie i sterylizatornia. 
Na parterze, obok izby przyjęć, 
umieszczony został oddział ane-
stezjologii i intensywnej terapii, 
tzw. OIOM wyposażony w trzy-
osobową salę, wraz z łazienka-
mi i stanowiskiem dozoru pie-
lęgniarskiego. Oprócz tego na 
tej kondygnacji budynku funk-
cjonować będzie oddział chorób 
wewnętrznych oraz część gabi-
netów diagnostycznych.   

Piętro pierwsze przeznaczo-
no na oddział chirurgiczny z 
blokiem operacyjnym oraz pra-
cownię endoskopową. Tu warto 
wspomnieć o kilku nowinkach i 
rozwiązaniach technicznych za-
stosowanych przy budowie po-
szczególnych pomieszczeń. W 
salach operacyjnych zamonto-
wano specjalne sufity z metalo-
wą antybakteryjną powłoką. W 
trakcie operacji do sali będzie 
dostarczane oczyszczone i ste-
rylne klimatyzowane powietrze. 
Ciekawostką są specjalne półki 
podwieszane na suficie, na któ-
rych będą się znajdować sprzęty 
medyczne. Ich zasilanie również 
będzie poprowadzone przewo-
dami prowadzonymi z góry. W 
ten sposób na podłodze znaj-
duje się tylko stół operacyjny. 
Odział będzie posiadał 2-3 po-
koje  z łazienkami.  Jedno po-
mieszczenie będzie przygotowa-
ne dla osób niepełnosprawnych. 

 Na drugim piętrze umiej-
scowiono blok ginekologicz-
no – położniczy oraz porodo-
wy. Część położnicza zosta-
ła zaprojektowana, jako pokoje 
dwułóżkowe w systemie „mat-
ka z dzieckiem”. Pokoje posiada-
ją własne łazienki oraz stanowi-
ska do pielęgnacji noworodków. 
Jeden z nich ma na suficie tzw. 
świetlik z widokiem na niebo. 
Oddział posiada blok porodowy 
obejmujący salę cięć cesarskich 
oraz dwustanowiskową salę po-

rodową. Ciekawostką jest sala 
porodów indywidualnych wy-
posażona w profesjonalną wan-
nę porodową. Urządzenie kosz-
towało ok. 40 tys. złotych i zo-
stało wyprodukowane w Polsce 
(przez jednego z dwóch dostaw-
ców sprzętu i wyposażenia szpi-
tala). Przypomina wannę z hy-
dromasażem na wysokich no-
gach. Na oddziale znajduje się 
także pomieszczenie dla odwie-
dzających, gdzie noworodki bę-
dzie można oglądać zza szyby. 

Na piętrze trzecim znajdują 
się pomieszczenia administra-
cyjne. To 5 pokoi biurowych, w 
których znajdować się będzie 
rejestr usług medycznych, sta-
tystyka, pokój informatyka, sala 
konferencyjna i pomieszczenia 
sanitarne. 

- Projekt był podzielony na kil-
ka etapów. W pierwszej kolej-
ności przebudowaliśmy budy-
nek szpitala będący wstanie su-
rowym – mówi Maciej Długa-
szewski, Menadżer Projektu, 
Skanska. - W dalszej części prac 
wyburzyliśmy część użytkowa-
nego budynku, w którego miej-
scu powstał łącznik między starą 
częścią szpitala, a nowym obiek-
tem – dodaje.

Ten etap był najtrudniejszy 
i zarazem najbardziej niebez-
pieczny, ponieważ szpital mu-
siał funkcjonować bez zakłóceń. 
Za kruchą ścianą, gdzie pro-
wadzone były poważne roboty, 
normalnie przyjmowano i le-
czono pacjentów. - Największym 
wyzwaniem, a zarazem naszym 
priorytetem w trakcie trwania 
projektu było przeprowadzenie 
prac budowlanych w jak naj-
mniej uciążliwy dla pacjentów 
sposób. Szczególną uwagę zwró-
ciliśmy na zachowanie wszelkich 
zasad bezpieczeństwa – dodaje 
przedstawiciel wykonawcy. 

Firma, zgodnie z umową,  od-
powiadała również za wymianę 
instalacji gazów medycznych, 
wentylacji mechanicznej i kli-

matyzacji, modernizację sieci i 
przyłączy oraz zagospodarowa-
nie terenu wokół szpitala. Przy 
współpracy z podwykonawca-
mi z Nowogardu, oblicze zmie-
niło także otoczenia placówki. 
Powstało kilkadziesiąt parkin-
gów, nowe chodniki i nasadze-
nia. Oprócz tego zmodernizo-
wano kotłownię. - To historycz-
na chwila. Obiekt ten czekał aż 
25 lat, by doczekać dzisiejsze-
go pięknego dnia  – mówił do 
zaproszonych gości na otwar-
cie placówki, dyrektor szpitala 
Kazimierz Lembas. Nie byłoby 
tego wszystkiego, gdyby nie od-
ważne decyzje poprzedniej rady, 
a przede wszystkim byłego bur-
mistrza Kazimierza Ziemby, do 
którego wydeptałem długie ścież-
ki. Nie udałoby się to również, 
gdyby kolejna rada i obecny bur-
mistrz nie podjęli się kontynuacji 
decyzji poprzedników. Za to dzi-
siaj wszystkim dziękuję, w imie-
niu pacjentów i personelu. 

To dopiero początek wydat-
ków 

W nowej bryle znajduje się 90 
łóżek, to o 40 mniej niż w sta-
rym szpitalu. Jest to zarówno 
efekt powiększenia powierzch-
ni sal chorych, jak i poprawy 
komfortu dla pacjentów. Ci jed-
nak będą mogli się o tym prze-
konać  najwcześniej w połowie 
czerwca. Taki termin przynaj-
mniej wskazał w czasie konfe-
rencji prasowej, którą zorgani-
zowano dla mediów w czasie 
piątkowej uroczystości, dyrek-
tor Kazimierz Lembas. Tyle cza-
su placówka potrzebuje, by za-
kupić niezbędny sprzęt medycz-
ny i brakujące wyposażenie w 
kwocie 1 mln 200 tys. zł. Szpital 
chce na to zaciągnąć niskoopro-
centowany kredyt. Po dwóch 
nieudanych przetargach, trwają 
negocjacje z potencjalnymi kre-
dytodawcami. Jeśli te nie przy-
niosą rezultatu, rozważany jest 
leasing niezbędnych do leczenia 
pacjentów narzędzi. 

To jednak nie koniec wydat-
ków. Po przeniesieniu oddzia-

łów do nowych pomieszczeń, 
będzie trzeba coś zrobić ze sta-
rym obiektem. Tan, jak zapo-
wiadają władze miasta i dyrek-
cja szpitala, ma również w naj-
bliższych 2-3 latach zostać zmo-
dernizowany. Tym bardziej, 
że zgodnie z planem dyrekto-
ra szpitala, w miejsce obecnego  
oddziału ginekologiczno-po-
łożniczego, ma być przeniesio-
ny oddział dziecięcy. Budynek, 
gdzie obecnie leczeni są naj-
młodsi, zostanie oddany gmi-
nie. Trwają starania, by w przy-
szłości powstało w nim hospi-
cjum lub oddział dziennej opie-
ki paliatywnej. 

Koło szpitala ma również zo-
stać wybudowany plac do lądo-
wania helikopterów Lotniczego 
Pogotowia Ratunkowego. Gmi-
na liczy, że na ten cel wyda ok. 
50 tys. zł. Projekt jest już goto-
wy. Trwają ostatnie uzgodnie-
nia techniczne związane z bez-
pieczeństwem lotu. Inwestycja 
ma być gotowa na jesieni tego 

roku. 
Mury już są. Szpital  czeka na 

przyjęcie pierwszych pacjen-
tów. Pozostaje tylko wierzyć, 
że NFZ, będzie płacił za świad-
czone w nowej bryle usługi me-
dyczne tak, by placówka mogła 
przynajmniej wychodzić na tak 
zwane „zero”. To jednak zależy 
nie tylko od tego czy w salach 
jest toaleta,  ale przede wszyst-
kim od wysokiej jakości lecze-
nia – bez niej pacjentów nie bę-
dzie. A co za tym idzie, wystar-
czających pieniędzy z Funduszu 
też nie. 

Marcin Simiński 

Ps. W dniu otwarcia, wieczo-
rem w Wilii Zbyszko, odbył się 
bal charytatywny zorganizowany 
przez Fundację Zdrowie i Stowa-
rzyszenie na rzecz Szpitala. Wzię-
ło w nim udział 130 osób. Dochód 
z imprezy ma być przekazany na 
zakup niezbędnego sprzętu i wy-
posażenia nowej placówki. O tym 
ile zebrano pieniędzy w kolejnym 
wydaniu DN. 

Po nowych pomieszczeniach gości oprowadzał Jan Słaby, zastępca dyrek-
tora nowogardzkiego szpitala. Tu w jednej z sal operacyjnych

 Stanisław Dudek, lat: 57, zmarł: 26.05.2013r, pogrzeb: 
29.05.2013r, msza Święta pogrzebowa o godz. 15:00 w Dobropo-
lu, pochówek na cmentarzu w Dobrej.

Zygmunt Kowalski, lat: 64, zmarł: 25.05.2013r, pogrzeb: 
28.05.2013r, msza Święta pogrzebowa o godz. 12:00 w Łożnicy, 
pochówek na cmentarzu w Łożnicy.

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk
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Porównaliśmy stawki za śmieci w całym R-XXI

W Nowogardzie zapłacimy najdrożej 
Obecność na naszym terenie zakładu gospodarki odpadami, przyjmującego śmieci z 27 gmin zrzeszonych w Związku RXXI, miała być 
dla nas przywilejem przy wyliczaniu stawek za śmieci. Tymczasem, jak wynika z naszego porównania, w gminie Nowogard za śmieci 
będziemy płacili nie tylko najdrożej spośród członków Związku, ale i miast z całego regionu. 

W całym kraju gminy upo-
rały się z dostosowaniem 
do wymogów nowej ustawy 
śmieciowej. Wybrały meto-
dę naliczania cen za śmieci i 
ustaliły stawki, jakie będą po-
bierać od mieszkańców za od-
biór i składowanie odpadów. 
W Nowogardzie spośród kil-
ku możliwych metod wybra-
no ryczałt od gospodarstw. 
Te podzielono na trzy rodzaje 
(małe, średnie i duże) i przy-
pisano im odpowiednie kwo-
ty. Tam gdzie mieszkają mak-
symalnie dwie osoby, a więc w 
tzw. „gospodarstwie małym”, 
miesięczna stawka opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
wyniesie 35 złotych (nieselek-
tywne).  W przypadku od 3 do 
5 osób (gospodarstwa śred-
nie), stawka ta wyniesie 53 
złotych. Duże gospodarstwa, 
a więc domy, gdzie mieszka 
ponad 6 osób, zapłacą mie-
sięcznie za śmieci 65 złotych. 
Mniej będzie można zapłacić 
w przypadku, gdy mieszkań-
cy będą segregować odpady. 
Wtedy opłaty wyniosą kolej-
no 27, 41 i 50 złotych. 

Postanowiliśmy sprawdzić, 
jak kwestię tę rozwiązały inne 
gminy zrzeszone w RXXI. Ze-
braliśmy informacje od 15 z 
27 członków Związku. Okaza-
ło się, że większość gmin zde-
cydowała się naliczać opłaty 
za odbiór odpadów od osoby. 
Tylko Gryfice i Resko zasto-
sowały podobny do naszego 
system. Kilka gmin zdecydo-
wało się na metodę „od metra 
wody”. Stawka ceny za śmieci 
będzie mnożona tam przez 
średnie, miesięczne zużycie 
wody (Międzyzdroje, Świno-
ujście, Rewal). 

Nowogard pozostał orygi-
nalny nie tylko w doborze me-
tody, na podstawie której na-
liczany będzie „podatek śmie-
ciowy”. Wyróżniamy się rów-
nież, jeśli chodzi o wysokość 
przyjętej opłaty (szczególnie 
w przypadku gospodarstw za-
mieszkiwanych przez jedną, 
dwie lub trzy osoby) Miesz-
kańcy naszej gminy zapłacą 
najwięcej za śmieci mimo, że 
mamy najbliżej do Słajsina 
spośród pozostałych miast. 

Wydawało się więc logiczne, 
że mniejsze koszty transportu 
wpłyną na znaczne obniżenie 
cen za zbiórkę odpadów. Nic 
podobnego. Według poniższej 
tabeli  różnica w wysokości 
opłat między Nowogardem, 
„a resztą świata” sięga cza-
sem kilku okrągłych złotych 
– oczywiście na naszą nieko-
rzyść ! Nasze stawki odbiegają 
wysokością nie tylko do tych 
przyjętych przez członków 
Celowego Związku. Mniej 
za śmieci od nas zapłacą też 
mieszkańcy gmin o wiele bo-
gatszych jak np. Gryfino (11 zł 
od osoby), czy Szczecin (4,94 
zł od m3 wody), czy nawet 
pobliski Goleniów (14 zł od 
osoby). 

Nic więc dziwnego w tym, 
że tak skonstruowany system 
wywołał falę krytyki wśród 
mieszkańców naszej gminy. 
Ci przede wszystkim nie ro-
zumieją, dlaczego opłaty będą 
naliczane nie na podstawie 
tego, kto ile rzeczywiście wy-
produkował, ale ile osób w 
danej nieruchomości śmieci 
produkuje. Dochodzi więc do 
matematycznych absurdów – 
zgodnie z urzędniczą metodą, 
samotna osoba wyproduku-
je (przeliczając na złotówki) 
kilka razy więcej śmieci, niż 
osoba produkująca je np. w 5 
osobowej  rodzinie. 

Wczoraj w biurze rady, gru-
pa mieszkańców złożyła pro-
test wobec takiej konstrukcji 
prawa lokalnego. Pod apelem, 
w którym domaga się wyrów-
nania stawek i przyjęcia me-
tody „od osoby”, podpisało się 
niemal 800 osób. Kolejne gło-
sy poparcia wciąż napływają. 

Czy na kolejnej sesji rad-
ni wywołani do tablicy przez 
społeczny ruch, przyjrzą się 
uchwalonym przed dwoma 
miesiącami uchwałami, do-
tyczącymi gospodarki odpa-
dami komunalnymi raz jesz-
cze? Tych wahających się, być 
może skłoni do tego porów-
nanie cen za śmieci przyję-
tych w kilkunastu sąsiednich 
gminach. 

Marcin Simiński

Gmina Opłata za odbiór odpadów zbieranych w sposób:
selektywny nieselektywny 

Gmina Maszewo 10 zł/osoba 15 zł/osoba
Gmina Międzyzdroje 4,50 zł/od m3 wody (średnie miesięczne 

zużycie-ciepła plus zimna) 
6 zł/m3

Gmina Płoty 12 zł/osoba 18 zł/osoba
Gmina Dobra 11,80 zł/osoba 17,70 zł/osoba
Gmina Drawsko Pomorskie 12 zł/osoba 15 zł/osoba 
Gmina Golczewo 12 zł/osoba 17 zł/osoba 
Gmina Gryfice Stawka naliczana w zależności od 

ilości osób zamieszkujących dane 
gospodarstwo: 
10 zł (1 osoba) 
20 zł (2 osoby) 
30 zł (3 osoby)
39 zł (4 osoby) 
48 zł (5 osób)
57 zł (6 i więcej osób) 

Stawka naliczana w zależności od 
ilości osób zamieszkujących dane 
gospodarstwo: 
16 zł (1 osoba) 
32 zł (2 osoby) 
47 zł (3 osoby)
61 zł (4 osoby) 
74 zł (5 osób)
86 zł (6 i więcej) 

Gmina Resko Stawka naliczana od osoby:
19,50 zł/1 osoba 
16, 50 zł/2 osoby 
13,50 zł/3 osoby 
10,50 zł/4 osoby 
1,50 zł/5 i każda następna 
np. w gospodarstwie 2 osobowym, 
miesięczna opłata wynosi 33 zł. 

Stawka naliczana od osoby:
13 zł/1 osoba 
11 zł/2 osoby 
9 zł/3 osoby 
7 zł/4 osoby 
1 zł/5 i każda następna 
np. w gospodarstwie 2 osobowym, 
miesięczna opłata wynosi 22 złote. 

Gmina Stepnica 12 zł/osoba 16 zł/osoba 
Gmina Trzebiatów 13 zł/osoba 26 zł/osoba 
Gmina Wolin 10,80 zł/osoba 15,80 zł/osoba 
Gmina Węgorzyno 11,50 zł/osoba 16 zł/osoba 
Gmina Złocieniec 12,20 zł/osoba 16,60 zł/osoba 
Gmina Rewal 4,50 zł/od m3 wody (średnie zużycie 

miesięczne w gospodarstwie – ciepła plus 
zimna)

9 zł/od m3 wody 

Gmina Kamień Pomorski 15,80 zł/osoba 19,86 zł/osoba 

NOWOGARD

W zależności od ilości osób 
zamieszkujących gospodarstwo:  
27 zł (1-2 osoby)
41 zł  (3-5 osób)
50 zł (6 i więcej osób) 

W zależności od ilości osób 
zamieszkujących gospodarstwo: 
35 zł (1-2 osoby) 
53 zł (3-5 osób)
65 zł (6 i więcej osób) 

Opr. redakcja

Caritas informuje 
Zespół Caritas przy parafii pw. WNMP informuje, że w dniu 31 maja  (piątek), w siedzibie orga-

nizacji przy ul. 700 Lecia (w podwórku ZBK), o godz. 10:00 odbędzie się wydawka żywności.  Za-
praszamy osoby z nr w dzienniku od 100 do 220 oraz tych, którzy jeszcze nie korzystali z pomocy. 

Caritas  przy parafii pw. WNMP 

Kurs dla sterników 
Klub Żeglarski KNAGA organizuje kurs sterników motorowodnych w Nowogardzie. Zaprasza-

my wszystkich chętnych. tel.509 431 901. 
Zarząd Klubu

ZNALEZIONO
Do redakcji DN, zostały przyniesione 2 pary kluczy. Jedne z 

charakterystycznym breloczkiem od pojazdu m-ki TOYOTA, 
a także napisem  „ 50 lat SP 63”. Drugie najprawdopodobniej 
od domu. Cechą charakterystyczną jest bardzo nietypowy je-
den z kluczy.  Klucze można odebrać w redakcji DN. 

Red. 
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Rodzice stanęli w obronie szkoły 
Poniżej publikujemy treść protestu, jaki rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 4, złożyli wczoraj na ręce burmistrza Nowogardu, 
dostarczając jego kopię, również do redakcji DN. Rodzice żądają, aby Robert Czapla  wycofał się z planów połączenia klas szóstych w 
niemal 30 osobowy oddział. 

O planach reorganizacji SP4, 
planowanej przez burmistrza, 
pisaliśmy w zeszłym nume-
rze. Przypomnijmy tylko, że R. 
Czapla nie zaakceptował tzw. 
siatki godzinowej, przygoto-
wanej przez dyrektora szko-
ły Magdalenę Zarębska-Kule-
sza i nakazał, w imię oszczęd-
ności, połączenie przyszłych 
klas 6 (obecnie 5) w jeden, nie-
mal 30 osobowy oddział. Ta i 
inne nałożone na plan godzi-

nowy, „poprawki” burmistrza 
sprawiły, że od września w SP 
4 żaden z nauczycieli  nie bę-
dzie pracował na pełnym eta-
cie. Mało tego, braknie etatów 
na zajęcia świetlicowe, a także 
tzw. lekcje wyrównawcze. Na-
uczyciele, według R. Czapli, 
mają te obowiązki wypełniać 
w ramach tzw. godzin karcia-
nych, czyli za darmo. 

Wobec takich planów zapro-
testowali rodzice uczniów, któ-

rych klasy mają być, według 
burmistrzowskiej koncepcji, 
od września połączone. Ocze-
kują oni, że R. Czapla wycofa 
się ze swoich decyzji. W razie 
braku reakcji z jego strony, za-
powiadają zaostrzenie formy 
protestu. 

O sprawie będziemy infor-
mować na bieżąco. 

Red. 

W środę odbędzie się sesja...

Czy koalicja się zreflektuje?
W najbliższą środę, o godz. 12:00 odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Z pewnością gorąca debata poprzedzi głosowanie nad udzieleniem 
absolutorium burmistrzowi i zatwierdzeniem wykonania budżetu za ubiegły rok. O czym jeszcze będą debatować, po dwumiesięcznej 
przerwie nasi radni?

Oprócz głosowania nad ab-
solutorium dla burmistrza, 
radni zaopiniują  kilka spra-
wozdań finansowych, m. in. 
nowogardzkiego szpitala. Cze-
ka ich także wybór członka, a 
później przewodniczącego Ko-
misji Rewizyjnej. Kto na tym 
stanowisku zastąpi śp. Romana 
Saniuka?

Zgodnie z przyjętymi po-
wszechnie standardami, praca-
mi komisji, której głównym za-
daniem jest „patrzenie władzy 
na ręce”, przewodniczy radny 
opozycji. W 2010 r., w gminie 
Nowogard, koalicji SLD-PSL, 
tą niepisaną tradycję postano-
wiła zmienić. Nie dość, że do 
prac w komisji nie dopuści-
ła przedstawicieli wszystkich 

klubów (działającego wówczas 
Klubu Radnych Prawica), to 
jeszcze na jej szefa wyznaczyła, 
w drodze głosowania, jednego 
ze swoich zwolenników. Czy 
na najbliższej sesji koalicja się 
zreflektuje i drugi raz uniknie 
politycznego faux -pas? Szan-
se są raczej małe. Jak dowie-
dział się DN, wakat po zmar-
łym radnych wypełni Jacek Ra-
fiński (SLD), a jego drugi kole-
ga klubowy, będący już człon-
kiem tego „ciała” (M. Wolny), 
ma zostać nowym przewodni-
czącym Komisji. 

Z naszych informacji wynika 
również, że w czasie sesji doj-
dzie do kilku zmian w budże-
cie, w tym tych dotyczących 
gminnych inwestycji. 

Mieszkańcy liczą również, że 
poza porządkiem obrad, rada 
poruszy kilka innych waż-
nych tematów, m. in. bulwer-
sującej metody naliczania cen 
za śmieci, wobec której sprze-
ciw wyraziło swoimi podpisa-
mi niemal 800 mieszkańców 
oraz niepokojących sygnałów 
płynących ze środowiska no-
wogardzkiej oświaty, a związa-
nych z reorganizacją pracy w 
Szkole Podstawowej nr 4. 

Relacja z sesji w kolejnych 
wydaniach DN. 

Przypominamy, że obradom 
radnych może przyglądać się 
każdy obywatel, bez prawa gło-
su, którego udziela tylko prze-
wodniczący RM. 

Marcin Simiński 

Mieszkanki Nowogardu składają zebrane podpisy, popierające akcję pro-
testu wobec metody naliczania opłat za śmieci. Czy radni w środę zajmą 
się tą inicjatywą?
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BOŻE CIAŁO w nowogardzkich parafiach
W czwartek, 30 maja, w liturgii będziemy celebro-

wać uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystu-
sa – Boże Ciało. Będziemy dziękować Bogu za dar Eu-
charystii, będziemy prosić Chrystusa o błogosławień-
stwo i pokój dla Kościoła powszechnego, naszej Oj-
czyzny i naszego Narodu. Udział w procesji jest pu-
blicznym wyznaniem wiary w to, że Jezus jest wśród 
nas, w naszym życiu zawsze obecny.

1. W Parafii pw. WNMP w Nowogardzie - Msza 
św. o godz. 11:00 z procesją. Procesja o godz. 11:00 
przejdzie starą trasą, to jest ulicami: Wyszyńskiego, 
Wojska Polskiego, Warszawska, Kościelna. 

Pierwszy ołtarz - będzie na ul. Woj. Polskiego
Drugi i Trzeci ołtarz - będzie na ul. Warszawskiej
Czwarty ołtarz - będzie przy Kościele 
Procesje eucharystyczne, przez całą oktawę Boże-

go Ciała wokół naszego kościoła będą się odbywały 
codziennie po nabożeństwie majowym o godz. 17:30. 

2. W Parafii pw. Św. Rafała Kalinowskiego w No-
wogardzie  -  Msza św. o godz. 11:00, potem proce-
sja do 4 ołtarzy. Procesja przejdzie ulicami: Jana Paw-
ła II, Poniatowskiego, Żeromskiego, Boh. Warszawy i 
Racibora II 

Pierwszy ołtarz - będzie na ul. Jana Pawła II
Drugi ołtarz - będzie na ul. Żeromskiego
Trzeci ołtarz - będzie na ul. Boh. Warszawy
Czwarty ołtarz - będzie na ul. Racibora II
3. W Parafii pw. Matki Boskiej Fatimskiej w No-

wogardzie –  Msza św. o godz. 11:00, potem procesja 
do 4 ołtarzy, które zbudują parafianie. 

Pierwszy ołtarz - będzie przed blokiem nr 17 przy 
ulicy Bema 

Drugi ołtarz - będzie przed blokiem nr 1 przy ul. 
Leśnej 

Trzeci ołtarz - będzie przed blokiem nr 6 przy ul. 
Leśnej

Czwarty ołtarz - będzie przy Kościele 
Zapraszamy wszystkich do udziału we Mszy św. 

oraz procesji a także w oktawie Bożego Ciała.
Opr.MR

Rozmowa z psychologiem 

Żyć, by się nie zamartwiać...
Bywają takie momenty, że w codziennym życiu  stajemy w sytuacjach,  z którymi nie potrafimy sobie sami poradzić?  Zaganiani  obowiązkami  ro-
dzinnymi bądź zawodowymi, lekko  zatracamy   poczucie przemijającego  czasu, następnie  już tylko poczucie własnej wartości, a w skrajnych przy-
padkach nawet sens życia. Wówczas czas szukać  pomocy  tradycyjnie u rodziny, przyjaciół lub właśnie coraz częściej u  psychologa czy psychote-
rapeuty. O pracy psychologa i nowo otwartym gabinecie psychologicznym w Nowogardzie, rozmawiamy z psycholog Ewą Walorską 

Dziennik Nowogardzki: Na 
wstępie zapytam panią, czy mając 
problem natury emocjonalnej, le-
piej iść do psychiatry, psychotera-
peuty czy psychologa?

Ewa Walorska - psycholog: Jeżeli 
problemowi nie towarzyszą inne nie-
pokojące objawy, to nie ma potrzeby 
zgłaszania się do lekarza psychiatry. 
Wystarczy konsultacja u psycholo-
ga lub terapeuty. W czasie tej wizy-
ty określa się rodzaj problemu. Jeże-
li osoba do której się zwrócimy nie 
czuje się kompetentna w tej sprawie, 
powinna polecić nam innego specja-
listę, np. psychoterapeutę, lekarza 
psychiatrę lub specjalistę terapii uza-
leżnień. Często pacjenci korzystają 
równolegle z psychoterapii i farma-
koterapii. Uważam, że najważniej-
sze żeby w ogóle zacząć szukać po-
mocy jeśli jej potrzebujemy. Specjali-
ści powinni pomóc nam trafić do od-
powiedniej osoby.

Najtrudniejszym etapem w pla-
nowaniu wizyty u psychologa czy 
terapeuty jest chyba dla danej oso-
by podjęcie tej decyzji. Najczę-
ściej towarzyszy jej lęk, obawa. W 
społeczeństwie tego typu kłopoty, 
wciąż są pewnym tematem „tabu”.  
Czy pani zdaniem te obawy są  
uzasadnione?

Obawy przed wizytą są zupeł-

nie naturalne. Jest to nowa sytu-
acja, nie zawsze wiemy, czego może-
my się spodziewać. Dlatego podczas 
pierwszych konsultacji rozmawia się 
o oczekiwaniach klientów, wyjaśnia 
na czym polega wspólna praca. Poza 
tym otwarcie się przed obcą osobą i 
opowiadanie jej o swoich osobistych 
sprawach, nie przychodzi łatwo. Z 
czasem nabiera się większego za-
ufania do specjalisty, czuje swobod-
niej i bezpieczniej. Ponadto w niektó-
rych środowiskach panuje pogląd, że 
z pomocy psychologa lub psychote-
rapeuty korzystają tylko osoby cho-
re. To nie jest prawda. Bardzo często 
klienci nie cierpią na żadne zaburze-
nie psychiczne, tylko chwilowo po-
trzebują wsparcia, chcą zmienić nie-
które swoje zachowania lub rozwią-
zać problem. Innym powodem lęku, 
choć nieoczywistym, może być oba-
wa przed wprowadzeniem zmiany w 
życiu. Często nasza sytuacja jest nie-
komfortowa lub sprawia nam cier-
pienie, ale jest znana i to daje nam 
rodzaj poczucia bezpieczeństwa. 
Zmiany mogą budzić niepokój.

Ostatnio wiele się słyszy, że pra-
ca psychologa wraz  z postępują-
cymi zagrożeniami cywilizacyjny-
mi jest potrzebna coraz większej 
grupie ludzi w różnych zawodach. 
Dlatego zapytam, na czym polega 
ta praca  i czym się ten zawód cha-
rakteryzuje?

Charakter pracy psychologa za-
leży od tego, gdzie on pracuje. Psy-
cholog może być wykładowcą, pro-
wadzić badania naukowe, zajmować 
się diagnozą np. w poradniach psy-
chologiczno-pedagogicznych, ośrod-
kach badania kierowców itp. W nie-
których firmach i instytucjach, psy-
cholodzy badają osoby ubiegające się 
o pracę, w celu wybrania odpowied-
niego kandydata na dane stanowi-
sko. Często psycholodzy prowadzą 
różnego rodzaju warsztaty i trenin-
gi np. dotyczące rozwoju osobistego 

czy radzenia sobie ze stresem. Są za-
trudniani w m.in. w: szpitalach, ho-
spicjach, szkołach, przedszkolach, 
ośrodkach interwencji kryzysowej. 
W takich placówkach zajmują się 
poradnictwem, psychoterapią lub 
pomagają sobie radzić w sytuacjach 
kryzysowych.

Każdy zawód ma swoją histo-
rię i zadania do realizacji. Kie-
dy po raz pierwszy spotkała się 
pani z tym zawodem i co skłoni-
ło panią do jego wykonywania?   
Po raz pierwszy miałam kontakt 
z psychologiem pod koniec szkoły 
podstawowej, kiedy w poradni psy-
chologiczno-pedagogicznej badano 
uczniów pod kątem ich możliwo-
ści i wyboru dalszej drogi kształce-
nia. Wybrałam ten zawód, ponieważ 
praca z ludźmi daje mi dużo satys-
fakcji. Każdy klient jest inny, wyma-
ga trochę innego podejścia, a wspól-
ne rozwiązywanie problemów, jest 
swego rodzaju wyzwaniem, więc nie 
czuję rutyny. Mam poczucie, że robię 
coś pożytecznego.

Określone cechy osobowości, to 
bardzo ważny aspekt w tym zawo-
dzie. Więc jakimi cechami powi-
nien odznaczać się psycholog czy 
psychoterapeuta?

Jeżeli mówimy o psychologu, który 
pracuje w kontakcie z pacjentem lub 
klientem, to ważne, żeby był empa-
tyczny, tolerancyjny, cierpliwy, odpo-
wiedzialny, elastyczny i kreatywny . 
Oprócz tego, powinien mieć gotowość 
do ciągłego podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych i rozwoju osobistego, a 
także wysokie standardy etyczne.

A w jakich sytuacjach przycho-
dzący do pani ludzie najczęściej 
korzystają z pomocy i na czym ta 
pomoc głównie polega?

Czasami moja praca polega tylko 
na wysłuchaniu, okazaniu wspar-
cia. Jest to pomocne dla osób, które 
przeżyły jakąś stratę np. śmierć bli-
skiej osoby, rozstanie , rozwód. Część 

klientów oczekuje ode mnie porady, 
informacji i wskazówek. Niektóre 
problemy wymagają dłuższej pracy. 
Wtedy przyglądamy się problemowi, 
ustalamy cel pracy i podczas spotkań 
staramy się go osiągnąć.

Problemy pani pacjentów lub 
klientów  stanowią tajemnicę za-
wodową, ale czy może pani wy-
mienić  ogólnie choćby kilka, z 
którymi najczęściej przychodzą 
pacjenci?

Od niedawna prowadzę prywatną 
praktykę, więc trudno mówić o naj-
częstszych problemach moich klien-
tów. Kiedy pracowałam w ośrodku 
interwencji kryzysowej, przychodzi-
ły do mnie osoby, które miały proble-
my rodzinne, straciły kogoś bliskie-
go, były dotknięte przemocą, odczu-
wały lęk lub ogólnie nie radziły sobie 
ze swoją sytuacją życiową. Podczas 
pracy w szkole, pomagałam dzie-
ciom oraz rodzicom kiedy mieli trud-
ności wychowawcze.

W wywiadzie wstępnym i póź-
niej w leczeniu, czym się pani kie-
ruje, oraz jaką najczęściej wybiera 
pani metodę dla pacjenta? 

Metody zależą od potrzeb i cech 
klienta, problemu z jakim się zgłosił, 
oraz od etapu naszej pracy. Nie mam 
jednej uniwersalnej techniki. Czasa-
mi wystarczają odpowiednie pytania 
i interpretacje. Dodatkowo posługuję 
się technikami relaksacyjnymi, przy-
powieściami terapeutycznymi, kwe-
stionariuszami, rysunkami. Jeżeli ja-
kaś technika nie odpowiada kliento-
wi, proponuję inną. Czasami klienci 
dostają zadanie domowe - np. mają 
napisać list albo prowadzić rodzaj 
dziennika.

Chyba nie jest tajemnicą, że w 
większości wizyt u psychologów, 
są wizytami prywatnymi. Dlatego 
proszę o poinformowanie czytel-
ników, jaki jest orientacyjny koszt 
takiej wizyty, oraz jak długo ona 
trwa? 

Wizyta u psychologa i terapeuty 
może trwać od 45 do 60 minut. Chy-
ba, że jest to terapia pary lub rodzi-
ny, to trwa półtorej godziny. Koszt 
zależy od kwalifikacji terapeuty i 
miejsca w którym pracuje. W Szcze-
cinie ceny wahają się od 100-170 zł. 
Istnieje także możliwość skorzysta-
nia z bezpłatnej pomocy finansowa-
nej przez NFZ, jednakże trzeba się li-
czyć z długim okresem oczekiwania. 
Doraźnie można uzyskać nieodpłat-
ną pomoc w ośrodkach interwencji 
kryzysowej.

 Kończąc zapytam panią, jak 
żyć, by nie mieć zmartwień i zwy-
czajnego „doła”? 

 Dotychczas nie słyszałam o czło-
wieku, który naprawdę nie miał i nie 
ma żadnych zmartwień. Różnego ro-
dzaju trudności, problemy i cierpie-
nie, są częścią życia. A od tego, jak 
widzimy takie sytuacje i jak sobie z 
nimi radzimy, zależy nasze samo-
poczucie. Czasami fundujemy sobie 
rozczarowanie, niezadowolenie i fru-
strację. Wystarczy, że mamy zawyżo-
ne wymagania w stosunku do siebie 
i innych, chcemy mieć wszystko pod 
kontrolą, oczekujemy, że wszystko 
będzie się toczyć po naszej myśli, a 
do tego skupiamy się na niedoskona-
łościach i brakach. Na szczęście moż-
na to zmienić.  

Ewa Walorska – psycholog: 
Ukończyła psychologię na Uniwer-
sytecie Wrocławskim, Podyplomo-
we Studium Pomocy Psychologicz-
nej w Dziedzinie Seksuologii na 
Uniwersytecie im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu oraz Studium Po-
mocy Psychologicznej i Interwencji 
Kryzysowej w Instytucie Psycholo-
gii Zdrowia PTP w Warszawie. Jest 
również stypendystką Ruprecht-
-Karls-Universität w Heidelber-
gu. Obecnie szkoli  się dodatkowo 
w Polskim Instytucie Ericksonow-
skim w Łodzi.

rozmawiał: Jarek Bzowy
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Przedszkolaki z jedynki   
z wizytą u zegarmistrza  
i w piekarni

W dniu 21.05.2013r., 6-latki 
z Przedszkola nr 1, były z wizy-
tą w Zakładzie zegarmistrzow-
skim. Celem wycieczki było za-
znajomienie dzieci z pracą ze-
garmistrza. Przedszkolaki z 
wielką uwagą słuchały opowie-
ści o mechanizmach odmierza-
jących czas. Dowiedziały się, 
jak zbudowany jest zegar oraz 
jakimi narzędziami się go na-
prawia. Poznały także różne 
zegary. Z dużym zainteresowa-
niem słuchały muzyki zegarów 
ściennych. Na zakończenie spo-
tkania mali goście podziękowali 
pani zegarmistrz za miłe przy-
jęcie.

Składamy serdeczne podzię-
kowania pani Krystynie Bil za 

miłą atmosferę i przepiękny po-
darowany nam zegar, który za-
wisł w naszej sali. Prezent ten 

będzie przypominał wizytę w 
pani Zakładzie zegarmistrzow-
skim.

Dzień wcześniej przedszko-
laki odwiedziły Piekarnię pro-
wadzoną przez państwa Pę-
dziszczak. Dzieci z zaintereso-
waniem wysłuchały informa-
cji o poszczególnych etapach 
powstawania chleba i innych 
pysznych wypieków.

W tym miejscu  chcieliśmy 
także serdecznie podziękować 
za miłe przyjęcie i oprowadze-
nie nas po tym niezwykle cieka-
wym miejscu.                           

Dziękujemy
Tekst opr.: Agnieszka Zając i  

Marzena Wiśniewska

Kampania „Sprzątnij po swoim psie” 
Wczoraj, po raz kolejny,pracownicy  wydziału Gospodarki Komunalnej, Miesz-
kaniowej i Ochrony Środowiska wspólnie z uczniami prowadzili na ulicach na-
szego miasta kampanię „Sprzątnij po swoim psie”.

Tym razem urzędników wspo-
magali uczniowie Szkoły Pod-
stawowej nr 1. Akcja polegała na 
wręczaniu ulotek informacyj-
nych oraz jednorazowych zesta-
wów higienicznych do uprząta-
nia psich nieczystości. Materiały 
rozdawane były na alejkach przy 
jeziorze nowogardzkim. Jedno-
cześnie przeprowadzano roz-
mowy, które mają uświadamiać 
właścicielom psów, że psie nie-
czystości stanowią zagrożenie 
epidemiologiczne - szczególnie 
groźne dla dzieci (np. pasożyta-
mi przewodu pokarmowego lub 
bakteriami chorobotwórczymi) 
a także zanieczyszczenia środo-
wiska (poprzez system kanaliza-
cji deszczowej wpływają do je-
zior, rzek i strumieni). 

W kolejnej akcji roznosze-
nia ulotek, którą zaplanowa-
no na 3 czerwca, udział we-
zmą uczniowie Gimnazjum nr 
1. Akcja będzie prowadzona na 
osiedlu domów jednorodzin-

nych przy ul. Wiejskiej. 
Patronem medialnym akcji 

„Sprzątnij po swoim psie” jest 
Dziennik Nowogardzki. 

Red. 

Rozśpiewana 
„Dwójka”
Dnia 21-05-2013r. w Szkole Podstawowej nr 2 odbył się 
gminny konkurs piosenki angielskiej „Just Singing” dla 
klas     IV-VI. Do konkursu przystąpili uczniowie z sze-
ściu szkół: SP1, SP2, SP ze Strzelewa, SP z Orzechowa, SP 
z Żabowa i SP z Wierzbięcina. Jury w składzie: Dyrektor 
Nowogardzkiego Domu Kultury, p. Aneta Drążewska, p. 
Lech Szpon oraz opiekunowie każdej ze szkół wysłuchali 
łącznie 19 uczestników. Uczniowie wykonywali piosenki 
z dowolnie przygotowanego repertuaru w j. angielskim.

W kategorii klas IV: I m-ce 
zdobyła Wiktoria Lalik z SP1, 
II m-ce zdobył duet: Wiktoria 
Spera i Agnieszka Gralak z SP2, 
III m-ce zdobył Kamil Józefiak 
z SP  Żabowo.

W kategorii klas V przyzna-
no: I m-ce – Wiktorii Klusa-
czyk z SP  Orzechowo, II m-ce 
– duetowi: Dominice Damas i 
Agacie Salamon z SP2, III m-ce 
– Hannie Gargulińskiej z SP  
Wierzbięcin.

W kategorii klas VI przyzna-
no: dwa I miejsca: Kamili Jaszcz 
z SP2 i Natalii Pancewicz z SP  
Wierzbięcin, II m-ce zdobył 
duet z SP z Orzechowa: Kamila 

Kędzierska i Jowita Barszcz, III 
m-ce przypadło Magdzie Sob-
czak z SP  Żabowo.

Uczestnicy wykazali się 
ogromnym talentem muzycz-
nym i językowym. Oprócz na-
gród od organizatorów dwie 
uczennice: W. Klusaczyk i N. 
Pancewicz zostały dodatkowo 
nagrodzone zaproszeniem na 
roczny bezpłatny kurs wokalu 
ufundowany przez Dyrektora 
NDK.

Kolejnego dnia, 22-05-2013 w 
tej samej szkole odbył się kolej-
ny konkurs piosenki angielskiej 
pod nazwą „Singing Elves”, tym 
razem dla klas I-III. Do kon-
kursu przystąpiło siedem szkół 
naszej gminy: SP1, SP2,SP3 z 
Nowogardu oraz szkoły z Ża-
bowa, Strzelewa, Orzechowa i 
Wierzbięcina, łącznie 25 dzieci. 
Uczniowie wykonywali szkolne 
piosenki w j. angielskim.

Jury w składzie: P. Aneta Drą-
żewska, P. Lech Szpon oraz kon-

sultantka wydawnictwa Oxford 
P. Roma Bara przyznało:

w kategorii klas I: I m-ce  Mo-
nice Kamieniak z SP w Orze-
chowie, II m-ce duetowi: Do-
minice Lasek i Kasi Plebańskiej 
z SP2, III m-ce duetowi: Basi 
Orpel i Dominice Wójcik z SP1;

w kategorii klas II: I m-ce za-
jął Olaf Stokłos z SP2, II m-ce 
– duet Oliwia i Oktawia Macie-
juniec z SP3, III m-ce – Micha-
lina Krzywańska z SP w Orze-
chowie;

w kategorii klas III: I m-ce 
zdobyła Maja Tębłowska z SP3, 
przyznano dwa II m-ca: zdoby-
li je: Aleksandra Saja z SP2 oraz 

duet z SP1 – Martyna Nawara 
i Jakub Konieczny, a III m-ce 
przypadło Martynie Woźniak z 
SP  Orzechowo.

Pomimo tremy najmłodsi za-
prezentowali się znakomicie.

Po wysłuchaniu piosenek 
konkursowych przybyli goście 
zostali zaproszeni na poczęstu-
nek, a oczekiwanie na wyniki 
konkursu umilił występ uczen-
nic klas VI z SP2: Laury Kowal-
czyk, Gabrysi Mądrowskiej i 
Kamili Jaszcz, które zaśpiewa-
ły popularne wśród młodzieży 
piosenki w j. angielskim, a za-
powiedzi wszystkich uczestni-
ków konkursu wykonała z peł-
ną gracją Natalia Jesionka.

Organizatorki obu konkur-
sów: Aleksandra Dul i Beata 
Feńczak pragną podziękować 
jury oraz uczestnikom i ich opie-
kunom za przybycie na konkurs 
oraz raz jeszcze pogratulować 
zwycięzcom zdobytych miejsc.

Inf. własne 
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Konkurs poezji Jana Pawła II w Sp 4 

Po raz ósmy „wypłynęli na głębię” 
W dniu 23 maja, w Szkole Podstawowej nr 4 w Nowogardzie, odbyła się VIII edycja międzyszkolnego konkursu recytatorskiego poezji 
Jana Pawła II, pn. „Wypłyń na głębię”. W konkursie wzięło udział 40 uczniów z 8 szkół podstawowych z gminy Nowogard. 

Byli reprezentanci: SP 1, SP 
2, SP 3, SP 4, SP Żabowo, SP 
Strzelewo, SP Długołęka, SP 
Orzechowo. Uczestnicy „ry-
walizowali” w dwóch katego-
riach wiekowych. Recytator-
skim popisom przysłuchiwała 
się komisja w składzie: prze-
wodniczący: p. Zofia Pilarz, 
Siostra Hiacynta, p. Genowe-
fa Makarewicz, p. Mirosław 
Grzegorczyk – prezes Towa-
rzystwa Kultury Teatralnej w 
Szczecinie. 

Po kilku godzinach zmagań 
ogłoszono wyniki: 

Klasy I-III:
I miejsce – Angela Sikora (SP 

1) op. Beata Biniecka
II miejsce – Wiktoria Sokal (SP 

Długołęka) op. Bożena Piotrow-
ska

III miejsce – Miłosz Bujalski 
(SP 2) op. Marzenna Florczak

Wyróżnienia: Oliwia Toboła 
(SP Żabowo) op. Anna Dynow-
ska, Martyna Woźniak (SP Orze-
chowo) op. Bogumiła Pawelec, 
Małgorzata Zając (SP 4) op. Irmi-
na Lasote – Kowalska.

Klasy IV-VI:
I miejsce – Martyna Dworak 

(SP 1) op. Martyna Rogala – Bator
II miejsce – Sandra Dąbrowska 

(SP 1) op. Martyna Rogala – Bator
III miejsce – Maria Korszeń 

(SP 2) op. Anna Buczyńska
Wyróżnienie: Sara Yahfouf (SP 

1) op. Martyna Rogala – Bator, 
Maja Kowalska (SP 4) op. Renata 
Lisowska, Wiktoria Rakowska (SP 
Długołęka) op. Magdalena Sawic-
ka, Julia Burzyńska (SP Orzecho-
wo) op. Bogumiła Pawelec, Klau-
dia Krekora (SP 1) op. Edyta Ka-
mińska, Julia Langner (SP Strze-
lewo) op. Małgorzata Kurzawa, 
Kamila Łysiak (SP 3) op. Dorota 
Gurgul – Gwizdała

Karol Płaczek (SP 2) op. Anna 
Buczyńska, Natalia Tomkowiak 
(SP Żabowo) op. Irena Bińczyk – 
Zielińska. 

Po odczytaniu listy nagrodzo-
nych, wszyscy zrobili sobie wspól-
ne pamiątkowe zdjęcie i udali się 
na zasłużony, słodki poczęstunek. 

Organizatorami konkursu byli: 
Renata Lisowska, Helena Zagór-
ska, Edward Tychoniec. Słodki 
poczęstunek (kremówki papie-
skie, pączki, ciasta) zapewnili: p. 
Marianna Malinowska, p. Jacek 
Lisiecki (Piekarnia „Karsk”) oraz 
p. Waldemar i Barbara Pędzisz-
czak. 

Nagrody książkowe ufundowa-
li: ks. Dziekan – Kazimierz Łukja-
niuk, ks. Grzegorz Legutko (wrę-
czył swoje nagrody wyłonionym 
przez siebie najlepszym recytato-
rom): 1. Angeli Sikorze (SP 1), 2. 
Mai Kowalskiej (SP 4), 3. Klau-
dii Krekorze (SP 1); Marcin Nie-
radka; Ks. Ireneusz Kamionka; 
p. Agnieszka Karapuda (Księgar-
nia „Cymelia”). Pozostałe piękne 
upominki zapewnili: p. Agniesz-
ka Koladyńska oraz Księgarnia 
„Atlas”. 

Opr. i foto: MS/DN 

Tomasz Kwiatkowski z Nowogardu wyruszył w podróż życia

Rowerem przez Euroazję
W poniedziałek (27 maja) w porannych godzinach mieszkaniec Nowogardu – Tomasz Kwiatkowski wraz z przyjacielem Piotrem Kury-
ło z Augustowa, wyjechali do Lizbony, aby stamtąd ruszyć na rowerach do Władywostoku, po drodze odwiedzając takie kraje jak: Hisz-
pania, Francja, Niemcy, Litwa i Łotwa. Podróżnicy zapowiadają swoją wizytę w Rosji na połowę września.

To wielka przygoda zarów-
no dla Tomasza Kwiatkowskie-
go, jak i Piotra Kuryło. Sposo-
bów na spędzenie wakacji jest 
mnóstwo- Ci dwaj panowie po-
stanowili, że przemierzą na ro-
werach Europę. W poniedzia-
łek rano wyjechaliśmy z Nowo-
gardu do Portugalii, a dokład-
niej do Lizbony, bo właśnie z 
tego miasta 1 czerwca ruszymy 
na rowerach w „świat”. Poczy-
nając od Portugalii, odwiedzi-
my takie kraje jak: Hiszpania, 
Francja, Niemcy, Polska, Litwa, 
Łotwa i w końcu Rosja, gdzie w 
miejscowości Władywostok bę-
dzie meta naszej podróży. Myślę, 
że wyprawę zakończymy w po-
łowie września. Przez całą po-
dróż będziemy spali w namiocie, 
oczywiście bierzemy również 
pod uwagę gościnność napotka-

nych mieszkańców, wtedy z pew-
nością skorzystamy z noclegu. - 
mówi Tomasz Kwiatkowski. To 
na pewno będzie przygoda ży-
cia dla opisywanych miłośni-
ków rowerów. Jednak aby taka 
podróż mogła się udać, po-
trzebne było wsparcie finanso-
we, w tym przypadku obaj pa-
nowie bardziej mogli liczyć na 
pomoc przyjaciół... W weekend 
na „harcówce” zostało zorgani-
zowane ognisko mające na celu 
rozpropagowanie akcji, którą 
zainicjują obaj rowerzyści, pod-
czas spotkania trwała również 
zbiórka pieniędzy. Swój wkład 
miały również  firmy: RELO-
OP Polska, Ubezpieczenia Frąt-
czak oraz strona internetowa 
www.piespotrafi.pl . Poza tym 
pomogło mnóstwo prywatnych 
osób, które nie chciały ujaw-

niać swoich danych personal-
nych, ale bardzo się przyczyni-
li do tego, aby ta podróż mogła 
wypalić. Urząd Miasta w Au-
gustowie przeznaczył dla Pio-
tra Kuryło tysiąc złotych, aby 
pomóc w wyjeździe. Nieste-
ty Tomasz Kwiatkowski wciąż 
czeka na odpowiedź w sprawie 
dofinansowania tego wyjaz-
du przez nowogardzki Urząd 
Miasta, jak twierdzi, do końca 
tygodnia wszystko już będzie 
wiedział. Ja w ten sposób chcę 
również reklamować Nowogard, 
planuję umocować do roweru 
naszą flagę. Chciałbym bardzo 
podziękować ludziom, którzy 
nam pomagali. Ważne dla mnie 
było to spotkanie na „harcówce” 
i nie chodzi mi o tą zbiórkę. Po 
prostu tyle słów mobilizujących 
usłyszałem, nabrałem o wie-

le więcej wiary, że uda nam się 
to całe przedsięwzięcie zakoń-
czyć sukcesem. - podsumowuje 
mieszkaniec Nowogardu, To-
masz Kwiatkowski. O tym, jak 
przebiega ta życiowa podróż 

obu panów, z pewnością bę-
dziemy informować, uzyskując 
komentarze na „gorąco” od To-
masza Kwiatkowskiego i Piotra 
Kuryło. 

KR     

Tomasz Kwiatkowski (z prawej) i Piotr Kuryło, przygotowujący się do po-
dróży swojego życia
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Oferujemy montaż oraz transport zakupionych u nas mebli

Transport na terenie miasta GRATIS • Akceptujemy karty płatnicze • SERDECZNIE ZAPRASZAMY

MAJOWE HITY
CENOWE !!!

Wersalka

wymiary: 195x95x100 | spanie: 195x120
Adam

1099 zł
Zestaw stołowy Olo

599 zł

Oferta promocyjna ważna do 31 maja

Pomorzanin wygrywa i odrabia punkty

W środę mecz o awans?
W sobotę piłkarze Pomorzanina Nowogard 
przed własną publicznością zmierzyli się z Klo-
nem Krzęcin. Wreszcie miejscowi pokazali cha-
rakter i walczyli na całej długości boiska, nieste-
ty nie ustrzegli się głupich błędów, przez co mecz 
zakończył się hokejowym wynikiem.

Pomorzanin Nowogard – Klon Krzęcin 5:3 (1:0) `30 min. 
Maciej Gołdyn, ̀ 47 min. Dawid Langner, ̀ 62 min. Maciej Gołdyn, ̀ 81 min. Ka-

mil Lewandowski, ` 88 min. Mateusz Krupski
Skład: Mateusz Krupski – Konrad Winczewski, Michał Soska (c), Paweł Łuczak, Natan Wnuczyń-

ski – Gracjan Wnuczyński, Maciej Dobrowolski (Krzysztof Kieruzel), Dawid Langner, Dominik Waw-
rzyniak, Adam Tomaszewski – Maciej Gołdyn (Kamil Lewandowski).

25 kolejka:
Victoria Przecław – Ehrle Dobra Szcz.  1:1
Odra Chojna – Zorza Dobrzany   0:1
Odrzanka Radziszewo – Ina Ińsko  3:1
Polonia Płoty – Iskierka Szcz.-Śmierd.  1:0
Pomorzanin Nowogard – Klon Krzęcin  5:3
Piast Chociwel – Świt Skolwin   1:1
Morzycko Moryń – Unia Dolice   1:1
Rega Trzebiatów – Stal Lipiany   1:7
17 kolejka (zaległa):
Pomorzanin Nowogard – Odra Chojna (29.05; 18:00)

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Odrzanka AN-MAR Radziszewo 25 53 44 22 16 5 4
2 Świt Skolwin 25 48 44 26 14 6 5
3 Pomorzanin Nowogard 24 46 42 26 13 7 4
4 Odra Chojna 24 46 56 25 15 1 8
5 Zorza Dobrzany 25 43 40 31 12 7 6
6 Piast Chociwel 25 40 35 20 11 7 7
7 Morzycko Moryń 25 39 59 46 11 6 8
8 Victoria Przecław 25 37 37 38 10 7 8
9 Stal Lipiany 25 35 56 44 10 5 10
10 Ina Ińsko 25 35 29 33 10 5 10
11 Unia Dolice 25 33 52 43 10 3 12
12 Polonia Płoty 25 32 47 50 10 2 13
13 Klon Krzęcin 25 31 44 73 10 1 14
14 Iskierka Szczecin - Śmierdnica 25 25 34 36 7 4 14
15 Ehrle Dobra Szczecińska 25 10 28 69 2 4 19
16 Rega Trzebiatów 25 6 17 82 0 6 19

Stawką pozostałych spotkań 
Pomorzanina jest awans do IV 
ligi, nie może więc dziwić za-
angażowanie z jakim do meczu 
przystąpili miejscowi piłkarze. 
Mnóstwo zagrożenia powsta-
wało po akcjach Dominika 
Wawrzyniaka i Dawida Lan-
gnera. W 14 minucie Gołdyn 
zagrał na 16 metr do Langnera, 
ten zdołał przedłużyć podanie 
do Wawrzyniaka, który dłu-
go nie namyślając się uderzył 
z 17 metrów pod poprzeczkę, 
w tej sytuacji skuteczną para-
dą popisał się bramkarz gości. 
Chwilę potem ładna indywi-
dualna akcja Langnera i nie-
celny strzał. W 30 minucie me-
czu dwójka Langner – Waw-
rzyniak dosłownie „rozklepa-
li” defensywę gości. Wawrzy-
niak na lewym skrzydle zagrał 
do Langera, ten od razu nie 
patrząc odegrał piętą między 
dwóch obrońców ponownie do 
Wawrzyniaka, który rozpędzo-

ny wpadł w pole karne i wyco-
fał futbolówkę na 7 metr do nie 
pilnowanego Tomaszewskie-
go. Były piłkarz Vielgovii nie-
czysto trafił w piłkę, ale na tyle 
szczęśliwie, że ta trafiła do nie-
pilnowanego Gołdyna, napast-
nik Pomorzanina stojąc tyłem 
do bramki zastawił się, przy-
jął i huknął na bramkę gości 
dając tym samym prowadze-
nie miejscowym. Do przerwy 
wynik nie uległ zmianie, choć 
Pomorzanin miał swoje sytu-
acje. W jednej z nich ponow-
nie Langner mijał kolejnych 
obrońców, wpadł w pole kar-
ne i odegrał piętą do Gracjana 
Wnuczyńskiego, który niestety 
trafia w bramkarza. Od razu po 
zmianie stron gospodarze wy-
prowadzają kolejny cios. Waw-
rzyniak z lewego skrzydła ide-
alnie dośrodkował do Gołdy-
na, który zdołał jedynie trą-
cić piłkę, ta szczęśliwie trafiła 
do Langera, który podwyższył 

na 2:0. Dawid Langer rozgry-
wał tego dnia świetne spotka-
nie. Po tym jak wykorzystał 
asystę Gołdyna, w 62 minucie 
odwdzięczył się napastniko-
wi Pomorzanina tym samym, 
który w dogodnej sytuacji pod-
wyższył na 3:0. Od tego mo-
mentu gospodarze przysnę-
li. Trzy minuty po golu, Klon 
za sprawą błędu Łuczaka staje 
przed okazją do strzelenia swo-
jej bramki, jednak bezskutecz-
nie. W 76 minucie goście do-
pięli swego i zdobywają bram-
kę „honorową”. Niestety, kilka 
minut później koszmarny błąd 
Winczewskiego i nieoczekiwa-
nie Klon zdobywa już bramkę 
„kontaktową”. Zrobiło się ner-
wowo, w międzyczasie na bo-
isku pojawił się Kamil Lewan-
dowski i Krzysztof Kieruzel, 
którzy odegrali bardzo ważne 
role w końcówce meczu. W 81 
minucie gol „stadionu świata” 
który był ozdobą tego meczu. 
Z około 22 metrów rzut wol-
ny wykonywał Kamil Lewan-
dowski, uderzył precyzyjnie i w 
efekcie golkiper gości tylko od-
prowadził wzrokiem futbolów-
kę, która wpadła w okienko. W 
87 minucie Natan Wnuczyński 
zagrał ze skrzydła w pole kar-
ne do Kieruzela, który minął 
obrońcę, po czym został wy-
cięty w polu karnym, w efekcie 
rzut karny i do piłki podszedł... 
Mateusz Krupski. Bramkarz 
Pomorzanina zdobył bramkę i 
pewnym już było, że nikt tego 
zwycięstwa miejscowym nie 
odbierze. To była moja druga 
bramka, pierwszą strzeliłem w 
juniorach, zdarzało mi się rów-
nież trafiać karne w trampka-
rzach. Dla mnie najważniejsze 
jest zwycięstwo z Krzęcinem, 
cieszy mnie gol, ale liczy się to, 
że wciąż liczymy się w walce o 
awans.  Jeśli chodzi o Chojnę, to 
będzie jeden z najważniejszych 
meczy w mojej przygodzie z pił-

ką, trzeba go po prostu wygrać. 
- podsumowuje bramkarz Po-
morzanina- Mateusz Krupski. 
W ostatnich sekundach me-
czu Klon jeszcze raz udowod-
nił gospodarzom, że do końca 
trzeba być skoncentrowanym 
i zdobył 3 bramkę. W środę o 
godzinie 18:00 Pomorzanin za-
gra u siebie z Odrą Chojna. W 

przypadku zwycięstwa, nowo-
gardzki klub ponownie awan-
suje na 2 miejsce, wszystko za 
sprawą utraty punktów przez 
Świt Skolwin. Zatem wszystko 
w nogach podopiecznych To-
masza Surmy, choć do końca 
jeszcze 6 spotkań, ten mecz już 
bardzo dużo wyjaśni.

KR 

Dwie bramki i asysta - Maciej Gołdyn po raz kolejny udowadnia, że jest 
dla tej drużyny bezcenny

Dawid Langner (na zdjęciu) był nie do zatrzymania dla obrońców Klona

Oskrzydlające akcje Dominika Wawrzyniaka, sprawiały sporo proble-
mów gościom
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Udany rewanż z Zalewem

Awansowali do A Klasy!
W sobotę o godzinie 12:00, drugi zespół Pomorzanina Nowogard rywalizował w Stepnicy. „Rezerwo-
wi” z Zalewem mieli rachunki do wyrównania, gdyż to piłkarze ze Stepnicy byli jedynymi, którzy ogra-
li Pomorzanin w tegorocznych rozgrywkach. Rewanż się udał, „rezerwy” zgarniają 3 punkty i jak się 
okazało, było to zwycięstwo na wagę awansu do A Klasy!

Zalew Stepnica – Pomorzanin II Nowogard 1:2 (1:1) ` Kamil Młynarczyk x2
Skład: Krzysztof Haberski – Krzysztof Domanowski (c), Jarosław Kaczmarek (Andrzej Piotrowicz), Grzegorz Skrzecz, Jarosław 

Fijałkowski – Sławomir Połatyński (Przemysław Laszkiewicz), Dariusz Iwaniuk, Tomasz Łysiak (Max Pokorski), Kamil Młynar-
czyk – Marcin Skórniewski, Michał Cyran.  

Zalew Stepnica to jedyny ze-
spół, który zdołał wygrać z Po-
morzaninem. W rundzie je-
siennej na stadionie w Nowo-
gardzie goście ze Stepnicy wy-
grali 0:1. Nic więc dziwnego, 
że „rezerwowi” chcieli zrewan-
żować się rywalom. Początek 
meczu był dość nerwowy, Po-
morzanin nie ustrzegł się błę-
dów w obronie, i to gospoda-
rze jako pierwsi zdobyli bram-
kę. Na domiar złego, na wsku-

tek urazu boisko musiał opu-
ścić Łysiak, w jego miejsce po-
jawił się Max Pokorski, który z 
konieczności został ustawio-
ny na środku obrony. Pod ko-
niec pierwszej połowy na sa-
motny rajd skrzydłem zdecy-
dował się Michał Cyran, któ-
ry tym samym wywalczył rzut 
karny. Do piłki podszedł odde-
legowany z pierwszej drużyny 
Kamil Młynarczyk, który sku-
tecznie egzekwuje jedenast-

kę i do przerwy wynik brzmi 
1:1. Druga połowa to już zde-
cydowana przewaga Pomorza-
nina, który potwierdza to zdo-
byciem drugiej bramki. Przed 
polem karnym sfaulowany zo-
stał Jarosław Kaczmarek, do 
piłki podszedł Młynarczyk, 
który już w pierwszym zespole 
nie raz udowadniał, że potra-
fi uderzyć z wolnego. Nie ina-
czej było tym razem, Młynar-
czyk oddał piękny mierzony 

strzał i ustalił wynik tego me-
czu na 1:2 dla gości. Swoje oka-
zje miał jeszcze Kaczmarek, 
ale futbolówka po jego strza-
łach lądowała na słupku i po-
przeczce bramki gospodarzy. 
Udany rewanż nie był jedy-
nym powodem do radości dla 
„rezerwowych”. Następnego 
dnia swoje mecze rozgrywali 
rywale w walce o awans. Pra-
wobrzeże Świnoujście przegra-
ło w Przybiernowie 1:0, zatem 
na dwie kolejki przed końcem 
rozgrywek B Klasy, Pomorza-
nin mający 7 punktów przewa-

gi nad drugim zespołem w ta-
beli, już może świętować swój 
upragniony awans do A-Kla-
sy! Drugi zespół ciężko na to 
pracował i należą się zawodni-
kom gratulacje. Wierzymy, że 
w przyszłym sezonie w wyższej 
klasie rozgrywkowej drugi ze-
spół Pomorzanina również bę-
dzie odgrywał znaczącą rolę. 
Ostatni mecz w B Klasie przed 
własną publicznością „rezer-
wowi” zagrają 2 czerwca o go-
dzinie 15:00 z Prawobrzeżem 
Świnoujście.

  KR

16 kolejka:
Zalew Stepnica – Pomorzanin II Nowogard   1:2
Zieloni Wyszobór – Jastrząb Łosośnica   4:7
Pomorzanin II Przybiernów – Prawobrzeże Świnoujście 1:0
Znicz Wysoka Kamieńska – Huragan Wierzchosław 5:1
Bałtyk Międzywodzie – Gardominka/Polonia II Mechowo 2:0

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Pomorzanin II Nowogard 16 41 52 13 13 2 1
2 Pomorzanin II Przybiernów 16 34 46 30 11 1 4
3 Prawobrzeże Świnoujście 16 34 48 26 11 1 4
4 Jastrząb Łosośnica 16 26 49 29 8 2 6
5 Bałtyk Międzywodzie 16 23 34 45 7 2 7
6 Zalew Stepnica 16 22 40 30 7 1 8
7 Znicz Wysoka Kamieńska 16 21 34 37 6 3 7
8 Gardominka/Polonia II Mechowo 16 16 45 54 5 1 10
9 Huragan Wierzchosław 16 9 21 64 3 0 13
10 Zieloni Wyszobór 16 7 22 63 2 1 13

Pomorzanin II Nowogard (zdjęcie wykonane przed inauguracją sezonu 2012/2013)- Górny rząd od lewej: Jarosław 
Kaczmarek (trener), Bartosz Piotrowski, Przemysław Laszkiewicz, Paweł Skowroński, Jarosław Fijałkowski, 
Krzysztof Haberski, Maciej Grzejszczak, Max Pokorski, Tomasz Szafran, Krzysztof Domanowski, Marcin Skór-
niewski (prezes); Dolny rząd od lewej: Grzegorz Skrzecz, Artur Jurczyk, Krystian Miklas, Grzegorz Żyła, Paweł 
Błaszczyk, Kamil Antonyk, Michał Cyran, Kamil Lewandowski, Marek Podbiegło.

„Z podwórka na stadion”

Udany debiut
Dnia 23.05.2013 roku w Goleniowie na stadionie 
OSiR, odbył się finał powiatowy turnieju „Z po-
dwórka na stadion” o puchar Tymbarku w piłce 
nożnej chłopców i dziewcząt w kategorii wieko-
wej U-10. 

Uczniowie ZSP w Osinie 
z klas II i III Szkoły Podsta-
wowej po raz pierwszy bra-
li udział w pozaszkolnych 
zawodach sportowych, jed-
nak debiut okazał się bar-
dzo udany, gdyż chłopcy za-
jęli IV miejsce, natomiast 
dziewczynki po wygranych 
wszystkich meczach, stanę-

ły na najwyższym stopniu 
podium. Dziewczynki dzię-
ki zwycięstwu awansowa-
ły do finału wojewódzkiego, 
który odbędzie się w czerw-
cu w Szczecinku, gdzie będą 
reprezentowały powiat gole-
niowski.

Michał Janik
oprac. KR

Chłopcy i dziewczynki z Osiny, którzy rywalizowali w turnieju Tymbarka
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DLA PAŃ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ 

z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia  

8 czerwca 2013r. organizuje wyjazd na badania mammogra-
ficzne do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publicz-

ny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godz. 8.30-14.00 tel. 91 
3921356 wew. 122, oraz u Lidii Bogus tel. 505393636 po godz. 
14-ej.

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam prezes Fundacji Lidia Bogus

Zapraszamy Panie rocznik 1963, ponieważ w tym roku po raz 
pierwszy nabyły uprawnienia do bezpłatnych badań mammo-
graficznych finansowanych z NFZ

Urząd Miejski w Nowogardzie
pl.	Wolności	1	•	72-200	Nowogard

Burmistrz Nowogardu 
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

młodszy referent w wydziale Kancelarii w Biurze Informatyki i Informacji
   
Kandydat powinien spełniać następujące kryteria:
1. Wykształcenie co najmniej średnie  
2. Staż pracy – co najmniej 6 miesięcy stażu pracy w redakcji gazety, portalu internetowego, radia lub telewizji
3. Umiejętność biegłej obsługi komputera i sprzętu biurowego
4. Dyspozycyjność
5. Komunikatywność
6. Gotowość do podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych
7. Znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych,  ustawy 

o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej
8. Dobry stan zdrowia
9. Obywatelstwo polskie
10. Kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
11. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
12. Nieposzlakowana opinia

Wymagania dodatkowe:
1. Sumienność
2. Zaangażowanie

Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku:
1. Zbieranie i opracowywanie informacji, notatek prasowych ze spotkań, narad, posiedzeń Rady Miejskiej, 

wydarzeń kulturalnych i innych z terenu gminy Nowogard.
2. Przygotowywanie serwisów informacyjnych zawierających dane dotyczące bieżącej pracy Urzędu i gmin-

nych jednostek organizacyjnych oraz kalendarium istotnych wydarzeń lokalnych.
3. Organizowanie i obsługa spotkań Burmistrza ze środkami masowego przekazu, mieszkańcami miasta, or-

ganizacjami społecznymi.
4. Przygotowywanie stałych, cyklicznych publikacji informacji o działalności Gminy Nowogard.
5. Obsługa i udział w imprezach gminnych.
6. Obsługa fotograficzna wydarzeń promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, społecznych oraz sporto-

wych realizowanych przez Urząd Miejski w Nowogardzie.
7. Zamieszczanie na stronie internetowej Urzędu materiałów informacyjnych.
8. Udział w redagowaniu "Wiadomości samorządowych".
9.  Archiwizacja materiałów informacyjnych i fotograficznych.
10. Przygotowywanie folderów, publikacji dotyczących gminy Nowogard.
11. Współpraca z mediami.  

Warunki pracy na danym stanowisku:
Wymiar czasu pracy – pełny etat. Praca przy monitorze ekranowym. W zależności od potrzeb wyjazdy poza 

stałe miejsce pracy. Zadaniowy system czasu pracy.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, w rozumieniu prze-

pisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w kwietniu 2013r. wy-
niósł co najmniej 6%

Wymagane dokumenty:
1. Życiorys (CV)
2. List motywacyjny
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
4. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie
5. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy – świadectwa pracy lub zaświadczenie od pracodawcy je-

żeli kandydat jest w stosunku pracy
6. Kopie innych dokumentów o posiadanych certyfikatach, kwalifikacjach i umiejętnościach
7. Oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestęp-

stwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
8. Aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym sta-

nowisku
9. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 roku o ochronie danych osobowych"

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

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać do dnia 10 czerwca 2013r. do godz. 15.00 w za-
mkniętych, opatrzonych imieniem i nazwiskiem kopertach z dopiskiem: "nabór na stanowisko młodszego refe-
renta w wydziale Kancelarii w Biurze Informatyki i Informacji" w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, pl. Wol-
ności 1 (pok. nr 201-kadry). Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowych informacji o naborze udziela Pani Dagmara Piasecka nr tel. (091) 3926204.
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną telefonicznie zaproszeni na test i rozmowę kwali-

fikacyjną. Dane zakwalifikowanych kandydatów do naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.

Urząd Miejski w Nowogardzie zastrzega możliwość zatrudnienia wybranego/nej kandydata/tki na czas okre-
ślony a następnie na czas nieokreślony.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.

Czwartki Na Torze – III seria

Hubert Grygowski 
liderem
W czwartek (16maja) na szczecińskim torze kolar-
skim została rozegrana III seria cyklicznych zawo-
dów „Czwartki Na Torze”. Zawodnicy z Nowogardu, 
którzy opuścili I serię szybko odrabiają straty i pną 
się w górę w klasyfikacji generalnej. Natomiast „sza-
leje” na torze młodziutki Hubert Grygowski, który 
dopiero po raz drugi sprawdził się w tej formie ko-
larstwa. W czwartek wygrał co miał do wygrania i 
został nowym liderem w kategorii Żak młodszy.

Tradycyjnie już zmagania na 
szczecińskim torze rozpoczę-
ły się od rywalizacji tych naj-
młodszych. W kategorii Żak 
młodszy wystartowali Hu-
bert Grygowski i Jacek Fecak- 
obaj tydzień wcześniej po raz 
pierwszy w życiu rywalizowali 
na torze, jak było po tygodniu 
przerwy? W 1 i 2 wyścigu na 
400 metrów Hubert Grygow-
ski wygrał, a Jacek Fecak zajął 
2 miejsce! W klasyfikacji ge-
neralnej po trzech seriach li-
derem jest Hubert Grygowski 
z przewagą1 punktu nad Vik-
torią Godras-Kowalską. Jacek 
Fecak plasuje się na 3 miejscu 
i do klubowego kolegi traci 5 
punktów. W kategorii Mło-
dzik startowało 5 zawodni-
ków „Chrabąszczy”- Piotr So-
wiński, Jakub Ubych, Damian 
Ubych, Adam Salamon oraz 
Damian Teodorczyk. Tu naj-
lepiej wypadł Piotr Sowiń-
ski oraz Jakub Ubych. W wy-
ścigu na 200 metrów ze startu 
lotnego, Sowiński zajął 2 miej-
sce, a Jakub Ubych ukończył 
na 3 pozycji. W sprincie na 
podium znalazł się tylko So-

wiński, który ponownie zajął 
2 miejsce. Tego dnia Piotr So-
wiński nie schodził z „pudła” i 
w ostatnim wyścigu elimina-
cyjnym uplasował się na 3 po-
zycji. Dobre występy pomogły 
mu awansować na 4 miejsce w 
klasyfikacji generalnej. Jakub 
Ubych również awansował w 
„generalce” i obecnie zajmuje 
8 miejsce. Dodajmy, że Adam 
Salamon zajmuje 15 pozycję, 
Damian Ubych jest 17, nato-
miast Damian Teodorczyk 23. 
Jako ostatni spośród „Chra-
bąszczy” startował Remigiusz 
Komisarek. W wyścigu na 200 
metrów ze startu lotnego oraz 
w sprincie, Komisarek zdołał 
zająć 2 miejsce. Gorzej mu po-
szło w wyścigu punktowym, w 
którym uplasował się na 6 po-
zycji. W klasyfikacji generalnej 
kategorii Junior młodszy, Re-
migiusz Komisarek zajmuje 3 
miejsce i traci do lidera- Patry-
ka Niezgodzkiego 13 punktów.  
Czwarta seria cyklu zostanie 
rozegrana 6 czerwca.

KR

  



Nr 40 (2174)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

12

www.dzienniknowogardzki.pl

Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

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

GIMNAZJALISTO, WYBIERZ NASZĄ SZKOŁĘ!
Drodzy gimnazjaliści, już wkrótce zostaniecie absolwentami szkół, w których spędziliście ostatnie trzy lata. Na pewno zastanawia-
cie się nad swoją przyszłością, a wybór szkoły ponadgimnazjalnej wymaga podjęcia bardzo ważnej decyzji.  Zapraszamy absolwen-
tów szkół gimnazjalnych do rozpoczęcia nauki w naszej szkole, która oprócz kształcenia ogólnego zapewnia również  kształcenie w 
zawodzie. Po zdaniu matury oraz egzaminu zawodowego absolwenci naszej szkoły mogą kontynuować naukę poprzez rozpoczęcie 
studiów wyższych lub rozpocząć pracę – posiadają przecież wyuczony zawód.  Od września 2013 roku uczniowie, którzy ukończyli 
gimnazjum będą mogli rozpocząć naukę  w zawodzie  technik logistyk. 

Baza szkoły: biblioteka, czytel-
nia, stołówka, internat, pedagog, 
pielęgniarka, pracownie kompute-
rowe, sala gimnastyczna, siłownia, 
plac nauki jazdy, warsztaty szkolne, 
pracownia żywienia.

Sekretariat: 91 39 21 162
Internat: 91 39 21 162 wew. 40
Fax. 91 39 21 162
www.zsp.nowogard.pl, email: 

zspnowogard2@wp.pl

WARUNKI NABORU
do Zespołu Szkół Ponadgimna-

zjalnych im. Stanisława Staszica w 
Nowogardzie

na rok szkolny 2013/2014
zgodnie z Rozporządzeniem 

MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w 
sprawie warunków i trybu przyj-
mowania uczniów do publicznych 
oraz przechodzenia  z jednych ty-
pów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, 
poz.232 z 2004 r.) oraz zarządze-
niem Zachodniopomorskiego Ku-
ratora Oświaty nr 7/2013 z 24 stycz-
nia 2013 r.

Termin składania podań: od 13 
maja 2013 r.  do 05 czerwca 2013 r. 

Szkolny punkt informacyjny- od 
08 kwietnia 2013 r.  w sekretariacie 
szkoły  w godz. 8.00 - 15.00.

Wymagane dokumenty:
od 28 czerwca 2013 r. do 02 lip-

ca 2013 r.  do godz. 15:00 kandyda-
ci składają do nie więcej niż trzech 
szkół kserokopie świadectwa ukoń-
czenia gimnazjum, kopie  zaświad-
czenia o wynikach egzaminu gim-
nazjalnego poświadczone za zgod-
ność z oryginałem.

dwie fotografie (podpis na od-
wrocie),

karta zdrowia (we wrześniu do 
pielęgniarki szkolnej),

Kandydaci do szkół zawodowych 
(wszystkie technika i zasadnicze) 
dodatkowo:

zaświadczenie lekarskie stwier-
dzające brak przeciwwskazań zdro-
wotnych do kształcenia w wybra-
nym zawodzie wydane przez leka-
rza medycyny pracy (wykaz prze-
ciwwskazań w sekretariacie). 

Kandydaci - młodociani pra-

cownicy - do klas wielozawodo-
wych dodatkowo:

5) umowa o pracę w celu przy-
uczenia zawodowego (wykaz prze-
ciwwskazań od pracodawcy).

Do 02 lipca 2013 do godz. 15:00 
r. kandydaci do wszystkich typów 
szkół mogą dołączyć:

opinię publicznej poradni psy-
chologiczno – pedagogicznej,

zaświadczenie komisji konkurso-
wej (finalisty, laureata konkursów 
przedmiotowych ostatniego stopnia 
o zasięgu wojewódzkim i ponadwo-
jewódzkim),

zaświadczenie dyrektora swojego 
gimnazjum o udziale w konkursach 
rejonowych i zajętym miejscu.

orzeczenie o potrzebie kształ-
cenia specjalnego w przypadku 
uczniów niepełnosprawnych kan-
dydujących do oddziałów integra-
cyjnych.

Rekrutacja do szkół ponadgim-
nazjalnych odbywa się na podsta-
wie:

1) przeliczanych na punkty ocen 
z języka polskiego i trzech wybra-
nych obowiązkowych zajęć edu-
kacyjnych wskazanych w statucie 
szkoły;

2) przeliczane na punkty wyniki 
egzaminu gimnazjalnego wyrażone 
w skali procentowej dla zadań z za-
kresu:

języka polskiego, 
historii i wiedzy o społeczeń-

stwie, 
matematyki, 
przedmiotów przyrodniczych 

(biologii, geografii, fizyki  chemii), 
języka obcego nowożytnego na 

poziomie podstawowym,
3) punkty za osiągnięcia ucznia, 

w tym za ukończenie gimnazjum 
z wyróżnieniem oraz za szczegól-
ne osiągnięcia ucznia wymienione 
na świadectwie ukończenia gimna-
zjum, ustalone przez szkolną komi-
sję rekrutacyjno-kwalifikacyjną,

4) punkty za wyniki sprawdzianu 
uzdolnień kierunkowych,.

Kandydat do szkoły ponadgim-
nazjalnej może otrzymać w postę-
powaniu rekrutacyjno-kwalifika-
cyjnym maksymalnie 200 punktów:

maksymalnie 100 punktów za 
wyniki egzaminu przeprowadzone-

go w ostatnim roku nauki w gimna-
zjum – 0,2 pkt za każdy punkt pro-
centowy uzyskany na egzaminie 
gimnazjalnym z zakresów:

języka polskiego,
historii i wiedzy o społeczeń-

stwie, 
matematyki, 
przedmiotów przyrodniczych 

(biologii, geografii, fizyki  chemii), 
języka obcego nowożytnego na 

poziomie podstawowym.
maksymalnie 100 punktów za 

„świadectwo”, w tym:
maksymalnie 60 punktów za oce-

ny z języka polskiego i trzech obo-
wiązkowych zajęć edukacyjnych 
uzyskanych na świadectwie ukoń-
czenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:

stopień celujący  – 15 punktów,
stopień bardzo dobry – 12 punk-

tów, 
stopień dobry  –   9 punktów, 
stopień dostateczny – 5 punk-

tów,
maksymalnie 40 punktów za 

szczególne osiągnięcia wymienione 
na świadectwie ukończenia gimna-
zjum, w tym:

5 punktów za ukończenie gimna-
zjum z wyróżnieniem,

maksymalnie 35 punktów za inne 
osiągnięcia, w tym: co najmniej 10 
punktów za zdobycie przez kan-
dydata tytułu finalisty konkursu 
dla gimnazjalistów o  zasięgu wo-
jewódzkim i ponadwojewódzkim, 
którego program obejmuje w ca-
łości lub poszerza treści podstawy 
programowej co najmniej jednego 
przedmiotu lub za zdobycie tytułu 
finalisty Olimpiad: Matematycznej, 
Informatycznej lub Języka Angiel-
skiego dla gimnazjalistów przepro-
wadzonych na zlecenie Minister-
stwa Edukacji Narodowej.

Przedmioty wybrane przez szkol-
ną komisję rekrutacyjno – kwalifi-
kacyjną:

technik handlowiec – geografia, 
język obcy nowożytny, matematyka

technik ekonomista - geografia, 
język obcy nowożytny, matematyka

technik żywienia i usług gastro-
nomicznych – biologia, język obcy 
nowożytny, matematyka

technik pojazdów samochodo-

wych – informatyka, język obcy no-
wożytny, matematyka

technik informatyk – informa-
tyka, język obcy nowożytny, mate-
matyka

technik hotelarstwa – geografia, 
język obcy nowożytny, matematyka

technik logistyk - geografia, ję-
zyk obcy nowożytny, matematyka

ZSZ – mechanik pojazdów sa-
mochodowych – fizyka, wos, ma-
tematyka

ZSZ – wielozawodowa – biolo-
gia, wos, matematyka

ZSZ – kucharz / pracownik po-
mocniczy obsługi hotelowej – bio-
logia, wos, matematyka

Laureaci konkursów o zasięgu 
wojewódzkim i ponadwojewódz-
kim, których program obejmuje w 
całości lub poszerza treści podstawy 
programowej co najmniej jedne-
go przedmiotu przyjmowani są do 
wybranej szkoły ponadgimnazjal-
nej niezależnie od kryteriów ustalo-
nych przez szkołę (§ 8 ust. 7 rozpo-
rządzenia MEN z 27.08.2001).

Absolwenci gimnazjum ubiega-
jący się o status młodocianego pra-
cownika przyjmowani są do szkół 
zasadniczych na podstawie umowy 
o praktycznej nauce zawodu, nieza-
leżnie od wyniku egzaminu gimna-
zjalnego.

Ogłoszenia wyników postępowa-
nia kwalifikacyjnego 05 lipca 2013 
r. godz. 14.00.

Od 05 lipca 2013 r. do 09 lip-
ca 2013 r. do godz. 12:00 kandy-
daci zakwalifikowani do przyjęcia  
potwierdzają wolę nauki w danej 
szkole poprzez złożenie orygina-
łu świadectwa i zaświadczenia o 
szczegółowych wynikach egzami-
nu gimnazjalnego

09 lipca 2013 r. godz. 14:00 ogło-
szenie – listy kandydatów przyję-
tych do szkoły.

Kandydaci, którzy nie zosta-
li przyjęci do szkoły, mogą składać 
podania do szkół dysponującymi 
wolnymi miejscami w terminie do 
10 lipca 2013 r. do godz. 15:00

Od 11 lipca do 15 lipca 2013 r. 
godz. 10:00 kandydaci zakwalifi-
kowani do przyjęcia do szkoły po-
twierdzają wolę nauki.

16 lipca 2013 r. godz. 14:00 ogło-
szenie list kandydatów zakwalifiko-
wanych w wyniku rekrutacji uzu-
pełniającej do przyjęcia do szkoły.

30 sierpnia 2013 r. ogłoszenie li-
sty przyjętych do szkoły.

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZSP:
Technik handlowiec,
Technik ekonomista,
Technik pojazdów samochodo-

wych,
Technik żywienia i usług gastro-

nomicznych,
Technik informatyk,
Technik hotelarstwa,
Technik logistyk – NOWY KIE-

RUNEK!
Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 

mechanik pojazdów samochodo-
wych (3-letnia), 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa – 
kucharz (3-letnia),

Zasadnicza Szkoła Zawodowa – 
pracownik pomocniczy obsługi ho-
telowej (3-letnia).

Poniżej prezentujemy charakte-
rystykę nowego kierunku kształ-
cenia w zawodzie technik-logistyk.

Technik logistyk - planuje, or-
ganizuje, kieruje i kontroluje prze-
mieszczanie towarów od produ-
centa do konsumenta wykorzystu-
jąc informacje płynące z rynku w 
celu optymalizacji korzyści wyni-
kających z wymiany towarowej dla 
wszystkich uczestników tej wymia-
ny; dostarcza towar zgodnie z za-
mówieniem klienta we wskazane 
miejsce i czas; optymalizuje kosz-
ty dostawy towarów; dokonuje wy-
boru procedury zakupów i analizu-
je ich stan; obsługuje zamówienia  i 
organizuje transport wykorzystując 
w tym celu systemy informatyczne.

Do najpopularniejszych branż, 
które poszukują logistyków nale-
żą przede wszystkim przemysł, bu-
downictwo, handel i usługi oraz in-
formatyka i telekomunikacja. Na 
rynku istnieje wiele firm specjalizu-
jących się w spedycji krajowej i mię-
dzynarodowej, rozszerzenia – język 
obcy, geografia.

ZAPRASZAMY!!!
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Morfeusz - 91 577 66 85

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych    - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól
ul. Zielona 2  - 666 135 133

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl
TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

SKUP ZBOŻA  
W REDLE

żyto, pszenżyto
szybka płatność

tel. 603 055 292

Promocyjne  
zestawy obiadowe 12 zł

WTOREK 28.05
Zupa ziemniaczana na wędzące
Kluski śląskie z mięsnym sosem, 
kapusta modra
ŚRODA 29.05
Zupa kalafiorowa
Kotlet schabowy po parysku, 
ziemniaki, surówka
CZWARTEK 30.05

------------------------------------
PIĄTEK 31.05
Zupa pomidorowa
Filet drobiowy zapiekany z 
pieczarkami i serem, ziemniaki, 
surówka

tel. 91 392 24 24

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

ŁADOWANIE KLIMATYZACJI 
I ODGRZYBIANIE
- CZySZCZENIE TAPICERKI

Szyby samochodowe  
sprzedaż – montaż – naprawy

części * oleje * płyny 
Opony nowe używane - sprzedaż, wymiana

Zapraszamy

ul. Boh. Warszawy 4 (obok PZM) • NOWOGARD 
tel. 531 026 839, 796 061 284

www.autonowogard.pl

Informuje o realizacji projektu 
zat. „Punkt terapeutyczny dla 

dzieci niepełnosprawnych i ich 
rodzin” który jest skierowany do 
dzieci niepełnosprawnych i ich 

rodzin z terenu Gminy Nowogard

Termin realizacji projektu: od 1 marca  do 31 grudnia 2013r.
Celem projektu jest prowadzenie grupowych form usprawniania 

i stymulowania rozwoju dzieci niepełnosprawnych  z udziałem jego 
rodziny.

 W ramach projektu są  prowadzone:
•	zajęcia	aqua-terapeutyczne
•	zajęcia	kinezyterapeutyczne
•	spotkania	Grupy	Wsparcia	rodziców
 Zapraszamy do udziału w projekcie!
Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w zajęciach moż-

na uzyskać  pod nr tel. 503-734-075

Zadanie współfinansowane przez Gminę Nowogard
www.nowogard.pl

Zaprasza
do udziału 

w projekcie zat. 
„Spotkania z Kulturą”

który jest skierowany do dzieci niepełnosprawnych w wieku od 6 
do 13 lat i ich rodzin z terenu Gminy Nowogard 

W ramach projektu będą zorganizowane:
- wyjazdy do Teatru Lalek „Pleciuga” w Szczecinie
- wyjazdy do Muzeum Narodowego w Szczecinie
Celem projektu jest zmniejszenie wykluczenia dzieci niepełno-

sprawnych i ich rodzeństwa poprzez umożliwienie im dostępu do 
szeroko pojętej kultury.

Termin realizacji projektu: od 6 maja do 31 listopada 2013r.
 Zapraszamy do udziału w projekcie!
Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w projekcie moż-

na uzyskać pod nr tel. 503-734-075

Projekt realizowany jest w ramach 
współpracy z Fundacją PZU

Lek. stom.  
Agnieszka Odzioba

INFORMUJE,
że od dnia 1.06.2013
został przeniesiony

z Nowogardu
do Goleniowa

na ul. Sądową 18b
Pacjentów proszę  

o kontakt telefoniczny 
669 862 704

Zapraszam

Zarząd Koła Miejsko-Gminnego PZW w Nowogardzie
zaprasza

dzieci i młodzież do lat 16
na zawody wędkarskie spławikowe

w dniu 9 czerwca 2013 r.
Zapisy w sklepie „Wędkarz” do dnia 6.06.2013

Spotkanie zawodników k/Neptuna o godz. 9.00
Zarząd
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NIERUCHOMOŚCI

• Studio reklamy Vizart wynajmę pow. 
reklamową 6,5x3m w Nowogardzie 
przy ul. Warszawskiej 11 od 13.06. tel. 
605 522 340

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. Pił-
sudskiego 2a. 602 350 301

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 3. 
604 284 597

• Kupię mieszkanie bezczynszowe/ 
niskoczynszowe, min 3pokojowe, 
60-80m 791443026

• Sprzedam ładne mieszkanie, 2 po-
kojowe na parterze, 58m kw. na uli-
cy Racibora I 4 w Nowogardzie. Tel. 
783 570 060

• Do wynajęcia lokal handlowy. – 
660143840 

• Sprzedam działkę budowlaną o 
pow. 1138 m2 w Żdżarach – 3km od 
Goleniowa + projekt, prąd na dział-
ce. Cena 59 tys. zł. Tel. 608 673 811

• Sprzedam mieszkanie bezczynszo-
we 62 m2 z zabudowaniami i działką 
600 655 365

• Sprzedam mieszkanie w Nowo-
gardzie i Dobrej, tel. 91-3910010, 
607607814

• KUPIĘ ZA GOTÓWKĘ OBCIĄŻONE 
NIERUCHOMOŚCI tel. 508 312 261

• Sprzedam mieszkanie 2 pokoje wraz 
z działką. Okolice Nowogardu. Tel. 
519 831 511

• DOMY NA WSI – GRUNTY, GOSPO-
DARSTWA

• SPRZEDAJEMY, KUPUJEMY. TEL. 
660 206 833

• Sprzedam część domu o pow. 90 
m2 z udziałem w 2/3 działki o pow. 
0,25 ha z budynkami gospodarczy-
mi w Strzelewie. Cena 85 tys. zł. Tel. 
503 126 505

• SPRZEDAM - nowy dom w Nowogar-
dzie 130 m2..Tel. 663366399

• Sprzedam nowy sklep na ulicy Raci-
bora. tel. 783 570 060, 695 264 594

• Sprzedam garaż przy ul. Poniatow-
skiego 24. Tel. 602 521 671

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 
62 m2. Tel. 600436364

• BUDyNEK - gospodarczy 400 m2 
sprzedam. Tel. 502853573

• Działkę siedliskową wraz z budyn-
kiem gospodarczym na wsi sprze-
dam. +48 606 276 773

• Wynajmę lokal przystosowany do 
prowadzenia myjni samochodowej 
oraz wulkanizacji z pełnym wyposa-
żeniem na ul: Armii Krajowej 46. Tel. 
692683475, 669310804.

• Zaopiekuje się mieszkaniem za za-
mieszkanie w nim i opłaty. Tel. 
511 079 453

• Sprzedam kawalerkę ul: Wojska 
Polskiego 75, cena - 110 tys. zł. 
płatność w dwóch ratach 60, tys 
zł, i 50 tys. zł po okresie 2 lat. Tel. 
693869595,534002001.

• Sprzedam lub zamienię dom na wsi 
o pow. 96 m kw. + działka 32 ary z 
budynkiem (220 tys.) na mieszka-
nie w Nowogardzie min. 3 pok. Tel. 
798 678 207.

• SPRZEDAM mieszkanie własnościo-
we 3 pokoje + działka +garaż. Tel. 
605856553,9139503246.

• SPRZEDAM - działkę budowla-
ną przy lesie – Krzywice- 1710 m2. 

Aktualny plan zagospodarowania 
przestrzennego : energia, gaz, woda. 
Tel. 693162201.

• SPRZEDAM – mieszkanie w domu 5 
rodzinnym, II piętro 56,17 m 2 + 2 
schowki, kominek, ogrzewanie ga-
zowe, garaż, ogródek na terenie po-
sesji. Tel. 607355298.

• Sprzedam bardzo tanio działki pod 
budowę ul. Asnyka 513 045 188

• Sprzedam mieszkanie bezczynszo-
we, 2 pokojowe w Nowogardzie tel. 
695 264 594

• Kupię mieszkanie 2 pokoje. 
Tel;728582293. 

• Sprzedam mieszkanie 67 m2 II p. 
lub zamienię na dwupokojowe. 
667 926 528

• Do wynajęcia magazyn 160 m2. Tel. 
607 289 286

• Działki budowlane od 12-16 ar. Ko-
ściuszki. 602 267 382

• Sprzedam działkę ogrodową nad je-
ziorem. 605 889 845

• Sprzedam działki z warunkami za-
budowy o pow. 3000 m2 Czermnicy, 
prąd od 50 tys. zł. 607 824 655

• Wynajmę lokal dwupoziomowy o 
pow. 2x30 m2 z udogodnieniami w 
Centrum na cele biurowo-handlo-
we. 510 170 263

• Sprzedam działkę pod budowę w 
Wojcieszynie. Tel. 604 930 642

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 
na parterze. 600 436 364

• Sprzedam kawalerkę 36 m kw. i 
mieszkanie 4-pokojowe 110 m kw. 
608 817 214.

• Sprzedam działkę rolno-budowlaną 
w Krzywicach. Powierzchnia 4016 
m2. Cena 79 tys. zł. Tel. kontaktowy: 
608 514 144.

• Sprzedam mieszkanie czteropoko-
jowe w Nowogardzie. Parter, balkon. 
Tel. kontaktowy: 608 514 144.

• Wynajmę mieszkanie czteropoko-
jowe w Nowogardzie, na parterze. 
Kontakt: 605 315 304. 

• SPRZEDAM - mieszkanie 3 – poko-
jowe III piętro 69,60 m 2. środkowe 
ul; Boh. Warszawy wiza& wis PZM 
–tu. Tel: 663321366.

• Do wynajęcia kiosk RUCH – u. 
Tel:793908098.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 poko-
je. Tel:793908098.

• Sprzedam ładne 4pokojowe miesz-
kanie w Centrum wraz z garażem. 
Tel. 601 430 001

• Wynajmę mieszkanie trzypokojowe 
ul. Boh. Warszawy 691 611 077

• Wynajmę mieszkanie 726 120 558

• Sprzedam działkę ogrodową przy ul. 
15 Lutego, narożna częściowo zago-
spodarowana z częściowym mat. na 
budowę altanki (cegła). 724 855 530 

• Sprzedam Mieszkanie dwupo-
kojowe i piętro ul. Kowalska Tel. 
504 118 857

• Sprzedam mieszkanie lokatorskie, 
tel. 504218572 

• Sprzedam działkę 2900 m2 8km od 
Nowogardu, prąd, woda 14 zł/m2. 
Tel. 691 050 537

• Wynajmę mieszkanie 52 m2. Czę-
ściowo umeblowane 609 349 138

• Sprzedam mieszkanie 29 m2. Tel. 
781 886 884

• Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe w 
Nowogardzie na ulicy Racibora I 4. 
tel. 3925552, kom. 783 570 056

• Sprzedam własnościowe 2poko-
jowe mieszkanie w Nowogardzie 
do remontu w bloku 6-rodzin-
nym – 44,5 m2 +miejsce na garaż 
na podwórku + piwnica + strych + 
duże pomieszczenie gospodarcze 
+ ogródek przed domem. Cena do 
negocjacji. 515 285 621

• Sprzedam działkę budowlaną w Ko-
ściuszkach 1200 m2. Wszystkie me-
dia. 695 183 033

• Kawalerka do wynajęcia. 696 899 484

• Wynajmę domek jednorodzinny do 
zamieszkania. 607 289 286 

• Lokal do wynajęcia. Tel; 880690330.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, 
centrum II piętro. Tel:607617849.

• Zamienię mieszkanie 2 poko-
je z Nowogardu na Golczewo.
Tel;601871779.

• Do wynajęcia 3 pokoje przy Banko-
wej. Tel:607617849.

• Nowogard 9 km dom na wsi na 
działce słoneczna okolica 115 tys. zł. 
Tel. 889 133 882

• Sprzedam w całości ziemię 4,55 ha. 
Tel. 513 409 669

• Do wynajęcia mieszkanie dwupoko-
jowe, kuchnia, łazienka 700 zł + me-
dia. Tel. 690 928 827

• Do wynajęcia kawalerka w Centrum 
miasta. 694 786 400

• Dom na wsi k/Nowogardu 120m2 
działka 47 ar. 115 tys. tel. 889 133 882

• Resko ok. dom do remontu 110 m2 
działka 30 ar. 77 0000 zł. 783 534 677

• Działka ok. 1200 m2 przy wodzie, 
pod zabudowę dom 8 km od Nowo-
gardu tanio.725 899 426

• Ziemię ok. 2ha lub więcej pod KRUS 
tanio sprzedam. 502 103 432

• Sprzedam działkę komercyjną No-
wogard ul. Lipowa 24 o pow. 693m2 
z warunkami zabudowy, cena 
79tys. zł. Informacje tel. po 15.00 nr 
600 959 932; 600 931 083

• Wydzierżawię lokal w Przychodni 
Nowogard ul. Kościuszki 36 na ga-
binet dentystyczny. Tel 600 959 932; 
600 931 083

• Wydzierżawię lokale w Przychod-
ni ul. Kościuszki 36 tel. 600 959 932; 
600 931 083

• Poszukuję mieszkania od 65 do 
80 m2 w Nowogardzie, do II p. Tel. 
609 047 264

• Sprzedam kiosk na targowisku. 
513 937 970

• Sprzedam garaż ul. Zamkowa. 
695 400 600

• Sprzedam mieszkanie 4pokojowe 
w Nowogardzie. 503 341 537

• Sprzedam mieszkanie 32 m kw. na 
ul. Kowalskiej 1D, 1 piętro z piwnicą 
z ogólnodostępnym parkingiem, do 
remontu, kontakt: 609  023  745 od 
16-19. Cena 78 000 zł, do negocjacji.

• Sprzedam kiosk na targowisku 
513 937 970

• DO WyNAJĘCIA - Kawalerka w cen-
trum miasta dla małżeństwa bez-
dzietnego lub osoby samotnej. Tel: 
667994240. 

• Wynajmę pokój jednej osobie. Tel: 
798382886.,

 MOTORYZACJA

• Sprzedam mercedesa Benz, auto-
mat, benzyna, rok prod. 1992, poj. 
190. Stan b.db. Cena 3200 do uzgod-
nienia. Kontakt 660 229 504

• Opony używane, markowe, różne 
rozmiary, sprzedam, tel. 887 766 001

• Sprzedam wyposażenie warsztatu 
wulkanizacji. Tel. 669310804.

• Sprzedam silnik 1,6 Diesel, skrzynia 
biegów do Audi 80. Tel;781785751.

• Sprzedam opony letnie Michelin R – 
16 205/55.Tel; 696116744.

• Sprzedam pojazd samochodo-
wy inny czterokołowy lekki na kar-
tę motorowerową, zarejestrowany 
opłacony. 606 312 832

• Sprzedam Fiat Uno I 91 39 18 276

• Sprzedam Toyotę Carina E 
1995/1996 poj. 1,6 benzyna + 
gaz przegląd do stycznia 2014, 
bezp.. lipiec 2013, cena 2500 zł. Tel. 
660 061 372

• Sprzedam 2 opony letnie Continen-
tal Conti 3, tel. 605 522 340

• Bus sprinter 211CDI 2000 r. sześć 
miejsc + paka sprzedam lub zamie-
nię na osobowy. Tel. Kontaktowy 
691 032 941

• Sprzedam samochód osobowy Da-
ewoo Matiz rok 2000 cen 2000 zł. Tel. 
691 383 543

• Sprzedam komplet opon letnich 
z felgami – Kleber 185x65xR14, 
stan idealny, 727 569 687.

• Sprzedam fiata Uno I, tel. 91 391 82 
76

ROLNICTWO

• Sprzedam zboże, grykę, łubin, słomę 
i siano. 502 853 573

• Sprzedam słomę w snopkach cena 
2,20 zł/ snopek. Tel. 782 036 086

• KUPIĘ ByCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG 
TEL. 783678070

• ORKA, talerzówka / ciężka/, siew 
agregatem. Tel 608013995. 

• Kupię łubin, tel. 668 434 849

• Sprzedam siano w kostkach małych. 
500 835 336

• Pilnie kupię sadzarkę do ziemnia-
ków czterorzędową w db stanie.697 
878 140

• Sprzedam słomę w małych snop-
kach 606 261 850; 602 267 382

• Sprzedam bydło mięsne; byczki, ja-
łóweczki i krowy. 665 785 725; 91 39 
10 684

• Kupię cielaki. Tel:608665419.

• Sprzedam mieszankę zbożową.
Tel;781900388.

• Sprzedam ciągnik C360 C28, przy-
czepę wywrotkę, pług 4-skibowy, 
Lublin 3 rok 2002. Tel. 781 932 918.

• Sprzedam ciągnik Ursus 355 z przy-
czepą cena 8000 zł. Tel. 691 383 543

• Sprzedam ciągnik rolniczy Fiat 1100 
zarejestrowany, ubezpieczony cena 
10 tys. zł. 691383 543

USŁUGI

• Firma Usługowa „Zielona”. Wynajem 
sal na: konferencje, zebrania, szkole-
nia. Tel. 91 39 26 691.

• Usługi transportowe IVECO dostaw-
cze + laweta + bus osobowy do 9 os. 
Tel. 609 931 915, 607 580 172.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI POD-
ŁOGOWyCH I INNE DROBNE NAPRA-
Wy WyKONA „ZŁOTA RĄCZKA”; 91 
39 22 783, 784 79 22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania Nowogard, ul. Zielona 3. 91 
39 20 714

• Usługi transportowe Transit Max + 
przyczepa. 500 297 054.

• Bruk-lin układanie kostki brukowej. 
Tel. 607 083  893, www.bruk-linno-
wogard.com.pl

• Montaż ogrodzeń betonowych, far-
merskich i innych; 695  085 470; 91 
39 72 575

• AGENCJA REKLAMA VIZART - opra-
wianie prac - w 2 minuty., bindowa-
nie, wydruki A3-A4 kolor, ksero A3-
A4 - kolor, laminowanie A3-A4. Tyl-
ko u nas największy wybór okładek. 
Nowogard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel. 605 522 340.

• Transport BUS-MAX. 784 053 493

• Usługi remontowo-budowlane, do-
cieplenia. 784 053 493

• Przepisywanie prac (magisterskich, 
licencjackich, innych), dokumentów, 
CV, listów motyw. innych. Wydruki, 
Ksero, także kolor. Szybko i Solidnie. 
Studio Reklamy Vizart. Nowogard, 
ul. 700 Lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). tel 605 522 340. 

• Usługi koparko- ładowarką Nowo-
gard. 514172446 

• Nauka j. niemieckiego i angielskie-
go. Szkoła Języków Obcych „GER-
MANIC” Tel. 607  545  991, www.nie-
mieckinowogard.pl

• Fast – Driver, tanie usługi trans-
portowe tel. 721 230 990

• Remonty mieszkań w środku i na ze-
wnątrz - 794 115 153 

• DUR - DACH pokrycia i remonty da-
chów. 691 621 141

• Dachy, docieplenia. 785 562 104

• Docieplanie budynków, malowanie, 
szpachlowanie, glazura, hydrauli-
ka, regipsy, adaptacja poddaszy, tel. 
600 626268

• TANIE SPRZĄTANIE biur, domów, 
mieszkań, osiedli, mycie okien, po-
rządki w ogrodzie tel. 721 230 990

• Ocieplenie, remonty i dachy, tel. 
692 562 306

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV ul: Kazimie-
rza Wielkiego 7, tel.913920737 

• Projektowanie konstrukcyjne i ar-
chitektoniczne nadzory i porady bu-
dowlane, funkcja kierownika budo-
wy Eugeniusz Hnat, 605 889 861

• Wesela, komunie bryczką. 
793 908 098

• Nauka jazdy konnej. 793 908 098

• Remonty mieszkań, szpachlowanie, 
malowanie. 880 690 659

• REMONTy NA KAŻDĄ KIESZEŃ. TEL. 
609715839.

• ROLETKI I MOSKITIERy. Tel. 
695 181 070.

• Naprawa i regulacja okien 695  181 
070
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REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZKŁAD JAZDY BU SóW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E;  
12:25E;   13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E;  
11:55E;  14:00E;  15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWóZ OSóB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL.   607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIąTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

ROZKŁAD JAZDY POCIąGóW
SZCZECIN
5.07 (D), 6.20 (1), 7.52, 10.57 (D), 12.48 (2), 14.59 (3), 

16.50. 18.48.

KOŁOBRZEG
7.50 (1), 10.03 (2), 11.49, 13.57 (D), 15.49, 17.47 (3), 20.33

LEGENDA;
D - w dni robocze 
1 -  pon. do soboty.
2 - w soboty, niedziele i święta
3 - oprócz soboty.

SKŁAD 
DREWNA 

BUDOWLANEGO 

KULICE 2A
więźba dachowa, 

krawędziaki, deska, 
łata, kontrłata

Cena producenta
Tel. 726 169 098

ZAPRASZAM

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIóW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2,4,6); 9:10(1,3,5,7); 10:05(A); 10:30(A,7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A,7); 14:05(A); 14:20(A,7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A,7); 16:50(A); 17:50(A,7); 18:20(A,7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A,7); 9,00(7,R); 9:25(A); 10:05(A,7); 10:40(A,7); 
11:40(A); 11:55(A,7); 12:20(A,7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A,7,R); 14:20(7); 14:30(1,3,5,7); 
14:35(2,4,6); 14:45(A,7); 15:15(A,7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A,7); 18:05(A,7,R); 19:05(A,7); 
19:25(A,7); 19:40(A,7); 20:15(A,7),
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A,7); 9:45(7,R); 10:10(A); 10:50(A,7); 
11:29(A,7); 12:26(A); 12:41(A,7); 13:05(A,7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A,7,R); 15:05(7); 
15:15(1,3,5,7); 15:20(2,4,6); 15:30(A,7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A,7); 18:50(A,7,R); 
19:50(A,7); 20:10(A,7); 20:35(A,7); 21:00(A,7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD
Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piąt-
ku oprócz świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świę-
tami; 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, 
czwartki, soboty oprócz świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz 
świąt; R – kurs do Reska

Szanowni Państwo 
Piszę książkę o obozach pracy istniejących w Polsce 

lat 1945 – 1956 (w obecnych jej granicach). Poszukuję 
kontaktu ze wszystkimi tymi, którzy byli tam więzieni. Czy 
to w obozach prowadzonych przez NKWD, czy też przez pol-
skich komunistów. Ludzi osadzonych w Centralnych Obo-
zach Pracy, jak i tzw. „dzikich”. Batalionach górniczych, czy 
też budowlanych. Poszukuję również funkcjonariuszy, któ-
rzy pełnili tam jakąkolwiek służbę. Bądź pracowników cywil-
nych. (np. lekarzy). Serdecznie dziękuję - Mateusz Wyrwich

Proszę o kontakt na numer telefonu : 607.157.109. Bądź na 
adres meilowy mw.reporter@neostrada.pl -

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

• Usługi stolarskie – szeroki zakres ro-
bót, meble na wymiar, wykończe-
nia łazienek w drewnie, obudowy z 
drewna do wanien oraz inne niety-
powe. 609 388 503

• Wykonam malowanie, szpachlo-
wanie, regipsy, zabudowy. Tel. 
503 537 297

• Docieplenia poddaszy, regipsy, gla-
zura, terakota. 661 495 492

• Remonty. 789 146 025

• Korepetycje z matematyki. Tel: 
608158430.

• Dachy – klinkier. 796 101 370

• KOREPETyCJE Z MATEMATyKI 
STATySTyKI I EKONOMETRII DLA 
LICEALISTÓW I STUDENTÓW SKU-
TECZNE PRZyGOTOWANIE DO 
EGZAMINÓW I ZALICZEŃ kon-
takt: tel. 600 924  128 mail: iwo-
nand1@wp.pl 

• Naprawa ciągników: Ursus i MT2 tel. 
661 518 192

PRACA

• Przyjmę samodzielnego pracowni-
ka do prac wykończeniowych. Tel. 
888 603 612

• Zwrot podatku z pracy, rodzin-
ne, urlopowe, emerytalne – Niem-
cy, Holandia, Anglia, Irlandia, Da-
nia, Belgia, Austria, Włochy, Norwe-
gia, USA. Tel. 71 385 20 18 lub 601 
759 797

• Przyjmę do pracy handlowców i do-
radców klienta. 609 158 106

• Młoda mama zaopiekuje się Twoim 
dzieckiem. 661 196 022

• Zatrudnię murarza, zbrojarza, beto-
niarza. tel. 695 264 594

• Wykonam tynki i glazurę. Tel. 
728 801 246

• „BigBand Nowogard” poszukuje 
muzyków. Tel. 699 268 478

•  ZATRUDNIĘ - BARMANKI. 
Tel:693521211.

• Zatrudnię mechanika samo-
chodowego z doświadczeniem. 
601 470 260; 601 200 133

• Zatrudnię osobę do prac przy kosze-
niu terenów zielonych. 604 409 996 
po 16.00

• Zlecę pracę murarską. 602 630 016

• Zatrudnię stolarza. 603 366 286

• Zatrudnię recepcjonistkę 
602 474 266

• Zatrudnię na ½ etatu do sklepu spo-
żywczego. Tel;913921373.

• Poszukuję osoby do opieki pomocy 
w gospodarstwie przydomowym na 
wsi k/Nowogardu. Zajęcie kilka razy 
w miesiącu. Oferta skierowana do 

osób uczciwych, niepijących lubią-
cych zwierzęta. Tel. 502 103 432

• Zaopiekuję się dzieckiem. 
795 926 734

• Zatrudnię szpachlarza, płytkarza. 
608 817 214

• Zatrudnię ślusarza-spawacza od za-
raz. Praca stała. Tel. 690 435 929

• PRZyJMĘ DO PRACy NA FERMĘ. 
WARUNKI PŁACOWE DOBRE.TEL; 
913910315.

INNE

• Sprzedam drewno bukowe i dębo-
we pocięte i porąbane - 603 353 789

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, 
srebrna, 4 elementy: wzmacniacz, 
tuner przestrojony, korektor, deck 
szuflada, stan idealny, używana spo-
radycznie, cena 780 zł do uzgodnie-
nia. tel. 605 522 340.

• Sprzedaż drewna kominkowe-
go i opałowego atrakcyjna cena - 
726 649 215 

• 43 / 44 - Sprzeda drewno, gałęziów-
kę i zrębki opałowe. Tel 509821040

• Drewno opałowe, kominkowe, gałę-
ziówka, sprzedam, tel. 772 050 889

• Karp kroczek sprzedam. 91 39 
18 297

• Owczarek niemiecki, pięciomie-
sięczny, mocna budowa, ładni rodzi-
ce na miejscu, tel. 91 392 18 28

• Stanowisko wolne w salonie fryzjer-
skim dla manicurzystki. Tel. 91  392 
35 40

• PIECE GAZOWE c.o. wiszące z Nie-
miec firmy Vaillant wysoka jakość 
do mieszkania, domu, sklepu, re-
stauracji, zakładu fryzj. tylko ogrze-
wanie różne powierzchnie cena od 
800zł montaż 300zł piece dwufunk-
cyjne cena od 1.000zł montaż 400zł 
gwarancja serwisowa + roczne prze-
glądy kontrolne, naprawy oraz elek-
tryczne przepływowe podgrzewacz 
wody użytkowej 18-21kw na prąd 
380V cena od 200zł tel. 691 686 772

• Transformator spawalniczy 380V 
(buczek); teownik hutniczy 30x30x6; 
szkło 3mm 60x130; kątownik 
40x40 i kątownik 45x45 sprzedam. 
788 685 194; 600 155 342

• Sprzedam palety używane, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340

• DREWNO OPAŁOWE I KOMINKOWE 
TEL.506232860.

• Sprzedam kostkę granitową 4x6 
brązową 10 t. Tel. 607 690 741 

• Szukam przyjaciółki na żonę od lat 
62-68. Tel. 91 39 25 794

• Owczarki niemieckie pieski po ro-
dzicach z rodowodem, bardzo ład-
ne. 91 39 21 828

• SPRZEDAŻ - podbitki drewnianej. 
TANIO. Tel:726169098.

• Sprzedam zamrażarkę firmy 
Beco w bdb stanie. 91 39 21  282; 
663 714 984

• Sprzedam pianino Białoruś do na-
strojenia, stan db. 91 39 20 676

• Sprzedam wełnę mineralną 150, tel. 
504218572

• Kupię używany, drewniany ogrodo-
wy domek dla dzieci. 602 630 016

• Sprzedam gołębie 509 099 627

• Sprzedam regipsy 18 szt. Cena 18 zł 
/ 1szt.,Tel: 886062094.

• Używany męski rower z ramą sprze-
dam. 608 352 683

• S K U P P I Ł - niesprawnych, zatar-
tych Stihl, Husqvarna cena 100 zł. 
– 721668245 

• Okna plastikowe do domu z demon-
tażu. Tel: 501054829.

• SPRZEDAM – wykaszarkę HUSGVAR-
NA model 535 RX.Tel;782314410.

• SPRZEDAM - 2 kanapy / TANIO/ nie-
bieska, beżowa. Tel; 722102048.
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Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca

TYGRYSEK

BAWIALNIA
dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

Sprzedam nowe, własnościowe,  
2 pokojowe mieszkanie o pow. 58 m2 
w Nowogardzie na ulicy Racibora I 4

KONTAKT:                PIB „PRO-BUD s.c.
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14
tel.: 91 39 25552; 783 570 056    www: probud-nowogard.pl

Szybka pożyczka  
na Twoją kieszeń!

Provident Polska S.A.

600 400 288
Zadzwoń lub wyślij SMS o treści M

Koszt połączenia i SMS-a wg taryfy operatora

Zadzwoń!

POŻYCZAMY 
PIENIĄDZE

Decyzja w 24h  
Uproszczona procedura

Bez zbędnych formalności; Bez BIK
Tel. 91 818 25 36 • kom. 730 851 444

Kwoty od 10 000 zł do 300 000 zł

Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie
ul. Warszawska 14, tel. 91 391 03 78, pn.-pt. 09:00-17:30 sob. 10:00-13:00

GABINET 
PSYCHOLOGICZNY

Ewa Walorska

pl. Wolności 9, pokój  419 (IV piętro) 

72-200 Nowogard • Tel.  799 461 030
www.psycholog-nowogard.manifo.com

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl
TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Kancelaria  
PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077

PIASEK, ŻWIR,   
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM  
DO KLIENTA

Wydarzenia kulturalne:
Środa, czwartek, piątek - tylko w Klubokawiarni Kulturalna:
Płytomania, czyli przynieś swoją muzykę! Już w piątek, to Wy 

będziecie selekcjonerami muzyki w Kulturalnej! Zabawa polega 
na tym, że przynosicie nagraną na płytę (płyta w formacie audio) 
muzę, którą chcecie usłyszeć. Przyjmujemy tylko dobrą muzykę! 
Nie bierzcie disco-polo i hitów prosto z list przebojów! To nic nie 
kosztuje! Możecie za darmo bawić się przy swojej muzyce!

Od godz. 23:00 – imprezę prowadzić będą Rezydenci 3K !

Czwartek
Co? - Pierwszy oficjalny, nowogardzki „Harlem Shake” 
Gdzie? - Klubokawiarnia Kulturalna
Kiedy? - 30.05.2013, godz. 20:00
Zapraszamy wszystkich kreatywnych, chętnych do zabawy i sza-

lonych ludzi na pierwszą w Nowogardzie, oficjalną akcję kręcenia 
HARLEM SHAKE w niesamowitej klubowej atmosferze. Harlem 
Shake to krótki filmik z motywem tanecznym pod muzykę amery-
kańskiego DJ`a Baauera, kręcony przez pozytywnie zwariowanych 
i wrzucony do sieci. Przyjdź i baw się z nami! 

Sobota, 1 czerwca
Dzień Dziecka w Klubokawiarni Kulturalna
Z okazji Dnia Dziecka Klubokawiarnia Kulturalna wraz ze Sto-

warzyszeniem „Serduszko”, organizuje koncert charytatywny szcze-
cińskiego rapera Tony Jazzu oraz nowogardzkich składów, na gra-
mofonach przygrywać będzie DJ Twister. Podczas koncertu będzie-
my kwestować na rzecz małego Filipa Pomorskiego z Nowogardu. 

Więcej informacji na naszej stronie internetowej – Kluboka-
wiarnia Kulturalna – na portalu społecznościowym Facebook.

Wszystkich serdecznie zapraszamy !!!
Klubokawiarnia Kulturalna
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt samochodowy
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Finanse - 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

ZAPRASZAMY
na

specjalistyczne 
badanie wzroku

środy i piątki 

7 czerwca 2013 r.
piątek od 9.00 - 10.00

 udzielane będą bezpłatne porady 
prawne  w redakcji 

ul. Boh. Warszawy 7A

s. 5 s. 5 s. 9

ul. Boh. Warszawy 4b
Nowogard

tel. 532 512 703 

Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe 
leczenie stomatologiczne

Lekarz dentysta

Ewa Rosa

godz. przyjęć 
pn.-pt. 10.00 - 18.00

Zawiadamiamy, że w Nowogardzie rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radców Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca Prawny Radosław Górski 
oraz Radca  Prawny Paweł Iwan. Kancelaria mieści się przy  
Pl. Wolności 9, budynek dawnego hotelu „Cisy”, pokój nr 8 (parter). 

Telefony do Kancelarii: 788-802-101, 694-403-733.

Nasi przedsiębiorcy: 
Pierwszą maszynę 

skonstruowali 
sami

Czytaj s. 10, 11

 

ZAKŁAD USŁUG 
INSTALATORSTWA 
ELEKTRYCZNEGO  

 
Z IEL IŃSKI  GRZEGORZ 

TEL: 698-846-647 
 instalacje elektryczne 

domowe, przemysłowe 
 domofony, wideofony 
 alarmy, zabezpieczenia 

budynków 

ZIELONE 
PRZEDSZKOLE

OGŁASZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2012/2013
DZIECI W WIEKU OD 2,5 DO 6 LAT

Informacje i zapisy pod nr tel. 91 39 26 691
lub na stronie www.przedszkole.zielona11.pl

INFORMATYCZNO-JĘZYKOWE
Ogłasza nabór na rok szkolny 2013/2014

dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat

SP 2: 
Dzieci mogą 
już się bawić

NOWOGARD, ul. 700 Lecia 15
(obok apteki Jantar)

Sklep 
Zielarsko-Medyczny  

Jantar II

Tel. 91 392 21 34

Izabela Słomska

Zioła lecznicze
Herbatki ziołowe
Zdrowa żywność

Kosmetyki
Olej lniany Budwigowy
oraz szeroki wybór olei

100% naturalne soki

13

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

Opozycja mówi „nie” nie wykonaniu budżetu przez Burmistrza za rok 2012

Sesja Rady Miejskiej

Za absolutorium tylko 11 (z 21) radnych

Przyjmowali 
ponad 

stan

Trochę historii, 
która zawsze 
uczy...
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W obiektywie DN

W Gimnazjum Nr 2 w Nowogardzie trwają intensywne próby wo-
kalno-taneczne do zakończenia roku szkolnego dla gimnazjalistów klas 
III. Już 14 czerwca gimnazjaliści klas III punktualnie o godzinie 17: 00 
uroczyście na forum szkoły przy radzie pedagogicznej i rodzicach za-
kończą swoją gimnazjalną edukację, by po wakacjach rozpocząć naukę, 
ale już w Liceum. 

Przeszły procesje Bożego Ciała 
W Nowogardzie wczoraj przeszły ulicami procesje Bożego Ciała. 

Wierni budowali ołtarze w różnych częściach miasta, zacząwszy od ulicy 
Boh. Warszawy, a skończywszy na Osiedlu Bema. Z budującymi ołtarze 
rozmawialiśmy w środę: Jak Pan widzi, wszystko przebiega bardzo dobrze 
i na obecną chwilę nie ma żadnych problemów ze zdobieniem. A wszystko 
to dzięki zaangażowaniu moich sąsiadów, jak również tej słonecznej po-
gody, która o tej porze potrafi być nieprzewidywalna - mówi, Marian Su-
domierski, który od lat zdobi swój dom oraz buduje ołtarz na schodach. 
Stara się aby, każdego roku był zawsze inny. 

Rywalizacja o „Fotel 
Komendanta” zakończona!
Wyłoniono laureata V edycji Konkursu o objęcie funkcji Komendanta Komisa-
riatu Policji w Nowogardzie pt. : „Maskotka dla Policji Nowogardzkiej”.

Komisja w składzie: podinsp. 
Małgorzata Figura, p. Barba-
ra Karaźniewicz, asp. Seba-
stian Źróbek i p. Franciszek 
Karolewski wyłoniła zwycięzcę 
Konkursu z 81 dostarczonych 
prac. Została nią Monika Rusi-
niak lat. 13, ze Szkoły Podsta-
wowej w Orzechowie. Uczen-
nica szkoły już w dniu 4 czerw-
ca, w nagrodę obejmie funkcję 
Komendanta KP w Nowogar-
dzie. 

Kilkunastu osobom przyzna-
no wyróżnienie: Sandra Plu-
ta, Gimnazjum nr 1 w Nowo-
gardzie,Weronika Chowańska, 
Zespół Szkół Publicznych w  
Osinie, Miłosz Bortnik, Zespół 
Szkół Publicznych w  Osinie, 
Julia Wojtas, Zespół Szkół Pu-
blicznych w  Osinie, Maja Sta-
wicka, Szkoła Podstawowa nr 
4 w Nowogardzie,  Maciej Ko-
walczyk, Zespół Szkół Publicz-
nych w  Osinie, Amelia Gajda, 
Szkoła Podstawowa nr 4 w No-
wogardzie, Paweł Łuczkowiak, 
Zespół Szkół Publicznych w  
Osinie, Kinga Lewandowska, 

Szkoła Podstawowa w Strze-
lewie, Wiktoria Jurgielaniec, 
Szkoła Podstawowa w Strzele-
wie,Kamila Kędzierska, Szkoła 
Podstawowa w Orzechowie. 

Relacja z przebiegu „dnia ko-
mendantowania” przedstawio-
na zostanie w dniu 07.06.2013 r. 

Przypomnijmy, że konkurs 
plastyczny pt.”Maskotka dla 
Policji Nowogardzkiej”  jest or-
ganizowany co roku przy oka-
zji Dnia Dziecka. Mogą wziąć 
w nim udział  uczniowie szkół 
podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych z tere-

nu Gminu Nowogard i Gminy 
Osina. Uczestnicy mają za za-
danie  przygotować pracę pla-
styczną, dowolną techniką, a 
następnie złożyć ją u pedagoga 
lub dyrektora szkoły wraz z kar-
tą zgłoszenia. Nagrodą główną 
jest objęcie na jeden dzień sta-
nowiska szefa nowogardzkiej 
policji, zapoznanie się ze struk-
turą  Komisariatu, udział w pa-
trolowaniu miasta, spotkanie z 
komendantem Powiatowym. 

Inf. st. insp. Ref. Prewencji, 
Klaudia Gieryń 

opr. MS/DN 

Wakaty obsadzają swoimi 

Kolejny sympatyk SLD z etatem 
Ewa Jakubcewicz została oficjalnie powołana na stanowisko kierownika Wy-
działu Gospodarki Nieruchomości, Geodezji i Rolnictwa. Do tej pory pełniła 
funkcję po. kierownika tego wydziału, po tym, jak z urzędu odszedł Zdzisław 
Bogdański. Natomiast jej zastępcą będzie Karol Brzeczek,  dwukrotny kandydat 
SLD na radnego gminy Nowogard. 

O tym, że E. Jakubcewicz zo-
stała powołana na kierownika 
GNGR, radni dowiedzieli się 
na środowej sesji, gdy awansu 
gratulował  jej Antoni Bielida. 
Przewodniczący zapomniał 
jednak „pochwalić” się kolejną 
nowiną. Zastępcą Jakubcewicz 
w Wydziale, będzie 33-letni 
kawaler Karol Brzeczek,  zwią-
zany do kilkunastu lat z nowo-

gardzką lewicą, dwukrotnie  
kandydujący z listy tej partii 
do Rady Miejskiej -  bez powo-
dzenia. 

Tym samym, będzie to już 
kolejna osoba związana  z 
ugrupowaniem obecnego bur-
mistrza, która otrzymała do-
brze płatną pracę w Urzędzie 
lub w instytucji współpracu-
jącej z gminą. Nie milkną ko-
mentarze po tym, jak „swo-
imi” ludźmi A. Bielida obsa-
dził kilka stanowisk w Związ-
ku R-XXI. Pracę dostał w ten 
sposób m.in. Jerzy Jabłoń-
ski, szef powiatowych struk-
tur SLD, czy też Paweł Lembas, 
przewodniczący młodzieżów-
ki tej partii w Nowogardzie. 
Wcześniej, kilka  osób związa-
nych ze środowiskiem lewico-

wym, dostało umowy w ma-
gistracie m.in. kierownik Wy-
działu Spraw Społecznych i 
Obywatelskich Krzysztof Ko-
libski i Michał Shramm, pra-
cujący jako dozorca ratusza. 
Obaj panowie w 2010 roku 
zasilili swoimi nazwiskami li-
sty kandydatów do rady miej-
skiej z logiem SLD. I to nie jest 
komplet...

Marcin Simiński 

Karol Brzeczek

na zdjęciu świeżo upieczona kierownik wy-
działu GNGR, Ewa Jakubcewicz, pracująca 
w UM Nowogard od 1997 roku
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntEr 
laptop

 serwis - komis

naprawiamy, 
sprzedajemy, 

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

PROMOCJA 
LETNIA

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL 

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport 
Sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

Ogrodzenia,
brukarstwo, 

ogrody, trawniki
www.trawnikizrolki.com.pl

tel. 669 342 893

Sesja Rady Miejskiej

Za absolutorium tylko 11 (z 21) radnych
Tylko 11 radnych zagłosowało za udzieleniem burmistrzowi Nowogardu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012.                                                                                                                          
8 z nich było przeciw, a jeden się wstrzymał od głosu. Maszyna do głosowania nie zaliczyła głosu oddanego przez Antoniego Bielidę i 
formalnie nie wziął on udziału w głosowaniu. Zapewniał jednak, że w pełni udziela poparcia burmistrzowi. 

REKLAMA
w Dzienniku Nowogardzkim

e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Nowy termin konkursu na dyrektorów szkół

Do obsady dwa stanowiska
Znany jest już nowy termin konkursów na stanowisko dyrektora Szkoły Podsta-
wowej w Wierzbięcinie oraz Publicznego Przedszkola nr 3 w Nowogardzie. Kon-
kursy odbędą się dnia 27 czerwca 2013 roku. 

Początkowym terminem 
konkursów był dzień 26 kwiet-
nia, tego dnia zgodnie z zapo-
wiedzią, odbyły się trzy kon-
kursy. Jeden z nich został roz-
strzygnięty w Szkole Podsta-
wowej nr 4, obecnego dyrekto-
ra Magdalenę Zarębską – Kule-
szę, od września na tym stano-
wisku zastąpi Beata Kuligow-

ska. Pozostałe dwa konkursy 
na dyrektora SP w Wierzbięci-
nie i Przedszkola nr 3 w Nowo-
gardzie, nie zostały rozstrzy-
gnięte z powodów formalnych. 
Miały być ponownie ogłoszo-
ne w najbliższym czasie . Dziś 
już wiemy, że konkursy te od-
będą się 27 czerwca 2013 roku, 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 

w Nowogardzie (mała sala ob-
rad). Konkurs na dyrektora SP 
w Wierzbięcinie rozpocznie się 
o godzinie 10:00, natomiast na 
dyrektora Publicznego Przed-
szkola nr 3 w Nowogardzie, 
planowo rozpocznie się o go-
dzinie 12:00.

 KR

Głosowanie nad przyjęciem 
sprawozdania z wykonania fi-
nansowego za zeszły rok i w 
konsekwencji udzielenia abso-
lutorium dla burmistrza, było 
jednym z ważniejszych punk-
tów środowej sesji Rady Miej-
skiej. 

Zanim odbyły się głosowa-
nia, radni wyrazili swoją opi-
nię na temat wydatkowania 
środków z budżetu miejskiego 
w zeszłym roku. Kluby SLD i 
PSL złożyły w tej sprawie sta-
nowiska, pozytywnie oceniając 
wykonanie budżetu. Inną oce-
nę wyrazili radni opozycji. 

- Jest statystyka i jest praw-
da.  Przed chwilą usłyszeli-
śmy tylko liczby. My jako rad-
ni, rozmawiamy z mieszkańca-
mi i słyszymy prawdę.  A ona 
jest smutna dla pana burmi-
strza. Po raz drugi w tej kaden-
cji podniósł pan podatki, nie 
tworząc za to żadnego miejsca 
pracy  – mówił radny Marcin 
Nieradka, 

Wtórowali mu radni Wspól-
nego Nowogardu. 

- Zajmuje się pan łataniem 
dziur w chodnikach, budową 
mola, sadzeniem kwiatów. Bie-
rze pan się za to, co jest najła-
twiejsze, to co jest ładne i szyb-
ko rzuca się w oczy.  Robi pan 
to, zadłużając coraz bardziej  
budżet. Odkłada pan przy tym  
na bok trudne sprawy, jak na 
przykład obiecana budowa 
strefy przemysłowej. Wobec 
takiej polityki mówię nie - mó-

wił radny
- Wciąż za mało pieniędzy 

trafia na tereny wiejskie. A je-
śli już one są, dysponuje pani 
nimi wedle swojego uznania, 
nierównomiernie.  Dobry oj-
ciec traktuje wszystkie swoje 
dzieci tak samo, a nie wybiera 
i nagradza jedno – mówił ko-
lejny radny z WN, Andrzej Ka-
nia. 

Radni opozycji odnieśli  się 
także do sytuacji mieszkanio-
wej gminy. Ich  zdaniem wła-
dza nie ma pomysłu na to, jak 
pomóc rodzinom bez swojego 
dachu nad głową. 

Burmistrz bronił się na 
wszystkie możliwe sposoby. 
Jego zdaniem ocena opozycji 
jest niesprawiedliwa.  Tłuma-
czył, że w porównaniu z ubie-
głymi latami, przekazuje na 
wieś znacznie więcej środków. 
Natomiast winą za brak strefy, 
gdzie miałyby powstać miejsca 
pracy, obarczył aż Ministra Fi-
nansów, Jacka Rostowskiego. 

Po ponad półgodzinnej wy-
mianie zdań, przewodniczą-
cy zarządził głosowanie. Naj-
pierw radni głosowali nad 
sprawozdaniem za wykona-
nie budżetu. Za było 13 z nich, 
przeciw 6, 1 wstrzymał się od 
głosu. Mniej korzystne dla 
burmistrza okazało się jed-
nak już głosowanie nad udzie-
leniem absolutorium z tytułu 
wykonania planu finansowe-
go gminy w roku 2012. Liczba 
popierających politykę wydat-

ków R. Czapli spadła do z 13 
do 11 głosów. 8 radnych wy-
raziło swój sprzeciw, 1 wstrzy-
mał się od głosu. Wynik byłby 

może i bardziej korzystny, gdy-
by nie fakt, że maszyna licząca 
nie zaliczyła głosu Antoniego 
Bielidy. Formalnie Przewod-

niczący nie wziął więc udziału 
w głosowaniu nad udzieleniem 
absolutorium burmistrzowi i 
swojemu partyjnemu koledze. 
„Komputerową wpadkę” A. 
Bielidy natychmiast zauważy-
li radni opozycji. Po podlicze-
niu głosów, przewodniczący 
oświadczył, że w pełni udzie-
la poparcia burmistrzowi. To 
jednak zapisane będzie już tyl-
ko w protokole z sesji. Fakt jest 
taki, że A. Bielida głosu nie za-
brał. Wcześniej jednak zdążył 
pogratulować burmistrzowi 
„zwycięstwa”, zdobytego z led-
wością...

O innych wydarzeniach śro-
dowej sesji w następnym nu-
merze DN

Marcin Simiński 
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Nowogard - Truskolas – przetarg rozstrzygnięty 

Drogę naprawi  
„PRD Nowogard”
Rozstrzygnięto przetarg na modernizację drogi  powiatowej Nowogard - Tru-
skolas. Najlepszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Pol-Dróg 
Nowogard. Droga ma być gotowa na jesieni. Firma wykona ją też o połowę ta-
niej, niż początkowo przewidywało starostwo. 

To najgorsza, pod wzglę-
dem stanu nawierzchni, dro-
ga w gminie Nowogard. Jej 
właścicielem jest powiat. 
Przez lata brakowało pienię-
dzy na jej remont. Teraz jest 
inaczej. Powiat ma obieca-
ne, że 50% kosztów remon-
tu pokrytych zostanie z bu-
dżetu Narodowego Progra-
mu Przebudowy Dróg Lo-
kalnych popularnie zwanego 
„Schetynówką”. Prawie 800 
tys. zł „dołożył” też w ramach 
Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych, Marszałek Woje-
wództwa. Resztę musiał za-
pewnić powiat. 

Według kosztorysu spo-

rządzonego na potrzebę za-
planowania finansowania in-
westycji, droga miała koszto-
wać grubo ponad 5 mln zło-
tych. Przetarg zweryfikował 
tą kwotę. PRD Pol – Dróg 
Nowogard, firma która zło-
żyła najniższą ofertę, naprawi 
drogę za 2 mln 720 tys. zł. 

- Czekamy, aż  upłynie ter-
min, w którym pozostałe fir-
my składające oferty mają 
prawo się odwoływać od de-
cyzji komisji  przetargowej. 
Po tym czasie, jeśli nie wpły-
ną żadne zastrzeżenia,  pod-
piszemy umowę z firmą z No-
wogardu. Mamy nadzieję, że 
prace ruszą jeszcze w czerw-

cu. Do końca września musi-
my rozliczyć się z przyznanych 
dotacji. Do tego czasu droga 
musi być już gotowa – mówi 
Tomasz Kulicznicz, wicesta-
rosta goleniowski.

Zgodnie z przedmiotem 
zamówienia przetargowego, 
droga zostanie wyremonto-
wana na odcinku od Nowo-
gardu do Miętna. Dobra in-
formacja jest taka, że nową 
nawierzchnię w ramach tego 
samego zamówienia, zyska 
także droga biegnąca przez 
wieś. 

MS

Na zdjęciu zaznaczono pogrubioną linią od-
cinek, który będzie remontowany. 

Były radny 
przypomina!
Radny poprzedniej kadencji Krzysztof Kosiński 
przysłał do naszej redakcji list otwarty, który w dniu 
28.05.2013 r. złożył w sekretariacie gminy.

Krzysztof Kosiński   Nowogard 27.05.2013 
ul. Warszawska 7/1
72 200 Nowogard

LIST OTWARTY nr 1
Burmistrz Miasta 
i Gminy Nowogard
72 200 Nowogard
Plac Wolności 1

Szanowny Panie Burmistrzu!

Uprzejmie proszę o odpowiedz ile środków z budżetu wydało 
miasto na prace geodezyjne i na projekt ronda przy skrzyżowa-
niu ulic Poniatowskiego i Bo h. Warszawy.

Latem mieszkańcy naszego miasta zostaną ponownie zabloko-
wani samochodami turystów przyjeżdżających z kierunku Star-
gardu.

Uważam decyzję zdjęcia z budżetu środków przeznaczonych 
na tę inwestycję za niezrozumiałą. Ponieważ byłem pomysło-
dawcą tego projektu w poprzedniej kadencji rady odbieram to 
jako osobistą porażkę.

Z poważaniem
Krzysztof Kosiński

Dzień Dziecka w Szkołach, 
Bibliotece i Domu Kultury 
W sobotę, 1 czerwca, obchodzimy jak co roku Dzień Dziecka. Co w nowogardzkich 
placówkach wychowawczych zorganizowano z tej okazji, w telegraficznym skró-
cie pokazujemy w poniższym zestawieniu... 

Biblioteka 
Od 03.06 odbędzie się Ogólnopolski Tydzień czytania książek dla dzieci. Pierwsze spotkanie za-

planowane jest na godz. 10:00 

Dom Kultury 
Od 08.06.2013,  cykliczne  imprezy  pn. „Osiedlowe”, na wybranych przez organizatora osiedlach 

w mieście.

Szkoła Podstawowa nr 1
Od 3-7 czerwca, Dzień Dziecka połączony ze spartakiadą dla dzieci oraz wyjściem na lody do 

miasta oraz późniejszy wyjazd na wycieczkę do miast: Karpacz, Wrocław i Praga. 

Szkoła Podstawowa nr 2
W pierwszych dniach miesiąca czerwca, odbędzie się festyn rodzinny połączony z pokazami, w 

tym m. in. pokaz psów ratowników oraz ich umiejętności. 

Szkoła Podstawowa nr 3
W dniu 29.05.  odbył się dzień sportu połączony z zawodami i grami zespołowymi uczestniczą-

cych w nim dzieci. 

Szkoła Podstawowa nr 4
Od wczesnych godzin rannych w dniu 31.05 odbędzie się  grill i ognisko dla klas 1-3 i 4-6, który 

połączony będzie z zabawami i grami zespołowymi dla dzieci.
 

J.B 
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Zakończono rekrutację w publicznych przedszkolach

Przyjmowali ponad stan
W dniu 20 kwietnia, upłynął termin składania przez rodziców kart zgłoszenia dzieci do publicznego przedszkola na rok 2013/2014. 
W sumie przyjętych zostało 282 dzieci, miejsc zabrakło dla 54 dzieci pomimo, że każde z publicznych przedszkoli przyjmowało pod-
opiecznych ponad zamierzony stan. 

Nowogardzkie publiczne 
przedszkola zakończyły już pro-
ces rekrutacji. W sumie 282 
dzieci zostało przyjętych na nad-
chodzący rok, natomiast rodzi-
ce 54 nieprzyjętych dzieci będą 
zmuszeni do skorzystania z pry-
watnych placówek. Co ciekawe, 
każde z nowogardzkich przed-
szkoli przyjęło więcej dzieci ani-
żeli początkowo zakładało. Naj-
mniej miejsc czekało w publicz-
nym przedszkolu nr 1- miano-
wicie 25, ostatecznie przyjęto 

jednak troje dzieci ponad stan. 
Przyjęliśmy troje dzieci ponad 
stan, gdyż przewidywaliśmy 25 
miejsc. W przypadku dzieci, któ-
re nie zostały przyjęte, powodem 
zazwyczaj było niedopełnienie 
formalności, czyli niekompletna 
dokumentacja itp. - mówi Jolan-
ta Bielska, dyrektor Publicznego 
Przedszkola nr 1 w Nowogar-
dzie. O wiele więcej oddziałów 
powstanie w pozostałych pla-
cówkach. W publicznym przed-
szkolu nr 3 przyjętych zosta-

ło 138 dzieci, z czego 19 ponad 
stan i w sumie otworzonych zo-
stanie 5 oddziałów. Przedszko-
le nr 1 przygotowane miało naj-
większą ilość miejsc i co za tym 
idzie przyjęło najwięcej dzie-
ci. W publicznym przedszko-
lu nr 4 początkowo przewidzia-
no 100 miejsc na nadchodzą-
cy rok, ostatecznie przyjęto 16 
dzieci ponad stan. W związku 
z tym utworzono 4 oddziały po 
29 dzieci (pierwotnie zakładano 
4 odziały po 25 dzieci). Przed-

szkole nr 4 nie przyjęło 6 dzieci, 
to najmniejsza liczba negatyw-
nie rozpatrzonych kart zgłoszeń 
spośród wszystkich publicznych 
placówek w Nowogardzie. Za-
tem rodzice przyjętych dzie-
ci nie muszą już się martwić o 
przedszkole dla swoich pociech, 
tego komfortu nie mają rodzice 
pozostałych 54 dzieci, dla któ-
rych miejsc zabrakło w publicz-
nej placówce. Dla ich rodziców 
pozostaje oferta prywatnych 
placówek, w tym między inny-

mi przedszkola znajdującego 
się na ul. Zielonej. Przypomnij-
my, że w „Zielonym Przedszko-
lu” oprócz płatnych oddziałów, 
zostanie uruchomiony bezpłat-
ny Oddział Integracyjny dla 16 
dzieci. Wszystko to za sprawą 
realizacji projektu współfinan-
sowanego ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego 
pn.„A Ja Wolę Zielone Przed-
szkole”. 

KR

Dzieci przyjęte Dzieci nieprzyjęte
Publiczne Przedszkole Nr 1 28 21
Publiczne Przedszkole Nr 3 138 27
Publiczne Przedszkole Nr 4 116 6
Razem 282 54

SP 2 w Nowogardzie 

Dzieci już mogą się bawić! 
W dniu 29.05., o godz.10:00,  w Szkole Podstawowej  nr 2  w Nowogardzie nastą-
piło oficjalne otwarcie nowego placu zabaw, który powstał dzięki rządowemu pro-
gramowi „Radosna szkoła”.

Kolejna wstęga została prze-
cięta, a co za tym idzie plac za-
baw uroczyście otwarty oraz 
przekazany do użytku dzie-

ci. Dzięki nowoczesnym przy-
rządom do ćwiczeń i wypro-
filowanemu miękkiemu pod-
łożu, zabawa dla nich będzie 

bardziej bezpieczna i rado-
sna. W oficjalnym przemó-
wieniu dyrektor szkoły Lidia 
Wiznerowicz - Gliwna powie-
działa” Ogromnie się cieszymy 
z powstania tego pięknego pla-
cu zabaw, który nie tylko jest 
tak, jak powiedziałam piękny, 
ale również bardzo bezpieczny”.                                                                                             
Na uroczystość przybyli: wła-
dze miasta, przedstawiciele 
oświaty, grono pedagogiczne 
szkoły oraz radni miasta No-
wogard i inni zaproszeni go-
ście. Pomimo porannej  lek-
ko wietrznej pogody, nastro-

je wśród dzieci, jak również 
przybyłych gości, były entu-
zjastyczne. Goście otrzyma-
li upominki przygotowane 
przez uczniów. Całość imprezy 
uświetniły występy artystycz-
no- recytatorskie dzieci oraz 
pokaz ćwiczeń demonstrowa-
ny przez dzieci, a przygotowa-
ny i omawiany przez nauczy-

ciela w-f z SP 2, Jarosława Je-
sionkę. Impreza zakończyła się 
specjalnie przygotowanym dla 
gości poczęstunkiem. Koszt 
budowy placu  zabaw w SP 2, 
to 178 tys. 100 zł, w tym środ-
ki własne gminy stanowią 50 % 
tej kwoty. 

tekst. foto: Jarek Bzowy

Po wielu latach...

„Pekin” w remoncie!
Budynki mieszkalne na ulicy Zamkowej, za Zakładem Karnym w stronę torów,  zwane 
potocznie przez niektórych mieszkańców Nowogardu „Pekinem ”. Od niespełna dwóch 
tygodni  przeprowadzany jest  tu gruntowny  remont. Prace rozpoczęły się od wyburze-
nia przestarzałych i niebezpiecznych schodów prowadzących do klatki schodowej. 

By nie wdawała się wilgoć, 
prace remontowe obejmą po-
łożenie  izolacji pionowej 
ścian. Pracownicy zajmą się 
również naprawą, a właściwie 
wymianą na nowe zniszczo-
nych i zużytych  schodów  oraz 
położenie  przed budynkiem 
kostki  typu polbruk. 

Wykonawcę zapytaliśmy, 
kiedy remont w budynku przy 
ul. Zamkowej dobiegnie koń-

ca? „Prace potrwają jeszcze 
około 2 tygodni. Co do przebie-
gu, to jak na razie nie ma żad-
nych problemów i prace trwają 
bez żadnych zakłóceń” - mówi 
Pabisiak Roman właściciel 
Zakładu Ogólnobudowlane-
go z ulicy Górnej w Nowogar-
dzie. Inwestorem  robót  jest 
wspólnota mieszkaniowa, któ-
ra od niedawana funkcjonuje 
na tym osiedlu. Cieszy postawa  

członków tej wspólnoty i fakt, 
że już wkrótce mieszkańcy 
bądź co bądź lekko zapomnia-
nego osiedla, będą mieli nowe 
schody i inne wyremontowane 
fragmenty, również z otocze-
nia budynków. Wszystko to z 
własnej inicjatywy, gdyż wło-
darze miasta, to cóż, bardziej 
pamiętają o remontach w cen-
trum niż na jego obrzeżach,  a 
te, również wymagają choćby 

minimalnego zainteresowa-
nia, zwłaszcza co do stanów 
chodników. Tam też mieszka-
ją ludzie którzy mają rodziny 

i dzieci, również te niepełno-
sprawne. 

Jarek Bzowy 
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Informacje Parafialne
Vox    Ecclesiae... 171 rocznica urodzin Marii Konopnickiej

„Czy to bajka,  
czy nie bajka ...”
23 maja uczniowie i nauczyciele ze Szkole Podstawo-
wej nr 2 obchodzili 171 rocznicę  urodzin pisarki –
Marii Konopnickiej – patronki szkoły. 

Przy tej okazji przypomnia-
no, że uroczystość nadania 
szkole jej imienia odbyła się w 
roku 1966 , natomiast  10 wrze-
śnia 1970 roku Szkoła Podsta-
wowa nr 2 obchodziła 10-lecie 
istnienia szkoły. Wtedy też do-
konano odsłonięcia tablicy pa-
miątkowej z wizerunkiem pa-
tronki szkoły, przy której od-
była się   uroczystość.

Rozpoczęto ją złożeniem 
wiązanki kwiatów pod tabli-
cą z wizerunkiem  patron-
ki. Następnie, prowadzący 
uczniowie, przedstawili naj-
ważniejsze fakty z życia pi-
sarki. Zwrócono uwagę na to, 
że Konopnicka zdobyła sobie 
wśród współczesnych pozy-
cję liczącej się poetki. Jako au-
torka utworów “O krasnolud-
kach i sierotce Marysi”, “O Jan-
ku Wędrowniczku” i “Na jago-
dy” zdobyła sobie trwałą po-
zycję wśród twórców literatu-
ry dla dzieci. Jej twórczość dla 
dzieci i młodzieży uczy miło-
ści i wrażliwości na przyrodę 
i świat ludzkich prac. Baśnio-

wa powieść “ O krasnoludkach 
i sierotce Marysi” zawiera po-
chwałę pracy ludzkiej. Dzie-
ją się w niej rzeczy niezwykłe i 
całkiem prawdopodobne.

Z okazji tego święta, ogło-
szono w naszej szkole konkurs 
plastyczny na temat „Utwory 
Marii Konopnickiej w rysun-
kach”. Wszystkie klasy  zapo-
znały się z jednym z utworów 
pisarki i każdy uczeń namalo-
wał ilustrację do przeczytanej 
pozycji. Miał on na celu po-
znanie twórczości naszej pa-
tronki. Konkurs został roz-
strzygnięty, nagrody zwycięz-
com podczas tej uroczystości 
wręczyła  dyrektor szkoły pani 
Lidia Wiznerowicz-Gliwna. 
Wszystkie nagrodzone prace 
zostały wyeksponowane na ta-
blicach przy wejściu do szkoły.

Podczas obchodów nie za-
brakło wierszy pisarki, które 
recytowali uczniowie. Na za-
kończenie wszyscy z przyjem-
nością posłuchali piosenki „Ja-
gódki” w wykonaniu klasy I a.

Inf. własna

Katarzyna Berlińska, lat: 88, zmarła: 27.05.2013r, pogrzeb od-
był się: 29.05.2013r, na cmentarzu w Nowogardzie.

Eugenia Gałęzka, lat: 82, zmarła: 27.05.2013r, pogrzeb odbył 
się: 29.05.2013r,  na cmentarzu w Nowogardzie.

Arkadiusz Sulikowski, lat: 42, zmarł: 28.05.2013r, pogrzeb 
odbędzie się: 31.05.2013r, o godz. 14:00  na cmentarzu w Nowo-
gardzie.

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

„Czy to bajka, czy nie bajka, Myślcie sobie, jak tam chcecie.
A ja przecież wam powiadam: Krasnoludki są na świecie”

/ „O krasnoludkach i sierotce Marysi” M. Konopnicka/

 Oktawa Bożego  Ciała 
Boże Ciało to wielkie świę-

to kościelne Eucharystii. Usta-
nowione zostało w XIII wie-
ku i najpierw od 1246 roku 
obchodzone było w Belgii, w 
diecezji Liege. Później rozsze-
rzono je na cała Germanię. W 
roku 1264 roku papież Urban 
IV specjalną bullą wprowadził 
je do kalendarza liturgicznego 
obowiązującego w całym Ko-
ściele Powszechnym. 

W Polsce obchody Bożego 
Ciała zapoczątkowane zostały 
w 1320 roku w Krakowie i die-
cezji krakowskiej. Późniejsze niż 
samo święto uroczyste procesje 
Bożego Ciała wprowadzone w 
Europie w XV wieku, odbywa-
ły się początkowo w niektórych 
tylko krajach chrześcijańskich: 
w północnych Włoszech, w kil-
ku regionach Francji, w niektó-
rych prowincjach katolickich 
angielskich i niemieckich oraz 
w Polsce. 

Bóg idzie między ludzi 
Od XV wieku począwszy, aż 

po dzień dzisiejszy w Polsce, w 
dzień Bożego Ciała ze wszyst-
kich kościołów wychodzą uro-
czyste procesje i idą do czte-
rech ołtarzy ustawianych na 
zewnątrz świątyń. Przy każ-
dym ołtarzu czytana jest albo 
śpiewana Ewangelia i udziela 
się wiernym błogosławieństwa 
Przenajświętszym Sakramen-
tem, na wszystkie cztery stro-
ny świata. Ceremonia ta zgod-
nie z intencją Kościoła rozwijać 
ma kult Chrystusa w Eucha-
rystii. W interpretacji ludowej 
rozumiano to inaczej. Oto Bóg 
opuszcza kościoły, schodzi do 
ołtarzy i idzie pomiędzy ludzi, 
żeby być blisko ich zwyczajnych 
spraw. 

Królewskie pochody 
Z barwnych i okazałych pro-

cesji od najdawniejszych cza-
sów na całą Polskę słynął Kra-
ków. Kroczyli w nich duchow-
ni: biskupi, księża i zakonnicy, 

a do początku XVII wieku (do 
czasu kiedy Kraków był stoli-
cą Polski), w największej pro-
cesji idącej od Wawelu do ko-
ścioła Mariackiego postępowali 
za kapłanem niosącym hostię w 
monstrancji królowie polscy ze 
swym dworem. W procesjach 
szli także rajcy miejscy, wojsko-
wi w paradnych mundurach, 
bractwa kupieckie ze swymi go-
dłami i sztandarami, uczeni w 
uroczystych togach profesor-
skich, szli uczniowie i studenci, 
biało ubrane dziewczęta i rze-
sze wiernych. 

Strzały na wiwat 
Warszawa natomiast w cza-

sach saskich, słynęła z uroczy-
stych salutów. Ulice warszaw-
skie w Boże Ciało i przez cała 
Oktawę pachniały więc pro-
chem strzelniczym, zaś przy-
padającą w oktawie niedzielę 
nazywano prochowniczą. Idą-
ce w procesji liczne konfrater-
nie kupieckie z chorągwiami ce-
chowymi i muszkietami strze-
lały na wiwat - każdy batalion 
trzykrotnie przy wznoszeniu 
monstrancji do kościoła i przy 
każdym błogosławieństwie. W 
XVIII wieku w Warszawie za-
niechano wiwatów w Boże Cia-
ło. Król Stanisław August Po-
niatowski zakazał strzelania 
podczas procesji i nabożeństwa, 
ponieważ huk wystrzałów prze-
rażał uczestniczące w nabożeń-
stwie wrażliwe damy, a opary 
prochu szkodzić miały ich deli-
katnemu zdrowiu. Dotychczas 
w Warszawie zgodnie z trady-
cją procesję Bożego Ciała z ka-
tedry św. Jana przez plac Zam-
kowy i Traktat Królewski pro-
wadzi prymas Polski. 

Uroczyste procesje 
Polskie procesje Bożego Cia-

ła są bardzo uroczyste, oka-
załe i piękne. Niesie się w nich 
chorągwie kościelne i przybra-
ne kwiatami feretrony. Tłum-
nie uczestniczą w nich wierni, 
a wśród nich wojskowi i stra-

żacy w galowych mundurach 
oraz wojskowe i strażackie or-
kiestry. Nie brakuje też dziew-
czynek w bieli sypiących kwia-
ty i ministrantów z dzwonkami. 
W Spycimierzu koło Uniejowa 
procesja Bożego Ciała stąpa po 
niezwykłych oryginalnych jedy-
nych w całej Polsce dywanach, 
często kilometrowej długości, 
układanych misternie ze świe-
żych kwiatów i płatków kwiato-
wych w różne wzory i symbole 
religijne na Bożą chwałę. 

Tradycja czterech ołtarzy 
We miejscowościach w mia-

stach i na wsi, ze starannością 
i przy czynnym udziale para-
fian buduje się ołtarze proce-
syjne. W dekoracji ołtarzy sta-
rym zwyczajem zawsze znajdu-
ją się brzózki i kwiaty ogrodo-
we. Własne ołtarze wystawiają 
i dekorują różne grupy zawo-
dowe: górnicy, rolnicy, rybacy, 
strażaccy. W oknach i na bal-
konach domów znajdujących 
się przy drodze lub ulicy, który-
mi przechodzi procesja umiesz-
cza się zawsze symbole religij-
ne i kwiaty. Po błogosławień-
stwie i odejściu procesji do ko-
lejnego ołtarza, wierni obła-
mują gałązki ze stojących przy 
nim brzózek i zabierają ze sobą 
do domu. Niegdyś wierzono, że 
wzięta z ołtarza witka skutecz-
nie płoszy czarownice. 

Przysłowia: 
„Jaki dzień w Boże Ciało 
Takich dni potem nie mało”. 
„Na Boże Ciało - żyto 
zakściało ( zakwitło)”. 
„Na Boże Ciało, siej proso 

śmiało”. 
„Wystroił się jak szewc (stróż) 

w Boże Ciało”. 
„O Bożem Ciele siej tarkę 

śmielej”. 

Począwszy od piątku przez 
osiem dni uczestniczymy w 
oktawie Bożego Ciała - wie-
czornych nabożeństwach z 
procesjami wokół kościoła.

ks. Tadeusz Łapyr 
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Prezentujemy Państwu wystąpienie, jakie wygłosił 24 maja tego roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim podczas IV Chrześcijańskiego Tygo-
dnia Społecznego  - Marian Piłka, piszący często dla DN, znany  publicysta, historyk, wiceprzewodniczący Prawicy Rzeczypospolitej

Jakiej Polski chcemy? 

Można oczywiście dyskutować 
różne hipotetyczne scenariusze.

W tradycji retorycznej można 
zadawać pytania na przykład nad 
scenariuszami zupełnie niepraw-
dopodobnymi, które mogą po-
budzać intelektualną wyobraźnie. 
Na przykład na początku V wie-
ku można było się zastanawiać, ja-
kich nowych podbojów powinno 
dokonać Cesarstwo Rzymskie, aby 
zapewnić urzeczywistnienie Pax 
Romana. Czy też można było dy-
wagować na początku 1914 roku 
nad nieprawdopodobieństwem 
wojny europejskiej spowodowanej 
rozwojem handlu. Ale takie inte-
lektualne zabawy, można przepro-
wadzać na ćwiczeniach retorycz-
nych, mających na celu wyostrze-
nie zdolności perswazyjnych. Ale 
nie dla intelektualnej zabawy się 
tu przecież zebraliśmy. Zebraliśmy 
się, jak rozumiem intencje orga-
nizatorów dzisiejszej debaty, aby 
zastanowić się nad miejscem po-
lityki w kształtowaniu przyszłości 
naszego narodu. I jeżeli taka jest 
intencja organizatorów, to pierw-
szym zadaniem, zanim przejdzie-
my do części postulatywnej, jest 
zdefiniowanie narodowej kondy-
cji, zdefiniowanie wyzwań i zagro-
żeń, aby w tym kontekście polityka 
i odpowiedz na to pytanie nie było 
retorycznym pustosłowiem, a stała 
się realną odpowiedzią na wyzwa-
nia czasu.

Otóż kształtowanie się ustroju 
państwowego jest procesem cią-
głym i definiuje się nie tylko w za-
pisach konstytucyjnych i ustawo-
dawczych, ale przede wszystkim w 
wyborze i interpretacji podstawo-
wych wartości życia zbiorowego. 
To dziś wybór jakiej Polski chce-
my dokonuje się już nie poprzez 
intelektualna debatę, ważenie racji 
ustrojowych, a w walce o zacho-
wanie podstawowych zasad cywi-
lizacji chrześcijańskiej. Bo kwe-
stie ustrojowych ram narodowego 
życia, to nie w pierwszym rzędzie 
spory o wielkość izby sejmowej, 
istnienie, czy nie istnienie senatu, 
takie czy inne kompetencje głowy 
państwa, czy rządu, taka czy inna 
ordynacja wyborcza.. To są spra-
wy ważne, ale w całości narodo-
wego życia drugorzędne. Zasadni-
czy bowiem wybór dotyczący  tego 
czy państwo polskie, będzie pań-
stwem dobra wspólnego, czy par-
tykularnych interesów, czy będzie 

państwem cywilizacji życia, czy 
jak to określał Jan Paweł II cywi-
lizacji śmierci, czy będzie to pań-
stwo broniło ładu moralnego, czy 
wprost przeciwnie, będzie pań-
stwem stojącym na straży anar-
chii moralnej i obrońcą „prawa’ 
do dewiacji. Czy będzie to pań-
stwo broniące rodziny i jej praw 
wychowawczych, czy tez będzie 
państwem demoralizującym nie-
letnich i całe społeczeństwo . To są 
zasadnicze kwestie ustrojowe.

Dziś bowiem jesteśmy w stanie 
zagrożenia naszego narodu i pań-
stwa, jesteśmy w stanie fundamen-
talnego zagrożenia naszej cywi-
lizacji. Wydawać by się mogło, że 
takie stwierdzenie jest wyrazem, 
jakiegoś niezrozumienia naszej sy-
tuacji. Wszak jak oficjalna ideolo-
gia naszego państwa głosi, żyjemy 
w najlepszych, od 300 lat czasach, 
dla naszego narodu i państwa. Je-
steśmy w NATO, które jest gwa-
rantem naszego bezpieczeństwa i 
w Unii Europejskiej, będącej gwa-
rantem rozwoju naszego dobroby-
tu i modernizacyjnego awansu.. 
Ale ta oficjalna propaganda coraz 
jaskrawiej kontrastuje z naszą rze-
czywistością. 

Otóż podstawowym obowiąz-
kiem narodowego przywództwa 
jest w pierwszym rzędzie poznanie 
narodowej kondycji, odczytanie 
narodowych szans i zagrożeń. I na 
tej podstawie sformułowanie kon-
cepcji narodowego rozwoju. Za-
cznijmy więc   od sytuacji naszego 
narodu. Przez ostatnie kilkanaście 
lat poziom urodzeń kształtował 
się na poziomie 350-400 tyś dzieci, 
co stanowi, o około 40% mniejszą 
populację niż pokolenie rodziców. 
Jeżeli ten współczynnik reproduk-
cji prostej utrzyma się na obec-
nym poziomie, to następne poko-
lenie będzie rodziło się na pozio-
mie około 200 tyś dzieci, a poko-
lenie wnuków obecnych dzieci już 
tylko na poziomie około 100tys. 
I jest to założenie optymistyczne, 
bowiem nie bierze pod uwagę ka-
tastrofy ekonomicznej spowodo-
wanej katastrofą demograficzną i 
wzrastającej fali emigracji. To nie 
tylko nasze pokolenie doczeka li-
kwidacji systemu emerytalnego, 
ale za trzy pokolenia nasz naród 
może stanąć na skraju zupełnego 
końca swej demograficznej egzy-
stencji. Stoimy wobec wyzwania 
wymarcia naszego narodu. Czy-
li to wszystko, czym żyliśmy od 
ponad tysiąca lat, wysiłki naszych 
praojców, dziadów, ojców i nas sa-
mych nie znajdzie nie tylko roz-
woju, ale nie będzie kontynuacji. 
To całe dziedzictwo może zostać 
sprowadzone, tylko o historyczne-
go reliktu, o którym będą się uczyć 
z historii obce narody, bo naszego 
już nie będzie. To jest miara zagro-
żenia wobec którego dziś stajemy. 

A rządząca partia jako odpowiedz 
na to narodowe zagrożenie propo-
nuje związki partnerskie i demo-
ralizacje nawet przedszkolaków 
po to, że kiedy dorosną nie będą w 
stanie stworzyć rodziny, urodzić i 
wychować dzieci. To program sa-
molikwidacji naszego narodu.

A to państwo przecież jest  gwa-
rantem narodowej wolności, bez-
pieczeństwa i naszego wpływu 
wśród najbliższego geopolityczne-
go otoczenia. To właśnie  słabość 
państwa polskiego doprowadziła 
do rozbiorowej katastrofy i w wal-
ce o odbudowę własnego państwa 
Polacy przelewali krew i oddawa-
li swe życie. Bez państwa będzie-
my bezbronnym narodem wyda-
nym na łup możnych drapieżców 
tego świata. To nie państwa naro-
dowe są zagrożeniem narodowej 
wolności i rozwoju. To domina-
cja mocarstw, które w dezintegra-
cji mniejszych państw widzą szan-
se na zdobycie i utrwalenie swojej 
dominacji, przewagi i dyskrymi-
nacji słabszych narodów. …... 

Państwo narodowe, to podstawa 
i bezpieczeństwa narodu i utrzy-
mania naszej cywilizacji. I to wła-
śnie dlatego dziś państwo naro-
dowe jest poddawane postępują-
cej, już nie tylko marginalizacji w 
stosunkach wewnątrz Unii Euro-
pejskiej, ale demontażu przepro-
wadzanego z precyzyjną preme-
dytacja . Koncepcja europejskiego 
superpaństwa federacyjnego jest 
zaprzeczeniem dobrowolnej i po-
kojowej współpracy narodów eu-
ropejskich na rzecz niemieckiej 
hegemoni pod kosmopolitycznym 
parawanem Unii Europejskiej.  
Wprowadzenie wspólnej waluty 
nie miało żadnego ekonomiczne-
go uzasadnienia w państwach nie 
tworzących optymalnego obszaru 
walutowego, ale miało na celu jak 
powiedział ówczesny przewodni-
czący Komisji Europejskiej Roma-
no Prodi, likwidacje podstawowe-
go filaru istnienia państw narodo-
wych. Traktat lizboński, pakt fi-
skalny, unia bankowa, czy wresz-
cie likwidacja złotego, to kolejne 
etapy likwidowania atrybutów na-
szej polskiej państwowości.

 Niestety ta polityka nie znajduje 
zasadniczego sprzeciwu w polskim 
społeczeństwie. Ponieważ w pol-
skim życiu publicznym dominu-
je swoista konfederacja sił w swej 
istocie antynarodowych i antypań-
stwowych, dla których polskie sil-
ne państwo jest zagrożeniem ich 
pozycji i statusu. Na tą konfedera-
cje składają się przede wszystkim 
postkomuniści którzy przez dzie-
sięciolecia wysługiwali się obcemu 
mocarstwu w zniewalaniu własne-
go narodu i obawiają się poniesie-
nia za swą antynarodową działal-
ność zasłużonej i sprawiedliwej 
kary. Inną antypaństwową forma-

cją jest nurt populistyczny i rosz-
czeniowy wobec państwa. To nie 
nurt obywatelski troski o państwo, 
ale nurt egoistycznych interesów 
grupowych, żerujący na słabości 
i niewydolności państwa, na jego 
niezdolności do zaprowadzenia 
sprawiedliwości.  I wreszcie oligar-
chia korupcyjno-nomenklaturowa 
pasożytująca na słabym państwie 
.To z reszta jest zjawisko szersze. 
To właśnie ta swoista konfedera-
cja sił antypaństwowych bazująca 
na zdezintegrowanym polskim pa-
triotyzmie skutecznie uniemożli-
wiała w minionych latach odbudo-
wę polskiej państwowości i uczy-
nienia jej gwarantem narodowego 
rozwoju i sprawiedliwości. A dziś 
jest społecznym zapleczem wspie-
rającym jego demontaż. Wyrazem 
tego jest „transformacyjna”‚ for-
muła obecnej państwowości, a nie 
formuła odbudowy jego narodo-
wych i niepodległościowych fun-
damentów.

 Zasady naszej cywilizacji zosta-
ły  też wykluczone z kształtowa-
nia tożsamości Unii Europejskiej, 
a sama Unia coraz konsekwent-
niej prowadzi akcje na rzecz usu-
nięcia wszelkich chrześcijańskich 
zasad z życia publicznego. To nie 
tylko prenatalne ludobójstwo, któ-
re staje się „standardem” Unii, ale 
przede wszystkim walka z rodziną 
i ładem moralnym przejawiająca 
się w promocji dewiacji, dezinte-
gracji rodziny i demoralizacji spo-
łeczeństw, a zwłaszcza młodego 
pokolenia., walki z patriotyzmem, 
narodami i państwami naszego 
kontynentu jako ostoi chrześcijań-
skiej cywilizacji. To jest już fron-
talny atak, gdy dzieci zaczyna się 
traktować, jak zabawkę oddawa-
ne związkom homoseksualnym 
na deprawacje, a chrześcijańskich 
rodzin nie dopuszcza się do ad-
opcji chrześcijańskich dzieci pod 
zarzutem wyznawania „homofo-
bicznych’ przekonań religijnych. 
Dla Unii nasza religia i jej moral-
ne dziedzictwo stała się już nie 
tylko historycznym obciążeniem, 
ale zasadniczym wrogiem dla któ-
rej powoli nie ma miejsca w prze-
strzeni publicznej. Stała się głów-
nym wrogiem jej nihilistycznej 
kampanii. Unia finansuje progra-
my mordowania nienarodzonych 
dzieci, z sympatia toleruje mor-
dowanie ludzi starych i chorych, 
niszczy rodzinę i prowadzi polity-
kę demoralizacji dzieci i młodzie-
ży, likwiduje wszelkie odniesienia 
do transcedetnej rzeczywistości w 
swojej polityce. Już też zaczynają 
się prześladowania sądowe za pu-
bliczne wyznawanie naszej wiary.. 
To jest atak na same fundamenty 
naszej cywilizacji, która ukształto-
wała tożsamość i wielkość nasze-
go kontynentu w minionych dwu 
tysiącleciach, to próba zniszczenia 

samych jej fundamentów. Bez tych 
zasad i wartości nie ma Europy, bo 
Europa nie jest zjawiskiem geo-
graficznym, a kulturowym i mo-
ralnym. .

Na to nie ma zgody. Nie ma nie 
tylko zgody na politykę samo-
zniszczenia naszego narodu, na-
szego państwa i naszej cywilizacji. 
Wydano nam wojnę i w tej cywi-
lizacyjnej wojnie musimy stanąć 
do obrony tego co święte i wielkie 
w naszym narodzie i w naszej cy-
wilizacji. Musimy stanąć do obro-
ny naszego narodu przed nihili-
stycznymi uzurpacjami Unii Eu-
ropejskiej i jej hegemonistycznych 
beneficjentów. Jesteśmy w trakcie 
walki z naszymi wartościami, na-
szym dziedzictwem, nasza religią, 
ładem moralnym, naszymi naro-
dami i państwami, z nasza cywi-
lizacja. I tego musimy bronić. To 
nie czas akademickiej debaty, nad 
szczegółowymi rozwiązaniami 
ustrojowymi i ustawodawczymi, 
ale czas walki o przetrwanie na-
szej chrześcijańskiej cywilizacji, a 
zatem także o przetrwanie naszego 
państwa i narodu. To właśnie od 
tej walki zależy suwerenność Pol-
ski i innych państw narodowych 
naszego kontynentu, to od tej wal-
ki zależy, czy państwo będzie reali-
zowało politykę dobra wspólnego, 
czy narodowej dezintegracji. 

To także walka o państwo spra-
wiedliwe urzeczywistniające ład 
moralny i państwo broniące na-
szego bezpieczeństwa i naszej eu-
ropejskiej pozycji. To czas walki, a 
nie samooszukiwania się i łudze-
nia‚ europejskim‚ mirażem. Eu-
ropie potrzebne są silne państwa 
narodowe broniące narodowej 
tożsamości i narodowego intere-
su. Europie potrzebne są państwa 
broniące ładu moralnego i praw 
rodziny i są potrzebne państwa, 
które będą bronić naszej chrze-
ścijańskiej cywilizacji, która jest 
światłem dla całego świata. Euro-
pie potrzeba współpracy europej-
skich państw i narodów szanują-
cych swoją podmiotowość i swo-
je interesy.  Ta współpraca i inte-
gracja powinna odbywać się we-
dle formuły wypracowanej przez 
Marka Jurka:, tyle wspólnych in-
stytucji, ile wspólnych wartości i 
interesów. Nigdy odwrotnie. Bo 
Polska może przetrwać, jak kiedyś 
pisał Julian Klaczko, tylko wśród 
narodów szanujących chrześci-
jańskie wartości i zasady. I dlate-
go pytanie Jakiej Polski chcemy 
jest pytaniem czy jesteśmy gotowi 
walczyć w obronie naszej chrześci-
jańskiej cywilizacji w obronie na-
szego państwa i narodu. To walka 
z tym nowoczesnym barbarzyń-
stwem wyznaczy jaką Polskę bę-
dziemy mieli.

Marian Piłka 
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Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie
ul. Warszawska 14, tel. 91 391 03 78, pn.-pt. 09:00-17:30 sob. 10:00-13:00

ul. ARMII KRAJOWEJ 49 • • Tel./fax 91 39 21 470NOWOGARD

Oferujemy montaż oraz transport zakupionych u nas mebli

Transport na terenie miasta GRATIS • Akceptujemy karty płatnicze • SERDECZNIE ZAPRASZAMY

MAJOWE HITY
CENOWE !!!

Wersalka

wymiary: 195x95x100 | spanie: 195x120
Adam

1099 zł
Zestaw stołowy Olo

599 zł

Oferta promocyjna ważna do 31 maja

NOWOGARD
ul. Zielona 1

tel. +48 91 392 02 21

Spacerkiem po hotelu
panorama 3D

www.nowogard-hotel.pl

Rosół z makaronem własnego wyrobu
DANIA MIĘSNE DO WYBORU
- karkówka w sosie
- de voille
- kotlet schabowy
- kotlet drobiowy
- pierś drobiowa z grila
- kieszonka schabowa
- roladka drobiowa w sobie

DODATKI
- ziemniaki
- zestaw surówek
- kompot
- ciasto
- kawa lub herbata

CENA CAŁKOWITA ZESTAWU 25 zł
lub zestaw według indywidualnego zamówienia

PROPOZYCJA DAŃ OKOLICZNOŚCIOWYCH
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W cyklu „Nasi Przedsiębiorcy” - Marpol Okna – Marek Szturo i Janusz Rojek 

Pierwszą maszynę skonstruowali sami...
Nowogard oknami stoi – takim stwierdzeniem można zaryzykować, biorąc pod uwagę chociażby ilość firm zajmujących się produkcją 
i sprzedażą tej gamy produktów na naszym rynku. Jedną z nich jest spółka Marpol Okna, której siedziba i zakład produkcyjny znajdu-
je się przy ul. Sienkiewicza (tuż za Hurtpolem). Firma w tym roku będzie obchodzić swoje 10-lecie. W tym czasie jej właściciele, Marek 
Szturo i Janusz Rojek, przeszli długą drogę, by przebić się na rynku ze swoją ofertą. 

Od pomysłu, do realizacji....
Przyszli właściciele Marpol 

Okna, poznali się pracując w 
firmie „szklarskiej” z Nowogar-
du. Pomysł uruchomienia firmy 
produkującej okna narodził się 
w 2003 roku. 

- Pracowaliśmy w jednej z 
Nowogardzkich firm produkują-
cych szyby, Janusz na produkcji, 
ja w transporcie.  Zaczęli myśleć 
o swoim biznesie. Tym bardziej, 
że rynek okien wówczas był bar-
dzo obiecujący. Na terenie na-
szej gminy były tylko dwie firmy 
zajmujące się produkcją i sprze-
dażą okien – wspomina Marek 
Szturo. 

Mimo wielu wątpliwości  obaj 
panowie postanowili wprowa-
dzić swoje plany w życie.  De-
cyzję pomógł im podjąć jeden 
z zaprzyjaźnionych producen-
tów, do którego wcześniej Ma-
rek Szturo woził szyby. Nie bra-
kowało kontaktów i determina-
cji. Pozostało najgorsze – zgro-
madzenie funduszu na wyposa-
żenie zakładu. - Udało nam się 
uzyskać kredyt, za który kupili-
śmy pierwsze maszyny m.in. piłę 
i oczyszczarkę – wspomina Ja-
nusz Rojek. 

Ale pieniędzy nie starczyło na 
wszystko. Trzeba było sobie ra-
dzić w inny sposób. 

- Nie mieliśmy funduszy na 
zakup frezarki do słupków. Mój 
teść, podczas jednej z wizyt u na-
szego przyszłego dostawcy profili 
okiennych, podpatrzył jak dzia-
ła to urządzenie. Postanowił 

sam ją skonstruować – mówi M. 
Szturo. 

W międzyczasie obaj wspól-
nicy wygrali przetarg na dzier-
żawę pomieszczeń w magazy-
nach należących do Nadleśnic-
twa, przy ul. Boh. Warszawy.  
Kilka tygodni później ustawili 
tam swój park technologiczny. 
Urządzili skromne biuro. Wcze-
śniej wymyślili nazwę firmy. 

- Było kilka propozycji. Próbo-
wali zbudować słowo od imie-
nia Janusz. W końcu padło na 
Marpol – od połączenia trzech 
pierwszych liter ze słów Marek 
i Polska. W logotypie firmy zna-
lazł się kontur granic Polski prze-
słonięty z ramą okienną  – mówi 
Elwira Druciarek, która niemal 
od początku pracuje w biurze 
spółki, gdzie przyjmowane są i 
realizowane zamówienia. 

Początki były trudne....
Firma ruszyła we wrześniu 

2003 roku. Początki nie były 
jednak łatwe. Obaj wspólnicy 
sami produkowali  i montowali 
okna u klientów.  Skromny park 
maszynowy sprawiał, że przy 
realizacji zamówień musieli wy-
kazywać się nie tylko rzemieśl-
niczymi umiejętnościami. 

- Pamiętam jak przy pierw-
szych ofertach Marek ręcznie ob-
liczał na kartce, jak wyciąć pro-
fil. Wszystko musieliśmy wów-
czas robić sami. Nie mieliśmy 
programu, który pozwala kom-
puterowo obliczyć rozkrój okna 
– mówi Janusz Rojek. 

Kolejne, tygodnie, miesiące, 

lata upływały na poszerzaniu 
wiedzy i umiejętności, a także 
pozyskiwaniu i przekonywaniu 
do swoich produktów klientów.  
Determinacja zaczęła przyno-
sić efekty. - Było coraz lepiej. Po-
większała się grupa naszych od-
biorców. Panowała moda na wy-
mianę okien – mówi M. Szturo. 

Wspólnicy nie zmarnowali 
hossy na rynku. Po dwóch la-
tach ciężkiej pracy zaczęli in-
westować w kadrę. Najpierw za-
trudnili pomocnika do monta-
żu okien. Później pracownika 
na produkcję. Wobec rosnących 
zamówień zdecydowali się tak-
że na inwestycję w kolejne ma-
szyny. Firma skorzystała w tym 
celu z unijnych dotacji, na wy-
posażenie stanowisk, pracowni-
ków. Zakupiono m.in. dwugło-
wicową piłę, maszynę do szkle-
nia z regulacją okien. W póź-
niejszym okresie zadbano tak-
że o własną flotę samochodową. 
Kolejnym krokiem było kupno 

maszyny do produkcji okien i 
drzwi aluminiowych. 

Dziś w firmie pracuje łącznie 
z właścicielami 7 osób, w tym 
jedna osoba w biurze. Zakład 
dysponuje  wieloma maszyna-
mi używanymi przy produkcji  
okien oraz 5 samochodami, w 
tym 3 dostawcze.

Ekspansja na Europę...
Po kilku „grubych” latach, 

przyszły te „suche”. Polskę do-
padł kryzys budowlany. Poza 
tym rynek został niemal w ca-
łości nasycony. - Ci, co mieli wy-
mienić okna, zrobili to. Było co-
raz trudniej znaleźć klienta na 
naszym rynku – mówi M. Sztu-
ro. 

Firma zaczęła więc szukać 
odbiorców poza granicami kra-
ju. Sprzyjała temu sytuacja geo-
polityczna. Otwarcie granic 
spowodowało, że polskimi, tań-

szymi oknami, zaczęli się inte-
resować odbiorcy z krajów Eu-
ropy Zachodniej. - Nawiąza-
liśmy kontakty w Niemczech i 
krajach Beneluxu. Pierwsze zle-
cenia spływały też ze Skandyna-
wii – mówi J. Rojek. 

- Największym zamówieniem 
było wstawienie  okien do gigan-
tycznego komisu samochodowe-
go w Szwecji. Było to dla nas nie 
lada wyzwanie i wielkie przed-
sięwzięcie, które pochłonęło kil-
ka tygodni pracy – dodaje M. 
Szturo.  

Dziś na rynek zagraniczny 
firma wysyła 70% swojej pro-
dukcji. 

Produkt idzie z duchem cza-
su

W miarę upływu czasu zwięk-
szało się także portfolio fir-
my. Oferowane w katalogach 
produkty zmieniały się pod 
względem parametrów termo-
izolacyjnych i wygłuszających 
dźwięki. 

- Zamiast okien dwu i trzy 
komorowych, produkujemy 5 i 
6 komorowe. Ten ostatni pro-
fil jest najszerszym i najbardziej 
energooszczędnym na lokalnym 
rynku. Posiadamy też w ofercie 
drzwi z PCV i aluminiowe oraz 
wszelkie akcesoria do okien, jak 
parapety, rolety – mówi E. Dru-
ciarek. 

Czym firma wyróżnia się na 
rynku spośród pozostałych 
producentów? Pytani o to wła-
ściciele odpowiadają, że wyso-
ką jakością i trwałością produk-
tów. 

- Praktycznie nie mamy rekla-
macji. Klucz tkwi w doborze ele-
mentów do produkcji okien, któ-
re muszą być najwyższej jakości 
– mówią zgodnie J. Rojek i M. 
Szturo.

- Klienci do nas wracają. 
Mamy też takich, którzy przy-

chodzą z polecenia. To dla nas 
najlepsza rekomendacja – doda-
je E. Druciarek.

Innowacyjność i jakość sto-
sowanych elementów do pro-
dukcji okien w firmie Marpol, 
to jedno. Zupełnie odrębny te-
matem są zmieniające się gusta 
i wymagania klientów. 

- Należy przyznać, że rynek 
krajów Beneluxu jest zawsze dla 
nas wyzwaniem, nie tylko pod 
względem kolorystyki, ale róż-
nych kształtów. Ludzie nie boją 
się tam inwestycji  – mówi M. 
Szturo. Pamiętam jak robiliśmy 
dla Skandynawów okna, których 
ramy miały czarny kolor. Zda-
rzają się także zamówienia na 
kolory czerwone, zielone, niebie-
skie – dodaje.

 Polscy klienci są bardziej 
„konserwatywni” przy składa-
niu zamówień. 

- U nas  królują bardziej sto-
nowane kolory. Chociaż i u nas 
moda się zmienia. Kilka lat temu 
modne były ramy w kolorach 
machoniu, później złotego dęba. 
Obecnie jest moda na orzech – 
wymienia E. Druciarek, przyj-
mująca zamówienia od klien-
tów. 

By przetrwać, trzeba inwe-
stować.

Mimo dość stabilnej sytuacji 
firmy,  jej właściciele  nie zamie-
rzają „osiadać na laurach”. Pla-
nują już kolejną inwestycję. 

- Już za miesiąc w naszej ofer-
cie pojawią się okna o bardzo 
dużych gabarytach, produkowa-
ne w systemie tarasowym, pod-
noszono-przesuwnym – zdradza 
Marek Szturo. 

Przed rokiem fabryka zmie-
niała także siedzibę. Z ulicy Bo-
haterów Warszawy przeprowa-
dziła  się na Sienkiewicza, zaj-
mując halę po byłej rozlewni 
oranżady. Tam też znajduje się 
biuro obsługi klienta. 

Na zakończenie słów kilka o 
samych właścicielach. Marek 
Szturo mieszka w Nowogardzie. 
Ma żonę i syna. Obecnie więk-
szość jego wolnego czasu po-
chłania budowa wymarzonego 
domu. Janusz Rojek pochodzi z 
Maszewa. Tam też mieszka. Ma 
żonę i córkę. W wolnej chwili 
lubi wędkować.

Marcin Simiński  

Właściciele Marpol Okna - od lewej Janusz Rojek i Marek Szturo

Elwira Druciarek obsługuje zamówienia spływające do zakładu
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Trochę historii, która zawsze uczy...

Utrwalanie władzy ludowej po nowogardzku
Nowogardzki Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego był jak U.B. w całym kraju szczególnie  odpowiedzialny za wdrażanie po 
wojnie tzw. władzy ludowej, władzy dla której mandatem do działania były nie wybór obywateli, ale sowieckie nominacje. Aby zacho-
wać pozory legalizmu i realizowania demokratycznych zasad wobec niedawnych sojuszników wojennych i ustaleń konferencji pokojo-
wych, 19 stycznia przeprowadzono w ówczesnej Polsce wybory do sejmu. Powiatowe urzędy bezpieczeństwa miały w procesie wybor-
czym szczególne zadania, bynajmniej nie polegające na zabezpieczeniu ładu i porządku w trakcie wolnego aktu wyborczego… .
Długo musieliśmy czekać… 

Na koniec maja i początek 
czerwca przypadają dwie waż-
ne dla polskiej demokracji 
rocznice, 4 czerwca 1989 roku 
odbyły się pierwsze, choć czę-
ściowo wolne wybory do sejmu 
i senatu Rzeczypospolitej, a 27 
maja 1990 roku, pierwsze już 
w pełni wybory samorządowe. 
Ale aby wyjątkowe znaczenie 
tych aktów wyborczych lepiej 
zrozumieć, cofnijmy się nieco 
w przeszłość.  Polacy naród o 
pięknych tradycjach demokra-
tycznych, musiał po niby wy-
granej wojnie czekać ponad 
czterdzieści lat, aby mógł sam 
zadecydować o swoim losie w 
wolnych wyborach. Pierwsze 
bowiem parlamentarne wybo-
ry powojenne 19 stycznia 1947 
roku i następujące po nich słu-
żyły, jedynie stworzeniu fał-
szywej legitymizacji społecz-
nej dla władzy wykonywanej w 
imieniu  sowietów przez lokal-
ny aparat. Dla sterroryzowania 
społeczeństwa i sfałszowania 
wyników wyborczego w 1947 
r., uruchomiono cały ogromny 
aparat. Można to było uczynić, 
ponieważ Polska została pozo-
stawiona przez zachodnich so-
juszników na wyłączność Stali-
na. Pewien obraz przygotowań 
do wyborów w Nowogardzie 
dają nam dokumenty Powia-
towego Urzędu Bezpieczeń-
stwa. Szczegółowa sprawoz-
dawczość była jednym z waż-
nych zadań tego urzędu, dzię-
ki temu obecnie w archiwach 
IPN mamy materiał dokumen-
tujący zapewne wbrew inten-
cjom go tworzących, działania 
wymierzone przeciwko wolno-
ści obywatelskiej i niepodle-
głości kraju.  

 Dokument - sprawozdanie 
szefa nowogardzkiego UB 

por. Roszkowskiego

Oto część treści sprawozda-
nia za okres od 27. 12. 1945 
do 7. 1. 1947 r. Sprawozdanie 
znajduje się w zasobach szcze-
cińskiego oddziału IPN, a spo-
rządzone zostało przez ów-
czesnego i też pierwszego sze-

fa nowogardzkiego PUB por 
Roszkowskiego (skrót, pod-
kreślenia, bold – red.)

Ogólna sytuacja 
polityczna

Sytuacja polityczna powiatu 
w ostatnim czasie uległa znacz-
nemu polepszeniu. W dużym 
stopniu jest to zasługa G.U.P. 
które w organizowanych wspól-
nie z partiami politycznymi 
wiecach starają się przekonać 
ludność o wysiłkach Rządu Jed-
ności Narodowej, które dążą 
do polepszenia bytu wszystkich 
warstw społecznych, a także o 
usiłowaniach byłych dziedzi-
ców i hrabi, którzy chcą jeszcze 
cokolwiek wyrwać dla siebie i 
parobkach londyńskich mordu-
jących za kilka tysięcy złotych 
swoich braci. P wiecach takich 
wśród ludności daje się słyszeć 
szmery na takich panów i wzra-
sta zaufanie do obecnego Rzą-
du, którego politykę coraz le-
piej zaczynają rozumieć, że jest 
nastawiona w kierunku dobra 
każdego poszczególnego obywa-
tela.

W okresie (...sprawozdaw-
czym - dopis red.) zorganizowa-
no w celu uaktywnienia dzia-
łalności – Komitet Obywatelski 
w Nowogardzie, w Maszewie 
i Komitety Gminne we wszyst-
kich 9 obwodach głosowania. 
Komitety gromadzkie zorga-
nizowano dotychczas w 80% i 
praca ta dobiega końcowi.

 W skład Komitetu wchodzą 
członkowie partii bloku, jak 
również i uświadomieni bez-
partyjni. Powiatowy Komitet 
Obywatelski odbył już 5 po-
siedzeń na których dokładnie 
omawiano plan oraz podział 
pracy. Postanowiono organizo-
wać we wszystkich obwodach 
wiece i w celu tym ustalono ka-
lendarzyk wieców. Dotychczas 
odbyły się dwa wiece, a to w 
Włodarce i Goleniowie.

W dniu 1.1.47 na akade-
mii w Maszewie zorganizowa-
nej z inicjatywy Komitetu Oby-
watelskiego z okazji 3 roczni-
cy K.R.N.- u, podczas przemó-
wienia prelegenta Jałosińskiego 
były sekretarz Zarządu Powia-

towego P.S.L. MICHAŁOWSKI 
Maurycy zaczął wykrzykiwać, 
że „gwiżdżę na obecny Rząd” 
oraz inne słowa, a po zakoń-
czeniu przemówienia przez Ja-
łosińskiego podszedł do niego i 
powiedział- jeśli będziesz naru-
szał osobę Mikołajczyka to cię 
zastrzelę.

Ponieważ Michałowski Mau-
rycy był dawno rozpracowywa-
ny przez P.U.B.P., w dniu 1.1.47 
r. został zatrzymany.

 Z kolei w dniu 2.1.47 zorga-
nizowano akademię w Nowo-
gardzie, która z tytułu admi-
nistracyjnego prowadził staro-
sta powiatowy Kubik Stanisław. 
Przemawiali I sekr. P.P.R. –Bo-
gus Ignacy, poseł z ramienia 
S.L. –Zaremba Stanisław, bur-
mistrz Nowogardu Gutowski 
Henryk i mile widziany przez 
ludność powiatu- porucznik 
G.O.P. Lenczonowski. Mów-
cy scharakteryzowali warunki 
w jakich powstała K.R.N. oraz 
porównali wysiłki osiągnięte w 
okresie 3-letnim, a gospodar-
ką przedwojenną. Por. Lenczo-
nowski w swym przemówieniu 
mówił o ohydnej walce pod-
ziemnej reakcji a na zakończe-
nie podał, że kandydatem okrę-
gu Pomorza Zachodniego jest 
Marsz. Polski Rola Żymier-
ski, na dźwięk czego w Sali roz-
legł się ogólny okrzyk „Marsza-
łek Polski Rola Żymierski niech 
żyje”. Nastrój zebranych był 
bardzo dobry. Dnia 5.1.47r. od 
9 godz. do 18ej w Nowogardzie 
miał się odbyć odczyt pt. „Biały 
Dom” organizowany przez Klub 
Literacki w Szczecinie. Jednak 
nikt nie przyjechał, więc chcąc 

uratować sytuację, gdyż na sali 
(w Domu Kultury obecnych 
było około 300 osób) panowało 
wielkie oburzenie, pełnomocnik 
G.O.P. por Lenczonowski wy-
głosił odczyt o planie  trzylet-
nim i pomimo nieprzygotowa-
nia osiągnął pozytywny wynik.

  W skład Powiatowego Ko-
mitetu Obywatelskiego wcho-
dzi również z ramienia S.D.- 
Naczelnik Urzędu Skarbowego 
- Ziemkiewicz, znany ze swo-
jego wrogiego ustosunkowania 
do P.P.R.    W/w bierze udział w 
wiecach i wygłasza przemówie-
nia w duchu czysto demokra-
tycznym. Zgodnie z ustalonym 
planem Powiatowy Komitet 
Obywatelski przy współudzia-
le W.P. ma zamiar przeprowa-
dzić jeszcze do dnia wyborów 
16 wiecy.

Gminne Komisje Obwodo-
we organizują większością trój-
ki, które wyjeżdżają w teren i 
przeprowadzają zebrania w po-
szczególnych wsiach, wyjaśnia-
jąc wiele niezrozumiałych dla 
ludności spraw. Komitety gro-
madzkie składają się przeważ-
nie z sołtysów, członków par-
tii bloku i gdzie jest nauczyciel 
albo ksiądz, to także wchodzi w 
skład Komitetu. Praca ich ogra-
nicza się do prowadzenia dys-
kusji na temat wyborów z poje-
dynczymi osobami, jak również 
organizują wiece gromadzkie. 
Jak zauważono praca Komite-
tów Obywatelskich dała dobre 
wyniki. 

W dniu 7 bm. w mieście Do-
bra nieznani dotychczas spraw-
cy nakleili na afiszach wybor-
czych 3 ulotki, które zostały na-

pisane kredką na kartkach wy-
dartych z notesu. Są one pisa-
ne niekaligraficznie i z błędami 
ortograficznymi. Treść ulotek 
przesyłamy w załączeniu.

Informator „Traktor” dono-
si, że ob. Tarasiewicz z Gole-
niowa należący do P.P.R. chwali 
się, że jest w P.S.L.- u i w swym 
sklepie wznosi okrzyki na cześć 
Mikołajczyka. W dalszym cią-
gu informator donosi ,że bę-
dąc w dniu 31.12.46 w sklepie 
u ob. Sobczaka, napotkał tam 
żonę ob. Witka, która zaczęła 
płakać. Na zapytanie dlacze-
go płacze odpowiedziała, że jej 
mąż ma być aresztowany za  to, 
że należy do P.S.S.- u. W dal-
szej rozmowie powiedziała, że i 
ona może iść razem, bo za na-
leżenie do P.S.L. jest zaszczytem 
siedzieć w więzieniu.

Działalność poszczególnych 
partii politycznych

P.P.R. na skutek zbliżających 
się wyborów całkowicie po-
święciło się pracy przedwybor-
czej. W dniu 29. 12. 46 odby-
ła się odprawa wszystkich wój-
tów i burmistrzów oraz trójek 
partyjnych. Na odprawie był 
obecny II sekretarz W.K.P.P.R. 
w Szczecinie –Lorek. Przedsta-
wiono plan pracy przedwybor-
czej a mianowicie: zorganizo-
wać trójki we wszystkich kołach 
gminnych i gromadzkich, któ-
re będą organizować w terenie 
wiece, oraz przeprowadzać po-
gawędki z pojedynczymi oso-
bami. Pojedynczy członkowie 
otrzymali listy, na które zapi-
sują swych sympatyków, którzy 
razem z nimi będą jawnie gło-
sować. Minimalna cyfra któ-
rą ustalono dla każdego człon-
ka jest 5, ale jak dotychczas za-
uważono wielu już na swych 
listach przekroczyło tę liczbę. 
Trójki jak dotychczas zauważo-
no wykazują dużo pracy orga-
nizując wiece i uświadamiając 
ludność. Cała partia jest obec-
nie zorganizowana w 70 kołach 
i daje się zauważyć masowy 
napływ do partii. W ostatnich 
dniach zorganizowano cztery 
nowe koła w gminie Długołęka. 
I sekretarz Pow. Kom. – Bogus 

Budynek, w którym mieścił się nowogardzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego
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Ignacy wykazuje dużo aktyw-
nej pracy, jest również przewod-
niczącym pow. Kom. Obywatel-
skiego i bierze czynny udział we 
wszystkich wiecach przedwy-
borczych.

 W dniu 7.1.47 P.U.B.P. aresz-
tował dwóch osobników za-
mieszkałych w gr. Korytowo, 
jak również ob. Brzozana Woj-
ciecha sekr. Koła P.P.R. w Ko-
rytowie. W/w przechowywał u 
siebie od sierpnia ob. Jarosza 
Jana pseudo „ Żelazny” i Mar-
ciniaka Jana pseudo „Wilk” 
pod fałszywym nazwiskiem Ko-
walski. W/w należeli do bandy 
rabunkowej „Ruczaj”- a w wo-
jewództwie bydgoskim i po roz-
biciu tej bandy uciekli na zie-
mie zachodnie, ukrywając się 
u swojego znajomego Brzozana 
i wstąpili do partii. P.P.R. Cała 
partia jest nastawiona do pracy 
przedwyborczej i jest w tej kam-
panii przodująca w powiecie. 

P.P.S – również uaktywniło 
swe prace. W ostatnich dniach 
zorganizowano kilka kół i obec-
nie zajmuje się pracą pełnomoc-
nik powiatowy Wojtasik. Prze-
wodniczący Zarządu Powiato-
wego- Żmudzki oraz I sek. Pi-
woński wchodzą w skład Kom. 
Obywatel. W wiecach przedwy-
borczych reprezentuje P.P.S sta-
rosta pow. Kubik Stanisław. 
Można zauważyć, że PPS dąży 
do współpracy z P.P.R, a można 
to zawdzięczać osobie przewod-
niczącego Żmudzkiego. Jednak 
skład Pow. Zarz. stanowią lu-
dzie niewykwalifikowani i ak-
cja przedwyborcza na tym cier-
pi. Ostatnio bawił w powiecie 
ob. Momentowicz. z W.K.P.P.S, 
który ruszył cały aparat propa-
gandowy w powiecie. Dotych-
czas przeprowadzono zebrania 
i wiece w 15 miejscowościach 
powiatu obywatel Wojtasik ob-
jeżdża wszystkie koła powiatu 
oraz przeprowadza zebrania, 
jednak w szeregach P.P.S daje 
się wyczuć brak wykwalifiko-
wanych prelegentów. 

W Dniu 30.12.46 r. odbyło 
się zebranie koła PPS w Masze-
wie. Obecnych było 49 członów. 
Na zebranie przybył delegat 
W.K.P.P.S. oraz Starosta powia-
towy Kubik. Na zebraniu tym 
przedstawiciel wojewódzki ob. 
Momentowicz wygłosił przemó-
wienie oraz starosta Kubik i se-
kretarz koła w Maszewie Woj-
tasik Michał. Wszyscy zaapelo-
wali do zebranych, aby jak naj-
bardziej okazywali się w pracy 
przedwyborczej PPS naszego 
powiatu wskazując chęć współ-
pracy z PPR- em.

S. L. – Najliczniejsze stronnic-
two pod względem ilościowym 
członków. (ok. 300) jest jednak 

mało aktywne. Posiadając bar-
dzo małą ilość odpowiednich 
ludzi nie może obsłużyć całe-
go powiatu tym bardziej, że ci 
sami ludzie zajmują się pra-
cą w Pow. Zarządzie Zw. Sam. 
Chłopskiej. W ostatnim okresie 
S.L nie zorganizowało żadnych 
zebrań. Jedynie prelegenci tego 
stronnictwa biorą udział wraz z 
innymi partiami bloku w prze-
prowadzanych wiecach. 

S.D- na terenie naszego po-
wiatu zostało założone przez 
urzędników tutejszego Urzę-
du Skarbowego i rozwinęło się 
w początkach swego istnienia 
dużą działalność, celem pozy-
skiwania członków przed ukon-
stytuowaniem się Rad Narodo-
wych. Jednak później działal-
ność ta osłabła, a obecnie S.D. 
prawie że nie wykazuje dzia-
łalności. Jedynie dwaj aktyw-
ni członkowie tej partii Gutow-
ski i Ziemkiewicz biorą udział 
wraz z innymi partiami w or-
ganizowaniu wiecy. Ten ostat-
ni był znany ze swego wrogie-
go ustosunkowania do P.P.R                                                                                                                                            
- obecnie przeprowadza mowy 
na wiecach w duchu czysto de-
mokratycznym, co wywołuje 
dość silne wrażenie na słucha-
czach, którzy mówią, iż zmienił 
swe zapatrywania i dużo z nich 
pójdzie w jego ślady.

P.S.L W dni 27.12.46. aresz-
towano za nielegalne posiada-
nie broni- sekretarza P.S.L w 
Wołyniance (Glewice- przypis 
red.) ) Kasickiego Jana. Przy re-
wizji znaleziono u niego akta 
koła P.S.L w Wołyniance, mię-
dzy którymi był egzemplarz 
‘’Obowiązki Komisarza Obwo-
dowego’’.            Z dotychcza-
sowych zeznań wynika, że eg-
zemplarz ten otrzymał on od 
Reszke Piotra w dniu 23.12.46., 
który przywiózł go prawdopo-
dobnie ze Szczecina. Ponieważ 
nie chciał przyjąć na siebie obo-
wiązków Komisarza obwodo-
wego, rzekomo żadnych innych 
materiałów nie otrzymał. 

Oskarżony twierdzi uporczy-
wie, że nie organizował ob-
wodowego aparatu wyborcze-
go i nie wie kto jest komisa-
rzem powiatowym. Zapyta-
ny czy rozprowadza jakieś ma-
teriały propagandowe twier-
dzi, że żadnego materiału pro-
pagandowego nie widział.                                                                                                                             
Były sekr. Pow. Zarządu P.S.L 
w Nowogardzie – Michałow-
ski Maurycy został zatrzyma-
ny przez PUBP w dn. 1.1.47 r. 
i osadzony w areszcie. W/W na 
akademii w Maszewie urzą-
dzanej z okazji 3-lecia K.R.N 
zaczął wykrzykiwać, że jest re-
akcjonistą i gwiżdże na obec-
ny Rząd. (Szczegóły patrz ogól-

na sytuacja polityczna.) Reszka 
Piotr przewodniczący koła PSL 
w Wołyniance jest kandydatem 
na posła z ogólnej listy P.S.L., 
waha się jednak wskutek aresz-
towania sekretarza PSL w Wo-
łyniance Kasickiego Jana. Jest 
możliwym, że przez nastawie-
nie jego otoczenia oraz agen-
tury da się doprowadzić go do 
zrzeknięcia z kandydatury na 
posła.

Działalność organizacji 
młodzieżowych

‘’Wici” – na Kongres ‘’ Wici” 
do Warszawy z terenu naszego 
powiatu wytypowano 70 przed-
stawicieli, którym przewodni-
czył prezes pow. Zarz. ‘’Wici’’ 
– Telega Adam. Jak wynika z 
otrzymanych meldunków na-
strój wśród młodzieży był pozy-
tywny. Wszyscy dążą do demo-
kratyzacji i utworzenia nowe-
go Zarządu Głównego. Otrzy-
mano również doniesienie, iż 
w trakcie podróży do Warsza-
wy w Poznaniu i za Poznaniem 
do wagonów w których jecha-
li delegaci ‘’Wici” wsiadali agi-
tatorzy, którzy namawiali do 
nie wzięcia udziału w Kongre-
sie, wyzywając jednocześnie ja-
dących na Kongres od komuni-
stów i P.P.R.- owców ...

Sytuacja 
polityczno-gospodarcza

W dniu 31 grudnia 1946 r. 
została zerwana łączność te-
lefoniczna na linii Maszko-
wo-Nowogard. Wg oficjalne-
go meldunku na przestrzeni 18 
przelotów czyli około 1000 m 
przewodu, zostało zdjęte przez 
sowieckich żołnierzy. Słupnic-
ki Marian, który popełnił nad-
użycia pobierając samowolnie 
spirytus, na zadanie Delegatu-
ry Komisji Specjalnej w Szcze-
cinie został w dniu 4.1.47r. za-
trzymany i odtransportowany 
do Delegatury...

Wybory 1947 
- mit założycielski 

komunistów polskich

Wybory w 1947 miały być 
nie tylko realizacją porozumie-
nia z Jałty ale także stanowiły 
przez lata dla komunistów pol-
skich swoisty mit założycielski 
– jak nazwał to jeden ze współ-
czesnych historyków. Mit któ-
ry miał dowodzić, że to społe-
czeństwo a nie Stalin dało im 
mandat do budowania ustro-
ju i życia publicznego w Polsce 
według własnej modły. Dzi-
siaj wiemy, że prawdziwa wola 
wyrażona przez głosujących w 

1947 r. nawet w takich wybo-
rach pod terrorem była inna i 
ona została jednak sfałszowa-
na. W sprawozdaniu pada wie-
le nazwisk. Być może niektó-
re z nich są jeszcze rozpozna-
walne dla zwłaszcza starszych 
mieszkańców naszego miasta.  
Inne ciekawe wątki rzeczywi-
stości pierwszych lat powojen-
nych wyłaniające się z doku-
mentacji IPN będziemy opra-
cowywać sukcesywnie. 

Przypisy
Wybory 19 stycznia 1947
Przeprowadzone 19 stycznia 

w atmosferze represji i terro-
ru wybory do Sejmu Ustawo-
dawczego fałszowano na każ-
dym szczeblu komisji wybor-
czych. Bierut 4 grudnia 1946 
r. w rozmowie z szefem do-
radców MGB w Polsce zwrócił 
się z prośbą o ponowną (po-
przednio pomoc udzielono w 
referendum3x tak) pomoc so-
wiecką przy fałszowaniu wy-
borów do Sejmu Ustawodaw-
czego. Stalin w związku z po-
wyższym ponownie wysłał do 
Warszawy grupę Pałkina Jesie-
nią 1946 nasiliły się aresztowa-
nia i prześladowania działaczy 
PSL. Tajne bojówki UB i PPR, 
niekiedy podające się za par-
tyzantów, dokonywały skry-
tobójczych mordów. Rozwią-
zywano organizacje powiato-
we stronnictwa (co uniemoż-
liwiało im udział w wyborach). 
Przygotowywano pokazowe 
procesy polityczne, oskarża-
no członków PSL o wspiera-
nie zbrojnego podziemia. UB i 
Grupy Ochronno-Propagando-
we sformowane przez Korpus 
Bezpieczeństwa Wewnętrz-
nego i wojsko uruchomiły na 
wielką skalę machinę propa-
gandy, indoktrynacji i bezpo-
średniego nacisku na ludność.   
 W szczegółowym raporcie z 
polskich „wyborów” z 14 lute-
go 1947 r. meldowano, że tym 
razem główny ciężar fałszerstw 
wzięli na siebie ludzie wyzna-
czeni przez polskich komuni-
stów przy technicznym nadzo-
rze i wsparciu grupy Pałkina. „W 
celu zachowania pełnej kon-
spiracji Bierut wraz z kierow-
nictwem PPR zarządził jedno-
cześnie podjęcie dodatkowych 
kroków, a mianowicie zamia-
nę urn wyborczych w niektó-
rych obwodach, podrzucanie 
do urn kart do głosowania, a 
w niektórych komisjach, gdzie 
nie było mężów zaufania z par-
tii Mikołajczyka, przygotowa-
nie dwóch egzemplarzy pro-
tokołów; w jednym z nich mia-
ło nie być danych liczbowych. 
Protokół bez liczb miała na-
stępnie otrzymać trójka z PPR 
w celu wpisania odpowied-
nich danych” – pisano. Według 
raportu w ramach tych dzia-
łań zapewniono odpowiednie 
warunki dla dokonywania fał-

szerstw. Przede wszystkim na 
ok. 5,5 tys. komisji obwodo-
wych utworzono 3515 komi-
sji złożonych tylko i wyłącznie 
z członków PPR, co stanowiło 
ponad połowę wszystkich ko-
misji. PSL miało swoich mężów 
zaufania tylko w 1,3 tys. komisji. 
Tam gdzie nie było PSL-owców, 
„trójki” PPR sporządzały nowe, 
fałszywe protokoły wyborów 
– zupełnie oderwane od wyni-
ków głosowania. Działania te 
wraz z ofensywą represji, unie-
ważnianiem list wyborczych 
PSL i pozbawieniem praw wy-
borczych niemal pół miliona 
obywateli (409 326 osób) oraz 
masowym werbunkiem człon-
ków komisji obwodowych 
na agentów UB (ogółem 47,2 
proc. składu wszystkich komisji 
obwodowych i 43,3 proc. skła-
du komisji okręgowych) dały 
„wyniki”, które w propagandzie 
ogłoszono zwycięstwem bloku 
komunistycznego. 

Partie bloku - wspólna ko-
alicja i  lista wyborcza Polskiej 
Partii Robotniczej(PPR), i kil-
ku partii politycznych w Pol-
sce zdominowanych przez 
PPR przed  wyborami do Sej-
mu Ustawodawczego 1947, 
przewidzianymi przez  porozu-
mienia jałtańskie. Ugrupowa-
nie wygrały w sfałszowanych 
na ich korzyść  wyborach. Blok 
składał się z  PPR i podporząd-
kowanych jej w różnym stop-
niu partii satelitarnych: konce-
sjonowanej  Polskiej Partii So-
cjalistycznej, Stronnictwa Lu-
dowego, Stronnictwa Demo-
kratycznego.  

Polskie Stronnictwo Ludo-
we  (PSL, zwane też  PSL mi-
kołajczykowskim) – polska 
partia polityczna określana 
jako centroprawicowa , założo-
na 22 sierpnia 1945, powstała z 
przemianowania  Stronnictwa 
Ludowego „Roch”  – organizacji 
działającej w  podziemiu  pod-
czas  II wojny światowej. Partia 
będąca przez pewien czas je-
dyną legalną opozycją w Pol-
sce powojennej skupiona wo-
kół przybyłego z emigracji Mi-
kołajczyka, który zagrożony 
aresztowaniem musiał uciekać 
z kraju. Wtedy to część działa-
czy PSL, utworzyła PSL-Lewicę 
i przejęła władzę w stronnic-
twie. 16 listopada 1947 preze-
sem został Józef Niećko. Pod 
koniec 1948 partia liczyła je-
dynie około 30 tys. członków i 
współpracowała z prokomuni-
stycznym Stronnictwem Ludo-
wym, z którym połączyła się 27 
listopada 1949, tworząc nową 
partię – Zjednoczone Stronnic-
two Ludowe. Ugrupowanie to 
stało się satelicką partią  PZPR  
po 1989 roku zmieniło nazwę 
powtórnie na PSL.

Opracował 
Marek Słomski 
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Turniej piłkarski w Golczewie

Bosman Cup 2013
Dnia 28 - 29 czerwca na stadionie w Golczewie odbędzie się turniej piłkarski drużyn siedmioosobowych w 3 kategoriach wiekowych: 
weterani (ukończone 50 lat), oldboje oraz seniorzy, organizowany przez klub sportowy: „Bosman Nowogard”.

Jest to turniej połączony z 
„Dniami Golczewa”. Druży-
ny będą grały w swoich kate-
goriach wiekowych systemem 
każdy z każdym, w każdej gru-
pie wiekowej będzie po 7 lub 
8 drużyn. W Weteranach spo-
dziewamy się zawodników z 
Rosji, Białorusi, Warszawy, 
Olsztyna, Koszalina, Głubczyc 
i Nowogardu. Zapowiedzieli się 
również piłkarze z Berlina i Go-
leniowa. Nowogard reprezento-
wać będzie drużyna „Bosmana 
Nowogard”, która w ubiegłym 
roku zajęła trzecie, a dwa lata 
temu pierwsze miejsce. Najwię-
cej drużyn rozmawia z Nami w 
kategorii Oldbojów, są to druży-
ny rosyjskie ze Smoleńska i Wo-
łogdy. Z Litwy, Białorusi, Brze-
ścia i „Bate” Borysów oraz dru-
żyny Polskie z Warszawy , Kra-

kowa, Chodzieży, Zielonej Góry, 
Szczecina, Świdwina, Wrocła-
wia i Golczewa. Nowogard nie 
wystawia drużyny. - mówi An-
drzej Szafran, główny organiza-
tor imprezy. Najwyższy poziom 
sportowy spodziewamy się w Se-

niorach. Zgłosiła się drugoligowa 
drużyna z Egiptu F.C. Domiat , 
trzecioligowy zespół Jantorna-
je z Rosji, czwarta liga ze Sturo-
va ze Słowacji, drużyna z Czech 
oraz drużyny z Warszawy, Ma-
szewa i Golczewa. Zostało jesz-

cze jedno miejsce dla Nowogar-
du. Mamy także swoje problemy, 
brak sponsorów- chodzi o ufun-
dowanie pucharów, medali i na-
gród . - dodaje A. Szafran.

Drużyny przyjeżdża-
ją do Nowogardu, kwateru-
ją się w Nowogardzkich ho-
telach, stołować się będą w 
Nowogardzkich restauracjach. 
Gdyby ktoś był zainteresowa-
ny pomocą w organizacji tych 
Mistrzostw, to prosimy o zgło-
szenie się do Andrzeja Szafra-
na - telefon  606 612 367. W 
zamian za pomoc osoba ta bę-
dzie zaproszona na spotkanie 
towarzysko-biznesowe, któ-
re odbędzie się w piątek 28 
czerwca w jednym z pałaców 
koło Golczewa. Będzie to spo-
tkanie szefów wszystkich ekip 
sportowych z Burmistrzem 

Golczewa oraz organizatora-
mi Turnieju „BOSMAN CUP”. 
Ponadto sponsorzy zaprosze-
ni będą na uroczyste otwar-
cie Mistrzostw 29 czerwca o 
godz. 11:00 i udział w „Meczu 
Gwiazd” o godz. 14:00. Go-
spodarze – Goście, przy czym 
drużynę gospodarzy poprowa-
dzi Burmistrz. Kapitanem dru-
żyny gości będzie Mer mia-
sta Primorsk z Rosji Igor Ko-
wal. Ponadto, sponsorzy to co 
ufundują wręczą o godz. 18:00 
na stadionie w Golczewie. Po 
turnieju „Bosman Cup” odbę-
dą się dni Golczewa, w nich 
m.in. występ kabaretu „Neo-
nówka”, oraz liczne koncerty 
muzyczne. Szczegółowy pro-
gram Mistrzostw oraz drużyn 
podamy w czerwcu.

KR

Reprezentacja Nowogardu rywalizująca na Bosman Cup 2012

Roberto Mendes jest pierw-
szym zagranicznym trenerem 
w historii nowogardzkiego 
klubu. Brazylijczyk pracował 
już na nowogardzkim stadio-
nie, prowadząc zajęcia swo-
ich podopiecznych ze szkół-
ki piłkarskiej „Brazil Da Bola”. 
W czerwcu ubiegłego roku na 
jego zaproszenie na stargardz-
kim turnieju piłki nożnej po-

jawili się młodzi piłkarze słyn-
nego Santosu. Dzięki pomocy 
Mendesa, również podopiecz-
ni Michała Sokulskiego mie-
li możliwość rozegrania me-
czu towarzyskiego z tym bra-
zylijskim zespołem. Ci wszy-
scy, którzy mieli okazję przyj-
rzeć się jak prowadzi zajęcia 
trener rodem z Brazylii, do-
strzegli zupełnie inne zaplecze 

trenerskie. Co ta współpraca 
oznaczać będzie dla Pomorza-
nina, zapytaliśmy prezesa klu-
bu. Przede wszystkim historycz-
ny pierwszy trener zza granicy. 
W tej sytuacji połączymy siły, 
podopieczni Roberto ze szkółki 
reprezentować będą teraz bar-
wy Pomorzanina. - komentuje 
Marcin Skórniewski. Dodajmy, 
że oprócz rocznika 2005/2006, 

który od czerwca poprowa-
dzi Mendes, nowogardzki klub 
szkoli najmłodszych w nastę-
pujących przedziałach wieko-
wych: rocznik 1998/1999 tre-
ner Krystian Miklas, rocznik 
2000/2001 trener Franciszek 
Toruński, rocznik 2002, zespół 
przejął po Michale Sokulskim 
pomocnik pierwszego zespo-
łu- Maciej Dobrowolski. Rocz-

nik 2003/2004 obecnie prowa-
dzi Krystian Miklas, który za-
stąpił na tym stanowisku Łuka-
sza Olechnowicza, który naj-
prawdopodobniej ponownie 
będzie prowadził ten zespół, 
gdy tylko będzie już do dyspo-
zycji klubu. 

KR

Wojewódzki Turniej piłki ręcznej dziewcząt SP i Gimnazjum

„Czwórka” zwycięska
Dnia 25.05 w Lekowie odbył się Wojewódzki Turniej Piłki Ręcznej dziewcząt szkół podstawowych i gimnazjalnych. W obydwu katego-
riach Nowogard reprezentowały zawodniczki „Czwórki” i gim. „Trójki”, które stanęły na najwyższym stopniu podium.

W zawodach uczestniczy-
ło 8 zespołów, po 4 w każdej 
grupie wiekowej. W Lekowie 
wystąpiły następujące dru-
żyny: Politechnika Koszalin, 
UKS Mielno, UKS Bierzwni-
ca – zarówno w kategorii SP 
jak i gimnazjum, oraz zespo-
ły z Nowogardu prowadzone 
przez Wiesława Buczyńskie-
go: LUKS Czwórka Nowogard 

i UKS Gimnazjum Trójka. W 
grupie szkół podstawowych 
dziewczęta z czwórki pokona-
ły wysoko UKS Mielno 16:4. 
W następnym meczu, po serii 
błędów własnych- uległy jedną 
bramką Politechnice Kosza-
lin 6:7. Po ostrej reprymendzie 
w szatni, w ostatnim meczu 
„Czwórka” pokonała gospo-
dynie turnieju UKS Bierzwni-

ce 8:6. Dzięki czemu przy rów-
nej ilości punktów, bezpośred-
nie zwycięstwo z gospodynia-
mi zapewniło nowogardzian-
kom 1 miejsce. Indywidualna 
nagroda dla najlepszej zawod-
niczki turnieju trafiła również 
do Nowogardu, zdobyła ją za-
wodniczka „Czwórki” - Anita 
Kukuła.

W grupie szkół gimnazjal-

nych dziewczęta z UKS Gim-
nazjum Trójka, zdecydowanie 
wygrały wszystkie swoje me-
cze, prowadząc od początku 
do końca swoich spotkań. Naj-
trudniejszym meczem okazał 
się ostatni pojedynek z Bierzw-
nicą. To nie może dziwić, gdyż 
właśnie ten mecz decydował 
o 1 miejscu w grupie. Dziew-
częta z „Trójki” pokazały cha-

rakter i wykazały się większym 
doświadczeniem, co pomogło 
im zwyciężyć 17:15 i tryum-
fować w całym turnieju. W tej 
kategorii nagroda indywidu-
alna również trafiła w ręce re-
prezentantki Nowogardu, naj-
lepszą zawodniczką turnie-
ju wybrano Patrycję Kożyb-
ską. Skład LUKS „Czwórka” 
Nowogard: Kukuła Ani-

Roberto Mendes - fot. Marcin Kopczyński

Roberto Mendes trenerem chłopców z rocznika 2005/2006

Brazylijczyk w Pomorzaninie
Dokładnie we wtorek (28 maja) klub Pomorzanin Nowogard doszedł do porozumienia z brazylijskim tre-
nerem Roberto Mendesem i od czerwca, szef zaprzyjaźnionej stargardzkiej szkółki piłkarskiej „Brazil Da 
Bola”, trenować będzie młodych piłkarzy Pomorzanina z rocznika 2005/2006. 
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PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA
tel. 504 872 700   
Z DOWOZEM DO KLIENTA

ta, Gawlikowska Kaja, 
Szpilska Weronika, Sali-

tra Oliwia, Marciniak Mar-
ta, Piwowarczyk Julia, Ko-
walska Maja, Kowalska Kaja. 
Skład UKS gimnazjum „Trój-
ka”- Kożybska Patrycja, Nej-
man Natala, Nowak Kinga, 
Nizioł Kinga, Rybak Dagma-
ra, Wdowczyk Gabriela, Szy-
nal Dominika, Stawicka Niko-
la, Ptaszek Agata, Szcześniak 
Ola. 

Dodajmy jeszcze, że dziew-
częta z gimnazjum nr 3 w No-
wogardzie, 8 maja w Dębnie 
walczyły w Finale Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego – 
„Gimnazjada w piłce ręcznej”. 
Niestety nie udało się stanąć 

na „pudle”. Zwyciężyły zawod-
niczki UKS Szczecin, drugie 
miejsce przypadło Gimnazjum 
Koszalin, natomiast na 3 miej-
scu uplasowały się gospodynie 
z gimnazjum w Dębnie.

KR

Wojewódzki Turniej Piłki 
Ręcznej Dziewcząt- Lekowo:

Szkoły Podstawowe:
1. LUKS Czwórka Nowogar-

dzianka
2. UKS Bierzwnica
3. Politechnika Koszalin
4. UKS Mielno
Gimnazjum:
1. UKS gimnazjum Nowogard
2. UKS Bierzwnica
3. Politechnika Koszalin
4. UKS Mielno

Z ostatniej chwili:

Pomorzanin remisuje z Odrą
W zaległym meczu z 16 kolejki, rozegranym w środę (29 maja) Pomorzanin Nowogard jedynie bez-
bramkowo zremisował na własnym boisku z Odrą Chojną. Remis nie pozbawił nowogardzkich piłka-
rzy awansu, ale na pewno nie pomógł go przybliżyć. 

17 kolejka (zaległa): Pomorzanin Nowogard – Odra Chojna 0:0
Skład: Mateusz Krupski – Konrad Winczewski, Michał Soska (c), Paweł Łuczak, Natan Wnuczyński – Gracjan Wnuczyń-

ski, Maciej Dobrowolski, Dominik Wawrzyniak (Dawid Kurek), Dawid Langer (Adam Tomaszewski), Kamil Lewandowski 
(Krzysztof Kieruzel) – Maciej Gołdyn.

M M P G+ G- Zw. Re. Po.

1 Odrzanka AN-MAR Radziszewo 25 53 44 22 16 5 4

2 Świt Skolwin 25 48 44 26 14 6 5

3 Pomorzanin Nowogard 25 47 42 26 13 8 4

4 Odra Chojna 25 47 56 25 15 2 8

5 Zorza Dobrzany 25 43 40 31 12 7 6

6 Piast Chociwel 25 40 35 20 11 7 7

7 Morzycko Moryń 25 39 59 46 11 6 8

8 Victoria Przecław 25 37 37 38 10 7 8

9 Stal Lipiany 25 35 56 44 10 5 10

10 Ina Ińsko 25 35 29 33 10 5 10

11 Unia Dolice 25 33 52 43 10 3 12

12 Polonia Płoty 25 32 47 50 10 2 13

13 Klon Krzęcin 25 31 44 73 10 1 14

14 Iskierka Szczecin - Śmierdnica 25 25 34 36 7 4 14

15 Ehrle Dobra Szczecińska 25 10 28 69 2 4 19

16 Rega Trzebiatów 25 6 17 82 0 6 19

Mecz nie stał na wysokim 
poziomie, swoje sytuacje miały 
obydwie drużyny, jednak nie-
co groźniej na bramkę rywa-
li atakowali goście. Na począt-
ku meczu Mateusza Krupskie-
go i zespół Pomorzanina ura-
towała poprzeczka, kilkakrot-
nie nowogardzki golkiper sta-

wał na wysokości zadania i po-
wstrzymywał ataki gości. Nie 
inaczej było pod drugą bram-
ką, bramkarz Odry był naj-
barwniejszym punktem swojej 
drużyny. Dwa razy z najwięk-
szym trudem przenosił piłkę 
nad poprzeczką po strzałach 
głową Gołdyna. Remis to nie 

jedyne zmartwienie trenera 
Tomasza Surmy. Groźnie wy-
glądającego urazu nabawił się 
wyróżniający się w ostatnim 
czasie Dawid Langner. Pomoc-
nik Pomorzanina zszedł z bo-
iska o własnych siłach jednak 
musiał zostać przetranspor-
towany do szpitala.  Teraz pa-

trząc po terminarzu, Pomorza-
nin ma najłatwiejsze mecze z 
całej stawki walczącej o awans, 
jednak jak się gra z takimi dru-
żynami jak Polonia Płoty czy 
Rega Trzebiatów- każdy do-
skonale wie, to na pewno nie 
będą wygrane mecze już przed 
pierwszym gwizdkiem sędzie-

go. Następny mecz Pomorza-
nin zagra w sobotę 1 czerwca 
w Lipianach z tamtejszą Stalą, 
która obecnie zajmuje 9 miej-
sce w tabeli. Przy artykule pre-
zentujemy aktualną tabelę.

KR

W drugiej połowie spotkania Dawid Langner nabawił się groźnego urazu. Pozostaje tylko wierzyć, że szybko powróci na boisko
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Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

Dom parterowy w stanie 
surowym zamkniętym, 
pełne uzbrojenie  130 m kw. 

+ garaż 36 m kw.
SPRZEDAM
605 548 164

PRACA zbiór 
truskawek w Dąbrowie

Duże owoce, łatwy zbiór  
z szypułką. Wysokie zarobki

Tel. 510 730 398, 507 022 191

Sprzedam drewno 
kominkowe i opałowe

Transport
tel. 691 466 441

SPRZEDAM - WyKONAM
palety Euro,

przemysłowe i inne
tel. 885 493 471

20-lecia grupy 
„Agawa”
W dniu 18 maja w klubie Abstynenta „Hania” odby-
ła się impreza z okazji 20-lecia grupy „Agawa”. 

Impreza rozpoczęła się Msza 
św. w intencji wszystkich al-
koholików. Po mszy odbył się 
mityng otwarty, po nim rozpo-
częła się zabawa, która trwa-
ła do bardzo późnych godzin. 
Mimo nie najlepszej pogo-
dy impreza bardzo się udała. 
Przybyło bardzo dużo gości z 
proboszczem Legutko i bur-
mistrzem na czele. 

Była grochówka, bigos z 

kuchni polowej oraz grill, a 
także różne rodzaje ciast upie-
czonych przez nasze Panie - za 
które bardzo im dziękujemy. 

Wszyscy mogli potańczyć 
przy zespole w pomieszcze-
niach Klubu i na zewnątrz 
przy muzyce z komputera, bo 
nie wszyscy mogli się zmieścić 
- tylu było gości.

Zarząd

Zakład Karny w Nowogardzie ul. Zamkowa 7, 72-200 Nowogard 

ogłasza przetarg dotyczący sprzedaży 
pojazdu służbowego.

Przetarg przeprowadzony zostanie w Zakładzie Karnym w No-
wogardzie w dniu 17.06.2013 r. o godzinie 930.

Pojazd można oglądać w siedzibie Sprzedającego w dniach od 
29.05.2013 r. do 14.06.2013 r. w godzinach 1000 – 1200 .

Przedmiotem sprzedaży jest: 
AUTOSAN H6, autobus-więźniarka – szt. 1, rok prod. 1998, 

cena wywoławcza 6 000,00 zł;
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysoko-

ści:  dla pojazdu AUTOSAN H6 – 600,00 zł.
Wadium należy wpłacić gotówką w kasie w siedzibie Sprzedającego do dnia 

ostatecznego terminu składania ofert.
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub 

zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru 
lub odrzucenia oferty.

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej z podaniem imienia i nazwi-
ska, adresu oferenta oraz oferowanej ceny i rodzaju pojazdu którego dotyczy 
oferta. Do oferty należy dołączyć oświadczenie oferenta, że zapoznał  się ze 
stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wy-
nikające z rezygnacji z oględzin.

W nagłówku oferty należy podać następujące dane: 1/T/2013 – OFERTA 
NA SPRZEDAŻ POJAZDU MARKI ............................................. (nazwa 
pojazdu którego oferta dotyczy).

Oferty należy składać w sekretariacie w siedzibie Sprzedającego w termi-
nie do dnia 17.06.2013 r. do godz. 900. w zamkniętej nieprzejrzystej kopercie, 
zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie jej poufności do dnia 
otwarcia ofert. 

Termin związania ofertą określa się na 30 dni.
Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez 

wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
Wadium złożone przez nabywcę zaliczone zostanie na poczet ceny. Wa-

dium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, 
uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Komisja przetargowa odrzuci ofertę złożoną po wyznaczonym terminie, w 
niewłaściwym miejscu, bez wpłaconego wadium lub nie zawierającą wyma-
ganych danych i dokumentów oraz niezwłocznie zawiadomi o tym oferenta.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym 
niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

Mistrzostwa Polski I Runda MX Kobiet – Olsztyn

Jest z kim walczyć...
W dniach 18-19 maja na torze motocrossowym w Olsztynie, rozegrane zostały Mistrzo-
stwa Europy EMX Open oraz Mistrzostwa Polski w klasach MX Kobiet i MX Masters. 
W Olsztynie wystartowała Żaneta Zacharewicz, dwukrotnie zajmując drugie miejsce. 
Na drodze do zwycięstwa stanęła jej wracająca po kontuzji Joanna Miller. 

Do rywalizacji w kategorii ko-
biet, po kontuzji powróciła praw-
dziwa gwiazda tego sportu w Pol-
sce- Joanna Miller, która repre-
zentuje nasz kraj na międzynaro-
dowych imprezach. Z jakim skut-
kiem? Z takim jak przed kontuzją, 
czyli osiągała najlepszy czas okrą-
żenia podczas treningów oraz wy-
grała w dwóch wyścigach, tym sa-
mym zostając liderką w klasyfi-
kacji kobiet. Zawodniczka Klubu 
Motorowego „Cisy” Nowogard - 
Żaneta Zacharewicz z pewnością 
zaciera już ręce na rywalizację z 
utytułowaną rywalką i zdaje sobie 
sprawę, że bardzo ciężko będzie 
obronić mistrzowski tytuł z ligi 
kobiet. Nowogardzianka w Olsz-
tynie, podczas treningu dowolne-
go uplasowała się na 4 miejscu, 
natomiast podczas treningu kwa-
lifikacyjnego zajęła 3 pozycję. Za-
charewicz to co najlepsze zostawi-
ła na wyścig. W pierwszym i dru-
gim biegu zawodniczka z Nowo-

gardu zajęła drugie miejsce  z bez-
pieczną przewagą nad rywalkami, 
jednak Joanna Miller, która dwu-
krotnie zwyciężyła na olsztyńskim 
torze, dosłownie zdeklasowa-
ła rywalki przyjeżdżając na metę 
pierwszego wyścigu z przewagą 
ponad półtorej minuty. W drugim 
biegu liderka klasyfikacji zjawiła 
się na mecie o niespełna 2 minuty 
szybciej niż goniące ją rywalki. To 
były pierwsze zawody w katego-

rii Kobiet, które są punktowane w 
klasyfikacji generalnej, a ta przed-
stawia się następująco: 1 miejsce i 
100 punktów dla Joanny Miller z 
Człuchowskiego AutoMotoKlu-
bu, zaraz za nią z 88 punktami na 
koncie plasuje się Żaneta Zachare-
wicz z KM „Cisy” Nowogard, na-
tomiast trzecie miejsce z 78 punk-
tami zajmuje Zofia Radziwiłowicz 
z Pruszkowskiego Klubu Motocy-
klowego.                                     KR

Żaneta Zacharewicz przygotowująca się do swoich startów w Olsztynie
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SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

POSIADANY CERTYFIKAT JAKOŚCI
   NA DREWNO KONSTRUKCYJNE

SKUP ZBOżA  
W REDLE

żyto, pszenżyto
szybka płatność

tel. 603 055 292

WARSZTAT SAMOCHODOWY

SZYBY SAMOCHODOWE

PLANDEKINA WYMIAR NA WYMIAR

Profesjonalna naprawa od A do Z

OSOBOWE, CIĘŻAROWE I MASZYNY

Geometria kół, naprawa zawieszenia,komputerowa diagnostyka pojazdu
naprawy blacharskie i lakierniczePrzegląd i naprawa klimatyzacji,

Ul. Nadtorowa 12
tel 91 39 20 131
kom 601860716

Ul. Kilińskiego 26
tel 91 39 25 627
kom 601897368

Sprzedaż, wymiana, naprawa. Wykonujemy usługi na zlecenie ubezpieczalni

Używane i nowe części do wszystkich marek samochodów

Plandeki do samochodów ciężarowych (łódki, firanki),przykrywające
stelaże, przegrody do hal, przyczepy ciągnikowe i samochodowe

UDZIELAMY GWARANCJI
NA WYKONANE USŁUGI

Kancelaria  
PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077

Szanowni Państwo 
Piszę książkę o obozach pracy istniejących w 

Polsce lat 1945 – 1956 (w obecnych jej grani-
cach). Poszukuję kontaktu ze wszystkimi tymi, któ-
rzy byli tam więzieni. Czy to w obozach prowadzo-
nych przez NKWD, czy też przez polskich komu-
nistów. Ludzi osadzonych w Centralnych Obozach 
Pracy, jak i tzw. „dzikich”. Batalionach górniczych, 
czy też budowlanych. Poszukuję również funkcjona-
riuszy, którzy pełnili tam jakąkolwiek służbę. Bądź 
pracowników cywilnych. (np. lekarzy). Serdecznie 
dziękuję - Mateusz Wyrwich

Proszę o kontakt na numer telefonu : 607.157.109. 
Bądź na adres meilowy mw.reporter@neostrada.pl -

ŁADOWANIE KLIMATyZACJI 
I ODGRZyBIANIE
- CZySZCZeNIe TAPICeRKI

Szyby samochodowe  
sprzedaż – montaż – naprawy

części * oleje * płyny 
Opony nowe używane - sprzedaż, wymiana

Zapraszamy

ul. Boh. Warszawy 4 (obok PZM) • NOWOGARD 
tel. 531 026 839, 796 061 284

www.autonowogard.pl

DLA PAŃ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ 

z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia  

8 czerwca 2013r. organizuje wyjazd na badania mammogra-
ficzne do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publicz-

ny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godz. 8.30-14.00 tel. 91 
3921356 wew. 122, oraz u Lidii Bogus tel. 505393636 po godz. 
14-ej.

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam prezes Fundacji Lidia Bogus

Zapraszamy Panie rocznik 1963, ponieważ w tym roku po raz 
pierwszy nabyły uprawnienia do bezpłatnych badań mammo-
graficznych finansowanych z NFZ

Dnia 2 czerwca 2013 r. 
o godz. 10.00 
odbędzie się 

 w Słajsinie 
spartakiada LZS

W programie: piłka 
siatkowa, piłka nożna, gry 

i zabawy.
Rada Sołecka

Zapraszamy

Usługi opiekuńcze 
dla osób starszych 

i niepełnosprawnych zarówno 
w domu jak i poza domem. 

W ramach usług opiekuńczych
 w mojej asysście możliwość

skorzystania z :
 • samochodu osobowego
• załatwienia spraw mobilnych
• korzystanie z wózka 

inwalidzkiego lub chodzika

„Tutela”   Halina Przybyszewska
ul. Kochanowskiego 7, Nowogard

tel. 880 690 330

Lek. stom.  
Agnieszka Odzioba

INFORMUJE,
że od dnia 1.06.2013
został przeniesiony

z Nowogardu
do Goleniowa

na ul. Sądową 18b
Pacjentów proszę  

o kontakt telefoniczny 
669 862 704

Zapraszam

TYGRYSEK

BAWIALNIA
dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

REKLAMA
w Dzienniku Nowogardzkim

e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Kurs dla sterników 
Klub Żeglarski KNAGA organizuje kurs sterni-

ków motorowodnych w Nowogardzie. Zapraszamy 
wszystkich chętnych. tel.509 431 901. 

Zarząd Klubu

OBCHODy GMINNEGO DNIA 
STRAżAKA w NOWOGARDZIE

Burmistrz Nowogardu  oraz 
Zarząd Miejsko-Gminnych 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych w Nowogardzie, zapra-
szają na obchody Gminnego 
Dnia Strażaka, które odbędą 
się w dniu 1 czerwca 2013 r. o 
godz. 11°°

Miejsce obchodów : Poste-
runek Jednostki Ratowniczo 
– Gaśniczej Państwowej Straży 
Pożarnej w Nowogardzie przy 
ul. Kard. Stefana Wyszyńskie-
go.

Inf. własna
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Pielęgnacja ogrodów

Wypożyczalnia 
sprzętu ogrodniczego

(glebogryzarki, weltykulatory...)

tel. 511 091 922
www.ogrody-wiki.pl

NIERUCHOMOŚCI

• Studio reklamy Vizart wynajmę 
pow. reklamową 6,5x3m w No-
wogardzie przy ul. Warszawskiej 
11 od 13.06. tel. 605 522 340

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. 
Piłsudskiego 2a. 602 350 301

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 3. 
604 284 597

• Kupię mieszkanie bezczynszo-
we/ niskoczynszowe, min 3po-
kojowe, 60-80m 791443026

• Sprzedam ładne mieszkanie, 2 
pokojowe na parterze, 58m kw. 
na ulicy Racibora I 4 w Nowogar-
dzie. Tel. 783 570 060

• Do wynajęcia lokal handlowy. – 
660143840 

• Sprzedam działkę budowlaną 
o pow. 1138 m2 w Żdżarach – 
3km od Goleniowa + projekt, 
prąd na działce. Cena 59 tys. zł. 
Tel. 608 673 811

• Sprzedam mieszkanie bezczyn-
szowe 62 m2 z zabudowaniami 
i działką 600 655 365

• Sprzedam mieszkanie w No-
wogardzie i Dobrej, tel. 91-
3910010, 607607814

• KUPIĘ ZA GOTÓWKĘ OBCIĄŻO-
Ne NIeRUCHOMOŚCI tel. 508 
312 261

• Sprzedam mieszkanie 2 pokoje 
wraz z działką. Okolice Nowo-
gardu. Tel. 519 831 511

• DOMy NA WSI  
– GRUNTy, GOSPODARSTWA  
– SPRZEDAJEMy, KUPUJEMy. 
TEL. 660 206 833

• Sprzedam część domu o pow. 
90 m2 z udziałem w 2/3 działki 
o pow. 0,25 ha z budynkami go-
spodarczymi w Strzelewie. Cena 
85 tys. zł. Tel. 503 126 505

• SPRZeDAM - nowy dom w 
Nowogardzie 130 m2..Tel. 
663366399

• Sprzedam nowy sklep na ulicy 
Racibora. tel. 783 570 060, 695 
264 594

• Sprzedam garaż przy ul. Ponia-
towskiego 24. Tel. 602 521 671

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we 62 m2. Tel. 600436364

• BUDyNeK - gospodarczy 400 m2 
sprzedam. Tel. 502853573

• Działkę siedliskową wraz z bu-
dynkiem gospodarczym na wsi 
sprzedam. +48 606 276 773

• Zaopiekuje się mieszkaniem za 
zamieszkanie w nim i opłaty. Tel. 
511 079 453

• Sprzedam kawalerkę ul: Wojska 
Polskiego 75, cena - 110 tys. zł. 
płatność w dwóch ratach 60, tys 
zł, i 50 tys. zł po okresie 2 lat. Tel. 
693869595,534002001.

• Sprzedam lub zamienię dom na 
wsi o pow. 96 m kw. + działka 32 
ary z budynkiem (220 tys.) na 
mieszkanie w Nowogardzie min. 
3 pok. Tel. 798 678 207.

• SPRZeDAM mieszkanie własno-
ściowe 3 pokoje + działka +ga-
raż. Tel. 605856553,9139503246.

• SPRZeDAM - działkę budowlaną 
przy lesie – Krzywice- 1710 m2. 
Aktualny plan zagospodarowa-
nia przestrzennego : energia, 
gaz, woda. Tel. 693162201.

• Sprzedam bardzo tanio dział-
ki pod budowę ul. Asnyka 
513 045 188

• Sprzedam mieszkanie bezczyn-
szowe, 2 pokojowe w Nowogar-
dzie tel. 695 264 594

• Kupię mieszkanie 2 pokoje. 
Tel;728582293. 

• Do wynajęcia magazyn 160 m2. 
Tel. 607 289 286

• Działki budowlane od 12-16 ar. 
Kościuszki. 602 267 382

• Sprzedam działkę ogrodową 
nad jeziorem. 605 889 845

• Wynajmę lokal dwupoziomowy 
o pow. 2x30 m2 z udogodnie-
niami w Centrum na cele biuro-
wo-handlowe. 510 170 263

• Sprzedam działkę pod budowę 
w Wojcieszynie. Tel. 604 930 642

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we na parterze. 600 436 364

• Sprzedam kawalerkę 36 m kw. i 
mieszkanie 4-pokojowe 110 m 
kw. 608 817 214.

• Sprzedam działkę rolno-budow-
laną w Krzywicach. Powierzch-
nia 4016 m2. Cena 79 tys. zł. Tel. 
kontaktowy: 608 514 144.

• Sprzedam mieszkanie czteropo-
kojowe w Nowogardzie. Parter, 
balkon. Tel. kontaktowy: 608 
514 144.

• Wynajmę mieszkanie czteropo-
kojowe w Nowogardzie, na par-
terze. Kontakt: 605 315 304. 

• Sprzedam ładne 4pokojowe 
mieszkanie w Centrum wraz z 
garażem. Tel. 601 430 001

• Wynajmę mieszkanie trzy-
pokojowe ul. Boh. Warszawy 
691 611 077

• Wynajmę mieszkanie 
726 120 558

• Sprzedam Mieszkanie dwupo-
kojowe i piętro ul. Kowalska Tel. 
504 118 857

• Sprzedam mieszkanie lokator-
skie, tel. 504218572 

• Sprzedam działkę 2900 m2 8km 
od Nowogardu, prąd, woda 14 
zł/m2. Tel. 691 050 537

• Wynajmę mieszkanie 52 m2. 
Częściowo umeblowane 
609 349 138

• Wynajmę mieszkanie 2 poko-
jowe  w Nowogardzie na ulicy 
Racibora I 4. tel. 3925552, kom. 
783 570 056

• Kawalerka do wynajęcia. 
696 899 484

• Wynajmę domek jednorodzinny 
do zamieszkania. 607 289 286 

• Lokal do wynajęcia. Tel; 
880690330.

• Sprzedam mieszkanie 2 po-
kojowe, centrum II piętro. 
Tel:607617849.

• Do wynajęcia 3 pokoje przy 
Bankowej. Tel:607617849.

• Nowogard 9 km dom na wsi na 
działce słoneczna okolica 115 
tys. zł. Tel. 889 133 882

• Sprzedam w całości ziemię 4,55 
ha. Tel. 513 409 669

• Do wynajęcia mieszkanie dwu-
pokojowe, kuchnia, łazienka 
700 zł + media. Tel. 690 928 827

• Do wynajęcia kawalerka w Cen-
trum miasta. 694 786 400

• Dom na wsi k/Nowogardu 
120m2 działka 47 ar. 115 tys. tel. 
889 133 882

• Resko ok. dom do remontu 110 
m2 działka 30 ar. 77 0000 zł. 
783 534 677

• Działka ok. 1200 m2 przy wo-
dzie, pod zabudowę dom 8 
km od Nowogardu tanio.725 
899 426

• Ziemię ok. 2ha lub więcej 
pod KRUS tanio sprzedam. 
502 103 432

• Sprzedam działkę komercyjną 
Nowogard ul. Lipowa 24 o pow. 
693m2 z warunkami zabudo-
wy, cena 79tys. zł. Informacje 
tel. po 15.00 nr 600  959  932; 
600 931 083

• Wydzierżawię lokal w Przychod-
ni Nowogard ul. Kościuszki 36 
na gabinet dentystyczny. Tel 
600 959 932; 600 931 083

• Wydzierżawię lokale w Przy-
chodni ul. Kościuszki 36 tel. 
600 959 932; 600 931 083

• Poszukuję mieszkania od 65 do 
80 m2 w Nowogardzie, do II p. 
Tel. 609 047 264

• Sprzedam kiosk na targowisku. 
513 937 970

• Sprzedam garaż ul. Zamkowa. 
695 400 600

• Sprzedam mieszkanie 4po-
kojowe w Nowogardzie. 
503 341 537

• Sprzedam mieszkanie 32 m 
kw. na ul. Kowalskiej 1D, 1 
piętro z piwnicą z ogólnodo-
stępnym parkingiem, do re-
montu, kontakt: 609  023  745 
od 16-19. Cena 78  000 zł, do 
negocjacji.

• Sprzedam kiosk na targowisku 
513 937 970

• Wynajmę pokój jednej osobie.
Tel:798382886.,

• SPRZeDAM  -  bardzo  tanio   
działki  pod  budowę   ul: Asnyka 
. Tel: 513045188 .    

• WyNAJMĘ  -  gotowe stanowi-
sko  myjni  do  mycia  samocho-
dów  ciężarowych  oraz  plac  
utwardzony  na  parking  przy  
ul; Młynarskiej  7 . Tel: kont. 
601330539.

• DOM   -   sprzedam    w  do-
brej  cenie  w  Nowogardzie. 
Tel:698908275.

• GARAŻ  -  z  kanałem  i  z  użytko-
wym  poddaszem  ul: Jana Pawła  
SPRZeDAM.Tel;698908275.

• Sprzedam  lub  wynajmę   kiosk  
na  targowisku. Opłata  +  150 
zł.Tel;512633610.

 MOTORyZACJA

• Sprzedam mercedesa Benz, 
automat, benzyna, rok prod. 
1992, poj. 190. Stan b.db. Cena 
3200 do uzgodnienia. Kontakt 
660 229 504

• Opony używane, markowe, 
różne rozmiary, sprzedam, tel. 
887 766 001

• Sprzedam silnik 1,6 Diesel, 
skrzynia biegów do Audi 80. 
Tel;781785751.

• Sprzedam Fiat Uno I 91 39 18 
276

• Sprzedam Toyotę Carina e 
1995/1996 poj. 1,6 benzyna + 
gaz przegląd do stycznia 2014, 
bezp.. lipiec 2013, cena 2500 zł. 
Tel. 660 061 372

• Sprzedam 2 opony letnie Conti-
nental Conti 3, tel. 605 522 340

• Bus sprinter 211CDI 2000 r. 
sześć miejsc + paka sprzedam 
lub zamienię na osobowy. Tel. 
Kontaktowy 691 032 941

• Sprzedam samochód osobo-
wy Daewoo Matiz rok 2000 cen 

2000 zł. Tel. 691 383 543

• Sprzedam komplet opon 
letnich z felgami – Kleber 
185x65xR14, stan idealny, 
727 569 687.

• Sprzedam fiata Uno I, tel. 91 391 
82 76

• SPRZeDAM   -  silnik  Passata  
ze  skrzynią  na  chodzie. Tel: 
889354058.

• Sprzedam   samochód    GOLF   
5  drzwiowe , szyberdach  ,  hak 
, zadbany , garażowany . Nowo-
gard. Tel; 512633610 .

ROLNICTWO

• Sprzedam zboże, grykę, łubin, 
słomę i siano. 502 853 573

• Sprzedam słomę w snop-
kach cena 2,20 zł/ snopek. Tel. 
782 036 086

• KUPIĘ ByCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TeL. 783678070

• ORKA, talerzówka / cięż-
ka/, siew agregatem. Tel 
608013995. 

• Kupię łubin, tel. 668 434 849

• Sprzedam siano w kostkach ma-
łych. 500 835 336

• Sprzedam słomę w ma-
łych snopkach 606  261  850; 
602 267 382

• Kupię cielaki. Tel:608665419.

• Sprzedam ciągnik C360 C28, 
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MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Nowość

energooszczędny pro�l

6 komorowy

z 3 uszczelkami

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

SKŁAD 
DREWNA 

BUDOWLANEGO 

KULICE 2A
więźba dachowa, 

krawędziaki, deska, 
łata, kontrłata

Cena producenta
Tel. 726 169 098

ZAPRASZAM

przyczepę wywrotkę, pług 4-ski-
bowy, Lublin 3 rok 2002. Tel. 
781 932 918.

• Sprzedam ciągnik Ursus 355 
z przyczepą cena 8000 zł. Tel. 
691 383 543

• Sprzedam ciągnik rolniczy Fiat 
1100 zarejestrowany, ubezpie-
czony cena 10 tys. zł. 691383 
543

• JAJA  LĘGOWe KUR  ZIeLONO-
NÓŻeK KUROPATWIANyCH .TeL; 
913920307.

• KOSZeNIe   MULCZOWANIe    
ŁĄK  , BeLOWANIe   SŁOMy  , SIA-
NA.TeL;608013995.

• SPRZeDAM    C – 360 . 
Tel;609480049.

• SPRZeDAM   -  pszenżyto  ,  kom-
bajn   zbożowy   BIZON  , orkan . 
Tel: 913918307.

• SPRZeDAM   -  mieszankę    
zbożową   .Tel: 913918704 ,  
781900122 .

• SPRZeDAM – 1  tonę  pszenżyta  
550zł/1t.  1,5  tony  łubinu  550 
zł/1t. Tel:665785731.

USŁUGI

• Firma Usługowa „Zielona”. Wy-
najem sal na: konferencje, ze-
brania, szkolenia. Tel. 91 39 
26 691.

• Usługi transportowe IVeCO do-
stawcze + laweta + bus osobo-
wy do 9 os. Tel. 609 931 915, 607 
580 172.

• MALOWANIe, MONTAŻ PANeLI 
PODŁOGOWyCH I INNe DROB-
Ne NAPRAWy WyKONA „ZŁOTA 
RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 
22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. Zie-
lona 3. 91 39 20 714

• Usługi transportowe Transit Max 
+ przyczepa. 500 297 054.

• Bruk-lin układanie kostki bruko-
wej. Tel. 607 083 893, www.bruk-
-linnowogard.com.pl

• Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695  085 
470; 91 39 72 575

• AGeNCJA ReKLAMWA VIZART 
- oprawianie prac - w 2 minu-

ty., bindowanie, wydruki A3-A4 
kolor, ksero A3-A4 - kolor, la-
minowanie A3-A4. Tylko u nas 
największy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Transport BUS-MAX. 784  053 
493

• Usługi remontowo-budowlane, 
docieplenia. 784 053 493

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), 
dokumentów, CV, listów motyw. 
innych. Wydruki, Ksero, także 
kolor. Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 
700 Lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim). tel 605 522 340. 

• Usługi koparko- ładowarką 
Nowogard. 514172446 

• Nauka j. niemieckiego i angiel-
skiego. Szkoła Języków Obcych 
„GeRMANIC” Tel. 607  545  991, 
www.niemieckinowogard.pl

• Fast – Driver, tanie usługi 
transportowe tel. 721 230 990

• Remonty mieszkań w środku i 
na zewnątrz - 794 115 153 

• DUR - DACH pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141

• Dachy, docieplenia. 785 562 104

• Docieplanie budynków, malo-
wanie, szpachlowanie, glazura, 
hydraulika, regipsy, adaptacja 
poddaszy, tel. 600 626268

• TANIe SPRZĄTANIe biur, domów, 
mieszkań, osiedli, mycie okien, 
porządki w ogrodzie tel. 721 
230 990

• Ocieplenie, remonty i dachy, tel. 
692 562 306

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV 
ul: Kazimierza Wielkiego 7, 
tel.913920737 

• Wesela, komunie bryczką. 
793 908 098

• Nauka jazdy konnej. 793 908 098

• Remonty mieszkań, szpachlo-
wanie, malowanie. 880 690 659

• ReMONTy NA KAŻDĄ KIeSZeŃ. 
TeL. 609715839.

• ROLeTKI I MOSKITIeRy. Tel. 
695 181 070.

• Naprawa i regulacja okien 
695 181 070

• Usługi stolarskie – szeroki za-
kres robót, meble na wymiar, 
wykończenia łazienek w drew-
nie, obudowy z drewna do 
wanien oraz inne nietypowe. 
609 388 503

• Docieplenia poddaszy, regipsy, 
glazura, terakota. 661 495 492

• Remonty. 789 146 025

• Korepetycje z matematyki. Tel: 
608158430.

• Dachy – klinkier. 796 101 370

• KORePeTyCJe Z MATeMATyKI 
STATySTyKI I eKONOMeTRII DLA 
LICeALISTÓW I STUDeNTÓW 
SKUTeCZNe PRZyGOTOWANIe 
DO eGZAMINÓW I ZALICZeŃ 
kontakt: tel. 600 924  128 mail: 
iwonand1@wp.pl 

• Naprawa ciągników: Ursus i MT2 
tel. 661 518 192

• ReMONTy  MIeSZKAŃ . 
Tel;536887085.

• WyPUSZCZANIe  BIAŁyCH  
GOŁĘBI  NA  ŚLUBACH   I   IN-
NyCH  UROCZySTOŚCIACH. Tel; 
660970408.

PRACA

• Przyjmę samodzielnego pra-
cownika do prac wykończenio-
wych. Tel. 888 603 612

• Zwrot podatku z pracy, rodzin-
ne, urlopowe, emerytalne – 
Niemcy, Holandia, Anglia, Irlan-
dia, Dania, Belgia, Austria, Wło-
chy, Norwegia, USA. Tel. 71 385 
20 18 lub 601 759 797

• Przyjmę do pracy handlowców 
i doradców klienta. 609 158 106

• Młoda mama zaopiekuje się 
Twoim dzieckiem. 661 196 022

• Wykonam tynki i glazurę. Tel. 
728 801 246

• „BigBand Nowogard” poszukuje 
muzyków. Tel. 699 268 478

• Zatrudnię mechanika samo-
chodowego z doświadczeniem. 
601 470 260; 601 200 133

• Zlecę pracę murarską. 
602 630 016

• Zatrudnię stolarza. 603 366 286

• Zatrudnię recepcjonistkę 
602 474 266

• Zatrudnię na ½ etatu do sklepu 
spożywczego. Tel;913921373.

• Poszukuję osoby do opie-
ki pomocy w gospodarstwie 
przydomowym na wsi k/No-
wogardu. Zajęcie kilka razy w 
miesiącu. Oferta skierowana 
do osób uczciwych, niepiją-
cych lubiących zwierzęta. Tel. 
502 103 432

• Zaopiekuję się dzieckiem. 
795 926 734

• Zatrudnię szpachlarza, płytka-
rza. 608 817 214

• Zatrudnię ślusarza-spawacza 
od zaraz. Praca stała. Tel. 690 
435 929

• PRZyJMĘ DO PRACy NA FeRMĘ. 
WARUNKI PŁACOWe DOBRe.
TeL; 913910315.

INNE

• Sprzedam drewno bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane - 
603 353 789

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, 
srebrna, 4 elementy: wzmac-
niacz, tuner przestrojony, korek-
tor, deck szuflada, stan idealny, 
używana sporadycznie, cena 
780 zł do uzgodnienia. tel. 605 
522 340.

• Sprzedaż drewna kominko-
wego i opałowego atrakcyjna 
cena - 726 649 215 

• 43 / 44 - Sprzeda drewno, ga-
łęziówkę i zrębki opałowe. Tel 
509821040

• Drewno opałowe, kominko-
we, gałęziówka, sprzedam, tel. 
772 050 889

• Karp kroczek sprzedam. 91 39 
18 297

• Stanowisko wolne w salonie fry-
zjerskim dla manicurzystki. Tel. 
91 392 35 40

• PIeCe GAZOWe c.o. wiszące z 
Niemiec firmy Vaillant wysoka 
jakość do mieszkania, domu, 
sklepu, restauracji, zakładu 
fryzj. tylko ogrzewanie różne 
powierzchnie cena od 800 zł 
montaż 300 zł piece dwufunk-
cyjne cena od 1.000 zł montaż 

400 zł gwarancja serwisowa + 
roczne przeglądy kontrolne, 
naprawy oraz elektryczne prze-
pływowe podgrzewacz wody 
użytkowej 18-21kw na prąd 
380V cena od 200 zł tel. 691 
686 772

• Transformator spawalniczy 
380V (buczek); teownik hutni-
czy 30x30x6; szkło 3mm 60x130; 
kątownik 40x40 i kątownik 
45x45 sprzedam. 788  685  194; 
600 155 342

• Sprzedam palety używane, cena 
do uzgodnienia, tel. 605 522 340

• DReWNO OPAŁOWe I KOMINKO-
We TeL.506232860.

• Sprzedam kostkę granitową 4x6 
brązową 10 t. Tel. 607 690 741 

• Szukam przyjaciółki na żonę od 
lat 62-68. Tel. 91 39 25 794

• SPRZEDAż - podbitki drew-
nianej. TANIO. Tel:726169098.

• Sprzedam zamrażarkę firmy 
Beco w bdb stanie. 91 39 21 282; 
663 714 984

• Sprzedam wełnę mineralną 150, 
tel. 504218572

• Kupię używany, drewniany 
ogrodowy domek dla dzieci. 
602 630 016

• Sprzedam regipsy 18 szt. Cena 
18 zł / 1szt.,Tel: 886062094.

• Używany męski rower z ramą 
sprzedam. 608 352 683

• S K U P  P I Ł - niesprawnych, 
zatartych Stihl, Husqvarna 
cena 100 zł. – 721668245 

• Okna plastikowe do domu z de-
montażu. Tel: 501054829.

• SPRZeDAM – wykaszarkę nową 
HUSQVARNA model 535 RX. 
Cena 1500 zł. Tel;782314410.

• SPRZeDAM - 2 kanapy / TA-
NIO/ niebieska, beżowa. Tel; 
722102048.

• SPRZeDAM  - łódkę  rybacką . 
Tel:889354058.

• SPRZeDAM -  wóz   konny.  
Tel;889354058.
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Pół godziny  
w towarzystwie KarolinyK

U
PO

N
  4

1

Dziś 2 krzyżówki i  „stary” Nowogard.   
Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-
wane prace do redakcji Dziennika.

ZECER

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie  
za 1 godz. 150 zł (brutto)  
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

Spytajcie dorosłych, gdzie tak  kiedyś wyglądał Nowogard? 

ul. .................................................................................................

Wszystkim dzieciom, 
dorosłym i małoletnim dziecięcej 

otwartości na świat
życzy                    .

Rozwiązanie krzyżówki nr 39
Mamo, nasza mamo
Christiana Syfert, Grażyna Siedlecka, Agnieszka Skowrońska, Halina Stefańska, Wincenty Olek, 

Iwona Kochelska, Martyna Grenda, Alicja Wypych, Teresa Czarnecka, Halina Szwal, Wiesław Bo-
rowik, Barbara Bartosik, Andrzej Leszczyński

Zwycięzcy: Halina Stefańska, Barbara Bartosik, Wincenty Olek

Dla najmłodszych: 
Oliwia Feliksiak, Magdalena Skowrońska, Kacper Skowroński, Nikola Molka, Igor Grenda
Zwycięzca: Kacper Skowroński - zapraszamy po odbiór bonu do redakcji.
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A
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KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZKŁAD JAZDy BU SóW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25e; 10:20e;  
12:25e;   13:50e;   16:35e;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55e;  
11:55e;  14:00e;  15:05e;   15:25e;   18:25e
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   e - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWóZ OSóB - RO MAN BIŃCZyK - Linia Regularna  
 TEL.   607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIąTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny,  

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport,  Jarek Dąbrowski redaktor techniczny.    
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65, tel./fax 91 392 50 87;  

e-mail: dziennik@domjudy.pl.  Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej.   
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

ROZKŁAD JAZDy POCIąGóW
SZCZECIN
5.07 (D), 6.20 (1), 7.52, 10.57 (D), 12.48 (2), 14.59 (3), 

16.50. 18.48.

KOŁOBRZEG
7.50 (1), 10.03 (2), 11.49, 13.57 (D), 15.49, 17.47 (3), 20.33

LeGeNDA;
D - w dni robocze 
1 -  pon. do soboty.
2 - w soboty, niedziele i święta
3 - oprócz soboty.

INFORMATOR LOKALNy - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMeD” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MeDeX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Morfeusz - 91 577 66 85

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CeFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- Ce Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych    - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIóW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD
Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku 
oprócz świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 
1, 3, 5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwart-
ki, soboty oprócz świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; 
R – kurs do Reska
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Serwujemy smaczne jedzenie
Zapraszamy na Niedzielne Obiady
Dobra muzyke
Miła atmosfere

Kontakt: 
604103 158, 509 284 384

Organizuje:

Serwujemy smaczne jedzenie
Zapraszamy na Niedzielne Obiady
Dobra muzyke
Miła atmosfere

wesela, urodziny,
stypy, dancingi, karaoke

i imprezy okolicznosciowe

kategorii „B”

3 czerwca 2013 r.

Kolektory 
słoneczne

Dotacja45%

Montaż / Serwis • Przygotowanie dokumentacji

www.provsolar.com

e-mail: info@provsolar.com • tel./fax 91 482 40 50
Biuro czynne od 8 - 16

91 443 51 87, 94 721 61 83
59 833 43 12,  698 230 205

www.partnerstal.pl

GARAŻE BLASZANE WIATY 
BRAMY GARAŻOWE

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

Sprzedam nowe, własnościowe,  
2 pokojowe mieszkanie o pow. 58 m2 
w Nowogardzie na ulicy Racibora I 4

KONTAKT:                PIB „PRO-BUD s.c.
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14
tel.: 91 39 25552; 783 570 056    www: probud-nowogard.pl

3.06.2013 r. 
godz. 16

POŻYCZAMY 
PIENIĄDZE

Decyzja w 24h  
Uproszczona procedura

Bez zbędnych formalności; Bez BIK
Tel. 91 818 25 36 • kom. 730 851 444

Kwoty od 10 000 zł do 300 000 zł

ul. 700 Lecia 15 w Nowogardzie
(nad apteką Jantar)

tel. 91 577 53 73 • 792 22 88 96
e-mail: msbioss@o2.pl

zapraszamy od pn.-pt. 10-18, sob. 10-14 

www.msbioss.pl

Sprzedaż, naprawa, skup laptopów i tabletów
Tylko u nas fachowe doradztwo i sprawdzony, markowy sprzęt.

GWARANTUJEMY SATYSFAKCJĘ!

GABINET 
PSYCHOLOGICZNY

Ewa Walorska

pl. Wolności 9, pokój  419 (IV piętro) 

72-200 Nowogard • Tel.  799 461 030
www.psycholog-nowogard.manifo.com

Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Zawiadamiamy, że w Nowogardzie rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radców Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca Prawny Radosław Górski 
oraz Radca  Prawny Paweł Iwan. Kancelaria mieści się przy  
Pl. Wolności 9, budynek dawnego hotelu „Cisy”, pokój nr 8 (parter). 

Telefony do Kancelarii: 788-802-101, 694-403-733.

Czytaj s. 9

Czytaj s. 11, 12

s. 4s. 3 s. 4

Okradli 
parafię 

w Osinie

Spłonęło 
jej „życie”

Czy mniej 
zapłacimy 
za  śmieci?

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Czytaj s. 5

Czytaj s. 2

Sklep 
Ogrodniczy

„Mały Ogrodnik”
ul. Gen. Bema 40F

tel. 693 342 119

KWIACIARNIA
- KWIATY - WIEŃCE

- UPOMINKI
- DEKORACJE

OKOLICZNOŚCIOWE
Zapraszamy

pon.-pt. 9.00-17.00 • sob. 10.00-15.00
CENY KONKURENCYJNE

Zielarsko-Medyczny
ul. Gen. Bema 40E

ZDROWA ŻYWNOŚĆ
LEKI BEZ RECEPTY

KOSMETYKI

SKLEP

tel. 91 392 14 40

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

NNIIEEPPUUBBLLIICCZZNNAA  SSZZKKOOŁŁAA  
PPOOLLIICCEEAALLNNAA  

ogłasza nabór na kierunki: 

 opiekun medyczny (1 rok) 
 asystent osoby niepełnosprawnej (1 rok) 
 opiekun osoby starszej (2 lata) 
 technik informatyk (2 lata) 
 technik administracji (2 lata) 

 

informacja i zapisy 
Ul. Zielona 11, tel. 91 39 26 691 

www.zielona.mojaszkola.net 
 

Czytaj s. 6

7 czerwca 2013 r.
piątek od 9.00 - 10.00

 udzielane będą bezpłatne porady 
prawne  w redakcji 

ul. Boh. Warszawy 7A

Burmistrz „bez kontroli”
Czytaj s. 3

Nasza sonda

W rocznicę 
wyborów 
czerwcowych

Kto czy ta  
książki,  
żyje  
podwójnie!

(Dozwolone od lat 18)

Szykują 
rewolucję 
seksualną 
naszym  
dzieciom 

3 razy  
Komisarek

Boże Ciało 
w obiektywie 
DN
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Dziś mija dokładnie  24 rocznica wyborów,  4 czerwca 1989 roku, które po raz 
pierwszy w historii powojennej Polski były (prawie) demokratyczne.  Jak  zapa-
miętali  atmosferę tamtych dni,  pytaliśmy  w sondzie napotkanych nowogardzian.

Mirosław Miśkiewicz - Pamiętam ten czas i powiem panu redak-
torowi  więcej, że nawet byłem na tych wyborach, pamiętam też to, 
że uczestniczyło w nich bardzo dużo osób. Ale też wiem, że w tym 
okresie i  latach po wyborach, popełniono dużo  błędów, które spo-
wodowały upadek wielu zakładów pracy, w tym Państwowych Go-
spodarstw Rolnych. Jednak jest to data historyczna i trzeba o niej jak 
najbardziej pamiętać. 

Pan Michał -  Uczestniczyłem w tych wyborach i co mogę powie-
dzieć?, że wtedy było lepiej i zupełnie inaczej, bo teraz rządzi Unia, 
która chyba nas niedługo zniszczy?  Co do głosowania, to pamiętam 
ten wolny wybór, gdzie nareszcie można było głosować na kogo się 
chciało. Pamiętam również, jak Lech Wałęsa zaczął z innymi swoimi 
kolegami robotnikami strajki i te nowe rzeczy, które się działy. A te-
raz nic się nie dzieje? Co do tych pierwszych wyborów, to pamiętam 
zwłaszcza, wie pan, że ogarnęło mnie wtedy takie dziwne uczucie, że 
wreszcie mogłem głosować  tak, jak chciałem, oraz to, że nikt nade 
mną nie stał i nie mówił jak mam głosować. 

Dariusz Grygowski - Oczywiście, że pamiętam ten dzień. Głoso-
wałem wtedy w miejscowości Wierzbięcin, a mieszkałem w Sąpol-
nicy. Dlatego też musiałem jakoś dojechać do punktu wyborczego.  
Pamiętam jeszcze to, że w tym dniu było ogólne, wspólne poruszenie 
w narodzie, bo powstała wtedy właśnie jeszcze  raz „Solidarność”, a 
wraz z nią nowe, lepsze zmiany, których wszyscy przecież chcieliśmy. 
Pamiętam również to, że na te wybory wiozłem również mojego św. 
pamięci tatę. Co do frekwencji tych pierwszych wolnych wyborów, 
to była ona bardzo duża, a samo zaangażowanie oddających głos, 

bardzo odczuwalne. A dlaczego?  bo te wcześniejsze wybory były wszak bardziej z przymusu, niż nie-
przymuszonej woli.

Pan Jan - Oczywiście, że pamiętam te wybory i to głosowanie, bo 
przecież miałem już uprawnienia do głosowania. A jak je pamię-
tam? Powiem szczerze, że nieciekawie, bo wtedy myślałem, że jesz-
cze te wybory wygrają ponownie właśnie komuniści, mieli  przecież 
zapewnioną część mandatów.  Ale okazało się, że na szczęście ina-
czej, i nie wygrali ich już tak jednogłośnie. Mimo, że były to wybory 
jeszcze nie do końca w pełni wolne i demokratyczne, to odczuwałem 
mimo wszystko ogromną ulgę na sercu, bo byłem jednym z pierw-
szych, którzy tu w Nowogardzie zakładali Ruch Solidarności, który 
tworzył się w byłej” Krochmalni”. Co mogę jeszcze powiedzieć? Może to, że po tych pierwszych histo-
rycznych wyborach spodziewałem się, że będzie w naszym kraju inaczej, oraz lepiej, ale okazuje się, 
że jest nadal... cóż? -   nieciekawie. 

Krystyna Gradzik - Te wybory z przed lata były zupełnie inne 
aniżeli te dotychczasowe. Pamiętam, że były bardziej świadome i 
przemyślane oraz co tu mówić, bardziej się je przeżywało. Pamię-
tam także, że były tworzone chyba jakieś obwody wyborcze wiejsko-
-miejskie. A teraz?  Cóż, powiem panu, że człowiek tak naprawdę się 
obecnie zastanawia, czy ma w kolejnych wyborach  w ogóle uczestni-
czyć? Wtedy uczestniczyłam z chęcią  i zapamiętałam ten dzień, jako 
dość duże przeżycie i człowiek dość skrupulatnie podchodził do tego 
tematu i zarazem wyboru - miał w sobie szczególną dozę odpowie-

dzialności w związku z oddaniem głosu wyborczego. Ten czas był bardzo szczególny, a także zupełnie 
różniący się od tego, w którym teraz obecnie żyjemy. 

rozmawiał: Jarek Bzowy 

Byłeś świadkiem  ciekawego zdarzenia, wykonałeś 
oryginalne zdjęcia, jesteś w posiadaniu interesujących 

wiadomości?  Zadzwoń lub napisz do nas o każdej porze. 

Tel. 513 088 309
e-mail: poligraf@post.pl 

Kronika  
policyjnaNasza  sonda

27.05.2013 r. 
Godz. 11.50 Nietrzeźwy ro-

werzysta na ul. Rzeszowskie-
go. 

Godz. 13.50 Próba kradzieży 
lalki ze sklepu przy ul. 3 Maja.

28.05.2013 r. 
Godz. 12.20 Kradzież tablicy 

rejestracyjnej z motocykla na 
ul. 3 Maja. 

Godz. 16.50 Obraza miejsca 
przeznaczonego do publicz-
nego wykonywania obrzędów 
religijnych na terenie Kościo-
ła WNMP w Nowogardzie. 

Godz. 17.20 Znalezienie 
portfela na drodze do miejsco-
wości Bodzęcin. 

29.05.2013 r. 
Godz. 15.10 Powiadomienie 

o kradzieży elementów torowi-
ska przy ul. Nadtorowej. 

Godz. 18.15 Kolizja drogowa 
na ul. Wyszyńskiego. 

Godz. 20.40 Znalezienie 
portfela przed restauracją Ka-
mena. 

Godz. 22.00 Kradzież z wła-
maniem do autobusu na ul. 3 
Maja.

Godz. 23.50 Nietrzeźwy kie-
rujący skuterem na ul. Boh. 
Warszawy. 

31.05.2013 r. 
Godz. 11.50 Kolizja drogowa 

w miejscowości Kościuszki. 
Godz. 12.10 Kolizja drogowa 

na Placu Wolności. 
Godz. 15.30 Zgłoszenie kra-

dzieży wykaszarki spalinowej 
w miejscowości Ostrzyca. 

01.06.2013 r. 
Godz. 10.50 Powiadomie-

nie o kradzieży pokrywy stu-
dzienki kanalizacyjnej na ul. 
Młynarskiej. 

Godz. 20.00 Nietrzeźwy ro-
werzysta na ul. Poniatowskie-
go. 

Godz. 20.00 Nietrzeźwa ro-
werzystka na ul. Poniatow-
skiego. 

02.06.2013 r. 
Godz. 14.30 Kradzież z wła-

maniem na terenie plebani w 
miejscowości Osina. 

Godz. 21.00 Kradzież rusz-
towania na ul. Kowalskiej.

Godz. 22.40 Powiadomienie 
o palącej się altanie na ul. 15 
Lutego.

KP Nowogard

Pomóżmy sobie!
•	 Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie oraz ławę po-

kojową i TV tel.782 556 716
•	 Przyjmę fotel do biurka, informacja tel. 504 874 397 lub 

pod nr tel. red. 91 22 165 
•	 Przyjmę narożnik pokojowy oraz dziecięcy fotelik samo-

chodowy tel.516 648-561 
•	 Przyjmę  używaną pralkę oraz komputer PC i dywany 

tel.512 174 371 

•	 Przyjmę tapczan dwuosobowy do spania tel. 514 466 037 
•	 Oddam w dobre ręce wilczura - pies jest przyjazny i ma 

ok.3 lata - tel.795 911 886 
•	 Przyjmę meble kuchenne i meblościankę pokojową tel. 

669 517 964 lub 91 39 107 62
•	 Przyjmę meble kuchenne, lodówkę, pralkę i meblościankę 

pokojową, tel. 797 158 960
•	 Przyjmę lodówkę w stanie dobrym tel. 725536022

 Krystyna Kostrubiec, lat: 55, zmarła: 29.05.2013 r., pogrzeb od-
był się: 01.06.2013 r., na cmentarzu w Nowogardzie.

Janina Grabarek, lat: 92, zmarła: 01.06.2013 r., pogrzeb odbę-
dzie się: 04.06.2013 r., o godz. 14:00  na cmentarzu w Nowogardzie.

Eugeniusz Błaszczyk, lat: 78, zmarł: 02.06.2013 r., pogrzeb od-
będzie się: 04.06.2013 r., o godz. 16:00  na cmentarzu w Nowogar-
dzie.

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
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PROMOCJA 
LETNIA

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL 

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport 
Sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

Ogrodzenia,
brukarstwo, 

ogrody, trawniki
www.trawnikizrolki.com.pl

tel. 669 342 893

Uwaga dzieci
Zarząd Koła PZW Tęczak

organizuje otwarte zawody 
wędkarskie dla dzieci 

w wieku do lat 14 
Zawody odbędą się 
16 czerwca 2013 r. 

Zapisy przy restauracji 
Neptun w dniu zawodów 

od godz. 8.30-9.00
Uczestnik zawodów 

obowiązkowo musi posiadać 
siatkę do  złowionych ryb.

Zarząd Koła

Komisja Rewizyjna (ponownie) w rękach koalicji 

Burmistrz „bez kontroli” 
Ponoć nadzieja umiera ostatnia. Tak też było i tym razem. Wbrew powszechnie panującym obyczajom i oczekiwaniom radnych opozy-
cji, Komisją Rewizyjną w Radzie Miejskiej w Nowogardzie, będzie kierowała koalicja. 

Przypomnijmy, że po śmier-
ci śp. Romana Saniuka, radne-
go SLD, w Komisji Rewizyj-
nej (KR), której głównym za-
daniem jest funkcja kontrol-
na wobec burmistrza i Urzę-
du Miejskiego, powstał wakat. 
Zmarły radny był też jedno-
cześnie przewodniczącym Ko-
misji. 

W porządku obrad ostatniej 
sesji Rady Miejskiej znalazły 
się zatem dwa projekty uchwał 
umożliwiających uzupełnienie 
składu komisji i wybór nowe-
go przewodniczącego. 

Koalicja zaproponowała na 
członka KR, Jacka Rafińskie-
go (SLD), który zajął w ra-
dzie miejsce po śp. R. Saniuku. 
Wniosek został przyjęty więk-
szością głosów. 

Emocje na sali obrad wzro-
sły, gdy przyszedł czas na wy-
bór przewodniczącego Ko-

misji. A. Bielida (SLD) zgłosił 
kandydaturę Marcina Wolne-
go, swojego kolegi partyjne-
go i przewodniczącego Klu-
bu Radnych Lewicy w Radzie. 
Opozycja postanowiła nie zo-
stawać w tyle i zawalczyć o fo-
tel przewodniczącego, wskazu-
jąc jako kandydata na to stano-
wisko radnego Michała Wiatra 
(Wspólny Nowogard). 

- Przypominam, że w każdym 
szanującym się samorządzie lo-
kalnym, przewodniczącym Ko-
misji Rewizyjnej, której głów-
nym zadaniem jest „patrzenie 
władzy na ręce”, jest radny z 
opozycji. Trudno sobie bowiem 
wyobrazić, że członek obozu 
rządzącego, będzie tą rolę pełnił 
w sposób zgodny z oczekiwania-
mi – uzasadniał kandydaturę 
Wiatra, jego klubowy kolega, 
Rafał Szpilkowski.

Te argumenty jednak rad-

nych koalicji nie przekona-
ły. Przynajmniej większości z 
nich. Za kandydaturą M. Wol-
nego zagłosowało 10 radnych. 
7 było przeciw, 1 wstrzymał 
się od głosu. Michała Wia-
tra, w roli przewodniczące-
go, widziało 8 radnych (w tym 
dwóch z koalicyjnego bloku – 
M. Bociarski z PSL i Cezary 
Marcinkowski z PO). Przeciw 
tej kandydaturze było 6 rad-
nych, a 3 wstrzymało się od 
głosu. 

Tym samy Komisja Rewizyj-
na nadal pozostanie „w rękach 
koalicji”. Ta, od dwóch lata 
buduje widać, „innowacyjne 
standardy” demokratycznego 
państwa. 

Dla porządku podajemy 
skład KR: M. Wolny (SLD), Ja-
cek Rafiński (SLD), Rafał Paś-
ko (PSL), Paweł Kolanek (PSL) 
i Michał Wiatr (WN). Warto, 

by listę tych nazwisk uaktual-
niono także na witrynie Urzę-
du Miejskiego, według któ-

rej, zmarły radny nadal pełni 
funkcję szefa komisji...

Marcin Simiński 

Odbędzie się sesja nadzwyczajna 

Czy zapłacimy mniej za śmieci? 
W miniony piątek, grupa siedmiu radnych, złożyła w ratuszu wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Głównym tematem obrad mają 
być stawki cen za śmieci, które wywołują masowy sprzeciw mieszkańców gminy. Zgodnie z przepisami, sesja musi się odbyć najpóźniej 
do przyszłego poniedziałku. 

Pod wnioskiem podpisali się 
radni WN (Tomasz Szafran, 
Rafał Szpilkowski, Bogumił 
Gała, Michał Wiatr i Andrzej 
Kania) oraz Marek Krzywania 
(Nowogardzkie Forum Samo-
rządowe) i Marcin Nieradka 
(radny niezależny), czyli cała 
opozycja w Radzie. 

W poniedziałek, z samego 
rana, radni dołączyli do wnio-
sku dwa projekty uchwał. Je-
den w sprawie metod ustale-
nia opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalny-
mi, a drugi dotyczący stawek 
za odbiór śmieci. Radni wno-
szą, aby do przyjętego podzia-
łu gospodarstw domowych na 
małe, średnie i duże, na pod-
stawie którego naliczane by-
łyby opłaty za śmieci, dodać 
jeszcze jedną  pozycję – gospo-
darstwa jednoosobowe. Chcą 
również zmiany uchwalonych 
wcześniej opłat za odbiór od-
padów. Według zaproponowa-
nego projektu osoba zamiesz-
kująca samotnie, za śmieci nie-

segregowane zapłaciłaby 20 
zł, a segregowane 12 (teraz 35 
i 27 zł), w przypadku rodzin 
2-osobowych stawki te wyno-
siłby kolejno 27 i 17 zł (35 i 27 
zł). Średnie gospodarstwa (3-5 
osób) miałby płacić 40 zł lub 
27 zł (teraz 53 lub 41 zł). Dla 
dużych gospodarstw  (6 i wię-
cej osób) stawka wynosiłaby 53 
i 38 zł (teraz 65 lub 50 zł). 

Radni, w rozmowie z DN, 
poinformowali, że zdecydo-
wali się na zwołanie sesji nad-
zwyczajnej, ponieważ pod-
czas ubiegłotygodniowych ob-
rad, w programie nie znalazł 
się punkt dotyczący złożonego 
kilka dni wcześniej protestu, 
popartego przez 800 osób, wo-
bec uchwalonych w grudniu 
ub. roku przez koalicję stawek, 
za gospodarowanie odpadami. 

Musieliśmy to zrobić, gdyż 
na ostatniej sesji burmistrz Ro-
bert Czapla nie wykazał żadne-
go zainteresowania protestem i 
złożonymi pod nim podpisami 
mieszkańców. Stwierdził jedy-

nie, że sprawą tą zajmie się ze-
spół urzędników, który przygo-
towywał od strony merytorycz-
nej pakiet uchwał śmieciowych. 
Nie pozwolimy burmistrzowi 
uniknąć  w ten sposób odpowie-
dzialności. Tym bardziej, że po 
rozmowach z ludźmi wiem, że 
oczekują oni od nas takiej re-
akcji. Burmistrz, który podwyż-
sza sobie pensję, nie może ciągle 
szukać pieniędzy w kieszeniach 
mieszkańców  – mówi  Marcin 
Nieradka, radny z grupy wnio-
skującej o zwołanie sesji nad-
zwyczajnej. 

Urząd zapowiada, że jeśli za-
proponowane projekty zostaną 
przyjęte przez radę, spowodu-
je to konieczność dokonania 
zmian w już przyjętych uchwa-
łach regulujących kwestie go-
spodarki odpadami na terenie 
gminy Nowogard. - Jeśli uchy-
limy przyjęte wcześniej przepi-
sy dotyczące metod naliczania 
i wysokości  stawek za odbiór 
odpadów, czekają nas zmiany 
w kolejnych uchwałach m.in. 

tej dotyczącej wzoru deklaracji, 
jaką mieszkańcy składają od 
kilku tygodni w ZBK – mówił 
wczoraj  rano, wiceburmistrz 
Damian Simiński, zastrzega-
jąc, że nie zdążył jeszcze zapo-
znać się z propozycjami rad-
nych opozycji. 

Zgodnie z przepisami, se-
sję nadzwyczajną, na wniosek 
¼ składu ustawowego, składu 
osobowego rady, w przeciągu 
7 dni od daty złożenia wniosku 

zwołuje przewodniczący RM. 
To oznacza, że musi się ona 
odbyć najpóźniej do przyszłe-
go poniedziałku. 

Warto dodać, że ostatnia, 
zwołana w trybie nadzwyczaj-
nym sesja, odbyła się w po-
przedniej kadencji Rady Miej-
skiej. W tej, to pierwsza taka 
sytuacja. 

Marcin Simiński 

Radni opozycji składają własne projekty „Uchwał śmieciowych”
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Pożar altanki na ogrodach działkowych w Nowogardzie

Komu przeszkadzał domek?
W niedzielę (2 czerwca) na terenie ogrodów działkowych przy ul. 15 lutego, po godzinie 22:00 został zgłoszony pożar altanki. W akcji 
gaśniczej udział brały dwa zastępy, po ponad dwu godzinnej walce z żywiołem, udało się opanować sytuację. Przypuszczalna przyczyna 
wzniecenia ognia pozostaje nieznana.

W niedzielę, dokładnie o go-
dzinie 22:29 do straży pożar-
nej wpłynęło zgłoszenie od dy-
żurnego komisariatu policji o 
pożarze altanki na ogrodach 
działkowych przy ul. 15 lutego. 
Na miejscu zdarzenia praco-
wały dwa zastępy, jeden z No-
wogardu oraz z Ostrzycy. Po 2 
godzinach i 22 minutach ogień 
został dogaszony i zabezpie-
czono teren. Strażacy znajdu-
jący się na miejscu pożaru, nie 
byli w stanie stwierdzić przy-
puszczalnych przyczyn wznie-

cenia ognia, zatem na tą chwi-
lę pozostają one nieznane. Na-
stępnego dnia udaliśmy się na 
działkę, na której znajduje się 
spalona altanka. Na miejscu 
zastaliśmy właścicielkę, któ-
ra wciąż jest w głębokim szo-
ku i z trudem opowiada o ca-
łej sytuacji. Dla ofiary pożaru, 
to ciężkie chwile. Żal patrzeć, 
naprawdę nie wiem co powie-
dzieć i co teraz zrobić... Mam 
chorego męża, więc ciężko mi 
liczyć na pomoc, będę musiała 
jakoś sama się z tym uporać... - 

mówi poruszona właścicielka 
działki, która chciała zachować 
anonimowość… Teraz przed 
naszą rozmówczynią dużo pra-
cy przy usuwaniu szkód, a naj-
gorsze jest to, że nie wiadomo 
co, tak na dobrą sprawę, mogło 
być przyczyną pożaru. Pozo-
staje wierzyć, że „oaza spoko-
ju” właścicielki, szybko powró-
ci do właściwego stanu, a przy-
czyny lub ewentualni sprawcy, 
zostaną wykryci i ukarani. 

KR

Pozostałości altanki która w niedziele w nocy uległa spaleniu

To nie koniec „walki” z norkami

Władza zniechęca, mieszkańcy nie odpuszczają 
Przewodniczący Rady Miejskiej, Antoni Bielida (SLD), odmówił  włączenia do programu sesji wniosku, podjęcia uchwały w sprawie 
„Planu Zagospodarowania przestrzennego dla Ostrzycy”, pod którym swoje podpisy złożyło niemal 400 mieszkańców. Tym samym 
obywatelska inicjatywa, skupiająca osoby przeciwne budowie ferm norek w tym obszarze, trafiła do „ratuszowego kosza” - przynaj-
mniej na razie, bo mieszkańcy nie zamierzają składać broni i grupują nowe szeregi. Walka z norkami trwa nadal. 

Wniosek, w którym miesz-
kańcy Ostrzycy domagają się 
uchwalenia planu urbanistycz-
nego, który w przyszłości za-
blokuje powstawania w tym 
obszarze zakładów futrzar-
skich,  został złożony ponad 
dwa miesiące temu.  Od tam-
tego czasu zapadła cisza, a wła-
dza udawała, że sprawy nie 
ma. Tak było do ostatniej se-
sji Rady Miejskiej, która odby-
ła się w minionym tygodniu, w 
środę. O los wniosku  dopyty-
wał radny Michał Wiatr. - Co 
dzieje się z wnioskiem dotyczą-
cym uchwalenia Planu Prze-
strzennego dla Ostrzycy, który 
złożyli mieszkańcy wsi – dopy-
tywał radny. 

-  Zgodnie z przepisami 
mieszkańcy nie mają upraw-
nień do podejmowania inicja-
tywy uchwałodawczej w kwestii 
uchwalania planów przestrzen-
nych – odpowiedział krótko 
Antoni Bielida, po czym dodał: 
Uchwała taka może być podję-
ta na wniosek radnych lub bur-
mistrza. 

Odpowiedź o takim samym 
„przesłaniu”, tyle że rozbudo-
waną o konkretne paragrafy z 
ustawy, przewodniczący wysłał 
również pismem (datowanym 
na dzień 22 maja, a wysłane w 

dzień sesji, 29 maja) do sołtysa 
Ostrzycy, Dariusza Olejnika, 
który stał na czele grupy ini-
cjatywnej sprzeciwiającej się 
od samego początku budowie 
ferm norek w pobliżu wsi. Ten 
jednak dopiero na sesji dowie-
dział się, jakie jest stanowisko 
Przewodniczącego Bielidy. Pi-
smo w tej sprawie dotarło do 
domu sołtysa dopiero w piątek, 
dwa dni po obradach. 

„Walka” trwa nadal...
Ostrzyca broni nie zamierza 

jednak składać.  Wieś dołączy-
ła do  akcji zbierania podpisów 
przeciw budowie  ferm norek 
na terenie gminy Nowogard, 
tym razem mających powstać 
koło Glicka i Sikorek. - Łącznie 
z podpisami zebranymi wcze-
śniej w Ostrzycy, mamy już po-
nad 1400 podpisów i zbieramy 
je nadal.  Nie pozwolimy, aby 
nasza gmina stała się zagłębiem 
norkowym. Na naszym terenie 
funkcjonuje już i tak sporo tych 
zakładów – mówi sołtys Glic-
ka, i Przewodniczący Powia-
towej Rady Izb Rolniczych, 
Zbigniew Luter, który obok 
,wspólnie z sołtysami Ostrzycy 
i Sikorek, zbiera podpisy pod 
protestem. 

Inicjatywę mieszkańców 
wsparła także grupa kilku rad-

nych PSL i WN. Złożyli oni 
na ostatniej sesji RM, wniosek 
o  przystąpienie do prac nad 
uchwaleniem planów prze-
strzennych zakazujących bu-
dowy tego typu zakładów w 
obrębie trzech protestujących 
sołectw. 

Czy tym razem sprawa sta-
nie na sesji? Wydaje się, że nie 
ma ku temu przeciwwskazań, 
przynajmniej w świetle przy-
woływanych przez A. Bielidę 
przepisów prawnych – wszak 
tym razem wniosek  w tym 
temacie złożyli radni, a nie 
mieszkańcy. 

Marcin Simiński 

Na zdjęciu, od lewej Dariusz Olejnik, sołtys Ostrzycy i Zbigniew Luter, soł-
tys Glicka, podczas środowej sesji Rady Miejskiej

Okradli parafię w Osinie 
Jak dowiedziała się redakcja DN, w minioną niedzielę, okradziono parafię w 
Osinie. 

Z domu parafialnego skra-
dziono gotówkę w kwocie 3,5 
tys. złotych. O zniknięciu pie-
niędzy poinformował policję 
jeden z duchownych. Na razie 
jednak nie wiadomo kim byli 
sprawcy. 

- Policja prowadzi postępo-
wanie w tej sprawie – mówi Ju-

lita Filipczuk, rzecznik praso-
wy policji. 

Nie udało nam się wczoraj 
skontaktować z proboszczem 
Kościoła pw. Niepokalanego 
Poczęcia NMP w Osinie, ks. Je-
rzym Labudą. Przez cały dzień 
w domu parafialnym, nikt nie 
podnosił słuchawki. Włączała 

się tylko automatyczna sekre-
tarka. 

Z nieoficjalnych informacji, 
jakie docierały wczoraj do DN 
wynika, że skradzione pienią-
dze miały być  przeznaczone 
na wydatki związane z trwają-
cą odbudową kościoła filialne-
go w Węgorzycach.           MS
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Wszystkim, którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze

śp. Zygmunta  
Kowalskiego

serdeczne podziękowania
składa żona

Caritas informuje 
Zespół Caritas przy parafii pw. WNMP infor-

muje, że w dniu 7 czerwca (piątek), w siedzi-
bie organizacji przy ul. 700 Lecia (w podwór-
ku ZBK), od godz. 10:00 odbędzie się wydaw-
ka żywności.  Uwaga – opróżnianie magazynu. 
Zapraszamy tych, którzy jeszcze nie korzystali z 
pomocy. 

Caritas przy parafii  pw. WNMP 

Rozpoczął  się Tydzień Czytania Dzieciom  

Kto czy ta książki,  
żyje podwójnie!
W poniedziałek, w Bibliotece Miejskiej w Nowogardzie, rozpoczął się cykl spo-
tkań dla dzieci w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom. Akcja 
zakończy się 7 czerwca. 

W akcji uczestniczyć będą 
dzieci z nowogardzkich szkół 
podstawowych, z zaprosze-
ni goście będą czytali zna-
ną literaturę dziecięcą. Pierw-
szym gościem, którego  wraz 
ze zgromadzonymi dziećmi 

powitała dyrektor nowogardz-
kiej biblioteki pani Zofia Pi-
larz  była pani Anna Sikorska 
bibliotekarka z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Nowo-
gardzie, która  osobiście czytała 
dzieciom książkę pt.”Koniczyna 

pana Floriana” autorstwa He-
leny Bechlerowej. Wśród na-
stępnych czytających gości, 
będą jeszcze między innymi 
panie bibliotekarki z innych 
nowogardzkich szkół.

Jarek Bzowy 

Podczas czytania wszystkie dzieci  słuchały z uwagą

Tydzień Czytania Książek rozpoczęty

Anna Sikorska i jej wybrana książka do prezentacji

Wyjaśnienie  
w sprawie 
remontu 
drogi

W poprzednim nume-
rze DN, w artykule pt. „Dro-
gę naprawi PRD Nowogard”, 
wkradła się nieścisłość. Otóż 
omawiana modernizacja na-
wierzchni drogi powiatowej 
będzie miała miejsce na od-
cinku od Miętna do skrzyżo-
wania przy byłej rozlewni mle-
ka, w kierunku Orzechowa, a 
nie jak napisaliśmy  od Nowo-
gardu do Miętna – zgodnie z 
tym jak pokazujemy na załą-
czonej obok mapie. 

Nieścisłość ta wyniknęła z 
nieprecyzyjnie podanych nam 
informacji. 

Red. 
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Skandal ukryty przed rodzicami - (artykuł dozwolony od lat 18)

Szykują rewolucję seksualną naszym dzieciom 
W ubiegły piątek przeprowadzono przed Kuratoriami, w miastach wojewódzkich kraju, protest przeciwko szykowanym w tajemnicy 
przed rodzicami zmianom w programie edukacyjnym, zmierzającym do objęcia tzw. uświadamianiem seksualnym już czterolatków! 
Protest przed Kuratorium w Szczecinie organizowali i przeprowadzili nowogardzcy działacze Prawicy Rzeczypospolitej.

Czterolatkom należy wpajać 
masturbację… 

Gdy poczytamy w jakim kierun-
ku zmierzają inicjatorzy zmian w 
programie edukacji seksualnej (w 
tym MEN), to słowo szok, nie od-
daje w pełni co może poczuć od-
powiedzialny dorosły człowiek, a 
zwłaszcza ojciec czy matka. Na-
sze dzieci zamierza się poddać 
bowiem procesowi edukacyjne-
mu, którego inaczej jak skrajnie 
permisywną demoralizacją  i wy-
paczaniem nazwać nie można. 
22 kwietnia 2013 roku odbyła się 
konferencja „Standardy eduka-
cji seksualnej w Europie”, zorga-
nizowana przez WHO do spółki z 
MEN, MZ i Fundacją sieci klinik 
aborcyjnych Planned Parentho-
od. Przedstawiono na niej zestaw 
wskazówek gwarantujących de-
moralizację człowieka już od mo-
mentu urodzenia.

W materiałach konferencyjnych 
znajduje się kilkunasto-stronni-
cowa tabela opisująca uzyskanie 
pożądanych zachowań u dzieci w 
różnych grupach wiekowych czy-
tamy tam m.in.. 

- noworodkom, niemowlętom i 
dzieciom do 4 roku życia, należy 
wpajać „masturbację we wczesnym 
dzieciństwie”, nie mówić o mamie 
i tacie, ale o tym, że są „różne ro-
dzaje związków”, jak również przy-
gotowywać dzieci do dokonywania 
aborcji gdy będą starsze, poprzez 
wyrabianie postawy „Moje ciało 
należy do mnie” oraz mówi się im, 
że mają płeć nie tylko „biologicz-
ną”, ale również „społeczno-kultu-
rową”.

4-6 latki definitywnie nie mogą 
już mieć poczucia wstydu, bo dla 
nich „uczucia seksualne (...) - po-
winny być to uczucia pozytywne”,

6-9 latki mają już sobie radzić „z 
obrazem seksu w mediach”,

9-12 latki mogą określać swoją 
„orientację płciową” , 

12-15 latek ma realizować swoją 
seksualność nawet, jeśli miałoby to 
oznaczać konflikt „ze sprzecznymi 
osobistymi (wewnętrznymi) nor-
mami i wartościami (...)”, 

powyżej 15 roku życia należy 
wymóc na dziecku zmianę „możli-
wych negatywnych odczuć, odrazy 
i nienawiści wobec homoseksuali-
zmu”. Rozdział „Psychoseksualny 
rozwój dzieci” dodaje ponadto, że 
w wieku 16-18 lat mają mieć miej-
sce stosunki seksualne (...) i w koń-
cu seks oralny i czasami analny”.

To nie są niestety cytaty z bro-
szury dewiatów i odmieńców sek-
sualnych, to założenia nad którymi 
pracuje polski MEN!

Posyłać dzieci na lekcje zakła-
dania prezerwatywy....

Pomysły MEN i środowisk de-
wiatów seksualnych skupionych 
w organizacjach opłacanych przez 
międzynarodówkę światowych 
gorszycieli, budzą sprzeciw nie 
tylko tzw. tradycjonalistów, ale 
wszystkich zdrowo myślących lu-
dzi. Oto fragmenty tekstu, jaki 
ukazał się w ostatnim czasie w 
„Rzeczpospolitej”:

...Zwolennicy wprowadzenia 
obowiązkowej edukacji seksual-
nej chcą, by rodzice musieli posyłać 
dzieci na lekcje zakładania prezer-
watyw, a szkoły płaciły za to z pu-
blicznych pieniędzy...

Nowa zabawka jest krągła i mię-
ciutka. Przyjemnie ugniata się ją 
w dłoni. Plusz w kolorze cieliste-
go beżu, bladoróżowe wypustki i 
akcent krwistej czerwieni. Dopie-
ro bardziej uważne spojrzenie nie 
pozostawia wątpliwości: to nie jest 
Teddy Bear. Żadna tam nowa wer-
sja wiekowego Kubusia Puchat-
ka czy Misia Paddingtona. Współ-
czesna zabawka, to penis w stanie 
wzwodu. W komplecie – z lekko 
rozchyloną pochwą.

Dwa lata temu seksedukatorzy 
z władz oświatowych Bazylei, ta-
kie właśnie zabawki próbowali do-
starczyć do przedszkoli. „Dzieci 
mają nauczyć się rozróżniać męskie 
i żeńskie organy płciowe, wiedzieć, 
jak płodzi się dziecko i jak wyglą-
da poród, zrozumieć, że dotyk czę-
ści ciała może wywoływać także 
namiętność” – uzasadniał decyzję 
tamtejszy dyrektor ds. przedszkoli. 
Jednak widok „sympatycznych plu-
szaków” z tzw. sex-boxów (były w 
nich również filmy instruktażowe), 
podziałał na szwajcarskich rodzi-
ców otrzeźwiająco. Masowo zapro-
testowali, co po kilku miesiącach 
przyniosło skutek. Władze z pomy-
słu na nowe przytulanki się wyco-
fały.

W Polsce edukacja seksualna do-
piero zaczyna swoją ofensywę. Ale 
od kilku lat ostrej krytyce podda-
wany jest szkolny przedmiot wy-
chowanie do życia w rodzinie. I tak 
się składa, że głosom krytyki to-
warzyszą postulaty, by zastąpić go 
edukacją seksualną.

Wanda Nowicka, wicemarszałek 
Sejmu, kolejny raz złożyła projekt 
ustawy, który zakłada obowiązko-
wą seksedukację od pierwszej kla-
sy szkoły podstawowej. „Jest to dla 
nas kwestia fundamentalna, bo od-
powiada na pytanie, w jakim pań-
stwie chcemy żyć – nowoczesnym 
czy konserwatywnym/zaścianko-
wym...” – wyjaśnia Nowicka.

By ta wizja mogła się zrealizo-
wać, tworzonych jest coraz więcej 
organizacji, które stawiają sobie je-
den cel: edukację seksualną dzieci i 
młodzieży. Grupa Edukatorów Sek-
sualnych Ponton należy do najstar-
szych. Od jedenastu lat działa w 
Warszawie przy kierowanej przez 
Nowicką, Federacji na rzecz Kobiet 
i Planowania Rodziny. „Jesteśmy 
nieformalną grupą wolontariuszek 
i wolontariuszy” - przedstawiają się 
na stronach internetowych specjali-
ści Nowickiej od seksedukacji.

Aleksandra Józefowska ukoń-
czyła pedagogikę na UW, a oprócz 
tego na Gender Studies (studia nad 
kulturową i społeczną tożsamością 
płci) obroniła pracę z seksualności 
figury matki w wybranych tekstach 
kultury. Anka Grzywacz poza Pon-
tonem pracuje jako sekretarz wyko-
nawcza w Sekretariacie Międzyna-
rodowym Sojuszu Lewicy Demo-
kratycznej. ….

Alina Synakiewicz, odkąd pa-
mięta, jest feministką. Pisze: „Prze-
łomem w kształtowaniu mojego 
światopoglądu była lektura »Ko-
biety wyzwolonej?« Danuty Sękal-
skiej, po którą sięgnęłam w ósmej 
klasie podstawówki, myśląc, że bę-
dzie to książka o... seksie, a trakto-
wała ona o historii ruchu kobiecego 
w Stanach Zjednoczonych”. 

Paulina Wawrzyńczyk, polonist-
ka, angażuje się z kolei politycznie 
w Ruchu Palikota.

Wolontariuszki – oprócz gorli-
wego zapewniania, jak bliska jest 
im edukacja seksualna młodzie-
ży – opowiadają o sobie z głębią, 
która konkurować może tylko z 
wyznaniami kandydatek do ty-
tułu miss na konkursie piękności. 
„W wolnym czasie uwielbiam spo-
tykać się z przyjaciółmi, zaczyty-
wać się dobrą literaturą, oglądać 
filmy, podróżować po świecie i pro-
wadzić samochód – jestem pasjo-
natką motoryzacji”. „W przyszłości 
chciałabym zajmować się psycho-
terapią. Bardzo lubię teatr, dobrą 
książkę i Shayne’a Warda”. „W wol-
nych chwilach słucham muzyki – 
od rocka do elektroniki w zależno-

ści od nastroju, pochłaniam kolejne 
książki, oglądam zaległe pozycje fil-
mowe i serialowe albo relaksuję się, 
tworząc biżuterię”.

Milczenie nie zawsze jest zlo-
tem

W powszechnym społecznym 
zniechęceniu, jakie wywołuje lek-
ceważenie postulatów społecznych 
przez władze, wielu z nas oduczyło 
się protestować i zabiegać o prawa 
przysługujące przecież suwereno-
wi. Warto jednak pamiętać, że to 
z woli wyborców i z ich manda-
tu każda władza wynosi prawo do 
działań. Niczyje osobiste zapatry-
wania i poglądy, nawet jak się peł-
ni najwyższe funkcje takiego man-
datu nie dają. Niestety kacykom i 
różnego szczebla od funkcji rzą-
dowych po samorządowe, wydaje 
się zbyt często inaczej. Dlatego nie 
tylko warto, ale koniecznie trzeba 
wyrazić swój sprzeciw, gdy zagro-
żone przez nieodpowiedzialność 
są dobra najwyższe. Zmiany w za-
kresie edukacji seksualnej przy-
gotowywane są skrycie – to stała 
technika dewiatów jakby przeczu-
wających, że większość obywateli, 
zwłaszcza rodzice, nie wyrażą ni-
gdy zgody na demoralizację swo-
ich dzieci. 

Nie godzimy się, aby nasze dzie-
ci poddawano niezgodnym z natu-
rą, rozumem i przyzwoitością za-
biegom edukacyjnym- mówi DN, 
główny organizator piątkowego 
protestu przed zachodniopomor-
skim kuratorium, Paweł Słom-
ski - chcemy nagłaśniając sprawę 
rozważanych przez MEN zagad-
nień, aby rodzice dowiedzieli się w 
porę o tym, co szykują nasze wła-
dze oświatowe - kończy nasz roz-
mówca.

I jeszcze na koniec
 Efektem wprowadzania takiej 

tematyki i to w takiej postaci, bę-
dzie rozbudzanie przedwczesne-
go zainteresowania seksem. I de-
wiacja osobowościowa dzieci i 
młodzieży. Doświadczenia kra-
jów, (jeszcze nielicznych) w któ-

rych taki typ edukacji- tzw. typu 
B - jest prowadzony, pokazuje tak-
że negatywne skutki zdrowotne - 
coraz więcej ciąż nieletnich (niby 
temu edukacja ma rzekomo zapo-
biegać), coraz więcej aborcji, co-
raz więcej chorób wenerycznych u 
nieletnich. A długofalowym skut-
kiem rozbudzania u dzieci obsesji 
na punkcie seksu, będzie dążenie 
do prawnego zapewnienia „wol-
ności ekspresji seksualnej” dzie-
ci - czytaj - legalizacji pedofilii. 
Trzeba też dodać, że nie jest tak, 
że w Polsce edukacja seksualna 
nie jest prowadzona. W szkołach 
realizuje się od lat tzw. typ A edu-
kacji, w ramach przygotowywania 
do życia w rodzinie, a dotychczas 
obowiązujące podręczniki w tym 
zakresie, nie budziły ani  zastrze-
żeń rodziców, ani specjalistów. 
Podręczniki te to np. „Wędrując 
ku dorosłości” który funkcjonu-
je w wychowaniu szkolnym od 15 
lat. Mamy skuteczne i sprawdzone 
metody wychowania dzieci do od-
powiedzialności, również płciowej 
i życia w rodzinie. I zdrowej i od-
powiedniej do wieku i dojrzałości 
wiedzy nie brakuje.

I to stało się przedmiotem ata-
ku lobby homoseksualnych dewia-
tów, których nasze Ministerstwo 
wbrew zdrowej logice wysłuchuje 
i nagina do jego oczekiwań spra-
wy dla nas najważniejsze, czyli do-
bro naszych dzieci. I na koniec, ku 
przestrodze lekceważących zagro-
żenie pewien obrazek z Niemiec – 
w szkołach gdzie wprowadzono już 
edukację Gender – 12 letnia dziew-
czynka musi w ramach realizacji 
programu uczyć się nakładać na 
sztucznego penisa prezerwatywy o 
różnych smakach, a potem je lizać, 
aby umieć rozróżniać te smaki..... 
rodzice nie mają prawa  sprzeci-
wu, lekcje obowiązkowe, za odmo-
wę uczestnictwa dzieci, rodzicom 
grozi kara, więzienie. Chcesz tego 
dla swojej Kasi, Ani czy Grzesia... 
Wiadomo, że nie, dlatego krzycz 
póki pora.

Opracował: Marek Słomski

Protest przed szczecińskim Kuratorium
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Rodzinnie  w Przedszkolu nr 4
DZIEŃ MAMY I TATY

24 maja 2013 r., w Przed-
szkolu nr 4 odbyła się uro-
czystość z okazji Dnia Mamy 
i Taty na którą przedszkolaki 
zaprosili najbliższe i najważ-
niejsze osoby w swoim życiu – 
swoich rodziców.

 Na początku wszystkich 
przybyłych gości przywita-
ła pani dyrektor mgr Elż-
bieta Majchrzak.  Uroczy-
stość rozpoczęła się częścią 
artystyczną przygotowaną 
przez wszystkie grupy wie-
kowe w pięknie udekorowa-

nym ogrodzie przedszkol-
nym. Wszyscy odświętnie  
ubrani zrobili na rodzicach 
ogromne wrażenie. Dzie-
ci  zaprezentowały wiersze i 
piosenki, oraz tańce w któ-
rych wyraziły swoją miłość   
i wdzięczność, za dobroć i 
cierpliwość, za serce mamy 
i taty, które tak wiele rozu-
mie i tak wspaniale wyba-
cza. Przedszkolaki stworzyli 
serdeczną i miłą atmosferę. 
Po części artystycznej rodzi-
ce otrzymali od swoich po-

ciech upominki przez nie 
wykonane i udali się na po-
częstunek na którym moż-
na było skosztować przy-
smaków z grilla, grochów-
ki, waty cukrowej, ciasta, a 
także można było spróbo-
wać szczęścia podczas lote-
rii fantowej, oraz zwiedzić 
wóz strażacki. A także po-
kazać umiejętności tanecz-
ne przy  muzyce. Wszyscy 
rodzice czuli się wyjątkowo, 
oraz świetnie się bawili.

DZIEŃ DZIECKA
 W dniu 29 maja w Przed-

szkolu nr 4 świętowaliśmy 
Dzień Dziecka. Cała uro-
czystość odbyła się w ogro-
dzie przedszkolnym, gdzie 
można było pozjeżdżać na 
zamkach dmuchanych z  
których dzieci bardzo chęt-
nie korzystały. Skosztować 
z przysmaków z grilla, waty 
cukrowej, pączków, a także 
różnych uwielbianych przez 
dzieci słodyczy. Nie zabra-
kło również muzyki, przy 

której dzieci chętnie prezen-
towały swoje umiejętności 
taneczne. Na koniec dzie-
ci otrzymały w swoich gru-
pach prezenty przygotowa-
ne z tej okazji.

Pani dyrektor Elżbie-
ta Majchrzak, Rada Peda-
gogiczna , oraz cały perso-
nel Przedszkola nr4 składa-
ją podziękowania: Rodzi-
com, panu Markowi Kowal-
czykowi  - Zakład Wyrobów 
Wędliniarskich, pani Mał-
gorzacie Jasińskiej – „Jaś i 

Małgosia”, panu Waldema-
rowi Pędziszczak – „Piekar-
nia, ciastkarnia”, pani Irenie 
Kandyba – „Firma Usługo-
wo- Handlowa”, pani Nata-
li Pędziszczak – „Hurtow-
nia artykułów chemicznych 
i kosmetycznych”, pani Kry-
stynie Sachryń – Firma han-
dlowo usługowa LODOS. 
Za pomoc w przygotowaniu 
uroczystości.

Tekst opr.
Katarzyna Rogowska

Przedszkole nr 1 

Wizyta w Słajsinie 
Przedszkolaki  z naszego Przedszkola odwiedziły sortownię odpadów w Słajsinie. Ce-
lem wycieczki było pokazanie, co się dzieje  z odpadami po wyrzuceniu ich do kosza. 

Pięcio i sześciolatki uczest-
niczyły w pogadance oraz po-
kazie multimedialnym na te-
mat prawidłowej segregacji 
odpadów pod kierunkiem In-
spektora do Spraw Edukacji 
p. Moniki  Olechnowicz-Kra-
kowskiej i kierownika Zakła-
du RZGO p. Cezarego Mar-
cinkowskiego. Dowiedzieli-
śmy się, jakie to niesie korzy-
ści dla środowiska w którym 
żyjemy. Zaskoczeniem dla 
wszystkich była wiadomość, że 
z niektórych odpadów można 
coś wyprodukować, np. ze 
zmielonych butelek powstaje 
m.in. materiał, z którego 
szyje się popularne i lubiane 
polarowe bluzy. Trudne słowa, 
jak recykling stały się zrozu-
miałe, a segregacja okazała się 
wcale nie taka trudna.

Następnie dzieci zwiedzi-
ły plac wokół sortowni, gdzie 

znajdowały się wiaty z posor-
towanymi odpadami. Dzieci 
zdziwiły się na widok tak ol-
brzymiej ilości śmieci. Wszy-
scy zostali przekonani, że war-
to segregować śmieci i przy-
czynić się do ochrony środo-
wiska.

Ważną rolę dla przyszłego 
miłośnika przyrody odgrywa 
zapoczątkowana już w przed-
szkolu edukacja przyrodniczo-
-ekologiczna. Dzieci w  tym 
okresie są bardzo wrażliwe i 
wpajanie im podstawowych 
treści o tematyce przyrodni-
czo-ekologicznej jest bardziej 
owocne. O skutecznej pra-
cy pedagogicznej nauczycie-
li w edukacji przyrodniczo-
-ekologicznej dzieci przed-
szkolnych, w dużej mierze 
decydują formy organizacyjne. 
Wycieczki należą do bardzo 
lubianych przez dzieci form 

organizacyjnych procesu wy-
chowawczo-dydaktycznego w 
przedszkolu. Jest to spowodo-
wane tym, że wycieczki wy-
zwalają u dzieci chęć  i tęskno-
tę  do  tych działań, które wy-
chodzą poza ramy budynku i 
otoczenia przedszkola.

Bezpośredni kontakt z ob-
serwowanym otoczeniem sor-
towni i zdobyte wiadomości w 
ten sposób są bogatsze, żywsze 
i trwalsze w porównaniu do 
zdobytych w sali przedszkol-
nej. 

Serdecznie pragniemy po-
dziękować wszystkim pra-
cownikom RZGO w Słajsinie, 
za wsparcie w realizowaniu 
działań na rzecz podnoszenia 
świadomości dzieci w zakre-
sie ochrony przyrody i eduka-
cji ekologicznej.

Anna Piotrowska
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Dzień Mamy i Taty  
w Zielonym Przedszkolu

Już od 21 maja w naszym przed-
szkolu obchodzony był hucznie Dzień 
naszych najbliższych – Mamy i Taty. 
Wszystkie Zielone przedszkolaki przy-
gotowywały się do organizowanych 
w tych dniach pokazów artystycz-
nych – recytowały wiersze, śpiewały 
piosenki oraz tańczyły i podskakiwa-
ły do dziecięcych piosenek. Ukochani 
rodzice zaszczycili nas w tych dniach 
swoją 100% obecnością, dopingowali 

oraz oklaskiwali swoich milusińskich, 
a niejednemu z nich zakręciła się łza 
wzruszenia na widok małych artystów. 
Do wspólnych zabaw i obchodów dnia 
Mamy i Taty zaproszeni zostali rów-
nież rodzice, którzy przy dźwiękach 
wesołej muzyki świetnie bawili się 
wspólnie ze swoimi dziećmi.

Dagmara Roziewicz

Szkolne Dni Matematyki
W dniach 06 – 29.05.2013r. 

w Szkole Podstawowej nr 
2 w Nowogardzie odbywa-
ły się Szkolne Dni Matematy-
ki. Uczniowie klas IV- VI mo-
gli rywalizować w konkursach, 
których celem było rozwijanie 
zainteresowań matematycz-
nych, zastosowanie zdobytej 
wiedzy w praktyce, rozwija-
nie umiejętności logicznego 
myślenia, spostrzegawczości, 
pobudzanie wyobraźni oraz 
twórczego myślenia, doskona-
lenie umiejętności  szybkie-
go liczenia z wykorzystaniem 
własności działań na liczbach 
naturalnych bez użycia kalku-
latora oraz poprawnej pisowni 
i refleks.

W klasach czwartych prze-
prowadzono konkurs „Mistrz 
rachunków’, w piątych „ Dyk-

tando matematyczne”, w któ-
rym startujący mogli wykazać 
się wiedzą z zakresu ortografii 
i interpunkcji. Ci sami ucznio-
wie, którzy  wzięli udział w 
„Dyktandzie matematycznym” 
zmagali się również  z zadania-
mi „Konkursu ortograficzne-
go”. Dla klas szóstych zaplano-
wano „Wyliczankę-Rymowan-
kę Matematyczną”, którą mieli 
stworzyć dowolną techniką i w 
dowolnej formie.

Konkursy cieszyły się zainte-
resowaniem uczniów, łącznie 
wzięło w nich udział 55 osób z 
naszej szkoły. Zaangażowanie 
uczniów przeszło najśmielsze 
oczekiwania organizatorów 
– nikt nie przypuszczał, że 
matematyka ma tylu fanów i 
szczerych wielbicieli. 

W środę, 29.05.2013r. od-

był się podsumowujący apel, 
na którym ogłoszono wyniki 
konkursów, wręczono nagrody 
i dyplomy najlepszym uczest-
nikom. Apel uatrakcyjniło 
przedstawienie matematyczne 
„ Kłótnia liczb” w wykonaniu 
uczniów klasy Vb i IVb.

W konkursie „ Mistrz Ra-
chunków” zwycięzcami zo-
stali: miejsce I – Paweł Zając, 
m. II –Wiktoria Spera, m. III – 
Agnieszka Gralak.

W konkursie „ Dyktando 
matematyczne i Konkurs or-
tograficzny” zwycięzcami zo-
stali: miejsce I – Agata Sala-
mon, m. II – Anna Głębocka i 
Paweł Sochacki, m. III – San-
dra Jarochowicz i Szymon Ka-
rapuda oraz trzy wyróżnienia: 
Dominika Damas, Wiktoria 
Zielińska i Maria Korszeń.

W konkursie „ Wyliczanka- 
Rymowanka Matematyczna” 
zwycięzcami zostali: miejsce 
I – Adrian Zając oraz dwa wy-
różnienia – Weronika Waler-
czak i Aleksandra Łuczak

Obchody Dni Matematy-
ki zbiegły się z ogłoszeniem 
wyników  konkursu „ Kangur 
Matematyczny”,

 w którym uczniowie:  Kuba 
Kaźmierowski i Szymon Kara-
puda zdobyli wyróżnienie.

Wszystkim uczniom, którzy 
wzięli udział w imprezach ma-
tematycznych bardzo dzięku-
jemy i gratulujemy zaintereso-
wania „Królową Nauk”!

Inf. własna

Maj miesiącem zdrowego odżywania 
13.05.2013r. odbyło się spo-

tkanie dla rodziców ze spe-
cjalistą ds. żywienia p. Joanną 
Graszką na temat „Dlaczego 
dzieci powinny zjadać śnia-
danie?”. To spotkanie było 
nawiązaniem do następnego 
etapu (praktycznego), w któ-
rym dzieci same będą mia-
ły możliwość przygotowania 
„małej zdrowej przekąski”.

W dniu 24 maja br., w na-
szej szkole zostało zorganizo-
wane cykliczne przedsięwzię-
cie „Dzień Zdrowej Żywności”, 
tym razem pod hasłem „Owo-
ce, jarzyny to witaminy”. 

 W ciągu całego dnia ucznio-
wie przygotowywali kanapki, 
soki, jogurty, a także rozma-
wiali na temat zawartości wita-

min w owocach i warzywach, 
które powinni spożywać co-
dziennie. 

 Oprawą dnia było specjalnie 

przygotowane przedstawie-
nie kukiełkowe w wykonaniu 
uczniów z kl. IVb. , na którym  
pokazali w wesoły sposób od-

czucia warzyw i owoców, ich 
wartości odżywcze oparte na 
znanych i lubianych wierszach. 
Przedstawienie uatrakcyjnił 
występ wokalny uczniów z kla-
sy Ia. 

Po obejrzeniu krótkiego fil-
mu instruktażowego animo-
wanego, zgromadzeni ucznio-
wie przypomnieli sobie pod-
stawowe zasady higieny oraz 
spożywania  posiłków w szkole 
i poza nią.

Uczniowie brali również 
udział w szkolnym konkur-
sie plastycznym pt. „Owoce, 
jarzyny to witaminy”.  I tak w 
poszczególnych konkuren-
cjach wyłoniono zwycięzców z 
poszczególnych klas: Julia Ola-
wa – 5-latek, Maciek Włocho-

wicz „0”, Maja Cieplak Ib, Maja 
Tomasikiewicz Ia, Maja Krzy-
wańska IIb, Dominika Tobol-
ska IIa.  Na zakończenie tego 
dnia w świetlicy szkolnej, od-
była się degustacja przygoto-
wanych przez dzieci „przysma-
ków”. Mamy tylko nadzieję, że 
uczniowie od dziś będą więcej 
zjadać warzyw i owoców. Or-
ganizatorka Ewa Żylak dzięku-
je za ufundowanie nagród oraz 
poczęstunku właścicielom 
sklepu „Biurex” p. Rynkieiw-
czom, oraz właścicielom skle-
pu warzywniczego p. Kwiat-
kowskim.

Inf. własne

Wieści z „Dwójki” 
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„Czwartki Na Torze” – IV seria

3 razy Komisarek !!!
W czwartek (23 kwietnia) na szczecińskim torze została rozegrana IV seria cyklicznych zawodów „Czwartki Na Torze”. Tym razem tor 
należał do jednego kolarza – Remigiusza Komisarka. Junior młodszy z Nowogardu zwyciężył we wszystkich 3 wyścigach w których star-
tował i został nowym liderem klasyfikacji generalnej.

Rywalizację tradycyjnie roz-
poczęli ci najmłodsi. W kate-
gorii Żak młodszy, zabrakło 
zawodnika z Nowogardu Jac-
ka Fecaka, obecny był nato-
miast lider klasyfikacji - Hu-
bert Grygowski. Młodziutki 
podopieczny trenera Ryszar-
da Posackiego, po raz kolej-
ny zadziwił. Grygowski naj-
pierw zwyciężył w pierwszym 
wyścigu na 400m, by po chwi-
li powtórzyć ten wynik w dru-
gim wyścigu na tym samym 
dystansie. Kolejny komplet 
punktów pozwolił Huber-
towi Grygowskiemu umoc-
nić się na pozycji lidera, z 27 
punktami na koncie. Na dru-
gim miejscu znajduje się za-
wodniczka gospodarzy Vik-
toria Godras-Kowalska z 19 
punktami, natomiast mimo 
nieobecności, Jacek Fecak z 
12 punktami utrzymał swoją 
3 pozycję w generalce. W ka-
tegorii młodzik zabrakło naj-

wyżej sklasyfikowanego repre-
zentanta Nowogardu, Piotra 
Sowińskiego. Mimo wszystko 
„Chrabąszcze” osiągali przy-
zwoite wyniki. Najlepiej wy-
padł Adam Salamon w wyści-
gu na 200 m. ze startu lotnego. 

W tej konkurencji Salamon 
zajął 2 miejsce, na 4 miejscu 
uplasował się Jakub Ubych. 
Damian Ubych, Damian Teo-
dorczyk oraz Mateusz Gliwa, 
zajęli pozycje na końcu staw-
ki. W wyścigu duńskim oraz 
eliminacyjnym, nie było już 
tak kolorowo i nowogardzcy 
młodzicy nie byli w stanie za-
jąć miejsca na podium. Klasy-
fikacja generalna młodzików 
po IV seriach prezentuje się 
następująco: najwyżej plasuje 
się Jakub Ubych, który ma na 
koncie 108 punktów i zajmuje 
4 pozycję. Na miejsce 8 spadł 
nieobecny w IV serii, Piotr So-
wiński. Na miejscu 13 znaj-
duje się Adam Salamon, na-
tomiast Damian Ubych, jest 
sklasyfikowany na 16 pozycji. 
Pozostali młodzicy z Nowo-
gardu: Damian Teodorczyk i 
Mateusz Gliwa plasują się w 3 
dziesiątce. Jeśli by porównać 
wyniki wszystkich wyścigów 

rozgrywanych w każdej kate-
gorii, to prawdziwym królem 
toru tego dnia był Remigiusz 
Komisarek! Zawodnik klubu 
LUKS Panorama Chrabąsz-
cze Nowogard, startował w 
trzech wyścigach i zwyciężył 
w każdym. Najpierw w wyści-
gu na 400 m. ze startu zatrzy-
manego, następnie w wyścigu 
duńskim oraz eliminacyjnym. 
Komplet punktów jakie Remi-

giusz uzyskał w IV serii, po-
zwoliły mu zostać nowym li-
derem klasyfikacji generalnej. 
Komisarek prowadzi zaledwie 
jednym punktem przed Pa-
trykiem Niezgodzkim z klu-
bu Trasa Zielona Góra. Trzeci 
ze stratą 10 punktów do lide-
ra, jest Maciej Ciechanowicz z 
Baszty Golczewo.

KR  

Remigiusz Komisarek na starcie 
wyścigu o Grand Prix Nowogardu.

ZSP Osina 

Polska  Biega 2013
24 maja w ZSP w Osinie od-

były się po raz pierwszy biegi 
przełajowe w ramach imprezy 
ogólnokrajowej „Polska biega” 
. Byliśmy jedną ze 180 szkół w 
całej Polsce, które uczestniczyły 
w tej akcji sportowej. Uczestni-
kami biegu byli uczniowie szko-
ły oraz rodzice uczniów. Zawo-
dy zostały podzielone na cztery 
kategorie wiekowe: „0”, I-III SP, 
IV-VI, oraz OPEN. Trasa prze-
łajowa liczyła 1200m. Dystans 
ten ukończył każdy startujący. 
Nagrodzone zostały trzy pierw-

sze miejsca, zarówno chłop-
cy jak i dziewczynki. Dzięki 
wsparciu finansowym Urzę-
du Gminy Osina, Samorzą-
dowi Szkolnemu, Radzie Ro-
dziców, UKS „Bronek”, Pań-
stwu Pakulskim dzieci na-
grodzone zostały wspaniały-
mi nagrodami, słodkościami, 
pucharami oraz dyplomami.  
Nad bezpieczeństwem czuwali 
nauczyciele naszej szkoły, któ-
rym serdecznie dziękuję za po-
moc. 

Karolina Posacka
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Stal Lipiany pokonuje Pomorzanin

To koniec złudzeń?
Piłkarze Pomorzanina Nowogard już na dobre skomplikowali swoją sytuację. W Lipianach każdy 
liczył na pewne zwycięstwo, a okazało się, że to gospodarzom tego meczu bardziej zależy na wy-
niku. W efekcie Pomorzanin przegrywa ze Stalą 1:0 i choć rywale również „pogubili” punkty, to 
kibice w Nowogardzie zadają sobie jedno pytanie: „Jak z taką grą mamy awansować do IV ligi?”

Stal Lipiany – Pomorzanin Nowogard 1:0 (0:0)
Skład: Mateusz Krupski – Konrad Winczewski, Michał Soska (c), Natan Wnuczyński (Adam Tomaszewski), Paweł Łuczak 

– Maciej Dobrowolski, Krzysztof Kieruzel (Dawid Kurek), Gracjan Wnuczyński, Dominik Wawrzyniak (Michał Cyran) – 
Kamil Lewandowski, Maciej Gołdyn. 

To miał być mecz, który prze-
dłuży nadzieję w to, że uda się 
awansować. Jak się okazało, tyl-
ko utwierdził nowogardzkich 
kibiców, że poziom jaki repre-
zentują piłkarze Pomorzanina 
nie premiuje ich do gry w IV li-
dze. W Lipianach Pomorzanin 
zmarnował mnóstwo sytuacji 
do objęcia prowadzenia, nowo-
gardzcy piłkarze pozbawieni 
w tym meczu trenera (Tomasz 
Surma nie mógł być ze swoim 
zespołem, gdyż „dopadła” go 
grypa) najwyraźniej byli rów-
nież pozbawieni pomysłu na 
to spotkanie. Próżno było do-
czekać się składnej akcji, więk-
szość takowych nowogardzia-
nie rozgrywali za sprawą naj-
popularniejszej w regionalnych 
ligach taktyki, czyli: „wal do 
przodu, może ktoś przejmie”... 
O dziwo, jedyna ładna skład-
na akcja Pomorzanina została 
przeprowadzona w 70 minu-
cie i dała prowadzenie... gospo-
darzom! Przyjezdni wyszli z 
własnej połowy z ładną kontrą 
stwarzając sobie sytuacje, 4 ata-
kujących na 3 obrońców, pro-
stopadłym podaniem Lewan-
dowski starał się uruchomić 

Tomaszewskiego, jednak piłkę 
przejmują gospodarze i wybi-
jają ją jak najdalej od własnego 
pola karnego. Interwencja była 
na tyle udana, że futbolówka 
mija defensywę gości, dopada 
do niej jeden z miejscowych, 
wykłada jak na „tacy” klubo-
wemu koledze i w takich oto 
okolicznościach po zabójczej 
kontrze - Lipiany zdobywają 
jedyną bramkę w tym meczu. 
Szkoda, bo piłkarze Stali do 
tego momentu byli kompletnie 
bezradni i chyba sami nie wie-
rzyli w to, że są w stanie zdobyć 
gola. Mimo walki do ostatnich 
minut Nowogardzianie nie po-
trafili już odrobić strat i w fa-
talnym stylu wracają z Lipian 
bez punktów. To kolejna sytu-
acja, w której rywale w walce o 
awans tracą punkty i Pomorza-
nin nie jest w stanie tego wyko-
rzystać. Choć sytuacja w tabe-
li dużo się nie zmieniła, to jed-
nak do końca sezonu pozosta-
je już o ten jeden mecz mniej, 
a zawodnicy z Nowogardu, na 
boisku prezentują się zdecy-
dowanie gorzej niż ich rywa-
le z Radziszewa, Skolwinu czy 
też Chojny. Kolejny mecz Po-

morzanin zagra w środę, tak 
jak i wszystkie pozostałe ze-
społy. Do Nowogardu przyje-
dzie Outsider- Rega Trzebia-
tów, która w całym sezonie nie 
wygrała jeszcze meczu. Pomo-
rzanin w Trzebiatowie jedynie 
zremisował 1:1 (był to pierwszy 
punkt zdobyty przez Regę w 
sezonie!) i od tamtego meczu, 
zaczęły się gorsze występy Po-
morzanina, które owocowały 
utratą pozycji lidera. Być może 
tym razem po meczu z Regą, 
miejscowi złapią odpowiedni 
rytm i zaczną grać tak, jak nas 
przyzwyczaili na początku roz-
grywek. Na pewno wszyscy ki-
bice w środę będą nasłuchiwać 
wyniku z Chojny, gdzie tamtej-
sza Odra zagra ze Świtem Skol-
win. Szanse na awans wciąż są, 
jednak teraz same zwycięstwa 
nie wystarczą i trzeba rów-
nież liczyć na szczęście, bo inni 
muszą gubić punkty... Cała 27 
kolejka zostanie rozegrana 5 
czerwca o godzinie 17:30. Przy 
artykule prezentujemy kom-
plet wyników, pary w 27 kolej-
ce oraz aktualną tabelę. 

   KR

26 kolejka:
Klon Krzęcin – Polonia Poty   1:4
Ehrle Dobra Szcz. – Rega Trzebiatów  3:1
Stal Lipiany – Pomorzanin Nowogard  1:0
Ina Ińsko – Odra Chojna    2:1
Iskierka Szcz.-Śmierdnica – Piast Chociwel 0:4
Zorza Dobrzany – Morzycko Moryń  1:0
Unia Dolice – Victoria Przecław   0:1
Świt Skolwin – Odrzanka Radziszewo        2:2

27 kolejka, 05.06. - 17:30 :
Unia Dolice – Ehrle Dobra Szczecińska
Victoria Przecław – Zorza Dobrzany
Morzycko Moryń – Ina Ińsko
Odra Chojna – Świt Skolwin
Odrzanka Radziszewo – Iskierka Szcz.-Śmierd.
Piast Chociwel – Klon Krzęcin
Polonia Płoty – Stal Lipiany
Pomorzanin Nowogard – Rega Trzebiatów

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Odrzanka AN-MAR 

Radziszewo
26 54 46 24 16 6 4

2 Świt Skolwin 26 49 46 28 14 7 5
3 Pomorzanin Nowogard 26 47 42 27 13 8 5
4 Odra Chojna 26 47 57 27 15 2 9
5 Zorza Dobrzany 26 46 41 31 13 7 6
6 Piast Chociwel 26 43 39 20 12 7 7
7 Victoria Przecław 26 40 38 38 11 7 8
8 Morzycko Moryń 26 39 59 47 11 6 9
9 Stal Lipiany 26 38 57 44 11 5 10
10 Ina Ińsko 26 38 31 34 11 5 10
11 Polonia Płoty 26 35 51 51 11 2 13
12 Unia Dolice 26 33 52 44 10 3 13
13 Klon Krzęcin 26 31 45 77 10 1 15
14 Iskierka Szczecin 

- Śmierdnica
26 25 34 40 7 4 15

15 Ehrle Dobra Szczecińska 26 13 31 70 3 4 19
16 Rega Trzebiatów 26 6 18 85 0 6 20

Patrząc w ostatnim czasie na mecze Pomorzanina można odnieść wraże-
nie, że każdy gra pod siebie- a piłka nożna to przecież gra zespołowa...

Od poniedziałku do niedzieli !!!
Płytomania, czyli przynieś swoją muzykę! Wy będziecie selekcjonerami muzyki w 
Klubokawiarni Kulturalnej! Zabawa polega na tym, że przynosicie nagraną na płytę 

(!płyta w formacie audio!) muzę, którą chcecie usłyszeć! Przyjmujemy tylko dobrą 
muzykę! To nic nie kosztuje! Możecie za darmo bawić się przy swojej muzyce! Po-
nadto, Wasz pobyt w 3k umili selekta Beder, oraz Hannibal Lecter którzy sięgną po 

czarną muzykę: soul, funky, disco bangers, reggae, dancehall, ska, rocksteady, elec-
tro, post pun, synth pop, rock alternatywny, rock elektroniczny; rock industrial-

ny, new romantic oraz spełnią Wasze życzenia muzyczne. Klubokawiarnia 
jest miejscem stworzonym z myślą o ludziach, możliwość słuchania własnej 

muzyki, przynoszonej na płytach audio jest jednym z  dowodów na to. Wycho-
dzimy Wam na przeciw, wiemy, że jest wiele gustów muzycznych i chcemy by-

ście czuli się u Nas dobrze, by móc słuchać swoich ulubionych utworów w gronie 
znajomych przy dobrej rozmowie. Proponujemy więc możliwość grania Waszej 

muzyki z materiałów, które przyniesiecie.
Czekamy na Was od poniedziałku do niedzieli, otwieramy zawsze o 18:00. 

Więcej informacji na naszej stronie internetowej – Klubokawiarnia Kulturalna – 
na portalu społecznościowym Facebook.

Wszystkich serdecznie  zapraszamy !!! 
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Mistrzostwa Strefy Polski Zachodniej – Głogów

Tomasz Jamroży 3 w generalce!
W niedzielę (2 czerwca) w Głogowie (woj. dolnośląskie) odbyły się motocrossowe Mistrzostwa Strefy Polskiej Zachodniej. Klub Mo-
torowy „Cisy” Nowogard reprezentował w kategorii MX Quad Open, Tomasz Jamroży. Nie udało się nowogardzianinowi w Głogowie 
stanąć na podium, jednak punkty które wywalczył oraz dyskwalifikacja rywala, pozwoliły mu umocnić się na 3 miejsce w klasyfikacji 
generalnej.

Po udanych startach w Ro-
sówku oraz Nekli, Tomasz 
Jamroży w „generalce” miał na 
koncie 100 punktów i zajmo-
wał 3 pozycję. Zawodnik z No-
wogardu przed tymi zawodami 
tracił do lidera Marcina Sobo-
la z WKM Wschowa równo 30 
punktów, natomiast do drugie-
go Gabora Zienkiewicza z klu-
bu WKM Wschowa -14 punk-
tów. Po piętach Tomaszowi 
Jamrożemu deptali Krzysztof 
Kreczetowski z WKM Wscho-
wa, który miał 90 punktów i 
Patryk Kucharewicz z klubu 
4x4 Sokółka - 89 punktów. Po 
zawodach w Głogowie nastąpi-
ły zmiany na czołowych miej-
scach w klasyfikacji general-
nej, ale po kolei. Najpierw za-
wodnik KM „Cisy” Nowogard 
w wyścigu pierwszym miał do 
pokonania 8 okrążeń. Jamroży 
w stawce 17 zawodników upla-

sował się na 6 miejscu, ze spo-
rą stratą do zwycięzcy wyścigu 
Patryka Kucharewicza. W dru-
gim wyścigu zawodnicy rywa-
lizowali na dystansie 9 okrą-
żeń. Tym razem reprezentant 
Nowogardu uplasował się na 
8 miejscu. Wygrał Kacper Ka-

miński z SKM Szarak Socha-
czew, drugi był Marcin Sobol, 
natomiast trzeci Patryk Ku-
charewicz. W klasyfikacji za-
wodów 48 punktów, które uzy-
skał Jamroży, pozwoliły mu za-
jąć 6 miejsce, najlepszy wynik 
w Głogowie zanotowali Kac-

per Kamiński i Patryk Kucha-
rewicz, którzy uzyskali po 63 
punkty. W klasyfikacji general-
nej lider pozostaje bez zmian, 
jest nim Marcin Sobol. Na dru-
gie miejsce z 5 awansował Pa-
tryk Kucharewicz, natomiast 
Tomasz Jamroży utrzymał 3 
pozycję. Swój wpływ miała na 
to dyskwalifikacja w pierw-

szym wyścigu wicelidera - Ga-
bora Zienkiewicza, który na 
wskutek tego spadł w „gene-
ralce” na 4 miejsce. Przy arty-
kule prezentujemy klasyfikację 
generalną od 1-10 miejsca (w 
klasyfikacji widnieją nazwiska 
31 zgłoszonych zawodników).

KR

Remis z Prawobrzeżem Świnoujście

Grali o „pietruszkę”
Remisem zakończył się ostatni mecz przed własną publicznością Pomorzanina II Nowogard, „rezerwo-
wi” już wcześniej wywalczyli sobie awans, zatem mecz był o przysłowiową „pietruszkę”. Na boisku poja-
wił się m.in. Łukasz Olechnowicz, który wrócił do zespołu po swoim powrocie z Afganistanu. 

Pomorzanin II Nowogard – Prawobrzeże Świnoujście 1:1 (1:1) ` Łukasz Olechnowicz
Skład: Krzysztof Haberski – Grzegorz Skrzecz, Krzysztof Domanowski (c), Andrzej Piotrowicz (Jarosław Kaczmarek), Jarosław 

Fijałkowski – Marcin Skórniewski, Łukasz Olechnowicz, Dariusz Iwaniuk, Sławomir Połatyński (Jacek Malanowski) - Dawid Ku-
rek (Max Pokorski), Przemysław Laszkiewicz (Tomasz Szafran).

M Nr Zawodnik Klub / Sponsor Pkt.
1 123 Marcin Sobol WKM Wschowa 187

2 30 Patryk 
Kucharewicz Klub 4x4 Sokółka 152

3 18 Tomasz Jamroży KM Cisy Nowogard 148
4 95 Gabor Zienkiewicz WKM Wschowa 140

5 78 Krzysztof 
Kreczetowski WKM Wschowa 137

6 62 Kacper Kamiński SKM Szarak Sochaczew 133
7 34 Tomasz Goliński WKM Wschowa 113

8 64 Konrad Kubera Ostrowski Klub 
Motocrossowy 109

9 4 Łukasz Lorenc Automobilklub Gorzowski 102
10 79 Bogdan Powalacz WKM Wschowa 97

Na pierwszym planie z nr 18 Tomasz Jamroży podczas wyścigu w Głogowie

W końcu do zespołu Po-
morzanina powrócił Łukasz 
Olechnowicz, który był na 
misji w Afganistanie (wcze-
śniej również z misji powrócił 
Krzysztof Kieruzel). Jak ważny 

to piłkarz dla nowogardzkiego 
zespołu każdy doskonale wie, 
dlatego od razu otrzymał szan-
sę ogrywania się w drugim ze-
spole. Mecz nie był zbyt cie-
kawym widowiskiem, dało się 
odczuć stawkę pojedynku - a 
raczej jej brak... Po sennym 
początku pierwszy cios wypro-
wadzają goście. Ładna szybka 
kontra i napastnik Prawobrze-
ża w sytuacji sam na sam, nie 
daje szans na skuteczną inter-
wencję Haberskiemu. Pomo-
rzanin od razu się ożywił, za-
czął stwarzać sytuację i po jed-
nej z nich, z najbliższej odle-
głości piłkę do bramki skiero-
wał Łukasz Olechnowicz. Po 
zmianie stron mecz był już nie-
co bardziej otwarty i co za tym 
idzie, kibice oglądali więcej 

strzałów. Nieco lepiej prezen-
towali się goście ze Świnouj-
ście, jednak Krzysztof Haber-
ski nie dał już się pokonać. Tak 
jak można było się spodzie-
wać, po tym gdy już poznali-
śmy najważniejsze rozstrzy-
gnięcie w tej grupie B-Klasy, 
pozostałe kolejki już nic tutaj 
nie zmienią i zawodnicy Po-
morzanina, swój ostatni mecz 
w Nowogardzie zagrali na pół 
gwizdka. Mecz zakończył się 
sprawiedliwym remisem, a pił-
karzom „rezerw” pozostał już 
tylko wyjazd do Przybiernowa. 
Dodajmy jeszcze, że z powo-
dów ulewnego deszczu, prze-
łożony został mecz pomiędzy 
Bałtykiem Międzywodzie i Po-
morzaninem II Przybiernów.

KR

17 kolejka:
Jastrząb Łosośnica – Zalew Stepnica  4:4
Huragan Wierzchosław – Zieloni Wyszobór 4:2
Pomorzanin II – Prawobrzeże Świnoujście  1:1
Gar./Polonia II Mechowo – Znicz Wysoka Kam. 0:1
Bałtyk Międzywodzie – Pomorzanin II Przybier. (przeł.)

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Pomorzanin II Nowogard 17 42 53 14 13 3 1
2 Prawobrzeże Świnoujście 17 35 49 27 11 2 4
3 Pomorzanin II 

Przybiernów
16 34 46 30 11 1 4

4 Jastrząb Łosośnica 17 27 53 33 8 3 6
5 Znicz Wysoka Kamieńska 17 24 35 37 7 3 7
6 Zalew Stepnica 17 23 44 34 7 2 8
7 Bałtyk Międzywodzie 16 23 34 45 7 2 7
8 Gardominka/Polonia II 

Mechowo
17 16 45 55 5 1 11

9 Huragan Wierzchosław 17 12 25 66 4 0 13
10 Zieloni Wyszobór 17 7 24 67 2 1 14

Lepiej późno niż wcale... Cieszy po-
wrót Łukasza Olechnowicza który 
jesienią zagrał jedynie 5 spotkań
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Bielas  Redakcja „WBREW”: Natalia Daczkowska, Aleksandra Daćkowska, Piotr Jasiek, Sylwia Jeziorska, Katarzyna Kozieł, Aleksandra Laszkiewicz, Paulina 
Majdzińska, Kinga Piwowarczyk, Monika Romasłowska

Zakład Karny w Nowogardzie ul. Zamkowa 7, 72-200 Nowogard 

ogłasza przetarg dotyczący sprzedaży 
pojazdu służbowego.

Przetarg przeprowadzony zostanie w Zakładzie Karnym w No-
wogardzie w dniu 17.06.2013 r. o godzinie 930.

Pojazd można oglądać w siedzibie Sprzedającego w dniach od 
29.05.2013 r. do 14.06.2013 r. w godzinach 1000 – 1200 .

Przedmiotem sprzedaży jest: 
AUTOSAN H6, autobus-więźniarka – szt. 1, rok prod. 1998, 

cena wywoławcza 6 000,00 zł;
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysoko-

ści:  dla pojazdu AUTOSAN H6 – 600,00 zł.
Wadium należy wpłacić gotówką w kasie w siedzibie Sprzedającego do dnia 

ostatecznego terminu składania ofert.
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub 

zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru 
lub odrzucenia oferty.

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej z podaniem imienia i nazwi-
ska, adresu oferenta oraz oferowanej ceny i rodzaju pojazdu którego dotyczy 
oferta. Do oferty należy dołączyć oświadczenie oferenta, że zapoznał  się ze 
stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wy-
nikające z rezygnacji z oględzin.

W nagłówku oferty należy podać następujące dane: 1/T/2013 – OFERTA 
NA SPRZEDAŻ POJAZDU MARKI ............................................. (nazwa 
pojazdu którego oferta dotyczy).

Oferty należy składać w sekretariacie w siedzibie Sprzedającego w termi-
nie do dnia 17.06.2013 r. do godz. 900. w zamkniętej nieprzejrzystej kopercie, 
zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie jej poufności do dnia 
otwarcia ofert. 

Termin związania ofertą określa się na 30 dni.
Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez 

wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
Wadium złożone przez nabywcę zaliczone zostanie na poczet ceny. Wa-

dium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, 
uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Komisja przetargowa odrzuci ofertę złożoną po wyznaczonym terminie, w 
niewłaściwym miejscu, bez wpłaconego wadium lub nie zawierającą wyma-
ganych danych i dokumentów oraz niezwłocznie zawiadomi o tym oferenta.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym 
niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

Sukces  uczniów ZSP w konkursie recytatorskim 
Uczniowie ZSP Katarzyna Kozieł i Jan Maciejczak odnieśli sukces w konkursie recytatorskim poezji i prozy polskiej autorów rocznik 
70. i młodszych „Współcześni a nieznani”.

Konkurs odbył się 23 maja 
w Zespole Szkól Zawodowych 
w Goleniowie i wzięli w nim 
udział uczniowie z 5 szkół – 
jedna z Nowogardu (ZSP), trzy 
z Goleniowa i jedna z Masze-
wa. Naszą szkołę reprezento-
wali tradycyjnie już Katarzy-
na Kozieł z klasy III THO i Jan 
Maciejczak z klasy II THO, 
którzy znajdowali się pod opie-
ką nauczycielki języka polskie-
go Pani Anny Durniewicz. 
Każdy z uczestników mógł za-
prezentować dwa wiersze lub 
dwa fragmenty prozy przy 
czym dopuszczalne było rów-
nież przygotowanie wiersza i 
fragmentu prozy. Kasia zde-

cydowała się na recytowanie 
fragmentu prozy (Sylwia Chut-
nik „Cwaniary”) oraz poezji 
Tomasza Różyckiego („Ran-
ne pastylki”), zaś Janek recyto-
wał dwa wiersze Tomasza Ró-
życkiego „Mrówki i rekiny” 
oraz „Kobiety i złoto”. Wystą-
pienia naszych uczniów zosta-
ły docenione przez jury, które 
przyznało Jankowi I miejsce 
zaś Kasi wyróżnienie. Konkurs 
miał na celu przybliżenie do-
robku poetów, poetek, proza-
ików i prozaiczek urodzonych 
w latach 70. i młodszych, po-
pularyzację kultury żywego 
słowa, uwrażliwienie na pięk-
no ojczystego języka i dosko-

nalenie umiejętności recyta-
cji. W przykładowej bibliogra-
fii zaproponowanej przez orga-
nizatorów znalazła się poezja 
Justyny Bargielskiej, Tadeusza 
Dąbrowskiego, Tomasza Ró-
życkiego, Jacka Denhela, Jo-
lanty Stefko, a także proza Syl-
wii Chutnik, Szczepana Twar-
docha, Wojciecha Kuczoka, 
Doroty Masłowskiej i Micha-
ła Witkowskiego. Uczestnicy 
podkreślają, że podczas kon-
kursu panowała miła atmosfe-
ra, na uczniów oraz ich opie-
kunów czekał poczęstunek. 

Gratulujemy Jankowi i 
Kasi!!! Uczestnicy konkursu recytatorskiego – Katarzyna Kozieł i Jan Maciejczak 

Obchody Święta Bożego Ciała 
W dniu 30.05.2013 we wszystkich parafiach nowogardzkich zostały odprawione uroczy-
ste msze święte oraz procesje eucharystyczne okazji uroczystości święta Bożego Ciała. 

Jarek Bzowy 
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Morfeusz - 91 577 66 85

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych    - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól
ul. Zielona 2  - 666 135 133

SKUP ZBOżA  
W REDLE

żyto, pszenżyto
szybka płatność

tel. 603 055 292

Promocyjne  
zestawy obiadowe 12 zł

WTOREK 04.06
Zupa ogórkowa
Kotlet schabowy pnierowany, 
ziemniaki, surówka
ŚRODA 05.06
Barszcz ukraiński
Duszona wątróbka z cebulką, 
ziemniaki surówka
CZWARTEK 06.06
Zupa wiosenna
Kotlet szwajcar z żółtym serem , 
ziemniaki, surówka
PIĄTEK 07.06
Czerwony barszczyk
Krokiety z kapustą i pieczarkami

tel. 91 392 24 24

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

Serdecznie dziękujemy 
darczyńcom oraz Klubokawiarni 

Kulturalnej
za udział w akcji na rzecz 

podopiecznego Stowarzyszenia.

Lek. stom.  
Agnieszka Odzioba

INFORMUJE,
że od dnia 1.06.2013
został przeniesiony

z Nowogardu
do Goleniowa

na ul. Sądową 18b
Pacjentów proszę  

o kontakt telefoniczny 
669 862 704

Zapraszam

Zarząd Koła Miejsko-Gminnego PZW w Nowogardzie
zaprasza

dzieci i młodzież do lat 16
na zawody wędkarskie spławikowe

w dniu 9 czerwca 2013 r.
Zapisy w sklepie „Wędkarz” do dnia 6.06.2013

Spotkanie zawodników k/Neptuna o godz. 9.00
Zarząd

PRACA zbiór 
truskawek w Dąbrowie

Duże owoce, łatwy zbiór  
z szypułką. Wysokie zarobki

Tel. 510 730 398, 507 022 191

Serdeczne podziękowania
Za pomoc przy ustawianiu i ozdobieniu ołta-

rza pp.: Otomańskim,  Adamelak, Kiniarz, Woź-
niak, Wiśniewskim, Toruniak oraz wszystkim 
tym, którzy pomogli w przygotowaniu ołtarza 
na tegoroczne święto Bożego Ciała przy ulicy 
Bohaterów Warszawy. 

Bóg zapłać składa M.Sudomierski z rodziną

w obiektywie DN
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NIERUCHOMOŚCI

• Studio reklamy Vizart wynaj-
mę pow. reklamową 6,5x3m 
w Nowogardzie przy ul. War-
szawskiej 11 od 13.06. tel. 
605 522 340

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. 
Piłsudskiego 2a. 602 350 301

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 
3. 604 284 597

• Kupię mieszkanie bezczynszo-
we/ niskoczynszowe, min 3po-
kojowe, 60-80m 791443026

• Sprzedam ładne mieszkanie, 2 
pokojowe na parterze, 58m kw. 
na ulicy Racibora I 4  w Nowo-
gardzie. Tel. 783 570 060

• Do wynajęcia lokal handlowy. – 
660143840 

• Sprzedam działkę budowlaną 
o pow. 1138 m2 w Żdżarach – 
3km od Goleniowa + projekt, 
prąd na działce. Cena 59 tys. zł. 
Tel. 608 673 811

• Sprzedam mieszkanie bezczyn-
szowe 62 m2 z zabudowaniami 
i działką 600 655 365

• Sprzedam mieszkanie w No-
wogardzie i Dobrej, tel. 91-
3910010, 607607814

• KUPIĘ ZA GOTÓWKĘ OBCIĄŻO-
NE NIERUCHOMOŚCI tel. 508 
312 261

• Sprzedam mieszkanie 2 pokoje 
wraz z działką. Okolice Nowo-
gardu. Tel. 519 831 511

• DOMY NA WSI – GRUNTY, GO-
SPODARSTWA

• SPRZEDAJEMY, KUPUJEMY. 
TEL. 660 206 833

• Sprzedam część domu o pow. 
90 m2 z udziałem w 2/3 dział-
ki o pow. 0,25 ha z budynkami 
gospodarczymi w Strzelewie. 
Cena 85 tys. zł. Tel. 503 126 505

• Sprzedam nowy sklep na ulicy 
Racibora. tel. 783 570 060, 695 
264 594

• Sprzedam garaż przy ul. Ponia-
towskiego 24. Tel. 602 521 671

• Sprzedam mieszkanie 3 poko-
jowe 62 m2. Tel. 600436364

• Działkę siedliskową wraz 
z budynkiem gospodar-
czym na wsi sprzedam. +48 
606 276 773

• Zaopiekuje się mieszkaniem za 
zamieszkanie w nim i opłaty. 
Tel. 511 079 453

• Sprzedam lub zamienię dom na 
wsi o pow. 96 m kw. + działka 
32 ary z budynkiem (220 tys.) 
na mieszkanie w Nowogardzie 
min. 3 pok. Tel. 798 678 207.

• SPRZEDAM mieszka-
nie własnościowe 3 po-
koje + działka +garaż. Tel. 
605856553,9139503246.

• SPRZEDAM - działkę budow-
laną przy lesie – Krzywice- 
1710 m2. Aktualny plan za-
gospodarowania przestrzen-
nego : energia, gaz, woda. Tel. 
693162201.

• Sprzedam mieszkanie bezczyn-
szowe, 2 pokojowe w Nowogar-
dzie tel. 695 264 594

• Kupię mieszkanie 2 pokoje. 
Tel;728582293. 

• Do wynajęcia magazyn 160 m2. 
Tel. 607 289 286

• Działki budowlane od 12-16 ar. 
Kościuszki. 602 267 382

• Sprzedam działkę ogrodową 
nad jeziorem. 605 889 845

• Wynajmę lokal dwupoziomowy 
o pow. 2x30 m2 z udogodnie-
niami w Centrum na cele biuro-
wo-handlowe. 510 170 263

• Sprzedam działkę pod bu-
dowę w Wojcieszynie. Tel. 
604 930 642

• Sprzedam mieszkanie 3 poko-
jowe na parterze. 600 436 364

• Sprzedam kawalerkę 36 m kw. i 
mieszkanie 4-pokojowe 110 m 
kw. 608 817 214.

• Sprzedam działkę rolno-bu-
dowlaną w Krzywicach. Po-
wierzchnia 4016 m2. Cena 79 
tys. zł. Tel. kontaktowy: 608 
514 144.

• Sprzedam mieszkanie cztero-
pokojowe w Nowogardzie. Par-
ter, balkon. Tel. kontaktowy: 
608 514 144.

• Wynajmę mieszkanie czteropo-
kojowe w Nowogardzie, na par-
terze. Kontakt: 605 315 304. 

• Sprzedam ładne 4pokojowe 
mieszkanie w Centrum wraz z 
garażem. Tel. 601 430 001

• Wynajmę mieszkanie 
726 120 558

• Sprzedam Mieszkanie dwupo-
kojowe i piętro ul. Kowalska Tel. 
504 118 857

• Sprzedam mieszkanie lokator-
skie, tel. 504218572 

• Wynajmę mieszkanie 2 poko-
jowe  w Nowogardzie na ulicy 
Racibora I 4. tel. 3925552, kom. 
783 570 056

• Do wynajęcia mieszkanie dwu-
pokojowe, kuchnia, łazienka 
700 zł + media. Tel. 690 928 827

• Do wynajęcia kawalerka w Cen-
trum miasta. 694 786 400

• Sprzedam działkę komercyjną 
Nowogard ul. Lipowa 24 o pow. 
693m2 z warunkami zabudo-
wy, cena 79tys. zł. Informacje 
tel. po 15.00 nr 600  959  932; 
600 931 083

• Wydzierżawię lokal w Przy-
chodni Nowogard ul. Kościusz-
ki 36 na gabinet dentystyczny. 

Tel 600 959 932; 600 931 083

• Wydzierżawię lokale w Przy-
chodni ul. Kościuszki 36 tel. 
600 959 932; 600 931 083

• Poszukuję mieszkania od 65 do 
80 m2 w Nowogardzie, do II p. 
Tel. 609 047 264

• Sprzedam mieszkanie 32 m 
kw. na ul. Kowalskiej 1D, 1 
piętro z piwnicą z ogólnodo-
stępnym parkingiem, do re-
montu, kontakt: 609 023 745 
od 16-19. Cena 78  000 zł, do 
negocjacji.

• Sprzedam kiosk na targowisku 
513 937 970

• Wynajmę pokój jednej osobie.
Tel:798382886.,

• SPRZEDAM  -  bardzo  tanio   
działki  pod  budowę   ul: Asny-
ka . Tel: 513045188 .    

• WYNAJMĘ  -  gotowe stanowi-
sko  myjni  do  mycia  samocho-
dów  ciężarowych  oraz  plac  
utwardzony  na  parking  przy  
ul; Młynarskiej  7 . Tel: kont. 
601330539.

• Sprzedam  lub  wynajmę   kiosk  
na  targowisku. Opłata  +  150 
zł.Tel;512633610.

• Sprzedam lub zamienię na dom 
jednorodzinny dwa mieszkania 
w Nowogardzie (2 i 3 pokojo-
we) Tel. 605 080 310; zdjęcia do-
stępne pod: www.tnij.org/vp79

• Sprzedam działkę budowlaną 
w miejscowości Sieciechowo. 
696 079 880

• Wynajmę mieszkanie 2 pokojo-
we w Nowogardzie na ulicy Ra-
cibora I 4. tel. 913925552, kom. 
783 570 056

• Do wynajęcia pawilon handlo-
wy w Goleniowie na Ryneczku 
przy ul. Zielona Droga 59. Tel. 
605 522 340 od zaraz

• SPRZEDAM  -  LUB  ZAMIENIĘ  
NA  DOM   / okolice  N –  du  /  
mieszkanie    3  pokojowe plus    
garaż    I  p.   Tel:913922289  , 
663695260

• Sprzedam  mieszkanie  2 poko-
je   przy  ul; Poniatowskiego  50  
m 2 /niski  czynsz/

• Do  wynajęcia   mieszkanie  3  
pokoje  I  piętro   ul; Zamkowa. 
Tel:665001251 .

• Pilnie  poszukuję  kawalerkę  
do  wynajęcia  w  Nowogar-
dzie. Tel; 501253207.

• Wynajmę   lokal  na  działalność 
gospodarczą.  visa&vis  szpitala 
. Tel:887467309.

• Pokój  ,  kuchnia , łazienka   
dla  samotnej pani./ 400,- zł/
Tel:726232639.

• Wynajmę  mieszkanie  3  po-
koje , kuchnia, łazienka 
.Tel;602474266.

 MOTORYZACJA

• Sprzedam mercedesa Benz, 
automat, benzyna, rok prod. 
1992, poj. 190. Stan b.db. Cena 
3200 do uzgodnienia. Kontakt 
660 229 504

• Opony używane, markowe, 
różne rozmiary, sprzedam, tel. 
887 766 001

• Sprzedam silnik 1,6 Diesel, 
skrzynia biegów do Audi 80. 
Tel;781785751.

• Sprzedam 2 opony letnie Conti-
nental Conti 3, tel. 605 522 340

• Bus sprinter 211CDI 2000 r. 
sześć miejsc + paka sprzedam 
lub zamienię na osobowy. Tel. 
Kontaktowy 691 032 941

• Sprzedam samochód osobo-
wy Daewoo Matiz rok 2000 cen 
2000 zł. Tel. 691 383 543

• Sprzedam komplet opon 
letnich z felgami – Kleber 
185x65xR14, stan idealny, 
727 569 687.

• Sprzedam fiata Uno I, tel. 91 391 
82 76

• SPRZEDAM   -  silnik  Passata  
ze  skrzynią  na  chodzie. Tel: 
889354058.

• Sprzedam   samochód    GOLF   
5  drzwiowe , szyberdach  ,  hak 
, zadbany , garażowany . Nowo-
gard. Tel; 512633610 .

ROLNICTWO

• Sprzedam zboże, grykę, łubin, 
słomę i siano. 502 853 573

• Sprzedam słomę w snop-
kach cena 2,20 zł/ snopek. Tel. 
782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL. 783678070

• Kupię łubin, tel. 668 434 849

• Sprzedam siano w kostkach 
małych. 500 835 336

• Kupię cielaki. Tel:608665419.

• Sprzedam ciągnik C360 C28, 
przyczepę wywrotkę, pług 
4-skibowy, Lublin 3 rok 2002. 
Tel. 781 932 918.

• Sprzedam ciągnik Ursus 355 
z przyczepą cena 8000 zł. Tel. 
691 383 543

• Sprzedam ciągnik rolniczy Fiat 
1100 zarejestrowany, ubezpie-
czony cena 10 tys. zł. 691383 
543

• JAJA  LĘGOWE KUR  ZIELONO-
NÓżEK KUROPATWIANYCH. 
TEL; 913920307.

• KOSZENIE   MULCZOWANIE    
ŁĄK , BELOWANIE   SŁOMY , SIA-
NA.TEL;608013995.

• SPRZEDAM    C – 360. 
Tel;609480049.

• SPRZEDAM   -  mieszan-
kę    zbożową. Tel: 913918704,  
781900122 .

• Prosięta sprzedam 602 536 366

• Sprzedam tucznika. 
515 439 366

• SPRZEDAM – 2  krowy mięsne  
czerwone , owijarka  do  siano-
kiszonki , kombajn  zbożowy BI-
ZON  ZO – 56  z sieczkarnią  i  ka-
biną  . Tel; 508538131.

USŁUGI

• Firma Usługowa „Zielona”. Wy-
najem sal na: konferencje, ze-
brania, szkolenia. Tel. 91 39 
26 691.

• Usługi transportowe IVECO do-
stawcze + laweta + bus osobo-
wy do 9 os. Tel. 609 931 915, 607 
580 172.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROB-
NE NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA 
RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 
22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. Zie-
lona 3. 91 39 20 714

• Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695  085 
470; 91 39 72 575

• AGENCJA REKLAMWA VIZART 
- oprawianie prac - w 2 minu-
ty., bindowanie, wydruki A3-A4 
kolor, ksero A3-A4 - kolor, lami-
nowanie A3-A4. Tylko u nas naj-
większy wybór okładek. Nowo-
gard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel. 605 522 340.

• Transport BUS-MAX. 784  053 
493

• Usługi remontowo-budowlane, 
docieplenia. 784 053 493

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. 
innych. Wydruki, Ksero, także 
kolor. Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 
700 Lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim). tel 605 522 340. 

• Usługi koparko- ładowarką 
Nowogard. 514172446 

• Nauka j. niemieckiego i angiel-
skiego. Szkoła Języków Obcych 
„GERMANIC” Tel. 607  545  991, 
www.niemieckinowogard.pl

• Fast – Driver, tanie usłu-
gi transportowe tel. 
721 230 990

• Remonty mieszkań w środku i 
na zewnątrz - 794 115 153 

• DUR - DACH pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141
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REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E;  
12:25E;   13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E;  
11:55E;  14:00E;  15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL.   607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIąTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

ROZKŁAD JAZDY POCIąGÓW
SZCZECIN
5.07 (D), 6.20 (1), 7.52, 10.57 (D), 12.48 (2), 14.59 (3), 

16.50. 18.48.

KOŁOBRZEG
7.50 (1), 10.03 (2), 11.49, 13.57 (D), 15.49, 17.47 (3), 20.33

LEGENDA;
D - w dni robocze 
1 -  pon. do soboty.
2 - w soboty, niedziele i święta
3 - oprócz soboty.

SKŁAD 
DREWNA 

BUDOWLANEGO 

KULICE 2A
więźba dachowa, 

krawędziaki, deska, 
łata, kontrłata

Cena producenta
Tel. 726 169 098

ZAPRASZAM

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2,4,6); 9:10(1,3,5,7); 10:05(A); 10:30(A,7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A,7); 14:05(A); 14:20(A,7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A,7); 16:50(A); 17:50(A,7); 18:20(A,7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A,7); 9,00(7,R); 9:25(A); 10:05(A,7); 10:40(A,7); 
11:40(A); 11:55(A,7); 12:20(A,7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A,7,R); 14:20(7); 14:30(1,3,5,7); 
14:35(2,4,6); 14:45(A,7); 15:15(A,7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A,7); 18:05(A,7,R); 19:05(A,7); 
19:25(A,7); 19:40(A,7); 20:15(A,7),
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A,7); 9:45(7,R); 10:10(A); 10:50(A,7); 
11:29(A,7); 12:26(A); 12:41(A,7); 13:05(A,7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A,7,R); 15:05(7); 
15:15(1,3,5,7); 15:20(2,4,6); 15:30(A,7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A,7); 18:50(A,7,R); 
19:50(A,7); 20:10(A,7); 20:35(A,7); 21:00(A,7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD
Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piąt-
ku oprócz świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świę-
tami; 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, 
czwartki, soboty oprócz świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz 
świąt; R – kurs do Reska

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

• Dachy, docieplenia. 
785 562 104

• Docieplanie budynków, malo-
wanie, szpachlowanie, glazura, 
hydraulika, regipsy, adaptacja 
poddaszy, tel. 600 626268

• TANIE SPRZĄTANIE biur, do-
mów, mieszkań, osiedli, mycie 
okien, porządki w ogrodzie tel. 
721 230 990

• Ocieplenie, remonty i dachy, 
tel. 692 562 306

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV 
ul: Kazimierza Wielkiego 7, 
tel.913920737 

• Wesela, komunie bryczką. 
793 908 098

• Nauka jazdy konnej. 
793 908 098

• Remonty mieszkań, szpachlo-
wanie, malowanie. 880 690 659

• REMONTY NA KAŻDĄ KIESZEŃ. 
TEL. 609715839.

• Dachy – klinkier. 796 101 370

• Naprawa ciągników: Ursus i 
MT2 tel. 661 518 192

• REMONTY  MIESZKAŃ . 
Tel;536887085.

• WYPUSZCZANIE  BIAŁYCH  
GOŁĘBI  NA  ŚLUBACH   I   IN-
NYCH  UROCZYSTOŚCIACH. Tel; 
660970408.

• Usługi remontowo – budow-
lane wykonam, daję gwa-
rancję na wykonaną pracę. 
608 364 330

• Remonty   dachów ,  do-
cieplania  budynków 
.Tel:726169098,669587493.

PRACA

• Przyjmę samodzielnego pra-
cownika do prac wykończenio-
wych. Tel. 888 603 612

• Zwrot podatku z pracy, rodzin-
ne, urlopowe, emerytalne – 
Niemcy, Holandia, Anglia, Irlan-
dia, Dania, Belgia, Austria, Wło-
chy, Norwegia, USA. Tel. 71 385 
20 18 lub 601 759 797

• Przyjmę do pracy handlowców 
i doradców klienta. 609 158 106

• Młoda mama zaopiekuje się 
Twoim dzieckiem. 661 196 022

• Wykonam tynki i glazurę. Tel. 
728 801 246

• „BigBand Nowogard” poszuku-
je muzyków. Tel. 699 268 478

• Zatrudnię mechanika samo-
chodowego z doświadczeniem. 
601 470 260; 601 200 133

• Zatrudnię stolarza. 603 366 286

• Zatrudnię recepcjonistkę 
602 474 266

• Zatrudnię na ½ etatu do sklepu 
spożywczego. Tel;913921373.

• Poszukuję osoby do opieki po-
mocy w gospodarstwie przy-
domowym na wsi k/Nowogar-
du. Zajęcie kilka razy w miesią-
cu. Oferta skierowana do osób 
uczciwych, niepijących lubią-
cych zwierzęta. Tel. 502 103 432

• Zaopiekuję się dzieckiem. 
795 926 734

• Zatrudnię ślusarza-spawacza 
od zaraz. Praca stała. Tel. 690 
435 929

• Zatrudnię kierowcę kat. C+E, 
Szwecja-Polska, z doświadcze-
niem, tel. 887 647 435

• PRACA   DLA  BARMANA / KI  , 
BAR  TRASA  NR  6  WOJCIESZYN  
. DOBRE  WARUNKI.

INNE

• Sprzedam drewno bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane - 
603 353 789

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, 
srebrna, 4 elementy: wzmac-
niacz, tuner przestrojony, ko-
rektor, deck szuflada, stan ide-
alny, używana sporadycznie, 
cena 780 zł do uzgodnienia. tel. 
605 522 340.

• Sprzedaż drewna kominko-
wego i opałowego atrakcyjna 
cena - 726 649 215 

• 43 / 44 - Sprzeda drewno, ga-
łęziówkę i zrębki opałowe. Tel 
509821040

• Drewno opałowe, kominko-
we, gałęziówka, sprzedam, tel. 
772 050 889

• PIECE GAZOWE c.o. wiszące z 
Niemiec firmy Vaillant wysoka 
jakość do mieszkania, domu, 
sklepu, restauracji, zakładu 

fryzj. tylko ogrzewanie różne 
powierzchnie cena od 800zł 
montaż 300zł piece dwufunk-
cyjne cena od 1.000zł montaż 
400zł gwarancja serwisowa + 
roczne przeglądy kontrolne, 
naprawy oraz elektryczne prze-
pływowe podgrzewacz wody 
użytkowej 18-21kw na prąd 
380V cena od 200zł tel. 691 
686 772

• Transformator spawalniczy 
380V (buczek); teownik hut-
niczy 30x30x6; szkło 3mm 
60x130; kątownik 40x40 i ką-
townik 45x45 sprzedam. 
788 685 194; 600 155 342

• Sprzedam palety używane, 
cena do uzgodnienia, tel. 605 
522 340

• DREWNO OPAŁOWE I KOMIN-
KOWE TEL.506232860.

• Sprzedam kostkę granitową 4x6 
brązową 10 t. Tel. 607 690 741 

• SPRZEDAż - podbitki drew-
nianej. TANIO. Tel:726169098.

• Sprzedam zamrażarkę fir-
my Beco w bdb stanie. 91 39 
21 282; 663 714 984

• Sprzedam wełnę mineralną 
150, tel. 504218572

• Kupię używany, drewniany 
ogrodowy domek dla dzieci. 
602 630 016

• S K U P  P I Ł - niesprawnych, 
zatartych Stihl, Husqvarna 
cena 100 zł. – 721668245 

• Okna plastikowe do domu z de-
montażu. Tel: 501054829.

• SPRZEDAM – wykaszarkę nową 
HUSQVARNA model 535 RX. 
Cena 1500 zł. Tel;782314410.

• SPRZEDAM - 2 kanapy / TA-
NIO/ niebieska, beżowa. Tel; 
722102048.

• SPRZEDAM  - łódkę  rybacką . 
Tel:889354058.

• SPRZEDAM -  wóz   konny.  
Tel;889354058.

• SPRZEDAM   DREWNO  OPA-
ŁOWE  I  KOMINKOWE. 
Tel;667788820.

• Sprzedam  nowy  Junkers z  
gwarancją  .Tel;723843415.
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Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca

Sprzedam nowe, własnościowe,  
2 pokojowe mieszkanie o pow. 58 m2 
w Nowogardzie na ulicy Racibora I 4

KONTAKT:                PIB „PRO-BUD s.c.
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14
tel.: 91 39 25552; 783 570 056    www: probud-nowogard.pl

Szybka pożyczka  
na Twoją kieszeń!

Provident Polska S.A.

600 400 288
Zadzwoń lub wyślij SMS o treści M

Koszt połączenia i SMS-a wg taryfy operatora

Zadzwoń!

POŻYCZAMY 
PIENIĄDZE

Decyzja w 24h  
Uproszczona procedura

Bez zbędnych formalności; Bez BIK
Tel. 91 818 25 36 • kom. 730 851 444

Kwoty od 10 000 zł do 300 000 zł

Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie
ul. Warszawska 14, tel. 91 391 03 78, pn.-pt. 09:00-17:30 sob. 10:00-13:00

II Festyn w Warnkowie 

Willa Zbyszko specjalnie dla dzieci 
 Słoneczna pogoda, miła 

atmosfera, ufundowane pacz-
ki dla dzieci,  uśmiechy tych 
małych jak i tych większych 
dzieci. Tak było w czwartek,  
30 maja 2013 r. na dziedziń-
cu Willi Zbyszko w miejsco-
wości Warunkowo, gdzie zor-
ganizowano II Festyn z okazji 
Dnia Dziecka.

Organizatorzy zadbali o każ-
dy szczegół związany ze świę-
tem wszystkich dzieci. Były 
gry, zabawy w których nie 
było przegranych, bo wszy-
scy uczestnicy byli zwycięzca-
mi i z konkursów wychodzili 
z nagrodami. Była przejażdż-
ka konno, windowanie w po-
wietrze specjalnym dźwigiem, 
przejażdżka wozem strażackim 
na sygnale, a także przejażdżka 
jednym z kilkunastu monocy-
kli, którymi przyjechali w spe-

cjalnych strojach cykliści. Ra-
dości było co nie miara. Za-
dbano także o stronę kulinarną 
i muzyczną, którą zapewnił ze-
spół wokalno-muzyczny z No-
wogardu. Dla dzieci, rodziców 
oraz mieszkańców Warnko-
wa, Karska i innych pobliskich 
miejscowości, organizatorzy 
przygotowali stoły z napojami, 
grochówką, grillem i ciastem. 
Dzięki słonecznej pogodzie 
wszyscy bawili się znakomicie 
przez wiele godzin, czego po-
twierdzeniem były roześmiane 
twarze dzieci i osób doro-
słych towarzyszących dzie-
ciom. Według uczestników fe-
stynu impreza była bardzo do-
brze zorganizowana, a sprzyja-
jąca słoneczna pogoda, tylko 
dopełniła wszystkiego. Na fe-
stynie pojawili się także poseł 
RP Andrzej Piątak, burmistrz 

Nowogardu oraz niektórzy 
radni ze swoim dziećmi.  Fe-
styn zakończył się w późnych 
godzinach wieczornych.

Jarek Bzowy 

Serdeczne podziękowania dla sponsorów  
Dnia Dziecka w Warnkowie dla:

- Sponsora Strategicznego: państwa Ptaszyńskich „Willa Zbyszko”
- Gminy Nowogard: burmistrza Roberta Czapli i wiceburmistrza 

Damiana Simińskiego
- Posła RP: Andrzeja Piątaka
- Piekarni – Ciastkarni: państwa Pasławskich
- Firmie „Lodos”: państwa Sachryń
Ponadto dziękujemy sponsorom indywidualnym i innym fir-

mom tj.: Zdzisław Ajs –AZBUD, Piotr Rompel- nauka jazdy DRA-
GON, Natalia Pędziszczak, ks. proboszcz Grzegorz Legutko, Sła-
womir i Ireneusz Adamiak, Andrzej Niedźwiecki, Paweł Dobrzań-
ski, W.M Pietraszek, Kazimierz Ziemba, Małgorzata Kubicka, A.M. 
Dziekanowscy, Jerzy Kubacki, państwo Wrona, Jerzy Furmańczyk, 
Krzysztaf Skowron, piekarnia państwa B.i W. Pędziszczak, piekarnia 
– ciastkarnia Robert Bojarczyk. 

Nowogardzkim Radnym: Michał Bociarski, Michał Wiatr, Bo-
gumił Gała, Tomasz Szafran, Rafał Paśko, Robert Augustynek.                                                                                                             
Ponadto dziękujemy panom Strażakom z OSP Błotno oraz grupie 
motocyklistów „Widmo”.

Dziękują organizatorzy: Zbigniew Dwornik oraz sołtys Karska, 
Jerzy Kubicki 
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt samochodowy
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Finanse - 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

ZAPRASZAMY
na

specjalistyczne 
badanie wzroku

środy i piątki 

7 czerwca 2013 r.
piątek od 9.00 - 10.00

 udzielane będą bezpłatne porady 
prawne  w redakcji 

ul. Boh. Warszawy 7A

Halina Galus • Elżbieta i Helena Wnuk

USŁUGI KSIĘGOWO-PODATKOWE
ul. 3 Maja 14 (budynek Banku Spółdzielczego)

tel. 91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

s. 4 s. 7, 8 s. 9

ul. Boh. Warszawy 4b
Nowogard

tel. 532 512 703 

Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe 
leczenie stomatologiczne

Lekarz dentysta

Ewa Rosa

godz. przyjęć 
pn.-pt. 10.00 - 18.00

Zawiadamiamy, że w Nowogardzie rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radców Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca Prawny Radosław Górski oraz Radca  
Prawny Paweł Iwan. Kancelaria mieści się przy 
Pl. Wolności 9, budynek dawnego hotelu „Cisy”, pokój nr 8 (parter). 

Telefony do Kancelarii: 788-802-101, 694-403-733.

s. 2

s. 3

s. 5

 

ZAKŁAD USŁUG 
INSTALATORSTWA 
ELEKTRYCZNEGO  

 
Z IEL IŃSKI  GRZEGORZ 

TEL: 698-846-647 
 instalacje elektryczne 

domowe, przemysłowe 
 domofony, wideofony 
 alarmy, zabezpieczenia 

budynków 

ZIELONE 
PRZEDSZKOLE

OGŁASZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2012/2013
DZIECI W WIEKU OD 2,5 DO 6 LAT

Informacje i zapisy pod nr tel. 91 39 26 691
lub na stronie www.przedszkole.zielona11.pl

INFORMATYCZNO-JĘZYKOWE
Ogłasza nabór na rok szkolny 2013/2014

dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat

Jak radni 
SLD-PSL

 uciekli
 „przed  sesją”

NOWOGARD, ul. 700 Lecia 15
(obok apteki Jantar)

Sklep 
Zielarsko-Medyczny  

Jantar II

Tel. 91 392 21 34

Izabela Słomska

Zioła lecznicze
Herbatki ziołowe
Zdrowa żywność

Kosmetyki
Olej lniany Budwigowy
oraz szeroki wybór olei

100% naturalne soki

13

Nasi 
na polach

Lednicy

Czy 
szewc 

bez 
butów 

chodzi?

Kolejna świet(la)na inwestycja 

I  nastała jasność za 88 tysięcy

Czytaj s. 3

Wierzbięcin 
gospodarzem 
dożynek
Sypnęło 
grzybami
ZNP broni 
burmistrza, 
zamiast 
nauczycieli
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W obiektywie DNW obiektywie DN

ul. 700 Lecia 17a
nad sklepem

„Słowik”

9,99zł

Wierzbięcin 
gospodarzem dożynek 
Konwent sołtysów zdecydował, że gospodarzem tegorocznych dożynek gmin-
nych będzie Wierzbięcin. Znana jest także data imprezy. 

Pierwsze spotkanie sołtysów 
w sprawie dokonania wyboru 
gospodarza święta plonów, od-
było się w kwietniu. Wówczas 
poinformowano, że gotowość 
do zorganizowania u siebie 
imprezy zadeklarowały trzy 
wsie tj. Ostrzyca, Dąbrowa i 
największa w gminie – Wierz-
bięcin. Ostateczną decyzję, na 
podstawie złożonych progra-
mów i oferty możliwości � -
nansowych wsi (część środków 
na organizację dożynek sołec-
two musi pokryć samo, wy-
dając na to środki z funduszu 
sołeckiego), podjęto w minio-
ną środę. W czasie spotkania, 
nieoczekiwanie pojawiła się 
też nowa propozycja, aby do-
żynki zorganizować na osiedlu 
Bema. Konwent nie wyraził na 

to zgody, przypominając bur-
mistrzowi, że termin składania 
takich deklaracji już minął. 

Tym samy Wierzbięcin zo-
stał o� cjalnie gospodarzem 

rolniczego święta plonów. Im-
preza ma się odbyć w sobotę, 
31 sierpnia. 

MS

Środowe posiedzenie Konwentu Sołtysów, od lewej: Jolanta Bednarek- sołtys Strzelewa, Be-
ata Wojewoda – Wydział Gospodarki Nieruchomości, Geodezji i Rolnictwa UM Nowogard 
oraz sołtys Wierzbięcina – Monika Pękala. 

Wyremontują uliczkę 

Kamień zostanie...
Od kilkunastu dni trwają prace zmierzające do wyrównania i naprawy uliczki 
łączącej  ulicę Luboszan z alejkami biegnącymi tuż przy murach. 

Wieść gminna niesie, że w 
czasie modernizacji kilkuset 
letniej dróżki, usunięty ma być 
zabytkowy kamień, a w jego 

miejsce ma się pojawić słyn-
ny i chętnie kładziony ostat-
nio w naszym mieście, szary 
polbruk. Na szczęście okazało 

się, że „bruk” na drodze zosta-
nie, choć na razie, na potrzebę 
wyrównania powierzchni, zo-
stał chwilowo usunięty. Wró-
ci na swoje miejsce jednak tyl-
ko, gdy podłoże zostanie „upo-
rządkowane”. W miejscach, 
gdzie kamieni brakuje, poja-
wi się granitowa kostka – w 
formie pasa biegnącego przez 
środek uliczki. 

Pracę wykonuje Azbud z No-
wogardu, wyłoniona w drodze 
zapytania ofertowego. Koszt 
robót ma wynieść niewiele po-
nad 55 tys. zł. 

MS

Kto ściął dęby
W miniony wtorek mieszkańcy miejscowości Wierzchy, zaalarmo-

wali redakcję DN, o najprawdopodobniej niekontrolowanej wycince 
dębów w lasku, nieopodal suszarni. Zaraz po tej informacji udaliśmy 
się na miejsce w dniu 4 czerwca i udokumentowaliśmy zdarzenie. W la-
sku znajduje się kilkanaście wyciętych dębów. Do momentu zamknię-
cia tego nr DN, nie otrzymaliśmy z UM w Nowogardzie odpowiedzi na 
pytania, kto i na czyje zlecenie wyciął drzewa. Wierzymy, że po naszej 
publikacji sprawą zainteresuje się również Starostwo Powiatowe w Go-
leniowie oraz policja. Jak twierdzą bowiem miejscy urzędnicy, drzewa 
w lesie nie leżą w ich „kompetencji...”

Najpierw wykonano elewację. Teraz przyszedł czas na remont wokół 
budynku. Kończą się prace w tunelu, pod blokiem biegnącym wzdłuż 
Placu Wolności i dalej ulicą Stef. Czarnieckiego, a kilka dni temu pra-
cownicy rozpoczęli  kruszenie murku biegnącego tuż przy sklepach 
znajdujących się na parterze tego budynku. Jak poinformowano nas 
w SM Gardno,  w miejsce wyburzanych, popeerelowskich betonowych 
gzymsów, zamontowane zostaną nowe balustrady. Nowy wygląd zy-
skają także schody po obu stronach „skarpy”. Ma być nie tylko ładnie, 
ale funkcjonalnie i bezpiecznie. MS
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntEr 
laptop

 serwis - komis

naprawiamy, 
sprzedajemy, 

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

PROMOCJA 
LETNIA

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport 
Sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

Ogrodzenia,
brukarstwo, 

ogrody, trawniki
www.trawnikizrolki.com.pl

tel. 669 342 893

REKLAMA
w Dzienniku Nowogardzkim

e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Kolejna świet(LA)na inwestycja 

I  nastała jasność za 88 tysięcy 
Futurystyczne oprawy, niczym z „Gwiezdnych wojen” i masa blaszanych, mało estetycznych kinkietów – tak w skrócie można opisać ko-
lejną, „świetlną inwestycję”, która jest prowadzona w miejskim ratuszu, za bagatela 88 tysięcy złotych. 

Burmistrz Nowogardu szcze-
gólnie upodobał sobie elektrycz-
ne inwestycje. W zeszłym roku za-
bytkowy ratusz, został z zewnątrz 
„ozdobiony” oświetleniem ilumi-
nacyjnym. Mieniące się na mu-
rach siedziby miejskich władz, w 
różnych kolorach światełka, kosz-
towały podatników ponad 110 
tysięcy złotych, potem była lam-
peczka na wiatr (niewiele świeci), 
plastikowa choinka itd. itp. 

W kwietniu tego roku, bur-
mistrz ogłosił kolejny przetarg 
związany z wymianą instalacji 
elektrycznej. Tym razem zakres 
prac dotyczy wnętrza budynku. 
Przy okazji włodarz miasta zafun-
dował także sobie i swoim pod-
władnym remont pomieszczeń. 
Od kilku tygodni praca wre. Na 

korytarzach kręcą się elektrycy 
i monterzy. Gdzieniegdzie sto-

ją stare meble i leżą wykładziny. 
Ze ścian wystają kable. Jakiś czas 

temu pojawiły się także nowe ży-
randole. Nie byłoby nic w tym 
dziwnego, gdyby nie to, że na su-
�tach, zamiast skromnych i pa-
sujących do charakteru obiektu 
kloszy, zawisły plastikowe misy z 
talerzami, przypominające Ufo.  
Plastikowe konstrukcje zwisają-
ce nad głowami przechadzają-
cych się po korytarzach ratusza 
osób, wzbudzają mieszane wraże-
nia estetyczne (nawet wśród pań 
urzędniczek). Byłoby to do prze-
łknięcia, gdyby z brzydotą w pa-
rze szła niska cena. Nic podobne-
go. Z informacji jakie uzyskał DN 
wynika, że wybrane do zamonto-
wania „klosze”, to jedne z najdroż-
szych dziś ofert na półce w tej ga-
mie produktów wyposażanie. Jed-
na sztuka, wymyślnego żyrando-

la, kosztuje kilkaset złotych, nie 
mówiąc o kolejnych, jakie trzeba 
wydać na żarówkę, by efekt był 
świetny, bądź kto woli świetlany. 
Ktoś jednak z zakupami tak się 
rozpędził, że i tego było mu mało. 
Aby jeszcze bardziej doświetlić 
korytarze, na ścianach zamonto-
wano dodatkowo kilkanaście, a 
może i więcej, blaszanych kinkie-
tów. Będzie nowocześnie i jasno, 
no i drogo – prace instalacyjne 
wyceniono na  88 tysięcy złotych. 

Za wszystko, rzecz jasna, za-
płacą podatnicy. A, że władza ra-
chunków za prąd obawiać się nie 
musi, bo jej zawsze pieniędzy 
starcza, to i rzecz JASNA, tym co 
będzie wisieć jej nad głową mało 
się interesuje....

Marcin Simiński 

Sypnęło grzybami....
Widoczne na zdjęciu okazy znalazła w miniony wtorek, w lesie 

koło Ostrzycy, pani Ewa Walczak, po czym przysłała na adres e-
-mail redakcji zdjęcie grzybów. Dziękujemy za informację i życz-
my dalszych, tak „owocnych” leśnych spacerów. 

MS

Zmiana warty na Policji
 We wtorek 04 czerwca No-

wogardzką Policją kierowa-
ła 13 letnia Monika Rusiniak, 
uczennica  Szkoły Podstawo-
wej w Orzechowie. Laureatka V 
edycji konkursu plastycznego o 
„Fotel Komendanta”. Spośród 
98  nadesłanych prac, Komisja, 
pracę Moniki oceniła najwyżej.

Pracowity dzień Pani Ko-
mendant rozpoczęła o godz. 
7:30 uczestnictwem w odpra-
wie Policjantów. O godz.8:00 
kierowała odprawą kierowni-
czą podczas, której odbyła się 
telekonferencja z insp. Krzysz-
tofem Targońskim Komendan-
tem Komendy Powiatowej Po-
licji w Goleniowie. Zwiedziła 

Nowogardzki Komisariat oraz 
uczestniczyła w Patrolu Ogni-
wa Patrolowo Interwencyjnego. 

W Komendzie Powiatowej 
Policji w Goleniowie, Pani Ko-
mendant zameldowała się bez-
pośredniemu przełożonemu, 
a następnie udzieliła wywia-

du przed Goleniowską Telewi-
zją oraz do gazety regionalnej, 
Puls Goleniowa. Zwiedziła całą 
jednostkę, zapoznała się z jej 
strukturą, sprzętem oraz zało-
gą. 

Inf. własna
st. insp. Klaudia Gieryń 

Monika Rusiniak (w środku) podczas policyjnej narady
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Skandal w Ratuszu 

Ceny śmieci bez zmian

Jak radni SLD-PSL uciekli „przed sesją” 
Takiego finału, a w zasadzie początku, nikt się nie spodziewał. Zwołana wczoraj, na wniosek radnych opozycji, sesja w sprawie śmieci, 
trwała zaledwie 40 - kilka minut. Zanim obrady na dobre się rozpoczęły, radni koalicji poprosili o przerwę. Wyszli z sali i „zaginęli w 
akcji”. Z powodu braku kworum przewodniczący sesję przerwał. Na razie nie ma informacji, kiedy obrady zostaną wznowione. 

Przypomnijmy, że w dniu 31 
maja, do biura rady wpłynął 
wniosek o zwołanie sesji nad-
zwyczajnej. Pod dokumentem 
podpisało się siedmiu radnych 
opozycji (T. Szafran. R. Szpil-
kowski, B. Gała, A. Kania, M. 
Wiatr, M. Nieradka, M. Krzy-
wania). Jak już pisaliśmy, rad-
ni zdecydowali się na zwołanie 
sesji nadzwyczajnej, ponieważ 
podczas ostatnich obrad, 29 
maja, w programie nie znalazł 
się punkt dotyczący złożonego  
protestu, popartego przez 800 
osób, wobec uchwalonych w 
grudniu ub. roku przez koali-
cję, stawek za gospodarowanie 
odpadami. 

Przewodniczący RM zwołał 
sesję na czwartek (6 czerwca) 
na godz. 8:30. Radni przyszli 
punktualnie. A. Bielida stwier-
dził kworum, po czym wytłu-
maczył z braku obecności na 
sali, burmistrza Roberta Cza-
plę. Ten przebywał rzekomo w 
Szczecinie, gdzie podpisywał w 
kancelarii notarialnej, akt prze-
niesienia wieczystego jednej z 
działek na terenie gminy No-
wogard. Widziany był jednak 
w tym czasie w Nowogardzie, 
a jego samochód kilka minut 

po godzinie 9:00 zaparkowany 
był przy Placu Wolności. Próż-
no na sali było także szukać 
najważniejszych urzędników z 
gminy, z wyjątkiem wicebur-
mistrza Damiana Simińskiego. 
Choć zgłoszone uchwały doty-
czyły �nansów publicznych, na 
sali zabrakło skarbnika Marci-
na Marchewki. Nie było tak-
że sekretarz gminy Agnieszki 
Biegańskiej - Sawickej, najwyż-
szego rangą, urzędnika samo-
rządowego. 

Następnie, wbrew zaplano-
wanemu porządkowi obrad, 
A. Bielida udzielił głosu wice-
przewodniczącemu Klubu PSL 
– radnemu Mieczysławowi La-
skowskiemu. Ten zaczął od-
czytywać stanowisko wspól-
nie ustalone z współkoalicjan-
tem (SLD), w sprawie uchwał, 
które miały być głosowane w 
czasie obrad. Wystąpienie wi-
ceprzewodniczącego RM, pró-
bowali przerwać radni opozy-
cji, upominając A. Bielidę, że 
łamie on regulamin i przyjęty 
porządek sesji. Bezskutecznie. 
Bielida milczał, a M. Laskow-
ski odczytywał z uporem przy-
gotowane oświadczenie koali-
cji. Emocje sięgały zenitu. Kil-

ku radnych wykrzykiwało, że 
złoży skargę do Wojewody na 
zachowanie Przewodniczące-
go. Po kilku minutach o prze-
rwę poprosił szef klubu rad-
nych SLD, Marcin Wolny. Jak 
stwierdził, kilka minut odde-
chu pozwoli ostudzić emocje. 
Szybko okazało się, że przerwa 
została zwołana w innym celu. 
Radni koalicji (poza trzema 
tj. R. Paśko, C. Marcinkowski, 
A. Bielida), mimo kilku przy-
wołujących dzwonków, na salę 
już nie wróciło. Z sesji uciekli: 
Lech Jurek, Jan Tandecki, Cze-
sław Kozieł, Marcin Wolny, Ja-
cek Ra�ński (radni SLD), Mie-
czysław Laskowski, Paweł Ko-
lanek, Michał Bociarski, Ro-
bert Augustynek, Jerzy Kubic-
ki (radni PSL). Po stwierdze-
niu „dezercji” swoich kolegów, 
Przewodniczący nie miał wyj-
ścia i musiał sesję przerwać z 
powodu braku kworum. 

Tak zakończyła się sesja, na 
której wyniki z niecierpliwo-
ścią czekało wieli mieszkań-
ców Nowogardu. Niektórzy z 
nich byli obecni na sali. Nie 
mogli wyjść ze zdumienia po 
tym, czego byli świadkami. - 
To skandal, aby w ten sposób 

koalicja i przewodniczący RM 
ignorowali społeczeństwo – 
mówił jeden z widzów, opusz-
czając ratusz. 

Dlaczego radni koalicji nie 
wrócili na salę? Próbowaliśmy 
to ustalić dzwoniąc kilkakrot-
nie do radnego M. Wolnego, 
inicjatora zwołania przerwy w 
obradach. Długo nie odbierał 
telefonu, a oddzwonił dopiero 
po południu. Nie chciał jednak 
wyjaśnić powodów, dla któ-
rych wspólnie z kolegami opu-
ścili Ratusz. 

Marcin Simiński 

Z ostatniej chwili 
Jak dowiedziała się redak-

cja DN, radni opozycji, wy-
stosowali wczoraj skargę do 
Wojewody, w związku ze zła-
maniem, ich zdaniem, usta-
wy o samorządzie, przez A. 
Bielidę w czasie prowadze-
nia wczorajszych obrad se-
sji nadzwyczajnej. Jednocze-
śnie klub radnych Wspólny 
Nowogard, złożył wniosek do 
Przewodniczącego RM, o po-
nowne zwołanie i dokończe-
nie sesji w najbliższy ponie-
działek, na godz. 16:00. 

O sprawie będziemy infor-
mować na bieżąco. 

Stanowisko radnych opozycji - wnioskujących o zmniejszenie opłat
Wczorajszy dzień był przykładem tego, jak słaba 

jest koalicja SLD-PSL i bezradna bez swojego przy-
wódcy Roberta Czapli, który po prostu zdezertero-
wał i zostawił swoich towarzyszy.

Najpierw zaproponował najwyższe stawki w woje-
wództwie, a następnie nie przybył na sesję na której 
radni opozycji chcieli je obniżyć. 

Po otworzeniu obrad sesji, Przewodniczący Rady 
Miejskiej Antonii Bielida uniemożliwił opozycji dys-
kusję i zaprezentowanie projektów uchwał, a następ-
nie łamiąc porządek obrad, pozwolił na wygłoszenie 
stanowiska koalicji PSL-SLD. 

Po wygłoszeniu stanowiska rani SLD-PSL, osamot-
nieni przez burmistrza, nie wiedzieli jak mają się za-
chować, więc poprosili o przerwę i najzwyczajniej 
uciekli nie wracając na salę obrad.

Mieszkańcy wiedzą, że od lipca za śmieci zapła-
cą najwięcej w województwie. Samotnie żyjąca oso-
ba z naszego miasta za śmieci zapłaci miesięcznie 27 
zł. Natomiast człowiek z Maszewa zapłaci za śmieci 
o 17 zł. miej od mieszkańca naszej gminy. Podobnie 

mieszkaniec Płotów, czy Gry�c - o 15 zł. mniej. Jak 
zatem ceny wyliczył burmistrz Robert Czapla? 

Jako opozycja zwracaliśmy na te problemy uwagę 
kilka miesięcy temu, ale nikt z Ratusza nie był zain-
teresowany prawdziwymi konsultacjami i dyskusją. 
Wyszliśmy z głosowań nad stawkami, bo nie chcie-
liśmy uchwalać nielogicznego prawa, uderzającego w 
mieszkańców. Słyszeliśmy ze strony burmistrza - to 
nieodpowiedzialne, ale wiedzieliśmy, że reprezentu-
jąc swoich wyborców, nie możemy zgodzić się na tak 
wysokie opłaty. 

Dlaczego jedna osoba ma płacić tyle samo co dwie? 
Dlaczego najmniej w tym całym chorym systemie 
mniej mają płacić Ci, którzy odpadów produkują 
najwięcej?

Dlaczego ludzie płacący dziś za wywóz śmieci 12 
- 13 zł. muszą zapłacić podwójnie? Co takiego się 
zmieni? Te pytania zadają sobie obywatele, i na te te-
maty chcieliśmy wczoraj dyskutować podczas nad-
zwyczajnej sesji. Wczorajszy dzień pokazał, że koali-
cja PSL-SLD nie chce się nad nimi pochylić.

Boli tylko jedno, że burmistrz zarabiający ponad 
148,5 tysięcy zł. rocznie, oczekuje od mieszkańców 
wyrzeczeń, sam natomiast czerpie najwięcej z budże-
tu,  na który składają się podatki mieszkańców. 

Wczoraj, w imię odpowiedzialności za los tysięcy 
rodzin stanęliśmy na sesji z konkretnymi propozy-
cjami. Wierzyliśmy w to, że radni koalicji SLD-PSL 
wsłuchują naszego głosu, jako głosu społeczeństwa 
i liczyliśmy, że w imię wyższego dobra odłożą poli-
tyczne podziału na bok i poprą nasze projekty. Nie 
spodziewaliśmy się jednak ucieczki z sali. 

Burmistrz i radni, którzy uciekają przed głosem 
ubogich rodzin, nie zasługują na te stanowiska. Od 
tematu wysokich opłat za śmieci uciec jednak nie 
można. On wróci, bo tego chcą ludzie, którzy mają 
dość sponsorowania zachcianek władzy za pieniądze 
z własnych portfeli. 

W imieniu radnych wnioskodawców 
radny Marcin Nieradka 

Gdzie są radni z „lewej” strony nie wiedziałZ?) nawet Antoni Bielida

Stanowiska radnych w sprawie wczorajszej sesji 
W związku z tym, że w czasie obrad nie udało nam się zarejestrować oświadczeń składanych przez koalicję i opozycję (pierwszy był 
odczytywany, ale nie słyszalny. Autorzy drugiego nie zdążyli odczytać, gdyż sesja została przerwana), publikujemy oba stanowiska, w 
oryginalnej formie poniżej: 
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ZNP broni burmistrza, zamiast nauczycieli 
Poniżej publikujemy w oryginale, przesłany do redakcji tekst autorstwa Stanisławy Jakubczak, prezesa Oddziału Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego w Nowogardzie, w sprawie informacji dotyczących dokonanych przez burmistrza zmian w harmonogramie pracy na-
uczycieli, a także odnoszący się do ostatnich wyborów na dyrektora SP 4. 

@    Ludzie listy piszą  @ 

Konkurs na dyrektora szkoły to nie egzekutywa 
Ponieważ funkcję prezesa 

Oddziału Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego w Nowogar-
dzie pełnię od 1994r., pozwól-
cie Państwo, że dokonam oce-
ny własnej wydarzeń, jakie 
mają miejsce po konkursie na 
dyrektora Szkoły Podstawowej 
Nr 4 w Nowogardzie.

Otóż zgodnie z ustawą o syste-
mie oświaty, każdy dyrektor pla-
cówki oświatowej podlega ocenie 
jego pracy. I aby mu ponownie 
powierzyć stanowisko na 5 lat 
przygotowuje koncepcję kiero-
wania placówką, która jest oce-
niana przez Komisję Konkurso-
wą powołaną przez burmistrza. 
W przypadku, gdy w placówce 
nie ma zastępcy dyrektora, do 
konkursu może zgłosić się każdy 
nauczyciel, który spełnia wymo-
gi. Zdarza się, że burmistrz po-
wierza stanowisko urzędujące-
mu dyrektorowi na kolejną ka-
dencję, o ile nie ma żadnych za-

strzeżeń do jego dotychczasowej 
pracy.

Do SP Nr 4 został właśnie 
ogłoszony konkurs, który miał 
wyłonić spośród kandydatów na 
stanowisko dyrektora osobę na 
5-letnią kadencję. Obecna pani 
dyrektor miała równe szanse 
jak pozostali kandydaci. Skład 
Komisji Konkursowej był wska-
zany przez odpowiednie struk-
tury, na co pan burmistrz nie 
miał wpływu. Ale  po kilkunastu 
dniach, po konkursie na słupach 
reklamowych pojawiły się ulot-
ki zatytułowane „KONKURSO-
WA EGZEKUTYWA BURMI-
STRZA!!!!!!!!!!!!!!!!” podpisane 
GŁOSY OPINIE.

Do Związku Nauczycielstwa 
Polskiego w Nowogardzie nikt 
z osób zbierających opinie nie 
przybył. A szkoda, bo gdyby ro-
dzice wiedzieli, że ich pociechy 
uczęszczają do szkoły, w któ-
rą burmistrz zainwestował kil-

ka milionów złotych czyniąc ją 
najnowocześniejszą placówką w 
gminie, osiąga najsłabsze wyniki 
w Polsce, nie doszukiwaliby się 
w konkursie „egzekutywy”, dys-
kryminacji, niewłaściwego skła-
du Komisji Konkursowej, poli-
tycznej manipulacji. Konkurs  
wygrywa osoba, która przed-
stawi najlepszą koncepcję kiero-
wania placówką i jej burmistrz 
powierza stanowisko dyrektora 
na kolejne 5 lat. W poprzednim 
konkursie, gdy wygrała go pani 
Zarębska-Kulesza, inni kandy-
daci nie nazywali konkursu eg-
zekutywą, a wówczas tylko dzię-
ki głosowi oddanemu na kandy-
daturę pani Zarębskiej-Kuleszy 
przez Związek Nauczycielstwa 
Polskiego udało się jej zostać dy-
rektorem szkoły. Wówczas ZNP 
dało pani Zarębskiej-Kuleszy 
mandat zaufania na  5 lat.

Nie jesteśmy organizacją, któ-
ra ma za zadanie walczyć jedy-

nie o pracowników. Kiedykol-
wiek podejmujemy akcje prote-
stacyjne, czy strajkowe, zawsze 
priorytetem jest dla nas uczeń. 
Oświata, to przede wszystkim 
dzieci, których przyszłość zależy 
od jakości nauczania. Stąd też 
Komisja, której przewodniczył 
pan burmistrz była zespołem na 
tyle odpowiedzialnym, że posta-
nowiła, dla dobra dziecka zmie-
nić dotychczas praktykowane w 
szkole metody zarządzania, pra-
cy, nauczania i wychowania. A 
jakie zadanie mają spełnić arty-
kuły pojawiające się w „Dzien-
niku Nowogardzkim” dotyczące 
zwalniania nauczycieli? Zwią-
zek nie widzi takiego problemu, 
albowiem zdajemy sobie sprawę 
z faktu, że w całej Polsce zostało 
zlikwidowanych setki szkół, nikt 
nie walczył o nauczyciela, a sub-
wencje oświatowe wystarczają 
na prowadzenie szkół.

W naszej gminie mamy kom-
fort. Oprócz 19 milionowej sub-
wencji oświatowej gmina dokła-
da rocznie 14 milionów złotych. 
Burmistrz rozpieścił szkoły, a te-
raz awantura, że burmistrz coś 

zabiera oświacie. W błąd też zo-
stało wprowadzone społeczeń-
stwo, że połączenie dwóch mało 
licznych klas szóstych spowodu-
je obniżenie poziomu naucza-
nia, a nauczyciele „pójdą z tor-
bami.” Nic takiego nie nastąpi, 
bo jeśli chodzi o uczniów, to ni-
żej już ich wyniki nie spadną, a 
nowa pani dyrektor ma  ogrom-
ne doświadczenie i nie pozwoli 
na takie upadki. Natomiast pra-
ca dla nauczycieli w obecnym 
systemie nie jest zagrożona. Pan 
burmistrz i Wydział Edukacji, 
przy naszym wsparciu, w arku-
szu organizacyjnym w zasadzie 
nie wykazali zwolnień nauczy-
cieli, mogą   uzupełniać etaty w 
palcówkach ościennych. I do-
brze, że nastąpi to już w nad-
chodzącym roku szkolnym, bo 
na tej operacji zaoszczędzi bu-
dżet gminy, a nauczyciele prze-
konają się, że mogą liczyć na   
nasz Związek, a przede wszyst-
kim na dobre rozwiązania w 
oświacie przez pana burmistrza 
Roberta Czaplę.
Z poważaniem prezes Oddziału ZNP  

w Nowogardzie 
mgr Stanisława  Jakubczak

Kosiński pyta ponownie
Kilka dni temu publikowaliśmy list otwarty nr 1 wystosowa-

ny prze byłego radnego Krzysztofa Kosińskiego. List nr 1 stawiał 
pytanie dotyczące przyczyn rezygnacji  przez burmistrza z bu-
dowy ronda Piłsudckiego- Boh Warszawy. Dzisiaj publikujemy 
nadesłany do redakcji list nr 2 . A to podobno jak zapowiada au-
tor nie koniec . Szykuje się więc serial oby z remarkiem ze stro-
ny burmistrza.

LIST OTWARTY nr 2
Burmistrz Miasta i Gminy Nowogard
72 200 Nowogard
Plac Wolności 1
Szanowny Panie Burmistrzu!

Uprzejmie proszę o odpowiedź, kiedy podejmie Pan działanie 
w sprawie chodnika do Warnkowa? 

Czy dopiero nieszczęśliwy wypadek spowoduje, że mieszkańcy 
w tym też  dzieci szkolne, będą mogły bezpiecznie poruszać się 
idąc do szkół i miasta ?

Debaty, zebrania i tym podobne nasiadówki niczego nie zro-
bią. 

Tu trzeba konkretnego gospodarskiego działania. Zamiast re-
perować stare, ale jeszcze w niezłym stanie technicznym chod-
niki, trzeba było środki przeznaczyć na tę drogę do Warnkowa. 
Myślę, że i środki unijne też można byłoby znaleźć na ten cel.

Czekam na rzeczową odpowiedź, a nie na staromowę, jak za 
PRL-u „wicie, rozumicie”.

Z poważaniem Krzysztof Kosiński
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młodzież na Lednicy
1 czerwca 2013 roku młodzież z Gimnazjum nr 2 i 
II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie pod 
opieką Ks. Marcina Gudełajskiego, s. Maksymilii 
Grzyśnik i s Iwetty Verbitskiej wzięła udział w XVII 
Spotkaniu Młodych na Lednicy. Hasło tegorocznego 
spotkania brzmiało: „W imię Ojca” i dotyczyło Bo-
żego i ludzkiego ojcostwa.

Na Polach Lednickich zgro-
madziło się ok. 80 tys. mło-
dych ludzi z całej Polski, by 
pod przewodnictwem kilku 
biskupów uczestniczyć w tym 
niezwykłym wydarzeniu. Mło-
dzież już od rana wraz ze swo-
imi duszpasterzami i opieku-
nami gromadziła się na placu. 
Na początku każdy uczestnik 
otrzymywał łyżeczkę symboli-
zującą troską i opiekę, jaką ob-
darza swoje dzieci ojciec – kar-
miciel rodziny; książkę „Po-
znajcie mnie” o św. Andrze-
ju Boboli, Śpiewnik Lednic-
ki oraz świecę, która została 
zapalona wieczorem podczas 
modlitwy uwielbienia. Dzię-
ki siostrze Franciszce ze Zgro-
madzenia Sióstr Jezusa Miło-
siernego grupa nowogardz-
ka otrzymała także specjalne 
identy� katory, które upraw-
niały do zajęcia miejsca w sek-
torze dla gości, znajdującego 
się przy samej „Rybie”, czyli 
blisko ołtarza. 

Nasza grupa dotarła na miej-
sce o godzinie 15, kiedy rozpo-
czynała się Koronka do Boże-
go Miłosierdzia. Po modlitwie 
o. Jan Góra – inicjator „Led-
nicy” w swoim przemówieniu 
przypomniał młodym, że i oni 
kiedyś staną się ojcami i mat-
kami dla swoich dzieci. Dlate-
go już dzisiaj muszą się do tak 
ważnego zadania przygotować. 

Spotkanie o� cjalnie rozpo-
częło się o godz. 17 procesją 
z relikwiami bł. Jana Pawła II, 
św. Wojciecha i Pięciu Bra-
ci Męczenników oraz odśpie-
waniem Bogurodzicy i Hym-
nu III Tysiąclecia. Następnie 
zebrani wysłuchali i obejrze-
li przypowieść ewangeliczną 
o marnotrawnym synu i miło-

siernym ojcu. 
Postacią towarzyszącą te-

gorocznym wydarzeniom na 
Lednicy był żyjący w XIX w. 
błogosławiony Edmund Bo-
janowski, którego jako wzór 
współczesnego ojca ukazały 
siostry ze Zgromadzenia Sióstr 
Służebniczek Niepokalane-
go Poczęcia NMP. Na miej-
sce spotkania weszły one w ra-
dosnej, roztańczonej procesji 
wnosząc relikwie swojego za-
łożyciela oraz niosąc kolorowe 
parasolki rozpięte nad dzieć-
mi ubranymi w barwy naro-
dowe Polski. Siostry służeb-
niczki rozdały też młodzieży 
bułki, na wzór swojego zało-
życiela troszczącego się o dzie-
ci w założonych przez niego 
ochronkach. Każdy młody 
człowiek otrzymujący bułkę 
był błogosławiony gestem zna-
ku krzyża na czole.

Tuż przed Mszą św. na Pola 
Lednickie dotarli uczestnicy 
VIII Maratonu Lednickiego z 
Poznania pod Lednicką Rybę. 
Trasę o długości 46 km po-
konało ponad 60 osób, w tym 
niepełnosprawni. Przekaza-
li oni Ojcu Janowi Górze pło-
mień spod Poznańskich Krzy-
ży. 

Głównym punktem spotka-
nia na Polach Lednickich była 
Eucharystia koncelebrowana 
przez ok. 1700 kapłanów pod 
przewodnictwem abp. Stani-
sława Gądeckiego. W homilii 
bp Grzegorz Ryś, przewodni-
czący Komisji Episkopatu ds. 
Nowej Ewangelizacji, podkre-
ślił, że Bóg jako Ojciec przeka-
zuje nam życie, które ma w so-
bie. „Kiedy odkrywamy Boga, 
który jest naszym Ojcem, od-
krywamy jednocześnie matkę, 

Słowa Ewangelii według 
Świętego Łukasza

(Łk 7,11-17) Młodzieniec z 
Nain

Jezus udał się do pewne-
go miasta, zwanego Nain; a szli 
z Nim Jego uczniowie i tłum 
wielki. Gdy zbliżył się do bra-
my miejskiej, właśnie wynoszo-
no umarłego - jedynego syna 
matki, a ta była wdową. Towa-
rzyszył jej spory tłum z miasta. 
Na jej widok Pan użalił się nad 
nią i rzekł do niej: Nie płacz! Po-
tem przystąpił, dotknął się mar 
- a ci, którzy je nieśli, stanęli - i 
rzekł: Młodzieńcze, tobie mó-
wię wstań! Zmarły usiadł i za-
czął mówić; i oddał go jego mat-
ce. A wszystkich ogarnął strach; 
wielbili Boga i mówili: Wielki 
prorok powstał wśród nas, i Bóg 
łaskawie nawiedził lud swój. I 
rozeszła się ta wieść o Nim po 
całej Judei i po całej okolicznej 
krainie.

Bóg łaskawie nawiedził lud 
swój 

Dopóki człowiek żyje ma na-
dzieję, że może być lepiej, że 
może sytuacja się poprawić. 
Gdy przychodzi śmierć już nie 
można nic zrobić. Ktoś bliski 
odchodzi, a ja nie mogę temu 
zapobiec. A tak by się chciało, 
żeby było inaczej. Pozostaje tyl-
ko smutek, czasem może nawet 
rozpacz. Boli, że kogoś zabrakło. 
Tym bardziej, że ten ktoś był je-
dyny.

Taki ból zagościł pewnego 
razu w Nain. Świadkiem tego 
był tłum, który towarzyszył 
wdowie odprowadzającej cia-
ło swojego zmarłego syna, je-
dynego syna. Pozostała sama na 
świecie. Przyszłość zaczyna być 
bardzo niewyraźna. Nie wia-

domo, czy ktoś zechce ją utrzy-
mywać, dać jej to, co potrzeb-
ne do życia. Pewnie nie myślała 
o tym wszystkim idąc z sercem 
przepełnionym smutkiem obok 
zmarłego dziecka. 

Ten współczujący wdowie 
tłum spotkał się z innym, to-
warzyszącym Jezusowi, który 
właśnie wchodził do miastecz-
ka. Może właśnie o to chodziło, 
żeby było tak wielu świadków 
cudu, który za chwile się wyda-
rzy. Nie było prośby, bo jak moż-
na o cokolwiek prosić w sytu-
acji, w której nie można nic zro-
bić. Tak samo jak w przypadku 
Łazarza, przyjaciela Jezusa, któ-
ry również został przez Niego 
wskrzeszony. Wtedy siostry jego 
także nie prosiły o przywróce-
nie życia zmarłemu. Były tylko 
przekonane, że gdyby był wcze-
śniej z nimi, na pewno Łazarz 
by żył, bo przecież Jezus spowo-
dował tak wiele uzdrowień. Ale 
śmierć to co innego.

Tymczasem Jezus podchodzi 
do pogrążonej w smutku kobie-
ty i ją pociesza. Wie, że nie bę-
dzie Go o nic prosić, tak jak ci 
wszyscy rodzice, którzy prosi-
li o różne łaski dla swoich dzie-
ci. Być może dowiedział się od 
kogoś, że zmarły był jedynym 
dzieckiem tej wdowy i jednocze-
śnie jedynym dla niej oparciem 
w życiu. Ale pewnie i tak najbar-
dziej wzruszył Go ból i smutek 
cierpiącej kobiety. 

Za jakiś czas, już nie tak długi, 
zobaczy inną kobietę, która bę-
dzie cierpiała z powodu śmier-
ci swojego syna. Tamta również 
będzie towarzyszyć swojemu je-
dynemu dziecku aż do końca. 
Ale tuż przed śmiercią ten syn 
zdąży powierzyć ją opiece swo-
jego umiłowanego ucznia. A 
poza tym ten syn już wtedy bę-
dzie wiedział, że wróci do swo-
jej matki i pozostanie z nią już 
na zawsze. Ona będzie bardzo w 
to wierzyła i dlatego mimo całe-
go tego ogromnego bólu będzie 
spokojna. 

Wdowa z Nain nie miała takiej 
wiary, nie znała Jezusa. Mogła 
coś słyszeć o Nim ale na pew-
no nie to, że jest Synem Bożym 
i potra�  wszystko. Zresztą tłum 

towarzyszący temu wydarze-
niu również nie uważał Jezu-
sa za oczekiwanego Mesjasza. 
Mówiono, że wielki prorok po-
wstał między nimi, taki jak na 
przykład Eliasz, który również 
wskrzesił dziecko pewnej wdo-
wy. Nikt z tam obecnych nie 
zdawał sobie zupełnie sprawy z 
tego, z kim tak naprawdę ma do 
czynienia.

Jezus jest Panem życia i śmier-
ci, dla którego nie ma nic nie-
możliwego. Wskrzeszenie zmar-
łego przychodzi Mu równie ła-
two jak uzdrowienie chorego. 
Potem, gdy będzie wysyłał swo-
ich uczniów na misje powie do 
nich wprost, jak gdyby nigdy nic 
: „Uzdrawiajcie chorych, wskrze-
szajcie umarłych, oczyszczajcie 
trędowatych, wypędzajcie złe du-
chy! Darmo otrzymaliście, dar-
mo dawajcie!” (Mt 10, 8). Prze-
cież nie ma dla Niego nic nie-
możliwego. Dla Niego i dla Jego 
uczniów. 

Jednak młodzieniec, którego 
Jezus przywrócił życiu, a także 
Łazarz czy córka Jaira, wszyscy 
w końcu umarli. Ten powrót do 
życia był tylko chwilowy. Może 
nie aż tak ważny dla nich sa-
mych. Te wydarzenia były waż-
ne dla obserwujących je. Te wy-
darzenia są ważne także dla nas.

Jakie myśli rodzą się w nas, gdy 
czytamy te fragmenty Ewange-
lii? Czy chcielibyśmy być świat-
kami takiego cudu? A może na-
sza wiara wzmocniłaby się, gdy-
by ktoś z umarłych powrócił do 
grona żywych, a najlepiej, gdyby 
to był ktoś nam bliski. Co myśli-
my sobie, gdy słyszymy o przy-
padkach śmierci klinicznej? Jak 
odnosimy się do tego, co mówią 
ludzie, którzy coś takiego prze-
żyli?

Zostawiam z tymi pytaniami 
zainteresowanych, którzy zechcą 
pochylić się nad tematem życia 
ludzkiego. Ja osobiście nie będę 
zastanawiał się nad tym, czy ist-
nieje życie po życiu. Zastano-
wię się natomiast jeszcze raz nad 
tym, jak to życie przeżyć, żeby 
tamto osiągnąć. A jak już się za-
stanowię, to postaram się tak 
żyć. 

Ks. Grzegorz Podlaski
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którą jest Kościół. Jeśli chce-
my mieć życie z Ojcem mu-
simy żyć w łonie matki aż się 
urodzimy” – stwierdził kazno-
dzieja dodając, że Bóg nie za-
chowuje się jak Ojciec, ale jest 
Ojcem.

Po liturgii odbyła się cere-
monia wręczenia krzyży mi-
syjnych 11 wolontariuszom z 
Międzynarodowego Wolon-
tariatu Don Bosco działające-
go przy Salezjańskim Ośrod-
ku Misyjnym w Warszawie. 
Następnie przeszła procesja 
„Dziedzictwa chrześcijańskiej 
tradycji ojców” m.in. z reli-
kwiami św. Stanisława, Biblią 
w tłumaczeniu ks. Wujka, któ-
ry dokonał pierwszego prze-
kładu Pisma Świętego na język 
polski i Szczerbcem – mieczem 
koronacyjnym królów Polski.

Młodzież na Lednicy od-
wiedził też prezydent RP Bro-
nisław Komorowski, który w 
swoim przemówieniu zazna-
czył, że jedną z miar odpowie-
dzialności za polską wolność 

jest rodzicielstwo, a szczegól-
nie ojcostwo. Wszyscy polscy 
ojcowie powinni znaleźli tę 
odrobinę czasu, energii i wy-
rozumiałości, by rozmawiać 
ze swoimi dziećmi, bo rozmo-
wa wzbogaca obie strony. Po 
przemówieniu Pan Bronisław 
Komorowski i o. Jan Góra wy-
mienili między sobą podarun-
ki. Pan prezydent odpowiada-
jąc na wezwanie młodzieży za-
tańczył również z obecnymi 
taniec lednicki.

Ok. godz. 22 odtworzono za 
pomocą telebimów przesła-
nie do młodzieży zgromadzo-
nej na Lednicy przygotowane 
przez papieża Franciszka, któ-
ry zapewnił o łączności z nią 
w tym modlitewnym czuwa-
niu. Papież przypomniał też 
młodym Polakom, że ojcostwo 
to Boży dar i wielka odpowie-
dzialność, by dać nowe życie. 
Odpowiedzialność za nowe-
go człowieka, niepowtarzalny 
obraz Boga. „Nie lękajcie się, 
by być kiedyś rodzicami. Wie-

lu z was będzie zapewne ojca-
mi. Bądźcie też otwarci na oj-
costwo duchowe, wielki skarb 
naszej wiary. Niech Bóg obda-
rzy was bogactwem i promie-
niowaniem swojego ojcostwa 
i napełni was swoją radością” 
– mówił papież Franciszek. 
Ojciec Święty podkreślił tak-
że, że każdy wiele zawdzięcza 
temu, który przekazał nam ży-
cie, który troszczył się i może 
nadal się troszczy o codzienny 
nasz byt i wzrost. Nie możemy 
zapomnieć podziękować Bogu 
za naszych ojców. Winniśmy 
pamiętać o nich w modlitwie, 
nawet gdyby nasze relacje nie 
były najlepsze. Na koniec pa-
pież pobłogosławił również 
wszystkich, którzy pielgrzy-
mują na Pola Lednickie, do 
źródeł chrzcielnych Polski.

Po wysłuchaniu przesłania 
papieskiego grupa z Nowo-
gardu wyruszyła w podróż po-
wrotną. Wszyscy zmęczeni, ale 
pełni radości i pięknego do-
świadczenia Bożego ojcostwa 
do domu dotarli o 5 nad ra-
nem. 

XVII Spotkanie Młodych 
na Lednicy zakończyło się po 
godz. 24 wyborem Chrystusa 
na Pana swojego życia i przej-
ściem młodzieży przez Bramę 
III Tysiąclecia. Jak natomiast 
zapowiedział o. Jan Góra, 
przyszłoroczne, XVIII Spotka-
nie Młodych na Lednicy, na 
które już teraz wszystkich ser-
decznie zaprosił, odbędzie się 
7 czerwca, a jego tematem bę-
dzie synostwo Boże i ludzkie. 
Mam nadzieję, że w przyszłym 
roku nie zabraknie na Lednicy 
również nowogardzkiej mło-
dzieży.

s. Maksymilia Grzyśnik

Upragnione wakacje i pora 
urlopów przed nami. War-
to więc poczytać odpowied-
nią lekturę. Idealne ku temu 
będą wydawnictwa poświę-
cone podróżom. Proponu-
ję do przeczytania książkę 
FINA SZEKLI (Piotra Szu-
lereckiego) „LETNIA WŁÓ-
CZĘGA CZYLI SZWECJA 
NA WESOŁO”.

Jest to relacja z dwutygo-
dniowej wakacyjnej wypra-
wy wyjątkowej i zwariowa-
nej rodzinki, bardzo sympa-
tycznej, tryskającej humorem 
i wspierającej się w trudnych 
chwilach. „Letnia włóczę-
ga…” nie jest ani typową po-
wieścią ani przewodnikiem 
turystycznym, jest dosko-
nałym przykładem wymie-
szania tych gatunków. Znaj-
dziemy tu wiele doskona-
łych zdjęć z różnych zakąt-
ków Szwecji. Przeczytamy o 
wszystkim co dotyczy mię-
dzy innymi Gotlandii, Orlan-
dii, Wikingach, szwedzkim 
jedzeniu, tradycjach, zwie-
rzętach, roślinach, rybach, 
obchodzonych świętach, le-
gendach i gawędach i oczywi-
ście o historii, która ma wiele 
wspólnego z Polską. Są wska-

zówki, rady, ostrzeżenia, pla-
ny miast i mapy. Poznajemy 
i odkrywamy Szwecję, a wła-
ściwie jej wyspy krok po kro-
ku. Czytając „Letnią włóczę-
gę…” bardzo często ma się 
ochotę wyjechać tam na wa-
kacje rowerem, zatopić się w 
przepięknych krajobrazach 
i urzekającej naturze, zoba-
czyć na własne oczy to co wi-
dzieli bohaterowie. 

Polecam tę książkę każde-
mu bez względu na wiek. I 
powtórzę za Finem Szeklą:

„Najgorsze w wakacjach 
jest to, że można się do nich 
bardzo łatwo przyzwyczaić”

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz 

Biblioteka poleca

„Świat jest księgą, a kto ni-
gdy nie podróżował, 

przeczytał z niej tylko jed-
ną stronę”

      Święty Augustyn

„Tworzymy razem- Mama i Ja„
  Pod tym hasłem w SP2, 23 

maja odbyły się zajęcia świetli-
cowe z rękodzielnictwa , które 
przeprowadziła p. J. Modrze-
jewska w pracowni artystycz-
nej, dla grupy uczniów z klasy 
III a, oraz ich Mam. Na wstę-
pie spotkania przystąpiono do 
wyboru materiałów- serwetek 
, słoiczków, farb. Różnorodny 
wybór sprawił , że każdy zna-
lazł coś dla siebie. Zadania były 
podzielone-Mamy wycinały 
wzory z serwetek , malowały, 
natomiast dzieci suszyły i lakie-
rowały prace. Powstawały pięk-
ne i niepowtarzalne słoiczki na 
zioła wykonane  techniką  decu-
page. Były pełne inwencji i po-
mysłowości . Podczas prac pa-
nowała ciepła, domowa atmos-

fera. Na zakończenie spotkania 
odbyła się prezentacja własno-
ręcznie wykonanych wyrobów, 
które będą służyły jako ozdoba 
w kuchni. Dzieci  przygotowały 
niespodziankę ,wręczając  swo-
im Mamom, z okazji zbliżają-
cego się święta, obrazki z mo-

tywem kwiatowym wykona-
ne techniką decupage. Zajęcia 
te dały możliwość twórczego 
spędzenia czasu z dzieckiem, 
sprzyjały relaksowi i odpoczyn-
kowi. Przyniosły wiele radości i 
satysfakcji Mamom i dzieciom.

Inf. własna

Caritas informuje 
Zespół Caritas przy parafii pw. WNMP informuje, że w dniu 7 

czerwca (piątek), w siedzibie organizacji przy ul. 700 Lecia (w 
podwórku ZBK), od godz. 10:00 odbędzie się wydawka żywno-
ści.  Zapraszamy wszystkich, korzystających z pomocy naszej 
organizacji. Uwaga- nowa dostawa i opróżnienie  magazynu. 

Caritas przy parafii pw. WNMP 
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NOWOGARD
ul. Zielona 1

tel. +48 91 392 02 21

Spacerkiem po hotelu
panorama 3D

www.nowogard-hotel.pl

Rosół z makaronem własnego wyrobu
DANIA MIĘSNE DO WYBORU
- karkówka w sosie
- de voille
- kotlet schabowy
- kotlet drobiowy
- pierś drobiowa z grila
- kieszonka schabowa
- roladka drobiowa w sobie

DODATKI
- ziemniaki
- zestaw surówek
- kompot
- ciasto
- kawa lub herbata

CENA CAŁKOWITA ZESTAWU 25 zł
lub zestaw według indywidualnego zamówienia

PROPOZYCJA DAŃ OKOLICZNOŚCIOWYCH

Dzień Dziecka z Caritasem 
W dniu 1 czerwca, na terenie ośrodka rekreacji przy plaży miejskiej w Nowogar-
dzie, odbył się coroczny festyn z okazji Dnia Dziecka, którego organizatorem 
był Zespół Caritas przy parafi i pw. WNMP w Nowogardzie. 

Festyn rozpoczął się o 
godz.11:00 meczem piłki noż-
nej drużyny para� alnej z dru-
żyną opiekunów i pensjona-
riuszy Domu Pomocy Społecz-
nej w Nowogardzie. Po zacię-
tej grze i remisie 1:1, o zwycię-
stwie drużyny para� alnej za-
decydowała seria rzutów kar-
nych.

Po zakończonym meczu 
wszyscy udaliśmy sie na pla-
żę miejską na dalszą część fe-
stynu. Dzieci wraz z rodzicami 
mogły wziąć udział w grach i 
zabawach, były to m.in. wyści-
gi w parach, podchody popro-
wadzone przez przedstawicieli 
szkolnych kół Caritas. Dużym 
zainteresowaniem wśród dzie-
ci cieszył się konkurs recytator-
sko-wokalny, którego niekwe-
stionowaną liderką była dwu-
letnia Weronika, której śpiew 
wzruszył wszystkich niemal 
do łez. Dzieci oraz zaproszeni 
goście z Domu Pomocy Spo-
łecznej mogli pojeździć kon-
no i zjeść grillowaną kiełbaskę 

czy pyszną grochówkę. Rolę 
aranżera imprezy przyjął tra-
dycyjnie Jarek Bzowy. W festy-
nie uczestniczyli również bur-
mistrz Nowogardu oraz prze-
wodniczący rady miasta, któ-
rzy ufundowali drobne upo-
minki dla wszystkich dzieci. 
Oczywiście festyn nie udałby 
się bez sponsorów, organiza-

torzy bardzo dziękują Piekarni 
Waldemara i Barbary Pędzisz-
czak, pani Marii Malinowskiej, 
� rmie Asprod, państwu Mał-
gorzacie i Markowi Piątkow-
skim � rma Sezam, Adamowi 
Fedeńczak, Jerzemu Furmań-
czykowi oraz Henrykowi i Da-
riuszowi Grygowskim.  

J.B 
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Z cyklu „Nasi Przedsiębiorcy” - Stefan Skrobisz – Zakład Szewski 

Czy szewc bez butów chodzi? 
By znaleźć odpowiedź na to pytanie, nawiązujące do znanego powiedzenia, odwiedziliśmy w minioną środę jeden z trzech działających 
w Nowogardzie  zakładów usług szewskich (przy ul. Dworcowej), w którym od kilku lat obuwie naprawia Stefan Skrobisz. Tym samym, 
odkrywając tajniki szewstwa, prezentujemy kolejną osobę w naszym stałym cyklu „Nasi Przedsiębiorcy”. 

Pan Stefan pochodzi ze Sta-
rogardu Gdańskiego. Tam też 
ukończył Technikum Przemy-
słu Skórzanego, gdzie nauczył 
się szyć buty. Do Nowogar-
du przyjechał w 1977 roku, za 
pracą. Tu osiedlił się i założył 
rodzinę. 

- Przyjechało nas tutaj chyba 
z dwudziestu. Dostaliśmy pracę 
w byłym PWS (Przedsiębior-
stwo Wyrobów Skórzanych – 
obecnie PP „Gardia”- dop. red. 
).  Spędziłem tam ok. 20 lat. W 
tym czasie założyłem rodzinę. 
Później pracowałem w Załomiu 
– wspomina bohater naszego 
artykułu. 

Pan Stefan nie planował, że 
będzie kiedyś szewcem. Naj-
pierw namówił do tego swoje-
go brata Krzysztofa. 

- Brat nie mógł znaleźć pracy. 
Namówiłem go, żeby otworzył 
zakład szewski. Znał się na tym 
fachu. Skończył tą samą szkołę 
co ja. Dostał dotację z Urzędu 
Pracy. Kupił niezbędne maszy-
ny i narzędzia - opowiada pan 
Stefan. 

Był rok 2006 rok. Niestety 
brat pana Stefana zachorował 
na raka. Przegrał walkę z cho-
robą po dwóch latach. - W tym 
czasie musiałem odejść z Za-
łomia, bo zakład upadł. Szko-
da było mi zmarnować dorob-
ku brata, tym bardziej, że miał 
sporo stałych klientów. Dokupi-
łem trochę maszyn i postanowi-
łem zająć się naprawą obuwia 
w tym samym miejscu, czyli tu-
taj przy Dworcowej. I tak zosta-
łem szewcem – opowiada rze-
mieślnik.

I tak zaczęła się nowa, zawo-
dowa droga pan Stefana. Nie 
udałoby się to, bez zdobytego 
w młodości wykształcenia oraz 
wieloletniego doświadczenia w 
produkcji obuwia. - Nie musia-
łem wiele się uczyć. To tak jak z 
samochodami, jak ktoś zna ich 
budowę, wie „gdzie boli”- mówi 
pan Stefan. 

Kiedyś wystarczył młotek i 
gwoździe...

Każdy zawód musi iść z du-
chem czasu. Choć w zakładzie 
szewskim próżno szukać kom-
puterów, to i w tym fachu tro-
chę się pozmieniało. - Kiedyś 
wystarczył młotek i gwoździe. 

Dziś do naprawy butów wy-
korzystuje się głównie klej. W 
nowoczesnych zakładach wiele 
czynności wykonuje się też za 
pomocą maszyn, co sprawia, że 
mniej trzeba robić przy użyciu 
siły własnych rąk – mówi pan 
Stefan. 

Łatwiej jest także o zamó-
wienia. Kiedyś trzeba było jeź-
dzić do hurtowni samocho-
dem. Dziś wystarczy kompu-
ter z dostępem do internetu. 
- Brat jeździł po materiał do 
Stargardu Szczecińskiego. Ja 
zamawiam niezbędny towar 
w hurtowniach internetowych, 
które są bardzo dobrze wyposa-
żone - przyznaje rzemieślnik i 
dodaje: To pozwala ograniczyć 
koszty prowadzenia działalno-
ści. 

Byle do jesieni...
Nie zmieniło się jedno - buty 

„psują się” tak samo. - Najczę-
ściej wymieniam �eki w obca-
sach. Naprawiam też podeszwy. 
Wielu klientów przynosi także 

buty z rozklejonymi czubkami 
– wymienia najczęściej usuwa-
ne usterki szewc. 

Do zakładu przychodzą 
głównie kobiety, w różnym 
wieku. Mężczyźni odwiedza-
ją pana Stefana znacznie rza-
dziej. - Kobiety mają zwykle 
kilka par butów, stąd też korzy-
stają z usług szewskich częściej 
niż mężczyźni. To zrozumiałe – 
dodaje nasz rozmówca. 

Jak się okazuje, szewc to za-
wód sezonowy. W tej branży 
„żniwa” przypadają na jesień 
i zimę. - Najwięcej klientów 
mam jesienią i zimą. Najgo-
rzej jest wiosną i latem. W tym 
okresie roku jest naprawdę cięż-
ko – przyznaje pan Stefan. 

Trafiają się niezłe okazy....
Najczęściej klienci przyno-

szą  skórzane kozaki, półbu-
ty i  mokasyny. Czasem obu-
wie sportowe – głównie korki 
do gry w piłkę nożną. Pan Ste-
fan remontuje w sezonie kilka-
dziesiąt par butów miesięcz-

nie. Wśród nich zdarzają się 
także nietypowe okazy. - Kie-
dyś naprawiałem buty, które 
miały 88 lat. Były to stare, o�-
cerki, polskiej produkcji. Teraz 
naprawiam 45-letnie szwedzkie 
mokasyny – opowiada szewc, 
prezentując czarne, skórzane, 
eleganckie buty. 

Oprócz wiekowego obu-

wia, klienci do naprawy odda-
ją także „ekskluzywne” pary. 
- Najdroższe buty, jakie mia-
łem w ręku w tym zakładzie, 
miały wartość 1 tysiąca zło-
tych. To było włoskie obuwie, 
które klient przez lata trzymał 
w sza�e. Moda się zmieniła, 
chciał je znów założyć, ale jak 
się okazało są za ciasne. Mu-
siałem je „rozepchać” -  opo-
wiada Stefan. Wspomina też 
buty o największym rozmia-
rze. - Któregoś dnia wszedł do 
mnie ksiądz. Nazwiska nie chcę 
zdradzać. Zostawił do sklejenia 
buty o rozmiarze 48 – dodaje z 
uśmiechem. 

Szewc bez butów chodzi...
Kto nie zna powiedzeń o 

szewcach? Jest ich co najmniej 
kilka. I jak się okazuje, nie są 
one wyssane z palca – przy-
najmniej niektóre.  My posta-
nowiliśmy zapytać o te najbar-
dziej powszechne. Czy zatem 
szewc bez butów chodzi? 

- Pewnie, że tak – śmieje się, 
pytany o to pan Stefan. - Ja jak 
założę wiosną klapki, to chodzę 
w nich do jesieni. A tak poważ-
nie, to często jest tak, że czło-
wiek na naprawę swoich butów 
nie ma czasu – dodaje  nasz 
rozmówca. 

Warto dodać na zakończe-
nie, że w Nowogardzie, oprócz 
zakładu pana Stefana funkcjo-
nują jeszcze dwa takie punkty 
– przy ul. Osiedlowej (w piw-
nicy jednego z bloków) oraz 
Wojska Polskiego (w RCP).  

Marcin Simiński 

Pan Stefan poleruje 45-letnie mokasyny, przy użyciu jednej ze szczotek – elementu maszyny zwanej potocznie w branży „szewskim kombajnem”. 

Zakład pana Stefana Skrobisza znajduje się w skromnym pomieszczeniu poniemieckiego 
budynku przy ul. Dworcowej, tuż obok stacji PKP.
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Cyrk „ Europa” był w Nowogardzie 

„...cyrk jest sztuką prawdziwą, 
nie ma tu miejsca na błędy!”
Piękne tygrysy bengalskie, jedyne w Polsce spektakularne ewolucje na wysokich 
masztach, mrożące krew w żyłach akrobacje pod kopułą cyrku, oraz rewia zwie-
rząt, balans ze szkłem i przesympatyczne zabawny z clownem Mr. FANTIK – to 
wszystko można było zobaczyć na żywo na arenie cyrku, który gościł w Nowo-
gardzie dnia  05.06.20013. Jego dyrektorem jest Daniel Woźniak, który specjal-
nie dla Dziennika Nowogardzkiego opowiada o sobie i sztuce cyrkowej, nadal 
niosącej radość jej wiernym fanom.

Dziennik Nowogardzki: 
Skończył się kilka minut temu 
program artystyczny cyrku 
„Europa” dla nowogardzkiej 
publiczności …. 

Daniel Woźniak dyr. Cyrku 
„Europa” - Dzisiejsze  przedsta-
wienie było bardzo udane. Zresz-
tą chcę powiedzieć, że bywamy 
tutaj z programem rok rocznie 
i to miasto jest mi i moim arty-
stom bardzo bliskie, mam wra-
żenie, że  nasz program cieszy się 
tu  dobrą opinią wśród nowogar-
dzian, czego potwierdzeniem jest 
ich frekwencja.  Dlatego mogę 
tylko serdecznie podziękować za 
tak miły i ciepły odbiór i obiecać, 
że będziemy dalej w swoich har-
monogramach uwzględniać trasę 
do tego miasta.  

Zapoznając się z programem 
cyrku „Europa” spostrzegłem, 
że  na rok 2013 przygotował on 
zupełnie nową ofertę dla pu-
bliczności? 

Tak. To prawda. Moim zało-
żeniem jest, by ten program za-
wsze zmieniał się przynajmniej 
w 50% w stosunku do ubiegłe-
go roku. Takim przykładem jest 
np. „wymiana” clownów, któ-
rzy jak pan wie, mają co praw-
da  śmieszną w formie, ale bar-
dzo poważną jednak funkcję w 
cyrku.  Kolejną kwestią są  zwie-
rzęta, które dla widza muszą być 
ciekawe  i coś  również  umieć 
zademonstrować. Oferta progra-
mowa myślę, że jest  w tym za-
kresie atrakcyjna, bo jest w niej 
np. tresura tygrysów bengalskich, 
koni, kóz, owiec, gołębi, kaczek, 
psów i węży-  te ostatnie zawsze 
elektryzują publiczność, ale za-
pewniam, że są bardzo bezpiecz-

ne. Dlatego podczas przerwy czę-
sto jest tak, że widz może takiego 
węża dotknąć i założyć go sobie 
na szyję, a następnie zrobić pa-
miątkową fotogra�ę. Oczywiście 
pod czujnym okiem tresera, czy 
innego pracownika Cyrku. 

To zwierzęta. A teraz proszę 
powiedzieć czytelnikom coś o 
swoich artystach, którzy pod-
czas dzisiejszego finału bardzo 
ładnie się zaprezentowali pu-
bliczności?  

Cóż, są profesjonalnymi arty-
stami. Dlatego przychodzi im to 
z takim wdziękiem. Cyrk, to wła-
śnie nie tylko wytresowane zwie-
rzęta, ale również albo przede 
wszystkim artyści cyrkowi, któ-
rzy na co dzień bardzo ciężko 
trenują, by się dobrze zaprezen-
tować publiczności. W moim 
cyrku na obecną chwilę program 
wykonują tacy artyści jak:  Ewa 
Mikulska, tresura tygrysów ben-
galskich, pani Ewa  jest chyba je-
dynym treserem w Polsce i jedną 
z niewielu kobiet w Europie, któ-
ra zajmuje się i pracuje  z tymi 
pięknymi choć nieco groźnymi 
zwierzętami. Tygrys wygląda 
bardzo sympatycznie, ale pro-
szę pamiętać, że ma dziką na-
turę, a jego 8 cm pazur w łapie, 
może zabić jednym uderzeniem, 
toteż podczas pokazu przyjmu-
jemy bardzo wysokie standardy 
bezpieczeństwa. Dalej jest nie-
odłączna w cyrku rewia zwie-
rząt w wykonaniu artystki He-
leny, która w swoim programie 

ma między innymi ptaki. Nato-
miast akrobacje w powietrzu na 
szarfach, wykonuje Elmira, są 
one bardzo  widowiskowe. Wy-
mieniając dalej muszę wspo-
mnieć o domowej farmie, czy-
li zwierzętach, które hodowane 
są w domach, tą tresurą zajmu-
je się  Duo Max.  Ważnym ele-
mentem naszego pokazu jest ba-
lans ze szkłem na wysokości, któ-

ry wykonują Henia i Darek,  tak 
jak wspomniałem wcześniej są 
również egzotyczne węże, któ-
rymi zajmuje się artystka Hele-
na. Zbliżając się do końca muszę 
wspomnieć jeszcze o akrobacjach 
na trapezie, które wykonuje rów-
nież Elmira. Natomiast ja, pomi-
mo, że jestem dyrektorem cyrku, 
to  również jestem i czuję się ar-

tystą cyrkowym, a prezentuję po-
kaz koni walijskich. W ofercie 
mamy jeszcze, jako jedyny taki 
pokaz w Polsce,  tak zwane  Per-
sze - czyli wykonywane ewolu-
cje ekwilibrystyczne na wysokich 
maszcie, lub kole trzymanym na 
czole przez  jednego z artystów. 
Numer  ten wykonuje para cyr-
kowa Henia i Darek. I ostatnim 
ważnym artystą jest niewątpli-
wie  niezastąpiony clown Mr. 
FANTIK, który naprawdę potra� 
świetnie rozbawić szczególnie tą 
najmłodszą  publiczność. Podsu-
mowując Cyrk Europa, to zespół 
składający się z 49 osób, w tym 
artyści i obsługa techniczna.  

To pytanie powinienem za-
dać panu na początku, gdzie 
już prezentowaliście swój pro-
gram i gdzie jeszcze będziecie? 

Swoje występy zaczęliśmy w 
tym sezonie  od miejscowości 
Sierpc, który leży blisko Torunia. 
Następnie była Warszawa, gdzie 
występowaliśmy w 5 miejscach. 
Następnie był Poznań, Gorzów 
, Zielona Góra, Szczecin i teraz 
Nowogard, i już w ten weekend 
będziemy w Koszalinie. Dlatego 
jak pan redaktor widzi, repertu-
ar mamy bardzo napięty, a sam 
sezon cyrkowy, tak naprawdę 
trwa tak długo jak pozwala nam 
słoneczna pogoda i frekwencja 
widowni, która w każdym  mie-
ście jest naprawdę różna. 

Rozmawiamy o zwierzętach, 
artystach...  A jak zaczęła sie 
pana osobista historia z cyr-
kiem? 

Powiem panu, że paradoksal-
nie, lecz nie płynie we mnie krew 
artysty cyrkowego. Ale jestem mi-
łośnikiem cyrku i jest moją pasją 
życiową, którą zawsze chciałem 
w życiu zrealizować. Swoją przy-
godę z cyrkiem  na poważnie roz-
począłem od 1999 roku, a wcze-
śniej pracowałem i nabierałem 
doświadczenia jako zwykły pra-
cownik techniczny, który rozsta-
wiał i składał namiot cyrkowy. 
A dziś jestem dyrektorem cyrku, 
który w rankingu innych cyrków 
pulsuje się na 3, dobrym miejscu 
w Polsce. 

Jak ocenia pan  perspektywy 

swojego  cyrku na  przyszłość? 
Cyrk ” Europa” jest jednym z 

młodszych cyrków w Polsce, a ja 
chyba wciąż najmłodszym za-
rządzającym dyrektorem. Swo-
ją działalność rozpoczęliśmy od 
2006 roku i po raz pierwszy za-
brzmiało  zdanie  „Arena wol-
na!”.Od  tego czasu zagrali-
śmy ponad tysiąc przedstawień 
i przejechaliśmy tysiące kilo-
metrów, spotykając się z dużym 
uznaniem widzów w całej Polsce, 
także tych z Nowogardu. Dlate-
go stawiam przede wszystkim na 
rozwój i atrakcyjność repertu-
aru. 

Jest pan pełen optymizmu, 
ale cyrk nie jest tak popularną 
sztuką jak dawniej i czy nie na-
leży  wziąć  pod uwagę i tego, 
że kiedyś cyrk może stać się  
zupełnie mało interesującym 
współczesnego widza? 

Uważam, że nie. Cyrk  był już 
znany widowni od czasów sta-
rożytnych i postrzegany był i 
jest nadal, jako  dobra rozryw-
ka oraz zabawa. W tej chwili lu-
dzie, a właściwe małe dzieci  też, 
bardzo lubią do  nas  przycho-
dzić i oglądać prawdziwych ar-
tystów i zwierzęta. Takie wspólne  
rodziców czy dziadków  z dzieć-
mi  wyjścia do cyrku, to zarazem  
doskonała integracja rodzinna, 
która wyzwala dobre emocje i 
powoduje uśmiech na twarzy za-
równo dzieci, jak i dorosłych. To 
wspólne wyjścia z rodzicami ma 
duże walory w stosunku do sie-
dzenia przy komputerze i grania 
w gry czy surfowania po inter-
necie. Podsumowując, wychodź-
my czy to do cyrku, zoo, a nawet 
ogrodu zoologicznego, bo tam w 
tych miejscach jest czas na miłe 
spędzenie czasu oraz zawiązy-
wanie więzi rodzinnych. 

Kończąc tą bardzo interesu-
jącą rozmowę zapytam, cze-
go życzy się artyście cyrkowe-
mu? Zdecydowanie połamania 
gradzin, czyli - sektorów dla pu-
bliczności, a także kompletu pu-
bliczności na widowni namiotu 
cyrkowego. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Dyr. cyrku osobiście  prezentuje swój program z końmi

Daniel Woźniak dyr. Cyrku Europa

Na przedstawienie  przyszło wiele  dzieci z swoimi  rodzicami
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Pomorzanin wygrywa w kiepskim stylu

Tak strzela Prezes!
Pomorzanin Nowogard przedłużył swoje 
nadzieje dotyczące awansu po zwycięstwie 
nad Regą Trzebiatów. Pierwszy zespół nie 
zachwycił grą, kibice do 85 minuty drżeli o 
wynik, wówczas rezultat przesądził Marcin 
Skórniewski po bardzo ładnej indywidual-
nej akcji.

Pomorzanin Nowogard – Rega Trzebiatów 2:0 (1:0)
`37 min. Konrad Winczewski, ‚85min.  Marcin Skórniewski

Skład: Mateusz Krupski – Konrad Winczewski, Krzysztof Domanowski, Paweł Łuczak, Łukasz 
Olechnowicz – Gracjan Wnuczyński, Adam Tomaszewski (Jarosław Fijałkowski), Kamil Młynarczyk, 
Dominik Wawrzyniak, Kamil Lewandowski (Marcin Skórniewski) – Maciej Gołdyn (c). 

W środę (5 czerwca) o go-
dzinie 17:30 na stadionie w 
Nowogardzie gościła Rega 
Trzebiatów. Przyjezdni, to naj-
słabszy zespół wojewódzkiej 
okręgówki, zatem nikt obecny 
tego dnia na stadionie nie do-
puszczał myśli o utracie punk-
tów. Jednak początek meczu 
od razu pokazał, że próżno się 
spodziewać pogromu w wyko-
naniu gospodarzy. Pomorza-
nin mocno osłabiony, zabra-
kło: Natana Wnuczyńskiego, 
Michała Soski, Macieja Dobro-
wolskiego, od dłuższego czasu 
kontuzje leczy Krystian Miklas 
i od niedawna Dawid Langner. 
Kilka ważnych zmian, m.in. 
Łukasz Olechnowicz zastąpił 
na lewej obronie Natana Wnu-
czyńskiego, natomiast Krzysz-
tof Domanowski w środku 
obrony zastąpił Michała Soskę. 
Rozpoczął Gołdyn od efek-
townej przewrotki, jednak bar-
dzo niecelnej. Potem jeszcze 
dwa dośrodkowania i groźne 
strzały głową, ale po 30 minu-
tach nudnej gry, aspirujący do 
awansu Pomorzanin grał zde-
cydowanie poniżej oczekiwań. 
Gospodarze dopięli swego w 
37 minucie. Rzut rożny wyko-
nywał Kamil Lewandowski, po 
jego dośrodkowaniu zakotło-
wało się w polu karnym, pił-
kę wywalczył Kamil Młynar-
czyk, skierował ją w stronę 
bramki, a tam jeszcze popra-
wił stojący na linii bramkowej 
Konrad Winczewski i w takich 
oto okolicznościach Pomo-
rzanin „wepchnął” piłkę mię-
dzy słupki. Do przerwy wynik 
nie uległ zmianie, po zmianie 
stron działo się nieco więcej, 
jednak gra gospodarzy przy-
pominała bicie głową w mur. 
W 52 minucie efektownie wo-
lejem uderzył Wawrzyniak, ale 
tra� ł jedynie w słupek bramki 
gości. Na 20 minut przed koń-
cem Rega stanęła przed najlep-

szą okazją do zdobycia bram-
ki, jak to ostatnio bywa w me-
czach Pomorzanina- rywale 
mogli strzelić bramkę z nicze-
go... Daleki wykop z własnej 
połowy, nowogardzcy stope-
rzy blokują piłkę przed ataka-
mi rywali, a Mateusz Krup-
ski opuszcza własne pole kar-
ne, aby wykopać futbolówkę. 
Szkoda, że spóźnił się z wyj-
ściem i napastnik z Trzebia-
towa był przy niej pierwszy. 
W efekcie nie porozumienie i 
piłkarz Regi strzela z około 22 
metrów do pustej bramki- na 
szczęście dla miejscowych za 
słabo i niecelnie. W tym mo-
mencie jedno było pewne - 
trzeba strzelić drugą bramkę, 
bo może być nerwowo... Więc 
Pomorzanin bierze się do ro-
boty, najpierw Młynarczyk 
ładnie uderzył z dystansu, jed-
nak skuteczną paradą popisał 
się bramkarz gości. Następnie 
znów Młynarczyk, jednak tym 
razem asystujący do niepil-
nowanego Gołdyna, który z 7 
metrów strzałem głową posyła 
piłkę nad poprzeczką. No i w 
końcu 85 minuta i pokaz tego, 
jak powinno się wykańczać sy-
tuacje bramkowe. W roli głów-
nej - Prezes nowogardzkiego 
klubu. Marcin Skórniewski w 
odległości około 30 metrów 

od bramki efektownie przyj-
muje piłkę jednocześnie gu-
biąc dwójkę obrońców (prze-
rzucił piłkę nad obrońcami). 
Przełożył futbolówkę na pra-
wą nogę „gubiąc” przy tym 
kolejnego defensora, po czym 
płaskim precyzyjnym strza-
łem przy słupku z 15 metrów, 
pokonuje golkipera gości. Co 
mógł zrobić Prezes po bramce? 
Podbiegł do grupy najgłośniej-
szych kibiców Pomorzanina, 
po czym całując herb klubu 
zamanifestował swoją przy-
należność. Warto było „prze-
męczyć” się te 85 minut, aby 
obejrzeć tą akcję w wykonaniu 
Skórniewskiego. Gościom po 
tym golu odechciało się grać, 
Pomorzanin również nie kwa-
pił się z kolejnymi atakami i po 
„wymęczonym” 2:0 z outside-
rem ligi, zawodnicy z Nowo-
gardu wciąż nie odpuszczają 
walki o awans. Niestety nie po-
mogła Odra Chojna, która nie 
była wstanie urwać punktów 
wiceliderowi. Świt Skolwin 
ogrywa w Chojnie Odrę 1:2 i 
sprawy awansu trzyma we wła-
snych rękach - jeśli Pomorza-
nin wciąż chce awansować, to 
osiągnie to tylko po 3 zwycię-
stwach w ostatnich meczach z 
Ehrle Dobrą Szczecińską, Po-
lonią Płoty i Piastem Choci-

wel. I oczywiście jeśli Morzyc-
ko Moryń, Victoria Przecław 
lub Unia Dolice, pokonają w 
swoim meczu piłkarzy ze Skol-
wina. Przypomnijmy, że Świt 
ma lepszy bilans bezpośred-
nich spotkań z Pomorzani-
nem, obecnie posiada przewa-
gę 2 punktów nad nowogardz-
kim zespołem. Zatem nawet 
jeśli Pomorzanin wygra, a Świt 

zremisuje, to i tak szczecinia-
nie będą zajmować wyższą lo-
katę - Pomorzanina ratuje je-
dynie porażka Skolwinu, lub 
dwa remisy w 3 ostatnich me-
czach, zakładając, że Pomorza-
nin wygra wszystkie pozosta-
łe spotkania. Kto wierzy w taki 
scenariusz? Miejmy nadzieję, 
że chociaż sami piłkarze...     

KR

Marcin Skórniewski przeprowadził piękną akcję i strzelił gola, po którym cieszył się wspól-
nie z miejscowymi kibicami

27 kolejka:
Unia Dolice – Ehrle Dobra Szczecińska  1:1
Victoria Przecław – Zorza Dobrzany  1:1
Morzycko Moryń – Ina Ińsko   3:3
Odra Chojna – Świt Skolwin   1:2
Odrzanka Radziszewo – Iskierka Szcz.-Śmierd. 1:1
Piast Chociwel – Klon Krzęcin   2:1
Pomorzanin Nowogard – Rega Trzebiatów 2:0
Polonia Płoty – Stal Lipiany    1:1
28 kolejka:
Klon Krzęcin – Odrzanka Radziszewo (08.06; 11:00)
Ina Ińsko – Victoria Przecław  (08.06; 11:00)
Ehrle Dobra Szcz. - Pomorzanin Nowogard(08.06; 13:00)
Stal Lipiany – Piast Chociwel  (08.06; 13:00)
Iskierka Szcz.-Śmierd. - Odra Chojna (08.06; 15:00)
Świt Skolwin – Morzycko Moryń  (08.06; 17:00)
Zorza Dobrzany – Unia Dolice  (08.06; 17:00)
Rega Trzebiatów – Polonia Płoty  (09.06; 11:00)

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Odrzanka AN-MAR Radziszewo 27 55 47 25 16 7 4
2 Świt Skolwin 27 52 48 29 15 7 5
3 Pomorzanin Nowogard 27 50 44 27 14 8 5
4 Zorza Dobrzany 27 47 42 32 13 8 6
5 Odra Chojna 27 47 58 29 15 2 10
6 Piast Chociwel 27 46 41 21 13 7 7
7 Victoria Przecław 27 41 39 39 11 8 8
8 Morzycko Moryń 27 40 62 50 11 7 9
9 Stal Lipiany 27 39 58 45 11 6 10
10 Ina Ińsko 27 39 34 37 11 6 10
11 Polonia Płoty 27 36 52 52 11 3 13
12 Unia Dolice 27 34 53 45 10 4 13
13 Klon Krzęcin 27 31 46 79 10 1 16
14 Iskierka Szczecin - Śmierdnica 27 26 35 41 7 5 15
15 Ehrle Dobra Szczecińska 27 14 32 71 3 5 19
16 Rega Trzebiatów 27 6 18 87 0 6 12

W sobotę (8 czerwca) w Klubokawiar-
ni Kulturalna odbędzie się transmisja z 
Gali KSW 23- zapraszamy wszystkich fa-
nów sportów walki i nie tylko! Wydarze-
niem dnia będą walki: Mamed Khali-
dov vs. Melvin Manhoef oraz „Pudzian” 
vs. Mc Corkle ! Ponadto, po gali Wasz po-
byt w Kulturalnej umilą selekta Beder, oraz 
Hannibal Lecte, którzy sięgną po czarną 
muzykę, soul, funky, disco, reggae, dan-
cehall, ska, rocksteady,electro, post punk, 
synth pop, rock alternatywny, new roman-
tic, oraz spełnią Wasze życzenia muzyczne.
Więcej informacji na Facebooku kluboka-
wiarniakulturalna 

Wszystkich serdecznie zapraszamy!!!
Klubokawiarnia Kulturalna
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XI Walny Zjazd Sprawozdawczy Delegatów Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego

Nowogardzkie Koło wiodące w Polsce
W piątek (24 maja) w Lubinie (woj. dolnośląskie) rozpoczął się już XI walny zjazd delegatów Polskiego Towarzystwa Numizmatyczne-
go. Województwo zachodniopomorskie reprezentował prezes szczecińskiego oddziału PTN profesor Franciszek Łuczko oraz mieszka-
niec Nowogardu, delegat oddziału PTN Szczecin – Tadeusz Łukaszewicz. 

Zjazd potrwał 3 dni. Pierw-
szego dnia odbyły się wysta-
wy kolekcjonerskie przybyłych 
delegatów z oddziałów PTN z 
całej Polski. Wśród nich swo-
je eksponaty prezentował Ta-
deusz Łukaszewicz, obecny 
prezes nowogardzkiego koła 
numizmatycznego. Koło nu-
mizmatyczne Nowogard - od-
dział w Szczecinie, działa od 
1980 roku, w 2010 r. obcho-
dziło 30 lecie istnienia towa-
rzystwa. W latach świetno-
ści koło nowogardzkie liczy-
ło nawet 40-45 osób. W obec-
nej chwili koło Nowogard liczy 
13 członków, którzy są miesz-
kańcami 4 gmin z 3 powiatów 
i po kole w Szczecinie, jest to 
jedyne koło numizmatycz-
ne działające na terenie woje-
wództwa- nie licząc Koszali-
na. Na 20 kół działających na 
terenie Polski, nowogardzkie 
jest jednym z wiodących w ca-
łym kraju. Pierwszym preze-
sem nowogardzkiego koła zo-
stał Sławomir Łowkis, miesz-
kający obecnie w Gdyni. Ko-
lejnym prezesem był dr Lu-
dwik Chomiński. W chwi-
li obecnej tą funkcję sprawuje 
Tadeusz Łukaszewicz. Od po-
wstania koła spotkania odby-

wają się w nowogardzkiej bi-
bliotece publicznej, natomiast 
giełdy i wystawy w NDK. 
Koło cały czas przyjmuje no-
wych członków do towarzy-
stwa numizmatycznego oraz 
klubu kolekcjonera niezależ-
nie od wieku kandydatów. Pre-
zes nowogardzkiego oddziału 
bez przerwy prężnie działa na 
miejskiej „scenie” i od jakie-
goś czasu stara się przywrócić 
w naszym mieście pewną tra-

dycję. Chcielibyśmy wrócić do 
tradycji „Jarmarku Cisowego”, 
który odbywał się w Nowogar-
dzie w okresie letnim, a które-
go propagatorem był wspania-
ły nasz kolega kolekcjoner i nu-

mizmatyk Jan Miziorko. Przy 
sprzyjających okolicznościach 
i wiatrach, chcielibyśmy wró-
cić do organizacji tych imprez. 
- opowiada Tadeusz Łukasze-
wicz. Choć koło numizma-
tyczne Nowogardu jest jasnym 
punktem na kolekcjonerskiej 
mapie Polski, to jednak pre-
zes wciąż musi liczyć na po-
moc lokalnych władz oraz lu-
dzi dobrej woli, przy organiza-
cji przeróżnych wydarzeń. Aby 
klub i koło wciąż mogły istnieć 
liczymy na przychylność me-
diów, sponsorów, instytucji oraz 
władz nowogardzkich. Mam 
nadzieję również, że wciąż będą 
się pojawiać nowe osoby które 
będą chciały dołączyć do nasze-
go koła. - kończy delegat szcze-
cińskiego oddziału, Tadeusz 
Łukaszewicz. 

W chwili obecnej PTN liczy 
50 oddziałów i 20 kół, zrze-
szających około 2000 człon-
ków. Kolejny zjazd odbędzie 
się za dwa lata w miejscowo-
ści Krosno-Jasło. Tadeusz Łu-
kaszewicz na zjazdach krajo-
wych uczestniczy już od wielu 
lat, tak samo jak i na corocz-
nych spotkaniach prezesów 
w Warszawie. Nowogardzia-
nin jest również odznaczonym 

delegatem, a prawo udziału w 
zjeździe zapewnił mu otrzy-
many wcześniej mandat. Do-
dajmy, że odznakę otrzymuje 
się za zasługi na rzecz rozwo-
ju w swoim środowisku i wo-

jewództwie oraz kraju na rzecz 
Towarzystwa, organizując wy-
stawy kolekcjonerskie, odczy-
ty, prelekcje i spotkania. 

KR 

Kącik Kolekcjonera

Dwie monety z Kangurem
W kole numizmatycznym Nowogard pojawiły się w ofercie nowe monety. Naj-
nowszy wypust NBP, to „Kangur” - Walabia Bennetta/Kangur olbrzymi. Jest to 
zestaw dwóch monet - polskiej i australijskiej, o nominale 20 zł i 1 A$. 

W dniu 7 stycznia 2013 r. Na-
rodowy Bank Polski wprowa-
dził do obiegu monetę „Kangur 
walabia Bennetta” o nominale 
20 zł, wykonaną stemplem lu-
strzanym w srebrze (z tambon-
drukiem). Narodowy Bank Pol-
ski i Australijska Mennica Kró-
lewska, która w Australii ma 
prawo do emisji monet, pod-
jęły inicjatywę wyemitowania 
dwóch srebrnych monet kolek-

cjonerskich, polskiej i australij-
skiej, o nominałach 20 zł i 1 A$ 
oraz masie 1 uncji czystego sre-
bra każda. Obie monety wpro-
wadzone do obiegu w dniu 7 
stycznia 2013 r., są sprzedawane 
wyłącznie w zestawie Kangury 
Świata; do każdego zestawu mo-
net dołączony jest wspólny cer-
ty�kat autentyczności Australij-
skiej Mennicy Królewskiej oraz 
Narodowego Banku Polskiego.

Wspólnym wizerunkiem 
na obu monetach jest postać 
kangura: na australijskiej mo-
necie – kangura olbrzymiego, 
najbardziej rozpoznawalnego 
kangura zamieszkującego Au-
stralię, na polskiej – kangura 
albinosa, urodzonego w Pol-
sce, w gospodarstwie agrotury-
stycznym w Smętowicach pod 
Szczecinem.

KR 

Stoją od lewej- Przedstawiciel oddziału PTN 
Lubin Kazimierz Mrożek, w środku Tadeusz 
Łukaszewicz, po prawej Sekretarz Zarządu 
Głównego PTN płk. Adam Zając

Wystawa koła numizmatycznego klubu kolekcjonera z Nowogardu, która odbywała się 24 
kwietnia

Na pierwszym planie z lewej- Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej ZG PTN Maria Suślik-Id-
czak, z prawej- Przedstawiciel PTN Kraków

Walabia Bennetta, 20 zł, rewersWalabia Bennetta, 20 zł, awersKangur olbrzymi, 1$, rewersKangur olbrzymi, 1$, awers

Pu b l i c z n e  G i m n a z j u m  n r  1 w  N o w o g a rd z i e  z a p ra s z a  n a

9 czerwca

zaczynamy o godz. 11.00

ORGANIZATORZY

W PROGRAMIE:
- mobilna wystawa Expo Zdrowie 
- pokaz i nauka pierwszej pomocy przedmedycznej
- gry i zabawy sportowe
- konkurs plastyczny „Portret rodzinny”
- grill rodzinny
- 14.00 - mecz w piłkę nożną pomiędzy drużyną parafialną
   a radnymi i pracownikami UM w Nowogardzie
- mecz w piłkę nożną pomiędzy ministrantami z Nowogardu i Dobrej
- konkurs o nagrodę ks. proboszcza

Uczniu, przyjdź koniecznie i zaproś swoją rodzinę!!!

Parafialny Zespół Caritas
przy Parafii Wniebowzięcia NMP
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Syn Agnieszki 
Kuriata ur. 
19.05.2013 z Dobrej

Ireneusz syn Karoliny 
i Tomasza ur. 2.06.2013 
z Bobrownik

Wojtuś syn Agaty i 
Artura ur. 3.06.2013 z 
Grabina

Zuzanna córka Angiel 
Michaliny ur. 23.05.2013 
z Dąbrowy

Kaja córka Kingi 
i Tomasza ur. 2.06.2013 
z Nowogardu

Hanna córka Kingi 
Witkowskiej ur. 
23.05.2013 z Dobrej

Maja córka Darii 
i Adama ur. 31.05.2013 
z Węgorzyc

Autor rubryki: 
Janusz Roguski 
Szpital NowogardWitamy wśród nas...

Najukochańszej 

małżonce Wandzi
z okazji 26 rocznicy

pożycia małżeńskiego,
dużo zdrowia, szczęścia 

i dalszych szczęśliwie 
przeżytych chwil

życzy  małżonek Krzysztof

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Znaleziono klucze
W dniu 06.06.2013r. do redakcji zostały przynie-

sione klucze.  Klucze zostały znalezione  w okolicach 
alejek nad jeziorem. Są do odebrania w redakcji DN. 
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Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

Dom parterowy w stanie 
surowym zamkniętym, 
pełne uzbrojenie  130 m kw. 

+ garaż 36 m kw.
SPRZEDAM
605 548 164

PRACA zbiór 
truskawek w Dąbrowie

Duże owoce, łatwy zbiór 
z szypułką. Wysokie zarobki

Tel. 510 730 398, 507 022 191

Sprzedam drewno 
kominkowe i opałowe

Transport
tel. 691 466 441

SPRZEDAM - WYKONAM
palety Euro,

przemysłowe i inne
tel. 885 493 471

Lek. stom. 
Agnieszka Odzioba

INFORMUJE,
że od dnia 1.06.2013
został przeniesiony

z Nowogardu
do Goleniowa

na ul. Sądową 18b
Pacjentów proszę 

o kontakt telefoniczny 
669 862 704

Zapraszam

Uwaga dzieci
Zarząd Koła PZW Tęczak

organizuje otwarte zawody 
wędkarskie dla dzieci 

w wieku do lat 14 
Zawody odbędą się 
16 czerwca 2013 r. 

Zapisy przy restauracji 
Neptun w dniu zawodów 

od godz. 8.30-9.00
Uczestnik zawodów 

obowiązkowo musi posiadać 
siatkę do  złowionych ryb.

Zarząd Koła

USŁUGI SPRZĄTAJĄCE 
„CLEANER” Elżbieta Rakowska

tel. 691 841 345, 665 499 264
OFERUJEMY USŁUGI: prania dywanów, foteli, wersalek.

Maglowania.   Prasowania.   Mycia okien.
Czyszczenie tapicerki samochodowej

Chrześcijańskie Centrum Pomocy - Agenda Zboru
Kościoła  Ewangelicznych Chrześcijan w Nowogardzie

ul.700-Lecia 14,  72-200 Nowogard

DYSTRYBUCJA    ŻYWNOŚCI
Dla podopiecznych OPS 

z terenów wiejskich Gminy Nowogard
 TYLKO dla osób , które jeszcze nie korzystały w 2013

Poniedziałek  10.06.2013     10:00 do 15:00
Wtorek  11.06.2013      9:00 do wyczerpania zapasów
Zapraszamy do siedziby przy 700-Lecia 14 w podwórzu ZBK  

z aktualnym skierowaniem z OPS-u oraz potwierdzoną  ilością 
osób w rodzinie i dokumentem tożsamości.

w imieniu Zboru  Pastor Cezary Komisarz

Zarząd Powiatu
podaje do publicznej wiadomości, że w budynku Staro-

stwa Powiatowego w Goleniowie przy ul. Dworcowej 1 oraz 
budynku byłego hotelu „Cisy” w Nowogardzie przy ul. Plac 
Wolności 9, na tablicy ogłoszeń została podana informacja o 
przeznaczeniu, do oddania w najem pomieszczenia nr 213 o 
pow. 12,02 m² i pomieszczenia nr 419 o pow. 19,31 m², poło-
żone w budynku przy ulicy plac Wolności 9 w Nowogardzie 
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej, 
na rzecz dotychczasowych najemców. Dodatkowe informacje 
dotyczące nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospo-
darki Nieruchomościami (pokój 204) lub tel. (91) 471-02-39.

REKLAMA
w Dzienniku Nowogardzkim

e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Zakład Karny w Nowogardzie ul. Zamkowa 7, 72-200 Nowogard 

ogłasza przetarg dotyczący sprzedaży 
pojazdu służbowego.

Przetarg przeprowadzony zostanie w Zakładzie Karnym w No-
wogardzie w dniu 17.06.2013 r. o godzinie 930.

Pojazd można oglądać w siedzibie Sprzedającego w dniach od 
29.05.2013 r. do 14.06.2013 r. w godzinach 1000 – 1200 .

Przedmiotem sprzedaży jest: 
AUTOSAN H6, autobus-więźniarka – szt. 1, rok prod. 1998, 

cena wywoławcza 6 000,00 zł;
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysoko-

ści:  dla pojazdu AUTOSAN H6 – 600,00 zł.
Wadium należy wpłacić gotówką w kasie w siedzibie Sprzedającego do dnia 

ostatecznego terminu składania ofert.
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub 

zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru 
lub odrzucenia oferty.

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej z podaniem imienia i nazwi-
ska, adresu oferenta oraz oferowanej ceny i rodzaju pojazdu którego dotyczy 
oferta. Do oferty należy dołączyć oświadczenie oferenta, że zapoznał  się ze 
stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wy-
nikające z rezygnacji z oględzin.

W nagłówku oferty należy podać następujące dane: 1/T/2013 – OFERTA 
NA SPRZEDAŻ POJAZDU MARKI ............................................. (nazwa 
pojazdu którego oferta dotyczy).

Oferty należy składać w sekretariacie w siedzibie Sprzedającego w termi-
nie do dnia 17.06.2013 r. do godz. 900. w zamkniętej nieprzejrzystej kopercie, 
zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie jej poufności do dnia 
otwarcia ofert. 

Termin związania ofertą określa się na 30 dni.
Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez 

wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
Wadium złożone przez nabywcę zaliczone zostanie na poczet ceny. Wa-

dium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, 
uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Komisja przetargowa odrzuci ofertę złożoną po wyznaczonym terminie, w 
niewłaściwym miejscu, bez wpłaconego wadium lub nie zawierającą wyma-
ganych danych i dokumentów oraz niezwłocznie zawiadomi o tym oferenta.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym 
niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

SKUP ZBOŻA 
W REDLE

żyto, pszenżyto
szybka płatność

tel. 603 055 292

Krajowe Zawody Leśników w Strzelectwie Myśliwskim

Najlepsi myśliwi w Lublinie
W środę (5 czerwca) Nadleśnictwo Nowogard gościło leśników z całej Polski, 
którzy wzięli udział w zawodach w strzelectwie myśliwskim. Najlepszymi strzel-
cami drużynowo okazali się leśnicy z RDLP Lublin. Indywidualnie zwyciężył 
również zawodnik z Lublina- Krzysztof Szczęch.

Zawody rozpoczęły się o 
godzinie 9:00 i potrwały do 
15:00. Organizatorem była Re-
gionalna Dyrekcja Lasów Pań-
stwowych w Szczecinie, go-
spodarzem zawodów- Nadle-
śnictwo Nowogard. Dziennik 
Nowogardzki objął imprezę 
patronatem medialnym. W su-
mie w zawodach udział wzię-
ło 48 leśników z 16 Regional-
nych Dyrekcji Lasów Państwo-
wych. Zawody zostały rozegra-
ne na nowogardzkiej strzelni-
cy „Krzywy Dzik”. Uczestnicy 
startowali w 6 konkurencjach, 
używając przy tym dwóch ro-
dzajów amunicji. Rozegrano 
4 konkurencje śrutowe: Trap, 
Skeet, Przeloty i Zając. Z wy-
korzystaniem amunicji kulo-
wej odbyły się dwie konkuren-
cje: pierwszą z nich był Dzik, 
drugą natomiast Rogacz/Lis. 
W rywalizacji drużynowej Re-
gionalnych Dyrekcji Lasów 
Państwowych najcelniej strze-
lali leśnicy z Lublina. Zaraz za 
nimi uplasowali się zawodni-
cy z Łodzi, natomiast 3 miej-
sce przypadło olsztyńskim le-
śnikom. Jeśli chodzi o zawo-
dy indywidualne, tam również 

najlepszy okazał się zawodnik 
z Lublina- Krzysztof Szczęch. 
Drugie miejsce, to wynik Hen-
ryka Górskiego również z Lu-
blina, natomiast na najniż-
szy stopień podium wskoczył 
Marcin Senger z Piły. Wybra-
no również dwóch najlepszych 

strzelców z konkurencji Kula 
i Śrut. Tomasz Grocholski z 
Wrocławia okazał się najlep-
szym strzelcem w konkuren-
cjach kulowych, natomiast w 
śrutowych zwyciężył Krzysztof 
Szczęch. Przy artykule prezen-
tujemy klasy� kację na podium.

KR
Klasy� kacja drużynowa:
1. RDLP Lublin 
2. RDLP Łódź
3. RDLP Olsztyn
Klasy� kacja indywidualna:
1. Krzysztof Szczęch ( RDLP Lublin)
2. Henryk Górski (RDLP Lublin)
3. Marcin Senger ( RDLP Piła)
Kula- Najlepszy: 
Tomasz Grocholski (RDLP Wrocław)
Śrut- Najlepszy: 
Krzysztof Szczęch (RDLP Lublin)

W Nowogardzie najcelniej strzelali leśniczy 
z Lublina - drżyj tamtejsza zwierzyno

Pamiątkowe zdjęcie uczestników Krajowych Zawodów Leśników W Strzelectwie Myśliwskim
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SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

POSIADANY CERTYFIKAT JAKOŚCI
   NA DREWNO KONSTRUKCYJNE

WARSZTAT SAMOCHODOWY

SZYBY SAMOCHODOWE

PLANDEKINA WYMIAR NA WYMIAR

Profesjonalna naprawa od A do Z

OSOBOWE, CIĘŻAROWE I MASZYNY

Geometria kół, naprawa zawieszenia,komputerowa diagnostyka pojazdu
naprawy blacharskie i lakierniczePrzegląd i naprawa klimatyzacji,

Ul. Nadtorowa 12
tel 91 39 20 131
kom 601860716

Ul. Kilińskiego 26
tel 91 39 25 627
kom 601897368

Sprzedaż, wymiana, naprawa. Wykonujemy usługi na zlecenie ubezpieczalni

Używane i nowe części do wszystkich marek samochodów

Plandeki do samochodów ciężarowych (łódki, firanki),przykrywające
stelaże, przegrody do hal, przyczepy ciągnikowe i samochodowe

UDZIELAMY GWARANCJI
NA WYKONANE USŁUGI

ŁADOWANIE KLIMATYZACJI 
I ODGRZYBIANIE
- CZYSZCZENIE TAPICERKI

Szyby samochodowe 
sprzedaż – montaż – naprawy

części * oleje * płyny 
Opony nowe używane - sprzedaż, wymiana

Zapraszamy

ul. Boh. Warszawy 4 (obok PZM) • NOWOGARD 
tel. 531 026 839, 796 061 284

www.autonowogard.pl

Organizatorzy 
Dnia Dziecka w Trzechlu 

pragną podziękować 
wszystkim bez których 

pomocy Święto nie byłoby 
tak udane, a w szczególności 

panu Bogdanowi 
Wawryczukowi, panu 
Teofilowi Bandosowi, 

panu Adamowi 
Fedeńczakowi oraz 
panu Waldemarowi 

Pędziszczakowi.

Oldboje z Nowogardu walczą o mistrzostwo

W sobotę czas na rewanż
Od pięciu sezonów oldboje Sarmaty Dobra rywalizują w 1 lidze oldbojów. Tak 
się składa, że niemal całą drużynę tworzą piłkarze z Nowogardu. W związku z 
tym na finiszu ligi przypominamy wyniki Sarmaty, która po raz pierwszy ma 
dużą szansę na mistrzostwo!

Oldboje Sarmaty Dobrej 
awans do I ligi wywalczyli w 
sezonie 2007/2008. Od tamtej 
pory bezskutecznie walczyli o 
najwyższą lokatę. W debiutanc-
kim sezonie I ligi 2008/2009 za-
jęli 5 miejsce, które powtórzy-
li w sezonie 2010/2011. W la-
tach 2009/2010 plasowali się 
na 7 miejscu, natomiast w se-
zonie 2011/2012 zajęli 6 pozy-
cję.  W obecnych rozgrywkach 
sprawy mają się zupełnie ina-
czej. Oldboje Sarmaty zajmują 1 
miejsce z 34 punktami na kon-
cie. Tyle samo punktów na dwie 
kolejki przed końcem posiada-
ją zawodnicy Pametu Świdwin. 
Jednak w bezpośrednich spo-
tkaniach Sarmata u siebie po-
konała Pamet 6:3 oraz zremiso-

wała na wyjeździe 1:1. Do koń-
ca rozgrywek dwa mecze, zatem 
to oldboje z Nowogardu rozda-
ją karty na koniec sezonu. Przed 
nimi jednak ciężkie mecze z 
drużynami, których nie udało 
się pokonać jesienią. Najpierw 
w sobotę o godzinie 17:00 Sar-
mata gościć będzie na własnym 
boisku Zryw Kretomino, z któ-
rym zremisowała 1:1. W ostat-
niej kolejce jeszcze trudniejsze 
zadanie w Złocieńcu z tamtej-
szym Olimpem. Olimp pokonał 
w pierwszym meczu oldbojów 
z Nowogardu 1:4, a więc to nie-
powtarzalna okazja do „upie-
czenia na jednym ogniu” spra-
wę awansu oraz rewanżu za do-
tkliwą porażkę na własnym bo-
isku. Pozostaje wierzyć, że re-

prezentanci Sarmaty Dobrej 
staną na wysokości zadania i 
zdobędą mistrzostwo I ligi old-
bojów. Mogą im w tym pomóc 
również sprzyjające rozstrzy-
gnięcia w meczach Pametu Świ-
dwin, jednak doskonale wiado-
mo, że najlepiej liczyć na siebie. 
O zespole oldbojów występują-
cych na boisku w Dobrej napi-
szemy po zakończeniu sezonu i 
wierzymy, że będzie to wówczas 
mistrzowska drużyna. Poniżej 
prezentujemy kadrę Oldbojów 
Sarmaty Dobrej, oraz komplet 
wyników i aktualną tabelę I ligi.

KR

Sarmata Dobra: Andrzej 
Mioduszewski (kierownik dru-
żyny i kapitan), Zdzisław 
Szkup, Jarosław Jaszczuk, Ma-
rek Kowalczyk, Marek Podbie-
gło, Bogdan Kaczor, Janusz Ra-
czyński, Daniel Kubski, Karol 
Sosnowski, Jarosław Banasiak, 
Jan Szczęsny, Jarosław Płucien-
nik, Jacek Borowik, Henryk Łu-
czak, Piotr Mazurek, Sebastian 
Orłowski, Mariusz Konieczny, 
Marek Piątkowski, Krzysztof 
Dobrowolski, Andrzej Jaromin, 
Norbert Dworak, Grzegorz Mę-
drek, Zbigniew Ceranka, Piotr 
Kaczocha.  

I Liga Oldbojów 2012/2013
M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Sarmata Dobra 16 34 43 22 10 4 2
2 Pamet Świdwin 16 34 49 26 10 4 2
3 Zryw Kretomino 16 29 39 30 8 5 3
4 Olimp Złocieniec 16 27 45 37 8 3 5
5 Amator Kołobrzeg 16 22 46 46 6 4 6
6 Iskra Białogard 16 21 40 35 6 3 7
7 Ina Ińsko 16 18 29 41 5 3 8
8 Sparta Gry�ce 16 14 33 49 4 2 10
9 Rega Trzebiatów 16 14 20 39 4 2 10
10 Pomorzanin Sławoborze 16 12 43 62 4 0 12

Runda Jesienna:
Sparta Gry�ce – Sarmata Dobra  1:4
Sarmata Dobra – Pamet Świdwin  6:3
Iskra Białogard – Sarmata Dobra  2:4
Sarmata Dobra - Ina Ińsko   2:0
Amator Kołobrzeg – Sarmata Dobra  2:2
Sarmata Dobra - Rega Trzebiatów  2:0
Sarmata Dobra – Pomorzanin Sławoborze 3:2
Zryw Kretomino – Sarmata Dobra  1:1
Sarmata Dobra – Olimp Złocieniec  1:4

Runda Wiosenna:
Pamet Świdwin – Sarmata Dobra  1:1
Sarmata Dobra – Iskra Białogard  2:0
Ina Ińsko – Sarmata Dobra   3:2
Rega Trzebiatów – Sarmata Dobra  0:1
Sarmata Dobra – Amator Kołobrzeg  7:0
Sarmata Dobra – Sparta Gry�ce  2:2
Pomorzanin Sławoborze – Sarmata Dobra 1:3
Sarmata Dobra – Zryw Kretomino  (08.06.)
Olimp Złocieniec – Sarmata Dobra  (15.06.)
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Pielęgnacja ogrodów

Wypożyczalnia 
sprzętu ogrodniczego

(glebogryzarki, weltykulatory...)

tel. 511 091 922
www.ogrody-wiki.pl

NIERUCHOMOŚCI

• Studio reklamy Vizart wynaj-
mę pow. reklamową 6,5x3m 
w Nowogardzie przy ul. War-
szawskiej 11 od 13.06. tel. 
605 522 340

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. 
Piłsudskiego 2a. 602 350 301

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 
3. 604 284 597

• Kupię mieszkanie bezczynszo-
we/ niskoczynszowe, min 3po-
kojowe, 60-80m 791443026

• Sprzedam ładne mieszkanie, 
2 pokojowe na parterze, 58m 
kw. na ulicy Racibora I 4 w No-
wogardzie. Tel. 783 570 060

• Do wynajęcia lokal handlowy. 
– 660143840 

• Sprzedam działkę budowlaną 
o pow. 1138 m2 w Żdżarach – 
3km od Goleniowa + projekt, 
prąd na działce. Cena 59 tys. zł. 
Tel. 608 673 811

• Sprzedam mieszkanie bez-
czynszowe 62 m2 z zabudo-
waniami i działką 600 655 365

• Sprzedam mieszkanie w No-
wogardzie i Dobrej, tel. 91-
3910010, 607607814

• KUPIĘ ZA GOTÓWKĘ OBCIĄ-
ŻONE NIERUCHOMOŚCI tel. 
508 312 261

• Sprzedam mieszkanie 2 poko-
je wraz z działką. Okolice No-
wogardu. Tel. 519 831 511

• DOMY NA WSI – GRUNTY, 
GOSPODARSTWA

• SPRZEDAJEMY, KUPUJEMY. 
TEL. 660 206 833

• Sprzedam część domu o 
pow. 90 m2 z udziałem w 2/3 
działki o pow. 0,25 ha z bu-
dynkami gospodarczymi w 
Strzelewie. Cena 85 tys. zł. Tel. 
503 126 505

• Sprzedam nowy sklep na ulicy 
Racibora. tel. 783 570 060, 695 
264 594

• Sprzedam garaż przy ul. Ponia-
towskiego 24. Tel. 602 521 671

• Sprzedam mieszkanie 3 poko-
jowe 62 m2. Tel. 600436364

• Działkę siedliskową wraz 
z budynkiem gospodar-
czym na wsi sprzedam. +48 
606 276 773

• Zaopiekuje się mieszkaniem 
za zamieszkanie w nim i opła-
ty. Tel. 511 079 453

• SPRZEDAM mieszkanie 
własnościowe 3 poko-
je + działka +garaż. Tel. 
605856553,9139503246.

• Sprzedam mieszkanie bez-
czynszowe, 2 pokojowe w No-
wogardzie tel. 695 264 594

• Kupię mieszkanie 2 pokoje. 
Tel;728582293. 

• Do wynajęcia magazyn 160 
m2. Tel. 607 289 286

• Działki budowlane od 12-16 
ar. Kościuszki. 602 267 382

• Sprzedam działkę ogrodową 
nad jeziorem. 605 889 845

• Wynajmę lokal dwupozio-
mowy o pow. 2x30 m2 z 
udogodnieniami w Centrum 
na cele biurowo-handlowe. 
510 170 263

• Sprzedam działkę pod bu-
dowę w Wojcieszynie. Tel. 
604 930 642

• Sprzedam mieszkanie 3 poko-
jowe na parterze. 600 436 364

• Sprzedam kawalerkę 36 m kw. 
i mieszkanie 4-pokojowe 110 
m kw. 608 817 214.

• Sprzedam działkę rolno-bu-
dowlaną w Krzywicach. Po-
wierzchnia 4016 m2. Cena 79 
tys. zł. Tel. kontaktowy: 608 
514 144.

• Sprzedam mieszkanie czte-
ropokojowe w Nowogardzie. 
Parter, balkon. Tel. kontakto-
wy: 608 514 144.

• Wynajmę mieszkanie cztero-
pokojowe w Nowogardzie, 
na parterze. Kontakt: 605 315 
304. 

• Wynajmę mieszkanie 
726 120 558

• Sprzedam Mieszkanie dwupo-
kojowe i piętro ul. Kowalska 
Tel. 504 118 857

• Sprzedam mieszkanie lokator-
skie, tel. 504218572 

• Wynajmę mieszkanie 2 poko-
jowe  w Nowogardzie na ulicy 
Racibora I 4. tel. 3925552, kom. 
783 570 056

• Do wynajęcia kawalerka w 
Centrum miasta. 694 786 400

• Wydzierżawię lokal w Przy-
chodni Nowogard ul. Kościusz-
ki 36 na gabinet dentystyczny. 
Tel 600 959 932; 600 931 083

• Wydzierżawię lokale w Przy-
chodni ul. Kościuszki 36 tel. 
600 959 932; 600 931 083

• Poszukuję mieszkania od 65 
do 80 m2 w Nowogardzie, do 
II p. Tel. 609 047 264

• Sprzedam mieszkanie 32 
m kw. na ul. Kowalskiej 
1D, 1 piętro z piwnicą z 
ogólnodostępnym parkin-
giem, do remontu, kontakt: 
609 023 745 od 16-19. Cena 
78 000 zł, do negocjacji.

• Sprzedam kiosk na targowisku 
513 937 970

• Wynajmę pokój jednej osobie.
Tel:798382886.,

• SPRZEDAM - bardzo tanio 
działki pod budowę ul. Asny-
ka. Tel: 513045188. 

• Sprzedam lub wynajmę kiosk 
na targowisku. Opłata + 150 
zł.Tel;512633610.

• Sprzedam lub zamienię na 
dom jednorodzinny dwa 
mieszkania w Nowogardzie (2 
i 3 pokojowe) Tel. 605 080 310; 
zdjęcia dostępne pod: www.
tnij.org/vp79

• \Wynajmę mieszkanie 2 poko-
jowe  w Nowogardzie na ulicy 
Racibora I 4. tel. 913925552, 
kom. 783 570 056

• Do wynajęcia pawilon handlo-
wy w Goleniowie na Ryneczku 
przy ul. Zielona Droga 59. Tel. 
605 522 340 od zaraz

• SPRZEDAM - LUB ZAMIENIĘ NA 
DOM / okolice N – du / miesz-
kanie 3 pokojowe plus garaż I 
p. Tel:913922289 , 663695260

• Sprzedam mieszkanie 2 poko-
je przy ul; Poniatowskiego 50 
m 2 /niski czynsz/. 663 325 206

• Do wynajęcia mieszkanie 3 
pokoje I piętro ul; Zamkowa. 
Tel:665001251.

• Pilnie poszukuję kawalerkę 
do wynajęcia w Nowogar-
dzie. Tel; 501253207.

• Wynajmę lokal na działalność 
gospodarczą. visa&vis szpitala. 
Tel:887467309.

• Pokój , kuchnia, łazienka 
dla samotnej pani./ 400,- zł/
Tel:726232639.

• Wynajmę mieszkanie 3 po-
koje, kuchnia, łazienka.
Tel;602474266.

• Kawalerka I piętro do wynaję-
cia. 509 411 788

• Wynajmę mieszkanie/kawaler-
ka 800 zł + media. 693 869 595

• Sprzedam kawalerkę 37 m2 
(raty bez banku). 603 869 595

• Sprzedam bar „Haga” 
510 243 843

• Sprzedam kawalerkę 18 m2. 
Tel. 533 225 152 po 17.00

• Wynajmę miejsce pod kan-
celarie, gabinety lekarskie 
bądź inną instytucję w cichej 
i spokojnej dzielnicy wraz z 
miejscem parkingowym. Po-
wierzchnia od 50 do 100 m2 w 
zależności od potrzeb. Zainte-
resowanych proszę o kontakt 
509 530 906

• Sprzedam działkę budowlaną 
w miejscowości Sieciechowo. 
696 079 880

• Sprzedam mieszkanie w 
Centrum Ip. 63 m2. Tel. 
530 786 880 po 15.00

• KAWALERKA DO WYNAJĘ-
CIA. 725 693 565

• Sprzedam garaż przy ul. Zam-
kowej. Tel. 695400600.

• Sprzedam mieszkanie 3 po-
kojowe przy ul: Zamkowej z 
garażem murowanym. Tel: 
607804921.

• WYNAJMĘ - lokal na Woj. Pol-
skiego wiza & wis Szpitala Tel ; 
887467309.

• SPRZEDAM LUB ZAMIE-
NIĘ DOM NOWOGAD.
TEL;535267619.

 MOTORYZACJA

• Sprzedam silnik 1,6 Diesel, 
skrzynia biegów do Audi 80. 
Tel;781785751.

• Sprzedam samochód osobo-
wy Daewoo Matiz rok 2000 
cen 2000 zł. Tel. 691 383 543

• Sprzedam komplet opon 
letnich z felgami – Kleber 
185x65xR14, stan idealny, 
727 569 687.

• Sprzedam � ata Uno I, tel. 
91 391 82 76

• Sprzedam samochód GOLF 5 
drzwiowe, szyberdach, hak, 
zadbany, garażowany. Nowo-
gard. Tel; 512633610.

• Sprzedam Renault 19 Se-
dan rok prok. 1992/1993 poj. 
1,8 benzyna, centr. Zamek 
+ elektr. lusterka i przednie 
szyby. Ważne OC + przegląd. 
606 550 666 

• Sprzedam renault Laguna 
2003r. przebieg 205 tys. pełne 
wyposażenie, cena 11. 200 tys. 
Tel. 505149773.

ROLNICTWO

• Sprzedam zboże, grykę, łubin, 
słomę i siano. 502 853 573

• Sprzedam słomę w snop-
kach cena 2,20 zł/ snopek. Tel. 
782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL. 783678070

• Kupię łubin, tel. 668 434 849

• Sprzedam siano w kostkach 
małych. 500 835 336

• Kupię cielaki. 
Tel:608665419.

• Sprzedam ciągnik C360 C28, 
przyczepę wywrotkę, pług 
4-skibowy, Lublin 3 rok 2002. 
Tel. 781 932 918.

• Sprzedam ciągnik Ursus 355 
z przyczepą cena 8000 zł. Tel. 
691 383 543

• Sprzedam ciągnik rolniczy Fiat 
1100 zarejestrowany, ubezpie-
czony cena 10 tys. zł. 691383 
543

• JAJA LĘGOWE KUR ZIELO-
NONÓŻEK KUROPATWIA-
NYCH. TEL; 913920307.

• KOSZENIE MULCZOWANIE 
ŁĄK , BELOWANIE SŁOMY , SIA-
NA.TEL. 608013995.

• SPRZEDAM C – 360. 
Tel;609480049.

• SPRZEDAM - mieszankę 
zbożową. Tel. 913918704, 
781900122.

• Prosięta sprzedam 602 536 366

• Sprzedam tucznika. 
515 439 366

• SPRZEDAM – 2 krowy mięsne 
czerwone, owijarka do siano-
kiszonki, kombajn zbożowy 
BIZON ZO – 56 z sieczkarnią i 
kabiną . Tel; 508538131.
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MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Nowość

energooszczędny pro�l

6 komorowy

z 3 uszczelkami

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

SKŁAD 
DREWNA 

BUDOWLANEGO
KULICE 2A
więźba dachowa, 

krawędziaki, deska, 
łata, kontrłata

Cena producenta
Tel. 726 169 098

ZAPRASZAM

USŁUGI

• Firma Usługowa „Zielona”. 
Wynajem sal na: konferencje, 
zebrania, szkolenia. Tel. 91 39 
26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROB-
NE NAPRAWY WYKONA „ZŁO-
TA RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 
79 22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. 
Zielona 3. 91 39 20 714

• Montaż ogrodzeń betono-
wych, farmerskich i innych; 
695 085 470; 91 39 72 575

• AGENCJA REKLAMWA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty., 
bindowanie, wydruki A3-A4 
kolor, ksero A3-A4 - kolor, la-
minowanie A3-A4. Tylko u nas 
największy wybór okładek. 
Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel. 
605 522 340.

• Transport BUS-MAX. 784  053 
493

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), 
dokumentów, CV, listów mo-
tyw. innych. Wydruki, Ksero, 
także kolor. Szybko i Solidnie. 
Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). tel 605 
522 340. 

• Usługi koparko- ładowarką 
Nowogard. 514172446 

• Nauka j. niemieckiego i an-
gielskiego. Szkoła Języków 
Obcych „GERMANIC” Tel. 
607  545  991, www.niemiecki-
nowogard.pl

• Fast – Driver, tanie usłu-
gi transportowe tel. 
721 230 990

• Remonty mieszkań w środku i 
na zewnątrz - 794 115 153 

• DUR - DACH pokrycia i remon-
ty dachów. 691 621 141

• Dachy, docieplenia. 785 562 104

• Docieplanie budynków, malo-
wanie, szpachlowanie, glazu-
ra, hydraulika, regipsy, adapta-
cja poddaszy, tel. 600 626268

• TANIE SPRZĄTANIE biur, do-
mów, mieszkań, osiedli, mycie 
okien, porządki w ogrodzie tel. 
721 230 990

• Ocieplenie, remonty i dachy, 
tel. 692 562 306

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sa-
wicki, ul. Kazimierza Wielkiego 
7, tel.913920737 

• Wesela, komunie bryczką. 
793 908 098

• Nauka jazdy konnej. 
793 908 098

• Remonty mieszkań, szpa-
chlowanie, malowanie. 
880 690 659

• REMONTY NA KAŻDĄ KIE-
SZEŃ. TEL. 609715839.

• Dachy – klinkier. 796 101 370

• Naprawa ciągników: Ursus i 
MT2 tel. 661 518 192

• REMONTY MIESZKAŃ. 
Tel;536887085.

• WYPUSZCZANIE BIAŁYCH GO-
ŁĘBI NA ŚLUBACH I INNYCH 
UROCZYSTOŚCIACH. Tel; 
660970408.

• Szpachlowanie, malowanie, 
panele, wymiana instalacji. 
789 146 025

• Usługi remontowo – budow-
lane wykonam, daję gwa-
rancję na wykonaną pracę. 
608 364 330

• REMONTY, WYKOŃCZENIA, 
MONTAŻE. 504 568 051

• Remonty dachów, docieplania 
budynków. Tel: 726169098, 
669587493.

• Glazura, terakota fachowo i 
solidnie, wykończenia wnętrz 
pod klucz. Tel:607647515.

PRACA

• Przyjmę samodzielnego pra-
cownika do prac wykończe-
niowych. Tel. 888 603 612

• Zwrot podatku z pracy, ro-
dzinne, urlopowe, emerytal-
ne – Niemcy, Holandia, An-
glia, Irlandia, Dania, Belgia, 
Austria, Włochy, Norwegia, 
USA. Tel. 71 385 20 18 lub 601 
759 797

• Młoda mama zaopiekuje się 
Twoim dzieckiem. 661 196 022

• Wykonam tynki i glazurę. Tel. 
728 801 246

• Zatrudnię mechanika sa-
mochodowego z doświad-
czeniem. 601  470  260; 
601 200 133

• Zatrudnię stolarza. 
603 366 286

• Zatrudnię recepcjonistkę 
602 474 266

• Zatrudnię na ½ etatu do sklepu 
spożywczego. Tel;913921373.

• Zatrudnię ślusarza-spawacza 
od zaraz. Praca stała. Tel. 690 
435 929

• Zatrudnię kierowcę kat. C+E, 
Szwecja-Polska, z doświadcze-
niem, tel. 887 647 435

• Rencistę, rencistkę, emery-
ta, emerytkę do baru przyj-
mę. 601 753 817

• Zatrudnię pracownika hur-
towni mięsa/wędlin – kierow-
ca kat. B. 91 39 22 144 

• Zbiór malin i truskawek 9 z/h 
.Transport własny, zwrot kosz-
tów dojazdu.  Tel: 725176089. 
Dzwonić po godz. 18 – tej.

INNE

• Sprzedam drewno bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane - 
603 353 789

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, 
srebrna, 4 elementy: wzmac-
niacz, tuner przestrojony, ko-
rektor, deck szu� ada, stan ide-
alny, używana sporadycznie, 
cena 780 zł do uzgodnienia. 
tel. 605 522 340.

• 43 / 44 - Sprzeda drewno, ga-
łęziówkę i zrębki opałowe. Tel 
509821040

• Drewno opałowe, kominko-
we, gałęziówka, sprzedam, tel. 
772 050 889

• PIECE GAZOWE c.o. wiszące z 
Niemiec � rmy Vaillant wysoka 
jakość do mieszkania, domu, 
sklepu, restauracji, zakładu 
fryzj. tylko ogrzewanie różne 
powierzchnie cena od 800zł 
montaż 300zł piece dwufunk-

cyjne cena od 1.000zł montaż 
400zł gwarancja serwisowa 
+ roczne przeglądy kontrol-
ne, naprawy oraz elektryczne 
przepływowe podgrzewacz 
wody użytkowej 18-21kw na 
prąd 380V cena od 200zł tel. 
691 686 772

• Transformator spawalniczy 
380V (buczek); teownik hut-
niczy 30x30x6; szkło 3mm 
60x130; kątownik 40x40 i 
kątownik 45x45 sprzedam. 
788 685 194; 600 155 342

• DREWNO OPAŁOWE I KOMIN-
KOWE TEL.506232860.

• Sprzedam kostkę granito-
wą 4x6 brązową 10 t. Tel. 
607 690 741 

• SPRZEDAŻ - podbit-
ki drewnianej. TANIO. 
Tel:726169098.

• Sprzedam wełnę mineralną 
150, tel. 504218572

• Kupię używany, drewniany 
ogrodowy domek dla dzieci. 
602 630 016

• S K U P P I Ł - niesprawnych, 
zatartych Stihl, Husqvarna 
cena 100 zł. – 721668245 

• Okna plastikowe do domu z 
demontażu. Tel: 501054829.

• SPRZEDAM – wykaszarkę nową 
HUSQVARNA model 535 RX. 
Cena 1500 zł. Tel;782314410.

• SPRZEDAM - 2 kanapy /TA-
NIO/ niebieska, beżowa. Tel; 
722102048.

• SPRZEDAM DREWNO OPA-
ŁOWE I KOMINKOWE. 
Tel;667788820.

• Sprzedam nowy Junkers z 
gwarancją. Tel;723843415.

• Sprzedam wagę uchylną. 
501 049 222

• ODDAM GRUZ.Tel;603259309.

• Sprzedam telefon Samsung 
Galaxi S – 2, stan b. dobry cena 
800 zł.Tel;505149773.

• SPZEDAM TANIO - Fotelik sa-
mochodowy / 0-13 kg./ � rmy 
BEBECAR, - krzesełko do kar-
mienia � rmy FISCHER–PRICE 
w bardzo dobrym stanie. Tel: 
508309113.

• Sprzedam używane w dobrym 
stanie: basen ogrodowy 457 
x 91 cm z pompką � ltrującą 
drabinką, pokrywą cena 300 
zł, namiot 8 osobowy - dwie 
sypialnie cena 150 zł, wannę 
trójkątną 150 cm cena 300 zł. 
Tel; 510727667.

DLA PAŃ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ 

z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia 
8 czerwca 2013r. organizuje wyjazd na badania mammogra-

� czne do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.
Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammogra� czne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publicz-

ny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godz. 8.30-14.00 tel. 91 
3921356 wew. 122, oraz u Lidii Bogus tel. 505393636 po godz. 
14-ej.

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam prezes Fundacji Lidia Bogus

Zapraszamy Panie rocznik 1963, ponieważ w tym roku po raz 
pierwszy nabyły uprawnienia do bezpłatnych badań mammo-
gra� cznych � nansowanych z NFZ
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Pół godziny 
w towarzystwie KarolinyK
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Dziś 2 krzyżówki i  „stary” Nowogard.  
Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

ZECER

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie 
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

Spytajcie dorosłych, gdzie tak  kiedyś wyglądał Nowogard? 

ul. .................................................................................................

POLECA                   .
prestiżowe marki Parker Waterman

idealny upominek na koniec roku szkolnego. 
Możliwość grawerowania.

1. Brat i... 
2. Mąż twojej mamy 

(dla ciebie)
3. Chłopiec dla swojej 

babci
4. Chłopiec dla swojej 

mamy
6. Urodziła cię
7. Siostra twego taty 

(dla ciebie)
8. Chłopiec dla swojej 

siostry

Rozwiązanie krzyżówki nr 41 - Dzień pociech
Urszula Kaczmarek, Sławomir Skowroński, Andrzej Leszczyński, Janina Grudzińska, Grażyna 
Siedlecka, Stanisława Pokorska, Ludwik Rosa, Wiesław Borowik, Barbara Bartosik, Halina 
Szwal, Anna Husarz, Krystyna Zawidzka, Alicja Wypych, Ryszard Górecki, Pelagia Feliksiak, 
Edward Sycan, Ewa Doszczenko, Marcel Kochelski
Zwycięzcy: Ludwik Rosa, Krystyna Zawidzka, Marcel Kochelski, 

Dla najmłodszych: 
Bartłomiej Feliksiak, Oliwia Feliksiak, Nikola Molka, Magdalena Skowrońska, Karolina 
Lewandowska, Igor Grenda
Zwycięzca: Karolina Lewandowska - zapraszamy po odbiór bonu do redakcji.

GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A
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KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 
12:25E;   13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 

11:55E;  14:00E;  15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL.   607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport,  Jarek Dąbrowski redaktor techniczny.   
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65, tel./fax 91 392 50 87;  

e-mail: dziennik@domjudy.pl.  Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej.  
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW
SZCZECIN
5.07 (D), 6.20 (1), 7.52, 10.57 (D), 12.48 (2), 14.59 (3), 

16.50. 18.48.

KOŁOBRZEG
7.50 (1), 10.03 (2), 11.49, 13.57 (D), 15.49, 17.47 (3), 20.33

LEGENDA;
D - w dni robocze 
1 -  pon. do soboty.
2 - w soboty, niedziele i święta
3 - oprócz soboty.

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Para�e Rzymskokatolickie
Para�a pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Para�a pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Para�a pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Morfeusz - 91 577 66 85

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych    - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD
Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku 
oprócz świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 
1, 3, 5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwart-
ki, soboty oprócz świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; 
R – kurs do Reska
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Serwujemy smaczne jedzenie
Zapraszamy na Niedzielne Obiady
Dobra muzyke
Miła atmosfere

Kontakt: 
604103 158, 509 284 384

Organizuje:

Serwujemy smaczne jedzenie
Zapraszamy na Niedzielne Obiady
Dobra muzyke
Miła atmosfere

wesela, urodziny,
stypy, dancingi, karaoke

i imprezy okolicznosciowe

kategorii „B”

10 czerwca 2013 r.

Kolektory 
słoneczne

Dotacja45%

Montaż / Serwis • Przygotowanie dokumentacji

www.provsolar.com

e-mail: info@provsolar.com • tel./fax 91 482 40 50
Biuro czynne od 8 - 16

91 443 51 87, 94 721 61 83
59 833 43 12,  698 230 205

www.partnerstal.pl

GARAŻE BLASZANE WIATY 
BRAMY GARAŻOWE

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

Sprzedam nowe, własnościowe, 
2 pokojowe mieszkanie o pow. 58 m2 
w Nowogardzie na ulicy Racibora I 4

KONTAKT:                PIB „PRO-BUD s.c.
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14
tel.: 91 39 25552; 783 570 056    www: probud-nowogard.pl

10.06.2013 r. 
godz. 16

POŻYCZAMY 
PIENIĄDZE

Decyzja w 24h  
Uproszczona procedura

Bez zbędnych formalności; Bez BIK
Tel. 91 818 25 36 • kom. 730 851 444

Kwoty od 10 000 zł do 300 000 zł

GABINET 
PSYCHOLOGICZNY

Ewa Walorska

pl. Wolności 9, pokój  419 (IV piętro) 

72-200 Nowogard • Tel.  799 461 030
www.psycholog-nowogard.manifo.com

Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Zawiadamiamy, że w Nowogardzie rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radców Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca Prawny Radosław Górski 
oraz Radca  Prawny Paweł Iwan. Kancelaria mieści się przy  
Pl. Wolności 9, budynek dawnego hotelu „Cisy”, pokój nr 8 (parter). 

Telefony do Kancelarii: 788-802-101, 694-403-733.

s. 4s. 4 s. 10

Jan Zugaj  
i Zbigniew  

Szkołuda  
mistrzami  

Polski

Spotkała się 
wspólnota 

na Bema

Dla kogo 
domki 

na plaży?

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Czytaj s. 2

Sklep 
Ogrodniczy

„Mały Ogrodnik”
ul. Gen. Bema 40F

tel. 693 342 119

KWIACIARNIA
- KWIATY - WIEŃCE

- UPOMINKI
- DEKORACJE

OKOLICZNOŚCIOWE
Zapraszamy

pon.-pt. 9.00-17.00 • sob. 10.00-15.00
CENY KONKURENCYJNE

Zielarsko-Medyczny
ul. Gen. Bema 40E

ZDROWA ŻYWNOŚĆ
LEKI BEZ RECEPTY

KOSMETYKI

SKLEP

tel. 91 392 14 40

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

NNIIEEPPUUBBLLIICCZZNNAA  SSZZKKOOŁŁAA  
PPOOLLIICCEEAALLNNAA  

ogłasza nabór na kierunki: 

 opiekun medyczny (1 rok) 
 asystent osoby niepełnosprawnej (1 rok) 
 opiekun osoby starszej (2 lata) 
 technik informatyk (2 lata) 
 technik administracji (2 lata) 

 

informacja i zapisy 
Ul. Zielona 11, tel. 91 39 26 691 

www.zielona.mojaszkola.net 
 

25 czerwca 2013 r.
wtorek od 10.30 - 12.00
 udzielane będą bezpłatne porady 

prawne  w redakcji 
ul. Boh. Warszawy 7A

Z ostatniej 
chwili 

Wygrał 
ZUK 
Jak dowiedziała się redak-
cja DN, najtańszą ofertę 
za odbiór odpadów komu-
nalnych od mieszkańców 
gminy Nowogard złożył 
Zakład Usług Komunal-
nych. Otwarcie ofert zło-
żonych na obsługę tego za-
dania odbyło się wczoraj o 
godz. 9.15 w ratuszu miej-
skim. 

ZUK złożył najniższą ofer-
tę w kwocie ok. 1 mln zł, w 
przypadku zbiórki śmieci na 
terenie miasta. Na Około 660 
tys. zł wyliczył ten sam zakres 
usług na terenach wiejskich. 

Tym samym to nowogardz-
kie przedsiębiorstwo będzie 
realizowało zadanie zgodnie z 
obowiązującą od 1 lipca nową 
„ustawą śmieciową”. 

Więcej o sprawie i samym 
przetargu w kolejnych wyda-
niach DN. 

MS

Cyfrowa  rewolucja, czyli projektor pod zastaw 

Kino Orzeł 
będzie miało 
„nowe serce”

Czytaj s. 3

Nasza sonda
Czy chcemy 
kupować w 
niedzielę?
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Projekt zmian w kodeksie pracy, który już trafił do Sejmu, 
przewiduje zakaz pracy w supermarketach czy innych skle-
pach w niedzielę. Dlatego tym razem spytaliśmy naszych 
czytelników, czy powinien być rozszerzony zakaz handlu w 
niedzielę, czy może powinien pozostać? 

Dariusz Sobczyk - Uważam, że jest to indywi-
dualna sprawa każdego człowieka, ale wydaje mi 
się, że każdy  powinien mieć właśnie jeden dzień 
odpoczynku dla siebie i swojej rodziny.  Oprócz 
sklepów czy marketów są przecież jeszcze np. sta-
cje CPN, w których można już kupić wiele arty-
kułów spożywczych. Co do jednoznacznej wypo-
wiedzi, to jest mi trudno zająć konkretne stano-
wisko wobec marketów? Dlatego tą kwestię pozostawię, jako wielce dysku-
syjną? Wiem, że wiele osób obecnie  ma bardzo mało czasu, ale ten jeden 
wolny dzień powinni raczej sobie przeznaczyć na odpoczynek, bo on należy 
się wszystkim.

Zofia Dęga - Uważam, że dzień wolny od pra-
cy powinien być w każdą niedzielę. Proszę zoba-
czyć czy osoba siedząca w supermarkecie na kasie 
nie ma rodziny, z którą chciałaby sobie posiedzieć 
w domu i zwyczajnie odpocząć, czy zrelaksować 
się? Ten jeden wolny dzień powinien być poświę-
cony tylko rodzinie, bliskim oraz swoim indywidu-
alnym sprawom, na które w tygodniu często zwy-
czajnie nie mamy czasu.  Podsumowując zdecydowanie uważam, że w nie-
dzielę wszystkie supermarkety powinny być kategorycznie pozamykane. 

Wiesław Ziemba - Uważam, że kwestię han-
dlu w niedzielę powinien regulować sam rynek. A 
ja sam nie mam nic przeciwko temu, ponieważ 
uważam, że na to  pytanie powinien rozwiązać 
i regulować właśnie sam rynek, nie  kodeksy pra-
wa pracy. Wydaje mi się, że z czasem to sami lu-
dzie przestaną robić te zakupy w marketach i za-
miast tego pojadą sobie na odpoczynek, czy to na 
działkę czy też jeszcze w inne miejsce typu jezioro.  
Sądzę, że to właśnie same markety, gdy zauważą, że obroty im spadają, to 
zdecydują się na odejście od handlu w tym dniu. Urzędowymi zakazami czy 
nakazami raczej tych spraw nie powinno się załatwiać. Rynek sam świetnie 
sobie poradzi i określi czy mamy handlować w tym dniu czy nie? 

Kazimierz Kuleta z wnukiem Wiktorem - 
Zdecydowanie jestem za tym, by nie handlować 
właśnie w niedzielę.  Uważam, że ludzie powinni 
w tym dniu zdecydowanie odpoczywać. A dlacze-
go, bo przecież kiedyś wszyscy wspólnie walczyli-
śmy o te wolne dni od pracy. Jednak nic to nie dało 
za bardzo, bo dziś ludzie i tak muszą dalej praco-
wać. Mamy tak niewiele czasu dla rodziny. Dla-
tego bezapelacyjnie powinniśmy poświęci właśnie, 
chociaż ten jeden dzień dla rodziny, z którą moglibyśmy udać się na spacer 
czy na ryby i następnie delektować się zupełnym relaksem. 

Wanda Wasilewska - Proszę pana, jak pan 
wie, ludzie pracują już teraz nie po 8 godzin, lecz 
często po 10, a nawet bywa, że więcej godzin. 
Dlatego jestem za tym, by jednak ta niedziela była 
dniem otwartym dla marketów czy większych 
sklepów. Sama jestem osobą wierzącą i wyda-

je mi się, 
że umia-
łabym pogodzić czas na pójście do 
kościoła, czy na zakupy w markecie. 
Uważam, że rano powinna w niedzie-
lę być modlitwa, a po południu wyj-
ście na zakupy, gdzie mogą się tam 
zrelaksować, coś zjeść we wspólnym 
gronie rodzinnym i jeszcze później po-
jechać na plażę, gdy teraz jest już tak 
bardzo ciepło. Nie mam nic absolutnie 
przeciwko otwartym supermarketom. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Kronika  
policyjna

Nasza  sonda

ul. 700 Lecia 17a nad sklepem
„Słowik”

9,99zł

02.06.13 r. godz. 16:00 kra-
dzież elementów metalowych  
rusztowania rozłożonego przy 
budowie garażu w Nowogardzie 
na ulicy Warszawskiej. Straty w 
wysokości 800 zł . Postępowanie 
prowadzi KP Nowogard 

03.06.13 r. godz. 09:15 Patrol 
OPI KP Nowogard zatrzymał po-
szukiwanego, który nie powrócił  
z przerwy w karze, do Zakładu 
Karnego w Nowogardzie. Postę-
powanie prowadzi KP Nowogard

03.06.13r. godz. 20:30 kolizja 
drogowa w Nowogardzie na ulicy 
Wojska Polskiego, gdzie kierują-
cy samochodem osobowym mar-
ki VW Golf podczas wyprzedza-
nia ciągnika rolniczego z przy-
czepą nie zachował ostrożności 
i uderzył w przydrożne drzewo. 
Postępowanie prowadzi KP No-
wogard

04.06.13 r. godz. 10:30 zniewa-
żenie funkcjonariuszy Komisa-
riatu Policji w Nowogardzie, nie-
trzeźwy mężczyzna słowami po-
wszechnie uznawanymi za obe-
lżywe, znieważył umundurowa-
nych funkcjonariuszy policji OPI 
KP Nowogard, którzy podjęli in-
terwencję w miejscu publicznym 
w związku z ujawnieniem wykro-
czenia popełnionego przez ww. 
mężczyznę. Wymieniony zatrzy-
many  do wytrzeźwienia i wyja-
śnienia. Postępowanie prowadzi 
KP Nowogard. 

04.06.13r. godz. 17:35 Poli-
cjanci OPI KP Nowogard zatrzy-
mali w Nowogardzie na ulicy Ko-
walskiej  kierującego rowerem, 
który znajdował się w stanie nie-
trzeźwości 1,06 promila. Postępo-
wanie prowadzi KP Nowogard. 

05.06.13r. godz. 14:50 ochro-
na sklepu PoloMarket zatrzymała 
sprawcę kradzieży sklepowej. Po-
licjanci KP Nowogard sporządzili 
wniosek o ukaranie do Sadu Re-
jonowego w Goleniowie. Postę-
powanie prowadzi KP Nowogard.  

05.06.13r. godz. 18:30 w No-
wogardzie na ulicy 5- go Marca, 
doszło do kolizji drogowej, gdzie 
kierująca samochodem wymusi-
ła pierwszeństwo i potrąciła ja-
dącego z przeciwka rowerzystę. 
Sprawca ukarany mandatem kar-
nym. Postępowanie prowadzi KP 
Nowogard. 

05.06.13 r. godz. 19:30 ochro-
na sklepu Biedronka w Nowogar-
dzie, na ulicy Warszawskiej, za-
trzymała podczas kradzieży skle-
powej dwóch nieletnich spraw-
ców kradzieży sklepowej. Nielet-
nich przekazano rodzicom i poin-
formowano ich o powiadomieniu 
Sądu Rejonowego w Goleniowie, 
Wydziału Rodzinnego i Nielet-

nich. Postępowanie prowadzi KP 
Nowogard.  

06.06.13r. godz. 11:05 kradzież 
z włamaniem do pomieszczeń 
drukarni przy ulicy Boh. War-
szawy 7a w Nowogardzie, gdzie 
sprawca po uprzednim wyważe-
niu okna przedostał się do jego 
wnętrza, skąd dokonał kradzieży 
kasetki metalowej z pieniędzmi 
w kwocie 5340 zł. Wysokość strat 
6640 na szkodę Dom Judy Sp. z. 
o. o. Postępowanie prowadzi KP 
Nowogard.

06.06.13r. godz. 17:00 kolizja 
drogowa w Nowogardzie na ulicy 
Boh. Warszawy,  jeden z kierują-
cych znajdował się w stanie nie-
trzeźwości 1,34 promila. Postę-
powanie prowadzi KP Nowogard. 

07.06.13 r. kradzież w Nowo-
gardzie na ulicy Wojska Polskie-
go portfela z zawartością  doku-
mentów i pieniędzy w kwocie 700 
zł na szkodę mieszkańca Dobrej.  
Postępowanie prowadzi KP No-
wogard. 

07.06.13 r. godz. 10:00 poli-
cjanci OPI KP Nowogard zatrzy-
mali do kontroli kierującego ro-
werem, który posiadał aktywny 
zakaz prowadzenia rowerów wy-
dany przez Sąd Rejonowy w Łob-
zie. Postępowanie prowadzi KP 
Nowogard. 

07.06.13 r. godz. 17:00 w miej-
scowości Olchowo dokonano 
kradzieży bramy metalowej war-
tości 400 zł . Postępowanie pro-
wadzi KP Nowogard.

07.06.13 r. godz. 20:45 poli-
cjanci OPI KP Nowogard zatrzy-
mali mężczyznę poszukiwanego 
na podstawie postanowienia wy-
danego przez Sąd Rejonowy w 
Goleniowie celem odbycia kary 
pozbawienia wolności, którego 
zatrzymano i osadzono w Zakła-
dzie Karnym w Nowogardzie. 

08.06.13 r. godz. 00:15 poli-
cjanci OPI KP Nowogard zatrzy-
mali do kontroli drogowej po-
jazd, którego kierujący prowadził 
pojazd, pomimo orzeczonego za-
kazu prowadzenia pojazdów me-

chanicznych przez Sąd Rejonowy 
w Goleniowie. 

09.06.13r. godz. 05:05 poli-
cjanci OPI KP Nowogard pod-
czas kontroli drogowej w Nowo-
gardzie na ulicy Rzeszowskiego 
ujawnili, że kierujący samocho-
dem osobowym, znajduje się w 
stanie nietrzeźwości 1,12 promi-
la. Postępowanie prowadzi KP 
Nowogard. 

09.06.13 r. godz. 12:30 zda-
rzenie w ruchu w miejscowości 
Jarchlino, gdzie na drodze leśnej 
doszło do zderzenia pojazdów, w 
wyniku czego jeden z kierujących 
doznał złamania prawej nogi. Po-
stępowanie prowadzi KP Nowo-
gard. 

10.06.13r. godz. 1:20 policjan-
ci OPI KP Nowogard w Nowogar-
dzie na ulicy 700 Lecia zatrzymali 
do kontroli drogowej rowerzystę, 
który znajdował się w stanie nie-
trzeźwości 0,65 mg/L. Postępo-
wanie  prowadzi KP Nowogard. 

10.06.13 r. godz. 1:30  poli-
cjanci OPI KP Nowogard w miej-
scowości Kulice, zatrzymali do 
kontroli drogowej rowerzystę, 
który znajdował się w stanie nie-
trzeźwości 1,37 mg/L. Postępo-
wanie  prowadzi KP Nowogard.

Gmina Osina
02.06.13r. godz. 14:30 kra-

dzież z włamaniem do budynku 
plebani w miejscowości Osina, 
gdzie sprawcy po uprzednim wy-
ważeniu okna balkonowego prze-
dostali się do wnętrza, skąd doko-
nali kradzieży pieniędzy w kwo-
cie 3500 zł. Postępowanie prowa-
dzi KP Nowogard.

07.06.13 r. godz. 6:00 w miej-
scowości Osina dokonano kra-
dzieży pojazdu marki VW Pas-
sat na niestrzeżonym parkingu 
osiedlowym. Straty w wysokości 
18000 zł. Postępowanie prowadzi 
KP Nowogard.  

07.06.13 r. godz. 9:40 kradzież 
z włamaniem do mieszkania w 
miejscowości Kikorze , gdzie 
sprawca poprzez wybicie szyby 
w oknie w budynku jednorodzin-
nym dokonał kradzieży lapto-
pa oraz biżuterii złotej na łączną 
sumę strat 2200 zł. Postępowanie 
prowadzi KP Nowogard.

Inf. KP Nowogard 
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PROMOCJA 
LETNIA

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL 

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport 
Sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

Ogrodzenia,
brukarstwo, 

ogrody, trawniki
www.trawnikizrolki.com.pl

tel. 669 342 893

Uwaga dzieci
Zarząd Koła PZW Tęczak

organizuje otwarte zawody 
wędkarskie dla dzieci 

w wieku do lat 14 
Zawody odbędą się 
16 czerwca 2013 r. 

Zapisy przy restauracji 
Neptun w dniu zawodów 

od godz. 8.30-9.00
Uczestnik zawodów 

obowiązkowo musi posiadać 
siatkę do  złowionych ryb.

Zarząd Koła

Cyfrowa rewolucja, czyli projektor pod zastaw 

Kino Orzeł będzie miało „nowe serce” 
 Za około 200 tys. złotych Nowogardzki Dom Kultury planuje zakupić cyfrowy projektor do filmów, który ma sprawić, że na seanse do 
Kina „Orzeł”, zaczną chodzić tłumy widzów. Sam pomysł może i słuszny, ale już jego sfinansowanie budzi wiele wątpliwości. 

W czasie ostatniej, zwykłej 
sesji Rady Miejskiej, większo-
ścią głosów (głównie koali-
cji) przyjęto zmianę w budże-
cie, która wzbogaciła budżet 
NDK o 105 tys. złotych. Zanim 
do głosowania doszło, dotacja 
wzbudziła „niepokój” radnych 
opozycji. Ci, pytali burmistrza, 
na co mają być wydane pienią-
dze i czy są jakieś kalkulacje, 
które ten spory wydatek uza-
sadniają. R. Czapla za wiele nie 
miał w tym temacie do powie-
dzenia, oprócz tego, że kino 
musi zainwestować w nowy 
sprzęt do wyświetlania filmów, 
bo inaczej stanie przed wid-
mem likwidacji. Tym samym, 
radni nie uzyskali na sesji wy-
czerpującej odpowiedzi. Wyja-
śnić im tego nie mogła również 
dyrektor NDK, która zwykła na 
sesję nie chadzać. Tak duży wy-
datek, a także przełomowa zda-
je się inwestycja w historii kina 
z 40 letnią tradycją, wymaga 
jednak wyjaśnień. W końcu 
mowa o finansach publicznych. 
Dlatego też DN, postanowił te-
mat zgłębić u samego źródła – 
a więc w Domu Kultury. 

Dyrektor Aneta Drążewska, 
w rozmowie z DN potwierdzi-
ła, że Kino „Orzeł”, ma dostać 
nowe „serce” - nowoczesny, cy-
frowy projektor, który pozwo-
li na wyświetlanie filmów w 
dużo lepszej, niż obecnie jako-
ści. Do tej pory w kabinie ope-
ratorów Kina,  filmy wyświetla-
no na szpulowych projektorach 
tzw. 35 mm (szerokość taśmy). 
Te, jak twierdzi nasza rozmów-
czyni, wymagały już remontu. 
- Aparaty, które posiadamy są 
bardzo stare. Właściwie na Po-
morzu nie używa się już sprzę-
tu tego typu. Poza tym projekto-
ry wymagały naprawy. Do wy-
miany była instalacja elektrycz-
na, łożyska w silnikach, układ z 
główką. Kosztowałoby to ok. 30 
tys. zł, łącznie z robocizną.  Ser-
wisant sprzętu doradził nam, że 
nie opłaca się go naprawiać – 
tłumaczy A. Drążewska.

Zły stan techniczny maszyn, 
to jedno. Inną sprawą jest cy-
fryzacja, do której ponoć małe 
kina, zmuszają dystrybutorzy 
filmowych produkcji. Dlatego 
rozważany przez NDK począt-
kowo pomysł  zakupu trochę 

nowszych niż te, które obecnie 
pracują w kinie, projektorów, 
ale nie cyfrowych, ostatecznie 
został porzucony.

- W lutym zbieraliśmy infor-
macje od dystrybutorów filmów 
o tym, jaka w tym sezonie bę-
dzie sytuacja na rynku filmo-
wych kopii 35 mm, czyli tych, 
jakie u nas można wyświetlać. 
Dostaliśmy informację, że już 
w czerwcu będą kłopoty z ich 
otrzymaniem. Już wówczas nie-
których filmów na tego typu no-
śniku w ogóle nie zapisywano – 
tłumaczy dyrektor NDK. - Nie-
które polskie tytuły, to było 5,6 
kopii na całą Polskę, a niektó-
re 3 na region. Wcześniej robio-
no takich kopi od 30 do nawet 
50 na cały kraj- dodaje A. Drą-
żewska, uzasadniając planowa-
ny zakup.

Nie każdy jednak z wymianą 
spieszy się tak, jak Nowogard. 
Z danych DN wynika, że na 
250 tzw. małych kin (bez Mul-
tikin) ponad 100 nie posiada 
cyfrowych aparatów do projek-
cji filmów. Znawcy branży w 
rozmowie z redakcją stwierdzi-
li też, że technologiczna meta-
morfoza kin w małych mia-
stach tak szybko nie nastąpi. 
Poza tym, warto podkreślić, że 
owe cyfrowe produkcje, doty-
czyć mają podobno tylko tzw. 
hitów filmowych. - Dystrybu-
torom filmów nie będzie zależa-
ło też na tym, aby nagle z mapy 
Polski zniknęło kilkaset prowin-
cjonalnych kin. Wszak ktoś pro-
dukowane filmy musi obejrzeć, 
a nie każdego stać jeszcze na wi-
zytę w multipleksie (kino wielo-
poziomowe – dop. red.). Samo-
rządy, które najczęściej są wła-
ścicielami małych kin, nie będą 

też w stanie tak szybko zorgani-
zować pieniądze na moderniza-
cję sprzętu do wyświetlania fil-
mów.  Nie ma się co jednak łu-
dzić. W przeciągu kilku następ-
nych lat cyfryzacja jest nieunik-
niona. To wielka szansa dla ma-
łych ośrodków miejskich. Daje 
ona bowiem szansę, że małe i 
duże kina, na równi otrzymają 
w tym samym terminie premie-
ry filmowe  - mówi jeden z dys-
trybutorów sprzętu kinowego 
w Polsce, który nie chciał, aby 
w artykule podawane było jego 
nazwisko. 

Niektórzy mówią również, 
że koniunkturę na cyfryzację 
napędza Państwowy Instytut 
Sztuki Filmowej w Warszawie 
w porozumieniu z dystrybu-
torami sprzętu. Tym bardziej, 
że instytucja ta dofinansowu-
je zakup nowych projektorów 
do 50% wysokości ich kosz-
tów. Nasze kino jednak, po-
noć na dotację szansy nie ma, 
ze względu na zbyt małą licz-
bę sprzedanych biletów (poni-
żej 3 tys. rocznie, i 300 sean-
sów rocznie). Pozostaje szansa 
na inne projekty prowadzone 
przez PISF – m.in. na moder-
nizację sali kinowej. 

Wszystko fajnie, gdyby 
nie....

Pomysł zainwestowania w 
kino może i słuszny, ale już 
jego finansowanie budzi wie-
le wątpliwości. Okazuje się, że 
burmistrz nie powiedział na 
sesji radnym wszystkiego. A w 
zasadzie tego, co najważniej-
sze. Otóż koszt zakupu projek-
torów, to według różnych sza-
cunków od 200 do nawet 300 
tys. złotych (dane redakcji). 

NDK otrzymało zatem od mia-
sta w najlepszym wypadku po-
łowę niezbędnej sumy. A skąd 
reszta? Ano z banku. Sprzęt ma 
być zakupiony w ramach le-
asingu, czyli mówiąc wprost, 
kredytu pod zastaw. Kwota wy-
ciągnięta z kieszeni podatni-
ków ma posłużyć jako pierw-
sza rata, oraz zabezpieczenie 
na poczet podatku VAT – po-
noć później do odzyskania. 
Według „ostrożnych” kalkula-
cji poczynionych przez Dom 
Kultury, w przypadku zakupu 
maszyn za 200 tys. zł do spłaty 
będzie ok. 280 tys. zł. Wszyst-
ko NDK chce spłacić w ratach, 
płaconych przez 5 lat. Mie-
sięczne zobowiązania z tego 
tytułu obciążą budżet placów-
ki o jakieś 3,5 tys. złotych. Teo-
retycznie zarobić na to powin-
no zmodernizowane kino, do 
którego, po technologicznym 
skoku wzwyż, miałyby chodzić 
tłumy. W praktyce będzie to 
jednak bardzo trudne do osią-
gnięcia. Jak wynika z danych, 
które NDK przesłał do redak-
cji DN, aby inwestycja się przy-
najmniej zbilansowała, w ciągu 
roku kino musi odwiedzić pra-
wie 12 tys. widzów. W zeszłym 
roku liczba ta nie wyniosła na-
wet 3 tysięcy, przy 288 sean-
sach. Pomijając już fakt, że 31 
wyświetleń odwołano z powo-
du niewystarczającej frekwen-
cji (według regulaminu Kina, 
seans wyświetla się przy sprze-
daży minimum 7 biletów).  

Warto też dodać, że wzrosną 
ceny biletów, które w przypad-
ku niektórych seansów mogą 
kosztować widza nawet ok. 20 
zł. Do tego, aby miłośnicy ki-
nematografii mogli w pełni po-
dziwiać możliwości techniczne 
nowego projektora, NDK bę-
dzie musiał wymienić ekran. A 
na to będzie trzeba wydać po-
nad 60 tys. zł. W jaki sposób 
dyrektor NDK ma zamiar za-
pełnić salę kinową, by inwesty-
cja w unowocześnienie Kina, 
nie narobiła miastu „manka” 
w kasie? Jak zapewniano nas 
wczoraj w Domu Kultury, jest 
na to kilka pomysłów. Jeden z 
nich, to stworzenie cyklu edu-
kacyjnego dla szkół, którym 
„Orzeł” wyświetlałby ekraniza-
cje obowiązkowych lektur. To 
może dać, według szacunków 
NDK, ok. 230 widzów mie-
sięcznie. Planuje się również 
wyjście poza konwencję kina 
weekendowego. W tygodniu 
na ekranie pokazywane mia-
łyby być filmy „dla seniorów”. 
Wszystko to nie będzie możli-
we, bez inwestycji w cyfryzację 
Kina. Ponieważ tytuły te nie są 
już dostępne na „analogowych” 
szpulach – twierdzi NDK. 

Oby tylko nie stało się tak, 
że za „kinowe rewolucje” będą 
musieli w przyszłości płacić ro-
dzice dzieci uczęszczających na 
koła zainteresowań do NDK. 
Płacą już wystarczająco dużo...

Marcin Simiński 

Widoczne na zdjęciu projektory szpulowe już wkrótce ustąpią miejsca no-
wym cyfrowym wyświetlaczom
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Gmina szuka nowego dzierżawcy domków na plaży 

A jednak przetarg
Gmina nie zdecydowała się na prowadzenie ośrodka rekreacji przy plaży miejskiej, po tym, jak Zbigniew Gumienny, wypowiedział 
miastu umowę dzierżawy domków, i teraz szuka nowego najemcy w drodze przetargu publicznego.  

Początkowo miasto rozwa-
żało, że samo będzie kierowa-
ło ośrodkiem, które oddałoby 
w administrację do ZBK. Osta-
tecznie zdecydowano się na 
ogłoszenie przetargu. Nowym 
dzierżawcą obiektu zostanie 
osoba, która w drodze przetar-
gu zaproponowanej Urzędowi 
Miejskiemu przedstawi „naj-
korzystniejszą koncepcję funk-
cjonowania i zagospodarowa-
nia” obiektu oraz będzie goto-
wa płacić miesięczny czynsz 
powyżej kwoty 500 zł. Kwota 
ta, na pierwszy rzut oka,  nie 
wydaje się wysoka. Doliczyć 
do niej trzeba jednak jeszcze 
kilka innych kosztów. Najwięk-
szym z nich będzie podatek od 
nieruchomości, który poten-
cjalny dzierżawca będzie mu-
siał rocznie wpłacać do kasy 
gminy. Biorąc pod uwagę fakt, 
że burmistrz wyznaje zasadę 
„płać i płacz”, na żadną ulgę w 
tym fragmencie liczyć nikt nie 
będzie mógł. A mowa o dość 
sporej kwocie – około kilku 
tysięcy złotych każdego roku. 
Kolejnym kosztem będzie 
utrzymanie obiektu – koszenie 
trawy, media, najem pracowni-
ków itd. To następne kilka, kil-

kanaście tysięcy w skali roku. 
Mało logiczna wydaje się także 
wysokość wadium, jakie przed 
przystąpieniem do postępo-
wania przetargowego muszą 
wpłacić na konto miasta ofe-
renci. Kwota ta wynosi 5 tys. 
i jest równowartością 10 mie-
sięcznego czynszu dzierżawy. 
W przypadku wygrania prze-
targu, wadium zostanie zali-
czone na początek dzierżawy. 
Ponadto, do przetargu zostaną 
zakwalifikowane oferty, w któ-
rych dzierżawca oprócz świad-
czenia usług polegających na 
wynajmowaniu miejsc noc-
legowych (w 3 domkach i są-
siadujących z nimi  polem na-
miotowym), zobowiąże się do 
wypożyczania sprzętu wodne-
go oraz organizowania imprez 
na plaży np. dyskotek i ognisk. 
Oferty przyjmowane są do 
dnia 20 czerwca. W tym dniu 
ma się także odbyć publicz-
ne  otwarcie kopert. Na drugi 
dzień zaplanowano „niejawną 
część przetargu”, do której za-
kwalifikowane będą najlepsze 
(zdaniem urzędników) oferty. 

Czy jednak wobec dość „wy-
górowanych” oczekiwań gmi-
ny znajdzie się chętny,  by zain-

westować w utrzymanie obiek-
tu? Okazuje się, że chętni są. - 
Złożyliśmy swoją ofertę do gmi-
ny. Mamy kilka pomysłów na 
to, aby ośrodek stał się atrakcyj-
nym miejscem wypoczynku i to 
nie tylko w sezonie letnim – za-
pewnia Emilia Olszewska z fir-
my EM-MA POL, która od kil-
ku dni, na drugim krańcu pla-
ży miejskiej prowadzi wypoży-
czalnię sprzętu wodnego. 

Przypomnijmy, że w 2008 
roku gmina rozwiązała umowę 
o dzierżawę kąpieliska z Ro-
mualdem Kowalskim i przeję-
ła obiekt. Wówczas plażę po-
dzielono na dwie części. Samo 
kąpielisko zostało w „rękach” 
miasta. Na dzierżawę drugiego 
fragmentu plaży, z domkami 
i polem namiotowym, ogło-
szono przetarg. Wygrał go Z.  
Gumienny, właściciel znanego 
ośrodka sportu i rekreacji nad 
jeziorem w Czarnocinie. Umo-
wę na dzierżawę podpisano na 
10 lat. Jesienią ubiegłego roku 
dzierżawca wypowiedział jed-
nak gminie umowę. Decyzję 
tą tłumaczył brakiem opłacal-
ności. 

Marcin Simiński

Sprawna  akcja  strażaków 

Czarny dym i ogień  na ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 
Tuż przed godz. 21: 00 w piątek, kłęby dymu zaniepokoiły mieszkańców bloków na ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego. Mimo ogromnych 
kłębów dymu, które unosiły się w niebo, okazało się, że pożar nie jest aż tak poważny na jaki wyglądał. Palił się osiedlowy śmietnik. 

O pożarze poinformował 
nas czytelnik DN. Gdy zoba-
czył  dym pomyślał, że pali się 
mieszkanie w jednym z blo-
ków lub może  pobliski  super 
market. Udał się więc szyb-
ko na miejsce zdarzenia, gdzie 
okazało się, że na szczęście pali 
się tylko osiedlowy plastikowy 
śmietnik. Pożar wyglądał bar-
dzo  poważnie, szcze-
gólnie z  dalszej od-
ległości, gdzie widać 
było unoszące się 
czarne kłęby dymu. 
Ze śmietnika wydo-
bywały się tumany 
czarnego dymu, a ze 
środka buchały pło-
mienie. Na miejscu 
prędko pojawił się 
zastęp straży pożar-

nej, który bardzo sprawnie po-
radził sobie z ogniem i  pożar 
został szybko ugaszony przez 
nowogardzkich strażaków. 
Na obecną chwilę nie wiado-
mo, co było przyczyną poża-
ru.  Nieoficjalnie wiadomo, że 
mógł to być wyrzucony niedo-
pałek papierosa? 

Jarek Bzowy 
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„Solidarność Nauczycieli” 
zaprasza 

Zapraszam wszystkich członków NSZZ Solidarność Pra-
cowników Oświaty i Wychowania w  Nowogardzie na spotka-
nie podsumowujące roczną działalność Związku.

Związku zawodowego, którego głównym celem statutowym 
jest obrona godności , praw i interesów pracowniczych jego 
członków.

W szczególności bronimy praw pracowniczych w zakresie 
pracy zawodowej, wynagrodzenia, warunków socjalno-byto-
wych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwdziałamy 
zjawisku bezrobocia. Naszym obowiązkiem jest reprezento-
wanie członków wobec pracodawców, władz i organów admi-
nistracji państwowej i samorządowej.

Na spotkanie, które odbędzie się w najbliższy czwartek, o 
godz. 17 zapraszam także naszych sympatyków i osoby chcą-
ce zostać członkami Związku. Bliższe informacje pod nume-
rem 503 371 448.

Przewodnicząca NSZZ Solidarność POiW
Anna Kowalczyk-Krzywania

Problemy z krawężnikiem na ulicy Wojska Polskiego 2

Nie chodzi o winnego, ale o rozwiązanie sprawy
Na początku ulicy Wojska Polskiego, obok skweru, niespełna  dwa lata temu skończono remont tamtejszego parkingu oraz chodników. 
Jednak w jednym miejscu tj. przed wjazdem do posesji nr 2, nie wykonano obniżenia wysokiego krawężnika, co uniemożliwia miesz-
kańcom tej  posesji swobodne i bezpieczne  do niej dotarcie  

Budowę parkingu  i otocze-
nia zakończono jak zwykle 
ostatnio bywa w Nowogardzie, 
oficjalnym i medialnym  od-
biorem w asyście władz miasta 
oraz osób odpowiedzialnych 
za wykonanie prac, w klima-
cie  samozadowolenia  tychże.  
I bezsprzecznie chodnik oraz 
parking został  estetycznie  wy-
konany. Jednak jego użytko-
wanie, jest już mówiąc delikat-
nie, nieco bardziej  wątpliwe. 
Utrudnione jest np. swobodne 
skręcanie i zawracanie wjeż-
dżających w tę tzw. ślepą ulicę 
- samochodów. Ponadto oka-
zało się, że do jednej z leżących 
obok ulicy posesji, nie da się  
wjechać z powodu wysokie-
go krawężnika, którego w tym 
miejscu nie obniżono. Podczas 
prowadzonych prac zwracałem 
na te kwestie uwagę, ale cóż, nie 

zostały one wzięte pod uwagę – 
mówi DN właściciel posesji - 
Prosiłem o to, by ktoś nam, rów-
nież i mi, pomógł w tej sprawie, 
ale jak dotąd nie doczekałem się 
odpowiedzi i reakcji. Dlatego 
nie wiem, co jeszcze muszę zro-
bić w tej sprawie?. Mam świa-
domość tego, że brama nie była 
i nie jest zaznaczona w projek-
cie, ale czy to musi definityw-
nie oznaczać, że ten krawężnik 
nie mógł być zmodernizowany, 
by ułatwić przechodniom  i mi 
życie?  Wyjeżdżając czy wjeż-
dżając z bramy, naprawdę mu-
szę uważać, by nic złego się nie 
stało z zawieszeniem auta czy 
naczepy samochodowej, w któ-
rej najczęściej mam jakiś ładu-
nek- kończy nasz rozmówca.  
Pytany przez nas kierownik 
odpowiedniego wydziału UM 
stwierdził, że ten problem nie 

dotarł do niego. Dlatego go nie 
zna, ale jest gotów rozmawiać 
o sprawie, gdy zainteresowa-
ny zgłosi się do Urzędu, choć 
zaznaczył, że temat może być 
trudny, jeśli  przedmiotowej 
bramy nie było na planach słu-

żących do sporządzenia pro-
jektu modernizacji. Naszym 
zdaniem, niezależnie czy bra-
ma była czy nie na planach, to 
problem istnieje realnie  i trze-
ba znaleźć sposób jego rozwią-
zania, a  urzędnicy powinni 

również dopilnować, aby ry-
sunki były zgodne z rzeczywi-
stością, a nie tylko traktować je 
jako swoiste alibi. 

Jarek Bzowy 

Posługiwał się fałszywymi dokumentami
Czeczena posługującego się fałszywymi łotewskimi dokumentami zatrzymali 6 
czerwca, funkcjonariusze z Placówki w Szczecinie - Goleniowie. Postawiono mu 
zarzut posługiwania się fałszywymi dokumentami, za co grozi kara nawet 5 lat 
pozbawienia wolności.

chor. SG Anna Galon - rzecznik prasowy Ko-
mendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży 
Granicznej: Mężczyzna został zatrzymany pod-
czas kontroli prowadzonej przez funkcjonariu-
szy Straży Granicznej z Placówki w Szczecinie 
- Goleniowie w okolicach Osiny w woj. zachod-
niopomorskim. Przedstawione przez niego do 
kontroli łotewski paszport i prawo jazdy okaza-
ły się fałszywe. Prawo jazdy zostało podrobione, 
a w paszporcie przerobiono stronę personaliza-
cyjną. Przy mężczyźnie ujawniono szwedzkie 
karty rabatowe wystawione na obywatela Rosji, 
narodowości czeczeńskiej. Mężczyzna zamiesz-
kuje nielegalnie w Szwecji, a łotewskie doku-
menty miały zapewnić mu swobodne prze-
mieszczanie się po krajach Schengen. Mężczy-
zna dziś jest przesłuchiwany, postawiono mu 
zarzut posługiwania się fałszywymi dokumen-
tami, za co grozi kara nawet 5 lat pozbawienia 
wolności. Odrębnie zostanie wszczęte postępo-

wanie administracyjne w związku z nielegal-
nym pobytem cudzoziemca w Polsce.

KR

Pomóżmy sobie!
•	 Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie oraz ławę pokojową i TV tel.782 556 716
•	 Przyjmę fotel do biurka, informacja tel. 504 874 397 lub pod nr tel. red. 91 22 165 
•	 Przyjmę narożnik pokojowy, sofkę dwuosobową dla dzieci i dziecięcy  fotelik samochodowy,  

tel.516 648-561 
•	 Przyjmę  używaną pralkę, komputer PC oraz dywany tel.512 174 371 
•	 Przyjmę tapczan dwuosobowy tel. 514 466 037 
•	 Przyjmę meble kuchenne i meblościankę pokojową tel. 669 517 964 lub 91 39 107 62
•	 Przyjmę lodówkę w stanie dobrym tel. 725536022
•	 Oddam monitor płaski LG 14 cali do komputera 509458464 

 Krystyna Łebzuch, lat: 74, zmarła: 04.06.2013r, pogrzeb odbył 
się: 06.06.2013r, na cmentarzu w Dobrej.

Marek Oleksiak, lat: 40, zmarł: 06.06.2013r, pogrzeb odbył się: 
08.06.2013r,  na cmentarzu w Nowogardzie.

Helena Solowska, lat: 83, zmarła: 08.06.2013r, pogrzeb odbę-
dzie się: 11.06.2013r, o godz. 14:00  na cmentarzu w Mieszewie.

Stanisław Pietrasiak, lat: 85, zmarła: 08.06.2013r, pogrzeb od-
będzie się: 12.06.2013r, o godz. 14:00  na cmentarzu w Lwówku 
Wlkp.

Edmunda Steczek, lat: 76, zmarła: 10.06.2013r, pogrzeb odbę-
dzie się: 12.06.2013r, o godz. 14:00  na cmentarzu w Nowogardzie

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
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Spotkała się wspólnota  na Bema

Doczekali się...
Członkowie wspólnoty osiedla Leśna, przy ul. Bema, w końcu się doczekali. Po 
latach zabiegów i próśb, doczekali się spotkania z zarządem wspólnoty. Samo ze-
branie po dwóch godzinach jednak przerwano. 

Przypomnijmy, że o sytuacji, 
w jakiej znaleźli się mieszkań-
cy czterech bloków, wchodzą-
cych w skład wspólnoty Leśna, 
pisaliśmy już kilkukrotnie. Lo-
katorzy od kilku lat nie mogę 
się doczekać, by reprezentowa-
ny i wybrany ich głosami za-
rząd, zorganizował zebranie 
i przedstawił chociażby spra-
wozdanie finansowe za ostat-
nie lata. 

Po naciskach, zebranie w 
końcu się odbyło. W miniony 
piątek, w osiedlowej siłowni, 
zebrała się grupa kilkudziesię-
ciu mieszkańców. Wśród nich 

członkowie zarządu wspól-
noty. Jak można było się spo-
dziewać, spotkanie przebiega-
ło w dość burzliwej atmosfe-
rze. Wiele winy, w tym same-
go zarządu, z prezesem na cze-
le, który się do dyskusji w za-
sadzie nie przygotował. Nie 
przygotował też jak należy po-
rządku obrad i odpowiednich 
dokumentów. Tym samy, za-
miast głosowania nad uchwa-
łami, zapanował chaos. Jedni 
mówili o trawnikach, drudzy o 
śmietnikach, jeszcze inni pyta-
li, kto ma im oddać pieniądze 
za docieplenie mieszkań. Mó-

wiono też o psich odchodach 
i hałasującej młodzieży, któ-
ra w czasie gry w kosza na bo-
isku przy blokach, niektórym 
przeszkadza. Mnogość tema-
tów, podrzucanych co chwilę 
z sali, jak kukułcze jaja, niko-
go jednak dziwić nie powinna. 
Wszak ostatnią okazję do wy-
gadania się,  mieszkańcy mie-
li w 2009 roku. Wówczas odby-
ło się ostatnie zebranie wspól-
noty. 

W całym tym zamieszaniu, 
wyraźnie również zmieszany 
prezes, próbował „podać się 
do dymisji”. Podobnie chciała 

uczynić pani księgowa, propo-
nując przekazanie dokumen-
tacji finansowej wspólnoty jej 
mieszkańcom. Na to jednak 
większość zebranych nie przy-
stała. Postanowiła odłożyć ze-
branie na 4 tygodnie. Do tego 
czasu zarząd ma się z miesz-
kańcami rozliczyć z finansów 
i oddać pełną dokumentację. 
Wówczas też zostanie wybrany 

nowy zarząd osiedla, do które-
go potencjalnych kandydatów 
już nieoficjalnie wskazano. 

Pozostaje, mimo całego za-
mieszania, życzyć mieszkań-
com wspólnoty Leśna, aby ci 
w końcu dowiedzieli się na 
„czym stoją” i mogli wybrać 
przedstawicieli, którzy rzeczy-
wiście będą ich reprezentować. 

Marcin Simiński 

XII Ogólnopolski Tydzień czytania książek zakończony 

5 opowiadań  dla 180 dzieci 
Czytanie  w nowogardzkiej bibliotece w ramach  Tygodnia Czytania Dzieciom, odbywało się od 03 do 07 
czerwca 2013 roku.  Podczas tych dni, uczestniczące na zajęciach do biblioteki dzieci, przejawiały wiele rado-
ści i spontanicznego  zainteresowania  prezentowanymi dla nich opowieściami z magicznego świata książek. 

W akcji głośnego czytania 
udział wzięli uczniowie klas od 0 
– I. A czytało dzieciom  5 zapro-
szonych pań bibliotekarek z bi-
bliotek szkolnych, które tym ra-
zem same wybierały książki. By 
bliżej zobrazować całość akcji, 
poprosiliśmy o oficjalny komen-
tarz niektóre z pań, które czyta-
ły dzieciom, jak również panią 
bibliotekarkę  Miejskiej Bibliote-
ki i  nauczycielkę, która przyszła 
z dziećmi w ostatnim dniu akcji. 

Danuta Baran - bibliotekar-
ka Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej - Chcę powiedzieć, że za nami 
już XII Ogólnopolski Tydzień czy-
tania dzieciom. Uważam, że ten 
tydzień był  wyjątkowy, ze wzglę-
du na ilość  dzieci słuchających i 
czytających im pań bibliotekarek, 
a te w tym roku to nie tylko na-
sze panie , które pracują  tu w na-
szej bibliotece, ale i  panie pracu-
jące  w szkolnych  bibliotekach. 
W akcji uczestniczyło 180 dzie-
ci. Dzieci były z klas od 0 do I, ze 
Szkół nr 1, 2, zielonego przedszko-
la i jeszcze kilku innych placówek 
oświatowych. Dobór książek tym 
razem był indywidualny, bo każ-
da zaproszona pani sama zapro-
ponowała swoją ulubioną książkę 
z zamysłem, że wybrana  książka 
spodoba się przybyłym tu dzie-

ciom. Tym razem wspólnie z pa-
nią dyr. biblioteki Zofią Pilarz, nic 
nie sugerowałyśmy i wybór pozo-
stawiłyśmy zaproszonym gościom. 
Oceniam ten wybór  jako bardzo 
trafny i bardzo mi się te książki  
podobały. Dlatego z przyjemno-
ścią je wszystkie wysłuchałam. 

Danuta Plichta - bibliotekar-
ka z SP nr 1 w Nowogardzie 
- Moja obecność w  instytucji, w 
której tyle lat pracowałam, była 
bardzo dla mnie przyjemna, a za-
razem lekko wzruszająca. Z wiel-
ką radością i przyjemnością przy-
jęłam  zaproszenie od pani dyrek-
tor Zofii Pilarz, która poprosiła 
mnie o przeczytanie wybranego 
fragmentu książki w ramach XII 
Ogólnopolskiego Tygodnia czyta-
nia dzieciom. Na tę akcję przygo-
towałam książkę z mojego dzie-
ciństwa pt. „Przygoda z małpką” 
- autorstwa Stefanii Szuchowej. 
To książeczka, która uczy dzieci, 
jak zachować ostrożność, jak waż-
ne jest poznanie swojego nazwi-
ska i adresu. Jak należy się zacho-
wać, gdy dziecko już się zgubi. A 
dlaczego ją wybrałam? Niebawem 
już będziemy mieli wakacje. Dla-
tego chciałam uświadomić dzie-
ciom, jak bardzo ważną sprawą 
jest  znajomość swojego adresu i 
miejsca zamieszkania, oraz to, jak 

bardzo istotną kwestią jest zna-
jomość  podstawowych informa-
cji  o sobie i aby  podczas wspól-
nych wyjazdów bardzo się pilno-
wały rodziców.  Co do samej ak-
cji, to uważam, że jest ona jak 
najbardziej potrzebna, ponieważ 
poprzez takie właśnie spotkania 
zachęcamy dzieci, by zapoznawa-
ły się i wchodziły w świat książki, 
który jest magiczny i nie powinien 
być zawsze stawiany wyżej niż ga-
dżety XXI wieku, jak komputery 
czy inne urządzenia elektronicz-
ne. Uważam, że bezsprzecznie 
dzieciom powinno się czytać raz 
dziennie  i  codziennie, ponieważ  

to rozwija wyobraźnię i wzboga-
ca wiedzę. Kończąc, bibliotekarz 
dziś ma znacznie bardziej rozbu-
dowaną rolę, bo oprócz wydawa-
nia książek, również powinien za-
chęcać dzieci do czytania i wska-
zywać im te, które będą dla nich 
najbardziej wartościowe.  Cóż - 
kto czyta to żyje wielokrotnie. 

Magdalena Kozioł – nauczy-
cielka ze SP nr 2

Pracuję w Szkole Podstawowej 
nr 2 w Nowogardzie i prowadzę 
oddział przedszkolny, czyli dzieci 
w wieku 5 lat. Co do czytania, to 
oczywiście także podzielam zada-
nie mojej przedmówczyni,  że czy-

tanie dzieciom jest bardzo waż-
ne i cenne. W  dobie komputerów 
dzieci nie zastanawiają się nad 
tym, iż mają książeczkę i często 
chyba zapominają o niej. Oprócz 
komputerów i gier są przecież 
jeszcze inne formy zdobywania 
wiedzy, a do nich na pewno po-
winno zaliczać się właśnie  czy-
tanie.  Najpierw poprzez słucha-
nie, a następnie już  samodziel-
ne  czytanie, czy to małych ksią-
żeczek, czy tych już większych. 
Muszę powiedzieć, że dzieci chęt-
nie słuchają i uczestniczą w tego 
typu przedsięwzięciach. Dlatego 
nie musiałam ich razem z inny-
mi paniami nauczycielkami spe-
cjalnie namawiać, by przyszły tu 
do biblioteki. 
W akcji głośnego czytania udział 
wzięły panie:
1.Anna Sikorska  -  ZSO 
2. Jolanta Modrzejewska -  SP nr 
2 
3. Kazimiera Krusińska SP nr 3 
4. Danuta Matuszewska - SP nr 4 
5. Danuta Plichta - SP nr 1 

Głośnie czytanie dziecku jest 
najprostszym sposobem wycho-
wywania go na mądrego, kultu-
ralnego i w rezultacie... szczęśli-
wego człowieka. Dlatego zwy-
czajnie czytajmy raz dziennie, 
i codziennie swoim, czy to ma-
łym, czy już większym pocie-
chom, by rozwijać w nich pasję 
czytania, a nie  tylko klikania i 
surfowania po stronach interne-
tu.  Dyrektor biblioteki wszyst-
kim zaproszonym paniom bi-
bliotekarkom dziękuje za uczest-
nictwo w akcji. 

Jarek Bzowy 
Dzieci z SP nr 2 wraz z wychowawczynią i panią bibliotekarką
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Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że dnia 10 czerwca 2013 r. 

po długiej i ciężkiej chorobie odeszła od nas 
Nasza Ukochana Mama i Babcia

śp. Edmunda Steczek
Ostatnie pożegnanie i pogrzeb odbędą się 

12.06.13 r. o godz. 14.00
na Cmentarzu Komunalnym w Nowogardzie

Pogrążona w smutku rodzina

Salka  teatralna II LO zapełniła się po brzegi...!  

„Polskie drogi” w kierunku Warszawy, Soplicowa, Bronowic...
  Przejmująca i bardzo wymowna muzyka, utwory poetyckie, pieśni, wyświetlane  obrazy z II wojny światowej i ta  charakterystyczna 
scenografia, która w półmroku  rozświetlanym blaskiem świec dawała niezapomniany klimat - to wszystko można było zobaczyć w dniu 
07 czerwca o godz. 17:00 w salce teatralnej II LO w Nowogardzie, gdzie po raz kolejny już pokazany został spektakl pt. „Polskie Drogi” 
wg. scenariusza Izabeli i Wojciecha Koladyńskich 

„Kraj lat dziecinnych, co na 
zawsze zostanie Święty i czy-
sty jak pierwsze kochanie...” - to 
jeden z wersów z wierszy pre-
zentowanych w czasie spekta-
klu Polskie Drogi wystawione-
go w sali teatralnej II LO w No-
wogardzie w miniony piątek.

Przedstawienie to w bar-
dzo obrazowy sposób przypo-
mniało widzom historię pol-
skich żołnierzy oraz cywilów 
w czasie II wojny światowej. 
Niewątpliwym atutem sztu-
ki było również wykorzystanie 
projektora multimedialnego, 
co w połączeniu z profesjonal-
ną  grą aktorską uczniów, wy-
woływało przejmujące .Waloru 
spektaklu docenili  widzowie ,  
którzy wypełnili salę w zasa-
dzie  do ostatniego miejsca. 
Na spektakl przyszły osoby do-
rosłe, jak również uczniowie 

szkoły. Wszyscy przeżyli tu 
ciekawą lekcję historii, i mnó-
stwo wrażeń artystycznych.  Po 
raz kolejny  nikt nie żałował  
czasu  spędzonego w teatral-
nym świecie wykreowanym 
przez  autorów i aktorów spek-
taklu. W przedstawieniu wy-
korzystano twórczość: Adama 
Asnyka, Krzysztofa Kamila Ba-
czyńskiego, Władysława Bro-
niewskiego, Tadeusza Gajcego, 
Konstantego Gaszyńskiego, Ju-
lii Hartwing, Zbigniewa Her-
berta, Jacka Kaczmarskiego, 
Ignacego Krasickiego, Anity 
Lipnickiej, Adama Mickiewi-
cza, Czesława Miłosza, Cypria-
na Kamila Norwida, Agnieszki 
Osieckiej, Wisławy Szymbor-
skiej i Stanisława Wyspiańskie-
go. Piękne tło przedstawieniu 
nadały  utwory muzyczne, któ-
re pochodziły z repertuaru Mi-

chała Bajora, Jacka Kaczmar-
skiego, Anity Lipnickiej, Ma-
ryli Rodowicz, Anny Szałapak, 
Grzegorza Turna oraz Jacka 
Wójcika. Opiekun grupy pani 
Izabela Koladyńska,  nauczy-

ciel języka polskiego szkoły, 
jest wielką miłośniczką litera-
tury i teatru. Na koniec spek-
taklu nie szczędziła aktorom  
przedstawienia, podziękowań. 
Otrzymali oni też jak przysta-

ło na prawdziwy teatr bukie-
ty pięknych kwiatów. A na pa-
miątkę wszyscy zrobili sobie 
wspólną  fotografię. 

Jarek Bzowy 

Święto Bożego Ciała w Wyszomierzu
W dniu 30.05.2013r. z oka-
zji Bożego Ciała odbyła się 
jak co roku procesja. W go-
dzinach popołudniowych z 
inicjatywy księdza Wilhel-
ma Hajduka , o. Andrzeja 
Kościczuka oraz sołtysa An-
drzeja Kani zorganizowano 
chrześcijańskie spotkania 
na boisku sportowym. 

W programie spotkania było 
poświęcenie wiaty oraz pły-
ty do tańca oddanej przez soł-
tysa do użytku mieszkańców, 
mecze piłki nożnej z udzia-
łem drużyn z sąsiednich miej-
scowości tj. Długołęki, Olcho-
wa oraz gospodarzy, wspólne 
pieczenie kiełbasek przy ogni-
sku. Impreza odbyła się w iście 
chrześcijański sposób, przyby-
li mieszkańcy o bardzo dużej 
rozpiętości wiekowej, wszyscy 
wracali zadowoleni, ponieważ 
każdy tutaj znalazł coś dla sie-
bie. Korzystając z okazji chcia-
łem bardzo serdecznie podzię-
kować wszystkim obecnym na 
spotkaniu za wsparcie i po-
moc w organizacji tego przed-
sięwzięcia 

Sołtys Andrzej Kania
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Bodzęcin świętował Dzień Dziecka
1 czerwca w Bodzęcinie nie było słońca, ale były uśmiechy, szczególnie na twarzach dzieci. A wszystko z powodu sobotniego festynu z 
okazji Dnia Dziecka. 

Organizatorem imprezy z 
okazji Dnia Dziecka byli Jolan-
ta Wysłuch oraz radny Jerzy Sal-
wa. Nad oprawą muzyczną oraz 
sprawnym przebiegiem impre-
zy czuwał Tadeusz Łukaszewicz. 
Całe wydarzenie nie doszłoby 
do skutku, gdyby nie miejscowa 

młodzież, która bardzo mocno 
zaangażowała się w organizację 
wielu konkurencji dla najmłod-
szych.  

Bogato więc prezentowały się 
konkurencje dla najmłodszych 
mieszkańców. Hula Hop, rzu-
canie do pachołka, skakanie na 

skakance, rzucanie piłki do wia-
derka, bieg z kółkiem olimpij-
skim to tylko kilka dyscyplin, 
w których licznie brały udział 
dzieci z Bodzęcina. 

Również dorośli mogli wyka-
zać się w zawodach sprawno-
ściowych. Panie rywalizowały 
w rzucie beretem do celu, nato-
miast panowie próbowali swo-
ich sił w ringo. 

Dobrym posunięciem było 
zaproszenie przez organizato-
ra zabawy Jerzego Salwę dwóch 
jednostek straży pożarnej. Stra-
żacy z Osiny i Węgorzy, zapre-
zentowali sprzęt będący na wy-
posażeniu obu jednostek OSP. 

Tego dnia każdy chciał być 
strażakiem, co zupełnie nie 
przeszkadzało obu załogom. 
Dzięki ich uprzejmości, dzieci 
mogły pozować do zdjęć, a na-

wet udać się w niedaleką prze-
jażdżkę.  

Imprezę uświetnił występ 
Młodzieżowego Zespołu Ludo-
wego „Bodzęcinianie”, który za-
prezentował pieśni z repertuaru 
ludowego. Był to już kolejny wy-
stęp lokalnego zespołu, za któ-
ry zasłużenie otrzymali gorące 

brawa, w zespole są: Adrianna 
Parafianowicz, Agnieszka Ant-
czak, Aleksandra Jurek, Wikto-
ria Balasińska oraz Konrad Ju-
rek. 

Organizatorzy dziękują firmie 
Norpol za wkład w przygotowa-
nie imprezy.  

psa

Koncert Młodzieżowego Zespołu Bodzęcinianie  z okazji Dnia Dziecka

Mieszkańcy chętnie pozowali do zdjęć na tle wozu gaśniczego OSP Osina

,,Cała Polska Czyta Dzieciom’
Dnia 4 czerwca 2013 r. w Zespole Szkół Publicznych odbyła się ogólnopolska akcja ,,Cała Polska Czyta Dzieciom ‘’. Nasza szkoła, jak co 
roku czynnie włączyła się do akcji ,,Wielkiego czytania ‘’. Polega ona na propagowaniu codziennego głośnego czytania dzieciom, gdyż 
jak wiadomo, nawyk czytania i miłość do książek musi powstać już w dzieciństwie. 

Swoją obecnością zaszczy-
ciła nas dyrekcja ZSP w Osi-
nie pani Tatiana Olbert i pani 
Beata Kaintoch, pracownicy 
Urzędu Gminy w Osinie - pani 
Agnieszka Walkarz, pani Ane-
ta Kijowska – Gach, pani Mar-
ta Górecka , sołtys Osiny -  pan 
Marek Pakulski oraz pani Anna 
Zehner. Zaproszeni goście czy-
tali najbardziej znane i lubia-
ne przez dzieci wiersze Juliana 
Tuwima. Nie mogło zabraknąć 

takich utworów jak: ,,Zosia Sa-
mosia’’, ,,Okulary”, ,,Spóźniony 
słowik’’, ,,Trudny rachunek’’, ,,O 
Grzesiu kłamczuchu i jego cio-
ci’’, ,, Lokomotywa’’, ,,Rzepka’’. 

Dzieci z oddziału przedszkol-
nego bardzo uważnie słuchały 
wszystkich wierszy, ale ,,Rzep-
ka’’ podobała się najbardziej, 
ponieważ część dzieci mogła 
wziąć udział we wspólnej zaba-
wie z panią Wiesławą Staszak i 
panem Krzysztofem Góreckim. 
Na koniec dzieci zostały poczę-
stowane słodkościami, a zapro-
szeni goście otrzymali małe bu-
kieciki kwiatów.

Wiesława Staszak

W Strzelewie też pamiętali o najmłodszych 
Dnia 6 czerwca 2013 roku w Szkole Podstawowej w Strzelewie odbył się Dzień Dziecka połączony z festynem rodzinnym. 

Od samego rana ucznio-
wie z wielką niecierpliwo-
ścią i podnieceniem ocze-
kiwali na atrakcje przygoto-
wane specjalnie dla nich. 

Na początku dzieci z klas 
I-III oraz IV-VI brali udział 
w zawodach sportowych ta-
kich jak: trójbój lekkoatle-
tyczny, mecz piłki siatkowej, 
kręcenie hula-hop, skaka-
nie przez skakankę, czy wy-
ścigi drużyn. W międzycza-
sie dzieci mogły korzystać 
z dmuchanej zjeżdżalni i 
trampoliny, piekły kiełbaski 

oraz delektowały się smako-
łykami.

Bardzo dużą atrakcją oka-
zał się pokaz straży pożar-
nej, jazda konna oraz prze-
jażdżka wozem policyjnym. 
Odbył się również mecz pił-
ki siatkowej – nauczyciele – 
dzieci.

Na koniec zwycięzcy kon-
kurencji sportowych otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy i 
nagrody rzeczowe.

Dyrekcja oraz Grono Pe-
dagogiczne Szkoły Podsta-
wowej w Strzelewie serdecz-

nie dziękują sponsorom: Je-
rzemu Furmańczykowi, Do-
rocie Szyłko, Jolancie Bed-
narek, Policji w Nowogar-
dzie, Ochotniczej Straży Po-
żarnej z Węgorzy, księdzu 
Krzysztofowi Socha, Ra-
dzie Rodziców, Magdalenie 
Grzelak, Karolinie i Andrze-
jowi Chróścickim, Katarzy-
nie i Sylwestrowi Jeziorskim 
za pomoc w zorganizowa-
niu Dnia Dziecka, bez któ-
rej impreza z całą pewnością 
nie byłaby tak udana!

Inf. własna
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Zawody wędkarskie dla dzieci 

Ryba sprzyjała najmłodszym...
W niedzielny poranek nad nowogardzkim jeziorem odbyły się coroczne zawody 
wędkarskie dla dzieci, organizowane przez Koło Miejsko -Gminne PZW w Nowo-
gardzie. W ten sposób uczczono obchodzony kilka dni wcześniej Dzień Dziecka. 

Do wędkarskich zmagań sta-
nęło 19 osób w wieku od 5 do 
16 lat, w tym kilka przedsta-
wicielek płci pięknej. Zanim 
w wodzie zanurzyły się pierw-
sze spławiki, każdy z zawodni-
ków losował numer stanowi-
ska, przy którym później węd-
kował. O godzinie 9:20 rozległ 
się głośny sygnał. To znak, że 
adepci sztuki wędkowania, 
mogli rozpocząć rywalizację. 
Najmłodszym z  nich, wskazó-
wek udzielali doświadczeni w 
tym fachu opiekunowie. Star-
sza młodzież radziła sobie na 
ogół sama. Na pierwsze „bra-
nia” nie trzeba było długo cze-
kać. Już po kilku minutach do 
siatek trafiały młode krasno-
pióry, leszcze i płocie. Każdy z 
zawodników miał swój sposób 
na to, jak zwabić sprytną rybę. 
Jedni łowili na robaka, drudzy 
na kukurydzę. Co chwila do 
wody z pluskiem wpadały tak-
że wcześniej przygotowane w 
domach zanęty. Wszystkie po-
czynania bacznie obserwowała 
komisja konkursowa, złożona 
z członków koła wędkarskiego. 

 Po dwóch godzinach, znów 
wybrzmiał znany już wszyst-

kim sygnał – tym razem ozna-
czało to koniec zawodów. Ko-
misja rozpoczęła ważenie zło-
wionych ryb. W czasie pod-
liczania wyników, wszystkich 
uczestników i ich opiekunów 
zaproszono na grilla. Wszak, 
jak mówią, „woda wyciąga”, a 
i wędkarstwo wbrew pozorom 
wymaga sporego zaangażowa-
nia sił, toteż z rusztu kiełba-
ski znikały w mgnieniu oka. W 
czasie posiłku regenerującego, 
nie milkły opowieści z prze-
biegu zawodów. Jednym ryba 
sprzyjała, innym sprzed nosa 
uciekły spore okazy. Zdarza-
li się też tacy, którzy trafili w 
tym dniu na pechowe łowisko, 
i zamiast ryb na haczyku naj-
częściej wyciągali z wody glo-
ny. Rośliny te zresztą, okalając 

praktycznie cały brzeg jeziora, 
dawały się we znaki  wszyst-
kim uczestnikom niedzielnym 
zmagań z wędką. Warto dodać, 
że zawody miały na celu pro-
pagowanie wędkarstwa spor-
towego. Tuż po zważeniu zło-
wionych ryb, wszystkie zosta-
ły z powrotem wypuszczone 
do jeziora. Komisja szczegól-
ną uwagę zwracała także na to, 
czy złowione ryby trzymane 
były w specjalnych, zanurzo-
nych w wodzie siatkach. 

Przyszedł czas na ogłosze-
nie wyników. Komisja podzie-
liła zawodników na trzy grupy 
wiekowe. 

I  tak, w kategorii najmłod-
szych, do 12 lat, pierwsze miej-
sce z wagą ryb 0,94 kg, zdobył 
9-letni Mikołaj Simiński - de-
biutant tego typu zawodów. 
Tuż za nim uplasowała się 
Kornelia Leśniewska, z wyni-
kiem 0,80 kg. Trzecie miejsce 
zajął Kuba Kaczmarek, który 
wyciągnął z jeziora kilkana-
ście ryb o tej samej wadze co 
Kornelia. Ponieważ nie prze-
widziano miejsc egzekwo, ko-
misja w takich przypadkach 
brała pod uwagę ilość złowio-

Sprzedam nowe, własnościowe,  
2 pokojowe mieszkanie o pow. 58 m2 
w Nowogardzie na ulicy Racibora I 4

KONTAKT:                PIB „PRO-BUD s.c.
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14
tel.: 91 39 25552; 783 570 056    www: probud-nowogard.pl

PIASEK, ŻWIR,   
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM  
DO KLIENTA

Pamiątkowe zdjęcie na zakończenie zawodów

nych sztuk. Dlatego też osta-
tecznie Kornelia wyprzedziła 
Kubę. Dalsze miejsca zajęli: Ja-
sek Ania, Kaczmarek Ola, So-
chacki Adrian, Marciniak Mi-
chał, Drapikowski Dawid. 

W kategorii do lat 14 wystar-
towało 4 zawodników. Najlep-
szy okazał się Kozieł Bartło-
miej, który nałapał  ryb o łącz-
nej wadze 0,58 kg. Drugie 
miejsce przypadło Śniegow-
skiemu Maciejowi (0,40 kg), 
a trzecie Jakubowi Dylągowi 
(0,22). Poza „pudłem” znalazł 
się natomiast Szymon Kinasz. 

W najstarszej grupie, do lat 
16, również odbyła się zacię-
ta rywalizacja. Tu swoich sił 
w wędkowaniu próbowało 7 

zawodników. I miejsce zajął 
Mateusz Szadkowski (0,92 kg 
ryb), II m. Piórkowski Mariusz 
(0,38 kg), a III – Smogulewski 
Marcin (0,18 kg). Dalsze miej-
sca zajęli: Andżelika Sochacka, 
Krystian Karpiniak, Łukasz 
Grzoszkowski i Mariusz Jusz-
czyński. 

Zdobywcy pierwszych 
trzech miejsc otrzymali z rąk 
organizatorów zawodów oka-
załe puchary  i dyplomy. Nie 
zabrakło także nagród rzeczo-
wych (wśród nich wędki, ko-
łowrotki, pozycje książkowe), 
które otrzymali, niezależnie 
od wyniku, wszyscy uczestni-
cy zawodów. 

MS

Komisja zawodów waży ryby zło-
wione przez jednego z zawodników

Wędkarstwo to nie tylko męskie hobby - udowodniły to skutecznie startu-
jące przedstawicieli płci pięknej

Mikołaj Simiński  (w środku), zdobył pierwsze miejsce w kat. do 12 lat. Na zdję-
ciu w otoczeniu członków zarządu koła, organizatorów niedzielnych zawodów
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Igrzyska Sportowo – Rekreacyjne Sołectw Gminy Nowogard

21 tys. złotych – rozdane
W dniu 25 maja 2013 roku w hali sportowej ZSP w Nowogardzie, o godzinie 10:00 roz-
poczęły się Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne Sołectw Gminy Nowogard, pod patronatem 
burmistrza Nowogardu. Było o co walczyć, gdyż na zwycięzców czekały nagrody pienięż-
ne. W sumie organizatorzy na nagrodzenie reprezentacji sołectw, wydali 21 tys. złotych. 

Organizatorem Igrzysk był: Urząd 
Miejski w Nowogardzie, Miejsko - 
Gminne Zrzeszenie LZS w Nowo-
gardzie, Rady sołeckie gminy No-
wogard oraz koła LZS. Prawo startu 
w igrzyskach miały wyłącznie oso-
by stale zamieszkujące na terenie 
danego sołectwa w wieku powyżej 
14 lat (w zależności od konkuren-
cji). Rywalizowano w następujących 
konkurencjach: tenis stołowy kobiet 
i mężczyzn, rzuty osobiste do kosza 
kobiet i mężczyzn, rzut lotką do tar-
czy, tor przeszkód dla kobiet i męż-
czyzn, tor przeszkód na czas druży-
nowo, biegi w workach na czas ko-
biety i mężczyźni, podnoszenie cię-

wyniki: www.nowogard.pl 
Wyniki indywidualne:
Podnoszenie ciężarka na czas:
I miejsce – Zbigniew Orpel – Wojcieszyn
II miejsce – Łukasz Królikowski – Czermnica
III miejsce – Kamil Bąk – Wierzbięcin
Rzut piłką lekarską kobiet:
I miejsce – Klaudia Polińska – Ostrzyca
II miejsce – Justyna Kolles – Lestkowo
III miejsce – Justyna Wojdyło – Kulice
Tor przeszkód – kobiety
I miejsce – Weronika Razik – Orzechowo
II miejsce – Aleksandra Żóralska – Czermnica
III miejsce – Sylwia Urbaniak – Kulice
Tor przeszkód – mężczyźni:
I miejsce – Grzegorz Krystkiewicz – Sąpolnica
II miejsce – Wojciech Olejnik – Ostrzyca
III miejsce – Grzegorz Ciechanowski – Orzechowo
Tor przeszkód drużynowo:
I miejsce – Orzechowo
II miejsce – Ostrzyca
III miejsce – Kulice
Rzut piłką do kosza kobiet:
I miejsce – Karolina Zielińska – Wojcieszyn
II miejsce – Czaja – Słajsino
III miejsce – Aleksandra Żóralska – Czermnica
Rzut piłką do kosza mężczyzn:
I miejsce – Mariusz Stachowiak – Ostrzyca
II miejsce – Seweryn Pluta – Kulice
III miejsce – Grzegorz Kolles – Lestkowo
Bieg w workach kobiet:
I miejsce – Klaudia Polińska – Ostrzyca
II miejsce – Weronika Razik – Orzechowo
III miejsce – Karolina Skowrońska – Wojcieszyn
Bieg w workach mężczyzn:
I miejsce – Grzegorz Krystkiewicz – Sąpolnica
II miejsce –Wojciech Olejnik – Ostrzyca
III miejsce – Robert Kamieński – Słajsino
Rzut wałkiem kobiet:
I miejsce – Katarzyna Kolles – Lestkowo
II miejsce – Karolina Zielińska – Wojcieszyn
III miejsce – Magdalena Gargulińska – Wierzbięcin
Rzut lotką VIP-ów:
I miejsce –Rafiński – Wojcieszyn
II miejsce – Szablewski – Ostrzyca
III miejsce – Kolles – Lestkowo
Przeciąganie liny:
I miejsce – Wojcieszyn
II miejsce – Kulice
III miejsce – Słajsino
Tenis stołowy kobiet:
I miejsce – Magdalena Gargulińska – Wierzbięcin
II miejsce – Aleksandra Żóralska – Czermnica
III miejsce – Weronika Razik – Orzechowo
Tenis stołowy mężczyzn:
I miejsce – Mateusz Witkowski – Wierzbięcin
II miejsce – Tomasz Saja – Wojcieszyn
III miejsce – Sufleta Piotr – Kulice

Jan Zugaj i Zbigniew Szkołuda z medalami Mistrzostw Polski

Wrócili z tarczą!
Jan Zugaj i Zbigniew Szkołuda którzy startują 
w wyścigach z cyklu Masters (kolarstwo ama-
torskie) w dniach 1-2 czerwca rywalizowali na 
Mistrzostwach Polski. Jan Zugaj obronił ubie-
głoroczny tytuł mistrzowski i ponownie sta-
nął na najwyższym stopniu podium. Zbigniew 
Szkołuda najpierw został wicemistrzem w jeź-
dzie indywidualnej na czas, by następnego dnia 
sięgnąć po złoto w jeździe dwójkami na czas!

Kolarze z Nowogardu w woj. Śląskim zaprezento-
wali się z jak najlepszej strony. Pierwszego dnia w 
sobotę (1 czerwca) odbyła się jazda indywidualna na 
czas. W tych zawodach wystartował tylko Zbigniew 
Szkołuda, gdyż Jan Zugaj oszczędzał siły na walkę w 
obronie ubiegłorocznego mistrzostwa. Jego kolega 
z klubu JF Duet Goleniów Skan Code wystartował 
w kategorii M50 A (1963-1959). Jazda indywidual-
na została rozegrana na dystansie 20 km w miejsco-
wości Miedźno. Zbigniew Szkołuda zaprezentował 
się ze świetnej strony zajmując drugie miejsce tuż 
za Dariuszem Leduchowskim z KS Danielo Sport-
swear Team. Mieszkaniec Nowogardu uzyskał czas 
28:20:59 i do zwycięzcy stracił 15 sekund. Jak przy-
znaje wicemistrz Polski, w Miedźnie mierzył w zło-
to. Konkurencja była dość mocno obsadzona, gdyż 
startowali wszyscy najlepsi „Mastersi” w Polsce. Po 
ciężkiej pracy zdobyłem jedynie srebro- bo przyznam 
szczerze, że mierzyłem w złoto i zabrakło mi tylko 15 
sekund. - komentuje swój wynik Zbigniew Szkołu-
da. Mieszkaniec Nowogardu nie miał zbyt wiele cza-
su na odpoczynek, następnego dnia w miejscowo-
ści Kłobuck w parze z Mirosławem Mazurowskim, 
walczył już o mistrzostwo Polski w jeździe dwójka-
mi na czas w kategorii M50 A (1963-1959)/M50 B 
(1958-1954). W Kłobucku w tej samej konkurencji 
ale w innej kategorii wystartował Jan Zugaj w parze 
z Arturem Krasińskim. Wyścigi odbywały się na dy-
stansie 20 km. Nowogardzianie jeżdżący w barwach 

JF Duet Goleniów Skan Code potwierdzili, że przy-
gotowania nie poszły na marne i osiągnęli w swoich 
kategoriach najlepsze wyniki. Zbigniew Szkołuda w 
parze z z Mirosław Mazurowskim z przewagą 32 se-
kund wygrywają swoją kategorię i sięgają po złoto! 
Nie inaczej było w przypadku Jana Zugaja i Artu-
ra Krasińskiego. Czas jaki uzyskali 25:31:60 dał im 
upragnione 1 miejsce! Cieszę się, że wróciliśmy na 
tarczy bo pewnie w przyszłym roku będzie to już nie 
możliwe, czas leci a coraz młodsi zawodnicy dołącza-
ją do stawki i trzeba się z tym pogodzić. Cieszy przede 
wszystkim, że udało się potwierdzić swoją formę na 
tych zawodach, bo długo się do nich przygotowywa-
liśmy. Poziom był bardzo wysoki, jak porównywałem 
wyniki na tej trasie zawodowych kolarzy z polskich 
grup, to nasze klasyfikowane by były w okolicach czo-
łowych lokat, więc mimo, że to amatorskie mistrzo-
stwa to poziom jest naprawdę duży. - podsumowu-
je Jan Zugaj. Mistrzowska dwójka z Nowogardu nie 
będzie miała zbyt dużo czasu na odpoczynek. Już 
22 czerwca w Kielcach Jan Zugaj i Zbigniew Szko-
łuda wystartują w kolejnych Mistrzostwach Polski. 
Tym razem rywalizować będą ze startu wspólnego. 
W tym roku przed nimi jeszcze wyjazd do Włoch, 
na Olimpiadę amatorów -  „World Masters Games 
Torino 2013”. 

KR

żarów na czas, rzut wałkiem do celu kobiet, rzut piłką 
lekarską tyłem kobiet oraz przeciąganie liny. Było przy 
czym się „sprawdzić”, była również okazja na wzboga-
cenie się. Organizatorzy na nagrody przeznaczyli kwo-
tę w wysokości 21 tysięcy złotych. Za pierwsze miejsce 
drużyna otrzymywała 6.000 zł, II miejsce równe było 
5.000 zł, za III miejsce dane sołectwo wzbogaciło się o 
4.000 zł. Warto było również powalczyć o miejsca od 
4-6- za 4 pozycję płacono 3.000 zł, za 5 miejsce 2.000 
zł, natomiast na otarcie łez za odległe szóste miejsce 
drużyna otrzymywała „symboliczne” 1.000 zł. Dodaj-
my, że w igrzyskach udział wzięło 9 drużyn (Czerm-
nica, Wojcieszyn, Wierzbięcin, Ostrzyca, Lestkowo, 
Kulice, Orzechowo, Sąpolnica, Słajsino), więc nie trze-
ba być dobrym matematykiem aby obliczyć, że szan-
sa wygrania pieniędzy była bardzo duża... Niestety, do 
dziś nie jesteśmy wstanie przedstawić wyników klasy-
fikacji końcowej, znamy tylko rezultaty poszczegól-
nych konkurencji. Wyniki z pewnością zostaną przed-
stawione po zsumowaniu punktów.

KR

Od lewej - Jan Zugaj i Zbigniew Szkołuda, z medalami wywal-
czonymi podczas Mistrzostw Polski rozgrywanych na śląsku
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Pomorzanin remisuje z outsiderem

Zabraknie punktów...
W sobotę o godzinie 13:00 Pomorzanin Nowogard rywali-
zował z pogodzonymi już ze spadkiem piłkarzami z Dobrej 
Szczecińskiej. Jeśli zawodnicy z Nowogardu wciąż wierzyli w 
awans musieli wygrać w tym meczu. Tym czasem trener To-
masz Surma do dyspozycji miał jedynie 14 piłkarzy w tym 
dwóch bramkarzy! Z takim zaangażowaniem trudno sobie 
zasłużyć na występy w IV lidze, w efekcie w końcówce meczu 

Pomorzanin opadł z sił i oddał punkty jednej z najsłabszych drużyn w lidze...
Ehrle Dobra Szczecińska – Pomorzanin Nowogard 2:2 (1:2) 
`35 min. Mateusz Krupski (rzut karny),  `36 min. Kamil Lewandowski
Skład : Mateusz Krupski – Konrad Winczewski, Marcin Skórniewski, Paweł Łuczak, Natan Wnu-

czyński – Maciej Dobrowolski, Łukasz Olechnowicz, Adam Tomaszewski (Michał Cyran), Dominik 
Wawrzyniak (Sylwester Bednarek), Kamil Lewandowski (Jacek Malanowski) – Maciej Gołdyn (c).  

Tego dnia wszystko układa-
ło się nie pomyśli Pomorza-
nina, niestety w jednym przy-
padku klub sam sobie jest win-
ny. Z niewiadomych przyczyn 
drużyna która walczy o IV ligę 
na arcyważny wyjazd jedzie w 
14... Coś tu chyba jest nie tak? 
Ale po kolei, najpierw zawiódł 
sędzia, który nie stawił się na 
mecz. Po 30 minutowej roz-
grzewce w upalnym słońcu, 
drugi z arbitrów przeprosił i 
zakomunikował, że trzeba co 
najmniej 30 minut poczekać na 
sędziego który zjawi się w za-
stępstwie. Mecz się rozpo-
czął około 13:50. Po pierw-
szych 30 minutach już było 
jasne, że pojedynek ze zde-
gradowanym Ehrle nie bę-
dzie spacerkiem... Rywale 
grali bardzo ostro i nieste-
ty sędzia nie stanął na wy-
sokości zadania. Co chwi-
la zawodnicy gospodarzy 
w chamski sposób wywie-
rali presje na arbitrze, ten 
nie potrafił sobie z tym po-
radzić, zamiast kartkować 
awanturników doprowadził 
do sytuacji w której co chwilę 
„trzeszczały” kości. Kartkowa-
nie zaczęło się po 70 minucie i 
w ciągu tych ostatnich kilkuna-
stu minut, arbiter ukarał indy-
widualnie niemal każdego za-
wodnika gospodarzy. Na słowa 
krytyki zasługuje również kil-
ku zawodników Pomorzanina, 
którzy mogli dać z siebie wię-
cej... Pomorzanin nieco prze-
ważał, natomiast gospodarze 
starali się wyprowadzać kon-
try, jedna z nich w 32 minu-
cie dała im prowadzenie. Ak-
cja dwóch na jednego, podanie 
na drugą stronę i pewny strzał 
obok bezradnego Krupskiego. 
Goście natychmiastowo pod-
noszą się po ciosie. Dwie mi-
nuty później piłkę na prawe 
skrzydło dostał Wawrzyniak, 
chwilę „po czarował” i do-

środkował w pole karne. Piłkę 
ręką zatrzymał defensor Ehrle 
i w efekcie rzut karny. Skutecz-
nym egzekutorem był Mateusz 
Krupski i w takich o to oko-
licznościach Pomorzanin wra-
ca do gry o awans. Gospoda-
rze nie zdążyli jeszcze na dobre 
otrząsnąć się po utracie gola, a 
minutę później już przegrywa-
li. Dalekim wykopem popisał 
się Mateusz Krupski, nikt nie 
przeciął lotu futbolówki która 
spadła pod nogi Lewandow-
skiego. Młody zawodnik gości 
opanował piłkę, uciekł obrońcy 

i dał przyjezdnym prowadze-
nie. Kamil Lewandowski miał 
jeszcze jedną okazję w 43 mi-
nucie, jego strzał z rzutu wol-
nego z około 30 metrów wy-
bił na róg golkiper gospoda-
rzy. W drugiej połowie niewie-
le się zmieniło na boisku. Po-
morzanin bronił prowadzenia, 
a gospodarze za wszelką cenę 
chcieli „złamać” rywali, kibice 
oglądali: kolejne krzyki, faule 
i niedokładne podania. Kom-
pletnie bezproduktywnego To-
maszewskiego zastąpił Michał 
Cyran, na domiar złego w 77 
minucie gospodarze doprowa-
dzają do wyrównania. W środ-
ku boiska w nonszalancki spo-
sób zachowuje się Winczew-
ski, zamiast wykopać piłkę da-
leko od własnej bramki, chciał 
podać do najbliższego kolegi. 

W efekcie przechwyt, kontra – 
prostopadłe podanie, sytuacja 
sam na sam i blamaż Pomorza-
nina który na 13 minut przed 
końcem traci gola. Tomasz 
Surma rzuca wszystko na jed-
ną kartę, po raz kolejny Waw-
rzyniak po ostrym wejściu z 
trudem opuszcza plac gry, na 
jego miejsce wchodzi Sylwester 
Bednarek. Jeszcze na ostatnie 
minuty Lewandowskiego za-
stąpił rosły Jacek Malanowski, 
który miał powalczyć w powie-
trzu przy okazji wrzutki. Te się 
nadarzyły, jednak goście nie 

potrafili ich wykorzystać i 
w takim o to marnym stylu, 
outsider ligi pozbawia Po-
morzanin szans na awans. 
Szkoda, tym bardziej gdy 
się popatrzy na poobija-
nych piłkarzy z Nowogar-
du, którzy pozostawili na 
boisku sporo serca i zdro-
wia, ale zabrakło im wspar-
cia nieobecnych kolegów... 
Teoretycznie nowogardz-
cy piłkarze mają szansę na 
awans jak Polska reprezen-

tacja – czyli matematycz-
ne i nawet najwięksi optymiści 
stracili już wiarę. Trudno liczyć 
również na to, że któraś z dru-
żyn zrezygnuje z gry w IV lidze 
i Pomorzanin zajmie jej miej-
sce- pamiętajmy, że zawodni-
cy z Nowogardu grają jeszcze 
w Płotach z Polonią i u siebie 
z Piastem, w tych meczach bę-
dzie ciężej niż z Ehrle.... Można 
teraz jedynie gdybać w których 
spotkaniach zabrakło punktów 
które zapewniły by awans. Każ-
dy wie, że Pomorzanin to be-
niaminek i zrobił bardzo dużo 
w tym sezonie. Jednak każdy 
również zdaje sobie sprawę, że 
była ogromna szansa z „mar-
szu” awansować do IV ligi, a 
Pomorzanin najprawdopodob-
niej nie wykorzysta jej na wła-
sne życzenie. 

KR     

28 kolejka:
Klon Krzęcin – Odrzanka Radziszewo 1:1
Ina Ińsko – Victoria Przecław  2:0
Ehrle Dobra Szczecińska – Pomorzanin 2:2
Stal Lipiany – Piast Chociwel  2:0
Iskierka Szcz.-Śmierdnica – Odra Chojna 1:3
Świt Skolwin – Morzycko Moryń  4:1
Zorza Dobrzany – Unia Dolice  2:2
Rega Trzebiatów – Polonia Płoty  1:3

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Odrzanka AN-MAR Radziszewo 28 56 48 26 16 8 4
2 Świt Skolwin 28 55 52 30 16 7 5
3 Pomorzanin Nowogard  28 51 46 29 14 9 5
4 Odra Chojna 28 50 61 30 16 2 10
5 Zorza Dobrzany 28 48 44 34 13 9 6
6 Piast Chociwel 28 46 41 23 13 7 8
7 Stal Lipiany 28 42 60 45 12 6 10
8 Ina Ińsko 28 42 36 37 12 6 10
9 Victoria Przecław 28 41 39 41 11 8 9
10 Morzycko Moryń 28 40 63 54 11 7 10
11 Polonia Płoty 28 39 55 53 12 3 13
12 Unia Dolice 28 35 55 47 10 5 13
13 Klon Krzęcin 28 32 47 80 10 2 16
14 Iskierka Szczecin - Śmierdnica 28 26 36 44 7 5 16
15 Ehrle Dobra Szczecińska 28 15 34 73 3 6 19
16 Rega Trzebiatów 28 6 19 90 0 6 22

Pomorzanin II zakończył już sezon

Nieładne pożegnanie
Piłkarze Pomorzanina II Nowogard zakończyli już roz-
grywki w B-Klasie. Zawodnicy II zespołu już na dwie 
kolejki przed końcem sezonu zapewnili sobie awans do 
A-Klasy. To jednak nie zmienia faktu, że zespół prowa-
dzony przez Jarosława Kaczmarka w brzydki sposób po-
żegnał się z najniższą klasą rozgrywką. Pomorzanin nie 
stawił się w Przybiernowie i co za tym idzie, w ostatnie 
kolejce przegrał przez walkower.

W grupie 1 B-Klasy w se-
zonie 2012/2013 drugi zespół 
Pomorzanina zdecydowanie 
przewyższał rywali i zasłuże-
nie awansował do wyższej ligi. 
Szkoda, że na pożegnanie z B-
-Klasą nowogardzcy piłkarze 
„odpuścili” sobie ostatni mecz 
i w bardzo brzydkim stylu koń-
czą rozgrywki. Jedynym pozy-
tywem może być to, że klub za-
oszczędził na wynajmie trans-
portu... Mimo wszystko to był 
udany sezon „rezerwowych” 
którzy już myślą o pojedyn-
kach w A-Klasie. Pomorzanin 

II w tym sezonie przegrał jedy-
nie dwa razy oraz w 3 spotka-
niach notował remisy. W naj-
bliższym wydaniu DN przed-
stawimy wszystkich strzelców 
bramek i asystentów, oraz za-
prezentujemy krótką statysty-
kę z meczów drugiego zespo-
łu w tym sezonie. Teraz przed 
piłkarzami rezerw chwila od-
poczynku, pierwszy mecz w 
wyższej klasie rozgrywkowej 
rozegrany zostanie najprawdo-
podobniej 1 września. 

KR

18 kolejka:
Pomorzanin II Przybiernów – Pomorzanin II Nowogard 3:0 (walkower)
Prawobrzeże Świnoujście – Jastrząb Łosośnica 3:0
Zalew Stepnica – Huragan Wierzchosław 7:0
Zieloni Wyszobór – Gardominka/Polonia II Mechowo 3:2
Znicz Wysoka Kamieńska – Bałtyk Międzywodzie 3:2
M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Pomorzanin II Nowogard 18 42 53 17 13 3 2
2 Prawobrzeże Świnoujście 18 38 52 27 12 2 4
3 Pomorzanin II Przybiernów 17 37 49 30 12 1 4
4 Jastrząb Łosośnica 18 27 53 36 8 3 7
5 Znicz Wysoka Kamieńska 18 27 38 39 8 2 8
6 Zalew Stepnica 18 26 51 34 8 2 8
7 Bałtyk Międzywodzie 17 23 36 48 7 2 8
8 Gardominka/Polonia II Mechowo 18 16 47 58 5 1 12
9 Huragan Wierzchosław 18 12 25 73 4 0 14
10 Zieloni Wyszobór 18 10 27 69 3 1 14

Maciej Gołdyn takie pojedynki toczył przez cały 
mecz, jak większość nowogardzkich piłkarzy
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Bielas  Redakcja „WBREW”: Natalia Daczkowska, Aleksandra Daćkowska, Piotr Jasiek, Sylwia Jeziorska, Katarzyna Kozieł, Aleksandra Laszkiewicz, Paulina 
Majdzińska, Kinga Piwowarczyk, Monika Romasłowska

WYMIANA POLSKO-MACEDOŃSKA 
Ach, co to był za maj! Można śmiało powiedzieć, że miniony miesiąc upłynął nam pod znakiem wy-
miany polsko-macedońskiej. Już po raz trzeci przyjęliśmy gości z Veles, którzy nie musieli długo cze-
kać na naszą rewizytę – do Macedonii pojechaliśmy już pod koniec maja. 

Czwartek – Wodne szaleństwa w Aquapar-
ku w Szczecinie

Piątek – Relaks w Gospodarstwie Agroturystycznym w OstrzycyŚroda – Wyjazd  do Świnoujścia (na zdjęciu Fort Gerharda)

Wtorek – Zwiedzanie SzczecinaPoniedziałek – Zwiedzanie  Nowogardu

GOŚCIE Z NOWOGARDU 
W VELES

W tym roku do Macedonii pojechało 12 uczniów 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława 
Staszica, którzy znajdowali się pod opieką nauczycieli 
Pani Bożeny Bartoszewskiej i Pana Jarosława Chudy-
ka. Podczas pięciodniowego pobytu w Veles uczniowie 
ZSP mogli nie tylko zwiedzić wiele pięknych miejsc, 
ale przede wszystkim spędzić czas ze swoimi rówieśni-
kami, którzy  jak zwykle okazali się bardzo gościnni i 
otwarci. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji. 

GOŚCIE Z VELES  
W NOWOGARDZIE 

19 maja powitaliśmy gości z Macedonii, którzy 
przyjechali do nas w ramach Umowy o Partner-
skiej Współpracy Nowogardu i Veles. W tym roku 
odwiedziło nas 19 osób – 15 uczniów, 2 kierowców 
oraz 2 nauczycielki: Snezana Sofijanova oraz Mari-
na Kostadinovska Filipova. W ciągu tygodniowego 
pobytu nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych starali się pokazać gościom jak 
najwięcej. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji. 

Środa – Oficjalne powitanie (później zwiedzanie szkoły, fa-
bryki LEOV, telemost i dyskoteka)

Wtorek – Zwiedzanie stolicy Macedonii Skopje

Piątek– Zajęcia plastyczne (później zawody sportowe i uro-
czysta kolacja)

Poniedziałek – Zwiedzanie  Veles 

Czwartek – Odpoczynek nad jeziorem
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Morfeusz - 91 577 66 85

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych    - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól
ul. Zielona 2  - 666 135 133

SKUP ZBOżA  
W REDLE

żyto, pszenżyto
szybka płatność

tel. 603 055 292

Promocyjne  
zestawy obiadowe 12 zł

WTOREK 11.06
Zupa staropolska
Kieszonka schabowa z żółtym 
serem, ogórkiem i papryką 
ziemniaki, surówka
ŚRODA 12.06
Krupnik zabielany
Pierogi leniwe
CZWARTEK 13.06
Kapuśniak z kwaszonej kapusty
Szynka w sosie, ziemniaki, surówka
PIĄTEK 14.06
Zupa koperkowa z jajkiem
Morszczuk panierowany, 
ziemniaki, surówka

tel. 91 392 24 24

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

Lek. stom.  
Agnieszka Odzioba

INFORMUJE,
że od dnia 1.06.2013
został przeniesiony

z Nowogardu
do Goleniowa

na ul. Sądową 18b
Pacjentów proszę  

o kontakt telefoniczny 
669 862 704

Zapraszam

PRACA zbiór 
truskawek w Dąbrowie

Duże owoce, łatwy zbiór  
z szypułką. Wysokie zarobki

Tel. 510 730 398, 507 022 191

DLA PANÓW Profilaktyka Raka Prostaty
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej Zdrowie organi-

zuje kolejną już edycję programu „Profilaktyka Raka Prosta-
ty” dla mężczyzn powyżej 40 roku życia. Badania odbędą się 
29 czerwca2013r.w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Rejo-
nowym w Nowogardzie.W zakres badania wchodzą: badanie 
krwi PSA oraz badanie lekarskie. Szczegółowe informacje( ter-
min badania krwi i godz badania lekarskiego podczas rejestra-
cji Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie 91 
39 21 356 wew. do  Fundacji  ‚Zdrowie” 122 do godz 15-ej, lub 
u Lidii Bogus tel.505393636. Dobrowolna wpłata na cele statu-
towe 20zł. PAMIĘTAJ TY TEŻ MUSISZ DBAĆ O ZDROWIE.

zapraszam prezes fundacji „Zdrowie” Lidia Bogus

II Edycja Nowogardzkiej 
„Szkoła Cukrzycy”

„chorzy na cukrzycę wiedzący 
najwięcej żyją najdłużej”

(prof. Joslin)

Zarząd PSD Koła Nowogard serdecznie zaprasza uczestni-
ków „Szkoły Cukrzycy” oraz wszystkie osoby pragnące przy-
bliżyć sobie zagadnienia związane z cukrzycą w czwartek 13 
czerwca 2013r. na godz. 16: 00 do Centrum Edukacji i Przed-
siębiorczości „PROFIT” Szczecińskiej Fundacji Talent – Pro-
mocja – Postęp w Nowogardzie przy ul. Wojska Polskiego 3, do 
sali 107 na zakończenie II edycji Nowogardzkiej „Szkoły Cu-
krzycy”. Tematem kończącym tą edycję będzie: Zawał serca, 
udar mózgu - czy to też powikłania cukrzycy? Zespół me-
taboliczny - problem społeczny XXI wieku. Po wykładzie 
uczestnicy Szkoły otrzymają świadectwa uczestnictwa w zaję-
ciach. Zajęcia w Nowogardzkiej „Szkole Cukrzycy” są  wspie-
rane przez Urząd Miejski w Nowogardzie www.nowogard.pl w 
ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wspieranie 
działalności w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego na terenie 
Gminy Nowogard”

Eugeniusz Tworek
Prezes PSD Koła Nowogard

Układanie polbruku 
• Układanie polbruku od 20 zł/m2

• Kamienia i kostki graniowej od 28 zł/m2

• Obrzeży i krawężników
Prace wykonywane solidnie, 

fachowo i tanio. 
Tel. 669 589 963

W Świerczewie 31/2  k./sklepu

przybłąkała się 
owieczka 

właściciela proszę o kontakt 
667 439 502

Firmie 
Poland  Fur 
Production 

za pomoc materialną 
w przygotowaniu 

Dnia Dziecka 
w Bodzęcinie 

serdeczne 
podziękowania 

składają 
radny i mieszkańcy 

Bodzęcina
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NIERUCHOMOŚCI

• Studio reklamy Vizart wynaj-
mę pow. reklamową 6,5x3m 
w Nowogardzie przy ul. War-
szawskiej 11 od 13.06. tel. 
605 522 340

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. 
Piłsudskiego 2a. 602 350 301

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 
3. 604 284 597

• Kupię mieszkanie bezczynszo-
we/ niskoczynszowe, min 3po-
kojowe, 60-80m 791443026

• Sprzedam ładne mieszkanie, 2 
pokojowe na parterze, 58m kw. 
na ulicy Racibora I 4  w Nowo-
gardzie. Tel. 783 570 060

• Do wynajęcia lokal handlowy. – 
660143840 

• Sprzedam działkę budowlaną 
o pow. 1138 m2 w Żdżarach – 
3km od Goleniowa + projekt, 
prąd na działce. Cena 59 tys. zł. 
Tel. 608 673 811

• Sprzedam mieszkanie bezczyn-
szowe 62 m2 z zabudowaniami 
i działką 600 655 365

• Sprzedam mieszkanie w No-
wogardzie i Dobrej, tel. 91-
3910010, 607607814

• KUPIĘ ZA GOTÓWKĘ OBCIĄŻO-
NE NIERUCHOMOŚCI tel. 508 
312 261

• Sprzedam mieszkanie 2 pokoje 
wraz z działką. Okolice Nowo-
gardu. Tel. 519 831 511

• DOMY NA WSI – GRUNTY, GO-
SPODARSTWA

• SPRZEDAJEMY, KUPUJEMY. 
TEL. 660 206 833

• Sprzedam część domu o pow. 
90 m2 z udziałem w 2/3 dział-
ki o pow. 0,25 ha z budynkami 
gospodarczymi w Strzelewie. 
Cena 85 tys. zł. Tel. 503 126 505

• Sprzedam nowy sklep na ulicy 
Racibora. tel. 783 570 060, 695 
264 594

• Sprzedam garaż przy ul. Ponia-
towskiego 24. Tel. 602 521 671

• Sprzedam mieszkanie 3 poko-
jowe 62 m2. Tel. 600436364

• Działkę siedliskową wraz z bu-
dynkiem gospodarczym na wsi 
sprzedam. +48 606 276 773

• Zaopiekuje się mieszkaniem za 
zamieszkanie w nim i opłaty. 
Tel. 511 079 453

• SPRZEDAM mieszkanie wła-
snościowe 3 pokoje + dział-
ka + garaż. Tel. 605856553, 
9139503246.

• Sprzedam mieszkanie bezczyn-
szowe, 2 pokojowe w Nowogar-
dzie tel. 695 264 594

• Działki budowlane od 12-16 ar. 
Kościuszki. 602 267 382

• Sprzedam działkę ogrodową 
nad jeziorem. 605 889 845

• Wynajmę lokal dwupoziomowy 
o pow. 2x30 m2 z udogodnie-
niami w Centrum na cele biuro-
wo-handlowe. 510 170 263

• Sprzedam działkę pod bu-
dowę w Wojcieszynie. Tel. 
604 930 642

• Sprzedam mieszkanie 3 poko-
jowe na parterze. 600 436 364

• Sprzedam kawalerkę 36 m kw. i 
mieszkanie 4-pokojowe 110 m 
kw. 608 817 214.

• Sprzedam działkę rolno-bu-
dowlaną w Krzywicach. Po-
wierzchnia 4016 m2. Cena 79 
tys. zł. Tel. kontaktowy: 608 
514 144.

• Sprzedam mieszkanie cztero-
pokojowe w Nowogardzie. Par-
ter, balkon. Tel. kontaktowy: 
608 514 144.

• Wynajmę mieszkanie czteropo-
kojowe w Nowogardzie, na par-
terze. Kontakt: 605 315 304. 

• Wynajmę mieszkanie 
726 120 558

• Sprzedam Mieszkanie dwupo-
kojowe i piętro ul. Kowalska Tel. 
504 118 857

• Sprzedam mieszkanie lokator-
skie, tel. 504218572 

• Wynajmę mieszkanie 2 poko-
jowe  w Nowogardzie na ulicy 
Racibora I 4. tel. 3925552, kom. 
783 570 056

• Do wynajęcia kawalerka w Cen-
trum miasta. 694 786 400

• Wydzierżawię lokal w Przy-
chodni Nowogard ul. Kościusz-
ki 36 na gabinet dentystyczny. 
Tel 600 959 932; 600 931 083

• Wydzierżawię lokale w Przy-
chodni ul. Kościuszki 36 tel. 
600 959 932; 600 931 083

• Kupię mieszkania od 65 do 80 
m2 w Nowogardzie, do II p. Tel. 
609 047 264

• Sprzedam mieszkanie 32 m 
kw. na ul. Kowalskiej 1D, 1 pię-
tro z piwnicą z ogólnodostęp-
nym parkingiem, do remontu, 
kontakt: 609 023 745 od 16-19. 
Cena 78 000 zł, do negocjacji.

• Sprzedam kiosk na targowisku 
513 937 970

• SPRZEDAM - bardzo tanio dział-
ki pod budowę ul: Asnyka. Tel: 
513045188. 

• Sprzedam lub wynajmę kiosk 
na targowisku. Opłata + 150 
zł.Tel;512633610.

• Sprzedam lub zamienię na dom 
jednorodzinny dwa mieszkania 
w Nowogardzie (2 i 3 pokojo-
we) Tel. 605 080 310; zdjęcia do-
stępne pod: www.tnij.org/vp79

• \Wynajmę mieszkanie 2 po-
kojowe  w Nowogardzie na uli-
cy Racibora I 4. tel. 913925552, 
kom. 783 570 056

• Do wynajęcia pawilon handlo-
wy w Goleniowie na Ryneczku 
przy ul. Zielona Droga 59. Tel. 
605 522 340 od zaraz

• SPRZEDAM - LUB ZAMIENIĘ NA 
DOM / okolice N – du / miesz-
kanie 3 pokojowe plus garaż I p. 
Tel:913922289 , 663695260

• Sprzedam mieszkanie 2 pokoje 
przy ul; Poniatowskiego 50 m 2 
/niski czynsz/. 663 325 206

• Pilnie poszukuję kawaler-
kę do wynajęcia w Nowogar-
dzie. Tel; 501253207.

• Wynajmę lokal na działalność 
gospodarczą. visa&vis szpitala. 
Tel:887467309.

• Kawalerka I piętro do wynaję-
cia. 509 411 788

• Wynajmę mieszkanie/kawaler-
ka 800 zł + media. 693 869 595

• Sprzedam kawalerkę 37 m2 
(raty bez banku). 603 869 595

• Sprzedam bar „Haga” 
510 243 843

• Sprzedam kawalerkę 18 m2. Tel. 
533 225 152 po 17.00

• Wynajmę miejsce pod kancela-
rie, gabinety lekarskie bądź inną 
instytucję w cichej i spokojnej 
dzielnicy wraz z miejscem par-
kingowym. Powierzchnia od 50 
do 100 m2 w zależności od po-
trzeb. Zainteresowanych pro-
szę o kontakt 509 530 906

• Sprzedam mieszkanie w Cen-
trum Ip. 63 m2. Tel. 530 786 880 
po 15.00

• KAWALERKA DO WYNAJĘCIA. 
725 693 565

• Sprzedam garaż przy ul; Zam-
kowej.Tel;695400600.

• Sprzedam mieszkanie 3 po-
kojowe przy ul: Zamko-
wej z garażem murowanym. 
Tel;607804921.

• WYNAJMĘ - lokal na Woj. Pol-
skiego wiza & wis Szpitala Tel. 
887467309.

• SPRZEDAM LUB ZAMIENIĘ DOM 
NOWOGARD. TEL;535267619.

• Sprzedam parter domu 110 m2. 
Podpiwniczony, garaż i podwór-
ko. 600 809 312; 604 903 853

• Sprzedam  działkę  z  warunka-
mi  zabudowy  8/6  m 2  ul: Asny-
ka  cena  65  tys. Tel;609307351.

• Wynajmę    mieszkanie   3  po-
koje  65 m 2   centrum   No-
wogardu,  umeblowane. Tel: 
668175289.

• Sprzedam  mieszkanie   4   po-
kojowe   parter  ul. Poniatow-
skiego   27/14 .Tel;503512170.

• DOMEK  -  do   wynajęcia.  Tel. 
607289286.

• Mieszkanie   do   wynajęcia . 
Tel:601724492. 

• Wynajmę mieszkanie trzy-
pokojowe ul. Boh. Warsza-
wy. Cena 1000 zł + media. Tel. 
661 234 101

• Poszukuję mieszkania 3-pok. 
do wynajęcia. Pilnie. Tel. 605 
638 132.

 MOTORYZACJA

• Sprzedam silnik 1,6 Diesel, 
skrzynia biegów do Audi 80. 
Tel;781785751.

• Sprzedam samochód osobo-
wy Daewoo Matiz rok 2000 cen 
2000 zł. Tel. 691 383 543

• Sprzedam komplet opon 
letnich z felgami – Kleber 
185x65xR14, stan idealny, 
727 569 687.

• Sprzedam fiata Uno I, tel. 91 391 
82 76

• Sprzedam samochód GOLF 5 
drzwiowe, szyberdach , hak, za-
dbany, garażowany. Nowogard. 
Tel; 512633610.

• Sprzedam Renault 19 Sedan rok 
prok. 1992/1993 poj. 1,8 benzy-
na, centr. Zamek + elektr. luster-
ka i przednie szyby. Ważne OC + 
przegląd. 606 550 666 

• Sprzedam Reno Laguna 2003 
r. przebieg 205 tys. pełne wy-
posażenie , cena 11. 200 tys. 
Tel;505149773.

ROLNICTWO

• Sprzedam zboże, grykę, łubin, 
słomę i siano. 502 853 573

• Sprzedam słomę w snop-
kach cena 2,20 zł/ snopek. Tel. 
782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL. 783678070

• Kupię łubin, tel. 668 434 849

• Sprzedam siano w kostkach 
małych. 500 835 336

• Sprzedam ciągnik C360 C28, 
przyczepę wywrotkę, pług 
4-skibowy, Lublin 3 rok 2002. 
Tel. 781 932 918.

• Sprzedam ciągnik Ursus 355 
z przyczepą cena 8000 zł. Tel. 
691 383 543

• Sprzedam ciągnik rolniczy Fiat 
1100 zarejestrowany, ubezpie-
czony cena 10 tys. zł. 691383 
543

• JAJA LĘGOWE KUR ZIELONO-

NÓżEK KUROPATWIANYCH. 
TEL; 913920307.

• KOSZENIE MULCZOWANIE ŁĄK, 
BELOWANIE SŁOMY, SIANA.
TEL;608013995.

• SPRZEDAM C – 360. 
Tel;609480049.

• SPRZEDAM - mieszankę zbożo-
wą .Tel: 913918704, 781900122.

• Sprzedam tucznika. 
515 439 366

• SPRZEDAM  czereśnie   7 zł / kg. 
Tel:  913921896

• TANIO  SPRZEDAM  BARANA. 
TEL;722050889.

• Warsztat stolarski z wyposaże-
niem do wynajęcia. Tel. 605 336 
228

USŁUGI

• Firma Usługowa „Zielona”. Wy-
najem sal na: konferencje, ze-
brania, szkolenia. Tel. 91 39 
26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROB-
NE NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA 
RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 
22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. Zie-
lona 3. 91 39 20 714

• Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695  085 
470; 91 39 72 575

• AGENCJA REKLAMWA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty., 
bindowanie, wydruki A3-A4 ko-
lor, ksero A3-A4 - kolor, lamino-
wanie A3-A4. Tylko u nas naj-
większy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Transport BUS-MAX. 784  053 
493

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. 
innych. Wydruki, Ksero, także 
kolor. Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 
700 Lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim). tel 605 522 340. 

• Usługi koparko- ładowarką 
Nowogard. 514172446 

• Nauka j. niemieckiego i angiel-
skiego. Szkoła Języków Obcych 
„GERMANIC” Tel. 607  545  991, 
www.niemieckinowogard.pl

• Fast – Driver, tanie usłu-
gi transportowe tel. 
721 230 990

• Remonty mieszkań w środku i 
na zewnątrz - 794 115 153 

• DUR - DACH pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141

• Dachy, docieplenia. 
785 562 104
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REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E;  
12:25E;   13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E;  
11:55E;  14:00E;  15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL.   607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIąTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

ROZKŁAD JAZDY POCIąGÓW
SZCZECIN
5.07 (D), 6.20 (1), 7.52, 10.57 (D), 12.48 (2), 14.59 (3), 

16.50. 18.48.

KOŁOBRZEG
7.50 (1), 10.03 (2), 11.49, 13.57 (D), 15.49, 17.47 (3), 20.33

LEGENDA;
D - w dni robocze 
1 -  pon. do soboty.
2 - w soboty, niedziele i święta
3 - oprócz soboty.

SKŁAD 
DREWNA 

BUDOWLANEGO 

KULICE 2A
więźba dachowa, 

krawędziaki, deska, 
łata, kontrłata

Cena producenta
Tel. 726 169 098

ZAPRASZAM

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2,4,6); 9:10(1,3,5,7); 10:05(A); 10:30(A,7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A,7); 14:05(A); 14:20(A,7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A,7); 16:50(A); 17:50(A,7); 18:20(A,7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A,7); 9,00(7,R); 9:25(A); 10:05(A,7); 10:40(A,7); 
11:40(A); 11:55(A,7); 12:20(A,7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A,7,R); 14:20(7); 14:30(1,3,5,7); 
14:35(2,4,6); 14:45(A,7); 15:15(A,7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A,7); 18:05(A,7,R); 19:05(A,7); 
19:25(A,7); 19:40(A,7); 20:15(A,7),
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A,7); 9:45(7,R); 10:10(A); 10:50(A,7); 
11:29(A,7); 12:26(A); 12:41(A,7); 13:05(A,7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A,7,R); 15:05(7); 
15:15(1,3,5,7); 15:20(2,4,6); 15:30(A,7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A,7); 18:50(A,7,R); 
19:50(A,7); 20:10(A,7); 20:35(A,7); 21:00(A,7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD
Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piąt-
ku oprócz świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świę-
tami; 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, 
czwartki, soboty oprócz świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz 
świąt; R – kurs do Reska

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

• Docieplanie budynków, malo-
wanie, szpachlowanie, glazura, 
hydraulika, regipsy, adaptacja 
poddaszy, tel. 600 626268

• TANIE SPRZĄTANIE biur, do-
mów, mieszkań, osiedli, mycie 
okien, porządki w ogrodzie tel. 
721 230 990

• Ocieplenie, remonty i dachy, 
tel. 692 562 306

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sawic-
ki, ul. Kazimierza Wielkiego 7, 
tel. 913920737 

• Wesela, komunie bryczką. 
793 908 098

• Nauka jazdy konnej. 
793 908 098

• Remonty mieszkań, szpachlo-
wanie, malowanie. 880 690 659

• REMONTY NA KAŻDĄ KIESZEŃ. 
TEL. 609715839.

• Dachy – klinkier. 796 101 370

• Naprawa ciągników: Ursus i 
MT2 tel. 661 518 192

• REMONTY MIESZKAŃ. 
Tel;536887085.

• WYPUSZCZANIE BIAŁYCH GO-
ŁĘBI NA ŚLUBACH I INNYCH 
UROCZYSTOŚCIACH. Tel; 
660970408.

• Szpachlowanie, malowanie, 
panele, wymiana instalacji. 
789 146 025

• Usługi remontowo – budow-
lane wykonam, daję gwa-
rancję na wykonaną pracę. 
608 364 330

• REMONTY, WYKOŃCZENIA, 
MONTAŻE. 504 568 051

• Remonty dachów, dociepla-
nia budynków. Tel: 726169098, 
669587493.

• Glazura, terakota fachowo i so-
lidnie, wykończenia wnętrz pod 
klucz. Tel:607647515.

• WYPUSZCZANIE  BIAŁYCH  
GOŁĘBI  NA  ŚLUBACH   I   IN-
NYCH  UROCZYSTOŚCIACH. Tel: 
660970408.

PRACA

• Przyjmę samodzielnego pra-
cownika do prac wykończenio-
wych. Tel. 888 603 612

• Zwrot podatku z pracy, rodzin-
ne, urlopowe, emerytalne – 
Niemcy, Holandia, Anglia, Ir-
landia, Dania, Belgia, Austria, 
Włochy, Norwegia, USA. Tel. 71 
385 20 18 lub 601 759 797

• Młoda mama zaopiekuje się 
Twoim dzieckiem. 661 196 022

• Wykonam tynki i glazurę. Tel. 
728 801 246

• Zatrudnię mechanika samo-
chodowego z doświadcze-
niem. 601 470 260; 601 200 133

• Zatrudnię stolarza. 
603 366 286

• Zatrudnię recepcjonistkę 
602 474 266

• Zatrudnię na ½ etatu do sklepu 
spożywczego. Tel;913921373.

• Zatrudnię ślusarza-spawacza 
od zaraz. Praca stała. Tel. 690 
435 929

• Rencistę, rencistkę, emeryta, 
emerytkę do baru przyjmę. 
601 753 817

• Zatrudnię pracownika hur-
towni mięsa/wędlin – kierow-
ca kat. B. 91 39 22 144 

• Podejmę się prac domowych 
(także gotowania) i opieki na 
dzieckiem. 502 026 949  

• Zatrudnię operatora koparko – 
ładowarki, najchętniej emeryt 
lub  rencista, Tel. 606 106 142

INNE

• Sprzedam drewno bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane - 
603 353 789

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, 
srebrna, 4 elementy: wzmac-
niacz, tuner przestrojony, ko-
rektor, deck szuflada, stan ide-
alny, używana sporadycznie, 
cena 780 zł do uzgodnienia. 
tel. 605 522 340.

• 43 / 44 - Sprzeda drewno, ga-
łęziówkę i zrębki opałowe. Tel 
509821040

• Drewno opałowe, kominko-
we, gałęziówka, sprzedam, tel. 
772 050 889

• PIECE GAZOWE c.o. wiszące z 
Niemiec firmy Vaillant wysoka 
jakość do mieszkania, domu, 

sklepu, restauracji, zakładu 
fryzj. tylko ogrzewanie różne 
powierzchnie cena od 800zł 
montaż 300zł piece dwufunk-
cyjne cena od 1.000zł montaż 
400zł gwarancja serwisowa 
+ roczne przeglądy kontrol-
ne, naprawy oraz elektryczne 
przepływowe podgrzewacz 
wody użytkowej 18-21kw na 
prąd 380V cena od 200zł tel. 
691 686 772

• Transformator spawalniczy 
380V (buczek); teownik hut-
niczy 30x30x6; szkło 3mm 
60x130; kątownik 40x40 i ką-
townik 45x45 sprzedam. 
788 685 194; 600 155 342

• DREWNO OPAŁOWE I KOMIN-
KOWE TEL. 506232860.

• Sprzedam kostkę granito-
wą 4x6 brązową 10 t. Tel. 
607 690 741 

• SPRZEDAż - podbit-
ki drewnianej. TANIO. 
Tel:726169098.

• Sprzedam wełnę mineralną 
150, tel. 504218572

• Kupię używany, drewniany 
ogrodowy domek dla dzieci. 
602 630 016

• S K U P P I Ł - niesprawnych, 
zatartych Stihl, Husqvarna 
cena 100 zł. – 721668245 

• SPRZEDAM – wykaszarkę nową 
HUSQVARNA model 535 RX. 
Cena 1500 zł. Tel;782314410.

• SPRZEDAM DREWNO OPA-
ŁOWE I KOMINKOWE. 
Tel;667788820.

• Sprzedam wagę uchylną. 
501 049 222

• ODDAM GRUZ.Tel;603259309.

• SPZEDAM TANIO - Fotelik sa-
mochodowy / 0-13 kg./ firmy 
BEBECAR, - krzesełko do kar-
mienia firmy FISCHER–PRICE 
w bardzo dobrym stanie. Tel: 
508309113.

• Sprzedam :   tarcica   budow-
lana   modrzew  sezonowana  
4  lata , słupki  ogrodzeniowe 
modrzew    sezonowane.Tel: 
668298084.
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Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca

TYGRYSEK

BAWIALNIA
dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

Szybka pożyczka  
na Twoją kieszeń!

Provident Polska S.A.

600 400 288
Zadzwoń lub wyślij SMS o treści M

Koszt połączenia i SMS-a wg taryfy operatora

Zadzwoń!

Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie
ul. Warszawska 14, tel. 91 391 03 78, pn.-pt. 09:00-17:30 sob. 10:00-13:00

Kancelaria  
PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077

Transmisje Sportowe:
Sobota, 15.06.2013 

Start: godz. 19:00 (początek gali godz. 20:00)
Transmisja na żywo z gali boksu zawodowego 

Wojak Boxing Night
W planie walki m.in. :

Artur Szpilka (14-0, 11 KO) vs. Brian Minto (37-5, 24 KO)
Paweł Kołodziej (31-0, 17 KO) vs. Epifanio Mendoza (34-

15-1, 30KO)
Ponadto po gali Wasz pobyt w Kulturalnej umilą selek-

ta AgaM, Beder, oraz Hannibal Lecter, którzy sięgną 
po czarną muzykę, soul, funky, disco, reggae, dancehall, 
ska, rocksteady, electro, post punk, synth pop, rock alter-

natywny, new romantic, oraz spełnią Wasze życzenia mu-
zyczne.

Wydarzenia Kulturalne:
Od poniedziałku do piątku 
Start godz. 18:00 – do ostatnich gości!
Muzyczna szafa grająca w 3K! 
Klubokawiarnia jest miejscem stworzonym z myślą o lu-

dziach, możliwość słuchania własnej muzyki, przynoszonej 
na płytach audio jest jednym z dowodów. Wychodzimy Wam 

na przeciw, wiemy, że jest wiele gustów muzycznych i chce-
my byście czuli się u Nas dobrze, mogąc słuchać swoich ulu-
bionych utworów w gronie znajomych przy dobrej rozmowie. 
Proponujemy więc możliwość grania Waszej muzyki z ma-
teriałów, które przyniesiecie. Na miejscu zawsze są rezyden-
ci Klubu, którzy chętnie porwą Was dobrą muzyką do tańca!  
Więcej informacji na portalu społecznościowym Facebook 
–Klubokawiarnia Kulturalna 

Wszystkich serdecznie  zapraszamy!!!



Teren po byłym zakładzie masarskim przy ul. Wojska Polskiego. Tu SM „Cisy” miała budować osiedle. In-
westycja na razie została wstrzymana. Dlaczego? Czytaj s. 3
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt samochodowy
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Finanse - 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Zawiadamiamy, 
że w Nowogardzie 

rozpoczęła działalność 

Kancelaria 
Radców 

Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca 
Prawny Radosław Górski oraz Radca  
Prawny Paweł Iwan. Kancelaria mieści 
się przy 
Pl. Wolności 9, budynek dawnego 
hotelu „Cisy”, pokój nr 8 (parter). 

Telefony do Kancelarii: 
788-802-101, 694-403-733

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

ZAPRASZAMY
na

specjalistyczne 
badanie wzroku

środy i piątki 

25 czerwca 2013 r.
wtorek od 10.30 - 12.00
 udzielane będą bezpłatne porady 

prawne  w redakcji 
ul. Boh. Warszawy 7A

s. 4 s. 11s. 9

ul. Boh. Warszawy 4b
Nowogard

tel. 532 512 703 

Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe 
leczenie stomatologiczne

Lekarz dentysta

Ewa Rosa

godz. przyjęć 
pn.-pt. 10.00 - 18.00

s. 5

 

ZAKŁAD USŁUG 
INSTALATORSTWA 
ELEKTRYCZNEGO  

 
Z IEL IŃSKI  GRZEGORZ 

TEL: 698-846-647 
 instalacje elektryczne 

domowe, przemysłowe 
 domofony, wideofony 
 alarmy, zabezpieczenia 

budynków 

ZIELONE 
PRZEDSZKOLE

OGŁASZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2012/2013
DZIECI W WIEKU OD 2,5 DO 6 LAT

Informacje i zapisy pod nr tel. 91 39 26 691
lub na stronie www.przedszkole.zielona11.pl

INFORMATYCZNO-JĘZYKOWE
Ogłasza nabór na rok szkolny 2013/2014

dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat

13

ul. Młynarska 7d
tel. 605 295 835

zapraszamy  od pn.-pt.  9.00-18.00  •  sb. 9.00-15.00

Samochody 
osobowe, dostawcze, terenowe,

Maszyny budowlane, rolnicze

Pranie tapicerki
Pranie dywanów

Nowogard 

TIR

Liceum   Zapisy:
ul.Jabłoniowa 15
 Szczecin

tel. 91 461 33 03

dziennikarsko – medialne
psychologiczno – społeczne

Nowo otwarta

Wypożyczalnia 
sprzętu wodnego 
rowerki wodne, kajaki, łódki

tel. 882 041 621
Szczecin, Stargard, Goleniów teraz NOWOGARD
Obsługujemy duże firmy produkcyjne, usługowe, handlowe 

jak również jednoosobowe podmioty gospodarcze
• Profesjonalna obsługa księgowa, kadrowa, ZUS
• Doradztwo 
• Odbiór dokumentów od klienta, praca zdalna lub w siedzibie klienta

Certyfikat Ministra Finansów: 33693/2009

Pierwszy miesiąc gratis                   Tel. 739 070 001

Wiesia 
Stolarczyk 

po latach 
w Nowogardzie

Kamil Pacelt 
piłkarzem 

roku 
w IV lidze

Przykro nam,  
nie ma mieszkań...

Śmieci 
- będzie 
troszkę  

taniej

Powiat  
goleniowsko-
nowogardzki

kolejny krok

Powiat  
goleniowsko-
nowogardzki
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W obiektywie DN

Byłeś świadkiem  
ciekawego zdarzenia, 
wykonałeś oryginalne 

zdjęcia, jesteś 
w posiadaniu 

interesujących 
wiadomości?  Zadzwoń 

lub napisz do nas 
o każdej porze. 

Tel. 513 088 309
e-mail: poligraf@post.pl; 

ul. 700 Lecia 17a nad sklepem
„Słowik”

9,99zł

Kradną pokrywy stu-
dzienek! Nieodpowiedzial-
ni amatorzy łatwego zarob-
ku, kradną pokrywy stu-
dzienek kanalizacyjnych. 
W ostatnich tygodniach, 
do takiej sytuacji doszło w 
kilku miejscach na terenie 
miasta. Ta ostania, to zie-
leniec w okolicach parkin-
gu na ulicy Woj. Polskie-
go w Nowogardzie, gdzie 
właz jest niezabezpieczony 
już od niespełna 2 tygodni.  
(patrz foto). 

Nie zawsze więcej, znaczy lepiej. Na zdjęciu parking przed blokiem 
przy ul. Żeromskiego. Ostatnio wymalowano na nim nowe miejsca po-
stojowe. Są one jednak tak szerokie, że w zasadzie, na każdym z miejsc, 
mogłyby parkować dwa mniejsze auta. Jedni się cieszą – wszak parkuje 
się wygodnie. Inni zwracają uwagę na „marnotrawstwo” parkingowej 
przestrzeni...

Było boisko do koszykówki, będzie plac zabaw za 230 tys. złotych 
Ruszyła budowa miejsca zabaw dla najmłodszych uczniów Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Nowogardzie. Inwestycja w 50% będzie sfinansowa-
na z pieniędzy pozyskanych w ramach rządowego programu „Radosna 
Szkoła”. Nie wszystkim jednak taka zamiana się podoba. O tym w ko-
lejnych wydaniach DN. 

Podziękowania 
SOSW Nowogard 
dziękuję panu 

Emilowi Kinaszowi, 
za ofiarowanie 
kwiatów, które 
posłużyły do 

upiększenia Ośrodka. 
Składa 

Dyrektor i Wychowawcy 
SOSW Nowogard

Pojawiły się nasze truskawki 
Od kilku dni na terenie Nowogardu, w różnych miejscach, są już dostępne w 
ofercie truskawki. I to te nasze, polskie, a nie przywożone z ciepłych krajów. 
Ceny owoców wahają się od 6 do 9 zł. za kilogram. 

Pani Teresa przy swoim punkcie sprzedaży truskawek

Zaczęłam sprzedawać tru-
skawki w zeszłym tygodniu. Na 
początku cena wynosiła 9 zł, 
obecnie sprzedaje je po 7 zł za 
kilogram. Co spowodowało ob-
niżkę ceny? Po prostu jest więcej 
truskawek, bo zaczyna się wy-
syp. W tamtym roku było iden-
tycznie, zaczęliśmy od tej ceny, 
a zakończyliśmy na 5 zł za ki-
logram. Jeśli chodzi o sprzedaż, 
to przez te lata mamy tych sa-
mych klientów, więc nie może-
my narzekać na brak zaintere-
sowania – mówi pani Teresa, 
która każdego roku sprzedaje 
truskawki przy drodze wylo-
towej na Szczecin. 

Owoce pojawiły się tak-
że na miejskim targowisku. - 
Truskawki mam po 6 zł za ki-
logram, w ubiegłym roku były 
po takiej samej cenie. Zaintere-
sowanie jest takie jak co roku, 
nic się nie zmieniło i truskaw-
ki wciąż są chętnie kupowane. 
- mówi pani Celina handlująca 
na rynku. 

 Dodajmy, że sezon na tru-
skawki trwa bardzo krótko: 
pierwsze pojawiają się w maju, 
a ostatnie na początku lipca, 
choć znane są również odmia-
ny owocujące do późnej jesie-
ni. Zatem miłośnicy tych owo-
ców z pewnością zadbają o to, 
że truskawki do samego koń-
ca będą się sprzedawać, jak 
„świeże bułeczki”.....

Informacje dodatkowe: 
Ciekawostką jest, że ojczy-
zną truskawek jest Francja. To 
tam w 1710 roku skrzyżowano 
dwie odmiany poziomki: wir-
ginijską i chilijską. I powstała 
inna od wszystkich: większa 
i bardziej soczysta poziom-
ka. Przyjęto nazwę truskawka, 
choć znane są również nazwy 
poziomka ananasowa i po-
ziomka wielkoowocowa. Dziś 

wyróżnia się blisko dwa tysiące 
odmian tych owoców. Oprócz 
niepowtarzalnego smaku, po-
siada duże wartości odżywcze 
- jedna szklanka tych owoców 

(150 g) stanowi około 45 kilo-
kalorii (188 kJ) i zawiera wita-
minę C oraz flawonoidy. 

 KR

PCK będzie zbierało pieniądze 
W dniu 15 czerwca 2013 r. /sobota/ w godz. 10.00 – 14.00 odbę-

dzie się zbiórka publiczna do oznakowanych logo PCK puszek kwe-
starskich na terenie miasta Nowogard. 

Kwestować będą członkowie oraz wolontariusze Polskiego Czer-
wonego Krzyża z Nowogardu. Zebrane środki finansowe przezna-
czone zostaną na działalność statutową Polskiego Czerwonego 
Krzyża – zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci. 

Kwesta przeprowadzana jest zgodnie z pozwoleniem –Decyzją Nr 
14/ 2012 z dnia 10.12.2012 r. Marszałka Województwa Zachodnio-
pomorskiego.

Urszula Sobiesińska
Kierownik Wydziału Organizacyjnego
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntEr 
laptop

 serwis - komis

naprawiamy, 
sprzedajemy, 

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

PROMOCJA 
LETNIA

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport 
Sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

Ogrodzenia,
brukarstwo, 

ogrody, trawniki
www.trawnikizrolki.com.pl

tel. 669 342 893

REKLAMA
w Dzienniku Nowogardzkim

e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Przykro nam, nie ma mieszkań...
Taką odpowiedź najczęściej słyszą osoby, które oczekują na przyznanie mieszkania  z miejskich zasobów.  Gmina dysponuje zaledwie 
400 lokalami, a ze strony władz miasta nie widać woli, aby ta liczba się zwiększyła. Mało tego i prywatnym deweloperom mającym środ-
ki na inwestycję w budynki wielorodzinne, utrudnia się inwestowania w nowe osiedla na terenie miasta. 

Na liście osób oczekujących 
na przyznanie mieszkania przez 
gminę, widnieje prawie 200 na-
zwisk. Zdecydowana większość z 
nich, bo 140 rodzin, „wciągnięta” 
jest na tzw. listę socjalną. Rodzi-
ny te, ze względu na trudną sytu-
ację materialną mogą liczyć tylko 
i wyłącznie na mieszkania o obni-
żonym standardzie, ale za to z ni-
skim czynszem. Natomiast na ko-
munalne mieszkanie, stać 40 ro-
dzin. 

Czekasz na mieszkanie, pocze-
kasz 10 lat...

Gminnymi lokalami „opiekuje” 
się Zarząd Budynków Komunal-
nych. Aby otrzymać mieszkanie z 
gminy, należy złożyć wniosek. W 
nim „wyspowiadać” się ze swojej 
sytuacji materialnej, która to po-
woduje, że perspektyw na kupno 
własnego M, nie ma. Mieszkania 
przyznaje burmistrza, jako organ 
gminy, po zasięgnięciu „opinii”  
Komisji Mieszkaniowej, w której 
zasiadają radni. Nie mają oni jed-
nak zbyt wiele pracy. W zeszłym 
roku przyznano zaledwie kilkana-
ście lokali. 

W zasobie lokali gminnych 
znajduje się 400 mieszkań. Część 
z nich, to lokale o obniżonym 
standardzie, tzw. socjalne. Nie-
stety średni czas oczekiwania na 
przyznanie lokalu wynosi od 8 do 
nawet 10 lat. Kiedy rodzina ma 
szansę na otrzymanie mieszkania? 
Najczęściej wówczas, gdy dotych-
czasowy najemca lokalu, zejdzie z 
ziemskiego padołu. 

Wobec takiej sytuacji Komi-
sja Mieszkaniowa postanowiła, że 
będzie obradować nie raz w mie-

siącu, ale co dwa miesiące. Kolej-
ne posiedzenie ma się odbyć we 
wrześniu. 

Po co się spotykać i narażać lu-
dzi na stres, skoro nie ma mieszkań 
– mówi jeden z radnych, członek 
Komisji. 

I taka sytuacja panuje od lat. 
Zmienia się władza, skład Komisji 
Mieszkaniowej, a ludzie wycho-
dzą z ratusza z kwitkiem i bez per-
spektywy na otrzymanie mieszka-
nia. 

Nie budują, nie pomagają bu-
dować innym...

Na dramatyczną sytuację ro-
dzin oczekujących na przyzna-
nie lokali, wpływa nie tylko mała 
ilość gminnych mieszkań, ale 
przede wszystkich fakt, że władza 
nie wykazuje woli, by liczba ta się 
powiększała.  Ostatnie, nowe lo-
kale, oddano w lutym 2010 roku 
przy ul. Cmentarnej. Otrzymało 
je 12 szczęśliwców. Już wówczas 
zapowiadano, że gmina będzie 
budować dalej. Na obietnicach 
się skończyło. Co prawda w tego-
rocznym budżecie zarezerwowa-
no kwotę 50 tys. złotych na przy-
gotowanie projektu i dokumenta-
cji pod budowę, kolejnego bliź-
niaczego szeregowca przy Cmen-
tarnej (papiery są już prawie goto-
we – info. UM Nowogard), ale na 
to by on powstał, poczekamy so-
bie prawdopodobnie ładnych parę 
lat. Biorąc pod uwagę fakt, że bu-
dżet miasta jest zadłużony niemal 
do granic możliwości. 

Wobec takiej sytuacji, rozwiąza-
niem mogłoby być stworzenie od-
powiedniej atmosfery dla rozwoju 
mieszkalnictwa prywatnego. Nie-

stety z tej możliwości nowogardz-
kie władze też nie korzystają. Lo-
kalnym deweloperom, mającym 
środki na inwestycje w budynki 
wielorodzinne, raczej utrudnia się 
inwestowania w nowe osiedla na 
terenie miasta. Ostatni taki przy-
kład dotyczy Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Cisy”, która to chciała 
wybudować osiedle mieszkanio-
we przy ul. Wojska Polskiego (na 
terenie byłej masarni). Spółdziel-
nia nabyła już działkę pod inwe-
stycję. Złożyła też wniosek o wy-
danie warunków zabudowy do 
gminy. Urząd co prawda warun-
ki wydał, ale takie, że Spółdzielni 
nie opłaca się budować. Powód – 
ograniczenie metrażu do 6 tys. m 
kw. Ponoć na przeszkodzie stanął 
fakt, że teren gdzie miały powstać 
bloki, był w planach przeznaczo-
ny pod rozbudowę jednorodzin-
ną. Wobec budowy osiedla, pro-
testowali też ci, którzy wokół ma-
sarni domki już postawili. Oka-

zuje się jednak bowiem, że gmi-
na na nowy teren posiada jedynie 
studium planistyczne, a nie plan 
zagospodarowania przestrzen-
nego, który będąc aktem prawa 
miejscowego, rzeczywiście  mógł-
by stanowić podstawę do ograni-
czania powierzchni planowanej 
przez „Cisy” inwestycji. Sprawa 
trafiła do Samorządowego Kole-
gium Odwoławczego. Spółdziel-
nia nie zgadza się z opinią Urzę-
du Miejskiego, a do tego, poskar-
żyła się tejże instytucji na opiesza-
łość burmistrza przy jej wydawa-
niu. SKO jeszcze sprawy nie roz-
patrzyło. Do sprawy wrócimy w 
kolejnych wydaniach DN. 

Nawet rząd pomaga...
To nie jest tekst wyborczy. Na-

leży jednak obiektywnie przyznać, 
że obecny rząd wyszedł naprzeciw 
mieszkaniowego dramatu  i stwo-
rzył kilka programów, dzięki któ-
rym, część osób oczekujących na 

mieszkania mogłaby kupić nowe, 
własne M. Wystarczy, tylko aby lo-
kalne władze umiały mądrze wy-
korzystać okazję.  Jednym z takich 
programów jest „Rodzina na swo-
im”. Preferencyjny kredyt z dopła-
tami do oprocentowania jest prze-
znaczony dla rodzin, osób samot-
nie wychowujących przynajmniej 
jedno dziecko (małoletnie, na któ-
re pobierany jest zasiłek pielęgna-
cyjny lub dziecko do ukończenia 
przez nie 25 roku życia, uczące się 
w szkołach). W Nowogardzie sko-
rzystało z nich wiele rodzin. Kilka 
z nich zamieszkało w „czereśnio-
wym sadzie”. Kolejny program, 
który zacznie funkcjonować od 
stycznia 2014 roku, to „Miesz-
kanie dla Młodych”. Program ma 
być skierowany do młodych mał-
żeństw i osób samotnych do 35. 
roku życia i pomóc im w zakupie 
pierwszego własnego mieszka-
nia z rynku pierwotnego, poprzez 
jednorazowe dopłaty do ceny lo-
kalu, nawet do 15 proc. 

Ktoś powie, ci co na mieszka-
nia czekają, i tak nie wezmą kre-
dytu, bo ich na to nie stać. Z pew-
nością większości tak, ale rozwój 
oferty mieszkaniowej sprawia, że 
przynajmniej część lokali  została-
by uwolniona. Wiadomo bowiem, 
że nawet jak ktoś chce mieszka-
nie kupić, to musi najpierw mieć 
gdzie. A jak nie ma ofert, to każdy 
trzyma się nawet jednego pokoju, 
mieszkając „kątem” u rodziców 
i babci, czy jak mówi brzydkie 
przysłowie „na garnuszku gminy”. 
Tak jest w Nowogardzie. Z rzą-
dowego programu najprawdopo-
dobniej nikt nie skorzysta, choćby 
mocno chciał. Z jednej strony 

Blok komunalny, oddany do użytku w 2006 roku. Była to pierwsza tego typu inwestycja miej-
ska po 1989 roku w Nowogardzie
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mamy bowiem brak koncep-
cji na rozwój zasobów miesz-

kaniowych gminy, a z drugiej „ad-
ministracyjny” brak wyobraźni, 
który powoduje, że bloków budo-
wać nie będzie też wspomniana 
już Spółdzielnia Mieszkaniowa – 
przynajmniej na razie. 

Inni jakoś mogą...
Brak mieszkań dla obywateli, 

to problem wielu małych miast. 
Wszak inwestycja w mienie ko-
munalne, to dość spory wysiłek fi-
nansowy. Budowa wspominanych 
wyżej 12 lokali przy ul. Cmentar-
nej, kosztowała nowogardzkich 
podatników nieco ponad 1 mln 
zł. Dlatego też miasta (poza No-
wogardem, o czym dalej) szukają 
przeróżnych rozwiązań, na to, by 
poradzić sobie z tym wstydliwym 
problemem. Dzięki temu w Gry-
finie na mieszkania oczekuje tyl-
ko 55 rodzin. W zasobach gmin-
nych (stan na koniec maja 2013 
rok) znajduje się 431 mieszkań 
w budynkach komunalnych ( w 
100% należących do gminy) oraz 
386 we wspólnotach mieszkanio-
wych. Dlaczego we wspólnotach? 
Miasto, oprócz tego, że rozbudo-

wuje własne mienie mieszkanio-
we (z początkiem roku oddano 37 
nowych lokali, których koszt bu-
dowy pochłonął 6 mln zł), inwe-
stuje w gospodarkę mieszkaniową 
partycypując w kosztach budowy, 
w ramach inwestycji Gryfińskie-
go Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego. Koncepcja jest pro-
sta – zwykle w takich przypad-
kach  jako wkład gminny trakto-
wana jest działka udostępniana 
pod budowę, na której TBS stawia 
mieszkania pod klucz. W zamian 
za użyczenie, gmina otrzymuje 
pewną ilość mieszkań komunal-
nych w nowo powstałym budyn-
ku TBS.  Miasto pomaga także w 
znalezieniu odpowiedniej lokali-
zacji i wydaje oczekiwane przez 
inwestora warunki zabudowy, 
tak, by możliwie ułatwić mu opła-
calność inwestycji. W ten sposób 
udało się właśnie pozyskać wspo-
mniane wcześniej 386 lokali, a w 
tym roku do tego dołączy kilka-
naście kolejnych. TBS buduje bo-
wiem nowe osiedle w Gryfinie, w 
ramach współpracy z tamtejszym 
samorządem.  

Lokalowe problemy mają szan-
sę zniknąć z oczu władzy niewiel-

kiej Stepnicy (gmina Goleniów). 
Tam, w przeciwieństwie do No-
wogardu, buduje się wiele. Fakt 
– Stepnica choć mała, to bogata 
gmina. Ale tamtejsza władza nie 
ulega pokusie konsumpcyjnej po-
lityki, a inwestuje publiczne pie-
niądze. Obecnie realizowana jest 
tam budowa osiedla mieszkanio-
wego, obejmująca budowę czte-
rech budynków wielorodzinnych, 
w całości finansowana z miejskie-
go budżetu, w których oddane zo-
staną 79 mieszkania. Planowany 
termin zakończenia prac, to ko-
niec 2013 r. Obecnie trwają pra-
ce nad budową drugiego bloku 
mieszkalnego, tym razem w  Łące, 
pod Stepnicą. Wcześniej, w miej-
scowości tej oddano do użytku i 
przekazano  klucze do mieszkań  
18 rodzinom. Oddany budynek w 
Łące (grudzień 2012 r.) współfi-
nansowany był  ze środków  Ban-
ku Gospodarstwa Krajowego i bu-
dżetu gminy Stepnicy. Na finan-
sowanie drugiego bloku w Łące, 
został złożony wniosek również 
do BGK. I tak, z 35 posiadanych 
mieszkań w gminnych zasobach, 
będzie niemal 120. 

A jak to wygląda w Nowogar-

dzie? W przeciągu ostatnich 20 
lat w mieście powstały zaledwie 
trzy budynki komunalne tj. je-
den przy ul. Poniatowskiego i dwa 
przy Cmentarnej. Stan techniczny 
tego ostatniego pozostawia zresz-
tą wiele do życzenia. Niewiele też 
się remontuje. Wystarczy wybrać 
się na rowerową przejażdżkę, by 
dostrzec dziesiątki metrów kwa-
dratowych niszczejących pusto-
stanów. Chociażby w Wyszomie-

rzu, gdzie w jednej z gminnych 
posesji, w której obecnie znajduje 
się biblioteka, byłoby można od-
dać co najmniej trzy mieszkania 
i to jedynie za cenę wymiany po-
krycia dachowego. 

Wszystko wskazuje więc na 
to, że jeszcze długo, w czasie po-
siedzeń Komisji Mieszkaniowej, 
najczęściej będzie padało zdanie: 
„Przykro, nie ma mieszkań”...

Marcin Simiński  

Odbyła się sesja, a nawet dwie 

Będzie (troszkę) taniej 
Opozycja może otrąbić swój sukces - przynajmniej połowiczny. Za śmieci  zapła-
cimy mniej, choć drożej niż chcieli początkowo radni. Wczoraj dokończona zo-
stała, przerwana w zeszłym tygodniu sesja nadzwyczajna w sprawie śmieci. Tuż 
po niej odbyło się kolejne posiedzenie, też nadzwyczajne, tym razem zwołane na 
wniosek radnych SLD-PSL. 

Obrady wznowiono skoro świt, 
bo o 7:30. Przypomnijmy, że po-
przednie posiedzenie, zwołane na 
wniosek 7 radnych z opozycji, zo-
stało przerwane z powodu braku 
kworum, po tym, jak po przerwie 
zarządzonej na prośbę M. Wolne-
go (SLD), 10 radnych koalicji na 
salę już nie wróciło. 

Tym razem, z dyscypliną było 
o wiele lepiej, choć nie idealnie. 
Na sali początkowo było 19 z 21 
radnych. Sporo spóźniło się (po-
nad godzinę), wspomniany wcze-
śniej inicjator słynnej przerwy. Na 
sesji nie pojawił się za to w ogó-
le C. Marcinkowski (PO), który 
przebywał w podróży służbowej. 
Ostatecznie rada obradowała w 
20 osobowym składzie. 

Najpierw Przewodniczący A. 
Bielida, wrócił do realizacji dal-
szych punktów porządku, prze-
rwanej przed tygodniem sesji. 
Radni WN plus M. Nieradka i M. 
Krzywania, uzasadnili swoje pro-
pozycje zmian, które miałby ulżyć 
mieszkańcom w płaceniu za śmie-
ci od 1 lipca. Zaproponowali dwa 
projekty uchwał. Pierwszy o wyod-
rębnienie spośród wcześniej usta-
lonego podziału na gospodarstwa, 
dodatkową kategorię – gospodar-

stwo jednoosobowe. Drugi obniż-
kę stawek opłat za gospodarowanie 
odpadami. Pierwsza uchwała zo-
stała przyjęta większością głosów. 
(Teraz osoby samotne będą mu-
siały najprawdopodobniej raz jesz-
cze złożyć deklarację śmieciową, 
której znowelizowany wzór rada 
przyjęła tego samego dnia – o tym 
w kolejnym DN). Zgoda na sali 
nie trwała jednak długo. Już przy 
głosowaniu nad zaproponowaną 
przez radnych opozycji obniżką 
cen, wszystko wróciło „do normy”. 
Koalicja, 11 głosami na „nie”, od-
rzuciła proponowaną przez opozy-
cję obniżkę cen za śmieci. 

Po głosowaniu i krótkiej prze-
rwie, rozpoczęła się kolejna, nad-
zwyczajna sesja, tym razem zwo-
łana na wniosek radnych koalicji. 
Ta przygotowała własne propo-
zycje stawek opłat za odbiór od-
padów.  Głosowanie poprzedzi-
ła burzliwa dyskusja. Radni opo-
zycji stwierdzili, że proponowane 
zmiany tylko „imitują obniżkę”. 
Zwrócili również uwagę na fakt, 
że w uzasadnieniu do uchwały 
brakuje konkretnych kalkulacji, 
na których oparto wyliczenie po-
szczególnych stawek. 

Koalicja odpowiadała tym sa-

mym. Przypomniała, że w uza-
sadnieniu projektów uchwał au-
torstwa opozycji, również zabra-
kło stosownych wyliczeń. Poza 
tym uznała, że obie propozycje 
są mało wiarygodne ekonomicz-
nie, gdyż w zasadzie budżet całe-
go systemu śmieciowego oparty 
jest tylko na szacunkowych da-
nych. Mimo tego, jakże szczere-
go wyznania, swoje ceny uznała 
za lepsze od tych, które propono-
wali radni opozycji i tak też zagło-
sowała. Uchwała została przyję-
ta 13 głosami radnych PSL-SLD. 
Pozostali na sali wstrzymali się od 
głosu. - Popieramy całą konstruk-
cję uchwały, zresztą powieloną za 
naszą propozycją, ale już nie mo-
żemy przystać na proponowane w 
uchwale stawki, które tylko imitu-
ją obniżki  – stwierdzili radni spo-
za grupy rządzącej, uzasadniając 
swoją decyzję.

 Poniżej, prezentujemy przy-
jęte stawki, oraz te, o które zaak-
ceptowanie apelowała opozycja. 
W nawiasach podaliśmy wyso-
kość opłat, które rada przyjęła kil-
ka miesięcy temu. Sami państwo 
oceńcie, która z uchwał byłaby 
lepsza dla naszych portfeli...

Marcin Simiński 

Stawki zaproponowane przez opozycję: 
Odpady niesegregowane: 
1. Gospodarstwo jednoosobowe – 20 zł/miesięcznie (wcześniej 35 zł)
2. Od małych gospodarstw (2) – 27 zł/miesięcznie (wcześniej 35 zł)
3. Od średnich gospodarstw (3-5) – 40 zł/miesięcznie (wcześniej 53 zł)
4. Od dużych gospodarstw (6 i więcej) – 53 zł/miesięcznych (wcze-

śniej 65 zł)

Odpady segregowane: 
1. Gospodarstwo jednoosobowe – 12 zł (wcześniej 27 zł)
2. Od małych gospodarstw – 17 zł (wcześniej 27 zł)
3. Od średnich gospodarstw – 27 zł (wcześniej 41 zł)
4. Od dużych gospodarstw – 38 zł (wcześniej 50 zł) 

Stawki zaproponowane i przyjęte przez koalicję:
Odpady niesegregowane: 
1. Gospodarstwo jednoosobowe – 24 zł/miesięcznie (wcześniej 35 zł)
2. Od małych gospodarstw (2) – 35 zł/miesięcznie (wcześniej 35 zł)
3. Od średnich gospodarstw (3-5) – 53 zł/miesięcznie (wcześniej 53 zł)
4. Od dużych gospodarstw (6 i więcej) – 65 zł/miesięcznych (wcze-

śniej 65 zł)

Odpady segregowane: 
1. Gospodarstwo jednoosobowe – 17 zł (wcześniej 27 zł)
2. Od małych gospodarstw – 25,65 zł (wcześniej 27 zł)
3. Od średnich gospodarstw – 38,95 zł (wcześniej 41 zł)
4. Od dużych gospodarstw – 47,50 zł (wcześniej 50 zł) 

Nasz komentarz
Co się bardziej opłaci? No cóż. Inni, jak pokazują powyższe 

przykłady, jakoś mogą. Mogą, chcą i potrafią wypełnić jeden z 
podstawowych obowiązków, jakie nakłada na gminne władze usta-
wa samorządowa. U nas, w kwestii polityki mieszkaniowej, panu-
je urzędnicza bezradność. Władza z reguły ma gdzie mieszkać, to i 
się najwyraźniej losem 200 rodzin mało przejmuje. Wystarczy tyl-
ko spojrzeć w majątkowe oświadczenia. Rodzinom oczekujący na 
przyznanie lokali, zamiast własnego dachu nad głową, buduje się 
za to piękne, nowe molo za 600 tys. złotych. Przespać zawsze też 
się  można na ławce w parku, też nowej. A gdy przyjdzie zima, cia-
ło rozgrzeje blask plastikowej ozdoby na Placu Wolności za 50 tys. 
złotych. Mało na budowę domu? Dołóżmy więc jeszcze światła i 
żyrandole w ratuszu za 190 tys. złotych i schody pod pomnikiem 
za kolejne 50 tys. złotych. Kilka lamp, chodniczków, skwerków...I 
milion już mamy, bez większego umysły wysiłku.  No tak, tylko w 
bloku zamieszka 20 osób, a na choinkę popatrzą setki oślepionych 
pięknym jej blaskiem oczu... co się bardziej w wyborach opłaci?

Redakcja

Radny Rafał Szpilkowski próbował przekonywać radnych koalicji do zaproponowanych 
przez opozycję wysokości opłat za śmieci, przy użyciu argumentów liczbowych. Te  koalicji 
nie przekonały
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Zawiadomienie 
Z żalem zawiadamiamy o śmierci  

śp. Jana Budzicha 
Pogrzeb odbędzie się w sobotę, 

15. 06.2013   o godz. 12:00 
na Cmentarzu w Nowogardzie. 

Pogrążona w bólu rodzina 

Spotkała się komisja Rady Miejskiej.

Powiat goleniowsko-nowogardzki 
11 czerwca w ratuszu spotkała się  powołana przez Radę Miejską Nowogardu, komisja ds. zmiany nazwy powiatu, na powiat goleniow-
sko-nowogardzki. Na spotkaniu przyjęto harmonogram działań umożliwiających złożenie przed 31 marca 2014 roku wniosku o zmia-
nę nazwy do Ministerstwa ds. Administracji.

Po co komisja
Przypomnijmy, że złożona w 

trybie inicjatywy obywatelskiej 
uchwała o rozpoczęciu proce-
dury wnioskowania o zmianę  
nazwy powiatu na powiat gole-
niowsko – nowogardzki, zosta-
ła przyjęta przez Radę Miejską 
na kwietniowej sesji. Wtedy 
też powołano zespół, którego 
zadaniem jest przygotowanie 
i przeprowadzenie niezbęd-
nych czynności, wymaganych 
w  procedurze  złożenia za po-
średnictwem wojewody  wnio-
sku do ministerstwa admini-
stracji. W skład komisji wcho-
dzą: radny Marek Krzywania 
– przewodniczący komisji, w 
imieniu społecznych  inicja-
torów zmiany Paweł Słomski-
-sekretarz , radny Mieczysław 
Laskowski, radny Jacek Rafiń-
ski oraz reprezentująca Urząd 
Miejski, sekretarz miasta, pani  
Agnieszka Biegańska -Sawic-
ka. Na drugim swoim  spotka-
niu,  w ubiegły wtorek, komi-
sja przyjęła szczegółowy plan i 
harmonogram czynności, któ-
re należy przeprowadzić aby 
skompletować zgodnie z wy-
mogami rozporządzenia wnio-
sek, który zostanie złożony za 
pośrednictwem wojewody do 
ministerstwa administracji. 
Wniosek mysi być złożony naj-
później do 31 marca, aby mógł 
zostać rozpatrzony w przyszło-
rocznym cyklu  podejmowania 
decyzji w sprawie zmian . Mi-
nisterstwo bowiem takie wnio-
ski rozstrzyga każdego roku,  
raz w roku do 30 czerwca. 
Wniosek oprócz podjętej już 
uchwały dotyczącej inicjatywy 
zmiany, zawierać musi także 
między innymi – wyniki kon-
sultacji społecznych z członka-
mi  wspólnoty samorządowej 
wnioskującego ( w tym wypad-
ku w gminie Nowogard), opi-
nię Rady Powiatu i Rad Gmin 
wchodzących w skład powia-
tu, proponowane siedziby in-
stytucji podległych powiatowi 
( instytucje te wymieniamy na 
końcu tekstu), a także zestaw 
załączników o charakterze for-
malnym.

Pracy jest wiele 
 Komisja realizując swoje za-

danie uzgodniła na wtorko-
wym posiedzeniu 

- termin i sposób  przepro-
wadzenia przewidzianych pro-
cedurą  konsultacji społecz-
nych i zwróciła się jednocze-
śnie do burmistrza o wyda-
nie w tej sprawie stosownego 
rozporządzenia. Komisja za-
proponowała, aby konsultacje 
trwały 3 miesiące od lipca do 
września włącznie 

-ustalono także na wrzesień i 
październik terminy wystąpie-
nia do rad powiatu i gmin  po-
wiatu z prośbą o wydanie przez 
nie opinii w sprawie. 

-Komisja postanowiła o 
opracowaniu w najbliższych 
dniach materiału informa-
cyjnego na użytek zarów-
no mieszkańców naszej gmi-
ny, jak i radnych powiatu czy 
gmin  ościennych. Materiał ten 
ma wskazywać zarówno moty-
wy, jak i powody dla których 
zmiana jest potrzebna, uświa-
damiać  korzyści jakie niesie 
ona z sobą dla sposobu realiza-
cji  funkcji przez powiat  oraz 
wymieniać  z nią związane in-
teresujące  korzystne perspek-
tywy,  nie tylko dla gminy No-
wogard, ale i dla innych gmin 
tworzących nasz powiat.

-Jeszcze przed wakacjami 
Komisja postanowiła spotkać 
się z nowogardzkimi Radny-
mi powiatowymi, aby zapo-
znać ich ze szczegółami dzia-
łań i zachęcić do aktywnego 
promowania projektu w Ra-
dzie Powiatu. Przypomnijmy, 
że Radni powiatowi z kręgu 

nowogardzkiego, to Kazimierz 
Lembas, Marcin Fedeńczak,  
Anna Smolira , Józef Korkosz, 
Wojciech Włodarczyk i To-
masz Kulinicz (wicestarosta). 

Omówiono też w szczegó-
łach harmonogram złoże-
nia wniosku i skoordynowa-
no plan czynności, aby wnio-
sek najpóźniej mógł być złożo-
ny już na początku lutego 2014 
roku

Pełni optymizmu...
Jak mogliśmy zauważyć pod-

czas obrad komisji, jej człon-
kowie podchodzą do swoich 
zadań z pełnym zaangażowa-
niem i wiarą w powodzenie 
przedsięwzięcia. Postanowi-
li osobiście angażować się w 
sprawne przeprowadzenie po-
szczególnych czynności, w tym 
konsultacji społecznych, oraz 
prowadzić pozytywny lobbing 
dotyczący projektu, wśród 
osób mogących mieć wpływ 
na kształt  poszczególnych ele-
mentów wniosku. Takie oso-
biste zaangażowanie w trakcie 
konsultacji zadeklarowali rad-
ni M. Laskowski i Jacek Rafiń-
ski. Przewodniczący komisji 
Marek Krzywania powiedział 
nam-

Jest bardzo wiele do zrobienia 
przez te kilka miesięcy, musimy 
też starać się  pozyskać dla pro-
jektu środowiska samorządowe 
z terenu całego powiatu, dlate-
go bardzo się cieszę, że członko-

wie komisji podchodzą do cze-
kającej nas pracy z takim zapa-
łem.

Reprezentujący stronę  spo-
łeczną inicjator obywatelskie-
go projektu uchwały w spra-
wie zmiany nazwy powiatu Pa-
weł Słomski wierzy, że projekt 
zmiany nazwy powiatu „broni 
się” argumentami  nie tylko z 
pozycji nowogardzkiego inte-
resu.

 Proponowana przez nas 
zmiana wiąże się z  nową ko-
rzystną  perspektywą dla ob-
szaru całego powiatu , zapewni  

lepsze warunki dla zrównowa-
żonego rozwoju i zlikwiduje ist-
niejące dzisiaj nieuzasadnione 
dysproporcje, choćby w zakre-
sie dyslokacji środków - zwłasz-
cza inwestycyjnych,  ale w kon-
sekwencji także bieżących. - 
mówi Paweł Słomski 

Redakcja DN od początku, 
jak większość naszych Czy-
telników, kibicuje inicjaty-
wie zmiany nazwy powiatu . 
Na bieżąco będziemy więc re-
lacjonować kolejne działania 
podejmowane w tej sprawie, 
które na tym etapie prowadzi  
zwłaszcza specjalna komisja 
Rady Miejskiej. 

KR 

Instytucje  nie będące  wy-
działami  starostwa podległe 
powiatowi i inspekcje

Powiatowy Urząd Pracy.
 Powiatowe Centrum Pomo-

cy Rodzinie
Powiatowa Stacja Sanitarno- 

Epidemiologiczna
Powiatowy Zarząd Dróg
Komenda Powiatowa Policji
Rejonowa Komenda Straży 

Pożarnej
Powiatowy Inspektorat Nad-

zoru Budowlanego
Poradnia Psychologiczno-

-Pedagogiczna
Centrum Obsługi Placówek 

Opiekuńczo Wychowawczych

Powiat  
goleniowsko-
nowogardzki

Ten budynek wybudowany w latach 70-tych na siedzibę powiatu, być może za niedługo będzie służył  ponownie swoim pierwotnym celom i 
znajdą w nim miejsce niektóre instytucje powiatu goleniowsko-nowogardzkiego? A byłoby wtedy i taniej i racjonalniej.... 

Kolejna zbiórka krwi 
18 czerwca (wtorek), w godzinach od 9:30 do 14:00, w No-

wogardzkim Domu Kultury  odbędzie się kolejna  zbiórka 
krwi, która prowadzona będzie  przy współudziale  Klubu 
Honorowego Krwiodawców w Nowogardzie oraz  Wojsko-
wego Centrum Krwiodawstwa ze Szczecina. 

Aby oddać krew, należy w trakcie rejestracji posiadać przy 
sobie dowód osobisty i być zdrowym.  

Zdzisław Szmit  prezes  Klubów Honorowych Dawców Krwi 
PCK w Nowogardzie
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Informacje Parafialne
Vox    Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:

Słowa Ewangelii według Świę-
tego Łukasza

(Łk 7,36-8,3) Nawrócona 
grzesznica. Śladem Jezusa

Jeden z faryzeuszów zaprosił Je-
zusa do siebie na posiłek. Wszedł 
więc do domu faryzeusza i zajął 
miejsce za stołem. A oto kobieta, 
która prowadziła w mieście życie 
grzeszne, dowiedziawszy się, że jest 
gościem w domu faryzeusza, przy-
niosła flakonik alabastrowy olejku, 
i stanąwszy z tyłu u nóg Jego, pła-
cząc, zaczęła łzami oblewać Jego 
nogi i włosami swej głowy je wy-
cierać. Potem całowała Jego sto-
py i namaszczała je olejkiem. Wi-
dząc to faryzeusz, który Go zapro-
sił, mówił sam do siebie: Gdyby 
On był prorokiem, wiedziałby, co 
za jedna i jaka jest ta kobieta, któ-
ra się Go dotyka, że jest grzeszni-
cą. Na to Jezus rzekł do niego: Szy-
monie, mam ci coś powiedzieć. 
On rzekł: Powiedz, Nauczycie-
lu! Pewien wierzyciel miał dwóch 
dłużników. Jeden winien mu był 
pięćset denarów, a drugi pięćdzie-
siąt. Gdy nie mieli z czego oddać, 
darował obydwom. Który więc z 
nich będzie go bardziej miłował? 
Szymon odpowiedział: Sądzę, że 
ten, któremu więcej darował. On 
mu rzekł: Słusznie osądziłeś. Po-
tem zwrócił się do kobiety i rzekł 
Szymonowi: Widzisz tę kobietę? 
Wszedłem do twego domu, a nie 
podałeś Mi wody do nóg; ona zaś 
łzami oblała Mi stopy i swymi wło-
sami je otarła. Nie dałeś Mi poca-
łunku; a ona, odkąd wszedłem, nie 
przestaje całować nóg moich. Gło-
wy nie namaściłeś Mi oliwą; ona 
zaś olejkiem namaściła moje nogi. 
Dlatego powiadam ci: Odpuszczo-
ne są jej liczne grzechy, ponieważ 
bardzo umiłowała. A ten, komu 
mało się odpuszcza, mało miłuje. 
Do niej zaś rzekł: Twoje grzechy są 
odpuszczone. Na to współbiesiad-

nicy zaczęli mówić sami do siebie: 
Któż On jest, że nawet grzechy od-
puszcza? On zaś rzekł do kobiety: 
Twoja wiara cię ocaliła, idź w po-
koju! Następnie wędrował przez 
miasta i wsie, nauczając i głosząc 
Ewangelię o królestwie Bożym. A 
było z Nim Dwunastu oraz kilka 
kobiet, które uwolnił od złych du-
chów i od słabości: Maria, zwana 
Magdaleną, którą opuściło siedem 
złych duchów; Joanna, żona Chu-
zy, zarządcy u Heroda; Zuzanna i 
wiele innych, które im usługiwały 
ze swego mienia.

…, mam ci coś powiedzieć
Kiedy Jezus ukazuje się na hory-

zoncie jako dorosły człowiek, czy-
li taki, który według Prawa może 
publicznie występować, rozpoczy-
na swoje nauczanie od słów, któ-
re bardzo dobrze znamy. Mateusz 
i Marek piszą podobnie, wkładając 
w usta Jezusa słowa, które znamy 
chociażby ze środy popielcowej. 
Święty Marek pisze: „Czas się wy-
pełnił i bliskie jest królestwo Boże. 
Nawracajcie się i wierzcie w Ewan-
gelię”(Mk 1,15). U Świętego Mate-
usza padają podobne słowa: „Na-
wracajcie się, albowiem bliskie jest 
królestwo niebieskie” (Mt 4,17). 

W Ewangelii według Świętego 
Łukasza Jezus swoją działalność 
rozpoczyna w Galilei, gdzie naucza 
w synagogach. Pierwsze konkret-
ne wystąpienie, o którym mówi 
Ewangelia, ma miejsce w Naza-
recie. Tam Jezus czyta najpierw 
słowa proroka Izajasza, mówiące 
o Mesjaszu, który przyjdzie wy-
zwolić człowieka spod panowania 
grzechu i śmierci. Potem tą prze-
powiednię odnosi do siebie, co 
zresztą wywoła wielkie oburzenie. 

Natomiast gdy weźmiemy do ręki 
Ewangelię według Świętego Jana, 
tam po raz pierwszy zobaczymy Je-
zusa, który znajduje się w tłumie 
ludzi otaczających Jana Chrzcicie-
la. A ten, zobaczywszy, że się zbliża, 
wskaże na Niego i wypowie rów-
nież bardzo dobrze nam znane sło-
wa: „Oto Baranek Boży, który gładzi 
grzech świata” (J 1, 29b). 

Tak się zaczęła obecność Słowa 
wśród ludzi. Przyszło do swoich 
ale brzmiało dla nich obco, niezro-
zumiale, więc nie zostało przyję-
te. Niektórym się to jednak udało i 
dlatego zostali obdarzeni mocą by 

stać się dziećmi Bożymi (oczywi-
ście lepiej przeczytać prolog Ewan-
gelii według Świętego Jana). 

   Jezus przychodzi by odnaleźć 
zagubionych, leczyć chorych, po-
magać potrzebującym. Przycho-
dzi do tych, którzy się źle mają. 
Zawsze, ilekroć ma do czynienia 
z człowiekiem świadomym swo-
jej grzeszności, jest w stanie mu 
pomóc. Dar uzdrowienia łączy z 
wiarą tego, który tego uzdrowienia 
potrzebuje. A takiego, który uważa 
siebie za sprawiedliwego, może je-
dynie podprowadzić do momentu, 
w którym zobaczy, że również po-
trzebuje pomocy. 

   Jezus nie chce żadnego czło-
wieka wyciągać z grzechu na siłę, 
bo szanuje wolę każdego. Również 
dlatego, że wszystkich kocha. Dla-
tego nigdy od nikogo się nie od-
wraca. Tym bardziej skupia uwa-
gę na takim, który do Niego przy-
chodzi i pokazuje jak bardzo ża-
łuje za to co złe. „Potem zwrócił 
się do kobiety i rzekł Szymonowi”. 
Jak to ciekawie musiało wyglądać. 
Wypowiada do Szymona słowa, w 
których wyrzuca mu braki gościn-
ności. Ale nie patrzy na niego. Pa-
trzy na kobietę, która tak wyraźnie 
i jednoznacznie daje wszystkim 
do zrozumienia jak bardzo żału-
je. Jednocześnie, przychodząc do 
domu faryzeusza w czasie uczty, 
daje tym samym dowód wielkiej 
odwagi. 

   Szymon nie widział w Jezusie 
nawet proroka. Może traktował Go 
jako jeszcze jednego nauczyciela. 
W jego spojrzeniu było coś lekce-
ważącego, a na tę kobietę pewnie 
patrzył już z pogardą. Nie sądzę, 
żeby kobieta spojrzała choć raz na 
faryzeusza. Natomiast myślę, że 
musiała dostrzec spojrzenie Jezu-
sa. Dlatego była w stanie zrobić to 
wszystko. 

   Wystarczy zobaczyć to spojrze-
nie, żeby zmienić swoje życie. Ale 
żeby tak się stało trzeba właściwie 
spojrzeć na Jezusa. Trzeba dostrzec 
w Nim Tego, który jest święty, bo 
to odsłoni grzech. Trzeba dostrzec 
w Nim Tego, który kocha, bo to 
doda odwagi. Trzeba w końcu do 
Niego przyjść, żeby wyznać swój 
grzech. On też ma Ci coś powie-
dzieć.

Ks. Grzegorz Podlaski

„Dziecinne” szaleństwo  
i zabawa w Heide Parku

Tradycji stało się zadość! Jak co 
roku w czerwcu (11.06.2013 r.) 
młodzież ze szkół ponadgimna-
zjalnych z Nowogardu oraz ab-
solwenci pod opieką ks. Marcina 
Gudełajskiego wyjechała na wy-
cieczkę. Celem podróży był po-
łożony w północnych Niemczech 
park rozrywki - HEIDE PARK 
SOLTAU. Heide Park to jedno z 
największych wesołych miaste-
czek w Europie. Jego bogata ofer-
ta przyciąga codziennie setki tu-
rystów. Na terenie parku znajdują 
m. in. szwajcarski tor bobslejowy, 
zjeżdżalnie, łodzie i tratwy, kolej-
ki górskie, kraina piratów, akro-
baci, różnego typu rolby, karuzele 
obrotowo-młynowe, kolejki ziem-
ne i powietrzne, wieże widokowe.

 Wyruszyliśmy w nocy by póź-
niej cały „biały dzień” szaleć. Po-
dróż była długa i męcząca, ale 
wszystko wynagrodził nam wspa-
niały pobyt w tak miłym i uro-
czym miejscu. Pogoda była zna-
komita. Wczesnym rankiem, do-
jechaliśmy do celu, tym samym 
zaczynając dzień pełen wrażeń. 
Czekało na nas wiele atrakcji, w 
tym Colossos, najwyższa kolejka, 
która w 2003 roku została wpisa-
na do księgi rekordów Guinnes-
sa jako drewniana kolejka o naj-
większym kącie nachylenia (61 
stopni). Następna kolejka to De-
sert – Race, która posiada napęd 

hydrauliczny. W ciągu 2,4 s przy-
spiesza do 100 km/h. Scream – 
Krzyk to największa wieża swo-
bodnego spadania na świecie, wy-
sokość 103 m, swobodny spadek z 
71 m z prędkością 100 km/h. Tyl-
ko dla odważnych. Limit – Roller 
Coaster z podwieszonymi siedze-
niami. Wisząc swobodnie w po-
wietrzu pasażerowie są przerzu-
cani 5 razy do góry nogami na 3 
różnych inwersjach. Bobsleje - 
szalony zjazd bobslejem po „lo-
dowym” torze o długości 900 m. 
Ostre zakręty o ekstremalnym 
nachyleniu, długie proste i prze-
jazd z prędkością 50 km/przez 
wąski kanał „lodowy”.  Nowością 
od 2011 roku jest Krake. Jest ona 
pierwszą w Niemczech, a drugą w 
Europie kolejką typu Dive - Co-
aster. Kąt pierwszego spadu wy-
nosi 90°. Jest ona długa na 476 m, 
wysoka na 41 m, a maksymalna 
prędkość wynosi 100km/h. 

Nie sposób opisać wszystkich 
atrakcji, jest ich po prostu mnó-
stwo, dla małych i dużych, odważ-
nych i bojaźliwych, żądnych ad-
renaliny lub szukających miłego 
spędzenia czasu. Pełni wrażeń i 
zdobytych nowych doświadczeń 
po 8 h pobytu w Heide Parku, 
zmęczeni wyruszyliśmy w drogę 
powrotną.

Oby do następnego wyjazdu….
(RM)

Urząd Miejski w Nowogardzie i Stowarzyszenie ŻABOWIAKI
Serdecznie zapraszamy na

II PLENER RZEŹBIARSKI W ŻABOWIE,
który odbędzie się w dniach 28-30 czerwca 2013

Część kulturalno-integracyjna towarzysząca plenerowi:
Warsztaty kulinarne w plenerze, Warsztaty muzyczno- wokal-
ne, Zaprezentowanie efektów pracy warsztatów wokalnych i 
kulinarnych, Degustacja potraw staropolskich, sporządzonych 
podczas warsztatów, Wieczór poezji twórcy lokalnego, Jarmark 
rozmaitości wiejskich, Zabawa taneczna przy akompaniamen-
cie zespołu muzycznego.
Część kulturalno-integracyjna ma formę otwartą i dostępna 
jest dla wszystkich chętnych. Osoby zainteresowane udziałem 
w warsztatach wokalnych i kulinarnych proszone są o kontakt 
pod nr tel: 91-3910683.

Patronat medialny: Dziennik Nowogardzki
Inicjatywa dofinansowana z budżetu gminy Nowogard
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Z okazji 
20 rocznicy święceń kapłańskich
ks. Markowi Siedleckiemu

z parafii Żabowo
wielu łask Bożych 

i Bożego Błogosławieństwa 
na każdy dzień

składają 
parafianie z Maszkowa

 Marian Sulikowski, lat: 66, zmarł: 11.06.2013r, msza pogrze-
bowa o godz. 14:00 w Redle, pogrzeb odbędzie się: 14.06.2013r, 
na cmentarzu w Jenikowie.

Jan Cieślak, lat: 69, zmarł: 12.06.2013r, pogrzeb odbędzie się: 
18.06.2013r,  na cmentarzu w Nowogardzie.

Jan Budzich, lat: 57, zmarł: 12.06.2013r, pogrzeb odbędzie się: 
15.06.2013r, o godz. 12:00  na cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Ks. Marek Siedlecki 

20-lecie kapłaństwa
…Maryjo spraw bym był kapłanem według Serca Jezusowego… 

We wtorek w Żabowie od-
była się uroczysta Msza Świę-
ta z okazji 20-lecia kapłaństwa 
ks. Marka Siedleckiego- pro-
boszcza parafii pw. Matki Bo-
żej Różańcowej w Żabowie. 
Dziękczynienie Bogu za dar 
kapłaństwa i podziękowania 
parafianom, za ofiarną posłu-
gę kapłańską, to treści, które 
towarzyszyły szczególnie tej 
wtorkowej Eucharystii. Ksiądz 
Marek otrzymał w darze od 
mieszkańców Żabowa pięk-
nie ozdobioną stułę (na zdję-
ciu) z wizerunkiem patronki 

kościoła w Żabowie i parafii 
Matki Bożej Różańcowej. Ma-
ryjo spraw bym był kapłanem 
według Serca Jezusowego - ta 
prośba umieszczona na obraz-
ku prymicyjnym ks. Marka, 
wyjątkowo wybrzmiała w trak-
cie  tej uroczystości - czerwiec 
to bowiem miesiąc poświęco-
ny w Kościele  Sercu Jezuso-
wemu, a parafia  w Żabowie, 
gdzie ksiądz Marek Siedlec-
ki jest wieloletnim probosz-
czem jest szczególnie oddana 
w opiekę Maryi matce Jezusa 
Chrystusa.

Wszystkim parafianom zwłaszcza  
mieszkańcom

 Żabowa, delegacji z Maszkowa,  
Potulińca i Brzozowa 

 Wielkie Dziękczynienie !
 za modlitwę, za życzliwość, za obecność, kwiaty, 

oprawę  artystyczną  w trakcie uroczystej  
Mszy Świętej odprawionej we wtorek w Kościele 
parafialnym w Żabowie  z okazji 20-tej rocznicy  

moich święceń kapłańskich,

składa ks. Marek Siedlecki. 

 
Wdzięczny Bogu za dar kapłaństwa, zapewniam 

jednocześnie Wszystkich o mojej modlitwie i stałej 
duszpasterskiej trosce.  Bóg Zapłać! 

Kościoły filialne  razem - 
procesja w Żabowie 

Boże Ciało tego roku obcho-
dziliśmy inaczej, zmianie ule-
gła zarówno trasa, którą prze-
szła procesja Bożego Ciała, 
jak i to, że tym razem uczest-
niczyły w niej także delegacje 
z kościołów filialnych w tym z 
Maszkowa, Potulinca i Wyszo-
góry - mówi proboszcz parafii 
w Żabowie ks. Marek Siedlec-

ki. Mimo, że od uroczystości 
minęło już kilkanaście dni za-
mieszczamy jeszcze na prośbę 
parafian Żabowa krótką foto-
relację ze święta Bożego Ciała 
w tej miejscowości. 

Redakcja 

Dzień Dziecka w Maszkowie 
W dniu 8 czerwca w Maszkowie, odbyła się zabawa z okazji Dnia Dziecka.

Wśród atrakcji, oprócz róż-
nych gier i zabaw nie zabrakło 
pieczenia kiełbasek przy ogni-
sku oraz tańców. Nie lada fraj-
dę dzieciakom sprawiła także 
wizyta patrolu policji z Komi-
sariatu Policji w Nowogardzie. 
Funkcjonariusze opowiada-
li dzieciom na czym polega ich 
praca, a także zapoznali ich ze 
sprzętem, którego na co dzień 
używają w czasie wykonywania 
służby. 

W czasie imprezy można było 
także skorzystać z oferty sto-
iska gastronomicznego państwa 
Szwabowicz. 

Po całym dniu zabaw, o godz. 
20:00 rozpoczęła się dyskoteka 
przy muzyce zespołu Avanti. 

Wcześniej wręczono dzie-
ciom paczki i upominki, zaku-
pione z funduszu sołeckiego i ze 
środków pozyskanych od spon-
sorów prywatnych. Byli nimi w 
tym roku: Beata i Zbigniew Pią-
tak, Bogdan Jakliński, Sebastian 
Furmańczyk, Adam Fedeńczak, 
państwo Pędziszczak, Sławio-
mir Adamiak, KP Nowogard, 
Firma Lodos. Wszystkim spon-
sorom za pomoc dziękują orga-
nizatorzy imprezy. 

Ponadto podziękowania nale-
żą się wszystkim mieszkańcom 
Maszkowa, którzy przyczyni-
li się do zorganizowania wspa-
niałej zabawy. Do zobaczenia za 
rok!

Inf. i foto własne

Festyn rodzinny na Osiedlu Bema
W sobotę 22 czerwca 2013 r. odbędzie się Festyn rodzinny, na 

który zapraszają wszystkich chętnych: Rada Osiedla i Stowarzy-
szenie „Akademia w stronę marzeń”. Spotkanie rozpocznie się 
o godzinie 11:00 na boisku przy ul. Gen. Bema w Nowogardzie.

Celem imprezy jest zarówno zintegrowanie społeczności lokal-
nej, propagowanie aktywnego i zdrowego trybu życia, jak rów-
nież przyjemne spędzenie wolnego czasu. W programie zapla-
nowano: m.in. występ artystyczny przygotowany przez dzieci i 
młodzież szkolną; różne zabawy i konkursy; przejażdżka konna, 
rajd jeepami czy ognisko.
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NOWOGARD
ul. Zielona 1

tel. +48 91 392 02 21

Spacerkiem po hotelu
panorama 3D

www.nowogard-hotel.pl

Rosół z makaronem własnego wyrobu
DANIA MIĘSNE DO WYBORU
- karkówka w sosie
- de voille
- kotlet schabowy
- kotlet drobiowy
- pierś drobiowa z grila
- kieszonka schabowa
- roladka drobiowa w sobie

DODATKI
- ziemniaki
- zestaw surówek
- kompot
- ciasto
- kawa lub herbata

CENA CAŁKOWITA ZESTAWU 25 zł
lub zestaw według indywidualnego zamówienia

PROPOZYCJA DAŃ OKOLICZNOŚCIOWYCH
PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA
tel. 504 872 700  
Z DOWOZEM DO KLIENTA

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

Serwujemy smaczne jedzenie
Zapraszamy na Niedzielne Obiady
Dobra muzyke
Miła atmosfere

Kontakt: 
604103 158, 509 284 384

Organizuje:

Serwujemy smaczne jedzenie
Zapraszamy na Niedzielne Obiady
Dobra muzyke
Miła atmosfere

wesela, urodziny,
stypy, dancingi, karaoke

i imprezy okolicznosciowe

Sprzedam nowe, własnościowe, 
2 pokojowe mieszkanie o pow. 58 m2 
w Nowogardzie na ulicy Racibora I 4

KONTAKT:                PIB „PRO-BUD s.c.
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14
tel.: 91 39 25552; 783 570 056    www: probud-nowogard.pl

GABINET 
PSYCHOLOGICZNY

Ewa Walorska

pl. Wolności 9, pokój  419 (IV piętro) 

72-200 Nowogard • Tel.  799 461 030
www.psycholog-nowogard.manifo.com

Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca

Kancelaria 
PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077

REKLAMA
w Dzienniku Nowogardzkim

e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07
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Wiesia Stolarczyk po latach w Nowogardzie 

Oczy mogą nie dostrzec. Powinno się szukać sercem!
Urodziła się w Łodzi. Z muzyką i sceną muzyczną była i jest związana od wielu lat. Brała udział w dwóch filmach dokumentalnych,  jeden z nich to „Dotknąć 
cały świat”, który jest opowieścią o jej życiu, i o twórczości artystycznej. Jest absolwentką średniej szkoły muzycznej na wydziale wokalnym, ponadto ukończy-
ła studium terapii uzależnień na kierunku Arteterapia lub też artterapia, czyli leczenie przez sztukę. Jej największą radością i darem od Pana Boga nie jest  jak 
sama mówi paradoksalnie głos, lecz jej 14 letnia córka Iga. O kim mowa? -  o Wiesławie Stolarczyk, byłej mieszkance Nowogardu, która w tych dniach  przyje-
chała z krótką wizytą do naszego miasta.  Będzie  też śpiewała w najbliższą niedzielę, o godz. 11: 00, w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w 
Nowogardzie. Z  Wiesią, DN  przeprowadził rozmowę.

Dziennik Nowogardzki: 
Wiesiu, nie będę szukał wiel-
kich słów, by  Cię powitać w 
Nowogardzie, po  kilku la-
tach nieobecności. Dlatego 
zapytam od razu, jak to jest 
odwiedzić miasto, które dla 
Ciebie było ważne i zapewne  
wiele znaczyło? 

Wiesława Stolarczyk: I na-
dal znaczy! Powiem Tobie, że 
po latach jest cudownie wrócić 
tu do Nowogardu - miasta, w 
którym żyłam, pracowałam i tu 
także zostawiłam swoje bijące 
serce, w którym dla tego miasta, 
mam szczególne miejsce. Od sa-
mego początku mojego wielolet-
niego pobytu w Nowogardzie, 
czułam  akceptację społeczno-
ści, która była  też moją oddaną  
publicznością podczas koncer-
tów, a w szczególności tego, na 
którym wystąpiłam wspólnie ze 
św. pamięci Wiolettą Willas, i 
jeżeli dobrze pamiętam, także  z  
Krzysztofem Cwynarem. Wów-
czas dyrektorem NDK była 
pani Mirosława Przybyłek. Nie 
ukrywam, że bardzo lubiłam 
śpiewać dla nowogardzkiej pu-
bliczności. 

W pierwszych pytaniach, 

nie mogę pominąć tego naj-
bardziej istotnego? Jak zaczę-
ła się Twoja historia z Nowo-
gardem? Jesteś przecież rodo-
witą Łodzianką 

Cała moja historia i przygoda 
z tym miastem, zaczęła się niby 
od przypadku, właśnie to pani 
Mirosława Przybyłek,  po obej-
rzeniu niegdyś bardzo popu-
larnego  programu „ Telewizja 
Nocą” , w którym wystąpiłam, 
zadzwoniła do mnie. Poruszył 
ją bowiem  przekaz w telewizji 
o moim życiu, jak również apel 
o pomoc w znalezieniu pracy 
takiej, która będzie dawała mi 
zajęcie, utrzymanie i zadowo-
lenie, a to  zawsze było zwią-
zane z muzyką. Po programie 
dostałam od niej już konkret-
ny sygnał, a następnie oficjalną 
ofertę pracy w Nowogardzkim 
Domu Kultury. Nie mogłam tej 
propozycji odrzucić i bez wa-
hania zgodziłam się, co bar-
dzo otworzyło mi drogę do dal-
szego śpiewania i komponowa-
nia. Oczywiście trochę to trwa-
ło,  bo zanim pozałatwiałam 
wszystkie formalności  i podję-
łam tę  pracę, to musiałam się 
tutaj przeprowadzić z Łodzi, a 

to zajęło mi kilka miesięcy. Ale 
gdy już to nastąpiło, rozpoczę-
łam swoją wymarzoną pracę  z 
dziećmi, które tworzyły zespoły 
dziecięce. Ta praca którą tu wy-
konywałam, to nie tylko nauka 
śpiewu i emisji głosu, ale rów-
nież i współpraca  z kółkiem 
teatralnym, który w tamtym 
czasie prowadziła pani Mary-
la Mielewczyk i rytmika, któ-
rą prowadziła pani Mirosława 
Przybyłek. Współpracowałam 
także z dziećmi z niektórych 
szkół podstawowych, i to z suk-
cesami, bo pamiętam takiego 
ucznia Roberta Olejnika, który 
zajął pierwsze miejsce w woje-
wódzkim konkursie recytator-
skim w Szczecinie i wiele woka-
listek, które na konkursach zdo-
bywały pierwsze miejsca. Po-
nadto udzielałam się w kościele, 
gdzie bardzo dużo śpiewałam, 
co pozwoliło mi na nawiązanie 
bardzo szerokich i wspaniałych 
przyjaźni. 

Rozmawiając ze mną po-
wiedziałaś, że w tym mieście 
zostawiłaś swoje serce... Jak 
byś to bliżej wyjaśniała?

Bo to prawda. Muszę Ci po-
wiedzieć, że do tej pory utrzy-
muję z kilkoma osobami bliskie 
kontakty, a sam przyjazd  do 
Nowogardu od czasu do czasu, 
na stałe zagościł w moim ka-
lendarzu. Bardzo lubię tu przy-
jeżdżać przy nadarzających się 
okazjach, do których mogę za-
liczyć m. in. takie uroczystości 
jak chociażby niedawny  ślub 
córki mojej koleżanki. Każdy 
przyjazd do tego miasta spra-
wia mi wiele przyjemności i za-
dowolenia, gdyż poprzez licz-
ne spotkania z przyjaciółmi 
czy znajomymi, odradza się we 
mnie siła do życia. Dlatego ko-
rzystając z okazji i uprzejmo-
ści Dziennika Nowogardzkiego 
chciałabym Wszystkim bar-
dzo serdecznie podziękować, za 
okazane serce i  gościnę w czasie  
mojego pobytu tutaj. 

Jednak  pracowałaś u nas  
tylko  5 lat i wyjechałaś po-
wrotem do Łodzi w 1996 wraz 
z rodzicami. Dlaczego?  

Cóż szukałam nowych arty-
stycznych  wyzwań, w których 
chciałam się realizować. Dosta-

łam angaż w prywatnym łódz-
kim tetrze, gdzie występowałam 
w sztukach teatralnych, a kon-
kretnie w monodramie, w któ-
rym grałam postać, która prze-
bywała wśród młodzieży do-
tkniętej problemem narkoma-
nii,  gram  ją po dzień dzisiejszy 
jeżeli jest tylko wystawiana na 
scenie teatru. Teatr w którym 
gram, nazywa się „ Zwiercia-
dło”. Paradoksem jest fakt, że w 
tej sztuce gram dziewczynę  nie-
widomą, która zarabia na swo-
je życie śpiewając na ulicach, 
a właściwe „rogach” ulicznych 
Paryża. 

Zbierając o Tobie informa-
cje, dowidziałem się, że bra-
łaś udział w dwóch filmach 
dokumentalnych? 

Tak, to prawda. Jeden z 
nich nosi tytuł „ Dotknąć cały 
świat”, opowiada on o moim 
życiu i mojej twórczości. Auto-
rem tego filmu jest red. Jadwi-
ga Wileńska.  Odbiór tego fil-
mu  przeszedł moje najśmielsze 
oczekiwania, bo nie sądziłem, 
że będzie on miał aż tak duże 
znaczenie dla widza. Wówczas  
nadawany był późno nocą, bo 
koło godz. 01:00 w nocy. To jed-
nak nie przeszkodziło, by ktoś 
go obejrzał i zauważył. Po-
twierdzeniem tego jest  choćby 
rozmowa w Ciechocinku, gdzie 
na festiwalu osób niepełno-
sprawnych zaśpiewam  piosen-
kę Anny German „ Człowieczy 
Los”, wśród publiczności była 
jedna osoba, która obejrzała 
właśnie ten film i powiedzia-
ła mi, że jest on dla niej filmem 
szczególnym, który daje jej na-
dzieję w chwilach ciężkich. 

Ale jednak, chyba nie czu-
jesz się aktorką. Lecz bardziej 
właśnie  piosenkarką? 

Zdecydowanie piosenkarką. 
Dlatego nagrałam dwie kase-
ty autorskie o tytułach „ Zwy-
cięstwo róży” i „Nie żal mi”, a 
w 2004 roku nagrałam jeszcze 
płytę z pieśniami religijnymi 
pt.” Uczyń wiary cud”. Muszę 
dodać, że tą płytę prezentowa-
łam i dedykowałam naszemu 
cudownemu, lecz już nieżyją-
cemu ks. proboszczowi Grze-
gorzowi Zaklice. Pomysł na ten 
materiał muzyczny narodził się 

w Centrum Kultury Osób Nie-
widomych w Kielcach. Był tam 
Arkadiusz Szostak dyr. arty-
styczny, który bardzo promo-
wał moją twórczość i wspoma-
gał przy tworzeniu tych kaset 
i płyty. Materiał, a właściwie 
teksty piosenek, narodziły się w 
różnych okolicznościach, któ-
re miały  swoje epizody dobre 
lub złe i powstawały w różnych 
miejscach, do których również 
mogłabym zaliczyć np.  jadący 
pociąg czy autobus. Ale przy-
znam, że moim spełnionym 
marzeniem było nagranie  pły-
ty dla osób, którym coś w ży-
ciu zawdzięczałam i są one dla 
mnie wyjątkowe. Dlatego  płyta 
„ Uczyń wiary cud” jest takim  
swoistym podziękowaniem dla 
nich wszystkich, za cudowne 
serca oraz  szczere myśli, które 
dodawały i dodają mi codzien-
nej siły w tym przecież trudnym 
życiu. 

Twój śpiew i repertuar  jest 
znany nie tylko w Polsce, ale 
również zagranicą? 

Tak, to prawda.  Byłam już ze 
swoim repertuarem w Mediola-
nie, na zaproszenie tamtejsze-
go duszpasterza Polonii. Muszę 
jeszcze wspomnieć o Turynie 
i innych mniejszych miastach 
włoskich. Nie mogę również po-
minąć  Niemiec, w których da-
łam  także kilka  koncertów. Ża-
łuję, że nie udało mi się zaśpie-
wać dla naszego Ojca św. Jana 
Pawła II, który już w tym cza-
sie był bardzo poważnie chory, 
ale za to mogę powiedzieć, że 
została przekazana Papieżowi 
moja płyta.

Twoje piosenki są dość cha-
rakterystyczne , zauważyli  je 
nawet profesjonalni  artyści? 

Tą twórczość nadal noszę w 
sobie i jest ona dostrzegalna na-
wet poprzez inne osoby i trochę 
chyba też dzięki  szczęściu, któ-
re daje mi życie. Efektem tego 
jest np. wygrana w dość zna-
nym konkursie „Piosenki za-
czarowanej”, który odbywa się 
na krakowskim rynku. A jego 
jurorami są profesjonalni arty-
ści tacy jak: Grzegorz Turnau, z 
którym wspólnie zaśpiewałam 
jego piosenkę  pt. ” Cichosza ” i 
swoją własną pt. „Mały lo-

Wiesia do Nowogardu przyjechała w towarzystwie swojego taty
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„Szuwary 2013” rozpoczęte!
Sobotni poranek był doskonałą okazją, by spotkać się na nowogardzkiej plaży. To 
tu, z inicjatywy członków Klubu Żeglarskiego „Knaga”, odbyły się warsztaty pla-
styczno - fotograficzne dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy, pod okiem doskona-
łych plastyków - międzynarodowej sławy plakacisty prof.dr.hab. Leszka Żebrow-
skiego  oraz znanej nowogardzkiej malarki- Haliny Pokorskiej - mogli doskona-
lić swoje umiejętności plastyczne. Uczestnicy warsztatów tworzyli prace na temat 
podwodnego życia oraz walorów nowogardzkiego jeziora. 

Ci, którzy chcieli rozwi-
nąć swój warsztat fotogra-
ficzny wzięli udział w szko-
leniu prowadzonym przez 
nowogardzkich fotografików- 

p. Alicję Dulembę z „Foto- 
Venus”   i p. Sławomira Sera-
fina ze „Studio Foto Express”.  
Młodzi adepci sztuki fotogra-
ficznej mieli okazję, nie tylko 

skorzystać z rad profesjonali-
stów, ale też (wielu  pierwszy 
raz w życiu) sfotografować na-
sze jezioro z pokładu ło-
dzi motorowej. Wszystko 

XXVI edycja konkursu 

„Mój las”
Uroczyste podsumowanie konkursu „Mój Las” - edycja XXVI 2012/13 odbyło 
się  28 maja 2013 r. Laureatów i uczestników konkursu wraz z opiekunami go-
ściło w tym roku już tradycyjnie w Gimnazjum nr 6 przy ul. Niemierzyńskiej w 
Szczecinie. Na uroczystość zostali zaproszeni także goście z  Regionalnej Dy-
rekcji Lasów w Szczecinie oraz Lasów Miejskich Szczecina.

Poniżej przedstawiamy wy-
niki XXVI edycji konkursu 
„Mój Las”.  Serdecznie gratu-
lujemy wszystkim laureatom.  
Konkurs był 

 I kategoria  (kl. I – III szkoły 
podstawowej):

 I miejsce: M. Owczarek i  
Sz. Wojciechowski –  ze Szko-
ły Podstawowej nr 4 w Nowo-
gardzie –opiekun pracy Be-
ata Siedlecka

 III miejsce: O. Kukuła i W. 
Woźniak ze Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w  Nowogardzie - 
opiekun pracy Urszula Zajda

Wyróżnienie:  H. Irzymska i 
J. Wiśniewska ze Szkoły Pod-
stawowej nr  3  w  Nowogardzie 
– opiekun pracy Ewa Antczak

II kategoria (kl. IV – VI 
szkoły podstawowej):

I miejsce:  N. Owczarek i 
T. Wojciechowski ze Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Nowo-
gardzie - opiekun pracy Mał-
gorzata Początek

III kategorii (gimnazjum):
II miejsce: P. Kufta  z Gim-

nazjum nr 3 w Nowogardzie
Zajęłyście III miejsce w 

województwie w konkursie 
„ Mój las? Co to był za kon-
kurs? 

Konkurs polegał na wykona-
niu albumu na podany temat, 
album musiały wykonać  dwie 
osoby. 

Powiedzcie Jaki był temat 
konkursu w tym roku? 

„Czy mogę powiedzieć o so-
bie, że jestem przyjacielem lasu”

Teraz powiedzcie jak wy-
glądało wykonanie takiego 
albumu? 

Album robiłyśmy w domu 
każda swoją część osobno. A 
następnie musiałyśmy go przy-
nieść do szkoły, by sprawdziła 
go nasza Pani wychowawczy-
ni. Musiałyśmy jeszcze znaleźć 
jeszcze odpowiedni materiał i 
zastanowić się jakie umieścić w 
nim informacje. 

Powiedzcie już na koniec 
gdzie odbyło się wręczanie 
nagród?  

Te nagrody odebrałyśmy w  
Szczecinie w Gimnazjum nr 6. 
Najpierw była prezentacja mul-
timedialna  a później już na ko-
niec słodki poczęstunek i rozda-
nie nagród. Na koniec chciały 
byśmy bardzo podziękować na-
szej Pani wychowawczyni i ro-
dzicom za pomoc w tworzeniu 
naszego albumu.   

Urszula Zajda 

sie”, która to doprowadziła 
mnie do finału i zdobycia 

I miejsca w konkursie w 2005. 
Konkurs miał bardzo liczną ob-
sadę, gdyż stratowało w nim 
400 uczestników. Ta wygrana 
była dala mnie dużym spraw-
dzianem, ale i szczególnym wy-
różnieniem, na które bardzo 
ciężko pracowałam.   

Czy prawdą jest, że listow-
nie korespondujesz z Grzego-
rzem Turnauem? 

To prawda i powiem nie-
skromnie, że mam z nim 
grzecznościowy kontakt, kiedyś 
tez otrzymałam od niego wła-
snoręcznie napisany list, który 
przyniósł mi wiele satysfakcji i 
przyjemności. 

W Twoim życiu zawodo-
wym, pojawiła się jeszcze jed-
na znana osoba, która bardzo 
Cię wspiera. To pani Anna 
Dymna. 

Tak. Pani Anna jest fanta-
styczną i życzliwą kobietą dla 
wszystkich, ale w szczególno-
ści właśnie  dla osób niepełno-
sprawnych. Ale muszę powie-
dzieć, że ona nie lituje się nad 
nami,  lecz  konkretnie nam  po-
maga, a także sprawiedliwe oce-
nia sytuację każdej z osób, która 
zwróci  się do niej o pomoc. Na 
konkursie czy festiwalu, dla ni-
kogo nie stosowała  taryfy ulgo-
wej, gdy wraz z innymi  artysta-
mi takimi jak: Irena Santor, za-
siadała w jury konkursowym. 

Śpiewanie jest Twoją pasją, 
ale największym szczęściem 
jest jednak córka Iga? 

 Iga jest  dla mnie wielkim 
sensem życia i największym 
skarbem, jaki mogłam otrzy-
mać od Pana Boga. Jej narodzi-
ny i obecność, nie mogę przy-
równywać ani do mojej karie-
ry muzycznej, ani  właściwie do 
niczego... . Iga jest zwyczajnie 
największym moim skarbem, 
który dostałam od Pana Boga i 
bardzo każdego dnia za to mu 
dziękuję. Iga ma 14 lat i ukoń-

czyła szkołę muzyczną I stop-
nia w klasie skrzypiec. Obecnie 
gra w szkolnej orkiestrze w sek-
cji smyczkowej. Ale i występu-
je dość często również w łódz-
kiej filharmonii, co powoduje, 
że ja rosnę i jestem z niej jesz-
cze bardziej dumna. Iga, rów-
nież kocha jeździć konno. Dla-
tego przyjeżdża często tutaj, do 
Ostrzycy do państwa Olejnik, 
by sobie  u nich  pojeździć kon-
no. 

Kończąc ten niesamowicie 
ciekawy wywiad z Tobą. Po-
widz proszę naszym Czytel-
nikom, jakie są Twoje najbliż-
sze palny? 

Wkrótce będą już wakacje. 
Dlatego trochę chcę odpocząć 
od mojej pracy i poświęcić się  
jeszcze lepszemu  wychowaniu 
Igi, która tak jak powiedziałam, 
jest dla mnie najważniejszą 
istotą na świecie. Wszystko co 
dla niej robię, to robię z wielkiej 
miłości. Znam osoby, które zro-
biły karierę może i jakieś więk-
sze pieniądze, ale zawsze kosz-
tem czegoś, czy to utratą zdro-
wia, czy też niestety rozpadem 
małżeństwa, czy utratą rodziny. 
By uzupełnić moją wypowiedź,  
jeszcze tylko dopowiem, że rów-
nież nie zapomnę o swoim gło-
sie, który przecież wymaga cią-
głego treningu, by brzmiał bar-
dzo dobrze. 

Nowogard oraz jego miesz-
kańcy,  to jak powiedziałaś, 
szczególna dla Ciebie spo-
łeczność, czy będziemy jesz-
cze mogli usłyszeć Cię jak 
śpiewasz…

Tak, kocham Nowogard i tę 
społeczność szczególnie. W naj-
bliższą niedzielę, dzięki uprzej-
mości parafii zaśpiewam w 
Kościele pw. WNMP, podczas 
Mszy Świętej o godzinie 11:00. 
Zapraszam więc Wszystkich 
serdecznie.

Rozmawiał: Jarek Bzowy 
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Dominik Wawrzyniak z nominacją

Kamil Pacelt piłkarzem roku!
W środę (12 czerwca) w Zamku Książąt Pomorskich odbyła się finałowa Gala, podsumowująca Plebiscyt Mediów na piłkarza sezonu, 
który organizował ZZPN, Głos Szczeciński oraz portal Ligowiec.net. Nominacje otrzymało dwóch piłkarzy pochodzących z Nowogar-
du - pomocnik Pomorzanina, Dominik Wawrzyniak, zajął 2 miejsce w wojewódzkiej okręgówce, natomiast obrońca Sarmaty Dobra, 
Kamil Pacelt, został wybrany piłkarzem roku w IV lidze!

Kamil Pacelt urodził się 
1985 roku, jest wychowan-
kiem Pomorzanina Nowogard 
i właśnie w tej drużynie stawiał 
pierwsze kroki w seniorskiej 
piłce. Od 2004 roku jest pił-
karzem Sarmaty Dobra, to już 
jego 9 sezon w barwach dober-
skiego klubu. Na boisku wy-
stępuje jako boczny obrońca, 
jest uniwersalnym zawodni-
kiem - może grać zarówno na 
prawej stronie jak i lewej. Jak 
przyznał w krótkiej rozmowie, 
bardzo dużym wyróżnieniem 
była dla niego sama nomina-
cja. To było dla mnie miłe za-
skoczenie i jestem bardzo szczę-
śliwy. Sama nominacja, to już 
duże wyróżnienie. O zwycię-
stwie w plebiscycie dowiedzia-
łem się na miejscu, do ostatniej 
chwili nie byłem pewien przy-
jazdu na galę, ostatecznie uda-
ło mi się zjawić i jak się póź-
niej okazało odebrać puchar. 
- opowiada obrońca Sarmaty 
Dobra, Kamil Pacelt. Zawod-
nik Sarmaty puchar otrzymał z rąk reprezentanta Polski i wy-

chowanka Pogoni Szczecin – 
Kamila Grosickiego. Popular-
ny „Grosik” nagradzał wszyst-
kich laureatów z niższych lig. 
Tam w wojewódzkiej okrę-
gówce swoją nominację otrzy-
mał również młody pomoc-
nik Pomorzanina Nowogard 
– Dominik Wawrzyniak. Po-
mocnik Pomorzanina urodził 
się w 1994 roku, w pierwszym 
zespole Pomorzanina zade-
biutował w wieku 16 lat, obec-
ny sezon jest jego 3, w senior-
skiej piłce. Wawrzyniak w ple-

biscycie przegrał tylko z piłka-
rzem Piasta Chociwel – Jaku-
bem Procykiem. To dla mnie 
duże wyróżnienie z którego się 
cieszę, jednak każdą indywi-
dualną nagrodę zamieniłbym 
na awans drużyny. O nomina-
cji poinformował mnie prezes 
Marcin Skórniewski, niestety z 
różnych przyczyn nie mogłem 
być obecny na gali – komentuje 
pomocnik Pomorzanina, Do-
minik Wawrzyniak. Gratulu-
jemy mieszkańcom Nowogar-
du wyróżnienia i życzymy im 
dalszego rozwoju oraz sukce-

sów w swojej sportowej przy-
godzie. Przy artykule publiku-
jemy również klasyfikacje po-
dium w każdej z kategorii. Do-
dajmy, że najlepszych piłkarzy 
wybierali kibice poprzez gło-

sowanie na stronie interneto-
wej plebiscytu, oraz przy po-
mocy specjalnych kuponów 
zamieszczanych w prasie, czy 
też sms-ów. 

KR

Ekstraklasa:
Przemysław Pietruszka (Pogoń Szczecin) 38.4%
Takuya Murayama (Pogoń Szczecin) 25.7%
Emil Noll (Pogoń Szczecin)   19.1%
I Liga:
Marek Niewiada (Flota Świnoujście) 34.2%
Sebastian Olszar (Flota Świnoujście) 28.3%
Grzegorz Kasprzik (Flota Świnoujście) 18.7%
III Liga:
Maciej Więcek (Błękitni Stargard)  30.9%
Maciej Liśkiewicz (Błękitni Stargard) 12.4%
Ariel Wawszczyk (Błękitni Stargard) 7.9%
IV Liga:
Kamil Pacelt (Sarmata Dobra)  30.9%
Adam Nagórski (Vineta Wolin)  29.2%
Mariusz Bratkowski (Vineta Wolin) 9.3%
Wojewódzka klasa okręgowa:
Jakub Procyk (Piast Chociwel)  37.8%
Dominik Wawrzyniak (Pomorzanin) 15.5%
Tomasz Masztaler (Odrzanka Radziszewo) 5.4%
Regionalna klasa okręgowa:
Jarosław Norsesowicz (Osadnik Myślibórz)33.4%
Maciej Fertała (Kasta Szczecin – Majowe) 7.7%
Paweł Rybicki (Błękitni II Stargard) 5.8%
Najlepsza piłkarka sezonu 2012/2013:
Anita Janik   35.5%
Magdalena Lachman  33.6%
Monika Kaźmierczak  16.1%
Kibice sezonu 2012/2013:
Vineta Wolin   40.1%
Sarmata Dobra   34.6%
Błękitni Stargard  8.8%
Piłkarz Głosu: Krzysztof Filipowicz (Chemik Police)
Piłkarka Głosu: Anita Janik
Najlepszy sędzia: Artur Aluszyk
Najlepszy junior: Sebastian Rudol (Pogoń Szczecin)
Najlepszy trener: Krzysztof Kapuściński
Najlepszy futsalista: Marcin Mikołajewicz
Piłkarz sezonu: Maksymilian Rogalski (Pogoń Szczecin)
Drużyna: Błękitni Stargard

Kamil Pacelt w towarzystwie Kamila Grosickiego z nagrodą najlepszego piłkarza IV ligi w 
sezonie 2012-2013. foto. Ligowiec.net

Pomocnik Pomorzanina Nowogard - Domi-
nik Wawrzyniak

to dzięki uprzejmości p. Romana 
Kowalskiego i Michała Dawidow-

skiego, którzy zorganizowali wyprawę 
na nowogardzki akwen dla wszystkich 
uczestników warsztatów.

Podczas imprezy dopisała nie tyl-
ko pogoda. Nikogo nie opuszczał do-
bry humor. Wszystko to za sprawą fan-
tastycznej atmosfery i doborowych 
uczestników (najmłodszy z nich- Oskar 
Pietrzak ma zaledwie 2 lata). Widok 
dzieci i młodzieży na przystani budzi 
nadzieję, że ci utalentowani młodzi lu-
dzie w przyszłości zarażą się kolejną pa-
sją - żeglowaniem.

Warsztaty plastyczno - fotograficz-
ne były pierwszą imprezą w ramach II 

Festiwalu Żeglarskiego „Szuwary 2013”. 
Przed nami przegląd piosenki żeglar-
skiej, podczas którego zostaną wręczo-
ne nagrody i wyróżnienia za prace pla-
styczne i fotografie wykonane podczas 
warsztatów. Wszystkich zainteresowa-
nych zapraszamy do udziału w tej im-
prezie, która odbędzie się już 29.06. w 
sobotę o godzinie 11:00 na nowogardz-
kiej plaży. 

Korzystając z okazji, organizatorzy 
dziękują p. Róży Górczewskiej ze Szko-
ły Podstawowej nr 1    i p. Magdalenie 
Dawidowskiej z Gimnazjum nr 3 w No-
wogardzie za  zaangażowanie i pomoc w 
realizacji projektu.

Inf. własna
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Podsumowanie Pomorzanina II w B Klasie

„Rezerwowi” w liczbach
Sezon 2012/2013 w B Klasie dobiegł końca. Drugi zespół Pomorzanina wedle deklaracji nie zawiódł i wywalczył awans do A Klasy. W 
związku z zakończeniem rozgrywek, przygotowaliśmy krótką statystykę dotyczącą nowogardzkiego zespołu, jak i całej ligi. Po tym ze-
stawieniu od razu widać, że oprócz awansu, kolejnym pozytywem jest liczba piłkarzy, którzy w tym sezonie pojawili się na boisku w 
barwach Pomorzanina II. 

 Liczba spotkań (w nawiasie mecze 
zaliczone jako zmiennik):

Najwięcej spotkań w tym sezonie w 
barwach Pomorzanina II rozegrał Jaro-
sław Fijałkowski, który na 18 meczów 
wystąpił w 15 w wyjściowej jedenastce i 
w jednym jako zmiennik. Jeśli dodamy 
do tego mecze w pierwszej drużynie - 
Fijałkowski był najaktywniejszym pił-
karzem Pomorzanina II. Zaraz za nim 
uplasował się Krzysztof Domanowski i 
Maciej Grzejszczak. Grzegorz Skrzecz 
rozegrał 15 spotkań, przy czym w 6 z 
nich wchodził jako zmiennik, częściej 
na plac gry z „ławki” wchodził tylko 
Przemysław Laszkiewicz, który zano-
tował 10 takich występów. W sumie 
w barwach Pomorzanina II w sezonie 
2012/2013 na boisku pojawiło się, aż 41 
piłkarzy.

 
1.  Jarosław Fijałkowski – 15 (1)
2.  Krzysztof Domanowski - 15
3.  Grzegorz Skrzecz – 9 (6)

4.  Maciej Grzejszczak - 14
5.  Michał Cyran – 13 (1) 
6.  Jarosław Kaczmarek – 11 (3)
7.  Max Pokorski – 10 (4)
8.  Przemysław Laszkiewicz – 2 (10)
9.  Krzysztof Haberski - 10
10.  Tomasz Szafran – 6 (3)
11.  Kamil Antonyk – 4 (5)
12.  Marcin Skórniewski – 6 (1)
13.  Marek Podbiegło – 6 (1)
14.  Kamil Lewandowski – 5 (2)
15.  Artur Jurczyk - 6
16.  Dawid Kurek - 6 
17.  Rafał Podbiegło – 5 (1)
18.  Dariusz Iwaniuk – 5 (1)
19.  Andrzej Piotrowicz – 2 (4)
20.  Szymon Chmielnicki – 3 (2)

21.  Grzegorz Żyła – 2 (3)
22.  Krystian Miklas - 4
23.  Sławomir Połatyński - 4
24.  Adrian Kram – 3 (1)
25.  Mariusz Stachowiak – 2 (2)
26.  Paweł Skowroński – 1 (3)
27.  Michał Dwojak - 3
28.  Jacek Malanowski – 2 (1)
29.  Tomasz Łysiak – 2 (1)
30.  Marcin Buczkowski - 2
31.  Dawid Langner - 2
32.  Gracjan Wnuczyński – 1 (1)
33.  Maciej Gołdyn - 1
34.  Tomasz Wąsik - 1
35.  Damian Adameczek - 1
36.  Kamil Młynarczyk - 1
37.  Łukasz Olechnowicz - 1
38.  Maciej Dobrowolski - 1
39.  Paweł Błaszczyk – 0 (1)
40.  Jakub Szczypień – 0 (1)
41.  Maciej Wójcik – 0 (1)

Pomorzanin II w 18 kolejkach strze-
lił 53 gole. W tym sezonie zdobywanie 
bramek „rozłożyło” się na cały zespół 
- bramki strzelali zarówno napastnicy 
jak i obrońcy - swoje trafienie zanoto-
wał nawet bramkarz Krzysztof Haber-
ski. Najwięcej bramek zdobyli Jarosław 
Kaczmarek, Krystian Miklas i Kamil 
Lewandowski. O ile grający trener Ja-
rosław Kaczmarek rozegrał większość 
spotkań, to już skuteczność Krystiana 
Miklasa (4 występy – 6 goli) i Kamila 
Lewandowskiego (7 występów – 6 goli) 
może tylko cieszyć.  

Klasyfikacja strzelców:
1. Jarosław Kaczmarek, Krystian Mi-

klas, Kamil Lewandowski – 6 goli
2. Tomasz Szafran – 4 gole
3. Max Pokorski, Marcin Skórniewski, 

Artur Jurczyk, Grzegorz Żyła – 3 gole
4. Maciej Grzejszczak, Kamil Anto-

nyk, Grzegorz Skrzecz, Dariusz Iwaniuk, 
Mariusz Stachowiak, Kamil Młynarczyk 
– 2 gole

5. Szymon Chmielnicki, Sławomir Po-
łatyński, Gracjan Wnuczyński, Łukasz 

Olechnowicz, Krzysztof Haberski – 1 gol

Statystyki drużyny:
Gole strzelone/stracone w 1 połowie : 

28 strzelonych, 9 straconych
Gole strzelone/stracone w 2 połowie: 

25 strzelonych, 5 straconych
(nie uwzględnialiśmy walkoweru z 

Przybiernowem)
W całym sezonie 2012/2013 żadna z 

drużyn nie była w stanie strzelić Pomo-
rzaninowi więcej niż jedną bramkę w 1 
połowie meczu. Najwięcej goli „rezer-
wowi” stracili jesienią w Świnoujściu, 
wówczas w meczu z Prawobrzeżem 
padł remis 3:3. Najwyższe zwycięstwo 
drugi zespół zanotował również w run-
dzie jesiennej w meczu w Międzywo-
dziu z Bałtykiem. Pomorzanin II ograł 
gospodarzy 0:8, a Krystian Miklas zdo-
był 4 bramki - to również najlepsze 
osiągnięcie indywidualne w jednym 
meczu pośród zawodników rezerw.

Najlepsi w lidze:

Najwięcej strzelonych goli:
1. Pomorzanin II Nowogard, Jastrząb 

Łosośnica - 53
2. Prawobrzeże Świnoujście - 52
3. Zalew Stepnica - 51
Najmniej strzelonych goli:
1. Huragan Wierzchosław - 25
2. Zieloni Wyszobór - 27
3. Bałtyk Międzywodzie - 36
Najmniej straconych goli:
1. Pomorzanin II Nowogard - 17
2. Prawobrzeże Świnoujście - 27
3. Pomorzanin II Przybiernów - 30
Najwięcej straconych goli:
1. Huragan Wierzchosław - 73
2. Zieloni Wyszobór - 69
3. Gardominka/Polonia II 
    Mechowo - 58

Własne boisko:
1. Prawobrzeże Świnoujście 

– 22 punkty
2. Pomorzanin II Nowogard 

– 20 punktów
3. Pomorzanin II Przybiernów 

– 19 punktów

Wyjazd:
1. Pomorzanin II Nowogard 

– 22 punkty
2. Pomorzanin II Przybiernów 

– 18 punktów
3. Prawobrzeże Świnoujście 

– 16 punktów

Najdłuższą serię zwycięstw w B Kla-
sie (1 gr. Szczecin) zanotował Pomo-
rzanin II Nowogard - 6 spotkań. Za-
początkowało ją zwycięstwo w 1 kolej-
ce 2 września 2012 roku z Jastrzębiem 
Łosośnica (3:1), następnie przyszły wy-
grane pojedynki z: Huraganem Wierz-
chosław (2:3), Gardominką/Polonią II 
Mechowo (6:0), Bałtykiem Międzywo-
dzie (0:8), Zniczem Wysoką Kamień-
ską (5:0), Zielonymi Wyszobór (2:3)- 
by w końcu ulec przed własną publicz-
nością 14 października 2012 roku z Za-
lewem Stepnica (0:1). Dodajmy, że po-
rażka z Zalewem była jedyną (nie licząc 
walkowera z ostatniej kolejki) jaką Po-
morzanin zaliczył w tym sezonie.

KR  

W tym sezonie bramki Pomorzanina II strzegło w 
sumie aż 5 golkiperów- najwięcej występów zaliczył 
etatowy bramkarz Krzysztof Haberski, który wielo-
krotnie zachowywał czyste konto 

Krzysztof Domanowski był etatowym kapitanem w 
tym sezonie, zagrał również 15 spotkań od 1 minuty 
na pozycji stopera i miał ogromny wpływ na małą  
liczbę straconych bramek 

Jarosław Fijałkowski najcześciej ubierał koszulkę Po-
morzanina II w tym sezonie 

Grzegorz Skrzecz zagrał w sumie w 15 meczach i 
strzelił 2 gole oraz zaliczył 4 asysty. W minionym se-
zonie występował zarówno w obronie jak i w pomocy 

Grający trener Jarosław Kaczmarek był sercem tej dru-
żyny, Zaliczył 14 spotkań, w raz z Miklasem i Lewandow-
skim został najlepszym strzelcem zespołu (6 goli) 

Krystian Miklas strzelił najwięcej goli w jednym me-
czu

Kamil Lewandowski wykazał się dużą skutecznością w 
tym sezonie B Klasy
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TYGRYSEK

BAWIALNIA
dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

U nas marki 
najlepszych jakości 

producentów 
rowerów

www.bicykl.eu gwarantujemy 
serwis

Nowogard, ul. Młynarska 7
tel. 91 392 67 30

zapraszamy od 9.00 - 17.00

Nowogard, ul. 3 Maja 12
tel. 91 392 70 64

zapraszamy od 10.00 - 18.00

Martyna córka Ilony 
Martynowicz ur. 
8.06.2013 z Nowogardu

Jesica córka Andżeliki 
Czaprowskiej 
ur. 11.06.2013 z 
Nowogardu

Michał syn Beaty i 
Grzegorza Pawłowicz 
ur. 11.06.2013 z 
Wołkowa

Lena córka Agnieszki 
i Jarosława Mazur ur. 
11.06.2013 z Osowa

Lenka córka 
Weroniki i Krzysztofa 
ur. 12.06.2013 z 
Nowogardu

Kornel syn Anny 
Czachor ur. 10.06.2013 
z Zwierzynka

Lenka córka 
Weroniki i Krzysztofa 
ur. 12.06.2013 z 
Nowogardu
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SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY
w Wierzbięcinie (koło kościoła)

nowy BRATEK oferuje:
• nabiał
• mrożonki 
• art. garmażeryjne
• lody
• wędliny
• art. chemiczne i przemysłowe

        Wkrótce pełen asortyment towarówJU
Ż 

 O
T

W
A

R
T

E

Co roku przy tej okazji
jesteśmy przy Tobie
z naszymi gorącymi 

uczuciami.
Niech to będzie dzień 

niezapomniany.
Z okazji jubileuszu
Kochanemu Tacie
Bronisławowi 
Schmidt

składa kochająca 
córka Alicja z wnuczkami

ŻYCZENIA

Dzień dziecka  
w klubie „Hania”

W sobotę (8 czerwca) w Klubie Abstynenta „Hania” został 
zorganizowany Dzień Dziecka. Impreza cieszyła się sporym 
zainteresowaniem, świadczyć o tym może liczba dzieci, które 
uczestniczyły w wydarzeniu.

Podczas zorganizowanego 
Dnia Dziecka w Klubie „Hania” 
przewidziano dla najmłodszych 
sporo atrakcji. Odbyły się prze-
różne konkursy, gry i zabawy. 
Nie zabrakło lodów oraz sło-
dyczy, a przy wszystkim, czas 
umilała odpowiednio nastrojo-
wa muzyka. Na zakończenie or-
ganizatorzy rozdawali pamiąt-
kowe dyplomy. Za pośrednic-
twem DN wszystkie dzieci bio-
rące udział w imprezie, pragną 
podziękować organizatorom za 
wyśmienitą zabawę.

Oprac. KR
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Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

Sprzedam drewno 
kominkowe i opałowe

Transport
tel. 691 466 441

SPRZEDAM - WYKONAM
palety Euro,

przemysłowe i inne
tel. 885 493 471

Uwaga dzieci
Zarząd Koła PZW Tęczak

organizuje otwarte zawody 
wędkarskie dla dzieci 

w wieku do lat 14 
Zawody odbędą się 
16 czerwca 2013 r. 

Zapisy przy restauracji 
Neptun w dniu zawodów 

od godz. 8.30-9.00
Uczestnik zawodów 

obowiązkowo musi posiadać 
siatkę do  złowionych ryb.

Zarząd Koła

Dnia 16.06.2013 r.
godz. 10.00

w Szczytnikach
odbędzie się

spartakiada LZS
w piłce nożnej 
oraz siatkowej

Zapraszamy 
LZS Szczytniki

Zarząd Koła PZW Tęczak informuje, 
że dnia 30.VI.2013 r. organizuje

wycieczkę dla dzieci i młodzieży, 
do Parku Wolińskiego,

których rodzice lub dziadkowie są członkami naszego 
koła. Zbiórka uczestników na Placu Wolności od 

8-8.30 30.VI. Powrót ok. 15.00. Zapisy sklep „Tęczak” 
ul. Waryńskiego 12 do dnia 20.VI.2013 r. Możliwość 
uczestnictwa opiekuna dziecka. Wpisowe 5 zł/osobę. 

Proponujemy zabrać suchy prowiant. 
Liczba uczestników ograniczona.

Zapraszamy. Zarząd Koła Tęczak

Organizatorzy 
Dnia Dziecka w Trzechlu 

pragną podziękować 
wszystkim bez których 

pomocy Święto nie byłoby 
tak udane, a w szczególności 

panu Bogdanowi 
Wawryczukowi, panu 
Teofilowi Bandosowi, 

panu Adamowi 
Fedeńczakowi oraz 
panu Waldemarowi 

Pędziszczakowi.

Sołtys i Rada 
Sołecka Słajsina 

składają podziękowania 
za wsparcie finansowe 

oraz pomoc w organizacji 
wycieczki 

z okazji Dnia Dziecka 
i Spartakiady 

następującym firmom:
Celowy Związek R-XXI  

Pan Antoni Bielida
Lodos  Pani Krystyna 

Sachryń
Poland Fur Production

Boiskowa „wojna” w Płotach

Bus dla kibiców
W sobotę (15 czerwca) o godzinie 17:00, w Płotach, Pomorzanin Nowogard za-
gra z tamtejszą Polonią. Zapowiada się walka na całego o każdy centymetr bo-
iska, zawodnikom z Nowogardu na pewno przyda się wsparcie kibiców, dlatego 
do Płot przewidziany jest bus dla sympatyków Pomorzanina.

Dla tych, którzy nie byli 
świadkami pierwszego meczu 
tych drużyn- krótkie przypo-
mnienie: 5 goli i 4 czerwone 
kartki – to była prawdziwa bo-
iskowa wojna. Choć teoretycz-
nie Polonia Płoty zapewniła 
sobie utrzymanie, a Pomorza-
nin zdecydowanie się odda-
lił od awansu, to trudno wie-
rzyć, że ktoś w tym meczu bę-
dzie odstawiał nogę. Ci którzy 
wierzą w cuda, wciąż rozmy-
ślają o scenariuszu, który za-
pewni Pomorzaninowi prawo 
gry w IV lidze. Nie ma tu zbyt 
wielkiej filozofii – zawodnicy z 
Nowogardu muszą wygrać w 
Płotach i u siebie z Chociwlem, 
natomiast Skolwin co najmniej 
przegrać i zremisować. Od-
rzanka musi natomiast prze-
grać dwa mecze, lepszy bilans 
w bezpośrednich meczach z 
Pomorzaninem sprawił, że za-

wodnikom z Radziszewa bra-
kuje tylko 1 punktu, aby już 
być pewnym awansu. Jak nie w 
sobotę z Lipianami, to w ostat-
niej kolejce w Trzebiatowie – 
zatem Odrzanka zdaje się być 
już poza zasięgiem. To jednak 
nie zmienia faktu, że wypada-
łoby się zrewanżować Polo-
nii za porażkę z jesieni i w ta-
kim stylu podziękować swoim 
kibicom, za ten pełen emocji 

sezon. Klub zorganizował dla 
swoich sympatyków busa, któ-
rym będą mogli wyruszyć na 
mecz do Płot. Samochód bę-
dzie czekał na fanów na pla-
cu Wolności o godzinie 16:00- 
uwaga ilość miejsc w zależno-
ści od zainteresowania może 
być ograniczona, zatem lepiej 
być na miejscu wcześniej.
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29 kolejka (15.06):
Victoria Przecław – Świt Skolwin  (11:00)
Unia Dolice – Ina Ińsko   (16:00)
Odrzanka Radziszewo – Stal Lipiany (16:00)
Zorza Dobrzany – Ehrle Dobra Szcz. (17:00)
Odra Chojna – Klon Krzęcin  (17:00)
Piast Chociwel – Rega Trzebiatów  (17:00)
Polonia Płoty – Pomorzanin Nowogard  (17:00)
Morzycko Moryń – Iskierka Szcz.-Śmierd. (18:00)

Czwartki Na Torze – 5 seria

„Chrabąszcze” w kratkę
W czwartek (6 czerwca) na szczecińskim torze kolarskim, rozegrana została 5 seria cyklicznych zawodów „Czwartki Na Torze”. Tym ra-
zem zawodnicy z Nowogardu jeździli w „kratkę” - przeplatając udane wyścigi z tymi gorszymi startami...

W kategorii Żak młodszy na 
torze wystartowali, lider klasy-
fikacji generalnej Hubert Gry-
gowski oraz sklasyfikowany na 
3 miejscu Jacek Fecak. Grygow-
ski zdążył już przyzwyczaić do 
zwycięstw, nie inaczej było tym 
razem. Hubert wygrał pierwszy 
i drugi wyścig na 400 metrów, 
Jacek Fecak zajął odpowiednio 
drugie i trzecie miejsce. W kla-
syfikacji generalnej bez zmian, 
prowadzi Hubert Grygowski, 

druga jest Viktoria Godras-Ko-
walska, natomiast Jacek Fecak 
zajmuje 3 pozycję. W kategorii 
Młodzik, rozegrano 3 konku-
rencje. W pierwszej z nich - w 
wyścigu na 400 metrów ze star-
tu zatrzymanego, Piotr Sowiń-
ski zajął 2 miejsce. W wyścigu 
duńskim najwyżej uplasował 
się Jakub Ubych, który zajął 4 
pozycję, natomiast Adam Sa-
lomon uplasował się na 6 miej-
scu. W wyścigu punktowym 

najwyżej z nowogardzkich ko-
larzy znalazł się Piotr Sowiński, 
który zajął 4 miejsce. Nastąpi-
ły drobne zmiany w klasyfikacji 
generalnej, najlepszy z „Chra-
bąszczy” Jakub Ubych ze 135 
punktami zajmuje 5 miejsce, 
tuż przed szóstym w klasyfika-
cji Piotrem Sowińskim, który 
uzbierał dotychczas 132 punk-
ty. Daleko pozostałej stawce 
uciekł lider Szymon Łakomy z 
Ratusza Maszewo, który ma na 

koncie już 262 punkty. Nato-
miast w kategorii Junior młod-
szy, średnie występy Remigiu-
sza Komisarka pozbawiły go 
pozycji lidera. Wszystko zaczę-
ło się po myśli nowogardzia-
nina, który najpierw zwycię-
żył w wyścigu na 400 metrów 
ze startu zatrzymanego. Nieste-
ty w wyścigu duńskim Remi-
giusz został sklasyfikowany na 
ostatniej, 14 pozycji, przez co 
stracił bardzo dużo punktów. 

W ostatniej rozgrywce, którą 
był wyścig punktowy, Komisa-
rek pojechał o niebo lepiej i za-
jął 5 miejsce. Nie udany start w 
drugim wyścigu sprawił, że Re-
migiusz Komisarek traci pozy-
cję lidera na rzecz kolarza Basz-
ty Golczewo - Macieja Ciecha-
nowicza. Remigiusz Komisarek 
do lidera traci zaledwie 5 punk-
tów, zatem rywalizacja w tej ka-
tegorii dopiero się rozkręca.

KR  
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POSIADANY CERTYFIKAT JAKOŚCI
   NA DREWNO KONSTRUKCYJNE

Dom parterowy w stanie 
surowym zamkniętym, 
pełne uzbrojenie  130 m kw. 

+ garaż 36 m kw.
SPRZEDAM
605 548 164

PRACA zbiór 
truskawek w Dąbrowie

Duże owoce, łatwy zbiór 
z szypułką. Wysokie zarobki

Tel. 510 730 398, 507 022 191

WARSZTAT SAMOCHODOWY

SZYBY SAMOCHODOWE

PLANDEKINA WYMIAR NA WYMIAR

Profesjonalna naprawa od A do Z

OSOBOWE, CIĘŻAROWE I MASZYNY

Geometria kół, naprawa zawieszenia,komputerowa diagnostyka pojazdu
naprawy blacharskie i lakierniczePrzegląd i naprawa klimatyzacji,

Ul. Nadtorowa 12
tel 91 39 20 131
kom 601860716

Ul. Kilińskiego 26
tel 91 39 25 627
kom 601897368

Sprzedaż, wymiana, naprawa. Wykonujemy usługi na zlecenie ubezpieczalni

Używane i nowe części do wszystkich marek samochodów

Plandeki do samochodów ciężarowych (łódki, firanki),przykrywające
stelaże, przegrody do hal, przyczepy ciągnikowe i samochodowe

UDZIELAMY GWARANCJI
NA WYKONANE USŁUGI

ŁADOWANIE KLIMATYZACJI 
I ODGRZYBIANIE
- czySzczeNIe tApIceRkI

Szyby samochodowe 
sprzedaż – montaż – naprawy

części * oleje * płyny 
Opony nowe używane - sprzedaż, wymiana

Zapraszamy

ul. Boh. Warszawy 4 (obok PZM) • NOWOGARD 
tel. 531 026 839, 796 061 284

www.autonowogard.pl

USŁUGI SPRZąTAJąCE 
„CLEANER” Elżbieta Rakowska

tel. 691 841 345, 665 499 264
OFERUJEMY USŁUGI: prania dywanów, foteli, wersalek.

Maglowania.   Prasowania.   Mycia okien.
Czyszczenie tapicerki samochodowej

SKUP ZBOŻA 
W REDLE

żyto, pszenżyto
szybka płatność

tel. 603 055 292

Układanie polbruku 
• Układanie polbruku od 20 zł/m2

• kamienia i kostki graniowej od 28 zł/m2

• Obrzeży i krawężników
Prace wykonywane solidnie, 

fachowo i tanio. 
Tel. 669 589 963

Finał Mini Mundialu 2013

SP 1 na drugim miejscu
W sobotę (8 czerwca) o godzinie 10:00 na stadionie przy ul. Twardowskiego w 
Szczecinie, odbył się finał Mini Mundialu 2013. Nowogard reprezentowały 4 ze-
społy, w tym uczniowie SP 1 pod opieką Bogdana Wawryczuka, którzy jako re-
prezentacja Belgii stanęli na drugim stopniu podium!

W turnieju udział wzięły 32 
drużyny z województwa za-
chodniopomorskiego. Gminę 
Nowogard reprezentowały 4 
drużyny, pośród nich ucznio-
wie SP 1 grający jako Belgia. 
Podopieczni Bogdana Wawry-
czuka, swojego pogromcę spo-
tkali dopiero w finale, wów-
czas SP 1 przegrało z zespo-
łem Rosji 1:2 i ostatecznie no-
wogardzcy piłkarze wywalczyli 
srebrne medale Mini Mundia-
lu 2013. W nagrodę reprezen-
tacja SP1 wyprowadzi na bo-
isko piłkarzy Pogoni Szczecin 
w jesiennej rundzie Ekstrakla-
sy sezonu 2013/2014. Przypo-
mnijmy, że reprezentanci „je-
dynki” w ubiegłym roku pod-
czas Mini Mundialu 2012, się-
gnęli po pierwsze miejsce i w 
nagrodę wyjechali na mecz 
Polska – Macedonia do Wro-
cławia. Drugie miejsce, to nie 
jedyny sukces uczniów SP1, 
indywidualnie został nagro-
dzony również Jakub Mościń-

ski, który został uznany za naj-
lepszego bramkarza turnie-
ju. Dodajmy także, że równie 
duży sukces osiągnęli ucznio-
wie SP 3 w Nowogardzie, któ-
rzy w kategorii klas starszych 
zajęli 3 miejsce, występując 
jako Włochy. Skład II druży-
ny Mini Mundialu – SP 1 (Bel-

gia): Nicky Labocha, Fabian 
Chojnacki, Dawid Sikorski, Do-
minika Pisarek, Mateusz Her-
ka, Michał Teodorczyk, Marty-
na Marciniak, Jakub Mościński, 
Jakub Tandecki, trener druży-
ny- Bogdan Wawryczuk.

KR 

Reprezentanci SP 1 którzy podczas Mini Mundialu 2013 wywalczyli 2 miejsce

Spartakiada w Słajsinie
W niedzielę (9 czerwca) w Słajsinie została rozegrana spartakiada organizowa-
na przez LZS. Podczas rozgrywek rywalizowali siatkarze oraz piłkarze, rozegra-
no również konkurencję przeciągania liny.

Organizatorzy stanęli na wyso-
kości zadania, nikt nie mógł na-
rzekać na przygotowanie obiek-
tu. Zawody również przebiegły 
sprawnie. Oprócz turnieju pił-
ki nożnej oraz siatkówki, odby-
ło się również przeciąganie liny i 
rzut lotką dla dorosłych i dzieci. 
W turnieju piłkarskim wystarto-
wały cztery zespoły, które rywali-
zowały „każdy z każdym”. Najlep-
szymi piłkarzami turnieju okaza-
li się zawodnicy z Osowa, drugie 

miejsce przypadło gospodarzom, 
natomiast najniższy stopień po-
dium, padł łupem Ostrzycy. W 
turnieju piłki siatkowej zwycięży-
li zawodnicy z Ostrzycy, za nimi 
uplasowały się Szczytniki, nato-
miast na trzecim miejscu znaleź-
li się siatkarze gospodarzy. Słaj-
sino również miało swoje chwi-
le chwały w konkurencji zespo-
łowej, mianowicie w pojedynku 
przeciągania liny. Po przeciw-
nej stronie stanęli reprezentan-

ci Ostrzycy. Słajsino wygrało tą 
konkurencję, tym samym podsu-
mowując udany występ w spar-
takiadzie. Zespoły sklasyfikowa-
ne na podium otrzymały od or-
ganizatorów pamiątkowe pucha-
ry. Znane jest już miejsce i termin 
kolejnej spartakiady. Sportowców 
tym razem gościć będą Szczyt-
niki, dnia 16 czerwca o godzinie 
10:00. Przy artykule wyniki i kla-
syfikacje spartakiady w Słajsinie.
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Siatkówka:
Szczytniki – Wojcieszyn 2:0
Ostrzyca – Słajsino 2:1
Słajsino – Wojcieszyn 2:0
Ostrzyca - Szczytniki  2:1
1. Ostrzyca
2. Szczytniki
3. Słajsino
Piłka nożna:
Osowo – Ostrzyca  2:0
Wojcieszyn – Słajsino 0:1
Osowo – Wojcieszyn 3:0
Słajsino – Ostrzyca 1:0
Wojcieszyn – Ostrzyca 0:0
Osowo – Słajsino 2:0
1. Osowo
2. Słajsino
3. Ostrzyca
Przeciąganie liny:
1. Słajsino
2. Ostrzyca
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Pielęgnacja ogrodów

Wypożyczalnia 
sprzętu ogrodniczego

(glebogryzarki, weltykulatory...)

tel. 511 091 922
www.ogrody-wiki.pl

NIERUCHOOŚCI

• Studio reklamy Vizart wynaj-
mę pow. reklamową 6,5x3m 
w Nowogardzie przy ul. War-
szawskiej 11 od 13.06. tel. 
605 522 340

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. 
piłsudskiego 2a. 602 350 301

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 
3. 604 284 597

• kupię mieszkanie bezczynszo-
we/ niskoczynszowe, min 3po-
kojowe, 60-80m 791443026

• Sprzedam ładne mieszkanie, 
2 pokojowe na parterze, 58m 
kw. na ulicy Racibora I 4 w No-
wogardzie. tel. 783 570 060

• Do wynajęcia lokal handlowy. 
– 660143840 

• Sprzedam działkę budowlaną 
o pow. 1138 m2 w Żdżarach – 
3km od Goleniowa + projekt, 
prąd na działce. cena 59 tys. zł. 
tel. 608 673 811

• Sprzedam mieszkanie bez-
czynszowe 62 m2 z zabudo-
waniami i działką 600 655 365

• Sprzedam mieszkanie w No-
wogardzie i Dobrej, tel. 91-
3910010, 607607814

• kUpIĘ zA GOtÓWkĘ OBcIĄ-
ŻONe NIeRUcHOMOŚcI tel. 
508 312 261

• DOMY NA WSI – GRUNTY, 
GOSPODARSTWA

• SPRZEDAJEMY, KUPUJEMY. 
TEL. 660 206 833

• Sprzedam część domu o pow. 
90 m2 z udziałem w 2/3 dział-
ki o pow. 0,25 ha z budynkami 
gospodarczymi w Strzelewie. 
cena 85 tys. zł. tel. 503 126 505

• Sprzedam nowy sklep na ulicy 
Racibora. tel. 783 570 060, 695 
264 594

• Działkę siedliskową wraz 
z budynkiem gospodar-
czym na wsi sprzedam. +48 
606 276 773

• SpRzeDAM mieszkanie 
własnościowe 3 poko-
je + działka +garaż. tel. 
605856553,9139503246.

• Sprzedam mieszkanie bez-
czynszowe, 2 pokojowe w No-
wogardzie tel. 695 264 594

• Działki budowlane od 12-16 ar. 
kościuszki. 602 267 382

• Sprzedam działkę ogrodową 
nad jeziorem. 605 889 845

• Wynajmę lokal dwupozio-
mowy o pow. 2x30 m2 z 
udogodnieniami w centrum 
na cele biurowo-handlowe. 
510 170 263

• Sprzedam działkę pod bu-
dowę w Wojcieszynie. tel. 
604 930 642

• Sprzedam mieszkanie 3 poko-
jowe na parterze. 600 436 364

• Sprzedam kawalerkę 36 m kw. 
i mieszkanie 4-pokojowe 110 
m kw. 608 817 214.

• Wynajmę mieszkanie cztero-
pokojowe w Nowogardzie, na 
parterze. kontakt: 605 315 304. 

• Wynajmę mieszkanie 
726 120 558

• Sprzedam Mieszkanie dwupo-
kojowe i piętro ul. kowalska 
tel. 504 118 857

• Sprzedam mieszkanie lokator-
skie, tel. 504218572 

• Wynajmę mieszkanie 2 poko-
jowe  w Nowogardzie na ulicy 
Racibora I 4. tel. 3925552, kom. 
783 570 056

• Do wynajęcia kawalerka w 
centrum miasta. 694 786 400

• Wydzierżawię lokal w przy-
chodni Nowogard ul. kościusz-
ki 36 na gabinet dentystyczny. 
tel 600 959 932; 600 931 083

• Wydzierżawię lokale w przy-
chodni ul. kościuszki 36 tel. 
600 959 932; 600 931 083

• kupię mieszkania od 65 do 80 
m2 w Nowogardzie, do II p. tel. 
609 047 264

• Sprzedam mieszkanie 32 m 
kw. na ul. Kowalskiej 1D, 1 
piętro z piwnicą z ogólnodo-
stępnym parkingiem, do re-
montu, kontakt: 609 023 745 
od 16-19. Cena 78 000 zł, do 
negocjacji.

• Sprzedam kiosk na targowisku 
513 937 970

• SpRzeDAM - bardzo tanio 
działki pod budowę ul: Asny-
ka. tel: 513045188. 

• Sprzedam lub wynajmę kiosk 
na targowisku. Opłata + 150 
zł.tel;512633610.

• Sprzedam lub zamienię na 
dom jednorodzinny dwa 
mieszkania w Nowogardzie (2 
i 3 pokojowe) tel. 605 080 310; 
zdjęcia dostępne pod: www.
tnij.org/vp79

• \Wynajmę mieszkanie 2 poko-
jowe  w Nowogardzie na ulicy 
Racibora I 4. tel. 913925552, 
kom. 783 570 056

• Do wynajęcia pawilon handlo-
wy w Goleniowie na Ryneczku 
przy ul. zielona Droga 59. tel. 
605 522 340 od zaraz

• SpRzeDAM - LUB zAMIeNIĘ 
NA DOM / okolice N – du / 
mieszkanie 3 pokojowe plus 
garaż I p. tel:913922289 , 
663695260

• Sprzedam mieszkanie 2 poko-
je przy ul; poniatowskiego 50 
m 2 /niski czynsz/. 663 325 206

• Pilnie poszukuję kawalerkę 

do wynajęcia w Nowogar-
dzie. Tel; 501253207.

• Wynajmę lokal na działalność 
gospodarczą. visa&vis szpitala. 
tel:887467309.

• kawalerka I piętro do wynaję-
cia. 509 411 788

• Wynajmę mieszkanie/kawaler-
ka 800 zł + media. 693 869 595

• Sprzedam kawalerkę 37 m2 
(raty bez banku). 603 869 595

• Sprzedam bar „Haga” 
510 243 843

• Sprzedam kawalerkę 18 m2. 
tel. 533 225 152 po 17.00

• Wynajmę miejsce pod kan-
celarie, gabinety lekarskie 
bądź inną instytucję w cichej 
i spokojnej dzielnicy wraz z 
miejscem parkingowym. po-
wierzchnia od 50 do 100 m2 w 
zależności od potrzeb. zainte-
resowanych proszę o kontakt 
509 530 906

• Sprzedam mieszkanie w cen-
trum Ip. 63 m2. tel. 530 786 880 
po 15.00

• Sprzedam garaż przy ul; zam-
kowej.tel;695400600.

• Sprzedam mieszkanie 3 po-
kojowe przy ul: zamkowej 
z garażem murowanym.
tel;607804921.

• SpRzeDAM LUB zAMIe-
NIĘ DOM NOWOGAD.
teL;535267619.

• Sprzedam parter domu 110 
m2. podpiwniczony, garaż 
i podwórko. 600  809  312; 
604 903 853

• Sprzedam działkę z warunka-
mi zabudowy 816 m2 ul: Asny-
ka cena 65 tyś.tel;609307351.

• Wynajmę mieszkanie 3 pokoje 
65 m 2 centrum Nowogardu , 
umeblowane. tel:668175289.

• Sprzedam mieszkanie 4 poko-
jowe parter ul; poniatowskie-
go 27/14 .tel;503512170.

• DOMek - do wynajęcia 
.tel;607289286.

• Mieszkanie do wynajęcia . 
tel:601724492. emisje : 11 , 14 
06 2013 r.

• Wynajmę mieszkanie trzy-
pokojowe ul. Boh. Warszawy. 
cena 1000 zł + media. tel. 
661 234 101

• Sprzedam kawalerkę przy ul. 
700 Lecia. 660 143 115; 91 39 
21 719

• Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe + garaż ok. kołobrze-
gu. 886 594 507

• Sprzedam działkę budowla-
ną 0,30 ar. w Nowogardzie. 
693 850 197

• Sprzedam działkę pod lasem 

w Nowogardzie ok. 0,8 ha. 
693 850 197

• Warsztat stolarski z wypo-
sażeniem do wynajęcia. tel. 
605 336 228

• WyNAJMĘ - mieszkanie bez-
czynszowe 37 m2 , centrum, 
II piętro , możliwość piwnicy 
i garażu cena 650 zł + opła-
ty / ogrzewanie w cenie / 
tel;501549818. 

• DO wynajęcia pomieszcze-
nia handlowe 150 m2. tel. 
609 245 816

• Sprzedam lub wynajmę dział-
kę. 609 245 816 

• Mieszkanie dwupokojo-
we z piwnicą. 91 39 22  275; 
662 721 808

• Szukam pokoju dla dwóch 
osób z osobnym wejściem. 
727 398 559

• Sprzedam mieszkanie 2 poko-
je 44 m2 I piętro tel. 660  273 
481

• Wynajmę mieszkanie dwu-
pokojowe. 731 015 921

• Wynajmę mieszkanie 3 po-
koje , kuchnia , łazienka . 
tel;602474266.

• Wynajmę mieszkanie . 
tel;726120558. Dzwonić po 20 
godz.

• Wynajmę mieszkanie 1 poko-
jowe. tel;518483194. 

• DO wynajęcia lokal 20 m 2 , 
centrum , na działalność usłu-
gową.tel;508105332.

 MOTORYZACJA

• Sprzedam silnik 1,6 Diesel, 
skrzynia biegów do Audi 80. 
tel;781785751.

• Sprzedam komplet opon 
letnich z felgami – Kleber 
185x65xR14, stan idealny, 
727 569 687.

• Sprzedam samochód GOLF 5 
drzwiowe, szyberdach , hak, 

zadbany, garażowany. Nowo-
gard. tel; 512633610.

• Sprzedam Renault 19 Se-
dan rok prok. 1992/1993 poj. 
1,8 benzyna, centr. zamek 
+ elektr. lusterka i przednie 
szyby. Ważne Oc + przegląd. 
606 550 666 

• Sprzedam, wynajmę dom No-
wogard 110 m2 + garaż. 00 
49 172 5669 042

• Sprzedam Hondę moto-
rower zarejestrowany na 
49 cm3, silnik 125, ścigacz. 
665 836 888

• Ford transit 2,5 diesel zare-
jestrowany sprzedam. 607 
647 814

• SpRzeDAM OpeL AStRA 
.poj.1,6 plus LpG Rok 2001 . 
Stan b. dobry .kolor srebrny. 
tel:604390356.

ROLNICTWO

• Sprzedam zboże, grykę, łubin, 
słomę i siano. 502 853 573

• Sprzedam słomę w snop-
kach cena 2,20 zł/ snopek. tel. 
782 036 086

• kUpIĘ ByczkI, JAŁÓWkI DO 
400kG teL. 783678070

• kupię łubin, tel. 668 434 849

• Sprzedam siano w kostkach 
małych. 500 835 336

• JAJA LĘGOWE KUR ZIELO-
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MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Nowość

energooszczędny pro�l

6 komorowy

z 3 uszczelkami

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

Poszukujemy  
pracowników 

do pracy na plantacji wierzby 
w Węgorzycach/k.Osiny

 Tel: 601 99 40 30
NONÓŻEK KUROPATWIA-
NYCH. TEL; 913920307.

• kOSzeNIe MULczOWANIe ŁĄk 
, BeLOWANIe SŁOMy , SIANA.
teL;608013995.

• SpRzeDAM c – 360. 
tel;609480049.

• tANIO SpRzeDAM BARANA 
.teL;722050889.

• Sprzedam żyto 2,5 t. 500 zł/t, 
Błądkowo. tel. 665 785 731 

• kopaczkę dwurzędową do 
ziemniaków w dobrym stanie 
sprzedam, korytowo 8.

• Sprzedam cieliczkę. 
699 975 834

• Sprzedam prosiaki ok. Gole-
niowa. 602 536 366

• Sprzedam tylny most z kołami, 
skrzynię biegów do ciągni-
ka Ursus c-330, opryskiwacz 
sadowniczy 400 l. cena do 
uzgodnienia. 510 727 667

• Sprzedam 2 cielaki , 2 jałówki. 
Żabówko 18 .tel;605092517.

• SpRzeDAM - 4 koła do przy-
czepy z – 47 , i do ciągnika c- 
360 skrzynię biegów i podno-
śnik . tel; 669823464.

• WYNAJMĘ - mieszkanie bez-
czynszowe 37 m2 , centrum, 
II piętro , możliwość piwnicy 
i garażu cena 650 zł + opła-
ty / ogrzewanie w cenie / 
Tel;501549818. 

USŁUGI

• Firma Usługowa „zielona”. 
Wynajem sal na: konferencje, 
zebrania, szkolenia. tel. 91 39 
26 691.

• MALOWANIe, MONtAŻ pANeLI 
pODŁOGOWycH I INNe DROB-
Ne NApRAWy WykONA „zŁO-
tA RĄczkA”; 91 39 22 783, 784 
79 22 70

• czyszczenie uszu za pomocą 

świecowania Nowogard, ul. 
zielona 3. 91 39 20 714

• Montaż ogrodzeń betono-
wych, farmerskich i innych; 
695 085 470; 91 39 72 575

• AGeNcJA RekLAMWA VIzARt - 
oprawianie prac - w 2 minuty., 
bindowanie, wydruki A3-A4 
kolor, ksero A3-A4 - kolor, la-
minowanie A3-A4. tylko u nas 
największy wybór okładek. 
Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). tel. 
605 522 340.

• przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), 
dokumentów, cV, listów mo-
tyw. innych. Wydruki, ksero, 
także kolor. Szybko i Solidnie. 
Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). tel 605 
522 340. 

• Usługi koparko- ładowarką 
Nowogard. 514172446 

• Nauka j. niemieckiego i an-
gielskiego. Szkoła Języków 
Obcych „GeRMANIc” tel. 
607  545  991, www.niemiecki-
nowogard.pl

• Fast – Driver, tanie usłu-
gi transportowe tel. 
721 230 990

• Remonty mieszkań w środku i 
na zewnątrz - 794 115 153 

• DUR - DAcH pokrycia i remon-
ty dachów. 691 621 141

• Dachy, docieplenia. 
785 562 104

• Docieplanie budynków, malo-
wanie, szpachlowanie, glazu-
ra, hydraulika, regipsy, adapta-
cja poddaszy, tel. 600 626268

• tANIe SpRzĄtANIe biur, do-
mów, mieszkań, osiedli, mycie 
okien, porządki w ogrodzie tel. 
721 230 990

• Ocieplenie, remonty i dachy, 
tel. 692 562 306

• NApRAWA SpRzĘtU RtV Sa-
wicki, ul. kazimierza Wielkiego 
7, tel.913920737 

• Wesela, komunie bryczką. 
793 908 098

• Nauka jazdy konnej. 
793 908 098

• Remonty mieszkań, szpa-
chlowanie, malowanie. 
880 690 659

• ReMONty NA kAŻDĄ kIe-
SzeŃ. teL. 609715839.

• Dachy – klinkier. 796 101 370

• Naprawa ciągników: Ursus i 
Mt2 tel. 661 518 192

• ReMONty MIeSzkAŃ. 
tel;536887085.

• Usługi remontowo – budow-
lane wykonam, daję gwa-
rancję na wykonaną pracę. 
608 364 330

• ReMONty, WykOŃczeNIA, 
MONtAŻe. 504 568 051

• Remonty dachów, do-
cieplania budynków.
tel:726169098,669587493.

• Glazura , terakota fachowo i 
solidnie , wykończenia wnętrz 
pod klucz. tel:607647515.

• WypUSzczANIe BIAŁycH GO-
ŁĘBI NA ŚLUBAcH I INNycH 
UROczyStOŚcIAcH. tel; 
660970408.

• Agent pzU, tel. 790 405 650

• Dachy, docieplenia, stropo-
docieplenia, obróbki bla-
charskie, podbitki. 609  752 
854

PRACA

• przyjmę samodzielnego pra-
cownika do prac wykończe-
niowych. tel. 888 603 612

• zwrot podatku z pracy, ro-
dzinne, urlopowe, emerytalne 
– Niemcy, Holandia, Anglia, 
Irlandia, Dania, Belgia, Austria, 
Włochy, Norwegia, USA. tel. 71 
385 20 18 lub 601 759 797

• Młoda mama zaopiekuje się 
twoim dzieckiem. 661 196 022

• Wykonam tynki i glazurę. tel. 
728 801 246

• zatrudnię stolarza. 
603 366 286

• zatrudnię na ½ etatu do sklepu 
spożywczego. tel;913921373.

• zatrudnię ślusarza-spawacza 
od zaraz. praca stała. tel. 690 
435 929

• Rencistę, rencistkę, emery-
ta, emerytkę do baru przyj-
mę. 601 753 817

• zatrudnię pracownika hur-
towni mięsa/wędlin – kierow-
ca kat. B. 91 39 22 144 

• podejmę się prac domowych 
(także gotowania) i opieki na 
dzieckiem. 502 026 949 

• zatrudnię operatora koparko – 
ładowarki, najchętniej emeryt 
lub rencista, tel. 606 106 142

• przyjmę do pracy glazurni-
ka i do wykończenia wnętrz. 
662 125 370

• praca w Niemczech, płytki. 00 
49 172 566 9042

• zapraszamy do zbioru truska-
wek w Olchowie. 693 344 778

• eMeRyt szuka pracy . prawo 
jazdy kategorii : B i t , oraz 
uprawnienia na wózki widło-
we . Wykonam prace hydrau-
liczne i elektromonterskie.
tel:785728672,607242193.

INNE

• Sprzedam drewno bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane - 
603 353 789

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, 
srebrna, 4 elementy: wzmac-
niacz, tuner przestrojony, ko-
rektor, deck szuflada, stan ide-
alny, używana sporadycznie, 
cena 780 zł do uzgodnienia. 
tel. 605 522 340.

• 43 / 44 - Sprzeda drewno, ga-
łęziówkę i zrębki opałowe. tel 
509821040

• Drewno opałowe, kominko-
we, gałęziówka, sprzedam, tel. 
772 050 889

• pIece GAzOWe c.o. wiszące z 
Niemiec firmy Vaillant wysoka 
jakość do mieszkania, domu, 
sklepu, restauracji, zakładu 
fryzj. tylko ogrzewanie różne 
powierzchnie cena od 800zł 
montaż 300zł piece dwufunk-
cyjne cena od 1.000zł montaż 
400zł gwarancja serwisowa 

+ roczne przeglądy kontrol-
ne, naprawy oraz elektryczne 
przepływowe podgrzewacz 
wody użytkowej 18-21kw na 
prąd 380V cena od 200zł tel. 
691 686 772

• transformator spawalniczy 
380V (buczek); teownik hut-
niczy 30x30x6; szkło 3mm 
60x130; kątownik 40x40 i 
kątownik 45x45 sprzedam. 
788 685 194; 600 155 342

• DReWNO OpAŁOWe I kOMIN-
kOWe teL.506232860.

• Sprzedam kostkę granito-
wą 4x6 brązową 10 t. tel. 
607 690 741 

• SPRZEDAŻ - podbit-
ki drewnianej. TANIO. 
Tel:726169098.

• Sprzedam wełnę mineralną 
150, tel. 504218572

• kupię używany, drewniany 
ogrodowy domek dla dzieci. 
602 630 016

• S K U P P I Ł - niesprawnych, 
zatartych Stihl, Husqvarna 
cena 100 zł. – 721668245 

• SpRzeDAM – wykaszarkę nową 
HUSQVARNA model 535 RX. 
cena 1500 zł. tel;782314410.

• SpRzeDAM DReWNO OpA-
ŁOWe I kOMINkOWe. 
tel;667788820.

• ODDAM GRUz.tel;603259309.

• SpzeDAM tANIO - Fotelik sa-
mochodowy / 0-13 kg./ firmy 
BeBecAR, - krzesełko do kar-
mienia firmy FIScHeR–pRIce 
w bardzo dobrym stanie. tel: 
508309113.

• Sprzedam : tarcica budow-
lana modrzew sezonowana 
4 lata , słupki ogrodzenio-
we modrzew sezonowane 
.tel;668298084.

• Sprzedam narożnik poko-
jowy i meble młodzieżowy. 
662 272 857

• Sprzedam akwarium 30 l ra-
zem z podstawą tel. 726  280 
768

PIASEK, ŻWIR,  
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 
 ŻWIROWNIA  

DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 872 700 

Z DOWOZEM 
DO KLIENTA
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Pół godziny 
w towarzystwie KarolinyK

U
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N
  4
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Dziś 2 krzyżówki i  „stary” Nowogard.  
Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

ZECER

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie 
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

Spytajcie dorosłych, gdzie tak  kiedyś wyglądał Nowogard? 

ul. .................................................................................................

POLECA                   .
prestiżowe marki Parker Waterman

idealny upominek na koniec roku szkolnego. 
Możliwość grawerowania.

Rozwiązanie krzyżówki  – Wakacyjne plany
Mirosława Rutkowska, Alicja Wypych, Stanisława Pokorska, Ewa Doszczenko, Andrzej Lesz-

czyński, Pelagia Feliksiak, Maria Sowińska, Halina Szwal, Wiesław Borowik, Barbara Bartosik, 
Wioleta Rybczyńska, Teresa Januszonek, Maria Kloch, Lucyna Andrzejczak, Urszula Kaczmarek, 
Natalia Furmańczyk, 

Zwycięzcy: Teresa Januszonek, Lucyna Andrzejczak, Pelagia Feliksiak,

Dla najmłodszych: „ul. Wyszyńskiego k/kościoła”
Magdalena Skowrońska, Oliwia Feliksiak, Nikola Molka, Amelia Wyczkowska, Kinga Feliksiak
Zwycięzca: Amelia Wyczkowska - zapraszamy po odbiór bonu do redakcji.

GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A
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KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25e; 10:20e; 
12:25e;   13:50e;   16:35e;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55e; 

11:55e;  14:00e;  15:05e;   15:25e;   18:25e
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   e - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL.   607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIąTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport,  Jarek Dąbrowski redaktor techniczny.   
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65, tel./fax 91 392 50 87;  

e-mail: dziennik@domjudy.pl.  Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej.  
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

ROZKŁAD JAZDY POCIąGÓW
SZCZECIN
5.07 (D), 6.20 (1), 7.52, 10.57 (D), 12.48 (2), 14.59 (3), 

16.50. 18.48.

KOŁOBRZEG
7.50 (1), 10.03 (2), 11.49, 13.57 (D), 15.49, 17.47 (3), 20.33

LeGeNDA;
D - w dni robocze 
1 -  pon. do soboty.
2 - w soboty, niedziele i święta
3 - oprócz soboty.

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż pożarna   - 998
pogotowie Ratunkowe   - 999 
pogotowie Gazowe   - 992
posterunek energetyczny   - 91 392 12 74
pogotowie wodno-ka na l. (pUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
praxis - Specjalistyczny zOz  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - centrala   - 91 392 13 56
praxis - Specjalistyczny zOz  - 91 392 07 87 
praxis - centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
pRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NzOz „Sanus”  - 91 392 69 60
NzOz „promed”  - 91 392 67 40
NzOz „Leks”  - 91 392 25 25
NzOz „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NzOz „StOMeD” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NzOz MeDeX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
pracownia protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
protetyka Stomatologiczna - elżbieta 
Wysocka i ka zi mierz trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. ewa Rosa - 532 512 703

pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna poradnia terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty terapii zajęciowej 

- 91 392 52 82
zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
pUp f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
zarząd Budynków komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział eduk. zdrow. kultury i Spor tu
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
parafia pw.  WNMp  - 91 392 00 30
parafia pw. Św. R. kalinowskiego - 91 392 10 04
parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi pogrzebowe  - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi pogrzebowe   - 91 419 04 94
kredo - Usługi pogrzebowe   - 91 392 60 57
Morfeusz - 91 577 66 85

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W przychodni  - 91 579 08 30
ceFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
prywatne LO i prywatne policealne Studium zawodowe 
- ce zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
prywatne LO i prywatne Studium 
zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
zespół Szkół zawodowych   - 91 392 08 84 
zespół Szkół Ogól no kształ cą cych    - 91 392 51 08 
zSp im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD
Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku 
oprócz świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 
1, 3, 5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwart-
ki, soboty oprócz świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; 
R – kurs do Reska

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)
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Kolektory 
słoneczne

Dotacja45%

Montaż / Serwis • Przygotowanie dokumentacji

www.provsolar.com

e-mail: info@provsolar.com • tel./fax 91 482 40 50
Biuro czynne od 8 - 16

91 443 51 87, 94 721 61 83
59 833 43 12,  698 230 205

www.partnerstal.pl

GARAŻE BLASZANE WIATY 
BRAMY GARAŻOWE

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 
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Zawiadamiamy, że w Nowogardzie rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radców Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca Prawny Radosław Górski 
oraz Radca  Prawny Paweł Iwan. Kancelaria mieści się przy  
Pl. Wolności 9, budynek dawnego hotelu „Cisy”, pokój nr 8 (parter). 

Telefony do Kancelarii: 788-802-101, 694-403-733.

s. 6s. 5 s. 7

Węgorzyce 
- Trwa 

odbudowa 
kościoła

Rozmowa z A. 
Kowalczyk-
Krzywanią 
z NSZZ „S”

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Czytaj s. 4

NNIIEEPPUUBBLLIICCZZNNAA  SSZZKKOOŁŁAA  
PPOOLLIICCEEAALLNNAA  

ogłasza nabór na kierunki: 

 opiekun medyczny (1 rok) 
 asystent osoby niepełnosprawnej (1 rok) 
 opiekun osoby starszej (2 lata) 
 technik informatyk (2 lata) 
 technik administracji (2 lata) 

 

informacja i zapisy 
Ul. Zielona 11, tel. 91 39 26 691 

www.zielona.mojaszkola.net 
 

25 czerwca 2013 r.
wtorek od 10.30 - 12.00
 udzielane będą bezpłatne porady 

prawne  w redakcji 
ul. Boh. Warszawy 7A

Nowo otwarta

Wypożyczalnia 
sprzętu wodnego 
rowerki wodne, kajaki, łódki

tel. 882 041 621

Szczecin, Stargard, Goleniów teraz NOWOGARD
Obsługujemy duże firmy produkcyjne, usługowe, handlowe 

jak również jednoosobowe podmioty gospodarcze
• Profesjonalna obsługa księgowa, kadrowa, ZUS
• Doradztwo 
• Odbiór dokumentów od klienta, praca zdalna lub w siedzibie klienta

Certyfikat Ministra Finansów: 33693/2009

Pierwszy miesiąc gratis                   Tel. 739 070 001

Polowanie  
na norki....

Oflagowali 
Zakład
 Karny

Czytaj s. 3 Czytaj s. 4

Ile zarabiają  
radni  
w powiecie?

V kadencja  
Franciszki

 Kobylińskiej
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Czy uważasz, że Nowogard jest atrakcyjnym miastem dla turystów? Z takim pyta-
niem zwróciliśmy się do naszych respondentów w przededniu wakacji i na po-
czątku nowego sezonu turystycznego.

Marian Woźniak z wnukiem Mikołajem - Uważam, że Nowo-
gard  powinien taki być, ma przecież  przepiękne jezioro i to ono jest 
bardzo urokliwe. Jednak  trzeba  jeszcze włożyć w nie  wiele prac 
modernizacyjnych. To właśnie jezioro może być magnesem dla tu-
rystów, którzy chętnie by tu z pewnością latem przyjechali i zwy-
czajnie sobie odpoczęli, lecz warunkiem tego powinno być czyste je-
zioro,  a także wolne od wszelkich wodorostów. Ostatnio zauważy-
łem, że coś się zaczynać  w tej sprawie dziać?  Podobno jest na pla-
ży, lub ma być, wypożyczalnia kajaków oraz sprzętu wodnego, któ-
ry dla turysty może być atrakcyjny w tegorocznym sezonie letnim. 

Edward Olechnowicz, Stanisława Szcześniak - Wie pan, z tego 
co się zorientowałem wraz ze Stanisławą, to jest strasznie „ zapusz-
czone” to jezioro. Ta fasada czy murek, to nie wiadomo co to ma być?  
Nowogard, oczywiście, że mógłby być atrakcyjny turystycznie i re-
kreacyjnie. Ale by tak się stało, osoby odpowiedzialne czy rządzące w 
tym mieście muszą się wziąć za konkretną pracę. Jest już bardzo wiele 
zrobione, ale nie wszystko. Proszę zobaczyć, jak niektóre rzeczy jesz-
cze tu szpecą. Jezioro jest bardzo ładne, ale jest np. mocno obrośnięte 
wodorostami. Dlatego apeluję, by coś z tym zrobić. Bo co to ma być? 

Agata Klukowska z córką - Wydaje mi się, że Nowogard w obecnej 
chwili nie należy do miast atrakcyjnych turystycznie. Chociażby po-
przez obwodnicę, która nas i nasze miasto „odcięła”. Ale muszę przy-
znać, że w naszym mieście jest za to  teraz względny spokój... . Jednak 
to nie jest regułą, aby zasłużyć na miano miasta turystycznego? Jeżeli 
powzięte zostałyby jakieś odpowiednie środki inwestycyjne, to wów-
czas to miasto miałoby większe szanse na rozwój, a to zwiększyłoby 
jego możliwości turystyczne. Nowogard zaczyna być  miastem, w któ-
rym osiadają osoby, powiem  delikatnie, już tylko w starszym wieku, 
które chyba pogodziły się z tą sytuacją. Czuję i widzę, że to miasto uci-
sza się.... Mimo, że jesteśmy teraz na plaży i jest to nowe molo, to uważam, że nie jest ono aż taką wielką 
atrakcją turystyczną. Kiedyś może wstęp na plażę był odpłatny, ale mimo to był to czas, w którym coś tu 
na niej dobrego się działo. To miasto tak jak powiedziałam wcześniej, ucisza się. Dlatego ja też już wkrót-
ce z niego wybywam, a właściwie mam taki zamiar dołączyć do  mojego męża wraz z dziećmi. Kończąc, 
ktoś kto ma głowę i pewne pomysły, to pewnie by coś wymyślił... . Ja, jak na razie, nic tu nie widzę co 
można byłoby w tym mieście zrobić czy polepszyć. 

Pani Anna – Wydaje mi się, że gdyby teren wokół jeziora został ja-
koś rozbudowany i zurbanizowany w postaci bazy noclegowej, to wów-
czas to miasto miałoby jakieś większe możliwości na to miano miasta 
turystycznego. Kolejną ważną sprawą są imprezy nowogardzkie, któ-
re jak najbardziej promowałyby nasze miasto i przyciągały turystów z 
innych miast. Zdecydowanie jestem za tym, by powstał nad jeziorem 
jakiś ośrodek sportów wodnych oraz wodny plac zabaw, który przycią-
gnąłby w szczególności dzieci z rodzicami. Dobrym rozwiązaniem by-
łaby wypożyczalnia. np. kajaków. Co do innych  widoków na miano 
miasta turystycznego Nowogardu, cóż nie zauważam. 

Pani Teresa - Nowogard mógłby być miastem bardziej atrakcyjnym 
turystycznie, bo ma np. ładne jezioro. Jednak potrzebne są mu zwięk-

szone inwestycje na ogólny rozwój, a 
mam tu na myśli np. likwidację ba-
rier dla  osób niepełnosprawnych, 
które mają problem w pokonywa-
niu źle wyprofilowanych chodników. 
Dlatego trzeba by je zwyczajnie jesz-
cze poprawić np. zjazdy, po których 
można byłoby swobodnie zjechać 
wózkiem inwalidzkim. Potwierdzeniem jest źle wybudowany chodnik 
w kierunku Kościoła pod wezwaniem św. Rafała Kalinowskiego w No-
wogardzie. Zauważyłam tam, że płytki są bardzo powybijane. Co do 
samej turystki, to jest mi trudno coś jeszcze powiedzieć? Na koniec do-
dam, że to miasto powinno pomyśleć o jakimś festiwalu piosenki, któ-
ry wydaje mi się, że przyciągnąłby tu więcej zwiedzających i turystów. 

 Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Kronika  
policyjna

Nasza  sonda

ul. 700 Lecia 17a nad sklepem
„Słowik”

9,99zł

11.06.2013 r. 
Godz. 12.15 Powiadomienie o 

kradzieży w sklepie Netto przez 
Piotra G. 

Godz. 17.40 Patrol OPI pod-
czas kontroli drogowej ujawnił 
nietrzeźwego kierującego samo-
chodem marki Opel Astra. Ma-
riusz J. miał 1,70 promila alko-
holu w wydychanym powietrzu. 

Godz. 20.30 Kradzież torebki 
z zawartością pieniędzy, doku-
mentów oraz telefonu w okoli-
cach działek na ul. 5 Marca. 

12.06.2013 r. 
Godz. 12.50  Kolizja drogowa 

na ul. Kowalskiej, gdzie uszko-
dzeniu uległ samochód marki 
Citroen. 

Godz. 18.00 Nietrzeźwy kie-
rujący ciągnikiem rolniczym w 
miejscowości Boguszyce. Wal-
demar K. miał 1,92 promila al-
koholu w wydychanym po-
wietrzu, ponadto nie posiada 
uprawnień do kierowania. 

13.06.2013 r. 
Godz. 20.50 Uszkodzenie sa-

mochodu marki Skoda Octavia 
na ul. Racibora, poprzez rzucenie 
balonem wypełnionym wodą.   

14.06.2013 r. 
Godz. 00.50 Nietrzeźwy kie-

rujący samochodem marki 
BMW na ul. Gryfitów, Jacek P. 
miał 2,98 promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu. 

 Godz. 22.15 Uszkodzenie sa-
mochodu marki VW Polo za-
parkowanego na ul. Żeromskie-
go. 

15.06.2013 r. 
Godz. 01.00 Wybicie szyby 

w samochodzie marki Fiat Ci-
nquecento na parkingu przy ul. 
Wiejskiej. 

Godz. 17.00 Włamanie do sa-
mochodu marki VW Golf na ul. 
Zamkowej, skąd dokonano kra-
dzieży radioodtwarzacza. 

Godz. 17.50 Nietrzeźwy rowe-
rzysta na ul. Wojska Polskiego. 
Zbigniew M. miał 3,03  promi-
la alkoholu w wydychanym po-
wietrzu.

 
16.06.2013 r. 
Godz. 18.40 Pracownik skle-

pu Biedronka powiadomił o uję-
ciu sprawcy kradzieży. Patrol na 
miejscu zastał Stanisława N.  

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń  

Stanisław Damazer, lat: 59, zmarł: 15.06.2013r, pogrzeb od-
będzie się: 18.06.2013r,  o godz. 14:00 na cmentarzu w Żabowie.

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Pomóżmy sobie!
• Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie oraz ławę pokojową i TV 

tel.782 556 716
• Przyjmę fotel do biurka, informacja tel. 504 874 397 lub pod nr tel. 

red. 91 22 165 
• Przyjmę narożnik pokojowy, sofkę dwuosobową dla dzieci i dziecię-

cy  fotelik samochodowy,  tel.516 648-561 
• Przyjmę  używaną pralkę, komputer PC oraz dywany tel.512 174 371 
• Przyjmę tapczan dwuosobowy tel. 514 466 037 
• Przyjmę meble kuchenne i meblościankę pokojową tel. 669 517 964 

lub 91 39 107 62
• Przyjmę lodówkę w stanie dobrym tel. 725536022
• Przyjmę szafę lub segment używany z półkami 512012823 
• Przyjmę pralkę 513 -520-798
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PROMOCJA 
LETNIA

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL 

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport 
Sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

Ogrodzenia,
brukarstwo, 

ogrody, trawniki
www.trawnikizrolki.com.pl

tel. 669 342 893

Uwaga dzieci
Zarząd Koła PZW Tęczak

organizuje otwarte zawody 
wędkarskie dla dzieci 

w wieku do lat 14 
Zawody odbędą się 
16 czerwca 2013 r. 

Zapisy przy restauracji 
Neptun w dniu zawodów 

od godz. 8.30-9.00
Uczestnik zawodów 

obowiązkowo musi posiadać 
siatkę do  złowionych ryb.

Zarząd Koła

Glicko spokoju nie zazna

Nie ma  samowoli ale norki będą
Kilka tygodni  temu pisaliśmy o działaniach, podjętych na wniosek zaniepokojonych  mieszkańców, przez sołtysa Glicka, w związku z 
pracami ziemnymi odbywającymi się na działce nr 137 obręb Glicko. W wyniku zgłoszeń skierowanych przez  sołtysa Zbigniewa Lutra  
m.in. do organów nadzoru budowlanego, te  przeprowadziły  postępowanie wyjaśniające. W poniedziałek pełnomocnik posła Piątaka, 
dostarczył do redakcji  protokół z kontroli…  

Niepokój mieszkańców Glicka spowodowany był  wieścią, że na działce 
należącej do posła Piątaka  rozpoczyna się budowa kolejnej w naszej gmi-
nie fermy norek. Ze względu na widoczne ślady aktywności w zakresie prac 
ziemnych przypuszczano, że doszło w tym wypadku do samowoli budow-
lanej i takie zarzuty były podstawą sformułowania doniesienia przez sołty-
sa wsi. Badając sprawę, nadzór budowlany Starostwa Powiatowego w Go-
leniowie sporządził protokół z kontroli, który dostarczył do redakcji w po-
niedziałek pełnomocnik pana Piątaka, reprezentujący go w sprawach zwią-
zanych z aktywnością gospodarczą posła.

Oto treść protokołu w zakresie ustaleń….
 Ustalono, co następuje:
PINB w Goleniowie przeprowadził oględziny kontrolne działki nr 137 obręb 

geod. Glicko w związku z pismem Sołtysa Sołectwa Glicko i Przewodniczące-
go Rady Powiatu ZIR w Szczecinie z dnia 06 maja 2013 r. Nr rej. 767\2013,. 

Stwierdza się, że na terenie ww. działki brak realizowanej jakiejkolwiek in-
westycji, natomiast na długości około 80,0m i szerokości około 2,50 m zwa-
łowana jest ziemia z gruntu działki nr 137. Jak twierdzi przedstawiciel Pan 
Jacek Mieżejewski w pierwszym kwartale roku 2013 uprawniony geodeta, ro-
bił pomiary przedmiotowe działki, a następnie po odkrywce w części gruntu, 
w wyniku czego powstał urobek ziemi -badany był grunt pod kontem geode-
zyjnym. Jak oświadcza  pełnomocnik w miesiącu maju właściciel gruntu Pan 
Andrzej Piątak złożył w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie wniosek o wyda-
nie warunków środowiskowych w sprawie docelowej budowy fermy norek do 
59 DJP, wniosek jest w rozpatrzeniu (na tejże działce) nie. PINB w Golenio-
wie nie stwierdza samowoli budowlanej i odstępuje od wszczęcia postępowa-
nia administracyjnego w sprawie budowy norek, gdyż taka nie istnieje i nie 
jest realizowana. Grunt – działka porośnięta zbożem (zielony na wysokości 
30 cm). Zgromadzony urobek ziemi docelowo będzie wykorzystany, jak twier-
dzi pełnomocnik do wykonania ogrodzenia terenu działki nr 137 obręb geod. 
Glicko gm. Nowogard w związku z tym PINB w Goleniowie pouczył przed-
stawiciela  Inwestora o przysługujących mu przepisach w sprawie postawie-
nia ogrodzenia od strony dróg, ulic i placów i innych miejsc publicznych ogro-
dzeń pow. 2,20m, art. 30 ust.1 pkt. 3 Prawa budowlanego.

W załączeniu dokumentacja fotograficzna – 6 szt.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiecie Goleniowskim

Hanna Krugły

Jak wynika z protokołu nadzór nie dopatrzył się samowoli budowlanej. Czy, czy 
można w związku z tym mieć nadzieję, że nadzór będzie równie liberalny, jeśli 
idzie o interpretacje rozpoczęcia robót w innych wypadkach,  gdy inwestor w tak 
dużym stopniu będzie „ zwałowyłał ziemię”  w miejscu planowanej inwestycji  „na 
długości 80 metrów i szerokości 2,5 m”  Nie wiemy ale jak doświadczenie wskazu-
je we wszystkich innych przypadkach trudno na to liczyć. Swoją droga ten geodeta 
to chyba dodatkowo jakiś archeolog albo kopacz odkrywkowy.

Wyraźnie widać, że prace ziemne na działce rozpoczęto

Zaczyna się sezon  
na plaży miejskiej

Na zdjęciu, które wykona-
liśmy wczoraj, nowogardzka 
plaża mimo pięknej sło-
necznej pogody świeci jesz-
cze pustkami.  Ale zapewne 
już niedługo. Od dzisiaj, jak 
nas poinformowano i za-
rządzających plażą (ZBK)  
będą  dyżurować ratownicy, 
a do końca tygodnia powin-
ny już być dostępne wszyst-
kie istniejące urządzenia 
plażowe.  red

Polowanie na norki....
Kolejny atak norek w gminie Nowogard. Tym razem, ofiarami zwierzęcia, które 
przedostało się na wolność z jednej z okolicznych ferm, padło kilka kur w Żabowie. 

Akcja miała miejsce w niedzielę 
nad ranem. 

- Nagle zobaczyłem, że w kur-
niku panuje jakiś popłoch. Gdy 
podszedłem do siatki, zobaczyłem 
małe, białe futrzane zwierzątko, 
które zagryza moje kury. To była 
norka – opowiada mieszkaniec 
Żabowa, właściciel fermy kurzej. 

Rolnik próbował spłoszyć „mor-
dujące” ptaki zwierzę, ale bezsku-
tecznie. W końcu musiał je zabić 
przy użyciu drewnianej belki. 

- Podszedłem bliżej i chciałem 
kopnąć norkę, ale ta nie przejmo-
wała się wcale moją obecnością, 
tylko zagryzała kury jedną za dru-

gą. Nie miałem wyjścia, musiałem 
zabić zwierzę. Uderzyłem je drew-
nianym kołkiem – dodaje właści-
ciel zagryzionych kur. 

Mężczyzna, wczoraj przywiózł 
do redakcji zabitą norkę. Martwe 
zwierzę miało jeszcze w pysku 
garść kurzych piór. Nie miał też 
wątpliwości, że futrzak wydostał 
się z którejś z pobliskich ferm. 

- To norka z Wołowca. Jestem 
tego pewny. Dzikie zwierzę bałoby 
się człowieka – mówił z przekona-
niem rolnik. 

Mężczyzna po wizycie w redak-
cji DN udał się do Wołowca, by 
zweryfikować pochodzenie nor-

ki. Jak nas poinformował jeden z 
właścicieli tamtejszej fermy przy-
znał się, że to zwierzę z jego ho-
dowli. Zachował się także hono-
rowo. Zrekompensował rolnikowi 
straty, wypłacając po 20 zł za każ-
dą zagryzioną kurę. 

Przypomnijmy, że to już drugi 
taki przypadek w ostatnim czasie, 
o jakim pisała redakcja DN, gdy 
norki hodowlane pustoszą przy-
domowe hodowle zwierząt. Kilka-
naście tygodni temu norka, z tym, 
że koloru czarnego, zagryzła kilka 
królików na jednej z posesji w Są-
polnicy.

MS
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Oflagowali Zakład Karny 

Protest służb mundurowych
Wczoraj rozpoczęła się akcja protestacyjna mundurowych, w tym więzienników, 
przeciwko rządowemu projektowi obniżenia zasiłków chorobowych. Nad ranem 

wciągnięto związkowe fla-
gi na maszty przed nowo-
gardzkim Zakładem Kar-
nym. 

Oprócz pracowników Służby 
Więziennej, w akcji protesta-
cyjnej biorą udział także po-
licjanci, strażacy i funkcjona-
riusze pogranicza. Akcja pole-
ga na razie na oflagowywaniu 
jednostek. 

Dlaczego mundurowi zdecy-
dowali się na protest? Wszyst-
kiemu winne zmiany w przepi-
sach tzw. L-4, które pod koniec 
maja przyjęła Rada Ministrów. 
Rząd chce, aby funkcjonariu-
sze otrzymywali zasiłki choro-

bowe na poziomie 80%, czyli 
tak jak wszyscy ubezpieczeni. 
Do tej pory niezależnie od tego 
czy mundurowi byli „na zwol-
nieniu” czy w pracy - otrzymy-
wali 100% wynagrodzenia. 

- Jeśli rząd chce traktować nas 
równo w świetle prawa pracy, 
to powinien być konsekwentny  
i płacić nam również za nad-
godziny i pracę w czasie dni 
wolnych i świąt – powiedział 
wczoraj Dziennikowi, będąc w 
drodze do Warszawy, gdzie ma 
się odbyć Forum Związków 
Zawodowych Służb Mundu-
rowych, kpt. Krzysztof Żylak 
z nowogardzkiego ZK, Prze-
wodniczący Zarządu Okręgo-
wego NSZZ FiPW w Szczeci-
nie i jednocześnie  Przewodni-
czący  Wojewódzkiego Komi-
tetu Protestacyjnego ZZ Służb 
Mundurowych w Zachodnio-
pomorskim. W czasie narady 
w Stolicy ma być podjęta de-

cyzja, w jakiej formie, w razie 
braku reakcji ze strony rządu, 
będzie prowadzona dalsza ak-
cja protestacyjna.

Ale projektowane zapisy to 
nie jedyny powód, dla które-
go mundurowi postanowi-
li oflagować swoje jednost-
ki. - Rada Ministrów przyjęła 
zmiany w ustawie i przekazała 
je do prac w Komisjach Sejmo-
wych, nie podejmując żadnego 
dialogu społecznego.  Nie wzię-
to też pod uwagę wysyłanych 
przez nas postulatów w tej spra-
wie  – dodaje K. Żylak i przy-
znaje, że związkowcy mogli iść 
na „ustępstwa”, ale pod kilko-
ma warunkami. - Wysłaliśmy 
do rządu propozycję  „listy cho-
rób zawodowych”, na podsta-
wie której by decydowano, czy 
funkcjonariuszowi należy się 
80 czy 100% zasiłek chorobo-

wy. Tak jest w np. w górnictwie. 
Niestety nasze wnioski zostały 
zbyte milczeniem przez władzę 
– dodaje szef Komitetu Prote-
stacyjnego ZZ SM w Zachod-
niopomorskim. 

Związkowcy zapowiadają, że 
jeśli rząd i tym razem zignoru-
je ich postulaty, zaostrzą pro-
test do ulicznych form. O spra-
wie, jak i przebiegu rozmów 
odbywających się w Warsza-
wie, będziemy informować na 
bieżąco. 

Przypomnijmy, że ostatnia 
akcja protestacyjna więzienni-
ków miała miejsce rok temu. 
Wówczas związkowcy upomi-
nali się o równe traktowanie 
przy podwyżkach płac, które 
otrzymali tylko żołnierze i po-
licjanci. 

Marcin Simiński 

Oświadczenia majątkowe ciąg dalszy...

Ile zarabiają radni w powiecie?
  W poprzednich wydaniach DN publikowaliśmy oświadczenia nowogardzkich władz samorządowych.  Tym razem zebraliśmy informacje z 
oświadczeń majątkowych złożonych przez członków rady powiatu goleniowskiego –  tych, którzy zdobyli swoje mandaty w gminie Nowogard. 

Imię i nazwisko/
przynależność 
partyjna 

Oszczędności Nieruchomości Zarobki za 2012 rok Samochody Kredyty

Fedeńczak Marcin 
(PO)

30 000,00 zł Majątek odrębny o  obszarze 0,0276ha – wartość 
97 500  zł 

 Działalność gospodarcza – transport pasażerski/lądowy 
– dochód 57 356,04 zł-
 Umowa o pracę ¼ etatu -5 869,29 zł 
Diety i obowiązki społeczne – Starostwo Powiatowe w 
Goleniwie-13 209,30 zł 

- Mercedes Sprinter 312D 1999 r.
- Merc. Sprinter 615 Cdi – 2007 r.
Merc. Sprinter 412 D – 1998
Merc. Sprinter 515 Cdi – 2008 
Nissan Micra – 2005 r.  

WBK – 28,000 zł – na działalność
Getin Bank – 110,000 zł
Polbank – odnawialny – 30,000
Skok Stefczyka – pożyczka na cele 
mieszk. 43,000 zł

Fedorczuk-
Smolira Anna (PO)

Środki w walucie polskiej – 70 000 zł 
środki w walucie obcej – 1 400  EUR 
- 3 200  USD 
Papiery wartościowe – Pionier na 
kwotę 521 000  zł 

Dom o pow. 268m2 – wartość 600 000 zł 
Mieszkanie o pow. 70 m2 – wartość 230 000 zł 
Lokal użytkowy o pow. 234,14m2
- wartość 460 000 zł 

Działalność gospodarcza (Indywidualna Specjalistyczna Praktyka 
Lekarska; Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka Cywilna)  
- 447 751,86 zł 
Dieta radnej - 11 683,43 zł 
Umowa o pracę - 12 577,45 

- Toyota Auris 2009 r.
- Peugeot 407 2007 r.

Nie dotyczy

Korkosz Józef
 (PSL)

Nie dotyczy Mieszkanie komunalne o pow. 85 m2 
– wartość ok. 70 000 zł

 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie- 94 936,22 zł –
Dieta radnego – 17 594,26 zł 

- Chrysler Voyager 2002 r. Nie dotyczy

Kulinicz Tomasz    
wicestarosta (PSL)

Środki w walucie polskiej 
– 33,640,50 zł.

Mieszkanie o pow. 46 m2 – wartość 120 000 zł Starostwo Powiatowe w Goleniowie - 141.286,30 zł 
Dochód netto z tytułu najmu mieszkania 
- 11,500,00 zł 

Ford Mondeo – 2008 r. Nie dotyczy

Lembas Kazimierz 
(SLD) 

Środki w walucie polskiej 
- 58 000 zł 
Środki w walucie obcej
- 3 500 EUR 
- 500 USD

Dom o pow. 70 m2 
- wartość 130 000 zł 
Gospodarstwo rolne o pow. 10 ha i 34 ha 
- wartość 130 000 zł 
Budynek mieszkalny i budynki gospodarcze 10 ha 
plus 34 ha w użyczeniu od syna (z tego dochód 35 
000 zł)

Firma jednoosobowa (działalność w zakresie zarządzania) 
- 72 318,03 zł 
Celowy Związek Gmin RXXI  - 3 352,20 zł 
Emerytura
- 52 516,04 zł 
Polski Związek Działkowców Nowogard  - 190 zł 
Diety radnego 
- 14 290,38 zł 

Toyota Corolla – 2008 r. Nie dotyczy

Włodarczyk 
Wojciech 
(SLD)

Środki w wal. polskiej - 10 118,39 zł 
Środki w walucie obcej- 2 221,32 USD
- 480,49 EUR 

Dom o pow.  250 m2 
- wartość ok.600 000 zł 
Mieszkanie o pow. 57,8 m2 
– wartość ok.120 000 zł 

Indywidualna Praktyka Lekarska – lek. chirurg – umowa cywilno 
prawna – 253 987,92 zł 
Dieta radnego - 11 577,57 zł 

- Citroen C6 2,7 Hdi 2007 r.
- Citroen C4 1,6 Hdi 2009 r.

- Kredyt Hipoteczny – 202 426,51 zł.
- Citroen Bank kredyt na samochód 
– 31 600 zł.
- PKO BP  kredyt kons. – 63 426 zł. 

MS
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Wszystkim, którzy 
uczestniczyli 

w ostatniej drodze 
naszego ukochanego 

męża i ojca

śp. Jana 
Budzicha

serdeczne 
podziękowania 

składa żona z dziećmi

Rozmowa z Anną Kowalczyk-Krzywanią, Przewodniczącą NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w  Nowogardzie 

Nauczyciele do nas przychodzą, bo czują taką powinność…
W miniony piątek, przedstawiciele NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w  Nowogardzie, wzięli udział w akcji protestacyjnej 
na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Przy okazji tego wydarzenia, na temat złych czasów, jakie nastały dla oświaty, również tej w  Nowogardzie, roz-
mawiamy z Anną Kowalczyk- Krzywanią, nauczycielem historii i Przewodniczącą „Solidarności” Nauczycieli w naszym mieście. 

Marcin Simiński: Proszę po-
wiedzieć, jak przebiegała akcja 
w Szczecinie i ile osób z nasze-
go miasta wzięło w niej udział?

Anna Kowalczyk-Krzywania: 
Z Nowogardu pojechały tylko 
dwie osoby, czyli przewodniczą-
ca Anna Kowalczyk-Krzywania, 
i wiceprzewodniczący Związku, 
Sławomir Marcinkiewicz. Nie 
możemy ciągle zwalniać naszych 
członków z pracy. Akcja prowa-
dzona jest przez Solidarność Po-
morza Zachodniego. Był to piąty 
i ostatni dzień akcji. W ten dzień, 
w miasteczku protestujących, 
oprócz oświaty obecni byli także 
lekarze i rolnicy.

Dlaczego strajkujecie? 
Jako nauczyciele, już 14 czerw-

ca wysłaliśmy list do premiera, 
w którym pisaliśmy, że mając na 
względzie doniosłą rolę oświaty 
i wychowania w Polsce, doma-
gamy się, zgodnie zresztą z po-
stulatami Sekcji Krajowej NSZZ 
Solidarność, po pierwsze, zwięk-
szenia nakładów finansowych 
państwa na oświatę, po drugie, 
wstrzymania prac nad zmiana-
mi w karcie nauczyciela, a w za-
sadzie ciągłego „majstrowania” 
przy tym kodeksie, co sprawia, 
że nauczyciele stracili pewność 
zatrudnienia. Po trzecie, napra-
wienia reformy programowej. Po 
czwarte, zaprzestanie likwidacji 
szkół i zwalniania nauczycieli. 
Po piąte, przywrócenia praw na-
uczycieli do wcześniejszych eme-
rytur.

Czy na tak sformułowane po-
stulaty był jakiś odzew ze stro-
ny władz?

Upominamy się o te sprawy już 
od dawna. Do dziś niestety nie 
zostały one załatwione, co też 
powoduje, że znów musieliśmy 
wrócić do tego tematu. Bo prze-
cież jak słyszymy zewsząd likwi-
duje się szkoły, obcina etaty na-
uczycielom, łączy klasy, a do tego 
nakłada co raz to nowe obowiąz-
ki na pracowników oświaty. Nie 
protestujemy dla zabawy, a dlate-
go, że się nas do tego zmusza.

To sytuacje, które występują 
w całym kraju. Nie omijają też 
Nowogardu, o czym pisaliśmy 
w poprzednich wydaniach, 
choć może w mniejszej skali.

Skala problemu jest adekwatna 
do środowiska, ale mechanizm 
podejmowania przez władze 
pewnych decyzji, jest taki sam. 
Co roku w maju, w Nowogardzie, 
nauczyciele przeżywają rozterki 
i boją się o swoją przyszłość. Nie 

wiedzą, czy od września będą 
mieli cały etat, czy nie. Czy organ 
prowadzący zdecyduje o łączeniu 
klas, a co za tym idzie redukcji 
godzin, i pedagogów będzie trze-
ba zwolnić, bądź okroić etat do 
12/18, jak to ma miejsce w przy-
padku jednego z nauczycieli w 
SP 4. Teraz człowiek ten, po kil-
kudziesięciu latach pracy krótko 
przed emeryturą, został pozosta-
wiony z 2/3 pensji, czyli na przy-
słowiowym lodzie. Dzieje się tak, 
bo likwiduje się niektóre, ważne 
dla rozwoju młodych ludzi zaję-
cia, jak gimnastykę korekcyjną, 
czy zajęcia SKS, wyrównawcze 
w imię jakichś oszczędności. Na 
szczęście od września przyszłego 
roku mają  wejść przepisy, któ-
re mówią, że w szkołach podsta-
wowych w jednej klasie może być 
maksymalnie 25 osób. Przynaj-
mniej tutaj ustawodawca zablo-
kuje władze samorządowe, przed 
pokusą oszczędzania na jakości 
nauczania. Nie będzie możliwo-
ści „manipulacji” ilością dzieci w 
jednym oddziale.

Władza mówi jednak, że jest 
coraz mniej dzieci, a nauczy-
cieli nie ubywa, a nawet jest ich 
coraz więcej.

Władza ma swoje problemy, 
ale to są problemy władzy. My 
mamy swoje i będziemy o nich 
mówić tyle, ile będzie trzeba. Na-
szym zadaniem jest obrona każ-
dego miejsca pracy nauczycieli, 
a nie dążenie do ich zwalniania. 
To powinno być zadanie każde-
go związku zawodowego. Po co 
komu związek, który nie broni 
swoich pracowników? Poza tym, 
nic mi nie wiadomo o tym, że 
w szkołach pracuje coraz więcej 
nauczycieli. Wręcz przeciwnie, 
mam wrażenie, że jest ich z roku 
na rok mniej. Kłania nam się jed-

nak brak długofalowej koncepcji 
kadrowej na zarządzanie oświa-
tą, która powinna być opraco-
wana przez władzę. W zamian 
za to, decyzje dotyczące oświaty, 
podejmuje się ad hoc, zresztą czę-
sto pod wpływem „politycznych 
emocji”.

Powiedziała Pani, że każdy 
związek powinien bronić swo-
ich pracowników, a jednak, cze-
go dowód mieliśmy w zeszłym 
tygodniu, po wypowiedzi pre-
zesowej nowogardzkiego od-
działu ZNP, nie zawsze tak jest.

Powiem tak. Nie interesuje 
mnie co robią inne związki. Ja 
uważam, że rolą organizacji, ja-
kiej ja przewodniczę, jest obro-
na pracownika i dążenie do tego, 
żeby był on zadowolony ze swo-
jej pracy.

A kiedy nauczyciele będą za-
dowoleni ze swojej pracy?

Wtedy, kiedy co kilka miesię-
cy nie będą drżeli o to, czy zaro-
bią na chleb. Ostatnio tak to jed-
nak najczęściej wygląda. Przykro 
mi, że również w naszym mieście 
stworzono tą niedobrą atmosferę. 
Poza tym, wciąż się nam zarzu-
ca, że pracujemy tylko po kilka-
naście godzin w tygodniu. Raz, 
że to nieprawda, bo dodatkowo 
mamy godziny w ramach 42 go-
dzinnego tygodnia pracy, któ-
re prowadzimy nieodpłatnie, do 
tego niezależny instytut badaw-
czy wyliczył czas pracy nauczy-
cieli i podał dwa rodzaje danych. 
Jedne mówią o 42 godzinach ty-
godniowo, a kolejne o 46 godzi-
nach. Proszę również pamiętać, 
że nauczyciel nie pracuje tylko 
gdy jest w szkole. Musi się wciąż 
dokształcać, kończyć różne kur-
sy zawodowe. Spędza też wiele 
czasu poza szkołą np. wyjeżdża-
jąc na wycieczki z uczniami, któ-

re choć wielu kojarzą się tylko z 
atrakcjami, dla nas są bardzo od-
powiedzialnym zajęciem. Zresztą 
poświęcamy w tym czasie swoje 
rodzinne obowiązki. Zostawia-
my w domach własne dzieci.

Trzeba jednak przyznać, że 
dzieci rodzi się coraz mniej 
i nic nie wskazuje na to, by w 
przeciągu najbliższych lat, sta-
tystyki demograficzne były 
bardziej sprzyjające. Kogo za-
tem nauczyciele będą uczyć w 
szkołach, skoro już w tej chwi-
li niektóre podstawówki z tru-
dem organizują dwa oddziały 
1-3?

Zdajemy sobie z tego sprawę. 
Dlatego jako związek Solidar-
ność uważamy, że należy pro-
wadzić dalekosiężną politykę ka-
drową w oświacie. Także w No-
wogardzie. Dzisiaj trzeba się za-
stanowić, jak wszystko zorgani-
zować, by ci pracownicy, którzy 
dzisiaj są, mogli dopracować do 
emerytury. To jest jednak przede 
wszystkim rola władzy. Bo ona 
decyduje o kierunkach rozwoju 
rynku pracy.

W zamian za to mamy roz-
dźwięk. Z jednej strony władza 
mówi, że dopłaca zbyt wiele do 
oświaty, z drugiej ogłasza, że 
w prowadzonych przez gminę 
szkołach, jest mnóstwo wol-
nych wakatów. Czy to jest zro-
zumiały komunikat dla środo-
wiska nauczycieli?

Dla mnie jest to nielogiczne, a 
wręcz dziwne. Skoro są tzw. po-
nadwymiarowe godziny i można 
je dać nauczycielom, którzy obec-
nie pracują, to jako związek jeste-
śmy za tym, żeby tak się stało. Bo 
być może w maju przyszłego roku 
okaże się, że tych godzin jest na 
tyle mało, że i tak trzeba będzie 
niektórych nauczycieli zwalniać. 

Dlatego, raz jeszcze powiem, że 
należy się już dziś zastanowić, co 
będzie za rok, za dwa, za pięć lat, 
a nie podejmować decyzje w bie-
gu. Bez logicznego uzasadnienia.

Często, jako argument ma-
jący uzasadnić konieczność 
ograniczania wydatków na 
oświatę, używa się rzekomy, 
niski poziom nauczania w 
miejscowych szkołach. Ostat-
nio, nawet nazwano jedną z 
nowogardzkich placówek, naj-
gorszą w Polsce. Co Pani czuje, 
gdy słyszy Pani tego typu wy-
powiedzi, nie tylko jako szefo-
wa Związku Solidarności, ale 
także jako pedagog z wielolet-
nim doświadczeniem?

To jest oczywista nieprawda. 
Proszę pamiętać, że za poziom 
kształcenia dzieci i młodzieży nie 
są odpowiedzialni tylko nauczy-
ciele, ale także sami uczniowie 
i otoczenie, w którym żyją. Są 
uczniowie, których kształci się ła-
twiej, i środowisko w którym oni 
na co dzień funkcjonują, sprzy-
ja temu procesowi, a są tacy, któ-
rzy wymagają większej uwagi. 
Wpływ na to jakie wyniki osią-
ga dana szkoła, ma też odsetek 
dzieci z pewnymi ograniczenia-
mi, które wymagają konsultacji 
psychologicznej. Nie da się więc 
wszystkich placówek mierzyć jed-
ną miarą. To jest po prostu nie w 
porządku. Ktoś, kto w ten sposób 
spłyca to zagadnienie, powinien 
najpierw zadać sobie pytanie, co 
sam zrobił by zmienić taki stan 
rzeczy, zamiast krzywdzić i pięt-
nować szkołę. Poza tym, nie ro-
zumiem, jak z jednej strony moż-
na mówić o poziomie nauczania, 
a z drugiej popierać łączenie klas, 
które z pewnością na jego popra-
wę nie wpłyną. A jeśli już, to w 
sposób deprecjonujący. I to mó-
wię jako doświadczony nauczy-
ciel.

Anna Krzywania na czele protestu w Szczecinie
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Trwa odbudowa zabytkowego kościoła w Węgorzycach (gm. Osina)

Montują dach. Jest już kruchta. 
Od kilku miesięcy trwają prace odbudowy z ruin zabytkowego kościółka w Węgorzycach. Obecnie montowana jest konstrukcja nośna 
dachu. Niemal na ukończeniu jest także kruchta, przez którą wierni będą wchodzić do świątyni. 

Gdy jesienią zeszłego roku 
informowaliśmy o odbudowie 
zabytkowej budowli, świąty-
nia, a w zasadzie jej fragmen-
ty, przypominała ruinę. Przez 
kilka miesięcy prace posunę-
ły się mocno naprzód. Odtwo-
rzono ściany boczne z kamieni 
narzutowych i łuki, gdzie ob-
sadzone będą okienne witra-
że. Wyremontowano i obniżo-
no również wieżę kościoła. Na 
ukończeniu jest także kruch-
ta świątyni, która zyskała klin-
kierową elewację. Od kilku ty-
godni trwa montaż  konstruk-
cji dachu z drewnianych bel. Za 
kilka tygodni kościółek ma być 
już pokryty dachówką. Później 
przyjdzie czas na wyposażenie 

kościoła w stolarkę okienną, 
ławki i elementy sakralne m.in. 
ołtarz. 

Warto dodać, że mieszkań-
cy angażują się w „inwestycję” 
nie tylko zbierając fundusze, ale 
także często użyczając swojego 
sprzętu budowlanego i siły wła-
snych rąk. 

Przypomnijmy, że idea odbu-
dowy z ruin świątyni powsta-
ła kilkanaście już lat temu. O 
to, by zniszczonemu w czasie 
działań wojennych kościołowi 
przywróć świetność, zabiega-
li sami mieszkańcy Węgorzyc. 
Przekonali do swojego pomysłu 
miejscowego proboszcza.  Roz-
poczęła się długa droga zbie-
rania funduszy i gromadzenia 

niezbędnej przy tego inwesty-
cji dokumentacji. Kiedy poja-
wiła się perspektywa finanso-
wa, można było ruszyć z odbu-
dową. Trudnego zadania odbu-
dowy zabytku podjęła się szcze-
cińska firma Calex ze Szczeci-
na, specjalizująca się w reno-
wacjach starych obiektów. Do-
kładnie 10 września, na placu 
budowy pojawili się pierwsi ro-
botnicy. Mieszkańcy wsi liczą, 
że kościół będzie gotowy jesie-
nią tego roku. 

 Dla tych, którzy chcieliby 
wesprzeć społeczność Węgo-
rzyc, w dziele odbudowy miej-
scowej świątyni, podajemy nr 
konta parafii pw. Niepokala-
nego Poczęcia NMP w Osinie, 

na które można wpłacać dat-
ki 08937510124203110520000020 
z dopiskiem „odbudowa ko-
ścioła w Węgorzycach”. Wszel-
kie informacje na temat innej 

formy pomocy można uzyskać 
dzwoniąc do parafii w Osinie 
pod nr telefonu 91 39 103 86. 

Marcin Simiński 

Stan budowy sprzed 10 dni

Ilu członków liczy „So-
lidarność Nauczycieli” w 

Nowogardzie?
W tej chwili mamy 48 człon-

ków i kilka złożonych deklara-
cji od nowych osób. Lada chwi-
la zarząd podejmie uchwały o 
ich przyjęciu w poczet naszych 
członków.

Czy wobec trudnych czasów, 
jakie niewątpliwie nastały w 
oświacie, nauczyciele są bar-
dziej skłonni do zjednoczenia 
się?

Zawsze jest tak, że kiedy wie-
je nam „w oczy wiatr” szukamy 
wsparcia u innych. U nas wła-
śnie tak się dzieje. To też spra-
wia, że naszą organizacją intere-
suje się coraz więcej osób. Cieszy 
mnie jednak fakt, że najczęściej 
nauczyciele do nas przychodzą, 
bo czują taką powinność. Bo to 
jest ten Związek Zawodowy, pi-
sany wielką literą, z którym się 
utożsamiają i mogą na niego li-
czyć.

Czy władza rozmawia ze 
Związkami Zawodowymi o 
tych problemach? 

Jeszcze przed trzema laty było 
tak, że władza samorządowa 
miała obowiązek konsultować z 
nami tzw. międzyzakładowy sys-
tem płac. Obecnie nie ma takie-
go obowiązku, z czego też wła-
dza skrzętnie korzysta. Nie spo-
tyka się ze Związkami, chyba, że 
sami pójdziemy do urzędu w go-
dzinach przyjmowania petentów 
przez burmistrza i jego zastępcę.

Czy takie lekceważenie przez 
władzę pozycji, jaką w społe-
czeństwie odgrywa Solidar-
ność, nie jest upokarzające dla 
tej organizacji?

Nam zdecydowanie było le-

piej wtedy, gdy burmistrz zapra-
szał nas na rozmowy. Zdaje się, 
że każda władza powinna być 
przecież zainteresowana dialo-
giem z przedstawicielami tak du-
żych grup zawodowych, jaką jest 
oświata. Warto przypomnieć, że 
tylko w Nowogardzie zatrudnio-
nych jest ponad 400 nauczycieli, 
a w całym kraju setki tysięcy. Czy 
to jest lekceważenie? Nie chcia-
łabym, aby tak było. Z pewno-
ścią brak obowiązku przeprowa-
dzania konsultacji z nami, jest 
obecnej władzy na rękę. Dziwię 
się jednak takiemu zachowaniu. 
Przecież to właśnie nauczyciele 
wykształcili ludzi, którzy dzisiaj 
sprawują władzę. Zastanawiam 
się, co by oni osiągnęli, kim by 
byli i co by dziś robili, gdyby nie 
my nauczyciele?

Wróćmy na zakończanie 
chwilę do akcji protestacyjnej, 
od której zaczęliśmy naszą roz-
mowę. Co planuje Solidarno-
ści, na wypadek, gdyby postu-
laty związkowców nadal były 
ignorowane przez władzę?

Ostatnio przeprowadziliśmy 
ankiety w szkołach na terenie 
naszej gminy, w których pyta-
liśmy o to nauczycieli. Spośród 
respondentów zdecydowanie 
więcej niż połowa opowiedziała 
się za zaostrzeniem form prote-
stu. Część ankiet do mnie jesz-
cze nie wróciła. Już dziś mogę 
zapowiedzieć, że duża akcja 
protestacyjna jest planowana na 
wrzesień tego roku w Warsza-
wie. Wierzę jednak w dialog i to, 
że nie będziemy musieli wycho-
dzić na ulice, ani w dużych, ani 
w małych miastach.

Rozmawiał Marcin Simiński

Odpowiedź Urzędu...

...i nastała jasność za 88 tysięcy
W związku z opublikowaniem 

w Dzienniku Nowogardzkim z 
dnia 07.06.2013 r. artykułu pt.: 
„I nastała jasność za 88 tysięcy” 
uprzejmie informuję, że wymia-
na  opraw oświetleniowych w 
budynku ratusza jest związana z 
wymianą instalacji elektrycznej 
oraz szaf rozdzielczych w bu-
dynku.

Przypominam, że w ubiegłym 
roku na zlecenie Gminy Nowo-
gard opracowana została doku-
mentacja projektowa  dotycząca 
całego, ponad 100-letniego bu-
dynku oraz znajdujących się w 
nim instalacji.

Analiza przeprowadzona 
przez projektantów wykazała, że  
stan instalacji elektrycznej jest 
bardzo zły, a nawet zagraża bez-
pieczeństwu przebywających w 
budynku osób. Podjęto więc de-
cyzję o wymianie starej  wyeks-
ploatowanej instalacji elektrycz-
nej  oraz o zwiększeniu mocy 
dostarczanej do obiektu.

Wraz z wymianą instala-
cji obiekt został wyposażony 
w nowy osprzęt oraz oprawy 
oświetleniowe. Rodzaj opraw 
został zaprojektowany przez ar-
chitektów sporządzających pro-
jekt zarówno pod  kątem speł-
niania wymaganych przepisa-
mi norm natężenia oświetlenia, 
a także pod względem estetycz-
nym. Po wykonaniu wszystkich 
prac wewnętrznych oraz ele-
mentów wykończenia wnętrz 
otrzymamy zakładany przez 

architektów efekt estetyczny i 
funkcjonalny.

Wykonawca prac został wy-
łoniony w drodze przetargu 
nieograniczonego, w którym 
uczestniczyło 9  wykonawców. 
Najtańszą ofertę złożyła firma 
ARKA z Nowogardu na kwotę 
87.945,00 zł, oferta najdroższa 
wynosiła 279.120,00 zł.

Adam Czernikiewicz 
Kierownik Wydziału Inwestycji i 

Remontów 
Urzędu Miejskiego w 

Nowogardzie

Od nas....
Dziękujemy  Panu kierowni-

kowi za  reakcję ale  odnosimy 
nieodparte wrażenie ,że  nasze 
zastrzeżenia zostały co najmniej  
wyolbrzymione . Być może jest 
tak ,że instalację trzeba było wy-
mienić  choć nie wydaje się nam 
aby miała ona tak jak budynek 
100 lat   - co sprytnie sugeruje 
odpowiedź . Nie mieliśmy też 
żadnych uwag  do przetargu,  a 

o tym też szczegóły w odpowie-
dzi. Podnosiliśmy sens wydawa-
nia pieniędzy na mało estetycz-
ne ( w powszechnej opinii)  roz-
wiązania w doborze elementów 
oświetlenia zainstalowanych 
wewnątrz budynku na koryta-
rzach. A tutaj zostały przywoła-
ne opinie i zalecenia bliżej nie-
określonych architektów ( z tego 
wynika ,że więcej jak jednego). 
Może by ich ujawnić ? - tak jak 
ujawniono firmę wykonawczą 
, którą zresztą bardzo cenimy 
chociażby dlatego ,że jest solid-
na i nowogardzka .Skrzętnie nie 
sprostowano w piśmie jednej 
naszej nieścisłości napisaliśmy 
bowiem w artykule ,że jedna 
lampa kosztowała  kilkaset zło-
tych   prostujemy-  kilkadziesiąt,   
koszt tego brzydactwa to ponad 
3000 zł za sztukę ! Piękna sztu-
ka a nawet kilkanaście sztuk!

PCK informuje
Zachodniopomorski Od-

dział Okręgowy, Polskiego 
Czerwonego Krzyża w Szcze-
cinie uprzejmie informuje, iż 
podczas kwesty zorganizowa-
nej w Nowogardzie w dniu 15 
czerwca 2013 r. wolontariusze 
PCK zebrali kwotę 423,89 zł. 
Zebrane środki zostaną prze-
znaczone na zorganizowanie 
wypoczynku letniego dla dzie-
ci. 

Urszula Sobiesińska
Kierownik Wydziału 

Organizacyjnego
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Krzywice i Węgorza też mają swoje świetlice

Uroczyste otwarcia
W piątek (14 czerwca) w miejscowościach Krzywice i Węgorza (gm. Osina) od-
były się uroczyste oddania świetlic wiejskich. Prace nad budynkami trwały 14 
miesięcy. Na otwarciu nie zabrakło mieszkańców oraz znamienitych gości. 

Jako pierwsza została otwar-
ta świetlica w Krzywicach, do-
kładnie o godzinie 12:00 roz-
poczęto uroczystość. Oprócz 
mieszkańców, w wydarzeniu 
udział wzięli zaproszeni goście: 
Starosta Goleniowski-Tomasz 
Stanisławski, p.o. Dyrektora 
Wydziału PROW Arkadiusz 
Zych, projektant świetlicy w 
Krzywicach Wacław Daszkie-
wicz, wykonawca Stanisław 
Jankowski, radny powiatowy 
Bogusław Grodź, Przewodni-
czący RG Osina wraz z rad-
nym – Arkadiuszem Witkow-
skim, Księża - Krzysztof Socha 

oraz Jerzy Labuda, były wójt 
Gminy Osina- Wiesław Tom-
kowski. Prace nad świetlicą ru-
szyły w 2010 roku, wówczas 
podpisano umowę na przygo-
towanie projektu z projektan-
tem Wacławem Daszkiewi-
czem. W dniu 29 lutego 2012 
roku, została podpisana umo-
wa z wykonawcą – firmą bu-
dowlaną Stanisława Jankow-
skiego. Budowa trwała 14 mie-
sięcy, w kwietniu br. nastąpił 
jej odbiór. Całkowita wartość 
inwestycji wyniosła 811 450,00 
zł., dużą część kosztów pokry-
ło dofinansowanie z PROW 

2007-2013 (Program Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich) – do-
kładnie 450 000,00 zł. Nowo 
powstała świetlica prezentuje 
się efektownie zarówno na ze-
wnątrz jak i w środku. 

Nie inaczej jest w przypad-
ku świetlicy w miejscowo-
ści Węgorza, której otwarcie 
odbyło się o godzinie 13:30. 
Oprócz delegacji która do Wę-
gorzy udała się z Krzywic, przy 
otwarciu była obecna również 
Dorota Szumińska – projek-
tant świetlicy w Węgorzach, 
oraz jej wykonawca Wiesław 
Szponar. Na tę świetlicę która 
została wykonana wraz z zago-
spodarowaniem terenu, gmina 
również otrzymała dofinanso-
wanie w ramach PROW 2007-
2013. Całkowita wartość inwe-
stycji wyniosła 842 189,97 zł., 
natomiast dofinansowanie po-
kryło 486 790.00 zł. Tak jak i w 
przypadku Krzywic, umowę z 
projektantem świetlicy podpi-
sano w 2010 roku a pracę bu-
dowlane trwały 14 miesięcy. 

KR  

Świetlica wiejska w miejscowości Węgorza

Świetlica wiejska w miejscowości Krzywice

Uroczyste oddanie budynku świetlicy w Krzywicach, na zdjęciu od lewej - 
Wiesław Tomkowski, Tomasz Stanisławski oraz Krzysztof Szwedo

Wybory w  nowogardzkim kole  Związku Sybiraków 

5 kadencja  Franciszki Kobylińskiej !
Dnia 13 czerwca  2013r., w Nowogardzkim Domu Kultury w Nowogardzie, od-
było się spotkanie sprawozdawczo-wyborcze Zarządu Koła Ogólnopolskiego 
Związku Sybiraków w Nowogardzie.  Prezesem  koła na następną kadencje wy-
brano ponownie  Franciszkę Kobylińską

Spotkanie sprawozdawczo-
-wyborcze zapoczątkował wy-
stęp zespołu „ Wesoła Ferajna”, 
a następnie odegrano  hymn 
Sybiraków oraz jedną minu-
tą ciszy oddano dla tych któ-
rzy odeszli. Spotkanie otwo-
rzyła pani Franciszka Koby-
lińska, dotychczasowa Prezes 
Zarządu Koła, która powitała 
przybyłych gości, wśród, któ-
rych byli: Prezes Związku Sy-
biraków Oddział w Szczecinie 
- Iwona Biedulska, sekretarz 
generalny Romualda Gwiaz-
dowska,  wice- prezes Alek-
sander Nizowicz,   wice- pre-
zes Michał Buniak i główny 
księgowy związku Tadeusz 
Stec.  Podczas spotkania zo-
stały omówione poszczególne, 
a także bieżące sprawy koła, 
które dotyczyły  jego funkcjo-

nowania oraz wydatkowania 
finansów, które przedstawił 
skarbnik. Przedstawiono rów-
nież plany na przyszłość. Na-
stępnie Prezes pani Franciszka 
Kobylińska wręczyła kilkuna-
stu członkom związku okolicz-
nościowe dyplomy uznania za 
społeczną i wzorową pracę na 
rzecz Związku. Po czym człon-
kowie Sybiraków Koła w No-
wogardzie, dokonali  wyboru  
zarządu Koła w Nowogardzie 
na kolejną kadencję. 

Zarząd Koła:
pani Franciszka Kobylińska 

-  prezes 
pani Weronika Grzywacz  -  

wiceprezes
pani  Władysława Szewc - 

sekretarz 
pan Jan Jędras -  skarbnik  - 

nowy członek 

pani Władysława  Bąkowska  
-  członek zarządu 

pani Czesława Wiśniewska  -    
członek zarządu 

pan Jan Dudziewicz  -    czło-
nek zarządu 

Po wyborach poprosiliśmy 
o komentarz dla DN,  Prezes 
koła, panią Franciszkę Koby-
lińską  

„To dla mnie ogromy za-
szczyt, że zostałam wybrana 
na kolejną 5 kadencję. Ale naj-
bardziej się cieszę, że mam za-
rząd taki, jaki mi się marzył. 
Jest konkretny i konstruktyw-
ny. Powiem nieskromnie, że 
spodziewałam się tego wyboru. 
Dlatego jeszcze raz dziękuję za 
zaufanie i obiecuję, że będę w 
dalszym ciągu swoje obowiązki 
wykonywać z taką skuteczno-

ścią, jaka była do tej pory - Ta 
praca w związku mnie bardzo 
mobilizuje. Podsumowując po-
deprę się cytatem naszego Ojca 
św. Jana Pawła II - „Człowiek 
jest tyle wart ile może dać dru-
giemu”. W tej kadencji przypa-
da 25 lecie naszego Koła, dlate-
go pracy będzie bardzo wiele, 
ale mam nadzieję, że ze wszyst-
kim zdążymy i przygotujemy 
się do tej rocznicy tak dobrze, 
jak przed laty, gdy Koło obcho-
dziło 20 lecie istnienia. 

Życzymy dotychczasowej 
prezes wybranej na kolejna 
kadencję i zarządowi związku 
sukcesów w pracy jako  świad-
ków strażników zbiorowej pa-
mięci o  losach ludzi których 
polskość poddano szczególnej 
próbie – próbie wygnania  w 
ekstremalne syberyjskie wa-
runki .Bardzo  wielu  zapłaci-
ło też cenę najwyższą za bycie 
polakami.

Jarek Bzowy
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Kuba najlepszy w Polsce !
Uczeń Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie – Jakub Kazuba, kolejny raz odniósł 
sukces recytatorski. Niedawno został laureatem Wojewódzkiego Małego Konkursu 
Recytatorskiego w Szczecinie, a  teraz – w finałowym etapie  Ogólnopolskim, który od-
był się 25 - 26 maja 2013 r. w  Starachowicach, otrzymał Złoty Klucz i tytuł Laureata 
Grand Prix, czyli najwyższe wyróżnienie wśród wszystkich 44 startujących uczniów.

Jakub Kazuba już od naj-
młodszych lat wykazywał się 
ogromnym talentem recyta-
torskim, jako pierwszoklasista 
olśnił wszystkich zadziwiają-
cym kunsztem dykcji i kultury 
słowa zdobywając Złoty Klucz 
w Starachowicach (2008). Za-
wsze ambitnie podchodzi do 
podejmowanych działań, jego 
talent niejednokrotnie mo-
gliśmy podziwiać na deskach 
Nowogardzkiego Domu Kul-
tury, gdzie w przedstawieniach 
okolicznościowych grał głów-
ne role. Na jego  sukces  składa 
się wiele elementów nie tylko  
prawidłowa wymowa, dobrze 
postawiony głos, umiejętność 

przekazywania uczuć i emo-
cji oraz odpowiednio dobra-
ny repertuar, ale w szczegól-
ności  wiele miesięcy ćwiczeń, 
zmagań z materią tekstu, po-
szukiwań interpretacyjnych. 
W zdobyciu sukcesu pomo-
gły mu: dyrektor NDK p. Ane-
ta Drążewska, która prowa-
dziła za rękę od najmłodszych 
lat, pokazywała pierwsze kro-
ki na deskach teatralnych oraz 
p. Anna Pawlik-Burak, któ-
ra była mentorem duchowym, 
pomagała w doborze tekstów, 
uwrażliwiała ze sztuką poezji. 

informacja nadesłana

By, dowiedzieć się więcej 
na temat atmosfery konkursu 
jak panowała w Starachowi-
cach DN zapytał Kubę o wra-
żenia? 

Dziennik Nowogardzki: Co 
było powodem Twojego wy-
jazdu  do Starachowic? 

Jakub Kazuba: Pojechałem 
tam, ponieważ brałem udział 
w XXIII Ogólnopolskim finale 
małego konkursu recytatorskie-
go, który odbywał się w miesią-
cu maju, tj. w dniach  25 do 26 
maja. Zdobyłem na nim Złoty 
Klucz i tytuł Laureata Grand 
Prix. 

 Konkurencja zapewne była 
duża?

W mojej kategorii klas 4-6 
startowało 44 uczestników. 
Dlatego konkurencja była 
duża, a sama atmosfera wspa-
niała. Dodatkowo były jeszcze 
na konkursie tak zwane  kon-
certy grupowe. Moja grupa li-
czyła aż  11 uczestników. 

Taka liczba uczestników 
sugeruje, że chyba nie było 
łatwo osiągnąć tak duży suk-
ces? 

Nie było łatwo, bo zmaga-
nia najpierw rozpoczęły się od 
poszczególnych eliminacji na 
szczeblu wojewódzkim, które 
udało mi się przejść, by później 
startować już w finale konkur-
su ogólnopolskiego w Staracho-
wicach. 

Na koniec powiedz, skąd u 
Ciebie właśnie takie hobby? 

Bardzo lubię czytać oraz re-
cytować wiersze. Dlatego sta-
ram się rozwijać swoje zaintere-
sowania poprzez m.in. uczest-
nictwo w kółku  teatralnym. Co 
do dalszych planów konkurso-
wych,  to nie wiem?... po prostu 
zobaczymy w przyszłości... .

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

 Mistrz słowa!

IV Ogólnopolski Konkurs na 
Felieton im. Bolesława Prusa
 „Felieton – słowem można wszystko”  Rozstrzygnięty!

Konkurs organizowany przez 
Muzeum Lubelskie – Oddział 
Muzeum Bolesława Prusa w 
Nałęczowie adresowany był 

do wszystkich chętnych, którzy 
chcieli zmierzyć się z tą prze-
wrotną, nieobliczalną i zaska-
kującą formą wypowiedzi. Pa-
tronat nad konkursem objął Lu-
belski Kurator Oświaty. 

Okazało się, że słowem fak-
tycznie można wszystko, a dla 
prawdziwych mistrzów pióra 
nie ma tajemnic! Są za to zaska-
kujące niespodzianki. Mistrzem 
felietonu okazał się uczeń II Li-
ceum Ogólnokształcącego w 
Nowogardzie Maciej Przy-
bylski z kl. II c. To jego wypo-

wiedź na temat „Oczyścić In-
ternet ze śmieci” ujęła jurorów i 
to on zajął I miejsce w konkur-
sie w swojej kategorii wiekowej. 
Uroczystość wręczenia nagród 
połączona została z Nałęczow-
skim Jubileuszem. W niedzielę 
2 czerwca w Parku Zdrojowym 
w Nałęczowie, odbyła się XIII 
Majówka z Panem Prusem oraz 
Sentymentalny Piknik Nałę-
czowski. Wielkie gratulacje dla 
Maćka! Nie ulega wątpliwości, 
Prus byłby dumny!  

informacja nadesłana

Dzień Konkursów  
w Gimnazjum im. Unii 
Europejskiej w Dobrej

5 czerwca  naszą szkołę od-
wiedziło wielu gości. Przyby-
ły do nas reprezentacje  z gim-
nazjów i szkół podstawowych z 
Łobza, Ińska, Reska, Węgorzy-
na, Chociwla i trzech gimna-
zjów z Nowogardu.  Już od rana 
rozpoczęły się międzyszkolne 
konkursy: ortograficzny, ma-
tematyczny, chemiczny i histo-
ryczny. W międzyczasie odby-
wało się spotkanie z szóstoklasi-
stami, którzy m.in. wzięli udział 
w lekcjach języka polskiego i  
biologii. O 12.00 w Hali Sporto-
wej rozpoczął się Festiwal Pio-
senki Niemieckiej i Angielskiej. 
W jury zasiadły panie: dyrektor 
Gimnazjum w Dobrej, Urszula 
Kołodziejczyk, Sekretarz Gmi-
ny,  Dorota Kisiel oraz nauczy-
ciel muzyki, Magdalena Sułkow-
ska. Obejrzeliśmy i wysłuchali-
śmy wielu ciekawych wykonań, 
wielu młodych artystów prezen-
towało bardzo wysoki poziom. 

Nadszedł czas podsumowań. 
Odbyło się wręczenie licznych 
nagród dla zwycięzców i pamią-
tek oraz dyplomów dla uczestni-
ków.

Oto wyniki poszczególnych 
konkursów.

Konkurs chemiczny dla 
uczniów szkół podstawowych- 
opiekunki Małgorzata Podgór-
ska i Justyna Pokomeda

I miejsce Michał Buriak SP 
nr 1 Nowogard

II miejsce Maja Buksa SP nr 1 
Łobez

III miejsce Martyna Heinrich 
SP Dobra

Konkurs matematyczny dla 
uczniów gimnazjum – opiekun 
Małgorzata Podgórska i Justyna 
Pokomeda

I miejsce – Dawid Grzegor-
czyk Gimnazjum Integracyjne 
w Łobzie

II miejsce – Maciej Burda 
Gimnazjum w Ińsku

III miejsce – Karolina Stem-

pień Gimnazjum Integracyjne w 
Łobzie

Konkurs historyczny – opie-
kun Andrzej Piotrowski

I miejsce – Maciej Głażewski 
– Gimnazjum im. Unii Europej-
skiej w Dobrej

II miejsce- Dominika Skarbek 
z Gimnazjum w Ińsku

III miejsce- Ryszard Szewczyk 
z Gimnazjum w Ińsku

Konkurs ortograficzny – opie-
kun Renata Siegień

I miejsce Nikola Durkowska 
Gimnazjum w Ińsku

II miejsce Klaudia Domini-
czak Gimnazjum nr 2 w  No-
wogardzie

III miejsce ex equo Magdale-
na Cerkaska Gimnazjum Inte-
gracyjne w Łobzie

I Maciej Głażewski Gimna-
zjum im. Unii Europejskiej w 
Dobrej

Drużynowo zwyciężyło Gim-
nazjum im. Orła Białego w Wę-
gorzynie.

Konkurs Piosenki Niemiec-
kiej i Angielskiej – opiekunki 
Joanna Sochacka i Agata Husarz

I miejsce – ex equo Zespół 
Blue Ties z Łobza i Nikola Ci-
chocka z Dobrej

II miejsce – Agata Kościelec-
ka z Ińska

III miejsce – Patrycja Jaremko 
z Łobza

Główne nagrody to puchary 
oraz książki, a także dyplomy i 
drobne upominki. Dla wszyst-
kich opiekunów i uczestników 
został przygotowany poczęstu-
nek. 

Wszystkim zwycięzcom, 
uczestnikom, opiekunom, spon-
sorom (szczególnie firmie „Lo-
dos” i piekarni ‘”Saturn” z No-
wogardu)  i tym, którzy pomo-
gli w przygotowaniach i przebie-
gu Dnia  Konkursów– składamy 
serdeczne podziękowania. Za-
praszamy za rok!
Gimnazjum im. Unii Europejskiej 

w Dobrej

SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW
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Sprzedam nowe, własnościowe,  
2 pokojowe mieszkanie o pow. 58 m2 
w Nowogardzie na ulicy Racibora I 4

KONTAKT:                PIB „PRO-BUD s.c.
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14
tel.: 91 39 25552; 783 570 056    www: probud-nowogard.pl

PIASEK, ŻWIR,   
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM  
DO KLIENTA

Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca

TYGRYSEK

BAWIALNIA
dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

Szybka pożyczka  
na Twoją kieszeń!

Provident Polska S.A.

600 400 288
Zadzwoń lub wyślij SMS o treści M

Koszt połączenia i SMS-a wg taryfy operatora

Zadzwoń!

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

„Czwartki Na Torze” - VI seria

Młodzicy nie odpuszczają
W dniu 13 czerwca na szczecińskim torze kolarskim została rozegrana już VI se-
ria cyklicznych zawodów z cyklu „Czwartki Na Torze”. Zawodnicy z Nowogardu 
wypadli przyzwoicie- żacy wygrywając, młodzicy nawiązując walkę z czołówką, 
a jedyny nowogardzki junior młodszy tocząc emocjonującą walkę o lidera z ko-
larzem Baszty Golczewo - Maciejem Ciechanowiczem.

Na początek najmłodsi spo-
śród kolarzy rywalizujących na 
szczecińskim torze. W barwach 
nowogardzkich „Chrabąszczy”, 
Hubert Grygowski i Jacek Fe-
cak. Oprócz nich w pierwszym i 
drugim wyścigu na 400 metrów, 
dwóch zawodników gospoda-
rzy. Zarówno w pierwszym, jak 
i drugim wyścigu, dwójka z No-
wogardu zwycięża- Hubert Gry-
gowski dwukrotnie jest pierwszy, 
natomiast jego klubowy kolega 
Jacek Fecak, zajął miejsca tuż za 
nim. W związku z tymi wynika-
mi, nastąpiła zmiana w klasyfi-
kacji generalnej. Liderem wciąż 
pozostaje Hubert Grygowski, ale 
tuż za jego plecami plasuje się 
już Jacek Fecak, który przesko-
czył w klasyfikacji nieobecną ry-
walkę ze Szczecina. Dodajmy, że 
w kategorii żak młodszy w któ-
rej startuje dwójka z Nowogardu, 
punktuje 6 zawodników. Zupeł-
nie inaczej sprawy się mają w ka-
tegorii Młodzik, gdzie startuje 6 
kolarzy z Nowogardu, tu w „ge-
neralce” widnieje łącznie 27 na-
zwisk. Dla Młodzików przewi-
dziano 3 wyścigi, pierwszym z 
nich był wyścig na 200 metrów ze 

startu lotnego. Zwyciężył zawod-
nik z Maszewa, Szymon Łakomy, 
który jest liderem cyklu, kolejne 
miejsca należały już do „Chra-
bąszczy”. Drugie miejsce zajął 
Piotr Sowiński, trzeci był Adam 
Salamon, a zaraz za nim uplaso-
wał się Jakub Ubych. W wyścigu 
eliminacyjnym jedynie Piotr So-
wiński był w stanie stanąć na po-
dium, reprezentant Nowogardu 
zajął w tej konkurencji 3 miej-
sce. Sowiński ten wynik powtó-
rzył również w wyścigu Scratch, 
gdzie przegrał tylko z zawodni-
kami gospodarzy- Kamilem Ka-
mińskim i Janem Zalewskim. 
Udane starty Piotrka spowodo-
wały, że do trzeciego miejsca w 
klasyfikacji generalnej traci już 
tylko 2 punkty. Zaraz za nim ze 
stratą 8 punktów do 3 pozycji 
plasuje się Jakub Ubych, pierw-
szą dziesiątkę zamyka Adam Sa-
lamon. Dodajmy, że w VI serii 
w kategorii Młodzik startowali 
również Mateusz Gliwka i Da-
mian Teodorczyk. W kategorii 
Junior młodszy spektakl dwóch 
aktorów i pojedynek Golcze-
wo – Nowogard. Remigiusz Ko-
misarek i zawodnik Baszty Gol-

czewo, Maciej Ciechanowicz, w 
każdym z 3 wyścigów walczyli 
tylko ze sobą! Najpierw w wyści-
gu na 200 metrów ze startu lot-
nego wygrywa Ciechanowicz za-
raz przed Komisarkiem. Następ-
nie taka sama sytuacja w wyścigu 
duńskim. Zawodnik z Nowogar-
du udowodnił swoją wyższość w 
trzecim starcie, wówczas przy-
jechał na metę jako pierwszy w 
wyścigu eliminacyjnym, nato-
miast Ciechanowicz tym razem 
musiał się zadowolić drugim 
miejscem. W klasyfikacji gene-
ralnej zmiana na podium, Alex 
Castaldo jeżdżący w barwach 
Bogo Szczecin, awansował na 3 
miejsce. Remigiusz Komisarek 
pozostaje na drugiej pozycji ze 
155 punktami, liderem jest za-
wodnik Baszty Golczewo, Maciej 
Ciechanowicz, który do tej pory 
uzbierał 162 punkty.

KR

Transmisje Sportowe:
Gala boksu zawodowego
Piątek, 21 czerwca, od godz. 20:00
Krzysztof „Diablo” Włodarczyk (47-2-1, 33 KO) vs. Rachim 

Czakijew (16-0, 12 KO)
Już po raz piąty polski pięściarz będzie bronił pasa mistrzowskiego WBC.
Siatkówka, Liga Światowa grupa A
Piątek, 21 czerwca - godz. 20:00
Francja – Polska
Niedziela, 23 czerwca - godz. 18:00
Francja - Polska
Wydarzenia Kulturalne:
Od poniedziałku do niedzieli!
Muzyczna szafa grająca w 3K! (od godziny 18 do ostatnich gości!) 

Klubokawiarnia jest miejscem stworzonym z myślą o ludziach, 
możliwość słuchania własnej muzyki, przynoszonej na płytach au-
dio jest jednym z dowodów. Proponujemy więc możliwość grania 
Waszej muzyki z materiałów, które przyniesiecie.

Sobota, 22 czerwca, wstęp – 10 zł
Zapraszamy na siódmą odsłonę, podczas której DJ Twi-

ster przygotuję na Waszych oczach miksturę, która porwie 
wszystkich gości na parkiet. Niesamowity set człowieka z dok-
toratem z muzycznej farmaceutyki z całą pewnością spowo-
duje u Was „chemię” do tańca! Zaproś swoich znajomych! 
Więcej informacji na portalu społecznościowym Facebook@ Klu-
bokawiarnia Kulturalna

Wszystkich serdecznie  zapraszamy!!!
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Polonia Płoty deklasuje Pomorzanin

Karty „rozdane”
W sobotę (15 czerwca) piłkarze Pomorzanina 
Nowogard gościli w Płotach, choć słowo „gościli” 
jest trochę przesadzone. Poloniści dosłownie zbili 
przyjezdnych panując na boisku niemal w każdej 
minucie. Pewne już jest, że do IV ligi awansowała 
Odrzanka oraz Świt. Dotkliwa porażka w Płotach 
była pierwszą taką od 16 października 2010 roku.

Polonia Płoty – Pomorzanin Nowogard 5:2 (1:1) 
`35 min. Łukasz Olechnowicz, `87 min. Marcin Skórniewski
Skład: Jacek Malanowski – Sylwester Bednarek, Marcin Skórniewski, Natan Wnuczyński, Paweł 

Łuczak – Maciej Dobrowolski, Łukasz Olechnowicz (Gracjan Wnuczyński), Krzysztof Kieruzel (Kry-
stian Miklas), Kamil Młynarczyk (Kamil Lewandowski), Dominik Wawrzyniak (Adam Tomaszew-
ski) – Maciej Gołdyn (c).  

Podopieczni Tomasza Sur-
my mieli teoretyczne szanse 
na awans, w Płotach wspiera-
ła ich liczna i głośna grupa naj-
wierniejszych fanów. Nieste-
ty, znów zabrakło bardzo waż-
nych piłkarzy. Z różnych przy-
czyn nie zagrali Soska, Win-
czewski, Krupski, Kurek, wró-
cił za to do składu Krystian 
Miklas. Pierwsze 10 minut me-
czu, to dwie akcje gospodarzy 
i optyczna przewaga. O dziwo, 
to Pomorzanin w 12 minucie 
powinien objąć prowadzenie. 
Nieporozumienie obrońcy z 
golkiperem mógł wykorzystać 
Olechnowicz, który schowany 
za plecami rywala uderzył gło-
wą bezpańską piłkę, jednak za 
słabo. W 17 i 22 minucie dwa 
ostrzeżenia ze strony napast-
nika Polonii. Najpierw ładnie 
przyjął piłkę na klatkę piersio-
wą i uderzył pół metra obok 
słupka, później w podobnej sy-
tuacji również niewiele chybił. 
W 35 minucie będący w defen-
sywie Pomorzanin, obejmuje 
prowadzenia. Idealnym poda-
niem błysnął Kamil Młynar-
czyk, który z głębi pola posłał 
piłkę za plecy obrońcy, do fut-
bolówki dopadł Łukasz Olech-
nowicz, który ze stoickim spo-
kojem zdobywa bramkę. No 

i zaczęło się... Polonia zamy-
ka Pomorzanin w hokejowym 
zamku, Jacek Malanowski 
dwukrotnie broni strzały z naj-
bliższej odległości, w 44 minu-
cie jest już bezradny. Szybka, 
składna akcja gospodarzy,  po-
danie na prawe skrzydło – do-
granie do środka i napastnik 
Polonii tylko dostawia nogę, 
gol i koniec pierwszej poło-
wy. Jedno trzeba przyznać za-
wodnikom z Nowogardu, od 
początku drugiej części po-
szli mocno do przodu, aby po-
walczyć o zwycięstwo, dzięki 
temu kibice oglądali zupełnie 
inne 45 minut. Przez 25 mi-
nut drugiej części wynik wciąż 
pozostawał niewiadomą, le-
piej prezentowali się gospo-
darze, dwukrotnie Paweł Łu-
czak ryzykownym wślizgiem 
ratował zespół przed utratą 
gola. Jednak w 70 minucie go-
ście już nie zatrzymali rywali. 
Rzut rożny, po którym jeden 
z zawodników Pomorzanina 
„główkuje” przed pole karne, 
tam do piłki dopada zawodnik 
Polonii i ładnym mierzonym 
strzałem z 20 metrów pokonu-
je Malanowskiego, który miał 
tą piłkę na rękawicy. Trener 
Tomasz Surma nie chciał zwle-
kać i wprowadzał ofensywnych 

piłkarzy. W 75 minucie Mala-
nowski ładnie broni strzał po 
stu procentowej okazji dla go-
spodarzy, w tej chwili na bo-
isku nie ma już obrony! Pomo-
rzanin „wygląda”, jakby liczył 
na jedną decydującą akcję, ta 
się nadarzyła w 78 minucie... 
Natan Wnuczyński zagrał w 
uliczkę do Krystiana Miklasa, 
który wykorzystał swoją szyb-
kość i wyprzedził obrońców, 
wpadł w pole karne i w sytu-
acji sam na sam uderzył mini-
malnie obok słupka! Bliżej już 
być nie mogło, a w myśl sta-
rego piłkarskiego porzekadła 
o nie wykorzystanych sytu-
acjach, 4 minuty później Po-
lonia dobija gości. Gospodarze 
ładnie przedostali się pod pole 
karne, pierwszy strzał Mala-
nowski jeszcze obronił, jednak 
był bezradny wobec dobitki. 
Gdy wydawało się, że już nic 
się nie zmieni i więcej emocji 
nie będzie, w 87 minucie pięk-
ną bramkę z rzutu wolnego z 
około 22 metrów strzelił Mar-
cin Skórniewski. Pomorzanin 
odkrywa się i walczy o wyrów-
nanie, w efekcie kontratak Po-
lonii i sytuacja 4 na 1 obrońcę 
Pomorzanina... Skutek mógł 
być tylko jeden – 4:2 dla go-
spodarzy. W ostatnich sekun-

dach meczu zawodnicy z No-
wogardu chyba stracili chę-
ci do gry, bo pozwolili Polonii 
przeprowadzić kopię 4 bramki. 
Jeden obrońca Pomorzanina, 
trzech zawodników Polonii i 
wysoka, ale niestety w pełni za-
służona porażka 5:2. Najwięk-
szym pozytywem tego dnia 
było zachowanie fan klubu Po-
morzanina „Young Boys”, któ-
rzy wzorem najlepszych w tym 
„fachu”, ani na chwilę nie prze-
stawali śpiewać – nawet wobec 
wysokiej porażki. Dodajmy, że 
Pomorzanin nie przegrał tak 
wysoko od prawie 3 lat! Do-
kładnie 16 października 2010 
roku, wówczas jeszcze w V li-
dze szczecińskiej, zawodnicy z 
Nowogardu przegrali u siebie 
z Unią Dolice 0:7. Co ciekawe, 
w tym samym sezonie, mie-
siąc wcześniej 4:1 Pomorza-
nin przegrał z Polonią w Pło-
tach... Natomiast 2 tygodnie 
później w rozgrywkach o Pu-
char Polski z Błękitnymi Trzy-
głów 5:2. Pozostaje wierzyć, że 
znów upłynie sporo czasu, za-
nim ktoś tak wysoko pokona 

Pomorzanin. W wojewódzkiej 
okręgówce karty są już rozda-
ne. Od jakiegoś czasu pojawiły 
się plotki, że Odrzanka Radzi-
szewo wycofa się z rozgrywek 
w IV lidze, ze względu na pro-
blemy finansowe, w związku z 
tym awans miałoby zapewnić 
3 miejsce. Aby rozwiać wszel-
kie wątpliwości, poprosiliśmy 
o komentarz Przemysława Ple-
cana, który jest dziennikarzem 
sportowym jednej z naszych 
gazet w Gryfinie „Nowe 7 dni 
Gryfina”, poza tym był również 
piłkarzem Odrzanki. Moi kole-
dzy z Odrzanki Radziszewo, po 
tym jak pokonali Stal Lipiany, 
hucznie świętowali swój awans 
do IV ligi, zatem mogę rozwiać 
wszystkie spekulacje i plotki. 
Odrzanka w przyszłym sezonie 
występować będzie w IV lidze. 
- mówi Przemysław Plecan, 
„Nowe 7 dni Gryfina”. Obok 
Odrzanki awans wywalczył 
Świt Skolwin i trzeba otwarcie 
przyznać, że te zespoły prezen-
towały się w tym sezonie naj-
lepiej. 
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29 kolejka:
Victoria Przecław – Świt Skolwin  1:1
Unia Dolice – Ina Ińsko   4:3
Odrzanka Radziszewo – Stal Lipiany 4:2
Zorza Dobrzany – Ehrle Dobra Szcz. 4:1
Odra Chojna – Klon Krzęcin  2:2
Piast Chociwel – Rega Trzebiatów  3:0
Polonia Płoty – Pomorzanin Nowogard 5:2
Morzycko Moryń – Iskierka Szcz.-Śmerd. 1:0

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Odrzanka AN-MAR 

Radziszewo
29 59 52 28 17 8 4

2 Świt Skolwin 29 56 53 31 16 8 5
3 Zorza Dobrzany 29 51 48 35 14 9 6
4 Pomorzanin Nowogard 29 51 48 34 14 9 6
5 Odra Chojna 29 51 63 32 16 3 10
6 Piast Chociwel 29 49 44 23 14 7 8
7 Morzycko Moryń 29 43 64 54 12 7 10
8 Stal Lipiany 29 42 62 49 12 6 11
9 Polonia Płoty 29 42 60 55 13 3 13
10 Ina Ińsko 29 42 39 41 12 6 11
11 Victoria Przecław 29 42 40 42 11 9 9
12 Unia Dolice 29 38 59 50 11 5 13
13 Klon Krzęcin 29 33 49 82 10 3 16
14 Iskierka Szczecin - 

Śmierdnica
29 26 36 45 7 5 17

15 Ehrle Dobra Szczecińska 29 15 35 77 3 6 20
16 Rega Trzebiatów 29 6 19 93 0 6 23

Zdecydowanie najlepiej w Płotach zaprezentowali się nowogardzcy kibice

W drugiej części spotkania defensorzy Pomorzanina nie mogli narzekać 
na brak zajęcia
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14.VI. (piątek) wieczorem

zaginął młody byczek
w okolicach Strzelewa

Za sprawdzoną  
wiadomość nagroda. 
Tel. 507 060 724

29 kolejka:
Victoria Przecław – Świt Skolwin  1:1
Unia Dolice – Ina Ińsko   4:3
Odrzanka Radziszewo – Stal Lipiany 4:2
Zorza Dobrzany – Ehrle Dobra Szcz. 4:1
Odra Chojna – Klon Krzęcin  2:2
Piast Chociwel – Rega Trzebiatów  3:0
Polonia Płoty – Pomorzanin Nowogard 5:2
Morzycko Moryń – Iskierka Szcz.-Śmerd. 1:0

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Odrzanka AN-MAR 

Radziszewo
29 59 52 28 17 8 4

2 Świt Skolwin 29 56 53 31 16 8 5
3 Zorza Dobrzany 29 51 48 35 14 9 6
4 Pomorzanin Nowogard 29 51 48 34 14 9 6
5 Odra Chojna 29 51 63 32 16 3 10
6 Piast Chociwel 29 49 44 23 14 7 8
7 Morzycko Moryń 29 43 64 54 12 7 10
8 Stal Lipiany 29 42 62 49 12 6 11
9 Polonia Płoty 29 42 60 55 13 3 13
10 Ina Ińsko 29 42 39 41 12 6 11
11 Victoria Przecław 29 42 40 42 11 9 9
12 Unia Dolice 29 38 59 50 11 5 13
13 Klon Krzęcin 29 33 49 82 10 3 16
14 Iskierka Szczecin - 

Śmierdnica
29 26 36 45 7 5 17

15 Ehrle Dobra Szczecińska 29 15 35 77 3 6 20
16 Rega Trzebiatów 29 6 19 93 0 6 23

Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka

Radzili sobie z wiatrem
W niedzielę (16 czerwca) w Nowogardzie zostały rozegrane zawody wędkarskie 
– spławikowe, dla dzieci i młodzieży do lat 14 z okazji Dnia Dziecka. Po dwu go-
dzinnych zmaganiach najwięcej punktów uzyskał Nikodem Kałużny, który zwy-
ciężył w zawodach.

Zawody wędkarskie, 
spławikowe zostały rozegrane 
nad nowogardzkim jeziorem w 
okolicach restauracji „Neptun”. 
Udział wzięło w sumie 28 dzie-
ci, w tym 8 dziewczynek oraz 
20 chłopców. To lepszy wynik 
niż w ubiegłym roku. Wówczas 
startowało 20 dzieci, 7 dziew-
czynek i 13 chłopców. Młodzi 
wędkarze nie mieli łatwego za-
dania, gdyż musieli łowić pod 
wiatr, który tego dnia był bar-
dzo porywisty. To jednak nie 
przeszkodziło zawodnikom 
w wyciąganiu z wody swo-
ich zdobyczy. W sumie spo-
śród wszystkich 28 dzieci, ryby 
złowiło 15 wędkarzy. O klasy-
fikacji decydowała nie ilość, 
ale waga złowionych ryb i tak 

po 2 godzin-
nych zmaga-
niach najwię-
cej punktów 
zdobył Niko-
dem Kałużny, 
który wygrał 
t e g o r o c z n e 
zawody. Zwy-
cięzca uzyskał 
906 punktów. 
Drugi w kla-
syfikacji, Igor 
Gręda, wy-
łowił ryby za 
20 punktów 
mniej, natomiast trzecie miej-
sce przypadło zdobywcy 844 
punktów Kacprowi Rudaw-
skiemu. Pierwsza trójka oprócz 
upominków, otrzymała jeszcze 

dyplomy z logo 
Koła „Tęczak”. Co 
jednak dla wie-
lu młodych węd-
karzy najważniej-
sze, nagrodzeni 
za udział zosta-
li wszyscy, rów-
nież Ci, którym 
nie udało się zło-
wić ryby. Według 
klasyfikacji koń-
cowej, uczestnicy 
zawodów wybie-
rali sobie jedną z 
przygotowanych 
nagród. Każdy 
biorący udział 

w zawodach, za-

równo wędkarze jak i kibice, 
uczestniczyli w grillowaniu, nie 
zabrakło kiełbasek, kaszanek 
oraz bułek i oranżady. Ponadto, 
te chwile osłodziły lody, ciast-
ka, cukierki i przeróżne wyro-
by cukiernicze. Zawody obsłu-
giwali: Sekretarz Koła – Stani-
sława Leciejewska, Prezes Koła 
– Zygmunt Heland, w-ce Pre-
zes oraz komandor zawodów – 
Ryszard Patyk, gospodarz Koła 
– Jan Lipski, skarbnik Koła oraz 
sędzia główny – Adam Władek, 
w rolę sędziów liniowych wcie-
lili się: Ryszard Paleta, Sławo-
mir Marcinkiewicz, Tadeusz 
Kozioł, Kamil Paleta. Dodajmy, 
że upominki dla dzieci zostały 
zakupione przez Koło „Tęczak”, 
przy pomocy fundatorów, któ-
rych listę publikujemy przy ar-
tykule wraz z wynikami. 
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Klasyfikacja końcowa:
1. Nikodem Kałużny  906 pkt.
2. Igor Gręda   886 pkt.
3. Kacper Rudawski  844 pkt. 
4. Maraczyńska Wiktoria 821 pkt.
5. Cyprian Nykiel  813 pkt.
6. Szymon Kinasz  703 pkt.
7. Bartłomiej Kozioł  671 pkt.
8. Julia Piasecka  662 pkt.
9. Julia Gwizdała  650 pkt.
10. Mateusz Mikołajczyk 569 pkt.
11. Łukasz Chodor  546 pkt. 
12. Lena Wojciechowska 464 pkt.
13. Kuba Heland  444 pkt. 
14. Jakub Dyląg  361 pkt.
15. Czarek Wojtyniak  341 pkt.
Sponsorzy:
Zygmunt Heland, Jolanta i Krzysztof Łuczak, Maria Malinow-

ska, Tadeusz Stępień, Jan Lipski, Tadeusz Kozioł, Gwizdała, Ma-
rzena Kaźmierczak, Kamil Paleta, Klub abstynenta „Hania”. 

Pamiątkowe zdjęcie uczestników oraz organizatorów zawodów wędkarskich zorganizowanych z okazji dnia dziecka

Na zdjęciu uczestnik zawodów Łukasz Chodor, za-
raz po wyłowieniu ryby

Na zdjęciu zwycięzca zawodów - Nikodem Kałużny

PIASEK, ŻWIR,   
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM  
DO KLIENTA
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Bielas  Redakcja „WBREW”: Natalia Daczkowska, Aleksandra Daćkowska, Piotr Jasiek, Sylwia Jeziorska, Katarzyna Kozieł, Aleksandra Laszkiewicz, Paulina 
Majdzińska, Kinga Piwowarczyk, Monika Romasłowska

Uroczyste zakończenie nauki w ostatnich klasach 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej
14 czerwca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica odbyło się uroczyste zakończenie nauki w ostatnich klasach 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej – III M, III E, II M/K i II E/F.

Prowadzący apel Kuba Gradus tak powitał absolwentów: 
„Ostatni szkolny dzień, ostatnie spotkanie z przyjaciółmi, 
ostatnia uroczystość wspólnie przeżywana w murach tej szko-
ły. Szkoły, którą każdy z Was współtworzył i sprawiał, że jest 
ona właśnie taka, a nie inna. Każdy z Was zostawia tu kawek 
siebie, swoje przyjaźnie i sympatie, marzenia i tęsknoty, radość 
sukcesów i gorycz porażek. Te przeżycia pamięta się długo i 
wraca do tych lat często. Czas jednak płynie, mijają lata, poja-
wiają się inni ludzie, inne przeżycia i nowe problemy, z który-
mi trzeba się mierzyć.” Pan dyrektor Stefan Sitkowski wygłosił 
przemówienie, w którym życzył absolwentom wszystkiego do-
brego. Tradycyjnie wręczono nagrody:

Nagrody za bardzo dobre i dobre wyniki w nauce otrzy-
mali uczniowie:

Adam Wojciechowski i Mateusz Przybylski z klasy III M
Anna Jastrząbek z klasy II E/F

Paweł Paterek  z klasy II M/K
Natalia Tobolska i Adrian Woźniak z klasy III E
Nagrody za godne reprezentowanie szkoły w zawodach 

sportowych otrzymali: 
Adrian Woźniak 
Adrian Rybak 
Wyróżnienie za bardzo dobre podejście do zajęć prak-

tycznych otrzymał uczeń klasy III M Kazimierz Olender.
Nagrodę od Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w 

Nowogardzie otrzymał  Adrian Woźniak, który może po-
chwalić się bardzo dobrymi osiągnięciami w nauce. 

W dalszej części apelu absolwenci otrzymali świadectwa 
ukończenia szkoły oraz wpisali się do księgi pamiątkowej. 
Po zakończeniu uroczystości wszyscy rozeszli się do klas, aby 
ostatni raz spędzić czas w swoim gronie. 

Drodzy absolwenci, przed Wami nowy rozdział w życiu – 

dorosłość. Życzymy Wam wszystkiego dobrego, spełnienia 
marzeń, ale przede wszystkim odnalezienia swojej własnej 
drogi, którą będziecie konsekwentnie podążać. 

Kuba Gradus rozpoczyna uroczystość

Klasa  II E/F – wychowawca Pani Małgorzata KonopkaKlasa III E – wychowawca Pani Anna Pikuła-Bielska

Klasa III M – wychowawca  Pan Jarosław Chudyk

Adrian Woźniak otrzymuje nagrodę z rąk Pani Barbary 
Morcinek przedstawicielki Cechu Rzemieślników i Przed-
siębiorców w Nowogardzie 

Natalia Tobolska i Adrian Woźniak z klasy III E otrzymują 
nagrodę

Nagrodzony Paweł Paterek z klasy II M/K

Anna Jastrząbek otrzymuje wyróżnienie od wychowawcy 
i dyrektora

Nagrodzeni Adam Wojciechowski i Mateusz Przybylski z 
klasy III M

Klasa II M/K – Pani Monika Szagańska
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Morfeusz - 91 577 66 85

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych    - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól
ul. Zielona 2  - 666 135 133

SKUP ZBOżA  
W REDLE

żyto, pszenżyto
szybka płatność

tel. 603 055 292

Promocyjne  
zestawy obiadowe 12 zł

WTOREK 18.06
Zupa szczawiowa
Kotlet schabowy panierowany, 
ziemniaki, surówka
ŚRODA 19.06
Botwinka
Kopytka z młodą kapustą
CZWARTEK 20.06
Zupa fasolowa
Kotlety pożarskie, ziemniaki, 
surówka
PIĄTEK 21.06
Zupa jarzynowa
Penne ze szpinakiem w sosie 
śmietanowym

tel. 91 392 24 24

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

PRACA zbiór 
truskawek w Dąbrowie

Duże owoce, łatwy zbiór  
z szypułką. Wysokie zarobki

Tel. 510 730 398, 507 022 191

Dla Pań i Dla Panów
DLA PANÓW Profilaktyka Raka Prostaty

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej Zdrowie organi-
zuje kolejną już edycję programu „Profilaktyka Raka Prostaty” 
dla mężczyzn powyżej 40 roku życia. Badania odbędą się 29 
czerwca 2013r.w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Rejono-
wym w Nowogardzie.W zakres badania wchodzą: badanie krwi 
PSA oraz badanie lekarskie.

Szczegółowe informacje( termin badania krwi i godz badania 
lekarskiego podczas rejestracji Samodzielny Publiczny Szpi-
tal Rejonowy w Nowogardzie 91 39 21 356 wew. do  Fundacji‚ 
Zdrowie” 122 do godz 15-ej, lub u Lidii Bogus tel.505393636.

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 20zł.
PAMIĘTAJ TY TEŻ MUSISZ DBAĆ O ZDROWIE.
                                                                   

DLA PAŃ „PROFILAKTYKA RAKA PIERSI”
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ 

z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” dnia 

06 lipca 2013r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne 
do NZOZ Medical Care CRiDO

Szczecin Zdroje.
Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publicz-

ny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.00 tel.91 
3921356, oraz u Lidii Bogus tel.505393636 po godz.14-ej.

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam prezes Fundacji Lidia Bogus

Zapraszamy Panie rocznik 1963, ponieważ w tym roku po raz 
pierwszy nabyły uprawnienia do bezpłatnych badań mammo-
graficznych finansowanych z NFZ

Układanie polbruku 
• Układanie polbruku od 20 zł/m2

• Kamienia i kostki graniowej od 28 zł/m2

• Obrzeży i krawężników
Prace wykonywane solidnie, 

fachowo i tanio. 
Tel. 669 589 963

Zarząd Koła PZW Tęczak informuje, 
że dnia 30.VI.2013 r. organizuje

wycieczkę dla dzieci i młodzieży, 
do Parku Wolińskiego,

których rodzice lub dziadkowie są członkami naszego 
koła. Zbiórka uczestników na Placu Wolności od 

8-8.30 30.VI. Powrót ok. 15.00. Zapisy sklep „Tęczak” 
ul. Waryńskiego 12 do dnia 20.VI.2013 r. Możliwość 
uczestnictwa opiekuna dziecka. Wpisowe 5 zł/osobę. 

Proponujemy zabrać suchy prowiant. 
Liczba uczestników ograniczona.

Zapraszamy. Zarząd Koła Tęczak

Plantacja borówki w Siwkowicach

ZATRUDNI  
ZBIERACZY

zapisy w terminie
od 1 - 10 VII 2013 r.

tel. 515 144 186

Kancelaria  
PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077
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NIERUCHOMOŚCI

• Studio reklamy Vizart wynajmę 
pow. reklamową 6,5x3m w No-
wogardzie przy ul. Warszawskiej 
11 od 13.06. tel. 605 522 340

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. 
Piłsudskiego 2a. 602 350 301

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 3. 
604 284 597

• Kupię mieszkanie bezczynszo-
we/ niskoczynszowe, min 3po-
kojowe, 60-80m 791443026

• Sprzedam ładne mieszkanie, 2 
pokojowe na parterze, 58m kw. 
na ulicy Racibora I 4  w Nowo-
gardzie. Tel. 783 570 060

• Do wynajęcia lokal handlowy. – 
660143840 

• Sprzedam działkę budowlaną 
o pow. 1138 m2 w Żdżarach – 
3km od Goleniowa + projekt, 
prąd na działce. Cena 59 tys. zł. 
Tel. 608 673 811

• Sprzedam mieszkanie bezczyn-
szowe 62 m2 z zabudowaniami 
i działką 600 655 365

• Sprzedam mieszkanie w No-
wogardzie i Dobrej, tel. 91-
3910010, 607607814

• KUPIĘ ZA GOTÓWKĘ OBCIĄŻO-
NE NIERUCHOMOŚCI tel. 508 
312 261

• DOMY NA WSI – GRUNTY, GO-
SPODARSTWA

• SPRZEDAJEMY, KUPUJEMY. 
TEL. 660 206 833

• Sprzedam część domu o pow. 
90 m2 z udziałem w 2/3 działki 
o pow. 0,25 ha z budynkami go-
spodarczymi w Strzelewie. Cena 
85 tys. zł. Tel. 503 126 505

• Sprzedam nowy sklep na ulicy 
Racibora. tel. 783 570 060, 695 
264 594

• Działkę siedliskową wraz z bu-
dynkiem gospodarczym na wsi 
sprzedam. +48 606 276 773

• SPRZEDAM mieszkanie własno-
ściowe 3 pokoje + działka +ga-
raż. Tel. 605856553,9139503246.

• Sprzedam mieszkanie bezczyn-
szowe, 2 pokojowe w Nowogar-
dzie tel. 695 264 594

• Działki budowlane od 12-16 ar. 
Kościuszki. 602 267 382

• Sprzedam działkę ogrodową 
nad jeziorem. 605 889 845

• Sprzedam działkę pod budowę 
w Wojcieszynie. Tel. 604 930 642

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we na parterze. 600 436 364

• Sprzedam kawalerkę 36 m kw. i 
mieszkanie 4-pokojowe 110 m 
kw. 608 817 214.

• Wynajmę mieszkanie czteropo-
kojowe w Nowogardzie, na par-
terze. Kontakt: 605 315 304. 

• Wynajmę mieszkanie 
726 120 558

• Sprzedam mieszkanie lokator-
skie, tel. 504218572 

• Wynajmę mieszkanie 2 poko-
jowe  w Nowogardzie na ulicy 
Racibora I 4. tel. 3925552, kom. 
783 570 056

• Do wynajęcia kawalerka w Cen-
trum miasta. 694 786 400

• Wydzierżawię lokal w Przychod-
ni Nowogard ul. Kościuszki 36 
na gabinet dentystyczny. Tel 
600 959 932; 600 931 083

• Wydzierżawię lokale w Przy-
chodni ul. Kościuszki 36 tel. 
600 959 932; 600 931 083

• Kupię mieszkania od 65 do 80 
m2 w Nowogardzie, do II p. Tel. 
609 047 264

• Sprzedam mieszkanie 32 m 
kw. na ul. Kowalskiej 1D, 1 pię-
tro z piwnicą z ogólnodostęp-
nym parkingiem, do remontu, 
kontakt: 609 023 745 od 16-19. 
Cena 78 000 zł, do negocjacji.

• Sprzedam kiosk na targowisku 
513 937 970

• SPRZEDAM - bardzo tanio dział-
ki pod budowę ul: Asnyka. Tel: 
513045188. 

• Sprzedam lub wynajmę kiosk 
na targowisku. Opłata + 150 
zł.Tel;512633610.

• Sprzedam lub zamienię na dom 
jednorodzinny dwa mieszkania 
w Nowogardzie (2 i 3 pokojowe) 
Tel. 605 080 310; zdjęcia dostęp-
ne pod: www.tnij.org/vp79

• \Wynajmę mieszkanie 2 pokojo-
we w Nowogardzie na ulicy Ra-
cibora I 4. tel. 913925552, kom. 
783 570 056

• Do wynajęcia pawilon handlo-
wy w Goleniowie na Ryneczku 
przy ul. Zielona Droga 59. Tel. 
605 522 340 od zaraz

• Wynajmę lokal na działalność 
gospodarczą. visa&vis szpitala. 
Tel:887467309.

• Kawalerka I piętro do wynaję-
cia. 509 411 788

• Wynajmę mieszkanie/kawaler-
ka 800 zł + media. 693 869 595

• Sprzedam kawalerkę 37 m2 
(raty bez banku). 603 869 595

• Sprzedam bar „Haga” 
510 243 843

• Sprzedam kawalerkę 18 m2. Tel. 
533 225 152 po 17.00

• Wynajmę miejsce pod kancela-
rie, gabinety lekarskie bądź inną 
instytucję w cichej i spokojnej 
dzielnicy wraz z miejscem par-
kingowym. Powierzchnia od 50 
do 100 m2 w zależności od po-
trzeb. Zainteresowanych proszę 
o kontakt 509 530 906

• Sprzedam mieszkanie w Cen-
trum Ip. 63 m2. Tel. 530 786 880 
po 15.00

• Sprzedam garaż przy ul; Zamko-
wej.Tel;695400600.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we przy ul: Zamkowej z garażem 
murowanym.Tel;607804921.

• SPRZEDAM LUB ZAMIENIĘ DOM 
NOWOGAD.TEL;535267619.

• Sprzedam parter domu 110 m2. 
Podpiwniczony, garaż i podwór-
ko. 600 809 312; 604 903 853

• Sprzedam mieszkanie 4 poko-
jowe parter ul; Poniatowskiego 
27/14 .Tel;503512170.

• DOMEK - do wynajęcia 
.Tel;607289286.

• Wynajmę mieszkanie trzy-
pokojowe ul. Boh. Warsza-
wy. Cena 1000 zł + media. Tel. 
661 234 101

• Sprzedam kawalerkę przy ul. 
700 Lecia. 660  143  115; 91 39 
21 719

• Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe + garaż ok. Kołobrzegu. 
886 594 507

• Sprzedam działkę budowla-
ną 0,30 ar. w Nowogardzie. 
693 850 197

• Sprzedam działkę pod lasem 
w Nowogardzie ok. 0,8 ha. 
693 850 197

• Warsztat stolarski z wypo-
sażeniem do wynajęcia. Tel. 
605 336 228

• WYNAJMĘ - mieszkanie bez-
czynszowe 37 m2 , centrum, II 
piętro , możliwość piwnicy i ga-
rażu cena 650 zł + opłaty / ogrze-
wanie w cenie / Tel;501549818. 

• DO wynajęcia pomieszcze-
nia handlowe 150 m2. Tel. 
609 245 816

• Sprzedam lub wynajmę działkę. 
609 245 816 

• Mieszkanie dwupokojowe z 
piwnicą kupię. 91 39 22  275; 
662 721 808

• Szukam pokoju dla dwóch 
osób z osobnym wejściem. 
727 398 559

• Sprzedam mieszkanie 2 pokoje 
44 m2 I piętro Tel. 660 273 481

• Wynajmę mieszkanie dwupo-
kojowe. 731 015 921

• Wynajmę mieszkanie 3 po-
koje , kuchnia , łazienka . 
Tel;602474266.

• Wynajmę mieszkanie. Tel: 
726120558. Dzwonić po 20.

• Wynajmę mieszkanie 1 pokojo-
we. Tel;518483194. 

• DO wynajęcia lokal 20 m 2 , cen-
trum , na działalność usługową.
Tel;508105332.

• Do wynajęcia kiosk ruchu. 
793 908 098

• SPRZEDAM - ½ domu do remon-
tu .Działka 600 m 2 + budynek 
gospodarczy. Tel : 506262406.

• SPRZEDAM - dom na dział-
ce 1 ha. W okolicy Nowogardu 
.Tel:694582212.

• KUPIĘ - mieszkanie M – 4 oko-
lice osiedle Gryfitowo .Bez po-
średników . Tel:665955768.

• MIESZKANIE - do wynaję-
cia częściowo umeblowane 
.Tel;601724492.

• KUPIĘ - mieszkanie własnościo-
we nadające się do zamieszka-

nia bez większego remontu w 
Nowogardzie do 110 tyś zł. Bez 
pośredników . Tel; 606919555 .

• Posiadam mieszkanie 2 po-
kojowe do wynajęcia 
.Tel;606857196.

 MOTORYZACJA

• Sprzedam silnik 1,6 Diesel, 
skrzynia biegów do Audi 80. 
Tel;781785751.

• Sprzedam komplet opon 
letnich z felgami – Kleber 
185x65xR14, stan idealny, 
727 569 687.

• Sprzedam samochód GOLF 5 
drzwiowe, szyberdach , hak, za-
dbany, garażowany. Nowogard. 
Tel; 512633610.

• Sprzedam Renault 19 Sedan rok 
prok. 1992/1993 poj. 1,8 benzy-
na, centr. Zamek + elektr. luster-
ka i przednie szyby. Ważne OC + 
przegląd. 606 550 666 

• Sprzedam, wynajmę dom No-
wogard 110 m2 + garaż. 00 
49 172 5669 042

• Sprzedam Hondę motorower 
zarejestrowany na 49 cm3, silnik 
125, ścigacz. 665 836 888

• Ford Transit 2,5 diesel zare-
jestrowany sprzedam. 607 
647 814

• SPRZEDAM OPEL ASTRA 
.Poj.1,6 plus LPG Rok 2001 . 
Stan b. dobry .Kolor srebrny. 
Tel:604390356.

• Sprzedam Renault Megane 
rok prod. 1996 poj. 1,6 benzy-
na, przebieg. 184 tys. km cena 
3500 zł, drugi właściciel Tel. 
663 953 462

• Mitsubishi Pajero 3,2 Diesel 2000 
r. cena 15 tyś.Tel;665544518.

•  SPRZEDAM - Simsona do małe-
go remontu .Tel;724860287.

ROLNICTWO

• Sprzedam zboże, grykę, łubin, 
słomę i siano. 502 853 573

• Sprzedam słomę w snop-
kach cena 2,20 zł/ snopek. Tel. 
782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL. 783678070

• Kupię łubin, tel. 668 434 849

• Sprzedam siano w kostkach ma-
łych. 500 835 336

• JAJA LĘGOWE KUR ZIELONO-
NÓżEK KUROPATWIANYCH. 
TEL; 913920307.

• KOSZENIE MULCZOWANIE ŁĄK 
, BELOWANIE SŁOMY , SIANA.
TEL;608013995.

• SPRZEDAM C – 360. 
Tel;609480049.

• Sprzedam żyto 2,5 t. 500 zł/t, 
Błądkowo. Tel. 665 785 731 

• Kopaczkę dwurzędową do 
ziemniaków w dobrym stanie 
sprzedam, Korytowo 8.

• Sprzedam cieliczkę. 699 975 834

• Sprzedam prosiaki ok. Golenio-
wa. 602 536 366

• Sprzedam tylny most z kołami, 
skrzynię biegów do ciągnika Ur-
sus C-330, opryskiwacz sadow-
niczy 400 l. cena do uzgodnie-
nia. 510 727 667

• Sprzedam 2 cielaki , 2 jałówki. 
Żabówko 18 .Tel;605092517.

• SPRZEDAM - 4 koła do przycze-
py Z – 47 , i do ciągnika C- 360 
skrzynię biegów i podnośnik . 
Tel; 669823464.

• Prasowanie bali 1.20m. Tel. 
513 941 882

• SPRZEDAM SŁOMĘ . 
Tel:600335184.

• SPRZEDAM KACZKI - TEL; 
782429405 , 913950140.

• SPRZEDAM - agregat uprawo-
wo-siewny 3 m. Tel;505056886.

USŁUGI

• Firma Usługowa „Zielona”. Wy-
najem sal na: konferencje, ze-
brania, szkolenia. Tel. 91 39 
26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROB-
NE NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA 
RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 
22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. Zie-
lona 3. 91 39 20 714

• Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695  085 
470; 91 39 72 575

• AGENCJA REKLAMWA VIZART 
- oprawianie prac - w 2 minu-
ty., bindowanie, wydruki A3-A4 
kolor, ksero A3-A4 - kolor, la-
minowanie A3-A4. Tylko u nas 
największy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. 
innych. Wydruki, Ksero, także 
kolor. Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 
700 Lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim). tel 605 522 340. 

• Usługi koparko- ładowarką 
Nowogard. 514172446 

• Nauka j. niemieckiego i angiel-
skiego. Szkoła Języków Obcych 
„GERMANIC” Tel. 607  545  991, 
www.niemieckinowogard.pl

• Fast – Driver, tanie usługi 
transportowe tel. 721 230 990

• Remonty mieszkań w środku i 
na zewnątrz - 794 115 153 

• DUR - DACH pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141

• Dachy, docieplenia. 785 562 104
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REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E;  
12:25E;   13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E;  
11:55E;  14:00E;  15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL.   607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIąTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

 ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW z Nowogardu do:

SZCZECIN Główny
5:37 (D), 6:33 (1), 7:55, 10:32 (D), 12:28 (2), 15:10 (3), 17:33, 18:35
Pociągi jadące do Szczecina w godz.: 7:55, 15:10 i 18:35,  

    jadą przez Port Lotniczy w Goleniowie

KOŁOBRZEG
7:54 (1), 10:02 (2), 12:33, 14:35 (D), 16:01, 18:37 (3), 21:09

LEGENDA;
D -  w dni robocze (od poniedziałku do piątku)
 1 –  od poniedziałku do soboty
 2 -  w soboty, niedziele i święta
 3 -  oprócz soboty

SKŁAD 
DREWNA 

BUDOWLANEGO 

KULICE 2A
więźba dachowa, 

krawędziaki, deska, 
łata, kontrłata

Cena producenta
Tel. 726 169 098

ZAPRASZAM

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2,4,6); 9:10(1,3,5,7); 10:05(A); 10:30(A,7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A,7); 14:05(A); 14:20(A,7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A,7); 16:50(A); 17:50(A,7); 18:20(A,7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A,7); 9,00(7,R); 9:25(A); 10:05(A,7); 10:40(A,7); 
11:40(A); 11:55(A,7); 12:20(A,7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A,7,R); 14:20(7); 14:30(1,3,5,7); 
14:35(2,4,6); 14:45(A,7); 15:15(A,7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A,7); 18:05(A,7,R); 19:05(A,7); 
19:25(A,7); 19:40(A,7); 20:15(A,7),
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A,7); 9:45(7,R); 10:10(A); 10:50(A,7); 
11:29(A,7); 12:26(A); 12:41(A,7); 13:05(A,7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A,7,R); 15:05(7); 
15:15(1,3,5,7); 15:20(2,4,6); 15:30(A,7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A,7); 18:50(A,7,R); 
19:50(A,7); 20:10(A,7); 20:35(A,7); 21:00(A,7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD
Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piąt-
ku oprócz świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świę-
tami; 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, 
czwartki, soboty oprócz świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz 
świąt; R – kurs do Reska

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

Poszukujemy  
pracowników 

do pracy na plantacji wierzby 
w Węgorzycach/k.Osiny

 Tel: 601 99 40 30
• Docieplanie budynków, malo-

wanie, szpachlowanie, glazura, 
hydraulika, regipsy, adaptacja 
poddaszy, tel. 600 626268

• TANIE SPRZĄTANIE biur, do-
mów, mieszkań, osiedli, mycie 
okien, porządki w ogrodzie tel. 
721 230 990

• Ocieplenie, remonty i dachy, tel. 
692 562 306

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sawic-
ki, ul. Kazimierza Wielkiego 7, 
tel.913920737 

• Wesela, komunie bryczką. 
793 908 098

• Nauka jazdy konnej. 
793 908 098

• Remonty mieszkań, szpachlo-
wanie, malowanie. 880 690 659

• REMONTY NA KAŻDĄ KIESZEŃ. 
TEL. 609715839.

• Dachy – klinkier. 796 101 370

• Naprawa ciągników: Ursus i 
MT2 tel. 661 518 192

• Szpachlowanie, malowanie, 
panele, wymiana instalacji. 
789 146 025

• REMONTY MIESZKAŃ. 
Tel;536887085.

• Usługi remontowo – budowla-
ne wykonam, daję gwarancję na 
wykonaną pracę. 608 364 330

• REMONTY, WYKOŃCZENIA, 
MONTAŻE. 504 568 051

• Remonty dachów, do-
cieplania budynków.
Tel:726169098,669587493.

• Glazura , terakota fachowo i so-
lidnie , wykończenia wnętrz 
pod klucz. Tel:607647515.

• WYPUSZCZANIE BIAŁYCH GOŁĘ-
BI NA ŚLUBACH I INNYCH URO-
CZYSTOŚCIACH. Tel; 660970408.

• Agent PZU, tel. 790 405 650

• Dachy, docieplenia, stropo-
docieplenia, obróbki blachar-
skie, podbitki. 609 752 854

• USŁUGI - remontowo - budow-
lane wykonam, daję gwaran-

cję na wykonaną pracę. Tel; 
608364330.

PRACA

• Przyjmę samodzielnego pra-
cownika do prac wykończenio-
wych. Tel. 888 603 612

• Zwrot podatku z pracy, rodzin-
ne, urlopowe, emerytalne – 
Niemcy, Holandia, Anglia, Irlan-
dia, Dania, Belgia, Austria, Wło-
chy, Norwegia, USA. Tel. 71 385 
20 18 lub 601 759 797

• Młoda mama zaopiekuje się 
Twoim dzieckiem. 661 196 022

• Wykonam tynki i glazurę. Tel. 
728 801 246

• Zatrudnię stolarza. 603 366 286

• Zatrudnię na ½ etatu do sklepu 
spożywczego. Tel;913921373.

• Zatrudnię ślusarza-spawacza 
od zaraz. Praca stała. Tel. 690 
435 929

• Rencistę, rencistkę, emeryta, 
emerytkę do baru przyjmę. 
601 753 817

• Zatrudnię pracownika hurtowni 
mięsa/wędlin – kierowca kat. B. 
91 39 22 144 

• Podejmę się prac domowych 
(także gotowania) i opieki na 
dzieckiem. 502 026 949 

• Przyjmę do pracy glazurni-
ka i do wykończenia wnętrz. 
662 125 370

• Praca w Niemczech, płytki. 00 
49 172 566 9042

• Zapraszamy do zbioru truska-
wek w Olchowie. 693 344 778

• EMERYT szuka pracy. Pra-
wo jazdy kategorii: B i T , oraz 
uprawnienia na wózki widło-
we. Wykonam prace hydrau-
liczne i elektromonterskie.Tel: 
785728672,607242193.

INNE

• Sprzedam drewno bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane - 
603 353 789

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, 
srebrna, 4 elementy: wzmacniacz, 
tuner przestrojony, korektor, deck 
szuflada, stan idealny, używa-
na sporadycznie, cena 780 zł do 
uzgodnienia. tel. 605 522 340.

• 43 / 44 - Sprzeda drewno, ga-
łęziówkę i zrębki opałowe. Tel 
509821040

• Drewno opałowe, kominko-
we, gałęziówka, sprzedam, tel. 
772 050 889

• PIECE GAZOWE c.o. wiszące z Nie-
miec firmy Vaillant wysoka ja-
kość do mieszkania, domu, skle-
pu, restauracji, zakładu fryzj. tylko 
ogrzewanie różne powierzchnie 
cena od 800zł montaż 300zł pie-
ce dwufunkcyjne cena od 1.000zł 
montaż 400zł gwarancja serwi-
sowa + roczne przeglądy kon-
trolne, naprawy oraz elektryczne 
przepływowe podgrzewacz wody 
użytkowej 18-21kw na prąd 380V 
cena od 200zł tel. 691 686 772

• Transformator spawalniczy 
380V (buczek); teownik hutni-
czy 30x30x6; szkło 3mm 60x130; 
kątownik 40x40 i kątownik 
45x45 sprzedam. 788  685  194; 
600 155 342

• Sprzedam kostkę granitową 4x6 
brązową 10 t. Tel. 607 690 741 

• SPRZEDAż - podbitki drewnia-
nej. TANIO. Tel:726169098.

• Sprzedam wełnę mineralną 150, 
tel. 504218572

• Kupię używany, drewniany 
ogrodowy domek dla dzieci. 
602 630 016

• S K U P P I Ł - niesprawnych, za-
tartych Stihl, Husqvarna cena 
100 zł. – 721668245 

• SPRZEDAM DREWNO OPAŁOWE I 
KOMINKOWE. Tel;667788820.

• ODDAM GRUZ.Tel;603259309.

• Sprzedam : tarcica budowla-
na modrzew sezonowana 4 lata 
, słupki ogrodzeniowe modrzew 
sezonowane .Tel;668298084.

• Sprzedam narożnik pokojowy i 
meble młodzieżowy. 662 272 857

• Sprzedam akwarium 30 l razem z 
podstawą Tel. 726 280 768

• SPRZEDAM WÓZEK DZIECIĘCY - 
wielofunkcyjny X – LANDER XA / 
gondola + spacerówka /.Cena 600 
zł. Tel; 725820717.

• SPRZEDAM - kosiarki spalinowe 
używane .Tel;783622496.

• ODDAM 2 PSY RASY MIESZANEJ 
.Tel;506765220.

• Zaginęły - 2 suczki Cocker Spaniel 
angielskie. Czarno białe .Bardzo 
proszę o kontakt. Tel;665544518.

• Oddam w dobre ręce 6 tyg. kot-
ka - rudo-biały. tel. 694 325 433
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt samochodowy
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Finanse - 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Zawiadamiamy, 
że w Nowogardzie 

rozpoczęła działalność 

Kancelaria 
Radców 

Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca 
Prawny Radosław Górski oraz Radca  
Prawny Paweł Iwan. Kancelaria mieści 
się przy 
Pl. Wolności 9, budynek dawnego 
hotelu „Cisy”, pokój nr 8 (parter). 

Telefony do Kancelarii: 
788-802-101, 694-403-733

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

ZAPRASZAMY
na

specjalistyczne 
badanie wzroku

środy i piątki 

25 czerwca 2013 r.
wtorek od 10.30 - 12.00
 udzielane będą bezpłatne porady 

prawne  w redakcji 
ul. Boh. Warszawy 7A

s. 2 s. 10, 11s. 4

ul. Boh. Warszawy 4b
Nowogard

tel. 532 512 703 

Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe 
leczenie stomatologiczne

Lekarz dentysta

Ewa Rosa

godz. przyjęć 
pn.-pt. 10.00 - 18.00

s. 4

 

ZAKŁAD USŁUG 
INSTALATORSTWA 
ELEKTRYCZNEGO  

 
Z IEL IŃSKI  GRZEGORZ 

TEL: 698-846-647 
 instalacje elektryczne 

domowe, przemysłowe 
 domofony, wideofony 
 alarmy, zabezpieczenia 

budynków 

ZIELONE 
PRZEDSZKOLE

OGŁASZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2012/2013
DZIECI W WIEKU OD 2,5 DO 6 LAT

Informacje i zapisy pod nr tel. 91 39 26 691
lub na stronie www.przedszkole.zielona11.pl

INFORMATYCZNO-JĘZYKOWE
Ogłasza nabór na rok szkolny 2013/2014

dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat

13

Czytaj s. 3

ul. Młynarska 7d
tel. 605 295 835

zapraszamy  od pn.-pt.  9.00-18.00  •  sb. 9.00-15.00

Samochody 
osobowe, dostawcze, terenowe,

Maszyny budowlane, rolnicze

Pranie tapicerki
Pranie dywanów

Nowogard 

TIR

Nowo otwarta

Wypożyczalnia 
sprzętu wodnego 
rowerki wodne, kajaki, łódki

tel. 882 041 621

Szczecin, Stargard, Goleniów teraz NOWOGARD
Obsługujemy duże firmy produkcyjne, usługowe, handlowe 

jak również jednoosobowe podmioty gospodarcze
• Profesjonalna obsługa księgowa, kadrowa, ZUS
• Doradztwo 
• Odbiór dokumentów od klienta, praca zdalna lub w siedzibie klienta

Certyfikat Ministra Finansów: 33693/2009

Pierwszy miesiąc gratis                   Tel. 739 070 001

„Przykro 
nam,

 nie ma 
mieszkań” 

- debata

20 lat posługi 
ks. Marka 

Siedleckiego

Znaleziono 
zwłoki 

bezdomnego

Prywatne Policealne Studium Zawodowe
ul. 3 Maja 22, Nowogard, tel. 91 392 21 81

Nabór 2013

 nabór na kierunki
    * technik BHP (3 semestry)
    * technik administracji (4 semestry)
 czesne 70 zl miesięcznie
 bez wpisowego i opłat za okres wakacji
 zajecia w piątki popołudniu i soboty (co 2 tygodnie)
                            Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej

Wydział Edukacji, 
Zdrowia, Kultury  

i Sportu  
w Nowogardzie 

Kolejna sesja nadzwyczajna

Jak słoń w składzie porcelany? 

M. Zarębska 
-Kulesza  
odpowiada  
St. Jakubczak
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W obiektywie DN

ul. 700 Lecia 17a nad sklepem
„Słowik”

9,99zł

wa usłyszałem w tej sprawie pod-
czas wizyty w Świerczewie.  Wi-
dok padniętej krowy  rzeczywi-
ście makabryczny.  Niezwłocznie 
udaliśmy się do gospodarza za-
rządzającego gospodarstwem, ale 
nie zastaliśmy go - „Niestety szefa 
nie ma. Obecnie jest na spotkaniu 
i kontakt jest z nim niemożliwy” 
- powiedziała jedna z pracownic, 
która była w  biurze gospodar-
stwa. Mamy nadzieję, że gospo-
darz szybko usunie martwe  zwie-
rzę, które stwarza realne zagroże-
nie epidemiologiczne, szczegól-
nie w taką upalną pogodę. 

Niecodzienny widok mieli w środę (19 czerwca) mieszkańcy i prze-
chodnie przy ul. Wojska Polskiego. Łabędź, którego naturalnym środo-
wiskiem jest jezioro, postanowił sobie zrobić przechadzkę po mieście. 
Być może ptak spieszył się na autobus miejski, ale jak widać na zdjęciu, 
ten „uciekł mu sprzed dzioba”...

W  miniony wtorek władze powiatu przekazały oficjalnie plac budo-
wy firmie PRD Pol - Dróg SA z Nowogardu, która wygrała przetarg na 
modernizację drogi na odcinku od Miętna (przez wieś) do krzyżówki 
przy byłej rozlewni mleka (rozjazd na Orzechowo, Truskolas, Glicko). 
Inwestycja będzie kosztowała 2 mln 720 tys. zł – na tyle wycenił ją wy-
konawca. W tej chwili, jak poinformowano nas w PRD Pol – Dróg, trwa 
porządkowanie terenu przy pasie drogowym. Na zdjęciu wicestarosta 
Tomasz Kulinicz i przedstawiciele spółki PRD Pol-Dróg SA, w momen-
cie oficjalnego przekazywania budowy.  

Znaleziono
klucze

W dniu 17.06.2013r. do re-
dakcji DN zostały przyniesio-
ne klucze, które  znaleziono  
w okolicach ulicy Poniatow-
skiego. Charakterystycznym 
elementem jest doczepione 
bursztynowe serduszko, a tak-
że kieszonkowa  lampka.  Klu-
cze są do odebrania w redak-
cji DN. 

Okoliczności wyjaśnia prokuratura

Znaleziono zwłoki 
bezdomnego
W poniedziałek (17 czerwca) o godz. 7:00, przy ul. Zamkowej, ujawniono zwło-
ki 37 letniego mężczyzny z Nowogardu. Denatem okazał się Mirosław Ć., który 
od wielu lat był bezdomnym. Mieszkał na ogrodach działkowych. 

Z naszych informacji wyni-
ka, że ciało mężczyzny, które 
leżało w przydrożnych krza-
kach, zauważył najprawdopo-
dobniej jego współlokator. Na-
tychmiast powiadomił o tym 
fakcie policję. Patrol wezwał 
na miejsce lekarza. Ten stwier-
dził zgon. Okoliczności śmier-
ci mężczyzny bada Prokuratu-
ra Rejonowa w Goleniowie. 

Mirosław Ć. nie miał wła-
snego domu, który stracił po 
śmierci swojej matki. Mieszkał 
w jednej z altanek na ogrodach 
działkowych koło Zakładu 
Karnego. Nie jest tajemnicą, że 
mężczyzna był uzależniony od 
alkoholu. Od 2005 roku korzy-
stał z pomocy społecznej. Był 
lubiany wśród pracowników 
nowogardzkiego OPS. Był bar-
dzo sympatycznym i nieszkodli-
wym człowiekiem. Niestety, nie 
chciał podjąć walki z nałogiem, 
mimo moich osobistych próśb. 
Przykro nam, że tak zakończy-
ło się jego życie – mówi Tere-

sa Skibska, kierownik OPS w 
Nowogardzie. W czwartek (20 
czerwca) przeprowadzona zo-
stała sekcja zwłok 37 letniego 

mieszkańca Nowogardu. Pro-
tokół sekcji zwłok będzie goto-
wy za około miesiąc. 

KR

Ostatnie miejsce zamieszkania Mirosława Ć. według informacji miesz-
kańców osiedla z ulicy Zamkowej

Otrzymaliśmy sygnały  od mieszkańców Świerczewa, których bul-
wersuje, że w gospodarstwie rolno-handlowym prowadzonym przez 
Stanisława Ciechanowskiego, leży od paru dni padnięta krowa.  „Panie 
redaktorze, to jedna z najprawdopodobniej   dwóch martwych  krów. 
Pomóżcie nam, bo jest bardzo ciepło, krowa leży kilka dni” takie sło-
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntEr 
laptop

 serwis - komis

naprawiamy, 
sprzedajemy, 

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

PROMOCJA 
LETNIA

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport 
Sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

Ogrodzenia,
brukarstwo, 

ogrody, trawniki
www.trawnikizrolki.com.pl

tel. 669 342 893

Usługi opiekuńcze 
dla osób starszych 

i niepełnosprawnych zarówno 
w domu jak i poza domem. 

W ramach usług opiekuńczych
 w mojej asysście możliwość

skorzystania z :
 • samochodu osobowego
• załatwienia spraw mobilnych
• korzystanie z wózka 

inwalidzkiego lub chodzika

„Tutela”   Halina Przybyszewska
ul. Kochanowskiego 7, Nowogard

tel. 880 690 330

Kolejna sesja nadzwyczajna

Jak słoń w składzie porcelany? 
Przedwczoraj, ukazała się publicznie informacja, o „reorganizacji” w Urzędzie Miejskim. Zgodnie z jej treścią, likwidacji ulegnie Wy-
dział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu. Dotychczasowe obowiązki tego wydziału mają przejąć trzy inne wydziały, a dodatkowo ma 
powstać referat oświaty. Pracownicy wydziału edukacji otrzymali już wypowiedzenia. Informacja zszokowała wiele środowisk, nie tyl-
ko związanych z oświatą. 

Będzie sesja nadzwyczaj-
na....

Wczoraj, ok. godz. 9:00 w 
Urzędzie Miejskim Nowogard 
odbyło się spotkanie dyrekto-
rów szkół z dotychczasowym 
kierownikiem Wydziału Edu-
kacji, Marleną Marchewką. Ta 
poinformowała nauczycieli o 
zmianach w strukturze orga-
nizacyjnej UM Nowogard, a 
także o tym, że wszyscy pra-
cownicy jej wydziały dostali 
wypowiedzenia z pracy. Pani 
kierownik, oprócz tego, że po-
dziękowała za współpracę, nic 
więcej nie potrafiła powiedzieć 
na temat, ani powodów, ani 
szczegółów pomysłu burmi-
strza. 

Informacja ta zszokowała nie 
tylko osoby związane z oświa-
tą, ale także nowogardzkich 
radnych. Ci również nic nie 
wiedzą o sprawie. 

- Temat reorganizacji w Urzę-
dzie Miejskim, nie stanął ni-
gdy, ani na radzie, ani na komi-
sjach. Dziwi mnie to tym bar-
dziej, że taka zmiana, jak po-
dano to wczoraj, musi rodzić 
poważne konsekwencje, nie 
tylko dla realizacji przez gmi-
nę zadań ustawowych, ale tak-
że dla budżetu gminy. A to już 
jest  niewątpliwie kompetencja 
Rady Miejskiej- mówi Tomasz 
Szafran, szef klubu Wspólny 
Nowogard.

Podobnie myślą inni rad-
ni opozycji. Jak nas poinfor-

mował Marcin Nieradka, w 
imieniu sześciu radnych złożył 
wczoraj w biurze Rady wnio-
sek o zwołanie sesji w trybie 
nadzwyczajnym. 

Oto treść wniosku: 

Jak nie wiadomo o co cho-
dzi, to wiadomo....

Wszystko wskazuje na to, 
że burmistrz wcześniej plano-
wał jednak ograniczenie kom-

petencji Wydziału Oświaty. 
Na poprzedniej sesji poinfor-
mowano radnych, że obsługą 
i wypłatą stypendiów socjal-
nych, refundowanych przez 
administrację rządową, od 

września zajmować się będzie 
Ośrodek Pomocy Społecznej, 
a nie jak dotychczas zlikwi-
dowany wydział. Wtedy nikt 
jeszcze nie przypuszczał, że to 

tylko przykrywka do radykal-
nego posunięcia, zmierzające-
go do „wygaszenia” pracy tego 
wydziału i zwolnienia urzęd-
ników. Zastawiające są moty-
wy tej decyzji. Z powodu mil-
czenia urzędu, my również ich 
nie znamy. Możemy tylko się 
domyślać. Niestety tych po-
wodów nie widać w sposób 
oczywisty. Gdyby chodziło o 
oszczędności, to przecież wy-
starczy dokonać redukcji za-
trudnienia. Ale jak słyszymy, 
w miejsce likwidowanego wy-
działu, ma powstać referat 
oświaty – zapowiedziano już 
konkursy. Ponadto, rozpoczę-
ty proces zwalniania pracow-
ników, wiąże się z dodatkowy-
mi kosztami wynikającymi z 
Kodeksu Pracy (m.in. odpra-
wy, zaległe urlopy). Z drugiej 
strony, przeniesienie kompe-
tencji do innych wydziałów, 
spowoduje konieczność za-
trudnienia dodatkowych „rąk 
do pracy”. 

Nie jest możliwe obsłużenie 
tych zadań w ramach obecne-
go składu personalnego – mówi 
nasz anonimowy rozmówca, 
pracownik jednego z wydzia-
łów, któremu mają być dodane 
nowe zadania. 

 Cała ta sekwencja wyda-
rzeń potwierdza przypuszcze-
nia niektórych, że burmistrz, 
szykuje miejsca pracy dla swo-
ich. Co by się zresztą zgadzało 
z dotychczasową polityką za-

trudnienia prowadzoną przez 
R. Czaplę. 

„Słodka tajemnica” burmi-
strza...

Zdecydowana reakcja opo-
zycji pokazuje, że tym razem 
wdrożenie rewolucyjnego po-
mysłu w sposób arbitralny, nie 
pójdzie burmistrzowi tak ła-
two. Przewodniczący rady ma 
teraz 7 dni na zwołanie sesji 
nadzwyczajnej. Być może do 
tego czasu lub w trakcie se-
sji, szczegóły „słodkiej tajem-
nicy” burmistrza, ujrzą świa-
tło dzienne i poznamy powo-
dy majstrowania w delikatnej 
materii, jaką jest edukacja na-
szych dzieci.

Przypomnijmy, że corocz-
ny budżet oświaty wynosi ok. 
27 mln złotych, co stanowi 1/3 
gminnej kasy. W oświacie pra-
cuje grubo ponad 500 osób,  
dla wielu firm prywatnych, to 
szkoły są jednym z poważniej-
szych kontrahentów. Nadzór 
ze strony gminy, jako organu 
założycielskiego, obejmuje nie 
tylko kwestie finansowe, ale 
także organizacyjne i w pew-
nym zakresie dydaktyczne. 

MS, sm 
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„Przykro nam,  nie ma mieszkań” 

Głos w sprawie naszego tekstu 
Artykuł pt. „Przykro nam,  nie ma mieszkań”, opisujący naszą ocenę polityki mieszkaniowej prowadzonej od lat przez nowogardzkie władze, wywołał 
falę komentarzy. Jedni zgadzali się z tezami zawartymi w publikacji, inni zauważali dodatkowe aspekty sprawy i możliwości rozwiązania drażliwego 
społecznie problemu. Po publikacji dostarczono do nas również dwa materiały tekstowe. Jeden z nich, to komentarz autorstwa radnego Rafała Szpil-
kowskiego, drugi to zestawienie obrazujące historię korespondencji z gminą w sprawie inwestycji na Wojska Polskiego, przesłany przez Zarząd Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Cisy”. Dziś publikujemy materiał Rafała Szpilkowskiego,  w kolejnym wydaniu materiał otrzymany od Spółdzielni.

Z dużym zaciekawieniem prze-
czytałem ostatnio artykuł o bra-
ku mieszkań w Nowogardzie. 
Opis sytuacji związanej z brakiem 
mieszkań komunalnych dosko-
nale zobrazował stan istniejący. 
Chciałbym jednak odnieść się do 
zawartej w tekście oceny sprawy 
osiedla mieszkaniowego planowa-
nego przez S.M. Cisy do realizacji 
na terenie byłej masarni przy ul. 
Wojska Polskiego. 

Poczułem się zobowiązany do 
tej wypowiedzi przede wszystkim 
jako radny reprezentujący w na-
szym samorządzie m.in. miesz-
kańców ulic Wojska Polskiego i 
Monte Cassino, przy okazji zawo-
dowo związany z projektowaniem 
i zagospodarowaniem przestrzen-
nym.

Temat znany jest mi od pewne-
go czasu. Już kilku mieszkańców 
okolicy planowanej inwestycji, 
niezależnie od siebie, zwróciło się 
do mnie z tą sprawą. Otrzymałem 
kopię listy protestacyjnej z podpi-
sami około 70 osób. Zapoznałem 
się również z charakterystyką in-
westycji złożoną przez S.M. Cisy 
jako załącznik do wniosku o wa-
runki zabudowy oraz innymi do-
kumentami.

Z czysto ludzkiego punktu wi-
dzenia powiem szczerze, że nie 
dziwię się determinacji osób, któ-
re rozpoczęły protesty. Gdyby 
ktoś chciał w odległości 20 m od 
domu w którym mieszkam zbu-

dować kloca o wysokości 14 m i 
szerokości 55 m, w taki sposób, że 
stałby się on jedynym widokiem z 
okien pokoju dziennego, z tarasu 
i z ogrodu, to poruszyłbym nie-
bo i ziemię, aby do tego nie dopu-
ścić. W takim domu ani nie dało-
by się mieszkać, ani nie można by 
go było nikomu sprzedać.

Podzielam również argumen-
ty osób protestujących, które nie 
mieszkają bezpośrednio przy te-
renie byłej masarni. Jako archi-
tektowi także trudno jest mi za-
akceptować wizję 4-kondygnacyj-
nych bloków z płaskim dachem 
wbitych między historyczną zabu-
dowę ul. Wojska Polskiego, a jed-
norodzinną zabudowę ul. Monte 
Cassino. Spółdzielnia Cisy i autor 
koncepcji projektowej nie okaza-
li żadnego szacunku do przestrze-
ni otaczającej miejsce planowa-
nej inwestycji i do ludzi tą prze-
strzeń zamieszkujących. W pier-
wotnej koncepcji planowano bu-
dowę 2 bloków zawierających 40 
i 44 mieszkania „wzbogaconych” 
o 60 miejsc postojowych zgru-
powanych w centralnie położo-
ny parking. Założenie architekto-
niczne kompletnie nie dopasowa-
ne do funkcji i formy otaczającej 
zabudowy oraz do charakteru tej 
dzielnicy naszego miasta. To, że 
w latach 60 i 70 zabudowano tak 
całe centrum Nowogardu, w ża-
den sposób nie usprawiedliwia 
chęci budowania czegoś takiego w 
chwili obecnej.

W tym miejscu chciałbym po-
dziękować i pogratulować miesz-
kańcom działek sąsiadujących 
z byłą masarnią. Tylko oni jako 
strony postępowania administra-
cyjnego mieli zapewniony wgląd 
do dokumentacji związanej z 

wnioskiem o wydanie warunków 
zabudowy. Dzięki temu, że wni-
kliwie zapoznali się ze sprawą, że 
zmobilizowali swoich sąsiadów, że 
rozpoczęli akcję zbierania podpi-
sów pod protestem, możemy cie-
szyć się z tego, że przy ul. Wojska 
Polskiego nie powstanie kolejne w 
naszym mieście blokowisko. Za-
sługa w tym również wszystkich 
osób, które wzięły udział w działa-
niach wokół tej sprawy, zwłaszcza 
tych, które były obecne na spotka-
niu w NDK. 

Ta zdecydowana postawa pro-
testujących skłoniła inwestora do  
złożenia w UM zmienionej kon-
cepcji, w której  rozbito zabudowę 
na 5 mniejszej długości budyn-
ków i wprowadzono dachy dwu-
spadowe o nachyleniu 40 stopni. 
Jednocześnie zwiększono jednak 
wysokość obiektów, która miała 
wynieść 15,5 m od terenu do kale-
nicy (najwyższej krawędzi dachu). 

Na początku kwietnia Bur-
mistrz Nowogardu wydał decy-
zję o warunkach zabudowy. W jej 
części tekstowej wskazano m.in., 
że budynki mogą mieć 3 kondy-
gnacje nadziemne i maksymalną 
wysokość od terenu do kalenicy 
11,5 m. Jednak w dziwny sposób 
obligatoryjny załącznik graficzny 
do decyzji (mapę z wytyczonymi 
obowiązującymi liniami zabudo-
wy) Urząd Miejski przekazał je-
dynie spółdzielni. Te linie są wy-
jątkowo ważne, gdyż pokazują, 
jak budynki mogą zostać ustawio-
ne na działce. Gdy nie ma załącz-
nika, to nie wiadomo, jak daleko 
nowe obiekty staną od istnieją-
cych domów. Skoro jedna strona 
postępowania mapę z liniami za-
budowy otrzymuje, a pozostałym 
stronom się tego prawa odmawia, 

to wtedy powstają podejrzenia, że 
coś nie do końca jest w porządku. 
Mieszkańcy działek sąsiadujących 
z terenem inwestycji skorzystali 
zatem z przysługującego im pra-
wa do odwołania się od decyzji do 
Samorządowego Kolegium Od-
woławczego. Oprócz tego wska-
zali, że na działkach sąsiadujących 
z terenem inwestycji znajdują się 
wyłącznie budynki jednorodzin-
ne składające się z parteru i pod-
dasza. Zatem nie ma podstaw do 
dopuszczenia tak wysokiej zabu-
dowy wielorodzinnej. Odwołanie 
złożono w połowie maja, Do tej 
pory nie ma na nie odpowiedzi.

Wracając do treści artykułu o 
sytuacji mieszkaniowej, nie zga-
dzam się z ogólnym wydźwię-
kiem tej części tekstu, która suge-
ruje, że protest grupy mieszkań-
ców walczących o swoje prawa 
nie ma żadnego znaczenia, a za-
daniem administracji jest wyłącz-
nie umożliwienie budowy osiedla 
bloków wielorodzinnych.

Świadome i aktywne społeczeń-
stwo jest podstawą dobrego funk-
cjonowania gminy i jej władzy sa-
morządowej. A spory społeczne 
są nieodłączną częścią demokra-
tycznego ustroju. Powinno się je 
rozwiązywać na drodze negocjacji 
i mediacji przez użycie argumen-
tów i szukanie kompromisu. 

Ja osobiście staję po stronie pro-
testujących mieszkańców. W peł-
ni uprawniony sposób bronią oni 
walorów przestrzeni, która otacza 
ich miejsce życia. Ich postawa po-
winna być wskazówką dla wszyst-
kich. Niejednokrotnie miałem 
kontakt z osobami, które po cza-
sie bardzo żałowały, że nie skorzy-
stały z prawa do wypowiedzi czy 
to w procesie opracowania pla-

nów miejscowych, czy też pod-
czas wznawiania granic działek, 
czy wydawania warunków zabu-
dowy lub pozwolenia na budo-
wę. Pewne działania w przestrze-
ni są nieodwracalne, więc każdy 
z nas otrzymując zawiadomienie 
o wszczęciu postępowania w są-
siedztwie swojej nieruchomości 
powinien włączyć tryb aktywno-
ści i dokładnie interesować się te-
matem.

Jeżeli chodzi zaś o drugą stro-
nę, to współczuję zarządowi S.M. 
„Cisy”, który działając w dobrej 
wierze nie przewidział chyba 
możliwych komplikacji. Zawsze 
doradzam znajomym i klientom, 
że zakup nieruchomości powinien 
być poprzedzony wnikliwą anali-
zą możliwości jej zabudowy i po-
tencjału inwestycyjnego. Warun-
ki zabudowy można otrzymać nie 
będąc właścicielem działki. Gdy 
przystępuje się do tego po zakupie 
nieruchomości, zawsze mogą po-
jawić się kłopoty i rozczarowania.

W chwili obecnej wszystko jest 
w rękach Samorządowego Kole-
gium Odwoławczego. Prawdopo-
dobnie zwróci ono decyzję o wa-
runkach zabudowy do ponowne-
go rozpatrzenia. Być może stwo-
rzy to możliwość, aby Spółdziel-
nia „Cisy” podjęła rzeczywistą 
próbę debaty z mieszkańcami ul. 
Monte Cassino i Wojska Polskiego 
na partnerskich zasadach. Może 
uelastycznienie jej zamiarów in-
westycyjnych oraz zmiana sposo-
bu rozmieszczenia  i gabarytów 
budynków spowoduje, iż pojawi 
się możliwość przyjęcia rozwią-
zań satysfakcjonujących wszystkie 
strony sporu.

Rafał Szpilkowski 

@    Ludzie listy piszą  @ 
Magdalena Zarębska-Kulesza odpowiada Stanisławie Jakubczak - ZNP

Szanowna Redakcjo
Po lekturze listu pani mgr 

Stanisławy Jakubczak - od  
1994 r. prezes Oddziału ZNP 
w Nowogardzie, który zamie-
ściliście Państwo w orygina-
le, w rubryce „Ludzie listy pi-
szą”, a który zatytułowaliście 
„ZNP broni burmistrza, za-

miast nauczycieli” postanowiłam zabrać głos w w/w 
sprawie. 

W pierwszym zdaniu pani Stanisława Jakubczak 
zapowiedziała, że dokona własnej oceny wydarzeń, 
jakie mają miejsce po konkursie na dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Nowogardzie. Nie widzę powo-
du, by pani Prezes omawiała procedury związane z 
przeprowadzeniem konkursów na dyrektora szkoły i 
wymieniała moją osobę jako przykład jego przepro-
wadzenia. Nigdzie nie zgłaszałam sprzeciwu wobec 
sposobu jego przeprowadzenia. Tym bardziej, że ter-
min jego przeprowadzenia doskonale zgrał się z dłu-
gim – majowym weekendem i nawet jeśli potencjalnie 

chciałabym zgłosić jakiekolwiek zastrzeżenia, to i tak 
nie miałabym szans w tym czasie to uczynić (ustawo-
wo jest jeden tydzień na możliwość odwołania się od 
wyniku konkursu).

Dalej pani prezes pisze, że nikt nie zgłosił się do 
Związku Nauczycielstwa Polskiego w Nowogardzie, 
by zebrać opinie na temat szkoły. To zdanie oraz na-
stępujące bezpośrednio po nim wymagają wyjaśnie-
nia. Od dziesięciu lat, czyli od kiedy powierzono mi 
funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4, a od 2005 
r. Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II, całe 
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Podróż przecież nie zaczyna się w momencie, kiedy ruszamy w drogę, i nie kończy, kiedy 
dotarliśmy do mety. W rzeczywistości zaczyna się dużo wcześniej i praktycznie nie kończy 
się nigdy, bo taśma pamięci kręci się w nas dalej, mimo, że �izycznie dawno już nie ruszamy 
się z miejsca. Wszak istnieje coś takiego jak zarażenie się podróżą i jest to rodzaj choroby  
w gruncie rzeczy nieuleczalnej.

Ryszard Kapuściński Podróże z Herodotem

Z głębokim żalem żegnamy naszego kolegę i przyjaciela  

śp. Stanisława Dworaka 
Wspólnie wyruszyliśmy na wyprawę do USA, by przejechać Drogę 66. Taka 
podróż to realizacja marzenia każdego motocyklisty. Niestety Ty zapłaciłeś 

najwyższą cenę za realizację swojego marzenia.

Nigdy Cię nie zapomnimy

Towarzysze podróży:
Kazimierz, Marek, Adam 

i Piotr z rodzinami

swoje zawodowe życie podporządkowałam obo-
wiązkom, które musi wykonywać dyrektor szkoły. 

A jest ich sporo. Pani uwagi na temat braku informa-
cji o wynikach sprawdzianu jest nieprawdziwa, bo-
wiem taka informacja bezpośrednio dotyczy rodziców 
naszych uczniów, a obowiązkiem dyrektora jest ścisła 
współpraca z rodzicami. Praktyką mojego zarządza-
nia szkołą są comiesięczne spotkania z Radą Rodzi-
ców, a zapisy w protokołach tejże rady nie kłamią. To 
raczej pani prezes powinna przybyć do szkoły i dowie-
dzieć się lub sprawdzić zapisy w protokołach - by móc 
jak to dzisiaj czyni - rzucać takie oskarżenia wobec 
mojej pracy.

 W szkole była pani tylko kilka razy przez te dzie-
sięć lat. Pierwsza wizyta z pani strony miała miejsce, 
kiedy zostałam dyrektorem tej szkoły. Na drugi dzień 
złożyła mi pani wizytę z pięknym przesłaniem, a mia-
nowicie ”Niech pani sobie nie myśli, że może pani ro-
bić co się pani zechce”. Dalsze wizyty związane były 
z wyborem Społecznego Inspektora Pracy, czy też (na 
moje zaproszenie) uroczystościami nadania imienia 
szkole, oddania do użytku nowej części szkoły prze-
znaczonej dla dzieci z klas I-III oraz oddziału przed-
szkolnego czy ostatnio z okazji XX- lecia istnienia na-
szej placówki.

Pani przewodnicząca do konkursu nie zgłaszała wo-
bec mojej osoby konkretnych uwag, a pracę oceniała 
pozytywnie. Wyjątkiem jest tutaj opinia uwzględnio-
na w ocenie pracy dyrektora szkoły, a mianowicie zda-
nie: cyt.”Pani dyrektor nie dba o prestiż nauczycieli, co 
przejawia się brakiem wniosków składanych o Nagro-
dę Burmistrza. Jednocześnie ZNP podkreśla, że szko-
ła liczy 9 oddziałów, a klasy nie spełniają kryteriów 
określonych wymogami liczebności, co ma wpływ na 
podniesienie zbędnych kosztów utrzymania placówki. 
” Cały problem w tym, że takich norm nie ma, lub 
tworzy się je na użytek własny. Jeśli ja mówię o nor-
mach zapisanych w dokumentacji technicznej szkoły, 
to mówi się do mnie, że to są bzdury. Natomiast inni o 
nich mówią lub piszą bezkarnie.

Zdanie o kosztach dotyczy ubiegłorocznej próby po-
łączenia dwóch szkół (podstawówki i gimnazjum), a 
później dwóch oddziałów (klas szóstych) w jeden od-
dział (w jedną klasę). Ponieważ nie wyraziłam  na 

to zgody, a wręcz sprzeciwiłam się temu, zaczęła się 
psuć atmosfera wobec mojej osoby. W tym miejscu 
chcę podkreślić, że moje argumenty o nie łączeniu klas 
starszych w jeden oddział, wynikały tylko i wyłącznie 
z dbałości o bezpieczeństwo uczniów. W dokumenta-
cji technicznej szkoły istnieje zapis, że klasy przewi-
dziano dla maksymalnie 24 uczniów (taki był mię-
dzy innymi zamysł ówczesnych władz gminnych i tak 
też je zrealizowano), natomiast łączenie klas przekra-
czałoby te normy. Moje poczucie odpowiedzialności i 
dbałość o bezpieczeństwo uczniów nie spotkało się z 
aprobatą i tylko przez rok udawało mi się tych argu-
mentów używać skutecznie w obronie bezpieczeństwa 
naszych podopiecznych. O tym wiedzą rodzice, którzy 
powierzają nam swoje pociechy. Jeśli zdarzyłby się w 
przepełnionej klasie wypadek, rodzice mieliby prawo 
występować z pozwem o ewentualne odszkodowanie 
nawet do dyrektora, bo to on w swoich obowiązkach 
ma dbać o bezpieczeństwo uczniów. Dzisiaj nikt mnie 
w tej sprawie nie pyta o zdanie i łączy klasy, mimo 
sprzeciwu rodziców.  Nie podoba mi się również to, 
jak źle pani się wyraża o pracy nauczycieli, choć sama 
pani w innej sytuacji mówi o potrzebie ich nagradza-
nia.  Od października 2012 roku nauczyciele realizu-
ją „Program poprawy efektywności kształcenia”, za-
akceptowany przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie, 
w związku z wynikami sprawdzianu (tak na margine-
sie- nie tylko nasza szkoła w gminie taki program na-
prawczy realizuje - o czym doskonale pani wie, albo 
powinna wiedzieć), a jego efekty poznamy w 2015 
roku. Analiza wyników sprawdzianu jest naszym-na-
uczycieli obowiązkiem - a na pewno nie pani, która 
nie ma prawa podważać metod zarządzania, pracy, 
nauczania i wychowania. Powiem szczerze, chęć in-
gerencji związku w tę sferę pracy szkoły najbardziej 
mnie przestraszyła. Mimo, że pani prezes zapewnia o 
dobrych rozwiązaniach w oświacie zaproponowanych 
przez pana burmistrza – mam poważne obawy. Szcze-
gólnie ostatnie działania związane z zatwierdzaniem 
arkuszy organizacyjnych szkół, źle wróżą, a postawa 
związku wobec sytuacji nauczycieli martwi. Jestem 
związana z ruchem związkowym od wielu lat i zda-
nie  o misji związku zawodowego, który niekoniecznie 
musi walczyć jedynie o pracowników, oburza mnie. 

Kobiety muszą pracować do 67 roku życia, a związek 
mówi, że dba przede wszystkim o jakość nauczania. 
Idea ruchu związkowego, to dbałość o prawa pracow-
nika - nie tylko związkowca. Kobiety w szkole (i nie 
tylko) początkowo pracowały do 55 roku życia. Z cza-
sem dodano im 5 lat i mogły przejść na emeryturę w 
wieku 60 lat. Teraz znowu zmieniono reguły przecho-
dzenia na emeryturę. Dopiero w wieku 67 lat kobiety 
mogą odejść na nią. O tym związkowcy nie dyskutu-
ją tylko zajmują się podważaniem kompetencji dyrek-
tora szkoły. Nauczyciele raczej powinni przyjrzeć się 
planom zmian w oświacie na poziomie MEN i posta-
wy wobec nich ZNP, a nie poszerzać szeregi związku, 
który staje się tubą rządzących. 

Korzystając ze sposobności, chcę podziękować byłe-
mu burmistrzowi, który odpowiednio zareagował na 
tragiczne warunki pracy nauczycieli i nauki naszych 
uczniów, i po mojej decyzji o zamknięciu „starej” 
(drewnianej) części szkoły,  podjął „męską” decyzję in-
westując kilka milionów złotych w nowoczesną pla-
cówkę, którą miałam możliwość zrealizować. Dzieci 
mieszkające na osiedlu Bema oraz w kilku należących 
do naszego obwodu szkoły wsi, zasługują na nią. Pięk-
ny plac zabaw przy szkole,  który powstał w rok po za-
kończeniu budowy szkoły- też jest dla nich.

 Wierzę bardzo w to, że nasza praca nie pójdzie na 
marne i kiedyś w dorosłym już ich życiu, ta inwestycja 
zaowocuje. Nie jest prawdą, że jesteście skazani na po-
rażkę, a jedynym wybawieniem może być zmiana dy-
rektora. Na sukces składa się wiele czynników. Wasza 
praca i pomoc rodziców daje szansę, że nawet bardzo 
wymagający nauczyciel doceni wasz wysiłek.

Każdy z nas czerpie z nauk  patrona naszej szkoły, 
który w każdym człowieku dostrzegał wartość. Mnie 
po latach wspólnej pracy nad kształtem tej szkoły po-
zostaje powtórzyć słowa piosenki Edith Piaf „Niczego 
nie żałuję”. 

Niniejszym pragnę również podziękować wszystkim 
tym, którzy wspierali mnie w tak trudnym dla mnie 
momencie.  Wierzę, że dobro uczynione drugiemu 
wraca ze zdwojoną siłą. I tego Wam życzę.

Z poważaniem
Magdalena Zarębska-Kulesza

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 
im. Jana Pawła II w Nowogardzie w latach 2003-2013
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Informacje Parafialne
Vox    Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:

Słowa Ewangelii według Świę-
tego Łukasza

(Łk 9,18-24) Wyznanie Pio-
tra. Pierwsza zapowiedź męki i 
zmartwychwstania.  

 Warunki naśladowania Jezusa
Gdy Jezus modlił się na osob-

ności, a byli z Nim uczniowie, 
zwrócił się do nich z zapyta-
niem: Za kogo uważają Mnie tłu-
my? Oni odpowiedzieli: Za Jana 
Chrzciciela; inni za Eliasza; jesz-
cze inni mówią, że któryś z daw-
nych proroków zmartwychwstał. 
Zapytał ich: A wy za kogo Mnie 
uważacie? Piotr odpowiedział: Za 
Mesjasza Bożego. Wtedy suro-
wo im przykazał i napomniał ich, 
żeby nikomu o tym nie mówili. I 
dodał: Syn Człowieczy musi wie-
le wycierpieć: będzie odrzucony 
przez starszyznę, arcykapłanów i 
uczonych w Piśmie; będzie zabity, 
a trzeciego dnia zmartwychwsta-
nie. Potem mówił do wszystkich: 
Jeśli kto chce iść za Mną, niech 
się zaprze samego siebie, niech 
co dnia bierze krzyż swój i niech 
Mnie naśladuje! Bo kto chce za-
chować swoje życie, straci je, a kto 
straci swe życie z mego powodu, 
ten je zachowa.

Bo kto chce zachować swoje 
życie, straci je

Modlił się na osobności ale byli 
z Nim Jego uczniowie. Być może 
modlił się sam, a oni byli tylko 
świadkami tej rozmowy z Bo-
giem, zupełnie nieświadomi tego, 
czego ona dotyczyła. Nie było 
prośby o cokolwiek dla siebie. Nie 
było takiej potrzeby, przecież Je-
zus miał wszystko. Biorąc pod 
uwagę to, o co później zapyta i co 
dalej powie, Jezus zapewne roz-
mawiał ze swoim Ojcem o swoim 
cierpieniu, śmierci i zmartwych-
wstaniu. Nie skupiał się wyłącznie 
na sobie, gdy rozważał to, co ma 
się stać. Można odnieść wrażenie, 

że chodziło mu najbardziej o czło-
wieka. Czy zdoła ten człowiek po-
jąć, o co w tym wszystkim chodzi. 
Czy Jezus będzie w stanie dotrzeć 
do świadomości człowieka i uka-
zać mu całą prawdę dotyczącą ży-
cia, zarówno tego ziemskiego jak i 
wiecznego. 

To chyba było częstym tema-
tem Jego modlitw. Po jednej z ta-
kich nocnych rozmów, spędzo-
nej w zupełnej samotności, Jezus 
schodzi z góry i wybiera Dwu-
nastu. Dokonuje wyboru właśnie 
tych, którzy spełnią później swo-
je zadania. Okaże się, że będą te 
zadania bardzo różne. I okaże się 
również, że wybór, jakiego wte-
dy dokonał Jezus, był całkowicie 
właściwy. Zresztą chyba o pomył-
ce nie może być mowy, jeżeli bie-
rzemy pod uwagę to, kto i z kim 
wcześniej rozmawiał. Jezus jest 
całkowicie posłuszny swojemu 
Ojcu. Obaj obdarzają siebie do-
skonałą miłością. Towarzyszy im 
Osoba Ducha Świętego. W takich 
warunkach nie może być mowy o 
pomyłce. 

Być może rozmowy dotyczyły 
ustalenia szczegółów, co do spo-
sobu przekazania informacji czło-
wiekowi o nim samym i jego prze-
znaczeniu. A tu ważnych jest wie-
le szczegółów. Chociażby to, kie-
dy powiedzieć, gdzie to zrobić, 
jakich słów użyć, łagodnych czy 
ostrych, czy poprzeć to jakimś 
znakiem, czy powiedzieć wprost, 
czy użyć przypowieści, czy może 
nic nie mówić słowami. Każdy 
szczegół jest ważny, bo pomaga w 
zrozumieniu i właściwym przyjęciu 
słów dotyczących zbawienia. A jest 
to najważniejsza dla człowieka 
sprawa, a jednocześnie bardzo 
trudna do przyjęcia. Dlatego każdy 
szczegół ma ogromne znaczenie. 

Gdy słyszymy, jakie warun-
ki musimy spełnić, żeby osiągnąć 
życie wieczne, rodzą się w nas róż-
nego rodzaju myśli. Pewnie wię-
cej jest takich, które zniechęcają 
do poddania się tym warunkom i 
próbom wprowadzenia ich w ży-
cie. Bo one rzeczywiście są bar-
dzo wymagające. Żeby zyskać ży-
cie trzeba je stracić, dobrowolnie, 
bez żadnego przymusu, tak jakby 
zapomnieć o sobie, zaprzeć się sa-
mego siebie i tego, co podpowia-
da praktyczny umysł, tak bardzo 

sprawny w rozważaniu ziemsko-
ści, czyli co zrobić, żeby było mi 
dobrze. A człowiek tak przyzwy-
czaja się do swojego życia, nawet 
jeżeli jest ono z jakichś powodów 
trudne, że nie bardzo jest skory do 
oddawania go. Tym bardziej, że to 
oddawanie często wiąże się z po-
świeceniem dla innego człowieka, 
nie zawsze nam życzliwego. 

A jednak nie ma lepszego spo-
sobu na to, żeby osiągnąć życie 
wieczne. Gdyby taki sposób ist-
niał Jezus na pewno by o nim po-
wiedział. Przecież On się nie my-
lił co do sposobu przekazania po-
trzebnych nam informacji. Tak 
właściwie to w niczym się nie my-
lił. Potwierdził to swoim życiem, 
łącznie z oddaniem go nam. Dla-
tego możemy być pewni, że Ewan-
gelia podaje nam najwłaściwszy 
sposób na wieczność i robi to w 
najodpowiedniejszych słowach. 

Każdy człowiek otrzymał życie 
od Boga jako dar. Zaistnieliśmy, 
bo On tego chciał, a niektórym 
wydaje się, że sprawa wygląda zu-
pełnie odwrotnie. Dał nam ro-
zum, byśmy mogli zrozumieć, że 
ten dar będziemy musieli Mu od-
dać, czy tego chcemy, czy nie. Pod-
powiedział nam jak mamy to zro-
bić, żeby nie był to smutny obo-
wiązek (tu kłania się nisko między 
innymi przypowieść o talentach). 
Jedni trzymają kurczowo ten dar 
dla siebie, aż w końcu przycho-
dzi kres doczesności i muszą, tak 
czy inaczej, wszystko oddać. Inni 
biorą do serca te podpowiedzi. 
Oddają czas Bogu, na przykład w 
modlitwie. Poświęcają swój bez-
cenny, bo ograniczony, czas dru-
giemu człowiekowi, szczególnie 
temu najbliższemu, który często 
jest człowiekiem bardzo wymaga-
jącym i dlatego jest to często nie-
wdzięczne zadanie. 

Właśnie na tym polega trace-
nie swojego życia. Gdy się je od-
daje już tu, na ziemi, to może się 
okazać, że dużo łatwiej będzie tę 
nędzną resztkę, którą człowiek za-
trzymał dla siebie, oddać Bogu w 
zamian za to, co On chce nam dać 
w nagrodę. Niestety, tej nagrody 
ani oko nie widziało, ani ucho nie 
słyszało, ani serce człowieka nie 
pojęło. Bo jest tak ogromna. Więc 
na co jeszcze czekamy?

Ks. Grzegorz Podlaski

Stanisław Dworak, lat: 62, zmarł: 28.05.2013r, pogrzeb odbę-
dzie się: 21.06.2013r,  o godz. 16:00 na cmentarzu w Nowogar-
dzie.

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

W swojej najnowszej książ-
ce „NIEPOKONANI”, KRYSZ-
TOF ZIEMIEC – znany pre-
zenter telewizyjny, a rów-
nocześnie człowiek niezwy-
kle doświadczony przez los, 
przedstawia dramatyczne wy-
darzenia z życia dwunastu zna-
nych postaci. Książka powstała 
na podstawie autorskiego pro-
gramu telewizyjnego „Niepo-
konani”, w którym znane oso-
by opowiadały o traumatycz-
nych przeżyciach ze swego ży-
cia: walce z chorobą, walce z 
nałogiem, walce ze smutkiem 
po utracie najbliższych itp. 
Bohaterami reportaży są ak-
torzy, piosenkarze, sportow-
cy m.in. Monika Kuszyńska – 
była wokalistka Varius Manx, 
Robert Skolimowski – ojciec i 
trener Kamili Skolimowskiej, 
Kuba Błaszczykowski – piłkarz, 
był świadkiem zamordowania 
matki przez ojca, Maciek Mela 
– najmłodszy zdobywca dwóch 
biegunów, Jacek Olszewski 
– mąż Agaty Olszewskiej, 
Henryk Gołębiewski – pokonał 
raka i walczy z alkoholizmem i 
inni. Każda z tych osób mimo 

ogromnego bólu i tragedii od-
nalazła się w rzeczywistości i 
teraz własnym życiem poka-
zuje, że można iść do przodu i 
nie poddawać się.

Po raz kolejny Krzysztof Zie-
miec poruszył tematy bolesne 
i trudne, takie jak śmierć czy 
zmaganie się z chorobą, jed-
nakże niezmiennie z przekazu 
autora i jego rozmówców bije 
ogromna wiara w Opatrzność 
i nadzieja, że człowiek w swej 
małości jest na tyle wielki, że z 
każdego upadku może wynieść 
dobro dla siebie i innych…

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz 

Biblioteka poleca „Dziennikarz to bez wątpie-
nia zawód zaufania publiczne-
go. I to dużego. To także pew-
na nie tyle misja, co powołanie. 
Powołanie, które pozwala nam 
rozwinąć skrzydła, wciąż się 
rozwijać zawodowo. Robić coś 
innego, nowego, niezwykłego, 
wartościowego. Tworzyć coś, co 
nas wyróżnia”.

Krzysztof Ziemiec

„SZUWARY  2013”  
- Knaga zaprasza

Klub Żeglarski „KNAGA”  zaprasza na Plażę Miejską, 29 
czerwca br. o godz. 11:00  na Przegląd Piosenki Żeglarskiej.

W programie:
- konkurs piosenki
- warsztaty plastyczne i fotograficzne
- rozdanie nagród

Regulamin konkursu dostępny na stronie 
internetowej NDK i UM Nowogard.

Projekt jest współfinansowany przez 
Burmistrza Nowogardu, współorgani-
zowany przez NDK.  Patronat medial-
ny nad projektem objął Dziennik No
wogardzki.                            
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Tekst nadesłany przez organizatorów balu

„Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat”
W dniu 24 maja 2013 r.  w restauracji ,,Willa Zbyszko” odbył się bal charytatywny z okazji zakończenia rozbudowy nowogardzkiego Szpitala -naj-
większej dotychczas inwestycji w dziejach Gminy Nowogard. Organizatorami balu były: Stowarzyszenie na Rzecz Szpitala w Nowogardzie i Samorzą-
dowa Fundacja Opieki Medycznej ,,Zdrowie”. Punktualnie o godz 20.15 gości balu powitali i podziękowali za przybycie: Jerzy Jabłoński - Prezes Sto-
warzyszenia na Rzecz Szpitala i Lidia Bogus -Prezes Fundacji „Zdrowie”.Poinformowali oni jednocześnie, że środki finansowe z balu będą w całości 
przekazane na zakup sprzętu i  wyposażenia do nowo uruchomionego  Szpitala. Po czym przedstawili krótkie informacje na temat swoich organizacji

Stowarzyszenie na Rzecz Szpi-
tala w Nowogardzie  utworzo-
no- powiedział Jerzy Jabłoński, 
w maju 2001 roku, kiedy to wa-
żyły się jego losy. Po wprowa-
dzeniu reformy administracyjnej 
Państwa i utworzeniu powiatów, 
szpital w Nowogardzie i Gole-
niowie połączono w jeden - Po-
wiatowy. ... Okazało się jednak , 
że działania restrukturyzacyjne 
zmierzały do likwidacji w No-
wogardzie najważniejszych od-
działów.(...) Do tego nie można 
było dopuścić. To dzięki radnym 
powiatu z tego okresu i uchwale 
Rady Miejskiej Nowogardu- z 1 
lipca 2001r., szpital przejęła gmi-
na Nowogard. ... Wtedy też wy-
stąpiono z inicjatywą powołania 
Stowarzyszenia na Rzecz Szpi-
tala w skład, którego weszło kil-
kadziesiąt osób. Stowarzyszenie 
jest dobrowolnym, apolitycznym, 
trwałym zrzeszeniem, mającym 
na celu rozwijanie i promowa-
nie inicjatyw i działań wspoma-
gających funkcjonowanie Szpita-
la i opiera się wyłącznie na spo-
łecznej pracy swoich członków. 
Stowarzyszenie wspólnie z Gmi-
ną Nowogard jest założycielem 
Samorządowej Fundacji Opieki 
Medycznej ,,Zdrowie”.

Samorządowa Fundacja Opie-
ki Medycznej ,,Zdrowie”, drugi 
organizator balu, utworzona zo-
stała w czerwcu 2004 roku. Jest 
pierwszą Fundacją utworzoną 
przez Samorząd Gminy w Pol-
sce. Zajmuje się ochroną, promo-
cją i profilaktyką zdrowia na tere-
nie gminy Nowogard.(...) Z ini-
cjatywy Fundacji „Zdrowie” zo-
stało utworzone Stowarzyszenie 
Kobiet z Problemami Onkolo-
gicznymi „Lila-Róż”, które ma na 
celu ochronę zdrowia kobiet po 

przebytej chorobie onkologicznej 
oraz Polskie Stowarzyszenie Dia-
betyków Koło Nowogard, zrze-
szające ponad 100 członków- lu-
dzi chorych na cukrzycę Co roku 
Fundacja ,,Zdrowie”, jako organi-
zacja pożytku publicznego, po-
zyskuje coraz większe środki z 1 
%  podatku PIT , które przekazu-
je na zakup sprzętu dla Szpitala. 
I za to wszystkim podatnikom, 
którzy przekazują swój 1% odpis 
podatku na rzecz Fundacji należą 
się wyrazy szacunku i uznania - 
powiedziała Lidia Bogus. (...)

Otwierający bal powiedzieli, że 
największą satysfakcją dla człon-
ków Stowarzyszenia oraz Rady i 
Zarządu Fundacji było to, że ...24 
maja 2013 r. po dwóch latach od 
rozpoczęcia inwestycji, nastąpiło 
uroczyste otwarcie nowoczesnej, 
spełniającej wymogi Unii Euro-
pejskiej, placówki  medycznej w 
Nowogardzie.

 Samodzielny Publiczny Szpi-
tal Rejonowy w Nowogardzie jest 
jedynym w województwie za-
chodniopomorskim i jednym z 
trzech szpitali w Polsce gdzie or-
ganem założycielskim jest gmina 
nie działająca na prawach powia-
tu. Nowy szpital to nie tylko es-

tetyczny wygląd ale też przewi-
dziany do zakupu nowy sprzęt i 
wyposażenie. Wyszkolona i pro-
fesjonalna kadra 210 pracowni-
ków, spełniająca  wymogi Komi-
sji Europejskiej i Ministerstwa 
Zdrowia, nie musi już obawiać 
się o swój zakład pracy.

Podjęta w 2001 roku decyzja o 
przejęciu szpitala była słuszna.(...)

Podstawowym zadaniem każ-
dego Szpitala jest ratowanie ży-
cia i zdrowia ludzi. Dawno temu 
powiedziano, że,, kto ratuje-
(choćby) jedno życie, ratuje cały 
świat”

Tak więc biorąc udział w balu, 
aukcji obrazów, przekazując 1% 
swojego podatku, wspomagamy 
Szpital i przyczyniamy się tym 
samym do ratowania życia ludz-
kiego, które jest wartością naj-
ważniejszą i wielkim wyzwaniem 
naszej cywilizacji - powiedział 
prezes Stowarzyszenia Jerzy Ja-
błoński.

Następnie głos zabrał  Dyrek-
tor Szpitala Pan Kazimierz Lem-
bas, który przedstawił informację 
o nowo wybudowanym obiekcie 
Szpitala i podziękował wszyst-
kim, którzy przyczynili się do 
podjęcia tej  inwestycji i aktyw-

nie uczestniczyli w jej realizacji. 
Uroczystego otwarcia balu do-

konał-Burmistrz Nowogardu Pan 
Robert Czapla, który podzięko-
wał organizatorom balu i wszyst-
kim ludziom dobrej woli, którzy 
od lat wspomagają Szpital.(...)
Podczas otwarcia balu, w porząd-
ku alfabetycznym wymieniono 
i podziękowano osobom, które 
angażowały się w obronę szpitala 
przed likwidacją a następnie jego 
rozwój i rozbudowę  oraz tym,k-
tórzy angażują się w pracy spo-
łecznej na rzecz Stowarzyszenia 
i Fundacji. Są to między innymi 
Panie i Panowie:

1. Bielida Antoni - były rad-
ny powiatu i w-ce Starosta gole-
niowski,Przewodniczący Rady 
Miejskiej,

2. Bogus Lidia - członek Stowa-
rzyszenia obecna Prezes Funda-
cji,,Zdrowie”,

3. Cedro Mieczysław Przewod-
niczący Rady Fundacji ,,Zdrowie

4. Czapla Robert- członek Sto-
warzyszenia, Burmistrz Nowo-
gardu

5. Danuta Dawidowska- skarb-
nik,współzałożycielka Stowarzy-
szenia,

6. Jabłoński Jerzy-Prezes Sto-
warzyszenia,były radny powia-
tu i w-ce Burmistrz Nowogardu  
,późniejszy Starosta goleniowski,

7. Kazuba Stanisław- współ-
założyciel Stowarzyszenia, były 
Przewodniczący Rady Miejskiej,

8. Lembas Kazimierz - radny 
powiatu,współzałożyciel Stowa-
rzyszenia, obecny Dyr.Szpitala,

9. Sobieralski Ryszard-współ-
założyciel Stowarzyszenia, Prze-
wodniczący Komisji Rewizyjnej,

10. Szawan Halina - współzało-
życielka i pierwsza prezes Stowa-
rzyszenia,

11. Tomkowski Wiesław- były 
Wójt gminy Osina, która pierw-
sza wsparła finansowo Szpital,

12. Ziemba Kazimierz- współ-
założyciel Stowarzyszenia były 
Burmistrz Nowogardu

Podczas balu aukcję obrazów, 
przekazanych przez malarzy i ze 
zbiorów prywatnych darczyń-
ców oraz licytację zaproszenia do 
Parlamentu Europejskiego dla 2 
osób, ufundowanego przez posła 
do europarlamentu prof. Bogu-
sława Liberadzkiego, prowadzi-
li: Danuta Dawidowska, Halina  
Pokorska i Antoni Bielida. Wy-
różnić tu należy nowogardzkich 
przedsiębiorców, którzy wzię-
li aktywny udział w przeprowa-
dzonej aukcji i zakupili wiele cen-
nych obrazów.

Dużym zainteresowaniem cie-
szył się pokaz tańca przygotowa-
ny  przez Nowogardzki Dom Kul-
tury i Szkołę Tańca Towarzyskie-
go,,Flesz”.

Znakomitą oprawę muzyczną 
balu zapewnił zespół muzyczny 
Tomi Band ze Szczecina

Smaczne i obfite menu przy-
gotowane zostało pod czujnym 
okiem Pani Ewy Ptaszyńskiej.

Salę na bal udostępnił i wszel-
kiej pomocy w jego organizacji 
udzielił Pan Jarosław Ptaszyńki.

W wyniku sprzedaży zapro-
szeń na bal ,aukcji obrazów, licy-
tacji zaproszenia do Parlamentu 
Europejskiego i indywidualnych 
wpłat osób, które w balu nie brały 
udziału, zebrano kwotę blisko 30 
000 zł, z czego 26 000 zł już prze-
kazano Szpitalowi na zakup apa-
ratu do USG.

 Komitet Organizacyjny Balu

(...) Skróty dokonane przez 
redakcję DN

Kolejny listy Krzysztofa Kosińskiego
LIST OTWARTY nr 3

Szanowny Panie Burmistrzu!
Uprzejmie proszę o odpo-

wiedź, ile pieniędzy podatni-
ków zostało wydane na do-
jazdy przy ulicy Zamkowej? 
Bo gminna wieść niesie, że 
za metr chodnika zapłacono 
ponad 2  000 złotych. Czy to 
prawda?

Czy Pańskie służby przeglą-
dają okresowo wszystkie prace 

drogowe, które wykonało mia-
sto? Wielu mieszkańców No-
wogardu zgłasza liczne usterki 
tych inwestycji.

Chciałbym wiedzieć w jaki 
sposób egzekwowane są gwa-
rancje na te prace.

Z poważaniem 
Krzysztof Kosiński

PS. Przepraszam, że zadaję 
Panu tyle pytań, ale czuję się 

odpowiedzialnym mieszkań-
cem Nowogardu, któremu nie 
jest obojętne, jak wydawane są 
pieniądze z moich podatków, 
na które muszę ciężko praco-
wać w całym województwie 
(Szczecin, Stargard, Kamień, 
Świnoujście, Goleniów, Nowo-
gard).

Serdecznie zapraszamy na

II PLENER RZEŹBIARSKI W ŻABOWIE,
który odbędzie się w dniach 28-30 czerwca 2013

Część kulturalno-integracyjna towarzysząca plenerowi:
Warsztaty kulinarne w plenerze,
Warsztaty muzyczno- wokalne,
Zaprezentowanie efektów pracy warsztatów wokalnych i kulinar-

nych,
Degustacja potraw staropolskich, sporządzonych podczas warszta-

tów,
Wieczór poezji twórcy lokalnego,
Jarmark rozmaitości wiejskich,
Zabawa taneczna przy akompaniamencie zespołu muzycznego.
Część kulturalno-integracyjna ma formę otwartą i dostępna jest dla 

wszystkich chętnych. Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach 
wokalnych i kulinarnych proszone są o kontakt pod nr tel: 91-3910683.
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Serwujemy smaczne jedzenie
Zapraszamy na Niedzielne Obiady
Dobra muzyke
Miła atmosfere

Kontakt: 
604103 158, 509 284 384

Organizuje:

Serwujemy smaczne jedzenie
Zapraszamy na Niedzielne Obiady
Dobra muzyke
Miła atmosfere

wesela, urodziny,
stypy, dancingi, karaoke

i imprezy okolicznosciowe

Sprzedam nowe, własnościowe, 
2 pokojowe mieszkanie o pow. 58 m2 
w Nowogardzie na ulicy Racibora I 4

KONTAKT:                PIB „PRO-BUD s.c.
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14
tel.: 91 39 25552; 783 570 056    www: probud-nowogard.pl

GABINET 
PSYCHOLOGICZNY

Ewa Walorska

pl. Wolności 9, pokój  419 (IV piętro) 

72-200 Nowogard • Tel.  799 461 030
www.psycholog-nowogard.manifo.com

Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca

Kancelaria 
PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077
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III edycja Sportowego Turnieju Rodzinnego 
Już trzeci raz w naszej szkole odbył się „Rodzinny Turniej Sportowy” pod patronatem dyrektora szkoły pana Sebastiana Szymańskiego. 

Głównymi organizatorami 
i duszą całej imprezy byli na-
uczyciele w-f: pan Artur Da-
nielewski i Bogdan Wawry-
czuk.. Ich wysiłek wspomaga-
ny był także przez chętnych 
nauczycieli szkoły oraz sporą 
grupę naszych uczniów, nale-
żących do samorządu szkolne-
go i kilku innych, na których 
zawsze możemy liczyć przy or-
ganizacji każdej imprezy. W 
tym roku pełnili oni rolę sę-
dziów, przygotowywali salę, 
potrzebny sprzęt, zadbali o na-
głośnienie itp.

Nasza wspólna zabawa 
uczniowie- rodzice- nauczy-
ciele to nie tylko integracja 
tych trzech najważniejszych 
podmiotów szkoły. Zawsze po-
łączona jest ze zbiórką fundu-
szy na rzecz WOŚP. Uczenni-
ce klas szóstych sprzedawały 
za symboliczną złotówkę cia-
sta, a hojność gości była duża 
i do puszki zawędrowały spore 
kwoty pieniędzy.

Istotą każdego turnieju 
jest oczywiście rywalizacja. 

Uczniowie wraz ze swoimi ro-
dzicami startowali w 8 kon-
kurencjach: przenoszenie pi-
łeczki pingpongowej na łyżce, 
rzut woreczka do celu, rzuty 
do kosza, wyścigi na wózkach, 
unihokej, wyścigi w workach, 
brzuszki na czas, tor przeszkód 
na czas. Klasyfikacja prowa-
dzona była w dwóch grupach 
wiekowych klasy I-III, oraz 
klasy IV-VI.

Największą frekwencją wy-
kazały się rodziny z klas młod-
szych. W tej grupie wyniki 
przedstawiają się następująco

I miejsce- Grygowski  An-
drzej i Hubert

II miejsce- Fecak Grzegorz i 
Jacek

III miejsce- Labocha Grze-
gorz i Max

IV miejsce- Szymański Seba-
stian i Mieszko

V miejsce - Buriak Piotr i 
Maciej

V miejsce –Krugły Paweł i 
Mateusz 

Na poziomie klas starszych 
klasyfikacja końcowa dała:

I miejsce-Trafankowski Ma-
teusz i Agata Mikołajczyk

II miejsce-Królik Robert i 
Julia

III miejsce-Jońca Piotr i 
Marcin

IV miejsce –Strojny Paweł i 
Wiktoria

Przyznano także nagrody 
dla najsympatyczniejszej ro-
dziny- otrzymały ją 2 zespo-

ły w skład, których wchodziła 
mama i dziecko, gdyż w prze-
wadze były zespoły męskie.  
Sport to chyba jednak bardziej 
ulubiona forma ruchu dla na-
szych rodziców po linii mę-
skiej. Ale nasze dzielne mamy 
udowodniły, że też są świetny-
mi sportsmenkami.

Każda rodzinna drużyna 
wykazała się wielkim zaanga-

żowaniem i chęcią wygranej. 
Najistotniejsza była oczywi-
ście wspólna zabawa. Właści-
wie wszystkich można by na-
zwać zwycięzcami, bo mimo 
dość niesprzyjających warun-
ków pogodowych, wolnej so-
boty przybyli do szkoły i wzięli 
udział w turniejowych zmaga-
niach.

Wizyta w 12 Brygadzie Zmechanizowanej  
w Szczecinie
W dniu 6 czerwca uczniowie naszej szkoły mieli przy-
jemność uczestniczenia w żywej lekcji patriotyzmu w 
ramach projektu „Młody Patriota”. Tego dnia odwie-
dzili w Szczecinie 12 Brygadę Zmechanizowaną im. 
Józefa Hallera.

Program „Młody Patrio-
ta” informuje uczniów, że żoł-
nierze z wielkim szacunkiem 
traktują życie własne i życie 
innych ludzi, żołnierze szanu-

ją tradycje, a swój patriotyzm 
wyrażają ciężką służbą czę-
sto powiązaną z narażeniem 
własnego zdrowia i życia poza 
granicami kraju. 

Projekt zapoznaje młodzież 
z zagrożeniami psychofizycz-
nymi i społecznymi związany-
mi z pełnieniem służby w kra-
ju i na misji; związanej ze stre-
sem bojowym i readaptacją w 
kraju. Ważnym aspektem pro-
gramu jest zaprzeczenie co-
raz częściej propagowanemu 
wizerunkowi żołnierza – „na-
jemnika”, którego nadrzędną 
wartością są dobra material-

ne. Wykonując rozkazy prze-
łożonych żołnierze służą swo-
jej Ojczyźnie, są wierni przy-
siędze wojskowej.

Nasi uczniowie po trzech 
godzinach prelekcji mieli 
możliwość zapoznania się ze 
współczesnym wyposażeniem 
12 BZ.

Pomysłodawcą takiej formy 
spotkań z młodzieżą jest star-
szy szeregowy Piotr Maletka 

weteran misji w Afganistanie. 
Projekt jest realizowany przez 
sekcję wychowawczą 12 BZ jej 
koordynatorem jest major dr 
Angelika Szymańska- psycho-
log 12 BZ. Składamy wielkie 
podziękowania od szkoły dla 
dwóch wspomnianych żołnie-
rzy, jak i Dowódcy Jednostki 
płk Daniela Butryn oraz Pio-
tra Freja.

Inf. własna

  Wieści z SP 1
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Żabowo: Dwudziestolecie posługi kapłańskiej ks. Marka Siedleckiego

20 lat minęło jak jeden dzień…
12 czerwca ks. Marek Siedlecki świętował dwudziestą już rocznicę święceń kapłańskich, które otrzymał z rąk ks. abpa Mariana Przykuc-
kiego. Była to więc, również dla DN, okazja do rozmowy z księdzem Markiem o jego życiu i powołaniu.

Ksiądz Marek pochodzi z ro-
dziny inteligenckiej. Przyszedł 
na świat 13 marca 1962 roku w 
Nowej Sarzynie w okolicach Le-
żajska. - Mój tata był dyrektorem 
szkoły, moja mama polonistką. 
Mam dwóch starszych braci. – 
Rodzice byli bardzo pobożnymi 
ludźmi. Nie chcieli wstępować 
w szeregi partii komunistycznej. 
Widziałem, że musieli zmagać 
się z atmosferą presji ideologicz-
nej w miejscu pracy. Wartą od-
notowania ciekawostką jest, że 
mama ks. Marka uczyła swego 
Ignacego Deca, obecnie bisku-
pa świdnickiego. Dom rodzinny 
był szkołą charakteru dorastają-
cego Marka. Pobożność, posza-
nowanie dla rodzimej kultury i 
tradycji stanowiły podstawę for-
macji duchowo-intelektualnej 
ks. Marka.

Marek Siedlecki od najmłod-
szych lat przejawiał zamiłowa-
nie do piłki nożnej i muzyki. 
– W latach chłopięcych bardzo 
chciałem zostać piłkarzem. Lu-
biłem i potrafiłem grać w pił-
kę. Moim marzeniem w tamtym 
czasie było zostać w przyszłości 
zawodowym piłkarzem. Ponadto 
bardzo lubiłem muzykę. Nauczy-
łem się grać na gitarze. To wspa-
niały instrument. Ułatwia kon-
taktowanie się z ludźmi, zwłasz-
cza na pielgrzymkach i w ogóle w 
pracy duszpasterskiej, a w szcze-
gólności w trakcie rekolekcji, któ-
re prowadziłem dla dzieci i mło-
dzieży. Poza tym jak wielu chło-
paków zostałem ministrantem. 
Byłem lektorem, kantorem; moż-
na powiedzieć, że osiągnąłem tu 
pewien stopień zaawansowania, 
gdyż ukończyłem specjalne kur-
sy lektorskie i kantorskie w Tar-
nowie. 

Duchowni w rodzinie
Zdaje się, że osobnego aka-

pitu wymaga wspomnienie o 
ludziach, którzy dla młode-
go Marka stanowili czynnik in-
spirujący, a jak się później oka-
że także decydujący w wyborze 
przyszłej życiowej drogi. Naj-
pierw należy tu wymienić  ks. 
Bronisława Wiatra S.A.C.,  wuj-
ka naszego rozmówcy

 - Wujek był Superiorem, czyli 
najwyższym przełożonym Pallo-
tynów pracujących wśród Polonii 
francuskiej. Jego życie charakte-
ryzował niestrudzony zapał. Od 
1939 roku do końca życia czyli 

do 1963 działał we Francji. Naj-
pierw w czasie okupacji założył 
Polskie Gimnazjum w Chevilly. 
W okresie gdy Niemcy okupowa-
li Francję jego działanie zasługi-
wało na podziw; mógł przecież 
za duszpasterską gorliwość trafić 
do  Dachau. 

Po wojnie ks. B. Wiatr an-
gażował swoje siły w posługę 
duszpasterską; m.in. przyjmuje i 
zajmuje się księżmi, którzy byli 
więźniami obozu w Dachau. 
Gdy został superiorem rozpo-
czął budowę nowego domu i 
gmachu Gimnazjum. Praca ta 
przebiegała w bardzo trudnych 
warunkach powojennej rze-
czywistości we Francji.  Po kil-
ku latach zrezygnował z powo-
du problemów zdrowotnych  z 
funkcji rektora. Gdy powrócił 
do sił zaczyna działalność dusz-
pasterską w Oignies (Pas de Ca-
lais). Ksiądz Marek wspomina, 
że potrafił przyciągać wiernych 
do kościoła w osobliwy sposób 
- po swoim rejonie jeździł małą 
bryczką, co wówczas wydawało 
się staromodne ale  przez to przy-
ciągało uwagę. 

Jak pisze ks. Stefan Treuchel 
S.A.C., „Poważne zatargi z Fran-
cuzami w obronie ginącej pol-
skości zmusiły go do zrzecze-
nia się tej placówki i przeniesie-
nia do Beaulieu […] Tutaj to z 
dzielnymi parafianami polskimi 
wybudował piękny „Dom Kato-
licki”, który jest do dzisiaj cen-
trum życia polsko-katolickiego.” 
(źródło: Ks. Stefan Treuchel, Ks. 
Bronisław Wiater S.A.C., Nasza 
Rodzina, nr. 6 (225). – Wujek 
był faktycznie człowiekiem bar-
dzo zasłużonym. Niestety nie do-
czekał sędziwego wieku, zmarł 
na atak serca w wieku zaledwie 
53 lat. Służył wtedy w Amiens. 
Był jednym z ważniejszych auto-
rytetów w moim życiu.

Niemniej jednak największy 
wpływ na księdza Marka miał 
inny wujek, także ksiądz, Tade-
usz Wiater. Zasłużony kapłan 
diecezji tarnowskiej. W 2009 
roku, 25 lat po tragicznej śmier-
ci księdza Tadeusza, jego imie-
niem została nazwana Szkoła 
Podstawowa w Łączkach Brze-
skich w 100-lecie jej istnienia. 
Ks. Marek Siedlecki zapytany 
czym jego wujek zasłużył so-
bie na taki honor odpowiedział 
– Był człowiekiem wielkiego du-
cha, zdecydowany, stanowczy, 

otwarty na innych, a przy tym 
bardzo pokorny. Zainicjował i 
prowadził pielgrzymki tarnow-
skie do Częstochowy. Był założy-
cielem podkarpackiego oddziału 
Solidarności rolników. Spotykał 
się z internowanymi więźniami. 
Pewnie dlatego był bardzo znie-
nawidzony przez ówczesne wła-
dze. 5 października 1984 roku 
został wezwany na przesłucha-
nie na posterunek milicji oby-
watelskiej w Mielcu. Wracając z 
przesłuchania nagle zasłabł za 
kierownicą i uderzył w słup; to 
było prawdopodobnie nad ra-
nem 6 października. Po pewnym 
czasie został znaleziony przez ro-
botników jadących do pracy. Oni 
zawieźli go na oddaloną o 2 km 
plebanię. Kiedy chcieli wezwać 
pogotowie wujek nie zgodził się, 

chciał jeszcze odprawić pierw-
szopiątkową mszę świętą. Po 
mszy zasłabł i wtedy zostało we-
zwane pogotowie, które zawio-
zło go do szpitala w Mielcu. Na 
drugi dzień rano otrzymaliśmy 
informację, że ksiądz Wiater nie 
żyje. Jego pogrzeb był prawdziwą 
manifestacją patriotyczną; wzię-
ło w nim udział dwóch biskupów 
- ks. abp Jerzy Ablewicz i ks. bp 
Władysław Bobowski, 500 księży 
i ogromny tłum wiernych.

Do tego zacnego grona du-
chownych w rodzinie ks. Marka  
wpisuje się również jego ciocia, 
siostra Pauletta Wiater. Przyszła 
na świat w 1934 roku. – Z cio-
cią utrzymujemy kontakt mimo 
znacznej odległości, gdyż znaj-
duje się ona w klasztorze Sióstr 
Felicjanek w Przemyślu. Jest oso-
bą rozmiłowaną w Chrystu-
sie, zawsze wykazywała skłon-
ność do pogłębionej duchowości 
i mistycyzmu. Sądzę, że w tym 
względzie, to znaczy formacji 

stricte duchowej nauczyłem się 
od niej wiele… i nadal się uczę. 
Ciocia Pauletta zawsze wspiera 
mnie modlitwą, a poza tym jest 
ciepłą, żyjącą duchem Ewange-
lii osobą.

Wybranie
Marek Siedlecki nie od razu 

poszedł śladami tak wspania-
łych wujków. - Moje życie było 
dość burzliwe. Mimo że zawsze 
byłem blisko spraw wiary i rze-
czywistości Kościoła, to miałem 
w swoim życiu chwile, w których 
pragnąłem poczuć ducha tego 
świata i wcale nie myślałem od 
razu o pójściu do seminarium. 
To przyszło z czasem, ale widać, 
że Bóg chciał, żebym najpierw 
doświadczył dorosłego życia. 

Tak też się stało. Po maturze, 

w wieku 19 lat Marek wstępu-
je na ochotnika do wojska. Zo-
staje przydzielony najpierw na 
pół roku do jednostki w Ust-
ce, a następnie przez dwa i pół 
roku w stopniu starszego mary-
narza będzie służył w marynar-
ce wojennej. Jak wynika z licz-
nych i pozytywnych opinii wy-
stawionych mu przez przełożo-
nych dał się poznać jako osoba 
sumienna, starająca się jak naj-
lepiej wypełniać powierzone 
mu obowiązki. Niemniej jed-
nak, w czasie odbywania służ-
by wiele kwestii burzyło spokój 
ducha młodego żołnierza i nie 
pozwalało ostatecznie zdecy-
dować się na pozostanie w ar-
mii. – Przysięgę w wojsku skła-
dałem 13 grudnia 1981 roku. 
Wiemy dobrze z czym wiąże się 
ta data. Kraj dostał się pod pano-
wanie Wojskowej Rady Ocalenia 
Narodowego – czyli rządy gene-
rałów. Nam wtedy kazano m.in. 
patrolować ulice Gdyni. To był 

gorący czas, mimo grudniowej 
aury, a wiadomo, że Trójmiasto 
znajdowało się na oczach całego 
świata, niepewne losy opozycjo-
nistów, maksymalne ukrócenie 
swobód obywatelskich; to wszyst-
ko sprawiało, że sytuacja stawała 
się bardzo napięta. Czuło się to 
zwłaszcza w trakcie patroli ulicz-
nych. Chyba wtedy najpełniej 
zrozumiałem powagę i ogrom 
niebezpieczeństwa, jaki ten sys-
tem stanowił dla wszystkich – 
obywateli upadlał, funkcjonariu-
szy dehumanizował. A we mnie 
rodził wewnętrzny konflikt. To 
nie było łatwe, ale Bóg daje róż-
ne próby i znaki – w wojsku od-
wiedził mnie mój wujek, ks. Ta-
deusz. W tak trudnej sytuacji po-
litycznej, jaką mieliśmy wtedy w 
naszym kraju, był to z jego strony 
krok wymagający nie lada odwa-
gi, a dla mnie jakiś znak.

Po trzech latach ks. Marek za-
kończył odbywanie służby woj-
skowej i powrócił w rodzinne 
strony. Około 12 miesięcy pra-
cował w fabryce mebli. W tym 
czasie postanowił w dowód 
dziękczynienia i wdzięczności 
zbudować na swoim podwórku 
grotę Matki Bożej. – Chciałem 
w ten sposób wyrazić cześć Mat-
ce Bożej, ale również zdaje się, że 
był to początek drogi powołania, 
jakiegoś rodzaju manifest  Boże-
go wybrania. 

Z ludzi dla ludzi
W 1987 roku 25 letni Marek 

Siedlecki wstępuje do semina-
rium w Szczecinie. – Nie było 
łatwo. Studia wymagały dużego 
zaangażowania. Mnóstwo egza-
minów, z teologii, liturgiki, języ-
ków obcych – hebrajskiego, ła-
ciny, greki i niemieckiego. Prze-
trwałem to wszystko dzięki pra-
cowitości, systematyczności i mo-
dlitwie. Było wielu bardzo zdol-
nych intelektualnie seminarzy-
stów, ale mimo wszystko nie wy-
trzymywali – widocznie to nie tu 
Bóg ich widział. Trzeba stwier-
dzić, że formacja i praca nad 
rozwojem powołania wymaga 
przede wszystkim pracowitości, 
ale autentyczne powołanie jest 
warunkiem podstawowym.

Święcenia w szynie
W seminarium, z racji na 

swoje zainteresowanie sportem 
ksiądz Marek odpowiadał za 
kulturę fizyczną. - Razem z kole-

Zdjęcie rodzinne: od lewej starszy brat Ryszard, mama Helena, starszy brat Zbigniew, ojciec 
Stanisław a na kolanach maly Marek
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gami jeździliśmy na zawody pił-
karskie kleryków; chwile spędzo-
ne na boisku były prawdziwą od-
skocznią od trudów codziennego, 
seminaryjnego życia. Tak się zło-
żyło, że na krótko przed zakoń-
czeniem studiów doznałem silnej 
kontuzji i musiałem chodzić w 
szynie. W trakcie rozmowy przed 
święceniami z księdzem abp. za-
pytałem czy mogę w takim stanie 
przystąpić do święceń, przecież 
nie mogłem nawet przyklęknąć. 
Ale ks. arcybiskup Marian Przy-
kucki uśmiechnął się i stwierdził, 
że nie będzie problemu, przecież 
w rycie nie jest nigdzie napisa-
ne, że kapłan musi przyklęknąć 
w trakcie tej uroczystości - opo-
wiada ks. Marek.

A ksiądz gdzie służy na mi-
sjach?

Ksiądz Marek kilkakrotnie 
miał okazję odwiedzić Stolicę 
Apostolską. Z pielgrzymkami  
do progów apostolskich zwią-
zane są też największe przeży-
cia księdza, jakimi były - spo-
tkanie, rozmowa oraz koncele-
bracja mszy św. z Janem Pawłem 
II. – To był jeden z tych pobytów 
w Rzymie, podczas których mia-
łem okazję spotkać Ojca Święte-
go. Był rok 1998, dokładnie 12 
czerwca, dzień przed piątą rocz-
nicą moich święceń kapłańskich. 
Kilka dni wcześniej w Wiecznym 
Mieście skradziono mi torbę, w 
której miałem sutannę i inne rze-
czy. Tak więc podczas spotkania 
z Ojcem Świętym w Sali Klemen-
tyńskiej moi koledzy prezento-
wali się w swoich sutannach a ja 
miałem błękitne spodnie, koszu-
lę tego samego koloru i kolorat-
kę. Wtedy Ojciec Święty zapytał 
mnie „A ksiądz gdzie służy na 
misjach?”. To było bardzo cha-
rakterystyczne dla Ojca Święte-
go, ta bezpośredniość w kontak-
cie z innymi. Czuło się powszech-
nie, że mamy do czynienia ze 
współczesnym świętym. Potem 
odprawiliśmy razem mszę św. 
Takie wydarzenie w życiu kapła-
na, czyli możliwość sprawowania 
Najświętszej Ofiary wraz z na-
stępcą św. Piotra jest przeżyciem 
nie do opisania; wielką łaską, ja-
kiej dane było mi dostąpić.

Żabowo
Ksiądz Marek Siedlecki przed 

sześcioma laty został skierowa-
ny do parafii Matki Bożej Ró-
żańcowej w Żabowie. Jest to pa-
rafia licząca ok. 1000 wiernych i 
posiadająca 4 kościoły filialne. 
Ks. Marek przyznaje, że praca 
w Żabowie przynosi mu wiele 
satysfakcji. – Na początku było 
bardzo wiele do zrobienia. Ple-
banię zastałem właściwie pu-
stą. Za priorytet  mojej posługi 

w Żabowie na początku  obra-
łem ukazanie osobistego szacun-
ku dla kapłaństwa, a w związku 
z tym i dla mojego nagle zmar-
łego poprzednika, księdza Wal-
demara. Wyraziłem pragnienie, 
aby w pierwszą rocznicę śmierci 
ks. Waldemar miał już pomnik. 
Tak więc postanowiłem doło-
żyć wszelkich starań, aby zebrać 
środki na ten cel. I dzięki zaan-
gażowaniu wiernych, nie tylko z 
naszej parafii, ale także i rodziny 
powstał piękny pomnik.

Kolejną kwestią, która wyma-
gała uwagi i działań był stan da-
chów wszystkich kościołów; trze-
ba było  przeprowadzić natych-
miastowe remonty. Zadań mia-
łem więc bez liku. A zapoznając 
się z dnia na dzień z potrzebami 
podległych mi kościołów widzia-
łem, że problemy się piętrzą. Ale 
nie było co dumać, trzeba było 
działać. Przede wszystkim roz-
począłem od remontów kościo-
łów, po 6 latach udało się już 
odnowić dachy wszystkich świą-
tyń – w Żabowie, Wyszogórze, 
Maszkowie i Potulińcu.  

Ponadto w Żabowie powstały 
nowe ołtarze, główny i boczne, 
dzięki czemu kościół nabrał uro-
ku a wnętrze tworzy cieplejszą 

atmosferę. We wszystkich kościo-
łach są również nowe szaty litur-
giczne. Nie ukrywam, że chciał-
bym położyć posadzkę w koście-
le w Żabowie; poszukuję obecnie 
darczyńców.

Chwile próby 
Mówi się, że każdy otrzymu-

je taki krzyż, jaki potrafi unieść. 
Biorąc pod uwagę te słowa, 
można stwierdzić, że ks. Marek 
może brać na barki niemałe cię-
żary. Pierwszym doświadcze-
niem, jakiego doznał na począt-
ku było osamotnienie. – Przez 

pierwsze trzy lata w Żabowie, 
czyli na parafii wiejskiej, a więc 
poza wspólnotą osób duchow-
nych tak jak to ma miejsce w 
miastach, doznawałem osamot-
nienia. Było to szczególnie do-
tkliwe w czasie wigilii lub Świąt 
Wielkanocnych. Dzisiaj to już się 
zmieniło; znam bardziej ludzi, 
oni bardziej poznali mnie; mam 

tu wielu przyjaciół, którzy często 
zapraszają mnie na obiad. Od 
kilku lat wigilijnych wieczorów 
nie muszę spędzać już sam. Ale 
na początku to naprawdę było 
przykro. 

Inną próbą, jaka spadła na ks. 
Marka była ciężka choroba. Ci, 
którzy znali księdza sprzed cho-
roby, jako nieco korpulentne-
go jegomościa, przeżyli praw-
dziwy szok. – To prawda, moż-
na powiedzieć, że choroba w tym 
przypadku wyszła mi na dobre, 
bo miałem „okazję” zrzucić tro-
chę zbędnych kilogramów, ale za 

to cała reszta wiązała się z dłu-
gotrwałymi cierpieniami. Przez 
cały rok właściwie nie wychodzi-
łem na dłuższy okres ze szpitala. 
Byłem bardzo osłabiony, wychu-
dzony. Niektórzy bali się przycho-
dzić do kościoła, mówiąc, że nie 
można patrzyć jak ksiądz cier-
pi. To prawda, że z jednej stro-
ny choroba oszpeca, rodzi prze-
strach, ale też zbliża, wyzwala 
empatię, chęć niesienia pomocy. 
W tym trudnym czasie otrzymy-
wałem pomoc wielu ludzi i czu-
łem ich wsparcie modlitewne, za 
co jestem niezmiernie wdzięczny.

Punkt kulminacyjny w cho-
robie nastąpił 2 maja 2011 roku, 
dzień po beatyfikacji Jana Paw-
ła II. Ks. Marek został wtedy 
poddany operacji. – Wielu my-
ślało, że z tego nie wyjdę, rów-
nież pani dr Włodarczyk. Sytu-
acja była naprawdę tragiczna, 
ale widać wola Boża była taka, 
że miałem się z tej opresji wy-
dobyć. Dziś można powiedzieć, 
że wszystko wróciło do normy. 
Zmagam się co prawda z cukrzy-
cą, ale codzienne zażywanie in-
suliny nie jest już tak uciążliwe, 
jak konieczność ciągłej hospita-
lizacji. Wtedy byłem już jedną 
nogą na tamtym świecie. Sądzę, 
że dzięki temu dziś potrafię chy-
ba jeszcze bardziej docenić życie 
i się nim cieszyć.

Santo subito!
Można stwierdzić, że cechą 

charakterystyczną księdza Mar-
ka jest szczególny pietyzm, ja-
kim otacza osobę papieża Pola-
ka. Kilka lat temu postanowił, że 
na terenie swojej parafii, która 
jak wiadomo jest p.w. Matki Bo-
żej Różańcowej, a modlitwa ta 
należała do jednej z najbardziej 
ulubionych modlitw Jana Pawła 
II, zostanie wzniesiony pomnik 
ku jego czci ze stosownym cy-

tatem dotyczącym różańca. Nie 
było łatwo, ale udało się! – Pa-
miętam, że z realizacją tego pra-
gnienia, wiąże się takie wyda-
rzenie. Nie miałem materiału 
na pomnik. Pewnego dnia prze-
jeżdżałem obok nowobudowa-
nej obwodnicy. Widziałem tam 
ogromne, wydobyte i usunięte 
na bok głazy. Wtedy ucieszyłem 
się i zapytałem, czy nie mógłbym 
jednego wziąć, tłumacząc kim je-
stem i w jakim celu. Kierownik 
budowy zgodził się, żebym jeden 
z nich zabrał, ale jednocześnie 
zapytał, - Ale jak ksiądz chce go 
przetransportować? – rozłożyłem 
ręce w geście bezradności. Wtedy 
on zrozumiał i pomógł mi. Przy-
słał ciężarówkę, którą przewieź-
liśmy kamień na miejsce. Na-
stępnie ustawiliśmy na nim figu-
rę Jana Pawła II. W tym kamie-
niu widzę też symbol i brzmią w 
uszach te słowa – Tu es Petrus, et 
super hanc petram aedificabo Ec-
clesiam meam – Ty jesteś Piotr, 
czyli skała i na tej skale zbuduję 
mój Kościół. 

Franciszek
W tym roku ks. Marek ob-

chodził szczególne urodziny. Z 
racji, że urodził się 13 marca. 
Wszyscy doskonale pamięta-
my, że świat przeżywał tego dnia 
wybór kardynała Jorge Mario 
Bergoglio na Stolicę Piotrową. 
– To było niesamowite przeży-
cie. Myślałem, że już nie wybio-
rą papieża tego dnia, a tu nagle 
biały dym. Duch Święty działa! 
Cieszę się, że ten wybór przeła-
mał wszelkie spekulacje, jakimi 
media raczyły nas przez ostatnie 
tygodnie przed conclave i że wy-
bór padł na kogoś kto wymykał 
się dziennikarskim przewidywa-
niom. Dzięki temu nikt nie może 
powiedzieć, że to media wybrały 
papieża. Mam osobistą satysfak-
cję, że działo się to w moje uro-
dziny. Sądzę, że od tej pory będę 
ten dzień obchodził jeszcze bar-
dziej uroczyście, bo wraz z papie-
żem – podsumowuje z uśmie-
chem ks. Marek.

Z pomocą Boga i ludzi
Ks. Marek patrzy w przyszłość 

z odwagą i pokorą. – Udało nam 
się już dużo razem zrobić, ale po-
zostaje przed nami jeszcze wiele 
zadań. Żywię głęboką nadzieję, 
że z pomocą Boga i ludzi uda się 
kapłanowi dalej rozbudowywać i 
umacniać dzieło Boże, które słu-
ży temu pokoleniu i będzie słu-
żyć tym, którzy po nas przyjdą. 
Pragnę raz jeszcze podziękować 
za wsparcie moim parafianom i 
wszystkim ludziom dobrej woli, 
których spotkałem w mym ka-
płańskim życiu. 

Piotr słomski

Ks. Marek pod pomnikiem Jana Pawła II na terenie parafii Matki Bożej Różańcowej w Żabowie

Przy własnoręcznie zbudowanej grocie Matki Bożej (podwórze rodzinnego domu)



Nr 47 (2181)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

12

www.dzienniknowogardzki.pl

Kolarstwo Szosowe – Strzelce krajeńskie

Mistrzostwa LZS
W dniach 15-16 czerwca w miejscowości Strzelce Krajeńskie (woj. lubuskie), odbyły się mistrzostwa LZS w kolarstwie szosowym. Nie 
wiele zabrakło Remigiuszowi Komisarkowi do wywalczenia medalu, w klasyfikacji kolarzy zrzeszonych LZS, zajął 4 miejsce...

Zawody miały na celu wy-
łonienie najlepszych w Polsce 
kolarzy zrzeszonych w LZS. 
Trener Ryszard Posacki do 
Strzelców Krajeńskich zabrał 
Młodzików: Piotra Sowińskie-
go, Jakuba Ubycha, Adama Sa-
lamona. W kategorii Junior 
młodszy wystartował Remi-
giusz Komisarek. Klasyfikacja 
końcowa zawodów była przed-
stawiona w dwóch formach: 
wszyscy zawodnicy biorący 
udział w wyścigu, oraz klasy-
fikacja samych kolarzy z LZS-
-ów. W kategorii młodzik, re-
prezentanci Nowogardu osią-
gali bardzo zbliżone wyniki. 
W klasyfikacji LZS punktowa-
ło 32 zawodników. Najlepszy 

wynik osiągnął Piotr Sowiński, 
który w wyścigu na dystansie 
44 km przyjechał na metę jako 
9 zawodnik. Jakub Ubych zajął 
12 miejsce, natomiast Adam 
Salamon był 15. W całym wy-
ścigu wystartowało 60 zawod-
ników, na ich tle wyniki „Chra-
bąszczy” prezentowały się na-
stępująco: Piotr Sowiński upla-
sował się na 18 miejscu, Jakub 
Ubych był 21, natomiast Adam 
Salamon zajął 25 miejsce. Do-
dajmy, że w tej całej stawce 
tylko 4 kolarzy z woj. zachod-
niopomorskiego zajęło lep-
sze miejsca od nowogardzkich 
młodzików.

Zdecydowanie najbliżej me-
dalu Mistrzostw LZS był Re-

migiusz Komisarek, który w 
klasyfikacji LZS zajął 4 miej-
sce... Na tle wszystkich startu-
jących 76 zawodników z całej 
Polski, Komisarek został skla-
syfikowany na 6 miejscu. Ko-
larz z Nowogardu może mówić 
o dużym pechu, gdyż dekoro-
wano 3 najlepszych zawodni-
ków LZS, oraz 5 najlepszych z 
całej stawki. Pozytywną wia-
domością ze Strzelec Krajeń-
skich jest to, że Remigiusz Ko-
misarek zajął najlepsze miejsce 
pośród wszystkich startują-
cych z woj. zachodniopomor-
skiego. W wyścigu wziął udział 
również rywal Komisarka ze 
szczecińskiego toru, z którym 
walczy o zwycięstwo w cyklu 

„Czwartki Na Torze”– Maciej 
Ciechanowicz z Baszty Golcze-
wo. Jego wynik jest conajmniej 
zaskakujący i świadczy o tym, 
że szosa nie musi być wcale 

jego „konikiem”, ponieważ ry-
wal Remigiusza był dopiero 51.   

KR

Na czele stawki Remigiusz Komisarek

Mini Mundial 2013

SP 3 na podium!
W dniu 7 czerwca br. o godzinie 10:00 na stadio-
nie przy boisku bocznym zlokalizowanym przy ul. 
Twardowskiego w Szczecinie, rozegrany został finał 
Mini Mundialu 2013. Podopieczni Piotra Kazuby 
występujący jako Włochy wywalczyli 3 miejsce!

W turnieju udział wzięły 32 
drużyny z województwa za-
chodniopomorskiego. Z gmi-
ny Nowogard do finału do-
stały się cztery drużyny. Dru-
żyna SP 3 pod kierunkiem p. 
Piotra Kazuby zajęła III miej-
sce w turnieju. Po zaciekłej 
walce w półfinale Włochy (SP 
nr 3) uległy Meksykowi 2:3, a 
w meczu o 3 miejsce, poko-
nały Paragwaj 2:0, dzięki cze-
mu uczniowie z „Trójki”- zdo-
byli brązowe medale. W fina-
le Meksyk okazał się najlepszą 
drużyną turnieju pokonując 
Duńczyków 3:0. Reprezentacja 

SP nr 3 na Mini Mundialu wy-
stąpiła w następującym skła-
dzie: Bobrowski Maciek, Bo-
browski Mikołaj, Józefiak Oli-
wier, Paszkiewicz Oliwer, Ka-
zuba Jakub, Białczak Jakub, 
Górniacki Adrian, Szmyt Na-
talia, Miłek Dominika i bram-
karz Rogin Przemek. Dodat-
kowym sukcesem drużyny 
okazał się wybór najlepszego 
bramkarza turnieju, którym 
został zawodnik SP 3 - Rogin 
Przemek. Wszystkim serdecz-
nie gratulujemy !

informacja własna
opr.: kr 

Uczniowie SP 3 w towarzystwie „Gryfusa” - maskotki Pogoni Szczecin

Zmagania gimnazjalistów 
Po raz pierwszy uczniowie klas I nowogardzkich gimnazjów, mieli okazję spraw-
dzić swoje umiejętności w Międzyszkolnym Konkursie Przedmiotowym „W la-
biryncie wiedzy”. Konkurs został zorganizowany przez panią Jolantę Mielew-
czyk i Magdalenę Dawidowską z Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Zjednoczo-
nej Europy w Nowogardzie.

 W rywalizacji wzięło udział 
9 trzyosobowych zespołów. 
Każda grupa musiała zaliczyć 
zadania z takich przedmio-
tów jak: chemia, matematy-
ka, j. polski, geografia, biolo-
gia. Uczestnicy mieli za zada-
nie, m.in. określić  wiek drze-
wa, obliczyć ile siatki potrze-
ba, by ogrodzić boisko, wyko-
nać doświadczenie chemiczne, 
a także wykazać się znajomo-
ścią związków frazeologicz-
nych. Oprócz wiedzy, liczy-
ła się również dobra orienta-
cja w terenie, ponieważ sta-
nowiska z zadaniami znajdo-
wały się w różnych punktach 
na osiedlu Bema. Po rozwią-

zaniu wszystkich działań, każ-
da grupa przygotowała krót-

ką prezentację multimedialną, 
będącą podsumowaniem pra-
cy podczas konkursu. Wszyst-
kie grupy wypadły bardzo 
dobrze. Zwycięstwo przypa-
dło uczniom z Gimnazjum 
nr 2, tuż za nimi zaś znaleź-
li się przedstawiciele gospo-
darzy. Trzecie miejsce zajęła 
druga grupa z Gimnazjum nr 
2. Konkurs był doskonałą oka-
zją do spotkania się i integracji 
uczniów nowogardzkich gim-
nazjów. Pokazał również, że 
zdobywanie wiedzy i prezento-
wanie własnych umiejętności 
mogą być dobrą zabawą. 

Inf. własna
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TYGRYSEK

BAWIALNIA
dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

U nas marki 
najlepszych jakości 

producentów 
rowerów

www.bicykl.eu gwarantujemy 
serwis

Nowogard, ul. Młynarska 7
tel. 91 392 67 30

zapraszamy od 9.00 - 17.00

Nowogard, ul. 3 Maja 12
tel. 91 392 70 64

zapraszamy od 10.00 - 18.00

NOWOGARD
ul. Zielona 1

tel. +48 91 392 02 21

Spacerkiem po hotelu
panorama 3D

www.nowogard-hotel.pl

Rosół z makaronem własnego wyrobu
DANIA MIĘSNE DO WYBORU
- karkówka w sosie
- de voille
- kotlet schabowy
- kotlet drobiowy
- pierś drobiowa z grila
- kieszonka schabowa
- roladka drobiowa w sobie

DODATKI
- ziemniaki
- zestaw surówek
- kompot
- ciasto
- kawa lub herbata

CENA CAŁKOWITA ZESTAWU 25 zł
lub zestaw według indywidualnego zamówienia

PROPOZYCJA DAŃ OKOLICZNOŚCIOWYCH

Liceum   Zapisy:
ul.Jabłoniowa 15
 Szczecin

tel. 91 461 33 03

dziennikarsko – medialne
psychologiczno – społeczne

Z okazji 
15 rocznicy śluby

Anety i Grzegorza
Górskich

najlepsze życzenia, 
zdrowia, pomyślności  

i Błogosławieństwa Bożego
 na dalsze lata życia

życzą 
rodzice 

Krystyna i Zygmunt

Bezpłatne Prywatne Liceum Zaoczne
ul. 3 Maja 22, Nowogard, tel. 91 392 21 81

Nabór 2013

 zaoczny system kształcenia
 klasa ogólna z rozszerzonym zakresem z geogra�i i wos
 gwarancja bezpłatnej nauki przez cały cykl kształcenia
 nauka trwa 3 lata
 zajęcia w piątki po południu i soboty (co 2 tygodnie)
 nauka języka: angielski i niemiecki
                     Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej

Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie
ul. Warszawska 14, tel. 91 391 03 78, pn.-pt. 09:00-17:30 sob. 10:00-13:00
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Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

Dom parterowy w stanie 
surowym zamkniętym, 
pełne uzbrojenie  130 m kw. 

+ garaż 36 m kw.
SPRZEDAM
605 548 164

ZAPRASZAMY na zbiór 
TRUSKAWEK Sąpolnica

od 21 czerwca 2013 r.
godz. 5.00

tel. 91 392 52 03

PRACA zbiór 
truskawek w Dąbrowie

Duże owoce, łatwy zbiór 
z szypułką. Wysokie zarobki

Tel. 510 730 398, 507 022 191

WYPRZEDAŻ
ceny hurtowe

Kiosk - Tagrowisko
Miejskie w Nowogardzie

tel. 513 937 970

Sprzedam drewno 
kominkowe i opałowe

Transport
tel. 691 466 441

SPRZEDAM - WYKONAM
palety Euro,

przemysłowe i inne
tel. 885 493 471

Zarząd Koła PZW Tęczak informuje, 
że dnia 30.VI.2013 r. organizuje

wycieczkę dla dzieci i młodzieży, 
do Parku Wolińskiego,

których rodzice lub dziadkowie są członkami naszego 
koła. Zbiórka uczestników na Placu Wolności od 

8-8.30 30.VI. Powrót ok. 15.00. Zapisy sklep „Tęczak” 
ul. Waryńskiego 12 do dnia 26.VI.2013 r. Możliwość 
uczestnictwa opiekuna dziecka. Wpisowe 5 zł/osobę. 

Proponujemy zabrać suchy prowiant. 
Liczba uczestników ograniczona.

Zapraszamy. Zarząd Koła Tęczak

USŁUGi SPRZąTAjącE 
„CLEANER” Elżbieta Rakowska

tel. 691 841 345, 665 499 264
OFERUJEMY USłUGI: prania dywanów, foteli, wersalek.

Maglowania.   Prasowania.   Mycia okien.
Czyszczenie tapicerki samochodowej

Układanie polbruku 
• Układanie polbruku od 20 zł/m2

• Kamienia i kostki graniowej od 28 zł/m2

• Obrzeży i krawężników
Prace wykonywane solidnie, 

fachowo i tanio. 
Tel. 669 589 963

Ogłoszenie
1. Zakład Karny w Nowogardzie ul. Zamkowa 7, 72-200 No-

wogard zaprasza do składania pisemnych ofert na dzierżawę 
części budynku o łącznej powierzchni 334,8 m2, wchodzącego 
w skład nieruchomości zlokalizowanej na działce Nr 232 ob-
ręb 3 m. Nowogard pozostającej w trwałym zarządzie Zakładu 
Karnego w Nowogardzie.

2. Maksymalny okres dzierżawy wynosi 3 lata licząc od dnia 
01.07.2013 r.

3. Oferty obejmować powinny proponowaną cenę brutto 
miesięcznego czynszu za dzierżawę w/w nieruchomości.

4. Cena minimalna miesięcznego czynszu wynosi 1 200 zł 
brutto

5. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej z podaniem 
imienia i nazwiska, adresu

oferenta oraz oferowanej ceny dzierżawy. Do oferty nale-
ży dołączyć oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem 
przedmiotu dzierżawy lub że ponosi odpowiedzialność za 
skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

6. Zakład Karny zastrzega sobie prawo do korzystania z pla-
ców i dróg manewrowych w obrębie nieruchomości.

7. Oferty należy składać w sekretariacie w siedzibie Wydzier-
żawiającego w terminie do dnia 28.06.2013 r. do godz. 9.00

8. Osobami do kontaktu w w/w sprawie są:
- por. Artur Fusik, tel. 91 43 26 610, - kpt. Jacek Budzich, tel. 

91 43 26 648.
ZASTĘPCA ZAKŁADU Karnego w Nowogardzie

ppłk mgr inż. Paweł Kowalski

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓłKA 

 ŻWIROWNIA  DłUGOłĘKA
tel. 504 872 700  
Z DOWOZEM DO KLIENTA

XViii Letnie igrzyska LZS

Spartakiada w Szczytnikach
W miniony weekend, sporo działo się za sprawą imprez organizowanych przez 
LZS. Najpierw w sobotę (15 czerwca) w Płotach odbyły się XVIII Letnie Igrzyska 
LZS Samorządów Gmin woj. zachodniopomorskiego. Natomiast następnego dnia 
w niedzielę, w miejscowości Szczytniki odbyła się kolejna spartakiada kół LZS.

W sobotnich igrzyskach roz-
grywanych w Płotach uczestni-
czyła 35 osobowa reprezenta-
cja Nowogardu. Rozegrano 23 
konkurencje zarówno indywi-
dualne, jak i drużynowe, po wy-
czerpującej walce sportowcy re-
prezentujący Nowogard odnie-
śli spory sukces, zajmując dru-
gie miejsce na podium. Lepsza 
okazała się tylko miejscowość 
Barwice, natomiast nowogardz-
cy zawodnicy pozostawili w tyle 
następujące zespoły: Płoty, Bia-
łogard, Węgorzyno, Manowo, 
Dziwnów, Szczecinek i Ińsko. 
Dodajmy, że najlepszy wynik in-
dywidualnie uzyskał Stanisław 
Saniuk, który zajął II miejsce w 
kategorii VIP-ów. W koszyków-
ce kobiet oraz rzucie lotką ko-
biet, reprezentacja Nowogardu 
zajmowała II miejsce, natomiast 
w konkurencjach: wielobój Soł-
tysów, piłka nożna, piłka koszy-
kowa mężczyzn oraz przeciąga-

nie liny – plasowała się na III 
pozycji. 

Już następnego dnia w Szczyt-
nikach odbyła się kolejna im-
preza organizowana przez MG 
LZS. Tradycyjnie już zawodni-
cy rywalizowali na boisku pił-
karskim oraz siatkarskim. W su-
mie w Szczytnikach prócz go-
spodarzy, wystartowały jeszcze 
4 zespoły. Sikorki rywalizowa-
ły tylko w turnieju siatkarskim, 
natomiast pozostałe reprezenta-
cje w obydwu dyscyplinach. Tak 
po zażartej walce w turnieju pił-
ki nożnej zwyciężają piłkarze z 
Kulic, przed Szczytnikami i ze-

społem z Wojcieszyna. Jeśli cho-
dzi o piłkę siatkową, tu gospo-
darze nie byli już tak gościnni i 
po dwóch zwycięstwach wygra-
li turniej. Dodajmy, że zespoły 
sklasyfikowane na podium zo-
stały nagrodzone pamiątkowy-
mi pucharami. Należą się rów-
nież duże podziękowania dla 
gospodarzy spartakiady, którzy 
pod względem organizacji oraz 
przygotowania boiska stanęli na 
wysokości zadania. Przy artyku-
le publikujemy wyniki, sparta-
kiady oraz letnich igrzysk LZS.

KR

Klasyfikacja generalna Igrzysk:
1) Barwice  265 pkt.
2) Nowogard  239 pkt.
3) Płoty  225 kpt.
4) Białogard  219 kpt.
5) Węgorzyno  215 kpt.
6) Manowo  188 kpt.
7) Dziwnów  172 kpt.
8) Szczecinek  132 kpt.
9) Ińsko  31 kpt.

Spartakiada w Szczytnikach:
Piłka nożna :
I miejsce  Kulice
II miejsce  Szczytniki
III miejsce  Wojcieszyn
IV miejsce  Ostrzyca
Siatkówka:
1) Wojcieszyn – Kulice  2:1
2) Sikorki – Ostrzyca  2:0
3) Szczytniki – Sikorki  2:0
4) Szczytniki – Wojcieszyn 2:1

Klub Kolekcjonera:
Giełda „Osobliwości i rozmaitości”, „W Starym Kinie”
Klub Kolekcjonera, Koło Numizmatyczne Nowogard, zaprasza dnia 23 czerwiec 2013 
roku (niedziela) na godzinę 16:00 do restauracji „ W Starym Kinie” na giełdę kolekcjo-
nerską „Osobliwości i rozmaitości”. 

Tym razem wyjątkowo, niedzielna giełda odbę-
dzie się w restauracji „W Starym Kinie”, która znaj-
duje się w budynku NDK. Spotkanie hobbystów i 
kolekcjonerów trwać będzie przy kawce i coli, w 
zależności od potrzeb kulinarnych gości. W pro-
gramie: skup, wymiana, sprzedaż, wycena- bank-
notów, medali, orderów, monet, literatury oraz in-

nych eksponatów. Będą prowadzone zapisy, które 
umożliwią wstąpienie do koła numizmatycznego 
oraz klubu kolekcjonera. 

Zapraszamy i czekamy!!!      KR
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POSIADANY CERTYFIKAT JAKOŚCI
   NA DREWNO KONSTRUKCYJNE

WARSZTAT SAMOCHODOWY

SZYBY SAMOCHODOWE

PLANDEKINA WYMIAR NA WYMIAR

Profesjonalna naprawa od A do Z

OSOBOWE, CIĘŻAROWE I MASZYNY

Geometria kół, naprawa zawieszenia,komputerowa diagnostyka pojazdu
naprawy blacharskie i lakierniczePrzegląd i naprawa klimatyzacji,

Ul. Nadtorowa 12
tel 91 39 20 131
kom 601860716

Ul. Kilińskiego 26
tel 91 39 25 627
kom 601897368

Sprzedaż, wymiana, naprawa. Wykonujemy usługi na zlecenie ubezpieczalni

Używane i nowe części do wszystkich marek samochodów

Plandeki do samochodów ciężarowych (łódki, firanki),przykrywające
stelaże, przegrody do hal, przyczepy ciągnikowe i samochodowe

UDZIELAMY GWARANCJI
NA WYKONANE USŁUGI

ŁADOWANiE KLiMATYZAcji 
i ODGRZYBiANiE
- czySzczeNIe tapIceRKI

Szyby samochodowe 
sprzedaż – montaż – naprawy

części * oleje * płyny 
Opony nowe używane - sprzedaż, wymiana

Zapraszamy

ul. Boh. Warszawy 4 (obok PZM) • NOWOGARD 
tel. 531 026 839, 796 061 284

www.autonowogard.pl

SKUP ZBOŻA 
W REDLE

żyto, pszenżyto
szybka płatność

tel. 603 055 292

Plantacja borówki w Siwkowicach

ZATRUDNi  
ZBiERAcZY

zapisy w terminie
od 1 - 10 VII 2013 r.

tel. 515 144 186

Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie 

ogłasza nabór wniosków dla osób 
bezrobotnych o dotacje na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej.

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Pracy w 
Goleniowie lub w Filii PUP w Nowogardzie.

Termin składania wniosków został przedłużony do dnia 
28.06.2013r.

Priorytetową grupą do której kierowane będą dotacje są 
osoby:

- w wieku do 30 roku życia,
- w wieku powyżej 50 roku życia.

Dotacje udzielane są ze środków Unijnych EFS POKL 
poddziałanie 6.1.3.”

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECIĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

Ostatni mecz sezonu 2012/2013

Wygrać dla kibiców
W sobotę (22 czerwca) na stadionie w Nowogardzie, Pomorzanin zakończy roz-
grywki sezonu 2012/2013 przed własną publicznością - spotkaniem z Piastem 
Chociwel. Dla obydwu zespołów to mecz o pietruszkę, jednak warto będzie zwy-
cięstwem podziękować miejscowym kibicom za wsparcie.

Pomorzanin na jesieni zre-
misował bezbramkowo z Pia-
stem, choć w doliczonym cza-
sie gry rzut karny wykonywał 
Kamil Lewandowski. Sobotni 
goście wyróżniają się przede 
wszystkim dobrą obroną, Piast 
stracił najmniej goli w obec-
nym sezonie. Choć Pomorza-
nin nie ma już szans na awans, 
miejscowi piłkarze mogą być 
pewni, że w sobotę zagrają 
przy głośnym dopingu. Grupa 
kibiców „Young Boys `13” za-
planowała specjalne atrakcje. 
Wielkimi krokami zbliża się 
ostatni mecz sezonu z Piastem 
Chociwel, miejmy nadzieję, że 
na zakończenie rozgrywek pił-
karze wygrają ten mecz w pięk-
nym stylu, a my wszyscy zoba-
czymy, jak „będą gryźć trawę”. 
Również my musimy pokazać 
się z jak najlepszej strony, więc 
wielka prośba do wszystkich 
kibiców: idąc na mecz zabierz 
ze sobą znajomych i wspólny-
mi siłami ponieśmy piłkarzy 
do zwycięstwa! Na tym me-
czu również będzie przedsta-

wiona oprawa, na którą wszy-
scy kibice przekazywali pie-

niądze przed każdym meczem 
, za co im serdecznie Dziękuje-
my. Wszyscy pod las ! - Z kibi-
cowskim pozdrowieniem, na-
mawiają przedstawiciele gru-
py Young Boys `13. Początek 
meczu w sobotę o godz. 17:00, 
warto przyjść choćby dlate-
go, że następny mecz o punk-
ty najprawdopodobniej w po-
łowie sierpnia.

KR

30 kolejka 22.06. :
Świt Skolwin – Unia Dolice   (15:00) 
Ehrle Dobra Szczecińska – Polonia Płoty (17:00)
Pomorzanin Nowogard – Piast Chociwel (17:00)
Rega Trzebiatów – Odrzanka Radziszewo (17:00)
Stal Lipiany – Odra Chojna   (17:00)
Klon Krzęcin – Morzycko Moryń  (17:00)
Iskierka Szcz.-Śmierd. - Victoria Przecław (17:00)
Ina Ińsko – Zorza Dobrzany   (17:00)
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Pielęgnacja ogrodów

Wypożyczalnia 
sprzętu ogrodniczego

(glebogryzarki, weltykulatory...)

tel. 511 091 922
www.ogrody-wiki.pl

NiERUcHOMOŚci

• Studio reklamy Vizart wynajmę 
pow. reklamową 6,5x3m w Nowo-
gardzie przy ul. Warszawskiej 11 od 
13.06. tel. 605 522 340

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. pił-
sudskiego 2a. 602 350 301

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 3. 
604 284 597

• Kupię mieszkanie bezczynszowe/ 
niskoczynszowe, min 3pokojowe, 
60-80m 791443026

• Sprzedam ładne mieszkanie, 2 po-
kojowe na parterze, 58m kw. na uli-
cy Racibora I 4 w Nowogardzie. tel. 
783 570 060

• Do wynajęcia lokal handlowy. – 
660143840 

• Sprzedam działkę budowlaną o 
pow. 1138 m2 w Żdżarach – 3km 
od Goleniowa + projekt, prąd na 
działce. cena 59 tys. zł. tel. 608 673 
811

• Sprzedam mieszkanie bezczynszo-
we 62 m2 z zabudowaniami i dział-
ką 600 655 365

• Sprzedam mieszkanie w Nowo-
gardzie i Dobrej, tel. 91-3910010, 
607607814

• KUpIĘ za GOtÓWKĘ OBcIĄŻONe 
NIeRUcHOMOŚcI tel. 508 312 261

• DOMY NA WSi – GRUNTY, GO-
SPODARSTWA

• SPRZEDAjEMY, KUPUjEMY. TEL. 
660 206 833

• Sprzedam część domu o pow. 90 
m2 z udziałem w 2/3 działki o pow. 
0,25 ha z budynkami gospodarczy-
mi w Strzelewie. cena 85 tys. zł. tel. 
503 126 505

• Sprzedam nowy sklep na ulicy Raci-
bora. tel. 783 570 060, 695 264 594

• Działkę siedliskową wraz z bu-
dynkiem gospodarczym na wsi 
sprzedam. +48 606 276 773

• SpRzeDaM mieszkanie własno-
ściowe 3 pokoje + działka +garaż. 
tel. 605856553,9139503246.

• Sprzedam mieszkanie bezczynszo-
we, 2 pokojowe w Nowogardzie tel. 
695 264 594

• Działki budowlane od 12-16 ar. Ko-
ściuszki. 602 267 382

• Sprzedam działkę ogrodową nad 
jeziorem. 605 889 845

• Sprzedam działkę pod budowę w 
Wojcieszynie. tel. 604 930 642

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 
na parterze. 600 436 364

• Sprzedam kawalerkę 36 m kw. i 
mieszkanie 4-pokojowe 110 m kw. 
608 817 214.

• Wynajmę mieszkanie czteropoko-
jowe w Nowogardzie, na parterze. 
Kontakt: 605 315 304. 

• Wynajmę mieszkanie 726 120 558

• Sprzedam mieszkanie lokatorskie, 
tel. 504218572 

• Wynajmę mieszkanie 2 pokojo-
we  w Nowogardzie na ulicy Ra-
cibora I 4. tel. 3925552, kom. 783 
570 056

• Do wynajęcia kawalerka w cen-
trum miasta. 694 786 400

• Wydzierżawię lokal w przychod-
ni Nowogard ul. Kościuszki 36 
na gabinet dentystyczny. tel 
600 959 932; 600 931 083

• Wydzierżawię lokale w przychodni 
ul. Kościuszki 36 tel. 600  959  932; 
600 931 083

• Kupię mieszkania od 65 do 80 
m2 w Nowogardzie, do II p. tel. 
609 047 264

• Sprzedam mieszkanie 32 m kw. 
na ul. Kowalskiej 1D, 1 piętro 
z piwnicą z ogólnodostępnym 
parkingiem, do remontu, kon-
takt: 609 023 745 od 16-19. cena 
78 000 zł, do negocjacji.

• Sprzedam kiosk na targowisku 
513 937 970

• SpRzeDaM - bardzo tanio dział-
ki pod budowę ul: asnyka. tel: 
513045188. 

• Sprzedam lub wynajmę kiosk 
na targowisku. Opłata + 150 
zł.tel;512633610.

• Sprzedam lub zamienię na dom 
jednorodzinny dwa mieszkania w 
Nowogardzie (2 i 3 pokojowe) tel. 
605 080 310; zdjęcia dostępne pod: 
www.tnij.org/vp79

• \Wynajmę mieszkanie 2 pokojo-
we  w Nowogardzie na ulicy Raci-
bora I 4. tel. 913925552, kom. 783 
570 056

• Do wynajęcia pawilon handlowy 
w Goleniowie na Ryneczku przy ul. 
zielona Droga 59. tel. 605 522 340 
od zaraz

• Wynajmę lokal na działalność 
gospodarczą. visa&vis szpitala. 
tel:887467309.

• Kawalerka I piętro do wynajęcia. 
509 411 788

• Wynajmę mieszkanie/kawalerka 
800 zł + media. 693 869 595

• Sprzedam kawalerkę 37 m2 (raty 
bez banku). 603 869 595

• Sprzedam bar „Haga” 510 243 843

• Sprzedam kawalerkę 18 m2. tel. 
533 225 152 po 17.00

• Wynajmę miejsce pod kancelarie, 
gabinety lekarskie bądź inną insty-
tucję w cichej i spokojnej dzielnicy 
wraz z miejscem parkingowym. 
powierzchnia od 50 do 100 m2 
w zależności od potrzeb. zain-
teresowanych proszę o kontakt 
509 530 906

• Sprzedam mieszkanie w centrum 
Ip. 63 m2. tel. 530 786 880 po 15.00

• Sprzedam garaż przy ul; zamkowej.
tel;695400600.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 
przy ul: zamkowej z garażem mu-
rowanym.tel;607804921.

• SpRzeDaM LUB zaMIeNIĘ DOM 
NOWOGaD.teL;535267619.

• Sprzedam parter domu 110 m2. 
podpiwniczony, garaż i podwórko. 
600 809 312; 604 903 853

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 
parter ul; poniatowskiego 27/14 
.tel;503512170.

• DOMeK - do wynajęcia 
.tel;607289286.

• Wynajmę mieszkanie trzypokojo-
we ul. Boh. Warszawy. cena 1000 zł 
+ media. tel. 661 234 101

• Sprzedam kawalerkę przy ul. 700 
Lecia. 660 143 115; 91 39 21 719

• Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe + garaż ok. Kołobrzegu. 
886 594 507

• Sprzedam działkę budowlaną 0,30 
ar. w Nowogardzie. 693 850 197

• Sprzedam działkę pod lasem w No-
wogardzie ok. 0,8 ha. 693 850 197

• Warsztat stolarski z wyposażeniem 
do wynajęcia. tel. 605 336 228

• WyNaJMĘ - mieszkanie bezczyn-
szowe 37 m2 , centrum, II piętro , 
możliwość piwnicy i garażu cena 
650 zł + opłaty / ogrzewanie w ce-
nie / tel;501549818. 

• DO wynajęcia pomieszczenia han-
dlowe 150 m2. tel. 609 245 816

• Sprzedam lub wynajmę działkę. 
609 245 816 

• Mieszkanie dwupokojowe z 
piwnicą kupię. 91 39 22  275; 
662 721 808

• Szukam pokoju dla dwóch osób z 
osobnym wejściem. 727 398 559

• Sprzedam mieszkanie 2 pokoje 44 
m2 I piętro tel. 660 273 481

• Wynajmę mieszkanie dwupoko-
jowe. 731 015 921

• Wynajmę mieszkanie 3 pokoje , 
kuchnia , łazienka . tel;602474266.

• Wynajmę mieszkanie . 
tel;726120558. Dzwonić po 20 
godz.

• Wynajmę mieszkanie 1 pokojowe. 
tel;518483194. 

• DO wynajęcia lokal 20 m 2 , cen-
trum , na działalność usługową.
tel;508105332.

• Do wynajęcia kiosk ruchu. 
793 908 098

• SpRzeDaM - ½ domu do remontu 
.Działka 600 m 2 + budynek gospo-
darczy. tel : 506262406.

• SpRzeDaM - dom na dział-
ce 1 ha. W okolicy Nowogardu 
.tel:694582212.

• KUpIĘ - mieszkanie M – 4 okolice 
osiedle Gryfitowo .Bez pośredni-
ków . tel:665955768.

• MIeSzKaNIe - do wynaję-
cia częściowo umeblowane 
.tel;601724492.

• KUpIĘ - mieszkanie własnościowe 
nadające się do zamieszkania bez 
większego remontu w Nowogar-
dzie do 110 tyś zł. Bez pośredników 
. tel; 606919555 .

• posiadam mieszkanie 2 pokojowe 
do wynajęcia .tel;606857196.

• BUDyNeK - gospodarczy 400 m2 
sprzedam lub wydzierżawię, Strze-
lewo. tel. 502853573

• Działka uzbrojona 5700 m 2 i bu-
dynek warsztatowy. Wydzierżawię 
lub sprzedam własnościowa. No-
wogard tel:693128078.

• SpRzeDaM mieszkanie 3 pokojo-
we ul: Warszawska . tel;603126064.

• DO WyNaJĘcIa KIOSK RUcHU .tel: 
793908098.

• WyNaJMĘ KaWaLeRKĘ Na 15 
–LUteGO. KUcHNIa -UMeBLO-
WaNa /WySOKI StaNDaRD/. tel. 
603881462.

• SpRzeDaM - działkę w Nowogar-
dzie 1220 m 2.tel:513937970.

• SpRzeDaM - działkę ogrodową 
z aktem notarialnym i mieszka-
nie 3 pokojowe Nowogard. tel. 
797492985.

 MOTORYZAcjA

• Sprzedam silnik 1,6 Diesel, skrzynia 
biegów do audi 80. tel;781785751.

• Sprzedam komplet opon letnich 
z felgami – Kleber 185x65xR14, 
stan idealny, 727 569 687.

• Sprzedam samochód GOLF 5 
drzwiowe, szyberdach , hak, za-
dbany, garażowany. Nowogard. 
tel; 512633610.

• Sprzedam Renault 19 Sedan rok 
prok. 1992/1993 poj. 1,8 benzyna, 
centr. zamek + elektr. lusterka i 
przednie szyby. Ważne Oc + prze-
gląd. 606 550 666 

• Sprzedam, wynajmę dom Nowo-
gard 110 m2 + garaż. 00 49  172 
5669 042

• Sprzedam Hondę motorower zare-
jestrowany na 49 cm3, silnik 125, 
ścigacz. 665 836 888

• Ford transit 2,5 diesel zarejestro-
wany sprzedam. 607 647 814

• SpRzeDaM OpeL aStRa .poj.1,6 
plus LpG Rok 2001 . Stan b. dobry 
.Kolor srebrny. tel:604390356.

• Sprzedam Renault Megane rok 
prod. 1996 poj. 1,6 benzyna, prze-
bieg. 184 tys. km cena 3500 zł, dru-
gi właściciel tel. 663 953 462

• Mitsubishi pajero 3,2 Diesel 2000 r. 
cena 15 tyś.tel;665544518.

•  SpRzeDaM - Simsona do małego 
remontu .tel;724860287.

• SpRzeDaM - Forda transita 1999 r. 
9 osobowy, Forda transita blaszaka 
3 miejsca 2002r. tel. 662125370.

• audi a – 4 , poj. 2,0 , 140 KM ,2006 
r.prod. combi cena 30.500 zł do ne-
gocjacji . tel;602893964.

ROLNicTWO

• Sprzedam zboże i słomę. 502  853 
573

• Sprzedam słomę w snopkach cena 
2,20 zł/ snopek. tel. 782 036 086

• KUpIĘ ByczKI, JaŁÓWKI DO 400KG 
teL. 783678070

• Kupię łubin, tel. 668 434 849

• Sprzedam siano w kostkach ma-
łych. 500 835 336

• jAjA LĘGOWE KUR ZiELONO-
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MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Nowość

energooszczędny pro�l

6 komorowy

z 3 uszczelkami

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPłATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

Poszukujemy  
pracowników 

do pracy na plantacji wierzby 
w Węgorzycach/k.Osiny

 Tel: 601 99 40 30

14.VI. (piątek) wieczorem

zaginął młody byczek
w okolicach Strzelewa

Za sprawdzoną  
wiadomość nagroda. 
Tel. 507 060 724

NÓŻEK KUROPATWiANYcH. TEL; 
913920307.

• KOSzeNIe MULczOWaNIe ŁĄK 
, BeLOWaNIe SŁOMy , SIaNa.
teL;608013995.

• SpRzeDaM c – 360. tel;609480049.

• Sprzedam żyto 2,5 t. 500 zł/t, Błąd-
kowo. tel. 665 785 731 

• Kopaczkę dwurzędową do ziem-
niaków w dobrym stanie sprze-
dam, Korytowo 8.

• Sprzedam cieliczkę. 699 975 834

• Sprzedam prosiaki ok. Goleniowa. 
602 536 366

• Sprzedam tylny most z kołami, 
skrzynię biegów do ciągnika Ur-
sus c-330, opryskiwacz sadowni-
czy 400 l. cena do uzgodnienia. 
510 727 667

• Sprzedam 2 cielaki , 2 jałówki. Ża-
bówko 18 .tel;605092517.

• SpRzeDaM - 4 koła do przycze-
py z – 47 , i do ciągnika c- 360 
skrzynię biegów i podnośnik . tel; 
669823464.

• prasowanie bali 1.20m. tel. 
513 941 882

• SpRzeDaM SŁOMĘ. tel:600335184.

• SpRzeDaM KaczKI - teL; 
782429405 , 913950140.

• SpRzeDaM - agregat uprawowo-
-siewny 3 m. tel;505056886.

• SpRzeDaM krowę z cielakami i 2 ja-
łóweczki ok. 200 kg. tel; 888757586.

• Sprzedam prosiaki . tel;511546925.

• Sprzedam tucznika . tel;791817107.

• SpRzeDaM - pisklęta indycze ,od-
chowane , oraz żyto paszowe. 
tel;511696751.

USŁUGi

• Firma Usługowa „zielona”. Wyna-
jem sal na: konferencje, zebrania, 
szkolenia. tel. 91 39 26 691.

• MaLOWaNIe, MONtaŻ paNeLI 
pODŁOGOWycH I INNe DROBNe 

NapRaWy WyKONa „zŁOta RĄcz-
Ka”; 91 39 22 783, 784 79 22 70

• czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania Nowogard, ul. zielona 3. 
91 39 20 714

• Montaż ogrodzeń betonowych, far-
merskich i innych; 695 085 470; 91 
39 72 575

• aGeNcJa ReKLaMWa VIzaRt - 
oprawianie prac - w 2 minuty., 
bindowanie, wydruki a3-a4 kolor, 
ksero a3-a4 - kolor, laminowanie 
a3-a4. tylko u nas największy wy-
bór okładek. Nowogard, ul. 700 Le-
cia 15 (nad sklepem zielarskim). tel. 
605 522 340.

• przepisywanie prac (magisterskich, 
licencjackich, innych), dokumen-
tów, cV, listów motyw. innych. Wy-
druki, Ksero, także kolor. Szybko i 
Solidnie. Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). tel 605 522 340. 

• Usługi koparko- ładowarką No-
wogard. 514172446 

• Nauka j. niemieckiego i angielskie-
go. Szkoła Języków Obcych „GeR-
MaNIc” tel. 607 545 991, www.nie-
mieckinowogard.pl

• Fast – Driver, tanie usługi trans-
portowe tel. 721 230 990

• Remonty mieszkań w środku i na 
zewnątrz - 794 115 153 

• DUR - DacH pokrycia i remonty da-
chów. 691 621 141

• Dachy, docieplenia. 785 562 104

• Docieplanie budynków, malowa-
nie, szpachlowanie, glazura, hy-
draulika, regipsy, adaptacja podda-
szy, tel. 600 626268

• taNIe SpRzĄtaNIe biur, domów, 
mieszkań, osiedli, mycie okien, 
porządki w ogrodzie tel. 721 
230 990

• Ocieplenie, remonty i dachy, tel. 
692 562 306

• NapRaWa SpRzĘtU RtV Sawic-
ki, ul. Kazimierza Wielkiego 7, 
tel.913920737 

• Wesela, komunie bryczką. 
793 908 098

• Nauka jazdy konnej. 793 908 098

• Remonty mieszkań, szpachlowa-
nie, malowanie. 880 690 659

• ReMONty Na KaŻDĄ KIeSzeŃ. teL. 
609715839.

• Dachy – klinkier. 796 101 370

• Naprawa ciągników: Ursus i Mt2 
tel. 661 518 192

• Szpachlowanie, malowanie, 
panele, wymiana instalacji. 
789 146 025

• ReMONty MIeSzKaŃ. 
tel;536887085.

• Usługi remontowo – budowlane 
wykonam, daję gwarancję na wy-
konaną pracę. 608 364 330

• ReMONty, WyKOŃczeNIa, MON-
taŻe. 504 568 051

• Remonty dachów, docieplania bu-
dynków.tel:726169098,669587493.

• Glazura , terakota fachowo i so-
lidnie , wykończenia wnętrz pod 
klucz. tel:607647515.

• WypUSzczaNIe BIaŁycH GOŁĘBI 
Na ŚLUBacH I INNycH UROczy-
StOŚcIacH. tel; 660970408.

• agent pzU, tel. 790 405 650

• Dachy, docieplenia, stropodo-
cieplenia, obróbki blacharskie, 
podbitki. 609 752 854

• USŁUGI - remontowo - budowlane 
wykonam, daję gwarancję na wy-
konaną pracę. tel; 608364330.

• MaSaŻySta . WIzyty DOMOWe . 
teL: 887307401.

• pRaNIe - dywanów, wykładzin, ta-
picerki meblowej, samochodowej, 
/skórzanej, materiałowej/. pranie 
pościeli wełnianej /lanoliną/. Sprzą-
tanie biur, mieszkań, czyszczenie 
fug . tel:604373143,794229083.

• Dachy podbitki , docieplenia oraz 
remonty mieszkań. tel; 782741664

• Wesela, bryczka, jazda konna, tel. 
607 739 866

PRAcA

• przyjmę samodzielnego pracowni-
ka do prac wykończeniowych. tel. 
888 603 612

• zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe, emerytalne – Niemcy, Ho-
landia, anglia, Irlandia, Dania, Belgia, 
austria, Włochy, Norwegia, USa. tel. 
71 385 20 18 lub 601 759 797

• Młoda mama zaopiekuje się twoim 
dzieckiem. 661 196 022

• Wykonam tynki i glazurę. tel. 
728 801 246

• zatrudnię stolarza. 603 366 286

• zatrudnię na ½ etatu do sklepu 
spożywczego. tel;913921373.

• zatrudnię ślusarza-spawacza od 
zaraz. praca stała. tel. 690 435 929

• Rencistę, rencistkę, emeryta, 
emerytkę do baru przyjmę. 
601 753 817

• zatrudnię pracownika hurtowni 
mięsa/wędlin – kierowca kat. B. 91 
39 22 144 

• podejmę się prac domowych (tak-
że gotowania) i opieki na dziec-
kiem. 502 026 949 

• przyjmę do pracy glazurnika i do 
wykończenia wnętrz. 662 125 370

• praca w Niemczech, płytki. 00 49 
172 566 9042

• zapraszamy do zbioru truskawek w 
Olchowie. 693 344 778

• eMeRyt szuka pracy . prawo jazdy 
kategorii : B i t , oraz uprawnienia 
na wózki widłowe . Wykonam pra-
ce hydrauliczne i elektromonter-
skie.tel:785728672,607242193.

• pRzyJMĘ DO pRODUKcJI paLet. 
teL. 509411822. 

• zaOpIeKUJĘ się dzieckiem. tel. 
795926734.

• zatrudnię elektryka ze znajomością 
j. niemieckiego. tel. 696 443 643

• zatrudnię fachowców – elewacja. 
782 860 130

• zatrudnię sprzedawcę znającego 
się na sprzęcie elektronicznym. cV 
proszę kierować na e-mail: marcin_
tuzin@op.pl

• Regulacja i naprawa okien i drzwi, 
tel. 695 181 070

iNNE

• Sprzedam drewno bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane - 
603 353 789

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, 
srebrna, 4 elementy: wzmacniacz, 
tuner przestrojony, korektor, deck 
szuflada, stan idealny, używa-
na sporadycznie, cena 780 zł do 
uzgodnienia. tel. 605 522 340.

• 43 / 44 - Sprzeda drewno, gałęziów-
kę i zrębki opałowe. tel 509821040

• Drewno opałowe, kominko-
we, gałęziówka, sprzedam, tel. 
772 050 889

• pIece GazOWe c.o. wiszące z Nie-
miec firmy Vaillant wysoka jakość do 
mieszkania, domu, sklepu, restaura-
cji, zakładu fryzj. tylko ogrzewanie 
różne powierzchnie cena od 800zł 
montaż 300zł piece dwufunkcyjne 
cena od 1.000zł montaż 400zł gwa-
rancja serwisowa + roczne przeglądy 
kontrolne, naprawy oraz elektryczne 
przepływowe podgrzewacz wody 
użytkowej 18-21kw na prąd 380V 
cena od 200zł tel. 691 686 772

• transformator spawalniczy 
380V (buczek); teownik hutni-
czy 30x30x6; szkło 3mm 60x130; 
kątownik 40x40 i kątownik 
45x45 sprzedam. 788  685  194; 
600 155 342

• Sprzedam kostkę granitową 4x6 
brązową 10 t. tel. 607 690 741 

• SPRZEDAŻ - podbitki drewnia-
nej. TANiO. Tel:726169098.

• Sprzedam wełnę mineralną 150, 
tel. 504218572

• Kupię używany, drewniany ogrodo-
wy domek dla dzieci. 602 630 016

• S K U P P i Ł - niesprawnych, za-
tartych Stihl, Husqvarna cena 
100 zł. – 721668245 

• SpRzeDaM DReWNO OpaŁOWe I 
KOMINKOWe. tel;667788820.

• ODDaM GRUz.tel;603259309.

• Sprzedam : tarcica budowlana mo-
drzew sezonowana 4 lata, słupki 
ogrodzeniowe modrzew sezono-
wane. tel. 668298084.

• Sprzedam narożnik pokojowy i me-
ble młodzieżowy. 662 272 857

• Sprzedam akwarium 30 l razem z 
podstawą tel. 726 280 768

• SpRzeDaM WÓzeK DzIecIĘcy - 
wielofunkcyjny X – LaNDeR Xa / 
gondola + spacerówka/. cena 600 
zł. tel; 725820717.

• SpRzeDaM - kosiarki spalinowe 
używane. tel. 783622496.

• ODDaM 2 pSy RaSy MIeSzaNeJ. 
tel;506765220.

• zaginęły - 2 suczki cocker Spaniel 
angielskie. czarno białe .Bardzo 
proszę o kontakt. tel. 665544518.

• SpRzeDaM wóz konny drewniany 
do ogrodu. tel. 662673629.

• SpRzeDaM - harmonię 40 basową. 
tel. 511627210.

• Sprzeda gołębie ozdobne, tel. 731 
313 841
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Pół godziny 
w towarzystwie KarolinyK
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Dziś malowanka, krzyżówka i  „stary” Nowogard.  
Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

ZECER

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie 
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

Spytajcie dorosłych, gdzie tak  kiedyś wyglądał Nowogard? 

ul. .................................................................................................

JUŻ DZIŚ w                          -ie
pełna oferta galerii papierów ozdobnych, 

dyplomów, kart okolicznościowych itp.
OPRAWA PRAC

Rozwiązanie krzyżówki  – Lato w pełni 
Stanisława Pokorska, Grażyna Siedlecka, Bożena Mensfeld, Tadeusz Laufer, Alina Majda, Michał 

Furmańczyk, Agnieszka Skowrońska, Zdzisława Chocjan, Adam Stefański, Ryszard Górecki, Maria 
Sowińska, Christiana Syfert, Nikola Grenda, Andrzej Leszczyński, Alicja Wypych, Barbara Barto-
sik, Halina Szwal, Wiesław Borowik

Zwycięzcy:Stanisława Pokorska, Wiesław Borowik, Adam Stefański

Dla najmłodszych: „ul. Wyszyńskiego k/kościoła”
Julia Furmańczyk, Kinga Feliksiak, Kacper Skowroński, Jan Cyboroń, Martyna Grenda, Oliwia 

Feliksiak, Magdalena Skowrońska, Mateusz Lewandowski, Igor Grenda,  
Zwycięzca: Mateusz Lewandowski

GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A
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KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

REGULARNA LiNiA Mi KRO BU SO WA SEROcKi   tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZKŁAD jAZDY BU SÓW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25e; 10:20e; 
12:25e;   13:50e;   16:35e;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55e; 

11:55e;  14:00e;  15:05e;   15:25e;   18:25e
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   e - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BiŃcZYK - Linia Regularna  
 TEL.   607 310 591 

OD PONiEDZiAŁKU DO PiąTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NiEDZiELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Piotr Słomski, jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport,  jarek Dąbrowski redaktor techniczny.   
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65, tel./fax 91 392 50 87;  

e-mail: dziennik@domjudy.pl.  Wy daw ca, skład i druk: „Dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej.  
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

iNFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż pożarna   - 998
pogotowie Ratunkowe   - 999 
pogotowie Gazowe   - 992
posterunek energetyczny   - 91 392 12 74
pogotowie wodno-ka na l. (pUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
praxis - Specjalistyczny zOz  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - centrala   - 91 392 13 56
praxis - Specjalistyczny zOz  - 91 392 07 87 
praxis - centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
pRaXIS 2 - 91 39 25 943 
NzOz „Sanus”  - 91 392 69 60
NzOz „promed”  - 91 392 67 40
NzOz „Leks”  - 91 392 25 25
NzOz „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NzOz „StOMeD” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NzOz MeDeX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
pracownia protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
protetyka Stomatologiczna - elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. andrzej Rynkiewicz 
pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. ewa Rosa - 532 512 703

pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna poradnia terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty terapii zajęciowej 

- 91 392 52 82
zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
pUp f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział eduk. zdrow. Kultury i Spor tu
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
parafia pw.  WNMp  - 91 392 00 30
parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi pogrzebowe  - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi pogrzebowe   - 91 392 60 57
Morfeusz - 91 577 66 85

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W przychodni  - 91 579 08 30
ceFaRM   - 91 392 02 03
aSa  - 91 392 04 94
centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
prywatne LO i prywatne policealne Studium zawodowe 
- ce zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
prywatne LO i prywatne Studium 
zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
zespół Szkół zawodowych   - 91 392 08 84 
zespół Szkół Ogól no kształ cą cych    - 91 392 51 08 
zSp im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENiÓW – SZcZEciN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(a); 5:55(a); 6:40(7); 7:00(a); 7:50(a); 8:05(7); 8:35(a); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(a); 10:30(a, 7);  1:31(a); 11:40(7); 12:15(a); 12:25(a); 13:00(a); 
13:15(a, 7); 14:05(a); 14:20(a, 7); 15:41(a); 16:00(7); 16:20(a, 7); 16:50(a); 17:50(a, 7); 18:20(a, 7)
TRASA SZcZEciN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(a); 7:35(a); 8:40(a, 7); 9, 00(7, R); 9:25(a); 10:05(a, 7); 10:40(a, 
7); 11:40(a); 11:55(a, 7); 12:20(a, 7); 13:00(7); 13:35(a); 14:00(a, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(a, 7); 15:15(a, 7); 16:00(a); 16:35(a); 17:40(a, 7); 18:05(a, 7, R); 19:05(a, 7); 
19:25(a, 7); 19:40(a, 7); 20:15(a, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(a); 8:20(a); 9:25(a, 7); 9:45(7, R); 10:10(a); 10:50(a, 7); 11:29(a, 
7); 12:26(a); 12:41(a, 7); 13:05(a, 7); 13:45(7); 14:20(a); 14:45(a, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(a, 7); 15:55(a); 16:40(a); 17:15(a); 18:26(a, 7); 18:50(a, 7, R); 19:50(a, 7); 
20:10(a, 7); 20:35(a, 7); 21:00(a, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD
Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZcZEciŃSKi
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZcZEciŃSKi – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku 
oprócz świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 
1, 3, 5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwart-
ki, soboty oprócz świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; 
R – kurs do Reska

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

 ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW z Nowogardu do:

SZCZECIN Główny
5:37 (D), 6:33 (1), 7:55, 10:32 (D), 12:28 (2), 15:10 (3), 17:33, 18:35
Pociągi jadące do Szczecina w godz.: 7:55, 15:10 i 18:35,  

    jadą przez Port Lotniczy w Goleniowie

KOŁOBRZEG
7:54 (1), 10:02 (2), 12:33, 14:35 (D), 16:01, 18:37 (3), 21:09

LEGENDA;
D -  w dni robocze (od poniedziałku do piątku)
 1 –  od poniedziałku do soboty
 2 -  w soboty, niedziele i święta
 3 -  oprócz soboty
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Kolektory 
słoneczne

Dotacja45%

Montaż / Serwis • Przygotowanie dokumentacji

www.provsolar.com

e-mail: info@provsolar.com • tel./fax 91 482 40 50
Biuro czynne od 8 - 16

91 443 51 87, 94 721 61 83
59 833 43 12,  698 230 205

www.partnerstal.pl

GARAŻE BLASZANE WIATY 
BRAMY GARAŻOWE

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Zawiadamiamy, że w Nowogardzie rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radców Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca Prawny Radosław Górski 
oraz Radca  Prawny Paweł Iwan. Kancelaria mieści się przy  
Pl. Wolności 9, budynek dawnego hotelu „Cisy”, pokój nr 8 (parter). 

Telefony do Kancelarii: 788-802-101, 694-403-733.

Czytaj s. 9

s. 4s. 3 s. 12

Uciekli  
z więzienia

Sukces pary 
tanecznej  

z Nowogardu

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Czytaj s. 4

Czytaj s. 5

NNIIEEPPUUBBLLIICCZZNNAA  SSZZKKOOŁŁAA  
PPOOLLIICCEEAALLNNAA  

ogłasza nabór na kierunki: 

 opiekun medyczny (1 rok) 
 asystent osoby niepełnosprawnej (1 rok) 
 opiekun osoby starszej (2 lata) 
 technik informatyk (2 lata) 
 technik administracji (2 lata) 

 

informacja i zapisy 
Ul. Zielona 11, tel. 91 39 26 691 

www.zielona.mojaszkola.net 
 

25 czerwca 2013 r.
wtorek od 10.30 - 12.00
udzielane będą bezpłatne porady 

prawne  w redakcji 
ul. Boh. Warszawy 7A

Czytaj s. 5

Czytaj s. 7

Amatorzy  
z Nowogardu  

na podium

Prywatne Policealne Studium Zawodowe
ul. 3 Maja 22, Nowogard, tel. 91 392 21 81

Nabór 2013

 nabór na kierunki
    * technik BHP (3 semestry)
    * technik administracji (4 semestry)
 czesne 70 zl miesięcznie
 bez wpisowego i opłat za okres wakacji
 zajecia w piątki popołudniu i soboty (co 2 tygodnie)
                            Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej

Bezpłatne Prywatne Liceum Zaoczne
ul. 3 Maja 22, Nowogard, tel. 91 392 21 81

Nabór 2013

 zaoczny system kształcenia
 klasa ogólna z rozszerzonym zakresem z geogra�i i wos
 gwarancja bezpłatnej nauki przez cały cykl kształcenia
 nauka trwa 3 lata
 zajęcia w piątki po południu i soboty (co 2 tygodnie)
 nauka języka: angielski i niemiecki
                     Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej

Sprzedam nowe, własnościowe,  
2 pokojowe mieszkanie o pow. 58 m2 
w Nowogardzie na ulicy Racibora I 4

KONTAKT:                PIB „PRO-BUD s.c.
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14
tel.: 91 39 25552; 783 570 056    www: probud-nowogard.pl

Kancelaria  
Prawna

nawet trudne sprawy

601 949 077

Biurokraci mają czas

Władza  
nie lubi  
petenta

Czytaj s. 3

Oświadczenia  
majątkowe  
dyrektorów  
szkół

Sesji  
nie będzie  
– orzekł 
przewodniczący 
Bielida 

Potraktowali  
nas jak  
śmieci...

Smutny finał 
ornitologicznej  
atrakcji 

Strajk  
mundurowych  
trwa
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Nasza  sonda

ul. 700 Lecia 17a nad sklepem
„Słowik”

9,99zł

Wkrótce zaczną się wakacje oraz urlopy wypoczynkowe. Słoneczna pogo-
da, a także wysoka temperatura, sprzyjają wypoczynkowi nad morzem czy 
nowogardzkim jeziorem.  Jest to także czas, gdy wielu z nas przebywa w miej-
scach publicznych, gdzie może się okazać, że trzeba udzielić komuś pierwszej 
pomocy. Dlatego tym razem spytaliśmy naszych czytelników, czy w sytuacji za-
grożenia życia potrafiliby udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu ? 

Paweł Biernacki - Nie wiem jak bym się zachował w sytuacji 
jakiegoś zagrożenia, ale uczestniczyłem w takim pokazie, gdzie 
demonstrowano, jak należy udzielać pomocy w sytuacji zagro-
żenia życia i zdrowia. Zauważyłem, że ta profilaktyka jest bar-
dzo rozbudowana, to dobrze, że takie pokazy są prezentowane. 
Co do mojej osoby, to jeszcze nigdy na szczęście, nie musiałem 
uczestniczyć w takiej sytuacji, ale przyznam, że chyba byłoby mi 
ciężko się  odpowiednio zachować, gdyby taka zaistniała.   

Adam Lewandowski - Powiem panu, że zdarzyła mi się już 
taka sytuacja, gdzie powinienem udzielić tej pierwszej pomocy. 
Są to chwile  bardzo stresujące, niemniej wydaje mi się, że raczej 
nie mam z tym problemu i umiałbym się zachować, a także od-
powiednio zadziałać tak, by wykonać tą pierwszą pomoc. Przy-
znam się, że uczestniczyłem już w takich kursach i szkoleniach, 
które były organizowane przez Straż Pożarną. 

Wojciech Rzetecki - Wydaje mi się, że nie umiałbym udzie-
lić pierwszej pomocy, jak dotąd nigdy jej jeszcze nie udzielałem, 
na szczęście  bezpośrednio  nie przydarzyła mi się taka  sytuacja. 
Co do przejścia ewentualnego kursu, to jeszcze nie myślałem o 
czymś takim, ale w przyszłości życie może przynieść jakieś nie-
oczekiwane zdarzenia. Dlatego pewnie postaram się w tej spra-
wie coś zrobić. 

Jolanta Nowak - Powiem panu, że nigdy tego nie robiłam. 
Ale czytałam i oglądałam programy związane z tą tematyką, 
jak udzielić pierwszej pomocy. Powiem otwarcie, że ja chyba nie 
chciałabym się znaleźć w takiej sytuacji. Aczkolwiek, gdyby ona 
zaistniała, to na pewno udzieliłabym jakiejkolwiek pomocy po-
szkodowanemu np. zabezpieczając go. A następnie wykonałabym 
telefony na pogotowie 999, policję 997 czy też straż pożarną 998. 

Roman Kolanek - Zdecydowanie potrafię udzielić poszkodo-
wanej osobie pierwszej pomocy. Przyznam się, że już miałem 
w życiu niejednokrotnie wiele takich sytuacji, i wiedziałem co 
mam robić. W tego typu sytuacjach podstawową zasadą jest, by 
być świadomym i nie panikować. Osobiście się nie boję widoku 
krwi. Dlatego jest mi pewnie łatwiej postępować w takich sytu-
acjach.  Na koniec chciałbym zaapelować, by służby ratownicze 
czy też straż pożarna, więcej organizowała takich szkoleń. To na 
pewno przyczyni się do zwiększonej świadomości ludzi, a także 
ochroni życie ludzkie i zdrowie. 

 Pani Edyta z synami Pa-
trykiem i Maćkiem - Nie po-
trafię udzielić pierwszej po-
mocy i przyznam się szcze-
rze, że nigdy tą sprawą się nie 
interesowałam. A dlaczego?  
Boję się takich sytuacji. Wi-
dok krwi mnie paraliżuje, ale 
to nie znaczy, że nie zadzwo-
niłabym po pomoc, czy to na 
policję, czy pogotowie, widząc cierpiącego człowieka.  Co do prze-
szkolenia, to oczywiście, w przyszłości gdy pozwoli mi na to czas, 
pomyślę coś w tym temacie. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

18.06.2013 r. 
Godz. 12.15 Powiadomienie o 

kradzieży przyczepki samochodo-
wej, siatki ogrodzeniowej, opry-
skiwacza ręcznego oraz klatki do 
łapania szkodników z terenu po-
sesji w miejscowości Olchowo. 

19.06.2013 r. 
Godz. 09.45 Kolizja drogo-

wa na ul. Warszawskiej, w której 
uczestniczyły dwa pojazdy: Ci-
troen Berlingo i Opel Corsa. 

Godz. 15.00 Pracownik ochro-
ny sklepu Biedronka na ul. War-
szawskiej, powiadomił o ujęciu 
sprawcy kradzieży sklepowej, 
którym okazał się Piotr G. 

Godz. 20.40 Powiadomienie o 
kradzieży telefonu  marki Sony 
XperiaU w okolicach alejek przy 
murach obronnych na ul. Czar-
nieckiego. 

20.06.2013 r. 
Godz. 03.00 Włamanie do 

hangaru na terenie plaży miej-
skiej w Nowogardzie, skąd do-
konano kradzieży łodzi motoro-
wej ratunkowej. Łódź wraz z sil-
nikiem odzyskano. 

Godz. 04.20 Włamanie do sa-
mochodu marki VW Golf na 
ul. Nadtorowej, skąd dokona-
no kradzieży radioodtwarzacza 
oraz radia CB. 

Godz. 17.30 Włamanie do 
piwnicy na ul. 3 Maja, skąd do-
konano kradzieży wędek. 

21.06.2013 r. 
Godz. 09.00 Ochrona skle-

pu InterMarche powiadomiła o 
zatrzymaniu sprawcy kradzie-
ży sklepowej. Na miejscu Patrol 
wylegitymował Stanisława N. 

Godz. 23.20 W miejscowości 
Wierzbięcin dokonano włama-
nia do samochodu marki Peuge-
ot, skąd skradziono radio samo-
chodowe. 

22.06.2013 r. 
Godz. 13.45 Kradzież roweru 

marki Ragazzi z klatki schodo-
wej na ul. Światowida. 

Godz. 15.00 Kradzież dwóch 
foteli z pojazdu marki VW Sha-
ran, zaparkowanego na terenie 
piekarni przy ul. Boh. Warsza-
wy. 

Godz. 19.00 Kradzież portfela 
z zawartością pieniędzy z miesz-
kania w miejscowości Żabowo. 

Godz. 14.00 Kradzież paliwa 
w postaci oleju napędowego z 
ciągnika siodłowego marki Mer-
cedes, zaparkowanego na stacji 
paliw HL. 

Godz. 14.45 Patrol OPI pod-
czas kontroli rowerzysty na ul. 
Osiedlowej ujawnił, że Tomasz 
T. znajduje się w stanie nietrzeź-
wości z wynikiem 1,40 promila 
alkoholu w wydychanym powie-
trzu. 

Godz. 23.20 Na ul. Żerom-
skiego Partol OPI zatrzymał nie-
trzeźwego rowerzystę, Marcin B. 
miał 3,08 promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu. 

Gmina Osina
17.06.2013 r. 
Godz. 14.15 Powiadomienie 

o uszkodzeniu obudowy złącza 
kablowego umiejscowionego  na 
słupie betonowym w miejsco-
wości Kościuszki. 

st. insp. Ref. Prewencji  
Klaudia Gieryń 

Mirosław Ćwiek, lat: 38, zmarł: 17.06.2013r, pogrzeb odbył 
się: 21.06.2013r, na cmentarzu w Nowogardzie.

Rozalia Tyszko, lat: 92, zmarła: 21.06.2013r, pogrzeb odbył 
się: 24.06.2013r, na cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

 w tych dniach odeszli do wieczności 
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PROMOCJA 
LETNIA

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL 

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport 
Sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

Ogrodzenia,
brukarstwo, 

ogrody, trawniki
www.trawnikizrolki.com.pl

tel. 669 342 893

Spotkanie ws. gospodarki odpadami komunalnymi 
Zarząd Budynków Komunalnych w imieniu gminy 
Nowogard zaprasza zarządy i zarządców budynków 
wielolokalowych oraz sołtysów na spotkanie infor-
macyjne dotyczące wprowadzenia z dniem 1 lipca br. 
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Spotkanie odbędzie się w sali widowiskowej NDK  
w środę 26.06.2013 r. o godz. 10.00.

Szczegóły dotyczące spotkania dostępne są  
pod nr telefonu 91 578 53 55.

Biurokraci mają czas

Władza nie lubi petenta
Zgodnie z zapowiedzią, prezentujemy wystąpienie, jakie zostało  skierowane 
do burmistrza Nowogardu, a przesłane do wiadomości DN przez nowogardz-
ką spółdzielnię mieszkaniową  “Cisy”,  głównego, a bywają długie okresy, że je-
dynego nowogardzkiego inwestora w zakresie budownictwa wielorodzinnego. 

Spółdzielnia mieszkaniowa 
“Cisy”,  w ostatnich latach, to  
czołowy  nowogardzki inwestor  
w  zakresie budownictwa miesz-
kaniowego  wielorodzinnego 

 “W ciągu kilu lat oddaliśmy 
do użytku prawie trzysta miesz-
kań – mówi prezes spółdzielni 
Marian Jeż . Spółdzielnia  bu-

dowała i chce nadal budować. 
Niestety napotyka w trakcie 
procesu inwestycyjnego na sze-
reg przeszkód, które  bynaj-
mniej nie mają obiektywnego 
charakteru. 

Jak to wiemy z własnego do-
świadczenia, barierą w rozwoju 
budownictwa  wielorodzinnego 

w Nowogardzie  nie jest  wcale 
brak kapitału, wszystkie miesz-
kania, które dotychczas  odda-
liśmy w nowo wybudowanych 
kompleksach, sprzedaliśmy bez 
problemów “– mówi prezes Jeż.

 Jako główną przeszkodę 
znacznie opóźniająca i utrud-
niająca proces inwestycyjny  w 

Nowogard, dn. 17.06.2013r.
        Pan Robert  Czapla
       Burmistrz  Nowogardu

W odpowiedzi na Pana pismo (bez znaku) z dn. 04.06.2013r. w sprawie zwłoki w złożeniu przez 
Pana do SKO w Szczecinie naszego odwołania od decyzji o warunkach zabudowy- dla inwestycji 
przy ul. Wojska Polskiego stwierdzamy, że nie jest to zwłoka odosobniona.

Wszystkie pisma kierowane dotychczas w powyższej sprawie, budziły nasze zastrzeżenia, co do 
terminów ich załatwienia.

Na dowód powyższego stwierdzenia przytaczamy następujące fakty :
- zawiadomienie o wszczęciu przez Urząd postępowania w sprawie wydania warunków  zabudo-

wy - pismo z dnia 21.09.2012r 
- zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie z dn. 09.10.2012r. i wskazanie daty wyda-

nia warunków zabudowy tj. do dnia 18.01 .2013r.
- odwołanie SM “Cisy” z dnia 16.10.2012r.  na określony przez Urząd termin załatwienia sprawy 

tj 18.01 .2012r. jako bezpodstawny BRAK ODPOWIEDZI na nasze odwołanie .
- pismo SM “Cisy” z dn. 16.01.2013r. ponaglenie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
- zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie, z dnia 17.01.2013r. i wskazanie nowego 

terminu załatwienia sprawy na 18.04.2013r.
- skarga SM “Cisy” z dn. 25.01 .2013r. w sprawie kolejnej zmiany terminu wydania
warunków zabudowy z 18.01.2013r na 18.04.2013r. Skarga bez odpowiedzi ! ! !
- zawiadomienie z dn. 19.02.2013r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji 

o warunkach zabudowy.
- pismo SM “Cisy” z dn. 05.03.2013r. o podanie terminu wydania decyzji o warunkach
zabudowy. BRAK ODPOWIEDZI ze strony Burmistrza.
- zażalenie SM “Cisy” do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie z dn. 25.03.2013 

na przewlekłość postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy
- pismo SM “Cisy” z dn. 22 .04.2013r. w sprawie niedotrzymania kolejnego terminu wydania de-

cyzji o warunkach zabudowy, wskazanego przez Urząd na 18.04.2013r.
- po 7 miesiącach tj. w dniu 23 kwietnia 2013r. doręczono Spółdzielni decyzję o warunkach 

zabudowy Nr 79NVZ/2012 opatrzoną datą: z dnia 29 marca 2013r. 
Z powyższych pism wynika jednoznacznie, o opieszałości Burmistrza w sprawie wydania warun-

ków zabudowy.
Ponadto w dniu 07.05.2013r. za pośrednictwem Burmistrza Nowogardu, Spółdzielnia Mieszka-

niowa “Cisy” złożyła odwołanie od decyzji, o warunkach zabudowy do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Szczecinie.

Odwołanie zatajono i nie przekazano do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szcze-
cinie. Ustawowy termin przekazania upłynął w dn.15.05.2013r.

Dopiero po naszej interwencji z dnia 29.05.2013r. dotyczącej nieprzestrzegania przez Burmi-
strza przepisów z art. 133 KPA, informuje się nas o “niezamierzonym przez Urząd opóźnieniu”.

Niezrozumiałe jest dla nas również pismo Urzędu skierowane do SKO w Szczecinie z dn. 
24.05.2013r co do treści i terminów w nim zawartych.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Cisy” w Nowogardzie działając w imieniu i na rzecz człon-
ków oczekujących na mieszkania przy ul. Wojska Polskiego w Nowogardzie, informuje, że nie 
może pozwoli  na dalszą ignorancję urzędu w nieprzestrzeganiu przepisów prawa.

Istnieje nasze podejrzenie, że jest to celowe i zamierzone działanie, opóźniające wydanie odpo-
wiedniej decyzji przez Urząd, w sprawie budowy osiedla mieszkaniowego przy ul. Woj. Polskiego 
w Nowogardzie

Jednocześnie oświadczamy, że z powodu zwłoki w wydaniu przez Urząd Miejski w Nowogardzie 
decyzji o warunkach zabudowy , Spółdzielnia poniosła znaczne koszty i straty.

W związku z powyższym informujemy, że wystąpimy z pozwem do Sądu przeciwko Gminie No-
wogard, o odszkodowanie za utrudnienia w realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego.

ostatnim czasie, muszę podać 
opieszałość  osób odpowiedzial-
nych urzędowo za wydawanie 
niezbędnych warunków i  ze-
zwoleń . Radzimy sobie z po-
szukiwaniem właściwego tere-
nu- mimo braku planu zago-
spodarowania dla miasta, ra-
dzimy sobie z  obowiązującym 
prawem  i montażem finan-
sowym inwestycji, ale niestety 
często jesteśmy bezradni wobec  
braku wyobraźni   i przestrze-
gania terminów przez  miejsco-

wych urzędników”  - kończy 
prezes.

Pismo wystosowane  przez 
spółdzielnię w tej sprawie  do 
burmistrza, najlepiej chyba 
obrazuje  to,  z jakim rodzajem 
lekceważenia ważnych spo-
łecznie spraw mamy do czy-
nienia w urzędzie, gdzie nie 
szczędzi się czasu i pieniędzy 
na  zabawki w stylu nowych 
żyrandoli,  a  lekceważy  po-
ważnych petentów.

Red.

Sukces pary tanecznej 
z Nowogardu 

Dnia 16.06.2013r. para 
Klubu Tańca Sportowe-
go Flesz działającego przy 
Nowogardzkim Domu Kultu-
ry, Marcel Marchewka i Klau-
dia Rafińska, zajęli 2 miejsce 
w tańcach standardowych na 
Ogólnopolskim Turnieju tań-
ca Towarzyskiego w Desznie. 
Dzięki zgromadzonym punk-
tom zostali przeklasyfikowani 
do najwyższej krajowej klasy 
A w tym stylu. Jest to pierwsza 
para tego klubu, która osią-
gnęła tak wysoką klasę . Gra-
tulujemy!

Opr. MS

Od lewej: Klaudia Rafińska, Mikołaj 
Kubiak, Marcel Marchewka  
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Oświadczenia majątkowe dyrektorów szkół 
Kolejna odsłona oświadczeń majątkowych. Tym razem publikujemy zeznania, które złożyli dyrektorzy placówek oświatowych. Osoby pełniące te funkcje pod-

legają temu obowiązkowi tak samo, jak radni i urzędnicy publiczni. Przy okazji drukujemy też zaległe oświadczenie majątkowe dyrektora NDK, Anety Drążew-
skiej, zostało ono bowiem umieszczone na BIP po terminie. 

Imię i nazwisko / Stanowisko Oszczędności Nieruchomości Zarobki za rok 2012 Samochody Kredyty
Becela Leszek / Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie 29.000 zł. Dom o pow. 136 m2 – wartość 400.000 zł

Mieszkanie o pow. 50,6 m2 – wartość 300.000 zł
Umowa o pracę Zespół Szkół Ogólnokształcących – 
10.609.47 zł
Umowa zlecenie – 22 368,00 zł 

Samochód osobowy 
Audi A4 – 2001 r.

Deutsche Bank kredyt hipoteczny  
– 38, 000 Euro

Drążewska Aneta / Dyrektor Nowogardzkiego Domu Kultury Nie dotyczy Dom o pow. 136,4 m2 – wartość 300.000 zł
Grunt rolny o pow. 1427 m2 – wartość 14.000 zł

Umowa o pracę Nowogardzki Dom Kultury 
– 76 757,44 zł

Toyota RAV-4 – 2005 r. BGŻ kredyt hipoteczny – 28 923,00 CHF
Bank Pocztowy kredyt gotówkowy  
– 15 715,37 zł

Forgiel Agnieszka / Dyrektor SP w Strzelewie Nie dotyczy Dom o pow. 96 m2 – wartość ok. 100 000 zł.
Grunt rolny o pow. 0,63 ha – wartość ok. 30 000 zł.

Dochody roczne wg PIT-11 – 6.240.53 zł
Działalność wykonywana osobiście – 4,176 zł.

Nie dotyczy Nie dotyczy

Fusik Renata / Dyrektor SP w Orzechowie 5   000,00 zł Dom o pow. 120 m2 – wartość 150.000 zł.
Grunty rolne o pow. 12,54 ha – wartość 125.000 
zł – dochód 4950 zł

Z tytułu zatrudnienia – 85. 518, 11 zł
Umowa zlecenie – 1. 680, 00 zł

Toyota Yaris – 2004 r.
Toyota RAV-4 – 2002 r.

Nie Dotyczy

Wiznerowicz-Gliwna Lidia / Dyrektor SP nr 2 w Nowogardzie Dane nie 
czytelne

Dom o pow. 120 m2 – wartość 200.000 zł
Mieszkanie o pow. 26 m2 – wartość 100.000 zł
Mieszkanie o pow. 41,29 m2 – wartość 90.000 zł

Umowa o pracę – 89. 188,90 zł
Umowa zlecenie i o dzieło – 6.928,60 zł  

Renault Megane – 2004 r. Nie dotyczy

Juszczyk Irena / Dyrektor Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie 15. 000 zł Mieszkanie o pow. 89 m2 – wartość 200.000 zł Umowa o pracę – 90. 818, 50 zł
Inne umowy – 4. 210, 00 zł

Volvo S60 – 2005 r. KB kredyt hipoteczny

Kazuba Piotr / Dyrektor SP nr 3 w Nowogardzie 32. 000 zł Dom o pow. 136 m2 – wartość 320. 000 zł Umowa o pracę – 89. 340, 45 zł brutto
Wynagrodzenie Urząd Miejski – 5. 370, 00 zł brutto
Wynagrodzenie LO Prywatne – 4. 500, 60 zł brutto
Wynagrodzenie ZEAS – 4. 000, 00 zł brutto

Honda Accord – 2007 r. Kredyt hipoteczny – 40. 511, 59 CHF

Kowalczyk Danuta / Dyrektor SP w Żabowie Nie dotyczy Mieszkanie o pow. 88,64 m2 – wartość 9. 743 zł Umowa o pracę – 82. 771,29 zł Mazda 625 – 1996 r. Nie dotyczy
Korkosz Józef / Dyrektor SP w Wierzbięcinie Nie dotyczy Mieszkanie komunalne o pow. 85 m2 – wartość 

ok. 70 000 zł
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie
- 94 936,22 zł –
Dieta radnego – 17 594,26 zł 

- Chrysler Voyager 2002 r. Nie dotyczy

Majchrzak Elżbieta / Dyrektor Przedszkola nr 4 w 
Nowogardzie

Nie dotyczy Dom o pow. 180 m2 – wartość 300.000 zł
Gospodarstwo indywidualne o pow. 205 ha
Budowa domu jednorodzinnego o pow.  
240 m2 – wartość 150, 000 zł

Umowa o pracę – 78. 292, 68 zł Seat Leon – 2008 r. Zakup gruntów rolnych  
– 800. 000, 00 zł
 

Szymański Sebastian / Dyrektor SP nr 1 w Nowogardzie 6. 500 zł Nie dotyczy Umowa o pracę – 76. 414, 16 zł
Działalność wykonywana osobiście (w tym umowy o 
dzieło i zlecenie) – 6. 655, 50 zł

Ford S-Max – 2007 r. Nie dotyczy

Zarębska-Kulesza Magdalena / Dyrektor SP nr 4 w 
Nowogardzie

Nie dotyczy Nie dotyczy Umowa o pracę – 75. 931, 78 zł Nie dotyczy Nie dotyczy

Żelazowski Tomasz / Dyrektor SP w Błotnie 30. 000 zł Mieszkanie o pow. 62,3 m2  
– wartość 190. 000 zł

Umowa o pracę – 91. 208, 43 zł
Działalność wykonywana osobiście – 3. 152 zł

Skoda Octavia – 2006 r. Nie dotyczy

Sitkowski Stefan / Dyrektor ZSP w Nowogardzie 3. 315, 23 zł
oszczędności 
zgromadzone w 
obcej walucie – 
515, 11 EUR

Dom o pow. 133 m2 – wartość 500. 000 zł
Działka na której stoi dom  o pow. 5 400 m2 – 
wartość 50. 000 zł

Umowa o pracę – 76. 754, 67 zł
Umowa zlecenie – 3. 136, 00 zł

Ford Focus – 2008 r.
Ford Fiesta – 2011 r.

FCE Bank Polska, kredyt na zakup 
samochodu – 24. 744, 35 zł

Surma Karina / Dyrektor ZSO nr 1 w Nowogardzie 66. 687 zł Dom o pow. 186 m2 – wartość 450. 000 zł
Mieszkanie o pow. 39 m2 – wartość 180. 000 zł

Umowa o pracę – 71. 705, 03 zł
Umowa o dzieło – 11. 243, 26 zł

Mazda 6 – 2005 r. - 
wartość 22. 000 zł

PKO BP kredyt hipoteczny – 4. 760 EUR 
w tym odsetki 835 EUR
PKO BP kredyt hipoteczny – 72. 883, 87 
CHF w tym odsetki: 10. 009, 36 CHF

Bielska Jolanta / Dyrektor Przedszkola nr 1 w Nowogardzie 10. 000 zł Dom o pow. 120 m2 – wartość 500. 000, 00 zł
Mieszkanie o pow.  66,5 m2 – wartość 60. 000  zł
Inne nieruchomości – 34,50 m2 – wartość 20. 
000, 00 zł

Dochód z tytułu zatrudnienia brutto, wspólnie z 
małżonkiem – 182. 887, 26 zł

Volvo S60 – 2007 r. Nie dotyczy

Wróbel Ewa / Dyrektor Przedszkola nr 3 w Nowogardzie Nie dotyczy Dom o pow. 200 m2 – wartość 500. 000 zł Umowa o pracę – 74. 334, 92 zł KIA Venga – 2011 r. Spłata kredytu gotówkowego 
 – 27. 000, 00 zł

Łysiak Anna / Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie Nie dotyczy Dom o pow. 140 m2 – wartość 600. 000, 00 zł
Mieszkanie o pow. 48 m2 – wartość 140. 000, 00 zł

Umowa o pracę – 97. 472, 59 zł
Inne – 2. 320 zł

Skoda Octavia – 2002 r. BPH, kredyt hipoteczny 
(współkredytobiorca) – 385. 000, 00 zł

Ziółkowska Danuta / Dyrektor SP w Długołęce 6. 000 zł – lokata 
terminowa

Dom o pow. 150 m2 – wartość 50. 000 zł
Działka o pow. 0,0238 ha (polepszenie warunków 
zamieszkania)

Umowa o pracę – 80. 087, 37 zł KIA Cerato – 2007 r. Nie dotyczy

KR

Uciekli z więzienia
Trzech więźniów uciekło wczoraj nad ranem z półotwartego Zakładu Karnego w Płotach. O ucieczce zawiadomiono organy ścigania. 
Własne postępowanie prowadzi także Służba Więzienna. Pościg za zbiegami trwa. 

Zakład Karny nie udziela 
zbyt wielu informacji w sprawie 
ucieczki, tłumacząc to dobrem 
prowadzonego postępowania. - 
Mogę jedynie potwierdzić, że ta-
kie wydarzenie miało miejsce. 
Wszczęte zostały czynności wy-
jaśniające.  O ucieczce niezwłocz-
nie poinformowano także organy 
ścigania – mówi Artur Bojano-
wicz, rzecznik prasowy Zakładu 
Karnego w Nowogardzie, które-

mu podlega Oddział Zamknięty 
w Płotach. 

Z naszych informacji wynika, 
że mężczyźni, w wieku od 21 do 
30 lat, przepiłowali kratę w oknie 
jednego z pomieszczeń, weszli 
na dach, a później skacząc przez 
mur otaczający „ośrodek”, wydo-
stali się na wolność. 

W jaki sposób udało się trzem 
osobom udało się niepostrzeże-
nie opuścić Zakład, gdy na stra-

ży czuwali funkcjonariusze SW? 
A. Bojanowicz tłumaczył, że od-
dział w Płotach ma charakter 
półotwarty o niezaostrzonym ry-
gorze ochrony.

 Osoby odbywające tam karę 
mają o wiele większą swobo-
dę poruszania się po terenie za-
kładu. Częściej wychodzą też na 
przepustki. Wielu z nich w ciągu 
dnia pracuje na zewnątrz. Jest to 
bowiem miejsce, gdzie więźnio-

wie trafiają „w nagrodę” po odby-
ciu kary w oddziałach zamknię-
tych, przy pozytywnym przebiegu 
działań resocjalizacyjnych, , lub 
też gdy mają wyroki za czyny o 
mniejszej szkodliwości społecznej 
- mówi rzecznik. Przyznaje też, 
że ze względu na charakterysty-
kę „obiektu”, w nocy strzeże go 
zaledwie kilku funkcjonariuszy. 

Tym bardziej dziwi fakt, że 
mężczyźni zdecydowali się na 

ucieczkę. Gdy zostaną zatrzyma-
ni, trafią znów do więzienia o za-
ostrzonym rygorze i to na dłużej. 
Odpowiedzą bowiem dodatko-
wo przed sądem za samowolne 
opuszczenie Zakładu Karnego.

Na razie trwa pościg za ucie-
kinierami. Do zamknięcia bieżą-
cego numeru gazety nie pojawi-
ły się informację o ewentualnym 
zatrzymaniu zbiegów. 

MS
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Wyrazy głębokiego 
współczucia z powodu 

śmierci  
mamy

Halinie Mielewczyk
składają  

koleżanki i koledzy  
z Powiatowego Urzędu Pracy  

w Goleniowie

Sesji nie będzie – orzekł przewodniczący Bielida 
Nie ma podstaw prawnych do zwołania sesji nadzwyczajnej, ponieważ radni nie wyczerpali zagadnień wyni-
kających z postanowień statutu gminy i ustawy o samorządzie – stwierdził Antoni Bielida, pytany wczoraj 
wieczorem przez redakcję DN, o to, na kiedy zwołana będzie sesja nadzwyczajna w sprawie „nowogardzkiej 
oświaty”, której domagało się kilku radnych opozycji. 

Przypomnijmy, że w miniony 
czwartek, grupa kilku radnych 
złożyła wniosek o zwołanie se-
sji w trybie nadzwyczajnym, po 
tym, jak na światło dzienne wy-
szła informacja o reorganiza-
cji  w Urzędzie Miejskim w No-
wogardzie. Burmistrz postano-
wił zlikwidować Wydział Edu-
kacji, Zdrowia, Kultury i Spor-
tu, a jego dotychczasowe obo-
wiązki „przerzucić” na trzy inne 
wydziały. Z czasem, sprawami 
oświaty zajmować ma się jedy-
nie dwuosobowy referat. 

Radni opozycji uznali, że tak 
poważna zmiana w strukturze 
organizacyjnej urzędu, dotyczą-
ca wydziału obsługującego ob-
szar, na który przeznaczana jest 
1/3 budżetu miasta, wymaga z 
nimi konsultacji. Złożyli wnio-
sek do Przewodniczącego RM, o 
zwołanie w tej sprawie sesji nad-
zwyczajnej. A. Bielida, mimo 
woli radnych, obrad nie zamie-
rza jednak zwoływać. Jego zda-
niem nie ma do tego podstaw 
prawnych, a ponadto radni zło-
żyli niekompletny wniosek. 

- Sprawy zmian kadrowych w 
UM leżą wyłącznie w dyspozycji i 
kompetencji burmistrza, i nie jest 
to zadaniem statutowym rady. 
Poza tym, do wniosku nie dołą-
czono projektu uchwał, a jest to 
jeden z warunków niezbędnych 
do zwołania sesji w tym trybie  – 
tłumaczył powody „oddalenia” 
wniosku radnych o wyznacze-
nie terminu sesji nadzwyczajnej, 
Antoni Bielida. 

 Inne zdanie w tej sprawie 
mają jednak fachowcy, zajmują-
cy się na co dzień analizą prze-

pisów prawa, na podstawie któ-
rych funkcjonują samorządy lo-
kalne. 

- Na sesji nadzwyczajnej nie 
muszą zapadać rozstrzygnięcia 
w postaci uchwał, jeżeli więc rad-
ni wnoszący o jej zwołanie nie 
przewidują podejmowania takich 
czynności, nie muszą oni wraz 
z wnioskiem przedstawiać pro-
jektów uchwał, wystarczy tylko 
porządek obrad – twierdzi  Syl-
wester Szczepaniak,  z gazety 
Wspólnota,  „branżowego” pi-
sma wydawanego z myślą o sa-

morządowcach, opisując w jed-
nym ze swoich tekstów zasady 
zwoływania sesji w trybie nad-
zwyczajnym.

Pytani przez nas wczoraj rad-
ni wnioskujący o zwołanie ob-
rad zapowiadają, że gdy tylko 
otrzymają na piśmie odmowę 
wyznaczenia terminu sesji, na-
tychmiast zaskarżą tę decyzję do 
Wojewody Zachodniopomor-
skiego.

O sprawie będziemy informo-
wać na bieżąco. 

Marcin Simiński 

Zabrali pojemniki z Osiny i zawieźli do Golczewa?

Potraktowali nas jak śmieci...
Zakład Usług Komunalnych postanowił „sprzątnąć” ludziom z posesji pojemniki na 
odpady, po tym, jak przegrał przetarg na odbiór i zagospodarowanie śmieci ogłoszony 
przez Urząd Gminy w Osinie. Zrobił to mimo, że umowy z klientami wygasną oficjalnie z 
końcem czerwca. Ponoć kosze powędrowały tam, gdzie ZUK wygrał, m. in. do Golczewa. 

O sprawie poinformował nas je-
den z mieszkańców gminy Osina. 
Zadzwonił do redakcji i powie-
dział, że ZUK, zabrał spod jego 
posesji nie tylko śmieci, ale  także 
pojemnik, do którego to owe od-
padki wrzucano. Okazało się, że 
takie sytuacje miały miejsce na te-
renie niemal całej gminy. By wyja-
śnić to dość zagadkowe działanie 
nowogardzkiej firmy, zadzwonili-
śmy do Urzędu Gminy w Osinie. 
Tam potwierdzono informację, 
które przekazali nam czytelnicy.  
Zdradzono również, że miejscowi 
urzędnicy próbowali mediować w 
sprawie, ale prezes ZUK był nie-
ustępliwy. 

- Rzeczywiście większość pojem-
ników została zabrana. Pozostałe 
mają być wywiezione 24 czerwca. 
Spotkaliśmy się z prezesem tej fir-
my, próbując wynegocjować, by ko-
sze pozostały przynajmniej do cza-
su, gdy zadanie to przejmie nowy 
wykonawca. Rozmowy te nie przy-
niosły jednak rezultatu – przyzna-
je Emilian Pisarek, sekretarz Gmi-
ny Osina. 

Wobec tego urzędnicy poprosi-
li firmę, która wygrała przetarg, i 
od 1 lipca będzie odbierać odpa-
dy z terenu gminy Osina (Przed-
siębiorstwo Gospodarki Komu-
nalnej z Goleniowa), aby ta wy-
posażyła mieszkańców posesji po-
zbawionych koszy, w foliowe wor-
ki.- Wykonawca wyłoniony w dro-
dze przetargu zgodnie z umową i 
tak miał wyposażyć mieszkańców 
w worki i pojemniki do zbiórki od-

padów. Dzięki uprzejmości firmy 
z Goleniowa, udało nam się przy-
spieszyć to zadanie o kilka dni – in-
formuje  E. Pisarek. 

Na razie mieszkańcy otrzymali 
tylko worki na odpady mieszane. 
Pojemniki mają być dostarczone 
do posesji, po tym jak oficjalnie 
ruszy nowy system gospodarowa-
nia odpadami, a więc na począt-
ku lipca. 

ZUK nie musi się tłumaczyć?
 Umowy na odbiór odpa-

dów wygasają dopiero z końcem 
czerwca. Wydaje się zatem logicz-
nym fakt, że do tego czasu usługi 
te powinny być świadczone w peł-
nym zakresie. Co na to ZUK? 

Prezes spółki, Wiktor Smoliń-
ski, odmówił oficjalnego komen-
tarza w tej sprawie. Uznał, że nie 
musi się nam tłumaczyć. W  roz-
mowie z DN, nie ukrywając emo-
cji, zdążył jedynie powiedzieć, że 
zgodnie z umowami podpisany-
mi z mieszkańcami z trenu Osiny, 
firma była zobowiązana wywozić 

śmieci dwa razy w miesiącu. Tak 
też zrobiła. Pierwszy raz opróż-
niono kosze w pierwszych dniach  
czerwca, drugi z początkiem ubie-
głego tygodnia. Tym razem, za-
bierając oprócz śmieci, także po-
jemniki. 

Innego zdania są dotychczaso-
wi klienci ZUK, z którymi rozma-
wiała redakcja DN. 

- Firma mogła założyć kilka sce-
nariuszy na czerwiec. Jednym z 
nich mogłaby być zmiana harmo-
nogramu wywózki na wypadek 
przegranego przetargu i zabranie 
pojemników pod koniec miesią-
ca. A tak zostaliśmy bez koszy, ale 
za to ze śmieciami i niepotrzebną 
umową z ZUK – mówi oburzony 
sprawą mieszkaniec Bodzęcina.

- Potraktowali nas jak śmieci – 
komentowali o wiele bardziej do-
słownie  mieszkańcy Kościuszek.

Po tych słowach wszelki ko-
mentarz wydaje się zbędny...

Marcin Simiński 

Spotkanie po 33 latach...
W dniu 08.06.2013r. o godz. 

17:00 odbyło się spotkanie absol-
wentów klas VIII Szkoły Podsta-
wowej nr 2 im. M. Konopnickiej w 
Nowogardzie. Na trzeci już apel do 
„Okrąglaka” stawili się: L. Anto-
nowicz, B. Baszuk, J. Cichecka, D. 
Dajczak, M. Grygowska, B. Kotala, 
W. Kubala, J. Kajtowska, S. Kuszty-
kiewicz, R. Karolewska, W. Lalik, 
P. Kaczocha, R. Łatkowska, B. Mo-
rawska, J. Pawlik, D. Ratomska, E. 
Serdziuk, J. Szabuńko, W. Szponar, 
R. Surdyk, M. Stachyra, K. Tomic-
ki, M. Wiśniewski, E. Wróbel, U. 
Zarecka (koleżanki wymieniłam z 
nazwiska panieńskiego). 

Bardzo dziękuję osobom, któ-
re na co dzień mieszkają i pracują 
poza granicami naszego kraju, ale 
w tym dniu byli z nami. Spotkanie 
rozpoczęło się tradycyjnie obia-
dem i toastem. Następnie wszyscy 
bawili się do godzin wczesno ran-
nych. Każdy z nas opowiadał o so-
bie oraz wspominaliśmy i złe cza-
sy (więcej było tych dobrych). Ka-
wałom i śmiechom nie było koń-
ca. Krzysiu wspaniale rozbawiał 
towarzystwo. Jak na każdym ta-
kim spotkaniu zrobiono mnóstwo 
zdjęć (będziemy mieli co wspomi-
nać). Obecnie młodzież nie orga-
nizuje takich spotkań (raczej spo-
tykają się na dyskotekach). Szko-
da, że tylko  starsze roczniki kul-
tywują tą tradycję. Nie chcę niko-
go z młodzieży obrazić, ale powin-
ni brać przykład ze swoich rodzi-
ców, którzy pomimo wieku nie go-
rzej bawią się niż  młodzi. Mimo, 
że minęło już 33 lata od ukończe-
nia przez nas podstawówki, wszy-
scy wyglądają jak w szkole, wiecz-
nie młodzi sercem i duchem. Parę 
osób nie ma już wśród nas, ale i o 
nich pamiętamy. Wspominaliśmy 

naszą szkołę, naszych nauczycie-
li, ich (jak nam się wtedy wyda-
wało)wady i zalety. Wielu z nas 
chodziło na zebrania do naszych 
dzieci do byłej szkoły. Moje dzie-
ci również uczyły się w tej szkole 
i miło było  przejść się po koryta-
rzach, klasach, w których przeby-
wałam przez 8 lat nauki. Te oso-
by, które nie chciały ”zaszczycić” 
nas swoją obecnością, niech ża-
łują, bo mają co, a Ci, którzy nie 
mogli być z nami z różnych wzglę-
dów, mam nadzieję, że byli z nami 
sercem. Życzę Wszystkim, abyśmy 
się spotkali jeszcze nie raz (mam 
nadzieję do zobaczenia niedługo). 
Na koniec chcielibyśmy podzięko-
wać p. A. Furmańczyk i p. T. Pro-
chowskiemu za zorganizowanie 
nam zabawy, personelowi kuchen-
nemu za pyszne jedzenie i paniom 
kelnerkom za miłą obsługę i fanta-
styczną atmosferę. 

J. Beśka (Cichecka)

Ps. Serdecznie pozdrawiamy za-
zdrosne żony i mężów, którzy nie 
zgodzili się, aby współmałżonko-
wie bawili się z nami. 

Tu, jeszcze kilka dni temu stał pojemnik na odpady. Został po nim tylko ślad...

@    Ludzie listy piszą  @ 

KONDOLENcJE
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„Przykro nam nie ma mieszkań”  
– kolejny głos w debacie…
W związku z faktem, że jako radny jestem członkiem komisji mieszkaniowej, postanowiłem zabrać głos w sprawie polityki mieszkanio-
wej, jaka jest prowadzona w gminie Nowogard.  

Obecna sytuacja z mieszka-
niami komunalnymi, jaka ist-
nieje w gminie, jest chyba naj-
gorszą od wielu lat, a niestety 
mieszkań nie przybywa. Jedną 
z form wspierania budownic-
twa mieszkaniowego jest bu-
downictwo wielorodzinne. W 
naszej gminie jednym z solid-

niejszych deweloperów jest 
spółdzielnia mieszkaniowa 
„Cisy”, dlatego też uważam, że 
mieszkania jakie miały być wy-
budowane przy ulicy Wojska 
Polskiego, powinny tam po-
wstać, nie każdego stać na bu-
dowę domu jednorodzinnego. 
Ważne jest to też z punktu wi-
dzenia budżetu gminy, ponie-
waż mieszkania te mogą ku-
pić osoby, które pracują poza 
Nowogardem, ale zamierza-
ją w Nowogardzie się osiedlić, 
ich podatki będą zasilały bu-
dżet Nowogardu. Drugą spra-
wą jest to, że jeżeli wspomnia-

ny deweloper nie będzie mógł 
budować w Nowogardzie, to 
niestety będzie zatrudniał pra-
cowników tam, gdzie będzie 
mógł budować mieszkania, 
być może w Szczecinie. Jestem 
w stanie zrozumieć mieszkań-
ców, którzy będą sąsiadami 
wspomnianej inwestycji, jed-
nak można wypośrodkować i 
uwzględnić ich uwagi przy wy-
dawaniu warunków zabudo-
wy. Przecież standardowy dom 
jednorodzinny ma wysokość 
10 m do kalenicy, proponowa-
ne przez S.M. „Cisy” kamieni-
ce, nie będą o wiele większe, bo 

ich wysokość będzie 11,5 m. 
Poza tym skoro wcześniej 

mieszkańcom ulicy Wojska 
Polskiego i Monte Casino nie 
przeszkadzała rozwalająca się 
masarnia, to myślę, że zapro-
ponowane kamienice nie będą 
szpeciły układu przestrzen-
nego tych ulic, bardzo zbliżo-
ne kamienice są w sąsiedztwie, 
czyli przy ulicy Wojska Pol-
skiego. Dobrym przykładem 
dla porównania wykorzystania 
przestrzeni jest ulica Zielona 
oraz ulica Waryńskiego, gdzie 
w osiedle domków jednoro-
dzinnych zostały wkompono-

wane bloki. Biorąc pod uwagę 
szereg argumentów większość 
z nich przemawia za tym, żeby 
inwestycja jaka jest planowana 
przez S.M. „Cisy”, a wspierająca 
w jakimś zakresie budownic-
two wielorodzinne, mogła po-
wstać i ważny w tym jest czyn-
nik społeczny, który powinien 
przeważać przy tak trudnej sy-
tuacji mieszkaniowej, jaką na-
potykają młodzi ludzie w gmi-
nie Nowogard. 

Radny Cezary Marcinkowski

Do Redakcji Dziennika 
Nowogardzkiego
Na podstawie art. 31a ust. l ustawy Prawo Prasowe, 
zwracam się o opublikowanie sprostowania nieprawdzi-
wej informacji, zawartej w stałej rubryce „W obiekty-
wie DN” zamieszczonym w dniu 21 czerwca 2013 r., w 
Dzienniku Nowogardzkim, (nr 47, str. 2).

Jako właściciel przywołanego w 
artykule gospodarstwa rolnego, 
pragnę odnieść się do opisywanej 
w tekście sytuacji.

W zakresie faktów - specjali-
styczna firma utylizacyjna ma aż 
3 dni od momentu zgłoszenia, 
na zabranie  padniętej sztuki, bez 
względu na panujące warunki at-
mosferyczne. Oprócz dokumen-
tów wypełnionych przez właści-
ciela padniętej sztuki, należy do-
starczyć zaświadczenie od lekarza 
weterynarii o przyczynach pad-
nięcia danej zwierzyny. Wszystkie 
wyżej wymienione dokumenty 
są dostępne do wglądu w gospo-
darstwie z wyraźnie zaznaczony-
mi terminami zgonów i odbioru 
przez firmę. W naszym gospodar-
stwie doszło w ubiegłym tygodniu 
do dwóch padnięć dużych sztuk. 
Pierwsze padnięcie miało miejsce 
18 czerwca i natychmiast  zosta-
ło zgłoszone do wszystkich orga-
nów. Zwłoki padniętej zwierzy-
ny zostały zabrane 19 czerwca. 
Do kolejnego padnięcia doszło 

20 czerwca rano, a o godzinie 13 
zwierzę zostało zabrane przez fir-
mę utylizacyjną. W ciągu paru 
godzin od momentu  padnięcia 
do momentu zabrania zwierząt 
nie ma mowy o wystąpieniu epi-
demii, o której piszą dziennikarze 
z DN. Dodam również, że zwie-
rzęta bez względu na pogodę są 
przykryte czarną folią, by nikt nie 
musiał oglądać takich widoków. 
Słowa osoby informującej dzien-
nikarza, że jest to jedna z dwóch 
padniętych krów zgadzają się, jed-
nak reszta jest kłamstwem.

Zastanawiające jest również, 
dlaczego informator nie przeka-
zał doniesienia do  Powiatowego 
Inspektora Weterynarii w Nowo-
gardzie, jeśli ocenił, że wystąpiło 
zagrożenie epidemiologiczne. In-
spektorat nie został powiadomio-
ny o zaistniałej sytuacji tylko do-
wiedział się o tym z gazety.

Z poważaniem 
Ciechanowski Stanisław 

właściciel Gospodarstwa Rolno-
Hodowlanego nw Świerczewie

caritas informuje 
Zespół Caritas przy parafii pw. WNMP informuje, że w dniu 

28 czerwca (piątek), w siedzibie organizacji przy ul. 700 Lecia 
(w podwórku ZBK), od godz. 10:00 odbędzie się wydawka żyw-
ności.  Zapraszamy wszystkich, korzystających z pomocy naszej 
organizacji. Uwaga- w miesiącu lipcu nie będzie prowadzona 
wydawka żywności. 

Caritas przy parafii pw. WNMP 

Podwójny „atak” na Knagę...

Najpierw złodziej, później wandale 
Najpierw próbowano ukraść silnik od motorówki, a następnej nocy zdewastowano na-
pis na budynku. W zeszłym tygodniu doszło do dwóch „kryminalnych wybryków” na 
terenie siedziby Klubu Żeglarskiego, Knaga, na plaży miejskiej w Nowogardzie. 

Podczas nocnego patrolu (z 19 
na 20 czerwca), nowogardzcy po-
licjanci zauważyli wychodzącego 
z zarośli jeziora mężczyznę. Na 
pytanie mundurowych, co robi w 
środku nocy w mokrych butach i 
spodniach, mężczyzna spokojnie 
odpowiedział, że przyjechał ze 
Świnoujścia pospacerować.

Jak się później okazało, 48-let-
ni mężczyzna, miał związek z 
włamaniem do hangaru, w któ-
rym znajdowała się ratunkowa 
łódź motorowa należąca do Klu-
bu Żeglarskiego Knaga. Spraw-
ca wypłynął łodzią na jezioro, 
gdzie demontował silnik o mocy 
50 KM. Na szczęście policjantom 
udało się odnaleźć częściowo za-
topioną łódź wraz z silnikiem, 
który oddano właścicielom. Zło-
dziej poprzecinał jednak prze-
wody. Knaga będzie musiała po-
nieść dodatkowe koszty ponow-
nej instalacji silnika na łodzi. 

Pocieszająca informacja jest 
taka, że mężczyzna, którego nad 
brzegiem jeziora  zatrzymała po-
licja, być może nie wywinie się 
przed wymiarem sprawiedliwo-
ści za swój czyn. Policja ustali-
ła, że wcześniej dokonał kradzie-
ży garniturów z zaparkowanego 
pod hotelem Przystań busa. 

Odwet za silnik? 
Członkowie Knagi nie zdąży-

li się otrząsnąć z próby kradzie-
ży silnika, a już następnej nocy 

w siedzibie klubu doszło do aktu 
wandalizmu. Nieznani spraw-
cy zniszczyli logotyp stowarzy-
szenia widniejący na ścianie ze-
wnętrznej siedziby organizacji.  
Zerwali też herb miasta wiszący 
na ścianach hangaru i wrzucili 
go do jeziora. Wszystko wskazu-
je na to, że wandale świetnie ba-
wili się niszcząc pracę wykona-
ną społecznie przez członków i 
sympatyków klubu. Pozostawi-
li po sobie kilka pobitych bute-
lek po napojach wyskokowych.  
Zdarzenie również zgłoszono na 
policję. Nie wiadomo, czy oba 
„kryminalne wybryki” mają ze 
sobą jakieś powiązanie. Niektó-
rzy twierdzili, że zniszczenie na-
pisu z nazwą klubu, to odwet za 
nieudaną akcję kradzieży silni-
ka, do której doszło poprzedniej 
nocy. 

Okazja kusi złodzieja....
Oba, przykre dla Klubu zda-

rzenia, nasuwają jeden wniosek.  

Miasto powinno zadbać o bez-
pieczeństwo na plaży miejskiej i 
jej otoczenie. Opinię tą wyrazili 
w czasie rozmowy z redakcją DN, 
również działacze Knagi, zwraca-
ją uwagę na fakt, braku nadzoru 
tego popularnego miejsca. 

Problem rzeczywiście istnie-
je. Gdy redakcja w miniony pią-
tek fotografowała zniszczenia w 
Klubie, na plaży dało się zauwa-
żyć kilka osób spożywających al-
kohol, mimo, że była dopiero go-
dzina 10 rano. Mało tego, w wo-
dzie beztrosko kąpał się pies, a 
jego właściciel opalał się na kocu. 
W tym czasie na plaży nie było 
nikogo, kto miałby zwrócić uwa-
gę na to niewłaściwe zachowa-
nie. Co prawda, niemal za pło-
tem mieści się Komisariat Poli-
cji. Trudno jednak, aby na plaży 
przez 24 godziny na dobę czuwa-
ła policja. 

Jeśli tak dalej będzie, miejski 
ośrodek rekreacji, nawet boga-
ty w atrakcje, nigdy nie stanie się 
dobrym i bezpiecznym miejscem 
wypoczynku. Warto zatem, aby 
opisane wyżej zdarzenia i zauwa-
żone przez nas sytuacje łamania 
regulaminu ośrodka, sprowoko-
wały miejskie władze do podjęcia 
zdecydowanych działań zmierza-
jących do poprawy bezpieczeń-
stwa w tym obszarze miasta. 

MS

Odzyskany przez policję silnik, który 
próbowano ukraść w nocy ze środę na 
czwartek minionego tygodnia
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Składa
żona Bożena z synami

„Nie umiera ten kto trwa w pamięci żywych”

śp. Stanisława Dworaka 

Wszystkim tym, którzy uczestniczyli 
we mszy św. pogrzebowej i ostatniej drodze

wyrazy wdzięczności

Strajk mundurowych trwa 

Na razie bez blokad, 
ale ostrzej…
Na razie nie będzie blokowania dróg, ale służby mundu-
rowe zaostrzają swój protest i zapowiadają, „nadgorli-
wość i skrupulatność” w wykonywaniu zawodowych obo-
wiązków – poinformował wczoraj redakcję Krzysztof Ży-
lak z Nowogardu, szef Komitetu Protestacyjnego Związ-
ków Zawodowych Służb Mundurowych Województwa 
Zachodniopomorskiego i Okręgu Szczecińskiego. 

Taką decyzję  podjęła Fede-
racja Związków Zawodowych 
Służb Mundurowych w czasie 
narady w Warszawie, dotyczą-
cej ogłoszonej w zeszłym ty-
godniu akcji protestacyjnej. Ze 
strony Związkowców z nasze-
go województwa reprezentował 
w stolicy kpt. Krzysztof Żylak z 
nowogardzkiego ZK. 

- Uznaliśmy, że do czasu, gdy 
rząd nie podejmie z nami roz-
mów, zaostrzamy formy prote-
stu, zbliżonych do „strajku wło-
skiego”, a więc polegającej na 
określonym sposobie wykonywa-
nia czynności  służbowych tzn. 
na szczególnie precyzyjnym i 
skrupulatnym wypełnianiu do-

kumentów oraz  drobiazgowym 
przestrzeganiu przepisów i proce-
dur – wyjaśnia Żylak. 

Przypomnijmy, że akcja służb 
mundurowych, w tym m.in. 
więzienników i policjantów, roz-
począł się oficjalnie w miniony 
czwartek od oflagowania jed-
nostek. Mundurowi sprzeciwia-
ją się projektowi zmian w prze-
pisach tzw. L-4. Rząd chce, aby 
funkcjonariusze otrzymywali 
zasiłki chorobowe na poziomie 
80%, czyli tak jak wszyscy ubez-
pieczeni. Do tej pory niezależnie 
od tego czy mundurowi byli „na 
zwolnieniu”, czy w pracy - otrzy-
mywali 100% wynagrodzenia. 

MS

Sukces uczennicy z Gimnazjum nr 2 

Odebrała wyróżnienie  
z rąk Ireny Szewińskiej 
Dominika Rasińska, uczennica klasy II c, Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie, została laure-
atką XXIII Ogólnopolskiego Konkursu im. Jana Parandowskiego, organizowanego  przez 
Polski Komitet Olimpijski od 1989 r. Uczennica z Nowogardu odebrała nagrodę i dyplom 
za przyznane wyróżnienie z rąk sławy polskiego sportu – Ireny Szewińskiej, w czasie uro-
czystej gali w Warszawie. 

Jest to jedyny taki konkurs, na opowiadania 
o najdłuższej tradycji we współczesnej kulturze 
olimpijskiej. W 2009 roku uznany został przez 
Międzynarodowy Komitet Olimpijski za jed-
ną z najlepszych na świecie inicjatyw edukacyj-
nych. We wtorek, 18 czerwca 2013 r. w Centrum 
Olimpijskim PKOL im. Jana Pawła II, odbyła 
się, jakże miła uroczystość podsumowania wy-
ników i wręczenia nagród laureatom. Uroczy-
stość swoją obecnością uświetnili m. in.: pani  
Irena Szewińska, znakomita polska lekkoatlet-
ka, zdobywczyni trzech złotych medali dla Pol-
ski na olimpiadach oraz pan Andrzej Kraśnicki, 
prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Obo-
je wręczali dyplomy i nagrody laureatom kon-
kursu, na który w tym roku wpłynęło 307 opo-
wiadań, prac e 143 szkół podstawowych  i 164 
gimnazjów z całej Polski. Prace laureatów  zo-
stały opublikowane w  książce  pt. Rezerwowa, 
wydanej przez PKOL. Dominika jest autorką 
opowiadania pt.”Po prostu wiatr”, które napisa-
ła pod kierunkiem p. Elżbiety Tarczykowskiej.  

Opowiadanie zostało odczytane w czasie uro-
czystości przez aktorkę p. Dorotę Bierkowską. 

foto: PKOL
inf. własne 

Irena Szewińska z nagrodzoną uczennicą
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Żegnamy przedszkole
Po całorocznej pracy nadszedł czas na odpoczynek. 

Dnia 13 czerwca w Przed-
szkolu nr. 4 odbyła się uroczy-
stość zakończenia Roku Szkol-
nego 2012/2013 przez grupę 
starszaków. W części oficjal-
nej grupa starszaków  zapre-
zentowała występy artystyczne 
z okazji zakończenia swojego 
roku szkolnego. Po pięknych 
występach Pani Dyrektor Elż-
bieta Majchrzak a także wycho-
wawca grupy Alina Demianiuk 

złożyły gorące podziękowania 
rodzicom, za wszelką pomoc i 
zaangażowanie na rzecz przed-
szkola oraz starszakom odcho-
dzącym do szkoły samych suk-
cesów. Dzieci otrzymały upo-
minki dyplomy i pamiątkowe 
tablo z przedszkola.!  Rodzi-
ce starszaków również złożyli 
podziękowania za wieloletnią 
miłą współpracę pani dyrek-
tor, wychowawcy grupy oraz 

wszystkim paniom pracują-
cym w grupie starszaków. Były 
chwile wzruszeń i łez, ale i tak-
że miłe uśmiechy. Uroczystość 
zakończyła się słodkim poczę-
stunkiem.

To koniec wieku przedszkol-
nego i czas wkrótce do szkoły. 
Naszym „starszakom” życzy-
my powodzenia.

Alina Demianiuk
Edyta Łuczak

Piknik rodzinny  
w Zielonym Przedszkolu
W sobotni poranek, w ogrodzie przedszkolnym na ul. Zielonej, zrobiło się gwarno i 
wesoło. Zielone Przedszkolaki wraz z rodzicami oraz nauczycielkami spotkali się na 
Pikniku Rodzinnym, zorganizowanym specjalnie na zakończenie roku szkolnego oraz 
powitanie lata oraz upragnionych wakacji. 

Pogoda jak na lato przysta-
ło, dopisała, było ciepło i sło-
necznie. Przy akompaniamen-
cie skocznej muzyki, do wspól-
nej zabawy zaprosił wszystkich 
pan Leszek Szpon. Na począt-
ku imprezy wszystkie dzieci 

zaprezentowały swoje umiejęt-
ności taneczne i wokalne oraz 
odebrały kolorowe książkowe 
upominki od swoich wycho-
wawczyń. Największą atrakcją 
pikniku był dmuchany zamek 
oraz pyszne grillowane kieł-

baski. Dzieci wraz z rodzicami 
bawiły się i tańczyły przy mu-
zyce oraz uczestniczyły w licz-
nych konkurencjach, zabawa 
była przednia, tak miłym ak-
centem, wakacje uważam za 
rozpoczęte. 

Dagmara Roziewicz

Dzień Dziecka  
w Wyszomierzu

W dniu 08.06.2013r. z ini-
cjatywy Rady Sołeckiej Wy-
szomierza, zorganizowano 
festyn radości dla najmłod-
szych mieszkańców nasze-
go sołectwa. W ramach festy-
nu odbyło się wiele turniejów 
sportowych tj. tenis stołowy, 
dart, rzut do kosza, strzały na 
bramkę oraz mecz piłkarski 
dla dzieci. Podczas imprezy 
wręczono dzieciom upomin-
ki, słodycze i pieczone kiełba-
ski. Korzystając z okazji chciał-
bym gorąco podziękować fir-

mie, Poland Fur Production 
z Leszczna za wsparcie finan-
sowe, panu Pędziszczakowi za 
smaczne pączki, panu  Mar-
kowi Nowackiemu za oprawę 
muzyczną, pani  Komendant 
Policji za pokaz w wykonaniu 
funkcjonariuszy, Strażakom z 
OSP Wyszomierz oraz Darko-
wi Kania i Piotrkowi Krzak za 
przeprowadzenie konkurencji 
sportowych, a paniom z Rady 
Sołeckiej za sprawny przebieg 
całego festynu.

Sołtys Kania

„Wesoła Ferajna”  
z wyróżnieniem 
Z wyróżnieniem przyjechał zespół śpiewaczy Wesoła Ferajna 
z NDK z III Festiwalu Współczesnej Kultury Ludowej „Swoj-
skie granie i śpiewanie”, który w miniony weekend (21-23.06) 
odbył się w Leśnej (woj. małopolskie). W festiwalu udział 
wzięło osiemnaście zespołów z trzech województw. 

Festiwal w Leśnej odbył się w 
przepięknym parku Smolnik, 
który na czas trwania imprezy 
zapełnił się muzykami ludo-
wymi reprezentującymi takie 
rejony naszego kraju jak lubu-
skie, małopolskie i zachodnio-
pomorskie. Grand Prix otrzy-

mał zespół śpiewaczy „Staw-
nianki” ze Stawna, a wyróżnie-
nie nasz Wesoła Ferajna. Spe-
cjalne wyróżnienie otrzymała 
także kapela „Wesołe Gospo-
dynie” z Dobrej. 

Inf. NDK
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Budowa przystani wędkarskiej w Olchowie  
przy jeziorze Kościuszki (ciąg dalszy)
W okresie ostatnich dwóch tygodni trwały dalsze prace przy budowie i urządzaniu przystani wędkarskiej w Olchowie. Prowadzono ro-
boty przy układaniu posadzki w wiacie z płyt betonowych i układaniu krawężników betonowych na parkingu.  

Materiały pochodzące z roz-
biórki na wykonanie powyż-
szych robót przekazał nie-
odpłatnie dla koła Miejsko – 
Gminnego, burmistrz Nowo-
gardu, Robert Czapla. 

Transport płyt betonowych 
i krawężników oraz piasek na 
podsypkę zorganizował czło-
nek Zarządu Koła, Tadeusz 
Siembida. 

Przy przygotowaniu i trans-
porcie materiałów uczestniczy-
li również Prezes Koła, Edward 
Paszkiewicz, Zygmunt Lisow-

ski, Bogdan Kondratowicz, 
Andrzej Strzyżewski, Stanisław 
Żłubowski, Kazimierz Ziemba, 
Janusz Zamara, Janusz Stępień 
i Bogusław Rekowski. 

Piasek na podsypkę pod pły-
ty przekazała i dostarczyła fir-
ma AZBUD Zdzisława Ajsa, a 
płyty betonowe i krawężniki 
przewiozło PBO „GRINBUD”. 

Okazały stół, jako element 
wyposażenia wiaty, wykonał 
Zygmunt Lisowski przy nie-
wielkiej pomocy Zygmunta 
Pacochy i Tadeusza Siembidy.

Trawę na terenie rekreacyj-
nym przystani wędkarskiej 
wykosił Zenon Łokaj.

Powyższe prace koordyno-
wali i nadzorowali Prezes Koła 
Edward Paszkiewicz i członek 
Zarządu Koła Tadeusz Siembida. 

Wszystkim, którzy uczest-
niczyli w pracach serdecz-
nie dziękujemy i zapraszamy 
chętnych wędkarzy do dalsze-
go uczestnictwa w pracach na 
rzecz Koła.

Z pozdrowieniami wędkarskimi
Zarząd Koła.

Smutny finał ornitologicznej atrakcji 

Pisklęta wypadły 
 z gniazda 
Smutny finał miała próba zadomowienia się na wieży ko-
ścioła pw. WNMP w Nowogardzie pary ptaków o nazwie 
kania rdzawa. Kilka dni temu, martwe młode, które wy-
kluły się w gnieździe,  znaleziono na ziemi tuż pod świą-
tynią. Zdaniem obserwujących ptaki ornitologów, gniaz-
do mogłoby być zaatakowane przez szczury. 

Najpierw podejrzewano, że na 
kościelnej wieży zadomowiły się 
sokoły. Gdy napisaliśmy o tym 
na naszych łamach, do redakcji 
zgłosił się pan Marian Woźniak, 
ze swoim wnukiem Mikołajem, 
którzy od kilkunastu miesięcy 
mieli nastawione obiektywy lor-
netek w kierunku iglicy świąty-
ni. Udało im się także wykonać 
fotografię ptaków. Okazało się, 
że na wieży zagnieździły się ka-
nie rdzawe, a nie sokoły.  Nie-
stety ornitolodzy przeżyli kilka 
dni temu wielki zawód. - Już od 
pewnego czasu zauważyłem, że 
samica opuszcza gniazdo. Ptaki 
były nerwowe. Domyślałem się, 
że może to być związane z mło-
dymi. Moje przypuszczenia nie-

stety się potwierdziły. Tuż pod 
wieżą znalazłem trzy martwe pi-
sklęta. Były to właśnie młode ka-
nie rdzawe  – mówi pan Marian.

Zdaniem miłośnika ptaków, 
gniazdo mogło być zaatakowane 
przez szczury. Matka, gdy zoba-
czyła martwe młode, prawdopo-
dobnie wyrzuciła je z gniazda. 

Dorosłe ptaki najprawdopo-
dobniej pozostaną w gnieździe 
do października, by później od-
lecieć na Południe Europy. Miej-
my nadzieję, że w przyszłym 
roku para znów zdecyduje się na 
odchowanie potomstwa w oto-
czeniu zabytkowych murów ko-
ścioła – tym razem ze szczęśli-
wym finałem. 

MS

„Pożegnania nadszedł czas...”     
Klasa  III  „A” w jedynce, podziękowała swojej wychowawczyni. Uroczyste pożegnanie 
klasy III „A”,  którą prowadziła wychowawczyni  pani Anna Tracz, odbyło się na  ty-
dzień przed oficjalnym zakończeniem roku szkolnego w SP nr 1 w Nowogardzie.

Jest tradycją, że klasy III 
SP, kończą rok szkolny nie-
co wcześniej od pozostałych 
klas, na klasie trzeciej kończy 
się bowiem etap tzw. naucza-
nia początkowego,  w którym 
szczególnie  ważną  rolę  speł-
nia  wychowawczyni   klasy.  Po 
południu w jednej z klas gma-
chu szkoły, przy ładnie udeko-
rowanych stołach, uczniowie 
klasy III A z udziałem rodzi-
ców, niektórych nauczycieli, 
a także wice-dyrektora szkoły 
Elżbiety Flis – Żabeckiej, poże-
gnali rok szkolny 2012/13. W 
miłej atmosferze przy sokach, 
łakociach oraz specjalnie upie-
czonych przez jednego z rodzi-
ców  - panią Julitę, dwóch oko-
licznościowych  tortach,  wszy-

scy spędzili ostatnie chwile na 
wspólnych rozmowach i wspo-
mnieniach . Dzieci  przygoto-
wały  też specjalny program 
wokalno - artystyczny, gdzie 
recytowały i śpiewały w języ-
ku polskim i angielskim. Był 
on dodatkowo  dedykowany 
również dla  Mam i Tatusiów  z 
okazji ich święta, które obcho-
dzone były w minionych tygo-
dniach. Rodzice  i uczniowie 
pożegnali uroczyście swoją  
wychowawczynię - były kwia-
ty, prezenty i serdecznie słowa 
podziękowania oraz życzenia. 

Na koniec spotkania popro-
siliśmy o kilka słów panią wy-
chowawczynię Annę Tracz, 
która między innymi powie-
działa: „ Brak jest mi czasami 

słów, aby  podziękować  za to, 
że  miało  się okazję pracować 
z tak wspaniałymi  uczniami, 
którzy mają  też jeszcze cudow-
nych  rodziców. Cóż?  Żegnamy 
się i jak to mówi stare polskie 
przysłowie,  „Jest czas przywi-
tań i pożegnań”. Dlatego nad-
szedł właśnie taki moment, by 
to zrobić.  Życzę wszystkim, a 
w szczególności mojej kochanej  
III „ A”, radosnych, spokojnych, 
bezpiecznych  wakacji, wspa-
niałego odpoczynku oraz no-
wych sił  w nowym  roku szkol-
nym, który rozpocznie się po 
wakacjach.

Jarek Bzowy
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Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce niepełnosprawnych umysłowo

Totalna dominacja Ewy Durskiej!
W dniach 9-16 czerwca, w czeskiej Pradze, odbyły się IX Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce sportowców niepełnosprawnych umysło-
wo. W 19 osobowej reprezentacji Polski, znalazła się Mistrzyni Olimpijska z Londynu, Ewa Durska. Mieszkanka Nowogardu potwier-
dziła wyśmienitą formę wygrywając w rzucie dyskiem i dosłownie „niszcząc” rywalki w swojej koronnej konkurencji pchnięcia kulą.

Ewa Durska w Pradze naj-
pierw rywalizowała w konku-
rencji pchnięcia kulą. Mistrzyni 
Olimpijska z Londynu nie mia-
ła sobie równych. W swoich 6 
próbach, oddała 6 najdłuższych 
rzutów całych zawodów! Jeśli 
mieszkanka Nowogardu nie ob-
niży wysokich lotów, to w Rio 
De Janeiro znów może dostar-
czyć pięknych chwil. To jednak 
nie koniec popisów na lekko-
atletycznych mistrzostwach w 
wykonaniu Durskiej. Polskim 
kibicom sprawiła radość rów-
nież ostatniego dnia zawodów, 
wówczas nowogardzianka wy-
startowała w rzucie dyskiem. 
Z jakim skutkiem? Najdalszy 
rzut i w efekcie drugi złoty me-
dal MŚ rozgrywanych w Pradze. 
Wyśmienite wyniki w ostatnich 
latach Ewy Durskiej zostały 
również dostrzeżone przez nie-
zależnych obserwatorów, gdyż 
mieszkanka Nowogardu jest 
nominowana w konkursie „Ple-
biscyt 40-lecia na 10 Najwybit-

niejszych Sportowców z Niepeł-
nosprawnością – Medalistów 
Igrzysk Paraolimpijskich w la-
tach 1972-2012”. Głosowanie 
trwać będzie do 31 paździer-
nika br. Po tym terminie wyło-
nionych zostanie 40 sportow-
ców, spośród których Kapituła 
Plebiscytu dokona wyboru 10 
laureatów. Oddaj głos na miesz-

kankę Nowogardu Ewę Durską, 
wszystkie informacje, jak gło-
sować, znajdują się na stronie 
internetowej: http://sedeka.pl/
plebiscyt-paraolimpijski.  

Ogłoszenie wyników kon-
kursu nastąpi podczas uro-
czystej gali w połowie grudnia 
2013 roku. 

KR

Mieszkanka Nowogardu tuż przed dekoracją w konkurencji pchnięcia kulą

Ewa Durska podczas jednej ze swój prób w konkurencji pchnięcia kulą

Nakreślili na mapie czterolistną  koniczynę 

Czwarty rajd z Cechem 
W sobotę, 15 czerwca, odbyła się kolejna, czwarta już edycja corocznego rajdu 
rowerowego organizowanego przez nowogardzki Cech. Tym razem w 27 kilo-
metrową trasę wyruszyło 65 miłośników jednośladów. 

Grupa wyruszyła spod sie-
dziby Cechu, przy ul. 3 Maja, 
w kierunku Ostrzycy – ja-

dąc najpierw ulicami miasta, 
a później, za „kaczym doł-
kiem” skręcając w drogę po-

żarową prowadzącą prosto do 
wsi. Po przejechaniu połowy 
zaplanowanej trasy, w położo-

nej tuż za miejscowością leśni-
czówce,  „peleton” zatrzymał 
się, by odpocząć i nabrać sił 
na dalsze pedałowanie W cza-
sie postoju nie mogło   zabrak-
nąć tradycyjnego poczęstun-
ku, w postaci pączków, spon-
sorowanego przez  piekarnię 
państwa Pędziszczaków. Gdy 
wszyscy uczestnicy nabrali sił, 
grupa wyruszyła dalej. Prze-
cinając drogę 106, przy by-
łej winiarni, rowerzyści polną 

drogą dojechali do Długołęki. 
Następnie udali się w kierun-
ku Wyszomierza i dalej, mija-
jąc Olchowo, ścieżką rowero-
wą dojechali do Nowogardu, 
by zjechać ulicą Kilińskiego na 
alejki biegnące wokół jeziora 
i objeżdżając akwen dojechać 
do mety. W tym roku rajd za-
kończył się w ośrodku przy po-
pularnej „harcówce”. Tam na 
wszystkich czekała już gorąca 
grochówka. Nie zabrakło też 
potraw z grilla i kiełbasek pie-
czonych nad ogniskiem. Przy 
biesiadnym stole jeszcze przez 
kilka następnych godzin nie 
milkły rozmowy i opowieści. 

Warto dodać, że trasy kolej-
nych rajdów nie są planowane 
przypadkowo. Każdego roku 
wytyczane są tak, aby  utwo-
rzyły na mapie czterolistną 
kończynę – zwiastującą szczę-
ście. Tak też się stało. Czwarty 
rajd był ostatnim elementem, 
by zamiar ten zrealizować. Z 
pewnością jednak nie była to 
ostatnia edycja, cieszącej się 
dużą popularnością imprezy. 
Ciekawe, w którym kierunku 
za rok podąży „cechowy rajd 
rowerowy”?

MS
foto. M. Morawski 
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Pomorzanin ostatecznie na 5 miejscu

Porażka na koniec...
Porażką przed własną publicznością Pomorza-
nin Nowogard, zakończył sezon 2012/2013 wo-
jewódzkiej okręgówki. W sobotę (22 czerwca) w 
Nowogardzie gościli zawodnicy Piasta Chociwel, 
po zaciętym meczu przyjezdni zgarniają pełną 
pulę wygrywając 2:3.

Pomorzanin Nowogard – Piast Chociwel 2:3 (1:1)
`40 min. Krzysztof Kieruzel, `48 Łukasz Olechnowicz
Skład: Jacek Malanowski – Michał Soska, Gracjan Wnuczyński, Natan Wnuczyński, Maciej Dobrowol-

ski – Kamil Młynarczyk, Łukasz Olechnowicz (Dawid Langner), Krzysztof Kieruzel (Adam Tomaszew-
ski), Dominik Wawrzyniak (Marcin Skórniewski), Maciej Gołdyn – Krystian Miklas (c) (Kamil Lewan-
dowski). 

Pierwsze 20 minut przypo-
minały bardziej rozgrzewkę, 
a i na trybunach nikt się nie 
kwapił do dopingowania miej-
scowych. To wszystko za spra-
wą samych piłkarzy, którzy po 
blamażu w Płotach nie podzię-
kowali swoim sympatykom 
za doping. W sobotę „śpie-
wy” miały się zacząć w dru-
giej połowie i dobrze, że cho-
ciaż na boisku w końcu zaczę-
ło się coś dziać. Nie ma co się 
zastanawiać, dlaczego formacja 
obronna Pomorzanina wyglą-
dała tak, a nie inaczej, wszak to 
mecz o pietruszkę i można było 
sprawdzić inne warianty. Po 20 
minutach Piast prezentował 
się lepiej, starał się grać piłką i 
stwarzać sobie sytuacje. W 25 
minucie szybka kontra gości, 
podanie na 16 metr i w sytuacji 
sam na sam, Jacek Malanowski 
jest bezradny, choć zdołał trą-
cić piłkę. Piłkarze z Nowogar-
du chwilę później mogli stra-
cić drugą bramkę, jednak na-
pastnik z Chociwla nieco prze-
strzelił w dogodnej sytuacji. 
Gdy wydawało się, że bezradni 
gospodarze nic już nie zdzia-
łają do przerwy, asystą błysną 
Olechnowicz, a Kieruzel zro-
bił pożytek ze swoich centy-
metrów. W 40 minucie Łukasz 
Olechnowicz dośrodkował z 
rzutu wolnego idealnie na gło-
wę Krzysztofa Kieruzela, któ-
ry tyłem do bramki po strzale 
głową nie daje szans golkipe-
rowi gości. W ciągu ostatnich 
5 minut wydarzyło się więcej, 
niż przez całą 1 połowę. Naj-
pierw w 42 minucie, Malanow-
ski broni strzał z bliskiej odle-
głości. W odpowiedzi Młynar-
czyk został sfaulowany około 
30 m od bramki. Goście orga-
nizowali się z murem, a Kry-
stian Miklas chciał niczym Da-
riusz Dźwigała w swoich latach 
świetności – zaskoczyć wszyst-
kich uderzając bez gwizdka sę-
dziego. Uderzył – zaskoczył 

bramkarza, niestety strzał po-
szybował nad poprzeczką... Za-
ledwie 2 minuty później kolej-
ny rzut wolny z dogodnej po-
zycji, po strzale Olechnowicza 
piłka zahacza o mur i wycho-
dzi na rzut rożny. Gospoda-
rze źle dośrodkowują, ale piłka 
szybko wraca pod nogi miej-
scowych – kolejna wrzutka i 
Krystian Miklas kompletnie 
nie pilnowany strzela głową z 5 
metrów w bramkarza... Powin-
no być 2:1. Druga część gry po 
gwizdku arbitra od razu zosta-
ła przerwana, gdyż na boisku 
poleciały serpentyny, wzmógł 
się doping i zaczęła się lepsza 
gra. W 48 minucie Pomorzanin 
rozgrywa akcję, w takim stylu 
– w jakim każdy chciałby aby 
nowogardzki zespół grał. Pił-
kę z głębi pola na 25 metr do-
staje Maciej Gołdyn, od razu 
odgrywa na skrzydło do Waw-
rzyniak, ten biegnąc wzdłuż li-
nii wpada w pole karne i wy-
kłada futbolówkę jak na tacy 
do Olechnowicza, który na 
raty pokonuje golkipera Pia-
sta. A jednak piłkarze Pomo-
rzanina, jak chcą – to potrafią 
zagrać składną akcję. Szkoda 
tylko, że takiej gry w rundzie 
rewanżowej było jak na lekar-
stwo. Pomorzanin stanął przed 
szansą dokonania rzeczy, która 
nikomu się w tym sezonie nie 
udała – mianowicie strzelenie 
Piastowi 3 goli w jednym me-
czu. Goście nie zamierzali się 
poddawać i szybko „przycisnę-
li” Pomorzanin. W 53 minucie 
Malanowski dwukrotnie bro-
ni groźne strzały. Na to odpo-
wiada Kamil Lewandowski z 
rzutu wolnego. W 62 minucie, 
o ogromnym pechu może mó-
wić golkiper miejscowych, któ-
ry do tego momentu rozgry-
wał przyzwoite zawody. Jeden 
z graczy Piasta ładnie przedarł 
się pod bramkę, jest już w sytu-
acji sam na sam, ale Malanow-
ski wybija mu piłkę na „jedena-

stce”, ta trafia na 16 metr do ko-
lejnego zawodnika gości, który 
od razu strzela – jednak za sła-
bo i wprost w bramkarza Po-
morzanina. Niestety, Jacek Ma-
lanowski robi ogromny błąd i 
nie łapie piłki, która z ledwo-
ścią wtacza się do bramki... 2:2. 
Trzy minuty później kolejna stu 
procentowa okazja dla gości, 
tym razem bramkarz Pomorza-
nina znów ratuje swój zespół. 
Przez następne 20 minut oby-
dwie drużyny „napierały”, nikt 
nie chciał się dzielić punktami, 
dzięki czemu sporo się działo 
w końcówce meczu. Szczęście 
tego dnia było jednak przy go-
ściach. W 87 minucie obroń-
ca Pomorzanina został trafio-
ny w rękę, arbiter podbiegł do 
„liniowego” i po konsultacjach 
wskazał na „wapno”. Zawodnik 
Piasta okazał się pewnym eg-
zekutorem rzutu karnego i w 
takich okolicznościach Pomo-
rzanin przegrywa na zakoń-
czenie sezonu 2012/2013 z Pia-
stem Chociwel 2:3. Zawodnicy 
z Nowogardu, tym razem ład-
nie podziękowali swoim sym-
patykom, którzy jakby nie było 
w tym sezonie, byli z nimi na 
dobre i na złe. Porażka to nie 
jedyna zła wiadomość, w 50 
minucie meczu Krystian Mi-
klas nabawił się urazu, który 
go wykluczył z gry, jak bardzo 
to poważna kontuzja poprosi-
liśmy o komentarz samego pił-
karza. Jeszcze nie byłem u leka-
rza, jednak wiem, że to mój naj-
poważniejszy uraz kolana, po 
prostu to czuję. Ale trzeba po-
czekać na diagnozę specjalisty. 
Na tą chwilę nie wiem, kiedy 
powrócę na boisko... - komen-
tuje Krystian Miklas. Pozosta-
je życzyć popularnemu „Małe-
mu” jak najszybszego powrotu 
do zdrowia, w końcu każdy wie, 
jak wiele znaczy dla tej drużyny 
pod względem sportowym oraz 
mentalnym. 

KR    

Liga Okręgowa Szczecińska 2012/2013
30 kolejka:
Świt Skolwin – Unia Dolice  3:4
Ehrle Dobra Szczecińska – Polonia Płoty 0:10
Pomorzanin Nowogard – Piast Chociwel 2:3
Rega Trzebiatów – Odrzanka Radziszewo 0:4
Stal Lipiany – Odra Chojna  2:0
Klon Krzęcin – Morzycko Moryń  2:0
Iskierka Szcz.-Śmierd. - Victoria Przecław 1:2
Ina Ińsko – Zorza Dobrzany  4:2

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Odrzanka AN-MAR Radziszewo 30 62 56 28 18 8 4
2 Świt Skolwin 30 56 56 35 16 8 6
3 Piast Chociwel 30 52 47 25 15 7 8
4 Zorza Dobrzany 30 51 50 39 14 9 7
5 Pomorzanin Nowogard 30 51 50 37 14 9 7
6 Odra Chojna 30 51 63 34 16 3 11
7 Stal Lipiany 30 45 64 49 13 6 11
8 Polonia Płoty 30 45 70 55 14 3 13
9 Ina Ińsko 30 45 43 43 13 6 11
10 Victoria Przecław 30 45 42 43 12 9 9
11 Morzycko Moryń 30 43 64 56 12 7 11
12 Unia Dolice 30 41 63 53 12 5 13
13 Klon Krzęcin 30 36 51 82 11 3 16
14 Iskierka Szczecin - Śmierdnica 30 26 37 47 7 5 18
15 Ehrle Dobra Szczecińska 30 15 35 87 3 6 21
16 Rega Trzebiatów 30 6 19 97 0 6 24

IV Memoriał im. Łukasza Marszałka

„You’ll never  
walk alone...”
W sobotę (29 czerwca) o godzinie 9:45 rozpocznie 
się Memoriał im. Łukasza Marszałka. Swoją obec-
ność w turnieju zadeklarowały niemal wszystkie 
drużyny co przed rokiem, zatem po raz kolejny za-
powiada się w Nowogardzie piłkarskie święto.

To już IV Memoriał im. 
zmarłego piłkarza Pomorzani-
na Nowogard - Łukasza Mar-
szałka. W nocy z 19 na 20 lu-
tego 2010 roku wydarzyła się 
tragedia, która poruszyła ca-
łym miastem oraz Polską. 
Młody piłkarz wraz ze swoimi 
rodzicami zmarł na skutek za-
trucia czadem. Jednak pamięć 
o Łukaszu na zawsze pozosta-
ła w sercach piłkarzy, jak i ki-
biców, którzy wykrzykują jego 
nazwisko podczas meczów. Od 
26 czerwca 2010 roku klub or-

ganizuje Memoriał im. Mar-
szałka, na którym regularnie 
zjawiają się drużyny z IV ligi, 
oraz innych regionalnych klas 
rozgrywkowych. W tym roku 
swój udział na pewno już po-
twierdziły: Sparta Gryfice, Po-
lonia Płoty, Masovia Maszewo, 
Sarmata Dobra, Ponton Osina. 

Dodajmy, że zapisy oraz lo-
sowanie grup odbywać się 
będą już od 9:00.        

Wszystkich serdecznie za-
praszamy!!!

KR
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Promocyjne  
zestawy obiadowe 12 zł

25.06. WTOREK
- Zupa ogórkowa / Gulasz wie-
przowy z kaszą, ogórek kwaszony
26.06. ŚRODA
- Zupa pieczarkowa / Sznycel z 
szynki, ziemniaki, surówka
27.06. cZWARTEK
- Zupa kalafiorowa / Polędwiczki 
drobiowe, ziemniaki, surówka
28.06. PIĄTEK
- Zupa pomidorowa / Naleśniki z 
serem podane ze śmietanką lub 
sosem owocowym

Tel. 91 3922 424 
608 053 371   

www.caffepiwnica.pl

PRACA zbiór 
truskawek w Dąbrowie

Duże owoce, łatwy zbiór  
z szypułką. Wysokie zarobki

Tel. 510 730 398, 507 022 191

Zarząd Koła PZW Tęczak informuje, 
że dnia 30.VI.2013 r. organizuje

wycieczkę dla dzieci i młodzieży, 
do Parku Wolińskiego,

których rodzice lub dziadkowie są członkami naszego 
koła. Zbiórka uczestników na Placu Wolności od 

8-8.30 30.VI. Powrót ok. 15.00. Zapisy sklep „Tęczak” 
ul. Waryńskiego 12 do dnia 20.VI.2013 r. Możliwość 
uczestnictwa opiekuna dziecka. Wpisowe 5 zł/osobę. 

Proponujemy zabrać suchy prowiant. 
Liczba uczestników ograniczona.

Zapraszamy. Zarząd Koła Tęczak

Plantacja borówki w Siwkowicach

ZATRUDNI  
ZBIERAcZY

zapisy w terminie
od 1 - 10 VII 2013 r.

tel. 515 144 186

Amatorzy z Nowogardu na podium w choszcznie i Świdwinie

„Pętla Drawska”
W sobotę (15 czerwca) w Choszcznie odbyła się 8 edycja Szosowego Maratonu Rowerowego „Pętla Drawska”. Na starcie stawiło się 
trzech reprezentantów Nowogardu: Małgorzata Kubicka, Jan Zugaj i Zbigniew Szkołuda. 

W Choszcznie podczas „Pę-
tli Drawskiej” wystartowała re-
kordowa dla tej imprezy liczba 
kolarzy, bo aż 417. Zawodni-
cy startowali wspólnie, a kla-
syfikowani byli w swoich kate-
goriach oraz ogólnie w  Open, 
to samo tyczyło się dekoracji. 
Rozegrano w sumie 3 wyści-
gi na poszczególnych dystan-
sach: Mini Maraton („Pętla 
Choszczeńska” 96 km), Mega 
Maraton („Mała Pętla Draw-
ska” 152 km), Giga Maraton 
(„Duża Pętla Drawska” 252 
km). Jan Zugaj, jak zdążył już 

wszystkich przyzwyczaić, nie 
zawiódł i zwyciężył w wyścigu 
Mini Open, a co za tym idzie 
w swojej kategorii Mini M4S. 
Dystans 96 km nowogardzki 
kolarz pokonał w 02 h 26 min 
35 s, wyprzedzając drugiego na 
linii mety Romana Grzemskie-
go z Barlinka, aż o 6 minut i 9 
sekund. O dużym pechu może 
mówić Zbigniew Szkołuda, 
który w kategorii Mini M5S za-
jął 2 miejsce, a w Open został 
sklasyfikowany na 10 pozycji. 
Kolarz z Osowa złapał gumę 
i stawkę gonił z 9 minutową 

stratą. Ostatecznie Zbigniew 
Szkołuda w swoim wyścigu nie 
zdołał wyprzedzić tylko Wie-
sława Lewańskiego z Między-
rzecza i przegrywa z nim o 4 
minuty i 57 sekund. Klasyfika-
cję Open Mężczyzn, Jan Zugaj 
wygrał z przewagą 5 minut i 
35 sekund. Drugie miejsce za-
jął Wiesław Lewański, nato-
miast na najniższym stopniu 
podium stanął Mikołaj Kordus 
z Koźmina Wielkopolskiego. 
Zbigniew Szkołuda z czasem 
02 h 35 min 57 s, w całej staw-
ce zajął 10 miejsce, jednak jeśli 
odejmiemy te 9 minut spowo-
dowane defektem, to pewnym 
jest, że dwójka kolarzy JF Duet 
Goleniów o zwycięstwo wal-
czyłaby między sobą.

W Choszcznie równie uda-
ny start zaliczyła Małgorzata 
Kubicka. Mieszkanka Nowo-
gardu także startowała w Mini 
Maratonie i po 96 km morder-
czej walki zdołała wywalczyć 3 
miejsce. Kubicka ten dystans 
pokonała w 3 h 35 min 30 s, 
lepsze okazały się tylko Wie-
sława Prokopczyk z Trzebnicy 
Księginickiej oraz Szczecinian-
ka Ewa Karpienia. Jednak mini 
maraton kobiet został zdomi-
nowany przez Małgorzatę No-
wicką z Bydgoszczy, który w 
klasyfikacji Open nad 4 miej-
scem miała ponad 36 minut 
przewagi! Małgorzata Kubicka 
w całej stawce startujących ko-
biet została sklasyfikowana na 
14 pozycji. To jednak nie ko-
niec udanych startów kolarzy 

z Nowogardu. Tydzień póź-
niej (22 czerwca) Małgorzata 
Kubicka wystartowała na dy-
stansie 75 km w „II Świdwiń-
skim Maratonie Rowerowym” . 
W kategorii K4 reprezentantka 
Nowogardu uplasowała się na 
drugim miejscu z czasem 2 h 
45 min 37 s. Start ten zapewnił 
Kubickiej 9 miejsce w klasyfi-
kacji generalnej pośród kobiet. 
W kategorii K5 wystartowała 
jeszcze jedna mieszkanka No-
wogardu – Iwona Pietruszew-
ska. W tej kategorii wygrywa 

szczecinianka Beata Celewicz, 
natomiast Iwona Pietruszew-
ska uzyskała czas 3 h 02 min 
12 s, co pozwoliło jej zająć dru-
gie miejsce. W klasyfikacji ge-
neralnej czas ten pozwolił no-
wogardziance uplasować się 
na 11 miejsce. Dodajmy, że w 
Świdwinie wystartował jeszcze 
jeden mieszkaniec Nowogar-
du, mianowicie Janusz Pietru-
szewski, który w kategorii M6 
uplasował się na 8 pozycji.

KR   Małgorzata Kubicka (z lewej) z pucharem za zajęcie 2 miejsca w swojej kategorii 
podczas Pętli Drawskiej

Na zdjęciu od lewej - Iwona Pietruszewska, Janusz Pietruszewski i Małgorzata 
Kubicka podczas wyścigu w Świdwinie
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Morfeusz - 91 577 66 85

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych    - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól
ul. Zielona 2  - 666 135 133

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

Dla Pań i Dla Panów
DLA PANÓW Profilaktyka Raka Prostaty

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej Zdrowie organi-
zuje kolejną już edycję programu „Profilaktyka Raka Prosta-
ty” dla mężczyzn powyżej 40 roku życia. Badania odbędą się  
29 czerwca 2013r.w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Rejo-
nowym w Nowogardzie.W zakres badania wchodzą: badanie 
krwi PSA oraz badanie lekarskie.

Szczegółowe informacje( termin badania krwi i godz badania 
lekarskiego podczas rejestracji Samodzielny Publiczny Szpi-
tal Rejonowy w Nowogardzie 91 39 21 356 wew. do  Fundacji‚ 
Zdrowie” 122 do godz 15-ej, lub u Lidii Bogus tel.505393636.

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 20zł.
PAMIĘTAJ TY TEŻ MUSISZ DBAĆ O ZDROWIE.
                                                                   

DLA PAŃ „PROFILAKTYKA RAKA PIERSI”
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ 

z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” dnia 

06 lipca 2013r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne 
do NZOZ Medical Care CRiDO

Szczecin Zdroje.
Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publicz-

ny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.00 tel.91 
3921356, oraz u Lidii Bogus tel.505393636 po godz.14-ej.

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam prezes Fundacji Lidia Bogus

Zapraszamy Panie rocznik 1963, ponieważ w tym roku po raz 
pierwszy nabyły uprawnienia do bezpłatnych badań mammo-
graficznych finansowanych z NFZ

Układanie polbruku 
• Układanie polbruku od 20 zł/m2

• Kamienia i kostki graniowej od 28 zł/m2

• Obrzeży i krawężników
Prace wykonywane solidnie, 

fachowo i tanio. 
Tel. 669 589 963

Mistrzostwa Polski w strzelectwie – Wrocław

LOK „Tarcza” Goleniów  
z drużynowym mistrzostwem!
W dniach 20-23 czerwca 2013 roku we Wrocławiu, odbyły się Mistrzostwa Pol-
ski kobiet i mężczyzn w strzelaniach kulowych i pneumatycznych. Zawodnicy 
klubu LOK „Tarcza” Goleniów, w którego skład wchodzi sekcja strzelecka z No-
wogardu, zostali drużynowo mistrzami Polski w kategorii Kdw 60L!

Pierwsze miejsce na 9 sklasyfikowanych klu-
bów, to bez wątpienia duże osiągnięcie strzel-
ców z „Tarczy”. Złoty medal Mistrzostw Polski 
wywalczyli drużynowo w konkurencji Kdw 60L 
(karabin dowolny 60 strzałów leżąc na 50 m). 
Mistrzowski tytuł zapewnił wynik 1851,6 punk-
tów, dzięki czemu na podium mogli stanąć Mar-
cin Majka – z sekcji Goleniów, Jakub Cieplak – z 
sekcji Nowogard, oraz Adam Ratajczak – z sek-
cji Goleniów. Na zwodach był również obecny 
trener i prezes klubu KSS LOK „Tarcza” Gole-
niów – Michał Buniak. Gratulujemy aktualnym 
drużynowym mistrzom Polski i życzymy dal-
szych sukcesów na ogólnopolskich zawodach.

KR Drużynowi Mistrzowie Polski 2013 w kat. Kdw 60L, od lewej – 
Jakub Cieplak, Marcin Majka, Adam Ratajczak, Michał Buniak

Transmisje Sportowe:
Wimbledon
Zaczynamy transmisję z Wim-

bledonu! (poniedziałek - niedzie-
la) J

Puchar Konfederacji
Półfinały
Środa, 26.06 – godz. 21:00
Brazylia – Urugwaj
Czwartek, 27.06 – godz. 21:00
Hiszpania – Włochy 
Siatkówka, Liga Światowa
Piątek, 28.06 – godz. 20:15
Polska – Argentyna
Niedziela, 30.06 – godz. 20:15
Polska - Argentyna
Żużel - Grand Prix Kopen-

hagi

Sobota, 29.06 – godz. 19:00
Wydarzenia Kulturalne:
Muzyczna szafa grająca w 

3K!
(od poniedziałku do nie-

dzieli! od godziny 18:00, 
do ostatnich gości) 
 Proponujemy możliwość grania 

Waszej muzyki z materiałów, 
które przyniesiecie.

W piątek i sobotę zaszczyci 
Nas niekwestionowana gwiaz-
da polskiego clubbingu- Mat-
thew Hail

Matthew Hail (Szczecin \ Ra-
dio BAS \ Lola Agency) - DJ i 
producent muzyczny. 

Wcześniej znany jako Land-
scape przez kilka lat związany 
z wytwórnią My Music Records. 
Od 2011 roku gra pod patrona-
tem agencji artystycznej Qarma 
Agency. Od 2013 roku redaktor 
naczelny w Szczecińskim Radiu 
- BAS RADIO. 

Śledźcie terminarze na na-
szym Facebookowym fanpa-
gu`u - fb.com/klubokawiarnia-
kulturalna.

 
Wszystkich serdecznie

zapraszamy !!!
Klubokawiarnia Kulturalna
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JUŻ DZIŚ w                          -ie
pełna oferta galerii papierów ozdobnych, 

dyplomów, kart okolicznościowych itp.
OPRAWA PRAC

WYPRZEDAŻ
Art. gosp. domow  

- ceny hurtowe
Kiosk - TagrowiskoMiejskie w Nowogardzie

tel. 513 937 970

NIERUcHOMOŚcI

• Studio reklamy Vizart wynaj-
mę pow. reklamową 6,5x3m 
w Nowogardzie przy ul. War-
szawskiej 11 od 13.06. tel. 
605 522 340

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. 
Piłsudskiego 2a. 602 350 301

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 
3. 604 284 597

• Kupię mieszkanie bezczynszo-
we/ niskoczynszowe, min 3po-
kojowe, 60-80m 791443026

• Sprzedam ładne mieszkanie, 2 
pokojowe na parterze, 58m kw. 
na ulicy Racibora I 4  w Nowo-
gardzie. Tel. 783 570 060

• Do wynajęcia lokal handlowy. – 
660143840 

• Sprzedam działkę budowlaną 
o pow. 1138 m2 w Żdżarach – 
3km od Goleniowa + projekt, 
prąd na działce. Cena 59 tys. zł. 
Tel. 608 673 811

• Sprzedam mieszkanie bezczyn-
szowe 62 m2 z zabudowaniami 
i działką 600 655 365

• Sprzedam mieszkanie w No-
wogardzie i Dobrej, tel. 91-
3910010, 607607814

• KUPIĘ ZA GOTÓWKĘ OBCIĄŻO-
NE NIERUCHOMOŚCI tel. 508 
312 261

• DOMY NA WSI – GRUNTY, GO-
SPODARSTWA

• SPRZEDAJEMY, KUPUJEMY. 
TEL. 660 206 833

• Sprzedam część domu o pow. 
90 m2 z udziałem w 2/3 dział-
ki o pow. 0,25 ha z budynkami 
gospodarczymi w Strzelewie. 
Cena 85 tys. zł. Tel. 503 126 505

• Sprzedam nowy sklep na ulicy 
Racibora. tel. 783 570 060, 695 
264 594

• Działkę siedliskową wraz 
z budynkiem gospodar-
czym na wsi sprzedam. +48 
606 276 773

• SPRZEDAM mieszkanie wła-
snościowe 3 pokoje + dział-
ka + garaż. Tel. 605856553, 
9139503246.

• Sprzedam mieszkanie bezczyn-
szowe, 2 pokojowe w Nowo-
gardzie tel. 695 264 594

• Działki budowlane od 12-16 ar. 
Kościuszki. 602 267 382

• Sprzedam kawalerkę 36 m kw. i 
mieszkanie 4-pokojowe 110 m 
kw. 608 817 214.

• Wynajmę mieszkanie 
726 120 558

• Sprzedam mieszkanie lokator-
skie, tel. 504218572 

• Wydzierżawię lokal w Przy-
chodni Nowogard ul. Kościusz-
ki 36 na gabinet dentystyczny. 
Tel 600 959 932; 600 931 083

• Wydzierżawię lokale w Przy-
chodni ul. Kościuszki 36 tel. 
600 959 932; 600 931 083

• Kupię mieszkania od 65 do 80 
m2 w Nowogardzie, do II p. Tel. 
609 047 264

• Sprzedam mieszkanie 32 m 
kw. na ul. Kowalskiej 1D, 1 
piętro z piwnicą z ogólnodo-
stępnym parkingiem, do re-
montu, kontakt: 609 023 745 
od 16-19. cena 78 000 zł, do 
negocjacji.

• Sprzedam kiosk na targowisku 
513 937 970

• SPRZEDAM - bardzo tanio 
działki pod budowę ul: Asnyka. 
Tel: 513045188. 

• Sprzedam lub wynajmę kiosk 
na targowisku. Opłata + 150 
zł.Tel;512633610.

• Sprzedam lub zamienię na dom 
jednorodzinny dwa mieszkania 
w Nowogardzie (2 i 3 pokojo-
we) Tel. 605  080  310; zdjęcia 
dostępne pod: www.tnij.org/
vp79

• \Wynajmę mieszkanie 2 poko-
jowe  w Nowogardzie na uli-
cy Racibora I 4. tel. 913925552, 
kom. 783 570 056

• Do wynajęcia pawilon handlo-
wy w Goleniowie na Ryneczku 
przy ul. Zielona Droga 59. Tel. 
605 522 340 od zaraz

• Wynajmę lokal na działalność 
gospodarczą. visa&vis szpitala. 
Tel:887467309.

• Kawalerka I piętro do wynaję-
cia. 509 411 788

• Wynajmę miejsce pod kancela-
rie, gabinety lekarskie bądź inną 
instytucję w cichej i spokojnej 
dzielnicy wraz z miejscem par-
kingowym. Powierzchnia od 50 
do 100 m2 w zależności od po-
trzeb. Zainteresowanych pro-
szę o kontakt 509 530 906

• Sprzedam mieszkanie 3 po-
kojowe przy ul: Zamko-
wej z garażem murowanym.
Tel;607804921.

• Sprzedam mieszkanie 4 poko-
jowe parter ul; Poniatowskiego 
27/14 .Tel;503512170.

• Sprzedam kawalerkę przy ul. 
700 Lecia. 660  143  115; 91 39 
21 719

• Sprzedam działkę budowla-
ną 0,30 ar. w Nowogardzie. 
693 850 197

• Sprzedam działkę pod lasem 
w Nowogardzie ok. 0,8 ha. 
693 850 197

• Warsztat stolarski z wypo-
sażeniem do wynajęcia. Tel. 
605 336 228

• DO wynajęcia pomieszcze-
nia handlowe 150 m2. Tel. 
609 245 816

• Sprzedam lub wynajmę dział-
kę. 609 245 816 

• Mieszkanie dwupokojowe z 
piwnicą kupię. 91 39 22  275; 
662 721 808

• Sprzedam mieszkanie 2 pokoje 
44 m2 I piętro Tel. 660 273 481

• Wynajmę mieszkanie 3 po-
koje, kuchnia, łazienka . 
Tel;602474266.

• DO wynajęcia lokal 20 m 2, cen-
trum, na działalność usługową.
Tel;508105332.

• KUPIĘ - mieszkanie własnościo-
we nadające się do zamieszka-
nia bez większego remontu w 
Nowogardzie do 110 tyś zł. Bez 
pośredników . Tel; 606919555 .

• BUDYNEK - gospodarczy 400 
m2 sprzedam lub wydzierża-
wię, Strzelewo. Tel. 502853573

• Działka uzbrojona 5700 m 2 
i budynek warsztatowy. Wy-
dzierżawię lub sprzedam 
własnościowa. Nowogard 
Tel:693128078.

• SPRZEDAM mieszkanie 3 po-
kojowe ul: Warszawska . 
Tel;603126064.

• DO WYNAJĘCIA KIOSK RUCHU 
.Tel: 793908098.

• WYNAJMĘ KAWALERKĘ NA 15 
–LUTEGO. KUCHNIA -UMEBLO-
WANA /WYSOKI STANDARD/. 
Tel. 603881462.

• SPRZEDAM - działkę w 
Nowogardzie 1220 m 
2.Tel:513937970.

• Sprzedam, wynajmę dom 
Nowogard 110 m2 + garaż. 
00 49 172 5669 042

• ODSTĄPIĘ - mieszkanie lokator-
skie.Tel.607740097.

• SPRZEDAM - działkę budowla-
ną, uzbrojoną w Nowogardzie.
Tel.660010540.

• SPRZEDAM - w Długołęce 2 po-
koje. Tel.601167011.

• ZAMIENIĘ - działkę z warunka-
mi zabudowy na kawalerkę w 
Nowogardzie.Tel.609307351.

• SPRZEDAM - 5 działek bu-
dowlanych od 10-18 ar. Karsk. 
Dojazd z głównej drogi. 
Tel.509349642,510766180.

 MOTORYZAcJA

• Sprzedam silnik 1,6 Diesel, 
skrzynia biegów do Audi 80. 
Tel;781785751.

• Sprzedam samochód GOLF 5 
drzwiowe, szyberdach, hak, 
zadbany, garażowany. Nowo-
gard. Tel; 512633610.

• Sprzedam Renault 19 Sedan 
rok prok. 1992/1993 poj. 1,8 
benzyna, centr. Zamek + elektr. 
lusterka i przednie szyby. Waż-
ne OC + przegląd. 606 550 666 

• Sprzedam Hondę motorower 
zarejestrowany na 49 cm3, sil-
nik 125, ścigacz. 665 836 888

• Mitsubishi Pajero 3,2 Die-
sel 2000 r. cena 15 tys.
Tel;665544518.

• SPRZEDAM - Forda Transita 
1999 r. 9 osobowy, Forda Trans-
ita blaszaka 3 miejsca 2002r. 
Tel. 662125370.

ROLNIcTWO

• Sprzedam zboże i słomę. 
502 853 573

• Sprzedam słomę w snop-
kach cena 2,20 zł/ snopek. Tel. 
782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL. 783678070

• Kupię łubin, tel. 668 434 849

• Sprzedam siano w kostkach 
małych. 500 835 336

• JAJA LĘGOWE KUR ZIELONO-
NÓŻEK KUROPATWIANYcH. 
TEL; 913920307.

• KOSZENIE MULCZOWANIE ŁĄK, 
BELOWANIE SŁOMY, SIANA.
TEL;608013995.

• SPRZEDAM C – 360. 
Tel;609480049.

• Kopaczkę dwurzędową do 
ziemniaków w dobrym sta-
nie sprzedam, Korytowo 38.

• Sprzedam prosiaki ok. Golenio-
wa. 602 536 366

• Sprzedam 2 cielaki, 2 jałówki. 
Żabówko 18 .Tel;605092517.

• Prasowanie bali 1.20m. Tel. 
513 941 882

• SPRZEDAM SŁOMĘ. 
Tel:600335184.

• SPRZEDAM krowę z cielakami 
i 2 jałóweczki ok. 200 kg. Tel; 
888757586.

• Sprzedam prosiaki. Tel. 518 546 
925.

• Sprzedam tucznika. Tel. 
791817107.

• SPRZEDAM - pisklęta indycze, 
odchowane, oraz żyto paszo-
we. Tel. 511696751.

USŁUGI

• Firma Usługowa „Zielona”. Wy-
najem sal na: konferencje, ze-
brania, szkolenia. Tel. 91 39 
26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROB-
NE NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA 
RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 
22 70

• Czyszczenie uszu za pomo-
cą świecowania Nowogard, ul. 
Zielona 3. 91 39 20 714

• Montaż ogrodzeń betono-
wych, farmerskich i innych; 
695 085 470; 91 39 72 575

• AGENCJA REKLAMWA VIZART 
- oprawianie prac - w 2 minu-
ty., bindowanie, wydruki A3-
A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, la-
minowanie A3-A4. Tylko u nas 
największy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), 
dokumentów, CV, listów mo-
tyw. innych. Wydruki, Kse-
ro, także kolor. Szybko i Solid-
nie. Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). tel 605 
522 340. 

• Usługi koparko- ładowarką 
Nowogard. 514172446 

• Nauka j. niemieckiego i angiel-
skiego. Szkoła Języków Obcych 
„GERMANIC” Tel. 607  545  991, 
www.niemieckinowogard.pl

• Fast – Driver, tanie usłu-
gi transportowe tel. 
721 230 990

• Remonty mieszkań w środku i 
na zewnątrz - 794 115 153 

• DUR - DACH pokrycia i remonty 
dachów. 691 621 141

• Dachy, docieplenia. 
785 562 104

• Docieplanie budynków, malo-
wanie, szpachlowanie, glazura, 
hydraulika, regipsy, adaptacja 
poddaszy, tel. 600 626268

• TANIE SPRZĄTANIE biur, do-
mów, mieszkań, osiedli, mycie 
okien, porządki w ogrodzie tel. 
721 230 990

• Ocieplenie, remonty i dachy, 
tel. 692 562 306

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sa-
wicki, ul. Kazimierza Wielkiego 
7, tel.913920737 

• Remonty mieszkań, szpachlo-
wanie, malowanie. 880 690 659

• REMONTY NA KAŻDĄ KIESZEŃ. 
TEL. 609715839.

• Dachy – klinkier. 796 101 370

• Naprawa ciągników: Ursus i 
MT2 tel. 661 518 192

• Szpachlowanie, malowanie, 
panele, wymiana instalacji. 
789 146 025

• REMONTY MIESZKAŃ. 
Tel;536887085.

• REMONTY, WYKOŃCZENIA, 
MONTAŻE. 504 568 051

• WYPUSZCZANIE BIAŁYCH GO-
ŁĘBI NA ŚLUBACH I INNYCH 
UROCZYSTOŚCIACH. Tel; 
660970408.
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Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny,  

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport,  Jarek Dąbrowski redaktor techniczny.   Ad res 
re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65, tel./fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@domjudy.pl.  Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej.  
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROcKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E;  
12:25E;   13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E;  
11:55E;  14:00E;  15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃcZYK - Linia Regularna  
 TEL.   607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

 ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW z Nowogardu do:

SZCZECIN Główny
5:37 (D), 6:33 (1), 7:55, 10:32 (D), 12:28 (2), 15:10 (3), 17:33, 18:35
Pociągi jadące do Szczecina w godz.: 7:55, 15:10 i 18:35,  

    jadą przez Port Lotniczy w Goleniowie

KOŁOBRZEG
7:54 (1), 10:02 (2), 12:33, 14:35 (D), 16:01, 18:37 (3), 21:09

LEGENDA;
D -  w dni robocze (od poniedziałku do piątku)
 1 –  od poniedziałku do soboty
 2 -  w soboty, niedziele i święta
 3 -  oprócz soboty

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZcZEcIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2,4,6); 9:10(1,3,5,7); 10:05(A); 10:30(A,7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A,7); 14:05(A); 14:20(A,7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A,7); 16:50(A); 17:50(A,7); 18:20(A,7)
TRASA SZcZEcIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A,7); 9,00(7,R); 9:25(A); 10:05(A,7); 10:40(A,7); 
11:40(A); 11:55(A,7); 12:20(A,7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A,7,R); 14:20(7); 14:30(1,3,5,7); 
14:35(2,4,6); 14:45(A,7); 15:15(A,7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A,7); 18:05(A,7,R); 19:05(A,7); 
19:25(A,7); 19:40(A,7); 20:15(A,7),
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A,7); 9:45(7,R); 10:10(A); 10:50(A,7); 
11:29(A,7); 12:26(A); 12:41(A,7); 13:05(A,7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A,7,R); 15:05(7); 
15:15(1,3,5,7); 15:20(2,4,6); 15:30(A,7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A,7); 18:50(A,7,R); 
19:50(A,7); 20:10(A,7); 20:35(A,7); 21:00(A,7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD
Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZcZEcIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZcZEcIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piąt-
ku oprócz świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świę-
tami; 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, 
czwartki, soboty oprócz świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz 
świąt; R – kurs do Reska

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

Poszukujemy  
pracowników 

do pracy na plantacji wierzby 
w Węgorzycach/k.Osiny

 Tel: 601 99 40 30
• Agent PZU, tel. 790 405 650

• Dachy, docieplenia, stropo-
docieplenia, obróbki blachar-
skie, podbitki. 609 752 854

• USŁUGI - remontowo - budow-
lane wykonam, daję gwaran-
cję na wykonaną pracę. Tel; 
608364330.

• MASAŻYSTA . WIZYTY DOMO-
WE . TEL: 887307401.

• PRANIE - DYWANÓW, WYKŁA-
DZIN, TAPIcERKI MEBLOWEJ, 
SAMOcHODOWEJ, /SKÓRZA-
NEJ, MATERIAŁOWEJ/. PRA-
NIE POŚcIELI WEŁNIANEJ /LA-
NOLINĄ/. SPRZĄTANIE BIUR, 
MIESZKAŃ, cZYSZcZENIE FUG. 
TEL. 604373143, 794229083.

• Dachy podbitki, docieplenia 
oraz remonty mieszkań. Tel; 
782741664

• Wesela, bryczka, jazda kon-
na, tel. 607 739 866

• Szpachlowanie, malowanie, 
panele, wymiana instalacji. 
Tel.789146025.

PRAcA

• Przyjmę samodzielnego pra-
cownika do prac wykończenio-
wych. Tel. 888 603 612

• Zwrot podatku z pracy, rodzin-
ne, urlopowe, emerytalne – 
Niemcy, Holandia, Anglia, Irlan-
dia, Dania, Belgia, Austria, Wło-
chy, Norwegia, USA. Tel. 71 385 
20 18 lub 601 759 797

• Młoda mama zaopiekuje się 
Twoim dzieckiem. 661 196 022

• Wykonam tynki i glazurę. Tel. 
728 801 246

• Przyjmę do pracy glazurni-
ka i do wykończenia wnętrz. 
662 125 370

• Praca w Niemczech, płytki. 00 
49 172 566 9042

• EMERYT szuka pracy. Pra-
wo jazdy kategorii : B i T, oraz 
uprawnienia na wózki widło-
we . Wykonam prace hydrau-
liczne i elektromonterskie. 
Tel: 785728672,607242193.

• PRZYJMĘ DO PRODUKCJI PA-
LET. TEL. 509411822. 

• ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem. Tel. 
795926734.

• Zatrudnię elektryka ze zna-
jomością j. niemieckiego. Tel. 
696 443 643

• Zatrudnię fachowców – elewa-
cja. 782 860 130

• Zatrudnię sprzedawcę znające-
go się na sprzęcie elektronicz-
nym. CV proszę kierować na e-
-mail: marcin_tuzin@op.pl

• Regulacja i naprawa okien i 
drzwi, tel. 695 181 070

INNE

• Sprzedam drewno bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane - 
603 353 789

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, 
srebrna, 4 elementy: wzmacniacz, 
tuner przestrojony, korektor, deck 
szuflada, stan idealny, używa-
na sporadycznie, cena 780 zł do 
uzgodnienia. tel. 605 522 340.

• 43 / 44 - Sprzeda drewno, ga-
łęziówkę i zrębki opałowe. Tel 
509821040

• Drewno opałowe, kominko-
we, gałęziówka, sprzedam, tel. 
772 050 889

• PIECE GAZOWE c.o. wiszące z 
Niemiec firmy Vaillant wysoka 
jakość do mieszkania, domu, 
sklepu, restauracji, zakładu 
fryzj. tylko ogrzewanie różne 
powierzchnie cena od 800zł 
montaż 300zł piece dwufunk-
cyjne cena od 1.000zł montaż 
400zł gwarancja serwisowa + 
roczne przeglądy kontrolne, 
naprawy oraz elektryczne prze-
pływowe podgrzewacz wody 
użytkowej 18-21kw na prąd 
380V cena od 200zł tel. 691 
686 772

• Transformator spawalniczy 
380V (buczek); teownik hut-
niczy 30x30x6; szkło 3mm 
60x130; kątownik 40x40 i ką-
townik 45x45 sprzedam. 
788 685 194; 600 155 342

• Sprzedam kostkę granito-
wą 4x6 brązową 10 t. Tel. 
607 690 741 

• SPRZEDAŻ - podbitki drew-
nianej. TANIO. Tel. 726169098.

• Sprzedam wełnę mineralną 
150, tel. 504218572

• Kupię używany, drewniany 
ogrodowy domek dla dzieci. 
602 630 016

• SPRZEDAM DREWNO OPA-
ŁOWE I KOMINKOWE. Tel. 
667788820.

• ODDAM GRUZ.Tel;603259309.

• Sprzedam narożnik poko-
jowy i meble młodzieżowy. 
662 272 857

• SPRZEDAM WÓZEK DZIECIĘCY 
- wielofunkcyjny X – LANDER 
XA /gondola + spacerówka/. 
Cena 600 zł. Tel; 725820717.

• SPRZEDAM - kosiarki spalino-
we używane. Tel. 783622496.

• ODDAM 2 PSY RASY MIESZA-
NEJ .Tel;506765220.

• Zaginęły - 2 suczki Cocker Spa-
niel angielskie. Czarno białe 
.Bardzo proszę o kontakt. Tel. 
665544518.

• SPRZEDAM wóz kon-
ny drewniany do ogrodu. 
Tel;662673629.

• SPRZEDAM - harmonię 40 ba-
sową .Tel;511627210.

• SPRZEDAM - akwarium 300 
l razem z podstawą. Tel. 
726280768.

• SPRZEDAM - nową czerwoną 
podwójną rzymską dachówkę. 
300 szt.Tel. 603895622.

SKUP ZBOŻA  
W REDLE

żyto, pszenżyto
szybka płatność

tel. 603 055 292
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R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl
TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

POŻYCZAMY 
PIENIĄDZE

Decyzja w 24h  
Bez zbędnych formalności; Bez BIK

Tel. 91 818 25 36 • kom. 730 851 444
Kwoty od 10 000 zł do 300 000 zł

W ofercie również kredyty �rmowe,
hipoteczne i konsolidacyjne

Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca

TYGRYSEK

BAWIALNIA
dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECIĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

PIASEK, ŻWIR,   
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM  
DO KLIENTA
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt samochodowy
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Finanse - 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

ZAPRASZAMY
na

specjalistyczne 
badanie wzroku

środy i piątki 

4 lipca 2013 r.
czwartek od 13 - 14

 udzielane będą bezpłatne porady 
prawne  w redakcji 

ul. Boh. Warszawy 7A

s. 4 s. 9, 10s. 4

ul. Boh. Warszawy 4b
Nowogard

tel. 532 512 703 

Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe 
leczenie stomatologiczne

Lekarz dentysta

Ewa Rosa

godz. przyjęć 
pn.-pt. 10.00 - 18.00

Zawiadamiamy, że w Nowogardzie rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radców Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca Prawny Radosław Górski oraz Radca  
Prawny Paweł Iwan. Kancelaria mieści się przy 
Pl. Wolności 9, budynek dawnego hotelu „Cisy”, pokój nr 8 (parter). 

Telefony do Kancelarii: 788-802-101, 694-403-733.

s. 5

 

ZAKŁAD USŁUG 
INSTALATORSTWA 
ELEKTRYCZNEGO  

 
Z IEL IŃSKI  GRZEGORZ 

TEL: 698-846-647 
 instalacje elektryczne 

domowe, przemysłowe 
 domofony, wideofony 
 alarmy, zabezpieczenia 

budynków 

13

ul. Młynarska 7d
tel. 605 295 835

zapraszamy  od pn.-pt.  9.00-18.00  •  sb. 9.00-15.00

Samochody 
osobowe, dostawcze, terenowe,

Maszyny budowlane, rolnicze

Pranie tapicerki
Pranie dywanów

Nowogard 

TIR

Nowo otwarta

Wypożyczalnia 
sprzętu wodnego 
rowerki wodne, kajaki, łódki

tel. 882 041 621

Szczecin, Stargard, Goleniów teraz NOWOGARD
Obsługujemy duże firmy produkcyjne, usługowe, handlowe 

jak również jednoosobowe podmioty gospodarcze
• Profesjonalna obsługa księgowa, kadrowa, ZUS
• Doradztwo 
• Odbiór dokumentów od klienta, praca zdalna lub w siedzibie klienta

Certyfikat Ministra Finansów: 33693/2009

Pierwszy miesiąc gratis                   Tel. 739 070 001

Kolejna 
wieża 

posieje

Nasi przedsiębiorcy 
„TYNA”,  
Justyna 

Kozłowska  

Przedsiębiorca 
z Nowogardu 

kontra ZUS 

Bezpłatne Prywatne Liceum Zaoczne
ul. 3 Maja 22, Nowogard, tel. 91 392 21 81

Nabór 2013

 zaoczny system kształcenia
 klasa ogólna z rozszerzonym zakresem z geogra�i i wos
 gwarancja bezpłatnej nauki przez cały cykl kształcenia
 nauka trwa 3 lata
 zajęcia w piątki po południu i soboty (co 2 tygodnie)
 nauka języka: angielski i niemiecki
                     Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej

Zaczęły się wakacje

Zostać w Nowogardzie, czy....

Czytaj s. 3

Wyniki 
sprawdzianów 
w szkołach 
podstawowych 
2013
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W obiektywie DN

Byłeś świadkiem  
ciekawego zdarzenia, 
wykonałeś oryginalne 

zdjęcia, jesteś 
w posiadaniu 

interesujących 
wiadomości?  Zadzwoń 

lub napisz do nas 
o każdej porze. 

Tel. 513 088 309
e-mail: poligraf@post.pl; 

ul. 700 Lecia 17a nad sklepem
„Słowik”

9,99zł

Nowy punkt widokowy. Przy ul. Waryńskiego, rozbiórce uległ stary 
budynek przepompowni. Powodem był jego bardzo zły stan technicz-
ny i groźba realnego zagrożenia dla przechodniów. Wraz z budynkiem 
przepompowni usunięta została stara nieużywana studnia. W środę 
(19 czerwca) firma Bruk-lin zakończyła prace, w miejscu „pompy” sta-
nęły dwie ławki, tym samym tworząc nowy punkt widokowy na nowo-
gardzkie jezioro. Całkowity koszt prac budowlanych (rozbiórka, mon-
taż) wyniósł 25 707 tys. złotych.  

Kto zabierze śmie-
ci? Od około 3 tygodni 
na ul. Bema, dokładnie 
przy pierwszym par-
king nieopodal bloków  
nadleśnictwa, leżą wor-
ki ze śmieciami (liście, 
gałęzie itp.) które po 
uprzątnięciu przez gru-
pę ludzi, od tygodni nie 
zostały jeszcze zabrane 
do utylizacji. Zdjęcie na-
desłał mieszkaniec z ul.  
Bema. Pozostaje wie-
rzyć, że po tej publika-
cji krajobraz przestanie 
być szpecony przez le-
żące worki ze śmiecia-
mi.

rzewie odbyły się wybory nowego 
sołtysa. Wszystko za sprawą zło-
żonej wcześniejszej rezygnacji z 
pełnienia tej funkcji przez Elżbie-
tę Dankiewicz. Na spotkaniu był 
obecny burmistrz Robert Cza-
pla oraz podinspektor Wydziału 
GNGR Beata Wojewoda. Zosta-
ła zgłoszona jedna kandydatura 
– Jacka Jurczaka, który za sprawą 
24 ważnych głosów został nowym 
sołtysem Konarzewa. Na zdjęciu 
od lewej strony: nowy sołtys Ko-
narzewa - Jacek Jurczak, Robert 
Czapla, Milena Przybyłek, Irena 
Kaczmarek, Elżbieta Denkiewicz. 

Foto: ww. nowogard.pl

Konarzewo z nowym Sołty-
sem. W dniu 18 czerwca w Kona-

Znaleziono 
rower

W piątek (21 czerwca) na 
cmentarzu miejskim w No-
wogardzie, przy kaplicy, znaj-
dował się porzucony rower. 
Nasza czytelniczka w obawie 
o to, że ktoś może go ukraść 
– „zajęła” się zgubą. Właści-
ciela roweru prosimy o kon-
takt z redakcją Dziennika 
Nowogardzkiego.  

Radni poskarżyli się Wojewodzie

Jak powiedzieli, tak uczynili 
Zgodnie z zapowiedzią, kilku radnych opozycji złożyło skargę do Wojewody Zachod-
niopomorskiego na „nieprawidłowe działanie Przewodniczącego Rady Miejskiej w 
Nowogardzie”. To już druga skarga na A. Bielidę, jaka powędrowała w ostatnim czasie 
do Szczecina. Radni złożyli też wniosek o odwołanie go z funkcji Przewodniczącego. 

Owe nieprawidłowe działanie 
polegało zdaniem radnych na 
nie zwołaniu sesji w trybie nad-
zwyczajnym w sprawie oświaty. 
O sprawie pisaliśmy w poprzed-
nim numerze. Przypomnijmy, że 
przewodniczący A. Bielida nie 
przychylił się do wniosku rad-
nych i orzekł, że nie widzi pod-
staw prawnych do zwołania sesji 
RM zgodnie z porządkiem ob-
rad wskazanym przez wniosko-
dawców. Ponadto uznał, że radni 
złożyli niekompletny wniosek, 
nie dołączając do niego ustawo-
wych projektów uchwał. Stwier-
dził też, że sprawa reorganizacji 
Urzędu Miejskiego leży w kom-
petencji burmistrza i wara ra-
dzie miejskiej od tego. 

Radni wnioskujący o zwoła-
nie sesji nie zgadzają się z de-
cyzją przewodniczącego Bieli-
dy i postanowili zaskarżyć jego 
„orzecznictwo” do Wojewody 
Zachodniopomorskiego, orga-
nu właściwego do rozpatrywa-
nia tego typu spraw. 

„Uważamy, że ustawa o samo-
rządzie gminnym daje nam moż-
liwość wnioskowania o zwołanie 
sesji w związku z pilną potrze-
bą omówienia ważnych kwestii 
związanych z gminną oświatą(...)

Naszym zdaniem na sesji nie mu-

szą zapadać jedynie rozstrzygnię-
cia w postaci uchwał(...). Do 
przewodniczącego nie należy oce-
na czy wnioskowana debata leży 
w gestii rady miejskiej, ponie-
waż w myśl  usg w jego kompe-
tencji jest jedynie przygotowanie, 
zwołanie i prowadzenie sesji(...). 
Rada gminy nie jest tylko orga-
nem stanowiącym, a przysługuje 
jej również rola organu kontrol-
nego” - czytamy w piśmie, jakie 
wczoraj radni wysłali do Woje-
wody, Marcina Zydorowicza. 

To już druga skarga na A. 
Bielidę, jaka powędrowała do 
Szczecina w ostatnim czasie.  
Pierwsza została wysłano po 
sławetnej sesji w sprawie śmie-
ci, z której „nawiało” kilku rad-
nych koalicji, skutecznie utrud-

niając dokończenie procedo-
wania. Zdaniem radnych opo-
zycji, w trakcie tego posiedze-
nia przewodniczący złamał po-
rządek obrad, a co za tym idzie 
statutu gminy, udzielając poza 
„scenariuszem” głosu wiceprze-
wodniczącemu M. Laskowskie-
mu. Poza tym, ich zdaniem nie 
kontrolował przebiegu obrad, co 
doprowadziło do narażenia na 
uszczerbek powagi organu, ja-
kim jest Rada Miejska. 

Przewodniczący Bielida na-
pisał do radnych, że wniosek 
o jego odwołanie będzie roz-
patrywany na najbliższej sesji 
RM. Kiedy to będzie dokład-
nie? Tego nie wie sam A. Bie-
lida. W rozmowie z DN wska-
zał dwa terminy – albo koniec 
czerwca, albo koniec sierpnia. 
Ten pierwszy właśnie mija. 
Wszystko wskazuje więc na 
to, że radni zostali wysłani na 
„przymusowe” wakacje przez 
przewodniczącego. No, chyba 
że Wojewoda uzna skargę rad-
nych za zasadną i uchyli decy-
zję Bielidy o niezwołaniu sesji. 
To też sprawi, że obrady będą 
musiały odbyć się wcześniej. 

Marcin Simiński 

A.Bielida
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntEr 
laptop

 serwis - Komis

naprawiamy, 
sprzedajemy, 

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

PROMOCJA 
LETNIA

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport 
Sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

Ogrodzenia,
brukarstwo, 

ogrody, trawniki
www.trawnikizrolki.com.pl

tel. 669 342 893

Usługi opiekuńcze 
dla osób starszych 

i niepełnosprawnych zarówno 
w domu jak i poza domem. 

W ramach usług opiekuńczych
 w mojej asysście możliwość

skorzystania z :
 • samochodu osobowego
• załatwienia spraw mobilnych
• korzystanie z wózka 

inwalidzkiego lub chodzika

„Tutela”   Halina Przybyszewska
ul. Kochanowskiego 7, Nowogard

tel. 880 690 330

Zaczęły się wakacje

Zostać w Nowogardzie, czy....
Nie każdego stać na to, aby posłać dziecko na wakacje. Wiele rodzin będzie zmuszonych zorganizować swoim pociechom czas wolny na 
miejscu. Czy miasto przygotowało na ten czas jakieś atrakcje? Postanowiliśmy to sprawdzić zbierając informacje ze szkół oraz instytu-
cji kulturalno-oświatowych z terenu naszej gminy. Okazuje się, że rodzice zbyt dużego wyboru nie mają.

Zacznijmy od szkół. Półkolo-
nie zorganizują dwie placówki 
tj. SP 2 oraz SP1. W pierwszej 
z nich tj. SP 2 zajęcia rozpoczy-
nają się od 1 lipca i potrwają do 
połowy miesiąca. Propozycja 
„dwójki” skierowana jest głów-
nie do dzieci z rodzin boryka-
jących się z trudnościami egzy-
stencjalnymi. Natomiast oferta 
SP 1 skierowana jest do wszyst-
kich uczniów z naszej gminy, 
zarówno z miasta, jak i ze wsi. 
Dwie pozostałe podstawówki 
tj. SP 3 i SP 4 nie organizują w 
tym roku półkolonii. „Trójka” 
na okres wakacji zaplanowa-
ła remont placówki, natomiast 
uczniowie z „Czwórki” uczest-
niczyć będą w półkolonii orga-
nizowanej przez Szkołę Podsta-
wową nr 1. Zajęcia w „Jedyn-
ce” rozpoczną się 1 lipca i trwać 
będą 14 dni. 

Jak zwykle bogatą ofertę dla 
najmłodszych ma biblioteka 
miejska w Nowogardzie. Zaję-
cia podzielono tematycznie, na 
poszczególne tygodnie. Dziś 
publikujemy program zaplano-
wany na pierwsze trzy tygodnie 
lipca. Kolejne będziemy pre-
zentować sukcesywnie, w for-
mie zapowiedzi. Dodajmy tyl-

ko, że zajęcia rozpoczną się 1 
lipca i trwać będą niemal przez 
całe wakacje, bo do 23 sierpnia. 

Niestety nie udało nam się 
uzyskać harmonogramu zajęć 
zaplanowanych na okres wa-
kacji w Nowogardzkim Domu 
Kultury. Te ponoć nie są jesz-
cze gotowe do opublikowania... 
Znany jest jedynie termin 17 
Międzynarodowego Festiwa-
lu „Lato z Muzami”, który ofi-
cjalnie ma się rozpocząć 12 lip-
ca i potrwać do 14 lica. Wcze-
śniej, od 4 lipca, w ramach Fe-
stiwalu, odbywać się będą w 
mieście warsztaty dla młodzie-
ży. Te jednak mają być odpłat-
ne. Uczestnik koła NDK zapła-
ci 350 zł. Osoba, która nie ko-
rzysta z zajęć w Domu Kultury, 
i nie skorzysta z oferty noclegu 
– 400 zł. Z noclegiem w interna-
cie uczestnik warsztatów zapła-
ci 750 zł. Cena, jak z oferty last 
minute do Chorwacji....

Typowych, wakacyjnych ofert 
dla dzieci i młodzieży nie zapla-
nowały kluby sportowe. Pomo-
rzanin już za półtora miesiąca 
zaczyna sezon piłkarski, a więc 
zajęcia odbywać się będą tak jak 
w ciągu roku. W pierwszą sobo-
tę sierpnia rozpocznie się tur-
niej siatkówki plażowej. Przez 
całe lato odbywać się także będą 
imprezy organizowane przez 
LZS. 

Zawsze pozostaje też plaża 
miejska, pod warunkiem, że bę-
dzie pogoda. 

KR  

Wakacyjne zajęcia dla dzieci w Bibliotece
Program
I tydzień 1-5 lipca : Z wizytą w zoo – „W zoo” – B. Michalec, „Zebra Zanzibar” – 

F. Law, „Dlaczego słoń ma trąbę” – E. Gakuaya, „Maska lwa” – M. del Mazo.
II tydzień 8-12 lipca : Wakacyjna wędrówka przez las - „Rozmowy ze zwierzę-

tami” – P. Fabijański, „Las” – E. Burakowska, Grufallo” – J. Donaldson, „Zielony , 
Nikt i gadające drzewo” – M. Strzałkowska.

III tydzień 15-19 lipca : Tuwimowy zawrót głowy–
„Lokomotywa”, ”Rzepka”, „Okulary”, ”Spóźniony słowik”, „Zosia Samosia”, „Słoń 

Trąbalski”, „O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci”.
Na zajęcia zapraszamy dzieci w godz. 12.oo – 14.oo, przewidujemy zajęcia grupo-

we, konkursy, głośne czytanie, zabawy plastyczne, wyklejanki, bajkowe łamigłów-
ki, zabawy w ogrodzie biblioteki …

Inf. własna

Trwa pościg za zbiegami z więzienia 

Jednego już mają...
Jeden z trzech więźniów, którzy kilka dni temu uciekli z półotwartego Zakładu 
Karnego w Płotach, został zatrzymany w Policach. 

Przypomnijmy, że mężczyź-
ni, w wieku od 21 do 30 lat, 
przepiłowali kratę w oknie jed-
nego z pomieszczeń, weszli na 
dach, a później skacząc przez 
mur otaczający „ośrodek”, wy-
dostali się na wolność. Do zda-
rzenia doszło najprawdopo-
dobniej w zeszły poniedziałek 
nad ranem. O sprawie poin-
formowane zostały organy ści-

gania. Własne postępowanie 
prowadzą też Służby Więzien-
ne. 

Jak wynika z naszych infor-
macji, w środę policja zatrzy-
mała jednego z poszukiwa-
nych mężczyzn. Do zatrzy-
mania doszło na terenie Polic. 
Mężczyzna  przebywa w poli-
cyjnym areszcie. Tam usłyszy 
zarzut samowolnego opusz-

czenia zakładu karnego. Do 
tego będzie musiał dokończyć 
odbywanie starej kary. Czas 
ten spędzi już za kratami za-
kładu zamkniętego. 

Pozostałych dwóch męż-
czyzn będzie trudniej „złapać”. 
Obaj  nie mieli ponoć stałego 
miejsca zamieszkania. Poszu-
kiwania trwają. 

MS
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Kolejna wieża z elektromagnetycznym posiewem

Anteny Play przed Warnkowem
Tuż przy drodze do Karska na ulicy Kościuszki obok starej winiarni rozpoczęły się prace budowlane. Z wyko-
pu wystają już elementy zbrojenia fundamentów. ak sprawdziliśmy,to budowa kolejnej  w Nowogardzie wieży 
na której zostaną zainstalowane anteny, tym razem sieci komórkowej Play.

Prace ziemne w tym miejscu 
ruszyły kilkanaście dni temu. 
Obecnie trwa przygotowanie 
do montażu na wykonanym 
fundamencie żelbetonowym 
stalowych elementów kon-
strukcji wieży nośnej. Jak nas 
poinformowano w Starostwie 
Powiatowym w Goleniowie-
,prace prowadzone są na pod-
stawie zezwolenia na budowę  
wydanego w dniu 2 kwietnia 
tego roku w związku z wnio-
skiem określającym   warun-
ki zabudowy, które wydał bur-
mistrz Nowogardu Robert Cza-
pla rok temu. Mimo,że warun-
ki określał burmistrz Nowogar-
du, w Gminie nikt nie  posiadał  
wiedzy ani o rozpoczęciu prac, 
ani o celu inwestycji. Nasze do-
mysły,że chodzi o kolejną wie-

żę na użytek telefonii komórko-
wej zostały potwierdzone do-
piero w starostwie,gdzie poin-
formowano nas,że na wieży zo-
staną zamontowane urządzenia 
nadawczo-odbiorcze sieci Play. 
Tak więc w bezpośrednim od-
działywaniu na mieszkańców 
naszego miasta, ale i pobliskie-
go Warnkowa znajdą się kolej-
ne urządzenia emitujące szko-
dliwe promieniowanie elektro-
magnetyczne. O zagrożeniach 
stwarzanych przez  urządzenia 
emisyjne między innymi sie-
ci komórkowych, pisaliśmy już 
na początku roku, gdy miesz-
kańcy osiedla Bema alarmowali 
nas o doinstalowywaniu kolej-
nych nadajników na istniejącej 
w pobliżu tego osiedla wieży 
nośnej. Wtedy też dokonaliśmy 

przeglądu miejsc w których w 
naszym mieście zainstalowane 
są systemy antenowe emitujące 
promieniowanie elektromagne-
tyczne,a jest ich już kilka. Ro-
snąca liczba badań naukowych 
dowodzi,że obecnie najwięk-
szym zagrożeniem dla naszego 
zdrowia i dobrego samopoczu-
cia, a także dla wszystkich po-
zostałych form życia, jest pod-
stępna, wszechobecna i niewi-
dzialna forma skażenia zwana 
„elektroskażeniem”. Bez wzglę-
du na to, co sądzimy na temat 
życia w świecie, który nie może 
się obyć bez technologii emi-
tujących promieniowanie elek-
tromagnetyczne, to ta techno-
logia stanowi dla nas wszyst-
kich poważne zagrożenie. Dok-
tor medycyny Robert Becker, 

autor książki Cross Currents: 
The Perils of Electropol-lu-
tion (Przeciwprądy - zagroże-
nie elektroskażeniem) i zara-
zem medyczny badacz, dwu-
krotnie nominowany do Na-
grody Nobla, ekspert od pro-
mieniowania elektromagne-
tycznego,jest bardzo zaniepo-
kojony skażeniem elektryczno-
ścią: „Nie mam wątpliwości,że 
obecnie najgroźniejszym ska-
żeniem środowiska ziemskiego 
jest rozprzestrzenianie się elek-
tromagnetycznych pól. Uważa-
m,że jest ono w skali globalnej 
znacznie groźniejsze niż ocie-
plenie... i wzrost ilości chemi-
kaliów w środowisku”.

Wobec takiej wiedzy nie dzi-
wią liczne protesty społeczne 
w związku z instalacjami m.in. 

urządzeń systemów nadaw-
czych telefonii komórkowej i 
wykazywana na razie głównie 
przez obywateli dezaprobata 
dla takich instalacji.

Sposób wydania warun-
ków  przez burmistrza Nowo-
gardu na instalację, której bu-
dowę właśnie zaczęto na ulicy 
Kościuszki, budzi nasze pewne 
wątpliwości. Chodzi zwłaszcza 
o  przeprowadzenie konsultacji 
z okolicznymi mieszkańcami. 
Zadaliśmy w tej sprawie pyta-
nie pisemne dlatego do sprawy 
wrócimy po otrzymaniu odpo-
wiedzi.

 sm

Przedsiębiorca z Nowogardu kontra ZUS 

Nie wierzy w godziwą emeryturę
Eugeniusz Hnat, przedsiębiorąca z Nowogardu, chce wystąpić z ZUS i odkładać pieniądze na emeryturę samodzielnie. Stracił bowiem 
zaufanie do systemu emerytalnego. Żąda też, aby ZUS oddał wpłacone przez niego dotychczas pieniądze. Sprawa trafiła na wokandę. 

E. Hnat ma 56 lat. Z zawodu 
jest inżynierem budownictwa. 
Prowadzi własną pracownię ar-
chitektoniczną. Posiada upraw-
nienia inspektora nadzoru bu-
dowlanego. Ma żonę i czworo 
dzieci. Od 31 lat wpłaca sumien-
nie składki do ZUS. Nie wierzy 
w system emerytalny. Twierdzi, 
że nie daje on mu gwarancji na 
godziwe życie emerytalne.  Po-
daje konkretne przykłady. 

- Pod koniec sierpnia 2011 
roku ZUS poinformował mnie o 
hipotetycznej emeryturze z I fi-
lara, jaką uzyskałbym, gdybym 
dzisiaj odchodził na zasłużony 
odpoczynek. Kwota ta wynosi 

1281,31 zł miesięcznie. Dla przy-
kładu w grudniu 2011 wpłaci-
łem składkę w wysokości 597,37 
zł. Ta sama kwota wpłacana do 
banku na konto oprocentowane 
na 5% pozwoli na uzyskanie po 
40 latach oszczędności na pozio-
mie ponad 71 tys. zł. Emerytura 
rentierska od tej sumy wyniesie 2 
tys. 421 zł miesięcznie, przy cią-
głym pozostawianiu na koncie 
kwoty głównej – wylicza Hnat i 
dodaje: Wobec tych wyliczeń wy-
sokość emerytury proponowanej 
przez ZUS jest upokarzająca. To 
pokazuje skalę defraudacji jakiej 
dopuszcza się Państwo, operując 
naszymi pieniędzmi. 

Dlatego też przedsiębiorąca 
nie ma żadnego zaufania do pol-
skiego systemu emerytalnego.  
Do tego uważa, że ZUS „prze-
jada” jego pieniądze i pyta: - Jak 
człowiek samodzielnie myślący w 
prawdzie, może tolerować istnie-
nie hybrydy ekonomicznej, która 
zabiera składki i od razu je wy-
daje, nie pytając mnie o zgodę – 
mówi E. Hnat. 

Wobec tego przedsiębiorca w 
2012 roku postanowił wystąpić z 
ZUS-u i zażądał zwrotu wpłaco-
nych przez niego na konto tej in-
stytucji pieniędzy. 

- Nie wyrażam zgody na przy-
należność do systemu, który 
obecnie jest już martwy ekono-
micznie. Żądam wypłacenie na 
konto kwoty wynikającej z wa-
loryzowanego kapitału począt-
kowego i zwaloryzowanych skła-
dem na ubezpieczanie emerytal-
ne oraz 40% zapłaconych przeze 
mnie składek – uzasadniał swoje 
żądanie w piśmie wysłanym do 
szczecińskiego oddziału ZUS, 
datowanym na 13 lutego 2012.  

Jednocześnie oświadczył, że 
gdy to nastąpi nie będzie do 
końca swojego życia oczeki-
wał żadnej pomocy od ZUS, ani 
państwa polskiego. 

ZUS oczywiście odmówił re-
alizacji żądania obywatela i od-
powiedział, że przynależność do 
systemu jest obowiązkowa. 

„System emerytalny ma cha-
rakter powszechny i jego celem 
jest urzeczywistnienie zawartego 
w art. 67 ust. 1 Konstytucji RP z 
dnia 2 kwietnia 1997 roku prawa 
każdego obywatela do zabezpie-
czenia społecznego na wypadek 
osiągnięcia wieku emerytalnego” 
- pisze do Hnata, ZUS. 

Na tą samą Konstytucję powo-
łuje się przedsiębiorca. Twierdzi, 
że zmuszanie ludzi do wpłacania 
własnych pieniędzy jest sprzecz-
ne z jej zapisami. 

Wymiana pism, wyliczeń i 
prawnych interpretacji trwa już 
od 4 lat. W korespondencję E. 
Hnat zaangażował nie tylko ZUS. 
Próbował zainteresować swo-
ją sprawą także m.in. Rzecznika 
Praw Obywatelskich oraz Mini-
stra Polityki Społecznej. Nie uzy-
skał tam zrozumienia dla swoich 
poglądów na funkcjonowanie do-
browolnego systemu emerytalne-
go. Wobec żądania wystosowane-
go przez nowogardzkiego przed-
siębiorcę, ZUS wystąpił przeciw-
ko niemu do sądu w Szczecinie, 
by ten „spór” rozstrzygnął.

Sprawa rozpoczęła się w piątek 
w VI Wydziale Pracy i Ubezpie-
czeń Społecznych Sądu Okręgo-
wego w Szczecinie. Posiedzenie 
nie trwało zbyt długo. Sąd po-
prosił, aby E. Hnat sprecyzował 
swoje oczekiwania wobec ZUS.  
Ten powtórzył, że żąda wypłaty 
zgromadzonych na koncie ZUS 
pieniędzy. Kolejna rozprawa ma 
się odbyć dopiero w październi-
ku. 

Inicjatywa nowogardzkiego 
przedsiębiorcy wzbudza ogrom-
ne zainteresowanie nie tylko 
wśród mediów, ale także zwy-
kłych mieszkańców. 

Odebrałem wiele telefonów od 
ludzi, którzy uważają podobnie 
jak ja i solidaryzują się ze mną. 
Ostatni dzwonił do mnie przed-
siębiorca z Podlasia. Wcześniej 
kontakt nawiązywali „starzy” 
znajomi ze Szczecina – mówi 
Dziennikowi, Hnat. 

Na pytanie czy wierzy w wy-
graną, przedsiębiorca odpowia-
da: Nie zabieram się za projekty, 
które nie mają szansy na powo-
dzenie. Zdaję sobie jednak spra-
wę, że do zmiany w ZUS-ie po-
trzebne są reformy systemowe. 

Marcin Simiński 
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Kochanym Rodzicom 

Irenie i Czesławowi
Fijałkowskim

z okazji 50 rocznicy ślubu
dużo zdrowia i Bożego 

błogosławieństwa na dalsze lata 
życzą 

Małgorzata i Marek z rodzinami

Wyniki sprawdzianów w szkołach podstawowych 2013

Nowogard – nie ma  się czym chwalić
 Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała kolejne wyniki sprawdzianów dla klas szóstych, przeprowadzonych w cyklu wiosen-
nym 2013 roku. 

Niestety, nowogardzkie szkoły nie bardzo mają się 
czym pochwalić. Średnia wyników wynosząca dla 
szkół w naszej gminie 21,18 jest nie tylko wyraźnie  
niższa od średniej krajowej  wynoszącej 24,03, ale 
także od  średniej  w  naszym województwie 22,98  i 
powiecie goleniowskim 21,72. Również lepszy wynik 
osiągnęły szkoły w sąsiednich gminach i tak: w Gole-
niowie wyniósł on 23,05,  w Maszewie 22,19, w Do-

brej 22,37 czy w  Resku 23,33. Szczegółowe wyniki 
poszczególnych szkół w gminie Nowogard, które zło-
żyły się na średnią gminną, podajemy w tabeli. 

Dla porównania podajemy też wyniki za lata 2011 
i 2012 , które w relacji ówczesnych średnich krajo-
wych i wojewódzkich, też były gorsze. W tym sa-
mym układzie podajemy także wynik szkoły w  gmi-
nie Osina. Najlepsze rezultaty ze  szkół podstawo-

wych  w naszej gminie wyrażonych średnią punk-
tów na sprawdzianach, osiągnęły SP nr 2 – wynik 
22,78 i SP nr 1 wynik 22,60,  najgorszy zaś  SP nr 4 
tylko 16,93.  

 W najbliższym czasie opracujemy także gminne 
wyniki egzaminów gimnazjalnych i wkrótce matural-
nych.  

opr. red

Nazwa placówki liczba uczniów 2013 2012 2011
Gm  Szkoła Podstawowa w Błotnie Błotno 27 10 21,00 21,71 24,00 
M-Gm  Szkoła Podstawowa w Strzelewie Strzelewo  55 A 11 19,09 18,90 18,92   
M-Gm  Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Nowogardzie ul. Bohaterów  Warszawy  78 50 20,62 19,62 24,81   
M-Gm  Szkoła Podstawowa w Żabowie Żabowo 17 5 18,40 20,10 20,19   
M-Gm  Szkoła Podstawowa w Długołęce Długołęka  16a 9 21,44 17,00  19,67   
M-Gm  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza  Kościuszki  w Nowogardzie ul. Wojska Polskiego  6 68 22,60 19,20 25,12   
M-Gm  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowogardzie ul. Żeromskiego 5 58 22,78 19,55  24,42   
M-Gm  Szkoła Podstawowa w Wierzbięcinie Wierzbięcin 50 13 19,69 16,90 17,74   
M-Gm  Szkoła Podstawowa w Orzechowie Orzechowo 24 8 22,88 23,00 20,46   
M-Gm  Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II ul. Generała  Bema 41 28 16,93 16,05 20,84   
Gm Zespół Szkół Publicznych im. Bronisława  Malinowskiego w Osinie Szkoła Podstawowa Osina 54 32 17,97 19,42 22,50   

Odrzucenie wniosku opozycji i 
niezwołanie sesji nadzwyczajnej 
przez Przewodniczącego Bieli-
dę jest przykładem tego, jak wła-
dza boi się trudnych pytań. Zli-
kwidowanie Wydziału Edukacji, 
Zdrowia, Kultury i Sportu przez 
burmistrza Czaplę, było zasko-
czeniem dla wszystkich. Nikt nie 
wiedział, jakie są powody likwi-
dacji tego wydziału, dlaczego z 
dnia na dzień 4 osoby otrzymały 
wypowiedzenie. Nawet radni ko-
alicji rządzącej SLD-PSL nie po-
trafili nic powiedzieć mimo, że są 
bezpośrednio związani z burmi-
strzem. Sesja nadzwyczajna mia-
ła służyć właśnie temu, aby do-
wiedzieć się od burmistrza: Co 
było przyczyną podjęcia decyzji 
o całkowitej likwidacji wydzia-
łu przed końcem roku szkolne-
go? Czy wcześniej dokonano ja-
kiejś analizy dotyczącej funkcjo-
nowania wydziału? Kto doradzał 
burmistrzowi w tej sprawie? Czy 
on sam czuje się takim specjalistą 
od edukacji i  podejmuje tak ra-
dykalne decyzje? Dlaczego wrę-
czył z dnia na dzień wypowiedze-
nia czterem urzędniczkom? Przy 

tym pytaniu też należy się zatrzy-
mać, ponieważ w wydziale praco-
wało pięć osób, jedyną osobą, któ-
ra mimo likwidacji wydziału nie 
otrzymała wypowiedzenia jest sy-
nowa radnego SLD – Jana Tan-
deckiego. Właśnie ww. pytania 
zamierzałem zadać burmistrzowi 
na sesji, niestety takiej okazji nie 
miałem, więc zadaję je publicz-
nie. Nie będę kierował pisma do 
burmistrza, bo za pewne do od-
powiedzi i podpisania się pod pi-
smem zmusi któregoś z urzędni-
ków, tak jak to dotychczas bywa-
ło. 

Ostatnie wydarzenia obnaża-
ją kilka wątków nad którymi nie-
wątpliwie należy się pochylić.

Po pierwsze, sposób „nieodpo-
wiedzialnego majstrowania” przy 
„Nowogardzkiej Oświacie”, to 
nie tylko ostatnia sprawa likwi-
dacji wydziału edukacji, ale rów-
nież wcześniejsze pomysły łącze-
nia dwóch szkół na osiedlu Bema. 
Kontrowersyjne zatwierdzanie ar-
kuszy organizacyjnych szkół, obci-
nanie liczby godzin nauczycielom, 
zmuszanie do łączenia na siłę klas 
powodujące przepełnienie. Na-
kaz likwidacji stanowisk np. woź-
nej w grupie integracyjnej w jed-
nym z nowogardzkich przedszkoli, 
gdzie uczęszczają niepełnospraw-
ne maluszki, potrzebujące o wie-
le więcej uwagi i pomocy przy co-
dziennych czynnościach. Chodzą 
już słuchy o zamiarze likwidacji 
kuchni w przedszkolach, mówi się 

też o likwidacji stanowisk sprząta-
czek w szkołach, które ma zastą-
pić firma sprzątająca. To wszyst-
ko daje obraz tego, że przestaje się 
myśleć o dobru dzieci, tylko domi-
nują bezmyślne cięcia mające na 
celu pozorne oszczędności. 

Drugim wątkiem, który warto 
poruszyć, jest kwestia postępowa-
nia z ludźmi.  

Zwalnianie z dnia na dzień bez 
wcześniejszego uprzedzenia czte-
rech kobiet w wydziale eduka-
cji, dodatkowo osobie przejmują-
cej zadania edukacyjne w OPS, 
ma nie być przedłużona umowa. 
Wszystkie te osoby w  większości 
posiadają małe dzieci lub są w 
wieku ograniczającym znalezie-
nie nowej pracy. Degradacja ze 
stanowisk kierowniczych urzęd-
ników w  ramach oszczędności, a 
chwilę wcześniej zatrudnianie ko-
legów z SLD na dobrze płatne sta-
nowiska kierownicze. Zamiar li-
kwidacji kuchni w przedszkolach 
i  stanowisk sprzątaczek w  szko-
łach, mogą doprowadzić do tego, 
że rzeszę bezrobotnych zasilą Pa-
nie mające bliżej do emerytury z 
niewielką szansą na znalezienie 
pracy. To wszystko daje obraz po-
stępowania człowieka, który w 
ocenie wielu jest pozbawiony ja-
kiejkolwiek ludzkiej wrażliwości, 
nie mówiąc już o wrażliwości le-
wicowej, którą szczyci się SLD. 

Z jednej strony uśmiechy na 
zdjęciach w przedszkolu, a z 
drugiej zmuszanie do chorych 

Władza boi się trudnych pytań…
oszczędności dyrektorów placó-
wek. Podobnie, kwestia łącze-
nia klas w których będzie 30-cio-
ro dzieci. Czy burmistrz chciał-
by żeby jego dziecko uczyło się w 
klasie, gdzie po 30 minutach lek-
cji nie ma czym oddychać? Każ-
dy normalny człowiek, niemający 
dziur w pamięci, jest w stanie się-
gnąć do własnych lat szkolnych, 
aby sobie przypomnieć, w  jakich 
warunkach najlepiej przyswajało 
się wiedzę. Warto również zapy-
tać, co na to wszystko radni PSL? 
Gdzie są te słynne ostatnio sta-
nowiska klubów. Wszak oświata 
była zawsze oczkiem w głowie po-
przedniego burmistrza. 

Na koniec chciałbym przybliżyć 
kilka sloganów z ostatniego kon-
gresu Lewicy, do której zalicza się 
burmistrz:

Edukacja – Szkoła to nie fir-
ma „Reformy edukacyjne wpro-

wadzane w duchu neoliberalnym 
zagrażają projektowi społeczeń-
stwa egalitarnego, „Edukacja nie 
jest towarem”.

Praca - W Polsce nie tworzy 
się miejsc pracy dla osób w wieku 
przedemerytalnym. Praca lepsza 
od zasiłku.

Czy nie brzmią one jak czysta 
hipokryzja, wedle ostatnich dzia-
łań podejmowanych przez Bur-
mistrza Czaplę, członka władz 
wojewódzkich SLD, zachowują-
cego się jak najgorszej maści li-
berał. 

To pozostawię do oceny miesz-
kańcom. Jako radny Wspólnego 
Nowogardu mogę zapewnić, że 
nie godzę się na taki stan rzeczy i 
nie będę stał biernie wedle takich 
działań. 

Michał Wiatr
Klub Radnych Wspólny Nowogard
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Informacje Parafialne
Vox    Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:

   Słowa Ewangelii według 
Świętego Łukasza

   (Łk 9,51-62) Niegościnni Sa-
marytanie. Trzej naśladowcy Je-
zusa

   Gdy dopełnił się czas Jego 
wzięcia [z tego świata], postano-
wił udać się do Jerozolimy i wysłał 
przed sobą posłańców. Ci wybrali 
się w drogę i przyszli do pewnego 
miasteczka samarytańskiego, by 
Mu przygotować pobyt. Nie przy-
jęto Go jednak, ponieważ zmierzał 
do Jerozolimy. Widząc to, ucznio-
wie Jakub i Jan rzekli: Panie, czy 
chcesz, a powiemy, żeby ogień 
spadł z nieba i zniszczył ich? Lecz 
On odwróciwszy się zabronił im. 
I udali się do innego miasteczka. 
A gdy szli drogą, ktoś powiedział 
do Niego: Pójdę za Tobą, dokąd-
kolwiek się udasz! Jezus mu od-
powiedział: Lisy mają nory i pta-
ki powietrzne - gniazda, lecz Syn 
Człowieczy nie ma miejsca, gdzie 
by głowę mógł oprzeć. Do innego 
rzekł: Pójdź za Mną! Ten zaś od-
powiedział: Panie, pozwól mi naj-
pierw pójść i pogrzebać mojego 
ojca! Odparł mu: Zostaw umar-
łym grzebanie ich umarłych, a ty 
idź i głoś królestwo Boże! Jeszcze 
inny rzekł: Panie, chcę pójść za 
Tobą, ale pozwól mi najpierw po-
żegnać się z moimi w domu! Je-
zus mu odpowiedział: Ktokolwiek 
przykłada rękę do pługa, a wstecz 
się ogląda, nie nadaje się do króle-
stwa Bożego.

Dopełnił się czas Jego wzięcia 
z tego świata

   „Czas się wypełnił i bliskie jest 
królestwo Boże. Nawracajcie się i 
wierzcie w Ewangelię”. Od takich 
słów Jezus rozpoczyna swoje pu-
bliczne nauczanie w Ewangelii 
według świętego Marka. Nadcho-
dzi godzina, dla której przyszedł 
do naszego świata. Przyszedł do 
nas, a zarazem po nas. Ten czas, 

to chwila naszego wyzwolenia od 
tego wszystkiego, co ciągnie czło-
wieka ku śmierci.

   Jezus podąża w kierunku Je-
rozolimy, całkowicie świadomy 
tego, co ma się stać. Nadszedł już 
czas, by wypełnić to największe i 
najważniejsze, a do tego najtrud-
niejsze z zadań, jakie w całej swo-
jej historii miał do wykonania 
człowiek. Dlatego wykona je Syn 
Boży, który stał się człowiekiem. 
Nie ma tu miejsca na pośpiech, 
czy jakąś nerwowość lub ekscyta-
cję tym, że to już niedługo ma się 
stać. Ale można wyczuć pewność 
i determinację w postawie Jezusa. 
Doskonale wie, co ma zrobić i jest 
na to całkowicie gotowy. 

   Wysyła przed sobą uczniów, 
by przygotowali miejsce, gdzie by 
można chwilę odpocząć w dro-
dze. Ci spotykają się z niegościn-
nością Samarytan ze względu na 
wrogość, jaką żywili do każdego 
Żyda. Tylko, że ten Żyd był zu-
pełnie inny. Kiedyś zdarzyło się, 
że rozmawiał przy studni z pew-
ną Samarytanką. Piękna to była 
rozmowa i bardzo owocna nie tyl-
ko dla tej kobiety, ale również dla 
wielu Samarytan, którzy uwierzy-
li w Niego. Nawet prosili, aby po-
został u nich. Był u nich wtedy 
dwa dni, co spowodowało jeszcze 
więcej dobra. Okazuje się jednak, 
że człowiek potrafi szybko zapo-
mnieć. Wdzięczność potrafi bar-
dzo szybko umrzeć. A przecież 
ten, który prosił o gościnę, wcze-
śniej w rozmowach z Żydami nie 
obawiał się mówić chociażby o 
miłosiernym samarytaninie, albo 
o tym, który jako jedyny z dziesię-
ciu uzdrowionych, przyszedł po-
dziękować Jezusowi za oczyszcze-
nie go z trądu.

   Jednak Jezus nie zraża się za-
istniałą sytuacją. Nie pozwala 
na ukaranie niegościnnego mia-
sta. Ma tylko to jedno na uwa-
dze: dokończyć dzieła Odkupie-
nia. Zmierza prosto do Jerozoli-
my. Nawet w rozmowach ze spo-
tkanymi po drodze ludźmi, nie 
bawi się w dłuższe tłumaczenia. 
W krótkich i prostych słowach 
opisuje nie tylko swoją sytuację, 
ale również to, co trzeba zrobić, by 
należeć do Jezusa, by móc z Nim 

iść przez życie. On nie ma nawet 
miejsca, gdzie mógłby skłonić 
głowę. Przynajmniej nie ma na ra-
zie, bo do takiego miejsca właśnie 
zmierza. Dopiero wisząc na krzy-
żu skłoni głowę oddając swojego 
ducha. W obydwu tych miejscach, 
i w rozmowie i w opisie męki, jest 
użyte to samo słowo – klinein. 

   Droga, którą kroczy Jezus i na 
którą zaprasza, jest pełna wyrze-
czeń i przeciwności, a niebezpie-
czeństwa czyhają na niej w każ-
dym niemal miejscu. Bardzo wie-
le spraw związanych z tym życiem 
przyciąga naszą uwagę, odwodząc 
jednocześnie od tej najważniej-
szej. Czasem  te sprawy są rzeczy-
wiście ważne, jak chociażby po-
grzebanie umarłego. A Jezusowi 
na pewno nie chodziło o to, aby 
bagatelizować pogrzeb. On chce 
pokazać, że w sprawach dotyczą-
cych życia wiecznego, człowiek 
musi bardzo często wykazać się 
stanowczością i determinacją, by 
nie ulec owładnięciu przez te sy-
tuacje, które mogą zatrzymać go 
na tym świecie. 

   Niesiemy również ze sobą 
bagaż osobistych doświadczeń. 
Może on być dla nas źródłem mą-
drości życiowej, tak bardzo przy-
datnej w trudnych chwilach. Ale 
może też stać się niepotrzebnym 
balastem, który dźwigamy na wła-
sną prośbę i zupełnie niepotrzeb-
nie. Bo czasem lubimy oglądać się 
wstecz, rozpamiętując to, co było, 
szczególnie to, co nas bolało i, jak 
często się okazuje, dalej boli. Tak 
łatwo zatopić się w tym bólu, któ-
ry będzie nam towarzyszył, bo nie 
daliśmy sobie rady z uporządko-
waniem swojej historii. Tu rów-
nież potrzebna jest ogromna de-
terminacja i chyba jeszcze więk-
sze zaparcie się siebie, na przykład 
wtedy, gdy trzeba wybaczyć. 

   Jezus idzie do Jerozolimy w 
sposób zdecydowany, nie oglą-
dając się za siebie. My natomiast 
zdążamy do kresu naszego życia. 
Tylko w jaki sposób? Warto mu 
się przyjrzeć, bo jeżeli jest mało 
zdecydowany, to nie ma co się dzi-
wić, że idzie nam jak po grudzie. 

Ks. Grzegorz Podlaski

Ministranci z wizytą na w Arcybiskupim 
Wyższym Seminarium Duchownym w  
Szczecinie

Dzień otwartej bramy
Dnia 15 czerwca 2013r. mi-

nistranci z Parafii pw Wniebo-
wzięcia NMP i Świętego Rafa-
ła Kalinowskiego w Nowogar-
dzie wraz ze swoimi opiekuna-
mi ks. Robertem Dąbrowskim 
i Ks. Marcinem Gudełajskim, 
w grupie około 15 osób, uda-
li sie na Dzień Otwartej Bra-
my do Arcybiskupiego Wyż-
szego Seminarium Duchow-
nego w Szczecinie. Spotkanie 
rozpoczęło się Eucharystią o 
godzinie 10.00 w Kościele se-
minaryjnym. Po Mszy Świętej 
na placu seminaryjnym roz-
poczęła się część artystyczno 
- rekreacyjna. Były występy 
zespołów: CLERBOYZ i NIE 
MA LIPY. Ponad to było wiele 
atrakcji m.in. zabawa fantowa, 
pokaz wozu strażackiego, jaz-
da na kucyku, zwiedzanie se-
minarium, mała gastronomia 
(kiełbaska z grilla, grochówka, 
różnego rodzaju ciasta, napoje, 
słodycze...). To spotkanie ubo-
gacił swoją osobą znany polski 
wokalista i piosenkarz Maciej 
Czaczyk z Gryfina.

Seminarium Duchowne ko-
jarzy sie ludziom zwykle z 
czymś trochę magicznym i 
niedostępnym. Jednak w tym 

dniu było inaczej. Poprzez wi-
zytę w tym miejscu mieliśmy 
okazję poznać historię Semi-
narium, przyjrzeć się bliżej ży-
ciu kleryków - przyszłych ka-
płanów. Być może i z tej gru-
py, która z nami była Pan Bóg 
powoła do pracy w swojej win-
nicy.

Wszyscy wróciliśmy do na-
szych domów zadowoleni i na-
ładowani Bożym Duchem.

Przy tej okazji chcieliby-
śmy zaprosić wszystkich mło-
dych chłopców z obu parafii 
do wstępowania w szeregi mi-
nistrantów, aby pokazać im, że 
nie tylko posługa przy ołtarzu 
jest ważna, ale również wspól-
ne wyjazdy, gra w piłkę nożną, 
spędzanie wspólnie wolnego 
czasu nad wodą poprzez ko-
rzystanie ze sprzętu wodnego, 
kajaków, łódek czy rowerków 
wodnych.

Chcielibyśmy zaprosić do 
Parafii pw. Wniebowzięcia 
NMP w Nowogardzie na Mszę 
świętą w najbliższą niedzie-
lę 30 czerwca 2013r na godz. 
12:30, podczas której 7 kandy-
datów przyjmie strój liturgicz-
ny - komże.

Ks. Robert Dąbrowski

Jan Rybicki, lat: 80, zmarł: 16.06.2013r, pogrzeb odbył się: 
26.06.2013r, na cmentarzu w Nowogardzie.

Grzegorz Olejnik, lat: 31, zmarł: 19.06.2013r, pogrzeb odbył 
się: 26.06.2013r, na cmentarzu w Nowogardzie.

Tomasz Cyran, lat: 32, zmarł: 25.06.2013r, pogrzeb odbędzie 
się: 02.07.2013r, o godz. 15:00 na cmentarzu w Wołowcu.

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Afrykanie zaśpiewają 
w kościele 
Już w najbliższą niedzielę, podczas mszy św. o godz. 9.00, 
11.00 i 12.30, w Kościele pw. WNMP w Nowogardzie wy-
stąpi Zespół Claret Gospel z Wybrzeża Kości Słoniowej. 

Zespół Claret Gospel powstał w 
2002 r. Od początku swego istnie-
nia związany jest z Kościołem na 
Wybrzeżu Kości Słoniowej, gdzie 
na co dzień stanowi grupę litur-
giczną. Jego głównym celem jest 
prowadzenie modlitwy uwielbie-
nia poprzez muzykę i dzielenie 
się słowem Bożym podczas kon-
certów, spotkań modlitewnych, 
czuwań, nabożeństw. Nazwa ze-
społu wskazuje na muzyczne fa-
scynacje artystów. Bliska jest im 

„czarna” muzyka gospel, ale nie 
jest im obca także muzyka kla-
syczna. W swoim repertuarze 
mają między innymi takie utwo-
ry jak: Nabucco G. Verdiego czy 
Alleluja G.F. Haendla.

W Nowogardzie chór gościć 
będzie już po raz drugi. Redak-
cja DN, zaprasza do wysłucha-
nia w tym dniu występu chóru, 
w imieniu proboszcza parafii pw. 
WNMP, ks. Grzegorza Legutki. 

Opr. MS
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Tegoroczne poczynania 
Kapeli Rycha
24 marca 2013 r., „KAPELA RYCHA” wzięła udział w imprezie pn. „Łobeska Baba 
Wielkanocna”. Naszą kapelę interesował przede wszystkim Wojewódzki Przegląd 
Zespołów Ludowych „Wielkanocne Spotkania z Folklorem”. „KAPELA RYCHA” 
poza wyróżnieniem babą została wyróżniona dodatkowo tym, że prowadzący ją od 
14 lat Ryszard Zagórski otrzymał babę za swoją współczesną twórczość muzyczną. 

18 maja br. odbył się VI Wo-
jewódzki Festiwal Zespołów 
Piosenki Ludowej w Drawnie. 
„KAPELA RYCHA” wystąpiła 
wśród 20 zespołów, śpiewając 
o pięknie Ziemi Nowogardz-
kiej. Tak jak na innych prze-
glądach nasz zespół pokazał 
się z najlepszej strony i został 
wyróżniony. Miejsc nie przy-
znawano. 

23 czerwca br. odbyły się VII 
Letnie Spotkania z Folklorem 
w Koszalinie. Był tam przede 
wszystkim przegląd zespołów 
folklorystycznych i kapel ludo-
wych, w którym brały udział 
zespoły śpiewające, grające i 
indywidualni śpiewacy ludowi 
oraz operetkowi. Wszystko w 
„jednym kotle”, jak to określił 
szef Kapeli Rycha, czyli trak-

towane jako jedna kategoria. 
Wśród kilkunastu zespołów 
wykonujących swój repertu-
ar w językach... czeskim, ukra-
ińskim, kaszubskim i polskim 
(różne dialekty), zaprezento-
wała się także „KAPELA RY-

CHA”. Wykonania utworów 
tradycyjnych i współczesnych 
w interpretacji naszej kapeli 
trafiły do publiczności i człon-
ków jury. Kapelę sklasyfikowa-
no na zaszczytnym II miejscu.

Gratulujemy!

Misjonarz z Ghany 
w Nowogardzie 
Kościół Ewangelicznych Chrześcijan Zbór w Nowo-
gardzie zaprasza na spotkanie z misjonarzem i pa-
storem Danielem Ayembilli z Ghany w Afryce.

Wyjątkowe święto bajek w przedszkolu nr 3

Rodzice dla dzieci
W dniu 26 czerwca (środa) w Przedszkolu nr 3 odbyło się przedstawienie inne 
niż wszystkie, wyjątkowo w role aktorów wcieli się rodzice grupy „Jagódek”. 

Pomysłodawczynią oraz re-
żyserem tego niesamowitego 
wystąpienia była wychowaw-
czyni grupy pani Iwona Pro-
kopiak.  Spotkanie nosiło ty-
tuł „Święto Bajek”, dzieci mia-
ły przyjemność zobaczyć swo-
ich rodziców w nietypowych 
rolach, na scenie pojawiły się 
m.in.: Śnieżka z Krasnalami, 
Wróżka, Kopciuszek i jego 
Siostry, Czerwony Kapturek i 

Wilk, Brzydkie Kaczątko oraz 
Kurka, Jaś i Małgosia, a tak-
że Zła Baba Jaga, Król i Królo-
wa, Lustro, Myśliwy, zwierząt-
ka leśne i wiele innych intere-
sujących postaci. Celem spo-
tkania było twórcze podzię-
kowanie dzieciom, za ich ca-
łoroczne trudy i starania pod-
czas imprez przedszkolnych. 
Dzieci poczuły się ogromnie 
docenione, a występ spotkał 

się z uznaniem w ich oczach, 
co udowodnili gromkimi bra-
wami. Była to także okazja, by 
podziękować przede wszyst-
kim Wychowawczyni, ale tak-
że paniom wspierającym gru-
pę wraz z dyrekcją, za cały rok 
starań i owocnej pracy, którą 
rodzice bardzo doceniają. 

Opr.: KR

Urząd Miejski w Nowogardzie
Stowarzyszenie ŻABOWIAKI

Serdecznie zapraszamy na
II PLENER RZEŹBIARSKI W ŻABOWIE,

który odbędzie się w dniach 28-30 czerwca 2013
• Część kulturalno-integracyjna towarzysząca plenerowi:
• Warsztaty kulinarne w plenerze,
• Warsztaty muzyczno- wokalne,
• Zaprezentowanie efektów pracy warsztatów wokalnych i 

kulinarnych,
• Degustacja potraw staropolskich, sporządzonych podczas 

warsztatów,
• Wieczór poezji twórcy lokalnego,
• Jarmark rozmaitości wiejskich,
• Zabawa taneczna przy akompaniamencie zespołu 

muzycznego.
Część kulturalno-integracyjna ma formę otwartą i dostępna 
jest dla wszystkich chętnych. Osoby zainteresowane udziałem 
w warsztatach wokalnych i kulinarnych proszone są o kontakt 
pod nr tel: 91-3910683.

Patronat medialny: Dziennik Nowogardzki
Inicjatywa dofinansowana z budżetu gminy Nowogard

Już w niedzielę 30.06.2013 
o godzinie 10:00 w siedzi-
bie KECh w Nowogardzie ul 
700-lecia 14 - pomieszcze-
nie byłej szwalni Świadectwa 
Bożego działania, usługa Sło-
wem i pieśnią oraz społecz-

ność uwielbienia i modlitwy.  
Zachęcam do udziału i zapro-
szenia wszystkich bliskich i 
znajomych. Wstęp Wolny 

W imieniu Zboru pastor 
Cezary Komisarz 

Pomóżmy sobie!
•  Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie oraz ławę pokojową i TV 

tel.782 556 716
• Przyjmę fotel do biurka, informacja tel. 504 874 397 lub pod nr tel. 

red. 91 22 165 
• Przyjmę narożnik pokojowy, sofkę dwuosobową dla dzieci i dziecię-

cy  fotelik samochodowy,  tel.516 648-561 
• Przyjmę  używaną pralkę, komputer PC oraz dywany tel.512 174 371 
• Przyjmę tapczan dwuosobowy tel. 514 466 037 
• Przyjmę meble kuchenne i meblościankę pokojową tel. 669 517 964 

lub 91 39 107 62
• Przyjmę lodówkę w stanie dobrym tel. 725536022
• Przyjmę szafę lub segment używany z półkami tel.512012823 
• Przyjmę pralkę tel. 513 -520-798
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Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie 
ul. Warszawska 14, tel. 91 391 03 78, pn.-pt. 9:00-17:30, sob. 10.00-13.00

Sprzedam nowe, własnościowe, 
2 pokojowe mieszkanie o pow. 58 m2 
w Nowogardzie na ulicy Racibora I 4

KONTAKT:                PIB „PRO-BUD s.c.
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14
tel.: 91 39 25552; 783 570 056    www: probud-nowogard.pl

GABINET 
PSYCHOLOGICZNY

Ewa Walorska

pl. Wolności 9, pokój  419 (IV piętro) 

72-200 Nowogard • Tel.  799 461 030
www.psycholog-nowogard.manifo.com

Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca

Kancelaria 
PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077

PIASEK, ŻWIR,  
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 
 ŻWIROWNIA  

DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 872 700 

Z DOWOZEM 
DO KLIENTA
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Z cyklu: „Nasi przedsiębiorcy” - Salon Fryzjerski „TYNA”, Justyna Kozłowska  

Czuję się kobietą spełnioną. Dlatego dzień 
zaczynam od uśmiechu!
Już, jako dziecko fascynowało ją fryzjerstwo. Tajniki tego trudnego rzemiosła poznawała obserwując w czasie pracy swoją mamę. To ona 
była jej pierwszym nauczycielem i mistrzem.  Od 25 lat prowadzi własną działalność w tej branży. Przez ten czas wyrobiła sobie markę. 
Połączenie talentu i profesjonalizmu sprawia, że jej salon cieszy się ogromną popularnością, szczególnie wśród klientów płci żeńskiej.  
Mowa o pani Justynie Kozłowskiej, właścicielce salonu fryzjerskiego TYNA przy ul. Boh. Warszawy, do którego otwarcia, jak zdradziła w 
rozmowie z DN, namówił ją mąż. To właśnie znana i ceniona fryzjerka jest bohaterem kolejnej prezentacji z cyklu „Nasi przedsiębiorcy”. 

Dziennik Nowogardzki: 
Czy prawdziwe jest stwier-
dzenie, że piękne włosy są 
oznaką zdrowia człowieka? 

Justyna Kozłowska: Oczywi-
ście, że tak. Widomym jest już 
od dawien dawna, że zdrowy 
organizm, to również zdrowy 
włos. A na to ma wpływ dieta i 
styl życia, a także odpowiednia 
pielęgnacja włosów. 

No właśnie – pielęgnacja. 
Dla wielu z nas oznacza ona 
tylko częste mycie włosów 
przy użyciu szamponu.  Czy 
ten zabieg wystarczy, by mieć 
włosy w dobrej kondycji?

Podstawą jest oczywiście do-
bry szampon i odżywka, które 
muszą być dopasowane do skó-
ry głowy. Ale prawda jest też 
taka, jak wspomniałam na po-
czątku, że liczy się również pra-
widłowe odżywianie i prowa-
dzony zdrowy tryb życia. Bar-
dzo istotną rzeczą jest również 
to, że wszystkie zabiegi fryzjer-
skie powinny być prawidłowo 
wykonywane. Obecnie takim 
największym problemem dla 
kobiet, są zabiegi przekształca-
jące strukturę włosa i koloryza-
cje. A dlaczego? Często jest tak, 
że panie chcą np. bardzo jasne 
kolory, a nie każdy włos moż-

na doprowadzić do tego stanu. 
Czyli używając fachowego ję-
zyka, im wyższy stopień rozja-
śnienia, tym większa ingeren-
cja i bardziej wytrawiony włos. 
Dlatego bardzo ważną czyn-
nością w salonach są zabie-
gi pielęgnujące włosy. Nie tyl-
ko koloryzacja, strzyżenie, ale 
też czynności, po których wło-
sy naprawdę wyglądają znacz-
nie lepiej i co najważniejsze, są 
mocniejsze. Pamiętajmy, więc 
o dobrze szamponu i odżywki, 
ale i stosujmy je w odpowied-
nich proporcjach, nie w nad-
miarze, gdyż to tak jak zła die-
ta może spowodować osłabie-
nie kondycji włosa. Pamiętaj-
my o tym! Co do suplementów 
odżywczych włosów, to polecam 
je jak najbardziej, ale pamiętaj-
my o rozsądnym ich stosowa-
niu. Osobiście sama zachęcam 
do korzystania ze środków, któ-
ra ukryta jest w naturze. 

Zwraca pani uwagę na to, 
jakie fryzury na głowach no-
szą ludzie? Na przykład wte-
dy, gdy idzie pani ulicą? My-
śli pani wtedy, co mogłaby w 
niuch zmienić, poprawić?

Muszę panu powiedzieć, że 
bywają takie sytuacje. Powiem 
więcej, że to jest moje skrzy-

wienie zawodowe, które moż-
na porównać do dentysty, któ-
ry patrzy na uzębienie swojego 
pacjenta. Myślę, więc nie tyl-
ko, co bym zmieniła, ale także 
czy ktoś jest dobrze ostrzyżony 
od strony „technicznej”. Muszę 
jednak dodać, że fryzura to jed-
no, ale to jak jest uczesana, to 
zupełnie odrębny temat. Nawet 
źle dobraną fryzurę, można po-
prawić przez odpowiednie uło-
żenie włosów. Podsumowując, 
gdy idę ulicą, podziwiam do-
brze wykonaną pracę kolegów i 
koleżanek. Korzystając z okazji, 
za pośrednictwem DN. serdecz-
nie pozdrawiam wszystkich fry-
zjerów.

To bardzo ciekawa odpo-
wiedź. Porozmawiajmy chwi-
lę o początkach. Skąd u pani 
pomysł na to, by zostać fry-
zjerką?

To bardzo ważne i zarazem 
miłe pytanie. Myślę, że wyssa-
łam tę umiejętność z mlekiem 

mojej matki, która jest „samo-
ukiem”. Przez lata podpatry-
wałam jak ona to robi. Cie-
kawostką jest fakt, że razem z 
moją mamą jesteśmy leworęcz-
ne, co jest w fryzjerstwie trochę 
niespotykane. Uczyłam się od 
mamy dosłownie wszystkiego. 
Mama była i jest dla mnie mi-
strzem w strzyżeniu i nie tylko... 

Od dziecięcej pasji do wła-
snego salonu. Fryzjerstwo 
stało się pani zawodem i spo-
sobem na życie, a więc i zara-
bianiem. Kiedy zdecydowała 

się pani otworzyć własny sa-
lon? 

Wykonuję ten zawód już pra-
wie 25 lat. To, że dziś stano-
wi on dla mnie również możli-
wość osiągania dochodów, za-
wdzięczam niewątpliwe moje-
mu małżonkowi, który dodaje 
mi bardzo wiele siły i wspiera 
mnie każdego dnia. Ton on za-
wsze mnie dopingował w dą-
żeniu do usamodzielnienia się 
i otworzenia mojego własnego 
salonu. Co do początków mojej 
drogi zawodowej, to pierwszą 
pracę podjęłam w salonie pani 
Kowalczyk, przy ul. 5 Marca. 
Wówczas „po godzinach” z ra-
cji wolnego czasu prowadzi-
łam własny, mały salonik w 
miejscowości Dębice, w tam-
tejszej szkole podstawowej. Na-
stępnym miejscem mojej pra-
cy, było pomieszczenie w by-
łym hotelu przy Placu Wolno-
ści. Wspominam ten czas szcze-
gólnie dobrze z Dębic. Z wielo-

ma klientami nawiązałam ko-
leżeńskie relacje, co sprawiało, 
że atmosfera w zakładzie była 
bardzo miła. Oprócz usług fry-
zjerskich nie brakowało wspól-
nych rozmów przy kawie i cie-
ście. W zasadzie te usługi fry-
zjerskie były tak przy okazji...
(śmiech). A jeśli chodzi o Solon 
„TYNA” istnieje on od 15 maja 
2007 roku. 

Może się teraz pani zarekla-
mować. Proszę powiedzieć 
ile osób pani zatrudnia i jaki 
jest zakres usług w salonie? 

Wiem, że obejmują one nie 
tylko pielęgnację włosów. 

Na obecną chwilę zatrud-
niam 4 pracowników i około 
10 uczniów, którzy doskonalą 
swoje umiejętności. Ale ta licz-
ba zmienia się, co roku. Co do 
usług, to mogę wymienić oczy-
wiście: fryzjerstwo damsko- 
męskie, które jest    podstawą, 
następnie przedłużanie i za-
gęszczanie włosów, zabiegi od-
żywczo-pielęgnacyjne włosów i 
na pewno koloryzacje. Jak pan 
słusznie zauważył wykonujemy 
również jeszcze inne usługi, ta-
kie jak: manicure, pedicure, tip-
sy, depilacja woskiem, henna 
brwi i rzęs i makijaż. Sprzedaje-
my także specjalistyczne kosme-
tyki do pielęgnacji włosów, któ-
re są profesjonalne. Te kosmety-
ki są naprawdę bardzo popular-
ne wśród klientów, bo ich dzia-
łanie jest bardzo odczuwalne. 
Ceny zaczynają się już od 1 zł, 
a kończą na 150 zł i to jest ta 
ostateczna kwota. Ale mój salon 
również w swojej ofercie posia-
da liczne promocje dla klientów, 
zwłaszcza tych stałych, ale nie 
tylko. A taką najbardziej popu-
larną jest promocja dla emery-
tów i rencistów, która obowią-
zuje w każdą środę. Cena ta-
kiej usługi wynosi z rabatem do 
15%.  Ale to nie oznacza, że sa-
lon ma określone ramy finanso-
we. Każdy klient, który do nas 
przyjdzie, może liczyć na indy-
widualną usługę dostosowaną 
do zawartości swojego portfela. 

W jaki sposób dobiera pani 
swoim klientom fryzury? Co 
ma na to wpływ? 

Staram się przede wszystkim 
poznać oczekiwania klientki i 
jej problem, bo najczęściej przy-
chodzą do mnie panie. Jak wia-
domo włosy rosną bardzo róż-
nie i mają bardzo różną budo-
wę. Dlatego muszę się często do-
brze zastanowić, zanim dora-
dzę klientce fryzurę. Oczywiście 
ostateczną decyduję, co mamy 
robić, ustalamy wspólnie z 
klientkami i klientami. Oprócz 
kondycji i struktury włosów, na 
dobór fryzury ma oczywi-

Pani Justyna podczas pracy często się uśmiecha do klientki i rozmawia z nią. To gwarantuje 
dobrą atmosferę

Każda fryzura musi być starannie uczesana i ostrzyżona. Dlatego panie bardzo się starają
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ście największy wpływ fi-
zjonomia danej osoby, czy-

li kształt jej twarzy oraz głowy.  
Wydaje mi się, że kobie-

ty traktują wyjście do salonu 
fryzjerskiego również, jako 
pewną terapię. Wybierają 
miejsca, gdzie się dobrze czu-
ją, gdzie mogą porozmawiać. 
Na ile ważna jest atmosfera w 
zakładzie fryzjerskim?  

Dobra atmosfera w salonie, 
to niezbędny element.  Wie-
le kobiet, gdy usiądzie na fote-
lu fryzjerskim, czuje się odprę-
żona i zrelaksowana. Wizyta w 
salonie ma zdecydowanie ce-
chy terapeutyczne. Mam świa-
domość tego, że nie poświę-
cam swoim klientkom tyle cza-
su ile one by sobie może życzy-
ły i to jest mój taki wewnętrz-
ny ból. Niemniej zapewniam, 
że moje pracownice na równi 
ze mną tę lukę wypełniają, ro-
biąc dobre fryzury i uczesania. 
Wypada mi tylko wierzyć, że 
klientki wybaczą mi to, że nie 
mogę każdej osobiście potowa-
rzyszyć podczas zabiegu. 

Proszę powiedzieć, kim są 
klientki pani salonu?

Zauważyłyśmy z moimi kole-
żankami, że do salonu przycho-
dzą dwie grupy klientek. Mia-
nowicie te, które się spieszą i 
chcą niemal natychmiast wyjść 
ostrzyżone, ufarbowane, ucze-
sane i co chwila nerwowo pa-
trzą na zegarek. Drugą grupą 
klientek są panie, które wizytę 
w salonie planują i poświęcają 
wtedy sobie więcej czasu. Trak-
tują wizytę relaksacyjnie i od-
prężająco. Wiele rozmawiają 
podczas strzyżenia. Najczęściej 
o życiowych, codziennych spra-
wach. Nie będę mówiła kon-
kretnie, o czym, bo obowiązuje 
mnie również tajemnica zawo-
dowa i lojalność wobec moich 
klientek.

Pewnie tę lojalność klient-
ki cenią sobie w pani ponad 
wszystko, skoro tak chętnie 
tutaj przychodzą. A proszę 
powiedzieć, na kim się pani 
wzoruje – mowa oczywiście o 
fryzjerstwie?

Oczywiście, że są takie oso-
by, a właściwe panie i to nie z 
wielkich miast czy branżowych 
światowych czasopism, lecz z 
Nowogardu. Na przykład pa-
nie: Elżbieta Cieślakowska, Da-
nuta Chlebicka, Danuta Cel-
mer i ostatnia, której jestem 
chyba najbardziej wdzięczna 
- Leokadia Sawa, za to, że po-
kazała mi i nauczyła mnie jak 
realizować się w tym pięknym 
zawodzie. Dlatego korzysta-
jąc z okazji bardzo serdecznie 
im teraz za to dziękuję. Co do 
tych już okrzyczanych i marko-

wych nazwisk, to niewątpliwe 
moją uwagę przyciągnęła szko-
ła angielska, a konkretnie Vi-
dal Sassoon Academy. Jej filo-
zofia opiera się na dzieleniu się 
wiedzą, którą uzyskuję w roz-
woju rzemiosła, jakim jest fry-
zjerstwo. Dodam, że kiedyś był 
bardzo popularny szampon tej 
marki, który miał swoją świet-
ność na początku lat 90.

  By powstała wymarzona 
fryzura u klientki czy klien-
ta, to w swojej pracy musi 
pani kierować się aktualnymi 
trendami, które zmieniają się 
w zasadzie, co sezon? A jaka 
fryzura jest modna tego lata?

To dość trudne pytanie. 
Moda rzeczywiście zmienia się 
naprawdę bardzo szybko. Tu-
taj zaskoczę pana, bo nie tylko 
dla mnie trendem jest zdrowy, 
piękny i lśniący włos. To jest ta 
podstawa, ale wszyscy pamię-
tamy słynną fryzurę” mokrej 
włoszki”. Teraz te fryzury już 
nieco się zmieniły i obowiązu-
ją raczej proste cięcia geome-
tryczne. W tym sezonie modne 
będą włosy nieco dłuższe.  Co 
do koloryzacji, to ponad wszel-
ką wątpliwość króluje   kolor 
Ombre Hair. To aktualna obec-
nie i bardzo popularna techni-
ka koloryzacji włosów wśród 
kobiet. Zastępuje powoli popu-
larny jeszcze rok, czy dwa lata 
temu, balejaż. 

Fryzjerstwo, to zawód, w 
którym zwykle występuje 
spora konkurencja?

Obecna sytuacja na tym ryn-
ku bardzo się wyciszyła i salony 
nie rywalizują ze sobą o klien-
ta, ale bardziej powiedział-
bym, że współpracują. Ow-
szem konkurencja jest duża, 
ale na zdrowych zasadach. 
Myślę, że to    potwierdzą moje 
koleżanki z innych salonów, 
gdy będą czytały ten wywiad. 
Część z nas należy do Cechu 
Rzemieślników i Przedsiębior-
ców w Nowogardzie.  CECH 
jest, kołem, które dość prężnie 
działa i zbliża swoją atmosfe-
rą nowogardzkich przedsiębior-
ców. Uważam, że jest to organi-
zacja bardzo potrzebna w na-
szym mieście, a jej zarząd na 

czele z Dariuszem Szulejko- 
Starszym Cechu i  Mirosławem 
Morawskim- Podstarszym Ce-
chu, zasługują na wielkie słowa 
uznania. To są osoby, które ro-
bią bardzo wiele. Ale jest rów-
nież pani Czesia, która również 
zasługuje na słowa pochwały 
za wykonywanie z wielkim po-
święceniem i oddaniem swoich 
obowiązków dla naszego koła. 

Fryzjerstwo wymaga nie-
ustającego szkolenia się oraz 
zdobywania nowych umiejęt-
ności. 

W mojej branży jest bardzo 
wiele szkoleń.  Dlatego trzeba 
umiejętnie wybrać te najbar-
dziej potrzebne. Obecnie współ-
pracuję z dwoma topowymi dla 

naszego fachu firmami z Włoch 
i USA. Filozofią tych firm jest 
to, by fryzjer czy fryzjerka do-
brze poznała ich produkty oraz 
prawidłowo je używała. Dlate-
go dość często wyjeżdżam sama 
lub z pracownicami na różnego 
rodzaju pokazy, czy to do pol-
skich, czy zagranicznych miast. 
Ostatnie takie szkolenie odby-
łam we Włoszech w Bolonii. 
Dzięki temu wyjazdowi na-
prawdę się mocno podszkoli-
łam i poznałam bardzo cieka-
wych i ważnych ludzi tej bran-
ży, którzy dość wiele dla niej 
znaczą.    Co do szkolenia pra-
cowników, to tak się składa, że 

sama sprowadzam „edukato-
rów” fryzjerskich, którzy tu na 
miejscu szkolą i pokazują moim 
pracownikom, jak mają prawi-
dłowo obchodzić się z włosami 
i jak je strzyc czy farbować. To 
jest dla mnie bardzo wygod-
ne, bo dzięki takim spotkaniom 
wszyscy jesteśmy    w stanie się 
czegoś więcej nauczyć. 

Przyszłość pani salonu w 
kontekście klientów wygląda 
stabilnie, gdyż każdy na pew-
no, co jakiś czas musi odwie-
dzić fryzjera, by choćby ob-
ciąć włosy. Tego już nie moż-
na powiedzieć j w kwestii po-
datków, które rządzący bez-
pardonowo podwyższają lo-
kalnym przedsiębiorcom?

Podwyższane podatki i podą-
żanie  za nimi, to niczym zmo-
ra dla nas przedsiębiorców. Co 
mogę powiedzieć jeszcze? Może 
to, że aby przetrwać, musimy 
niestety obniżać ceny usług, by 
zarobić na opłaty. By być kon-
kurencyjną, muszę często do-
stosowywać cenę do zasobno-
ści klientki, które w tym mieście 
nie należą do osób zamożnych. 
To oczywiście bardzo smutne.  
W naszym mieście jest obecnie 
kiepska sytuacja ekonomiczna 
i dość duże bezrobocie. Zresztą 
nie jest to odosobniona opinia.  
Podobnie wypowiadali się inni 
przedmówcy, z którymi wcze-
śniej pan rozmawiał w ramach 
tego cyklu.

Praca w salonie, szkolenia, 
prowadzenie firmy – znajduje 
pani czas dla siebie?

Tego czasu mam bardzo nie-
wiele, ale to nie znaczy, że nie 
odpoczywam. Uwielbiam cho-
dzić po lesie i jeździć konno, bo 
chodzenie po lesie i jazda wła-
śnie nie samochodem, a konno, 
pozwala odpoczywać i się od-
prężyć. Zwykle w takich space-
rach towarzyszy mi moja uko-

chana rodzina, mąż i dzie-
ci, oraz zwierzęta, które rów-
nież darzę wielką miłością. Na 
szczęście mieszkam na wsi, więc 
przyrodę mam na przysłowio-
we „wyciągnięcie ręki”. Jednak 
chce również dodać, że często 
oddaję się tym spacerom w sa-
motności, gdyż w pojedynkę 
natura działa kojąco na mnie 
i mój stan psychiczny, który w 
tej ciszy pozwala na przemyśle-
nia odnośnie przyszłości mojej i 
mojej rodziny. 

Podsumowując nasz wy-
wiad nie mogę pominąć jesz-
cze jednego pytania. Proszę 
powiedzieć już na koniec na-
szym czytelnikom, co trzeba 
zrobić, by nasze włosy wyglą-
dały lśniąco i były zdrowe?

Spodziewałam się tego pyta-
nia. Powiem tak, nasze włosy, 
podobnie jak skóra, muszą być 
pielęgnowane.  Dlatego szcze-
gólną uwagę powinniśmy po-
święcić im zwłaszcza teraz la-
tem, kiedy słońce  bardzo silnie 
je wysusza. W tym okresie po-
winniśmy zaopatrzyć się w na-
krycia głowy i używać kosmety-
ków chroniących przed promie-
niami słonecznymi.  Uważam, 
że przede wszystkim powinni-
śmy dbać o siebie, żyć zdrowo 
i z optymizmem. Korzystając z 
możliwości wypowiedzi, bardzo 
serdecznie chciałabym podzię-
kować   mojej załodze z salonu  
TYNA, za dotychczasową do-
brą współpracę, ich zaangażo-
wanie i uczciwość, która jest dla 
mnie bardzo ważna.  Podsu-
mowując ten bardzo interesu-
jący wywiad, chciałabym jesz-
cze powiedzieć, iż postępujmy 
tak, byśmy dobrze czuli się we 
własnym ciele. Dlatego uśmie-
chajmy się tak często, jak to jest 
możliwe. 

rozmawiał: Jarek Bzowy

Załoga salonu TYNA i uczennice

Salon TYNA  mieści się na ulicy Boh. Warszawy 103aB
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Rowerowy „Rajd Pokoju” 

3750 km za nimi!
Mieszkaniec Nowogardu – Tomasz Kwiatkowski, który wraz z Piotrem Kuryło z Augustowa, przejechał już ponad 3750 km w ramach 
„Rajdu Pokoju”, który obaj panowie zapoczątkowali 1 czerwca w Lizbonie. 

Już prawie od miesiąca 
mieszkaniec Nowogardu i jego 
przyjaciel z Augustowa, prze-
mierzają na rowerach Eura-
zję, aby ukończyć trasę „Raj-
du Pokoju”, którą sami wyty-
czyli. Podróż zapoczątkował 
start 1 czerwca z Lizbony w 
Portugalii. Następnie rowerzy-
ści odwiedzili Fatimę, by tra-
fić do Hiszpanii. Na półwyspie 
Iberyjskim w Królestwie ,po-
dróżnicy trzymali się obrze-
ży Madrytu, by następnie od-
być bardzo ciężką 4 dniową 
podróż do Francji poprzez Pi-
reneje. Najwyższe wzniesie-
nie na jakim się znaleźliśmy 
wyniosło 1730 m n.p.m. Jed-
nak przeprawa przez Pirene-

je dużo nas kosztowała, przez 
3-4 dni bardzo mocno padało, 
przez co przeszliśmy napraw-
dę ciężkie chwile. - komentuje 
Tomasz Kwiatkowski. Do cie-
kawej sytuacji doszło podczas 
odwiedzin w państwach Be-
neluksu oraz w Niemczech. To 
była bardzo zabawna sytuacja! 
Z Francji jechaliśmy do Belgii, 
z Belgii do Holandii, a następ-
nie do Niemiec. Wyszło tak, że 
śniadanie zjedliśmy w Belgii... 
Drugie śniadanie w Holan-
dii... Natomiast podwieczorek 
w Niemczech! - mówi Tomasz 
Kwiatkowski. Z obliczeń które 
prowadzą rowerzyści wynika, 
że średnio przejeżdżają około 
160 km. W Berlinie do Tomka 

i Piotrka dołączyła jeszcze Jo-
lanta Lajda, która od tego mo-
mentu uczestniczy w rajdzie. 
W dniu 23 czerwca podróżni-
cy gościli w Gryfinie, następ-
nego dnia odwiedzili Nowo-
gard. Potem, nie tracąc czasu, 
25 czerwca wyruszyli do Byd-
goszczy, a w środę (26 czerw-
ca) przejeżdżając przez Toruń 
dojechali do rodzinnego mia-
sta Piotra Kuryło – Augusto-
wa. Kolejnym krajem na trasie 
rajdu jest Litwa, następnie Ło-
twa, a około 8 lipca śmiałkowie 
powinni zawitać w Moskwie. 
Ostatnim przystankiem „Raj-
du Pokoju” będzie Władywo-
stok.    

KR
Podróżnicy podczas przystanku w Berlinie, od lewej - Jola Lajda która dołączyła do 
śmiałków w Niemczech, Piotr Kuryło i Tomasz Kwiatkowski

Zaproszenie

Na IV Festyn – Wojcieszyn 2013 
Mieszkańcy wsi Wojcieszyn serdecznie zapraszają w dniu 20 lipca 2013 roku od godziny 15:00 

na plac przy Kaplicy i gwarantują świetną zabawę. 
W programie między innymi:
- Gry, zabawy, konkursy dla dzieci i dorosłych
- Widowisko pt. „Neptun i jego świt już blisko”
- Występy zaprzyjaźnionych solistów i zespołów muzycznych
- Wiejska Grochówka
- Własne wypieki
- Wspólne ognisko  
- Zabawa taneczna 
- Bufet obficie zaopatrzony 
- Oraz wiele innych atrakcji i niespodzianek 

Zapraszają
Patron medialny imprezy:   Dziennik Nowogardzki i Organizatorzy

 III „Piknik na Łące”
Już od trzech lat  Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Długołęka, Krasnołęka, Wyszo-
mierz „Jutrzenka”  w słoneczną czerwcową sobotę organizuje dla mieszkańców 
piknik na łące.

Wśród soczystej ziele-
ni drzew i traw odbywają się  
konkursy i zabawy dla  młod-
szych i starszych.  W tym roku  
zostało wykonane  przez licz-
nych uczestników festynu graf-
fiti z logo Stowarzyszenia.  Ob-
raz będzie ozdobą niedawno 
otwartej świetlicy wiejskiej. 
Liczni uczestnicy konkursu 
plastycznego, fantazjowali na 
temat  czerwcowej łąki. Naj-
piękniejszą letnią  łąkę  nama-
lowały: Kozakiewicz Justyna, 
Klimczak Marysia. Szafranek 
Karolina: Kozakiewicz Nata-
lia, Kania Klaudia, Binkow-
ska Ola. Tradycyjnie już odbył 
się konkurs literacki,  dotyczą-
cy  walorów okolicznych  miej-
scowości. Wśród licznych prac 
biorących udział  w konkursie 
wyróżnienie otrzymały: Koza-
kiewicz Natalia, Gołdyn Paula, 
Rakowska Wiktoria.

W trakcie trwania pikniku  
odbywały się liczne konkursy 
sportowe z nagrodami.

Wesoła zabawa była dodat-
kiem do pysznych potraw pik-
nikowych, które przygotowa-
ne na „łące”  smakowały wy-
bornie. Wśród dźwięków mu-
zyki, dymu pieczonej kiełbaski 
i radosnego śmiechu uczest-
ników, spędziliśmy rodzinnie 

sobotnie popołudnie. Na za-
kończenie pikniku odbył się 
pokaz strażacki w wykonaniu 
Ochotniczej Straży Pożarnej z 
Wyszomierza. Wóz strażacki i 
szybka akcja gaszenia pożaru, 
wzbudziła ciekawości wśród 
uczestników, zarówno małych, 
jak i dużych.  

W trakcie trwania pikni-
ku odbył się również konkurs  
zorganizowany i  sponsoro-
wany przez Celowy Związek 
Gmin RXXI.  Uczestnicy kon-
kursu zmierzyli się z zadania-
mi dotyczącymi bardzo aktu-
alnego problemu selektywnej 
zbiorki odpadów. Wszyscy za-
interesowani otrzymali ulotki 
informacyjne, dotyczące spo-
sobów segregacji śmieci.

Laureatami konkursu na po-
ziomie klas młodszych byli:

Jankowskim Karol 
Klimczak Piotr 
Potomska Dobrosława
Na poziomie klas starszych:
Zakrzewski Szymon
Gołdyn Paula
Dobruchowska Anna 
Organizacja festynu to zada-

nie, które społecznie realizo-
wane jest przez członków Sto-
warzyszenia, Radę Rodziców 
przy SP w Długołęce i  przy-
jaciół, którzy chcą poświę-

cić swój czas dla innych. Pre-
zes Stowarzyszenia „ Jutrzen-
ka” serdecznie dziękuje Celo-
wemu Związkowi Gmin RXXI 
za przygotowanie konkursu i 
ufundowanie nagród, Urzędo-
wi Gminy Nowogard  za przy-
znanie środków na organizację 
pikniku, Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Wyszomierza  oraz 
Annie Rakowskiej, Agniesz-
ce Gronowskiej, Annie Szcze-
śniak, Małgorzacie Łyczkow-
skiej, Arkadiuszowi Zakrzew-
skiemu, Irenie Połomskiej, 

Wiesławie Zakrzewskiej oraz 
nauczycielkom ze Szkoły Pod-
stawowej  w Długołęce : Doro-
cie Klimczak, Magdalenie Sa-
wickiej, Ewie Kulczyk  i mło-
dzieży : Justynie Piotrowskiej 
i Zofii Sawickiej oraz wszyst-

kim, którzy przyczynili się do 
organizacji festynu. Dziękując 
za wspólnie spędzony czas, za-
praszamy na kolejny „ Piknik 
na Łące” za rok.

inf. własna 
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IV Memoriał im. Łukasza Marszałka

„You’ll never walk alone...”
Przypominamy, że już w najbliższą sobotę (29 czerwca) o go-

dzinie 9:45 na stadionie miejskim w Nowogardzie, rozpocznie 
się IV Memoriał im. Łukasza Marszałka. 

W Nowogardzie oprócz pierwszego i drugiego zespołu Pomo-
rzanina Nowogard, zaprezentują się następujące drużyny: Sarma-
ta Dobra, Sparta Gryfice, Polonia Płoty, Zalew Stepnica, Ponton 
Osina oraz „Bóg Tak Chciał”. Uczcijmy w tym dniu pamięć tra-
gicznie zmarłego piłkarza Pomorzanina – Łukasza Marszałka. 
Wszystkich serdecznie zapraszamy !!!

KR

Nietypowy pokaz siły....czyli kulturyści – szkoleniowcami

Kulturyści w więzieniu
W piątek (21 czerwca) Zakład Karny w Nowogardzie był miejscem pokazu kulturystycznego. Wbrew temu co można byłoby sądzić zna-
jąc środowisko więzienne, prezentowali muskulaturę nie osadzeni, ale wyczynowi sportowcy: Kamil Strzeszewski - właściciel nowo-
gardzkiej siłowni „Fira”, a zarazem szkoleniowiec i instruktor oraz Arkadiusz Siewior, wicemistrz Polski weteranów roku 2012 - na co 
dzień funkcjonariusz SW, zatrudniony w zakładzie Karnym w Nowogardzie.

Ich pokaz był czymś wyjąt-
kowym, ale nie tylko z uwagi 
na fakt, że obaj zawodnicy pre-
zentują naprawdę imponującą 
formę zawodniczą. Był wyjąt-
kowy z uwagi na fakt, że obaj 
goście nowogardzkiej jednost-
ki, bezpośrednio po krótkim 
pokazie, odpowiadając na py-
tania osadzonych nie dość, że 
nawiązali znakomity kontakt 
ze swoją publicznością, to zde-
cydowali się na udzielanie mo-
mentami niepopularnych in-
formacji na temat zagrożeń, 
które niesie za sobą sport, któ-
ry obaj uprawiają na poziomie 
wyczynowym.

Kulturystyka jest bardzo po-
pularna wśród osadzonych i 
to jest fakt niezaprzeczalny. 
Bazując na tym ,  goście piąt-
kowego pokazu mogli zdo-
być łatwy poklask, opowiada-
jąc jedynie o dobrych i jasnych 
stronach tego sportu. Tymcza-
sem, oprócz oczywistych słów 
zachęty, obaj kulturyści nie 
szczędzili osadzonym wielu 
uwag dotyczących dyscyplin, 
które wiążą się z ćwiczenia-
mi siłowymi. Mówili o wyrze-
czeniach, które należy ponieść 
i zagrożeniach, które niesie za 
sobą niepoparte wiedzą upra-
wianie tych ćwiczeń. Zachęcali 
do uprawiania kulturystyki re-
kreacyjnej i szczerze informo-
wali o kosztach kulturystki wy-
czynowej.

Osadzeni zadawali dziesiąt-
ki pytań, odnośnie diety spor-
towej, którą należy stosować w 
trakcie ćwiczeń siłowych. Arek 
Siewior występujący w trakcie 
pokazu niejako w podwójnej 
roli, bo zarówno jako kultury-
sta, ale też jako przedstawiciel 
administracji, odniósł się do 
kwestii: jak można utrzymać 
się w formie, mając do dyspo-
zycji więzienny wikt. Tłuma-
czył zebranym, że okres poby-
tu powinni traktować nie tyle 
jako czas intensywnego budo-
wania masy i rozwiniętej mu-
skulatury, co raczej jako okres 
przejściowy, w którym dba się 
o bieżącą formę i wdraża w na-
wyk codziennej pracy w trak-
cie ćwiczeń. Przyznał, że jak-
kolwiek więzienne pożywienie 
jest zbilansowane kalorycz-
nie zgodnie z obowiązującymi 

normami, to nie do końca jest 
odpowiednie dla osób inten-
sywnie trenujących sporty si-
łowe. Zaproponował produkty 
dostępne w kantynie więzien-
nej, którymi można uzupełnić 
codzienną dietę tak, aby sprzy-
jała ona rozwojowi muskulatu-
ry z jednej strony i była proz-
drowotna z drugiej.

Z kolei Kamil Strzeszewski, 
udzielał informacji na temat 
sposobu trenowania poszcze-
gólnych partii mięśni. Omówił 
sposoby uprawiania ćwiczeń 
siłowych, przy niewielkim do-
stępie do zaplecza jakie jest do-
stępne w siłowniach przy uży-
ciu jedynie ciężaru własnego 
ciała. Podkreślił wagę racjo-
nalnego wykorzystania cza-
su, który osadzeni spędzają na 
spacerze w celu przeprowadze-
nia treningu kondycyjnego i 
tzw. treningu „cardio”, który 
prowadzi do spalania zbędne-
go tłuszczu. 

Obaj goście nowogardzkiego 
zakładu zaprezentowali się nie 
tylko jako wyczynowi kultury-
ści, ale też jako rasowi szkole-
niowcy. Wykazali się imponu-
jącą wiedzą teoretyczną, w za-
kresie fizjologii sportu.  „Nie 
chcę, aby kulturystyka była ko-
jarzona z bezmyślnymi mię-
śniakami, którzy uprawiają ją 
tylko po to, aby zaimponować 
innym. To piękna dyscyplina 
sportu, która uczy wytrwałości, 
samodyscypliny i pokory wobec 
siebie i własnych słabości. Aby 
ją uprawiać należy mieć wro-
dzone, genetyczne predyspozy-
cje. Nie każdy może rozwinąć 
harmonijną muskulaturę z po-
wodów czysto fizjologicznych, 
a większości ćwiczącym braku-
je do tego charakteru i siły woli. 
Dlatego do wyczynowego upra-
wiania kulturystyki zachęcam 
te osoby, które naprawdę chcą 
w tym sporcie coś osiągnąć, a 
wszystkich gorąco namawiam 
do rekreacyjnego uprawiania 
ćwiczeń siłowych”. - Takim 
stwierdzeniem Arek Siewior 
podsumował myśl przewodnią 
piątkowej wizyty.

Na podstawie inf. z ZK
Opr.: KR

Powiatowe Zawody OSP

Zwyciężyły Węgorza 
22 czerwca 2012r. na Stadionie Miejskim w Goleniowie odbyły się Powiatowe 
Zawody Sportowo – Pożarnicze.

W zawodach wystartowało 24 drużyn OSP z 
terenu powiatu goleniowskiego.  Walczyli o Pu-
char Komendanta Powiatowego PSP w Gole-
niowie oraz cenne nagrody tj. telewizor, rzutnik 
multimedialny oraz laptop. Każda startująca 
drużyna otrzymała aparat cyfrowy. Zwyciężyła 
drużyna z OSP Węgorza, drugie miejsce zajęła 
OSP Przemocze, a trzecie OSP Rożnowo. Na-
grody zwycięzcom wręczył Starosta Goleniow-
ski, Komendant Powiatowy Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Goleniowie, Prezes Zarządu Od-
działu Powiatowego ZOSP w Goleniowie oraz 
burmistrzowie i wójtowie gmin.

Informacja własna
opr. KR

Reprezentacja Węgorza na Powiatowych Zawodach OSP

 Arkadiusz Siewior  i Kamil Strzeszewski na zakończenie swojego pokazu
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TYGRYSEK

BAWIALNIA
dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

U nas marki 
najlepszych jakości 

producentów 
rowerów

www.bicykl.eu gwarantujemy 
serwis

Nowogard, ul. Młynarska 7
tel. 91 392 67 30

zapraszamy od 9.00 - 17.00

Nowogard, ul. 3 Maja 12
tel. 91 392 70 64

zapraszamy od 10.00 - 18.00

Liceum   Zapisy:
ul.Jabłoniowa 15
 Szczecin

tel. 91 461 33 03

dziennikarsko – medialne
psychologiczno – społeczne

Prywatne Policealne Studium Zawodowe
ul. 3 Maja 22, Nowogard, tel. 91 392 21 81

Nabór 2013

 nabór na kierunki
    * technik BHP (3 semestry)
    * technik administracji (4 semestry)
 czesne 70 zl miesięcznie
 bez wpisowego i opłat za okres wakacji
 zajecia w piątki popołudniu i soboty (co 2 tygodnie)
                            Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej

NOWOGARD
ul. Zielona 1

tel. +48 91 392 02 21

Spacerkiem po hotelu
panorama 3D

www.nowogard-hotel.pl

Rosół z makaronem własnego wyrobu
DANIA MIĘSNE DO WYBORU
- karkówka w sosie
- de voille
- kotlet schabowy
- kotlet drobiowy
- pierś drobiowa z grila
- kieszonka schabowa
- roladka drobiowa w sobie

DODATKI
- ziemniaki
- zestaw surówek
- kompot
- ciasto
- kawa lub herbata

CENA CAŁKOWITA ZESTAWU 25 zł
lub zestaw według indywidualnego zamówienia

PROPOZYCJA DAŃ OKOLICZNOŚCIOWYCH

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECIĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ



Nr 49 (2183)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

14

www.dzienniknowogardzki.pl

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

Dom parterowy w stanie 
surowym zamkniętym, 
pełne uzbrojenie  130 m kw. 

+ garaż 36 m kw.
SPRZEDAM
605 548 164

PRACA zbiór 
truskawek w Dąbrowie

Duże owoce, łatwy zbiór 
z szypułką. Wysokie zarobki

Tel. 510 730 398, 507 022 191

SPRZEDAM - WYKONAM
palety Euro,

przemysłowe i inne
tel. 885 493 471

SKUP ZBOżA 
W REDLE

żyto, pszenżyto
szybka płatność

tel. 603 055 292

Układanie polbruku 
• Układanie polbruku od 20 zł/m2

• Kamienia i kostki graniowej od 28 zł/m2

• Obrzeży i krawężników
Prace wykonywane solidnie, 

fachowo i tanio. 
Tel. 669 589 963

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o. o.  
w Nowogardzie 

poszukuje pracownika na stanowisko:
Specjalista ds. gospodarki materiałami, 

paliwami i odpadami
Główne zadania, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności:
- Przygotowanie procedur w zakresie gospodarki odpadami.
- Kontrola prowadzenia ewidencji odpadów, prowadzonej przez 

poszczególnych wytwórców
- Uzgadniane sposobu postępowania z powstającymi odpadami
- Składanie sprawozdań z zakresu ochrony środowiska
- Przestrzeganie zarządzeń dotyczących ochrony środowiska
- Znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów, zarzą-

dzeń i wytycznych dotyczących gospodarki magazynowej
- Segregacja oraz zabezpieczenie sprzętu lub materiałów podlega-

jącym wybrakowaniu i zbyciu
- Wykonywanie sprawozdań i rozliczeń
- Rozliczanie materiałów do obowiązujących norm wg. KNR
Kwalifikacje zawodowe:
-Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki - logistyka, ochrona 

środowiska, budownictwo
- Doświadczenia na podobnym stanowisku
- Bardzo dobra znajomość programu kosztorysowego NORMA
- Prawo jazdy kat. B
Kandydatom oferujemy:
- Zatrudnienie na umowę o pracę
- Pracę pełną codziennych wyzwań
- Perspektywę udziału w tworzeniu rozwiązań usprawniających 

pracę własną i innych pracowników
- Możliwości rozwoju zawodowego.

Oferty kandydaci składają do dnia 08.07.2013 r. na adres: 
Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Spółka  
z o.o., ul. 700 Lecia 14/2, 72-200 Nowogard.

Klub żeglarski „KNAGA” zaprasza na Przegląd 
Piosenki żeglarskiej „ Szuwary 2013”, 

który odbędzie się jutro 29 czerwca na plaży w Nowogardzie o godz. 11: 00 w programie: 
-Rozdanie nagród w konkursie plastycznym i fotograficznym podsumowującym zajęcia poza-

lekcyjne w ramach „ Szuwary 2013 ” 
-Konkurs piosenki żeglarskiej 
-Występ ubiegłorocznego laureata konkursu CRESCENDO 
-Regaty dla dzieci i młodzieży na jachtach OTIMUST o godz. 15:00
 Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w wyścigu „Na byle, czym” o puchar 

Przewodniczącego Rady Miasta, który odbędzie się o godz. 17:00 
Klub Żeglarski  „Knaga”  

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 2013

Komisarek w reprezentacji okręgu!
Polski Związek Kolarski opublikował listę zawodników i za-
wodniczek zakwalifikowanych do Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży w kolarstwie szosowym.  Remigiusz Komisarek zna-
lazł się w reprezentacji na wyścig ze startu wspólnego w katego-
rii Junior Młodszy.

Dokładnie 19 czerwca Zachodniopomorski Związek Kolarski ogłosił na-
zwiska kolarzy, którzy w tym roku wystartują w Ogólnopolskiej Olimpia-
dzie Młodzieży w wyścigu ze startu wspólnego. Opublikowano listę Juniorów 
Młodszych na wyścig na czas i ze startu wspólnego, oraz listę na oba wyścigi 
w kategorii Juniorek Kobiet. W sumie prawo startu uzyskało 120 zawodni-
ków, nazwisko nowogardzkiego kolarza widnieje na wysokim 32 miejscu, to 
za sprawą 37 punktów, które uzbierał w dotychczasowych startach. Liderzy 
tej listy – Alan Banaszek i Norbert Banaszek z BDC NOSIR Nowy Dwór Maz. 
uzbierali po 68 punktów. W tym roku, podobnie jak w poprzednich, zawod-
nicy startujący w OOM, nie są wyłaniani w ramach regionalnych kwalifikacji, 
ale na podstawie czterech eliminacji ogólnopolskich i uzyskanych tam wyni-
ków. Finały OOM 2013 zostaną rozegrane w lipcu. KR   

Rozegrali turniej debla

Ceranka/Kubicki wygrywają
W sobotę (22 czerwca) na korcie państwa Małgorzaty i Wojciecha Kubickich w 
Warnkowie przy ul. Kościuszki 16 L, odbył się deblowy turniej tenisa ziemnego. 
W sumie do rywalizacji przystąpiło 12 tenisistów. Po zaciętej walce najlepszą parą 
okazali się zawodnicy z Nowogardu – Zbigniew Ceranka / Wojciech Kubicki. 

Na korcie państwa Kubic-
kich rywalizowało w sumie 
6 par. Co ciekawe, zjawiła się 
liczna grupa przyjezdnych za-
wodników. W turnieju udział 
wzięło 3 zawodników z Masze-
wa oraz jeden z Golczewa. To 
kolejny już turniej organizo-
wany przez Małgorzatę i Woj-
ciecha Kubickich. O tenisie za 
ich sprawą coraz częściej sły-
chać na terenie naszego mia-
sta. Kto wie, być może w nie-
dalekiej przyszłości w kolej-
nym turnieju wystartuje już 
dwa razy więcej par... Póki co, 
w sobotnim amatorskim tur-
nieju, spośród 12 zawodni-
ków najlepszą dwójką okazali 
się Zbigniew Ceranka i Woj-
ciech Kubicki. Drugie miejsce 
przypadło nowogardzko-ma-
szewskiemu duetowi Krzysz-
tof Kamiński / Artur Janiszyn. 

Na najniższym stopniu po-
dium stanęli nowogardzianie, 
Krzysztof Dobrowolski / Piotr 
Wochna. Przy artykule prezen-
tujemy klasyfikację końcową.

KR 
Klasyfikacja:
1. Zbigniew Ceranka (Nowo-

gard) / Wojciech Kubicki (Nowo-
gard)

2. Krzysztof Kamiński (Nowo-

gard) / Artur Janiszyn (Maszewo)
3. Krzysztof Dobrowolski (No-

wogard) / Piotr Wochna (Nowo-
gard)

4. Marek Piątkowski (Nowo-
gard) / Krzysztof Klimaszewski 
(Nowogard)

5. Roman Jagoda (Maszewo) / 
Zbigniew Feńczak (Nowogard)

6. Zbigniew Sałata (Maszewo) / 
Przemysław Opowicz (Golczewo)

Uczestnicy deblowego turnieju tenisa ziemnego – na zdjęciu 5 od lewej Artur Janiszyn, dalej 
Krzysztof Kamiński oraz zwycięska para – Wojciech Kubicki i Zbigniew Ceranka.
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WYPRZEDAŻ
ceny hurtowe

Kiosk - Tagrowisko
Miejskie w Nowogardzie

tel. 513 937 970

WARSZTAT SAMOCHODOWY

SZYBY SAMOCHODOWE

PLANDEKINA WYMIAR NA WYMIAR

Profesjonalna naprawa od A do Z

OSOBOWE, CIĘŻAROWE I MASZYNY

Geometria kół, naprawa zawieszenia,komputerowa diagnostyka pojazdu
naprawy blacharskie i lakierniczePrzegląd i naprawa klimatyzacji,

Ul. Nadtorowa 12
tel 91 39 20 131
kom 601860716

Ul. Kilińskiego 26
tel 91 39 25 627
kom 601897368

Sprzedaż, wymiana, naprawa. Wykonujemy usługi na zlecenie ubezpieczalni

Używane i nowe części do wszystkich marek samochodów

Plandeki do samochodów ciężarowych (łódki, firanki),przykrywające
stelaże, przegrody do hal, przyczepy ciągnikowe i samochodowe

UDZIELAMY GWARANCJI
NA WYKONANE USŁUGI

Sprzedam drewno 
kominkowe i opałowe

Transport
tel. 691 466 441

ŁADOWANIE KLIMATYZACJI 
I ODGRZYBIANIE
- cZySZcZeNIe TAPIceRKI

Szyby samochodowe 
sprzedaż – montaż – naprawy

części * oleje * płyny 
Opony nowe używane - sprzedaż, wymiana

Zapraszamy

ul. Boh. Warszawy 4 (obok PZM) • NOWOGARD 
tel. 531 026 839, 796 061 284

www.autonowogard.pl

Plantacja borówki w Siwkowicach

ZATRUDNI  
ZBIERACZY

zapisy w terminie
od 1 - 10 VII 2013 r.

tel. 515 144 186

LZS Sołectwa Czermnica
zaprasza na Spartakiadę

30 czerwca br. godz. 10.00

Puchar Nadziei Olimpijskich – Raszków 2013

Nowogard z brązem
W dniach 22 i 23 czerwca 2013 roku w miejscowości Raszków (woj. wielkopol-
skie), odbył się Ogólnopolski Wyścig Kolarski w kategorii Junior Młodszy i Ju-
niorka Młodsza oraz Puchar Nadziei Olimpijskich w kolarstwie szosowym. W 
Wielkopolsce wystartowali zawodnicy klubu LUKS Panorama Chrabąszcze. 
Najlepiej wypadł Remigiusz Komisarek, który w wyścigu ze startu wspólnego 
wywalczył brązowy medal. 

Pierwszego dnia zawodów 
– w sobotę, rozegrano jazdę 
indywidualną na czas. W su-
mie w wyścigach wystartowało 
109 kolarek i kolarzy. Nie naj-
lepiej w „czasówce” pojechali 
nowogardzcy młodzicy. Trój-
ka: Piotr Sowiński, Adam Sa-
lamon i Jakub Ubych, uplaso-
wali się w środku stawki zaj-
mując miejsca obok siebie, 
odpowiednio – 22, 23 i 24. W 
tej kategorii zwyciężył Jakub 
Śmieszek z klubu KS Tarnovia 
Tarnowo Podgórne. Zwycięz-
ca na dystansie 5 km uzyskał 
czas 7:31:835 i nad najlepszym 
z podopiecznych Ryszarda Po-
sackiego uzyskał 54 sekundy 
przewagi. Powodów do rado-
ści swojemu trenerowi nie dał 
również Remigiusz Komisa-
rek, który startował w katego-
rii Junior Młodszy na dystan-
sie 10 km. Zawodnik z Nowo-
gardu zajął 8 miejsce w staw-
ce 17 kolarzy. Czas Remigiu-
sza Komisarka 14:51:018 oka-
zał się być o niespełna półto-
rej minuty gorszy od zwycięz-
cy Mikołaja Sójki z KTK Ka-
lisz. W niedzielę za to, było już 
o wiele lepiej... W wyścigu ze 
startu wspólnego w kategorii 
Młodzik, nieco swoje pozycje 
w porównaniu do sobotniego 
startu poprawili Jakub Ubych 

i Piotr Sowiński, jednak to nie 
wystarczyło na wywalczenie 
pierwszej dziesiątki. Ostatecz-
nie Piotr Sowiński zajmuje 18 
miejsce, Jakub Ubych jest 21, 
natomiast Adam Salamon mu-
siał się zadowolić 29 miejscem. 
Zwyciężył Krystian Ruta z KS 
Tarnovia Tarnowo Podgórne. 
Dodajmy, że w kategorii Mło-
dzik, wystartowało 50 kolarzy 
(najwięcej spośród wszystkich 
kategorii). Trenerowi Ryszar-
dowi Posackiemu w Raszkowie 
pozostał już tylko start jednego 
z podopiecznych. W wyścigu 
ze startu wspólnego w katego-
rii Junior Młodszy na linii star-

tu ustawił się Remigiusz Komi-
sarek. W stawce kolarze m.in. z 
Kalisza, Konina, Gostynia, czy 
też Kluczborka, łącznie w wy-
ścigu udział wzięło 23 zawod-
ników oraz jeden kolarz star-
tujący „poza konkursem”. Re-
migiusz Komisarek potwierdza 
swoją rosnącą formę na szosie i 
po zaciekłej walce z rywalami z 
Kalisza i Gostynia, staje na naj-
niższym stopniu podium się-
gając po brązowy medal. Mi-
strzem Pucharu Nadziei Olim-
pijskich 2013 zostaje zwycięz-
ca „czasówki” Mikołaj Sójka 
z KTK Kalisz. Srebrny medal 
wywalczył zawodnik KKS Go-
styń – Karol Zdun. Puchary 
zwycięzcom wyścigów na rasz-
kowskim Rynku wręczyli bur-
mistrz gminy Raszków – Jacek 
Bartczak, prezes WZKOL – 
Lucjusz Wasilewski oraz prze-
wodniczący RG i Miasta Rasz-
ków – Andrzej Matyba. Do-
dajmy, że współorganizatorem 
wyścigów było Ministerstwo 
Sportu i Turystyki, Wielkopol-
ski Związek Kolarski z siedzibą 
w Kaliszu oraz Bank Spółdziel-
czy w Raszkowie. 

KR  

 Na zdjęciu Adam Salamon podczas wyścigu ze startu wspólnego w Raszkowie

Remigiusz Komisarek walczący o medal Pucharu Nadziei Olimpijskich 2013 
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Pielęgnacja ogrodów

Wypożyczalnia 
sprzętu ogrodniczego

(glebogryzarki, weltykulatory...)

tel. 511 091 922
www.ogrody-wiki.pl

NIERUCHOMOŚCI

• Studio reklamy Vizart wynaj-
mę pow. reklamową 6,5x3m 
w Nowogardzie przy ul. War-
szawskiej 11 od 13.06. tel. 
605 522 340

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. 
Piłsudskiego 2a. 602 350 301

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 
3. 604 284 597

• Kupię mieszkanie bezczynszo-
we/ niskoczynszowe, min 3po-
kojowe, 60-80m 791443026

• Sprzedam ładne mieszkanie, 
2 pokojowe na parterze, 58m 
kw. na ulicy Racibora I 4 w No-
wogardzie. Tel. 783 570 060

• Do wynajęcia lokal handlowy. 
– 660143840 

• Sprzedam działkę budowlaną 
o pow. 1138 m2 w Żdżarach – 
3km od Goleniowa + projekt, 
prąd na działce. cena 59 tys. zł. 
Tel. 608 673 811

• Sprzedam mieszkanie bez-
czynszowe 62 m2 z zabudo-
waniami i działką 600 655 365

• Sprzedam mieszkanie w No-
wogardzie i Dobrej, tel. 91-
3910010, 607607814

• KUPIĘ ZA GOTÓWKĘ OBcIĄ-
ŻONe NIeRUcHOMOŚcI tel. 
508 312 261

• DOMY NA WSI – GRUNTY, 
GOSPODARSTWA

• SPRZEDAJEMY, KUPUJEMY. 
TEL. 660 206 833

• Sprzedam część domu o pow. 
90 m2 z udziałem w 2/3 dział-
ki o pow. 0,25 ha z budynkami 
gospodarczymi w Strzelewie. 
cena 85 tys. zł. Tel. 503 126 505

• Sprzedam nowy sklep na ulicy 
Racibora. tel. 783 570 060, 695 
264 594

• Działkę siedliskową wraz 
z budynkiem gospodar-
czym na wsi sprzedam. +48 
606 276 773

• SPRZeDAM mieszkanie 
własnościowe 3 poko-
je + działka +garaż. Tel. 
605856553,9139503246.

• Sprzedam mieszkanie bez-
czynszowe, 2 pokojowe w No-
wogardzie tel. 695 264 594

• Działki budowlane od 12-16 ar. 
Kościuszki. 602 267 382

• Sprzedam kawalerkę 36 m kw. 
i mieszkanie 4-pokojowe 110 
m kw. 608 817 214.

• Wynajmę mieszkanie 
726 120 558

• Sprzedam mieszkanie lokator-
skie, tel. 504218572 

• Wydzierżawię lokal w Przy-
chodni Nowogard ul. Kościusz-

ki 36 na gabinet dentystyczny. 
Tel 600 959 932; 600 931 083

• Wydzierżawię lokale w Przy-
chodni ul. Kościuszki 36 tel. 
600 959 932; 600 931 083

• Kupię mieszkania od 65 do 80 
m2 w Nowogardzie, do II p. Tel. 
609 047 264

• Sprzedam mieszkanie 32 m 
kw. na ul. Kowalskiej 1D, 1 
piętro z piwnicą z ogólnodo-
stępnym parkingiem, do re-
montu, kontakt: 609 023 745 
od 16-19. Cena 78 000 zł, do 
negocjacji.

• Sprzedam kiosk na targowisku 
513 937 970

• SPRZeDAM - bardzo tanio 
działki pod budowę ul: Asny-
ka. Tel: 513045188. 

• Sprzedam lub wynajmę kiosk 
na targowisku. Opłata + 150 
zł.Tel;512633610.

• Sprzedam lub zamienię na 
dom jednorodzinny dwa 
mieszkania w Nowogardzie (2 
i 3 pokojowe) Tel. 605 080 310; 
zdjęcia dostępne pod: www.
tnij.org/vp79

• \Wynajmę mieszkanie 2 poko-
jowe  w Nowogardzie na ulicy 
Racibora I 4. tel. 913925552, 
kom. 783 570 056

• Do wynajęcia pawilon handlo-
wy w Goleniowie na Ryneczku 
przy ul. Zielona Droga 59. Tel. 
605 522 340 od zaraz

• Wynajmę lokal na działalność 
gospodarczą. visa&vis szpitala. 
Tel:887467309.

• Kawalerka I piętro do wynaję-
cia. 509 411 788

• Wynajmę miejsce pod kan-
celarie, gabinety lekarskie 
bądź inną instytucję w cichej 
i spokojnej dzielnicy wraz z 
miejscem parkingowym. Po-
wierzchnia od 50 do 100 m2 w 
zależności od potrzeb. Zainte-
resowanych proszę o kontakt 
509 530 906

• Sprzedam mieszkanie 3 po-
kojowe przy ul: Zamkowej 
z garażem murowanym.
Tel;607804921.

• Sprzedam mieszkanie 4 poko-
jowe parter ul; Poniatowskie-
go 27/14.Tel;503512170.

• Sprzedam kawalerkę przy ul. 
700 Lecia. 660  143  115; 91 39 
21 719

• Sprzedam działkę budowla-
ną 0,30 ar. w Nowogardzie. 
693 850 197

• Sprzedam działkę pod lasem 
w Nowogardzie ok. 0,8 ha. 
693 850 197

• Warsztat stolarski z wypo-
sażeniem do wynajęcia. Tel. 
605 336 228

• DO wynajęcia pomieszcze-
nia handlowe 150 m2. Tel. 
609 245 816

• Sprzedam lub wynajmę dział-
kę. 609 245 816 

• Mieszkanie dwupokojowe z 
piwnicą kupię. 91 39 22  275; 
662 721 808

• Sprzedam mieszkanie 2 poko-
je 44 m2 I piętro Tel. 660  273 
481

• Wynajmę mieszkanie 3 po-
koje, kuchnia, łazienka. 
Tel;602474266.

• DO wynajęcia lokal 20 m 2, 
centrum, na działalność usłu-
gową.Tel;508105332.

• KUPIĘ - mieszkanie własno-
ściowe nadające się do za-
mieszkania bez większego re-
montu w Nowogardzie do 110 
tyś zł. Bez pośredników. Tel; 
606919555.

• BUDyNeK - gospodarczy 400 
m2 sprzedam lub wydzierża-
wię, Strzelewo. Tel. 502853573

• Działka uzbrojona 5700 m 2 
i budynek warsztatowy. Wy-
dzierżawię lub sprzedam 
własnościowa. Nowogard 
Tel:693128078.

• SPRZeDAM mieszkanie 3 
pokojowe ul: Warszawska. 
Tel;603126064.

• DO WyNAJĘcIA KIOSK RUcHU.
Tel: 793908098.

• WyNAJMĘ KAWALeRKĘ NA 15 
–LUTeGO. KUcHNIA -UMeBLO-
WANA /WySOKI STANDARD/. 
Tel. 603881462.

• SPRZeDAM - działkę w 
Nowogardzie 1220 m 
2.Tel:513937970.

• Sprzedam, wynajmę dom 
Nowogard 110 m2 + garaż. 
00 49 172 5669 042

• ODSTĄPIĘ - mieszkanie loka-
torskie. Tel. 607740097.

• SPRZeDAM - działkę budowla-
ną, uzbrojoną w Nowogardzie.
Tel. 660010540.

• SPRZeDAM - w Długołęce 2 
pokoje. Tel. 601167011.

• ZAMIeNIĘ - działkę z warun-
kami zabudowy na kawa-
lerkę w Nowogardzie.Tel. 
609307351.

• SPRZeDAM - 5 działek bu-
dowlanych od 10-18 ar. Karsk. 
Dojazd z głównej drogi. Tel. 
509349642, 510766180.

• Sprzedam parter domu 110 
m2. Podpiwniczony, garaż 
i podwórko. 600  809  312; 
604 903 853

• WyNAJMĘ KAWALeRKĘ NA 15 
–LUTeGO.KUcHNIA -UMeBLO-
WANA / WySOKI STANDARD /. 
Tel;603881462.

• Poszukuję do wynajęcia kawa-
lerkę 506 696 195

• Do wynajęcia kawalerka i 
mieszkanie dwupokojowe 
z wyposażeniem. 91  312 14 
67; 695 264 677

• SPRZeDAM - nowy dom 
134 m2 w Nowogardzie.
Tel.663366399.

• DOM w Dobrej sprzedam lub 
zamienię na mieszkanie w blo-
ku.Tel.783649880.

• SPRZeDAM - działkę o pow. 29 
ar. 14 zł/ 1 m 2 , 8 km. od No-
wogardu.Tel.691050537.

• Posiadam mieszkanie 2 po-
koje do wynajęcia.900 zł 
+ media ogrzewanie gaz.
Tel.697310607.

• ZAMIeNIĘ - 3 pokojowe miesz-
kanie do remontu na mniejsze 
do 35 m2 w centrum miasta. 
Tel.501324656.

• GARAŻ - do wynajęcia przy ul; 
Zamkowej.Tel.508948888.

• ZAMIeNIĘ - mieszkanie 2 
pokoje ul: Leśna , na 1 po-
kojowe w centrum miasta. 
Tel.728185911,666974831.

• Do  wynajęcia  mieszkanie  2  
pokojowe  centrum  Nowogar-
du.Tel.669018405.

• SPRZeDAM  - dom  na  dział-
ce   1  ha. okolice  Nowogardu. 
Tel.694582212.

 MOTORYZACJA

• Sprzedam silnik 1,6 Diesel, 
skrzynia biegów do Audi 80. 
Tel;781785751.

• Sprzedam samochód GOLF 5 
drzwiowe, szyberdach, hak, 
zadbany, garażowany. Nowo-
gard. Tel; 512633610.

• Sprzedam Renault 19 Se-
dan rok prok. 1992/1993 poj. 
1,8 benzyna, centr. Zamek 
+ elektr. lusterka i przednie 

szyby. Ważne Oc + przegląd. 
606 550 666 

• Sprzedam Hondę motorower 
zarejestrowany na 49 cm3, sil-
nik 125, ścigacz. 665 836 888

• Mitsubishi Pajero 3,2 Die-
sel 2000 r. cena 15 tys.
Tel;665544518.

• SPRZeDAM - Forda Transi-
ta 1999 r. 9 osobowy, Forda 
Transita blaszaka 3 miejsca 
2002r. Tel. 662125370.

• SPRZeDAM ReNAULT –LAGU-
NA 1,9 Dci , 2003r.prod. cena : 
11200,00 zł.Tel.609307351.

• SPRZeDAM - SUBARU IM-
PReZA , 1997 r. prod. 240 
KM.BLOW –OSF cena 13700,00 
zł., Tel.603523226.

• SPRZeDAM BMW 2005r. 
poj.1,6.Tel.785150401.

ROLNICTWO

• Sprzedam zboże i słomę. 
502 853 573

• Sprzedam słomę w snop-
kach cena 2,20 zł/ snopek. Tel. 
782 036 086

• KUPIĘ BycZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TeL. 783678070

• Kupię łubin, tel. 668 434 849

• Sprzedam siano w kostkach 
małych. 500 835 336
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MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Nowość

energooszczędny pro�l

6 komorowy

z 3 uszczelkami

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

Poszukujemy  
pracowników 

do pracy na plantacji wierzby 
w Węgorzycach/k.Osiny

 Tel: 601 99 40 30
• JAJA LĘGOWE KUR ZIELO-

NONÓżEK KUROPATWIA-
NYCH. TEL; 913920307.

• KOSZeNIe MULcZOWANIe 
ŁĄK, BeLOWANIe SŁOMy, SIA-
NA.TeL;608013995.

• SPRZeDAM c – 360. 
Tel;609480049.

• Kopaczkę dwurzędową do 
ziemniaków w dobrym sta-
nie sprzedam, Korytowo 38.

• Sprzedam prosiaki ok. Gole-
niowa. 602 536 366

• Sprzedam 2 cielaki, 2 jałówki. 
Żabówko 18.Tel;605092517.

• Prasowanie bali 1.20m. Tel. 
513 941 882

• SPRZeDAM SŁOMĘ. 
Tel:600335184.

• SPRZeDAM krowę z cielakami 
i 2 jałóweczki ok. 200 kg. Tel; 
888757586.

• Sprzedam prosiaki. Tel. 
518 546 925.

• Sprzedam tucznika. Tel. 
791817107.

• SPRZeDAM - pisklęta indycze, 
odchowane, oraz żyto paszo-
we. Tel. 511696751.

• SPRZeDAM - ciągnik białoru-
ska.Tel.691050537.

• SPRZeDAM c - 360.
Tel.609480049.

USŁUGI

• Firma Usługowa „Zielona”. 
Wynajem sal na: konferencje, 
zebrania, szkolenia. Tel. 91 39 
26 691.

• MALOWANIe, MONTAŻ PANeLI 
PODŁOGOWycH I INNe DROB-
Ne NAPRAWy WyKONA „ZŁO-
TA RĄcZKA”; 91 39 22 783, 784 
79 22 70

• czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. 
Zielona 3. 91 39 20 714

• Montaż ogrodzeń betono-
wych, farmerskich i innych; 
695 085 470; 91 39 72 575

• AGeNcJA ReKLAMWA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty., 
bindowanie, wydruki A3-A4 
kolor, ksero A3-A4 - kolor, la-
minowanie A3-A4. Tylko u nas 
największy wybór okładek. 
Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel. 
605 522 340.

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), 
dokumentów, cV, listów mo-
tyw. innych. Wydruki, Ksero, 
także kolor. Szybko i Solidnie. 
Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). tel 605 
522 340. 

• Usługi koparko- ładowarką 
Nowogard. 514172446 

• Nauka j. niemieckiego i an-
gielskiego. Szkoła Języków 
Obcych „GeRMANIc” Tel. 
607  545  991, www.niemiecki-
nowogard.pl

• Fast – Driver, tanie usłu-
gi transportowe tel. 
721 230 990

• Remonty mieszkań w środku i 
na zewnątrz - 794 115 153 

• DUR - DAcH pokrycia i remon-
ty dachów. 691 621 141

• Dachy, docieplenia. 
785 562 104

• Docieplanie budynków, malo-
wanie, szpachlowanie, glazu-
ra, hydraulika, regipsy, adapta-
cja poddaszy, tel. 600 626268

• TANIe SPRZĄTANIe biur, do-
mów, mieszkań, osiedli, mycie 
okien, porządki w ogrodzie tel. 
721 230 990

• Ocieplenie, remonty i dachy, 
tel. 692 562 306

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sa-
wicki, ul. Kazimierza Wielkiego 
7, tel.913920737 

• Remonty mieszkań, szpa-
chlowanie, malowanie. 
880 690 659

• ReMONTy NA KAŻDĄ KIe-
SZeŃ. TeL. 609715839.

• Dachy – klinkier. 796 101 370

• Naprawa ciągników: Ursus i 
MT2 tel. 661 518 192

• Szpachlowanie, malowanie, 
panele, wymiana instalacji. 
789 146 025

• ReMONTy MIeSZKAŃ. 
Tel;536887085.

• ReMONTy, WyKOŃcZeNIA, 
MONTAŻe. 504 568 051

• WyPUSZcZANIe BIAŁycH GO-
ŁĘBI NA ŚLUBAcH I INNycH 
UROcZySTOŚcIAcH. Tel; 
660970408.

• Agent PZU, tel. 790 405 650

• Dachy, docieplenia, stro-
podocieplenia, obrób-
ki blacharskie, podbitki. 
609 752 854

• USŁUGI - remontowo - budow-
lane wykonam, daję gwaran-
cję na wykonaną pracę. Tel; 
608364330.

• MASAŻySTA. WIZyTy DOMO-
We. TeL: 887307401.

• PRANIe - DyWANÓW, WyKŁA-
DZIN, TAPIceRKI MeBLOWeJ, 
SAMOcHODOWeJ, /SKÓRZA-
NeJ, MATeRIAŁOWeJ/. PRA-
NIe POŚcIeLI WeŁNIANeJ /
LANOLINĄ/. SPRZĄTANIe 
BIUR, MIeSZKAŃ, cZySZcZe-
NIe FUG. TeL. 604373143, 
794229083.

• Dachy podbitki, docieplenia 
oraz remonty mieszkań. Tel; 
782741664

• Wesela, bryczka, jazda kon-
na, tel. 607 739 866

• Szpachlowanie, malowanie, 
panele, wymiana instalacji. Tel. 
789146025.

• Korepetycje z matematyki. Tel: 
608158430

• TRANSPORT - PRZePROWADZ-
KI szybko tanio.Tel.696138406.

• Remonty dachów, docieple-
nia budynków, 726  169  098, 
669 587 493

PRACA

• Przyjmę samodzielnego pra-
cownika do prac wykończe-
niowych. Tel. 888 603 612

• Zwrot podatku z pracy, ro-
dzinne, urlopowe, emerytalne 
– Niemcy, Holandia, Anglia, 
Irlandia, Dania, Belgia, Austria, 
Włochy, Norwegia, USA. Tel. 71 
385 20 18 lub 601 759 797

• Młoda mama zaopiekuje się 
Twoim dzieckiem. 661 196 022

• Wykonam tynki i glazurę. Tel. 
728 801 246

• Przyjmę do pracy glazurni-
ka i do wykończenia wnętrz. 
662 125 370

• Praca w Niemczech, płytki. 00 
49 172 566 9042

• eMeRyT szuka pracy. Prawo 
jazdy kategorii : B i T, oraz 
uprawnienia na wózki widło-
we. Wykonam prace hydrau-
liczne i elektromonterskie.
Tel:785728672,607242193.

• PRZyJMĘ DO PRODUKcJI PA-
LeT. TeL. 509411822. 

• ZAOPIeKUJĘ się dzieckiem. Tel. 
795926734.

• Zatrudnię elektryka ze zna-
jomością j. niemieckiego. Tel. 
696 443 643

• Zatrudnię fachowców – ele-
wacja. 782 860 130

• Zatrudnię sprzedawcę znają-
cego się na sprzęcie elektro-
nicznym. cV proszę kierować 
na e-mail: marcin_tuzin@op.pl

• Regulacja i naprawa okien i 
drzwi, tel. 695 181 070

• Budowlańca z doświad-
czeniem zatrudnię. 
Tel.509516240.

• Przyjmę kierowcę miejscowe-
go z własnym samochodem 
do dowozu pizzy. Tel. 91  392 
07 50

INNE

• Sprzedam drewno bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane - 
603 353 789

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, 
srebrna, 4 elementy: wzmac-
niacz, tuner przestrojony, ko-
rektor, deck szuflada, stan ide-
alny, używana sporadycznie, 
cena 780 zł do uzgodnienia. 
tel. 605 522 340.

• 43 / 44 - Sprzeda drewno, ga-
łęziówkę i zrębki opałowe. Tel 
509821040

• Drewno opałowe, kominko-
we, gałęziówka, sprzedam, tel. 
772 050 889

• PIece GAZOWe c.o. wiszące z 
Niemiec firmy Vaillant wysoka 
jakość do mieszkania, domu, 
sklepu, restauracji, zakładu 
fryzj. tylko ogrzewanie różne 
powierzchnie cena od 800zł 
montaż 300zł piece dwufunk-
cyjne cena od 1.000zł montaż 
400zł gwarancja serwisowa 
+ roczne przeglądy kontrol-
ne, naprawy oraz elektryczne 

przepływowe podgrzewacz 
wody użytkowej 18-21kw na 
prąd 380V cena od 200zł tel. 
691 686 772

• Transformator spawalniczy 
380V (buczek); teownik hut-
niczy 30x30x6; szkło 3mm 
60x130; kątownik 40x40 i 
kątownik 45x45 sprzedam. 
788 685 194; 600 155 342

• Sprzedam kostkę granito-
wą 4x6 brązową 10 t. Tel. 
607 690 741 

• SPRZEDAż - podbit-
ki drewnianej. TANIO. 
Tel:726169098.

• Sprzedam wełnę mineralną 
150, tel. 504218572

• Kupię używany, drewniany 
ogrodowy domek dla dzieci. 
602 630 016

• SPRZeDAM DReWNO OPA-
ŁOWe I KOMINKOWe. 
Tel;667788820.

• ODDAM GRUZ.Tel;603259309.

• Sprzedam narożnik poko-
jowy i meble młodzieżowy. 
662 272 857

• SPRZeDAM WÓZeK DZIecIĘcy 
- wielofunkcyjny X – LANDeR 
XA / gondola + spacerówka 
/.cena 600 zł. Tel; 725820717.

• SPRZeDAM - kosiarki spalino-
we używane.Tel;783622496.

• ODDAM 2 PSy RASy MIeSZA-
NeJ.Tel;506765220.

• Zaginęły - 2 suczki cocker 
Spaniel angielskie. czarno 
białe.Bardzo proszę o kontakt. 
Tel;665544518.

• SPRZeDAM wóz kon-
ny drewniany do ogrodu. 
Tel;662673629.

• SPRZeDAM - harmonię 40 ba-
sową.Tel;511627210.

• SPRZeDAM - akwarium 
300 l razem z podstawą. 
Tel.726280768.

• SPRZeDAM - nową czerwoną 
podwójną rzymską dachów-
kę.300 szt.Tel.603895622.

• Sprzedam gołębie ozdobne. 
731 313 841
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Dziś malowanka, krzyżówka i  „stary” Nowogard.  
Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

ZECER

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie 
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

Gdzie tak  kiedyś wyglądał Nowogard? 

ul. .................................................................................................

JUŻ DZIŚ w                          -ie
pełna oferta galerii papierów ozdobnych, 

dyplomów, kart okolicznościowych itp.
OPRAWA PRAC

Rozwiązanie krzyżówki  – Dajcie kwiaty swemu tacie
Stanisława Pokorska, Andrzej Leszczyński, Barbara Bartosik, Danuta Borowik, Halina Szwal, Te-

resa Czarnecka, Christiana Syfert, Mirosława Rutkowska, Eliza Zawadzka, Stanisław Furmańczyk, 
Maria Sowińska, Maria Machocka, Pelagia Feliksiak, Piotr Feliksiak, Kazimierz Szymański, Zofia 
Kraszewska, Sławomir Skowroński

Zwycięzcy: Andrzej Leszczyński, Maria Machocka, Zofia Kraszewska,

Dla najmłodszych: „ul. Kościuszki”
Magdalena Skowrońska, Nikola Molka, Kacper Dąbrowski, Martyna Grenda, Błażej Wyczkow-

ski, Julia Furmańczyk, Kacper Skowroński, Oliwia Feliksiak, 
Zwycięzca: Martyna Grenda - odbiór kuponu w redakcji

GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A
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KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25e; 10:20e; 
12:25e;   13:50e;   16:35e;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55e; 

11:55e;  14:00e;  15:05e;   15:25e;   18:25e
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   e - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL.   607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIąTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport,  Jarek Dąbrowski redaktor techniczny.   
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65, tel./fax 91 392 50 87;  

e-mail: dziennik@domjudy.pl.  Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej.  
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMeD” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MeDeX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Morfeusz - 91 577 66 85

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
ceFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- ce Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych    - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD
Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku 
oprócz świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 
1, 3, 5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwart-
ki, soboty oprócz świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; 
R – kurs do Reska

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

 ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW z Nowogardu do:

SZCZECIN Główny
5:37 (D), 6:33 (1), 7:55, 10:32 (D), 12:28 (2), 15:10 (3), 17:33, 18:35
Pociągi jadące do Szczecina w godz.: 7:55, 15:10 i 18:35,  

    jadą przez Port Lotniczy w Goleniowie

KOŁOBRZEG
7:54 (1), 10:02 (2), 12:33, 14:35 (D), 16:01, 18:37 (3), 21:09

LEGENDA;
D -  w dni robocze (od poniedziałku do piątku)
 1 –  od poniedziałku do soboty
 2 -  w soboty, niedziele i święta
 3 -  oprócz soboty
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Kolektory 
słoneczne

Dotacja45%

Montaż / Serwis • Przygotowanie dokumentacji

www.provsolar.com

e-mail: info@provsolar.com • tel./fax 91 482 40 50
Biuro czynne od 8 - 16

91 443 51 87, 94 721 61 83
59 833 43 12,  698 230 205

www.partnerstal.pl

GARAŻE BLASZANE WIATY 
BRAMY GARAŻOWE

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

REKLAMA
w Dzienniku Nowogardzkim

e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Szanowni Państwo !
 Nareszcie nadeszło lato. Podejrzewam, ze dla większości z Was najbardziej wyczekiwana pora 

roku. To czas większej aktywności ,wyjazdów urlopowych, pracy na działkach, uprawiania spor-
tów letnich itp. a co za tym idzie dużo więcej czasu spędzonego na słońcu. Nie muszę nikogo prze-
konywać o pozytywnych  i niezbędnych do życia skutkach działania słońca, ale niestety nadmier-
na ekspozycja na promienie słoneczne ma również swoją „ciemną stronę”. Zapewne większość z 
Was słyszała lub doświadczyła szkodliwego działania promieniowania ultrafioletowego na  wła-
snej skórze. To samo promieniowanie UVA i UVB może również spowodować przyspieszenie pro-
cesu starzenia się skóry okolic oczu oraz  zwiększenie ryzyka uszkodzeń oczu. Wyniki wielu ba-
dań klinicznych wskazują, że częsta i długotrwała ekspozycja na słońcu jest przyczyną uszkodzeń 
powiek, rogówki i soczewki. Skutkiem nadmiernego promieniowania ultrafioletowego może być 
rozwój zaćmy, uszkodzenie siatkówki, raka skóry wokół powiek i innych chronicznych zaburzeń 
oczu, takich jak skrzydlik lub zmiany rogówki czy spojówki. Dlatego tak samo jak chronimy na-
szą skórę stosując  odpowiednie kremy z filtrami,i tak samo powinniśmy zadbać o ochronę oczu.

Jak chronić oczy przed promieniowaniem ultrafioletowym?
•	 Należy unikać nadmiernej ekspozycji na promieniowanie słoneczne
•	 Nosząc okulary przeciwsłoneczne chroniące nasze oczy przed nadmiarem światła i promienio-

wania ultrafioletowego. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie okulary przeciwsłoneczne 
zapewniają ten sam poziom ochrony przed promieniowaniem UV. Skuteczną ochronę zapew-
niają te okulary, które blokują promienie UVA i UVB. Okulary przeciwsłoneczne, które nie 
spełniają tych wymagań mogą wyrządzić więcej szkód niż brak okularów. Ciemne szkła powo-
dują rozszerzenie źrenic, przez które do wnętrza oka dociera więcej promieni UV uszkadzając 
wewnętrzne tkanki oka.

•	 Stosując dietę bogatą w luteinę, którą zawierają m.in. czerwone i pomarańczowe warzywa i 
owoce. Luteina zabezpiecza delikatne tkanki siatkówki przed szkodliwym działaniem promie-
niowania ultrafioletowego

Warto pamiętać, że okulary przeciwsłoneczne to coś więcej niż modny dodatek do stroju. Decy-
dując się na zakup dobrych jakościowo okularów najlepiej udać się do zakładu optycznego, gdzie 
personel w profesjonalny sposób doradzi i dopasuje w zależności od Państwa potrzeb odpowiedni 
rodzaj soczewek.

OPTOMETRYSTA 
Agnieszka Ejryszew

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

ZAPRASZAMY
na

specjalistyczne 
badanie wzroku

środy i piątki 

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

ZAPRASZAMY
na

specjalistyczne 
badanie wzroku

środy i piątki 

W naszej ofercie znajdziecie Państwo  
soczewki do okularów przeciwsłonecznych:

Barwione – chronią przed silnym światłem;  stopień przyciemnienia i moc 
filtra dobierany jest w zależności od jasności otoczenia i wrażliwości na świa-
tło osoby noszącej okulary.

Polaryzacyjne – redukują refleksy świetlne od jasnych, płaskich powierzch-
ni; idealny wybór zwłaszcza dla kierowców, sportowców, wędkarzy.

Fotochromowe – w zależności od nasłonecznienia przepuszczają światło w 
różnym stopniu /soczewki przyciemniają się i rozjaśniają/. Umożliwiają pra-
widłowe widzenie w warunkach intensywnego, jak i niedostatecznego naświe-
tlenia. Soczewki fotochromowe stosuje się w okularach korekcyjnych.

LETNIA PROMOCJA
okulary przeciwsoneczne SOLANO - 20%
okulary fotochromowe i barwione - 25%

W środy i piątki
zapraszamy na 

specjalistyczne badanie widzenia
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Zawiadamiamy, 
że w Nowogardzie 

rozpoczęła działalność 

Kancelaria 
Radców Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca 
Prawny Radosław Górski oraz 
Radca  Prawny Paweł Iwan. 
Kancelaria mieści się przy 
Pl. Wolności 9, budynek dawnego 
hotelu „Cisy”, pokój nr 8 (parter). 

Telefony do Kancelarii: 
788-802-101, 694-403-733

s. 4s. 3 s. 5

Nie ma 
nic za 

darmo...

Burmistrz 
skąpany

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Czytaj s. 6

Czytaj s. 8

Czytaj s. 6

 „Wyrzucamy” 
śmieci po 
nowemu!

KANCELARIA 
PRAWNA

nawet trudne sprawy

601 949 077

Czytaj s. 3 i 5

NNIIEEPPUUBBLLIICCZZNNAA  SSZZKKOOŁŁAA  
PPOOLLIICCEEAALLNNAA  

ogłasza nabór na kierunki: 

 opiekun medyczny (1 rok) 
 asystent osoby niepełnosprawnej (1 rok) 
 opiekun osoby starszej (2 lata) 
 technik informatyk (2 lata) 
 technik administracji (2 lata) 

 

informacja i zapisy 
Ul. Zielona 11, tel. 91 39 26 691 

www.zielona.mojaszkola.net 
 

Rekultywacja jeziora 
-  znaki zapytania

4 lipca 2013 r.
czwartek od 13 - 14

 udzielane będą bezpłatne porady 
prawne  w redakcji 

ul. Boh. Warszawy 7A

Powiat 
goleniowsko-
nowogardzki

Nie trzeba 
wymieniać 
dokumentów...

„Matury 2013”  
w Nowogardzie

Najlepiej 
w LO-2

Claret 
Gospel 
z Wybrzeża 
Kości 
Słoniowej
w Nowogardzie!
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Kronika Kronika 
policyjnapolicyjna

D OGARDZKI

Nasza  sondaNasza  sonda

ul. 700 Lecia 17a
nad sklepem

„Słowik”

9,99zł

24.06.2013 r. 
Godz. 09.00
Dachowanie pojazdu marki 

Opel Vectra na drodze pomię-
dzy miejscowościami Błotno-
-Golczewo.

25.06.2013 r. 
Godz. 14.00 Ochrona sklepu 

Biedronka na Placu Wolności, 
powiadomiła o ujęciu sprawcy 
kradzieży sklepowej, którym 
okazał się Rafał K. 

Godz. 23.00 Uszkodzenie 
znaku drogowego na ul. 700 
Lecia przez kierującego pojaz-
dem marki Peugeot. 

26.06.2013 r. 
Godz. 11.30 Uszkodzenie sa-

mochodu matki VW Passat na 
parkingu przy sklepie Netto 
przez wykonujący manewr co-
fania pojazd marki Opel Astra. 

Godz. 19.10 Pracownik skle-
pu Lidl powiadomił o ujęciu 
sprawcy kradzieży sklepowej. 
Na miejscu Patrol wylegity-
mował Rafała K., który doko-
nał kradzieży alkoholu. 

27.06.2013 r. 
Godz. 02.30  Włamanie do 

sklepu jubilerskiego przy ul. 
700 Lecia, skąd dokonano kra-
dzieży biżuterii srebrnej. 

Godz. 01.50 Kradzież z wła-
maniem do zbiornika paliwa 
samochodu ciężarowego mar-
ki Skania w miejscowości Woj-
cieszyn. 

Godz. 17.00 W sklepie przy 
ul. Kościelnej, Halina P. doko-
nała kradzieży  odzieży. 

Godz. 19.50 Kolizja drogowa 
w miejscowości Żabowo po-
między pojazdami Mercedes, 
VW Sharan i VW Passat. 

Godz. 21.10 Funkcjonariu-
sze Straży Granicznej wspólnie  
z Policjantami Wydziału Kry-
minalnego KPP w Golenio-
wie na ul. Bankowej dokonali 
zatrzymania Mariusza R. któ-
ry posiadał przy sobie środki 
psychotropowe. 

28.06.2013 r. 
Godz. 09.10 Na ul. Wyszyń-

skiego zatrzymano Mariusza S. 
posiadającego środki psycho-
tropowe.  

Godz. 09.30 Pracownik skle-
pu Biedronka przy ul. War-
szawskiej powiadomił o za-
trzymaniu Zbigniewa G. 
sprawcy kradzieży sklepowej. 

29.06.2013 r. 
Godz. 01.40  Patrol OPI pod-

czas kontroli samochodu mar-
ki VW Golf na ul. 700 Lecia 
ujawnił, że kierujący Krzysz-
tof K. znajduje się w stanie nie-
trzeźwości z wynikiem 2,33 
promila alkoholu w wydycha-
nym powietrzu. 

Godz. 11.20 Kradzież port-
fela z zawartością dokumen-
tów oraz pieniędzy w sklepie 
PEPKO. 

Godz. 23.00 Kradzież tele-
fonu marki Samsung Galaxy 
z torebki pozostawionej przy 
stoliku w restauracji Przystań. 

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

Sprostowanie
W DN z dnia 28 czerwca 2013 roku, w art. nr 49 pt. „Przedsiębiorca z 

Nowogardu kontra ZUS” błędnie została opublikowana informacja doty-
cząca uzyskanych po 40 latach oszczędności: „Dla przykładu w grudniu 
2011 wpłaciłem składkę  w wysokości 597,37 zł. Ta sama kwota wpłaca-
na do banku na konto oprocentowane na 5% pozwoli na uzyskanie po 40 
latach oszczędności na poziomie ponad 71 tys. zł.” - prawidłową kwotą 
uzyskaną po 40 latach oszczędności jest 717 tysięcy złotych. 

Znaleziono klucze
 W dniu 29.06.2013r. nad 

nowogardzkim jeziorem 
znaleziono klucz. Jego cha-
rakterystyczną cechą jest 
wisiorek w postaci pistole-
tu, zrobionego z mosiądzu. 
Klucz jest do odebrania w 
redakcji DN. 

red.   

Nowa ustawa śmieciowa została  wdrożona w życie od poniedziałku. Czy  miesz-
kańcy Nowogardu, którzy zdecydowali się na sortowanie śmieci, dostali nowe 
pojemniki oraz worki na śmieci do sortowania? Czy może natra� li na jakieś 
pierwsze kłopoty w związku ze śmieciową rewolucją? Z takim pytaniem zwróci-
liśmy się do naszych respondentów spotkanych na mieście? 

Marek Piksa – Tak, są już ustawione  pojemniki na podwórzu 
pod moim blokiem. Jak dotąd nie zauważyłem jakichś kłopotów, 
czy większych problemów. Radzę  sobie wraz z mieszkańcami bar-
dzo dobrze w ich posortowaniu. Są trzy pojemniki i każdy ma swo-
je oznaczenie, tzn. co można do nich wrzucać. Wiec teraz, pozostaje 
mi i współmieszkańcom bloku  tylko poprawnie to robić. 

Pan Marek - Niestety jeszcze ani worków, ani pojemników nie 
otrzymałem. Jak na tę chwilę, to swoje śmieci wyrzuciłem jeszcze 
„ po staremu”. Wiem, że wkrótce mają  postawić nowe pojemniki, 
ale jak na razie bardziej się o nich słyszy, niż widzi. Natomiast cen-
nik już dostałem. Segregacja śmieci, to dobry pomysł, ale musi ona 
być odpowiednio wcześniej przygotowana i tak skoordynowana, by 
wszystko było na czas. 

Andrzej Mroziewicz - Jeszcze nie otrzymałem ani worków, ani 
pojemników. W deklaracji napisałem z małżonką, że jednak nie bę-
dziemy segregować śmieci. Ta ustawa, jak dla mnie, jest jedną wiel-
ką niewiadomą, i jak na razie, jest przez nią chyba dużo więcej cha-
osu, niż samego pożytku. Śmieci, więc na razie wyrzucam „po sta-
remu” 

Pan Jan -  Jeszcze nic nie dostałem od nich i tak naprawdę, to nic 
jeszcze nie wiem, jak to będzie. Lecz śmieci będę segregował na pew-
no, jak tylko dostanę te worki i pojemniki. Ale śmieci segregować 
trzeba i będę starał się to robić. 

Adam Aulich - Nasza spółdzielnia mieszkaniowa, a właściwie jej 
mieszkańcy, jeszcze nie dostali worków i pojemników mimo, że de-
klaracje zostały już przez wszystkich wypełnione. Mam taką nadzie-
ję, że te worki i pojemniki już wkrótce pojawią się pod blokiem. Jak 
na razie śmieci wyrzucam „po staremu” - czyli do śmietnika. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 
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Otwarcie mola na nowogardzkim jeziorze.

Burmistrz skąpany!!!
W sobotę 29 czerwca burmistrz miasta Nowogard dokonał uroczystego otwar-
cia mola.

W wydarzeniu wzięło udział 
ok. 100 mieszkańców naszego 
miasta. Jak mówi włodarz gmi-
ny, budowa nowego mola była 
konieczna, również ze względu 
na fakt, że nowogardzkie je-
zioro zostało w ubiegłym roku 
skreślone z turystycznej mapy 
Polski jako kąpielisko, gdyż 
wcześniejszy pomost nie speł-
niał wymogów specjalnej ko-
misji, która status kąpieliska 
nadaje. - Mogliśmy wyremonto-
wać stary pomost, ale z racji, że 
zbudowany był na drewnianych 
palach i w związku z tym jego 
kolejne remonty generowałyby 
dodatkowe koszty, postanowi-
liśmy zbudować nowy. Opra-
cowaniem projektu zajęła się 
grupa, która wcześniej opraco-
wywała plan rewitalizacji mia-
sta i w ramach tego planu, taki 
pomost był już przewidywany. 
- powiedział tuż przed otwar-
ciem Robert Czapla.

Podstawą nowego pomo-
stu są betonowe pale, co, we-
dług burmistrza, ma zapewnić, 
że poza koniecznymi, drobny-
mi naprawami obędzie się bez 
większych remontów w na-
stępnych latach.

Na zakończenie, kiedy to 
burmistrz, jego entourage oraz 
mieszkańcy udali się na „zwie-
dzanie” nowego mola, w pew-
nym momencie Robert Cza-
pla, w pełnym rynsztunku, to 
znaczy w butach i garniturze, 
skoczył do wody. Zdaje się, że 
przez kilkanaście sekund nie-
którzy nie zdawali sobie spra-
wy czy był to wypadek, czy 
swoistego rodzaju pokaz. Spra-
wa wyjaśniła się do końca , gdy 
Robert Czapla wynurzył się z 
jeziora ze skrzynką piwa.

Inwestycja kosztowała 
600.000 tys. zł. 

(ps)

PROMOCJA 
LETNIA

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL 

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport 
Sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

Ogrodzenia,
brukarstwo, 

ogrody, trawniki
www.trawnikizrolki.com.pl

tel. 669 342 893Kąpielisko strzeżone nie obejmuje części plaży z molem 

No, to przecinamy... 

Nasz komentarz 
Molo, jak wszystko co nowe robi dobre wrażenie. Ale już jeszcze 

przed jego oddaniem pojawiły się rożne wątpliwości. Po pierwsze, wy-
soki koszt, który wydaje się być szczególnie rażący w odniesieniu do 
funkcjonalności i potrzeb miasta (np. obok czekają puste sale nowe-
go szpitala na około właśnie 600 tys., aby mogli z nich korzystać pa-
cjenci). Na większości swojej długości molo spełnia głównie funkcje 
trotuaru spacerowego. Przestrzeń wodna, która jest zamknięta przez 
molo, nie jest bowiem miejscem, gdzie można się kąpać. Świadczy o 
tym chociażby znak, który informuje, że strzeżone kąpielisko rozcią-
ga się na lewo od mola patrząc w kierunku jeziora (zdjęcie wyżej), ale 
także struktura dna (muł) i brzegu w mini lagunie zamkniętej mo-
lem, uniemożliwia kąpiele. Czy jeśli już molo miało być tak długie 
i w związku z tym tyle kosztować (w sumie po trzech bokach ponad 
100 metrów), nie należałoby go skierować w stronę plaży strzeżonej 
- pyta wielu naszych rozmówców. Oferta przetargowa nie zawierała 
też szczególnych wymagań dotyczących jakości  gatunku drzewa za-
stosowanego do budowy. Wszystko wskazuje na to, że wykonano go 
więc z drewna pospolitego, które nie wiadomo jak długo zniesie dość 
trudne warunki w jakich jest tutaj nad wodą eksploatowane. Tak jak 
wiele nie do końca przemyślanych posunięć, wyglądało też otwarcie – 
piwo na plaży jest nie tylko niezgodne z postanowieniami wiszącego 
u wejścia regulaminu (zdjęcie ), ale też nie do końca przystoi władzy, 
aby publicznie wobec dzieci i młodzieży z nim się obnosić, już lepiej 
było wyciągnąć jakiś „zatopiony” kajaczek na wyposażenie plaży. W 
poniedziałek o godzinie 12:00, na plaży i na molo nie było ani jednej 
osoby, poza spacerującym, aby napisać te słowa i bezrobotnie siedzą-
cym w gotowości ratowniku.

ms

Wejście na molo

Zenon Górczewski, lat: 77, zmarł: 27.06.2013r, pogrzeb odbył się: 29.06.2013r, na cmentarzu w Nowogardzie.
Cecylia Kuźma, lat: 80, zmarła: 27.06.2013r, pogrzeb odbył się: 29.06.2013r, na cmentarzu w Jenikowie.
Genowefa Kozakiewicz, lat: 67, zmarła: 29.06.2013r, pogrzeb odbył się: 01.07.2013r,  na cmentarzu w Jenikowie.
Maria Ulicka, lat: 88, zmarła: 29.06.2013r, pogrzeb odbędzie się: 02.07.2013r, o godz. 11:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Jadwiga Marcinkiewicz, lat: 63, zmarła: 30.06.2013r, pogrzeb odbędzie się: 03.07.2013r, o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Regina Bejma, lat: 91, zmarła: 30.06.2013r, pogrzeb odbędzie się: 03.07.2013r, o godz. 15:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

 W TYCH DNIACH ODESZLI DO WIECZNOŚCI 
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Najpierw telewizory, teraz gitary... kolejna dotacja dla ZK

Nie ma nic za darmo...
Zakład Karny nie może narzekać na brak „hojności” ze strony nowogardzkich władz. Po raz kolejny jednostka dostała prezent w posta-
ci 10 tysięcy złotych w formie dotacji z budżetu miasta. Wymiana towaru w naturze trwa w najlepsze. Więźniowie ścierają odciski, wy-
konując najgorsze prace na terenie miasta, gmina w podzięce kupuje im telewizory i instrumenty muzyczne, co by się nikomu za kra-
tami nie nudziło. Nie wszystkim jednak taka współpraca się podoba. 

W przeciągu ostatnich trzech 
latach miasto trzy razy przezna-
czało pieniądze z budżetu na 
rzecz Zakładu Karnego. Pierw-
szy raz w 2010 roku, kiedy za 
4,5 tys. zł kupiono 2 nowocze-
sne telewizory LCD. Jeden, jak 
się później okazało, powieszo-
no w sali konferencyjnej, gdzie 
ostatnio wicemister sprawiedli-
wości mógł obejrzeć prezentację 
multimedialną o nowogardzkim 
więzieniu. W następnym roku 
ZK otrzymał sprzęt ratujący ży-
cie za prawie 10 tys. zł. Podczas 
ostatniej sesji, burmistrz znów 
zwrócił się do rady miasta, by ta 
przyjęła uchwałę w sprawie ko-
lejnej dotacji dla więzienia. Tym 
razem chodziło o pieniądze na 
zakup sprzętu „służącemu od-
działywaniu o charakterze reso-
cjalizacyjnym”. Co kryje się pod 
tym stwierdzeniem? „Środki, o 
których mowa zostaną przezna-
czone na doposażenie świetlic od-
działowych w sprzęt służący za-
jęciom kulturalno-oświatowym, 
w tym na wyposażenie zespołu 
muzycznego (m.in. zakup gita-
ry – dop. red.) funkcjonującego 
w tutejszej jednostce w ramach 
„Koła muzycznego” - wyjaśnia 
we wniosku o przyznanie do�-
nansowania, adresowanym do 
burmistrza Nowogardu, płk Je-
rzy Dudzik, dyrektor więzienia. 

Dyrektor napisał. Pracowni-
cy burmistrza przygotowali sto-
sowną uchwałę. Tą, przysłowio-
wym rzutem na taśmę, dołączo-
no do porządku obrad ostatniej, 
nadzwyczajnej sesji Rady Miej-

skiej (13 czerwca 2013). Zanim 
jednak odbyło się głosowanie, 
między kilkoma radnymi doszło 
do ostrej wymiany zdań.  - Oso-
biście nie wierzę w resocjalizację 
ludzi poprzez pracę. A już w ogó-
le jestem przeciwny, aby miesz-
kańcy dopłacali do wygód dla 
więźniów. Dzieci na wsi nie mają 
na koszulkę i buty do gry w piłkę, 
a my łatwą ręką mamy wydać 10 
tys. zł na udogodnienia dla ska-
zanych.

Wywołany do tablicy poczuł 
się radny Jacek Ra�ński (SLD), 
na co dzień pracownik ZK w 
Nowogardzie. - Przykro mi, pa-
nie radny Nieradka, że pan nie 
wierzy w resocjalizację. Nawet je-
śli jedną osobę ze 100 uda się zre-
socjalizować, uznam to za sukces. 
A prace wykonywane przez osa-
dzonych na rzecz gminy Nowo-
gard, to około 1 milion złotych na 
okrągło. I wykonują to nieodpłat-
nie  – wyliczył radny.  

Dyskusja rozgorzała na dobre, 
gdy dołączyli do niej inni radni. 

- Jako członek komisji �nanso-
wej chciałbym zauważyć, że doto-
wanie ZK nie jest zadaniem wła-
snym gminy, zgodnie z ustawą o 
samorządzie. Zastanówmy się ile 
jest potrzeb, które w ramach usta-
wowego obowiązku mogłaby zro-
bić w to miejsce gmina – mówił 
radny Rafał Szpilkowski. 

Wtórował mu klubowy kolega 
Michał Wiatr. - Jak mantrę po-
wtarza się, że więźniowie pracu-
ją bezpłatnie. Gdy pojawiają się 
takie uchwały mam jednak spore 
wątpliwości, czy tak jest. Ponadto 

uważam, że gmina ma ważniej-
sze potrzeby. Pieniądze te można 
wydać na niezrealizowane wnio-
ski złożone do tegorocznego bu-
dżetu np. dotację do funkcjono-
wania powstającej przy para�i 
pw. św. R. Kalinowskiego świetli-
cy środowiskowej – mówił Wiatr. 

Tomasz Szafran, szef klubu 
Wspólny Nowogard, zwrócił też 
uwagę na sposób procedowa-
nia nad poprawkami do budże-
tu. - Znów dostajemy uchwałę w 
ostatniej chwili. I to jeszcze nie 
przygotowaną, bez uzasadnie-
nia. Nie daje nam się w ten spo-
sób czasu na dyskusję wewnątrz 
klubu, ani własne przemyślenia 
w tym temacie – mówił Szafran. 

Tu przepraszać zaczął skarb-
nik gminy, Marcin Marchwe-
ka. Przyznał, że nie przygotował 
prawidłowo projektu uchwały. 
Radni przeprosin nie przyjęli. 
Tomasz Szafran stwierdził, że je-
śli takie sytuacje się będą zdarza-
ły, skieruje skargę do Wojewody.

Dyskusję zamknął, w typo-

wym dla siebie stylu, Mieczy-
sław Laskowski. 

- Uważam, że skazani wykonu-
ją potrzebną pracę, ale już co do 
samej uchwały w sprawie dotacji 
dla ZK,  mam mieszane uczucia, 
mimo, że jak mówią moi młod-
si koledzy, należę do tzw. beto-
nu. Pewnie tak jest, chociażby z 
racji mojego wieku. A ten beton, 
to znaczy ja powiem tak: skazany 
to ma mieć karę, a nie nagrodę - 
orzekł wiceprzewodniczący RM. 

Zanim rada miejska przystąpi-
ła do głosowania, klub WN zło-
żył po krótkiej przerwie wnio-
sek. Zaproponowali, by sumę 10 
tys. zł dotacji dla ZK, rozbić na 5 
zadań po 2 tys  zł każdy i prze-
znaczyć te pieniądze m.in. na 
funkcjonowanie świetlicy śro-
dowiskowej powstającej przy 
para�i pw. św. R. Kalinowskie-
go i zakup farb niezbędnych do 
odświeżenia elewacji budynku 
szkoły w Długołęce. 

W związku ze złożeniem 
wniosku przez WN, o kolej-

ną przerwę poprosił tym razem 
radny Marcin Wolny (SLD). Po 
niej odbyło się głosowanie nad 
wnioskiem WN. Pomysł rad-
nych opozycji został odrzucony 
głosami koalicji. Poprawki nie 
zostały uwzględnione. Przystą-
piono do głosowania nad sporną 
uchwałą. Wynik: 11 za, przeciw 
6. Dotacja dla ZK została przy-
znana. 

Na zakończenie Stanisław Sa-
niuk złożył oświadczenie w 
imieniu radnych koalicji. 

- Ponieważ widzimy pilną po-
trzebę odmalowania szkoły w 
Długołęce, zobowiązujemy się do 
zobowiązania burmistrza miasta 
do wykonania tego działania w 
okresie wakacyjnym – oznajmił 
Saniuk. 

Zobowiązanie złożył też A. 
Bielida. Zapewnił radę, że żadna 
uchwała bez uzasadnienia i ter-
minu statutowego nie zostanie 
więcej wprowadzona pod obra-
dy sesji. 

Współpraca między władzami 
miasta i dyrekcją ZK będzie za-
tem kwitła nadal.         Ci pierwsi, 
załatwiają rękoma osadzonych 
wstydliwe dla miasta sprawy, ka-
żąc i tak już ukaranym wybie-
rać z jeziora glony. Dla tych dru-
gich, umowa z gminą, to szan-
sa na poprawę wizerunku ZK 
wśród społeczeństwa i „zapunk-
towania” u swoich przełożonych. 
I żadnej ze stron, przynajmniej 
do czasu wyborów, tej przyjaźni 
zrywać się nie opłaci...

Marcin Simiński 

„Matury 2013”  w Nowogardzie

Najlepiej w LO-2
 W ubiegły piątek  dla tegorocznych maturzystów  skończył się  stres  związany z oczekiwaniem 
na wyniki  egzaminów dojrzałości -  ogłoszono bowiem, kto i  ile punktów otrzymał z  matu-
ralnych  egzaminów pisemnych sprawdzanych centralnie przez OKE. 

Niżej podajemy zbiorcze zestawienie rezultatów 
matur w trzech nowogardzkich dziennych szkołach 
średnich.  Jak to stało się już normą, od kilku lat naj-
lepsze wyniki osiągnęło Liceum Ogólnokształcą-
ce nr 2,  gdzie dyrektorem jest pan Leszek Becela. 
W najbliższych wydaniach DN postaramy się tak-
że przeanalizować  średnie oceny punktowe uzy-
skane przez uczniów  naszych szkół z  poszczegól-
nych  przedmiotów i komentarz do nich  wygłoszo-
ny przez dyrektorów szkół. 

I Liceum Ogólnokształcące w Nowogardzie, ul. 
Woj. Polskiego 

78 – absolwentów ukończyło szkołę
66 – osób przystąpiło do egzaminu dojrzałości
59 -  osób  w ogóle zdało maturę  
W tym :
59 – osób zdało j. polski 
1 – osoba ma poprawkę z j. angielskiego
5 – osób ma poprawkę z matematyki
1 – osoba  nie zdała matury w ogóle

II Liceum Ogólnokształcące w Nowogardzie, ul 
Boh. Warszawy

79 – absolwentów ukończyło szkołę
79 – osób przystąpiło do egzaminu dojrzałości
79 -  osób  w ogóle zdało maturę  
W tym:
1 – osoba ma poprawkę z j. niemieckiego
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie, 

ul. Poniatowskiego
131 – absolwentów ukończyło szkołę
79 – osób przystąpiło do egzaminu dojrzałości
46 -  osób  w ogóle zdało maturę 
W tym:
21 – osób ma prawo do egzaminu poprawkowego:
5 – osób z j. polskiego
15 – osób z matematyki
1 – osoba z j. angielskiego
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Rekultywacja jeziora -  znaki zapytania
18 czerwca ukazało się ogłoszenie gminy  o przetargu na wykonanie zadania polegającego na  przeprowadzeniu rekultywacji 
nowogardzkiego jeziora z użyciem wskazanej w zamówieniu  technologii która miałaby zapobiegać zarastaniu jeziora glonami poprzez 
doprowadzenie  do uzyskania równowagi biochemicznej akwenu. Wybrana metoda budzi jednak wątpliwości niektórych specjalistów.

18 czerwca ukazało się ogło-
szenie gminy  o przetargu na 
wykonanie zadania polegające-
go na  przeprowadzeniu rekul-
tywacji nowogardzkiego jeziora 
z użyciem wskazanej w zamó-
wieniu  technologii, która miała-
by zapobiegać zarastaniu jezio-
ra glonami poprzez doprowa-
dzenie  do uzyskania równowagi 
biochemicznej akwenu. Wybra-
na metoda budzi jednak wątpli-
wości niektórych specjalistów.

Przypomnijmy, że w poprzed-
nich latach czytelnicy DN na 
naszych łamach  wielokrotnie 
zwracali uwagę na problem  in-
tensywnego porastania w nie-
których okresach naszego je-
ziora glonami. Zmniejszały  one 
nie tylko właściwe  dotlenienie 
wód niezbędne dla  warunków  
do życia dla rybostanu, ale tak-
że utrudniały korzystanie z je-
ziora do innych celów, w tym 
korzystanie z kąpieliska. Wła-
dze gminy w ubiegłym roku za-

powiedziały dokonanie rekulty-
wacji jeziora  przy zastosowa-
niu napędzanego energią wiatru 
tzw. aeratora  pulwersacyjnego, 
za pomocą którego dozowano 
by do toni wodnej odpowied-
nie związki chemiczne, mające 
przywrócić równowagę bioche-
miczną w zbiorniku. Ogłoszo-
ny 18 czerwca przetarg dotyczy 
wyłonienia wykonawcy na reali-
zację tego zdania.; W określeniu 
przedmiotu zamówienia czyta-
my m.in.

„dostarczenie, usytuowanie 
i uruchomienie stacjonarnego 
aeratora pulweryzacyjnego z na-
pędem wietrznym, wyposażone-
go w system samoczynnego dozo-
wania preparatów żelaza.  W ra-
mach tego zadania, Wykonawca  
dostarczy, zamontuje i uruchomi 
jeden aerator pulweryzacyjny z 
napędem wietrznym wyposażo-
ny w system dozujący koagulant 
PIX w ilości 25 kg miesięcznie, 
celem wspomagania rekultywa-

cji poprzez inaktywację fosforu. 
Aerator musi być usytuowany w 
głęboczku jeziora i działać w spo-
sób ciągły. Aerator musi być za-
silany energią wiatru; ...przepro-
wadzenie biomanipulacji, pole-
gającej na zarybieniu jeziora na-
rybkiem szczupaka, sandacza i 
suma w ilości średnio 1 tys. sztuk 
na 1 hektar; …prowadzenie mo-
nitoringu stanu biologicznego i �-
zyko-chemicznego wód i osadów 
dennych w celu określenia sku-
teczności wykonywanych zabie-
gów” 

Okazuje się jednak, że wybra-
na przez urzędników miejskich 
metoda,  a także  sposób okre-
ślenia zadania przetargowego, 
budzi wątpliwości niektórych 
specjalistów.  Jeden z nich  prof. 
dr hab. Jacek Kubiak  kierownik  
Zakładu Hydrochemii i Biolo-
gicznych Zasobów Wód ZUT 
Szczecin, skierował  nawet  24 
czerwca w tej sprawie   pismo do 
burmistrza, przesyłając je jedno-

cześnie do wiadomości DN. Oto 
jego treść:

Panie Burmistrzu miałem oka-
zję zapoznać się z treścią prze-
targu na rekultywację jeziora 
Nowogardzkiego. Bardzo popie-
ram inicjatywę rekultywacji je-
ziora Nowogardzkiego, jednakże 
metoda  przyjęta i zaproponowa-
na w przetargu jest nieskuteczna 
a jednocześnie skierowana jest do 
jednego tylko oferenta.

1. Aeratory pulweryzacyjne nie 
gwarantują pozytywnego efek-
tu w rekultywacji jezior; nie ma 
żadnych danych (publikacji) o 
skuteczności tej metody proszę 
pytać np. tam gdzie ją zastosowa-
no: Chociwel, Resko k. Połczyna, 
j. Głębokie w Szczecinie

2. Aeratory działają tylko okre-
sowo; gdy jest wiatr, nie działa-
ją w zimie przy zamarzniętej po-
wierzchni jeziora, a wtedy są naj-
bardziej krytyczne warunki śro-
dowiskowe w jeziorze

3. Skuteczną jest metoda rekul-

tywacji z zastosowaniem koagu-
lantów (PIX, PAX) ale do ich roz-
prowadzania w toni wodnej nie 
jest potrzebny pulweryzator, jest 
on zbędnym wydatkiem - kilkaset 
tysięcy zł (z pozytywnymi efekta-
mi robi to Uniwersytet Warmiń-
sko-Mazurski w Olsztynie)

4. Zaproponowany termin za-
kończenia rekultywacji - w listo-
padzie br. - nie pozwoli na ocenę 
skuteczności rekultywacji np. oce-
ny zmian w strukturze ichtiofau-
ny

5. Czy nie lepiej byłoby zapro-
ponować przetarg na rekultywa-
cję jeziora, ale bez ograniczenia 
co do zastosowanej metody, wte-
dy oferent musiałby „pochwalić 
się” również efektami przepro-
wadzonych rekultywacji, podać 
kosztorys itp.

z poważaniem 
prof. dr hab. Jacek Kubiak

Zakład Hydrochemii 
i Biologicznych Zasobów Wód 

ZUT Szczecin

Zakończenie starszaków w Przedszkolu nr 1 
„Niezapominajce”

Nadszedł czas pożegnania 
W dniu 21 czerwca (piątek) przedszkole nr 1, po raz kolejny żegnało dzieci 6-let-
nie, które po wakacjach będą już uczniami. Uroczystość ta, długo zostanie w pa-
mięci wychowawców, gdyż przez 4 lata wszyscy bardzo zżyli się ze sobą i nikt nie 
krył więc łez wzruszenia. 

Podczas pożegnania, dzie-
ci zaprezentowały piękny wy-
stęp artystyczny połączony z 
przedstawieniem teatralnym 
pt. „Kopciuszek” . Kulmina-
cyjnym punktem było zatań-
czenie poloneza, jak to na bal 
przystało. Na zakończenie 
pani dyrektor podziękowała 
wszystkim rodzicom za współ-
pracę, a dzieciom życzyła uda-

nych wakacji. Będąc wycho-
wawcą przez 4 lata, pani Ma-
rzena Wiśniewska nie kryła 
swojego wzruszenia i żalu, że 
czas się rozstać, lecz taka jest 
kolej rzeczy i trzeba iść dalej. 
Mam nadzieję, że nasi absol-
wenci odwiedzą nas, by podzie-
lić się wrażeniami z pobytu w 
szkole – przed którą muszą sta-
wić czoła… Jeszcze raz dzięku-

ję wszystkim rodzicom za wspa-
niałą współpracę przez te lata, 
a dzieciom życzę tego, aby za-
wsze były szczęśliwe i spełnione. 
- mówi wychowawczyni grupy 
Marzena Wiśniewska. Na pa-
miątkę dzieci otrzymały dy-
plomy ukończenia przedszko-
la, tablo i książki.

Opr.: KR

Kosiński pisze – 
burmistrz milczy...

Otrzymaliśmy kolejny list otwarty byłego radnego Krzyszto-
fa Kosińskiego. Tym razem do listu załączono zdjęcie ilustrujące 
poruszony przez doktora Kosińskiego problem.

Szanowny Panie Burmistrzu!
Uprzejmie proszę o odpowiedź, kiedy podejmie Pan działanie 

w sprawie zalewanej po każdych opadach ulicy Stolarskiej przy 
dojściu do ul. Warszawskiej.

Kiedy wyremontowana zostanie ulica Zielona, po której muszą 
przedzierać się dzieci szkolne i przedszkolne w drodze na zajęcia. 
Droga przypomina ser szwajcarski, a w okresie opadów stanowi 
tor przeszkód, jak na poligonie „marines”.

Czy problemem jest na ul. Jana Pawła zainstalowanie luster po-
kazujących przejazd z ulicy Bohaterów Warszawy. Parkujące sa-
mochody przy tej ulicy utrudniają widoczność wyjeżdżającym z 
ulicy Jana Pawła, Gry�tów i Światowida.

W imieniu mieszkańców ulicy Warszawskiej oraz w trosce o 
nasz największy zabytek, kościół Wniebowzięcia NMP, proszę  
o wystąpienie do powiatu o postawienie znaku ograniczającego 
prędkość do 40 km na godzinę, dla samochodów powyżej 3,5 t.

W takcie przejazdu wielotonowego pojazdu budynki i kościół 
drżą, jak w czasie trzęsienia ziemi. 

Z poważaniem Krzysztof Kosiński
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Powiat goleniowsko-nowogardzki

Nie trzeba wymieniać dokumentów...
Z początkiem czerwca  w ramach prac komisji Rady Miejskiej rozpoczęliśmy proces przygotowania wniosku do prezesa rady ministrów 
dotyczący zmiany nazwy powiatu z goleniowskiego na goleniowsko-nowogardzki. W związku z tym odbywamy też  szereg rozmów 
konsultacyjnych  w kraju aby skorzystać z doświadczeń innych celem pomyślnego  zakończenia tego procesu. Jako, że taką procedurę 
niedawno przeprowadził Wałbrzych, tym samym stał się on dla nas celem kilku ważnych pytań dotyczących zmian administracyjnych.

Wałbrzych przed rokiem 
skutecznie zakończył swoje 
długie bo blisko dziesięciolet-
nie starania o wyodrębnienie 
miasta od powiatu ziemskie-
go, stając się tym samym po-
wiatem grodzkim. Formalnie 
jest to utworzenie nowego po-
wiatu zaś sama procedura wy-
gląda identycznie jak w przy-
padku zmiany nazwy powiatu, 
o którą  wnioskujemy, dlatego 
ich doświadczenia i wiedza są 
dla nas bardzo istotne. W roz-
mowie, którą odbyliśmy z Pa-
nią Anna Żabską, asystentem 
prezydenta i osobą odpowie-
dzialną za tę zmianę w Wał-
brzychu, poruszyliśmy tema-
ty związane z kosztami zmia-
ny, akcją informacyjną, jaką 

prowadził urząd, konsultacja-
mi społecznymi i zaangażowa-
niem władz samorządowych w 
przekonaniu  ministerstwa do 
tej decyzji. 

W Wałbrzychu wniosko-
dawcą zmiany był tak jak w 
przypadku Nowogardu samo-
rząd miejski Wałbrzycha. Je-
śli chodzi o koszty to miesz-
kańcy nie musieli wymieniać 
żadnych dokumentów wyda-
wanych dotychczas przez sta-
rostwo ( między innymi pra-
wo jazdy, dowodów rejestra-
cyjnych i innych) - tak też bę-
dzie w naszym przypadku. Zaś  
koszty, jakie poniósł urząd 
związane były  z przenosina-
mi administracji, ale tu dys-
ponowano odpowiednią bazą 
lokalową - w naszej koncep-
cji problem ten też łatwo roz-
wiązać. U nich wystąpiło też 
zagadnienie  przejęcia  zadłu-
żenia dotychczas istniejące-
go powiatu ziemskiego, który 
spadło na obecny grodzki.  Ale 
jak mówią w Wałbrzychu i tak 
jest  ono nieporównywalne z 
tym co tracili w wyniku braku 
tego statusu. Miasto prowadzi-

ło także politykę informacyjną 
dotyczącą zmiany statusu za-
równo na portalach społeczno-
ściowych jak i poprzez rozmo-
wy z mieszkańcami. Stworzo-
no też specjalne centrum in-
formacji w urzędzie miejskim.  
Zmianie towarzyszyło spore 
poparcie społeczne, konsulta-
cje odbyły się w kilku dzielni-
cach Wałbrzycha - przeprowa-
dził je urząd miejski. Trudniej 
było  w pozostałych gminach 
powiatu,  ale tu pomagał wo-
jewoda dolnośląski. W projekt 
zaangażowane było całe śro-
dowisko samorządowe, jed-
nak kluczowe znaczenie ode-
grał prezydent Wałbrzycha, 
który postawił sobie za cel do-
konanie tej zmiany. Prezydent 
argumentował zmianę przede 
wszystkim możliwością lep-
szego, sprawniejszego zarzą-
dzania i szerszymi  możliwo-
ściami pozyskiwania funduszy 
zewnętrznych co wpłynie zna-
cząco na rozwój ośrodka.  Po 
pół roku istnienia  do 1 stycz-
nia 2013 roku nowo utworzo-
nego powiatu mieszkańcy nie 
wnoszą uwag co do funkcjo-

nowania w nowym systemie- 
większość urzędów została już 
zlokalizowana w nowym miej-
scu pozostałe z czasem zostaną 
przeniesione.  

Dziś widać, iż to miasto od-
żywa a miejscowi samorzą-
dowcy słusznie domagali się 
nowego statusu. Jeśli pójdzie-
my ich śladem i uda nam się 
zmienić nazwę powiatu, tak-
że zyskamy - co do tego nie 
ma wątpliwości. Ten artykuł 
powinien też uspokoić poje-
dynczych mieszkańców zada-
jących pytania co do kosztów 
zmiany zwłaszcza jeśli cho-
dzi o wymianę dokumentów 
wydawanych przez starostwo, 
tych nie poniesiemy.  Zmia-
na nazwy ułatwi nam pozy-
skiwanie funduszy zewnętrz-
nych bo tu nasza gmina bory-
ka się z problemami i na dzi-
siaj brak sukcesów. Świadczy o 
tym między innymi inwesty-
cja budowy szpitala, na którą 
nie otrzymaliśmy ani złotów-
ki ze środków zewnętrznych 
tylko dlatego, iż szpital jest w  
Nowogardzie i nie ma statu-
su powiatowego. Nie otrzyma-

my ich zapewne także na wy-
posażenie nowej części szpita-
la. W naszym wniosku mamy 
zamiar uwzględnić także nale-
żący obecnie do starostwa bu-
dynek dawnego hotelu tak by 
zagospodarować go pod przy-
szłe urzędy. Powierzchnia bu-
dynku sprawia, iż większość 
spraw będzie można załatwić 
w jednym miejscu. Powiat nie 
skoncentrowany tak na swo-
jej siedzibie poprzez natural-
ne rozczłonkowanie jego urzę-
dów da nam szanse rozwojo-
we, z którymi z powodzeniem 
zaczniemy gonić silne ośrod-
ki miejskie województwa ta-
kie jak Goleniów czy Gry�no a 
nie zmierzać w kierunku gmi-
ny wiejskiej. W naszym przy-
padku możemy przeprowadzić 
zmianę szybciej niż w innych 
częściach kraju, na to liczy-
my bo Nowogard nie może już 
dłużej czekać. 

Paweł Słomski 
Stowarzyszenie na rzecz powiatu 

goleniowsko-nowogardzkiego 
Partnerstwo i Rozwój, członek 

Komisji Rady ze strony społecznej

Powiat  
goleniowsko-
nowogardzki

SP nr 3 w Nowogardzie

Wakacji nadszedł czas!
Dnia 28 czerwca 2013 roku, o godz.09:00 w Szkole Podstawowej nr 3 w Nowogardzie, odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolne-
go 2012/2013, wśród zaproszonych gości  byli  m.in.  wiceburmistrz Nowogardu, Damian Simiński i nasza  paraolimpijka Ewa Durska

Część o�cjalną uroczystości 
zakończenia roku rozpoczęto 
od odegrania hymnu i wpro-
wadzenia oraz zamiany pocztu 
sztandarowego szkoły. Następ-
nie krótkie  przemówienia  wy-
głosili  vice burmistrz Nowo-
gardu Damian Simiński oraz 
dyrektor szkoły Piotr Kazuba 

- „Moi drodzy uczniowie!  Po 
długim i wyczerpującym roku 
szkolnym oraz wytężonej pra-
cy, w której było wiele spraw-
dzianów i klasówek nadszedł 
dla was czas upragnionych wa-
kacji, Rozpoczynają się on bar-
dzo pogodną aurą, wszyscy wi-
dzimy dzisiaj  to  piękne słońce. 
Mam nadzieję, że wakacje będą 
dla was radosne ,  pełne słoń-

ca a także bardzo potrzebnego 
dla Was odpoczynku. Kończąc - 
już za chwile otrzymacie świa-

dectwa i nagrody. Wiele z tych 
świadectw będzie z czerwonym 
paskiem i wyróżnieniem. Dlate-

go bardzo serdecznie Wam gra-
tulują wraz z całym gronem pe-
dagogicznym szkoły z osiągnię-

tych wyników i cóż- życzę już 
tylko z całego serca radosnych, 
słonecznych i bezpiecznych wa-
kacji” - powiedział  i dyr. szko-
ły Piotr Kazuba 

Po przemówieniach przy-
szedł czas na wręczanie świa-
dectw i wyróżnień. Dyrektor 
wraz z opiekunami klas wrę-
czał nagrody książkowe wy-
czytanym uczniom z poszcze-
gólnych klas. Na koniec uro-
czystości wszyscy zrobili sobie 
pamiątkowe zdjęcia. Spotkanie 
upłynęło w bardzo radosnej at-
mosferze. 

Redakcja DN naturalnie  
przyłącza się do życzeń, uda-
nego, a przede wszystkim 
bezpiecznego wypoczynku. 

Jarek Bzowy 
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Z wielkim żalem przyjęliśmy  
wiadomość o śmierci koleżanki

śp. Reginy Bejma
wieloletniej zasłużonej działaczki ruchu ludowego. 

Wyrazy szczerego żalu i współczucia Rodzinie
składa 

Zarząd Miejsko-Gminny 
Polskiego Stronnictwa Ludowego w Nowogardzie

Zaproszenie na Festyn  
rekreacyjno-sportowy w Wyszomierzu
Prezes Wiejskich Klubów Sportowych, Wyszomierz - Andrzej 

Kania, zaprasza serdecznie na letni festyn rekreacyjno-sportowy, 
który odbędzie się w niedzielę (7 lipca) o godzinie 10:00.              

W programie m.in. turniej piłki nożnej oraz siatkowej i liczne 
konkurencje sprawnościowe dla dzieci. Wszystkich serdecznie 
zapraszamy !!!

Start, niedziela, 7 lipca, godz. 10:00, Wyszomierz.

 „Wyrzucamy” śmieci po nowemu! 

Od wczoraj  segregują śmieci..., jeśli mają pojemniki? 
Gospodarka odpadami  według nowych zasad już obowiązuje. Od wczoraj tj. 01.07.2013 weszły w życie w pełnym zakresie  nowe przepisy. 

 Za nasze odpady odpowie-
dzialność przejęła gmina. Na 
podstawie deklaracji składa-
nych przez przedstawicieli 
spółdzielni, zarządców nieru-
chomości czy właścicieli do-
mów, wiadomo jak dużo śmie-
ci i kto będzie je segregował, a 
kto nie. Mieszkańcy sami de-
klarowali, czy zamierzają od-
pady segregować, czy nie. W 
piątek w godzinach popołu-

dniowych pracownicy ZUK 
Nowogard rozpoczęli akcję 
rozwożenia nowych pojem-
ników i worków do segregacji 
śmieci na terenie Nowogardu 
i wiosek do tych którzy zade-
klarowali selektywną zbiórkę 
odpadów.  Również na tere-
nie gminy Osina wyłoniony w 
przetargu wykonawca odbio-
ru śmieci PGK Goleniów  do-
starcza sukcesywnie pojemniki 

do odbioru selektywnego od-
padów.

Mimo, że ZUK Nowogard, 
który nie wygrał przetargu za-
brał nam niespodziewanie po-
jemniki już  kilka dni przed 1 
lipca  to dzięki zaangażowaniu 
nowego wykonawcy odbioru 
śmieci udało się w pełni opano-
wać sytuację – informują nas w 
UG  Osina

 Przypomnijmy aktualnie   

obowiązujący  w gminie No-
wogard cennik, który ustala 
następujące miesięczne stawki 
opłat:

- od jednoosobowych gospo-
darstw domowych  - 24 zł,

- od małych gospodarstw 
domowych - 35 zł.

- od średnich gospodarstw 
domowych - 53 zł,

- od dużych gospodarstw do-
mowych - 65 zł.

W przypadku gdy odpady są 
zbierane i odprowadzane se-
lektywnie:

- od jednoosobowych gospo-
darstw domowych - 17 zł,

- od małych gospodarstw 
domowych - 25,65 zł,

- od średnich gospodarstw 
domowych - 38,95 zł,

- od dużych gospodarstw do-
mowych - 47,50 zł.

Warto przypomnieć, że 
właścicielom gospodarstw 
jednoosobowych przedłużo-
no czas złożenia stosownych 
deklaracji do dnia 30 wrze-
śnia 2013 roku.

opr. Jarek Bzowy 

W Przedszkolu nr 3 i Wierzbięcinie bez zmian

Konkursy na dyrektora
W czwartek (27 czerwca) odbyły się konkursy na dyrektora Publicznego Przedszko-
la nr 3 w Nowogardzie oraz dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie. W oby-
dwu placówkach w wyniku rozstrzygnięć konkursu dyrektorzy pozostaną bez zmian.

Zarówno w konkursie na dy-
rektora SP w Wierzbięcinie, jak 
i dyrektora Publicznego Przed-
szkola nr 3 w Nowogardzie, zo-
stały złożone oferty tylko obec-
nych dyrektorów. Komisję Kon-
kursową, która dokonała wy-
boru, powołał burmistrz No-
wogardu. Konkurs na dyrek-
torów tych placówek nie przy-

niósł zmian. Ewa Wróbel po-
nownie została dyrektorem 
Publicznego Przedszkola nr 3 
w Nowogardzie, natomiast Jó-
zef Korkosz wciąż będzie spra-
wował funkcję dyrektora Szko-
ły Podstawowej w Wierzbięci-
nie. Przypomnijmy, że począt-
kowym terminem konkursów 
był 26 kwietnia, wówczas roz-

strzygnięto jedynie obsadę sta-
nowiska dyrektora Szkoły Pod-
stawowej nr 4 w Nowogardzie. 
Magdalenę Zarębską – Kuleszę, 
na tym stanowisku zastąpiła Be-
ata Kuligowska. Pozostałe dwa 
konkursy nie zostały rozstrzy-
gnięte z powodów formalnych, 
a nowy termin został ustalony 
właśnie na 27 czerwca.           KR

Re�eksje na dziennikowe tematy 
Pani Halina Saja podzieliła się z nami swoimi re-

�eksjami i uwagami dotyczącymi  niektórych spraw 
opisywanych ostatnio przez DN. Publikujemy spo-
strzeżenia naszej stałej czytelniczki, dziękując jej jed-
nocześnie za obywatelskie  zaangażowanie.   

„Place Zabaw – zamiast…”
Budując place zabaw, zapomina się o potrzebach 

dzieci starszych – szczególnie chłopców 10-14 letnich. 
Poznałam w praktyce plac osiedlowy, który wizualnie 
kojarzy się z miejscem dla małych dzieci – tablica in-
formacyjna podpowiada inaczej? – moje zaskoczenie. 
Różne potrzeby dla aktywności ruchowej 10-15 latków 
podczas przerw lekcyjnych podpowiadają, że nie nale-
ży likwidować boisk przyszkolnych, po to, aby wybudo-
wać plac zabaw dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym… 
„To nie jest sztuka jednej grupie coś zabrać, aby innym 
podarować”  Sztuką jest tematy pogodzić, by elimino-
wać kon�ikt. 

„Temat budowy mieszkań na ul. Wojska Polskiego”
Nabywca gruntu miał prawo spodziewać się bra-

ku akceptacji Wydz. Architektury dla swego pomysłu. 
Ograniczenia kubaturowe to prawo należne, które za-
wiera studium- to troska o ład w przestrzeni. Dziwną 
i niezrozumiałą dla mnie praktyką w pracy jest budo-
wanie wysokich budynków w bliskim sąsiedztwie miej-
skiej zabudowy. Inwestor nie może przestrzeni nie za-
uważyć i działanie w wyborze projektu traktować w ka-
tegoriach biznesu-zysku inwestycyjnego. Wprowadze-
nie dużej ilości rodzin, mieszkańców obliguje do stwo-
rzenia infrastruktury towarzyszącej zabudowie wie-
lorodzinnej-parkingi, lokale użyteczności publicznej 
itp. Trendy budowania sypialni powinny być historią. 

Mieszkam na osiedlu, w którego otoczeniu prócz setek 
lokali mieszkalnych, szkół i Kościoła dla dobrego funk-
cjonowania i życia nie było punktów z kategorii usługi, 
handel, gastronomia, itp. …  Tak nie tworzy się miasta! 
– lecz stwarza izolacje.

„Przykro nam, nie ma mieszkań”
Hasła wyborcze i slogan powtarzany przez media. 

Rozumiem potrzeby rodzin oczekujących na obiecane 
mieszkanie. Rozumiem też temat zostaje obecnie prze-
milczany-brak jednoznacznie określonej w samorzą-
dzie polityki mieszkaniowej. Kilkuletnie zawodowe ob-
serwacje, poznawanie  oczekiwań ZBK oraz zachowań 
władz miejskich są moją uwagą i podstawą dla reakcji 
na cytowane „…….” słowa. Temat należy przedyskuto-
wać w różnych grupach zawodowych, a związanych z 
budowaniem mieszkań. Odrębną sprawą jest pozna-
nie opinii burmistrza i radnych miejskich na powyż-
szy temat. Krytyka dla samej krytyki, to nadal jest zbyt 
mało, aby decydenci wsłuchali się w głos mediów. Mam 
wrażenie, że informacje biegną dwoma drogami- my i 
oni, a racje ma tylko ten kto posiada władzę, to smut-
ne. Uważam, że niegospodarnością jest budowanie do-
mów parterowych na ulicy Cmentarnej. Uzbrojenie te-
renu i dach budynku, to dominacja w kosztach budo-
wy mieszkań-ekonomia podpowiada inaczej. Budynek 
przy ul. Poniatowskiego (foto DN) jest dobrą podpo-
wiedzią i wyborem  dla rozwiązania problemów braku 
mieszkań, posiadanego projektu itp. Doświadczeń in-
westora. Grunt w samorządzie to majątek i zabezpie-
czenie zobowiązań miasta i gminy. To wartość i pod-
stawa bezpieczeństwa �nansowego jego mieszkańców. 

Z samorządowym pozdrowieniem
Halina Saja

@    Ludzie listy piszą  @ 

Znaleziono okulary
 W dniu  27.06.2013 na ulicy 5 Marca 

za sklepem NETTO zostały znalezio-
ne okulary. Ich  charakterystyczną ce-
chą są brązowe zauszniki. Okulary  do 
odebrania w redakcji DN. 

red.
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W niedzielę w para�i p.w. Wniebowzięcia NMP gościł zespół Claret Gospel  
z Wybrzeża Kości Słoniowej.

Śpiewem i tańcem uwielbiają Pana...
W niedzielę wnętrze najstarszej nowogardzkiej świątyni wypełniło się dźwiękami rodem z afrykańskiego kontynentu. Do Nowogardu 
przyjechała słynna już grupa Claret Gospel, założona w 2002 roku w para�i św. Marii Vianneya w Abidżanie, przez jej proboszcza ks. 
Romana Woźnicę, ze Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów.

Ideą przewodnią działal-
ności grupy jest uwielbienie 
Chrystusa poprzez śpiew, ta-
niec i grę na instrumentach 
muzycznych, m.in. takich jak 
bębny, balafony czy tam-ta-
my. - Tego sobie możemy ży-
czyć. Właśnie takie spontanicz-
ności. Bez wielkiej �lozo�i, bez 
wielkiej teologii, oni wiedzą, że 
Chrystus za nich umarł. Oni 
potra�ą rozmawiać z Bogiem. 
Oczywiście nie chodzi o to, żeby 
tańczyć tak jak oni, bo to nie 
jest element naszej kultury, ale 
na spontaniczność, w postaci 
klaśnięcia w dłonie i otwartość 
poprzez uścisk dłoni na znak 
pokoju, przedstawienie się swo-
jemu sąsiadowi na początku 
Mszy św. powinniśmy umieć się 
zebrać i taką serdeczność oka-
zywać. Wtedy można się do sie-
bie nawzajem zbliżyć i czuć le-
piej w rodzinie chrześcijańskiej. 
– mówi ojciec Roman.

Głosić Ewangelię wbrew 
przeciwnościom

Członkowie zespołu są re-
prezentantami różnych grup 
etnicznych zamieszkujących 
tereny Wybrzeża Kości Sło-
niowej. Niedawna wojna do-
mowa, a następnie kryzys po-
lityczny pociągnęły za sobą ty-
siące o�ar. Dziś natomiast Wy-
brzeże Kości Słoniowej stoi 
przed zagrożeniem zdomino-
wania przez Islam, który jest 
tam obecnie religią posiada-
jącą największy odsetek wy-
znawców. Jednakże trudna sy-
tuacja nie gasi pośród młodych 
ewangelicznego zapału. Potra-
�ą go oni wyrażać, zdaje się, 
o wiele bardziej żywiołowo i z 
większą dozą radości i entuzja-
zmu niż ludzie pochodzący z 
tych części świata, gdzie panu-
je pokój. - Bycie z nimi to prze-
żywanie pierwotnej wspólno-
ty chrześcijańskiej. Takiej, jaka 
tworzyła się w pierwszych wie-
kach chrześcijaństwa. Kiedy po-
ganie byli zafascynowani świa-
dectwem chrześcijan i nie bali 
się przyjmować chrztu mimo 
grożącej z tego powodu śmierci. 
- twierdzi ks. Roman Woźnica.

Jeśli nie masz nic, to zawsze 
jest Chrystus

Rozmawiając z młody-

mi muzykami Claret Gospel 
z WKS można stwierdzić, że 
faktycznie są oni ludźmi na-
dziei i radości. - Należę do 
grupy Claret Gospel od pew-
nego czasu. Bardzo podoba mi 
się śpiew. To piękna rzecz. Idea, 
jaką chcemy poprzez śpiew 
przekazać, jest następująca – 
Bóg jest miłością. Śpiewamy 
więc, aby mu za tę jego miłość 
podziękować. Za to wszystko, 
co dla nas uczynił. To praw-
da, że na Wybrzeżu Kości Sło-
niowej przeżywamy rozkwit 
Kościoła, bardzo młodego, ale 
chrześcijanie są u nas bardzo 
wierzący, zaangażowani w wy-
znawanie swojej wiary. - mówi 
Sabine Boa Yaba. - Przybywa-
my, aby ukazać wam inny ro-
dzaj modlitwy. Znaliście Chry-
stusa jeszcze przed nami, ale 
my chcemy wam pokazać, jak 
my wyrażamy wiarę w Niego 
- na swój sposób, według afry-
kańskich tradycji. Wiara daje 
nam przede wszystkim nadzie-
ję. Nawet jeśli mamy wiele pro-
blemów, życie jest ciężkie, po-

nieważ brakuje wielu rzeczy, to 
my i tak jesteśmy szczęśliwi. W 
Kościele możemy o tych proble-
mach zapomnieć i skupić się na 
tym, co najważniejsze. Jeśli nie 
miałbyś już niczego, to pamię-
taj, że zawsze jest Jezus, któ-
ry ci się udziela. I dzięki temu 

otrzymujesz radość. - dodaje 
Michelle Balloux.

Okazuje się, że muzycy ze-
społu Claret Gospel zajmują 
się nie tylko śpiewem. - Na co 
dzień niosę pomoc rodzinom. 
Mam w tym kierunku specjal-
ne przygotowanie. Zajmuję się 
dziećmi, osobami starszymi. 
Pomagam tam, gdzie ktoś nie 
potra� poradzić sobie o wła-
snych siłach. Natomiast Mi-
chelle Balloux ukończyła pra-
wo – Wykształcenie jest bar-
dzo istotne, ale nie zawsze daje 

pewność zdobycia pracy. Jest 
bardzo ciężko. Obecnie poszu-
kuję pracy. Oprócz śpiewu sta-
ram się też rozwijać różne zain-
teresowania, poza tym bardzo 
lubię gotować. - opowiada Mi-
chelle Balloux.

Piękna sprawa i odpowie-
dzialność

Występ Claret Gospel zbiegł 
się z uroczystym zaprzysięże-
niem nowych ministrantów, 
do których w trakcie swojego 
kazania kilka słów skierował 
ojciec Roman Woźnica. - Ła-
ski, które przechodzą na każ-
dego, najpierw was dotykają. 
To jest piękna sprawa i odpo-
wiedzialność. Będziecie składać 
przyrzeczenie. To jest przysięga. 
A więc rzecz bardzo poważna. 
Kiedy ministrant siedzi za oł-
tarzem z księdzem, to, w przy-
padku waszego miasta, widzi 

go od razu 500 osób. I pamię-
tajcie, ludzie będą pokazywać i 
mówić – patrzcie, to jest mini-
strant. Wiedzcie, że to zaszczyt 
i duma, że siedzi się w takim 
miejscu z księdzem, ale z dru-
giej strony trzeba świecić przy-
kładem. I w Kościele i poza nim. 

W duchu klaretyńskim
Na koniec warto w kilku scha-

rakteryzować w kilku zdaniach, 
zakon, który reprezentuje ojciec 
Roman Woźnica. Ojcowie kla-
retyni za swój charyzmat ob-
rali misjonarską posługę Słowa 

Bożego. Pole działalności kla-
retynów jest szeroko zakrojone; 
niosą światło Ewangelii poprzez 
rekolekcje, działalność dydak-
tyczno-naukową i misyjną ad 
gentes – sam założyciel św. An-
toni Maria Claret, katalończyk, 
urodzony na początku XIX wie-
ku, był twórcą pierwszego w hi-
storii ilustrowanego katechi-
zmu, a jego zapał misyjny nie 
osłabł, nawet gdy przyjął sakrę 
biskupią. Z tej właśnie postaci 
czerpią swoją inspirację klare-
tyni i przejawia się to w głosze-
niu Ewangelii na wszelkie moż-
liwe sposoby, m.in. jak widzieli-
śmy to w Nowogardzie – uwiel-
bienie Chrystusa przy afrykań-
skich rytmach - wygrywanych, 
wyśpiewywanych i tańczonych 
przez naszych braci z Wybrzeża 
Kości Słoniowej.

Piotr Słomski

W czasie koncertu, po lewej o. Roman Woźnica ncmf 

Procesja z darami

Nowi ministranci oczekują na złożenie przyrzeczenia. - A może pośród Was jest 
przyszły misjonarz? Pytał w trakcie kazania o. Roman
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Olchowo: odpust w kościele p.w. św. św. Piotra i Pawła

Olchowo czci patronów swojego Kościoła
W sobotę 29 czerwca o godz. 19 w kościele św. Piotra i Pawła odbyły się uroczystości odpustowe.

Mieszkańcy Olchowa, jak 
zawsze, bardzo uroczyście ob-
chodzili wspomnienie litur-
giczne patronów swojego Ko-
ścioła. Mszę koncelebrowa-
ło trzech kapłanów ks. Pro-
boszcz Grzegorz Legutko, ks. 
Robert Dąbrowski oraz ks. 
Andrzej Wąsik, który prze-
wodniczył Eucharystii i wy-
głosił homilię.

- Piotr i Paweł stanowią �-
lary Kościoła, powiedział ks. 
Adam. - Mimo że na ziemi 
nie żyli obok siebie, po ludz-
ku biorąc, różniło ich bardzo 
wiele; wykształcenie, stan ma-
jątkowy. Bardzo trudno jest 
nam kreślić pro�l owych fun-
damentalnych postaci w histo-
rii chrześcijaństwa, zwłaszcza 
jeśli weźmie się pod uwagę ich 
znaczenie oraz miejsce, jakie 
znaleźli w powszechnej kultu-
rze chrześcijańskiej.

Następnie ks. Andrzej wy-
mienił najważniejsze cechy 
obu apostołów oraz znaczenie 
ich misji pośród ludzi. - Piotr, 

w języku aramejskim oznacza 
skałę, znak trwałości i pewno-
ści, klucze natomiast symboli-
zują stanie na czele Kościoła, 
strzeżenie depozytu wiary. To 
Piotr, jako pierwszy wyznał, 
że Chrystus jest Mesjaszem, 
dzięki czemu zdobył pierw-
szeństwo pośród dwunastu 
uczniów. 

Paweł natomiast był dziec-
kiem trzech kultur – żydow-
skiej z racji swego pochodzenia, 
greckiej z powodu wykształ-
cenia, i rzymskiej ze względu 
na miejsce swoich narodzin, 
gdyż przyszedł na świat w ko-
lonii cesarskiej w Tarsie, na te-
renie dzisiejszej Turcji. W ży-
ciu towarzyszyła mu pasja. 
Najpierw gorliwy prześladow-
ca chrześcijan, później jesz-
cze bardziej gorliwy wyznaw-
ca Chrystusa. W swoich listach 
apostoł bardzo wyraźnienie i 
przejrzyście wyraża prawdy 
wiary. Staje się prawdziwym 
ewangelizatorem pogan. 

Na koniec łączy ich dzieło 

tworzenia i umacniania wspól-
noty chrześcijańskiej w Rzy-
mie. Dziś stanowią fundament 
całego Kościoła powszechne-
go – wieńczy swą homilię ks. 
Andrzej.

Po zakończeniu Mszy św. 
wierni odprawili nabożeń-
stwo czerwcowe, po czym 
udali się na plac przed kościo-
łem, aby wspólnie radować 
się czasem odpustu, czyli mo-
mentem szczególnej łaski.

Przy dźwiękach zespołu Eli-
ta mieszkańcy Olchowa i nie 
tylko, gdyż było wiele osób 
m.in. z Nowogardu, spożywa-
li domowej roboty ciasta; na 
uwagę zasługuje tutaj tort ze 
specjalną dedykacją z okazji 
wspomnienia Apostołów, był 
również grill. Organizatorzy 
dołożyli wszelkich starań, aby 
wszystko wypadło jak najle-
piej. I choć zabrakło tego dnia 
słońca, to uczestnicy napełni-
li miejsce uroczystości szczerą 
pogodą ducha.

(ps)

Na placu przed Kościołem

W trakcie Eucharystii

II Konkurs  Piosenki Żeglarskiej „Szuwary” zakończony!

Atmosfera i pogoda dopisała.... 
W sobotę 23 czerwca 2013 roku, odbył się II Festiwal Piosenki Żeglarskiej „ Szuwary” w Nowogardzie. 

 Festiwal odbył się w scene-
rii iście piknikowo- marynar-
skiej, bo na plaży miejskiej. 
Wśród łódek, rekwizytów ma-
rynarskich, wody i wiatru lek-
ko wiejącego od jeziora, moż-
na było jeszcze posilić się cie-
płą kiełbaską z grilla, która nad 
wodą na pewno smakowała w 
sposób wyjątkowy.  O�cjalnie 
konkurs rozpoczął się o godzi-
nie 11:00 przeglądem piosenki. 
W konkursie brało udział 14 
wykonawców tj.: 11 wykonaw-
ców indywidualnych, 1 duet, 
2 zespoły.  Przebieg konkursu 
oceniało powołane przez orga-
nizatora jury, które po długich 
i dość burzliwych obradach 
wyłoniło laureatów i przyznało 
nagrody specjalne. 

Laureaci:
I miejsce - Mateusz Ko-

złowski   
II  miejsce - Maja Tębłow-

ska  
III miejsce - Weronika La-

lik 

 Nagrody specjalne otrzy-
mali:

siostry Oktawia i Oliwia 
Maciejuniec 

Andrzej Przybysz 
Julia Szmyt 
Niespodzianką podczas fe-

stiwalu był występ ubiegło-
rocznego laureata tego kon-

kursu tj. zespołu CRESCEN-
DO z Nowogardu, któremu  
zgromadzona  publiczność 
po koncercie  nie szczędzi-
ła hucznych  braw. Głównym 
organizatorem konkursu był 
nowogardzki Klub Żeglarski 
„Knaga”, a współorganizatorką 
i duszą festiwalu  pani Danuta 
Dawidowska. Festiwal wspar-

li liczni sponsorzy z Urzędem 
Miejskim w Nowogardzie na 
czele.  

Oto, co nam powiedział 
laureat tegorocznego kon-
kursu, Mateusz Kozłowski

„ Jestem bardzo szczęśliwy, że 
wygrałem tegoroczny konkurs. 
Muzyka szanty, jak również po-
etycka, to dwa gatunki muzy-

ki, które chcę przede wszystkim 
śpiewać.  Muzyka rodziła się we 
mnie od samego początku mo-
jego życia,  a  ten rodzaj muzyki 
bardzo mi się podoba i  dlate-
go robię to z głębi serca. Zaśpie-
wałem dwie piosenki, które bar-
dzo spodobały się publiczności i 
jury, między innymi           „ 
Hiszpańskie Dziewczyny”. Co 
do nagrody pieniężnej, to oczy-
wiście przeznaczę ją na wypo-
czynek i wakacje” - …. 

Jarek Bzowy 
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Rozmowa była bardzo ciekawa z pastorem Danielem.JPG

pastor Cezary Komisarz wraz z pastorem Danielem Ayembilla.JPG

Na spotkanie przyszło wiele osób, które z zaciekawieniem słuchały pastora Daniela

Życzę temu miastu i jego mieszkańcom spokoju i pokoju! 

Pastor z Ghany odwiedził Nowogard 
Dnia 30.06.2013r. o godz. 10 w siedzibie Zboru Ewangelicznych Chrześcijan w Nowogardzie, na specjalnym  nabożeństwie gościł  pastor  z Ghany. Jest 
nim zaangażowany od wielu już lat w służbę głoszenia Bożego Słowa  w Afryce,  Daniel Ayembilla. Daniel Ayembilla urodził się 23 paź-
dziernika w Binabie, na wschodzie Ghany. Jest pastorem Zgromadzeń Bożych Assemblies of God w Ghanie. Oto, co nam powiedział dla 
czytelników DN.

Dziennik Nowogardzki: Po-
wiedział pastor, że wiara przy-
chodzi poprzez słuchanie. Jak 
to pastor rozumie? 

Pastor Daniel Ayembilla -  
Wiara polega na tym, że otrzy-
mujemy informację o Jezu-
sie Chrystusie, w której zawar-
te są pytania. Kim on jest?, Co 
On zrobił kiedyś, i co robi dzi-
siaj? To właśnie on nami kie-
ruje i nakazuje słuchać. Ludzie 
zapewne zdają sobie sprawę, że 
Jezus jest przecież realny.  Jezus 
Chrystus jest „obiektem” naszej 
wiary. Dlatego kiedy słuchamy 
i czytamy o Nim, to zaczynamy 
w Niego wierzyć i pokładać w 
Nim dużą nadzieję. 

Afryka to bardzo duży kon-
tynent. Dlatego proszę po-
wiedzieć, jak pastor na tym 
gorącym i ogromnym lądzie 
żyje, tak zwyczajnie, na co 
dzień? 

To rzeczywiście jest bardzo 
duży kontynent i jest bardzo 
mocno zróżnicowany. I to jest 
bardzo trudno powiedzieć, jaki 
to jest właściwie ten kontynent? 
Dlatego pokrótce opowiem coś 
na temat, kawałka Afryki, czy-
li mojego kraju. Ghana to pań-
stwo w zachodniej Afryce, któ-
re leży nad Oceanem Atlantyc-
kim. Graniczy z takimi pań-
stwami afrykańskimi jak: Togo, 
Burkina Faso i Wybrzeże Kości 
Słoniowej. To kraj bardzo poko-
jowy, który sprzyja swoim oby-
watelom, jak również cudzo-

ziemcom. Żyje w nim w stosun-
ku do innych wyznawców, wię-
cej chrześcijan.

Niewątpliwe, Afryka to 
również ziemia, gdzie wystę-
puje ubóstwo i choroby, takie 
jak AIDS czy malaria, które 
dziesiątkują ludność 

Chcę powiedzieć, że włożono 
dużo pracy w walkę z malarią. 
Obecnie mogę zauważyć, że w 
wielu miejscach, gdzie występu-
ją roje komarów, a one są no-
sicielami tej choroby, dokonuje 
się oprysków specjalnymi che-
mikaliami, które je uśmiercają. 
Jest to zabieg bardzo potrzebny, 
gdyż ogranicza nosicielstwo tej 
choroby. Rząd powołał też spe-
cjalny komitet, w zakres jego 
zadań wchodzi ogólna kampa-
nia informacyjna na temat me-
tod, którymi trzeba się posłu-

giwać, by oddalić stopień zara-
żenia tą chorobą. Co do AIDS, 
to jest to niewątpliwie bardzo 

poważny problem dla Afryki. 
Dlatego cała Afryka walczy z 

tą chorobą już od bardzo wielu 
lat. Wiem, że właśnie poprzez tę 
walkę, udało się dość znacznie 
zredukować ilość zarażonych 
osób, do niespełna 50%, co jest 
bardzo dużym sukcesem. Sam 
osobiście jestem zaangażowany 
w  służbę, która polega na po-
mocy ludziom już zakażonym 
HIV lub chorym na AIDS. Chcę 
powiedzieć, że niestety niektó-
rzy z nich już zmarli, co jest 
bardzo smutne. Między inny-
mi, dlatego, że zostawili swoje 
dzieci, którymi ja i moi zaprzy-
jaźnieni wolontariusze teraz się 
opiekujemy. Chcę powiedzieć, 
że walka z HIV i AIDS nie spro-
wadza się tylko do działań me-
dycznych. Duże znaczenia ma 

w niej również wsparcie dla po-
trzebujących, a także pokrzyw-
dzonych w wyniku epidemii, 
jak np. osieroconych bądź ubo-
gich dzieci. Opieka taka pole-
ga na zaspokojeniu potrzeb so-
cjalno-bytowych. Kluczowe w 
zahamowaniu postępów HIV-
-AIDS, jest również zapewnie-
nie ludziom odpowiedniej in-
formacji, edukacji, jak również 
kształtowania postaw zmniej-
szających ryzyko zarażenia.

To rzeczywiście dramatycz-
na choroba, ale niewątpliwie 
kolejną ważną i bolącą spra-
wą dla Afryki jest głód i woj-
ny etniczne 

To, że głód się pojawił, to jest 
między innymi efektem zmian 
klimatycznych, które powodu-
ją, że jest coraz trudniej upra-
wiać rośliny do produkcji żyw-
ności.  Od tej zmienności pogo-
dy bardzo wiele zależy. Właśnie 

zmienność pogody powoduje, że 
tej żywności jest bardzo mało. 
To powiększa niewątpliwie głód 
w Afryce. Kiedy zwiększa się 
problem głodu i niedostatku, 
to zwiększają się inne równie 
ważne problemy. Chcę powie-
dzieć, że rząd naprawdę robi, 
co może, by ten problem zała-
twić. Dlatego powołał również 
taką specjalną organizację. Co 
do kon�iktów etnicznych, to w 
Afryce została również utwo-
rzona specjalna Unia Krajów 
Wschodniej Afryki, której za-
daniem jest obniżanie napięć 
politycznych, które często do-
tykają różne państwa afrykań-
skie. Ale chcę powiedzieć, że to 
napięcie kon�iktów w ostatnim 
czasie zostało dość mocno ob-
niżone i pod tym względem jest 
naprawdę dużo lepiej. 

Kończąc chciałbym jeszcze 
zapytać o to, w jaki sposób 
świat mógłby jeszcze bardziej 
pomóc Afryce i jak znaleźć 
rozwiązanie de�cytu wody 
pitnej? 

Afryka woła o pomoc. To-
też niewątpliwie ta pomoc nad-
ciąga z każdego kraju, który tyl-
ko chce pomóc. Ważna jest rów-
nież ONZ, na którą Afryka za-
wsze może liczyć. Co do wody, 
to ten problem na szczęście jest 
już coraz mniej widoczny. Jest 
budowanych wiele studni, któ-
re, mimo że są napędzane siłą 
ludzkich rąk, to bardzo dobrze 
się sprawdzają i dostęp do wody 
jest nieco większy.  Również po-
prawiła się znacznie jej czy-
stość. Ale wody mimo wszyst-
ko nam brakuje do celów np. 
użytkowych, gdzie jej wydoby-
cie pod tym względem jest nie-
co inne, a technologia bardziej 
skomplikowana.  Korzystając z 
możliwości, bardzo serdecznie 
chciałabym podziękować pasto-
rowi Cezarowi Komisarzowi za 
zaproszenie i wspaniałe przyję-
cie, nie tylko przez niego, ale in-
nych ludzi. Chciałabym życzyć 
temu miastu pokoju, a także, by 
poznawało coraz lepiej Jezusa. 
To spowoduje, że między miesz-
kańcami będzie zrozumienie i 
zadowolenie. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 
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IV Memoriał im. Łukasza Marszałka

Pomorzanin wygrywa
W sobotę (29 czerwca) o godzinie 9:45, rozpoczął się IV Memoriał im. Łukasza 
Marszałka. Na placu boju stawiło się 8 zespołów. Po kilkugodzinnej batalii do-
szło do �nału, pomiędzy pierwszym zespołem Pomorzanina, a Polonią Płoty. 
Gospodarze wgrywają tym samym tryumfując w całym turnieju.

Piłkarze pierwszego zespo-
łu Pomorzanina Nowogard, po 
raz pierwszy w historii Memo-
riałów im. Łukasza Marszał-
ka, zajmują pierwsze miejsce. 
W imprezie udział wzięło 8 ze-
społów. Zabrakło zwycięzców 
z II Memoriału z 2011 roku – 
Masovii Maszewo. Natomiast 
zespół Sarmaty Dobra, który 
wygrywał I edycję w 2010 roku 
i III w 2012 roku, tym razem 
przyjechał składem złożonym 
z juniorów. W IV Memoria-
le w sumie rozegrano 18 spo-
tkań, w których zanotowano 
tylko jeden remis! Padło aż 56 
bramek, mecze w grupach A i 
B były rozgrywane równolegle 
na dwóch połowach główne-
go boiska. W grupie A wystę-
powała Polonia Płoty, Sarmata 
Dobra, Zalew Stepnica i ama-
torska drużyna znana głównie 
z rozgrywek NALP - Bóg Tak 
Chciał. Goście z Płot bez więk-
szych problemów zanotowa-

li 3 zwycięstwa, dzięki czemu 
czekali na swojego rywala w 
pół�nale. Awans z grupy wy-
walczyli także młodzi piłkarze 
Sarmaty, w których barwach 
występował m.in. wychowa-
nek Pomorzanina Nowogard 
bramkarz – Michał Borowik. 
W grupie B doszło do meczu 
pomiędzy dwoma drużynami 
Pomorzanina. Lepsi okazali się 
piłkarze pierwszego zespołu, 
którzy zwyciężyli 2:1. Pierwszy 
zespół, tak jak Polonia Płoty, 
wygrał wszystkie 3 spotkania 
i zajął pierwsze miejsce w gru-
pie. Awans do �nału wywal-

czyli również piłkarze Pontonu 
Osina, którzy w składzie mieli 
trenera Pomorzanina – Toma-
sza Surmę oraz dwóch piłka-
rzy tego zespołu: Pawła Łucza-
ka i Adama Tomaszewskiego. 
Ostatecznie Ponton przegrywa 
tylko z Pomorzaninem i w pół-

�nale tra�a na Polonię Płoty. 
Goście z Płot rozgrywali dobry 
turniej i bez problemów upo-
rali się z zawodnikami z Osiny 
3:0. Zapowiadało się zatem na 
bardzo ciekawy �nał pod wa-
runkiem, że gospodarze upo-
rają się z Sarmatą. Juniorów 
z Dobrej stać było jedynie na 
jedno tra�enie, gospodarze 
zdobyli 3 gole i po wygranej 
1:3 czekali już na swój �nał z 
Polonią. Wcześniej jednak roz-
strzygnięto klasy�kację końco-
wą pomiędzy drużynami, któ-
re nie wyszły z grupy. O to, kto 
nie zajmie ostatniego miejsca, 

powalczyli piłkarze drugie-
go zespołu Pomorzanina oraz 
BTCH. Sporo goli i walka do 
ostatnich minut o zwycięstwo, 
w efekcie jedyny remis w IV 
Memoriale i seria rzutów kar-
nych. Piłkarze z A Klasy lepiej 
wykonują „jedenastki” i mają 
w swoich szeregach Michała 
Dwojaka, który broni strzały 
rywali, dzięki czemu Pomorza-
nin II zajmuje 7 miejsce. Do-
dajmy, że w drużynie BTCH 
zagrał m.in. Tomasz Szafran 
– na co dzień piłkarz drugie-
go zespołu. W meczu o 5 miej-
sce, Zalew Stepnica bez więk-
szych problemów uporał się ze 
Spartą Gry�ce. Do zakończe-
nia turnieju pozostały już tyl-
ko dwa mecze. W walce o naj-
niższy stopień podium poje-
dynek młodości i rutyny, czyli 
juniorzy Sarmaty kontra Pon-
ton Osina. Piłkarze Pontonu z 
meczu na mecz jakby opadali 
z sił, tych zabrakło również w 
pojedynku o III miejsce, mło-
dzież z Dobrej wygrywa 1:3 
i w takim stylu kończy swój 
przyzwoity występ na memo-
riale. Do rozegrania pozostał 
już tylko mecz Polonia – Po-
morzanin. To nie ligowe spo-
tkanie o punkty, ale i tak nikt 
nie chciał przegrać tej rywali-
zacji. Ostatecznie w �nale pa-
dła tylko jedna bramka autor-
stwa gospodarzy, którzy po raz 
pierwszy odkąd organizowa-
ny jest Memoriał im. Łukasza 
Marszałka, zajmują 1 miejsce. 
Duże brawa należą się jednak 
dla wszystkich obecnych, któ-

Grupa A:
BTCH – Polonia Płoty  1:4
Zalew Stepnica – Sarmata Jun. 0:3
BTCH – Zalew Stepnica  1:3
Polonia Płoty – Sarmata Jun.  3:0
BTCH – Sarmata Jun.   2:3
Polonia Płoty – Zalew Stepnica 2:1

M G+ G- P
1 Polonia Płoty 9 2 9
2 Sarmata Dobra (Juniorzy) 6 5 6
3 Zalew Stepnica 4 6 3
4 Bóg Tak Chciał 4 10 0

Grupa B:
Pomorzanin – Ponton Osina  2:0
Pomorzanin II – Sparta Gry�ce 0:1
Pomorzanin – Pomorzanin II  2:1
Ponton Osina – Sparta Gry�ce 1:0
Pomorzanin – Sparta Gry�ce  3:0
Ponton Osina – Pomorzanin II 1:0

M G+ G- P
1 Pomorzanin Nowogard 7 1 9
2 Ponton Osina 2 2 6
3 Sparta Gry�ce 1 4 3
4 Pomorzanin II Nowogard 1 4 0

Pół�nały:
Polonia Płoty – Ponton Osina 3:0
Sarmata Dobra Jun.- Pomorzanin  1:3
Mecz o 7 miejsce:
Bóg Tak Chciał – Pomorzanin II  3:3 (rzuty karne - 2:4)
Mecz o 5 miejsce:
Zalew Stepnica – Sparta Gry�ce 3:1
Mecz o 3 miejsce:
Ponton Osina – Sarmata Dobra Jun. 1:3
Finał:
Pomorzanin Nowogard  – Polonia Płoty  1:0

Seria rzutów karnych w meczu o 7 miejsce

Na zdjęciu trener Pomorzanina - Tomasz Surma, występujący w barwach Pon-
tonu Osina

Mecz pomiędzy dwoma zespołami Pomorzanina, na zdjęciu Maciej Grzejszczak 
i Dawid Kurek

rzy swoją obecnością uczci-
li pamięć tragicznie zmarłe-
go piłkarza nowogardzkiego 
klubu. Przez cały czas uczest-
nicy memoriału mogli posi-
lać się grillowanymi kiełba-
skami. Czas umilała muzyka, 

a na boisku zamiast złośliwo-
ści i brutalnych fauli, przewa-
żała dobra zabawa podczas gry 
i zachowania fair play. Przy ar-
tykule prezentujemy komplet 
wyników.

KR

„You’ll never walk alone...”
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Paniom pielęgniarkom  
z Przychodni „Baby-Med”  

za nieocenioną pomoc udzieloną w chwilach 
zagrożenia życia  serdeczne podziękowania 

składa wdzięczny pacjent

Start pierwszego wyścigu w kategorii MX1C

Mistrzostwa Strefy Polski Zachodniej – VI Runda

Michał Kozera wraca i wygrywa!
W niedzielę (30 czerwca), na torze w Nowogardzie została rozegrana VI runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej. Najwięcej radości 
miejscowej publiczności przyniosły starty w kategoriach MX Kobiet oraz MX2 Junior – Żaneta Zacharewicz dwukrotnie wygrała, nato-
miast Michał Kozera zajął 1 i 2 miejsce, co pozwoliło mu zwyciężyć w klasy�kacji zawodów.

W kategorii MX Kobiet za-
wodniczka KM Cisy Nowo-
gard – Żaneta Zacharewicz nie 
miała dużej konkurencji, gdyż 
wystartowało w sumie pięć za-
wodniczek. Już na treningach 
dało się dostrzec różnice, po-
między Żanetą, a pozostałą 
stawką, reprezentantka Nowo-
gardu osiągała najlepsze czasy. 
Nie inaczej było podczas wy-
ścigów. Zacharewicz dwukrot-
nie wygrywa i o ile w pierw-
szym wyścigu przewaga nad 
Alicją Karpik z KM Szczecin 
wyniosła niespełna 1,5 sek., 
to już w drugim biegu szczeci-
nianka przegrała z zawodnicz-
ką KM Cisy Nowogard, różni-
cą około 1 min 40 sek. Warto 
zauważyć, że w kategorii MX 
Kobiet klasy�kacja na podium 
w obydwu wyścigach była taka 
sama – wygrywa Żaneta Za-
charewicz, druga jest Alicja 
Karpik, natomiast dwukrotnie 
na trzecim miejscu uplasowa-
ła się Anita Drewniok z klu-
bu MX Koszalin. Liderka kla-
sy�kacji sezonu w MX Kobiet 
– Aleksandra Kowalik z MKS 
Nekla, w Nowogardzie dwu-
krotnie przyjeżdżała na ostat-
nim 5 miejscu... To jednak nie 
odebrało jej pozycji liderki. Po 

5 startach w obecnym sezo-
nie, Aleksandra Kowalik ma 
na swoim koncie 302 punkty. 
Drugie miejsce zajmuje Ka-
mila Kardasz z Automobilklu-
bu Gorzowskiego – 296 punk-
tów. Żaneta Zacharewicz z 250 
punktami zajmuje 3 miejsce. 
Dodajmy jednak, że jej rywal-
ki z pierwszych miejsc, na 10 
rozegranych wyścigów – bra-
ły udział w 8. Nowogardzian-

ka natomiast wystartowała je-
dynie w 5 wyścigach w tym se-
zonie. O sporym pechu może 
mówić kolejny reprezentant 
Nowogardu, startujący w nie-
dzielnych zawodach. Tomasz 
Jamroży, jeżdżący w katego-
rii MX Quad Open, po udanej 
jeździe w treningach, w pierw-
szym wyścigu zaliczył tylko 
jedno okrążenie... W efekcie 
zajął ostatnie 12 miejsce i stra-
cił sporo punktów w klasy�ka-
cji sezonu. Zawodnik KM Cisy 
Nowogard „odbił” to sobie w 
drugim wyścigu, w którym po-
jechał tak, jak w ostatnim cza-
sie wszystkich przyzwyczaił, 

czyli zajmując czołową lokatę. 
Jamroży przyjeżdża na metę 
jako trzeci zawodnik, prze-
grywając tylko z zawodnikami 
klubu WKM Wschowa – Ga-
borem Zienkiewiczem i Mar-
cinem Sobolem. Wynik z dru-
giego wyścigu w klasy�kacji 
zawodów wywindował Jamro-
żego na 7 miejsce, mieszkaniec 
Nowogardu z pewnością liczył 
na więcej, ale po pechowym 

1 wyścigu, to przyzwoity wy-
nik. Co najważniejsze w klasy-
�kacji całego sezonu kategorii 
MX Quad Open, Tomasz Jam-
roży wciąż pozostaje na wy-
sokim 3 miejscu. Liderem cy-
klu jest Marcin Sobol przed 
Krzysztofem Kreczetowskim 
– obaj WKM Wschowa. Po raz 
pierwszy w tym sezonie w ka-
tegorii MX Master, wystarto-
wał kolejny zawodnik KM Cisy 
Nowogard – Mariusz Tomala. 
W tej kategorii startowała gru-
pa 19 zawodników. Nowogar-
dzianin osiągnął przyzwoity 
wynik w pierwszym wyścigu, 
w którym zajął 5 miejsce. W 
drugim starcie było już gorzej, 
Tomala ukończył na 14 miej-
scu, co ostatecznie w klasy�ka-
cji zawodów uplasowało go na 
10 pozycji. Zawodnik KM Cisy 
łącznie zdobył 63 punkty, co w 
klasy�kacji sezonu pozwoliło 
mu już wyprzedzić 8 rywali. 

Jednak dla kibiców moto-
crossu w Nowogardzie, wyda-
rzeniem dnia był udany powrót 
Michała Kozery. Przypomnij-

my, że 26 sierpnia 2012 roku 
podczas zawodów w Koniko-
wie (koło Koszalina), Michał 
nabawił się bardzo poważnej 
kontuzji nogi. W niedzielę za-
wodnik z Nowogardu rozegrał 
dwa świetne wyścigi. Już pod-
czas treningu dowolnego i kwa-
li�kacyjnego, dało się zauważyć 
chęć „mocnego” powrotu na tor 

– Kozera uzyskiwał najlepsze 
czasy. Pierwszy wyścig, to spek-
takl jednego aktora! Michał Ko-
zera zwycięża uzyskując czas 
19.53.328 , drugi na mecie Ja-
kub Nowicki uzyskał 20.21.472 
– to najlepiej obrazuje przewa-
gę zawodnika z Nowogardu. 
Lider całego sezonu, Piotr De-
reń z Motoklubu Oborniki, był 
gorszy od Kozery o 1 minutę i 
27 sekund! W drugim wyści-
gu piękną walkę z Kozerą na-
wiązał Krystian Lonka z Auto-
mobilklubu Głogów. Ta dwój-
ka zdecydowanie uciekła pozo-
stałej stawce i pomiędzy sobą 
rozstrzygnęła, kto zwycięży w 
drugim biegu. Ostatecznie za-
wodnik z Głogowa okazuje się 
o niespełna 2 sekundy szybszy 
i zgarnia 50 punktów do „gene-
ralki”. Trzeci na mecie Piotr De-
reń, do drugiego Kozery, stracił 
niespełna 19 sekund. W klasy-
�kacji indywidualnej zawodów 
nie mogło być innego rozstrzy-
gnięcia, jak zwycięstwo Michała 
Kozery. Nowogardzianin szyb-
ko w klasy�kacji sezonu wspiął 
się w górę. Starty w Nowogar-
dzie i zdobyte punkty pozwoli-
ły mu wyprzedzić, aż 15 zawod-
ników. Michał Kozera zajmuje 
obecnie 22 miejsce w stawce 37, 
sklasy�kowanych zawodników. 
Do pierwszej dziesiątki zawod-
nik KM Cisy traci dużo, bo 185 
punktów – ale jednego moż-
na być pewnym, Michał Koze-
ra udowodnił na swoim torze, 
że w tym sezonie jeszcze nie raz 
utrze nosa liderom klasy�kacji.

KR 

         

Jak zwykle motocrossowe Mistrzostwa rozgrywane w Nowogardzie cieszyły się 
dużym zainteresowaniem mieszkańców

Rywalizacja w kategorii MX Quad Open

Pierwszy wyścig w kategorii MX2C - z nr 96 zwycięzca zawodów Bogusław Sul-
kowski z MKS Nekla
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Para�e Rzymskokatolickie
Para�a pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Para�a pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Para�a pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Morfeusz - 91 577 66 85

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych    - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Promocyjne  
zestawy obiadowe 12 zł

WTOREK  02.07
Barszcz ukraiński
Kluski śląskie z sosem pieczenio-
wym, kapusta modra
ŚRODA 03.07
Zupa wiosenna
Zawijaniec ze schabu z papryką i 
ogórkiem, ziemniaki, surówka
CZWARTEK 04.07
Zupa szczawiowa z jajkiem
Pulpety drobiowe w sosie koper-
kowym, ziemniaki, surówka
PIĄTEK 06.07
Zupa grochowa na wędzące
Pierogi ruskie okraszone cebulką

Tel. 91 3922 424, 
608 053 371   

www.ca�epiwnica.pl

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

Układanie polbruku 
•	Układanie polbruku od 20 zł/m2

•	Kamienia i kostki graniowej od 28 zł/m2

•	Obrzeży i krawężników
Prace wykonywane solidnie, 

fachowo i tanio. 
Tel. 669 589 963

TRANSPORT: Volkswagen T4, Ford Transit

WYNAJEM: Zagęszczarki 250 kg, 175 kg • 
Pompa do wody 1600 l/min • Agregat prądotwórczy

tel. 662 064 995

Plantacja borówki w Siwkowicach

ZATRUDNI  
ZBIERACZY

zapisy w terminie od 1 - 10 VII 2013 r.
ORGANIZUJEMY DOWÓZ

tel. 515 144 186

Czwartki Na Torze – VII i VIII seria

Komisarek powiększa 
przewagę
W cyklicznych zawodach „Czwartki Na Torze” odbyły się ko-
lejne serie. Zawodnicy z Nowogardu po raz kolejny zapre-
zentowali się przyzwoicie. Ponownie najlepiej wypadł Junior 
młodszy z Nowogardu- Remigiusz Komisarek, który powięk-
sza nad rywalami przewagę w klasy�kacji cyklu. W tej samej 
kategorii w VII serii udany debiut zaliczył Paweł Damecki. 

Na szczecińskim torze VII seria 
była rozgrywana dnia 20 czerwca. 
Tym razem w kategorii Żak młod-
szy, stawiło się tylko dwóch kola-
rzy, obaj z Nowogardu – Jacek Fe-
cak i Hubert Grygowski. Klubowi 
koledzy rozegrali pomiędzy sobą 
dwa wyścigi, w których zwycię-
żał lider klasy�kacji Hubert Gry-
gowski. W kategorii Młodzik, trzy 
wyścigi w których udział wzięło 4 
kolarzy z Nowogardu. W wyścigu 
na 200 metrów ze startu lotnego, 
najwyżej uplasował się Adam Sa-
lamon, który zajął 2 miejsce. W 
wyścigu sprinterskim, również na 
drugim miejscu, znalazł się tym 
razem Piotr Sowiński. W wyścigu 
Scratch zabrakło nowogardziani-
na na podium, najwyżej sklasy�-
kowany był Piotr Sowiński, który 
zajął 5 miejsce. W VII serii przy-
zwoicie wypadł Remigiusz Komi-
sarek, który w swoich 3 wyścigach 
nie schodził z podium. W katego-
rii Junior młodszy, po raz pierw-
szy na szczecińskim torze wystą-
pił Paweł Damecki. Komisarek na 
początek wygrał wyścig na 400 
metrów ze startu zatrzymanego. 
Jego klubowy kolega zajął ostat-
nie, 6 miejsce. Jednak w kolejnym 
wyścigu role się nieco odwróciły... 
W wyścigu sprinterskim Paweł 
Damecki pokazuje, że nieprzy-
padkowo pojawił się na szczeciń-
skim torze i zajmuje drugie miej-
sce tuż przed Remigiuszem Komi-
sarkiem. Taka sama sytuacja w 3 
biegu, którym był wyścig Scratch. 
Komisarek zajmuje 3 miejsce, na-
tomiast Damecki kończy wyścig 
na drugiej pozycji.    

Tydzień później (27 czerwca) 
podopieczni Ryszarda Posackiego 
rywalizowali już w VIII serii cy-
klu. Tym razem w kategorii Żak 
młodszy, zjawiło się 3 zawodni-
ków. Do reprezentantów Nowo-
gardu – Jacka Fecaka i Huber-
ta Grygowskiego, dołączył szcze-
cinianin Aleksander Rychtarski. 
Pierwszy wyścig na 400 metrów 
wygrywa Hubert Grygowski, 

przed Fecakiem i Rychtarskim. W 
drugim zwycięża szczecinianin, 
drugi jest Grygowski, a Jacek Fe-
cak kończy na 3 miejscu. Po VIII 
seriach liderem z dużą przewa-
gą jest Hubert Grygowski, drugie 
miejsce zajmuje Jacek Fecak, jed-
nak przyzwoite starty Aleksan-
dra Rychtarskiego, pozwoliły mu 
zbliżyć się do Fecaka na 5 punk-
tów. W kategorii Młodzik, tylko w 
jednym spośród 3 wyścigów no-
wogardzcy kolarze stawali na po-
dium. W pierwszej konkurencji, 
jaką był wyścig na 400 metrów, ze 
startu lotnego Piotr Sowiński za-
jął drugie, a Adam Salamon trze-
cie miejsce. W wyścigach Elimi-
nacyjnym oraz Punktowym, naj-
wyżej sklasy�kowany był Piotr 
Sowiński, który dwukrotnie zaj-
mował 4 pozycję. W klasy�kacji 
generalnej po VIII seriach, awans 
zanotował Adam Salamon, któ-
ry obecnie zajmuje 7 miejsce, tuż 
przed 8 Jakubem Ubychem. Naj-
wyżej sklasy�kowany jest Piotr 
Sowiński, który plasuje się na 3 
pozycji. W kategorii Junior Młod-
szy, ponownie u boku Remigiu-
sza Komisarka wystartował Paweł 
Damecki, tym razem już z nieco 
gorszymi wynikami. Wyścig na 
400 metrów ze startu lotnego nie 
był zbyt udany w wykonaniu za-
wodników z Nowogardu. Remi-
giusza było stać jedynie na 5 miej-
sce, Damecki przyjechał na koń-
cu. Ten sam zawodnik nie zaliczy 
do udanych również startów w 
wyścigu sprinterskim oraz Elimi-
nacyjnym. Na swoim poziomie za 
to pojechał Komisarek, który naj-
pierw zwyciężył w wyścigu sprin-
terskim, by w eliminacyjnym za-
jąć 2 miejsce. Tym samym Remi-
giusz Komisarek powiększa prze-
wagę nad rywalami i wciąż utrzy-
muje pozycję lidera całego cyklu. 
Dwie serie w których wystarto-
wał Paweł Damecki, dały mu 15 
punktów, co pozwoliło przesko-
czyć w „generalce” dwóch zawod-
ników.                               KR 
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NIERUCHOMOŚCI

•	 Studio reklamy Vizart wynaj-
mę pow. reklamową 6,5x3m 
w Nowogardzie przy ul. War-
szawskiej 11 od 13.06. tel. 
605 522 340

•	 Sprzedam mały dom 57 m2 ul. 
Piłsudskiego 2a. 602 350 301

•	 Sprzedam dom jednorodzin-
ny w Nowogardzie ul. Jesio-
nowa 3. 604 284 597

•	 Kupię mieszkanie bezczyn-
szowe/ niskoczynszowe, 
min 3pokojowe, 60-80m 
791443026

•	 Sprzedam ładne mieszkanie, 
2 pokojowe na parterze, 58m 
kw. na ulicy Racibora I 4 w No-
wogardzie. Tel. 783 570 060

•	 Do wynajęcia lokal handlowy. 
– 660143840 

•	 Sprzedam mieszkanie bez-
czynszowe 62 m2 z zabudo-
waniami i działką 600 655 365

•	 Sprzedam mieszkanie w No-
wogardzie i Dobrej, tel. 91-
3910010, 607607814

•	 KUPIĘ ZA GOTÓWKĘ OBCIĄ-
ŻONE NIERUCHOMOŚCI tel. 
508 312 261

• DOMY NA WSI – GRUNTY, 
GOSPODARSTWA

• SPRZEDAJEMY, KUPUJEMY. 
TEL. 660 206 833

•	 Sprzedam część domu o pow. 
90 m2 z udziałem w 2/3 dział-
ki o pow. 0,25 ha z budynka-
mi gospodarczymi w Strze-
lewie. Cena 85 tys. zł. Tel. 
503 126 505

•	 Sprzedam nowy sklep na uli-
cy Racibora. tel. 783 570 060, 
695 264 594

• Działkę siedliskową wraz 
z budynkiem gospodar-
czym na wsi sprzedam. +48 
606 276 773

•	 Sprzedam mieszkanie bez-
czynszowe, 2 pokojowe w No-
wogardzie tel. 695 264 594

•	 Działki budowlane od 12-16 
ar. Kościuszki. 602 267 382

•	 Sprzedam kawalerkę 36 m kw. 
i mieszkanie 4-pokojowe 110 
m kw. 608 817 214.

•	 Sprzedam mieszkanie loka-
torskie, tel. 504218572 

•	 Wydzierżawię lokal w Przy-
chodni Nowogard ul. Ko-
ściuszki 36 na gabinet den-
tystyczny. Tel 600  959  932; 
600 931 083

•	 Wydzierżawię lokale w Przy-
chodni ul. Kościuszki 36 tel. 
600 959 932; 600 931 083

•	 Sprzedam mieszkanie 32 m 
kw. na ul. Kowalskiej 1D, 1 pię-
tro z piwnicą z ogólnodostęp-
nym parkingiem, do remontu, 
kontakt: 609  023  745 od 16-
19. Cena 78  000 zł, do nego-
cjacji.

•	 SPRZEDAM - bardzo tanio 
działki pod budowę ul: Asny-

ka. Tel: 513045188. 

•	 Tanio sprzedam kiosk obity 
blachą doskonały na działkę. 
Tel; 512633610.

•	 Wynajmę mieszkanie 2 poko-
jowe w Nowogardzie na ulicy 
Racibora I 4. tel. 913925552, 
kom. 783 570 056

•	 Do wynajęcia pawilon han-
dlowy w Goleniowie na Ry-
neczku przy ul. Zielona Droga 
59. Tel. 605 522 340 od zaraz

•	 Wynajmę lokal na działalność 
gospodarczą. visa&vis szpita-
la. Tel:887467309.

•	 Wynajmę miejsce pod kan-
celarie, gabinety lekarskie 
bądź inną instytucję w cichej 
i spokojnej dzielnicy wraz z 
miejscem parkingowym. Po-
wierzchnia od 50 do 100 m2 
w zależności od potrzeb. Za-
interesowanych proszę o kon-
takt 509 530 906

•	 Sprzedam kawalerkę przy ul. 
700 Lecia. 660 143 115; 91 39 
21 719

•	 Sprzedam działkę budowla-
ną 0,30 ar. w Nowogardzie. 
693 850 197

•	 Sprzedam działkę pod lasem 
w Nowogardzie ok. 0,8 ha. 
693 850 197

•	 Wynajmę mieszkanie 3 po-
koje, kuchnia, łazienka. 
Tel;602474266.

•	 BUDYNEK - gospodarczy 400 
m2 sprzedam lub wydzierża-
wię, Strzelewo. Tel. 502853573

•	 Działka uzbrojona 5700 m 2 
i budynek warsztatowy. Wy-
dzierżawię lub sprzedam 
własnościowa. Nowogard 
Tel:693128078.

• Sprzedam, wynajmę dom 
Nowogard 110 m2 + garaż. 
00 49 172 5669 042

•	 SPRZEDAM - działkę budow-
laną, uzbrojoną w Nowogar-
dzie.Tel.660010540.

•	 SPRZEDAM - w Długołęce 2 
pokoje. Tel.601167011.

•	 Sprzedam parter domu 110 
m2. Podpiwniczony, garaż 
i podwórko. 600  809  312; 
604 903 853

•	 Poszukuję do wynajęcia ka-
walerkę 506 696 195

• Do wynajęcia kawalerka i 
mieszkanie dwupokojowe 
z wyposażeniem. 91 312 14 
67; 695 264 677

•	 SPRZEDAM - nowy dom 
134 m2 w Nowogardzie.
Tel.663366399.

•	 DOM w Dobrej sprzedam lub 
zamienię na mieszkanie w 
bloku.Tel.783649880.

•	 SPRZEDAM - działkę o pow. 29 
ar. 14 zł/ 1 m 2 , 8 km. od No-
wogardu.Tel.691050537.

•	 Posiadam mieszkanie 2 po-
koje do wynajęcia.900 zł 
+ media ogrzewanie gaz.
Tel.697310607.

•	 ZAMIENIĘ - 3 pokojowe miesz-
kanie do remontu na mniej-
sze do 35 m2 w centrum mia-
sta. Tel.501324656.

•	 GARAŻ - do wynajęcia przy ul; 
Zamkowej.Tel.508948888.

•	 ZAMIENIĘ - mieszkanie 2 
pokoje ul: Leśna , na 1 po-
kojowe w centrum miasta. 
Tel.728185911,666974831.

•	 Do  wynajęcia  mieszkanie  2  
pokojowe  centrum  Nowo-
gardu.Tel.669018405.

•	 SPRZEDAM  - dom  na  dział-
ce   1  ha. okolice  Nowogardu. 
Tel.694582212.

•	 Sprzedam bar „Haga” 
510 243 843

•	 Do wynajęcia mieszka-
nie dwupokojowe z kuch-
nią i łazienką, ogrzewanie 
gazowe przy ul: Roosevelta 
604 255 391 

•	 Ziemię rolną w IV kl. O pow. 
1.63 Ha sprzedam pod ubez-
pieczenie w KRUSie, cena 
18 500 zł. Tel. 889 133 882

•	 Dom na wsi blisko Nowo-
gardu ładnie położony tanio 
sprzedam Tel. 501 307 665

•	 Ziemię rolną kilka hektarów k/
Nowogardu tanio sprzedam 
Tel. 502 103 432 

•	 OKAZYJNIE   SPRZEDAM  -  2  
POKOJE  na  ul:  15  -go  Lu-
tego  .46 m 2  II PIĘTRO. 
Tel.501307666

•	 SPRZEDAM   -  55  m2   2  PO-
KOJE   III   PIĘTRO  , UL: PO-
NIATOWSKIEGO. 135.000,- 
TEL.691063454

• Sprzedam mieszkanie w 
domku jednorodzinnym 
(Nowogard), parter ok. 62 
m2, podpiwniczony, ga-
raż, podwórko, mały ogród. 
695 721 709

 MOTORYZACJA

•	 Sprzedam silnik 1,6 Diesel, 
skrzynia biegów do Audi 80. 
Tel;781785751.

•	 Sprzedam samochód GOLF 
II, benzyna 5 drzwiowy, szy-
berdach, czerwony. Tel; 
512633610.

•	 Sprzedam Hondę motorower 
zarejestrowany na 49 cm3, sil-
nik 125, ścigacz. 665 836 888

•	 SPRZEDAM RENAULT –LAGU-
NA 1,9 Dci , 2003r.prod. cena : 
11200,00 zł.Tel.609307351.

•	 SPRZEDAM - SUBARU IM-
PREZA , 1997 r. prod. 240 
KM.BLOW –OSF cena 13700,00 
zł., Tel.603523226.

•	 SPRZEDAM BMW 2005r. 
poj.1,6.Tel.785150401.

•	 Przyczepę 3,5 t. sprzedam 
692 608 128

ROLNICTWO

•	 Sprzedam zboże i słomę. 
502 853 573

•	 Sprzedam słomę w snop-
kach cena 2,20 zł/ snopek. Tel. 

782 036 086

•	 KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL. 783678070

•	 KOSZENIE MULCZOWANIE 
ŁĄK, BELOWANIE SŁOMY, SIA-
NA.TEL;608013995.

•	 SPRZEDAM C – 360. 
Tel;609480049.

• Kopaczkę dwurzędową do 
ziemniaków w dobrym sta-
nie sprzedam, Korytowo 38.

•	 Sprzedam 2 cielaki, 2 jałówki. 
Żabówko 18.Tel;605092517.

•	 SPRZEDAM SŁOMĘ. 
Tel:600335184.

•	 Sprzedam prosiaki. Tel. 
518 546 925.

•	 Sprzedam tucznika. Tel. 
791817107.

•	 SPRZEDAM - ciągnik białoru-
ska.Tel.691050537.

•	 SPRZEDAM C - 360.
Tel.609480049.

•	 Większą ilość zboża, pszeni-
ca, jęczmień, owies, kupię. 
602 708 518

•	 KUPIĘ  -  owies   lub  mieszan-
kę   zbożową  . Tel.913920008.

•	 TANIO  BARANA  -   SPRZE-
DAM. TEL.721032445.

USŁUGI

•	 Firma Usługowa „Zielona”. Wy-
najem sal na: konferencje, ze-
brania, szkolenia. Tel. 91 39 
26 691.

•	 MALOWANIE, MONTAŻ PA-
NELI PODŁOGOWYCH I INNE 
DROBNE NAPRAWY WYKO-
NA „ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 22 
783, 784 79 22 70

•	 Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. 
Zielona 3. 91 39 20 714

•	 Montaż ogrodzeń betono-
wych, farmerskich i innych; 
695 085 470; 91 39 72 575

•	 AGENCJA REKLAMWA VIZART 
- oprawianie prac - w 2 minu-
ty., bindowanie, wydruki A3-
A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, 
laminowanie A3-A4. Tylko u 
nas największy wybór okła-
dek. Nowogard, ul. 700 Lecia 
15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

•	 Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), 
dokumentów, CV, listów mo-
tyw. innych. Wydruki, Ksero, 
także kolor. Szybko i Solidnie. 
Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). tel 605 
522 340. 

• Usługi koparko- ładowarką 
Nowogard. 514172446 

•	 Nauka j. niemieckiego i an-
gielskiego. Szkoła Języków 
Obcych „GERMANIC” Tel. 
607 545 991, www.niemiecki-
nowogard.pl

• Fast – Driver, tanie usłu-
gi transportowe tel. 
721 230 990

•	 Remonty mieszkań w środku i 
na zewnątrz - 794 115 153 

•	 TANIE SPRZĄTANIE biur, do-
mów, mieszkań, osiedli, mycie 
okien, porządki w ogrodzie 
tel. 721 230 990

•	 Ocieplenie, remonty i dachy, 
tel. 692 562 306

•	 NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sa-
wicki, ul. Kazimierza Wielkie-
go 7, tel.913920737 

•	 Remonty mieszkań, szpa-
chlowanie, malowanie. 
880 690 659

•	 REMONTY NA KAŻDĄ KIE-
SZEŃ. TEL. 609715839.

•	 REMONTY MIESZKAŃ. 
Tel;536887085.

•	 REMONTY, WYKOŃCZENIA, 
MONTAŻE. 504 568 051

•	 WYPUSZCZANIE BIAŁYCH GO-
ŁĘBI NA ŚLUBACH I INNYCH 
UROCZYSTOŚCIACH. Tel; 
660970408.

•	 Agent PZU, tel. 790 405 650

• Dachy, docieplenia, stro-
podocieplenia, obrób-
ki blacharskie, podbitki. 
609 752 854

•	 USŁUGI - remontowo - bu-
dowlane wykonam, daję gwa-
rancję na wykonaną pracę. 
Tel; 608364330.

•	 MASAŻYSTA. WIZYTY DOMO-
WE. TEL: 887307401.

•	 PRANIE - DYWANÓW, WY-
KŁADZIN, TAPICERKI ME-
BLOWEJ, SAMOCHODO-
WEJ, /SKÓRZANEJ, MATE-
RIAŁOWEJ/. PRANIE POŚCIE-
LI WEŁNIANEJ /LANOLINĄ/. 
SPRZĄTANIE BIUR, MIESZ-
KAŃ, CZYSZCZENIE FUG. TEL. 
604373143, 794229083.

•	 Dachy podbitki, docieplenia 
oraz remonty mieszkań. Tel; 
782741664

• Wesela, bryczka, jazda kon-
na, tel. 607 739 866

•	 Szpachlowanie, malowanie, 
panele, wymiana instalacji. 
Tel. 789146025.

•	 Korepetycje z matematyki. 
Tel: 608158430

•	 TRANSPORT - PRZEPRO-
WADZKI szybko tanio.
Tel.696138406.

•	 Regulacja i naprawa okien i 
drzwi, tel. 695 181 070

•	 Instalacje   centralnego    
ogrzewania    minus    20  %  . 
Tel.513211119.

•	 TRANSPORT  BUS – MAX 
.Tel.784053493.

•	 US ŁUGI    REMONTOWO  - BU-
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Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Piotr Słomski redaktor naczelny, 

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport,  Jarek Dąbrowski redaktor techniczny.   Ad res 
re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65, tel./fax 91 392 50 87;

 e-mail: dziennik@domjudy.pl.  Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 
12:25E;   13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E;  14:00E;  15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL.   607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

 ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW z Nowogardu do:

SZCZECIN Główny
5:37 (D), 6:33 (1), 7:55, 10:32 (D), 12:28 (2), 15:10 (3), 17:33, 18:35
Pociągi jadące do Szczecina w godz.: 7:55, 15:10 i 18:35, 

    jadą przez Port Lotniczy w Goleniowie

KOŁOBRZEG
7:54 (1), 10:02 (2), 12:33, 14:35 (D), 16:01, 18:37 (3), 21:09

LEGENDA;
D -  w dni robocze (od poniedziałku do piątku)
 1 –  od poniedziałku do soboty
 2 -  w soboty, niedziele i święta
 3 -  oprócz soboty

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2,4,6); 9:10(1,3,5,7); 10:05(A); 10:30(A,7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A,7); 14:05(A); 14:20(A,7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A,7); 16:50(A); 17:50(A,7); 18:20(A,7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A,7); 9,00(7,R); 9:25(A); 10:05(A,7); 10:40(A,7); 
11:40(A); 11:55(A,7); 12:20(A,7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A,7,R); 14:20(7); 14:30(1,3,5,7); 
14:35(2,4,6); 14:45(A,7); 15:15(A,7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A,7); 18:05(A,7,R); 19:05(A,7); 
19:25(A,7); 19:40(A,7); 20:15(A,7),
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A,7); 9:45(7,R); 10:10(A); 10:50(A,7); 
11:29(A,7); 12:26(A); 12:41(A,7); 13:05(A,7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A,7,R); 15:05(7); 
15:15(1,3,5,7); 15:20(2,4,6); 15:30(A,7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A,7); 18:50(A,7,R); 
19:50(A,7); 20:10(A,7); 20:35(A,7); 21:00(A,7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD
Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piąt-
ku oprócz świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świę-
tami; 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, 
czwartki, soboty oprócz świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz 
świąt; R – kurs do Reska

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

Poszukujemy 
pracowników 

do pracy na plantacji wierzby 
w Węgorzycach/k.Osiny

 Tel: 601 99 40 30

SKUP ZBOŻA 
W REDLE

żyto, pszenżyto
szybka płatność

tel. 603 055 292

DOWLANE  , DOCIEPLENIA. 
Tel.784053493 .

• KOREPETYCJE Z MATEMA-
TYKI STATYSTYKI I EKONO-
METRII DLA LICEALISTÓW 
I STUDENTÓW SKUTECZNE 
PRZYGOTOWANIE DO EGZA-
MINÓW I ZALICZEŃ kontakt: 
tel. 600 924  128 mail: iwo-
nand1@wp.pl 

• Remonty dachów, docieple-
nia budynków, 726 169 098, 
669 587 493

PRACA

•	 Przyjmę samodzielnego pra-
cownika do prac wykończe-
niowych. Tel. 888 603 612

•	 Zwrot podatku z pracy, ro-
dzinne, urlopowe, emerytalne 
– Niemcy, Holandia, Anglia, Ir-
landia, Dania, Belgia, Austria, 
Włochy, Norwegia, USA. Tel. 
71 385 20 18 lub 601 759 797

•	 Młoda mama zaopieku-
je się Twoim dzieckiem. 
661 196 022

•	 Praca w Niemczech, płytki. 00 
49 172 566 9042

•	 EMERYT szuka pracy. Pra-
wo jazdy kategorii : B i T, oraz 
uprawnienia na wózki widło-
we. Wykonam prace hydrau-
liczne i elektromonterskie.
Tel:785728672,607242193.

•	 PRZYJMĘ DO PRODUKCJI PA-
LET. TEL. 509411822. 

•	 ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem. 
Tel. 795926734.

•	 Zatrudnię elektryka ze zna-
jomością j. niemieckiego. Tel. 
696 443 643

•	 Budowlańca z doświad-
czeniem zatrudnię. 
Tel.509516240.

•	 Przyjmę kierowcę miejscowe-
go z własnym samochodem 
do dowozu pizzy. Tel. 91  392 
07 50

•	 Zatrudnię pracowników do 
koszenia łąk z prawem jazdy 
możliwość noclegu Nastazin. 

781 295 846

•	 ZATRUDNIĘ  -  osoby  powyżej 
50  roku  życia  do  pracy  ręko-
dzielnej.Tel.609313000.     

• PILNIE ZATRUDNIĘ 2 OSO-
BY DO PRACY W KWIA-
CIARNI, CV MOŻNA SKŁA-
DAĆ   W KWIACIARNI PRZY 
UL. CMENTARNEJ 1A, TEL. 
602450881

INNE

•	 Sprzedam drewno bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane - 
603 353 789

•	 Sprzedam wieżę Diora WS 
442, srebrna, 4 elementy: 
wzmacniacz, tuner przestro-
jony, korektor, deck szu� a-
da, stan idealny, używana 
sporadycznie, cena 780 zł do 
uzgodnienia. tel. 605 522 340.

•	 43 / 44 - Sprzeda drewno, ga-
łęziówkę i zrębki opałowe. Tel 
509821040

•	 Drewno opałowe, kominko-
we, gałęziówka, sprzedam, tel. 
772 050 889

•	 PIECE GAZOWE c.o. wiszące z 
Niemiec � rmy Vaillant wysoka 
jakość do mieszkania, domu, 
sklepu, restauracji, zakładu 
fryzj. tylko ogrzewanie różne 
powierzchnie cena od 800zł 
montaż 300zł piece dwufunk-
cyjne cena od 1.000zł montaż 
400zł gwarancja serwisowa 
+ roczne przeglądy kontrol-
ne, naprawy oraz elektryczne 
przepływowe podgrzewacz 
wody użytkowej 18-21kw na 
prąd 380V cena od 200zł tel. 
691 686 772

•	 Transformator spawalniczy 
380V (buczek); teownik hut-
niczy 30x30x6; szkło 3mm 
60x130; kątownik 40x40 i 
kątownik 45x45 sprzedam. 
788 685 194; 600 155 342

•	 Sprzedam kostkę granito-
wą 4x6 brązową 10 t. Tel. 
607 690 741 

• SPRZEDAŻ - podbit-
ki drewnianej. TANIO. 
Tel:726169098.

•	 SPRZEDAM DREWNO OPA-
ŁOWE I KOMINKOWE. 
Tel;667788820.

•	 Sprzedam narożnik poko-
jowy i meble młodzieżowy. 
662 272 857

•	 SPRZEDAM WÓZEK DZIECIĘ-
CY - wielofunkcyjny X – LAN-
DER XA / gondola + spa-
cerówka /.Cena 600 zł. Tel; 
725820717.

•	 SPRZEDAM - kosiarki spalino-
we używane.Tel;783622496.

•	 SPRZEDAM - harmonię 40 ba-
sową.Tel;511627210.

•	 SPRZEDAM - akwarium 
300 l razem z podstawą. 
Tel.726280768.

•	 SPRZEDAM - nową czerwoną 
podwójną rzymską dachów-
kę.300 szt.Tel.603895622.

•	 Sprzedam gołębie ozdobne. 
731 313 841 

•	 Sprzedam palmę daktylo-
wą doniczkową dużą. 91 39 
23 685

•	 Sprzedam wózek dziecięcy 
TAKO PERSO, gondola + spa-
cerówka, mało używany. Stan 
b. dobry. 784 056 335

•	 ODDAM   -  trawę  na  łące  / 
5 h. samodzielne  skoszenie/ . 
Tel.913910415.

•	 Sprzedam    drewno   sosna  . 
Tel.722050889.

•	 SPRZEDAM  - wózek  dzie-
cięcy   brązowy  - gondola  
+  spacerówka +  torba.400,-
-złTel.692006248.
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POŻYCZAMY 
PIENIĄDZE

Decyzja w 24h  
Bez zbędnych formalności; Bez BIK

Tel. 91 818 25 36 • kom. 730 851 444
Kwoty od 10 000 zł do 300 000 zł

W ofercie również kredyty �rmowe,
hipoteczne i konsolidacyjne

Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca

TYGRYSEK

BAWIALNIA
dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECIĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

WIB    SPÓŁKA  Z O.O.

PILNE !!! SKUP ZBÓŻ

KONTAKT:
Ryszard Dynarski tel. 508 444 350 • Mieczysław Jakubczyk tel. 512 210 111

Turawska Jolanta te l. 508 444 351 • Maksymczuk Waldemar te l. 601 580 277

Kontynuujemy skup na terenie Elewatora REM Sp. z o.o. (J.W. ENERGY)
w Nowogardzie ul. 3 Maja 26 k/stacji paliw ORLEN

Gwarantujemy obiektywną ocenę jakości.
Skontaktuj się lub zadzwoń a uzyskasz niezbędne informacje, zapewniamy fachową i miłą obsługę.

- skup zbóż
- rzepaku

- roślin strączkowych

ZAPRASZAMY

Zapewniamy:
- konkurencyjne ceny

- odbiór towaru własnym transportem
- usługowe składowania zbóż i rzepaku z możliwością 

sprzedaży po najkorzystniejszych cenach
 

• Nadproża
• Bloczki betonowe
• Płyty JOMB
• Obrzeża
• Kostka brukowa

ceny producenta!!!
Zakład Wyrobów Budowlanych 

STRZELEWO
Na rynku od 1997 r.

Oferujemy szeroki asortyment 
wyrobów budowlanych m.in.:

 DOSTAWA DO KLIENTA
Możliwość tworzenia dedykowanych 
form pod duże zamówienia klienta!
tel/fax:  91 39 102 21 
kom:   604 252 883 

• Beton towarowy
• Płyty chodnikowe
• Słupki ogrodzeniowe
• Cement
• Żwir

Strzelewo 67

Sprzedam nowe, własnościowe, 
2 pokojowe mieszkanie o pow. 58 m2 
w Nowogardzie na ulicy Racibora I 4

KONTAKT:                PIB „PRO-BUD s.c.
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14
tel.: 91 39 25552; 783 570 056    www: probud-nowogard.pl

Transmisje Sportowe:
Siatkówka, Liga Światowa:
Piątek, 20:15
Polska – USA
Niedziela, 20:15
Polska - USA

Wydarzenia Kulturalne:
Muzyczna szafa grająca w 3K!
 (od poniedziałku do niedzieli! od godziny 18:00, do ostat-

nich gości)
 Proponujemy możliwość grania Waszej muzyki z materia-
łów, które przyniesiecie.
Klubokawiarnia jest miejscem stworzonym z myślą o lu-
dziach, możliwość słuchania własnej muzyki, przynoszonej 
na płytach audio jest jednym z dowodów.
Na miejscu zawsze są rezydenci Klubu, którzy chętnie porwą 
Was dobrą muzyką do tańca!
Beder oraz Hannibal Lekter grają soul, funky, disco, reggae, 
dancehall, ska, rocksteady, electro, post punk, synth pop, 
rock alternatywny,new romantic i co tylko sobie zażyczycie!
Śledźcie terminarze na naszym Facebookowym fanpagu`u - 
� .com/klubokawiarniakulturalna.

 Wszystkich serdecznie zapraszamy !!!
Klubokawiarnia Kulturalna
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt samochodowy
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Finanse - 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Zawiadamiamy, 
że w Nowogardzie 

rozpoczęła działalność 

Kancelaria 
Radców 

Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca 
Prawny Radosław Górski oraz Radca  
Prawny Paweł Iwan. Kancelaria mieści 
się przy 
Pl. Wolności 9, budynek dawnego 
hotelu „Cisy”, pokój nr 8 (parter). 

Telefony do Kancelarii: 
788-802-101, 694-403-733

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

ZAPRASZAMY
na

specjalistyczne 
badanie wzroku

środy i piątki 

s. 2 s. 5 s. 9, 10

ul. Boh. Warszawy 4b
Nowogard

tel. 532 512 703 

Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe 
leczenie stomatologiczne

Lekarz dentysta

Ewa Rosa

godz. przyjęć 
pn.-pt. 10.00 - 18.00

 

ZAKŁAD USŁUG 
INSTALATORSTWA 
ELEKTRYCZNEGO  

 
Z IEL IŃSKI  GRZEGORZ 

TEL: 698-846-647 
 instalacje elektryczne 

domowe, przemysłowe 
 domofony, wideofony 
 alarmy, zabezpieczenia 

budynków 

ZIELONE 
PRZEDSZKOLE

OGŁASZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2012/2013
DZIECI W WIEKU OD 2,5 DO 6 LAT

Informacje i zapisy pod nr tel. 91 39 26 691
lub na stronie www.przedszkole.zielona11.pl

INFORMATYCZNO-JĘZYKOWE
Ogłasza nabór na rok szkolny 2013/2014

dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat

13

ul. Młynarska 7d
tel. 605 295 835

zapraszamy  od pn.-pt.  9.00-18.00  •  sb. 9.00-15.00

Samochody 
osobowe, dostawcze, terenowe,

Maszyny budowlane, rolnicze

Pranie tapicerki
Pranie dywanów

Nowogard 

TIR

Szczecin, Stargard, Goleniów teraz NOWOGARD
Obsługujemy duże firmy produkcyjne, usługowe, handlowe 

jak również jednoosobowe podmioty gospodarcze
• Profesjonalna obsługa księgowa, kadrowa, ZUS
• Doradztwo 
• Odbiór dokumentów od klienta, praca zdalna lub w siedzibie klienta

Certyfikat Ministra Finansów: 33693/2009

Pierwszy miesiąc gratis                   Tel. 739 070 001

Żabowo pełne 
artystycznych 

zmagań

Halo redakcja

Spór  
o słupek

Nielegalna
wycinka

Czytaj s. 3

Halina Galus • Elżbieta i Helena Wnuk

USŁUGI KSIĘGOWO-PODATKOWE
ul. 3 Maja 14 (budynek Banku Spółdzielczego)

tel. 91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

Nowogardzki szpital

Kolejny termin,  
koniec lipca
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W obiektywie DN

Byłeś świadkiem  
ciekawego zdarzenia, 
wykonałeś oryginalne 

zdjęcia, jesteś 
w posiadaniu 

interesujących 
wiadomości?  Zadzwoń 

lub napisz do nas 
o każdej porze. 

Tel. 513 088 309
e-mail: poligraf@post.pl; 

ul. 700 Lecia 17a nad sklepem
„Słowik”

9,99zł

Wierzchy - „Padły” chronione drzewa

Nielegalna wycinka 
W piątek (7 czerwca), redakcja Dziennika Nowogardzkiego została zaalarmowana 
przez mieszkańca Wierzchów o niekontrolowanej wycince dębów. Drzewa znajdo-
wały się w lasku nieopodal suszarni. Po wykonaniu zdjęć o problemie poinformo-
waliśmy Wydział GKMiOŚ. Dziś wiemy, że wszczęto postępowanie w tej sprawie.

Dokładnie w Wierzchach, 
dokonano wycinki 10 sztuk 
dębów oraz jednego klonu. 
Wycinka miała miejsce na te-
renie leśnym wchodzącym w 
skład działki nr 1/18 obręb 
Wierzchy, znajdującej się w za-
sobach Agencji Nieruchomo-
ści Rolnych Oddział Terenowy 
w Szczecinie, Sekcja Zamiej-
scowa Gospodarowania Zaso-
bami w Nowogardzie. Z racji 
iż wyżej wymieniona wycinka 
drzew została dokonana niele-
galnie, Agencja złożyła zawia-
domienie do Komisariatu Poli-
cji w Nowogardzie o wszczęcie 
postępowania w tej sprawie. 
Do sprawy jeszcze powrócimy, 
gdy tylko pojawią się pierwsze 
efekty postępowania.  

KR

Droga Luboszan. Zakończono już prace polegające na modernizacji 
kilkusetletniej dróżki, łączącej ulicę Lubuszan z alejkami biegnącymi 
tuż przy murach. Obecnie drogę zdobi szary polbruk. Prace wykonała 
firma AZBUD z Nowogardu, wyłoniona w drodze zapytania ofertowe-
go. Całkowity koszt robót wyniósł niewiele, ponad 55 tys. zł.

Odpowiadając na sygnały naszych czytelników informujemy, że po-
dane przez nas w DN z dnia 2 lipca ceny za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, będą obowiązywały najprawdopodobniej z chwilą ogło-
szenia, podjętej przez radnych uchwały, w dzienniku urzędowym, któ-
ra to publikacja może nastąpić dopiero w połowie sierpnia. Tak więc 
na chwilę obecną obowiązuje stary cennik. Wszelkie nadpłaty z tego 
tytułu zostaną zaliczone na poczet płatności według nowych cen. red.

Oto obowiązujące jeszcze stawki:
WIELKOŚĆ 

GOSPODARSTWA 

DOMOWEGO

STAWKA OPŁATY ZA 

ODPADY ZMIESZANE

STAWKA OPŁATY 

ZA ODPADY 

SELEKTYWNE
MAŁE (1-2 osoby) 35 zł 27 zł

ŚREDNIE (3-5 osób) 53 zł 41 zł

DUŻE (6 osób i więcej) 65 zł 50 zł

 
Takie oto truskawki, a raczej 

truskawy, wyrosły w ogródku 
działkowym pana Ryszarda Karo-
lewskiego. 

 W dniu  27.06.2013 na ulicy 
5 Marca, za sklepem NETTO, 
zostały znalezione okulary. 

Ich  charakterystyczną cechą 
są brązowe zauszniki. Okulary  
do odebrania w redakcji DN. 

red.
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntEr 
laptop

 serwis - komis

naprawiamy, 
sprzedajemy, 

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748 PROMOCJA  LETNIA

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel./fax 91 39 22 329

Kom. 601 150 620

Ogrodzenia,
brukarstwo, 

ogrody, trawniki
www.trawnikizrolki.com.pl

tel. 669 342 893

Nowogardzki szpital

Lembas: „Zrobimy wszystko, żeby do 
końca lipca zakupić niezbędny sprzęt”
24 maja uroczyście obchodzono otwarcie nowego gmachu szpitala w Nowogardzie. Wizualnie robi naprawdę dobre wrażenie. Nieste-
ty pozostaje kwestia niezbędnego tzw. dosprzętowienia, na co konieczne jest jeszcze pozyskanie środków.        W staraniach o tę kwestię 
nie ustaje dyrektor nowogardzkiej placówki Kazimierz Lembas, którego zapytaliśmy, na jakim etapie znajduje się proces ostatecznego 
oddania do użytku.

Wiemy, że według oficjal-
nych zapowiedzi ostateczne 
oddanie do użytku było prze-
widywane na drugą połowę 
czerwca. Wstępnie szacowa-
no niezbędne koszty na zakup 
wyposażenia na kwotę 1,2 mln 
złotych. Ze względu na fakt, 
że nie udało się pozyskać tych 
środków w inny sposób, dy-
rekcja zdecydowała się na za-
ciągniecie kredytu. Prioryte-
tem było otrzymanie takiego 
kredytu na jak najniższy pro-
cent odsetkowy tak, by można 
było go spłacić w ciągu pięciu 
lat. Niestety, pierwsze  nego-
cjacje z bankami skończyły się 
fiaskiem. A jak sytuacja wyglą-
da teraz? Oddajmy głos dyrek-
torowi szpitala Kazimierzowi 
Lembasowi. - Uzyskaliśmy zgo-
dę SANEPID-u na to, co może-
my uruchomić już, jeszcze bez 
doposażenia realizowanego za 
pieniądze z kredytu. Akcepta-
cja dotyczy izby przyjęć, specja-
listyki i oddziału internistycz-
nego. W przyszłym tygodniu 
przeniesiemy te dwa oddziały. 
Jednakże ich otwarcie uzależ-
nione jest od pełnego doposaże-
nia. Ponadto należy doposażyć 
jeszcze blok operacyjny, izbę po-
rodową i OIOM. Teraz szukam 
na ten cel źródeł finansowania. 
Jesteśmy w ciągłym kontakcie 
z burmistrzem i skarbnikiem; 
szukamy najtańszej możliwo-
ści pozyskania środków. Rozpa-
trujemy w związku z tym róż-
ne możliwości, tj. - leasing ope-
racyjny, leasing finansowy lub 
tani kredyt. Niestety nie jest to 

łatwe do osiągnięcia. Mówię 
jednak z pewnym optymizmem 
dlatego, że po kolejnych rozmo-
wach, które odbyłem w dniu 
wczorajszym, coraz bardziej je-
stem przekonany, że to się sta-
nie. Postawiliśmy sobie za cel 
poszukać rozwiązania tej sy-
tuacji do końca lipca. Do tego 
czasu chcemy zakończyć tę całą 
procedurę. Bo nie można dłużej 
czekać – i doskonale zdajemy 
sobie z tego sprawę.

Oczywiście można byłoby 
otrzymać drogi kredyt. Jednak-
że później mielibyśmy ogrom-
ny problem z jego spłatą. Ob-
liczyłem, że stać nas na kre-
dyt o maksymalnym koszcie 
obsługi przez 5 lat w kwocie 
200.000 zł. Czyli w granicach 4 
- 5 %.        Natomiast wszyst-
kie oferty mam, jak na razie, na 
koszt powyżej 400.000 złotych.   
Tak więc postanowiłem odmó-
wić zaciągnięcia takiego kredy-

tu, mimo nacisków z różnych 
stron. Zdaję sobie sprawę, że 
nie byłbym w stanie go później 
spłacić.             Jak powiedzia-
łem, obecnie możliwy jest kre-
dyt na 4 - 4,5 % - taki jestem w 
stanie spłacić. Na dniach mamy 
np. dostać informację z Banku 
PKO BP, czy jest w stanie udzie-
lić nam kredytu leasingowego. 

 Zrobimy wszystko, żeby do 
końca lipca zakupić niezbędny 
sprzęt. Jeśli uda się to wykonać 
w tym terminie, to przez kolej-
ne dwa tygodnie, czyli do koń-
ca pierwszej połowy sierpnia, 
potrwa jeszcze oczekiwanie na 
zgodę SANEPID-u, związaną z 

jego instalacją. Tak więc sądzę, 
że pierwsi pacjenci powinni po-
jawić się w nowym gmachu na 
początku II połowy sierpnia.

Mimo tych problemów pew-
ne zakupy są realizowane - no-
wogardzkiemu szpitalowi uda-
ło się ostatnio zakupić choćby 
nowy sprzęt USG. - Otrzyma-
liśmy na ten cel środki z balu 
charytatywnego w wysokości 
25 tys. złotych. Tak więc mo-
głem te pieniądze przeznaczyć 
na częściowe sfinansowanie 
zakupu tego sprzętu, którego 
łączny koszt  wyniósł 120.000 
zł. Urządzenie jest bardzo wy-
sokiej jakości, wyprodukowa-

ne przez firmę Siemens. Zosta-
ło zakupione przede wszystkim 
dla potrzeb poradni kardiolo-
gicznej – dodaje dyrektor Lem-
bas.

Ze względu na opisane per-
turbacje z otrzymaniem kre-
dytu, dyrekcja szpitala spo-
rządziła plan awaryjny, który 
ogranicza kwotę do uzyskania 
z kredytu do niezbędnego mi-
nimum, aby nowa część w peł-
ni mogła działać. Według K. 
Lembasa,  jest to około 800 000 
zł. Za te pieniądze należy za-
kupić - wyposażenie oddziału 
intensywnej opieki medycznej 
(OIOM) – koszt około 300 tys. 
zł., wyposażenie  pomieszczeń 
do sterylizacji - koszt około 
250 tys. zł., doposażenie bloku 
operacyjnego i gabinetu wybu-
dzeń za ponad 100 tys. złotych 
oraz także za ponad 100 tys. 
zł. drobne wyposażenie dla in-
nych oddziałów, zwłaszcza in-
terny (m.in. w kardiomonitory, 
wózki itp.). 

Wbrew temu co się mówi, nie 
potrzebujemy na dzisiaj łóżek, 
poza czterema na OIOM i dwo-
ma do gabinetu wybudzeń, to 
wyposażenie posiadamy - koń-
czy dyrektor K. Lembas. 

(ps)

Na razie świeci pustkami
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Wszystkim, którzy 
uczestniczyli  

w uroczystościach
pogrzebowych

śp. Jadwigi 
Marcinkiewicz

podziękowania 
składa rodzina

Wszystkim lekarzom, pielęgniarkom oraz 
całemu personelowi Szpitala w Nowogardzie

w szczególności dr. Buragas,
którzy z wielkim zaangażowaniem  

i serdecznością podejmowali wysiłki  
dla ratowania życia

śp. Jadwigi Marcinkiewicz
z głębi serca podziękowania 

składają córki, siostry i rodzina

Serdeczne podziękowania lekarzom, 
pielęgniarkom ze Szpitala w Nowogardzie

za szczególny trud i troskę 
w ratowaniu życia

Naszej Kochanej mamy i babci

śp. Reginy Bejma
składają córka, syn z rodzinami

Likwidacja wydziału edukacji ...

Ogłoszono konkurs na nowe stanowisko
W ramach reorganizacji związanej z likwidacją Wydziału Edukacji, burmistrz Nowogardu ogłosił w tych dniach konkurs na nowo 
utworzone stanowisko kierownika referatu edukacji. Jak cała reorganizacja, tak i treść ogłoszenia konkursowego może zadziwiać ... 

Jak pisaliśmy w DN, bur-
mistrz Nowogardu dokonał w 
drodze zarządzenia likwidacji 
Wydziału Edukacji… Decyzja 
ta spowodowała wiele dysku-
sji w środowisku związanym 
z oświatą, ale także poruszyła 
nowogardzkich radnych, któ-
rych nawet nie poinformo-
wano o przyczynach, celach , 
skutkach i zasadach reorgani-
zacji wydziału, dysponujące-
go  przecież ponad jedna trze-
cią budżetu gminy. Radni do-
magali się zorganizowania w 
tej sprawie sesji nadzwyczaj-
nej, spotykając się z odmową 
przewodniczącego Rady An-
toniego Bielidy, który nie widzi 
powodów, aby cokolwiek wy-
jaśniać. Ta decyzja przewod-
niczącego została zaskarżona 
przez wnioskujących o sesję 
radnych do wojewody, który 
zapewne w najbliższym cza-
sie ustosunkuje się do skargi. 
Tymczasem burmistrz wpro-
wadza w życie zmiany, które 
zostały określone w jego za-
rządzeniu, w tym organizuje 
konkurs na kierownika nowo 
utworzonego referatu Eduka-
cji. Przypomnijmy, że referat 
ten ma przejąć część zadań zli-
kwidowanego wydziału, a jego 
obsada będzie dokonywana na 
nowo, ponieważ pracownicy 
wydziału edukacji dostali wy-
powiedzenia. Ogłoszenie któ-
re ukazało się 26 czerwca na 
stanowisko kierownika refera-
tu, rozpoczyna proces nabo-
ru, zarówno do tego referatu, 
jak i zapewne na te stanowiska, 
które trzeba będzie dodatkowo 
utworzyć w innych wydziałach 
przejmujących też niektóre za-
dania zlikwidowanego wy-
działu. Oto wybrane przez nas 
fragmenty ogłoszenia, frag-

menty, które nie można pozo-
stawić bez komentarza.

Burmistrz Nowogardu ogła-
sza nabór na wolne kierowni-
cze stanowisko urzędnicze – 
kierownik Referatu Edukacji w 
Urzędzie Miejskim w Nowogar-
dzie 

 Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie wyższe 
2. Co najmniej cztery lata 

stażu pracy lub co najmniej 
cztery lata wykonywania dzia-
łalności gospodarczej o charak-
terze zgodnym z wymaganiami 
na danym stanowisku 

3. Znajomość przepisów usta-
wy o samorządzie gminnym, 
ustawy o systemie oświaty, Kar-
ty Nauczyciela, ochronie da-
nych osobowych, ochronie in-
formacji niejawnych, dostępie 
do informacji publicznej.

4. Umiejętność obsługi kom-
putera.

…...............
6. Kandydat posiada obywa-

telstwo polskie, jest obywatelem 
Unii Europejskiej lub obywate-
lem innych państw, którym na 
podstawie umów międzyna-
rodowych lub przepisów pra-
wa wspólnotowego przysługuje 
prawo do podjęcia zatrudnie-
nia na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej

..................
8. Pełna zdolność do czynno-

ści prawnych oraz korzystanie z 
pełni praw publicznych

9. Nieposzlakowana opinia
10. Dyspozycyjność
11. Gotowość do stałego podno-

szenia kwalifikacji zawodowych
12. Sporządzona na piśmie 

koncepcja funkcjonowania 
gminnej oświaty w latach 2013-
2020.

Wymagania dodatkowe:
1. Dobra organizacja pracy
2. Znajomość języków obcych

Zakres zadań wykonywanych 
na stanowisku:

1. Prowadzenie spraw zwią-
zanych z tworzeniem, prze-
kształcaniem i likwidowaniem 
gminnych jednostek oświato-
wych

2. Prowadzenie spraw zwią-
zanych z utrzymaniem gmin-
nych jednostek oświatowych

3. Kształtowanie sieci przed-
szkoli, szkół podstawowych, 
gimnazjów i liceum

4. Zatwierdzanie arkuszy 
organizacyjnych przedszkoli, 
szkół podstawowych, gimna-
zjów i liceum

5. Organizacja dowozu dzie-
ci do szkół

6. Obsługa ekonomiczno-fi-
nansowa gminnych jednostek 
oświatowych i nadzoru nad 
nimi w tym zakresie

7. Powierzenia stanowisk 
kierowniczych w placówkach 
oświatowych i odwoływania z 
tych stanowisk

8. Ocenianie dyrektorów 
gminnych jednostek oświato-
wych

9. Obowiązek szkolny i obo-
wiązek nauki

10. Prowadzenie ewidencji 
szkół i placówek niepublicznych

11. Udzielanie dotacji niepu-
blicznym szkołom i placówkom 
oraz szkołom publicznym pro-
wadzonym przez osobę prawną 
inną niż jednostka samorządu 
terytorialnego lub osobę fizycz-
ną

12. Przyznawanie dofinanso-
wania kosztów kształcenia mło-
docianego pracownika

Warunki pracy na danym 
stanowisku:

Wymiar czasu pracy – peł-
ny etat. Konieczność szybkie-
go reagowania i podejmowania 
decyzji. Podejmowanie samo-
dzielnych decyzji, sytuacje stre-
sowe. 

Wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w Urzędzie 
Miejskim w Nowogardzie, w 
rozumieniu przepisów o reha-
bilitacji zawodowej i społecz-
nej oraz zatrudnianiu osób nie-
pełnosprawnych w maju 2013r. 
wyniósł co najmniej 6%.

Ogłoszenie jak na oficjalny 
gminny akt prawny, razi nie-
chlujnością sformułowań, a na-
wet ewidentnymi błędami. Nie 
ma bowiem czegoś takiego, jak 
obywatelstwo europejskie, któ-
rymi rzekomo mogliby się legi-
tymować kandydaci. Co ozna-
cza w zakresie obowiązków pkt. 

9 o brzmieniu.... obowiązek 
szkolny i obowiązek nauki …., 
to kolejna tajemnica tajemni-
czej reorganizacji. Może ozna-
cza, że kandydat musi cho-
dzić do szkoły i się intensywnie 
uczyć ..... ,a będzie miał wie-
le do uczenia, skoro w wyma-
ganiach dotyczących doświad-
czenia czytamy, że wystarczy 4 
lata jakiejkolwiek pracy. Jedno-
cześnie organ już w ogłoszeniu 
rezygnuje, na rzecz kierownika 
referatu, z takich ustawowych 
kompetencji jakie określają 
chociażby pkt. 7 i 11 zakresu za-
dań na stanowisku. Na zakoń-
czenie wskaźnik zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych poda-
ny tak, jakby ktoś kto to ogło-
szenie które burmistrz podpisał 
tworzył, wkleił z Internetu frag-
ment z czegoś nie do tego tema-
tu, a jeśli do tego tematu, to też 
nie wiadomo o co chodzi. Cały 
tekst przynosi wstyd urzędowi i 
jego kierownikowi, jako przy-
kład wyjątkowego braku pro-
fesjonalizmu. Takich infantyl-
nych dokumentów nie można 
produkować, zwłaszcza w spra-
wach, które mogą być zaskarża-
ne przez zainteresowanych roz-
strzygnięciami do instytucji ze-
wnętrznych. Pisać na kolanie 
to można liściki Panie burmi-
strzu, a nie pisma w sprawach 
które mają konsekwencje tak-
że dla jakości gospodarowania 
pieniędzmi podatników – bo 
tylko takie pieniądze gmina po-
siada i to nie są Pana pieniądze. 
Do sprawy okoliczności zwią-
zanych z reorganizacją w urzę-
dzie wrócimy, gdy radni otrzy-
mają odpowiedź wojewody w 
sprawie skargi dotyczącej nie-
zwołania sesji nadzwyczajnej.

sm   
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Serdeczne 
podziękowania

Zarządowi 
Miejsko-Gminemu PSL

w Nowogardzie
koleżankom, sąsiadom, 

emerytom za uczestnictwo 
w ostatniej drodze

Naszej Kochanej mamy  

śp. Reginy Bejma
składa rodzina

Lato z Muzami 2013 – warsztaty artystyczne

Rozpoczęły się warsztaty artystyczne
Po całorocznym oczekiwaniu, rozpoczynają się kolejne warsztaty artystyczne dla młodzieży,  organizowane w ramach festiwalu „Lato z 
Muzami”. W czwartek o godzinie 9 w NDK, Nowogard powitał zapalonych artystycznym duchem warsztatowiczów i instruktorów, któ-
rzy  w najbliższych dniach będą stanowili artystyczną duszę tego miasta.

Młodzież będzie odkrywać 
i rozwijać swoje talenty pod 
okiem doświadczonych in-
struktorów. Miłośników ma-
larstwa po raz kolejny w swój 
świat strachów na wróble i nie 
tylko... zaprosi znany i uznany 
artysta Florian Kohut. W taj-
niki sztuki teatralnej i związa-
nych z nią interpretacji słowa 
mówionego jak i mowy cia-
ła, wprowadzał będzie   aktor 
szczecińskiej sceny Arkadiusz 
Buszko. Leszek Wiszniewski 
w świat rytmów  afrykańskich 
bębnów. 

Warsztaty wokalno-instru-
mentalne również poprowa-
dzone zostaną przez zespół ar-
tystów z tzw. górnej półki. Będą 
takie nazwiska jak: Grażyna Ło-
baszewska – piosenkarka , któ-
rej nie trzeba przedstawiać, 
Edyta Baryliszyn Turowska – 
wokalistka, dyrygent i trener 

wokalny, Damian Kurasz gita-
rzysta, który w swoim artystycz-
nym dorobku ma m.in. występy  
wsparcia muzycznego w takich 
programach jak Idol czy Taniec 
z Gwiazdami i współpracował 
m.in. z Adamem Sztabą, Patry-
cją Kazadi czy Michałem Bajo-
rem. Także kolejny instruktor  
Tomasz Lewandowski – pia-
nista i aranżer posiada boga-
te doświadczenie , współpraco-
wał m.in. z Krzysztofem Kiljań-
skim czy Eweliną Flintą, Będzie 
także  Kuba Fiszer – perkusista; 
grał podczas takich festiwali 
jak: Rawa Blues czy Opole oraz 
Paweł Rozmarynowski – współ-
pracujący m.in. z Akademią 
Sztuki w Szczecinie czy Studiem 
Wokalistyki Estradowej w Kato-
wicach. Będą też warsztaty ta-
neczne pod kierunkiem Miko-
łaja Kubiaka, który zajmuje się 
tańcem towarzyskim, Marcina 

Zawiślaka – instruktora tańca 
sportowego, Pauliny Grochow-
skiej – taniec współczesny oraz 
Krzysztofa Fibe Himkowskiego 
– hip-hop. 

Dla młodzieży parającej się 
sztuką filmową, warsztaty będą 
również okazją do pogłębienia 

swojej wiedzy na temat ujmo-
wania świata za pomocą szkla-
nego oka kamery. Zajęcia po-
prowadzi Krzysztof Kuźnicki 
– instruktor fotografii i filmu. 

Nie obędzie się również bez 
pleneru malarskiego, o czym w 
kolejnych wydaniach DN.

Mamy nadzieję, że i w tym 
roku młodzież wyjdzie z warsz-
tatów ubogacona i usatysfak-
cjonowana, a może ktoś z nich 
odnajdzie talent, którym roz-
sławi w przyszłości swoje imię 
i nasze miasto.

(ps)

Młodzież w trakcie warsztatów teatralnych

Spór o słupek
Na ul. Warszawskiej 10, 

w niejasnych dla wszyst-
kich mieszkańców okolicz-
nościach, „wyrosła” barierka 
oraz słupek, który skutecznie 
uniemożliwia podjazd pod 
blok. Jak zwykle w takich sy-
tuacjach, część mieszkańców 
jest zadowolona bo nikt już 
nie będzie rozjeżdżał trawni-
ków, inni natomiast obawia-
ją się, że słupek uniemożliwi 
dojazd karetce lub straży po-
żarnej.  

Mieszkanka bloku przy ul. 
Warszawskiej poinformowa-
ła nas o postawieniu słupka, 
głównie w celu dowiedzenia 

się, z czyjej inicjatywy te prace 
zostały wykonane. Dziwi mnie, 
że ten słupek został tam posta-
wiony, w tej sytuacji nie doje-
dzie pod blok karetka. Co praw-
da słupek jest na kluczyk, któ-
rym zarządza ktoś na osiedlu, 
ale wyobraźmy sobie sytuację, 
że tej osoby nie ma? Co wów-
czas co zrobimy? - pyta ziryto-
wana rozmówczyni chcąca za-
chować anonimowość. Zapyta-
liśmy w Koszalińskim oddziale 
ZZN, który zarządza budyn-
kiem, z czyjej inicjatywy ba-
rierka oraz słupek zostały usta-
wione. W odpowiedzi usłysze-
liśmy, że pełne informacje uzy-
skamy od Urzędu Miejskiego 
w Nowogardzie. Wiadomo już, 
że klucz do słupka został prze-
kazany do zarządcy nierucho-
mości pani Mirosławy Warn-
ke. Barierkę i słupek zamon-
towała firma KUGA. Wartość 
kosztorysowa tego zadania wy-
niosła 2297, 22 zł brutto. Cał-
kowitych wyjaśnień udzielił 
Inspektor wydziału GKMiOŚ 
w Nowogardzie, Adam Aniu-
ksztys, które publikujemy przy 
artykule. 

Nie może dziwić postawa 

osób, które dmuchają na zim-
no w obawie przed najgor-
szym. Pozostaje wierzyć, że 
takich ekstremalnych sytuacji 
będzie jak najmniej, a jeśli już 
do nich dojdzie, to klucz za-
wsze będzie pod ręką...

KR

Mieszkańcy budynku nr 11 
przy ul. Warszawskiej w trosce o 
pielęgnowany przez nich klomb 
oraz teren zielony zwrócili się z 
prośbą do Radnego Rady Miej-
skiej w Nowogardzie  Pana  Le-
cha  Jurka, aby zainterwenio-
wał w sprawie niszczenia zieleni 
oraz zakłócania spokoju przez 
osoby urządzające sobie par-
king pod blokiem. W związku z 
powyższym Pan Lech Jurek wy-
stąpił z wnioskiem o wprowa-
dzenie zabezpieczeń uniemoż-
liwiających wjazd niepowoła-
nym osobom pojazdami me-
chanicznymi na niniejszy teren. 
Jedynym skutecznym rozwiąza-
niem w pełni realizującym ten 
wniosek okazało się wykonanie 
fizycznej bariery uniemożliwia-
jącej wjazd, bowiem ustawianie 
znaków drogowych byłoby  nie-
skuteczne. W związku z powyż-

szym Gmina Nowogard w poro-
zumieniu i za zgodą  zarządcy 
nieruchomości jakim jest  Ze-
spół Zarządców Nieruchomo-
ści Wojskowej Agencji Miesz-
kaniowej Sp. z o.o. ustawiła na 
będącym jej własnością terenie 
barierkę oraz uchylny słupek 
zaporowy. Klucze do tego słup-
ka przekazano zarządcy nieru-
chomości oraz zgłaszającemu 
wniosek Panu Radnemu, który 
jest mieszkańcem tego budyn-
ku. Z informacji uzyskanych 
od zarządcy na dzień dzisiejszy 
przejazd nie będzie zamyka-

ny co umożliwi bezproblemowy 
dojazd pod budynek służbom 
czy też osobom tego potrzebują-
cym (przeprowadzka). W przy-
padku powtórzenia się sytuacji 
wjeżdżania przez nieodpowie-
dzialnych kierowców na teren 
zielony oraz zakłócaniem w ten 
sposób spokoju  wjazd zostanie 
zamknięty. Wartość kosztoryso-
wa niniejszej inwestycji wynio-
sła 2.297,22 zł netto. 

Z poważaniem 
mgr inż. Adam  Aniuksztys

Inspektor Wydziału GKMiOŚ
Urzędu Miejskiego w 

Nowogardzie

 Halo redakcja 
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Informacje Parafialne
Vox    Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:

Mieczysław Maśliński, lat: 59, zmarł: 01.07.2013r, pogrzeb 
odbył się: 04.07.2013r, na cmentarzu w Żabowie.

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

Słowa Ewangelii według Świę-
tego Łukasza

(Łk 10,1-12.17-20) Wysłanie 
siedemdziesięciu dwóch. Ra-
dość apostoła

Jezus wyznaczył jeszcze in-
nych siedemdziesięciu dwóch i 
wysłał ich po dwóch przed sobą 
do każdego miasta i miejscowo-
ści, dokąd sam przyjść zamierzał. 
Powiedział też do nich: żniwo 
wprawdzie wielkie, ale robotni-
ków mało; proście więc Pana żni-
wa, żeby wyprawił robotników 
na swoje żniwo. Idźcie, oto was 
posyłam jak owce między wilki. 
Nie noście z sobą trzosa ani tor-
by, ani sandałów; i nikogo w dro-
dze nie pozdrawiajcie! Gdy do ja-
kiego domu wejdziecie, najpierw 
mówcie: Pokój temu domowi! Je-
śli tam mieszka człowiek godny 
pokoju, wasz pokój spocznie na 
nim; jeśli nie, powróci do was. W 
tym samym domu zostańcie, je-
dząc i pijąc, co mają: bo zasługu-
je robotnik na swoją zapłatę. Nie 
przechodźcie z domu do domu. 
Jeśli do jakiego miasta wejdziecie 
i przyjmą was, jedzcie, co wam 
podadzą; uzdrawiajcie chorych, 
którzy tam są, i mówcie im: Przy-
bliżyło się do was królestwo Boże. 
Lecz jeśli do jakiego miasta wej-
dziecie, a nie przyjmą was, wyjdź-
cie na jego ulice i powiedzcie: Na-
wet proch, który z waszego mia-
sta przylgnął nam do nóg, strzą-
samy wam. Wszakże to wiedzcie, 
że bliskie jest królestwo Boże. Po-
wiadam wam: Sodomie lżej bę-
dzie w ów dzień niż temu miastu. 
Wróciło siedemdziesięciu dwóch 
z radością mówiąc: Panie, przez 
wzgląd na Twoje imię, nawet złe 
duchy nam się poddają. Wtedy 
rzekł do nich: Widziałem szatana, 
spadającego z nieba jak błyskawi-
ca. Oto dałem wam władzę stą-
pania po wężach i skorpionach, 
i po całej potędze przeciwnika, 
a nic wam nie zaszkodzi. Jednak 
nie z tego się cieszcie, że duchy się 

wam poddają, lecz cieszcie się, że 
wasze imiona zapisane są w nie-
bie.

Cieszcie się, że wasze imiona 
zapisane są w niebie

Wysłał wtedy Pan Jezus sie-
demdziesięciu dwóch uczniów. 
Ta liczba może wydawać się sym-
boliczna, bo panowało wówczas 
przekonanie, że na ziemi istnieje 
taka właśnie liczba języków, któ-
rymi posługują się ludzie. Wyglą-
da to tak, jakby Jezus chciał, aby 
Dobra Nowina dotarła do każde-
go człowieka. Objawienie się Syna 
Bożego nastąpiło w bardzo mało 
znaczącym miejscu na ziemi i w 
czasie, mogło by się wydawać, 
najmniej do tego odpowiednim. 
Do tego trzeba dodać, że Galilea 
była uważana przez samych ży-
dów za głęboką prowincję, a do 
jej mieszkańców odnoszono się 
z niejakim lekceważeniem. Żeby 
jeszcze dołożyć do tego wszyst-
kiego, trzeba wspomnieć, że Je-
zus swoich uczniów, a przede 
wszystkim Apostołów, powołał 
spośród ludzi niewykształconych 
i naprawdę niewiele znaczących. 
Mógł zrobić inaczej, znaleźć się w 
odpowiedniejszym miejscu i cza-
sie, zgromadzić przy sobie wielkie 
umysły, czy też ludzi z ogromny-
mi możliwościami. Mógł zrobić 
wszystko co chciał. Ale tego nie 
zrobił. 

To nie jest pierwsza tego typu 
historia. Wcześniej, o czym do-
wiadujemy się ze Starego Testa-
mentu, Bóg Ojciec okazał po-
dobne działanie. Zawarł przymie-
rze z mało znaczącym narodem, 
mając przecież do wyboru wie-
le innych, silniejszych czy lepiej 
rozwiniętych niż naród żydow-
ski. Może wtedy taki mądrzejszy 
naród lepiej spełniałby wymaga-
nia, jakie stawia Bóg tym, którzy 
chcą wejść w relację z Nim. Hi-
storia mogłaby się potoczyć ina-
czej i pewnie tak by się potoczyła. 
Ale wybór Boga był właśnie taki. 
A skoro się nie myli, więc pew-
nie był to najbardziej odpowied-
ni z możliwych wyborów. Zapew-
ne również czas został wybrany w 
sposób najbardziej optymalny. 

Możemy tylko te fakty przyjąć 
i pewnie szkoda będzie naszego 
czasu na to, by rozmyślać 
nad tym, co by było gdyby. 
Dlatego przyjmijmy taką wersję 
wydarzeń. Zresztą nie mamy 

wyjścia, bo właśnie taka wersja 
miała miejsce i innej nie będzie. 
Bóg posługuje się słabymi ludźmi, 
wybierając tych z niewielkimi 
możliwościami, żeby dokonało 
się to najważniejsze dzieło w hi-
storii człowieka, by pokonać naj-
większego wroga i zniszczyć to, 
co zaistniało z nienawiści do Pana 
Życia. 

Wygląda na to, że Bogu nie są 
potrzebni wielcy tego świata. Nie 
jest ważna siła i  możliwości na-
rzędzia. Liczy się potęga Tego, 
który tym narzędziem się posłu-
guje. Dlatego zadanie, jakie po-
wierza człowiekowi do wykona-
nia, może wykonać każdy. Tyl-
ko nie każdy potrafi dostrzec ten 
właściwy charakter relacji, jaka 
wytwarza się między Bogiem a 
człowiekiem. Na całe szczęście 
znajdują się tacy, którzy potrafią 
w odpowiedni sposób odpowie-
dzieć Bogu. Jak chociażby tych 
siedemdziesięciu dwóch. Jezus 
posyła ich pouczając, jak ma ich 
misja wyglądać. Wracają szczęśli-
wi i bardzo zadowoleni ze swojej 
pracy, bo oto stają się świadkami 
tego, w jaki sposób ukazuje się 
moc Boga. Nawet złe duchy im 
się poddają. Załamuje się potęga 
największego wroga.

   Jezus przyszedł na świat, żeby 
tego właśnie dokonać. Pojawił się 
wśród ludzi, by dać im władzę stą-
pania po potędze tego, który wy-
daje się być panem tego świata i 
który chce wszystko doprowadzić 
do zniszczenia i śmierci. Oddając 
życie pokonuje śmierć. Widzi sza-
tana spadającego jak błyskawica, 
można by powiedzieć - z wielkim 
hukiem. Może już wtedy słyszał 
krzyk wściekłości pokonywane-
go wroga, który nie da rady zni-
weczyć planów Boga. Ale najważ-
niejsze jest to, że wykonując swo-
je zadanie, otwiera człowiekowi 
drogę do wiecznego szczęścia. 
Zapisuje nasze imiona w niebie.

   Nie zawsze udaje nam się po-
konać zło w naszym życiu. Cza-
sem to ono w tym zmaganiu bie-
rze górę. Gdy nam się jednak uda 
nie ulec mu, mamy z tego satys-
fakcję. I bardzo dobrze, że tak się 
dzieje. To rzeczywiście może być 
powodem do radości. Tylko żeby 
ta radość nas nie uśpiła. Więc 
bardziej cieszmy się z tego, że tam 
w niebie już na nas czekają.

Ks. Grzegorz Podlaski

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Zapraszamy na spotkanie!!!
W tym roku już XXIX raz wyruszy z naszej diecezji Szcze-

cińska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę (SzPPnJG). Wie-
loletnim zwyczajem, pielgrzymi z Nowogardu wyruszają na 
pielgrzymkowy szlak już 27 lipca. W związku z tym zaprasza-
my wszystkich, którzy w tym roku planują wyruszyć na piel-
grzymkę z Nowogardu na spotkanie organizacyjne. Spotka-
nie poprowadzi ks. Karol Łabenda, przewodnik jednej z grup 
pielgrzymkowych, w czwartek 11 lipca o godzinie 20.00 w 
domu parafialnym przy parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w 
Nowogardzie. Niech przyjdą wszyscy, którzy chcą wyruszyć 
na cały szlak, ale także którzy planują jeden lub kilka dni piel-
grzymowania. 

Organizatorzy XXIX SzPPnJG

CARITAS
Uwaga! Ostatnie wakacyjne wydawanie darów!
Dziś, tj.5 lipca o godz.10:00, zapraszamy wszystkich tych, któ-

rzy nie korzystali z naszej pomocy w czerwcu.

Zaproszenie na Festyn  
rekreacyjno-sportowy  w Wyszomierzu
 
Prezes Wiejskich Klubów Sportowych, w Wyszomierzu - An-

drzej Kania, zaprasza serdecznie na letni festyn rekreacyjno-
-sportowy, który odbędzie się w niedzielę (7 lipca) o godzinie 
10:00.

W programie m.in. turniej piłki nożnej oraz siatkowej i liczne 
konkurencje sprawnościowe dla dzieci. Wszystkich serdecznie 
zapraszamy !!!

Start, niedziela, 7 lipca, godz. 10:00, Wyszomierz.

  Chrześcijańskie Centrum Pomocy Agenda Zboru
Kościoła  Ewangelicznych Chrześcijan w Nowogardzie

ul.700-Lecia 14,  72-200 Nowogard

DYSTRYBUCJA    ŻYWNOŚCI
Dla podopiecznych OPS z terenów wiejskich Gminy Nowo-

gard
Środa      10.07.2013  10:00 – 15:00
Czwartek 11.07.2013  9 : 00 – 15:00
Zapraszamy do siedziby przy ul.700-Lecia 14 w podwórzu ZBK  

z aktualnym skierowaniem z OPS-u oraz potwierdzoną  ilością 
osób w rodzinie i dokumentem tożsamości.

w imieniu Zboru 
Pastor Cezary Komisarz

Podziękowanie
W imieniu mieszkańców Olchowa i swoim własnym składam ser-

deczne podziękowanie wszystkim osobom za pomoc przy organiza-
cji odpustu w Olchowie w dn.29.06.2013r. Szczególne podziękowa-
nia składam panu Jarosławowi Koladyńskiemu za wykonane prace 
elektryczne, a także za przygotowanie smakowitych potraw z grilla. 
Podziękowania składam również paniom: Monice Duraj, Agnieszce 
Irzymskiej, Ani Łokaj, Karolinie Nowik oraz panom: Pawłowi Raj-
szel, Zenonowi Łokaj, Jerzemu Kubickiemu i Michałowi Bociarskie-
mu, a także wszystkim osobom, które przygotowały ciasta i inne po-
trawy. Dziękuję również wszystkim gościom, którzy swoją obecno-
ścią i przyniesionymi darami uświetnili naszą imprezę. Za oprawę 
muzyczną dziękuję zespołowi ELITA. Księdzu Robertowi dziękuję 
za inicjatywę, wielkie zaangażowanie i czuwanie nad całością. 

sołtys Sołectwa Olchowo
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Nowogardzianka w 
konkursie finałowym 
Miss Miediwa 2013

Kamila Sudomierska – mieszkanka naszego miasta. 
Jej zdjęcia zamieszczone są na stronie www.missmiediedwia.pl
Aby wesprzeć kandydatkę z naszego miasta trzeba wysłać 

SMS-a pod numer 7148 o treści KURIER i NUMER KANDY-
DATKI (koszt SMS-a, to 1,23 zł z VAT). 

Kamila Sudomierska występuje z numerem 2
Finał odbędzie się w niedzielę 14 lipca w Amfiteatrze w Mo-

rzyczynie. Głosować można do 14 lipca do godz. 17. 
Inf. oprac. na podstawie (Kurier Szczeiński, Zbliżają się wybo-

ry Miss Miedwia, 1 lipca 2013, s. 17).

Książka „OSOBLIWY DOM 
PANI PEREGRINE” RAN-
SOMA RIGGSA to doskona-
łe połączenie grozy, humoru, 
elementów powieści gotyckiej 
i fantastyki. Jest więc idealną 
lekturą na letnie wieczory dla 
młodzieży i dorosłych. 

Jacoba i jego dziadka Abra-
hama Portmana łączą bardzo 
silne więzy. Dziadek opowiada 
wnuczkowi niesamowite hi-
storie, które przytrafiły mu się 
w dzieciństwie. Cały czas pod-
kreśla, że te wydarzenia zda-
rzyły się naprawdę. Wspomi-
na o swoim tragicznym życiu, 
o swojej żydowskiej narodo-
wości, o ucieczce z okupowa-
nej Polski, wreszcie o sierociń-
cu na walijskiej wysepce, który 
stał się dla niego bezpiecznym 
schronieniem, gdy wokół sza-
lała wojenna zawierucha, a po-
twory próbowały odebrać mu 
życie. Sierociniec prowadziła 
Pani Peregrine i chroniła takie 
dzieci jak mały Abraham. Ale 
te wszystkie dzieci z sierociń-
ca nie były zwykłymi uchodź-
cami, były tam dzieci, które 
lewitowały, były niewidzialne 
lub miały fenomenalną wprost 
siłę. Na potwierdzenie swych 
słów dziadek pokazywał sta-
re, pożółkłe fotografie budzące 
odrobinę przerażenia. Chło-
piec głęboko wierzył w ich 
prawdziwość, dopiero bliscy 
uświadomili mu, że opowieści 
dziadka to wymysł jego cho-
rej wyobraźni, podsycanej wo-
jenną traumą. Jacob poczuł się 

oszukany, stracił wiarę i prysły 
wszystkie marzenie. Odizolo-
wał się od rodziny. 

Wszystko jednak zmienia się 
kiedy dziadek ginie w niewyja-
śnionych okolicznościach a on 
sam staje się świadkiem prze-
rażającego wydarzenia. Sam 
musi przeanalizować co jest 
fikcją a co prawdą. Zgodnie z 
ostatnią wolą dziadka wyrusza 
w daleką podróż na walijską 
wyspę do sierocińca, w któ-
rym dzieciństwo spędził dzia-
dek. Cała ta podróż, to droga 
chłopca do poukładania swo-
ich emocji i relacji z najbliż-
szymi. Obserwujemy, jak doj-
rzewa i zmienia swój stosunek 
do świata.

Czy ta książka zmieni rów-
nież nasz stosunek do niektó-
rych spraw. Przekonajmy się 
sami czytając „Osobliwy dom 
Pani Peregrine”.

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz 

Biblioteka poleca
Nie sen to, nie śmierć;
żyw, kto zdawał się martwy.
Dom twych narodzin,
z młodości druhów krąg,
starzec i młoda służąca,
harówka i zapłata, 
wszystko to znika w krainie 
baśni,
już nie da się zatrzymać.

Ralph Waldo Emerson

Wszyscy uciekinierzy  
z więzienia pochwyceni
Trzej mężczyźni, którzy 24 czerwca uciekli z zakładu karnego w Płotach zostali 
pochwyceni na terenie Szczecina.

Jak już informowaliśmy w 
ubiegły wtorek 25 czerwca, czy-
li niecałą dobę po ucieczce z 
więzienia, został ujęty 22-latek. 
Natomiast dwaj pozostali (23 i 
30-letni) mężczyźni, zostali za-
trzymani w sobotę 30 czerwca.

Do momentu ucieczki przy-
bywali w zakładzie półotwartym 
w Płotach i jak nas poinformo-
wano  byli już na dobrej drodze 
do resocjalizacji. Mówi mjr Ar-
tur Bojanowicz, rzecznik ZK w 
Nowogardzie, któremu podlega 
więzienie w Płotach.  

- Konsekwencje zachowania 
uciekinierów będą dalekosięż-
ne. Należy wziąć pod uwagę, że 
ci trzej osadzeni przebywali, już 
od kilku miesięcy, w zakładzie 
karnym typu półotwartego. Nie-
mniej byli już przygotowywani 
do uczestnictwa w systemie prze-
pustkowym. Być może w najbliż-
szym czasie zostaliby zatrudnie-
ni bez konwojenta na zewnątrz. 
Mieli możliwość korzystania ze 

wszelkich udogodnień, które ofe-
ruje system półotwarty, czyli np. 
większej ilości widzeń czy space-
rów. 

Niestety postanowili uwolnić 
się sami. W związku z czym, dal-
sze odbywanie przez nich wyro-
ku   będzie teraz wyglądało zu-
pełnie inaczej. Będą przekazani 
do zakładu typu zamkniętego i 
zostaną sporządzone w stosunku 
do nich zawiadomienia o popeł-

nieniu przestępstwa polegającego 
na nieuprawnionym opuszczeniu 
jednostki penitencjarnej. Ponad-
to przestępstwo, którego się do-
puścili, wiąże się także ze znisz-
czeniem mienia jednostki,  któ-
rego dokonali podczas ucieczki . 
Tak więc w tej sprawie wyroki na 
pewno zapadną.

Uciekinierom grozi do trzech 
lat pozbawienia wolności.  

(ps)

Od „Malucha” do „Astry”  (DN 
z dnia 14 maja 1993r. nr 68) 

Czyli jak sprawiedliwości stało 
się zadość

Jak wieść gminna niesie, bur-
mistrz Nowogardu zakupił nowy 
samochód marki Opel Astra. (…)   
A mnie przypomniała się nie tak 
dawna historia, otóż: na sesji Rady 
Miasta i Gminy, na której zadecy-
dowano o kolejnej podwyżce upo-
sażeń włodarzy naszego grodu, je-
den z nielicznych Radnych (T.F.), 
który protestował przeciw tej decy-
zji, został ostro zestrofowany przez 
burmistrza. Burmistrz orzekł, że 
ów radny posiada samochód „za-
chodni” (nota bene rocznik 81) i 
własny dom, a on burmistrz, jeździ 
tylko „maluchem” i mieszka w blo-
ku.  Niedobry radny miał wypadek 
i stracił samochód. Nie godząc się z 
działaniami władz samorządowych, 
którym nie był w stanie zaradzić, 
złożył mandat radnego. Burmistrz 
zachowuje, mimo indolencji swój 
fotel i 17.000.000zł miesięcznie i 
kupił nowy samochód (zachodni 
rocznik 93), którym może śmigać 
przed nosem pieszo chodzącego 
ex radnego. Przewodnicząca Rady 
podpisuje pismo, w którym nawo-
łuje do publicznej krytyki radnego, 
który już nie jest radnym i nikomu 
nie wadzi. Pan burmistrz nie pod-
lega ocenie przewodniczącej Rady, 
panuje między nimi sielska komi-
tywa, której nie zakłócą nawet nie-

rozwiązane problemy. Do „pełni” 
sprawiedliwości brakuje tylko, aby 
burmistrz przeniósł się z bloku do 
nowo wybudowanego pałacu, a 
radny zginął przygnieciony gruzem 
swojej posiadłości. M.S.

Kontrowersje wokół spółki  (DN 
z dnia 24 maja 1993r. nr 72)

W piątkowym wydaniu DN pisa-
łem o kontrowersjach wokół decyzji 
podjęcia uchwały w sprawie przy-
stąpienia gminy Nowogard do spół-
ki z.o.o. z firmą duńsko-szwedz-
ką (?) Steel Building System. Cho-
dzi tutaj o zapowiadaną dużo wcze-
śniej przez burmistrza budowę fa-
bryki, która produkowałaby gotowe 
elementy z których składałyby się 
domy według projektów i techno-
logii szwedzkich. Dla miasta głów-
nym zyskiem byłby podatek płaco-
ny przez spółkę i praca dla około 
100 ludzi. Gmina przystąpiłaby do 
spółki wnosząc aport w postaci te-
renu pod budowę (teren z „TOYO-
TĄ” przy torach kolejowych). Co 
do tego, że potrzebni są tu inwesto-
rzy, wszyscy zgadzają się bez dwóch 
zdań. Główna kontrowersja doty-
czyła sposobu zawarcia umowy z 
tą zagraniczną firmą. (…) Głosując 
wniosek bez tych zastrzeżeń daje się 
zupełnie wolną rękę obecnemu ka-
pitałowi i w przypadku np. zadłuże-
nia komornik obciąży gminę (jako 
współzałożyciela spółki – no i oczy-
wiście tym samym nas – podatni-

ków) wierzytelnościami. (…) Czyż-
by gmina miała tu być przykrywką 
dla dziwnych interesów?! (…) Bur-
mistrz mówi, że nie ma listu in-
tencyjnego, ale prawdopodobnie 
jest w drodze. (…) Firma duńska 
(szwedzka?) mogłaby utworzyć jo-
inventure z każdym innym zakła-
dem na terenie miasta, ale nie chce. 
Woli z gminą. Dlaczego? Być może 
dlatego, że na podstawie uchwały 
radnych może dostać na Zachodzie 
kredyty państwowe. (…) W Polsce 
jak widać, nie potrzeba nawet listu 
intencyjnego, żeby utworzyć spół-
kę z gminą. Nawet radni nie mu-
szą znać takich pojęć jak aport, we-
ksel, itp. Wystarczy zgodnie pod-
nieść ręce. Bo co możemy stracić? 
Przecież gmina daje tylko ziemię, 
której wartość nie chce się określić 
i poddać negocjacjom, a radni na-
wet nie zapytają dlaczego? (…) Co 
tu się dziwić temu, jeżeli tak nie-
frasobliwie traktuje się prawo, jak 
w przypadku utworzenia spółki. 
Dziwna jest postawa burmistrza, 
który uważa, że mówienie o gwa-
rancjach może zrazić partnerów. 
Przecież to jest normalne na całym 
świecie i nie powinno zniechęcać 
ale zachęcać.  (…) Oby te niepokoje 
były tylko dmuchaniem na zimno. 
Bo od tego jest prasa, żeby „dmu-
chać”. Jeszcze raz powtórzę – nie ma 
takiego, kto byłby przeciw inwesto-
rom w Nowogardzie. Ale to jeszcze 
nie wszystko. 

Kazimierz Rynkiewicz
Opr. MR

 

20 lat temu                                 pisał:
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Żabowo pełne artystycznych zmagań
W ubiegły piątek, sobotę i niedzielę w Żabowie odbyła się II edycja pleneru artystycznego organizowanego przez stowarzyszenie „Ża-
bowiaki”. 

W tym roku plener miał 
miejsce na terenie gospodar-
stwa prowadzonego przez 
Małgorzatę i Franciszka Fe-
deńczak. Gospodarze dołożyli 
wszelkich starań, aby stworzyć 
jak najlepszą atmosferę oraz 
warunki dla twórczej pracy, 
której wyniki można było po-
dziwiać już w trakcie trwania 
imprezy.

Oblicza sztuki
Organizatorzy zapewni-

li uczestnikom możliwość 
sprawdzenia i ćwiczenia swo-
ich umiejętności w kilku dzie-
dzinach. Zacznijmy od rzeźby. 
Warsztaty poprowadził Bog-
dan Niemirski. - Codziennie 
spędzaliśmy na nauce i prak-
tykowaniu rzeźbienia od 8 do 
10 godzin. W tym roku oprócz 
mnie było jeszcze dwóch doro-
słych warsztatowiczów – Da-
niel Dendał i Roman Wierzbic-
ki. Mieliśmy też dwóch młod-
szych uczestników - Marka Ry-
dzewskiego z Olchowa i Ma-
cieja Głąbeckiego. Jestem bar-
dzo zadowolony. W ciągu tych 
trzech dni powstało wiele cieka-
wych prac. - stwierdził Bogdan 
Niemirski.

Była też możliwość uczest-
nictwa w warsztatach wokal-
nych. W ciągu trzech dni od-
było się 5 spotkań, każde trwa-
ło 2 godziny i liczyło ogółem 
15 osób. Odpowiadał za nie Ja-
nusz Kozieł - Jeżeli chodzi o wo-
kal, to uważam, że jeśli uczest-
nicy włożą jeszcze trochę pra-
cy, czasu, wytrwałości to coś z 
tego będzie. Jest kilka talentów, 
zwłaszcza trzy dziewczyny, Na-
talia Józefiak, Marlena Głąbec-
ka i Dominika Tylmanowska. 
Uważam, że mogłyby pokazać 
się gdzieś dalej. Tak więc jest sa-
tysfakcja – powiedział Janusz 
Kozieł. A co mówią dostrzeżo-
ne przez prowadzących młode 
adeptki sztuki wokalnej - Lubi-
my śpiewać różne piosenki, naj-

bardziej te nowoczesne i polsko-
języczne np. w wykonaniu Syl-
wii Grzeszczak, Anny Wyszkoni 
czy Eneja.

Kulinaria
Podczas pleneru można 

było także poznać różne ob-
licza sztuki kulinarnej. Do-
mowej roboty ciasta, mięsi-
wa, ogórki kiszone oraz trun-
ki. Uczestniczyło w nich aż 20 
osób! Warsztaty były również 
dość intensywne; 3 spotkania 
po 4 godziny. Poprowadzili je 

Tadeusz Banachomski i Doro-
ta Wierzbicka – Oni naprawdę 
znają się na kuchni. Wszystkie 
potrawy były smacznie przy-
rządzone i elegancko podane. – 
stwierdza jedna z uczestniczek 
pleneru, przybyła z Nowogar-
du.

Żabowo także poezją sta-
ło…

Podczas pleneru, na zapro-
szenie organizatorów, zjawił 
się również Marek Słomski, 
lokalny poeta. Zaprezentował 
kilka wierszy z tomów „Co ro-
bimy ze swoją wolnością” oraz 
„Odnaleziony w świetle”. W 
niedzielę, podczas finału, zo-
stał nagrodzony Żabą 2013. 
Tego samego dnia ułożył rów-

nież specjalny wiersz-impre-
sję poplenerową, czym wywo-
łał gromkie brawa oraz wpra-
wił uczestników w nieco sen-
tymentalny klimat; co niektó-
rych wzruszył do łez.

Rodzi się tradycja
W rozmowach z organizato-

rami oraz uczestnikami impre-
zy, daje się wyczuć entuzjazm 
i radość z faktu, że plener po-
woli przeistacza się w tradycję, 
która może za kilka lat stanie 
się znakiem rozpoznawczym 

Żabowa. – Ta impreza na-
prawdę integruje lokalną spo-
łeczność, nie tylko Żabowa, ale 
także Nowogardu i okolicznych 
wsi, czego dowodem jest np. za-

angażowanie Tadeusza Bana-
chomskiego z Wojcieszyna. Cie-
szy nas, że plener spotkał się ze 
sporym zainteresowaniem naj-
młodszych mieszkańców Żabo-

wa, dla których był również cie-
kawą formą spędzenia czasu w 
trakcie przerwy wakacyjnej – 
stwierdza Małgorzata Fedeń-
czak, współgospodyni tego-
rocznej edycji pleneru. 

Wydarzenie nie odbyłoby się 
bez pomocy różnych instytucji, 
które obdarzyły organizatorów 
zaufaniem i możemy śmiało 
stwierdzić, że nie doznały za-
wodu, gdyż gospodarze sta-
nęli na wysokości niełatwego 
zadania, jakim jest przepro-
wadzenie tego typu imprezy. 
Mówi Helena Niemirska, pre-
zes stowarzyszenia „Żabowia-
ki” – W imieniu swoim, współ-
organizatorów, gospodarzy oraz 
uczestników, chciałabym wyra-
zić najserdeczniejsze podzięko-
wania i wdzięczność Bankowi 
PEKAO S.A., Adamowi Fedeń-
czak, Markowi Słomskiemu, 
Wydziałowi Rozwoju Lokalne-
go i Funduszy UM Nowogard, 
który przekazał upominki dla 
rzeźbiarzy oraz Dziennikowi 
Nowogardzkiemu za patronat 
medialny.

Bardzo cieszy fakt, że kul-
tura w tak szeroko zakrojonej 
gamie swoich przejawów, roz-
kwita również w przestrzeni 
wiejskiej, która swoją szczegól-
ną atmosferą zawsze stanowiła 
czynnik inspirujący dla arty-
stów. Żabowo, dzięki pomysło-
wości i zaangażowaniu wielu 
zafascynowanych rozwijaniem 
kultury osób, stoi dziś przed 
szansą zaistnienia w zbiorowej 
świadomości mieszkańców na-
szej gminy, jako swoista strefa 
ekspresji dla artystów i doznań 
estetycznych dla uczestników, 
którzy w tych dniach licznie 
odwiedzali tę urokliwą miej-
scowość. 

Piotr Słomski

Kultura łączy pokolenia

Były również wymyślne zabawy dla młodzieży

Miejscowy chór jest również owocem artystycznych zmagań – podczas wykonywania pio-
senki „Kolorowe Jarmarki” - przygrywa Janusz Kozieł

Najmłodsi uczestnicy 

Roman Wierzbicki z Żabowa, z dumą pre-
zentuje wyrzeźbioną przez siebie żabę.

Młode wokalistki w trakcie wykonywania przygotowanego w trakcie warsztatów utworu.
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Przestrzeń duszy wiejskiego rzeźbiarza...
Rzeźbą zajmuje się od najmłodszych lat; stanowi jego sferę wolności oraz formę artystycznego wyrazu. 

Bogdan Niemirski, z zawodu 
tokarz, pochodzi z Trzebiatowa, 
ale swoje życie na stałe związał 
z Żabowem. Tu założył rodzinę 
i od 28 lat żyje w szczęśliwym 
związku małżeńskim, z panią 
Heleną, rodowitą Żabowianką.

Kiedyś nie było zabawek
Nie bez kozery pewnego dnia 

ktoś powiedział, że potrzeba jest 
matką wynalazków. Dzieciń-
stwo pana Bogdana przebiega-
ło w trudnych czasach. Deficyt 
wszelkich towarów dawał się we 
znaki również najmłodszym, bo 
dostęp do zabawek był również 
niewielki. Dziś wydaje się to już 
bardzo abstrakcyjne, ale wtedy 
to była rzeczywistość. - Faktycz-
nie w tamtych czasach zabawek 
praktycznie nie było. Będąc jesz-
cze dzieckiem, potrafiłem i bar-
dzo lubiłem strugać łódki z kory 
drzewa. Dawało mi to wiele ra-

dości. I jak dobrze pamiętam, w 
wieku 13 lat zacząłem wykony-
wać pierwsze rzeźby. Jedną z nich 
odnalazłem jakiś czas temu w ro-
dzinnym domu. 

Pasja to nie wszystko
Pasja pana Bogdana w pew-

nym momencie wystawiona 
została na próbę czasu. -30 lat 
temu poznałem Helenę. Postano-
wiliśmy założyć rodzinę. Wzięli-
śmy ślub, przyszły na świat dzie-
ci i musiałem zarzucić swoje za-
interesowanie. Rzeźbiarstwo to 
piękna rzecz, ale odpowiednich 
dochodów raczej by mi nie przy-
niosło. Podjąłem więc pracę. Lata 
mijały, dzieci stały się już dorosłe. 
No i wtedy pojawiła się w głowie 
myśl o powrocie do starego zami-
łowania. Tak też się stało i już od 
kilku lat na nowo poświęcam się 
rzeźbieniu; oczywiście, jeśli tyl-
ko czas pozwala.- opowiada pan 

Bogdan.

Wciąż szukam
W twórczości Bogdana Nie-

mirskiego można odnaleźć róż-
ne motywy – żabę, tak bardzo 
charakterystyczną dla miejsco-
wości, w której żyje, ale często 
można podziwiać też dzieła uka-
zujące ludzką twarz; czasami ta-
jemnicze, nierzadko brodate ob-
licze, zdaje się słowiańskiego 
przodka, ale i pełną mistycyzmu 
twarz anioła, o delikatnych ko-
biecych rysach. - Nadal poszuku-
ję własnego stylu. Sądzę, że rzeź-
bię jeszcze zbyt krótko, aby móc 
mówić o jakimś własnym moty-
wie. Niemniej, zwierzęta, zarów-
no te silne jak np. bizon, jak te 
najdelikatniejsze jak żaba, czy też 
ludzka twarz, oraz elementy nie-
ożywionej przyrody stanowią ele-
ment, który rodzi we mnie fascy-
nację.- stwierdza pan Bogdan.

Enklawa
Sztuka jest dla Bogdana Nie-

mirskiego odskocznią od zgieł-
ku codzienności, rodzajem 
zdrowego zapomnienia. - Rzeź-
biarstwo przynosi mi relaks. Wte-
dy rzeczywistość, w dobrym zna-
czeniu tego słowa, przestaje mnie 
interesować. Mecz, film czy róż-
ne, płynące ze świata informacje, 
nie są w stanie oderwać mnie od 
twórczego zajęcia, które przede 
wszystkim daje odpoczynek psy-
chiczny.

Duch, zapach, ekspresja
Zdaje się, że w każdej z rzeźb 

twórca pozostawia jakąś cząstkę 
swojej duszy, gdyż praca wyma-
ga od niego czasu, pomysłu, za-
angażowania. - Z każdym dzie-
łem człowiek czuje się związany. 
Poprzez ideę, którą chce wyrazić 
w kawałku drewna. - stwierdza 
pan Bogdan. Starym sposobem 

rzeźbiarzy na konserwację swo-
ich dzieł jest nasączanie ich wo-
skiem pszczelim. - Drewno ma 
wtedy przynajmniej przez pół 
roku dość intensywny, muskają-
cy nozdrza zapach. - opisuje pan 
Bogdan. Ale, dzięki rzeźbie, ar-
tysta wyraża również swoje sta-
ny emocjonalne. - To się bierze 
z obserwacji świata. Kiedy coś 
dzieje się źle i nie napawa opty-
mizmem, wyrażam to, tworząc 
np. wykrzywione ludzkie oblicza. 

Wzorce 
Pana Bogdana charakteryzu-

je skromność i pokora w podej-
ściu do swojej pasji. Nie tylko 
nie ustaje w poszukiwaniu wła-
snego stylu. Ceni sobie wielu 
rzeźbiarzy; niekoniecznie tych 
z odległych stron i powszech-
nie znanych. – Moim kolegą jest 
Janek Zięciak z Wojcieszyna, je-
den z lokalnych rzeźbiarzy. Mia-
łem kiedyś przyjemność uczest-
niczyć wraz z nim w kilku plene-
rach. Bardzo podoba mi się jego 
twórczość.

Podczas tegorocznego pleneru 
w Żabowie pan Bogdan popro-
wadził warsztaty rzeźbiarskie, 
które jak twierdzi, dzięki praco-
witości uczestników, przyniosły 
także jemu wiele satysfakcji. – 
Uczestnicy czują drewno – mówi 
Bogdan Niemirski. I zdaje się, że 
właśnie o to czucie tu chodzi – 
czucie, które pozwala tchnąć w 
bezkształtną bryłę drzewa twór-
czy zamysł – czyli ducha artysty.

Piotr słomski
Bogdan Niemirski na tle swoich rzeźb

Kobieta na rękach pana Bogdana przed-
stawia jego żonę Helenę, czytającą opasłą 
księgę wspólnego życia

Nowogardzcy Sybiracy włączają się w ideę budowy pomnika Matki Sybiraczki

„Oddawały nam ostatnią kromkę chleba...”
13 czerwca Nowogardzki Związek Sybiraków postanowił oficjalnie włączyć się w ideę budowy pomnika 
Matki Sybiraczki na terenie cmentarza centralnego w Szczecinie. W tym celu podjął podczas spotkania 
Związku oficjalne postanowienie, natomiast prezes nowogardzkiego oddziału pani Franciszka Koby-
lińska kieruje w związku z tym prośbę do wszystkich mieszkańców naszej gminy. Oto jej treść:

SZANOWNI PAŃSTWO!
Mama, matula, mateńka, mamusia. 

To najmilsze, najdroższe, najpiękniejsze 
słowo na świecie. Z tym słowem przy-
chodzą wspomnienia najpiękniejszych 
chwil z naszego życia, chwil radości, cie-
pła, kiedy mama była blisko, kiedy po-
cieszała, kiedy tuliła. A kiedy wspomi-
namy lata naszego zesłania, pamiętamy 
je gdy ratowały nas od głodu, chorób, 
śmierci. Ciepłem swojego ciała ogrze-
wały. Dobrym słowem pocieszały, tuliły 
do siebie. Broniły by nie stała się krzyw-
da. Ostatnią kromkę chleba oddawały 
nam mówiąc „jestem syta”. Ileż przeżyły 

tragedii, utratę majątku, domów, mężów, 
niejednokrotnie dzieci. To nasze mamy, 
uczyły nas pacierza, wiary w Boga aby 
pomógł przetrwać i wrócić do Ojczyzny. 
Czy możemy o tym zapomnieć? My na 
pewno nie, ale pamiętać o tym mają Ci, 
którzy przyjdą po nas. W wielu polskich 
miastach wojewódzkich są pomniki po-
święcone MATCE SYBIRACZCE. Nie-
stety nie ma go w Szczecinie. Szczeciń-
ską Nekropolię odwiedza rocznie ok. 1.5 
miliona ludzi z kraju i z zagranicy. Jest to 
największy cmentarz w Polsce, a trzeci w 
Europie. Dzięki POMNIKOWI pamięć 
– o Matkach Sybiraczkach, których gro-

by są rozrzucone od Uralu po Kamczat-
kę, a także tych, które zmarły – będzie 
bliższa mieszkańcom i zwiedzającym.

Dlatego zwracam się do Państwa z 
apelem, nie ociągajmy się, czas pły-
nie, nas ubywa, a szkoda by było, aby w 
Szczecinie jako jedynym mieście woje-
wódzkim nie było pomnika poświęco-
nego MATCE SYBIRACZCE. 

Niech pomnik uwieczni ich heroizm, 
a pamięć o nich ocali od zapomnienia.

Dobrowolne wpłaty można składać w 
biurze Koła ul. 700-lecia 14.

Prezes, mgr Franciszka Kobylińska
Źródło (www.zielona-gora.pl)

Oto pomnik Matki Sybiraczki w Zielonej Górze. Miejmy 
nadzieję, że monument o podobnej treści, upamiętnia-
jący Matki, którym nie było dane powrócić z Syberii, a 
także te, które już odeszły, powstanie niebawem na 
cmentarzu centralnym w Szczecinie i tym samym dołą-
czy do tych miast naszego kraju, które dołożyły starań, 
aby w takiej właśnie formie uczcić pamięć Matek Sybi-
raczek.
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Forum Pokrzywdzonych

Relacja umowy darowizny do spadku lub do zachowku
Artykuły naszego Forum zazwyczaj stanowią reakcję na zjawiska, jakie obserwujemy na podstawie zgłoszeń naszych respondentów lub 
doradztwa prawnego udzielanego obsługiwanym przez nas podmiotom. 

W ostatnim czasie zgłosiło 
się do nas kilkadziesiąt osób, 
które pytały nas, jaka jest rela-
cja umowy darowizny do spad-
ku lub do zachowku. Osoby te 
chciały się przede wszystkim 
dowiedzieć, czy darowizna po-
woduje obowiązek spłaty za-
chowku spadkobierców (jeśli, 
to co otrzymają, wynosi mniej 
niż zachowek, który im się na-
leży) i czy istnieje inna forma 
przekazania rzeczy, która nie 
powoduje obowiązku zapłaty 
zachowku.

Polskie prawo spadkowe jest 
dla osób fizycznych dość nie-
przyjazne, ponieważ nie po-
zwala na całkowicie swobod-
ne dysponowanie majątkiem. 
Wobec tego, niektóre osoby 
decydują się na to, aby już za 
życia uregulować kwestie wła-
sności rzeczy, które do nich 
należą.

W tym celu można sporzą-
dzić umowę darowizny. Umo-
wa ta jest bardzo korzystna w 
tym sensie, że po pierwsze jest 
nieodpłatna, a po drugie, nie 
wymaga uiszczania podatku. 
Kosztem tej umowy jest w za-
sadzie koszt sporządzenia aktu 
notarialnego, bowiem darowi-

zna powinna nastąpić właśnie 
w tej formie.

Niestety, jeśli po zmarłym 
pozostałoby wielu spadkobier-
ców ustawowych, wtedy może 
pojawić się problem związa-
ny z obowiązkiem wyrówna-
nia ich zachowków. Zachowek 
jest to część spadku, która na-
leży się spadkobiercom usta-
wowym bez względu na to, 
czy zostali powołani do spad-
ku przez spadkobiercę w testa-
mencie (zazwyczaj są to dzieci, 
małżonek, niekiedy rodzice i 
rodzeństwo lub dzieci rodzeń-
stwa).

W takiej sytuacji darowiznę 
dolicza się do spadku i obda-
rowany w granicach swoje-
go wzbogacenia musi spad-
kobiercom wyrównać lub wy-
płacić zachowek. Co do zasady 
wartość zachowku wynosi 1/2 
tego, co spadkobiercy otrzy-
maliby, gdyby dziedziczyli na 
podstawie ustawy, niekiedy 
jest to 2/3.

Pozbawienie prawa do za-
chowku następuje w drodze 
wydziedziczenia, którego na-
leży dokonać w testamencie. 
Wydziedziczenie jest dopusz-
czalne tylko w uzasadnionych 

przypadkach, a to:
- uporczywe postępowanie 

niezgodnie z zasadami współ-
życia społecznego wbrew woli 
spadkodawcy, 

- dopuszczenie się wzglę-
dem spadkodawcy albo jednej 
z najbliższych mu osób umyśl-
nego przestępstwa przeciwko 
życiu, zdrowiu lub wolności 
albo rażącej obrazy czci, 

- uporczywie nie dopełnia-
nie względem spadkodawcy 
obowiązków rodzinnych. 

Zamiast darowizny (której 
przedmiotem mogą być ru-
chomości, nieruchomości, pie-
niądze itp.) można przekazać 
nieruchomość w drodze umo-
wy dożywocia. Dożywocie po-
lega na tym, że właściciel prze-
nosi własność nieruchomości 
na dowolną osobę, zachowu-
jąc prawo zamieszkiwania w 
tej nieruchomości. Dożywocie 
może być ujawnione w księdze 
wieczystej i będzie obciąża-
ło każdoczesnego właściciela 
tej nieruchomości (obciążenie 
trwa do śmierci osoby, która 
dożywocie ustanowiła). Oso-
ba, która nieruchomość otrzy-
mała, ma z kolei obowiązek 
utrzymania byłego właścicie-

la. Zamiast utrzymania można 
przewidzieć rentę.

Ustanowienie dożywocia jest 
niewątpliwie droższe od daro-
wizny, ponieważ wiąże się nie 
tylko z kosztami sporządze-
nia aktu notarialnego, ale tak-
że z obowiązkiem uiszczenia 
podatku. Plusem tego rozwią-
zania jest niezaliczanie warto-
ści nieruchomości przekaza-
nych w ramach tej umowy do 
spadku. Poza tym osoby, które 
otrzymały nieruchomość, nie 
muszą wyrównywać zachow-
ku  spadkobiercom osoby, któ-
ra dożywocie ustanowiła.

Co do zachowku, jego do-
chodzenie jest ograniczone 
czasem, dlatego nie należy zbyt 
długo zwlekać z decyzją o pod-
jęciu w tym celu odpowiednich 
kroków prawnych. Zgodnie z 
art. 1007  § 1 Kodeksu cywil-
nego, w przypadku dziedzicze-
nia testamentowego roszcze-
nia uprawnionego z tytułu za-
chowku oraz roszczenia spad-
kobierców o zmniejszenie za-
pisów i poleceń, przedawnia-
ją się z upływem lat pięciu od 
ogłoszenia testamentu . 

Ogłoszenie testamentu może 
nastąpić w sądzie w tak zwa-

nym postępowaniu niepro-
cesowym albo przed notariu-
szem.

Natomiast zgodnie z art. 
1007 § 2    Kodeksu cywilne-
go, roszczenie przeciwko oso-
bie obowiązanej  (czyli oso-
bie, która otrzymała nierucho-
mość w drodze darowizny) do 
uzupełnienia zachowku z ty-
tułu otrzymanej od spadko-
dawcy darowizny przedaw-
nia się z upływem lat pięciu od 
dnia otwarcia spadku. W tym 
samym terminie przedawnia-
ją się roszczenia o zachowek w 
przypadku dziedziczenia usta-
wowego.

Na koniec przypominam, że 
zachowek wypłaca się w pie-
niądzach. Dlatego zdarza się, 
że obdarowany musi sprzedać 
otrzymaną rzecz i zadowolić 
się kwotą pieniężną, która po-
zostanie mu po spłacie spad-
kobierców.

Zaznaczam, że obowiązek 
zaspokojenia zachowku istnie-
je tylko w granicach wzboga-
cenia.

Opr. red.

I Ogólnopolski Wyścig Kolarski „O Grand Prix Lubania”

Trening przed olimpiadą
W niedzielę (30 czerwca) w Lubaniu (woj. dolnośląskie) odbył się wyścig „O Grand Prix Lubania”. Na zawodach wystąpili kolarze LUKS 
Panorama Chrabąszcze Nowogard na czele z Remigiuszem Komisarkiem, dla którego był to ostatni start przed Ogólnopolską Olim-
piadą Młodzieży.

Remigiusz Komisarek w pią-
tek rozpocznie batalię o mi-
strzostwo w kategorii Junior 
młodszy w wyścigu ze startu 
wspólnego. OOM potrwa do 
niedzieli, wcześniej 30 czerw-
ca reprezentant Nowogardu 
wystartował w Lubaniu w tam-
tejszym Grand Prix. Junio-
rzy młodsi przejechali 4 okrą-
żenia o łącznym dystansie 60 
km. Remigiusz Komisarek do-
brze rozegrał ten wyścig, wciąż 
utrzymywał się w czele stawki, 
by w decydującym momencie 
powalczyć o zwycięstwo. Nie-
stety szyki mu pokrzyżowali 
zawodnicy będący przed nim... 
Komisarek utrzymywał 4 miej-
sce, już przymierzał się do fi-
niszu, gdy zawodnicy będą-

cy przed nim zderzyli się. Pe-
chowo całe zdarzenie zakoń-
czyło się dla nowogardziani-
na. Upadający rower zahaczył 
jego koło, przez co spowodo-
wał upadek Remigiusza. Osta-
tecznie kolarz z Nowogardu 
przyjechał na metę jako 13 za-
wodnik. Poza jedynym Junio-
rem młodszym z klubu „Chra-
bąszczy”, wystartowali również 
młodzicy w składzie: Piotr So-
wiński, Adam Salamon i Jakub 
Ubych. W tej kategorii kolarze 
wykonywali dwa okrążenia, 
które dawały w sumie 30 km. 
Świetny wyścig rozegrał Piotr 
Sowiński, który wraz z Patry-
kiem Gierackim z KS Ślęża 
Mat Felt Sobótka i Michałem 
Mroczkowskim z LKS Atom 

Boxmet Dzierżoniów – zde-
cydowanie uciekli stawce i po-
między sobą rozegrali walkę o 
podium. W efekcie pierwszy 
był Patryk Gieracki, Sowiński 
wjechał na metę jako drugi za-
wodnik, a 3 miejsce przypadło 
Michałowi Mroczkowskiemu. 
Jakub Ubych i Adam Salamon 
choć nie wywalczyli miejsca na 
„pudle”, to i tak zaprezentowa-
li się przyzwoicie. Obaj przyje-
chali z grupą kolarzy, których 
czas plasował w miejscach od 5 
do 10. Zawodnicy z Nowogar-
du ukończyli wyścig tuż obok 
siebie – Jakub Ubych zajął 7 
miejsce, natomiast jego klu-
bowy kolega Adam Salamon 
uplasował się na 8 pozycji.  

KR Piotr Sowiński (pierwszy z lewej) na podium w swojej kategorii podczas wyścigu w Lubaniu
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Pomorzanin Nowogard w liczbach

Niezastąpiony Gołdyn...
Sezon 2012/2013 już stał się historią. Po raz ostatni powrócimy do wydarzeń z rozgrywek wojewódzkiej okręgówki, w celu zobrazowa-
nia, którzy piłkarze najbardziej przyczynili się do wyników nowogardzkiego klubu. 

W tabeli obok zestawili-
śmy indywidualne osiągnię-
cia wszystkich piłkarzy, któ-
rzy w tym sezonie wystąpili w 
barwach pierwszego zespołu. 
Skupiliśmy się na występach 
w pierwszym składzie, jako 
zmiennik oraz na golach i asy-
stach. Za poszczególne osią-
gnięcia przyznawaliśmy punk-
ty, na podstawie których uda-
ło nam się wyłonić najlepszego 
piłkarza tego sezonu w Pomo-
rzaninie. Zdecydowanie najle-
piej w tym sezonie zaprezen-
tował się Maciej Gołdyn, któ-
ry zagrał w 24 meczach od 1 
minuty, w 3 jako zmiennik, w 
tym czasie strzelając 10 goli i 
zaliczając 5 asyst. Co ciekawe, 
wysoko w klasyfikacji znalazł 
się Michał Laszkiewicz, który 

opuścił całą rundę rewanżową. 
Ładny wynik zanotował rów-
nież Kamil Młynarczyk, któ-
ry występując w 16 meczach 
w wyjściowej jedenastce i w 5 
jako rezerwowy, zanotował 4 
asysty i 4 gole. Poniższa tabela 
obrazuje również, jak poszcze-
gólni zawodnicy delikatnie 
mówiąc „obniżyli” swoje loty. 
Adam Tomaszewski w rundzie 
wiosennej odgrywał znaczącą 
rolę, był najlepiej asystującym 
zawodnikiem. Jesienią To-
maszewski zaliczył tylko jed-
ną asystę i gdyby nie pierwsza 
runda, w naszym zestawieniu 
okupowałby dolne pozycje. W 
sumie w sezonie 2012/2013 w 
pierwszym zespole zagrało 27 
piłkarzy.

KR 

Nazwisko Runda Jesienna Runda Wiosenna Punkty 
Mecze 
od 1 
min.

Mecze 
jako 
zmiennik

Gole Asysty Mecze 
od 1 min.

Mecze 
jako 
zmiennik

Gole Asysty

Maciej Gołdyn 11 2 4 3 13 1 6 2 65,5 pkt.

Dominik Wawrzyniak 13 0 2 2 13 1 0 2 40,5 pkt.

Kamil Młynarczyk 11 2 4 2 5 3 0 2 38,5 pkt.

Adam Tomaszewski 10 3 1 5 8 5 0 1 37 pkt.

Konrad Winczewski 12 0 3 0 12 0 1 0 36 pkt.

Mateusz Krupski 14 0 0 0 13 0 2 1 35 pkt.

Natan Wnuczyński 14 1 1 1 14 0 0 0 33,5 pkt.

Paweł Łuczak 12 0 0 1 14 0 1 1 33 pkt.

Dawid Langner 2 6 1 1 9 2 2 1 28 pkt.

Maciej Dobrowolski 8 1 0 0 13 0 0 3 27,5 pkt.

Kamil Lewandowski 4 8 1 0 6 8 2 0 27 pkt.

Gracjan Wnuczyński 5 3 1 0 13 1 1 0 26 pkt.

Michał Soska 12 0 0 1 12 0 0 0 26 pkt.

Krystian Miklas 3 6 2 1 6 4 1 0 25 pkt.

Michał Laszkiewicz 9 3 4 1 0 0 0 0 24,5 pkt.

Joshua Pepple 7 1 4 0 0 0 0 0 19,5 pkt.

Łukasz Olechnowicz 5 0 0 1 4 0 2 1 19 pkt.

Sylwester Bednarek 10 2 0 0 1 2 0 0 13 pkt.

Marcin Skórniewski 0 0 0 0 3 4 2 0 11 pkt.

Krzysztof Kieruzel 0 0 0 0 3 4 1 0 8 pkt.

Dawid Kurek 2 4 0 0 1 5 0 0 7,5 pkt.

Jacek Malanowski 0 0 0 0 2 1 0 0 2,5 pkt.

Kamil Antonyk 0 5 0 0 0 0 0 0 2,5 pkt.

Jarosław Fijałkowski 0 1 0 0 0 1 0 0 1 pkt.

Michał Cyran 0 0 0 0 0 2 0 0 1 pkt.

Krzysztof Haberski 1 0 0 0 0 0 0 0 1 pkt.

Krzysztof Domanowski 0 0 0 0 1 0 0 0 1 pkt.

Mecz od 1 minuty – 1 pkt.; Mecz jako zmiennik – 0,5 pkt.; Asysta – 2 pkt.; Gol – 3 pkt.10 goli i 5 asyst to najlepszy indywidualny wynik w Pomorzaninie w tym sezonie. Po raz ko-
lejny Maciej Gołdyn udowadnia, że w nowogardzkim zespole jest po prostu niezastąpiony

Strzelectwo – Mistrzostwa Polski Juniorów

Udany start Jakuba Cieplaka
W dniach 27-30 czerwca we Wrocławiu zostały rozegrane Mistrzostwa Polski Juniorów w strzelectwie sportowym. W barwach Tarczy 
Goleniów wystąpił nowogardzianin Jakub Cieplak, który indywidualnie zajął 4 miejsce, natomiast z kolegami w drużynie wywalczył 
wicemistrzostwo Polski juniorów. 

W minionym tygodniu opisywaliśmy 
sukces zawodników klubu KSS Tarcza Go-
leniów z sekcją w Nowogardzie, którzy 
na Mistrzostwach Polski Seniorów zdo-
byli drużynowe mistrzostwo Polski.  Tym 
razem tydzień później na wrocławskiej 
strzelnicy rozegrano mistrzostwa Polski 
Juniorów. Jakub Cieplak startował indy-
widualnie w konkurencji - karabin dowol-
ny 60 strzałów leżąc, również podczas mi-
strzostw seniorów. Wówczas zdołał wywal-
czyć 23 miejsce na 57 zawodników. Tym 
razem pośród rówieśników z całej Polski 
było zdecydowanie lepiej! Jakub Cieplak 
zajmuje wysokie – choć bardzo nie lubiane 
przez sportowców – 4 miejsce... Mieszka-
niec Nowogardu przegrał tylko z Adamem 
Kuczyńskim z UKS Kaliber Białystok, klu-
bowym kolegą z Tarczy Goleniów – Mar-

cinem Majką, natomiast tuż przed Jaku-
bem, na 3 miejscu uplasował się Maciej 
Stefanowicz z Zawiszy Bydgoszcz. Pod-
czas 3 dniowych zmagań rozegrano rów-
nież konkurencje drużynową. Mistrzowie 
Polski seniorów Tarcza Goleniów wystąpi-
li z jedną zmianą w składzie, Adama Ra-
tajczaka zastąpił junior Radosław Kręwic-
ki. Jakub Cieplak wraz z kolegami z Tarczy 
Goleniów w konkurencji KDW 60L stają 
na wysokości zadania i po zaciętej walce z 
Zawiszą Bydgoszcz, ostatecznie zajmują 2 
miejsce, tym samym zostając wicemistrza-
mi Polski juniorów w roku 2013! Gratulu-
jemy uzdolnionym strzelcom z klubu Tar-
cza Goleniów i jego sekcji w Nowogardzie. 
Jednocześnie wierzymy, że to nie ostatnie 
sukcesy zawodników z Nowogardu i Go-
leniowa. KR

KR
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TYGRYSEK

BAWIALNIA
dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

U nas marki najlepszych jakości  producentów rowerów

PROMOCJA !!!

www.bicykl.eu gwarantujemy 
serwis

Nowogard, ul. Młynarska 7
tel. 91 392 67 30

zapraszamy od 9.00 - 17.00

Nowogard, ul. 3 Maja 12
tel. 91 392 70 64

zapraszamy od 10.00 - 18.00

 1399 zł       

950 zł

Kross City 28-7b, rama alu

 1099 zł       

769 zł

Kross Grand ORBE 
rama alu, 28, 26 
3 biegi nexsus

Alekandra córka 
Katarzyny i Szymona 
Ogrodowicz 
ur. 20.06.2013 
z Międzywodzia

Maja córka 
Weroniki Bodys 
ur. 21.06.2013 
z Nowogardu

Igor syn Zofii 
i Romana 
ur. 22.06.2013 
z Nowogardu

Karolina córka 
Agnieszki 
Dawidowskiej 
ur. 20.06.2013 
z Łobza

Igor syn Kamili 
Kwiatkowskiej 
ur. 21.06.2013 
z Czachowa
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Liceum   Zapisy:
ul.Jabłoniowa 15
 Szczecin

tel. 91 461 33 03

dziennikarsko – medialne
psychologiczno – społeczne

GABINET 
PSYCHOLOGICZNY

Ewa Walorska

pl. Wolności 9, pokój  419 (IV piętro) 

72-200 Nowogard • Tel.  799 461 030
www.psycholog-nowogard.manifo.com

Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca
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R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

SPARTAKIADA w Trzechlu
dnia 7 lipca godz. 10.00

Boisko w Trzechlu
    Serdecznie zapraszamy

 

 

 

Mistrzostwa Strefy Polski Zachodniej VI Runda

Pech Pawła Klewicza
W naszej wtorkowej relacji z VI rundy Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Motocrossie, za-
brakło wyników jeszcze jednego reprezentanta nowogardzkiego klubu motorowego „Cisy” – 
Pawła Klewicza. W związku z tym wyniki Pawła publikujemy w dzisiejszym wydaniu.

Paweł Klewicz startował w 
kategorii MX2 Junior na moto-
rze marki Honda. W treningu 
dowolnym najlepszy czas osią-
gnął w swoim trzecim okrąże-
niu, pozwoliło mu to zająć 10 
miejsce w stawce 21 zawodni-
ków. W treningu kwalifikacyj-
nym było już gorzej, najlepszy 
czas Klewicza dawał mu 16 po-
zycję. Inaczej miało być pod-
czas zawodów, niestety Paw-
łowi nie sprzyjało szczęście. W 

pierwszym wyścigu podczas 7 
okrążenia, zawodnik KM Cisy 
spalił sprzęgło, przez co spadł 
na przed ostatnie miejsce. Kle-
wicz miał dużą okazję do zaję-
cia czołowego miejsca w dru-
gim wyścigu, gdzie przez więk-
szość czasu jechał w pierwszej 
piątce. Niestety, upadek no-
wogardzianina spowodował, 
że nie był już w stanie przebić 
się do czołówki i ostatecznie w 
drugim biegu ukończył na 10 

miejscu. Wyniki te pozwoliły 
mu zająć 16 pozycję w klasyfi-
kacji zawodów, a do „general-
ki” w całym sezonie - dopisze 
51 punktów. Paweł Klewicz w 
Nowogardzie startował po raz 
pierwszy w tym roku, zatem w 
klasyfikacji sezonu ma na kon-
cie tylko punkty z VI rundy. 
Mimo wszystko to wystarczyło 
na przeskoczenie 7 sklasyfiko-
wanych rywali. 

KR
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Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

Dom parterowy w stanie 
surowym zamkniętym, 
pełne uzbrojenie  130 m kw. 

+ garaż 36 m kw.
SPRZEDAM
605 548 164

WARSZTAT SAMOCHODOWY

SZYBY SAMOCHODOWE

PLANDEKINA WYMIAR NA WYMIAR

Profesjonalna naprawa od A do Z

OSOBOWE, CIĘŻAROWE I MASZYNY

Geometria kół, naprawa zawieszenia,komputerowa diagnostyka pojazdu
naprawy blacharskie i lakierniczePrzegląd i naprawa klimatyzacji,

Ul. Nadtorowa 12
tel 91 39 20 131
kom 601860716

Ul. Kilińskiego 26
tel 91 39 25 627
kom 601897368

Sprzedaż, wymiana, naprawa. Wykonujemy usługi na zlecenie ubezpieczalni

Używane i nowe części do wszystkich marek samochodów

Plandeki do samochodów ciężarowych (łódki, firanki),przykrywające
stelaże, przegrody do hal, przyczepy ciągnikowe i samochodowe

UDZIELAMY GWARANCJI
NA WYKONANE USŁUGI

Sprzedam drewno 
kominkowe i opałowe

Transport
tel. 691 466 441

SPRZEDAM - WYKONAM
palety Euro,

przemysłowe i inne
tel. 885 493 471

ŁADOWANIE KLIMATYZACJI 
I ODGRZYBIANIE
- CzySzCzENIE TAPICERKI

Szyby samochodowe 
sprzedaż – montaż – naprawy

części * oleje * płyny 
Opony nowe używane - sprzedaż, wymiana

Zapraszamy

ul. Boh. Warszawy 4 (obok PZM) • NOWOGARD 
tel. 531 026 839, 796 061 284

www.autonowogard.pl

SKUP ZBOŻA 
W REDLE

żyto, pszenżyto
szybka płatność

tel. 603 055 292

Układanie polbruku 
• Układanie polbruku od 20 zł/m2

• Kamienia i kostki graniowej od 28 zł/m2

• Obrzeży i krawężników
Prace wykonywane solidnie, 

fachowo i tanio. 
Tel. 669 589 963

TRANSPORT: Volkswagen T4, Ford Transit

WYNAJEM: Zagęszczarki 250 kg, 175 kg • 
Pompa do wody 1600 l/min • Agregat prądotwórczy

tel. 662 064 995

Plantacja borówki w Siwkowicach

ZATRUDNI  
ZBIERACZY

zapisy w terminie od 1 - 10 VII 2013 r.
ORGANIzUJEMy DOWÓz

tel. 515 144 186

Opiekunki Niemcy - praca od zaraz 
okolice Hamburg, Bremen, Bielefeld, 

kontakt Szczecin:

tel. 666 096 761, 666 096 774

Kancelaria 
PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077

Zakład Karny w Nowogardzie ul. Zamkowa 7, 72-200 Nowogard  
ogłasza przetarg 

dotyczący sprzedaży pojazdu służbowego.
Przetarg przeprowadzony zostanie w Zakładzie Karnym w Nowogardzie w dniu 31.07.2013 r. o go-

dzinie 9.30.
Pojazd można oglądać w siedzibie Sprzedającego w dniach od 03.07.2013 r. do 30.07.2013 r. w go-

dzinach 10.00 - 12.00.
Przedmiotem sprzedaży jest:
- AUTOSAN H6, autobus-więźniarka - szt. 1, rok prod. 1998, cena wywoławcza - 4 000,00 zł;
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości:
- dla pojazdu AUTOSAN H6- 400,00 zł.
Wadium należy wpłacić gotówką w kasie w siedzibie Sprzedającego do dnia ostatecznego terminu 

składania ofert.
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca 

się w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej z podaniem imienia i nazwiska, adresu oferenta oraz 

oferowanej ceny i rodzaju pojazdu którego dotyczy oferta. Do oferty należy dołączyć oświadczenie ofe-
renta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wy-
nikające z rezygnacji z oględzin.

W nagłówku oferty należy podać następujące dane: 2/T/2013- OFERTA NA SPRZEDAŻ POJAZ-
DU MARKI  ....................... (nazwa pojazdu którego oferta dotyczy).

Oferty należy składać w sekretariacie w siedzibie Sprzedającego w terminie do dnia 31.07.2013 r. do 
godz. 9.00 w zamkniętej nieprzejrzystej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie 
jej poufności do dnia otwarcia ofert.

Termin związania ofertą określa się na 30 dni.
Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z 

ofert, bez podania przyczyny.
Wadium złożone przez nabywcę zaliczone zostanie na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w 

przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
Komisja przetargowa odrzuci ofertę złożoną po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu,  

bez wpłaconego wadium lub nie zawierającą wymaganych danych i dokumentów oraz niezwłocznie 
zawiadomi o tym oferenta.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawar-
cia umowy sprzedaży.

DYREKTOR Zakładu Karnego w Nowogardzie
płk mgr inż. Jerzy Dudzik

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECIĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ
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Pielęgnacja ogrodów

Wypożyczalnia 
sprzętu ogrodniczego

(glebogryzarki, weltykulatory...)

tel. 511 091 922
www.ogrody-wiki.pl

NIERUCHOMOŚCI

• Studio reklamy Vizart wynaj-
mę pow. reklamową 6,5x3m 
w Nowogardzie przy ul. War-
szawskiej 11 od 13.06. tel. 
605 522 340

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. 
Piłsudskiego 2a. 602 350 301

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 
3. 604 284 597

• Kupię mieszkanie bezczynszo-
we/ niskoczynszowe, min 3po-
kojowe, 60-80m 791443026

• Do wynajęcia lokal handlowy. 
– 660143840 

• Sprzedam mieszkanie bez-
czynszowe 62 m2 z zabudo-
waniami i działką 600 655 365

• Sprzedam mieszkanie w No-
wogardzie i Dobrej, tel. 91-
3910010, 607607814

• KUPIĘ zA GOTÓWKĘ OBCIĄ-
ŻONE NIERUCHOMOŚCI tel. 
508 312 261

• Sprzedam   mieszkanie    3  
pokojowe  ul:  Warszawska . 
Tel;603126064.

• POSIADAM -  do  wynaję-
cia  mieszkanie  2 pokojowe 
Tel.606857196.

• Do wynajęcia  mieszkanie  M 
-3 ul; bankowa . Tel.601328360

• SPRzEDAM  - dom  w  Olcho-
wie  stan surowy  otwarty, 
pow.  240  m2 na  działce  1,5 h.

• Na  której  znajduje  się  staw  
3000 m2 . Cena  do  uzgodnienia 
. Tel.662139837,723025325.

• SPRzEDAM  -  Działki  bu-
dowlane  o pow. 1800  m2, i  
1400 m2. Cena  35/zł./ m2. tel. 
662139837,                      723025325.

• SPRzEDAM  -  Działki  bu-
dowlane  o pow. 1800  m2, 
i  1400 m2. Cena  35/zł./ m2. 
Tel.662139837,

• 723025325.

• SPRzEDAM , wynajmę  dom 
Nowogard  110 m2 + garaż . 
Tel.00491725669042.

• Wynajmę   lub  sprzedam  po-
mieszczenie biurowe  ul. Boh.
Warszawy . Tel.601500090.

• SPRzEDAM  lub  wynajmę  ka-
walerkę  37  m2. Tel.693869595.

• SPRzEDAM  - mieszkanie  4 
pokoje  ul.Poniatowskiego  
27/14. Tel.503512170.

• DOMY NA WSI – GRUNTY, 
GOSPODARSTWA

• SPRZEDAJEMY, KUPUJEMY. 
TEL. 660 206 833

• Sprzedam część domu o pow. 
90 m2 z udziałem w 2/3 dział-
ki o pow. 0,25 ha z budynkami 
gospodarczymi w Strzelewie. 
Cena 85 tys. zł. Tel. 503 126 505

• Sprzedam nowy sklep na ulicy 
Racibora. tel. 783 570 060, 695 
264 594

• Działkę siedliskową wraz 
z budynkiem gospodar-

czym na wsi sprzedam. +48 
606 276 773

• Sprzedam mieszkanie bez-
czynszowe, 2 pokojowe w No-
wogardzie tel. 695 264 594

• Działki budowlane od 12-16 
ar. Kościuszki. 602 267 382

• Sprzedam kawalerkę 36 m kw. 
i mieszkanie 4-pokojowe 110 
m kw. 608 817 214.

• Sprzedam mieszkanie lokator-
skie, tel. 504218572 

• Wydzierżawię lokal w Przy-
chodni Nowogard ul. Kościusz-
ki 36 na gabinet dentystyczny. 
Tel 600 959 932; 600 931 083

• Wydzierżawię lokale w Przy-
chodni ul. Kościuszki 36 tel. 
600 959 932; 600 931 083

• Sprzedam mieszkanie 32 m 
kw. na ul. Kowalskiej 1D, 1 pię-
tro z piwnicą z ogólnodostęp-
nym parkingiem, do remontu, 
kontakt: 609 023 745 od 16-19. 
Cena 78 000 zł, do negocjacji.

• SPRzEDAM - bardzo tanio 
działki pod budowę ul: Asny-
ka. Tel: 513045188. 

• Tanio sprzedam kiosk obity 
blachą doskonały na działkę. 
Tel; 512633610.

• Wynajmę mieszkanie 2 poko-
jowe  w Nowogardzie na ulicy 
Racibora I 4. tel. 913925552, 
kom. 783 570 056

• Do wynajęcia pawilon handlo-
wy w Goleniowie na Ryneczku 
przy ul. zielona Droga 59. Tel. 
605 522 340 od zaraz

• Wynajmę lokal na działalność 
gospodarczą. visa vis szpitala. 
Tel:887467309.

• Wynajmę miejsce pod kan-
celarie, gabinety lekarskie 
bądź inną instytucję w cichej 
i spokojnej dzielnicy wraz z 
miejscem parkingowym. Po-
wierzchnia od 50 do 100 m2 w 
zależności od potrzeb. zainte-
resowanych proszę o kontakt 
509 530 906

• Sprzedam kawalerkę przy ul. 
700 Lecia. 660 143 115; 91 39 
21 719

• Sprzedam działkę budowla-
ną 0,30 ar. w Nowogardzie. 
693 850 197

• Sprzedam działkę pod lasem 
w Nowogardzie ok. 0,8 ha. 
693 850 197

• Wynajmę mieszkanie 3 po-
koje, kuchnia, łazienka. 
Tel;602474266.

• BUDyNEK - gospodarczy 400 
m2 sprzedam lub wydzierża-
wię, Strzelewo. Tel. 502853573

• Działka uzbrojona 5700 m 2 
i budynek warsztatowy. Wy-
dzierżawię lub sprzedam 
własnościowa. Nowogard 
Tel:693128078.

• Sprzedam, wynajmę dom 
Nowogard 110 m2 + garaż. 
00 49 172 5669 042

• SPRzEDAM - działkę budowla-

ną, uzbrojoną w Nowogardzie. 
Tel.660010540.

• SPRzEDAM - w Długołęce 2 
pokoje. Tel.601167011.

• Sprzedam parter domu 110 
m2. Podpiwniczony, garaż 
i podwórko. 600  809  312; 
604 903 853

• Poszukuję do wynajęcia kawa-
lerkę 506 696 195

• Do wynajęcia kawalerka i 
mieszkanie dwupokojowe 
z wyposażeniem. 91  312 14 
67; 695 264 677

• SPRzEDAM - nowy dom 
134 m2 w Nowogardzie. 
Tel.663366399.

• DOM w Dobrej sprzedam lub 
zamienię na mieszkanie w blo-
ku. Tel.783649880.

• SPRzEDAM - działkę o pow. 29 
ar. 14 zł/ 1 m 2, 8 km. od Nowo-
gardu. Tel.691050537.

• Posiadam mieszkanie 2 po-
koje do wynajęcia.900 zł 
+ media ogrzewanie gaz. 
Tel.697310607.

• zAMIENIĘ - 3 pokojowe miesz-
kanie do remontu na mniejsze 
do 35 m2 w centrum miasta. 
Tel.501324656.

• GARAŻ - do wynajęcia przy ul; 
zamkowej. Tel.508948888.

• zAMIENIĘ - mieszkanie 2 
pokoje ul: Leśna, na 1 po-
kojowe w centrum miasta. 
Tel.728185911,666974831.

• Do  wynajęcia  mieszkanie  2  
pokojowe  centrum  Nowogar-
du. Tel.669018405.

• SPRzEDAM  - dom  na  dział-
ce   1  ha. okolice  Nowogardu. 
Tel.694582212.

• Sprzedam bar „Haga” 
510 243 843

• Do wynajęcia mieszkanie dwu-
pokojowe z kuchnią i łazienką, 
ogrzewanie gazowe przy ul: 
Roosevelta 604 255 391 

• ziemię rolną w IV kl. O pow. 
1.63 Ha sprzedam pod ubez-
pieczenie w KRUSie, cena 
18 500 zł. Tel. 889 133 882

• Dom na wsi blisko Nowogardu 
ładnie położony tanio sprze-
dam Tel. 501 307 665

• ziemię rolną kilka hektarów k/
Nowogardu tanio sprzedam 
Tel. 502 103 432 

• OKAzyJNIE   SPRzEDAM  
-  2  POKOJE  na  ul:  15  -go  
Lutego  .46 m 2  II PIĘTRO. 
Tel.501307666

• SPRzEDAM   -  55  m2   2  PO-
KOJE   III   PIĘTRO , UL: PO-
NIATOWSKIEGO. 135.000,- 
TEL.691063454

• Wynajmę mieszkanie trzy-
pokojowe IV p. na Bankowej. 
695 741 022

• Kupię ziemię rolną 665 503 129

• Kupię kawalerkę 728 582 293

• Do wynajęcia lokal w centrum 

miasta, doskonała lokalizacja 
z przeznaczeniem na kance-
larię, biuro, salon Tel. 510 170 
263

• Sprzedam mieszkanie w 
domku dwurodzinnym 
(Nowogard), parter ok. 62 
m2, podpiwniczony, garaż, 
podwórko, mały ogród. 
695 721 709

 MOTORYZACJA

• Sprzedam silnik 1,6 Diesel, 
skrzynia biegów do Audi 80. 
Tel;781785751.

• Sprzedam samochód GOLF 
II, benzyna 5 drzwiowy, 
szyberdach, czerwony. Tel; 
512633610.

• Sprzedam Hondę motorower 
zarejestrowany na 49 cm3, sil-
nik 125, ścigacz. 665 836 888

• SPRzEDAM RENAULT –LAGU-
NA 1,9 Dci, 2003r.prod. cena 
: 11200,00 zł. Tel.609307351.

• SPRzEDAM - SUBARU IM-
PREzA, 1997 r. prod. 240 
KM.BLOW –OSF cena 
13700,00 zł., Tel.603523226.

• SPRzEDAM BMW 2005r. 
poj.1,6. Tel.785150401.

• Przyczepę 3,5 t. sprzedam 
692 608 128

• Kupię motorower Romet 
ogar 200 z dokumentami. 
726 397 279

• Sprzedam   Skoda Felicja 1.3 
lub zamienię na 125p Prze-
gląd do 02.14, OC 07.14,blo-
kada skrzyni biegów, central-
ny zamek na pilota, przebieg 
99 tys. km, radio CD, ( łań-
cuszek nie dzwoni, zawie-
szenie nie stuka, małe ślady 
korozji), oddam dodatkowo 
dwie felgi i komplet szczęk 
hamulcowych na tył. Chętnie 
zamienię na 125p, nie odrzu-
cę ciekawej ofert. Cena 2500 
do negocjacji. Telefon: 532 
801 546

• Koła  do  przyczepy  D – 
47,obudowa  skrzyni  biegów  

do  C  -  360  i  podnośnik . 
Tel.669823464.

• SPRzEDAM   samochód  OPEL  
ASTRA   1,6  poj. Benzyna 
1995  r.prod. cena  1700,-

• Tel;669823464.

ROLNICTWO

• Sprzedam zboże i słomę. 
502 853 573

• Sprzedam słomę w snopkach 
cena 2,20 zł/ snopek. Tel. 
782 036 086

• KUPIĘ ByCzKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL. 783678070

• KOSzENIE MULCzOWANIE 
ŁĄK, BELOWANIE SŁOMy, SIA-
NA. Tel;608013995.

• SPRzEDAM C – 360. 
Tel;609480049.

• Kopaczkę dwurzędową do 
ziemniaków w dobrym sta-
nie sprzedam, Korytowo 
38.

• Sprzedam 2 cielaki, 2 jałówki. 
Żabówko 18. Tel;605092517.

• SPRzEDAM SŁOMĘ. 
Tel:600335184.

• Sprzedam prosiaki. Tel. 
518 546 925.

• Sprzedam tucznika. Tel. 
791817107.

• SPRzEDAM - ciągnik białoru-
ska. Tel.691050537.
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MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Nowość

energooszczędny pro�l

6 komorowy

z 3 uszczelkami

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

Poszukujemy  
pracowników 

do pracy na plantacji wierzby 
w Węgorzycach/k.Osiny

 Tel: 601 99 40 30
• SPRzEDAM C - 360. 

Tel.609480049.

• Większą ilość zboża, pszeni-
ca, jęczmień, owies, kupię. 
602 708 518

• KUPIĘ  -  owies   lub  mieszan-
kę   zbożową  . Tel.913920008.

• TANIO  BARANA  -   SPRzE-
DAM. TEL.721032445.

• Kupię mieszankę zbożową. 
91 39 18 704; 781 900 122

• SPRzEDAM  prosięta  . 
Tel.913925812,721614530.

• KUPIĘ  słomę, duże  baloty. 
Tel.913910315.

USŁUGI

• Firma Usługowa „zielona”. 
Wynajem sal na: konferencje, 
zebrania, szkolenia. Tel. 91 39 
26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PA-
NELI PODŁOGOWyCH I INNE 
DROBNE NAPRAWy WyKONA 
„zŁOTA RĄCzKA”; 91 39 22 
783, 784 79 22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. 
zielona 3. 91 39 20 714

• Montaż ogrodzeń betono-
wych, farmerskich i innych; 
695 085 470; 91 39 72 575

• AGENCJA REKLAMWA VIzART 
- oprawianie prac - w 2 minu-
ty., bindowanie, wydruki A3-
A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, 
laminowanie A3-A4. Tylko u 
nas największy wybór okła-
dek. Nowogard, ul. 700 Lecia 
15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (ma-
gisterskich, licencjackich, 
innych), dokumentów, CV, 
listów motyw. innych. Wydru-
ki, Ksero, także kolor. Szybko 
i Solidnie. Studio Reklamy Vi-
zart. Nowogard, ul. 700 Lecia 
15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel 605 522 340. 

• Usługi koparko- ładowarką 
Nowogard. 514172446 

• Nauka j. niemieckiego i an-
gielskiego. Szkoła Języków 
Obcych „GERMANIC” Tel. 
607 545 991, www.niemiecki-
nowogard.pl

• Fast – Driver, tanie usłu-
gi transportowe tel. 
721 230 990

• Remonty mieszkań w środku 
i na zewnątrz - 794 115 153 

• TANIE SPRzĄTANIE biur, do-
mów, mieszkań, osiedli, my-
cie okien, porządki w ogro-
dzie tel. 721 230 990

• Ocieplenie, remonty i dachy, 
tel. 692 562 306

• NAPRAWA SPRzĘTU RTV Sa-
wicki, ul. Kazimierza Wielkie-
go 7, tel.913920737 

• Remonty mieszkań, szpa-
chlowanie, malowanie. 
880 690 659

• REMONTy NA KAŻDĄ KIE-
SzEŃ. TEL. 609715839.

• REMONTy MIESzKAŃ. 
Tel;536887085.

• REMONTy, WyKOŃCzENIA, 
MONTAŻE. 504 568 051

• WyPUSzCzANIE BIAŁyCH 
GOŁĘBI NA ŚLUBACH I IN-
NyCH UROCzySTOŚCIACH. 
Tel; 660970408.

• Agent PzU, tel. 790 405 650

• Dachy, docieplenia, stro-
podocieplenia, obrób-
ki blacharskie, podbitki. 
609 752 854

• USŁUGI - remontowo - bu-
dowlane wykonam, daję 
gwarancję na wykonaną pra-
cę. Tel; 608364330.

• MASAŻySTA. WIzyTy DOMO-
WE. TEL: 887307401.

• PRANIE - DyWANÓW, Wy-
KŁADzIN, TAPICERKI ME-
BLOWEJ, SAMOCHODOWEJ, 
/SKÓRzANEJ, MATERIA-
ŁOWEJ/. PRANIE POŚCIELI 
WEŁNIANEJ /LANOLINĄ/. 
SPRzĄTANIE BIUR, MIESz-
KAŃ, CzySzCzENIE FUG. 
TEL. 604373143, 794229083.

• Dachy podbitki, docieplenia 
oraz remonty mieszkań. Tel; 
782741664

• Wesela, bryczka, jazda kon-
na, tel. 607 739 866

• Szpachlowanie, malowanie, 

panele, wymiana instalacji. 
Tel. 789146025.

• Korepetycje z matematyki. 
Tel: 608158430

• TRANSPORT - PRzEPRO-
WADzKI szybko tanio. 
Tel.696138406.

• Regulacja i naprawa okien i 
drzwi, tel. 695 181 070

• Instalacje   centralnego    
ogrzewania    minus    20  %  . 
Tel.513211119.

• TRANSPORT  BUS – MAX . 
Tel.784053493.

• US ŁUGI    REMONTOWO  - 
BUDOWLANE , DOCIEPLENIA. 
Tel.784053493 .

• Agent kancelarii odszkodo-
wawczej poszukuje klien-
tów powypadkowych. 
518 680 176

• USŁUGI - remontowe – bu-
dowlane   wykonam , daję  
gwarancję – na wykonaną  
pracę. Tel.608364330.     

• KOREPETYCJE Z MATEMA-
TYKI STATYSTYKI I EKONO-
METRII DLA LICEALISTÓW 
I STUDENTÓW SKUTECzNE 
PRzyGOTOWANIE DO EGzA-
MINÓW I zALICzEŃ kontakt: 
tel. 600 924  128 mail: iwo-
nand1@wp.pl 

• Remonty dachów, do-
cieplenia budynków, 
726 169 098, 669 587 493

PRACA

• Przyjmę samodzielnego pra-
cownika do prac wykończe-
niowych. Tel. 888 603 612

• zwrot podatku z pracy, ro-
dzinne, urlopowe, emerytal-
ne – Niemcy, Holandia, An-
glia, Irlandia, Dania, Belgia, 
Austria, Włochy, Norwegia, 
USA. Tel. 71 385 20 18 lub 601 
759 797

• Młoda mama zaopieku-
je się Twoim dzieckiem. 
661 196 022

• Praca w Niemczech, płytki. 00 
49 172 566 9042

• EMERyT szuka pracy. Prawo 
jazdy kategorii : B i T, oraz 
uprawnienia na wózki widło-
we. Wykonam prace hydrau-
liczne i elektromonterskie. 
Tel:785728672,607242193.

• PRzyJMĘ DO PRODUKCJI PA-
LET. TEL. 509411822. 

• zAOPIEKUJĘ się dzieckiem. 
Tel. 795926734.

• zatrudnię elektryka ze zna-
jomością j. niemieckiego. Tel. 
696 443 643

• Budowlańca z doświad-
czeniem zatrudnię. 
Tel.509516240.

• Przyjmę kierowcę miejscowe-
go z własnym samochodem 
do dowozu pizzy. Tel. 91 392 
07 50

• zatrudnię pracowników do 
koszenia łąk z prawem jazdy 

możliwość noclegu Nastazin. 
781 295 846

• zATRUDNIĘ  -  osoby  powy-
żej 50  roku  życia  do  pracy  
rękodzielnej. Tel.609313000.     

• zatrudnię kierowcę kat. C+E z 
doświadczeniem, transporty 
liniowe, tel. 609 49 39 89

• PILNIE ZATRUDNIĘ 2 OSO-
BY DO PRACY W KWIA-
CIARNI, CV MOŻNA SKŁA-
DAĆ   W KWIACIARNI PRZY 
UL. CMENTARNEJ 1A, TEL. 
602450881

• zATRUDNIĘ  fryzjerkę , fryzje-
ra  lub  wydzierżawię  stano-
wisko  pracy . Tel.722164714.

• zatrudnię  małżeństwo  - Fer-
ma Drobiu   w  Wielkopolsce  
. zapewniamy  mieszkanie. 
Tel.502562378.

• Dariusz  Gulewicz.

INNE

• Sprzedam drewno bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane - 
603 353 789

• Sprzedam wieżę Diora WS 
442, srebrna, 4 elementy: 
wzmacniacz, tuner przestro-
jony, korektor, deck szufla-
da, stan idealny, używana 
sporadycznie, cena 780 zł do 
uzgodnienia. tel. 605 522 340.

• 43 / 44 - Sprzeda drewno, ga-
łęziówkę i zrębki opałowe. Tel 
509821040

• Drewno opałowe, kominko-
we, gałęziówka, sprzedam, 
tel. 772 050 889

• PIECE GAzOWE c.o. wiszące z 
Niemiec firmy Vaillant wysoka 
jakość do mieszkania, domu, 
sklepu, restauracji, zakładu 
fryzj. tylko ogrzewanie różne 
powierzchnie cena od 800zł 
montaż 300zł piece dwufunk-
cyjne cena od 1.000zł montaż 
400zł gwarancja serwisowa 
+ roczne przeglądy kontrol-
ne, naprawy oraz elektryczne 
przepływowe podgrzewacz 
wody użytkowej 18-21kw na 
prąd 380V cena od 200zł tel. 
691 686 772

• Transformator spawalniczy 
380V (buczek); teownik hut-
niczy 30x30x6; szkło 3mm 
60x130; kątownik 40x40 i 
kątownik 45x45 sprzedam. 
788 685 194; 600 155 342

• Sprzedam kostkę granito-

wą 4x6 brązową 10 t. Tel. 
607 690 741 

• SPRZEDAŻ - podbit-
ki drewnianej. TANIO. 
Tel:726169098.

• SPRzEDAM DREWNO OPA-
ŁOWE I KOMINKOWE. 
Tel;667788820.

• Sprzedam narożnik poko-
jowy i meble młodzieżowy. 
662 272 857

• SPRzEDAM WÓzEK DzIE-
CIĘCy - wielofunkcyjny X 
– LANDER XA / gondola + 
spacerówka /.Cena 600 zł. Tel; 
725820717.

• SPRzEDAM - kosiarki spalino-
we używane. Tel;783622496.

• SPRzEDAM - harmonię 40 ba-
sową. Tel;511627210.

• SPRzEDAM - akwarium 
300 l razem z podstawą. 
Tel.726280768.

• SPRzEDAM - nową czerwoną 
podwójną rzymską dachów-
kę.300 szt. Tel.603895622.

• Sprzedam gołębie ozdobne. 
731 313 841

• Sprzedam palmę daktylo-
wą doniczkową dużą. 91 39 
23 685

• Sprzedam wózek dziecięcy 
TAKO PERSO, gondola + spa-
cerówka, mało używany. Stan 
b. dobry. 784 056 335

• ODDAM   -  trawę  na  łące  / 
5 h. samodzielne  skoszenie/ . 
Tel.913910415.

• Sprzedam    drewno   sosna  . 
Tel.722050889.

• SPRzEDAM  - wózek  dzie-
cięcy   brązowy  - gondola  
+  spacerówka +  torba.400,-
-złTel.692006248.

• SPRzEDAM  - Sklep  w  Pło-
tach  wyposażony  w  lady, 
lodówki, regały, klimatyzację, 
itp. Grunt  dzierżawiony  / 250 
zł./ Powierzchnia  28 m2.Cena  
15.000,-zł. Tel.669060659.

• SPRzEDAM  wypoczynek . 
600,- zł. Tel.667926528.

• SPRzEDAM  dwa  łóżka  
dziecięce  większe, i mniej-
sze. Cena  do  uzgodnienia. 
Tel.697973232.
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Pół godziny 
w towarzystwie KarolinyK
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Dziś krzyżówka, malowanka  i  „stary” Nowogard.  
Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

ZECER

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie 
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

Gdzie tak  kiedyś wyglądał Nowogard? 

ul. .................................................................................................

SZKODA WAKACJI NA NUDĘ
.                       poleca
produkty kreatywne
malowanki, puzzle

1. Nie obejdzie się bez nich żadna Cyganka
2. „Nocny” ptak
3. Każdy chce aby była dla niego pomyślna
4. Dawniej popularne mieszkanie cygańskie
5. Słuchają go zwierzęta w cyrku

Rozwiązanie krzyżówki  dla dorosłych – „Lipcowe upały, wrzesień doskonały”
Stanisława Pokorska, Teresa Czarnecka, Halina Szwal, Danuta Borowik, Barbara Bartosik, Maria Sowiń-

ska, Pelagia Feliksiak, Bronisława Buczak, Helena Kaczmarek, Lucyna Karbowiak.
Zwycięzcy: Stanisława Pokorska, Lucyna Karbowiak
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Rozwiązanie krzyżówki  dla najmłodszych: „ul. Woj. Polskiego”
Nikola Molka, Kacper Pokuciński, Igor Grenda, Bartłomiej Feliksiak, Julia Furmańczyk, Kacper Skowroń-

ski, Magdalena Skowrońska, Elżbieta Lewandowska, Kacper Dąbrowski, 
Zwycięzca: Kacper Dąbrowski
Bon o wartości 30 zł. do zrealizowania w sklepie BIUREX
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KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski - redaktor prowadzący

Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport,  Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny   
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65, tel./fax 91 392 50 87;  

e-mail: dziennik@domjudy.pl.  Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej.  
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZKŁAD JAZDY BU SóW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 
12:25E;   13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 

11:55E;  14:00E;  15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWóZ OSóB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL.   607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIąTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny zOz  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny zOz  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NzOz „Sanus”  - 91 392 69 60
NzOz „Promed”  - 91 392 67 40
NzOz „Leks”  - 91 392 25 25
NzOz „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NzOz „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NzOz MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii zajęciowej 

- 91 392 52 82
zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. zdrow. Kultury i Spor tu
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Morfeusz - 91 577 66 85

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium zawodowe 
- CE zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
zespół Szkół zawodowych   - 91 392 08 84 
zespół Szkół Ogól no kształ cą cych    - 91 392 51 08 
zSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIóW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD
Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku 
oprócz świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 
1, 3, 5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwart-
ki, soboty oprócz świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; 
R – kurs do Reska

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

 ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW z Nowogardu do:

SZCZECIN Główny
5:37 (D), 6:33 (1), 7:55, 10:32 (D), 12:28 (2), 15:10 (3), 17:33, 18:35
Pociągi jadące do Szczecina w godz.: 7:55, 15:10 i 18:35,  

    jadą przez Port Lotniczy w Goleniowie

KOŁOBRZEG
7:54 (1), 10:02 (2), 12:33, 14:35 (D), 16:01, 18:37 (3), 21:09

LEGENDA;
D -  w dni robocze (od poniedziałku do piątku)
 1 –  od poniedziałku do soboty
 2 -  w soboty, niedziele i święta
 3 -  oprócz soboty
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Kolektory 
słoneczne

Dotacja45%

Montaż / Serwis • Przygotowanie dokumentacji

www.provsolar.com

e-mail: info@provsolar.com • tel./fax 91 482 40 50
Biuro czynne od 8 - 16

91 443 51 87, 94 721 61 83
59 833 43 12,  698 230 205

www.partnerstal.pl

GARAŻE BLASZANE WIATY 
BRAMY GARAŻOWE

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

REKLAMA
w Dzienniku Nowogardzkim

e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Sprzedam nowe, własnościowe, 
2 pokojowe mieszkanie o pow. 58 m2 
w Nowogardzie na ulicy Racibora I 4

KONTAKT:                PIB „PRO-BUD s.c.
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14
tel.: 91 39 25552; 783 570 056    www: probud-nowogard.pl

WIB    SPÓŁKA  Z O.O.

PILNE !!! SKUP ZBÓŻ

KONTAKT:
Ryszard Dynarski tel. 508 444 350 • Mieczysław Jakubczyk tel. 512 210 111

Turawska Jolanta te l. 508 444 351 • Maksymczuk Waldemar te l. 601 580 277

Kontynuujemy skup na terenie Elewatora REM Sp. z o.o. (J.W. ENERGY)
w Nowogardzie ul. 3 Maja 26 k/stacji paliw ORLEN

Gwarantujemy obiektywną ocenę jakości.
Skontaktuj się lub zadzwoń a uzyskasz niezbędne informacje, zapewniamy fachową i miłą obsługę.

- skup zbóż
- rzepaku

- roślin strączkowych

ZAPRASZAMY

Zapewniamy:
- konkurencyjne ceny

- odbiór towaru własnym transportem
- usługowe składowania zbóż i rzepaku z możliwością 

sprzedaży po najkorzystniejszych cenach
 

Wynajmę plac po byłym skupie złomu 
- właściciel Stanisław Barsul, Łobez, ul. Podgórna 4D. 
Pow. 700 mkw. (wiata, biuro, magazyn, waga do 25t), 

ogrodzony, wybetonowany, doprowadzony prąd (30A).

Tel. 606 762 527
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Zawiadamiamy,  
że w Nowogardzie  

rozpoczęła działalność  

Kancelaria 
Radców Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca 
Prawny Radosław Górski oraz 
Radca  Prawny Paweł Iwan. 
Kancelaria mieści się przy  
Pl. Wolności 9, budynek dawnego 
hotelu „Cisy”, pokój nr 8 (parter). 

Telefony do Kancelarii:  
788-802-101, 694-403-733

Czytaj s. 12

s. 6 s. 8s. 7

Etyka 
jedno 

ma imię

Dobry
wynik 

- dobra 
uczelnia

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Czytaj s. 5

Czytaj s. 3

Głosujmy na 
Kamilę!

Kancelaria  
Prawna

nawet trudne sprawy

601 949 077

Czytaj s. 4

23 lipca 2013 r.
wtorek od 10.30 - 11.30
 udzielane będą bezpłatne porady 

prawne  w redakcji 
ul. Boh. Warszawy 7A

Mieszkańcy alarmują

Usycha pomnik przyrody
Felieton

Po nas  
choćby 
pustynia

Rodzimy się, 
dojrzewamy  
i uciekamy  
z Nowogardu

„Czwartki Na Torze” 

Salamon się 
„rozkręca”
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Kronika  
policyjna

Nasza  sonda

ul. 700 Lecia 17a nad sklepem
„Słowik”

9,99zł

Wakacje to okres, w którym młodzież po raz pierwszy niestety, czasami sięga po 
narkotyki. Właśnie w tym czasie ukazał się tez raport europejski o zagrożeniu 
narkomania w poszczególnych państwach z którego wynika, że w Polsce jako 
jednym z nielicznych krajów europejskich  wzrasta zużycie narkotyków zwłasz-
cza wśród młodzieży. Dlatego tym razem spytaliśmy naszych czytelników czy 
uważają, że walka ze zjawiskiem narkomanii jest prowadzona w sposób właści-
wy czy może jest jednak zaniedbywana. 

 
Pani Danuta - Uważam, że obecnie w tej sprawie za wiele się nie 
robi. Czego przykładem są dość mało widoczne kampanie w me-
diach. Niestety, na co dzień nie śledzę zbytnio programów o tej te-
matyce, ale chcę powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwa, że ten pro-
blem nigdy nie dotyczył i dotyczy dwójki moich dzieci. Ale gdyby tak 
się zdarzyło, że ten problem by się nam przytrafił, przyznam szcze-
rze, że miałabym problem, gdzie zgłosić się o pomoc? 

Tadeusz Kozioł - Ten problem bardzo dostrzegam i z przykrością 
muszę stwierdzić, że nic się w tej sprawie tak naprawdę nie robi. 
Przyznam, że od śmierci pana Marka Kotańskiego nie ma w Polsce  
odpowiedniego człowieka, który by w tak charakterystyczny  spo-
sób  jak on,  zwrócił na to uwagę. To jest bardzo smutne, bo narko-
mania rodzi również i inne patologie, jak alkoholizm, czego konse-
kwencją może być np. bezdomność. Dlatego zachęcam do bardziej 
widocznych kampanii szczególnie w okresie wakacji, których celem 
będzie uświadomienie i przestroga, że narkotyki są bardzo niebez-
pieczne dla zdrowia i życia człowieka, a w szczególności tego jeszcze 
bardzo młodego. 

Pan Robert - Uważam, że ten problem jest zauważalny, w szcze-
gólności, gdy są wakacje. Jednak wydaje mi się, że nasza policja ma 
na to wzgląd i naprawdę wie, co robi. Mam świadomość, że tego 
problemu nie wyeliminuje się w 100%, bo zwyczajnie jest to niemoż-
liwe. Ale jednak coś się w tej sprawie robi, czy to przez działania po-
licyjne czy też massmedia. Takim przykładem walki z narkomanią  
był niewątpliwe św. pamięci Marek Kotański, który działał w spo-
łecznych komitetach przeciwalkoholowych, a także  na rzecz zwal-
czania narkomanii. Wiem, że również stworzył Ośrodek Resocjali-
zacji Narkomanów. 

Pan Bartosz - Uważam, że dotychczasowe niektóre kampanie 
przeciwko narkomanii są źle prowadzone. W moim odczuciu pew-
ne rodzaje narkotyków, jak marihuana powinny być zalegalizowa-
ne, gdyż jej działanie nie jest aż tak trujące jak np. kokaina czy he-
roina. Uważam, że kampanie przeciw narkotykom są bardzo mało 
widoczne, a wręcz niedostrzegalne, co jest bardzo niepokojące. Pro-
blem narkomanii w Polsce jest bardzo mało zauważany. Oczywi-
ście, są prowadzone od czasu do czasu jakieś kampanie, ale nie są 
one aż tak dostrzegalne i wnikliwie przedstawiane. Dlatego sugeru-
ję, by zająć się tym problemem w bardziej widoczny sposób.

Mateusz Kępniak - Uważam, 
że walka z narkomanią jest pro-
wadzona w sposób właściwy. A 
dlaczego? Bo coraz większy pro-
cent ludzi jest już chyba bar-
dziej uświadomiony. Przyznam, 
że tym problemem nie bardzo 
się interesuję, ale spotkałem się 
już z kampaniami przeciw nar-
kotykom, najczęściej w Inter-
necie. Dlatego wydaje mi się, że 
tego typu kampanie czy spoty powinny być zamieszczane w innych 
środkach masowych przekazu, szczególnie w okresie wakacji, gdzie 
pokusa brania jest dużo niestety większa.

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Kolizja  
na Wojska Polskiego

W środę po południu samo-
chód marki Cintroen Coupe 
jechał przez ulicę Wojska Pol-
skiego od strony Świerczewa. 
Nagle, na łuku, kierowca, ja-
dący ze zbyt dużą prędkością, 
stracił panowanie nad kierow-
nicą w wyniku czego samo-
chód został wyrzucony poza 
jezdnię i uderzył w drzewo. Po 
odbiciu się od drzewa samo-
chód dachował. 

W samochodzie, oprócz kie-
rowcy, znajdował się pasażer. 
Na szczęście jadący mieli za-
pięte pasy bezpieczeństwa, 
dzięki czemu poza stłuczenia-
mi i podejrzeniem wstrząsu 
mózgu u kierowcy, nikt z nich 
nie odniósł poważniejszych 
obrażeń.

(ps)

Bezpłatne  
badania  

izometryczne
Informujemy, że w dniu 10 lipca (środa) o godzinie 

14:00, będą wykonywane bezpłatne badania izometrycz-
ne (badania płuc) pod nadzorem NFZ.

Jerzy Gmachowski, lat: 69, zmarł: 05.07.2013r, pogrzeb odbył 
się: 08.07.2013r, na cmentarzu w Mokrem.

Henryk Kwiatkowski, lat: 62, zmarł: 05.07.2013r, pogrzeb od-
był się: 08.07.2013r, na cmentarzu w Nowogardzie.

Teresa Kubiak, lat: 84, zmarła: 06.07.2013r, pogrzeb odbędzie 
się: 09.07.2013r, o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Stanisława Ilczyszyn, lat: 87, zmarła: 06.07.2013r, pogrzeb od-
będzie się: 09.07.2013r, o godz. 12:00 na cmentarzu w Nowogar-
dzie.

Władysława Śmigielska, lat: 85, zmarła: 07.07.2013r, pogrzeb 
odbędzie się: 10.07.2013r, o godz. 13:00 na cmentarzu w Dobrej.

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

 w tych dniach odeszli do wieczności 
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PROMOCJA 
LETNIA

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL 

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport 
Sprzedaż ratalna

PPUH „EDBA” 
Nowogard • ul. Nadtorowa 12

Tel./fax 91 39 22 329
Kom. 601 150 620

Ogrodzenia,
brukarstwo, 

ogrody, trawniki
www.trawnikizrolki.com.pl

tel. 669 342 893

Mieszkańcy alarmują

Usycha pomnik przyrody
Od kilkunastu dni do redakcji Dziennika Nowogardzkiego napływały niepokojące wieści dotyczące cisów, które rosną na terenie osie-
dlowym pomiędzy ulicami Luboszan, a Kardynała Wyszyńskiego w Nowogardzie. Nasi czytelnicy alarmowi o złym stanie drzew, które 
najzwyczajniej w świecie usychają. Sprawdziliśmy w UM w Nowogardzie, jakie są prowadzone prace mające na celu wyleczenie cisów, 
które w końcu są jednym z symboli Nowogardu.

W Polsce cisy podlegają cał-
kowitej ochronie gatunkowej. 
Nowogardzkie cisy należą do 
najstarszych w naszym regio-
nie, mierzą po 10 i 12 metrów. 
Legenda głosi, że odpoczywał 
pod nimi sam Bolesław Chro-
bry, stąd też noszą nazwę „Ci-
sów Chrobrego”. Wobec tego, 
niezwłocznie po niepokoją-
cych sygnałach czytelników, 
udaliśmy się na miejsce, aby 
udokumentować skalę proble-
mu. Cisy będące pomnikami 
przyrody, delikatnie mówiąc, 
nie są w najlepszym stanie. Od 
razu na pierwszy rzut oka do-
strzec można uschnięte i po-
żółknięte gałązki. W takim sta-
nie są obydwa drzewa z każdej 
widocznej strony. Przypomnij-
my, że opisywane dwa drzewa 
pomnikowe to cisy pospolite 
„Taxus baccata”. Wokół nich 
zostało wydzielone drewniane 

ogrodzenie, teren ten jest wy-
łożony korą iglastą, natomiast 
w obrębie systemu korzenio-
wego zamontowano system 
nawadniający. Udało nam się 
skontaktować z Inspektorem 
Wydziału GKMiOŚ UM w No-
wogardzie – Arturem Bajer-
skim, który nakreślił w jakim 
stanie znajdują się cisy oraz ja-
kie prace pielęgnacyjno-lecz-
nicze są prowadzone. Nie jest 
tajemnicą, że dwa drzewa ta-
kimi pracami są objęte już od 
wielu lat, poza tym ich sędzi-
wy wiek na pewno nie pomaga 
w walce z chorobą. Z informa-
cji jakie uzyskaliśmy wynika, 
że główną przyczyną obecne-
go stanu zdrowotnego drzew 
jest groźny grzyb pasożytniczy 
żółciak siarkowy, powodują-
cy brunatną zgniliznę drewna. 
Aby ratować nowogardzki po-
mnik przyrody przy drzewach 

wykonywane są przeróżne za-
biegi pielęgnacyjno-lecznicze, 
mianowicie: odchwaszczanie 
oraz podlewanie i nawożenie 
wydzielonego terenu; cięcia sa-
nitarne oraz wygarnianie ob-
umarłego igliwia i ich spalanie; 
oprysk chemiczny do zwalcza-
nia grzyba Phomopsis junipe-
rovora i szkodnika misecznika 
cisowca. Obecnie prowadzo-
ne są cięcia sanitarne w koro-
nach drzew, a także odchwasz-
czanie. W planach jest również 
naprawa ogrodzenia. Ciężko 
dziś stwierdzić, czy prowadzo-
ne zabiegi pomogą uratować 
cisy, nie podlega jednak dys-
kusji fakt, że trzeba zrobić w 
tym zakresie wszystko, aby tak 
właśnie się stało. Bo w myśl cy-
tatu Władysława Jagiełły, któ-
ry jest zamieszczony na tablicy 
informacyjnej przy pomniku 
przyrody: „Jeśliby kto wszedł-

szy w las, drzewa które znajdu-
ją się być wielkiej ceny jako jest 
cis albo im podobne porąbał, 
ten może być przez pana albo 
dziedzica pojman, a na ręko-
jemstwo tym, którzy on prosić 
będą, ma być dan”. Temat ci-
sów z pewnością będzie przez 
nas monitorowany, a o ewen-
tualnych zmianach na lepsze 
bądź gorsze bezzwłocznie po-
informujemy.    

KR

Usychające 700-letnie nowogardzkie Cisy

Znaleziono  
telefon

W niedzielę (7 lipca) przy ul. Zamkowej (od 
strony fosy przy działkach) został znaleziony te-
lefon komórkowy marki Sony Ericsson (na zdję-
ciu) o biało–czarnej obudowie. Zguba do odbioru 
w redakcji Dziennika Nowogardzkiego. 

Pomóżmy sobie!
•	  Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie oraz ławę pokojową i TV tel.782 556 716
•	 Przyjmę fotel do biurka, informacja tel. 504 874 397 lub pod nr tel. red. 91 22 165 
•	 Przyjmę narożnik pokojowy, sofkę dwuosobową dla dzieci i dziecięcy  fotelik samochodo-

wy,  tel.516 648-561 
•	 Przyjmę  używaną pralkę, komputer PC oraz dywany tel.512 174 371 
•	 Przyjmę tapczan dwuosobowy tel. 514 466 037 
•	 Przyjmę meble kuchenne i meblościankę pokojową tel. 669 517 964 lub 91 39 107 62
•	 Przyjmę lodówkę w stanie dobrym tel. 725536022
•	 Przyjmę szafę lub segment używany z półkami tel.512012823 
•	 Przyjmę pralkę tel. 513 -520-798

Zapraszamy na spotkanie!!!
W tym roku już XXIX raz wyruszy z naszej diecezji Szczecińska Piesza Pielgrzymka na Jasną 

Górę (SzPPnJG). Wieloletnim zwyczajem, pielgrzymi z Nowogardu wyruszają na pielgrzymkowy 
szlak już 27 lipca. W związku z tym zapraszamy wszystkich, którzy w tym roku planują wyruszyć na 
pielgrzymkę z Nowogardu na spotkanie organizacyjne. Spotkanie poprowadzi ks. Karol Łabenda, 
przewodnik jednej z grup pielgrzymkowych, w czwartek 11 lipca o godzinie 20.00 w domu para-
fialnym przy parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie. Niech przyjdą wszyscy, którzy chcą 
wyruszyć na cały szlak, ale także którzy planują jeden lub kilka dni pielgrzymowania. 

Organizatorzy XXIX SzPPnJG
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Nowogard

16518
16442

16358

31.12.2011 31.12.2012 30.06.2013

Rodzimy się, dojrzewamy i uciekamy z Nowogardu
Jak co kilka miesięcy, tym razem na  dzień 30 czerwca podajemy główne wskaźniki demograficzne  dotyczące miasta i gminy Nowogard. 
Zestawienia odnosimy do wartości tych wskaźników za wybrane poprzednie okresy- te podajemy na początku. Wszystkie dane pocho-
dzą z  USC  Nowogard i Wydziału Spraw Obywatelskich UM w Nowogardzie

Liczba mieszkańców gminy Nowogard  > na 31. 12. 2011            -    24 358 osób
                                                                            na  31. 12. 2012         -      24 260 osób
                                                                        saldo 2011/2012         -            -98  osób 
Spadła też liczba  mieszkańców miasta Nowogard z 16518  na 31.12. 2011  do 

16442 na 31.12. 2012r.
Pierwsze półrocze tego roku, to pogłębienie dotychczasowych tendencji spad-

kowych, liczba mieszkańców zarówno gminy jak i zwłaszcza Nowogardu, spada w 
tempie szybszym aniżeli w ciągu roku 2012 i tak:

Liczba mieszkańców na  dzień 30. 06. 2013r.  
Gmina Nowogard   –    24 178  spadek w ciągu pół roku o 82 osoby
 Miasto Nowogard -     16358   spadek w ciągu pół roku o 84 osoby
Wyjaśnienie  różnicy – więcej spadło w Nowogardzie, jak w gminie tzn., że część 

osób wyprowadziła się z Nowogardu na wieś na terenie gminy. Nie zmienia to fak-
tu, że w całej gminie spadła liczba mieszkańców  o 82 osoby.

Jednocześnie zanotowaliśmy  w pierwszym półroczu 2013 roku na terenie gmi-
ny, nadwyżkę urodzeń nad zgonami o 69 osób, to znaczy, że per saldo  gminę w 
tym czasie opuściło w wyniku migracji  151 osób (82 +69). Przypomnijmy, że w 
ciągu całego roku  2012 opuściło gminę  201 osób, co oznacza, że tempo wyjazdów 
rośnie mimo, że wskaźniki urodzeń są pozytywne.

Statystyka  za pierwsze pół roku 2013, tj. od I - VI

Narodziny Zawarte małżeństwa Zgony

I pół roku 
2013

202
(344 w r. 2012)

60
(161 w roku 2012)

133
(212 w 2012r.)

Tym bardziej więc wydaje się słuszny  komentarz, który zamieściliśmy w DN w 
styczniu, jako uwagi do   wyników statystyk na koniec  ubiegłego roku.

…. Oczywiście powyższe dane nie  pokazują pełnego rozmiaru  ruchu ludnościo-
wego związanego głównie z poszukiwaniem pracy i perspektyw życiowych, których 
u nas brak. Nie ma w tych liczbach np. ilości osób, które pracują czasowo za granicą 

(niekiedy to czasowo oznacza wiele lat ), a pozostają  zameldowane w Nowogardzie. 
Nie ma też tych, które dojeżdżają  relatywnie daleko do pracy, a Nowogard widzą 
rano o 6 i wieczorem o 18/19 . Władza nasza takich statystyk nie prowadzi, a jak nie 
prowadzi to znaczy, że ją temat nie  obchodzi. O tym, że nie obchodzi świadczy też 
brak starań o tych, co miejsca pracy tworzą. Dla władzy i jej popleczników miejsca 
w urzędach i wokół starczy, reszta  na busy i zagranicę ….             

Opr. ms

„Po co to robić?”
Od pewnego czasu, wzdłuż ul. Wojska Polskiego, trwają prace ma-
jące na celu modernizację chodników. Nie byłoby w tym nic dziw-
nego, gdyby nowo ułożone chodniki były... równe.

Na początku tygodnia do redakcji 
DN zadzwonił mieszkaniec ul. Wojska 
Polskiego. Informacje jakie nam prze-
kazał, były co najmniej intrygujące...  
Zapraszam pana redaktora do nas na 
ul. Wojska Polskiego. Nie wiem kto to 
zlecił, ale od pewnego czasu wymieniają 
nam chodniki – to akurat może cieszyć. 
Każdy kto szedł w stronę stadionu do-
skonale wie, w jakim stanie te chodniki 
się znajdowały: popękane i krzywe pły-
ty, po prostu jedna wielka nierówność! - 
wylicza nasz rozmówca. Niech pan spoj-
rzy i sfotografuje już ułożony chodnik. 
Przecież to jakaś kpina! Po co to robić?! 
Chodnik który został rozebrany i ułożo-
ny na nowo, wciąż jest krzywy... Co to 
ma być za robota, przecież na pewno 
płacą za to mieszkańcy i za co? Za tą fu-
szerkę? - grzmi mężczyzna na co dzień 
widzący z okna prace na tym odcinku. 
Wobec takich argumentów ciężko było 
przejść obojętnie, zaciekawieni donie-

sieniem udaliśmy się na miejsce prac. 
Już od strony stadionu pierwsza scena 
niczym z komediowego filmu. Tuż przy 
znaku informującym o pracach budow-
lanych, stał już na nowo ułożony chod-
nik. Jednak o tym, że to „nowa” dróżka, 
świadczyć mogą jedynie ślady dopie-
ro co zakończonych prac, gdyż wizual-
nie nowy chodnik niewiele różni się od 
mocno „wykrzywionej” ścieżki, która 
przez lata skutecznie utrudniała spacer. 
O to jaki jest cel modernizacji chodni-
ków które wciąż pozostają krzywe, za-
pytaliśmy w UM Nowogard, niestety 
nie udało nam się uzyskać żadnych od-
powiedzi. Wierzymy, że w końcu do-
wiemy się, kto zlecił wymianę chod-
ników, oraz ile będzie kosztowała cała 
inwestycja. Trudniej natomiast będzie 
uzyskać odpowiedź na pytanie: „Dla-
czego chodniki są krzywo kładzione?”. 

KR

 Halo redakcja 
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Felieton

Po nas choćby pustynia
W ostatnich tygodniach do wiadomości publicznej podane zostały nie-

zależnie dwie informacje o charakterze statystycznym, które pozornie nie 
mają ze sobą związku… Jedna to publikacja sprawozdania rocznego o sta-
nie problemu narkotykowego w Europie w 2013 r. Sporządziło ją Euro-
pejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA). 
Wynika z tego sprawozdania, że Polska jest jednym z niewielu krajów Eu-

ropy, w których spożycie narkotyków rośnie. W pozostałych państwach tendencja jest spad-
kowa lub konsumpcja utrzymuje się na niezmienionym poziomie. 

 Druga wiadomość to alarmistyczne dane dotyczące poziomu urodzeń, za cztery pierwsze 
miesiące tego roku, wynika z nich, że w tym okresie urodziło się zaledwie 121 tys., a zmarły 
aż 142 tys. Polaków. W tym roku prawie na pewno zanotujemy ujemny przyrost natural-
ny. Tak źle nie było od ośmiu lat, a może być jeszcze gorzej!  Tendencja ta nie jest również 
zgodna z aktualną tendencją w większości krajów europejskich w tym tych najbardziej roz-
winiętych i „postępowych”.

Dlaczego zestawiliśmy te dane obrazujące różne przecież zagadnienia. Co łączy drama-
tyczny spadek dzietności ze wzrostem spożycia narkotyków wśród młodzieży? W sensie isto-
ty niewiele, ale w obszarze przyczyn obu zjawisk już bardzo dużo. Jedną z tych przyczyn 
jest bieda i skutki, które ona wywołuje, czyli frustracja spowodowana często  brakiem pra-
cy i perspektyw życiowych. Ucieka się więc od rzeczywistości, z którą nie można sobie po-
radzić w świat narkotycznej ułudy, a rezygnując z odpowiedzialności za potomstwo ucieka 
się też od odpowiedzialności za przyszłość, której nie można racjonalnie skalkulować. Dru-
gą wspólną przyczyną jest mentalność wyrosła z mody zwanej przez  niektórych cywilizacją 
śmierci. Moda ta przyjmuje w różnych latach i w różnych krajach odmienne formy. Dzisiaj 
na tzw. zachodzie (posługując się umownie starą już terminologią), moda na zażywanie 
narkotyków i brak dzieci minęła, u nas odwrotnie. Tam świadomość opłakanych skutków 
zdrowotnych narkomani dotarła do opinii publicznej, również dzięki wieloletnim progra-
mom edukacyjnym. Tam też zrozumiano co znaczy dla możliwości również gospodarczych 
narodów, spadek urodzeń poniżej odtworzeniowego wskaźnika dzietności, czyli około 2,2 ( 
w Polsce obecnie 1,3!). Nie znaczy to, że cywilizacja śmierci odeszła z zachodu bezpowrotnie 
– tam przejawia się ona  dzisiaj innymi zjawiskami „na czasie” np. eutanazją czy promowa-
niem filozofii gender czy homoseksualizmu. Polskie realia nacechowane statystycznie biedą 
i marzeniami o lepszym świecie, którego wokół nie widać, a także brakiem odpowiedzial-
ności  różnego szczebla i rodzaju instytucji publicznych za problemy z natury trudne (miłe 
im tylko biurko i przepisy) karzą się obawiać, że nie tylko nie nadążamy za doświadczenia-
mi innych, ale także łatwo przyjmujemy niesprawdzone nowinki, które są nam podrzucane. 
Może być więc tak, że wkrótce nie tylko będziemy przodować w narkomani i ujemnej demo-
grafii, ale także staniemy w upragnionej elicie ochoczych do powszechnego stosowania euta-
nazji czy głoszenia genderyzmu. W zakresie zwalczania narkomani po śmierci Kotańskiego, 
kilka lat temu jakby się wszystko skończyło.   Z przestrzeni publicznej problem powoli zaczął 
znikać, niestety nie znika wręcz odwrotnie z przestrzeni prywatnej. To znikanie z przestrze-
ni publicznej ma zresztą oprócz braku widocznej profilaktyki w wykonaniu rządów, także 
inny aspekt. Internet spowodował, że handlarze narkotyków stali się „niewidoczni”. 

Dzisiaj nic nie da wystawianie wart przed szkołą, aby zlokalizować dostawców narkoty-
ków- mówi jeden z nowogardzkich nauczycieli- dostawcy wynieśli się z przestrzeni publicz-
nej, również zmienił się sposób zażywania narkotyków przez młodzież, nie jest to już wy-
móg publicznie okazywanego szpanu, dlatego też trudniej ocenić skalę zjawiska..... Jednak 
nie tylko raport europejski nie pozostawia złudzeń, co się rozwija w tej już prywatnej prze-
strzeni. Z polskich analiz wychodzi również, iż od 2000 r. spada liczba osób traktujących 
używanie substancji nielegalnych, jako czynność ryzykowną. Ta opinia nie tylko dotyczy 
eksperymentowania z narkotykami, lecz także ich regularnego użytkowania.

Po nas choćby pustynia......
Marek Słomski

Powiat  
goleniowsko-nowogardzki

Czyżby zaczęła się 
zabawa?
Przedłuża się wydanie przez burmistrza Nowogardu 
zarządzenia o trybie przeprowadzenia  obowiązko-
wej konsultacji społecznej w sprawie zmiany nazwy 
powiatu. Czyżby prowadzono w tym temacie grę na 
zwłokę, aby nie dotrzymać ustawowego terminu za-
kończenia procedury?

Jak informowaliśmy pod 
koniec czerwca Komisja Rady 
Miejskiej ds. przeprowadzenia 
procedury złożenia wniosku o 
zmianę nazwy powiatu   zwró-
ciła się do burmistrza zgodnie 
z  treścią ministerialnego  roz-
porządzenia  i mandatem wy-
nikającym z uchwały rady o 
wydanie zarządzenia o prze-
prowadzeniu obowiązkowej 
konsultacji społecznej. Wnio-
sek komisji jej przewodniczą-
cy Marek Krzywania złożył  
17 czerwca. Mimo, że otrzy-
mał obietnicę  jego realizacji  
bez zbędnej zwłoki do dzisiaj 
burmistrz zarządzenia nie wy-
dał.  Najpierw przeszkodą był 
urlop sekretarz gminy, która 
miała przygotować treść  za-
rządzenia burmistrza  ale pani 
Agnieszka  Biegańska Sawicka 
wróciła z urlopu już kilka dni 
temu. Jednak okazuje się, że 
po tej nieistniejącej już prze-
szkodzie pojawiła się następ-
na. Pani sekretarz gminy   po-
informowała   wczoraj pana 
Pawła Słomskiego członka ze 
strony społecznej komisji, że 
zarządzenia nadal nie ma i nie 
wiadomo kiedy będzie ponie-
waż, tym razem burmistrz  od 
tego poniedziałku..... jest na 
urlopie. .

Byłem u burmistrza  Czapli 
w tej sprawie w ubiegły ponie-
działek- mówi przewodniczą-

cy komisji Marek Krzywania 
– stwierdził wtedy, że pocze-
kajmy tylko do środy i na pew-
no treść zarządzenia będzie 
gotowa. Jestem zaskoczony, że 
dotychczas go nie wydał.

My też jesteśmy zasko-
czeni i niestety przypomi-
nają  się nam nomen omen 
okoliczności, jakie towarzy-
szyły kilka lat temu nieuda-
nej akcji utworzenia powia-
tu nowogardzkiego. Wtedy to 
też, mimo oczywistych argu-
mentów i korzyści dla miasta, 
niektórzy miejscowi politycy 
zaczęli kalkulować czy powiat 
z siedzibą w Nowogardzie im 
się opłaca! To między innymi 
te nieodpowiedzialne  kalku-
lacje  spowodowały wówczas 
brak właściwego zaangażowa-
nia i determinacji  w działa-
niach w sprawie, która z natu-
ry wymaga pełnego oddania, 
inwencji i solidności miejsco-
wej społeczności z politykami 
na czele. Społeczność jak na 
razie egzamin zdaje; świad-
czy o tym chociażby zaanga-
żowanie w zbiórce podpisów 
pod społecznym projektem 
uchwały w sprawie zmiany 
nazwy powiatu, ale niektórzy 
politycy zdaje się, że zaczyna-
ją już kalkulacje. Obyśmy się 
mylili,  ale to oni sami mogą 
takiej tezie zaprzeczyć. 

redakcja

Serdeczne podziękowania 
Zarządowi koła PZW - TĘCZAK 

w Nowogardzie, 
za zorganizowanie naszym dzieciom i wnukom 

wspaniałej wycieczki do pięknego 
Wolińskiego Parku Narodowego, 

oraz za mile spędzony czas 
w kontakcie z przyrodą, 

składają wdzięczni rodzice i dziadkowie ! 
Do tego jest zdjęcie na skrzynce.
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Sprawa śp Heleny Letkiewicz

Etyka jedno ma imię 
W ubiegłym tygodniu do redakcji DN zgłosiła się rodzina pani Heleny Letkiewicz, która zmarła ponad tydzień temu. Przeprowadzona 
w szpitalu w Gryficach operacja trzech tętniaków nie przyniosła skutku i nie pozwoliła uratować życia  pacjentki. Członkowie rodziny 
zgłaszają  pretensje w zakresie sposobu udzielania w ciągu kilku dni  poprzedzających operację pomocy medycznej  głównie kierując je 
do jednego z lekarzy, który w piątek 21 czerwca miał dyżur na izbie przyjęć nowogardzkiego szpitala  i według nich nie udzielił chorej 
w tym czasie właściwej pomocy. 

Mówi Julita Królewicz, cór-
ka pani Heleny Letkiewicz: To 
była środa, ok. godz. 18, mama 
powiedziała, że strasznie boli 
ją głowa, przy tym bardzo wy-
miotowała. Miała też podwyż-
szone ciśnienie. Po pewnym 
czasie przyjechała karetka. Sa-
nitariusze przebadali mamę i 
zabrali do szpitala. Zaraz po 
tym, także my się tam udaliśmy, 
aby zawieźć mamie rzeczy oso-
biste. Mama znajdowała się cały 
czas na izbie przyjęć. Przyjmo-
wała ją wtedy pani dr Salamon. 

Na miejscu mama zosta-
ła podłączona do kroplówki, 
przez którą otrzymała potas, 
i nawet po tym stwierdziła, że 
czuje się już trochę lepiej. Tak 
więc zabraliśmy ją z powrotem 
do domu. W czwartek też mó-
wiła, że czuje się całkiem do-
brze. Tego dnia nie przemęcza-
ła się, trochę spacerowała. 

Najgorsze zaczęło się w pią-
tek. Mama cały czas była bar-
dzo ospała. Jeszcze kontakto-
wała, ale już bardzo mało mó-
wiła. Bratowa, która przy tym 
była, wezwała pogotowie. 

Mówi synowa pani Letkie-
wicz: Pogotowie przyjechało o 
12 po południu i nas wyśmia-
ło. Mówili, że niepotrzebnie ich 
wzywaliśmy. Mówili – po co 
państwo wzywają pogotowie? 
To były trzy osoby. Stwierdzili, 
że nie widzą podstaw, aby za-
brać pacjentkę do szpitala. 

Dalej relacjonuje Julita Kró-
lewicz, córka pani Heleny - 
Druga karetka przyjechała ok. 
godz. 18, ta zabrała już mamę 
do szpitala. Po niedługim czasie 
my też pojechaliśmy do szpita-
la. Mama cały czas siedziała na 
izbie, nie była przyjęta. Lekarz, 
który ją wtedy przyjmował, po-
wiedział nam, że wypłukał jej 
się potas. Uwierzyliśmy, no bo 
komu mieliśmy wierzyć. Potas 
znowu został mamie podany. 
Lekarz zalecił nam zmianę leku, 
który mama zażywała. Kiedy 
zapytaliśmy, dlaczego mama 
tak śpi, to wtedy on stwierdził, 
że teraz mama będzie tak spa-
ła. Ale powiedzieliśmy, że w 
domu też tak spała. To wtedy 
lekarz stwierdził, że można ją 

uszczypnąć i się obudzi. Ale jak 
można było to zrobić skoro ona 
z minuty na minutę była coraz 
bardziej nieprzytomna. Podłą-
czono jej cewnik i na tym po-
moc się skończyła.

Czekaliśmy następnie do go-
dziny 12 w nocy, aż zleci kro-
plówka. Poszłam już po samo-
chód, żeby mamę nim odwieźć 
do domu, ale wtedy bratowa 
mówi, że jest jeszcze gorzej jak 
było, że nie ma poprawy. Za-
częliśmy prosić, żeby mama zo-
stała w szpitalu jeszcze do rana, 
albo przynajmniej, żeby wyda-
no nam dla niej skierowa-
nie do Gryfic. Przecież w 
domu nie mogliśmy jej po-
móc. A na to pielęgniarka 
stwierdziła, że oni nie są 
już w stanie nam pomóc. 
To wtedy znowu zaczęli-
śmy prosić, żeby doktor 
wypisał nam skierowanie. 
Pielęgniarka zadzwoniła 
do doktora. Doktor nawet 
nie zszedł, nie widział jak 
pacjentka wygląda. Została 
wypisana w dobrym stanie 
- doktor powiedział przez 
telefon, i że nie ma pod-
staw wypisywać skierowa-
nia do szpitala w Gryficach. 
Wtedy zapytaliśmy - To co 
mamy zrobić? Pielęgniar-
ka skierowała nas na ulicę 
Dworcową, do rodzinnego. 
A ja odpowiadam  - O tej po-
rze do rodzinnego? Powiedzia-
łam jeszcze, że to nie jest nasz 
lekarz rodzinny. - On przyjmie! 
naciskała pielęgniarka. Jeszcze 
widziała jak mama się snuje, że 
musimy ją prowadzić. Dała jej 
do podpisu tę kartę, na mocy 
której wychodzi się ze szpita-
la. Mama wzięła jakoś długopis 
do ręki, a ta pielęgniarka do niej 
mówi – Co pani tak gryzmo-
li? Później pielęgniarka powie-
działa – To ja pomogę państwu 
wsadzić mamę do samochodu. 
I pojechaliśmy do przychod-
ni przy ul. Dworcowej. Przyjęła 
nas pani doktor Martynowicz-
-Czudiak. Na początku była  
trochę zła i dziwiła się, dlacze-
go zabraliśmy mamę ze szpita-
la. Potem jednak szybko zaczę-
ła reagować. Trochę znalazła się 

w kropce, bo nie wiedziała, co 
ma robić, a nie chciała wypu-
ścić nas bez pomocy. Zadzwo-
niła do tego pana doktora, któ-
ry tego wieczoru przyjął nas w 
szpitalu w Nowogardzie i po-
wiedziała, że to są jakieś kpi-
ny, żeby wypisać pacjentkę w 
tym stanie ze szpitala i napisać 
jeszcze w karcie, że jej stan jest 
dobry. A pan doktor stwierdził, 
że pacjentka jaka przyszła taka 
wyszła, wtedy pani doktor od-
powiedziała, że wejść mogła, ale 
wyjść już nie powinna w takim 
stanie. Napisała nam z powro-

tem skierowanie do Nowogar-
du; z tym skierowaniem udali-
śmy się do szpitala. Gdy przyje-
chaliśmy na miejsce, lekarz nie 
chciał nas nawet dopuścić do 
głosu, stwierdził, że zrobiliśmy 
z niego durnia i, że nie jesteśmy 
wobec niego w porządku, kiedy 
on był podobno wobec nas fair. 
Dał nam skierowanie do Gryfic, 
po czym stwierdził, że mamie 
wykonają tam tylko badania i, 
że nas odeślą do domu. Powie-
działam wtedy – skoro pan tak 
uważa, to dobrze. Wzięliśmy 
więc to skierowanie i zawieźli-
śmy mamę do Gryfic. To było 
po 2 w nocy, czyli była już sobo-
ta. O wpół do 3 byliśmy w Gry-
ficach. Mama miała już niewiel-
ki kontakt z otoczeniem tyle, że 
coś tam słyszała. – Mama po-
winna była być transportowa-

na helikopterem w trybie na-
tychmiastowym, a my musie-
liśmy ją sami przewozić w tak 
ciężkim stanie. - dodaje synowa 
pani Heleny, Magdalena.

W Gryficach dziwili się nam, 
co robiliśmy przez tyle dni. 
A my na to odpowiadamy, że 
właśnie jedziemy ze szpitala 
w Nowogardzie. Mama wcze-
śniej chodziła do tej pani dok-
tor, która przyjęła nas w Gry-
ficach. Pani doktor zachodziła 
w głowę - Jak to? Doktor wy-
pisał państwa mamę w stanie 
dobrym i dał skierowanie do 

nas? Następnie pani doktor 
stwierdziła, że pojawiła się 
epilepsja. Trochę się zdzi-
wiłam, że w tym wieku, ale 
wtedy ona mi powiedzia-
ła, że po dwóch udarach to 
może nastąpić. Mama fak-
tycznie przechodziła udar 
w 2007 i 2011 roku. Pani 
doktor powiedziała, żeby-
śmy poczekali na tomo-
grafię – zobaczymy co wy-
każe – stwierdziła. Badanie 
tomograficzne wykazało, 
że mama miała 3 tętnia-
ki. Doktor powiedziała, że 
trzeba działać natychmiast. 
Następnie przyszła doktor 
neurochirurg i wyjaśniła, 
jakie są zagrożenie, itd....  
Następnie zaczęto przygo-

towywać mamę do operacji; 
trzeba było jeszcze tylko prze-
toczyć krew. Operacja rozpo-
częła się w sobotę po południu, 
a skończyła ok. 22 - 23 tego sa-
mego dnia. 

Po operacji nie było już kon-
taktu z mamą. Nie wybudziła 
się ze śpiączki farmakologicz-
nej. Przez tydzień była jeszcze 
utrzymywana pod respirato-
rem i cały czas badana. Po ty-
godniu lekarze potwierdzili 
śmierć mózgu, ojciec, jako mąż 
mamy zgodził się na odłączenie 
od respiratora.

Lekarze w Gryficach od razu 
nam powiedzieli, że w takich 
sytuacjach im wcześniej się 
działa, tym lepiej, tak więc je-
żeli zdecydowane działania by-
łyby podjęte w Nowogardzie, 
byłyby większe szanse na ura-
towanie mamy. Pani neurolog, 

która operowała mamę, dziwiła 
się potem, że nie podjęto w No-
wogardzie koniecznych badań 
na miejscu. 

 Chcielibyśmy bardzo po-
dziękować pani dr Martyno-
wicz-Czudiak oraz pielęgniar-
ce Katarzynie Dudek z przy-
chodni Praxis przy ul. Dwor-
cowej. Wiele pomógł nam też 
kuzyn Mariusz, ciocia, siostra 
mamy, Honorata i kuzynka Re-
nia. Dziękujemy także ks. Mar-
kowi Romańczukowi za odpra-
wienie Mszy św. oraz wszyst-
kim, na których życzliwość w 
tamtych trudnych momentach 
mogliśmy liczyć.

Tyle rodzina. W przedstawio-
nej nam przez rodzinę wersji 
zdarzeń znajdowało się nazwi-
sko lekarza, co do zachowania 
którego rodzina ma  główne za-
strzeżenia jednak do czasu uzy-
skania  stanowiska w sprawie, 
zarówno zainteresowanego jak 
i ewentualnie jego przełożo-
nych  nie będziemy go  upu-
bliczniać. W poniedziałek kon-
taktowaliśmy się  zarówno z 
tym lekarzem (dojeżdża na dy-
żury ze Szczecina)  jak i z dy-
rekcją szpitala. Doktor nazwij-
my go X nie chciał komentować 
zarzutów rodziny twierdząc, że  
będzie na ten temat rozmawiał 
ewentualnie tylko z osobami 
reprezentującymi organy kon-
troli zawodowej, zaś dyrektor 
nowogardzkiego  szpitala  po-
informował nas, że zlecił postę-
powanie wyjaśniające i do cza-
su jego zakończenia też nie ko-
mentuje zdarzenia. 

Rodzina zgłosiła mi swoje 
uwagi - mówi DN – sprawę do-
głębnie zbadamy, a ponieważ 
dotyczy ona zastrzeżeń w za-
kresie stosowania procedur me-
dycznych, to muszą to uczynić 
kompetentne osoby. Pozostaje 
nam wyrazić przekonanie tak-
że w imieniu rodziny, że bli-
scy zmarłej otrzymają stosow-
ne wyjaśnienia, dotyczące opi-
sywanej sytuacji; tego wymaga 
nie tylko etyka lekarska, ale i 
po prostu  ta zwykła etyka dnia 
codziennego.

(ps), sm
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Nowogardzianka, Kamila Sudomierska (21 l.) w finale Miss Miedwia 2013

Energiczna i pracowita
Na co dzień pracuje jako operator maszyn w firmie Autoneum. Studiuje w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie. Ponadto udziela ko-
repetycji z angielskiego i matematyki uczniom szkół podstawowych. Jej pasją jest motoryzacja. Lubi też sztuki plastyczne, reggae i hor-
rory Grahama Mastertona. Jest miłą, otwartą i wrażliwą osobą. Ceni sobie pracowitość. W niedzielę, 14 lipca w amfiteatrze w Morzy-
czynie będzie reprezentować Nowogard w finale Miss Miedwia 2013. 

Kamila przyszła na świat w 
naszym mieście w 1992 roku. 
Tu uczęszczała do SP nr 3, Gim-
nazjum nr 2 i LO nr 1. Obecnie 
studiuje w Wyższej Szkole Ban-
kowej na kierunku logistyki i 
spedycji międzynarodowej.  - 
W szkole byłam typową huma-
nistką. Lubiłam język polski, an-
gielski, historię. Na początku nie 
lubiłam matematyki, ale kiedy 
jej się w końcu nauczyłam, to i 
ten przedmiot przypadł mi do 
gustu. - wspomina Kamila.

Harcerka
Okazuje się, że nie tylko za-

jęcia w szkole wypełniały czas 
Kamili - Przez kilka laty byłam 
harcerką. Należałam też do 
grupy kuglarskiej, z którą przy 
różnych okazjach występowa-
łam. Ćwiczyliśmy wtedy m.in. 
tzw. teatr ognia czy chodze-
nie na szczudłach. Lubiłam też 
prace manualne; robiłam np. 
figurki z masy solnej. Brałam 
również udział w konkursach 
plastycznych. - mówi Kamilla.

Najbliżsi
Na pytanie, na kim się wzo-

ruje, Kamila odpowiada – Na 
mamie Bożenie i babci Hele-
nie. Mama jest bardzo praco-
wita. Wszystko potrafi zrobić. 
Myślę, że dobrze mnie wycho-
wała. Wszyscy mówią, że wie-
le cech odziedziczyłam po ma-
musi. Natomiast babcia, która 
jest bardzo kochana, miała naj-
większy wpływ na moje wycho-
wanie, ponieważ rodzice musie-
li ciężko pracować. 

Kamila ma młodszego bra-
ta Adriana (18 l.), - Adrian 
zawsze był bardzo zaintereso-

wany techniką. Nieraz rozkrę-
cał wszystko, co się dało. Wie-
le razy mieliśmy w domu korki 
powysadzane, bo konstruował 
sobie wiatraczki. 

Dumny ze swojej wnuczki 
jest również pan Marian Sudo-
mierski, powszechnie znany i 
szanowany nowogardzki fry-
zjer – Dziadek cały czas mnie 

dopinguje, za co jestem mu bar-
dzo wdzięczna.

Kamila ma chłopaka Seba-
stiana, który na co dzień pra-
cuje za granicą.

Na motorze, to znaczy ro-
dzinnie

Cała najbliższa rodzina Ka-
mili, czyli tata, mama i młod-
szy brat jest zafascynowana 
motoryzacją. Ta pasja siłą rze-
czy udzieliła się także jej - Ko-
cham motoryzację, od najmłod-
szych lat jeździłam z rodzicami 
na zloty motocyklowe. Mama i 
tata mieli swoje motocykle, brat 
jeździł na crossie, a ja miałam 
skuter i sama też jeździłam na 
motocrossie. Myślę, że kiedy 

skończą się studia, będę mogła 
sobie odłożyć trochę pieniędzy, 
by móc zrobić prawo jazdy na 
motor.- wyznaje Kamila.

Tak to się zaczęło...
Do udziału w konkursach 

piękności zawsze namawia-
ła ją mama. - Rok temu zaczę-
łam wyszukiwać jakichś agen-
cji z branży modelingu. Chcia-
łam pracować jako hostessa, 
aby trochę sobie dorobić. Bra-
łam udział w różnych eventach. 
Do wzięcia udziału w konkur-
sie piękności zaczęła mnie na-
mawiać również ciocia. I tak się 
zaczęło. W międzyczasie bra-
łam jeszcze udział w sesjach 
zdjęciowych dla mojej uczelni 
WBK.- wylicza Kamila.

Pierwsze sukcesy
Mimo, że Kamila od niedaw-

na bierze udział w konkursach 
piękności, to ma już na kon-
cie pierwsze sukcesy. Jednym 
z nich jest tytuł Miss „Świa-
ta Biznesu”, periodyku gospo-
darczego, którego redakcja co 
roku patronuje konkursowi 
Miss Polonia Ziemi Zachod-
niopomorskiej. - Teraz mam 
się znaleźć na okładce czasopi-
sma „Świat biznesu” w wyda-
niu letnim. Otrzymałam rów-
nież voucher na video portfolio. 
- mówi Kamila.

Nad Miedwiem
Już za kilka dni Kamila Su-

domierska zaprezentuje się na 
konkursie Miss Miedwia. - Po 
przejściu przez precasting, któ-
ry odbył się w Szczecinie i dru-
gi etap w Stargardzie, dosta-
łam się do finałowej dwunast-
ki. Przed finałem, od niedzieli 
do środy, będziemy mieli zgru-
powanie. Zostanie opracowa-
na choreografia, będą dobiera-
ne stroje. Wiem już, że jedno 
wyjście będzie w sukniach ślub-
nych. - wyjaśnia Kamilla.

W imieniu redakcji DN oraz 
czytelników życzymy Kami-
li powodzenia podczas finału 
Miss Miedwia 2013!

Piotr Słomski

Zachęcamy do wsparcia naszej kandydatki w Miss Miedwia 2013. Wystarczy wysłać SMS-
-a pod numer 7148, o treści KURIER. NUMER KANDYDATKI (Kamila ma numer 2). Koszt 
SMS-a wynosi 1,23 z VAT).

Kamilę można też wesprzeć w tym samych konkursie w kategorii Internetowa Miss Mie-
dwia. W tym celu należy wejść na stronę missmiedwia.stargard.com.pl
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Dobry wynik  - dobra uczelnia
Zdanie matury otwiera przepustkę na studia wyższe, ale dopiero bardzo dobre zdanie matury otwiera podwoje najlepszych uczelni. 
Wyniki egzaminu maturalnego osiągnięte  przez uczniów  Liceum nr 2 w Nowogardzie  dla wielu z nich taką możliwość stwarzają.

Jak podawaliśmy, tuż po ogłoszeniu w dniu 28 czerwca 
wyników tegorocznych egzaminów maturalnych, najlep-
sze rezultaty z nowogardzkich średnich szkół dziennych 
uzyskało Liceum nr 2 przy ulicy Boh. Warszawy. Szkoła 
ta od lat plasuje się w czołówce rankingowej szkół w na-
szym województwie, a wyniki tegorocznej matury utrwa-
lają ten pozytywny obraz placówki. Mimo, że zawsze ce-
niłem  pracowitość i utalentowanie naszych uczniów i w 
nich wierzyłem, wyniki tegorocznej matury pozytywnie 

mnie zaskoczyły – mówi dyrektor szkoły Leszek Bece-
la- nie tylko wszyscy absolwenci  przestąpili  do matury i 
właściwie  wszyscy zdali (jedna poprawka), wielu uzyska-
ło bardzo dobre wyniki punktowe, co umożliwi im wy-
bór najlepszych uczelni. Chciałbym wszystkim uczniom, 
ich wychowawcom i rodzicom  pogratulować tego wyni-
ku,  życzyć spełnienia osobistych planów edukacyjnych, a 
także dobrego jakże zasłużonego wypoczynku. 

Aby nie być gołosłownym, niżej zamieszczamy opra-

cowane przez nauczyciela z LO nr 2, pana Zbigniewa 
Grada  średnie wyniki maturalne LO nr 2, porównane ze 
średnimi wynikami szkół w naszym powiecie, okręgu (3 
województwa) i kraju.

Jest rzeczywiście w przypadku tej szkoły czym się po-
chwalić. Robimy to z tym większą przyjemnością, ponie-
waż w ostatnich  publikowanych przez nas zestawieniach 
porównujących wyniki nowogardzkich szkół  podstawo-
wych, najlepiej niestety nie było.                               sm
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Warsztaty artystyczne - fotorelacja cz. I

W trakcie ćwiczenia utworu

Warsztaty wokalne

Na scenie teatralnej

Młodzi adepci afrykańskich rytmów wraz z instruktorem

Plener malarski

Koloryt Nowogardu
Motywem przewodnim tegorocznego pleneru malarskiego będzie koloryt Nowo-
gardu – mówi Janina Kołodzińska, kurator organizacyjny tegorocznego pleneru.

Na zaproszenie organizato-
rów po raz kolejny do Nowo-
gardu przybyło wielu malarzy. 
- W tym roku w plenerze uczest-
niczą Agnieszka Jankiewicz, Jan 
Szewczyk, Urszula Szczygieł, 
Dominika Odrowąż, Agnieszka 
Urbaniak, Bogdan Kąkolewski 
i Janusz Krzymiński. Niektórzy 
z nich jak np. J. Krzymiński by-
wali już tutaj w dawnych cza-
sach i mogą zaobserwować, jak 
bardzo nasze miasto się zmie-
nia z perspektywy lat. Cieszymy 
się, że możemy po raz kolejny 
być w Nowogardzie na 17. fe-
stiwalu filmu, muzyki i malar-
stwa. I będziemy działać, a wy-
stawa w bibliotece miejskiej po-
każe efekty naszej pracy.

Agnieszka Urbaniak – Je-

stem obecnie na 4 roku grafi-
ki na Akademii Sztuki. Zosta-
łam tutaj „zwerbowana” przez 
asystentki z akademii. W No-
wogardzie poszukuję inspiracji 
w strukturach. np. teraz malu-
ję drzewo, które sprawia wra-

żenie drzewa płaczącego. W 
szczególności jego kora. Moż-
na też spojrzeć na kamienie le-
żące na drodze, itd. czyli róż-
nego rodzaju formy struktu-
ralne, które postaram się tutaj 
uwiecznić.

Janusz Krzymiński, dzienni-
karz, operator filmowy, poeta,  
i jak podkreśla - malarz, jedy-
nie z zamiłowania, amator lu-
biący zabawiać się farbami. - 
Najbardziej lubię przedstawiać 
wodę i niebo. Czynnikiem in-
spirującym będzie tutaj nowo-
gardzkie jezioro. W ogóle wa-
sze miasto ma wiele tego typu 
inspirujących miejsc. Widzę, że 
bardzo się zmienia. Pamiętam 

je zaraz po wojnie, było w poło-
wie zniszczone. Na początku lat 
70-tych nakręcałem dla telewi-
zji polskiej materiał z momentu 
otwarcia tutejszego Domu Kul-
tury, który obchodził niedawno 
40-lecie istnienia. Dziś od razu 
rzuca się w oczy nie tylko czy-
stość, ale także pewne rozwią-
zania architektoniczne. To na-
prawdę urocze miasto.

(ps)

Janusz Krzymiński

Agnieszka Urbaniak

Fotorelacja Magdalena Słomska
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Znaleziono 
klucze

 W dniu 29.06.2013r. nad 
nowogardzkim jeziorem zna-
leziono klucz. Jego charakte-
rystyczną cechą jest wisiorek, 
zrobiony z mosiądzu w posta-
ci pistoletu. Klucz jest do ode-
brania w redakcji DN. 

red.   

Znaleziono 
klucze

 W dniu  27.06.2013 na ulicy 
5 Marca, za sklepem NETTO, 
zostały znalezione okulary. 

Ich  charakterystyczną cechą 
są brązowe zauszniki. Okulary  
do odebrania w redakcji DN. 

red.

Bosman Cup 2013

Wygrana gospodarzy
W dniach 28-29 czerwca w Golczewie, rozegrane zostały Mistrzostwa Bosman 
Cup organizowane przez klub sportowy „Bosman Nowogard”. Rozegrano róż-
ne konkurencje sportowe, na najwyższym poziomie stały rozgrywki piłkarskie 
w których udział wzięły silne drużyny z Polski i Europy. Na koniec wydarzenia 
„Mecz Gwiazd” rozegrali pomiędzy sobą zawodnicy Old Boys Nowogard oraz 
Reprezentacja Golczewa.

Głównym organizatorem 
był mieszkaniec Nowogardu 
Andrzej Szafran, przy pomo-
cy burmistrza Golczewa, An-
drzeja Danieluka. W sumie 
Mistrzostwa Bosman Cup roz-
grywane były w piłce nożnej, 
ponadto w Pubie Pasadena ro-
zegrano turnieje darta i bilar-
da. Turniej piłkarski rozgry-
wany był na stadionie w Gol-
czewie w trzech kategoriach 
wiekowych. Najwyższy po-
ziom sportowy zdawał się być 
w kategorii Seniorzy. Głównie 
za sprawą warszawskiej dru-
żyny, która w swoim składzie 
posiadała zawodników, któ-
rzy zaliczyli występy w Młodej 
Ekstraklasie w barwach Legii 
Warszawa. Oprócz nich wyso-
ki poziom prezentowali piłka-
rze z Rosji, którzy na co dzień 
występują w I lidze Kalinin-
gradzkiej. W tej kategorii try-
umfowali zawodnicy gospoda-
rzy Iskra Golczewo. W kate-

goriach Oldboje oraz Wetera-
ni na najniższym stopniu po-
dium stawali już piłkarze Su-
per Taxi Warszawa. Po zakoń-
czeniu rozgrywek piłkarskich, 
medale oraz puchary dla zwy-
cięzców wręczali Andrzej Sza-
fran oraz Teresa Waszczenko 
z Golczewa. Następnego dnia 
mistrzostw został rozegrany 
mecz który cieszył się dużym 

zainteresowaniem, mianowi-
cie Mecz Gwiazd. Na przeciw 
siebie stanęli Оld Boys Nowo-
gard, i Reprezentacja Golcze-
wa, złożona głównie z przed-
stawicieli władz miejskich. Po 
regulaminowym czasie gry na 
tablicy wyników widniał re-
mis 3:3, zatem o zwycięzcy 
tego pokazowego meczu mia-
ły zadecydować rzuty karne. 

Zwycięzcy poszczególnych konkurencji:
BILARD
1. Jakub Hnat
2. Andrzej Szafran
3. Czesław Olbrych
DART
1. Anna Protas
2. Elżbieta Protas
3. Wojciech Kępa
PIŁKA NOŻNA
Seniorzy
I miejsce „Iskra” Golczewo
II miejsce „Super” Taxi Warszawa
III miejsce –Jantarnoje – Rosja
Król strzelców- Adrian Wiercioch z Warszawy
Najlepszy bramkarz- Dimitri Bułygin z Jantarnoje – Rosja
Puchar Fair Play otrzymała drużyna z Krakowa AIRPORT 

TAXI
Oldboje
I miejsce - „Super” Taxi Warszawa
II miejsce - Zielona Góra
III miejsce - „Iskra” Golczewo
Król strzelców -  Mariusz Lorenz - Zielona Góra
Najlepszy bramkarz –Tomasz Zaręba z Warszawy
Puchar Fair Play otrzymała drużyna Primorsk - Rosja
Weterani
I miejsce - „Super” Taxi Warszawa
II miejsce – „ADAMS” Brześć Białoruś
III miejsce - Koszalin
Król strzelców – Dariusz Uziębło z Warszawy
Najlepszy bramkarz –Mikołaj Zacharow grający w Warsza-

wie a pochodzący z Primorska- Rosja
Puchar Fair Play otrzymała drużyna z Berlina

Jedenastki lepiej egzekwowa-
li reprezentanci gospodarzy 
którzy ostatecznie wygrali w 
tym meczu. Dodajmy, że Мecz 
Gwiazd, był częścią programu 
festynu „Lato z de Croyem”- 
Dni Golczewa 2013. Miejmy 
nadzieję, że w przyszłym roku 
impreza która tak prężnie zo-

stała zorganizowana przez 
mieszkańca Nowogardu na te-
renie Golczewa, zawita na stałe 
w naszym mieście. Przy arty-
kule prezentujemy klasyfikacje 
w poszczególnych konkuren-
cjach oraz kategoriach.

KR 
foto. golczewo.pl

Andrzej Szafran (przy mikrofonie) był pomosłydawcą oraz głównym organiza-
torem turnieju Bosman Cup 2013

Uczestnicy Mistrzostw Bosman Cup 2013 w pamiątkowym zdjęciu na zakończenie turnieju

Mecz Gwiazd rozgrywany w ramach Dni Golczewa miał być przede wszystkim 
dobrą zabawą dla uczestników i kibiców
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Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży – Łódź 2013

Remigiusz Komisarek bez medalu
W dniach 5-7 lipca 2013 roku w Łodzi, rozegrana została Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w kolarstwie szosowym. Prawo startu w 
wyścigu uzyskał kolarz klubu LUKS Panorama Chrabąszcze Nowogard – Remigiusz Komisarek. Podopieczny Ryszarda Posackiego za-
jął 17 miejsce, ale mogło być zupełnie inaczej... 

Do wyścigu o tytuł mistrza 
Polski na OOM w kolarstwie 
szosowym w kategorii Junior 
Młodszy, przystąpiło 119 ko-
larzy, spośród których wyścig 
ukończyło 94. Zawodnicy wy-
konali 7 okrążeń, które łącz-
nie dawały dystans 91 km. Re-
migiusz Komisarek świetnie 
uporał się z tą wymagającą tra-
są. Przez większość wyścigu 
utrzymywał się na czołowych 
pozycjach. Niestety, wygląda 
na to, że pech nie ma zamiaru 
opuścić nowogardzkiego kola-
rza. Przed tygodniem pewnie 
zmierzał po podium wyścigu 
o Grand Prix Lubania, przed 
samą metą zaliczył upadek 
po tym, jak zahaczył go rower 
przewracającego się rywala. 
Tym razem nie popisał się wóz 
techniczny klubu BDC NO-
SiR Nowy Dwór Mazowiecki. 
Na trzy okrążenia przed koń-
cem na czele stawki znalazła 
się grupa kilkunastu zawod-
ników – wśród nich m.in. no-
wogardzianin. Fatalne zacho-

wanie na trasie wozu technicz-
nego spowodowało dużą krak-
sę. Dokładnie 16 zawodników 
zdołało uniknąć upadku i kon-
tynuowało wyścig, natomiast 
Remigiusz Komisarek do koń-
ca swojego startu walczył już w 
peletonie 50 zawodników, któ-
rzy na wskutek wypadku, do 
uciekającej grupy tracili ponad 
4 minuty. Wielka szkoda, gdyż 
zawodnik z Nowogardu prze-
kroczył linię mety jako pierw-
szy kolarz z tego peletonu i tym 
samym zajął 17 miejsce z cza-
sem 02.25:28.. Z racji, że olim-
piada została zakończona „na 
dniach” do momentu zamknię-
cia tego wydania DN, nie poja-
wił się żaden komunikat o dys-
kwalifikacjach. Trzeba przy-
znać, że komisja sędziowska 
będzie miała spory orzech do 
zgryzienia. Wypadek który w 
efekcie pozbawił wielu kolarzy 
- w tym Komisarka, szans na 
medal, spowodował wóz tech-
niczny grupy z Nowego Dwo-
ru Mazowieckiego – tej samej 

w której barwach startował … 
wicemistrz tego wyścigu Alan 
Banaszek. Jakby się przyjrzeć 
wnikliwiej wynikom tego-
rocznej olimpiady młodzieży 
na szosie, to na tym wypadku 
najwięcej zyskali… sprawcy. 
Jak wspominaliśmy wcześniej, 

Alan Banaszek wywalczył 
srebrny medal, Norbert Bana-
szek był 4, a Stanisław Anioł-
kowski 5. Jeśli Komisja podej-
mie decyzję o dyskwalifikacji 
możliwe, że Remigiusz Komi-
sarek jeszcze nieco się przesu-
nie do przodu w klasyfikacji. 

To jednak nie zmienia fak-
tu, że w takiej regionalnej roz-
grywce nowogardzki kolarz 
stanął na wysokości zadania. 
Żaden inny zawodnik z woj. 
zachodniopomorskiego nie za-
jął lepszego miejsca na OOM 
w Łodzi, niż Remigiusz Komi-
sarek. Poza nim najlepszy z na-
szego regionu był kolarz SSPS 
Piasta Szczecin – Adrian Mar-
gula, który został sklasyfikowa-
ny na 28 pozycji. Mieszkaniec 
Nowogardu w tym roku będzie 
miał jeszcze jedną okazję walki 
o medal na OOM. Niebawem 
zostaną rozegrane mistrzostwa 
w kolarstwie torowym, jeśli 
Komisarek wywalczy kwalifi-
kacje na te zawody, to na pew-
no będzie zaliczany do grona 
faworytów. Przypomnijmy, że 
przed rokiem Komisarek upla-
sował się w czołówce przegry-
wając medal tylko ze starszymi 
od siebie zawodnikami. 

KR

Pomorzanin zaczyna 
przygotowania

Znamy rywali
Zespół Pomorzanina Nowogard już rozpoczął przygoto-
wania do nadchodzącego sezonu 2013/2014. Znani są już 
sparingowi rywale oraz termin pierwszego kontrolnego 
meczu. 

Kibice Pomorzanina będą mieli 
możliwość obejrzenia pierwszego 
sparingowego meczu swojej dru-
żyny, gdyż zostanie on rozegra-
ny w Nowogardzie. W sobotę (20 
lipca) na stadionie miejskim przy 
ul. Wojska Polskiego, zawitają pił-
karze Promienia Mosty, mecz zo-
stał zaplanowany na godz. 18:00. 
Rywale Pomorzanina mają za sobą 
przyzwoity sezon w lidze niższej 
o jedną klasę rozgrywkową, czyli 
regionalnej okręgówce. Promień 
zajął 4 miejsce ustępując pola tyl-
ko Pomorzaninowi Przybiernów, 
Flocie II Świnoujście oraz Sparcie 
Węgorzyno. Potwierdzone są rów-
nież sparingi z 3 innymi zespoła-
mi. Następni na rozkładzie Pomo-
rzanina są zawodnicy Dębu Dębi-
ce, na co dzień występujący w A-

-Klasie. Ten mecz również nowo-
gardzcy piłkarze zagrają na swoim 
boisku. Następnie czeka ich wy-
jazd do Pyrzyc, gdzie zagają z tam-
tejszym Sokołem. Piłkarze Soko-
ła poprzedni sezon w regionalnej 
okręgówce zakończyli na wyso-
kim 3 miejscu, przegrywając wal-
kę o awans z Osadnikiem Myśli-
bórz i Gavią Choszczno. Ostatnim 
pewnym przeciwnikiem w me-
czach sparingowych jest Ina Gole-
niów, występująca w IV lidze. Ten 
mecz również zostanie rozegra-
ny w Nowogardzie. Być może tuż 
przed 1 kolejką zbliżającego się se-
zonu, Pomorzanin zagra sparing z 
Radovią Radowo Małe, jednak na 
dzień dzisiejszy trudno stwierdzić 
czy ten mecz dojdzie do skutku. 

KR

Foto-pstryk

Zlot motocyklistów
W piątek (5 lipca) rozpoczął się w Nowogardzie zlot motocyklowy orga-
nizowany przez KM Cisy Nowogard. Uczestnicy imprezy spotkali się na 
terenie toru motocrossowego, gdzie również odbywały się koncerty ama-
torskich zespołów muzycznych. Impreza trwała przez cały weekend.

Głównym punktem zlotu była parada uli-
cami Nowogardu którą motocykliści odby-
li w sobotę. Trudno było nie dostrzec, a ra-
czej nie usłyszeć ryku silników nierzadko 
w zabytkowych maszynach. W planie był 
między innymi wspólny wyjazd nad mo-
rze. Natomiast na „smoczaku” do późnych 
godzin miłośnicy muzyki mogli się bawić 
przy występach amatorskich zespołów mu-

zycznych. Każdy mógł również brać udział 
we wspólnym grillowaniu. W niedzielę już 
próżno było szukać „przyjezdnych” moto-
cyklistów, na ulicach zabrakło charaktery-
stycznego dźwięku silnika a miłośnikom 
tego środka transportu pozostało wyczeki-
wanie kolejnej edycji zlotu.

KR
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Bank Spółdzielczy w Goleniowie
 

   poszukuje kandydata do pracy w Banku Oddział Nowogard
na stanowisko kredytowe

Oczekiwania :
• wykształcenie wyższe 
• doświadczenie w bankowości w zakresie kredytowania min. 2 lata
• mile widziane doświadczenie w udzielaniu kredytów dla podmio-

tów gospodarczych

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjne-
go wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na adres:

kadry@bsgoleniow.pl lub do siedziby Centrali Banku:
Bank Spółdzielczy, 72-100 Goleniów

ul. Konstytucji 3 Maja 20

w ciągu  14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji 
procesu rekrutacji ( zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie 
danych osobowych Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.

Nadesłanych ofert nie zwracamy. Skontaktujemy się tylko z wybranymi 
osobami. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone

„Czwartki Na Torze” - XIX seria

Salamon się „rozkręca”
W czwartek (4 lipca) na szczecińskim torze kolarskim rozegrano już 9 serię cyklicznych zawodów „Czwart-
ki Na Torze”. Coraz bliżej finałowa rozgrywka edycji i powoli kształtuje się stawka kolarzy, którzy powalczą 
o medale. W XIX serii najwięcej radości nowogardzkim kibicom kolarstwa przyniósł Adam Salamon, który 
w kategorii Młodzik nie schodził z podium.

Naszą relację tradycyj-
nie rozpoczynamy od zma-
gań najmłodszych. W katego-
rii Żak Młodszy zabrakło tym 
razem Jacka Fecaka. Hubert 
Grygowski z klubu LUKS Pa-
norama Chrabąszcze Nowo-
gard, rywalizował z rówieśni-
kami ze Szczecina – Roksaną 
Standowicz oraz Aleksandrem 
Rychtarskim. Niestety, tym ra-
zem Hubert Grygowski musiał 
dwukrotnie uznać wyższość 
swoich rywali i zajął 3 miej-
sce. Jego przewaga nad pozo-
stałą stawką w klasyfikacji za-
wodów po 9 seriach jest na tyle 
duża, że ciężko wierzyć, by do 
finałów stracił pozycję lidera. 
Z drugiego miejsca natomiast 
spadł nieobecny w czwartek 
Jacek Fecak, który traci jeden 
punkt do drugiego, Aleksan-
dra Rychtarskiego. W kategorii 
Młodzik, Nowogard reprezen-
towali: Piotr Sowiński, Jakub 
Ubych i Adam Salamon. To był 
dzień tego ostatniego! W wy-
ścigu na 200 metrów ze startu 
lotnego, Adam Salamon po za-
ciętej walce z klubowym kole-
gą Piotrem Sowińskim oraz ry-

walem z Maszewa Szymonem 
Łakomym, ostatecznie zajmuje 
drugie miejsce. Wyścig z prze-
wagą 0,03 sek. nad nowogar-
dzianinem, wygrywa lider kla-
syfikacji generalnej – Szymon 
Łakomy. 

Piotr Sowiński zajmu-
je 3 miejsce, natomiast Ja-
kub Ubych musiał zadowolić 
się 5 pozycją. Wyścig sprin-
terski przyniósł nieoczeki-
wane rozstrzygnięcie, co naj-
ważniejsze ku uciesze trenera 
nowogardzkich kolarzy. Adam 
Salamon po bardzo udanym 
starcie przekracza linię mety 
jako pierwszy, tym samym zo-
staje zwycięzcą tego wyścigu. 
Piotr Sowiński zajął 4 miej-
sce, a Jakub Ubych tym razem 

uplasował się na 7 pozycji. 
W ostatniej konkurencji jaką 

był wyścig duński, po raz trzeci 
Adam Salamon plasuje się naj-
wyżej spośród nowogardzkich 
zawodników. Wyścig duński 
wygrał Szymon Łakomy, dru-
gie miejsce przypadło Janowi 
Zalewskiemu z BOGO Szcze-
cin, Adam Salamon zajął miej-
sce na najniższym stopniu po-
dium, a zaraz za nim jego klu-
bowi koledzy odpowiednio - 
Piotr Sowiński i Jakub Ubych. 
Udane starty Adama pozwoliły 
mu przesunąć się w klasyfikacji 
generalnej, obecnie zawodnik 
„Chrabąszczy” ma na koncie 
210 punktów i zajmuje 6 miej-
sce. Na 8 pozycji sklasyfikowa-
ny jest Jakub Ubych, natomiast 
Damian Ubych, Damian Teo-
dorczyk oraz Mateusz Gliwka 
plasują się w drugiej połowie 
„generalki”. Najwyżej sklasy-
fikowany jest Piotr Sowiński, 
który dotychczas uzbierał 251 
punktów i zajmuje 3 miejsce. 
Tym razem na szczecińskim 
torze zabrakło w kategorii Ju-
nior Młodszy, Remigiusza Ko-
misarka, który oszczędzał siły 

na Ogólnopolską Olimpiadę 
Młodzieży. Jego rywale jednak 
zbytnio mu nie uciekli, Komi-
sarek z liczbą 182 punktów jest 
wiceliderem po XIX seriach, 
a do lidera traci zaledwie 11 
punktów.

KR   
Adam Salamon (na zdjęciu) coraz 
częściej udowadnia, że ma ogromny 
potencjał

Klub Kolekcjonera

„Polskie Kluby Piłkarskie”
W kole numizmatycznym i Klubie Kolekcjonera Nowogard, od pewnego czasu 
pojawiły się nowe monety z oferty Narodowego Banku Polskiego. Tym razem do 
nabycia jest seria „Polskie Kluby Piłkarskie” - Warta Poznań.

Monety klubu piłkarskie-
go Warta Poznań (na zdję-
ciach przy artykule) do obie-
gu zostały wprowadzone 3 lip-
ca 2013 roku. Dostępne są w 
dwóch nominałach – 2zł oraz 
5 zł. Moneta o nominale 2 zł 
charakteryzuje się złotym ko-
lorem. Metal z którego zosta-
ła wykonana to stop CuAl-
5Zn5Sn1, przy użyciu stempla 
zwykłego. Jej średnica wyno-
si 27,00 mm, natomiast masa 
8, 15 g. Awers zaprojektowała 
Ewa Tyc-Karpińska, a rewers 
Urszula Walerzak. Nakład 
tych monet wyniósł 800 000 
sztuk. Druga moneta klubu 

Warty Poznań o nominale 5 zł 
ma srebrny kolor i została wy-
konana z metalu Ag925/1000. 
Przy produkcji wykorzystano 
stempel lustrzany. Jej średnica 
wynosi 24,00, a masa 7,07 g – 
wyprodukowano 40 000 sztuk 
monet. Projektantem awersu 

jest Grzegorz Pfeifer, rewers 
tak jak w przypadku mone-
ty o nominale 2 zł, wykonała 
Urszula Walerzak. Dodajmy, 
że monety zostały wyprodu-
kowane przez Mennicę Polską 
S.A. na zlecenie Narodowego 
Banku Polskiego. 

Ci którzy będą chcieli nabyć 
lub obejrzeć wszystkie opisy-
wane przez nas monety, będą 
mieli niepowtarzalną okazję 
już w najbliższy piątek. Wów-
czas nieopodal Domu Kultu-
ry – Prezes nowogardzkiego 
Klubu Kolekcjonera, Tadeusz 

Łukaszewicz, przygotuje wy-
stawę swoich zbiorów, na któ-
rą zaprasza wszystkich pasjo-
natów i nie tylko.  

KR
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

W dniu 7 lipca br. w ok. Warnkowa 

zaginął pies 
rasy pudel maści białej z obrożą 
na szyi, reaguje na imię Tofik. 

Znalazcę proszę 
o kontakt: 505 896 567

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Morfeusz - 91 577 66 85

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych    - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Promocyjne  
zestawy obiadowe 12 zł

9.07 WTOREK
Barszcz ukraiński
Filet panierowany, ziemniaki, su-
rówka

10.07 ŚRODA
Zupa ogórkowa
Kopytka z kapusta młodą zasma-
żaną

11.07 CZWARTEK
Kapuśniak z kapusty kwaszonej
Gulasz wp. z kaszą

12.07 PIĄTEK
Zupa pomidorowa z makaronem
Filet rybny panierowany, ziemnia-
ki, surówka

Tel. 91 3922 424 
608 053 371   

www.caffepiwnica.pl

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

Układanie polbruku 
• Układanie polbruku od 20 zł/m2

• Kamienia i kostki graniowej od 28 zł/m2

• Obrzeży i krawężników
Prace wykonywane solidnie, 

fachowo i tanio. 
Tel. 669 589 963

TRANSPORT: Volkswagen T4, Ford Transit

WYNAJEM: Zagęszczarki	250	kg,	175	kg	•	
Pompa	do	wody	1600	l/min	•	Agregat	prądotwórczy

tel. 662 064 995

Plantacja borówki w Siwkowicach

ZATRUDNI  
ZBIERACZY

zapisy w terminie od 1 - 10 VII 2013 r.
ORGANIZUJEMY DOWÓZ

tel. 515 144 186

Koło Miejsko-Gminne PZW w Nowogardzie 
organizuje w dniu 14 lipca br. 

„otwarte” zawody wędkarskie spławikowe „rodzinne”. 
Spotkanie zawodników k/Neptuna o godz. 8.00 drużyny 3 osobowe. 

Zapisy w sklepie. „Wędkarz” do dnia 11.07.2013 r. 
Startowe członków PZW Koła 5 zł pozostali 10 zł.

Transmisje sportowe:
Siatkówka, Liga Światowa
Piątek, 19:00
Bułgaria – Polska
Sobota, 20:00
Bułgaria – Polska

Wydarzenia Kulturalne:
Muzyczna szafa grająca w 3K!
 (od poniedziałku do niedzieli! od godziny 18:00, do 
ostatnich gości) 
 Proponujemy możliwość grania Waszej muzyki z 
materiałów, które przyniesiecie. 
Klubokawiarnia jest miejscem stworzonym z myślą 
o ludziach, możliwość słuchania własnej muzyki 
przynoszonej na płytach audio jest jednym z 
dowodów. 
Na miejscu zawsze są rezydenci Klubu, którzy chętnie 
porwą Was dobrą muzyką do tańca! 
Beder oraz Hannibal Lekter grają soul, funky, disco, 
reggae, dancehall, ska, rocksteady, electro, post 
punk, synth pop, rock alternatywny, new romantic i 
co tylko sobie zażyczycie! 
DJ Twister, Łona/Weber w Klubokawiarni 
Kulturalnej!

Sobota, 13 lipca
Szczeciński raper, uważany za jednego z najlepszych 
tekściarzy w Polsce, odwiedzi nasz lokal po swoim 
nowogardzkim występie, aby móc się z wami 
spotkać! W planie: podpisywanie płyt, wywiady i 
możliwość rozmowy z artystami. Tylko w sobotę 
w 3K hiphopowe trio ze Szczecina będzie do 
waszej dyspozycji – nie wykluczona specjalna 
niespodzianka. Musisz tam być!
Śledźcie terminarze na naszym Facebookowym 
fanpagu`u - fb.com/klubokawiarniakulturalna.
 

Wszystkich serdecznie
zapraszamy !!!

Klubokawiarnia Kulturalna
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Profesjonalne zarządzanie 
nieruchomościami 

wspólnot mieszkaniowych 
i osób prywatnych 
Nr licencji 21569

Kontakt:  Eliza Kałmuk

tel. 602 296 684

 Sprzedam: 
DAEWOO MATIZ rok 2000  

przegląd do 06.2014. Cena 1800 zł. 
STAR + HDS  Cena 6000 zł
CIąGNIK URSUS 6500 zł  

(brak dokumentów)
tel. 691 383 543

NIERUCHOMOŚCI

• Studio reklamy Vizart wynajmę 
pow. reklamową 6,5x3m w No-
wogardzie przy ul. Warszawskiej 
11 od 13.06. tel. 605 522 340

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. 
Piłsudskiego 2a. 602 350 301

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 3. 
604 284 597

• Kupię mieszkanie bezczynszo-
we/ niskoczynszowe, min 3po-
kojowe, 60-80m 791443026

• Do wynajęcia lokal handlowy. – 
660143840 

• Sprzedam mieszkanie w No-
wogardzie i Dobrej, tel. 91-
3910010, 607607814

• KUPIĘ ZA GOTÓWKĘ OBCIĄŻO-
NE NIERUCHOMOŚCI tel. 508 
312 261

• Sprzedam   mieszkanie    3  
pokojowe  ul:  Warszawska . 
Tel;603126064.

• POSIADAM -  do  wynaję-
cia  mieszkanie  2 pokojowe 
Tel.606857196.

• Do wynajęcia  mieszkanie  M -3 
ul; bankowa .Tel.601328360

• SPRZEDAM  - dom  w  Olchowie  
stan surowy  otwarty , pow.  240  
m2 na  działce  1,5 h.

• Na  której  znajduje  się  staw  
3000 m2 . Cena  do  uzgodnie-
nia .Tel.662139837,723025325.

• SPRZEDAM  -  Działki  budowla-
ne  o pow. 1800  m2 , i  1400 m2. 
Cena  35/zł./ m2.tel.662139837,

• 723025325.

• Wynajmę   lub  sprzedam  po-
mieszczenie biurowe  ul. Boh.
Warszawy .Tel.601500090.

• SPRZEDAM  lub  wynajmę  ka-
walerkę  37  m2.Tel.693869595.

• SPRZEDAM  - mieszkanie  4 po-
koje  ul.Poniatowskiego  27/14. 
Tel.503512170.

• DOMY NA WSI – GRUNTY, GO-
SPODARSTWA

• SPRZEDAJEMY, KUPUJEMY. 
TEL. 660 206 833

• Sprzedam nowy sklep na ulicy 
Racibora. tel. 783 570 060, 695 
264 594

• Działkę siedliskową wraz z 
budynkiem gospodarczym 
na wsi sprzedam. +48 606 276 
773

• Sprzedam mieszkanie bezczyn-
szowe, 2 pokojowe w Nowogar-
dzie tel. 695 264 594

• Działki budowlane od 12-16 ar. 
Kościuszki. 602 267 382

• Sprzedam kawalerkę 36 m kw. i 

mieszkanie 4-pokojowe 110 m 
kw. 608 817 214.

• Wydzierżawię lokal w Przychod-
ni Nowogard ul. Kościuszki 36 
na gabinet dentystyczny. Tel 
600 959 932; 600 931 083

• Wydzierżawię lokale w Przy-
chodni ul. Kościuszki 36 tel. 
600 959 932; 600 931 083

• Sprzedam mieszkanie 32 m 
kw. na ul. Kowalskiej 1D, 1 pię-
tro z piwnicą z ogólnodostęp-
nym parkingiem, do remontu, 
kontakt: 609 023 745 od 16-19. 
Cena 78 000 zł, do negocjacji.

• SPRZEDAM - bardzo tanio dział-
ki pod budowę ul: Asnyka. Tel: 
513045188. 

• Tanio sprzedam kiosk obity bla-
chą doskonały na działkę. Tel; 
512633610.

• Wynajmę mieszkanie 2 pokojo-
we w Nowogardzie na ulicy Ra-
cibora I 4. tel. 913925552, kom. 
783 570 056

• Do wynajęcia pawilon handlo-
wy w Goleniowie na Ryneczku 
przy ul. Zielona Droga 59. Tel. 
605 522 340 od zaraz

• Wynajmę lokal na działalność 
gospodarczą. visa vis szpitala. 
Tel:887467309.

• Wynajmę miejsce pod kancela-
rie, gabinety lekarskie bądź inną 
instytucję w cichej i spokojnej 
dzielnicy wraz z miejscem par-
kingowym. Powierzchnia od 50 
do 100 m2 w zależności od po-
trzeb. Zainteresowanych proszę 
o kontakt 509 530 906

• Sprzedam kawalerkę przy ul. 
700 Lecia. 660  143  115; 91 39 
21 719

• Sprzedam działkę budowla-
ną 0,30 ar. w Nowogardzie. 
693 850 197

• Sprzedam działkę pod lasem 
w Nowogardzie ok. 0,8 ha. 
693 850 197

• BUDYNEK - gospodarczy 400 
m2 sprzedam lub wydzierżawię, 
Strzelewo. Tel. 502853573

• Sprzedam, wynajmę dom No-
wogard 110 m2 + garaż. 00 
49 172 5669 042

• SPRZEDAM - w Długołęce 2 po-
koje. Tel.601167011.

• Sprzedam parter domu 110 m2. 
Podpiwniczony, garaż i podwór-
ko. 600 809 312; 604 903 853

• DOM w Dobrej sprzedam lub 
zamienię na mieszkanie w blo-
ku.Tel.783649880.

• GARAŻ - do wynajęcia przy ul; 
Zamkowej.Tel.508948888.

• ZAMIENIĘ - mieszkanie 2 po-
koje ul: Leśna , na 1 poko-
jowe w centrum miasta. 
Tel.728185911,666974831.

• Sprzedam bar „Haga” 
510 243 843

• SPRZEDAM   -  55  m2   2  POKOJE   
III   PIĘTRO  , UL: PONIATOWSKIE-
GO. 135.000,- TEL.691063454

• Dom na wsi blisko Nowo-
gardu ładnie położony tanio 
sprzedam Tel. 501 307 666

• Wynajmę mieszkanie trzy-
pokojowe IV p. na Bankowej. 
695 741 022

• Kupię ziemię rolną 665 503 129

• Kupię kawalerkę 728 582 293

• Do wynajęcia lokal w centrum 
miasta, doskonała lokalizacja z 
przeznaczeniem na kancelarię, 
biuro, salon Tel. 510 170 263

• SPRZEDAM  - Sklep  w  Pło-
tach  wyposażony  w  lady , lo-
dówki , regały , klimatyzację , 
itp.Grunt  dzierżawiony  / 250 
zł./ Powierzchnia  28 m2.Cena  
15.000,-zł.Tel.669060659.

• Działka     uzbrojona    5700  
m 2  i  budynek  warsztato-
wy. Wydzierżawię    lub  sprze-
dam własnościowa. Nowogard   
Tel:693128078.

•  Pilnie sprzedam mieszkanie 
dwupokojowe 42 m2, Ip. 700 
Lecia 4. Tel. 785 140 754

• Okazyjnie sprzedam mieszka-
nie 54,5 m2, dwupokojowe bez-
czynszowe w Słajsinie, cena 50 
500. Tel. 507 845 881 

• Wynajmę mieszkanie 
726 120 558

• DO  WYNAJĘCIA  -  mieszkanie   
2  pokojowe  + kuchnia ,łazien-
ka  przy ul:Roosvelta. Ogrzewa-
nie  gazowe.Tel.604255391.

• SPRZEDAM  -  mieszkanie  
3  pokoje  przy  ul; Zamko-
wej  z  garażem  murowanym 
.Tel.607804921.

• GARAŻ – do  wynajęcia  przy  ul: 
700 lecia.Tel.606115410.

• KAWALERKA  -  do  wynajęcia  
przy ul:700 lecia.Tel.606115410.

• Wynajmę mieszkanie dwupo-
kojowe ul. Racibora, Nowogard. 
609 594 038

• Wynajmę lub sprzedam miesz-
kanie  dwupokojowe w Cen-
trum. 607 617 849

• Posiadam mieszkanie do wy-
najęcia 2 pokoje 900 zł  me-
dia. 606 857 196

• Sprzedam mieszkanie w dom-
ku dwurodzinnym (Nowo-
gard), parter ok. 62 m2, pod-
piwniczony, garaż, podwórko, 
mały ogród. 695 721 709

 MOTORYZACJA

• Sprzedam silnik 1,6 Diesel, 
skrzynia biegów do Audi 80. 
Tel;781785751.

• Sprzedam samochód GOLF II, 
benzyna 5 drzwiowy, szyber-
dach, czerwony. Tel; 512633610.

• SPRZEDAM - SUBARU IMPRE-
ZA , 1997 r. prod. 240 KM.BLOW 
–OSF cena 13700,00 zł., 
Tel.603523226.

• Kupię motorower Romet 
ogar 200 z dokumentami. 
726 397 279

• Sprzedam  Skoda Felicja 1.3 lub 
zamienię na 125p Przegląd do 

02.14, OC 07.14,blokada skrzy-
ni biegów, centralny zamek na 
pilota, przebieg 99 tys. km, ra-
dio CD, ( łańcuszek nie dzwo-
ni, zawieszenie nie stuka, małe 
ślady korozji), oddam dodatko-
wo dwie felgi i komplet szczęk 
hamulcowych na tył. Chętnie 
zamienię na 125p, nie odrzucę 
ciekawej ofert. Cena 2500 do 
negocjacji. Telefon: 532 801 546

• Koła  do  przyczepy  D – 47 
,obudowa  skrzyni  biegów  
do  C  -  360  i  podnośnik . 
Tel.669823464.

• SPRZEDAM   samochód  
OPEL  ASTRA   1,6  poj. Benzy-
na 1995  r.prod. cena  1700,- 
Tel;669823464.

• Sprzedam samochód Mitsubi-
shi eclipse Spyder kabriolet rok 
prod. 2001, cena do negocjacji. 
663 046 698; 727 491 323

• Sprzedam Renault Laguna rok 
prod. 2003 diesel cena 10 tys. zł. 
Tel. 505 149 773

• Sprzedam alufelgi z opona-
mi 185/60/R14 tel. 787 050 120 
cena 400 zł.

ROLNICTWO

• Sprzedam zboże i słomę. 
502 853 573

• Sprzedam słomę w snop-
kach cena 2,20 zł/ snopek. Tel. 
782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL. 783678070

• KOSZENIE MULCZOWANIE ŁĄK, 
BELOWANIE SŁOMY, SIANA.
TEL;608013995.

• Kopaczkę dwurzędową do 
ziemniaków w dobrym stanie 
sprzedam, Korytowo 38.

• Sprzedam tucznika. Tel. 
791817107.

• SPRZEDAM C - 360.
Tel.609480049.

• Większą ilość zboża, pszeni-
ca, jęczmień, owies, kupię. 
602 708 518

• Kupię mieszankę zbożową. 91 
39 18 704; 781 900 122

• SPRZEDAM  prosięta  . 
Tel.913925812,721614530.

• KUPIĘ  słomę , duże  baloty.
Tel.913910315.

• Sprzedam tanio młode króliki. 
668 787 587

USŁUGI

• Firma Usługowa „Zielona”. Wy-
najem sal na: konferencje, ze-
brania, szkolenia. Tel. 91 39 
26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROB-

NE NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA 
RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 
22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. Zie-
lona 3. 91 39 20 714

• Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695  085 
470; 91 39 72 575

• AGENCJA REKLAMWA VIZART 
- oprawianie prac - w 2 minu-
ty., bindowanie, wydruki A3-A4 
kolor, ksero A3-A4 - kolor, lami-
nowanie A3-A4. Tylko u nas naj-
większy wybór okładek. Nowo-
gard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. 
innych. Wydruki, Ksero, także 
kolor. Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 
700 Lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim). Tel 605 522 340. 

• Usługi koparko- ładowarką 
Nowogard. 514172446 

• Nauka j. niemieckiego i angiel-
skiego. Szkoła Języków Obcych 
„GERMANIC” Tel. 607  545  991, 
www.niemieckinowogard.pl

• Fast – Driver, tanie usługi 
transportowe tel. 721 230 990

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sawic-
ki, ul. Kazimierza Wielkiego 7, 
tel.913920737 

• Remonty mieszkań, szpachlo-
wanie, malowanie. 880 690 659

• REMONTY MIESZKAŃ. 
Tel;536887085.

• REMONTY, WYKOŃCZENIA, 
MONTAŻE. 504 568 051

• WYPUSZCZANIE BIAŁYCH GOŁĘ-
BI NA ŚLUBACH I INNYCH URO-
CZYSTOŚCIACH. Tel; 660970408.

• Agent PZU, tel. 790 405 650

• Dachy, docieplenia, stropo-
docieplenia, obróbki blachar-
skie, podbitki. 609 752 854

• MASAŻYSTA. WIZYTY DOMO-
WE. TEL: 887307401.

• PRANIE - DYWANÓW, WYKŁA-
DZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ, 
SAMOCHODOWEJ, /SKÓRZA-
NEJ, MATERIAŁOWEJ/. PRANIE 
POŚCIELI WEŁNIANEJ /LANOLI-
NĄ/. SPRZĄTANIE BIUR, MIESZ-
KAŃ, CZYSZCZENIE FUG. TEL. 
604373143, 794229083.

• Dachy podbitki, docieplenia 
oraz remonty mieszkań. Tel; 
782741664

• Wesela, bryczka, jazda konna, 
tel. 607 739 866

• Szpachlowanie, malowanie, pa-
nele, wymiana instalacji. Tel. 
789146025.
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Informacja PKS 
91 392 18 87   lub   91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZKŁAD JAZDY BU SóW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E;  
12:25E;   13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E;  
11:55E;  14:00E;  15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWóZ OSóB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL.   607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

 ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW z Nowogardu do:

SZCZECIN Główny
5:37 (D), 6:33 (1), 7:55, 10:32 (D), 12:28 (2), 15:10 (3), 17:33, 18:35
Pociągi jadące do Szczecina w godz.: 7:55, 15:10 i 18:35,  

    jadą przez Port Lotniczy w Goleniowie

KOŁOBRZEG
7:54 (1), 10:02 (2), 12:33, 14:35 (D), 16:01, 18:37 (3), 21:09

LEGENDA;
D -  w dni robocze (od poniedziałku do piątku)
 1 –  od poniedziałku do soboty
 2 -  w soboty, niedziele i święta
 3 -  oprócz soboty

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIóW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2,4,6); 9:10(1,3,5,7); 10:05(A); 10:30(A,7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A,7); 14:05(A); 14:20(A,7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A,7); 16:50(A); 17:50(A,7); 18:20(A,7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A,7); 9,00(7,R); 9:25(A); 10:05(A,7); 10:40(A,7); 
11:40(A); 11:55(A,7); 12:20(A,7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A,7,R); 14:20(7); 14:30(1,3,5,7); 
14:35(2,4,6); 14:45(A,7); 15:15(A,7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A,7); 18:05(A,7,R); 19:05(A,7); 
19:25(A,7); 19:40(A,7); 20:15(A,7),
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A,7); 9:45(7,R); 10:10(A); 10:50(A,7); 
11:29(A,7); 12:26(A); 12:41(A,7); 13:05(A,7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A,7,R); 15:05(7); 
15:15(1,3,5,7); 15:20(2,4,6); 15:30(A,7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A,7); 18:50(A,7,R); 
19:50(A,7); 20:10(A,7); 20:35(A,7); 21:00(A,7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD
Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piąt-
ku oprócz świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świę-
tami; 1,3,5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2,4,6 – kursuje we wtorki, 
czwartki, soboty oprócz świąt; 4,5,6,7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz 
świąt; R – kurs do Reska

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

Poszukujemy  
pracowników 

do pracy na plantacji wierzby 
w Węgorzycach/k.Osiny

 Tel: 601 99 40 30

SKUP ZBOżA  
W REDLE

żyto, pszenżyto
szybka płatność

tel. 603 055 292

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski - redaktor prowadzący

Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport,  Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny   
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65, tel./fax 91 392 50 87;  

e-mail: dziennik@domjudy.pl.  Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej.  
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Sprzedam lub wypożyczę 
suknie ślubne 

(od 200 zł) 
+ dodatki: manekiny i lady

tel. 604 919 210

• Korepetycje z matematyki. Tel: 
608158430

• TRANSPORT - PRZEPROWADZKI 
szybko tanio.Tel.696138406.

• Regulacja i naprawa okien i 
drzwi, tel. 695 181 070

• TRANSPORT  BUS – MAX 
.Tel.784053493.

• US ŁUGI    REMONTOWO  - BU-
DOWLANE  , DOCIEPLENIA. 
Tel.784053493 .

• USŁUGI - remontowe – budow-
lane   wykonam  , daję  gwa-
rancję – na wykonaną  pracę. 
Tel.608364330.     

• KOREPETYCJE Z MATEMATY-
KI STATYSTYKI I EKONOME-
TRII DLA LICEALISTÓW I STU-
DENTÓW SKUTECZNE PRZY-
GOTOWANIE DO EGZAMINÓW 
I ZALICZEŃ kontakt: tel. 600 
924  128 mail: iwonand1@
wp.pl 

• Remonty dachów, docieple-
nia budynków, 726  169  098, 
669 587 493

PRACA

• Przyjmę samodzielnego pra-
cownika do prac wykończenio-
wych. Tel. 888 603 612

• Zwrot podatku z pracy, rodzin-
ne, urlopowe, emerytalne – 
Niemcy, Holandia, Anglia, Irlan-
dia, Dania, Belgia, Austria, Wło-
chy, Norwegia, USA. Tel. 71 385 
20 18 lub 601 759 797

• Młoda mama zaopieku-
je się Twoim dzieckiem. 
661 196 022

• Przyjmę kierowcę miejscowego 
z własnym samochodem do do-
wozu pizzy. Tel. 91 392 07 50

• ZATRUDNIĘ  -  osoby  powyżej 
50  roku  życia  do  pracy  ręko-
dzielnej.Tel.609313000.     

• Zatrudnię kierowcę kat. C+E z 
doświadczeniem, transporty li-
niowe, tel. 609 49 39 89

• PILNIE ZATRUDNIĘ 2 OSOBY 
DO PRACY W KWIACIARNI, CV 
MOżNA SKŁADAĆ   W KWIA-

CIARNI PRZY UL. CMENTAR-
NEJ 1A, TEL. 602450881

• ZATRUDNIĘ  fryzjerkę  , fryzjera  
lub  wydzierżawię  stanowisko  
pracy .Tel.722164714.

• Zatrudnię  małżeństwo  - Fer-
ma Drobiu   w  Wielkopolsce  
. Zapewniamy  mieszkanie.
Tel.502562378. Dariusz  Gule-
wicz.

• Przyjmę do pracy w sklepie 
spoż ywczo-monopolowym 
601 160 970

• PRZYJMĘ   -  murarzy ,stolarza, 
dekarza  z  doświadczeniem  / 
rencistę/ Tel.601864739.

INNE

• Sprzedam drewno bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane - 
603 353 789

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, 
srebrna, 4 elementy: wzmac-
niacz, tuner przestrojony, ko-
rektor, deck szuflada, stan ideal-
ny, używana sporadycznie, cena 
780 zł do uzgodnienia. tel. 605 
522 340.

• 43 / 44 - Sprzeda drewno, ga-
łęziówkę i zrębki opałowe. Tel 
509821040

• Drewno opałowe, kominko-
we, gałęziówka, sprzedam, tel. 
772 050 889

• PIECE GAZOWE c.o. wiszące z 
Niemiec firmy Vaillant wysoka 
jakość do mieszkania, domu, 
sklepu, restauracji, zakładu 
fryzj. tylko ogrzewanie różne 
powierzchnie cena od 800zł 
montaż 300zł piece dwufunk-
cyjne cena od 1.000zł montaż 
400zł gwarancja serwisowa + 
roczne przeglądy kontrolne, na-
prawy oraz elektryczne przepły-
wowe podgrzewacz wody użyt-
kowej 18-21kw na prąd 380V 
cena od 200zł tel. 691 686 772

• Transformator spawalniczy 
380V (buczek); teownik hutni-
czy 30x30x6; szkło 3mm 60x130; 
kątownik 40x40 i kątownik 
45x45 sprzedam. 788  685  194; 
600 155 342

• Sprzedam kostkę granitową 4x6 
brązową 10 t. Tel. 607 690 741 

• SPRZEDAż - podbitki drew-
nianej. TANIO. Tel:726169098.

• SPRZEDAM DREWNO OPAŁOWE 
I KOMINKOWE. Tel;667788820.

• Sprzedam narożnik poko-

jowy i meble młodzieżowy. 
662 272 857

• SPRZEDAM WÓZEK DZIECIĘCY - 
wielofunkcyjny X – LANDER XA 
/ gondola + spacerówka /.Cena 
600 zł. Tel; 725820717.

• SPRZEDAM - harmonię 40 baso-
wą.Tel;511627210.

• SPRZEDAM - akwarium 300 l ra-
zem z podstawą. Tel.726280768.

• SPRZEDAM - nową czerwoną 
podwójną rzymską dachów-
kę.300 szt.Tel.603895622.

• Sprzedam palmę daktylową do-
niczkową dużą. 91 39 23 685

• SPRZEDAM  wypoczynek . 600,- 
zł.Tel.667926528.

• SPRZEDAM  dwa  łóżka  dziecię-
ce  większe , i mniejsze. Cena  do  
uzgodnienia. Tel.697973232.

• Sprzedam Samsung Galaxy S2 
cena 700 zł. Tel. 505 149 773

• Sprzedam tarcicę budowlaną, 
modrzew sezonowana 4 lata. 
668 298 084
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TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

POŻYCZAMY 
PIENIĄDZE

Decyzja w 24h  
Bez zbędnych formalności; Bez BIK

Tel. 91 818 25 36 • kom. 730 851 444
Kwoty od 10 000 zł do 300 000 zł

W ofercie również kredyty �rmowe,
hipoteczne i konsolidacyjne

Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca

TYGRYSEK

BAWIALNIA
dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECIĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

• Nadproża
• Bloczki betonowe
• Płyty JOMB
• Obrzeża
• Kostka brukowa

ceny producenta!!!
Zakład Wyrobów Budowlanych 

STRZELEWO
Na rynku od 1997 r.

Oferujemy szeroki asortyment 
wyrobów budowlanych m.in.:

 DOSTAWA DO KLIENTA
Możliwość tworzenia dedykowanych 
form pod duże zamówienia klienta!
tel/fax:  91 39 102 21 
kom:   604 252 883 

• Beton towarowy
• Płyty chodnikowe
• Słupki ogrodzeniowe
• Cement
• Żwir

Strzelewo 67

Sprzedam nowe, własnościowe,  
2 pokojowe mieszkanie o pow. 58 m2 
w Nowogardzie na ulicy Racibora I 4

KONTAKT:                PIB „PRO-BUD s.c.
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14
tel.: 91 39 25552; 783 570 056    www: probud-nowogard.pl

PHU „DEZAR” - SKLEP ŻELAZNY
ul. 15 Lutego 10  • 72-200 Nowogard • tel. 91 39 21 220

NOWOŚĆ    Ogrodzenia ozdobne

Artykuły przemysłowe:
• Piece • Grzejniki • Bojlery • Armatura • Rury miedziane i ocynk
• Rury PCV • Śruby • Wkręty • Gwoździe •  Farby • Lakiery • Silikony 
• Siatka ogrodzeniowa • Impregnaty
• Elektronarzędzia • Odzież robocza • Nawozy • Nasiona

Brama 3,5 m 
– 530 zł

Brama 4 m 
– 600 zł

Posiadamy w sprzedaży 
również inne wzory ogrodzeń

Furtka 0,9 m
– 200 zł
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt samochodowy
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Finanse - 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

ZAPRASZAMY
na

specjalistyczne 
badanie wzroku

środy i piątki 

s. 3 s. 4 s. 10, 11

ul. Boh. Warszawy 4b
Nowogard

tel. 532 512 703 

Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe 
leczenie stomatologiczne

Lekarz dentysta

Ewa Rosa

godz. przyjęć 
pn.-pt. 10.00 - 18.00

Zawiadamiamy, że w Nowogardzie rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radców Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca Prawny Radosław Górski oraz Radca  
Prawny Paweł Iwan. Kancelaria mieści się przy 
Pl. Wolności 9, budynek dawnego hotelu „Cisy”, pokój nr 8 (parter). 

Telefony do Kancelarii: 788-802-101, 694-403-733.

 

ZAKŁAD USŁUG 
INSTALATORSTWA 
ELEKTRYCZNEGO  

 
Z IEL IŃSKI  GRZEGORZ 

TEL: 698-846-647 
 instalacje elektryczne 

domowe, przemysłowe 
 domofony, wideofony 
 alarmy, zabezpieczenia 

budynków 

ZIELONE 
PRZEDSZKOLE

OGŁASZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2012/2013
DZIECI W WIEKU OD 2,5 DO 6 LAT

Informacje i zapisy pod nr tel. 91 39 26 691
lub na stronie www.przedszkole.zielona11.pl

INFORMATYCZNO-JĘZYKOWE
Ogłasza nabór na rok szkolny 2013/2014

dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat

13

ul. Młynarska 7d
tel. 605 295 835

zapraszamy  od pn.-pt.  9.00-18.00  •  sb. 9.00-15.00

Samochody 
osobowe, dostawcze, terenowe,

Maszyny budowlane, rolnicze

Pranie tapicerki
Pranie dywanów

Nowogard 

TIR

70. rocznica 
Zbrodni 

Wołyńskiej

Karambol 
na ul. Woj. 
Polskiego

Czytaj s. 5

23 lipca 2013 r.
wtorek od 10.30 - 11.30
 udzielane będą bezpłatne porady 

prawne  w redakcji 
ul. Boh. Warszawy 7A

Z dobrodziejstwa, jakim są lampy na obwodnicy korzystają wszyscy, natomiast ze swej kieszeni zapłacą tylko mieszkańcy gminy Nowogard. 

Świecą lampy na 
obwodnicy Nowogardu

Kto za to 
zapłaci?

Harmonogram

Kiedy odbiorą 
Twoje  
śmieci?

Sesja  
Nadzwyczajna RM

Czy 800  tys.   
dla szpitala  
dołoży gmina?

Czytaj s. 2

Czytaj s. 3

Zboża dobrze 
przezimowały
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W obiektywie DN

Byłeś świadkiem  
ciekawego zdarzenia, 
wykonałeś oryginalne 

zdjęcia, jesteś 
w posiadaniu 

interesujących 
wiadomości?  Zadzwoń 

lub napisz do nas 
o każdej porze. 

Tel. 513 088 309
e-mail: poligraf@post.pl; 

ul. 700 Lecia 17a nad sklepem
„Słowik”

9,99zł

W poniedziałek - Sesja Nadzwyczajna RM

Czy 800  tys. zł  
dla szpitala dołoży gmina?
W ubiegłym tygodniu informowaliśmy o problemach związanych z brakiem 
środków na wyposażenie niezbędne do uruchomienia działalności leczniczej 
nowej części szpitala. Jak nas poinformował wtedy dyrektor szpitala, na ten cel  
brakuje około 800 tys. złotych. W środę radni dostali informację o zwołaniu na 
najbliższy poniedziałek na godzinę 8.00 sesji nadzwyczajnej RM,  zawierającej 
w porządku obrad punkt o  przeznaczeniu kwoty 800 tys. zł na zakup sprzętu do 
szpitala. W tym celu procedowany będzie projekt stosownych  uchwał  o zmianie 
w budżecie gminy. Oto uzasadnienie do tego projektu:   

UZASADNIENIE
do uchwał Rady Miejskiej w Nowogardzie w sprawie zmian w budżecie i budżetu gminy No-

wogard na rok 2013
W związku z zakończeniem inwestycji pn. „Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpita-

la Rejonowego w Nowogardzie” oraz dopuszczeniem obiektu przez Instytucje nadzoru (Sanepid, 
Straż Pożarna, Nadzór Budowlany) do użytkowania dnia I 5 maja 2013 roku, zwracam się z 
uprzejmą prośbą do Rady Miejskiej w Nowogardzie o zabezpieczenie w budżecie gminy Nowo-
gard na rok 2013 środków finansowych w wysokości 800.000 z!, z przeznaczeniem na zakup wy-
posażenia nowej części SPSR w Nowogardzie.

Pragnę zaznaczyć, iż w wyniku zakończonej inwestycji Szpital rozbudowano o nowe pomiesz-
czenia przeznaczone na rzecz oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrz-
nych, chirurgii oraz część gabinetów diagnostycznych, w wyniku czego Szpital planuje zwiększe-
nie zakresu usług w ramach prowadzonej działalności leczniczej, a w związku z tym zwiększenie 
kontraktu z Narodowego Funduszu Zdrowia.

W ostatnim czasie Szpital w Nowogardzie podjął działania mające na celu zabezpieczenie środ-
ków finansowych na powyższy cel. Biorąc pod uwagę duże ryzyko jakim objęta jest działalność 
lecznicza, zarówno banki jaki i instytucje finansowe odmówiły bezpośredniego finansowania 
SPSR w  Nowogardzie, argumentując swoje decyzje brakiem poręczenia przez gminę Nowogard. 

Dbając o finanse publiczne oraz utrzymanie dotychczasowego poziomu zadłużenia gminy No-
wogard przy jednoczesnej realizacji zasady jawności gospodarki finansowej gminy, zwracam się z 
uprzejmą prośbą do Rady Miejskiej w Nowogardzie o pokrycie przedmiotowego wydatku przewi-
dywanym zwiększeniem planowanych dochodów budżetowych z tytułu podatku od nierucho-
mości i podatku rolnego oraz przeniesieniem wolnych środków w ramach zrealizowanej inwesty-
cji pn. „Modernizacja budyn-
ku oraz dokończenie nowej 
części Szpitala”. Stosownie 
do przepisów budżetowych ( 
ustawa o finansach publicz-
nych) przeniesienie wydatków 
budżetowych między działa-
mi leży w kompetencji Rady 
Miejskiej w Nowogardzie.

Nowogard, dnia B lipca 2013 roku
Opracował: 

Marcin Marchewka
Burmistrz Nowogardu

Robert Czapla

Kosze na „dolnym” Boisko przy pl. Szarych Szeregów, potocznie nazy-
wane „dolnym”, zyskało na swojej funkcjonalności. Za sprawą robót wyko-
nanych przez Zakład Usługowo Handlowo Produkcyjny, Wojciech Kubic-
ki z Nowogardu, ustawiono 4 kosze oraz wytoczono dwa boiska do koszy-
kówki o wymiarach 22m x 15m. Całkowity koszt zrealizowanej inwestycji 
wyniósł 17.879,10 zł. Pytanie tylko, czy nie dojdzie do sytuacji, w których 
koszykarze i piłkarze postanowią rozegrać mecz w tym samym czasie...

Nowe wiaty przystankowe Na terenie Nowogardu wymieniono 3 wiaty 
przystankowe. Jedna z nich została ustawiona na osiedlu Bema, pozostałe 
dwie przy ul. Bohaterów Warszawy. Wraz z przystankami zostaną zamon-
towane kosze na śmieci oraz znaki drogowe D-15. Wiaty zostały wykona-
ne przez firmę BIN Sp. z o.o. z Aleksandrowa Kujawskiego – ta sama fir-
ma zajęła się montażem. Fundamenty pod wiaty wykonała firma AZBUD 
z Nowogardu. Planowana jest wymiana kolejnych wiat, nie wykluczone, 
że również na terenach wiejskich. Jedna wiata kosztowała gminę 4. 459 zł.

Zniszczony Punkt Widokowy
Od dłuższego czasu na adres re-

dakcyjny napływały od mieszkań-
ców zdjęcia zniszczonego punktu 
widokowego znajdującego się przy 
ul. Dąbrowszczaków. Po popular-
nej widokówce pozostał już tylko 
mocno zarośnięty kopiec. Zapyta-
liśmy w UM w Nowogardzie, czy 
jeszcze kiedykolwiek miasto zde-
cyduje się na remont obiektu, lub 
czy chociaż będzie koszona trawa, 
która utrudnia spacerowanie po te-
renie. Do dziś nie uzyskaliśmy od-
powiedzi, być może władza sama 
zadaje sobie takie pytanie...
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntEr 
laptop

 serwis - komis

naprawiamy, 
sprzedajemy, 

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748 PROMOCJA  LETNIA

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel./fax 91 39 22 329

Kom. 601 150 620

Ogrodzenia,
brukarstwo, 

ogrody, trawniki
www.trawnikizrolki.com.pl

tel. 669 342 893

Usługi opiekuńcze 
dla osób starszych 

i niepełnosprawnych zarówno 
w domu jak i poza domem. 

W ramach usług opiekuńczych
 w mojej asysście możliwość

skorzystania z :
 • samochodu osobowego
• załatwienia spraw mobilnych
• korzystanie z wózka 

inwalidzkiego lub chodzika

„Tutela”   Halina Przybyszewska
ul. Kochanowskiego 7, Nowogard

tel. 880 690 330

Świecą lampy na obwodnicy Nowogardu

Kto za to zapłaci?
Jak można zauważyć od kilku tygodni lampy zainstalowane na nowogardzkiej obwodnicy są już włączane w porze nocnej. Niemniej, 
kwestia od początku sporna, kto ma płacić rachunki za zużywaną energię, nie jest już tak jasna, jak bijące od przydrożnych lamp świa-
tło. Czy będzie to Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, czy gmina Nowogard? Sprawa pozostaje otwarta. Szacowany koszt 
roczny utrzymania oświetlenia to bagatela 100.000 zł. 

Na mocy prawa, dokładnie 
ustawy Prawo energetyczne z 
10 kwietnia 1997 roku, (art. 18, 
ust. 3), „finansowanie oświe-
tlenia ulic, placów i dróg pu-
blicznych znajdujących się na 
terenie gminy” należy do jej 
zadań własnych. Jak wynika 
z naszych informacji, oświe-
tlenie obwodnicy nowogardz-
kiej nie zostało jednak przyjęte 
przez gminę i szuka ona spo-
sobu na uniknięcie tego obcią-
żenia. Nie jest to jednak proste.

Aczkolwiek ustawodawca 
dookreślił, że jeżeli autostra-
da czy droga szybkiego ruchu 
są płatne, to wtedy dana gmi-
na, na której tego typu dro-
gi się znajdują, jest zwolnio-

na z konieczności ponoszenia 
opłat za oświetlenie, jednak-
że nowogardzka obwodnica, 
przynajmniej na razie jest bez-
płatna, więc z tej możliwości 
uniknięcia kosztu nie da się 
skorzystać.

Okazuje się też, że nie jeste-
śmy jedyną gminą, która nie 
przyjęła w zarząd oświetlenia, 
próbując uchylić się w ten spo-
sób od konieczności wnosze-
nia opłat za energię. We wcze-
śniejszych latach postąpiły w 
ten sposób m.in. gmina Słupsk 
czy znajdująca się na terenie 
powiatu będzińskiego gmina 
Siewierz w woj. śląskim. We-
dług naszych informacji, gmi-
na Słupsk wygrała w pierw-

szej instancji, gdyż sąd stwier-
dził, że finansowanie oświe-
tlenia obwodnicy nie jest jej 
zadaniem własnym, jednakże 
już w II instancji nastąpił nie-
korzystny dla tej gminy obrót 
spraw, gdyż sąd przychylił się 
jednoznacznie do interpretacji 
wynikającej z litery prawa za-
pisanego w ustawie i teraz już 
płacić musi gmina Słupsk, a 
nie GDDKiA, jak wnioskowa-
ły władze gminy. Takie rozu-
mienie korzystne dla GDDKiA 
zaprezentował też Sąd Najwyż-
szy, który przez sąd w Słup-
sku został poproszony o inter-
pretację przytoczonej powy-
żej ustawy. Dzisiaj, gdy oświe-
tlenie obwodnicy już urucho-

miono, to jak wynika z naszych 
źródeł, kwestia sformułowania 
pozwu przez GDDKiA, prze-
ciw gminie Nowogard za od-
mowę przejęcia tej infrastruk-
tury, jest właściwie przesądzo-
na.

Choć sprawa nie rysuje się 
zbyt optymistycznie, gdyż 
fragmenty ustawy dotyczące 
finansowania oświetlenia na 
drogach publicznych nie po-
zostawiają zbyt dużego mar-
ginesu interpretacyjnego, nie-
mniej zdaje się, że za argument 
mogłyby posłużyć słowa mini-
stra gospodarki z 2011 roku. 
Stwierdził on wtedy, że auto-
strady i drogi ekspresowe na-
leżą do dróg o ograniczonej 

dostępności, z czego wynika, 
iż nie służą one jedynie lokal-
nej społeczności, co jest pod-
stawą do tego, aby ubiegać  się 
o zwolnienie z opłat. Na taki 
argument powołała się m.in. 
gmina Siewierz, która wygra-
ła sprawę w tej kwestii w Są-
dzie Rejonowym. Zręczność 
więc gminnych prawników 
będzie miała być może decy-
dujące znaczenie dla ostatecz-
nych rozstrzygnięć, a sprawa 
ze względu na wysokość wcho-
dzących w grę stałych kosztów 
warta jest świeczki – tym ra-
zem świeczki elektrycznej.

Piotr Słomski

Karambol na ul. Woj. Polskiego
We wtorek ok. godz.12 po po-

łudniu, ulicą Wojska Polskiego, 
od strony szpitala w kierunku 
Sarniego Lasu, poruszała się ko-
lumna samochodów - Skoda Fe-
licia koloru bordowego i srebr-
na Skoda Fabia. W pewnym mo-
mencie kierowca Skody Felicia, 
postanowił skręcić w lewo, w 
ulicę Promenada na wysokości 
komendy policji, nie udzielając 
pierwszeństwa nadjeżdżające-
mu z naprzeciwka samochodo-
wi Opel Corsa koloru czarnego, 
który w niego uderzył, następnie 
odbił się od niego i zderzył się 
czołowo z białym Renault La-
guna, a potem z zaparkowanym 
obok Oplem Astra. Natomiast 
uderzony Renault Laguna został 
przesunięty i zderzył się ze Sko-
dą Fabia.  

Tak więc w wydarzeniu wzię-
ło udział aż 5 samochodów i 7 
osób, gdyż w samochodzie, któ-
ry wymusił pierwszeństwo, czyli 
w Skodzie Felicii, był tylko kie-
rowca, podobnie w Skodzie Fa-
bia, natomiast w Oplu Corsa 
były 4 osoby, a w Oplu Astra, 
który stał na chodniku, siedział 
mężczyzna i akurat w momen-
cie kolizji czytał gazetę.

Kierowca i jeden z pasaże-
rów Opla Corsa zostali zabrani 
do szpitala w Gryficach; ich stan 
nie jest ciężki, ale poważny, na-

tomiast kierowca Renault La-
guna został zabrany do szpitala 
w Nowogardzie i po badaniach 
przeznaczony do leczenia am-
bulatoryjnego. 

Nikt nie był pod wpływem 
alkoholu, wszyscy posiada-
li uprawnienia do prowadzenia 
pojazdów i byli ubezpieczeni. 

Przy okazji pragniemy zwró-
cić uwagę czytelników na sa-
mochody notorycznie parko-
wane po prawej stronie ul. Woj-
ska Polskiego; utrudniają one 
ruch nie tylko jadącym od stro-

ny szpitala pojazdom, ale rów-
nież np. matkom poruszającym 
się z wózkami. W związku z tym 
uwaga powyższa stanowi rów-

nież apel do władz o wyznacze-
nie na tym obszarze kolejnych 
miejsc do parkowania.

(ps)
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Zboża dobrze przezimowały

Rozpoczęły się (małe) żniwa...
Na początku mijającego tygodnia, nieliczni rolnicy z gminy Nowogard rozpo-
częli tzw. małe żniwa.  Pierwszy „pod kosy” wpadł jęczmień ozimy. Pozostałe 
odmiany zbóż potrzebują jeszcze trochę czasu do zbioru. Powoli dojrzewa też 
rzepak. Plony zdaniem rolników będą w tym roku zadowalające. Na razie zbiory 
przerwały jednak opady deszczu. 

Rolnicy twierdzą, że zbo-
ża dobrze przezimowały. W 
pierwszej kolejności, zgodnie z 
agrotechnicznym zegarem, do 
zbioru dojrzał jęczmień ozi-
my. Słoneczna i sucha pogoda 
sprawiła, że niektórzy gospo-
darze zdecydowali się wyje-
chać kombajnami w pole. 

Jęczmień jest dobrej jakości. 
Rośliny dobrze przezimowa-
ły. Spodziewam się zbiorów na 
poziomie 5-6 ton z hektara – 
mówi Dariusz Olejnik, rolnik z 
Ostrzycy, który w minioną śro-
dę zdecydował się skosić ozi-
miny na swojej plantacji. Ze-
brane ziarno posłuży do pro-
dukcji pasz. Gospodarz, jako 
jeden z niewielu w gminie No-
wogard, prowadzi hodowlę by-
dła mlecznego. 

Na polach powoli dojrzewają 
inne odmiany roślin ozimych. 

Za kilka dni, gdy tylko pogoda 
na to pozwoli, powinny rozpo-
cząć się zbiory pszenżyta. Póź-
niej owsa, pszenicy. Pod ko-
niec lipca kombajny wyjadą też 
na plantacje roślin oleistych. - 
W tym roku rzepak bardzo ład-
nie dojrzewa. Za wcześnie, by 
prognozować wydajność z hek-
tara. Rośliny wyglądają dobrze, 
choć łodygi mają mniej rozgałę-
zień niż przed rokiem. Za około 
dwa, trzy tygodnie rozpocznie-
my zbiór. Wtedy też wszystko 
się okaże – mówi Piotr Gargu-
liński (kolonia Wierzbięcin), 
który w tym roku obsiał rzepa-
kiem 25 ha. 

Sprzyjające, przynajmniej 
jak na razie, warunki pogo-
dowe sprawią, że rolnicy naj-
prawdopodobniej będą zbierać 
rzepak bez konieczności prze-
prowadzenia zabiegu desykacji 

(chemiczne osuszanie roślin). 
Optymizm producentów 

rolnych podzielają także spe-
cjaliści z Zachodniopomor-
skiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Barzkowicach, 
który ma oddział terenowy  w 
Nowogardzie (przy ul. Wojska 
Polskiego). „Tegoroczne wa-
runki pogodowe sprzyjają we-
getacji i prawidłowemu rozwo-
jowi roślin, chociaż na niektó-
rych plantacjach zaobserwowa-
no niedobory wilgoci. Plantacje 
rzepaków są w fazie od wypeł-
niania łuszczyn do fazy doj-
rzewania. Na początku tygo-
dnia  nieliczni rolnicy rozpoczę-
li tzw. małe żniwa przystępując 
do zbioru jęczmienia ozimego. 
Jednakże na części plantacji nie 
dokończono zbioru ze względu 
na nie w pełni dojrzałe i suche 
ziarno. Czwartkowe (11 lipca 

dop.red.) opady deszczu prze-
rwały prace na polach. Jeżeli 
pogoda w najbliższych dniach 
będzie sprzyjająca kombajny 
wjadą na pola w przyszłym ty-
godniu” – czytamy w krótkiej 
ocenie sytuacji, jaka panuje  na 
polach uprawnych w naszym 
regionie, przygotowaną spe-
cjalnie dla DN przez ZODR. 

Przed rolnikami zatem naj-
większy sprawdzian w tym 
roku. Od tego bowiem w ja-
kiej kondycji są zboża, a tak-
że jaki plon wydadzą rośliny, 
będą zależeć ceny w skupie. W 
tym przypadku jednak ilość i 
jakość nie koniecznie musi iść 

w parze z zyskiem. Analitycy 
zapowiadają w tym roku dobre 
zbiory zbóż na całym świecie, 
a to wpływa na obniżanie cen 
ziarna na giełdach. Jest ono 
już tańsze niż rok i dwa lata 
temu. Według ostatnich noto-
wań ministerstwa rolnictwa, 
pod koniec czerwca br. w po-
równaniu z końcem grudnia 
2012 r. wszystkie zboża pota-
niały. Niektóre gatunki nawet 
o 17 proc. 

O przebiegu tegorocznej 
kampanii zbioru zbóż będzie-
my informować na bieżąco.

Marcin Simiński 

Inauguracja tegorocznych żniw. Plantacja jęczmienia ozimego pod Ostrzycą. Chwila praw-
dy. Dariusz Olejnik rozkłada i ocenia ziarno wysypywane z kosza kombajnu

Nowe stawki za śmieci

Płukanie kieszeni…
Rewolucja śmieciowa trwa. Wprowadzone zmiany budzą szereg za-
strzeżeń i których wielokrotnie pisaliśmy. Dotyczą one zarówno 
przyjętych rozwiązań technicznych jak  wzrostu obciążeń finanso-
wych  mieszkańców. W tym  ostatnim zakresie  otrzymaliśmy bar-
dzo  dużo komentarzy dzisiaj zajmujemy się   sygnałem  od jednego z 
mieszkańców Karska. Trudna sytuacja życiowa i materialna, w jakiej 
znajduje się mężczyzna, może ulec pogorszeniu ze względu na ko-
nieczność uiszczania nowych, znacznie wyższych opłat za tę usługę.

Mężczyzna opisuje swoją sytuację 
następująco: - Mam 63 lata, podobnie 
jak moja żona, jestem emerytem, miesz-
kam na stałe w Karsku. Mam dwoje nie-
pełnosprawnych dzieci, które wymagają 
stałej opieki. To wszystko generuje spore 
koszty utrzymania, a biorąc pod uwagę 
nasze niewielkie dochody, także poważ-
ne obciążenie dla skromnego domowego 
budżetu. 

Uważam, że nowe stawki za wywóz 
śmieci są za wysokie. Wcześniej płaci-
łem 22,50 zł, natomiast obecna wycho-
dzi ok. 50 zł. Z żoną i dziećmi nie produ-
kujemy aż tylu śmieci, żeby przysłowio-
wo kipiało z pojemnika. Nie wyrzucamy 
ani żadnych gałęzi, liści itd. więc dlacze-
go mamy płacić za nierzadko do poło-
wy pusty pojemnik aż 50 złotych mie-
sięcznie? Coś jest nie tak! Jak osoby od-
powiedzialne to wyliczyły, że teraz trze-

ba będzie płacić ponad 100% więcej. Za-
istniała sytuacja dotyka nie tylko moją 
rodzinę. Wielu ludzi, także w mojej wsi, 
jest naprawdę niezadowolonych z nowe-
go cennika. Mógłbym dorobić, ale siły 
fizyczne są już u mnie bardzo ograni-
czone. Lata ciężkiej pracy zrobiły swoje. 
Niestety nie jestem już tak sprawny, jak 
w przeszłości, kiedy pracowałem jako 
spawacz w Przełomie, PBO lub dorabia-
łem na pracy w gospodarstwach.

Przed zmianami symulowano ze ob-
ciążenia  ludności z tytułu usuwania 
śmieci  wzrosną  ale ,że będzie to około 
30 procent  więcej aniżeli w starym sys-
temie .  Okazało się ,że na ogół jest to 
znacznie więcej a bywają przypadki  jak 
powyższy 100-stu  i ponad stuprocen-
towego wzrostu. Coś tu chyba nie gra ?! 

Opr. red 

Niby nic szczególnego,  
a dokucza...
Ostatnio odebraliśmy sygnał od jednej z czytelniczek DN, doty-
czący problemu braku ławek wokół przychodni przy ul Kościuszki. 

Nasza czytelniczka przedstawia pro-
blem następująco: Mieszkam w Nowo-
gardzie. Z racji na wiek i problemy zdro-
wotne zmuszona jestem do dość częstego 
korzystania z usług medycznych w przy-
chodni przy ul. Kościuszki. 

Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie pe-
wien mankament, który od lat daje się 
we znaki wielu pacjentom, zwłaszcza 
starszym i osłabionym różnymi dolegli-
wościami, w postaci braku ławek wokół 
przychodni. Najgorzej jest wtedy, gdy 
wszystkie krzesła na korytarzach są za-
jęte, a w środku panuje duchota, wte-
dy aż się prosi, żeby poczekać na swoją 
kolej na zewnątrz. No i nie ma na czym 
usiąść. Raz widziałam nawet taką sytu-
ację, że pewna starsza kobieta przysiadła 
na schodach. To nie był najlepszy widok.

W związku z tą sprawą udałam się 
pewnego dnia do burmistrza, ale ten po-
wiedział, że teren, na którym znajduje 
się przychodnia, jest prywatny, przez co 
montaż ławek nie leży w gestii gminy. W 
związku z tym burmistrz zalecił mi uda-
nie się z tą sprawą do wspólnoty lekar-
skiej, która jest właścicielem przychodni 
i terenu wokół niej.

Poprosiliśmy o ustosunkowanie się, 
do podniesionej przez naszą czytelnicz-
kę kwestii, dr Dariusza Szarka repre-
zentującego Wspólnotę Lekarską za-
rządzającą terenem wokół Przychodni 
– Rozumiem sytuację tej Pani. Niemniej 
stanowisko w tej sprawie będzie można 
zająć dopiero na posiedzeniu wspólno-
ty właścicieli, które planowane jest po 
wakacjach. Mogę zapewnić, że kwestia 
ewentualnej budowy ławek, która wiąże 
się z ustaleniem kosztów, będzie podję-
ta i przedyskutowana w trakcie tego spo-
tkania. 

(ps)

Miejmy nadzieję, że za jakiś czas w tym miejscu znajdzie 
się kilka ławek
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH  
Z TERENU MIASTA I GMINY NOWOGARD

(W dniu wywozu pojemniki powinny być dostępne dla pracowników ZUK od godz. 7.00) 

Nowogard ulice: Plac Wolności, Luboszan, 5 Marca, 
Warszawska, Zielona, Kowalska, 700 Lecia, Lutyków, 
Osiedlowa, Kościelna, Czarnieckiego, Wyszyńskiego

miesiąc VII/2013 VIII/2013 IX/2013 X/2013 XI/2013 XII/2013

dzień 8,22 5,19 2,16,30 14,28 12,25 9,23

Spółdzielnie Mieszkaniowe oraz Wspólnoty Mieszkaniowe
miesiąc VII/2013 VIII/2013 IX/2013 X/2013 XI/2013 XII/2013

dzień 8,15,22,29 5,12, 
19,26

2,9,16, 
23,30

7,14, 
21,28

4,12, 
18,25

2,9, 
16,23

____________________________________________

Nowogard ulice: Armii Krajowej, Wybickiego, Staszica, 
Norwida, Jodłowa, Dębowa, Lipowa, Świerkowa, Je-
sionowa, Grota-Roweckiego, Roosevelta, Zamkowa, 
Pustać, Brzozowa

miesiąc VII/2013 VIII/2013 IX/2013 X/2013 XI/2013 XII/2013
dzień 9,23 6,20, 3,17 1,15,29 12,26 10,24

Spółdzielnie Mieszkaniowe oraz Wspólnoty Mieszkaniowe
miesiąc VII/2013 VIII/2013 IX/2013 X/2013 XI/2013 XII/2013

dzień 9,16, 
23,30

6,13, 
20,27

3,10, 
17,24

1,8,15, 
22,29

5,12, 
19,26

3,10,19, 
24,31

____________________________________________

Nowogard ulice: Wiejska, Racławicka, Głowackiego, 
Rataja, Kosynierów, Dąbrowskiego, Kościuszki, Mięt-
no (20, 21), Sikorskiego, Wileńska, Okulickiego, Trau-
gutta, Piłsudskiego, Blacharska, Plac Szarych Szere-
gów, Dąbrowszczaków.

miesiąc VII/2013 VIII/2013 IX/2013 X/2013 XI/2013 XII/2013
dzień 10,24 7,21 4,18 2,16,30 13,27 11,24,27

Spółdzielnie Mieszkaniowe oraz Wspólnoty Mieszkaniowe
miesiąc VII/2013 VIII/2013 IX/2013 X/2013 XI/2013 XII/2013

dzień 10,17, 
24,31

7,14, 
21,28

4,11, 
18,25

2,9,16, 
23,30

6,13, 
20,27

4,11, 
18,24,27

____________________________________________

Nowogard ulice: Wojska Polskiego, Promenada, Mon-
te Cassino, Szkolna, Smużyny, Kilińskiego

miesiąc VII/2013 VIII/2013 IX/2013 X/2013 XI/2013 XII/2013
dzień 11,25 8,22 5,19 3,17,31 14,28 12,24

Spółdzielnie Mieszkaniowe oaz Wspólnoty Mieszkaniowe
miesiąc VII/2013 VIII/2013 IX/2013 X/2013 XI/2013 XII/2013

dzień 11,18,25 8,15, 
22,29

5,12, 
19,26

3,10, 
17,24,31

7,14, 
21,28

5,12, 
19,24

____________________________________________

Nowogard ulice: Leśna, Miętno (30-36), Otręby, Zby-
szewice, Gen. Bema

miesiąc VII/2013 VIII/2013 IX/2013 X/2013 XI/2013 XII/2013
dzień 12,26 9,23 6,20, 4,18 15,29 13,27

Spółdzielnie Mieszkaniowe oraz Wspólnoty Mieszkaniowe
miesiąc VII/2013 VIII/2013 IX/2013 X/2013 XI/2013 XII/2013

dzień 12,19, 
26

2, 9,16, 
23,30

6,13, 
20,27

4,11, 
18,25

4,8,15, 
22,29

6,13, 
20,27

Nowogard Ulice: Górna, Bankowa, Dworcowa, Kazi-
mierza Wielkiego, Zaciszna, Żeromskiego, 15 Lutego, 
Asnyka, Radłowo, Sieciechowo, Magazynowa, Wartc-
ka, Młynarska,

miesiąc VII/2013 VIII/2013 IX/2013 X/2013 XI/2013 XII/2013
dzień 15,29 12,26 9,23 7,21 4,18 2,16,30,

Spółdzielnia Mieszkaniowa oraz Wspólnoty Mieszkaniowe
miesiąc VII/2013 VIII/2013 IX/2013 X/2013 XI/2013 XII/2013

dzień 8,15, 
22,29

5,12, 
19,26

2,9,16, 
23,30,

7,14, 
21,28

4,12, 
18,25

2,9,16, 
23,30

____________________________________________

Nowogard ulice: Bohaterów Warszawy, Kulice, Orlik, 
Radosława, Krótka, Łąkowa

miesiąc VII/2013 VIII/2013 IX/2013 X/2013 XI/2013 XII/2013
dzień 16,30, 13,27 10,24 8,22 5,19 3,17,31

Spółdzielnie Mieszkaniowe oraz Wspólnoty Mieszkaniowe
miesiąc VII/2013 VIII/2013 IX/2013 X/2013 XI/2013 XII/2013

dzień 9,16, 
23,30

6,13, 
20,27

3,10, 
17,24

1,8,15, 
22,29

5,12, 
19,26

3,10,17, 
24,31

____________________________________________

Nowogard ulice: Poniatowskiego, Kwietniowa, Ogro-
dowa, Jana Pawła II, Sienkiewicza

miesiąc VII/2013 VIII/2013 IX/2013 X/2013 XI/2013 XII/2013
dzień 17,31 14,28 11,25 9,23 6,20, 4,18

Spółdzielnie Mieszkaniowe oraz Wspólnoty Mieszkaniowe
miesiąc VII/2013 VIII/2013 IX/2013 X/2013 XI/2013 XII/2013

dzień 10,17, 
31

7,14, 
21,28

4,11, 
18,25

2,9,16, 
23,31

6,13, 
20,27

4,11, 
18,25

____________________________________________

Nowogard ulice: Mickiewicza, Reja, Reymonta, Polna, 
Kasprowicza, Nadtorowa, Słowackiego, Cmentarna, 
Kochanowskiego

miesiąc VII/2013 VIII/2013 IX/2013 X/2013 XI/2013 XII/2013
dzień 4,18 1,14,29 12,26 10,24 7,21 5,19

Spółdzielnie Mieszkaniowe oraz Wspólnoty Mieszkaniowe
miesiąc VII/2013 VIII/2013 IX/2013 X/2013 XI/2013 XII/2013

dzień 4,11, 
18,25

1,8, 
14,29

5,12, 
19,26

3,10, 
17,24

7,14, 
21,28

5,12, 
29,26

____________________________________________

Nowogard ulice: Waryńskiego, 3 Maja, Batalionów 
Chłopskich, Pocztowa, Fabryczna, Rzeszowskiego, 
Racibora, Światowida, Gryfitów

miesiąc VII/2013 VIII/2013 IX/2013 X/2013 XI/2013 XII/2013
dzień 5,19 2,16,30, 13,27 11,25 8,22 6,20,

Spółdzielnie Mieszkaniowe oraz Wspólnoty Mieszkaniowe
miesiąc VII/2013 VIII/2013 IX/2013 X/2013 XI/2013 XII/2013

dzień 5,12, 
19,26

2,9, 
16,30

6,13, 
20,27

4,11, 
18,25

4,8,15, 
22,29

6,13, 
20,27

Miejscowość: Miętno (wieś), Lestkowo, Orzechowo, 
Orzesze, Wołowiec, Struga, Szczytniki, Wierzchy, Si-
korki, Drzysław, Zagórze, Zatocze, Glicko

miesiąc VII/2013 VIII/2013 IX/2013 X/2013 XI/2013 XII/2013
dzień 12,26 9,23 6,20, 4,18 15,29 13,27

____________________________________________

Miejscowość: Wojcieszyn, Żabowo, Żabówko, Maszko-
wo, Boguszyce, Konarzewo, Brzozowo

miesiąc VII/2013 VIII/2013 IX/2013 X/2013 XI/2013 XII/2013
dzień 15,29 12,26 9,23 7,21 4,18 2,16,30

____________________________________________

Miejscowość: Jarchlino, Warnkowo, Osowo, Bieniczki, 
Bieńczyce

miesiąc VII/2013 VIII/2013 IX/2013 X/2013 XI/2013 XII/2013
dzień 17,31 14,28 11,25 9,23 6,20, 4,18

____________________________________________

Miejscowość: Wierzbięcin, Sąpolnica, Ostrzyca, Słajsi-
no, Bromierz

miesiąc VII/2013 VIII/2013 IX/2013 X/2013 XI/2013 XII/2013
dzień 10,24 7,21 4,18 2,16 13,27 4,18

____________________________________________

Miejscowość: Dąbrowa, Wierzchęcino, Bochlin, Gra-
bin, Ogary, Błotno, Błotny Młyn, Dobroszyn,Zakło-
dzie, Łęgno, Trzechel, Czermnica, Suchy Las, Płotko-
wo, Olszyca, Ptaszkowo, Miodne

miesiąc VII/2013 VIII/2013 IX/2013 X/2013 XI/2013 XII/2013
dzień 9,23 6,20, 3,17 1,15 12,26 10,24

____________________________________________

Miejscowość: Długołęka, Krasnołęka, Wyszomierz, 
Stare Wyszomierki, Nowe Wyszomierki, Olchowo 
Gardna, Miękkie, Starogoszcz

miesiąc VII/2013 VIII/2013 IX/2013 X/2013 XI/2013 XII/2013
dzień 10,24 7,21 4,18 2,16 13,27 11,24

____________________________________________

Miejscowość: Karsk, Ogorzele, Strzelewo, Świerczewo, 
Sąpole, Kulice

miesiąc VII/2013 VIII/2013 IX/2013 X/2013 XI/2013 XII/2013
dzień 11,25 8,22 5,19 3,17 14,28 12,27

____________________________________________

Dotyczy osób, wspólnot, spółdzielni, które zadeklarowały se-
gregację
ODPADY BIODEGRADOWALNE
Budynki wielorodzinne: w każdy poniedziałek
Budynki jednorodzinne: co drugi i czwarty poniedziałek
TWORZYWA SZTUCZNE, METAL, OPAKOWANIA WIELOMATE-
RIAŁOWE
Budynki wielorodzinne: drugi i czwarty wtorek miesiąca
Budynki jednorodzinne: trzeci wtorek miesiąca
PAPIER I TEKTURA
Budynki wielorodzinne: druga i czwarta środa miesiąca
Budynki jednorodzinne: trzecia środa miesiąca
SZKŁO
Budynki wielorodzinne: drugi i czwarty czwartek miesiąca
Budynki jednorodzinne: czwarty czwartek miesiąca

Ważne !

Kiedy odbiorą Twoje śmieci ?
Publikujemy poniżej otrzymany z ZBK Nowogard rozpisany do końca roku harmonogram odbioru śmieci z poszczególnych części miasta i gminy Nowogard. Re-
jony określone ulicami i miejscowościami podzielone są na budynki indywidualne i znajdujące się w obrębie danych ulic,  budynki spółdzielni i wspólnot miesz-
kaniowych. Odrębny harmonogram zamieszczony na końcu dotyczy osób, wspólnot i spółdzielni, które zadeklarowały segregację śmieci. Zgodnie z informacją, 
którą otrzymaliśmy z ZBK osoby, które nie deklarowały segregacji mogą jednak dostarczać posegregowane śmieci do pojemników, które umieszczone są w kilku 
punktach miasta i przeznaczone na określony rodzaj odpadów. Wykaz aktualnych lokalizacji tych pojemników podamy w następnych numerach DN. 
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Informacje Parafialne
Vox    Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:

Słowa Ewangelii według Świę-
tego Łukasza (Łk 10,25-37) Mi-
łość bliźniego. Miłosierny Sa-
marytanin

Powstał jakiś uczony w Prawie i 
wystawiając Go na próbę, zapytał: 
Nauczycielu, co mam czynić, aby 
osiągnąć życie wieczne? Jezus mu 
odpowiedział: Co jest napisane w 
Prawie? Jak czytasz? On rzekł: Bę-
dziesz miłował Pana, Boga swego, 
całym swoim sercem, całą swo-
ją duszą, całą swoją mocą i całym 
swoim umysłem; a swego bliźnie-
go jak siebie samego. Jezus rzekł 
do niego: Dobrześ odpowiedział. 
To czyń, a będziesz żył. Lecz on, 
chcąc się usprawiedliwić, zapytał 
Jezusa: A kto jest moim bliźnim? 
Jezus nawiązując do tego, rzekł: 
Pewien człowiek schodził z Jero-
zolimy do Jerycha i wpadł w ręce 
zbójców. Ci nie tylko że go ob-
darli, lecz jeszcze rany mu zada-
li i zostawiwszy na pół umarłego, 
odeszli. Przypadkiem przechodził 
tą drogą pewien kapłan; zobaczył 
go i minął. Tak samo lewita, gdy 
przyszedł na to miejsce i zobaczył 
go, minął. Pewien zaś Samaryta-
nin, będąc w podróży, przecho-
dził również obok niego. Gdy go 
zobaczył, wzruszył się głęboko: 
podszedł do niego i opatrzył mu 
rany, zalewając je oliwą i winem; 
potem wsadził go na swoje bydlę, 
zawiózł do gospody i pielęgno-
wał go. Następnego zaś dnia wy-
jął dwa denary, dał gospodarzo-
wi i rzekł: Miej o nim staranie, a 
jeśli co więcej wydasz, ja oddam 
tobie, gdy będę wracał. Któryż 
z tych trzech okazał się, według 
twego zdania, bliźnim tego, któ-
ry wpadł w ręce zbójców? On od-
powiedział: Ten, który mu okazał 
miłosierdzie. Jezus mu rzekł: Idź, 
i ty czyń podobnie!

To czyń, a będziesz żył
Przypowieści, to miła dla ucha 

forma nauczania, która dociera 
do każdego. Tym bardziej, że Je-
zus ukazuje obrazy wzięte wprost 
z normalnego życia. Są bardzo ja-
sne i zrozumiałe. Znaczenie przy-
powieści to już inna sprawa. Cza-
sem zawarta w nich nauka potrze-
buje pewnego wyjaśnienia. Ten 
obraz o Samarytaninie wydaje się 
być klarowny i bez żadnych ukry-
tych znaczeń. I zapewne taki jest. 
Do tego poprzedza go rozmowa 
Jezusa z uczonym w Prawie. 

Zazwyczaj takie rozmowy mia-
ły w sobie dużo napięcia. Tu ono 
też się pojawia na początku, gdy 
mowa jest o wystawianiu Jezusa 
na próbę. Ale dalej toczy się ła-
godnie. Chociaż Jezus odpowia-
da pytaniem na pytanie, to uczo-
ny grzecznie podejmuje rozmowę, 
udzielając właściwej odpowiedzi. 
Za to słyszy słowa pochwały. 

Ale, jak to w życiu bywa, nie 
może być tak pięknie, jak by się 
chciało. W uczonym jest wie-
le wątpliwości, bo kontynuuje 
rozmowę zadając kolejne pyta-
nie. Chce się usprawiedliwić, że 
być może nie wszystkich ludzi 
traktuje tak samo dobrze. Jezus 
zdaje sobie sprawę z tych rozte-
rek, a właściwie to chyba dobrze 
je zna, bo przedstawia uczone-
mu obraz, który doskonale po-
winien te wszystkie wątpliwości 
rozwiać.

Zazwyczaj czytamy przypowie-
ści w sposób podobny do oglą-
dania obrazu. Patrzymy na jakiś 
obraz, podoba nam się. Nawet 
chwilkę podyskutujemy z kimś na 
temat tego obrazu. Potem odcho-
dzimy, obraz znika nam z pola wi-
dzenia. Może kierujemy wzrok na 
następny albo zajmujemy się in-
nym sprawami. Może nawet przy-
pomni się nam później, że jakiś 
ładny obraz oglądaliśmy tak nie-
dawno. Ale to i tak nie musi mieć 
większego znaczenia dla naszego 
życia.

Z „oglądaniem” przypowieści 
powinno być inaczej. Przecież to 
obraz dynamiczny, w którym za-
wsze coś się dzieje. A my mamy 
szansę znaleźć się w samym środ-
ku tych wydarzeń i to w sposób 
zupełnie bezpieczny. To dobrze, 
bo w niektórych przypowieściach 

pojawia się czasem wielkie wręcz 
niebezpieczeństwo.

Pewien Samarytanin był w po-
dróży. Znalazł się na drodze pro-
wadzącej z Jerozolimy do Jerycha. 
Jest to nietypowa droga. Nie jest 
to trasa szybkiego ruchu, ani sze-
roka, ani płaska. Oba miasta poło-
żone są na różnych wysokościach, 
a ta różnica to czterysta metrów. 
Dlatego siłą rzeczy droga staje się 
niebezpieczna, czasem tak jak w 
górach. To z kolei sprzyja sytu-
acjom, w których ktoś na kogoś 
może napaść, a takich sytuacji w 
tamtych czasach było bardzo wie-
le. 

Daleko od domu, w kraju, gdzie 
wszyscy traktowali cię jak wro-
ga, na bardzo niebezpiecznej dro-
dze trudno o dobry nastrój. Jedy-
na myśl, jaka rodzi się w głowie, 
to jak najszybciej oddalić się i 
mieć to z głowy. Ale życie przyno-
si różne niespodziewane sytuacje. 
A może nie tyle niespodziewane, 
co takie, które akurat nie pasują 
do naszych planów. Bardzo czy-
telnie ukazał to Jezus umieszcza-
jąc w swoim opowiadaniu lewitę i 
kapłana. Czytelne to jest tym bar-
dziej, że przecież po takich oso-
bach można by i powinno spo-
dziewać się tego, że pomogą czło-
wiekowi, któremu grozi śmierć. 

Ciekawe jak czuł się uczony, gdy 
słuchał tej przypowieści. Ten kon-
trast, jaki widać naprawdę gołym 
okiem, między kapłanem i lewitą 
a Samarytaninem, musiał dosłow-
nie „zwalić z nóg”. Różnicę tą do-
datkowo pogłębia szczodrość mi-
łosiernego człowieka. Dzieli się 
nie tylko swoim czasem, zapo-
minając niejako o niebezpieczeń-
stwach i trudach podróży. Dzie-
li się z potrzebującym wszystkim, 
co ma, zapewniając dodatkową 
opiekę. Czuje się odpowiedzial-
ny za człowieka, któremu pomógł, 
chcąc doprowadzić całą sprawę do 
szczęśliwego końca. 

   Dobrze, że Jezus, w tak pięk-
nym obrazie zawarł to przykaza-
nie o miłości bliźniego. Dobrze, 
bo ta miłość zaczyna się dopiero 
wtedy, gdy dla kogoś innego chcę 
większego dobra niż dla siebie. 
Tak, to jest dopiero początek.

Ks. Grzegorz Podlaski

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Józef Pawełczyk, lat: 77, zmarł: 10.07.2013r, pogrzeb odbędzie 

się: 13.07.2013r, o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Marian Zapała, lat: 68, zmarł: 10.07.2013r, pogrzeb odbędzie 

się: 13.07.2013r, o godz. 15:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

Lato z Muzami 2013

Z aparatem na warsztatach

Zaproszenie
Zarząd Emerytów i Rencistów przy Zakładzie Karnym w No-

wogardzie zaprasza wszystkich uprawnionych w dniu 20.07.2013 
o godz. 14:30 na plac przy Domu Kultury, skąd autokarem nastą-
pi wyjazd do Płot. Zapewnione wyżywienie i napoje odpłatność 
5 zł. od osoby. Powrót ok. godz. 21. Proszę o zgłaszanie się do Za-
rządu pod numerem 697 370 437 lub 607286217

Przewodniczący Jerzy Tębłowski

Węgorza 
Zapraszamy na zawody rekreacyjno – sportowe w 
dniu 14 lipca 2013 r. (niedziela) o godz.10:00

Wakacyjne zawody rekreacyjno-sportowe odbędą się w miej-
scowości Węgorza, dnia 14 lipca 2013 (niedziela), start godzina 
– 10:00. Dla uczestników zaplanowano szereg atrakcji, a w nich 
m.in. konkurencje: rekreacyjno-sportowe; otwarty turniej piłki 
nożnej i piłki siatkowej; konkurencje siłowe „dla chuderlaków”; 
II bieg pamięci Władka oraz gry i zabawy dla najmłodszych. 

Placem boju będzie boisko sportowe w Węgorzach. 
Organizatorem zawodów jest Urząd Gminy Osina, rada sołec-

ka Węgorza i LZS Węgorza.
Wszystkich serdecznie zapraszamy !!!

Organizatorzy

Sprostowanie:
W ubiegłym numerze DN (wtorek, 9 lipca) w tekście pt. „Kolo-

ryt Nowogardu” nastąpiła pomyłka; zamiast Bogdan Bombolew-
ski napisałem Bogdan Kąkolewski. Przepraszam.      (ps)
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Lato z Muzami 2013, warsztaty artystyczne

W tym roku także instrumenty
Tegoroczna edycja warsztatów artystycznych, które odbywają się w ramach 
nowogardzkiego Lata z Muzami, została ubogacona o kolejny element – instru-
menty.

Warsztaty instrumentalne są 
nowością, niemniej ich prowa-
dzenie wzięli w swoje ręce mu-
zycy, którzy mają już spore do-
świadczenie i sukcesy w swo-
im zawodzie. Należy do nich 
m.in., pochodzący z Pyrzyc, 
pianista, muzyk sesyjny i aran-

żer, Tomasz Lewandowski,. W 
swoim dorobku ma np. współ-
pracę z zespołem Republika 
przy okazji koncertów poświę-
conych pamięci, zmarłego w 
2001 roku lidera tej formacji, 
Grzegorza Ciechowskiego. Na 
jednej scenie miał okazję wy-
stępować również z Krzyszto-
fem Kiljańskim, Eweliną Flin-

tą, Tymonem Tymańskim i in-
nymi znanymi muzykami. Ar-
tysta stale współpracuje z NDK 
w charakterze instruktora.

- Jestem bardzo zadowolo-
ny z możliwości przeprowa-
dzenia warsztatów instrumen-
talnych. Grupa instrumental-

no-wokalna liczy 40 osób. W 
wieku od 10 do 26 lat. Warto 
odnotować, że uczestnicy po-
chodzą nie tylko z Nowogar-
du, ale również ze Szczecina, 
Pyrzyc i Gryfina. To pokazu-
je, że warsztaty cieszą się dużą 
popularnością i zdobywają so-
bie renomę ze względu na pro-
fesjonalizm, jaki im towarzy-

szy. Kładziemy przede wszyst-
kim nacisk na to, aby przy-
zwyczajać się i ćwiczyć specy-
fikę zespołowego występowa-
nia na żywo. Chcemy trakto-
wać 12-nasto, 13-nasto letnich 
uczestników tych warsztatów, 
jak profesjonalnych twórców. 

Najbardziej zaskakują właśnie 
ci najmłodsi, gdyż wykazują 
pewność swoich umiejętności. 
Są pracowici. Kilka dni temu 
rozpoczęliśmy granie w zespo-
łach. Niektórzy z uczestników 
zagrali w taki sposób po raz 
pierwszy w życiu, inni nato-
miast już po raz setny i więcej. 
To jest fantastyczna sprawa, 

FESTIWAL FILMU-MUZYKI-MALARSTWA „LATO Z MUZAMI” - 12-14.07 2013 Nowogard
12.07.2013 PIĄTEK
11:00 Filmowe poranki dla dzieci  „Krudowie” (NDK)
13:00 Animacje, animacje… 
 Animation Across Borders, organizator 
 Ogólnopolskiego Festiwalu Polskiej 
 Animacji O!PLA, prezentuje: „ Animowane 
 podróże po oceanie dźwięków” / zbiór  polskich 
 filmów krótkometrażowych (NDK)
14:30 Hit... niejedno ma imię!    „Wielki Gatsby” (NDK)
17:00 Koncert CRESCENDO (scena plenerowa)
18:00 Inauguracja Festiwalu (NDK)
- otwarcie wystawy
- powitanie gości Festiwalu
- projekcja filmu „Piąta pora roku” i spotkanie 
z Jerzym Domaradzkim 
- odsłonięcie tablicy upamiętniającej wizytę 
Jerzego Domaradzkiego w Nowogardzie
20:00 Oficjalne otwarcie Festiwalu (scena plenerowa)
 Wręczenie Jerzemu Domaradzkiemu 
 statuetki Lauru Cisowego 
21:00 Koncert - AQuartet / kwartet smyczkowy, 
 konferansjer: Witold Pełka (scena plenerowa)
22:00 Koncert  ALEPAK (scena plenerowa)
23:00 Polska klasyka jak nowa  „Rejs” 
 / film po rekonstrukcji cyfrowej (scena plenerowa)
00:30 Fantastycznie odrażające i śmieszne
           Najgorsze filmy świata (Małe Kino - sala nr 4)

13.07.2013 SOBOTA 
11:00 Filmowe poranki dla dzieci 
          „Jack pogromca olbrzymów” (NDK)
13:00 Animacje, animacje… 
          Animation Across Borders, organizator Ogólnopolskiego 
 Festiwalu Polskiej Animacji O!PLA, prezentuje: 
 „Animowany teatr wyobraźni” / zbiór polskich filmów 
 krótkometrażowych (NDK)
14:00 The Best of... Polska 
 „Dziewczyna z szafy i spotkanie” z gościem Festiwalu 
 Wojciechem Mecwaldowskim (NDK)
16:00 Wakacyjna Akademia Cyrkowa w Nowogardzie 
 / program dla dzieci (Plac Wolności)
17:00 Koncert
 „Stąd jesteśmy, tacy jesteśmy” w wykonaniu 
 ESTRADY DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY z NDK 
 (scena plenerowa)
18:00 The Best of... Polska 
 „Jesteś Bogiem” i spotkanie z gościem Festiwalu 
 Leszkiem Dawidem (NDK)
21:00 Koncert
 ŁONA & WEBBER (scena plenerowa)
22:00 Kabaret 
 KAŁASZNIKOF (scena plenerowa)
23:00 Polska klasyka jak nowa 
          „Miś” / film po rekonstrukcji cyfrowej (scena plenerowa)
00:30 Fantastycznie odrażające i śmieszne
 Najgorsze filmy świata (Małe Kino - sala nr 4)

14.07.2013 NIEDZIELA 
11:00 Filmowe poranki dla dzieci 
 „Tajemnica Zielonego Królestwa” (NDK)
13:00 Hit... niejedno ma imię! 
   „Człowiek ze stali” (NDK)
16:00 Hit... niejedno ma imię! 
 Oszukane i spotkanie z gościem Festiwalu 
 Ewą Skibińską (NDK)
16:00 Pirackie przygody /program dla dzieci (Plac Wolności)
19:00 Koncert
 BOSSA NA BOCA (scena plenerowa)
20:00 Oficjalne zamknięcie Festiwalu (scena plenerowa)
 - otwarcie wystawy poplenerowej i powarsztatowej
 - oficjalne zakończenie Festiwalu „Lato z Muzami”, 
         Nowogardzkich Spotkań Artystycznych Nowogard 2013 
 i pleneru malarskiego projekty powarsztatowe 
 z udziałem Grażyny Łobaszewskiej
23:00 Polska klasyka jak nowa Seksmisja / film 
  po rekonstrukcji cyfrowej (scena plenerowa)
00:30 Fantastycznie odrażające i śmieszne
 Najgorsze filmy świata (Małe Kino - sala nr 4)

LATO w Zakładzie Karnym - 14.07.13 godz. 13.00
„Idiota” w wykonaniu Teatru Baraban; koncert zespołu 

„Pod Prąd”
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie. Go-

dziny seansów plenerowych podane są w przybliżeniu

Tomasz Lewandowski

Warsztatowicze ćwiczą pod okiem Kuby Fiszera (pierwszy z lewej), perkusisty z wieloletnim doświadczeniem scenicznym i studyjnym. Wystę-
pował m.in.:  na festiwalach Rawa Blues i Opole

gdy widzi się jak wszyscy się 
uczą i robią znaczne postępy. 
Wspólnej gry muzyków, sta-
nowiącej akompaniament dla 
śpiewającego, nie zastąpi ża-
den podkład. Tego typu warsz-
taty są bardzo udoskonalające 
- wyjaśnia Tomasz Lewandow-
ski.

W niedzielę 14 lipca na za-
kończenie festiwalu grupa in-
strumentalno - wokalna da fi-
nałowy koncert. Będzie to nie 
tylko występ młodych, stawia-
jących pierwsze sceniczne kro-
ki warsztatowiczów, ale rów-
nież znających już dobrze uro-
ki występowania przed szero-
ką publicznością artystów, ze 
znaną piosenkarką, Grażyną 
Łobaszewską na czele, która w 
tym roku została zaproszona 
przez organizatorów do pro-
wadzenia warsztatów wokal-
nych. Mówi Tomasz Lewan-
dowski - Koncert będzie wy-
glądał w taki sposób, że na po-

czątku uczestnicy warsztatów 
zaprezentują utwory, nad któ-
rymi teraz pracujemy. To jest 
dla nich ważna sprawa dlatego, 
że zagrają swój pierwszy pro-
fesjonalny koncert. Od strony 
wokalnej występ przygotowu-
je Edyta Baryliszyn–Turow-
ska. Następnie zagrają wykła-
dowcy, czyli instruktorzy pro-
wadzący warsztaty. Natomiast 
zwieńczeniem całości będzie 
występ wykładowców z panią 
Grażyną Łobaszewską. - mówi 
Tomasz Lewandowski.

Podczas koncertu finałowe-
go warsztatowicze zaprezentu-
ją nam takie utwory jak: „Use 
somebody” Prince of Leon, 
„Smooth Criminal” Michaela 
Jacksona, „Good Morning He-
artache” Billie Holiday czy „It's 
gonna be a lovely day” - pio-
senka utrzymana w klimacie 
Gospel.

(ps)
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Zapraszamy 
do Placówki w Nowogardzie
ul. Warszawska 14, tel. 91 391 03 78  pn.-pt. 9:00-17:30, sob. 10.00-13.00

 

Sprzedam nowe, własnościowe, 
2 pokojowe mieszkanie o pow. 58 m2 
w Nowogardzie na ulicy Racibora I 4

KONTAKT:                PIB „PRO-BUD s.c.
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14
tel.: 91 39 25552; 783 570 056    www: probud-nowogard.pl

NOWOGARD
ul. Zielona 1

tel. +48 91 392 02 21

Spacerkiem po hotelu
panorama 3D

www.nowogard-hotel.pl

Rosół z makaronem własnego wyrobu
DANIA MIĘSNE DO WYBORU
- karkówka w sosie
- de voille
- kotlet schabowy
- kotlet drobiowy
- pierś drobiowa z grila
- kieszonka schabowa
- roladka drobiowa w sobie

DODATKI
- ziemniaki
- zestaw surówek
- kompot
- ciasto
- kawa lub herbata

CENA CAŁKOWITA ZESTAWU 25 zł
lub zestaw według indywidualnego zamówienia

PROPOZYCJA DAŃ OKOLICZNOŚCIOWYCH

U nas marki najlepszych jakości  producentów rowerów

PROMOCJA !!!

www.bicykl.eu gwarantujemy 
serwis

Nowogard, ul. Młynarska 7
tel. 91 392 67 30

zapraszamy od 9.00 - 17.00

Nowogard, ul. 3 Maja 12
tel. 91 392 70 64

zapraszamy od 10.00 - 18.00

 1399 zł       

950 zł

Kross City 28-7b, rama alu

 1099 zł       

769 zł

Kross Grand ORBE 
rama alu, 28, 26 
3 biegi nexsus

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07
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Nasi przedsiębiorcy: Joanna Sobczyk – Sklep ZOO 

Życzy sobie pani pieska czy kotka? A może chomika? 
Często jest to dylemat osób, które chcą kupić zwierzę dla siebie, czy w prezencie. Założenie sklepu z artykułami dla zwierząt, to bardzo 
dobry pomysł na biznes w branży, która tak naprawdę nadal się rozwija i daje szanse na stały dochód. Przykładem takiego sklepu jest 
„Małe ZOO” w Nowogardzie, którego właścicielką i zarazem wielką miłośniczką zwierząt jest pani Joanna Sobczyk, z którą rozmawia-
my w ramach cyklu „Nasi przedsiębiorcy”, prezentowanego na łamach DN.

Dziennik Nowogardzki: Nim 
przejdziemy do rozmowy na te-
mat pani działalności, zapytam 
na wstępie, co ma zrobić właści-
ciel psa, kota czy innego zwie-
rzęcia, gdy ma w planach wy-
jazd na urlop poza Nowogard? 

Joanna Sobczyk właścicielka 
sklepu „Małe ZOO”– Od razu 
chciałabym powiedzieć, że na 
pewno nie pozbywać się go w ża-
den niegodny postępowania czło-
wieka sposób, np. poprzez porzu-
cenie w lesie czy przywiązanie do 
drzewa, ponieważ jest to nieludz-
kie i niehumanitarne. Zwierzęta; 
zarówno psy, jak i koty są żywy-
mi istotami, które czują, tęsknią i 
naprawdę czekają, gdy nas długo 
nie ma w domu. Zdaje się, że naj-
lepszym rozwiązaniem w takiej 
sytuacji byłby hotel dla zwierząt, 
i właśnie to też oferujemy w na-
szym sklepie. Hotel znajduje się 
w miejscowości Truskolas. Kolej-
nym rozwiązaniem może być po-
moc sąsiada lub rodziny. Trzeba 
jedynie poinstruować osoby, któ-
re zechcą się zaopiekować naszym 
pupilem, co on może jeść oraz w 
jakich ilościach i godzinach. Rze-
czą bardzo ważną, zwłaszcza o 
tej porze roku, czyli w czasie let-
nich upałów, jest zapewnienie 
zwierzęciu wody, która powinna 
zawsze być świeża. Muszę rów-
nież wspomnieć o tym, że coraz 
częściej pojawiają się ośrodki wy-
poczynkowe, które w swojej ofer-
cie proponują również zabranie 
ze sobą na wczasy swojego pupi-
la. Dlatego czytajmy oferty ośrod-
ków, bo może będziemy mogli wy-
brać się ze swoim zwierzakiem. 

Wróćmy do sklepu proszę 
powiedzieć, czym się pani tutaj 
trudni, i co można w pani skle-
pie kupić? 

Taką działalność prowadzę od 
niespełna 10 lat. Pierwszy sklep z 
tego typu asortymentem otworzy-
łam na naszym rynku, ale z racji 
małej powierzchni i niedogodnych 
godzin otwarcia nie było możli-
wości na rozwój. Dlatego później 
były inne miejsca, aż znalazłam 
się tu na ul. Bankowej, niestety z 
przykrością muszę stwierdzić, że 
czeka nas kolejna przeprowadzka 
i w październiku przenosimy się, 
na szczęście tylko na drugą stro-
nę ulicy, w miejsce sklepu mięsne-
go na ulicy 700 Lecia. Mój sklep 
w ofercie sprzedaży posiada: gry-
zonie tj. świnki morskie i chomi-
ki, które zresztą niedawno się uro-
dziły oraz małe króliki z kartami 
rodowodowymi, co oznacza, że 
są one z bardzo dobrych hodow-
li, zdrowe i szczepione. Cały asor-
tyment, który posiadam w ofercie 
sprzedaży, czyli wyposażenie, wi-
taminy, pokarmy, suplementy die-
ty, zabawki, piasek, żwirek, pod-
ściółki, służą temu, żeby zwie-
rzątka miały się dobrze u swo-
ich właścicieli. Staramy się mieć 
wszystko w tej branży co jest do-
stępne w tej chwili dla udomowio-
nych zwierząt. Wybór jest bardzo 
duży, ponieważ posiadamy ponad 
200 pozycji towarowych. Dzien-
nie odwiedza nas około 30 klien-
tów, którzy najczęściej kupują 
karmę dla zwierząt.

Zdajemy sobie sprawę z tego, 
że sprezentowanie zwierzątka, 
to bardzo miły gest, w szczegól-

ności dla dzieci. Jednak, jak to 
uzmysłowić dziecku, że taki za-
kup to również odpowiedzial-
ność wobec naszego pupilka? 

By zakup był trafny, to naj-
pierw rozmawiam z klientem i 
staram się poznać jego oczekiwa-
nia. Bywa tak, że do sklepu przy-
chodzą dość małe dzieci z rodzi-
cami i chcą kupić jakieś zwierząt-
ko. Wówczas zdecydowanie do-
radzam królika, bo jest to zwie-
rzątko dużo większe niż chomik 
i daje większe uczucie przyjem-
ności i zabawy, ponieważ można 
go przytulić, pogłaskać. Niestety 
chomika już nie zawsze, bo jest 
po prostu mały i bardzo szyb-
ki, no i może nam zwyczajnie 
gdzieś uciec lub nas ugryźć. Dla-
tego zdecydowanie w takiej sytu-
acji polecam zwierzątka większe. 
Sklep nie prowadzi akwarystyki. 
Dlatego jeżeli ktoś pyta o rybki, 
to polecam odwiedziny w innym 
sklepie zoo, który również jest w 
Nowogardzie.

Czasami można odnieść wra-
żenie, że obecność zwierzątka 
w życiu człowieka wyzwala w 
nim siły witalne i buduje dobre 
emocje, co później ma przeło-
żenie na lepszy nastrój. Proszę 
powiedzieć, skąd u pani takie 
zainteresowanie zwierzętami i 
miłość do nich? 

To, że kocham zwierzęta, jest 
ogromną zasługą moich rodzi-
ców, którzy z wykształcenia są 
weterynarzami, więc siłą rze-
czy od dziecka miałam kontakt 
ze zwierzętami. W dzieciństwie 
często zdarzało mi się, że zano-
siłam je do domu i opiekowałam 
się nimi.

Nie mogę nie wspomnieć o 
pożywieniu, ponieważ rynek 
prześciga się w ofertach, a wy-
bór właściciel chyba ma trudny. 
Proszę więc powiedzieć, jaką 
należy wybrać karmę dla swoje-
go pupila? 

Dobra karma jest po prostu 
dużo droższa. Kupując karmę na-
leży zwrócić uwagę na to, co jest w 
niej zawarte i jakie są jej właści-
wości odżywcze. Zasada jest bar-
dzo prosta, im więcej jest składni-
ków w danej karmie, tym jest ona 
lepsza. Kupując karmę droższą, 
niekoniecznie za nią przepłaca-
my, gdyż jest ona zwyczajnie lep-
sza od tej tańszej, ponieważ ma 
w sobie o wiele mniej składników 

odżywczych. Bilans jest więc w 
zasadzie taki, że np., by nasz pies 
mógł się najeść, karmy droższej 
sypiemy mniej, a tańszej zdecy-
dowanie więcej. Co do karm z su-
permarketów, to wydaje mi się, że 
ta karma jest zdecydowanie gor-
sza, a potwierdzeniem tej opinii 
są doświadczenia samych  klien-
tów, którzy przeprowadzają testy 
na swoich pupilach. Sypią im kar-
mę z marketu i ze sklepu firmowe-
go i stwierdzają, że wybierają one 
zdecydowanie jedzonko ze sklepu. 

Podczas mojej wizyty stwier-
dzam, że naprawdę przyszło tu 
dość sporo klientów, tych doro-
słych i tych najmniejszych, cho-
ciaż sklep jest niewielki. 

Przekrój klientów jest napraw-
dę zróżnicowany, bo przychodzą 
tu zarówno dorośli, jak i dzieci, 
ale również osoby starsze. Nato-
miast sklep przeżywa wzmożony 
ruch wówczas, gdy ludzie otrzy-
mują wypłatę, rentę czy emery-
turę.

Zwierzę, jako pomysł na pre-
zent nie zawsze musi się spo-
tkać z entuzjastycznym odbio-
rem ze strony obdarowanego. 
Dlatego co zrobić, gdy już nie-
chciany prezent dostaniemy?

Zacznę od tego, że taki zakup 
musi być bardzo mocno przemy-
ślany. A zwierzę powinno być do-
brane do charakteru - naszego czy 
osoby obdarowanej. Co jakiś czas 
do sklepu przychodzą ludzie, któ-
rzy chcą oddać zakupione zwie-
rzę. W takich sytuacjach dość czę-
sto je przygarniam, np. ostatnio 
była to świnka morska. Niestety, 
zwierzę nie jest towarem jak każ-
dy inny, dlatego bardzo zalecam 
rozwagę, gdy zdecydujemy się na 
jego zakup. One czują, chcą być 
dostrzegane i są bardzo wrażli-
we na wszelkie zmiany, a w szcze-
gólności te niekorzystne dla nich. 
Dlatego, może więc lepiej komuś, 
kto pragnąłby mieć psa, kota, kró-
lika czy jakieś inne np. egzotycz-
ne zwierzę, najpierw kupić książ-
kę dotyczącą tego zwierzęcia. Do-
piero, gdy obdarowany dowie się 
więcej o interesującym go zwie-
rzęciu i upewni się, czy na pew-
no chce je mieć, wówczas moż-
na w pełni odpowiedzialnie ta-
kie zwierzę mu sprezentować. 
Na koniec chciałabym dodać, iż 
90% zakupów tego typu prezen-
tów dla dzieci, kończy się dodat-

kowym obowiązkiem, ale nie dla 
dzieci, lecz dla nas rodziców. Taki 
słomiany zapał dziecka, czasami 
może przysporzyć rodzicom wiele 
kłopotów. Apeluję więc do wszyst-
kich, kupujmy zwierzęta z głową; 
gdy ich już nie chcemy, nie wy-
puszczajmy ich na wolność, bo w 
ten sposób robimy im ogromną 
krzywdę. Chomik, świnka morska 
czy mały królik nie poradzą sobie 
w naturalnych warunkach.

Kolejnym zagadnieniem, 
które jest bardzo istotne w tej 
branży, są działania mające na 
celu zmniejszenie populacji 
bezdomnych psów czy kotów. 
Jest to problem nie tylko w na-
szym mieście, ale i w całym kra-
ju ? 

To jest bardzo poważny pro-
blem, który powinien zaintereso-
wać szczególnie władze również 
naszego miasta. Ponieważ po-
pulacja zwierząt bardzo rośnie. 
Taka niekontrolowana popula-
cja jest dość uciążliwa. Dlatego 
apeluję o to, by zapobiegać temu 
i zwyczajnie sterylizować tak psy 
jak i koty. Bo co później robić z 
taką dużą ilością narodzonych 
kotków, piesków czy królików? A 
wiem, że jest „nadmiar tych zwie-
rząt. Dlatego uważam, że trzeba 
umiejętnie te procesy regulować. 
Mój sklep współpracuje z wolon-
tariuszką, która pracuje w schro-
nisku dla zwierząt w Sosnowi-
cach, ona często apeluje do ludzi 
o adopcję piesków, czy kotków. W 
tej chwili w schronisku jest bardzo 
dużo tych zwierząt, czekają one 
czasami bardzo długo na adopcję 
i swoich przyjaciół. 

Kończąc zapytam, gdy ma 
pani czas wolny, to co pani 
wówczas robi? 

Tak jak moi przedmówcy, nie 
mam go za wiele. W sklepie je-
stem codziennie, nawet w niedzie-
lę, gdyż muszę napoić i nakarmić 
zwierzątka, które tutaj są. Dlate-
go wszystko się „kręci” wokół mo-
jej działalności, w której pomaga 
mi mój małżonek, czasami star-
szy syn i mały synek Borys. W na-
szym sklepie panuje rodzinna at-
mosfera, bo ja znam swoich klien-
tów, a oni znają mnie. Prywatnie 
mam również zwierzęta tj. psa, 
kota, świnkę morską i jaszczurkę, 
którą hoduje starszy syn. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy

Joanna Sobczyk
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70. rocznica Zbrodni Wołyńskiej

Jeśli o nich zapomnę...
Na placu przed kościołem pw. św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie stoi od dwóch lat głaz –pomnik poświęcony pamięci ofiar rze-
zi wołyńskiej. W tym roku obchodzimy 70 rocznicę zdarzeń, które w historii zwane są   rzezią  wołyńską, trwającą  w swojej najostrzej-
szej fazie prawie rok od wiosny 1943, a 11 lipca to rocznica dnia 11 lipca 1943 roku,  szczególnego apogeum tej zbrodni  tzw., krwawej 
niedzieli. Wołyń to szczególnie uświęcony  niewinną krwią Polaków obszar kresów wschodnich  ziem przedwojennej Rzeczypospolitej 
ciągnących się od Lwowa do Wilna.

 Jak to się mogło zdarzyć...
Jak to się mogło zdarzyć, że 

w ciągu kilkunastu miesięcy 
1943-1944 doszło zwłaszcza 
na Wołyniu, ale także w mniej-
szej skali  i  na innych  obsza-
rach wschodnich ziem okupo-
wanej przez Niemców, a potem 
zajmowanej przez Sowietów 
Rzeczpospolitej do zbrodni, 
których okrucieństwo  poraża-
ło nawet w czasach, gdy wokół 
było tyle cierpień i zła wynika-
jącego z trwającej wojny? Od-
powiedzi zadawalającej na to 
pytanie trudno znaleźć, zwłasz-
cza takiej na którą zgodzą się 
i Polacy i Ukraińcy. Ci ostatni 
bowiem  jakże często wpisu-
ją wołyńskie działania UPA w 
proces realizacji dążeń ukra-
ińskich do uzyskania własnej 
państwowości  i nie chcą ich 
widzieć w kategoriach okrut-
nej czystki etnicznej i realizacji 
polityki eksterminacyjnej god-
nej hitlerowskich metod. Oto 
co pisze jeden z naszych histo-
ryków.

Tej taktyki masowych mordów 
Ukraińcy nauczyli się od Niem-
ców. To dlatego czystki etniczne 
UPA zaskakiwały swą skutecz-
nością i dlatego wołyńscy Polacy 
w 1943 r. byli niemal tak samo 
bezradni jak Żydzi na Wołyniu 
w 1942 r. Kampania przeciwko 
Polakom zaczęła się na Woły-
niu, a nie w Galicji, prawdopo-
dobnie właśnie dlatego, że tu-
taj policja ukraińska odegrała 
większą rolę w wydarzeniach 
Holokaustu. Łączy to zagładę 
Żydów z rzezią Polaków i wyja-
śnia obecność na Wołyniu tysię-
cy doświadczonych w ludobój-
stwie Ukraińców.

Tezy te znajdują  potwier-
dzenie w wielu wypowiedziach 
ówczesnych dowódców UPA  i 
ideologów ukraińskich. Oto 
jedna z nich.

Z dniem 1 marca 1943 r. przy-
stępujemy do powstania zbroj-
nego. Jest to działanie wojskowe 
i jako takie skierowane jest prze-
ciwko okupantowi. Obecny jed-
nak okupant jest przejściowym, 
nie należy więc tracić sił w wal-
ce z nim. Właściwy okupant to 
ten, który nadchodzi [ZSRR]. 
Jeśli chodzi o sprawę polską, to 

nie jest to zagadnienie wojsko-
we, tylko mniejszościowe. Roz-
wiążemy je tak, jak Hitler spra-
wę żydowską. Chyba że usuną 
się sami.

Twarde fakty potwierdza-
ją, że bandyckie okrucieństwo 
wynikało nie z działań osobo-
wościowych dewiatów, ale z 
planowanego mordu mające-
go doprowadzić do fizycznej 
eliminacji polskości z tamtych 
ziem. Dmytro Klaczkiwski, ps. 
„Kłym Sawur”, ówczesny do-
wódca grupy UPA-Północ. W 
okresie marzec - maj 1943 r. 
podjął  decyzję o rozpoczęciu 
mordów na całym Wołyniu. W 
czerwcu 1943 roku wydał tajną 
dyrektywę terytorialnego do-
wództwa UPA (Ukraińska Po-
wstańcza Armia)  na Wołyniu 
w sprawie przeprowadzenia 
wielkiej akcji likwidacji polskiej 
ludności męskiej w wieku od 16 
do 60 lat. 

[...] Powinniśmy przeprowa-
dzić wielką akcję likwidacji pol-
skiego elementu. Przy odejściu 
wojsk niemieckich należy wyko-
rzystać ten dogodny moment dla 
zlikwidowania całej ludności 
męskiej w wieku od 16 do 60 lat. 
[...] Tej walki nie możemy prze-
grać i za każdą cenę trzeba osła-
bić polskie siły. Leśne wsie oraz 
wioski położone obok leśnych 
masywów powinny zniknąć z 
powierzchni ziemi. 

Zatłukli całą rodzinę
Historia powstania 

nowogardzkiego pomnika na 
placu kościoła św. Rafała Kali-
nowskiego wpisuje się w proces 
ożywiania pamięci o tych frag-
mentach martyrologii Polaków, 
które przez dziesiątki lat peere-
lowskiej rzeczywistości  skaza-
no na powtórną śmierć, śmierć 
w pamięci narodu. Powstał 
więc ten monument abyśmy 
pamiętali o niewinnie, bestial-
sko pomordowanych naszych 
rodakach, również przodkach i 
krewnych  dla wielu  mieszka-
jących  tu na ziemiach zachod-
nich. Jedna z tych osób której 
krewni zginęli z rąk ukraiń-
skich, mieszkanka Nowogardu, 
powiedziała nam o okoliczno-
ściach w jakich  dokonano  tego 

mordu na jej krewnych.  Ro-
dzina ta  mieszkała w wiosce 
Jezierzany  powiat borszczow-
ski  województwo tarnopolskie, 
nieco bardziej na południe od 
geograficznego obszaru Woły-
nia, ale i tam też  rozgrywały się 
wydarzenia, które budzą grozę 
do dzisiaj. Historia tej zbrodni 
zwłaszcza co do metod, i nie-
wyobrażalnego okrucieństwa,  
przypomina setki innych do-
konanych na Polakach na Wo-
łyniu, na Polakach, o których 
dzisiaj już możemy się dowie-
dzieć...

Historię tę mi opowiedzia-
no, sama bowiem w tym czasie 
przebywałam na zesłaniu - za-
czyna nasza rozmówczyni - ro-
dzina  ze strony mojej  mamy i 
ojca mieszkała w Jezierzanach, 
wsi w województwie Tarno-
polskim. Los dla  jednych z na-
szych dalszych  krewnych oka-
zał się tam bardzo okrutny. Z 
siedmioosobowej rodziny, której 

nazwiska i dzisiaj wolę nie po-
dawać ojca, matki, trzech braci 
i siostry, przeżył tylko najmłod-
szy syn. Wszystko zaczęło się od 
tego, że najstarszy  z trzech braci  
już dorosły, odmówił  wstąpie-
nia do organizujących się zbroj-
nych  grup  miejscowych  Ukra-
ińców. Jak ja mam zabijać Pola-
ków, skoro sam jestem Polakiem 
– miał powiedzieć  namawia-
jącym go znajomym młodym  
Ukraińcom. Pewnie nie zdawał 
sobie sprawy, że te słowa  ozna-
czały wyrok śmierci dla całej 
jego rodziny. Uzbrojeni opraw-
cy przyszli do chaty o czwartej 
rano. Po kolei wyciągali śpią-
cych w jednej izbie (jak to na 
ogół  było na kresowych wsiach) 
domowników. Najmłodszego z 
synów 6- letniego, ojciec rodzi-
ny przykrył kołdrą. Już w sieni  
Ukraińcy  uzbrojeni w łopaty i 
siekiery zatłukli ojca, jego żonę i 
średniego syna, córkę  zgwałcili i 
zamordowali na zewnątrz. Naj-

starszemu udało się w pierw-
szym momencie wyrwać na-
pastnikom, ale  schwytano go 
w ogrodzie  i  okrutnie zamor-
dowano ucinając głowę łopa-
tą. Ocalały chłopiec ukryty pod 
kołdrą został  po odejściu zbrod-
niarzy z bandy ukraińskiej scho-
wany przez sąsiadów zamordo-
wanych, też Ukraińców, byli bo-
wiem też  tacy Ukraińcy, którzy 
nie chcieli brać udziału w zbrod-
niach na ludziach, sąsiadach 
z którymi żyli w zgodzie na tej 
ziemi od pokoleń…, ale wtedy 
coś  okropnego wstąpiło w tych, 
którzy szukali jakiejś obłędnej i 
niezrozumiałej zemsty...  

 
Krwawa niedziela 11 lipca
Związki kresowiaków w Pol-

sce, od lat  walczących o przy-
wrócenie w pamięci zbioro-
wej prawdy o  losach Polaków 
na wschodzie podczas II wojny 
światowej  zabiegają,  aby dzień  
11 lipca stał się  narodowym 

Eksterminacja polskiej ludności W powiecie  borszczowskim - zaznaczona wieś Jezierzany - (źródło Kwartalnik Historyczno-
-Publicystyczny - Historia Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej - 2(8)1994)
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dniem pamięci o pomordowa-
nych na Wołyniu. Tego dnia  11 
lipca 1943 r. o świcie (godzina 
3:00 nad ranem)  oddziały UPA 
dokonały skoordynowanego 
ataku na 99 polskich miejsco-
wości, głównie w powiatach ho-
rochowskim i włodzimierskim 
pod hasłem Śmierć Lachom. Po 
otoczeniu wsi, by uniemożliwić 
mieszkańcom ucieczkę, docho-
dziło do rzezi i zniszczeń. Lud-
ność polska ginęła od kul, sie-
kier, wideł, kos, pił, noży, młot-
ków i innych narzędzi zbrodni. 
Polskie wsie po wymordowaniu 
ludności były palone, by unie-
możliwić ponowne osiedlenie.  
Rozmawiamy o tym z ks. Ka-
zimierzem Łukjaniukiem, pro-
boszczem naszej parafii św. Ra-
fała Kalinowskiego i inicjato-
rem powstania pomnika z ta-
blicą upamiętniającą ofiary 
Wołynia. Ks. K. Łukjaniuk jest 
zarazem na mocy decyzji arcy-
biskupa metropolity, diecezjal-
nym duszpasterzem Sybiraków 
i Kresowiaków.  

Tego dnia przeprowadzono 
na terenie Wołynia  zorganizo-
wany atak na Polaków zgroma-
dzonych jak w każdą niedzielę w 
kościołach, mówi się,  że to było 
około setki kościołów które zo-
stały tego dnia otoczone  przez 
nacjonalistów ukraińskich, i 
rozpoczęła się rzeź. Wiele z tych 
kościołów po wymordowaniu  
zgromadzonych w nich wier-
nych zostało zniszczonych, spa-
lonych i ostatecznie  zamknię-
tych, i zginęło kilka  tysięcy ludzi 
i ponad 100 księży. Rzeź wołyń-
ska próbuje się niekiedy tłuma-
czyć, jakoby akty zemsty za  rze-
kome zachowania Polaków. Ale 
nie ma żadnych dowodów na to, 
że Ukraińcy byli w Rzeczpospo-

litej dyskryminowani przez lud-
ność polską, zwłaszcza w trak-
cie niemieckiej okupacji więcej, 
nie ma  też udokumentowanych 
przekazów o tym, aby Polacy w 
odwecie za ukraińskie zbrod-
nie na nich postępowali w taki 
sam sposób. Owszem zorganizo-
wano po pewnym czasie trwa-
nia ukraińskich czystek etnicz-
nych, zbrojne grupy złożone z 
Polaków, ale miały one charak-
ter samoobronny, również AK 
na Wileńszczyźnie podejmowa-
ła działania mające na celu za-
pobieżenie kolejnym mordom i 
ochronę ludności  polskiej. Wie-
lu ludzi którzy przeżyli tamten 
dramat nie chcą do tego wracać, 
nie chcą wracać ani wspomnie-
niami, ani  wracać tam  na ten 
teren, nie chcą wracać do tego 
koszmaru. W jakiś sposób boją 
się i tych wspomnień i  tych zda-
rzeń do dzisiaj. Dlatego mimo, 
że wiem, że są wśród osoby dzi-
siaj głównie potomkowie rodzin-
nie dotknięci osobiście tamtymi 
okrutnymi czynami to nie chcą 
się ujawniać.

Ta pamięć się należy i  nie-
winnym ofiarom i nam 

Ks. dziekan K.  Łukjaniuk 
jako duszpasterz środowisk 
kresowych udał się w minioną 
środę do Warszawy na central-
ne uroczystości  związane z 70 
rocznicą zbrodni wołyńskiej. 
Ale i kalendarz tegorocznych 
obchodów rocznicy zawiera 
również nowogardzkie akcenty. 

Obchody w naszej diecezji już 
trwają i potrwają do 20 listopa-
da. - mówi ks. dziekan- w tym 
dniu będącym zarazem dniem 
naszego odpustu w  sanktu-
arium św. Rafała, odbędzie się 
diecezjalne  zakończenie tego 

swoistego roku poświęconego 
ofiarom zbrodni wołyńskiej. Ale 
jeszcze wcześniej     21 września, 
w ramach uczczenia rocznicy 
napaści sowieckiej, 17 września  
przybędzie do nas  duża piel-
grzymka kresowiaków, z głów-
nym  akcentem, którym będzie 
Msza św. w intencji pielgrzy-
mów. Po mszy zostanie zapre-
zentowany  spektakl w wykona-
niu młodzieży z LO nr 2 pod ty-
tułem, Litania Wołyńska – spek-
takl oparty na książce o tym sa-
mym tytule opowiadającej o  
dramacie, który rozegrał się  w 

licznych ongiś sanktuariach  na 
Wołyniu w tamtych tragicznych 
latach. Będzie  to przekazana w 
artystycznej formie  impresja, 
wspomnienie o tych miejscach 
uświęconych krwią męczeńską 
ludności polskiej. Na zakończe-
nie pielgrzymki około godz. 15, 
odmówimy  koronkę i litanię do 
św. Rafała Kalinowskiego. Już 
poza Nowogardem, będzie  tak-
że wystawa na zamku w Szcze-
cinie i zjazd żołnierzy kresowych 
na początku października.

W czwartek stanąłem na 
chwilę na placu kościelnym 

przed tablicą  upamiętniają-
ca ofiary Wołynia. Spojrzałem 
na mickiewiczowską sentencję 
wyrytą na tej tablicy przed de-
dykacją   „Jeśli o nich zapomnę 
ty Boże na Niebie zapomnij o 
mnie” 

 I zrozumiałem, że już daw-
no nie czułem tak przejmującej 
prawdy słów, gdy odniosłem  
wcześniej przecież wypowie-
dziane słowa wieszcza do tra-
gedii  wołyńskich Polaków.

sm

Pomnik - Tablica przed kościołem pw. św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie

Co słychać w Pomorzaninie?

Szybko zaczną
Pomorzanin Nowogard poznał już daty inaugurujących meczów ligowych pierw-
szego oraz drugiego zespołu. Znamy również rozkład gier kontrolnych „rezerwo-
wych” - rywali pierwszego zespołu przedstawialiśmy w poprzednim wydaniu DN.

Pierwsza najważniejsza wia-
domość dla kibiców Pomorza-
nina – zespół nie zostanie osła-
biony na nowy sezon. Wszyscy 
zawodnicy zadeklarowali chęć 
gry, pojawiły się tylko słuchy, 
że dwóch zawodników poże-
gna się z zespołem, jednak nie 
ma jeszcze oficjalnej informa-
cji jacy to piłkarze. Nastąpi-
ła duża zmiana jeśli chodzi o 
plan treningów – mianowicie, 
pierwszy i drugi zespół Pomo-
rzanina od teraz będą treno-
wać wspólnie. Na pewno uła-

twi to prace trenerom, więk-
sza liczba graczy do dyspozycji 
pozwoli ćwiczyć np. stałe frag-
menty. Do tego trener Tomasz 
Surma na bieżąco będzie miał 
wgląd w postępy piłkarzy re-
zerw, którzy aspirują do gry w 
pierwszym zespole. Pomorza-
nin sezon wojewódzkiej okrę-
gówki rozpocznie szybko, bo 
już 14 sierpnia (środa) przy-
pomnijmy, że przygotowania 
do rozgrywek ruszają 15 lipca. 
Jeśli chodzi o drugi zespół, to 
na dniach pojawiła się infor-

macja, która nie mogła ucie-
szyć prezesa klubu. Pomorza-
nin II w sezonie 2013/2014 nie 
będzie występował w I gr. A 
Klasy, jak można był się spo-
dziewać (grają tam m.in. Spar-
ta Gryfice, Fala Międzyzdro-
je, Jantar Dziwnów) – tylko w 
… III gr. A Klasy (grają tam 
m.in. Vielgovia Szczecin, Zryw 
Kołbaskowo, Fagus Kołbacz). 
Z jednej strony to dobrze, bo 
grupa III na „papierze” wyglą-
da na słabszą niż gr. I. Z drugiej 
strony przed piłkarzami długie 

wyjazdy. Rezerwowi przygoto-
wania zaczynają 15 lipca i ro-
zegrają 5 sparingów z których 
4 na własnym boisku. Rywala-
mi będą: Wicher Brojce, Viel-
govia Szczecin, Kasta Szcze-
cin, Leśnik Kliniska i Polonia 
II Płoty. Sezon dla Pomorza-

nina II rozpocznie się 24 sierp-
nia (sobota) – wówczas piłka-
rzy tej drużyny czeka rywaliza-
cja I rundy Pucharu Polski. Ty-
dzień później rozegrają pierw-
szy mecz w A Klasie.    

KR

Nowogardzki stadion na razie opustoszał... Ponownie zapełni się 15 sierpnia
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Wywiad z futbolistą Seahawks Gdynia B – Danielem Grzędą

Człowiek od „brudnej roboty”
Przed kilkoma tygodniami wspominaliśmy już o nowogardzianinie, który po przejściu rekrutacji, stał się zarejestrowanym futbolistom 
Seahawks Gdynia B. Jego zespół występujący obecnie w PLFA II, zajmuje 2 miejsce z bardzo dużymi szansami na awans do ćwierćfina-
łów. Udało nam się przeprowadzić rozmowę z Danielem Grzędą, w której zawodnik przybliża wszystkim swoją rolę na boisku oraz opo-
wiada jak do tego doszło, że zadebiutował w Polskiej Lidze Futbolu Amerykańskiego.Imię i nazwisko: Daniel Grzęda

Data urodzenia: 06.08.1981
Miejsce urodzenia: Nowogard
Wzrost: 180
Waga: 95 kg
Klub: Seahawks Gdynia B
Pozycja: Defensive End
Nr na koszulce:  40

Dziennik Nowogardzki: Od 
kiedy interesujesz się Futbo-
lem Amerykańskim? Co cię 
zainspirowało do uprawiania 
akurat tej dyscypliny sportu?

Daniel Grzęda: Futbol Ame-
rykański od dawna zwracał 
moją uwagę. Niestety pojawiał 
się tylko w filmach. Później moż-
na było nawet obejrzeć mecz na 
amerykańskich kanałach spor-
towych. Trzeba jednak liczyć 
się z tym, że nie była to bardzo 
popularna w Polsce dyscyplina 
sportu i zdobycie materiałów 
na jej temat było dość ciężkie. 
Zwłaszcza w mniejszym mieście. 
Dziś w dobie mocnego rozwoju 
techniki i Internetu, bez żadne-
go problemu można obejrzeć so-
bie mecz w domu. Nie chcę jed-
nak tu mówić o wielkiej fascyna-
cji z mej strony od najmłodszych 
lat. Raczej o zwykłej ciekawości, 
którą dane było mi zaspokoić w 
ostatnim czasie. Szczerze, to ni-
gdy w życiu nie przypuszczałem, 
że dane będzie mi ubrać własny 
osprzęt i zagrać. Okazało się, 
że moja obecna drużyna prze-
prowadza rekrutację, na którą 
się zgłosiłem. Dziś z pełną od-
powiedzialnością mogę powie-
dzieć, że nie żałuję tej decyzji.

Takie obozy rekrutacyjne są 
na porządku dziennym w oj-
czyźnie tego sportu- znakomi-
cie to przedstawia film „Vin-
ce Niepokonany” inspirowa-
ny prawdziwą historią Vin-
ce’a Papale. Jak długą musia-
łeś przejść drogę, aby wresz-
cie przywdziać koszulkę Se-
ahawks?

Rekrutacja odbyła się na po-
czątku października. Pamiętam, 
że mocno padało i było bardzo 
zimno. Mimo tak niesprzyjają-
cej aury, na treningu rekruta-
cyjnym zobaczyłem sporo lu-
dzi, którzy pewnie przyszli tutaj 
z takim samym zamiarem jak 
ja. Sprawdzenia się. Następne 
treningi to pokazały. W moim 
przypadku wyglądało to dość 

podobnie jak w przedstawionej 
historii Vince’a. U nas jednak 
można powiedzieć, że rekruta-
cja to był jeden trening. W za-
miarze trenerów było sprawdze-
nie, kto nadaje się na jaką po-
zycję. Cały pierwszy trening to 
były próby mierzone. Po przy-
dzieleniu każdemu numeru, 
można było udać się na stadion, 
gdzie przystępowano do prób 
sprawnościowych. Był to sprint, 
skok dosiężny. Natomiast reszta 
treningów pokazała, kto się do 
tego nadawał, a kto nie. Pierw-
sza część treningów to trenowa-
nie na sucho, tzn. bez sprzętu. 
Pierwsze próby techniki, opa-
nowanie pewnych ruchów, wy-
ćwiczenie odruchów. Przez długi 
czas ćwiczenie do oporu tego sa-
mego aż do znudzenia i wszyst-
ko po to, by gra weszła w krew. 
Porównując to z filmem, może 
nie było dokładnie tak jak tam, 
ponieważ nigdzie nie wyjeżdża-
liśmy i ludzie raczej sami odcho-
dzili niż zostali wyrzucani przez 
trenera. Ta różnica wynika z ilo-
ści osób, które chciałyby grać, 
gdyż w Polsce nie ma takich tłu-
mów starających się o miejsce w 
drużynie jak w USA. Generalnie 
zespół Seahawks ma drużynę 
główną, której mecze możemy 
zobaczyć w Top Lidze i tzw. dru-
żynę „B”, którą można opisać 
jako drużynę zasilającą skład 
główny w razie nieszczęść lub 
innych zrządzeń losu. To kadra 
trenerska decydowała o tym, kto 
przejdzie do głównej, a kto do 
‚B’ po procesie rekrutacji i kilku 
treningach. 

Przeszedłeś rekrutację, je-
steś w zespole – jak dużo cza-
su zajęło ci zapoznanie się ze 
swoją rolą na boisku? Możesz 
pokrótce opowiedzieć, za ja-
kie zadania na murawie jesteś 
odpowiedzialny? 

Jestem liniowym formacji 
obrony. Liniowy to taki zawod-
nik, który znajduje się przy tzw. 
Line of Scrimmage (linii na któ-
rej leży piłka). W dodatkowym 
określeniu mojej pozycji jest an-
gielskie słowo ‚end’ czyli koniec. 
Znaczy to tyle, że znajduję się na 
jednym z końców pierwszej linii 
obrony. W żargonie moja pozy-
cja nazywa się Defensive End. 
Moim zadaniem jest przede 

wszystkim zablokowanie próby 
zdobycia pola przez przeciwni-
ka, jak najwcześniej. Trenerzy 
najczęściej podają nam umó-
wione wcześniej nazwy zagry-
wek opisane w ‚playbooku’. Je-
steśmy również odpowiedzialni 
za umożliwienie linebackerom 
lub innym zawodnikom obro-
ny, przejście przez LOS po to, by 
zablokować możliwość biegu czy 
podania przez rozgrywające-
go drużyny przeciwnej. Mówiąc 
prościej znaczy to tyle samo, co 
mocny atak do przodu, by unie-
możliwić rozegranie akcji przez 
przeciwnika. Niektórzy zwy-
kli mawiać, że odwalamy brud-
ną robotę na boisku. Jak każda 
gra tak i nasza opiera się na ja-
kiejś taktyce. Każdy jest odpo-
wiedzialny za jakąś strefę boiska 
lub za jakiegoś człowieka. Moja 
pozycja nie jest zbyt rozbudowa-
na pod tym względem. Jestem li-
niowym i mam po prostu przeć 

do przodu za wszelką cenę. Jak 
już wcześniej powiedziałem, ro-
bię tzw. brudną robotę dla tych, 
którzy są za mną, by to oni mieli 
jej jak najmniej. Wymusza to na 
mnie słuchania wywoływanych 
przez Linebackera zagrywek po 
to, by wiedzieć jak się zachować. 
Np. jeśli LB wywoła zagrywkę, w 
której będzie biegł przez którąś z 
dziur w linii przeciwnika, to mu-
szę próbować pójść inną dziurą 
tak, by mu nie przeszkodzić itd. 
Muszę przyznać, że samo na-
uczenie się zagrywek nie było 
takie trudne, ale trzeba również 
było nauczyć się nomenklatury 
stosowanej na boisku. Tego już 
jest dużo więcej, ponieważ na-
wet najmniejsza część boiska ma 
swoją nazwę, którą trzeba znać, 
by móc odpowiednio się poru-
szać. Jednak jak wcześniej już 
wspomniałem wszystko włącz-
nie z zagrywkami było ćwiczone 
po kilkadziesiąt razy, aż każdy 

z nowych zaczął pamiętać. Nie-
dawno zacząłem też trenować 
na pozycji Linebacera, ponie-
waż liniowych mamy sporo na-
tomiast LB już mniej. 

Zdecydowanie późno roz-
począłeś przygodę z futbolem. 
Jednak sądzę, że wcześniej 
również obcowałeś ze spor-
tem. Trenowałeś inne dyscy-
pliny?

Fakt, bardzo tutaj pasuje 
stwierdzenie przygoda. Oczywi-
ście traktuję to jak najbardziej 
poważnie, jak każdy w druży-
nie. Jest to sport zespołowy, więc 
każdy z członków musi znać 
swoje zadanie i wykonywać je 
najlepiej jak umie. Zawsze tak 
było, jest i będzie w drużynie, w 
której chce się wygrywać. Tym 
bardziej, że gra się w oficjalnej 
lidze. Jeśli chodzi o moje młod-
sze lata życia to przyznaję, że ni-
gdy nie stroniłem od sportu. 
Zawsze starałem się być ak-

Na zdjęciu od prawej - Daniel Grzęda i jego klubowy kolega z pierwszego zespołu Seahawks - Kuba Krystecki
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Co roku przy tej okazji
jesteśmy przy Tobie z naszymi 

gorącymi uczuciami.
Niech to będzie dzień

niezapomniany 
Z okazji 80-tych urodzin 

Kochanej Babci

Zenobi  
Proskurnickiej

gorące życzenia 
składają dzieci, 

wnuki i prawnuki

Maciej syn Anety i 
Adama Lewandow-
skich ur. 4.07.2013 z 
Nowogardu

Natalia córka Eweliny 
Artym ur. 5.07.2013 z 
Łobza

Rafał syn Sandry i Ad-
riana ur. 30.06.2013 z 
Nowogardu

Franciszek syn Mo-
niki Dębowskiej ur. 
28.06.2013 z Dobrej

Oliwier syn Andże-
liki i Mateusza ur. 
8.07.2013 z Radowa 
Wielkiego

Sebastian syn Kata-
rzyny Pawielunas ur. 
4.07.2013 z Malińca

Ania córka Aleksan-
dry Ambroziak ur. 
4.07.2013 z Mokre

Kamila córka Andżeliki 
i Daniela ur. 6.07.2013 
z Nowogardu

Daniel syn Sandry i Ad-
riana ur. 30.06.2013 z 
Nowogardu

Klaudia córka Doroty 
i Tomasza Nagły ur. 
8.07.2013 z Wojcieszy-
na

Alan syn Klaudii Pituła 
ur. 2.07.2013 z Węgo-
rzyna

Lenka córka Aniki 
Stępnik ur. 1.07.2013 z 
Długołęki

Nina córka Domini-
ki Przyradzkiej ur. 
8.07.2013 z Dalna

Autor rubryki: 
Janusz Roguski 
Szpital NowogardWitamy wśród nas...

GABINET 
PSYCHOLOGICZNY

Ewa Walorska

pl. Wolności 9, pokój  419 (IV piętro) 

72-200 Nowogard • Tel.  799 461 030
www.psycholog-nowogard.manifo.com

Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca

TYGRYSEK

BAWIALNIA
dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECIĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

ŻYCZENIA
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Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

 Sprzedam: 
DAEWOO MATIZ rok 2000  

przegląd do 06.2014. Cena 1800 zł. 
STAR + HDS  Cena 6000 zł
CIąGNIK URSUS 6500 zł  

(brak dokumentów)
tel. 691 383 543

Dnia 14 lipca 2013 r. o godz. 10.00

w Ostrzycy odbędzie się SPARTAKIADA LZS
Zapraszamy wszystkich chętnych.

    Rada Sołecka oraz LZS

Koło Miejsko-Gminne PZW w Nowogardzie 
organizuje w dniu 14 lipca br. 

„otwarte” zawody wędkarskie spławikowe „rodzinne”. 
Spotkanie zawodników k/Neptuna o godz. 8.00 drużyny 3 osobowe. 

Zapisy w sklepie. „Wędkarz” do dnia 11.07.2013 r. 
Startowe członków PZW Koła 5 zł pozostali 10 zł.

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

tywny, ruszać się, choćby ze 
znajomymi na boisku, naj-
częściej grając w koszyków-

kę. Zdarzało się też, że grałem 
w bardziej popularną piłkę noż-
ną. Jednak zawsze przodowały 
u mnie sporty, gdzie piłkę się ła-
pało. Nigdy jednak nie urosło to 
do takich rozmiarów jak teraz, 
gdzie jestem zarejestrowanym 
zawodnikiem drużyny z kartote-
ką i statystykami.

Podejrzewam, że jeśli byś 
nie wyjechał do Trójmiasta, to 
nie byłbyś dziś futbolistą. Co 
zaważyło na tym, że opuściłeś 
Nowogard?

Na 90% pewnie by tak było, 
że nie wyjeżdżając z Nowogar-
du nie wszedłbym na stadion 
ubrany w strój. Zawsze jednak 
zostawiam sobie to 10%, bo kto 
wie... Co do wyjazdu nie było w 
tym głębokiej ideologii. Swego 
czasu, jak pewnie u sporej ilo-
ści młodzieży, chciałem wyje-
chać do większego miasta, spró-
bować tam żyć, bo pewnie ina-
czej jest niż w mniejszym mie-
ście. Możemy umownie nazwać 
to ciekawością, a tym bardziej, 
że Trójmiasto wydawało mi się 
bardzo ciekawą propozycją. Na 
dziś dzień powiem, że jest ina-
czej, ale jak w każdej dziedzinie 
są jej dobre i złe strony. 

Często bywasz w rodzinnym 
mieście?

Najczęściej jak to tylko moż-
liwe. Każdy dłuższy weekend, 
święta, urlop. Czasem zdarza 
się, że przedłużam sobie week-
end, by trochę dłużej odpocząć. 
Lubię tu przyjeżdżać, jest spo-
kojnie, spotykam się z przyja-
ciółmi. Mam takich z którymi 
utrzymuję stały kontakt, mimo 
sporej odległości. Zdarza się 
również, że obudzę się któregoś 
dnia i mam ochotę jechać do No-
wogardu i to robię. Oczywiście 
w miarę możliwości. Mamy cza-
sy takie, że nie ma z tym więk-
szego problemu. 

Masz na sobie ogromną 
ilość ochraniaczy, kask, spe-
cjalne korki i wiele innych 
elementów chroniących two-
je zdrowie i ułatwiające grę. 
Biorąc pod uwagę, że ta dys-

cyplina dopiero raczkuje w 
naszym kraju, powiedz szcze-
rze- miałeś spore problemy ze 
skompletowaniem sprzętu i 
czy twoja kieszeń znacząco to 
odczuła?

Każdy gracz podczas me-
czu ma na sobie przynajmniej 
kask, pad (czyli to co zakłada 
się na barki), spodnie z wkład-
kami ochraniającymi uda i ko-
lana, suspensor no i korki. Buty 
to wymóg, ponieważ gra się na 
powierzchni sztucznej lub praw-
dziwej murawy. Co do butów, 
to niewiele się różnią od „zwy-
kłych”, mogą być ewentualnie 
trochę wzmocnione. Reszta to 
już grubsza historia. Na szczę-
ście zawodnicy z pierwszej dru-
żyny podpowiedzieli gdzie szu-
kać. Okazuje się, że jest sporo 
sklepów, które ściągają taki to-
war z zagranicy i wcale nie trze-
ba na to czekać długich miesię-
cy. Poza tym na portalach spo-
łecznościowych można znaleźć 
giełdy sprzętu do FA, na których 
można kupić od najdrobniejszej 
rzeczy do dużych zamówień. Nie 
jest problemem nabyć sprzęt, 
troszkę gorzej z ceną. Dla przy-
kładu nowy kompletny kask re-
nomowanej firmy kosztuje oko-
ło 1300 złotych. Dodam, że nie 
jest to cena najnowszych mode-
li. Pad to wydatek rzędu 500 zł z 
podobną sytuacją jak z kaskiem, 
bo i one potrafią kosztować kil-
ka tysięcy złotych. Można by 
wymieniać tak jeszcze długo. W 
każdym razie chcąc się uzbro-
ić w odpowiedni sprzęt średniej 
klasy należy liczyć się z wydat-
kiem około 2,5 tys. złotych.

Podczas naszej pierwszej 
rozmowy pytałem o nazwę 
zespołu. Niemal każda dru-
żyna zgłoszona w PLFA (Pol-
ska Liga Futbolu Amerykań-
skiego) nazywa się jak zespo-
ły występujące w NFL (Natio-
nal Football League). Na ten 
przykład: Seahawks to druży-
na futbolowa z Seattle. Skąd to 
się wzięło? Czy polskie druży-
ny w ten sposób oddają hołd 
tym wielkim, a może chodzi o 
coś zupełnie innego?

Z tego co mi wiadomo na-

zwa zespołu, to wyłącznie decy-
zja jego założycieli. To, że nazwy 
są angielskie nie do końca się 
wszystkim podoba, natomiast 
moim zdaniem jest to ukłon w 
stronę kraju, z którego pocho-
dzi ta dyscyplina. Jak zapew-
ne wszyscy wiemy, w tym kra-
ju mówi się po angielsku. Wiem 
również, że w Polsce są zespoły, 
które mają nazwy polskie, więc 
nie ma tu reguły, która konkret-
nie nakazuje używania nazw. 
Uważam również, że nazywa-
nie zespołów polskich nazwami 
podobnymi do amerykańskich, 
można traktować jako swoisty 
szacunek dla tych największych. 
W końcu od nich wszystko się 
zaczęło.

Opowiedz o waszym trene-
rze, jest samoukiem czy może 
przeszedł odpowiednie szko-
lenia, może właśnie podczas 
stażów w innych ligach bar-
dziej rozwiniętych?

W naszej drużynie, jak i więk-
szości, jest cały sztab trenerski. 
Trener główny i jego zastępcy, 
którzy są odpowiedzialni za róż-
ne rzeczy. Nasza drużyna B tre-
nuje razem z Top ligową co zna-
czy, że wszyscy trenują razem, co 
oczywiście ma na celu jak naj-

lepsze przygotowanie ‚rookies’ 
(nowych). Daje to też możliwość 
trenowania pod okiem naszego 
Head Coacha, który sztuki tre-
nerskiej uczył się od najlepszych 
w USA. Można powiedzieć, że 
przesiąkł tą kulturą. Większego 
fascynata nie spotkałem. Oczy-
wiście reszta ekipy to też wykwa-
lifikowani ludzie, którzy wiedzą 
co robią i robią to z prawdziwą 
pasją. Naszą drużynę prowadzi 
jeden z zastępców trenera głów-
nego. 

A czym na co dzień się zaj-
muje Daniel Grzęda i jak two-
ją pasję przyjmują bliscy i 
przyjaciele?

Mój dzień przedstawia się jak 
dni większości polaków. Pracuję 
w Gdańsku, mieszkam w Sopo-
cie. Mam 3 letniego syna, z któ-
rym uwielbiam się bawić. Cały 
swój wolny czas staram się spę-
dzać ze swoją ukochaną. Żyję 
jak większość Polaków, może z 
tą różnicą, że 3 razy w tygodniu 
ubieram osprzęt i wychodzę na 
boisko po to, by się trochę po-
obijać. Spotyka się to z aprobatą 
moich przyjaciół, którzy wydaje 
się, że mi kibicują. Muszę przy-
znać, że na początku prawie nikt 
nie wiedział o moich zamiarach. 

Było to celowe, ponieważ wola-
łem, by moi bliscy wiedzieli do-
piero kiedy będę już pełnopraw-
nym członkiem zespołu. Ina-
czej trochę informację tą przy-
jęła moja rodzina, a zwłaszcza 
mama, która nie do końca była 
przekonana o mojej decyzji. My-
ślę jednak, że już zdążyła oswo-
ić się z myślą, że gram w taki 
sport a nie inny. Mam również 
nadzieję, że po cichu, ale jednak, 
mi kibicuje. 

Mam nadzieję, że jeszcze 
długo będziesz biegał po bo-
isku. Powiedz czego można 
życzyć futboliście?

Oczywiście moje nadzie-
je ukierunkowane są podobnie. 
Chciałbym jak najdłużej czyn-
nie uczestniczyć w grze, mimo 
wieku. Powiedzmy sobie szcze-
rze, nie w tym wieku zaczyna się 
granie, jednak nie zamierzam 
mimo wszystko siedzieć bez-
czynnie. Czego można życzyć 
Futboliście? Tego co większości 
sportowców, dużo wygranych, 
jak najlepszych zagrań i jak naj-
mniej kontuzji.

Dziękuję za rozmowę i po-
zdrawiam. 

Rafał Kowalczuk

To tak wygląda brudna robota... Daniel Grzęda (nr 40) powstrzymujący rywali.JPG



12-15.07.2013 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

15

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Dom parterowy w stanie 
surowym zamkniętym, 
pełne uzbrojenie  130 m kw. 

+ garaż 36 m kw.
SPRZEDAM
605 548 164

WARSZTAT SAMOCHODOWY

SZYBY SAMOCHODOWE

PLANDEKINA WYMIAR NA WYMIAR

Profesjonalna naprawa od A do Z

OSOBOWE, CIĘŻAROWE I MASZYNY

Geometria kół, naprawa zawieszenia,komputerowa diagnostyka pojazdu
naprawy blacharskie i lakierniczePrzegląd i naprawa klimatyzacji,

Ul. Nadtorowa 12
tel 91 39 20 131
kom 601860716

Ul. Kilińskiego 26
tel 91 39 25 627
kom 601897368

Sprzedaż, wymiana, naprawa. Wykonujemy usługi na zlecenie ubezpieczalni

Używane i nowe części do wszystkich marek samochodów

Plandeki do samochodów ciężarowych (łódki, firanki),przykrywające
stelaże, przegrody do hal, przyczepy ciągnikowe i samochodowe

UDZIELAMY GWARANCJI
NA WYKONANE USŁUGI

Sprzedam drewno 
kominkowe i opałowe

Transport
tel. 691 466 441

SPRZEDAM - WYKONAM
palety Euro,

przemysłowe i inne
tel. 885 493 471

ŁADOWANIE KLIMATYZACJI 
I ODGRZYBIANIE
- CZySZCZENIE TAPICERKI

Szyby samochodowe 
sprzedaż – montaż – naprawy

części * oleje * płyny 
Opony nowe używane - sprzedaż, wymiana

Zapraszamy

ul. Boh. Warszawy 4 (obok PZM) • NOWOGARD 
tel. 531 026 839, 796 061 284

www.autonowogard.pl

SKUP ZBOŻA 
W REDLE

żyto, pszenżyto
szybka płatność

tel. 603 055 292

Układanie polbruku 
• Układanie polbruku od 20 zł/m2

• Kamienia i kostki graniowej od 28 zł/m2

• Obrzeży i krawężników
Prace wykonywane solidnie, 

fachowo i tanio. 
Tel. 669 589 963

TRANSPORT: Volkswagen T4, Ford Transit

WYNAJEM: Zagęszczarki 250 kg, 175 kg • 
Pompa do wody 1600 l/min • Agregat prądotwórczy

tel. 662 064 995

Plantacja borówki w Siwkowicach

ZATRUDNI  
ZBIERACZY

zapisy w terminie od 1 - 10 VII 2013 r.
ORGANIZUJEMy DOWÓZ

tel. 515 144 186

Sprzedam lub wypożyczę 
suknie ślubne 

(od 200 zł) 
+ dodatki: manekiny i lady

tel. 604 919 210

Zakład Karny w Nowogardzie ul. Zamkowa 7, 72-200 Nowogard  
ogłasza przetarg 

dotyczący sprzedaży pojazdu służbowego.
Przetarg przeprowadzony zostanie w Zakładzie Karnym w Nowogardzie w dniu 31.07.2013 r. o go-

dzinie 9.30.
Pojazd można oglądać w siedzibie Sprzedającego w dniach od 03.07.2013 r. do 30.07.2013 r. w go-

dzinach 10.00 - 12.00.
Przedmiotem sprzedaży jest:
- AUTOSAN H6, autobus-więźniarka - szt. 1, rok prod. 1998, cena wywoławcza - 4 000,00 zł;
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości:
- dla pojazdu AUTOSAN H6- 400,00 zł.
Wadium należy wpłacić gotówką w kasie w siedzibie Sprzedającego do dnia ostatecznego terminu 

składania ofert.
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca 

się w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej z podaniem imienia i nazwiska, adresu oferenta oraz 

oferowanej ceny i rodzaju pojazdu którego dotyczy oferta. Do oferty należy dołączyć oświadczenie ofe-
renta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wy-
nikające z rezygnacji z oględzin.

W nagłówku oferty należy podać następujące dane: 2/T/2013- OFERTA NA SPRZEDAŻ POJAZ-
DU MARKI  ....................... (nazwa pojazdu którego oferta dotyczy).

Oferty należy składać w sekretariacie w siedzibie Sprzedającego w terminie do dnia 31.07.2013 r. do 
godz. 9.00 w zamkniętej nieprzejrzystej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie 
jej poufności do dnia otwarcia ofert.

Termin związania ofertą określa się na 30 dni.
Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z 

ofert, bez podania przyczyny.
Wadium złożone przez nabywcę zaliczone zostanie na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w 

przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
Komisja przetargowa odrzuci ofertę złożoną po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu,  

bez wpłaconego wadium lub nie zawierającą wymaganych danych i dokumentów oraz niezwłocznie 
zawiadomi o tym oferenta.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawar-
cia umowy sprzedaży.

DYREKTOR Zakładu Karnego w Nowogardzie
płk mgr inż. Jerzy Dudzik
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Pielęgnacja ogrodów

Wypożyczalnia 
sprzętu ogrodniczego

(glebogryzarki, weltykulatory...)

tel. 511 091 922
www.ogrody-wiki.pl

Profesjonalne zarządzanie 
nieruchomościami 

wspólnot mieszkaniowych 
i osób prywatnych 
Nr licencji 21569

Kontakt:  Eliza Kałmuk

tel. 602 296 684

NIERUCHOMOŚCI

• Studio reklamy Vizart wynaj-
mę pow. reklamową 6,5x3m 
w Nowogardzie przy ul. War-
szawskiej 11 od 13.06. tel. 
605 522 340

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. 
Piłsudskiego 2a. 602 350 301

• Sprzedam dom jednorodzin-
ny w Nowogardzie ul. Jesio-
nowa 3. 604 284 597

• Kupię mieszkanie bezczyn-
szowe/ niskoczynszowe, 
min 3pokojowe, 60-80m 
791443026

• Do wynajęcia lokal handlowy. 
– 660143840 

• Sprzedam mieszkanie w No-
wogardzie i Dobrej, tel. 91-
3910010, 607607814

• KUPIĘ ZA GOTÓWKĘ OBCIĄ-
ŻONE NIERUCHOMOŚCI tel. 
508 312 261

• Sprzedam   mieszkanie    3  
pokojowe  ul:  Warszawska . 
Tel;603126064.

• Do wynajęcia  mieszkanie  M 
-3 ul; bankowa .Tel.601328360

• SPRZEDAM  - dom  w  Ol-
chowie  stan surowy  otwar-
ty , pow.  240  m2 na  dział-
ce  1,5 h. na  której  znajduje  
się  staw  3000 m2 . Cena  do  
uzgodnienia .Tel.662139837, 
723025325.

• SPRZEDAM  -  Działki  bu-
dowlane  o pow. 1800  m2 
, i  1400 m2. Cena  35/
zł./ m2.tel.662139837, 
723025325.

• Wynajmę   lub  sprzedam  po-
mieszczenie biurowe  ul. Boh.
Warszawy .Tel.601500090.

• SPRZEDAM  lub  wy-
najmę  kawalerkę  37  
m2.Tel.693869595.

• SPRZEDAM  - mieszkanie  4 
pokoje  ul.Poniatowskiego  
27/14. Tel.503512170.

• DOMY NA WSI – GRUNTY, 
GOSPODARSTWA

• SPRZEDAJEMY, KUPUJEMY. 
TEL. 660 206 833

• Sprzedam nowy sklep na uli-
cy Racibora. tel. 783 570 060, 
695 264 594

• Sprzedam mieszkanie bez-
czynszowe, 2 pokojowe w 
Nowogardzie tel. 695 264 594

• Sprzedam kawalerkę 36 m 
kw. i mieszkanie 4-pokojowe 
110 m kw. 608 817 214.

• SPRZEDAM - bardzo tanio 
działki pod budowę ul: Asny-
ka. Tel: 513045188. 

• Tanio sprzedam kiosk obity 
blachą doskonały na działkę. 
Tel; 512633610.

• Wynajmę mieszkanie 2 poko-
jowe w Nowogardzie na ulicy 
Racibora I 4. tel. 913925552, 
kom. 783 570 056

• Do wynajęcia pawilon han-
dlowy w Goleniowie na Ry-
neczku przy ul. Zielona Droga 
59. Tel. 605 522 340 od zaraz

• Sprzedam działkę budowla-
ną 0,30 ar. w Nowogardzie. 
693 850 197

• Sprzedam działkę pod lasem 
w Nowogardzie ok. 0,8 ha. 
693 850 197

• BUDyNEK - gospodarczy 
400 m2 sprzedam lub wy-
dzierżawię, Strzelewo. Tel. 
502853573

• Sprzedam, wynajmę dom 
Nowogard 110 m2 + garaż. 
00 49 172 5669 042

• Sprzedam parter domu 110 
m2. Podpiwniczony, garaż 
i podwórko. 600  809  312; 
604 903 853

• ZAMIENIĘ - mieszkanie 2 
pokoje ul: Leśna , na 1 po-
kojowe w centrum miasta. 
Tel.728185911,666974831.

• Sprzedam bar „Haga” 
510 243 843

• Wynajmę mieszkanie trzy-
pokojowe IV p. na Bankowej. 
695 741 022

• Kupię kawalerkę 728 582 293

• Do wynajęcia lokal w cen-
trum miasta, doskonała loka-
lizacja z przeznaczeniem na 
kancelarię, biuro, salon Tel. 
510 170 263

• SPRZEDAM  - Sklep  w  Pło-
tach  wyposażony  w  lady , lo-
dówki , regały , klimatyzację , 
itp.Grunt  dzierżawiony  / 250 
zł./ Powierzchnia  28 m2.Cena  
15.000,-zł.Tel.669060659.

• Działka     uzbrojona    5700  
m 2  i  budynek  warsztatowy. 
Wydzierżawię    lub  sprzedam 
własnościowa. Nowogard   
Tel:693128078.

•  Pilnie sprzedam miesz-
kanie dwupokojowe 42 
m2, Ip. 700 Lecia 4. Tel. 
785 140 754

• Okazyjnie sprzedam miesz-
kanie 54,5 m2, dwupokojowe 
bezczynszowe w Słajsinie, 
cena 50 500. Tel. 507 845 881 

• DO  WyNAJĘCIA  -  mieszka-
nie   2  pokojowe  + kuchnia 
,łazienka  przy ul: Roose-
velta. Ogrzewanie  gazowe.
Tel.604255391.

• SPRZEDAM  -  mieszkanie  3  
pokoje  przy  ul; Zamkowej  
z  garażem  murowanym 
.Tel.607804921.

• GARAŻ – do  wynajęcia  przy  
ul: 700 lecia.Tel.606115410.

• KAWALERKA  -  do  wy-
najęcia  przy ul:700 lecia.
Tel.606115410.

• Wynajmę mieszkanie dwupo-
kojowe ul. Racibora, Nowo-
gard. 609 594 038

• Wynajmę lub sprzedam 
mieszkanie  dwupokojowe w 
Centrum. 607 617 849

• Wynajmę mieszkanie dwupo-
kojowe w Centrum Nowogar-
du. 880 417 707

• Stolarnia do wynajęcia. 
605 336 228

• Zdecydowanie 44 m2 dwa 
pokoje, II p. 15 Lutego Tel. 
501 307 666

• Mieszkanie dwupokojowe 55 
m2 Poniatowskiego III p. 135 
tys. Tel. 691 063 454

• Blisko Nowogardu 1,60 i 3,57 
ha tanio! 502 103 432

• SPRZEDAM – garaż  przy 
ul: Poniatowskiego  24. 
Tel.602521671.

• WyJĄTKOWE  – 3  poko-
je   107  m 2 .  SPRZEDAM. 
Tel.509601559.

• POSZUKUJĘ  -  małżeństwa  
do pracy  na  Fermę Drobiu w  
Niemczech / koło Berlina /,za-
pewniamy mieszkanie  ,   zna-
jomość  języka  mile widziana.
Tel.506428241.

• POSIADAM  -  sklep  do  wyna-
jęcia  przy  ul; Boh. Warszawy  
69  A. Tel.695981229.

• Wynajmę kawalerkę 28 m2, 
po remoncie piwnica os. 
Bema. 888 751 568

• Posiadam mieszkanie do 
wynajęcia 2 pokoje 900 zł  
media. 606 857 196

• Sprzedam mieszkanie w dom-
ku dwurodzinnym (Nowo-
gard), parter ok. 62 m2, pod-
piwniczony, garaż, podwórko, 
mały ogród. 695 721 709

 MOTORYZACJA

• Kupię: Stare motory, mo-
torowery, samochody. Tel. 
501-126-109

• Sprzedam silnik 1,6 Diesel, 
skrzynia biegów do Audi 80. 
Tel;781785751.

• Sprzedam samochód GOLF 
II, benzyna 5 drzwiowy, 
szyberdach, czerwony. Tel; 
512633610.

• Sprzedam samochód Mit-
subishi eclipse Spyder ka-
briolet rok prod. 2001, cena 
do negocjacji. 663  046  698; 
727 491 323

• Sprzedam Renault Laguna 
rok prod. 2003 diesel cena 10 
tys. zł. Tel. 505 149 773

• Sprzedam alufelgi z oponami 
185/60/R14 tel. 787  050  120 
cena 400 zł.

ROLNICTWO

• Sprzedam zboże i słomę. 
502 853 573

• Sprzedam słomę w snopkach 
cena 2,20 zł/ snopek. Tel. 
782 036 086

• KUPIĘ ByCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL. 783678070

• KOSZENIE MULCZOWANIE 
ŁĄK, BELOWANIE SŁOMy, SIA-
NA.TEL;608013995.

• SPRZEDAM C - 360.
Tel.609480049.

• Kupię mieszankę zbożową. 
91 39 18 704; 781 900 122

• SPRZEDAM  prosięta  . 
Tel.913925812,721614530.

• Sprzedam tanio młode króli-
ki. 668 787 587

• Kopaczkę   -  dwurzędową  do  
ziemniaków  w  dobrym  stanie 
. Sprzedam. Tel. 795916988.

USŁUGI

• Firma Usługowa „Zielona”. 
Wynajem sal na: konferencje, 
zebrania, szkolenia. Tel. 91 39 
26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PA-
NELI PODŁOGOWyCH I INNE 
DROBNE NAPRAWy WyKONA 
„ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 22 
783, 784 79 22 70
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MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Nowość

energooszczędny pro�l

6 komorowy

z 3 uszczelkami

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

Poszukujemy  
pracowników 

do pracy na plantacji wierzby 
w Węgorzycach/k.Osiny

 Tel: 601 99 40 30
• Czyszczenie uszu za pomocą 

świecowania Nowogard, ul. 
Zielona 3. 91 39 20 714

• Montaż ogrodzeń betono-
wych, farmerskich i innych; 
695 085 470; 91 39 72 575

• AGENCJA REKLAMWA VIZART 
- oprawianie prac - w 2 minu-
ty., bindowanie, wydruki A3-
A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, 
laminowanie A3-A4. Tylko u 
nas największy wybór okła-
dek. Nowogard, ul. 700 Lecia 
15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (ma-
gisterskich, licencjackich, 
innych), dokumentów, CV, 
listów motyw. innych. Wy-
druki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, 
ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel 605 
522 340. 

• Usługi koparko- ładowarką 
Nowogard. 514172446 

• Nauka j. niemieckiego i an-
gielskiego. Szkoła Języków 
Obcych „GERMANIC” Tel. 
607 545 991, www.niemiecki-
nowogard.pl

• Fast – Driver, tanie usłu-
gi transportowe tel. 
721 230 990

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sa-
wicki, ul. Kazimierza Wielkie-
go 7, tel.913920737 

• Remonty mieszkań, szpa-
chlowanie, malowanie. 
880 690 659

• WyPUSZCZANIE BIAŁyCH GO-
ŁĘBI NA ŚLUBACH I INNyCH 

UROCZySTOŚCIACH. Tel; 
660970408.

• Agent PZU, tel. 790 405 650

• Dachy, docieplenia, stro-
podocieplenia, obrób-
ki blacharskie, podbitki. 
609 752 854

• MASAŻySTA. WIZyTy DOMO-
WE. TEL: 887307401.

• PRANIE - DyWANÓW, 
WyKŁADZIN, TAPICERKI 
MEBLOWEJ, SAMOCHO-
DOWEJ, /SKÓRZANEJ, MA-
TERIAŁOWEJ/. PRANIE PO-
ŚCIELI WEŁNIANEJ /LANO-
LINĄ/. SPRZĄTANIE BIUR, 
MIESZKAń, CZySZCZE-
NIE FUG. TEL. 604373143, 
794229083.

• Dachy podbitki, docieplenia 
oraz remonty mieszkań. Tel; 
782741664

• Wesela, bryczka, jazda kon-
na, tel. 607 739 866

• Szpachlowanie, malowanie, 
panele, wymiana instalacji. 
Tel. 789146025.

• TRANSPORT - PRZEPRO-
WADZKI szybko tanio.
Tel.696138406.

• Regulacja i naprawa okien i 
drzwi, tel. 695 181 070

• TRANSPORT  BUS – MAX 
.Tel.784053493.

• US ŁUGI    REMONTOWO  - BU-
DOWLANE  , DOCIEPLENIA. 
Tel.784053493 .

• USŁUGI - remontowe – bu-
dowlane   wykonam  , daję  
gwarancję – na wykonaną  
pracę. Tel.608364330.

• Usługi malarskie. 790 590 363     

• TANIO  -  MONTAŻ  MEBLI 
.Tel.887077557.

• Szpachlowanie, malowanie 
, panele, wymiana instalacji 
.Tel.789146025.

• Remonty dachów, docieple-
nia budynków, 726 169 098, 
669 587 493

PRACA

• Przyjmę samodzielnego pra-
cownika do prac wykończe-
niowych. Tel. 888 603 612

• Zwrot podatku z pracy, ro-
dzinne, urlopowe, emerytal-
ne – Niemcy, Holandia, An-
glia, Irlandia, Dania, Belgia, 
Austria, Włochy, Norwegia, 
USA. Tel. 71 385 20 18 lub 601 
759 797

• Młoda mama zaopieku-
je się Twoim dzieckiem. 
661 196 022

• PILNIE ZATRUDNIĘ 2 OSO-
BY DO PRACY W KWIA-
CIARNI, CV MOŻNA SKŁA-
DAĆ   W KWIACIARNI PRZY 
UL. CMENTARNEJ 1A, TEL. 
602450881

• Przyjmę do pracy w sklepie 
spożywczo-monopolowym 
601 160 970

• PRZyJMĘ   -  murarzy ,stolarza, 
dekarza  z  doświadczeniem  / 
rencistę/ Tel.601864739.

• Zlecę porąbanie drewna 
w ilości 6m. 696  359  217; 
602 309 809

• ZLECĘ  -  budowę komina . 
Tel.502898914.

• Poszukujemy doświadczonej 
i przebojowej niani dla ży-
wej 9 m-cznej dziewczynki. 
609 868 434

INNE

• Kupię: Antyki, różne staro-
cie. Tel. 501-126-109

• Sprzedam drewno bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane - 
603 353 789

• Sprzedam wieżę Diora WS 
442, srebrna, 4 elementy: 
wzmacniacz, tuner przestro-
jony, korektor, deck szufla-

da, stan idealny, używana 
sporadycznie, cena 780 zł do 
uzgodnienia. tel. 605 522 340.

• 43 / 44 - Sprzeda drewno, ga-
łęziówkę i zrębki opałowe. Tel 
509821040

• PIECE GAZOWE c.o. wiszące z 
Niemiec firmy Vaillant wysoka 
jakość do mieszkania, domu, 
sklepu, restauracji, zakładu 
fryzj. tylko ogrzewanie różne 
powierzchnie cena od 800zł 
montaż 300zł piece dwufunk-
cyjne cena od 1.000zł montaż 
400zł gwarancja serwisowa 
+ roczne przeglądy kontrol-
ne, naprawy oraz elektryczne 
przepływowe podgrzewacz 
wody użytkowej 18-21kw na 
prąd 380V cena od 200zł tel. 
691 686 772

• Transformator spawalniczy 
380V (buczek); teownik hut-
niczy 30x30x6; szkło 3mm 
60x130; kątownik 40x40 i 
kątownik 45x45 sprzedam. 
788 685 194; 600 155 342

• Sprzedam kostkę granito-
wą 4x6 brązową 10 t. Tel. 
607 690 741 

• SPRZEDAŻ - podbit-
ki drewnianej. TANIO. 
Tel:726169098.

• SPRZEDAM DREWNO OPA-
ŁOWE I KOMINKOWE. 
Tel;667788820.

• SPRZEDAM WÓZEK DZIE-
CIĘCy - wielofunkcyjny X 
– LANDER XA / gondola + 
spacerówka /.Cena 600 zł. Tel; 
725820717.

• SPRZEDAM - harmonię 40 ba-
sową.Tel;511627210.

• SPRZEDAM  wypoczynek . 
600,- zł.Tel.667926528.

• Sprzedam Samsung Ga-
laxy S2 cena 700 zł. Tel. 
505 149 773

• Sprzedam tarcicę budowla-
ną, modrzew sezonowana 4 
lata. 668 298 084

• Tanio sprzedam urządzenie 
do sklepu (regały, lada z pół-
kami) i kuchnię elektrycz-
ną 4 palnikową. Nowogard 
693 021 086; 724 293 047

• Oddam koty i pieski w dobre 
ręce. 91 39 17 305

• Piękne Husky roczne oddam 
w dobre ręce. 605 889 876

• Sprzedam giętarkę do blachy 
793 930 059

• Sprzedam akwarium wypo-
sażone 160l. 793 930 059

• Sprzedam agregat tynkarski 
Puz Majster 25. 793 930 059

• SPRZEDAM – szlifierkę   do  
metalu  ,stolik  i fotel  do  
komputera,  frezarkę ,  ency-
klopedie  / wszelkiego rodza-
ju/ i wiele  innych  książek / 
różnego  gatunku/.2 opony  
letnie   Kormoran 145  x  80  R 
-13 .Tel .913922990

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Opiekunki Niemcy - praca od zaraz 
okolice Hamburg, Bremen, Bielefeld, 

kontakt Szczecin:

tel. 666 096 761, 666 096 774

PIASEK, ŻWIR,  
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 
 ŻWIROWNIA  

DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 872 700 

Z DOWOZEM 
DO KLIENTA
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Dziś krzyżówka, malowanka  i  „stary” Nowogard.  
Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

ZECER

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie 
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

Gdzie tak  kiedyś wyglądał Nowogard? 

ul. .................................................................................................

poleca
czynne od 8 - 18 tel. 91 392 06 96

tonery, tusze do drukarek wszelkiego typu 
Zakupione u nas odkupimy po zużyciu, 
wiec dbaj o swoją kieszeń i środowisko 

Rozwiązanie krzyżówki  dla dorosłych – „,Najlepsze są nowe ubrania i starzy przyjaciele”
Andrzej Leszczyński, Grażyna Siedlecka, Teresa Januszonek, Michał Furmańczyk, Maria Kloch, Pelagia 

Feliksiak, Maria Sowińska, Ryszard Górecki, Teresa Czarnecka, Stanisława Pokorska, Barbara Bartosik, Da-
nuta Borowik, Halina Szwal, Elżbieta Dąbrowska, Christiana Syfert

Zwycięzcy: Elżbieta Dąbrowska, Michał Furmańczyk, Maria Kloch
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Rozwiązanie krzyżówki  dla najmłodszych: „ul. Woj. Polskiego”
Karolina Lewandowska, Julia Furmańczyk, Magdalena Skowrońska, Igor Grenda, Martyna Grenda, Ma-

teusz Sawicki
Zwycięzca: Mateusz Sawicki

Bon o wartości 30 do zrealizowania w sklepie BIUREX
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KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

Informacja PKS    91 392 18 87   lub   91 469 83 15

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski - redaktor prowadzący

Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport,  Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny   
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65, tel./fax 91 392 50 87;  

e-mail: dziennik@domjudy.pl.  Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej.  
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E;  14:00E;  
15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL.   607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Morfeusz - 91 577 66 85

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych    - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD
Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku 
oprócz świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 
1, 3, 5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwart-
ki, soboty oprócz świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; 
R – kurs do Reska

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

ROZKŁAD JAZDY PKP WAŻNY OD 9.VI – 1.IX.2013R.
Odjazdy pociągów w kierunku Kołobrzegu  - Odjazd z Nowogardu  
7.54   -  10.VI – 14.VIII i od 16-31.VIII nie kursuje w niedzielę
8.47   - 29.VI – 1.IX. 2013 codziennie
10.02 -    9.VI – 30.VI kursuje w soboty i niedziele  i od 1.VII -1.IX.2013 
12.33   - codziennie
14.35   - 10-28.VI.2013 kursuje w dni robocze i 29.VI-14.VIII, 16.VIII-1.IX
16.01   - codziennie
18.37   - kursuje codziennie oprócz sobót
21.09  -  9-20.VI.2013, 1.VII-14-VIII, 19-29.VIII od pon.- czwartku
21.49 -   29.VI- 1.IX.2013 kursuje piątki, soboty i niedziele

Odjazd pociągów w kierunku Szczecina - Odjazd z Nowogardu  
5.37   -  10.VI-14.VIII i od 16-30.VIII.2013 od pon. – do piątku
6.33   - 10.VI – 14.VIII i od 16-31.VIII. 2013 od pon. – do soboty
7.55   -  codziennie
10.32   - 10-28.VI w dni robocze, 29.VI-14.VIII i 16-VIII-1IX.2013
12.35   -  9-30.VI.2013 kursuje w soboty i niedziele i 1.VIII-1.IX.2013
15.10   -  kursuje codziennie oprócz sobót
17.33   -  codziennie
18.35   -  codziennie 
21.48   -  codziennie od 29.VI-1.IX.2013
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Kolektory 
słoneczne

Dotacja45%

Montaż / Serwis • Przygotowanie dokumentacji

www.provsolar.com

e-mail: info@provsolar.com • tel./fax 91 482 40 50
Biuro czynne od 8 - 16

91 443 51 87, 94 721 61 83
59 833 43 12,  698 230 205

www.partnerstal.pl

GARAŻE BLASZANE WIATY 
BRAMY GARAŻOWE

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

WIB    SPÓŁKA  Z O.O.

PILNE !!! SKUP ZBÓŻ

KONTAKT:
Ryszard Dynarski tel. 508 444 350 • Mieczysław Jakubczyk tel. 512 210 111

Turawska Jolanta te l. 508 444 351 • Maksymczuk Waldemar te l. 601 580 277

Kontynuujemy skup na terenie Elewatora REM Sp. z o.o. (J.W. ENERGY)
w Nowogardzie ul. 3 Maja 26 k/stacji paliw ORLEN

Gwarantujemy obiektywną ocenę jakości.
Skontaktuj się lub zadzwoń a uzyskasz niezbędne informacje, zapewniamy fachową i miłą obsługę.

- skup zbóż
- rzepaku

- roślin strączkowych

ZAPRASZAMY

Zapewniamy:
- konkurencyjne ceny

- odbiór towaru własnym transportem
- usługowe składowania zbóż i rzepaku z możliwością 

sprzedaży po najkorzystniejszych cenach
 

Wynajmę plac po byłym skupie złomu 
- właściciel Stanisław Barsul, Łobez, ul. Podgórna 4D. 
Pow. 700 mkw. (wiata, biuro, magazyn, waga do 25t), 

ogrodzony, wybetonowany, doprowadzony prąd (30A).

Tel. 606 762 527

Promocja na artykuły szkolne
W dniach 15.07 - 14.08.2013 rabaty nawet do 10%

Zaprasza hurtownia PIER • ul. Wojska Polskiego 4 • NOWOGARD
Regulamin promocji w Hurtowni N
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Zawiadamiamy,  
że w Nowogardzie  

rozpoczęła działalność  

Kancelaria 
Radców Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca 
Prawny Radosław Górski oraz 
Radca  Prawny Paweł Iwan. 
Kancelaria mieści się przy  
Pl. Wolności 9, budynek dawnego 
hotelu „Cisy”, pokój nr 8 (parter). 

Telefony do Kancelarii:  
788-802-101, 694-403-733

s. 6 s. 10s. 8

Sprzęt 
sfinansują 

mieszkańcy

Zwycięstwo  
Kościuszek

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Czytaj s. 4

Czytaj s. 5

Czytaj s. 7

Czytaj s. 9

Niewidzialne 
zagrożenie

Kancelaria  
Prawna

nawet trudne sprawy

601 949 077

Czytaj s. 2

NNIIEEPPUUBBLLIICCZZNNAA  SSZZKKOOŁŁAA  
PPOOLLIICCEEAALLNNAA  

ogłasza nabór na kierunki: 

 opiekun medyczny (1 rok) 
 asystent osoby niepełnosprawnej (1 rok) 
 opiekun osoby starszej (2 lata) 
 technik informatyk (2 lata) 
 technik administracji (2 lata) 

 

informacja i zapisy 
Ul. Zielona 11, tel. 91 39 26 691 

www.zielona.mojaszkola.net 
 

23 lipca 2013 r.
wtorek od 10.30 - 11.30
 udzielane będą bezpłatne porady 

prawne  w redakcji 
ul. Boh. Warszawy 7A

Wakacje nowogardzkich dzieci

Knaga Biblioteka

Półkolonie

Warsztaty artystyczne

Trafili do  
aresztu za  
narkotyki

Będzie  
kolejny  
nowy  
kierownik

Rozmowa 
z Leszkiem  
Dawidem,  
twórcą filmu  
„Jesteś 
Bogiem”

A może 
amfiteatr?

Rozmowa z Łoną

„Istnieje życie  
poza muzyką”
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Kronika  
policyjna

Nasza  sonda

ul. 700 Lecia 17a nad sklepem
„Słowik”

9,99zł Jerzy Wróblewski, lat: 60, zmarł: 12.07.2013r, pogrzeb odbę-
dzie się: 16.07.2013r, o godz. 15:00 na cmentarzu w Nowogar-
dzie.

Jan Puścian, lat: 88, zmarł: 14.07.2013r, pogrzeb odbędzie się: 
17.07.2013r, o godz. 15:00 na cmentarzu w Dobropolu.

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

08.07.13
- godz.19 - zgłoszono kra-

dzież na stacji PKN Orlen. 

09.07.13
- Policja odebrała zawiado-

mienie o kradzieży telefonu 
kom. marki HTC o wartości 
800 zł. 

- godz.12:20 – karambol na 
ul. Wojska Polskiego (opisy-
waliśmy w zeszłym tygodniu, 
w piątkowym   wydaniu DN)

- godz.13:20 – zgłoszono 
kradzież roweru marki Cross 
z klatki schodowej bloku w 
Wierzbięcinie. Wartość skra-
dzionego roweru – 500 zł.

10.07.13
- godz.11:30 – zgłoszenie 

przez mieszkańca Nowogardu, 
uszkodzenie samochodu mar-
ki Peugeot przez pojazd nie-
ustalony. Do zdarzenia doszło 
przy sklepie Netto. 

11.07.13
- godz.12:15 – przesłano in-

formację z pogotowia, że na 
budowie przy. ul. Jana Pawła II 
doszło do wypadku przy pracy. 
Mężczyzna spadł z rusztowa-
nia i doznał złamania prawej 
nogi. Powiadomiono inspek-
cję pracy, dokonano oględzin i 
przesłuchano świadków. 

- godz.15:28 – kolizja drogo-
wa za miejscowością Szczyt-
niki, pojazdy podczas mijania 
zawadziły się lusterkami.

- godz.19:25 – zgłoszenie ze 
stacji paliw Orlen, kradzieży 
paliwa przez kierującego sa-
mochodem Opel Astra, w ilo-
ści 35 l, o wartości 200 zł. 

12.07.13
- godz.19:00 - dokonano 

włamania do piwnicy poprzez 
rozcięcie kłódki, straty 1.200 
zł. na szkodę mieszkańca No-
wogardu.

13.07.13
- godz.13:25 - w aptece „Jan-

tar” pewien mężczyzna doko-
nał kradzieży pieniędzy z kasy 
w kwocie 3.000 zł. Złodziej 
wsadził rękę przez okienko 
wykorzystując nieuwagę pra-
cownicy, która poszła na zaple-
cze po zamówiony towar.

- godz.21:00 - zgłoszono po-
ranienie kobiety (rany cięte) w 
okolicach sklepu Biedronka. 
Udzielono pomocy medycz-
nej, a sprawcę zatrzymano. 

- godz.22:55 – policjanci za-
trzymali kierującego samo-
chodem Ford w stanie po spo-
życiu alkoholu (0, 21 mm na 
litr)

14.07.13
- godz.14:50 - w miejsco-

wości Karsk, doszło do koli-
zji drogowej. Samochód Opel 
Astra potrącił psa. 

- godz.15:00 – zgłoszono 
uszkodzenia pięciu nagrob-
ków na cmentarzu komunal-
nym, sprawcy dokonali kra-
dzieży krzyży nagrobnych. 

- godz.16:15 – kolizja dro-
gowa Volkswagena Sharona z 
motorowerem marki Romet. 
Sprawca kolizji został ukarany 
mandatem. 

Opr. Red.

Nowogard zmienia się. W okresie letnim, kiedy ze względu na pogodę częściej 
spacerujemy ulicami naszego miasta, możemy lepiej przyjrzeć się, co zmienia 
się na lepsze, a co można byłoby jeszcze dodać do naszego otoczenia. Zapytali-
śmy mieszkańców miasta, co na ten temat uważają.

Justyna Forgiel Od 5 lat mieszkam w Szczecinie. W ogóle 
pochodzę z Błotna, przez co Nowogard nie jest mi obcy. Na 
pewno Nowogard stał się bardziej przyjazny. Burmistrz zadbał 
o walory estetyczne. Zostało wybudowane molo, dużo pozmie-
niało się na plaży. Jest po prostu ładniej. Jeśli Nowogard pójdzie 
dalej w tym kierunku, to będzie dobrze. Nowogard ma wie-
le pięknych miejsc i mógłby być jeszcze bardziej rozsławiony, 
przez co przyjechałoby tu więcej turystów. 

Beata Machowczyk-Owczarek W Nowogardzie mieszkam 
od roku, czyli całkiem od niedawna. Ale od długiego czasu pra-
cuję w tutejszym szpitalu. I bardzo mnie cieszy, że jego nowa 
część zaczyna być uruchamiana, kilka dni temu oddział inter-
nistyczny mógł się już przenieść. Nam jest lepiej, pacjentom jest 
lepiej, wygodniej i estetyczniej. A tak w ogóle to cieszy mnie, że 
plaża jest piękna. Wcześniej była zaniedbana, a teraz jest ładne 
odnowione molo, są place zabaw dla dzieci. I cieszy mnie, że 
jakoś w miarę harmonijnie to wszystko się rozwija. Natomiast, 
to czego brakuje, to na pewno trochę ciekawych miejsc rozryw-
ki w Nowogardzie. Ponieważ oprócz dyskotek, z których nie 
wszystkie cieszą się dobrą sławą, to takich kulturalnych miejsc 
jest trochę za mało. Nie twierdzę, że nie ma ich w ogóle, bo jakoś pomału się odkrywają, np. w DK 
z tego co wiem, działa kółko taneczne, ale to wszystko jest jeszcze za mało. Nowogard to już dość 
duża społeczność i przydałyby się jeszcze jakieś inne silniejsze ośrodki rozwoju kulturalnego, żeby 
życie towarzyskie nie sprowadzało się tylko do tańca i drinków na dyskotekach. 

Krzysztof Staszak Miasto na pewno poprawia się pod wzglę-
dem wizualnym; jest molo, ławeczki nad jeziorem, choć mogłoby 
się tam jeszcze coś więcej dziać. Niestety brakuje pracy, np. w Go-
leniowie jest park przemysłowy. Przepracowałem 14 lat w Golenio-
wie, więc znam temat. U nas, jak na razie, wszystko zamykają. 

(ps)

 w tych dniach odeszli do wieczności 

Trafili do aresztu za narkotyki
Policjanci z Goleniowa i Nowogardu wraz z funkcjonariuszami Straży Granicznej z go-
leniowskiego lotniska, zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o przestępstwa nar-
kotykowe. Sprawcy usłyszeli zarzuty. Na wniosek prokuratury zostali aresztowani. 

Kryminalni wraz z funkcjo-
nariuszami Straży Granicz-
nej ustalili, że 33-letni miesz-
kaniec gminy Nowogard może 
być w posiadaniu większej ilo-

ści narkotyków. Postanowi-
li to sprawdzić i udali się do 
miejsca zamieszkania męż-
czyzny. Nie mylili się. W lo-
kalu w którym mieszkał za-
trzymany 33-latek, funkcjona-
riusze znaleźli i zabezpieczy-
li prawie 35 gramów amfeta-
miny oraz elektroniczną wagę.  
Do tej narkotykowej sprawy, 
policjanci zatrzymali również 
dwóch 28-latków z terenu gmi-
ny Nowogard. Pierwszy z nich 
jest podejrzany o wprowadze-
nie do obrotu znacznej ilo-
ści narkotyków. Oprócz tego, 
w chwili zatrzymania w jego 
mieszkaniu mundurowi ujaw-
nili 1,3 grama marihuany. Drugi 
z zatrzymanych, usłyszał zarzut 

uczestniczenia w obrocie sub-
stancjami psychotropowymi.  
Zarzut posiadania znacznej ilo-
ści narkotyków usłyszał tak-
że 33-latek. Za ten czyn gro-
zi mu 5 lat pozbawienia wol-
ności. Drugi z zatrzymanych 
odpowie za posiadanie środ-
ków odurzających oraz wpro-
wadzenie do obrotu znacznej 
ich ilości. Może on trafić do 
więzienia na 10 lat. 8 lat może 
spędzić za kratami trzeci z za-
trzymanych, który pośredni-
czył w handlu narkotykami.  
Decyzją sądu zatrzymani męż-
czyźni zostali tymczasowo 
aresztowani na okres trzech 
miesięcy. 

mł. asp. Julita Filipczuk 

Pomóżmy sobie!
•	  Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie oraz ławę pokojową i TV 

tel.782 556 716
•	 Przyjmę fotel do biurka, informacja tel. 504 874 397 lub pod nr tel. 

red. 91 22 165 
•	 Przyjmę narożnik pokojowy, sofkę dwuosobową dla dzieci i dziecięcy  

fotelik samochodowy,  tel.516 648-561 
•	 Przyjmę  używaną pralkę, komputer PC oraz dywany tel.512 174 371 
•	 Przyjmę tapczan dwuosobowy tel. 514 466 037 
•	 Przyjmę meble kuchenne i meblościankę pokojową tel. 669 517 964 

lub 91 39 107 62
•	 Przyjmę lodówkę w stanie dobrym tel. 725536022
•	 Przyjmę szafę lub segment używany z półkami tel.512012823 
•	 Przyjmę pralkę tel. 513 -520-798
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Ogrodzenia,
brukarstwo, 

ogrody, trawniki
www.trawnikizrolki.com.pl

tel. 669 342 893

PROMOCJA  LETNIA

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel./fax 91 39 22 329

Kom. 601 150 620

Szpital: Zamiast kredytu, gminna dotacja 

Sprzęt sfinansują  mieszkańcy 
Na wczorajszej sesji nadzwyczajnej, radni zdecydowali o przeznaczeniu 800 tysięcy złotych  na zakup wyposażenia i sprzętu medyczne-
go do nowej bryły szpitala. 

Nowy szpital, a w zasadzie 
„gołe mury”, otwarto 24 maja. 
Już po kilku dniach mieli się w 
nim pojawić pierwsi pacjen-
ci. Tak się jednak nie stało. Po-
wód? Brak sprzętu, bez którego 
nie było możliwości urucho-
mienia niektórych oddziałów.  
Pierwszy scenariusz zakładał 
wzięcie przez szpital kredytu 
na zakup urządzeń medycz-
nych. Mimo dwóch przetar-
gów i kilku prób podjęcia ne-
gocjacji w sprawie wysokości 
oprocentowania pożyczki, nie 
udało się znaleźć odpowied-
niej oferty. Banki żądały też 
poręczenia kredytu przez gmi-
nę. Ta, ze względu na poziom 
zadłużenia w budżecie, „pod-
żyrować” pożyczki dla szpitala 
już nie mogła. 

Stanęło więc na tym, że gmi-
na wyasygnuje w budżecie 
środki na wyposażenia pla-
cówki. Ponieważ wymagało 
to zgody Rady Miejskiej, bur-
mistrz zwrócił się do przewod-
niczącego o zwołanie, w trybie 
nadzwyczajnym, sesji. Obra-
dy odbyły się wczoraj (środa). 
Rozpoczęły się o godz. 8.30. 
Za nim jednak doszło do gło-
sowania nad zmianami w bu-
dżecie, umożliwiającymi za-
kup sprzętu, radni wymieni-
li z władzą kilka zdań. Marek 
Krzywania złożył wniosek o 
uzupełnienie porządku obrad 
o punkty interpelacje, zapyta-
nia i wnioski radnych i odpo-
wiedzi na zadane pytania. 

- Od ostatniej sesji sporo się 
wydarzyło, dotyczy to m. in. 
zmian w nowogardzkiej oświa-
cie. Wspólnie z kilkoma radny-
mi złożyliśmy wniosek o zwo-

łanie sesji nadzwyczajnej w 
tej sprawie, ale niestety prze-
wodniczący tej sesji nie zwołał, 
twierdząc, że sprawy kadrowe 
w urzędzie leżą w kompetencji 
burmistrza. Zapewniano nas, 
że burmistrz wyjaśni nam te 
kwestie w formie sprawozdania 
z działalności między sesjami. 
W dzisiejszym porządku obrad 
sprawozdania jednak nie ma. 
Składam więc wniosek o posze-
rzenie programu sesji, tak aby 
dano nam możliwość porozma-
wiania o tym z burmistrzem – 
mówił Krzywania. 

Uwagi co do porządku obrad 
miał także Michał Wiatr. 

Panie przewodniczący, nie 
dotrzymał pan słowa dane-
go na poprzedniej sesji. Każ-

da uchwała dotycząca zmian 
w budżecie, miała być procedo-
wana w pełnym trybie legisla-
cyjnym. Niestety znów dostaje-
my materiały kilka dni przed 
sesją, i w to w tak ważnej dla 
miasta sprawie – mówił radny 
WN. 

A. Bielida uznał, że może 
dokonać zmian w porządku 
obrad  tylko za zgodą strony 
wnioskującej o zwołanie sesji, 
czyli burmistrza. Ten jednak 
się na to nie zgodził.

- Kierowanie urzędem miej-
skim leży w kompetencji bur-
mistrza, a nie rady miejskiej.  
Stąd też nie wyrażam zgody na 
zmianę dzisiejszego porządku 
obrad – skwitował chłodno  R. 
Czapla. 

Na co te pieniądze? 
Po tej kilkuminutowej wy-

mianie zdań, skarbnik Mar-
cin Marchewka zreferował 
dwa projekty uchwał w spra-
wie zmian w budżecie gminy. 
Zgodnie z zapowiedzią, oba 
opiewały na łączną kwotę 800 
tys. zł. Ponad połowa tej kwoty 
tj. pół miliona złotych, pocho-
dzi z wpływów z podatków od 
nieruchomości (300 tys. zł) i 
podatku rolnego (200 tys.). Po-
zostałe 300 tys. zł zostało prze-
sunięte z pieniędzy zarezerwo-
wanych na  modernizację oraz 
dokończenie budowy nowego 
szpitala. 

Przekazana informacja nie 
usatysfakcjonowała jednak 
wszystkich radnych. 

- Czy możemy usłyszeć, co 
konkretnie zostanie zakupio-
ne za te pieniądze? Nie wiemy 
też czy kwota 800 tys. zł jest 
wystarczająca, by szpital mógł 
osiągnąć pełne moce funk-
cjonalności, czy też za chwilę 
znów będziemy musieli prze-
znaczać środki na jego doposa-
żenie – mówił Rafał Szpilkow-
ski (WN). 

Jak się okazało pełną li-
stę niezbędnego do zaku-
pu sprzętu medycznego dla 
nowogardzkiego szpitala, dy-
rektor Lembas przedłożył bur-
mistrzowi. Ten jednak doku-
mentu radnym nie pokazał. 

Radni pytali również, czy po 
przeniesieniu wszystkich od-
działów i uruchomieniu no-
wej bryły szpitala, nie będzie 
konieczności zatrudnienia do-
datkowego  personelu medycz-
nego?

- Uruchomienie nowej bry-
ły nie wiąże się z koniecznością 
zatrudnienia nowych lekarzy, 
czy pielęgniarek – odpowiadał 
K. Lembas. 

Po pół godzinnej dysku-
sji, rada przyjęła oba projekty 
uchwał, większością głosów. 
Głosowanie odbyło się przy 
pełnej frekwencji radnych. 

Dotacja droższa niż kre-
dyt...

Dyrektor Lembas zapew-
niał, że dzięki decyzji radnych, 
jeszcze na początku sierpnia 
szpital osiągnie pełną „goto-
wość bojową”. Na razie do no-
wej bryły przeniesiono „in-
ternę” oraz gabinety specjali-
styczne. W tym tygodniu prze-
prowadzka czeka izbę przyjęć. 
Nie ma jednak nic za darmo. 
Szpital, pieniądze wydane na 
zakup sprzętu, będzie musiał 
miastu zwrócić i to z nawiązką. 

Przypominam, że szpital 
spłaci środki na wyposaże-
nie szpitala przyznane dzisiaj 
przez gminę – mówił stanow-
czym głosem dyrektor Lem-
bas.  Spłaci nawet włącznie z 
23 podatkiem vat. To da kwotę 
ok. 900 tys. zł. 

Kwota ta byłaby znacznie 
mniejsza, gdyby szpital zaku-
pił sprzęt biorąc kredyt z ban-
ku. Ten miał być maksymalnie 
oprocentowany na 6%. Gmi-
na na tej  transakcji wycho-
dzi znacznie „korzystniej”. Nie 
dość, że odzyska ok. 100 tys. zł 
z tytułu vatu, to jeszcze unika 
zwiększenia poziomu zadłuże-
nia, czego nie dałoby się omi-
nąć w przypadku poręczenia 
kredytu dla szpitala. 

To jednak już tylko ekono-
miczne niuanse. Tak, czy siak, 
sprzęt sfinansują szpitalowi 
mieszkańcy...

Marcin Simiński 
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Będzie kolejny nowy kierownik

Nabór na stanowiska urzędnicze w UM
Ukazały się kolejne już w ostatnich tygodniach ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze. Tym razem chodzi o kierownika Wydzia-
łu Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu oraz młodszego referenta w wydziale Kancelarii w Biurze Informatyki i Informacji

W przyszłym roku wybory, 
władza przygotowuje sobie ar-
mię, tak nam skomentował je-
den z radnych opozycyjnych, 
obserwowaną ostatnio inten-
syfikację zmian kadrowych w 
Urzędzie Miejskim.

Już w czerwcu ogłoszono na-
bór na stanowisko kierownika 
referatu edukacji, powstające-
go w miejsce zlikwidowanego 
wydziału zajmującego się mię-
dzy innymi edukacją. Już wte-
dy było  wiadomo, że likwida-
cja tego wydziału nie wiąże się 
bynajmniej z oszczędnościa-
mi, ponieważ zadania zostają 
rozdzielone na inne wydzia-
ły oraz nowo powstały referat 
edukacji i tam będzie też re-
alizowane nowe zatrudnienie. 
Zamiast oszczędności dojdą 
więc raczej koszty związane z 
uprawnieniami pracowniczy-
mi na likwidowanych stano-
wiskach. Nikt nie zna jednak 
dokładnego rachunku finan-

sowego ostatnich działań ka-
drowych burmistrza, ponie-
waż ten nie przedstawił go rad-
nym, a wniosek tych ostatnich 
w sprawie sesji w tym temacie 
został odrzucony przez prze-
wodniczącego rady A Bielidę. 
Decyzja Bielidy została przez 
radnych opozycji zaskarżona 
do wojewody i obecnie trwa 
oczekiwanie na rozstrzygnię-
cie skargi przez ten organ nad-
zorczy. Nabór na stanowisko 
kierownika Wydziału Rozwo-
ju Lokalnego, Funduszy, Kul-
tury i Sportu z terminem skła-
dania podań do 19 lipca, jest 
równie tajemniczym  posunię-
ciem jak ten w czerwcu. Zgod-
nie z treścią ogłoszenia, nabór 
dotyczy stanowiska wolnego 
co oznaczałoby, że obecny kie-
rownik tego wydziału pani Ur-
szula Berezowska jest odwoła-
na z funkcji. Jak się dowiadu-
jemy pani Berezowska dostała 
jednak rozwiązanie stosunku 

pracy zmieniające jej warun-
ki, czyli kadrowo mamy w wy-
dziale plus jeden.

Wątpliwości co do społecz-
nej potrzeby etatu budzi też 
nabór na stanowisko młod-
szego referenta w Wydzia-
le Kancelarii w Biurze Infor-
matyki i Informacji. Biuro to 
zaczyna bardziej przypominać 
potężny wydział propagandy i 
sukcesu, a nie komórkę reali-
zującą  ustawowe zadania sa-
morządu uzasadnione potrze-
bami informacyjnymi i kon-
taktu ze społeczeństwem ( w 
rozbuchaniu takich instytucji 
specjalizowały się zwłaszcza 
wszystkie znane w historii re-
żimy, aniżeli w miarę normal-
na, a zwłaszcza samorządowa 
władza publiczna). Zresztą w 
zadaniach i obowiązkach sa-
morządu gminnego zawartych 
w ustawie na 20 punktów wy-
szczególnionych w rozdziale 
7 tej ustawy, nie znajdujemy 

ani jednego, który nakładał-
by na gminę obowiązek i za-
danie prowadzenia takiej sze-
rokiej działalności w zakresie 
informacji – oczywiście o pro-
pagandzie nie ma ani słowa. 
Tymczasem gmina Nowogard 
wydaje ponad 60 tys. rocznie 
tylko na druk wiadomości sa-
morządowych, do tego docho-
dzą pensje w biurze informa-
tyki w tym redaktorów i foto-
grafów oraz rzeczowe koszty 
funkcjonowania tego wydzia-
łu . Ale to nie koniec wydat-
ków na „politykę informacyj-
ną  burmistrza”. Niewielu może 
zobaczyć, bo niewielu to oglą-
da, ogłoszenia płatne gminy 
zamieszczane w rożnych me-
diach, których jedyną wyma-
ganą zaletą jest to, aby kadzi-
ły władzy i nie nazywały się 
DN. Nieważne przy tym jest 
- co zupełnie racjonalnie wy-
daje się  najważniejsze - gdzie, 
na jakim terenie medium dzia-

ła i do kogo ilościowo i czę-
stotliwościowo dociera. Na to 
wydaje się kolejne kilkadzie-
siąt tysięcy z naszych publicz-
nych zebranych z podatków 
pieniędzy. Dokładne dane w 
tym zakresie za rok licząc na 
koniec czerwca 2013 postara-
my się opublikować w najbliż-
szym czasie. Radosna twór-
czość burmistrza  prowadzona 
pod hasłem „jak się daje to się 
kraje„ trwa więc w najlepsze, 
ponieważ ani radnych koalicji 
SLD-PSL, ani przewodniczące-
go rady, gospodarowanie gro-
szem w interesie  publicznym 
nie bardzo interesuje. ... W 
przyszłym roku wybory, wła-
dza przygotowuje sobie armię i 
wydaje na to środki bez umia-
ru – tak nam skomentował je-
den z radnych opozycyjnych 
obserwowaną ostatnio inten-
syfikację zmian kadrowych w 
Urzędzie Miejskim.

sm

Półkolonie w Nowogardzie

Najbardziej lubię rysować serduszko...
W tym roku w dwutygodniowych półkoloniach organizowanych od 17 lat w SP nr 1 w Nowogardzie uczestniczyło 50 dzieci, w wieku od 
7 do 12 lat. Dzieci pochodzą z Nowogardu i z okolicznych miejscowości w naszej gminie. Zajęcia trwały codziennie od 9 do 14.       Wszy-
scy pod troskliwym okiem pani Beaty Binieckiej, kierownik półkolonii, wychowawców: Elżbiety Kwiatkowskiej, Ingi Płosaj – Jurek i 
Anny Tracz oraz pielęgniarki Jadwigi Kosakiewicz.

Mówi Beata Biniecka - Środ-
ki na wyżywienie dzieci w trak-
cie półkolonii przekazała nam 
Opieka Społeczna, natomiast 
z Urzędu Miejskiego w Nowo-
gardzie otrzymaliśmy pienią-
dze na przejazdy autokarem, 
wszystkie rzeczy związane z ob-
sługą półkolonii, atrakcje w po-
staci wyjazdu do kina, wyjście 

na pizzę do Neptuna, codzien-
ne dostarczanie lodów, mate-
riały papiernicze, gry i zabaw-
ki. Ponadto uzyskaliśmy spon-
soring od Celowego Związku 
Gmin na realizację wśród dzie-
ci programu działań ekologicz-
nych i na drobne nagrody. Było 
sporo działań profilaktycznych; 
dzieci uczyły się m.in. o szkodli-
wym działaniu tytoniu i alko-
holu oraz przeszły kurs udzie-
lania pierwszej pomocy. Oprócz 
tego były zajęcia muzyczne, pla-
styczne, sportowe, komputero-
we; dzieci uczęszczały na nasze, 
nowogardzkie kąpielisko. Były 
również dwukrotnie na projek-
cji filmu w DK w ramach Lata 
z Muzami. Mieliśmy ponad-
to spotkanie z panią Klaudią 
Gieryń z Policji, która ciekawie 
opowiadała dzieciom o rozma-
itych zagrożeniach i jak należy 
się w ich obliczu zachowywać, 
pani Klaudia przyniosła dzie-

ciom drobne upominki. Odwie-
dziliśmy nowogardzką straż po-
żarną, dzieci jeździły wozem 
strażackim, byliśmy również w 
Urzędzie Miejskim; dzieci spo-
tkały się z wiceburmistrzem 
Damianem Simińskim, który 
opowiadał o swojej pracy, poka-
zywał im salę obrad, wicebur-
mistrz przygotował również sło-
dycze dla każdego dziecka, póź-
niej poszedł z nami do bibliote-
ki, tam spotkaliśmy się z panią 
Zofią Pilarz, dyrektorką biblio-
teki, gdzie mieliśmy okazję zo-
baczyć projekt  nowego Placu 
Wolności.

Dzieci co roku otrzymują 
paczki w postaci słodyczy oraz 
przyborów szkolnych. Muszę 
dodać, że są one bardzo grzecz-
ne i wdzięczne za wszystko; po-
trafią docenić to, co się dla nich 
robi. Są ponadto bardzo otwar-
te; lubią opowiadać o życiu co-
dziennym.

A co o półkoloniach mó-
wią same dzieci. – Byliśmy tu-
taj dwa tygodnie, ale szybko 
nam zleciało. Fajnie było na śli-
zgawce na plaży - mówi Bła-
żej z Czermnicy. - Najbardziej 
podobał mi się film i gdy gra-
liśmy w piłkę nożną i w zbija-
ka. - dodaje Tomek z Trzech-
la.- Chodziliśmy na plac zabaw. 

Pływaliśmy w jeziorze. Woda 
jest bardzo przyjemna i ciepła. 
- opowiada Laura z Nowogar-
du. - Chodzę do I klasy w szkole 
na Bema. Podobało mi się kino. 
Rysowaliśmy. Najbardziej lu-
bię rysować serduszko. Bo ono 
oznacza miłość. - dodaje Róża.

 (ps)
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Rozmowa z Leszkiem Dawidem, twórcą filmu „Jesteś Bogiem”

Film jest ciągłą obserwacją...
W sobotę do Nowogardu przybył Leszek Dawid, znany polski dokumentalista, a od kilku lat także reżyser filmów fabularnych. Do jego najbar-
dziej znanych, cenionych oraz nagrodzonych dzieł należą m.in. „Bar na Viktorii”, dokument poruszający problem polskiej emigracji zarobkowej, 
czy „Jesteś Bogiem”, film fabularny oparty na faktach, opisujący historię znanego zespołu hip hop’owego „Paktofonika”, projekcję tego filmu obej-
rzała w sobotnie popołudnie nowogardzka publiczność, po czym odbyła się dyskusja. Z Leszkiem Dawidem rozmowę przeprowadził również DN.

Filmem „Jesteś Bogiem” 
o grupie Paktofonika do-
tknął pan tematu, który po-
siada bardzo silny rezonans, 
zwłaszcza wśród młodych 
ludzi. Czy często zdarza się 
panu, że po seansie tego fil-
mu podchodzą do pana fani 
zespołu, witają się, dziękują i 
pozdrawiają?

Tak, często się to zdarza. Nie 
zawsze ten odbiór wśród fa-
nów jest jednoznacznie pozy-
tywny. Są też tacy, którzy mają 
za złe, że w filmie nie ukazano 
czasu, w którym Magik, głów-
ny bohater, występował w ze-
spole Kaliber 44, ponieważ oni 
zdecydowanie wolą ten okres 
jego twórczości. Doskonale to 
rozumiem, ale niestety film nie 
może spełniać wszystkich ży-
czeń, posiada pewną  ograni-
czoną strukturę i trzeba się z 
tym liczyć. Niemniej istnieje 
wokół tego filmu jakaś emo-
cjonalność. Ktoś się czegoś 
spodziewa, czegoś chce. Wielu 
mówi też, że się w tym filmie 
jakoś odnalazło. Natomiast dla 
mnie najciekawsze jest zde-
rzenie z ludźmi, którzy zna-
li Magika, tamten świat; oni 
się emocjonalnie w tym filmie 
przeglądają. 

Interesujące jest, jak akto-
rzy wcielający się w posta-
ci głównych trzech bohate-

rów Magika, Fokusa i Rahi-
ma, odnaleźli się w tych po-
staciach. Bo nie wydaje się, 
by byli jakoś głębiej związani 
ze środowiskiem hip hop’ow-
ców.

Marcin Kowalczyk (Magik) 
akurat słuchał tej muzyki, była 
dla niego ważna, podobnie dla 
Tomka Schuchardta (Foku-
sa), natomiast Dawid Ogrod-
nik (Rahim) nie słuchał jej w 
ogóle. Tak więc każdy na in-
nym poziomie musiał się zaan-
gażować i przerobić ten temat. 
Myślę, że najważniejszym za-
gadnieniem było rozdzielenie 
wokali na poszczególne frag-
menty, żeby aktorzy mogli zi-
dentyfikować się z tym, co oni 
– członkowie Paktofoniki – 
mieli do przekazania; jakie sta-
ny wyrażali. Potem była pra-
ca nad rytmem i dykcją. Ale 
przede wszystkim zrozumienie 
istoty. I widać, że aktorzy bar-
dzo się w to „wkręcili”. 

Kiedy po raz pierwszy zna-
lazł się pan w gmachu Łódz-
kiej Szkoły Filmowej, stwier-
dził pan w duchu, że nie rozu-
mie tego miejsca.

Chciałem zdawać na kieru-
nek operator filmowy. Wzią-
łem swoje zdjęcia i poszedłem. 
Szkoła jest otoczona murem, 
kilka budynków. Wszedłem i 
poczułem dziwną atmosferę; 

wszystko jest takie artystycz-
ne, wymyślone. Czułem się 
tam totalnie obcy i niechętny 
temu wszystkiemu. Wszedłem 
w taką przestrzeń, w której nie 
chciałem być. Zabrałem więc 
zdjęcia i wróciłem do siebie. Po 
paru latach jednak wróciłem, 
zdałem egzamin na reżyserię 
i zacząłem oswajać to miejsce. 

Jednym z pańskich mi-
strzów w czasach studiów w 
szkole filmowej w Łodzi był 
Wojciech Marczewski. Stwier-
dził on kiedyś, że każdy reży-
ser powinien pozostawić od-
cisk palca na swoim dziele, w 
związku z tym nasuwa mi się 
pytanie, w którym miejscu 
pozostawił pan odcisk w fil-
mie „Jesteś Bogiem”?

Bardzo lubię i szanuję Mar-
czewskiego i podoba mi się ta 
jego myśl mówiąca o odciska-
niu piętna indywidualności w 
tym, co się tworzy. Natomiast 
to byłoby z mojej perspektywy 
bardzo niebezpieczne, gdybym 
analizował to czy jestem indy-
widualny. To jest raczej taki 
rodzaj indywidualności, który 
bierze się stąd, że chce się po-
kazać historię, która nie jest 
twoja, ale którą się przeżywa, 
czujesz i robi w pewnym sen-
sie po swojemu. Ale nie próbu-
je się niczego naśladować, tyl-
ko robić swoje. Tak więc trud-
no jest określić, czym jest do-
kładnie według Marczewskie-
go ten filmowy fingerprint. I 
jeśli gdzieś jest ten odcisk, to 
się cieszę, niemniej nie chciał-
bym analizować gdzie on się 
znajduje. Na czym więc pole-
ga ta indywidualność? Wyda-
je się, że jest to rodzaj takiej 
wewnętrznej zachęty i odwa-
gi, aby pójść w tym właściwym 
kierunku, kierować się czu-
ciem. 

W jednym z wywiadów 
stwierdził pan kiedyś, że lubi 
pan, gdy aktor, zabiera pana 
w swoją drogę, tzn. bierze 
rolę w swoje ręce, nie tyle wy-
konuje wszystko, co każe re-
żyser, ale stara się w sposób 
jak najbardziej wolny inter-
pretować rolę.

To wygląda tak, że rozmawia 
się dużo o postaci, jej moty-
wacjach, jeśli mamy taką sce-

nę staram się raczej urucho-
mić aktora, niż powiedzieć mu 
precyzyjnie, że np. w tym mo-
mencie ma przewrócić kartkę 
i założyć nogę na nogę. Lubię, 
gdy aktor jest najpełniej jak to 
możliwe, świadomy odgrywa-
nej przez siebie postaci, gdy 
wie po co znajduje się na pla-
nie. 

Można tu mówić o dwóch 
stronach medalu, z jednej 
strony mamy wolność akto-
ra, czyli spodziewamy się, że 
aktor jakoś nas zaskoczy, ale z 
drugiej strony, jeśli chodzi o 
osobę reżysera, również cho-
dzi o efekt, może już nie tyle 
zaskoczenia, co unikania ru-
tyny, raczej ciągłego odkry-
wania. 

To są właśnie dwie bardzo 
spójne kwestie. Rutyna prze-
kłada się na to, że wiemy, co 
będzie naszym zdaniem „lep-
sze”. Natomiast ja nie chcę tego 
wiedzieć. I to właśnie wynoszę 
z dokumentu;  wchodzę w jakiś 
świat, który wydaje mi się, że 
wygląda tak, ale z drugiej stro-
ny jest zupełnie inny. Nie przy-
chodzę na plan jako wszystko 
wiedzący kreator. Lubię być za-
skakiwany. 

Ale często mówi pan też, że 
w tym wszystkim konieczna 
jest intuicja.

Film jest ciągłą obserwa-
cją. Może w przypadku tego 
filmu (Jesteś Bogiem) nie aż 
tak dużą, ale  podczas kręce-
nia „Ki” bardzo dużo zmie-
nialiśmy. Poza tym zaczęliśmy 
kombinować, żeby zapamięty-
wać rzeczy, które pozmienia-
liśmy. Bo one mają swoją kon-
sekwencję - nie możesz zrobić 
już tego, bo wcześniej zrobiłeś 
tamto. To jest ciekawe, bo cią-
gle jesteśmy aktywni.

Na początku swojej przy-
gody z filmem, pan i pańscy 
koledzy na pierwszym roku 
łódzkiej filmówki, mieli taką 
sytuację, że ówczesny dziekan 
wydziału reżyserii Juliusz Ja-
nicki, powiedział, że kto chce, 
nie jest jeszcze za późno, 
może opuścić mury tej uczel-
ni, po czym stwierdził, że re-
żyserowi w życiu towarzyszą 
zawsze strach i samotność.

Co prawda, tak źle to nie wy-

gląda, ale trzeba sobie jakoś ra-
dzić. Jak się oswoi tą myślą, to 
już nie jest tak źle. To jest ten 
rodzaj strachu, który jest zdro-
wy, który skłania nas do zada-
nia sobie pytania, czy to jest 
wszystko tak jak trzeba. Nato-
miast osamotnienie polega na 
tym, że ciężar wyboru, np.  naj-
lepszej wersji jakiegoś ujęcia 
pozostaje dla nas. Tylko od nas 
zależy ostateczny wybór tego 
wariantu, który uznamy za naj-
lepszy. Nikt nam nie jest w sta-
nie nic wskazać. Tak więc na-
wet jeśli ktoś jest otoczony set-
ką ludzi na planie, to w grun-
cie rzeczy jest sam, gdyż nikt za 
niego nie zadecyduje. Musi być 
świadomy, że pomoc innych 
sprowadza się do kwestii tech-
nicznych.

Podobnie jak Jacek Bła-
wut, po latach tworzenia do-
kumentów, teraz zajął się pan 
fabułą, na ile fakt, że tworzył 
pan filmy dokumentalne sta-
nowi pomoc w tworzeniu fa-
buły? A może jest to również 
miejscami przeszkoda?

Nie mogę się porównywać z 
Jackiem Bławutem w ilości na-
kręconych dokumentów i w ta-
kim przeniknięciu rzeczywi-
stości, którą on posiada. Na-
tomiast sam fakt, że zacząłem 
od dokumentu i potraktowa-
łem go jako zawodowy start i 
rozpoznanie materii filmowej 
jest tym, co dało mi poczucie 
prawdy rzeczywistości. I teraz, 
gdy dostaję propozycje fabu-
larne, to wiem, które wybio-
rę a które odrzucę, ponieważ 
wyczuwam, gdzie jest prawda, 
a gdzie jej brak. Z dokumen-
tu wychodzi również poczucie 
postaci. I nie chciałbym oczy-
wiście z niego rezygnować. 
To jest ta druga noga, na któ-
rej można stać. I robić trochę 
bardziej kameralne kino, ale 
również wymagające. I moż-
na dzięki temu operować inny-
mi środkami, aby osiągnąć taki 
płodozmian. 

Dziękuję za rozmowę
Również dziękuję i po-

zdrawiam serdecznie wszyst-
kich czytelników Dziennika 
Nowogardzkiego.

Piotr Słomski
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Artyści i kultura w ZK 

„To jest miejsce, w którym można kręcić filmy”
Jak co roku niektórzy  goście nowogardzkiego Lata z Muzami odwiedzili także Zakład Karny. Osadzeni mieli niecodzienną  w tym miej-
scu możliwość osobistego spotkania z artystami z ich sztuką. 

11 lipca Zakład Karny w 
Nowogardzie odwiedził gość 
honorowy  - reżyser Jerzy Do-
maradzki. W godzinach po-
rannych przyleciał na lotnisko 
w Goleniowie i postanowił nie-
jako zainaugurować swój po-
byt w Nowogardzie wizytą w 
nietypowym miejscu, czyli w 
nowogardzkim zakładzie kar-
nym. 

Po nowogardzkim więzieniu 
Jerzy Domaradzki został opro-
wadzony przez jej dyrektora 
płk. Jerzego Dudzika, który za-
poznał go z historią i specyfiką 
podległej mu jednostki. Trzeba 
przyznać, że rozmowa wykra-
czała poza jednostronny opis 
samego zakładu, ponieważ re-
żyser posiada bogatą wiedzę na 
temat systemów penitencjar-
nych różnych krajów. Bazuje 
na doświadczeniu, którego na-
był  kręcąc film m.in. w aresz-
cie w Australii. Wspominał też 
doświadczenia swojego ojca, 
który musiał spędzić jakiś czas 
w Zakładzie Karnym we Wron-
kach będąc więźniem politycz-
nym represjonowanym przez 
władze komunistyczne bez-
pośrednio po ich dojściu do 
władzy. Gość nowogardzkiego 
więzienia barwnie opowiadał 
na temat systemu resocjaliza-
cyjnego w Australii. Opowia-
dał o specyfice więzień tzw. 
weekendowych upowszech-
nionych na antypodach, o me-
todzie osadzania osób pozba-
wionych wolności w zależności 
od wagi gatunkowej popełnio-
nego przestępstwa i o warun-
kach panujących w australij-
skich jednostkach penitencjar-

nych. Podkreślił, że dopiero w 
Australii spotkał się ze zjawi-
skiem autentycznej życzliwości 
urzędów i instytucji państwo-
wych w stosunku do obywa-
tela, którego interes traktowa-
ny jest jako nadrzędny w kon-
frontacji z aparatem państwo-
wym. 

Oglądając Zakład Karny w 
Nowogardzie stwierdził: „to 
jest miejsce w którym można 
kręcić filmy”. To stwierdzenie 
padło nie w starych, historycz-
nych pawilonach mieszkal-
nych, które aczkolwiek znisz-
czone, są uznawane za bardzo 
plastyczne przez innych twór-
ców. Padło w nowoczesnym 
pawilonie oddanym niedaw-
no do użytku. Reżyser uzasad-
nił swój wybór stwierdzeniem, 
„dojrzałem do tego, że chcę 
pokazywać Polskę pozytywnie 
bez epatowania siermiężnością 
i brudnym realizmem”. Gość 
miał okazję zwiedzić pawilony 
mieszkalne nowogardzkiego 
więzienia, pomieszczenia ad-

ministracyjne i dziedziniec. 
Był pod wrażeniem boga-
tej historii miejsca, w którym 
się znalazł, ale też otwartości 
obecnych władz więziennych 
na środowiska zewnętrzne, w 
tym na środowiska twórcze.

13 lipca, Zakład Karny w 
Nowogardzie gościł Woj-
ciecha Mecwaldowskiego - 
znanego aktora, absolwenta 
PWST we Wrocławiu. 

Aktor zadebiutował jeszcze  
w trakcie studiów w „Azylu” 
wg Gorkiego w reż. Krystia-
na Lupy w Teatrze Polskim we 
Wrocławiu. Na dużym ekra-
nie pojawił się po raz pierwszy 
w 2002 roku w „Dniu świra” 
Marka Koterskiego. Wystąpił 
m.in. w „Bezmiarze sprawie-
dliwości” Wiesława  Saniew-
skiego, „Lejdis” i „Testosteron” 
Andrzeja  Saramonowicza  i  
Tomasza Koneckiego, „Mniej-
sze zło” Janusza Morgensterna, 
„Kto nigdy nie żył” Andrze-
ja Seweryna, „Kochaj i tańcz”, 
„Hans Kloss - stawka większa 

niż śmierć” Patryka Vegi, „Jak 
się pozbyć celulitu” Andrzeja 
Saramonowicza, „Wojnie żeń-
sko męskiej” Łukasza Palkow-
skiego, „Alei gówniarzy” Pio-
tra Szczepańskiego, „Bitwie 
pod Wiedniem” R. Martinellie-
go czy „Rzeźni nr.1” Dominika 
Matwiejczyka.  Znany jest rów-
nież z ról w takich serialach jak 
„39.5”, „Pitbull”, „Trzeci oficer”, 
„Usta Usta” czy eksperymen-
talnej „Stacji” Y. Bogajewicza i 
„Czatersów” B. Koxa.

W nowogardzkiej jednostce 
odbyła się prezentacja filmu z 
jego udziałem pt.„Jak się po-
zbyć celulitu”, zakończona dys-
kusją z osadzonymi.

14 lipca br. o godzinie 13.00 
w ramach festiwalu „Lato z 
Muzami” odbył się też spek-
takl w ZK w Nowogardzie pt. 
„Idiota”. Jest to tytuł kolej-
nego spektaklu Teatru Bara-
ban działającego w Zakładzie 
Karnym w Nowogardzie. 

Spektakl jest adaptacją dra-
matu, urodzonej w 1917 roku 
poetki, dramatopisarki i tłu-
maczki Muzy Pawłowej, któ-
ra zasłynęła przede wszystkim 
z twórczości jednoaktówek i 
miniatur satyrycznych, nawią-
zujących do rosyjskiego teatru 
jarmarcznego i objętych wspól-
nym tytułem „Małe sztuki dla 
budy jarmarcznej”. „Idiota” to 
spektakl stworzony przez dzia-
łający od 2009 roku Teatr Bara-
ban. Reżyserką przedstawienia 
i jednocześnie instruktorem 
grupy jest Violina Janiszew-
ska. „Idiota” nie jest pierwszą 
premierą tej grupy. Teatr pre-
zentował już spektakl „Wykop”, 

którego scenariusz zainspiro-
wała książka Franka Farrely-
ego „Terapia prowokatywna” . 
Teatr grał też w spektaklach dla 
dzieci, prezentowanych w cza-
sie widzeń z rodzinami i bliski-
mi w Zakładzie Karnym. 

W spektaklu zatytułowanym 
„Idiota” udział biorą artyści 
rekrutujący się ze skazanych 
przebywających w jednostce.

Reżyseria: Violina Janiszew-
ska 

Autorka jednoaktówki: 
Muza Pawłowa

Pomoc warsztatowa: Janusz 
Janiszewski 

Interpretacja spektaklu jest 
oczywiście dowolna. Jednak 
trudno oprzeć się wrażeniu, że 
Teatr  Baraban snuje opowieść 
o tym, jak nieprawdopodobne 
staje się możliwe. Jak nieocze-
kiwane i zaskakujące może być 
życie, ale też o tym, jak łatwo 
ze zwykłego obywatela sys-
tem może zrobić… No wła-
śnie, kogo? A może nie system, 
ale inny człowiek. Jak niebez-
pieczni potrafią być wzajemnie 
dla siebie ludzie zwłaszcza, gdy 
pod zgubną ideą podpisze się 
ich gromada. Opowieść o tym, 
jak trudno czasem udowodnić 
to, co wydaje się być oczywi-
ste, i o tym, że nie wiemy, kto 
i co czai się za rogiem. A tak 
naprawdę, każdy z nas okazać 
się może idiotą… i każdy może 
być uznanym za idiotę przez 
kogoś, kto tak właśnie będzie 
uważał.

sm

Refleksje Czytelnika
Prezesem, Dyrektorem, Burmistrzem… się bywa, a człowiekiem się jest!
ZA TO, ŻE JESTEŚ…
Dobry człowiek jest jak rzeka:
Przychodzą do niego
Spragnieni ludzie.

KS. Mieczysław Maliński

Nie mam w zwyczaju, a z 
reguły nic dobrego z tego nie 
wynika, rozdrapywać daw-
nych niepowodzeń, robić 
prywatnej listy osób, które 
mnie zawiodły. Staram się nie 
tracić czasu na wspomnie-

nia i wypominanie spraw z 
rodzaju:” a jednak tak było”, 
mimo że „już dawno minę-
ło”. Za każdym razem więc, 
gdy nieoczekiwanie dopadają 
mnie opinie czy słowa wypo-
wiedziane po to, żeby zabo-
lały, natychmiast przypomi-
nam sobie słowa powiedzenie 
przez moją dobrą znajomą: 
„Zostaw, wyrzuć, zapomnij – 
to problem tego, kto je wypo-
wiedział, nie twój”. Takie po-

dejście do życia nie jest łatwe, 
ale spróbować warto. Z jed-
nym „ale” – do tego trzeba i 
należy dorosnąć. Do pozbycia 
się małostkowości, oczysz-
czenia przestrzeni wokół sie-
bie ze złych emocji, do wykre-
ślenia ze swojego notesu tele-
fonów, pod którymi nie może 
czekać nas nic dobrego i ser-
decznego, i wreszcie do mó-
wienia tego, co naprawdę my-
ślimy, nawet, jeśli w odwecie 

to ten ktoś wymaże ze swo-
jego kalendarza numer na-
szego telefonu. Mimo to war-
to tak postąpić, bo to wielka 
szansa, że życie przyprowadzi 
pod nasz próg dobre uczucia, 
lojalnych  przyjaciół, wiarę w 
ich i naszą bezinteresowność. 
Należy też dorosnąć choćby 
po to, by w końcu móc kiedyś 
powiedzieć drugiemu czło-
wiekowi – przyjacielowi, dzię-
kuję ci za to, że jesteś… Po-

nieważ My zawsze jesteśmy w 
stanie przyjąć z otwartymi ra-
mionami każdego, kto wyda 
nam świadectwo ukończenia 
anonimowej szkoły bycia po-
rządnym człowiekiem. A że 
jest już „po festiwalu” i jest to 
pora upragnionego dla wie-
lu urlopu, warto o tym  po-
myśleć… Życzę więc miłego, 
spokojnego, spędzonego w 
gronie dobrych ludzi urlopu.

MR

Od lewej: redaktor Krzysztof Spór, Jerzy Domaradzki (w środku), dyrektor płk. Je-
rzy Dudzik
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Jeszcze jeden komentarz do zagospodarowania terenów za pomnikiem 

Nowogard powinien postawić na amfiteatr!!

Niedawno rozstrzygnięto kon-
kurs na opracowanie koncepcji 
urbanistyczno-architektonicznej 
zagospodarowania Placu Wol-
ności. Zmiany według autorów 
polegać będą na większej ilo-
ści zieleni i ławek zastępujących 
między innymi znajdujące się 
tam obecnie przenośne pawilo-
ny handlowe. Chciałbym jednak 
zająć się w tym tekście terenami 
znajdującymi się za pomnikiem, 
również uwzględnionymi w kon-
cepcji gdzie pominięto moim 

zdaniem istotną funkcję, jakie to 
miejsce powinno pełnić. 

Plac za pomnikiem byłby bo-
wiem bardzo dobrą lokaliza-
cją pod nowogardzki amfite-
atr. Naturalne nachylenie te-
renu sprawia, iż zlokalizowa-
nie tam teatru letniego byłoby 
mniej kosztowne jak budowa 
tego rodzaju obiektu np. nad je-
ziorem. To miejsce już pełni po-
dobną funkcję zwłaszcza w cza-
sie trwania letnich imprez ple-
nerowych. Jednak brak amfite-
atru istotnie ogranicza komfort 
oglądania występów artystycz-
nych na scenie. Było to odczu-
walne   w czasie trwania rów-
nież  tegorocznego Lata z Mu-
zami,  cyklicznej  imprezy prze-
cież  z wieloletnią tradycją, gdy  
mimo sprzyjających w tym 
roku  warunków atmosferycz-
nych więcej  czasu spędzano  w 
sali kinowej aniżeli w plenerze. 

Amfiteatr ponadto  może pełnić 
także więcej funkcji np. w mia-
stach posiadających teatr letni 
organizowane są często różnego 
rodzaju konkursy, zawody, targi 
czy noce kabaretowe. Mamy w 
Nowogardzie, jak i w powiecie, 
wielu wspaniałych animatorów 
kultury, których możliwości or-
ganizacyjne są dziś nieco ogra-
niczone, z całą pewnością taka 
scena dałaby im większe moż-
liwości, wokół teatru letniego 
mogliby zorganizować szereg 
wydarzeń kulturalnych przycią-
gających ludzi do Nowogardu.  
W dzisiejszych czasach ważny 
jest też wizerunek, impreza or-
ganizowana na takim obiekcie 
szybciej przebije się w świecie 
medialnym, co zachęca spon-
sorów, jednocześnie wpływając 
na bardzo potrzebną naszemu 
miastu promocję. 

 Koszty budowy amfiteatru 

zależne są oczywiście od wiel-
kości, jakości dachu i funk-
cji, to wydatek rządu od 5 do 
8 mln zł, przy czym inwesty-
cja jest bardzo chętnie i wyso-
ko dofinansowywana ze środ-
ków zewnętrznych od 75 % do  
85% (jak np. amfiteatr w Ełku). 
Do tego można jeszcze postarać 
się o finansowanie z innych źró-
deł  np. z ministerstwa Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego, 
tam także znajduje się pewna 
pula na poprawę infrastruktury 
kulturalnej. Wiele zależy więc 
od aktywności  i zaangażowa-
nia wydziału rozwoju lokalnego 
i funduszy, czyli jednostki od-
powiedzialnej za pozyskiwanie 
środków zewnętrznych.  No-
wogard  zamiast finansować w 
całości namiastkę rozwiązania 
(z konkursu)  mógłby przezna-
czyć te środki na  wkład własny 
do  projektu kompleksowego.  

Warto przypomnieć, że możli-
wość uzyskania wysokiego dofi-
nansowania istnieje do aplikacji 
złożonych w najbliższych latach  
przed rokiem 2020, ponieważ 
po nim kończy się sprzyjająca 
dla tego rodzaju działań per-
spektywa budżetowa. 

 Miejmy nadzieję, iż w tej 
lub przyszłej kadencji samo-
rządu wprowadzi się popraw-
kę do  projektu zagospodaro-
wania terenów za pomnikiem i 
uwzględniającą w nim potrze-
bę lokacji teatru letniego. Od-
powiedzialne władze powinny 
postawić na amfiteatr, bo jest 
on o wiele cenniejszy jak pro-
ponowany w projekcie lokal 
gastronomiczny, tym bardziej, 
iż mamy kilka dobrze działają-
cych i chwalonych przez miesz-
kańców lokali tego typu. 

Paweł Słomski

Rozstrzygnięto konkurs

Niezbyt nowy, „nowy” Plac Wolności
W czwartek (4 lipca), burmistrz Nowogardu ogłosił wyniki konkursu na „Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej za-
gospodarowania Placu Wolności wraz z otoczeniem. 

Warto było się postarać – za 
najlepszy projekt czekała na-
groda w wysokości 10 000 zł.

Prace oceniał Sąd Konkur-
sowy w następującym składzie: 
Przewodnicząca Sądu Konkur-
sowego – Jolanta Patalan; Sę-
dziowie Sądu Konkursowego – 
Robert Czapla, Damian Simiń-
ski, Elżbieta Szpilkowska, Tade-
usz Fiejdasz, Adam Czernikie-
wicz, Przemysław Kaliczyński, 
Mariusz Pawełczak; Sekretarz 
Konkursu – Paweł Krugły.

Ogłoszenie wyników konkur-
su odbyło się w bibliotece miej-
skiej, gdzie można oglądać wy-
stawę utworzoną ze zgłoszo-
nych projektów. Pierwsza na-
groda 10 000 zł powędrowała do 
grupy autorów, w składzie: mgr 
inż. arch. Rafał Wolski, mgr inż. 
arch. Grzegorz Wycech, mgr inż. 
arch. Urszula Sawicka.

Przy artykule prezentujemy 
zdjęcia przedstawiające wizję ar-
chitektów. Można dostrzec na 
nich m.in. „restaurację letnią”, 
która według planu stałaby się 
punktem widokowym na zabyt-
kowe mury obronne. Szczegóło-
wy opis projektu znajduje się w 
Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Nowogardzie wraz ze zwycię-

ską pracą. Przewidziane zostały 
również nagrody za 2 i 3 miejsce 
– odpowiednio 5 i 2 tys. zł. Dru-
gie miejsce przypadło paniom 
mgr inż. arch. Annie Dąbrow-
skiej i mgr inż. arch. Ewelinie 
Mikulskiej ze Szczecina. Nato-
miast na trzecim miejscu sklasy-
fikowana została praca pracowni 
z Rudy Śląskiej JAPO Jan Pobor-
ski. Ciężko dziś stwierdzić, kiedy 
projekt nowego Placu Wolności 
zostanie wdrożony w życie, Ro-
bert Czapla jednak zapewnił, że 
projekt będzie realizowany...

KR      
Nasz komentarz
Zgodnie z założeniami, jakie 

zostały postawione przed auto-
rami koncepcji konkursowych, 
ewentualna realizacja projektu 
miała się zamykać w kwocie oko-
ło 1 mln złotych. Aby pieniądze 
na nagrody konkursowe, razem 
17 tys. złotych, nie zostały wy-
rzucone w błoto, koncepcja po-
winna być zrealizowana, ale aby 
to się stało, najpierw kwota na 
realizację czyli wspomniany mi-
lion, musi być  zabezpieczona w 
budżecie. Czy radni wyrażą na 
to zgodę? To już niekoniecznie 
jest takie pewne - opozycja ra-
czej na pewno się nie zgodzi, po-

nieważ mamy kolejną inwestycję 
z gatunku generujących koszty, 
albo przynajmniej nie przynoszą-
cych dochodu. Oczywiście niekie-
dy się wykonuje takie inwestycje, 
ale gdy tylko takie, jak to jest nor-
mą za kadencji tego burmistrza, 
to jest to najlepsza droga doni-
kąd. W końcu bowiem pieniędzy 
podatników zabraknie, gdy wo-
kół ani widu ani słychu nowych 
miejsc pracy i dochody mieszkań-

ców lecą na łeb na szyję (w 2013 
będą około 8 mln mniejsze, jak w 
2012). Głosowanie koalicji SLD-
-PSL „za” jest prawie pewne pod 
warunkiem, że koalicja przetrwa, 
a to jak ostatnio słychać, nie jest 
już takie pewne. Sam projekt na-
wet w wersji wizualizacyjnej z 
natury efektowniejszej od wyglą-
du gotowej już realizacji, bynaj-
mniej nie poraża  nowatorstwem 
czy estetyką rozwiązań. Długo 

trzeba się też przyglądać, aby do-
strzec tutaj coś  nowego co oferują 
autorzy, poza nową nawierzchnią 
placu i otoczenia. Bo chyba kolej-
na w tym  rejonie kawiarenka nie 
jest zbyt oryginalnym, a zwłasz-
cza użytecznym tutaj pomysłem. 
Również większość uwidocznio-
nej w projekcie zieleni już rośnie 
od lat. No ale się dzieje, choć się 
nic nie dzieje !   

Red

Wizualizacja zwycięskiego projektu
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Wywiad z inż. teletransmisji – Markiem Kudłą

Niewidzialne zagrożenie 
Z polem elektromagnetycznym mamy do czynienia na co dzień nawet o tym nie 
wiedząc. Nie potwierdzono oficjalnie, w jaki sposób można je poczuć, wiemy 
natomiast jakie niesie za sobą zagrożenia. Ogromny postęp cywilizacyjny któ-
rego jesteśmy świadkami, wcale nie musi przynieść zmian na lepsze, w kwestii 
ograniczenia tego „niewidzialnego” zjawiska. Wielokrotnie informowaliśmy o 
kolejnych masztach radiowych, które nieoczekiwanie powstają w naszym są-
siedztwie. Na ten temat przeprowadziliśmy rozmowę z Markiem Kudłą - współ-
założycielem firmy EMILAB Gonet i spółka, która na co dzień zajmuje się po-
miarami pól elektromagnetycznych.

Marek Kudła jest inżynierem 
teletransmisji. Ukończył Akade-
mię Techniczną w Bydgoszczy 
wydział elektroniki, telekomuni-
kacji i teletransmisji. Z zawodem 
jest związany od bardzo wielu lat. 
Zaczynał od najniższego stano-
wiska, zaraz po wojsku został ra-
diomechanikiem. Następnie zo-
stał  instruktorem i specjalistą, by 
później przez wiele lat pracować 
w laboratorium, w którym zaj-
mował się głównie moderniza-
cją/naprawą nadajników telewi-
zyjnych, systemami antenowymi 
i obliczeniami do tych systemów 
antenowych. Po laboratorium 
Marek Kudła przez ponad 10 lat 
pełnił funkcję kierownika wie-
ży radiowej w miejscowości Do-
bra Nowogardzka. Zanim wrócił 
do Nowogardu, pracował jeszcze 
w laboratorium badawczym w 
Gdyni, gdzie zajmował się pola-
mi elektromagnetycznymi. Obec-
nie prowadzi własną działalność, 
którą założył wspólnie z kolegami 
– firma EMILAB Gonet i spółka, 
spółka jawna.

Dziennik Nowogardzki: Jakie 
na co dzień wykonuje pan pra-
ce? Z czym one są związane ?

Marek Kudła: Głównie mierzy-
my pola elektromagnetyczne dla 
celów ochrony środowiska i dla ce-
lów BHP.

Kto się do pana zwraca z proś-
bą o przeprowadzenie takich 
badań ?

Każde urządzenie, które emitu-
je więcej niż 15 watów EIRP Effec-
tive   Isotropical   Radiated   Po-
wer – równoważna moc promie-
niowana izotropowo) powinno 

zostać zgłoszone do Inspektora-
tu Ochrony Środowiska - wraz ze 
zgłoszeniem jest obowiązek prze-
prowadzania analizy, jak to będzie 
oddziaływało na środowisko i ja-
kie niesie zagrożenia, to wszystko 
musi zakończyć się pomiarami w 
terenie – po wykonaniu instalacji i 
właśnie my je wykonujemy.

Więc można powiedzieć, że ta 
firma jest takim jakby „narzę-
dziem” urzędników ?  

W pewnym sensie tak. Kiedyś 
funkcjonowała taka Instytucja, 
która nazywała się PIR, czyli Pań-
stwowa Inspekcja Radiowa i oni 
się zajmowali właśnie tego typu 
sprawami. Później przekształcili 
się w PAR – Państwową Agencję 
Radiokomunikacji, następnie czę-
ściowo te zadania przejęły Sanepi-
dy. My teraz natomiast działamy 
jako niezależna jednostka badaw-
cza i sprawdzamy czy zachowane 
są normy, które są dopuszczalne 
np. w miejscach pracy. 

Często pan sprawdza zacho-
wane normy na wieżach z radio-
odbiornikami?

Baaaardzo często...
Więc jak to jest z tymi wieża-

mi, kto zezwala na ich ustawia-
nie ? Czy są dla ludzi realnym 
zagrożeniem ?

Każda tego typu instalacja musi 
być przede wszystkim odpowied-
nio zlokalizowana - uwzględnia-
jąc potrzeby klientów (np. obsługa 
telefonów komórkowych, pokrycie 
programem telewizyjnym lub ra-
diowym danej części kraju). Na-
stępnie nadawcy zwracają się o 
przydział częstotliwości i pozwole-
nie na instalację do Wojewódzkich 

Inspektoratów Środowiska, przed-
stawiając plan wraz z analizą ob-
liczeniową, jak to będzie oddziały-
wało na środowisko. Po otrzyma-
niu zezwolenia i uruchomieniu, w 
krótkim terminie powinny zostać 
wykonane badania, które mają 
dać potwierdzenie czy zastosowa-
ne obliczenia są zgodne z założe-
niami – tzn. czy nie zostały prze-
kroczone normy dotyczące natęże-
nia pola. Jeżeli badania potwier-
dzają zgodność z założeniami, to 
taki obiekt może pracować.

Jak blisko siebie mogą być sta-
wiane wieże?

Gdy mieliśmy do czynienia ze 
starą technologią – łączność tele-
fonów komórkowych odbywała się 
na niskich częstotliwościach – wte-
dy „zasięgi” tych stacji były więk-
sze, ale też wiązało się to z większą 
mocą promieniowaną przez te sta-
cje i małą ilością informacji, która 
była przekazywana. Obecnie czę-
stotliwości pracy zostały znacznie 
podwyższone – dzięki czemu moż-
na przesłać znacznie więcej infor-
macji w tym samym czasie (wia-
domo teraz oprócz głosu chcemy 
też korzystać z Internetu, rozmów 
video, MMS-ó- w….). Im większa 
częstotliwość tym krótsza fala – a 
co za tym idzie, mniejsze zasięgi 
tych stacji i dlatego muszą być in-
stalowane gęściej – ale jest też do-
bra wiadomość – dzięki temu moc 
tych stacji można znacznie obni-
żyć. Wzrost liczby stacji bazowych 
spowodowany też jest podziałem 
rynku na kilku operatorów ko-
mórkowych – dzięki konkurencji 
mamy niższe ceny, jednak każdy 
z tych operatorów buduje własne 
sieci stacji bazowych…. Czasami 
się „dogadują” aby obniżyć koszty 
inwestycji i na jednej wieży można 
spotkać kilku różnych operatorów.

Wspominał pan o mocy dla 
osób, które nie interesują się 
tymi zagadnieniami, to nie bar-
dzo zrozumiałe. Może pan w 
taki prosty sposób wyjaśnić, ja-
kie proporcje są dla człowieka 
szkodliwe i w jakich sytuacjach 
narażamy się na zagrożenie spo-
wodowane polem elektroma-
gnetycznym?

Moc i częstotliwość pracy są naj-
bardziej istotnymi parametrami w 

Marek Kudła w swoim gabinecie w firmie EMILAB Gonet i spółka

klasyfikacji urządzeń, a również  
właśnie ze względu na oddziały-
wanie na ludzi. Dla Polski poziom, 
który się przyjmuje dla ludności 
i w Polsce jest niski w porówna-
niu z krajami zachodnimi – ina-
czej mówiąc te normy są bardzo 
dobre jeśli chodzi o ochronę lud-
ności, zachodnie normy są z kolei 
dużo łagodniejsze dla nadawców. 
U nas poziom maksymalny wyno-
si 7 V/m (Volt na metr) i do takich 
wartości mogą przebywać ludzie, 
którzy nie są związani z obsługą 
urządzeń (nie mają szkoleń w za-
kresie pracy w polach elektroma-
gnetycznych, nie przechodzą od-
powiednich badań itd.). Im więk-
sza moc, tym oczywiście ten po-
ziom będzie wzrastał. 

Zaskakującym może być fakt, że 
mało skomplikowane systemy an-
tenowe (np. antena prętowa – czy-
li zwykły odcinek drutu, najczę-
ściej pionowego - choćby taki jak 
widzimy na samochodach do łącz-
ności między kierowcami) jest gor-
szym dla ludności urządzeniem, 
niż rozbudowane systemy anteno-
we, które mocno rzucają się w oczy 
budząc niepokój. Skomplikowana 
budowa anten ma na celu ograni-
czenie mocy w ich pobliżu i wysła-
nie silniejszego strumienia mocy w 
miejsca bardziej odległe przez ich 
skupienie w wiązkę – anteny takie 
budowane są właśnie po to, żeby 
chronić ludzi. Jest jeszcze jedno 
zjawisko, które nie każdy zauważa 
–telefony komórkowe wytwarzają 
znacznie większe natężenie pola, 
niż te występujące w pobliżu sta-
cji bazowych! Do tego trzymamy 
telefon przy uchu i o ile w pobliżu 
masztu stacji bazowej mamy zwy-
kle natężenie rzędu 2 do 3 V/m , 
a czasami nawet poniżej grani-
cy umożliwiającej zmierzenie, to 
w większej odległości od masztu 
właśnie telefon trzymany przy gło-
wie musi nadawać z dużą mocą, 
bywa, że natężenie sięga 20 V/m 
(voltów na metr),a to już jest bar-
dzo dużo. To samo dzieje się gdy 
rozmawiamy w zamkniętym bla-
szanym pomieszczeniu – np. sa-
mochodzie – dlatego niektórzy za-
lecają korzystanie z urządzeń gło-
śnomówiących – aby odsunąć tele-
fon od głowy…      

Czy człowiek czuje, że oddzia-
łuje na niego pole elektroma-
gnetyczne? Po czym to poznać?

Część „widma” pola – w zakre-
sie kilku GHz (gigaherców) mo-
żemy odczuwać jako ciepło – to 
znany efekt chociażby z kuche-
nek mikrofalowych, jednakże na-
wet normy dla pracowników zaj-
mujących się obsługą urządzeń 
nie pozwalają na wartości natęże-
nia pola, które mogłyby być odczu-
walne przez ludzi, w najgorszych 
warunkach wzrost może wyno-
sić 0,1 st C– a przecież dla „zwy-
kłej” ludności normy te są znacz-
nie bardziej restrykcyjne, w dodat-
ku efekt podniesienia temperatury 
zachodzi tym lepiej, im bliżej czę-
stotliwości rezonansowej – a prze-
cież fale służące do komunikacji są 
zwykle dalekie od tej częstotliwo-
ści (2450 MHz). Badania socjolo-
giczne, które mówią o odczuwaniu 
pola przez ludzi wskazują na róż-
norakie objawy – niektórzy twier-
dzą, że pole im „pomaga” – jako 
przykład można podać pacjenta, 
który zakomunikował swojemu le-
karzowi, że wyleczył zapalenie w 
uchu nagrzewając je częstymi roz-
mowami telefonicznymi. Nie chcę 
przez to powiedzieć, że tak należy 
się leczyć – ten przypadek nie jest 
potwierdzony medycznie – jest je-
dynie odczuciem pacjenta – cho-
ciaż oczywiście pola są stosowane 
w medycynie, jednak są to specjali-
zowane urządzenia. Są też odczu-
cia negatywne: ludzie skarżą się na 
senność, utratę koncentracji, za-
burzenia potencji itp. – przy czym 
podkreślić należy, że są to bada-
nia socjologiczne, a nie epidemio-
logiczne - często sama informacja 
przekazana ludziom „włączyliśmy 
pole elektromagnetyczne” lub wi-
dok anten powoduje u ludzi wska-
zane objawy mimo, że pole nie zo-
stało włączone. Nie wyklucza to 
oczywiście, że są osoby szczególnie 
wrażliwe. Jedno jest faktem, pola 
elektromagnetyczne są szkodliwe – 
zostało to udowodnione, ich szko-
dliwość nie jest tak wielka i jedno-
znaczna, jak przy promieniowaniu 
radioaktywnym (takim jak np. w 
elektrowniach jądrowych czy przy 
prześwietleniach rentgenem), jed-
nak występuje i należy te pola mie-
rzyć tam, gdzie mogą wystąpić ich 
znaczne wartości – tym się zajmu-
jemy. Każde urządzenie elektrycz-
ne jest źródłem pola – i jeśli nie są 
przekroczone normy, to jego uży-
wanie jest bezpieczne – a w wielu 
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wypadkach też chroni życie i zdro-
wie - dzięki tym falom mamy moż-
liwość rozpoznawania chorób „nie 
krojąc” pacjenta (rezonans magne-
tyczny), wezwać pomoc, korzysta-
my z źródeł światła, telewizji, ra-
dia, samochodów – tam też jest in-
stalacja elektryczna – jednym sło-
wem trudno sobie wyobrazić obec-
ne życie bez tej technologii. W śro-
dowisku naturalnym też występu-
ją pola elektromagnetyczne pocho-
dzące od słońca, pola magnetycz-
nego Ziemi– tak naprawdę– jeste-
śmy z nim „zżyci” od urodzenia …  

Pola elektromagnetyczne stoso-
wane są też do leczenia – byłem 
na wykładzie lekarza z Kalifornii, 
który wykorzystał fakt, że komórki 
rakowe mają dużo cieńsze żyły niż 
normalne tkanki. Kuracje przepro-
wadza się w taki sposób, że nakłu-
wa się zmienione rakowo miejsca 
sondą i traktuje się polem elektro-
magnetycznym. Zwykłe komórki z 
racji iż w nich są większe przekro-
je żył, doskonale sobie radzą od-
prowadzając ciepło i nic im się nie 
dzieje, natomiast komórki rakowe 
gotują się w tym momencie, gdyż 
nie są w stanie ochłodzić się krwią. 

Odnośnie szkodliwości pól elek-
tromagnetycznych – od wielu lat 
prowadzone były badania (i są 
nadal) w celu wykrycia ich szko-
dliwości – po wojnie prowadzono 
je w Związku Radzieckim i na za-
chodzie, a wyniki były sprzeczne – 
wschodnie badania mówiły o ich 
wielkiej szkodliwości, natomiast 
zachodnie laboratoria tego nie po-
twierdzały. Ogólnie spowodowa-
ło to, że normy przyjęte u nas są 
znacznie ostrzejsze od zachodnich. 
Dodam jeszcze, że natężenia któ-
re są wykorzystywane w celu ba-
dań potencjalnych zagrożeń dla 
człowieka, są dużo większe od tych 
dopuszczalnych przyjętych norm 
dla środowiska pracy i środowiska 
ogólnego człowieka. 

Interpretacja badań zwykle jest 
trudna. Pamiętam jak jedna lekar-
ka Instytutu Wojskowego mówiła, 
że badając mysz – jak się ją wy-
ciąga z klatki jest tak zestresowa-
na, że jej zachowanie się zmienia 
już po samym wyjęciu - dlatego 
tak trudno określić ich szkodliwość 
przy braku innych widocznych ob-
jawów. Badania oczywiście pro-
wadzono zarówno na całych zwie-
rzętach, jak tkankach i komór-
kach. Ja sobie nawet nie zdawa-
łem z tego sprawy, ale to napraw-
dę badania zakrojone na szeroką 
skalę i dużo na ten temat można 
by było powiedzieć. Był jeszcze je-
den taki przypadek, gdy jedno la-
boratorium stwierdziło, że po włą-
czeniu pola elektromagnetyczne-
go szczur przestaje pić wodę. Inni 
nie potwierdzali tego w ogóle, co 
się okazało – w tym laboratorium 
szczur dostawał wodę w metalowej 
misce, a w innych na plastikowej, 
jak on przychodził włączali pole - 
oczywiście o wiele większe niż do-

puszczalne dla człowieka, wów-
czas prąd indukowany w metalo-
wej misce kopał go w pysk i szczur 
przestawał pić, a w innych labora-
toriach gdzie mieli plastikowe mi-
ski to takiego zjawiska nikt nie za-
obserwował. 

Obecnie bezsprzecznie potwier-
dzono szkodliwość pola elektro-
magnetycznego, natomiast Unia 
Europejska umieściła szkodliwość 
tego pola (w zakresie do 300GHz) 
w obszarze w którym mieści się 
kawa i ogórki konserwowe – oczy-
wiście mówimy o polu, które nie 
wykracza poza dopuszczalne nor-
my. 

Niektórzy mówią, że przecho-
dząc w pobliżu masztów czują to 
pole elektromagnetyczne, a inni, że 
nie czują, w żaden oficjalny sposób 
nie zostało to potwierdzone, pole 
jest po prostu niewidoczne. 

Znalazłem informacje, że 
Rada Ministrów wykreśliła z re-
jestru chorób – chorobę mikro-
falową oraz telegrafistów. Dla-
czego ? Czy ta choroba już się 
nie objawia, co ją powodowało?

Jak wspomniałem po wojnie 
przez wiele lat były różne opi-
nie na temat szkodliwości pola na 
wschodzie i zachodzie. Przez wie-
le lat monitorowano osoby, które 
miały styczność z urządzeniami 
wytwarzającymi pole elektroma-
gnetyczne – oprócz standardowych 
badań dopuszczających do pracy 
przechodzili dodatkowo, dodat-
kowe badania EKG i EEG – sam 
też tym badaniom kiedyś podle-
gałem. Innym czynnikiem powo-
dującym opisaną chorobę mogło 
też być to, że w czasach powojen-
nych, myślę, że szczególnie w woj-
sku nie obowiązywały normy, a je-
śli były, to nie wiem jak było z ich 
przestrzeganiem – dzisiaj trudno 
to ocenić i nie jestem osobą kom-
petentną aby na ten temat udzielić 
odpowiedzi - na ten temat mogliby 
powiedzieć znacznie więcej ludzie, 
którzy w tym czasie się zajmowa-
li tymi sprawami. W każdym ra-
zie, odnotowano na co skarżą się 
ludzie pracujący przy dużych na-
tężeniach pola (przy radarach, ra-
diostacjach wojskowych) – miano-
wicie odnotowano, że ludzie skar-
żą się na ogólne osłabienie, częste 
bóle głowy, nadmierną drażliwość, 
szybkie męczenie się – to były su-
biektywne odczucia. Odnotowano 
też obiektywne zmiany przez le-
karzy – obniżenie ciśnienia krwi, 
zwolnienie akcji serca, zmiany w 
krwi i EKG oraz EEG oraz zmęt-
nienia w soczewce oka, co zostało 
wpisane do rejestru jako choroba 
mikrofalowa lub choroba telegra-
fistów. 

Badania były później weryfiko-
wane. Znam przypadek, kiedy mój 
znajomy gdy był w wojsku, czyścił 
antenę radarową i w tym czasie 
ktoś ją włączył przez nieuwagę lub 
nieporozumienie... Czyli, jak on 
był tam w środku, to włączono ol-

brzymią moc! To było wiele, wiele 
lat temu, był to przypadek strasz-
ny, ale nic mu się nie stało. Mało 
tego on mówi, że nie czuje żad-
nych efektów ubocznych, mówi, że 
nawet wtedy kiedy tam był nicze-
go nie poczuł – ale to jest przypa-
dek taki odosobniony, jemu się nic 
nie stało, ale nie jest dopuszczalne, 
by do takich sytuacji dochodziło. 
Sądzę, że przyjęcie norm dla lud-
ności obecnie obowiązujących – a 
jeszcze bardziej ich kontrolowania 
choćby przez takie instytucje jak 
my spowodowało, że zagrożenia te 
zostały znacznie zredukowane – co 
nie oznacza, że należy je lekcewa-
żyć – a takie przypadki też się zda-
rzają. 

 Słowem podsumowania, jak 
pan myśli – czy technika któ-
ra w zawrotnym tempie idzie 
do przodu, wiąże się również z 
lepszymi systemami, które stop-
niowo będą zmniejszać zagro-
żenia? Czy zbiegiem czasu pod 
tym względem będzie po prostu 
lepiej ?

Raczej nie... Myślę, że to pole bę-
dzie się zwiększało, myślę, że będą 
się też pojawiały inne rzeczy o któ-
rych teraz jeszcze nie wiemy, jak i 
to jakiego typu pola będą emito-
wały. Telewizja cyfrowa spowodo-
wała, że nastąpił spadek mocy, a 
to dla nas lepiej, gdyż więcej kana-
łów nadawane jest mniejszą mocą. 
Analogowa telewizja jednak wy-
magała większej mocy. W Insty-
tucie Medycyny Pracy, zaprezento-
wano badania sprzętu powszech-
nego użytku, m. in., świetlówek 
energooszczędnych, okazało się, 
że przy niektórych egzemplarzach 
występowała strefa zagrożenia! Co 
oznacza, że w żadnym wypadku 
ludzie nie powinni przebywać w 
ich pobliżu. 

Nie wiem dokładnie przy któ-
rych, pewnie przebadano cały wa-
chlarz od tych tanich „chińskich”, 
po te lepszej jakości i przy niektó-
rych coś takiego się pojawiło. My-
ślę, że otaczając się takimi różny-
mi urządzeniami, nie zawsze mo-
żemy sobie zdawać z tego sprawę, 
że mogą nieść ze sobą zagrożenia. 
Obecnie każde urządzenie, które 
promieniuje 15 Wat EIRP, powin-
no być zgłoszone, natomiast sprzęt 
powszechnego użytku nie zawsze 
jest badany. 

Innymi powszechnie występują-
cymi elementami na które warto 
zwrócić uwagę, są linie wysokiego 
napięcia znajdujące się bardzo bli-
sko siedzib ludzkich, czy też elek-
tryczne ogrzewanie podłogowe – 
które nie jest zalecane tam gdzie 
bawią się dzieci. Z drugiej strony 
nie możemy bardzo wpadać w pa-
nikę, jak wspomniałem Unia Eu-
ropejska szacuje, że to jest poziom 
szkodliwości na miarę kawy czy 
ogórków konserwowych, - oczywi-
ście przy zachowaniu norm…. 

Dziękuję za rozmowę 
Rozmawiał: Rafał Kowalczuk

„Istnieje życie poza 
muzyką”

Adam Zieliński – bliżej zna-
ny jako „Łona”, to szczeciń-
ski raper, którego nie trzeba 
przedstawiać fanom hip hopu. 
Z okazji festiwalu „Lato z Mu-
zami 2013”, w sobotę około go-
dziny 21 rozpoczął swój kon-
cert przed nowogardzką pu-
blicznością. To nie był pierwszy 
raz, kiedy ten oryginalny arty-
sta wystąpił w naszym mieście. Po swoim koncercie odwiedził 
również Klubokawiarnię Kulturalna w której rozdawał autogra-
fy oraz rozmawiał ze swoimi fanami. Udało nam się przeprowa-
dzić krótką rozmowę z „Łoną”, a w niej m.in. muzyka i nie tyl-
ko... (Wywiad został przeprowadzony przed sobotnim występem 
„Łony” w Nowogardzie) 

Dziennik Nowogardzki: To 
chyba już twój trzeci występ w 
Nowogardzie. Jak oceniasz na-
szą publiczność ?

Łona: Bardzo żywiołowa, świet-
nie ją wspominam. Liczę, że no-
wogardzcy słuchacze wpadną na 
koncert i będą się świetnie bawić.

Nowy krążek powstał z po-
mocą muzyków z zespołu The 
Pimps. Przybliż naszym czytel-
nikom kulisy tej współpracy ?

Łączy nas wiele lat muzycznej i 
pozamuzycznej znajomości. Gra-
my ze sobą w tych czy innych kon-
figuracjach od dawna. Pimps w 
dzisiejszym składzie zagrało już 
kilkadziesiąt koncertów, uznali-
śmy więc, że to świetny moment 
na nagranie materiału „live”.

W jednym wywiadzie sam o 
sobie mówiłeś: „Świetnie się 
czuję w obu światach”. Pierw-
szym ze światów jest muzyka, 
w takim razie opowiedz o tym 
drugim. Czym się zajmujesz 
zawodowo ?

Jestem prawnikiem, pracuję 
jako doradca prawny w szczeciń-
skiej firmie. Zajmujemy się ob-
sługą przedsiębiorstw od strony 
prawnej, czyli głównie prawem 
handlowym, cywilnym, często też 
autorskim. Nie zajmuję się nato-
miast prawem rodzinnym czy 
karnym. Chyba, że ktoś znajomy 
ma problem.

„Łona” - znaczy oryginal-
ność, powiedz jakie miałeś po-
czątki? Kiedy właściwie naro-
dził się w tobie ten styl, czyli 
zwykła codzienność opisywa-
na w elokwentny i przepełnio-
ny humorem sposób ?

Myślę, że przeszło trzydzieści 
lat temu - razem ze mną, tego 
się chyba nie da oddzielić. Nie 
przeceniałbym natomiast tej elo-
kwencji, dochodzenie do tych 
rzekomo błyskotliwych wniosków 
zajmuje mi generalnie sporo cza-
su.

Przeżyłeś już wielu raperów 
i mnóstwo na rodzimej scenie 
widziałeś. Nie chcę cię zmu-
szać do jakiejś oceny polskie-
go rapu na przestrzeni tych 
lat, ale powiedz, czy myślisz, 
że ta muzyka powinna zostać 
w podziemiu czy zupełnie ina-
czej, hiphopowe klipy powinny 
być częściej emitowane przez 
stacje muzyczne?

Dla mnie to bez znaczenia, 
dawno się wyłączyłem z główne-
go obiegu jako odbiorca. Telewi-
zje muzyczne nie mają dla mnie 
żadnej oferty, pojawienie się 
większej ilości klipów rapowych 
mogłoby coś zmienić, ale pewnie 
nie uczyniłoby mnie wiernym te-
lewidzem.

Masz propozycje wspólnych 
utworów od raperów działają-
cych w podziemiu? Jeśli tak, to 
wymień artystów u których na-
wijałeś w tym roku, lub planu-
jesz zagościć na krążku.

Miewam propozycje, ale korzy-
stam z nich dosyć rzadko. Będą 
gościnne zwrotki w tym roku, ale 
zdradzanie informacji „z kim i 
gdzie” pozostawię gospodarzom 
tych albumów.

A jakie zdanie byś powie-
dział „raczkującemu” rapero-
wi, dla którego muzyka stała 
się stylem życia?

Doradziłbym, by nie dzielił się 
ze światem swoimi dokonaniami, 
dopóki nie będzie z nich rzeczy-
wiście zadowolony. Wspomniał-
bym też mimochodem, że istnie-
je życie poza muzyką. I to dosyć 
ciekawe. Przede wszystkim jed-
nak, zaleciłbym mu, by nie słu-
chał niczyich opinii i rad, w tym 
moich. Ponieważ najwięcej zale-
ży od niego samego.

Dziękuje ci za rozmowę i za-
praszamy ponownie do Nowo-
gardu.

Dzięki i pozdrawiam
KR
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Dla przybyłych gości prze-
widziano wiele atrakcji. Nie 
zapomniano również o naj-
młodszych mogących poszaleć 
na trampolinach, dmuchanych 
zamkach oraz grając w paint-
ball. Pozostali goście mogli 
spędzić czas w punktach ga-
stronomicznych przyglądając 
się konkurencjom oraz wystę-
pom lokalnych artystów. Pod-
czas otwarcia turnieju wystąpił 
zespół ludowy „Bodzęcinia-
nie” z Bodzęcina, który wzbu-
dził wiele emocji wśród pu-
bliczności. Kolejnym artystą 
był jak przystało na turniej - 
zaginiony rycerz w zbroi, któ-
ry wynurzył się z podmokłych 
szuwarów. W tę rolę wcielił się 
sołtys Przypólska - Piotr Paz-
dan. Swoją obecnością uświet-
niła VII Turniej Sołectw pani 

poseł, Renata Zeremba. Pani 
Poseł wyraźnie zaskoczona 
wspaniałą atmosferą turnie-
ju z ogromnym zaintereso-
waniem obserwowała zmaga-
nia mieszkańców. Do turnieju 
przystąpiło 7 sołectw z terenu 
Gminy, były to: Kikorza, Ko-
ściuszki, Krzywice, Osina, Re-
dło, Węgorza i Węgorzyce. Ten 
niezwykły czas był przykła-
dem integracji, oraz wspania-
łej rywalizacji między sołec-
twami przy pięknej pogodzie. 
Pierwszą konkurencją z jaką 
przyszło się zmagać zawodni-
kom była „Maszynka”. Można 
by rzec, że to konkurencja ko-
ronna, stworzona dla pań, jed-
nak mężczyźni nie ustępowali 
równie dobrze sobie radząc, a 
czasami nawet lepiej od kobiet.  
Bezkonkurencyjni tu okazali 

się gospodarze, i po pierwszej 
konkurencji na prowadzenie 
wysunęły się Krzywice. Kolej-
nym starciem było „Rżnięcie 
Kloca”,  wszyscy ostro rżnę-
li piłą drewniany pal, najlep-
szy czas w tej konkurencji uzy-
skała miejscowość Węgorza. 
Wielkich emocji dostarczy-
ła trzecia konkurencja „Krwi-
ste Tarcie”- polegająca jak się 
później okazało, nie tylko na 
obieraniu i tarciu ziemniaków, 
ale też własnych dłoni. Najbar-
dziej w tej konkurencji ucier-
piał Przemysław Galus z Ko-
ściuszek, dowodem tego była 
krew pojawiająca się nie tylko 
na dłoniach, ale także w misce 
z tartymi ziemniakami. Mimo 
tego konkurencję wygra-
li mieszkańcy Kikorzy, ucie-
rając najwięcej ziemniaków.  

Po trzech emocjonujących bi-
twach przyszedł czas na prze-
rwę, w czasie której dzieci z 
Krzywic pod przewodnic-
twem Anny Zehner przygoto-
wały ekologiczny pokaz mody 
pod hasłem „My się śmieci nie 
boimy, czyli ze starego nowe”. 
Miało to na celu przybliże-
nie mieszkańcom gminy Osi-
na nowego sposobu segrega-
cji odpadów. Turniej Sołectw, 
to oprócz dobrej zabawy rów-
nież ogromne chwile wzrusze-
nia. Wójt Krzysztof Szwedo 

podziękował panu Bogdanowi 
Banasiewiczowi oraz jego mał-
żonce za wieloletnią działal-
ność sportową na terenie gmi-
ny Osina. Na koniec odśpie-
wano głośne „sto lat” na cześć 
pana Bogdana. Po przerwie 
nadszedł czas na kolejne kon-
kurencje, wśród publiczności 
dużą radość wywołała konku-
rencja nosząca wdzięczną na-
zwę „Kaczki”. Była to konku-
rencja premiowana za udział 
radnego lub sołtysa. Z pozo-
ru proste puszczanie kaczek na 
wodzie, które miało przypo-
mnieć lata młodzieńcze, oka-
zało się być trudne ze względu 
na specjalne okulary przygoto-
wane przez organizatorów. W 
tej konkurencji znacząco zwy-
ciężył radny Andrzej Łuczak z 
Redła ustalając nowy rekord 9 
„kaczek”. Na kolejnych miej-
scach uplasowali się: radny 
Bogdan Banasiewicz z Węgo-
rzyc oraz Marek Pakulski- soł-
tys z Osiny, który porwał pu-
bliczność zakładając specjal-
ną kolorową perukę. Podob-
no stała się ona ostatnim krzy-
kiem osińskiej mody. Następ-
ne zmaganie pod nazwą „Wodę 
nosiła” były przeznaczone tyl-
ko dla Pań. Zadanie polegało 
na napełnieniu na czas wanny 
wodą, za pomocą ciężkich wia-
der niesionych na barkach sta-
rodawnym nosidłem, omijając 
przy tym przeszkody. Zakoń-
czenie konkurencji polegało 
na zrobieniu przez zmęczoną 
zawodniczkę pięknego uśmie-
chu do zdjęcia, na tle specjal-

nie przygotowanej tablicy. Tę 
ciężką konkurencję, bezapela-
cyjnie zwyciężyła przedstawi-
cielka Kościuszek - Agniesz-
ka Galus. „Wodę nosiła” było 
przedostatnią konkurencją, po 
której prowadziły Kościusz-
ki z przewagą jednego punk-
tu nad Węgorzami i wiado-
mo już było, że z pośród tych 
dwóch drużyn, najprawdopo-
dobniej zostanie wyłoniony 
zwycięzca w ostatniej konku-
rencji pod nazwą „Na taczkę”. 
Ta konkurencja wywołała naj-
więcej uśmiechu na twarzach 
widzów. Pasażerka wsiadała na 
taczkę, natomiast jej kierowca 
miał za zadanie pokonać wy-
znaczony dystans w jak naj-
krótszym czasie.  W tej kon-
kurencji najważniejsza oka-
zała się rywalizacja pomiędzy 
Kościuszkami a Węgorzą. W 
poprzednim roku w tej samej 
konkurencji, te dwie drużyny, 
rywalizowały o drugie miej-
sce, wtedy to przez wywrotkę 
Krzysztofa Stefańskiego Ko-
ściuszki zajęły trzecie miejsce. 
W tym roku ten sam zawodnik 
stanął przy taczce, zapowia-
dając rehabilitację. Pasażerem 
taczki była tym razem sołtys 
Kościuszek, Katarzyna Wąsik. 
Para Stefański-Wąsik perfek-
cyjnie pokonała tor przybie-
gając w tamtym momencie do 
mety z najlepszym czasem. Po-
zostało tylko oczekiwanie na 
bieg Węgorzy, wynik tej druży-
ny był dopiero piątym rezulta-
tem w tej konkurencji, co dało 
Kościuszkom zwycięstwo 

VII turniej sołectw – świetna zabawa !

Zwycięstwo Kościuszek
Turniej Sołectw, to niezwykła bitwa w której rywalizowały ze sobą sołectwa Gmi-
ny Osina, już ósmy rok z rzędu. W tym roku gospodarzem turnieju była ma-
lownicza miejscowość Krzywice, 6 lipca 2013 roku, punktualnie o godz. 14:00 
oficjalnego otwarcia turnieju dokonał Wójt Gminy Osina-Krzysztof Szwedo, 
wspólnie z sołtysem wsi Krzywice – Arkadiuszem Witkowskim. 
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Maciej syn Anety i 
Adama ur. 4.07.2013 
z Nowogardu
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Serdeczne Podziękowania 
ks proboszczowi 

Grzegorzowi Łegutko 
za  osobistą opiekę nad naszymi dziećmi 

na obozie językowym w Zakopanem 
zorganizowanym  w tych dniach przez  

nowogardzki Caritas.
Wdzięczni rodzice

w VII Turnieju sołectw 
gminy Osina. W rywali-

zacji „Na taczce” zwycięzców 
pierwszego i drugiego miejsca 
pogodziła para Patrycja Waw-
reńczuk – Paweł Łuczak z Re-
dła, uzyskując rekordowy czas 
ze wszystkich turniejów so-
łectw i zwyciężając „taczkę”. W 
końcowej klasyfikacji zwycię-
żyły Kościuszki, zdobywając 
47 pkt., nagrodę w wysokości 
500 zł oraz puchar wójta gmi-
ny Osina. Drugie miejsce na-
leżało do Węgorzy, które zdo-
były 43 pkt. i nagrodę 300 zł. 
Jako ostatni na podium stanęli 
mieszkańcy Kikorzy, na swoim 
koncie gromadząc 42 pkt. oraz 
nagrodę 200 zł. Można powie-
dzieć, że najgorsze miejsce za-
jęły Krzywice, które znalazły 
się tuż za podium zdobywając 
39 pkt. Na piątej pozycji zna-
lazło się Redło z liczbą punk-
tów 37, które wygrało rywa-
lizację na najciekawszy strój. 
Warto również zaznaczyć, że 
Redło jako mistrzowie z po-
przedniego roku pokazało, jak 
należy się bawić i cieszyć pod-

czas każdej rywalizacji. Na 
szóstym miejsce ex aequo Osi-
na i Węgorzyce zdobywając 
taką samą ilość tj. 36 punktów. 
Po konkurencjach odbyła się 
prawdziwa bitwa na wodzie 
przygotowana przez sołtysa 
i mieszkańców Krzywic. Bi-
twa wodna rozegrała się mię-
dzy Węgorzami, a Krzywicami 
o tytuł najładniejszej świetlicy 
w gminie. Nastawieni bojowo 
zawodnicy stojąc na dętkach 
od ciągnika, pływali po Krzy-
wickim stawie. Tu zwycięstwo 
odnieśli zawodnicy z Krzy-
wic, zrzucając przeciwników z 
Węgorzy do wody i zdobywa-
jąc ich flagę. Od godziny 20:00 
trwała zabawa do białego rana. 
Na zakończenie należą się po-
dziękowania dla wszystkich 
osób, które przyczyniły się 
do wspaniałej organizacji VII 
Turnieju Sołectw, a w szcze-
gólności mieszkańcom Krzy-
wic za przygotowanie miejsco-
wości i wspaniałą gościnną at-
mosferę. 

opr.: KR

Wydarzenia Kulturalne:
Muzyczna szafa grająca w 3K!
(od poniedziałku do niedzieli! od godziny 18, do ostatnich 

gości) 
Proponujemy możliwość grania Waszej muzyki z materiałów, 
które przyniesiecie. 
Klubokawiarnia jest miejscem stworzonym z myślą o lu-
dziach, możliwość słuchania własnej muzyki przynoszonej 
na płytach audio, jest jednym z dowodów. 
Na miejscu zawsze są rezydenci Klubu, którzy chętnie porwą 
Was dobrą muzyką do tańca! 
Beder oraz Hannibal Lekter grają soul, funky, disco, reg-
gae, dancehall, ska, rocksteady, electro, post punk, synth pop, 
rock alternatywny, new romantic i co tylko sobie zażyczycie! 

Piątek, 19 lipca 2
Aga.M oraz Hannibal Lekter charakteryzujący się brzmie-

niami soul, funky, disco, reggae, dancehall, ska, rocksteady, 
electro, post punk, synth pop, rock alternatywny, new ro-
mantic oraz zagrają dla Was ! 

Sobota, 20 lipca 
Dj El Mathias, a tak naprawdę Maciej. Młody zwariowany 
chłopak otwarty na ludzi i ich potrzeby. Kocha muzykę od 
najmłodszych lat. Zagrał z takimi Dj’ami jak Dj Miqro, Kal-
wi & Remi, Toxic Noise, Sasha Dubrovsky... Usłyszeć go było 
można między innymi w Club Elit, Baila Szczecin. Muzyka 
jaką usłyszysz w jego setach to House R&B i Funk, lecz za-
wsze szuka nowych trendów i nie boi się wyzwań. 
Śledźcie terminarze na naszym Facebookowym fanpagu`u - 
fb.com/klubokawiarniakulturalna.

 
Wszystkich serdecznie zapraszamy !!!

Klubokawiarnia Kulturalna

„Knaga” kurs żeglarski
W dniach od 8 do 18 sierpnia klub żeglarski „Knaga” organi-

zuje kurs żeglarski dla dzieci i młodzieży. Zebranie informacyj-
ne odbędzie się w dniu 19.07, o godz. 17:00 w siedzibie klubu 
na plaży miejskiej w Nowogardzie.

Powalczyli z wiatrem...
W niedzielę po południu, klub żeglarski Knaga zorganizował regaty o Puchar 
Krzysztofa Kosińskiego członka i sponsora klubu. Do wyścigu stanęło pięć ża-
glówek typu Optymist.

Jako pierwszy do mety do-
tarł Maciej Kuberski z I klasy 
LO nr 1. Maciej zadebiutował 
w tego rodzaju wyścigach. - 
Najgorsze były glony, które cza-
sami potrafiły szarpnąć jach-
tem. 

Drugie miejsce zajął Konrad 
Łachmanowicz uczeń I klasy 
gimnazjum nr 2. - Startowa-
łem po raz drugi. W pierwszym 
wyścigu, w którym brałem 
udział, zająłem piąte miejsce. 
Tak więc poprawiłem wynik.

Na trzecim stopniu podium 
stanął Adrian Piotrowski, 

uczeń I klasy LO nr 1. - Star-
towałem pierwszy raz. Bardzo 
mi się podobało. Najtrudniej 
było zawrócić, bo wiatr wiał od 
przodu prosto w żagle. 

Na czwartym miejscu przy-
był Igor Olszewski, uczeń 4 
klasy SP nr 2. - Dobrze się pły-
nęło, ale wiatr był silny i trudno 
było sterować. 

Chrzest bojowy przeszedł 
Szymon Surma, uczeń II kla-
sy LO nr 2 w Szczecinie. Za-
jął piąte miejsce. - Płynęło się 
bardzo fajnie. Na tego typu ża-
glówce płynąłem trzeci raz. A w 
ogóle, to przygodę z tym spor-
tem rozpocząłem tydzień temu.

Klub Knaga w wyniku swo-
jej aktywności  z powodze-
niem uzupełnia od pewnego 
czasu brakujące   elementy  let-
niego pejzażu naszego jeziora, 
jakim jest  niewątpliwie widok   
łopoczących  na wietrze żagli. 

Chciałbym, aby to piękne je-
zioro zaroiło się wkrótce od ża-

gli- mówi  nam Krzysztof Ko-
siński fundator nagrody a tak-
że darczyńca  jednej z pię-
ciu łódek będących obecnie 
na stanie wyposażenia Knagi.  
Można tylko przyklasnąć i to  
z żeglarskim zawołaniem A-
-HOJ !

(ps)

Od lewej: Igor Olszewski, Konrad Łachmanowicz (m. II), Maciej Kuberski (m. I), Ad-
rian Piotrowski (m. III) i Szymon Surma
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Zatrudnimy 
laborantkę 
do badania parametrów 

jakościowych zbóż 

w Redle.  
CV proszę wysyłać 

na adres 
e-mail: praca@maerka.pl 

tel. 501 205 184

Składamy gorące podziękowania 
wszystkim tym, którzy przyczynili się do zorganizowania

 Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka, 
który odbył się 13.07.2013 r. w Szczytnikach. 

Serdecznie dziękujemy sponsorom: Bogdanowi Niemirze, 
Posłowi Andrzejowi Piątakowi, Bono-Fur Ferma Norek 
Wołowiec, Piekarni „Pędziszczak” oraz Panu Jurkowi 
Chojnackiemu, Renacie Rybak, Sylwii Krzywańskiej i 
Zbigniewowi Karaś. 
Dzięki Waszej szczodrości wszystkie dzieciaczki były szczęśli-
we i można by powiedzieć tylko jedno „potrzeba było tak nie-
wiele, by było wiele”.

Mieszkańcy Szczytnik 

VI Runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej – Ostrów Wielkopolski

Tomasz Jamroży na podium
W niedzielę (14 lipca) w Ostrowie Wielkopolskim została rozegrana VI Runda 
Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w motocrossie. Na ostrowskim torze zjawił 
się jeden zawodnik KM Cisy Nowogard – Tomasz Jamroży. Nowogardzianin ry-
walizujący w kategorii MX Quad Open zajął 3 miejsce w klasyfikacji zawodów.

Na ostrowskim torze w kate-
gorii MX Quad Open sklasy-
fikowano 16 zawodników. To-
masz Jamroży już na trenin-
gach pokazywał, że podczas 
zawodów będzie walczył o po-
dium. W treningu dowolnym 
Jamroży zajął 4 miejsce, uzy-
skując swój najlepszy czas w 
ostatnim 3 okrążeniu. W tre-
ningu kwalifikacyjnym ta sytu-
acja się powtórzyła, jednak tym 
razem czas który uzyskał no-
wogardzianin plasował go na 3 
miejscu. W pierwszym wyści-
gu zawodnik KM Cisy stoczył 

walkę z grupą reprezentan-
tów WKM Wschowa. Niestety, 
udało się jedynie wywalczyć 4 
miejsce. 1 i 2 pozycja przypadła 
odpowiednio Marcinowi Sobo-
lowi i Gaborowi Zienkiewiczo-
wi w WKM Wschowa, 3 był 
Roman Gwiazda z Motoklubu 
Oborniki. Za Tomaszem Jam-
rożym uplasowali się kolejni 
zawodnicy z WKM Wschowa. 
W drugim wyścigu sytuacja się 
zdecydowanie zmieniła... Mar-
cin Sobol i Gabor Zienkiewicz 
nie ukończyli wyścigu okupu-
jąc ostatnie miejsca. Tomasz 

Jamroży rozegrał dobry wyścig 
i z 13 sekundową przewagą nad 
resztą stawki, zajął 3 pozycję. 
Po raz kolejny Roman Gwiazda 
był za szybki dla nowogardzia-
nina. Drugie miejsce przypa-
dło Patrykowi Kucharewiczowi 
z klubu 4x4 Sokółka. Tomasz 
Jamroży za dwa swoje starty 
uzbierał łącznie 55 punktów, co 
pozwoliło mu zająć 3 miejsce w 
klasyfikacji zawodów. Do dru-
giego, Marcina Sobola zabrakło 
mu zaledwie jednego punktu. 
Nieudany drugi wyścig Gabo-
ra Zienkiewicza sprawił, że To-

masz Jamroży odskoczył rywa-
lowi w klasyfikacji sezonu. Po 6 
startach w „generalce” Tomasz 
Jamroży pozostaje na wysokim 
3 miejscu, do tej pory wywal-
czył 292 punkty. Liderem jest 
Marcin Sobol z WKM Wscho-
wa z liczbą 366 punktów. Nato-
miast na drugim miejscu znaj-

duje się jego klubowy kolega, 
Krzysztof Kreczetowski, posia-
dający 293 punkty- czyli zaled-
wie 1 punkt mniej niż Jamroży! 
Goniący reprezentanta Nowo-
gardu – 4 w klasyfikacji Gabor 
Zienkiewicz do naszego za-
wodnika traci 24 punkty.

KR

Na zdjęciu Tomasz Jamroży, podczas jednego ze swoich wyścigów na torze w Ostro-
wie Wielkopolskim

Okręty, samoloty czy coś jeszcze?

Ryszard Szczęsny i jego hobby
Wszędzie są ludzie, którzy w domowym zaciszu poświęcają się swoim pasjom. Najczęściej jest tak, że o takich osobach dowiadujemy 
się przypadkiem. Tak było z panem Ryszardem Szczęsnym, który zawitał w naszej redakcji i od „słowa do słowa” okazało się, że niemal 
całe życie skleja modele, a w swoim domu posiada istną flotę!

Ryszard Szczęsny jest mi-
łośnikiem wojska, sam przez 
wiele lat pracował w jednostce. 
Sklejaniem modeli zajął się już 
w latach szkolnych, jednak z 
przerwami. Jak przyznaje, do-
piero na emeryturze może na 

dobre oddać się swojej pasji. 
Nowogardzianin specjalizuje 
się w modelach okrętów wojen-
nych, samolotach i pojazdach 
mechanicznych. Jego ostat-
nim dokonaniem było złoże-
nie okrętu „Garland” na które-
go składało się ponad 1000 ele-
mentów. Złożenie okrętu „Gar-
land” zajęło mi około 7 mie-
sięcy. Jednak pracowałem nad 
nim dopiero teraz, na emerytu-
rze. Na ten przykład inny okręt 
ORP „Gryf ” kleiłem gdy jeszcze 
pracowałem w jednostce, a więc 
powstawał na raty – z doskoku, 
i pochłonęło mi to sporo czasu. - 
mówi Ryszard Szczęsny. W ko-
lekcji pana Ryszarda znajduje 
się między innymi czołg Cru-
sader MK 2, jednak jak twier-

dzi nasz rozmówca, modele 
pojazdów są bardzo łatwe do 
złożenia i idzie mu to stosun-
kowo szybko. Jak wspomina-
liśmy R. Szczęsny pracował w 
jednostce wojskowej, w swo-
jej kolekcji posiada nawet sa-

mochód, którym sam jeździł... 
Tak mam model Stara 66, który 
był wykorzystywany do trans-
portu. W latach 1970-1972 jeź-
dziłem takim samym! Tego Sta-

ra złożyłem jakieś 7 lat temu. - 
wspomina pan Ryszard. Wra-
żenie robił również myśliwiec 
bojowy wykorzystywany m.in. 
w bitwie o Anglię, mianowi-
cie „Spitfire”. Samolot bojowy 
„Spitfire” kupiłem sobie będąc 
w Anglii, wówczas odwiedza-
łem dzieci. Odbywał się tam 
pokaz lotniczy i właśnie wtedy 
nabyłem Spitfire’a. Podoba mi 
się ten model, składałem go od 
razu po powrocie z wysp, zaję-
ło mi to około 2 miesięcy. Ten 

model wyróżnia to, że jest typo-
wo w polskich barwach dywi-
zjonu 303. - opowiada Ryszard 
Szczęsny. Trzeba przyznać, że 
modele robią naprawdę duże 
wrażenie – nawet na zdjęciach. 
Dziękujemy panu Ryszardowi, 
że zechciał nam opowiedzieć 
o swoim hobby, jednocześnie 
życząc mu, aby jego kolekcja 
wciąż się rozrastała.

KR

Złożenie okrętu Garland zajęło panu Ryszardowi 7 miesięcy

Star 66 - trzeba przyznać, że z tego uję-
cia wygląda jak prawdziwy...

Model samolotu bojowego Spitfire w 
polskich barwach dywizjonu 303

Model czołgu Crusader MK 24
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Morfeusz - 91 577 66 85

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych    - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Promocyjne  
zestawy obiadowe 12 zł

 16.07 WTOREK
Żurek
Pieczeń z karkówki w sosie, ziemnia-
ki, surówka

17.07 ŚRODA
Kapuśniak z młodej kapusty
Kotlet schabowy po parysku, ziemnia-
ki, surówka

18.07 CZWARTEK
Zupa pomidorowa z ryżem
Pulpety w sosie koperkowym, ziem-
niaki, surówka

19.07 PIĄTEK
Zupa brukselkowa
Krokiety z kapustą i pieczarki

Tel. 91 3922 424 
608 053 371   

www.caffepiwnica.pl

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

Układanie polbruku 
• Układanie polbruku od 20 zł/m2

• Kamienia i kostki graniowej od 28 zł/m2

• Obrzeży i krawężników
Prace wykonywane solidnie, 

fachowo i tanio. 
Tel. 669 589 963

TRANSPORT: Volkswagen T4, Ford Transit

WYNAJEM: Zagęszczarki	250	kg,	175	kg	•	
Pompa	do	wody	1600	l/min	•	Agregat	prądotwórczy

tel. 662 064 995

Sprzedam Mercedes 180C 
Rok prod. 2001, poj. 2.0 benzyna, 

przebieg 290 tys. km, czarny metalik. 

Tel. 505 843 590

Drugi właściciel 
cena 13 500 zł. 

MKS Bosman Nowogard  
z wizytą w Joachimsthal

Podpisali umowę  
o współpracy
Na zaproszenie niemieckiego stowarzyszenia He-
imatverein 6 lipca br. ponad dwudziestoosobowa 
grupa przedstawicieli lokalnych jednostek i organi-
zacji pozarządowych z Golczewa w tym przedstawi-
ciele Klubu Sportowego „Bosman” Nowogard udali 
się z wizytą do Joachimsthal. 

Po niezwykle serdecznym 
powitaniu zaczęła się wyciecz-
ka po urokliwych zakątkach 
miasteczka. Zwiedzanie roz-
poczęło się od wizyty w tam-
tejszym Ratuszu oraz ewange-
lickim Kościele Kreuzkirche, 
który co ciekawe, pełni rów-
nież rolę miejsca spotkań mło-
dych, aktywnych ludzi, tance-
rzy, piosenkarzy, muzyków 
i artystów. Następnie wraz 
z przedstawicielem lokalnej 
drużyny FSV Joachimsthal 
wszyscy udali się na miej-
ski stadion. Tam też została 
podpisana umowa współpra-
cy pomiędzy Klubem Spor-
towym „Bosman” Nowogard, 
a zespołem FSV Joachim-
sthal. Umowa ta sporządzo-
na w dwóch językach zapew-
nia wiele korzyści wszystkim 
sygnatariuszom, pozwalając 
zarówno na pogłębienie wza-
jemnej współpracy, jak i zin-
tegrowane działanie w celu 
pozyskiwania środków ze-
wnętrznych. Kolejnym punk-
tem była wizyta w odnowio-
nej wieży ciśnień wraz z nie-
samowitym punktem wido-
kowym. Z tego miejsca goście 
udali się w kierunku odrestau-
rowanego dworca Kaiserhof, 
gdzie przy akompaniamencie 
kataryniarza zostali podjęci 
wypiekami pań ze stowarzy-
szenia. Najbardziej atrakcyjną 
niespodzianką dla wszystkich 
była specjalnie zorganizowana 

wycieczka statkiem po jeziorze. 
Następnie zostaliśmy zaprosze-
ni przez gospodarzy do wspól-
nej zabawy i biesiadowania na 
trwającym festynie. Zabawie 
towarzyszyły rozmowy o dal-
szej współpracy i zacieśnianiu 
więzi między naszymi miasta-
mi, a także ustalanie konkret-
nych działań wspólnych przed-
sięwzięć. Mamy nadzieję, że 
kooperacja z naszymi sąsia-
dami z Brandenburgii, popar-
ta wzajemnym szacunkiem, 
zaowocuje wieloma ciekawy-
mi projektami. - podsumowu-
je Andrzej Szafran. O efektach 
współpracy z pewnością bę-
dziemy informować.

KR

Andrzej Szafran (z lewej) zawierający 
umowę z przedstawicielem FSV Jo-
achimsthal
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Profesjonalne zarządzanie 
nieruchomościami 

wspólnot mieszkaniowych 
i osób prywatnych 
Nr licencji 21569

Kontakt:  Eliza Kałmuk

tel. 602 296 684

 Sprzedam: 
DAEWOO MATIZ rok 2000  

przegląd do 06.2014. Cena 1800 zł. 
STAR + HDS  Cena 6000 zł
CIąGNIK URSUS 6500 zł  

(brak dokumentów)
tel. 691 383 543

NIERUCHOMOŚCI

• Studio reklamy Vizart wynaj-
mę pow. reklamową 6,5x3m 
w Nowogardzie przy ul. War-
szawskiej 11 od 13.06. tel. 
605 522 340

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. 
Piłsudskiego 2a. 602 350 301

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 
3. 604 284 597

• Kupię mieszkanie bezczynszo-
we/ niskoczynszowe, min 3po-
kojowe, 60-80m 791443026

• Do wynajęcia lokal handlowy. 
– 660143840 

• Sprzedam mieszkanie w No-
wogardzie i Dobrej, tel. 91-
3910010, 607607814

• KUPIĘ ZA GOTÓWKĘ OBCIĄŻO-
NE NIERUCHOMOŚCI tel. 508 
312 261

• Sprzedam   mieszkanie    3  
pokojowe  ul:  Warszawska . 
Tel;603126064.

• Do wynajęcia  mieszkanie  M -3 
ul; bankowa .Tel.601328360

• SPRZEDAM  - dom  w  Olchowie  
stan surowy  otwarty , pow.  
240  m2 na  działce  1,5 h. na  
której  znajduje  się  staw  3000 
m2 . Cena  do  uzgodnienia .Tel. 
662139837, 723025325.

• SPRZEDAM  -  Działki  bu-
dowlane  o pow. 1800  m2, i  
1400 m2. Cena  35/zł./ m2. tel. 
662139837

• 723025325.
• Wynajmę   lub  sprzedam  po-

mieszczenie biurowe  ul. Boh.
Warszawy .Tel. 601500090.

• SPRZEDAM  lub  wynajmę  ka-
walerkę  37  m2. Tel. 693869595.

• SPRZEDAM  - mieszkanie  4 po-
koje  ul. Poniatowskiego  27/14. 
Tel. 503512170.

• DOMY NA WSI – GRUNTY, GO-
SPODARSTWA

• SPRZEDAJEMY, KUPUJEMY. 
TEL. 660 206 833

• Sprzedam nowy sklep na ulicy 
Racibora. tel. 783 570 060, 695 
264 594

• Sprzedam mieszkanie bez-
czynszowe, 2 pokojowe w No-
wogardzie tel. 695 264 594

• Sprzedam kawalerkę 36 m kw. i 
mieszkanie 4-pokojowe 110 m 
kw. 608 817 214.

• SPRZEDAM - bardzo tanio 

działki pod budowę ul: Asnyka. 
Tel: 513045188. 

• Tanio sprzedam kiosk obity 
blachą doskonały na działkę. 
Tel; 512633610.

• Wynajmę mieszkanie 2 pokojo-
we w Nowogardzie na ulicy Ra-
cibora I 4. tel. 913925552, kom. 
783 570 056

• Do wynajęcia pawilon handlo-
wy w Goleniowie na Ryneczku 
przy ul. Zielona Droga 59. Tel. 
605 522 340 od zaraz

• Sprzedam działkę budowla-
ną 0,30 ar. w Nowogardzie. 
693 850 197

• Sprzedam działkę pod lasem 
w Nowogardzie ok. 0,8 ha. 
693 850 197

• BUDYNEK - gospodarczy 400 
m2 sprzedam lub wydzierża-
wię, Strzelewo. Tel. 502853573

• Sprzedam, wynajmę dom 
Nowogard 110 m2 + garaż. 
00 49 172 5669 042

• Sprzedam parter domu 110 
m2. Podpiwniczony, ga-
raż i podwórko. 600  809  312; 
604 903 853

• Sprzedam bar „Haga” 
510 243 843

• Wynajmę mieszkanie trzy-
pokojowe IV p. na Bankowej. 
695 741 022

• Kupię kawalerkę 728 582 293
• Do wynajęcia lokal w centrum 

miasta, doskonała lokalizacja z 
przeznaczeniem na kancelarię, 
biuro, salon Tel. 510 170 263

• SPRZEDAM  - Sklep  w  Pło-
tach  wyposażony  w  lady , lo-
dówki , regały , klimatyzację , 
itp.Grunt  dzierżawiony  / 250 
zł./ Powierzchnia  28 m2.Cena  
15.000,-zł.Tel.669060659.

• Działka     uzbrojona    5700  
m 2  i  budynek  warsztato-
wy. Wydzierżawię    lub  sprze-
dam własnościowa. Nowogard   
Tel:693128078.

•  Pilnie sprzedam mieszkanie 
dwupokojowe 42 m2, Ip. 700 
Lecia 4. Tel. 785 140 754

• Okazyjnie sprzedam miesz-
kanie 54,5 m2, dwupokojowe 
bezczynszowe w Słajsinie, cena 
50 500. Tel. 507 845 881 

• SPRZEDAM  -  mieszkanie  
3  pokoje  przy  ul; Zamko-
wej  z  garażem  murowanym 
.Tel.607804921.

• Wynajmę mieszkanie dwupo-
kojowe w Centrum Nowogar-
du. 880 417 707

• Stolarnia do wynajęcia. 
605 336 228

• SPRZEDAM – garaż  przy 
ul: Poniatowskiego  24. 
Tel.602521671.

• WYJĄTKOWE  – 3  pokoje   107  m 
2 .  SPRZEDAM. Tel.509601559.

• POSZUKUJĘ  -  małżeństwa  
do pracy  na  Fermę Drobiu w  
Niemczech / koło Berlina /,za-
pewniamy mieszkanie  ,   zna-
jomość  języka  mile widziana. 
Tel. 506428241.

• POSIADAM  -  sklep  do  wyna-
jęcia  przy  ul; Boh. Warszawy  
69  A. Tel.695981229.

• Mieszkanie trzypokojowe 
umeblowane do wynajęcia I p. 
na ul. Bankowej.  603 895 622; 
607 251 196

• Tanio sprzedam dom w Nowo-
gardzie o pow. ponad 200 m2, 
Tel. 509 349 774

• WYNAJMĘ  -  dom  w  N-dzie  
, salon  4 sypialnie ,kuchnia  2 
łazienki , garaż , ogród  200 
m2. Cena  do  uzgodnienia.
Tel.602474266.

• DO  WYNAJĘCIA -  mieszkanie  2  
pokojowe  ,podwórko  , ogrze-
wanie   gazowe. Cena  800,00 zł  
+  media .Tel.604255391.

• WYNAJMĘ  -  kawalerkę   
1050,00   zł.Tel.603881462.

• SPRZEDAM    -  działki   budow-
lane  . Karsk.Tel.510766180.

• Wynajmę kawalerkę 28 m2, 
po remoncie piwnica os. 
Bema. 888 751 568

• Posiadam mieszkanie do wy-
najęcia 2 pokoje 900 zł  me-
dia. 606 857 196

• Sprzedam mieszkanie w 
domku dwurodzinnym (No-
wogard), parter ok. 62 m2, 
podpiwniczony, garaż, po-
dwórko, mały ogród. 695 721 
709

 MOTORYZACJA

• Kupię: Stare motory, moto-
rowery, samochody. Tel. 501-
126-109

• Sprzedam silnik 1,6 Diesel, 
skrzynia biegów do Audi 80. 
Tel;781785751.

• Sprzedam samochód GOLF 
II, benzyna 5 drzwiowy, szy-
berdach, czerwony. Tel; 
512633610.

• Sprzedam samochód Mitsubi-
shi eclipse Spyder kabriolet rok 
prod. 2001, cena do negocjacji. 
663 046 698; 727 491 323

• HONDA    CBR  - 125  motor  
,2006 r.  produkcji  przebieg  
26,000  tyś. Stan b. dobry. Cena 
4,200,-zł.Tel.665742223.

• SPRZEDAM   -  Mercedesa  C  W  
202  Diesel  , 1995 r. prod. Cena   
3200,00.Tel.693761187.

• SPRZEDAM  - Opel  Astra  1,3  
, Diesel , 2006  r. prod. Cena   
17 000,00  /  do  uzgodnienia / 
Tel.606919565.

ROLNICTWO

• Sprzedam zboże i słomę. 
502 853 573

• Sprzedam słomę w snop-
kach cena 2,20 zł/ snopek. Tel. 
782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL. 783678070

• KOSZENIE MULCZOWANIE ŁĄK, 
BELOWANIE SŁOMY, SIANA.
TEL;608013995.

• SPRZEDAM C - 360.
Tel.609480049.

• sprzedam mieszankę zbożo-
wą. 91 39 18 704; 781 900 122

• SPRZEDAM  prosięta  . Tel. 
913925812, 721614530.

• Sprzedam tanio młode króliki. 
668 787 587

• Kopaczkę   -  dwurzędową  do  
ziemniaków  w  dobrym  stanie  
. Sprzedam. Tel.795916988.

• Wiśnie na przetwory domowe 
kupię.509861740

• PRASOWANIE  -  bali 
.Tel.513941882.

• SPRZEDAM  -  prosiaki  i  kaczki  
do  zabicia.Tel.723428403. 

• Sprzedam czerwoną porzecz-
kę, zbiór własny, cena 1zł/kg. 
91 39 21 739

USŁUGI

• Firma Usługowa „Zielona”. Wy-
najem sal na: konferencje, ze-
brania, szkolenia. Tel. 91 39 
26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROB-
NE NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA 
RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 
22 70

• Czyszczenie uszu za pomo-
cą świecowania Nowogard, ul. 
Zielona 3. 91 39 20 714

• Montaż ogrodzeń betono-
wych, farmerskich i innych; 
695 085 470; 91 39 72 575

• AGENCJA REKLAMWA VIZART 
- oprawianie prac - w 2 minu-
ty., bindowanie, wydruki A3-A4 
kolor, ksero A3-A4 - kolor, la-
minowanie A3-A4. Tylko u nas 
największy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), 
dokumentów, CV, listów mo-
tyw. innych. Wydruki, Kse-
ro, także kolor. Szybko i Solid-

nie. Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel 605 
522 340. 

• Usługi koparko- ładowarką 
Nowogard. 514172446 

• Nauka j. niemieckiego i angiel-
skiego. Szkoła Języków Obcych 
„GERMANIC” Tel. 607  545  991, 
www.niemieckinowogard.pl

• Fast – Driver, tanie usłu-
gi transportowe tel. 
721 230 990

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sa-
wicki, ul. Kazimierza Wielkiego 
7, tel.913920737 

• Remonty mieszkań, szpachlo-
wanie, malowanie. 880 690 659

• WYPUSZCZANIE BIAŁYCH GOŁĘ-
BI NA ŚLUBACH I INNYCH URO-
CZYSTOŚCIACH. Tel; 660970408.

• Agent PZU, tel. 790 405 650
• Dachy, docieplenia, stro-

podocieplenia, obrób-
ki blacharskie, podbitki. 
609 752 854

• MASAŻYSTA. WIZYTY DOMO-
WE. TEL: 887307401.

• PRANIE - DYWANóW, WY-
KŁADZIN, TAPICERKI ME-
BLOWEJ, SAMOCHODO-
WEJ, /SKóRZANEJ, MATE-
RIAŁOWEJ/. PRANIE POŚCIE-
LI WEŁNIANEJ /LANOLINĄ/. 
SPRZĄTANIE BIUR, MIESZ-
KAń, CZYSZCZENIE FUG. 
TEL. 604373143, 794229083.

• Dachy podbitki, docieplenia 
oraz remonty mieszkań. Tel; 
782741664

• Wesela, bryczka, jazda kon-
na, tel. 607 739 866

• Szpachlowanie, malowanie, 
panele, wymiana instalacji. Tel. 
789146025.

• TRANSPORT - PRZEPROWADZ-
KI szybko tanio.Tel.696138406.

• Regulacja i naprawa okien i 
drzwi, tel. 695 181 070

• TRANSPORT  BUS – MAX 
.Tel.784053493.

• US ŁUGI    REMONTOWO  - BU-
DOWLANE , DOCIEPLENIA. Tel. 
784053493 .

• USŁUGI - remontowe – budow-
lane   wykonam , daję  gwa-
rancję – na wykonaną  pracę. 
Tel.608364330.

• Usługi malarskie. 790 590 363     
• REMONTY  -   mieszkań ,  łazie-

nek  . Tel.794115153.
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Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

Poszukujemy  
pracowników 

do pracy na plantacji wierzby 
w Węgorzycach/k.Osiny

 Tel: 601 99 40 30

SKUP ZBOżA  
W REDLE

żyto, pszenżyto
szybka płatność

tel. 603 055 292

Sprzedam lub wypożyczę 
suknie ślubne 

(od 200 zł) 
+ dodatki: manekiny i lady

tel. 604 919 210

Informacja PKS    91 392 18 87   lub   91 469 83 15

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski - redaktor prowadzący

Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport,  Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny   
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65, tel./fax 91 392 50 87;  

e-mail: dziennik@domjudy.pl.  Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej.  
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZKŁAD JAZDY BU SóW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E;  14:00E;  
15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWóZ OSóB - RO MAN BIńCZYK - Linia Regularna  
 TEL.   607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIóW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD
Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIńSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIńSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku 
oprócz świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 
1, 3, 5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwart-
ki, soboty oprócz świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; 
R – kurs do Reska

ROZKŁAD JAZDY PKP WAżNY OD 9.VI – 1.IX.2013R.
Odjazdy pociągów w kierunku Kołobrzegu  - Odjazd z Nowogardu  
7.54   -  10.VI – 14.VIII i od 16-31.VIII nie kursuje w niedzielę
8.47   - 29.VI – 1.IX. 2013 codziennie
10.02 -    9.VI – 30.VI kursuje w soboty i niedziele  i od 1.VII -1.IX.2013 
12.33   - codziennie
14.35   - 10-28.VI.2013 kursuje w dni robocze i 29.VI-14.VIII, 16.VIII-1.IX
16.01   - codziennie
18.37   - kursuje codziennie oprócz sobót
21.09  -  9-20.VI.2013, 1.VII-14-VIII, 19-29.VIII od pon.- czwartku
21.49 -   29.VI- 1.IX.2013 kursuje piątki, soboty i niedziele

Odjazd pociągów w kierunku Szczecina - Odjazd z Nowogardu  
5.37   -  10.VI-14.VIII i od 16-30.VIII.2013 od pon. – do piątku
6.33   - 10.VI – 14.VIII i od 16-31.VIII. 2013 od pon. – do soboty
7.55   -  codziennie
10.32   - 10-28.VI w dni robocze, 29.VI-14.VIII i 16-VIII-1IX.2013
12.35   -  9-30.VI.2013 kursuje w soboty i niedziele i 1.VIII-1.IX.2013
15.10   -  kursuje codziennie oprócz sobót
17.33   -  codziennie
18.35   -  codziennie 
21.48   -  codziennie od 29.VI-1.IX.2013

• TANIO  -  MONTAŻ  MEBLI. 
Tel.887077557.

• Remonty dachów, docieple-
nia budynków, 726  169  098, 
669 587 493

PRACA

• Przyjmę samodzielnego pra-
cownika do prac wykończenio-
wych. Tel. 888 603 612

• Zwrot podatku z pracy, rodzin-
ne, urlopowe, emerytalne – 
Niemcy, Holandia, Anglia, Irlan-
dia, Dania, Belgia, Austria, Wło-
chy, Norwegia, USA. Tel. 71 385 
20 18 lub 601 759 797

• Młoda mama zaopiekuje się 
Twoim dzieckiem. 661 196 022

• PILNIE ZATRUDNIĘ 2 OSO-
BY DO PRACY W KWIACIAR-
NI, CV MOżNA SKŁADAĆ   W 
KWIACIARNI PRZY UL. CMEN-
TARNEJ 1A, TEL. 602450881

• Przyjmę do pracy w sklepie 
spożywczo-monopolowym 
601 160 970

• PRZYJMĘ   -  murarzy ,stolarza, 
dekarza  z  doświadczeniem  / 
rencistę/ Tel.601864739.

• Zlecę porąbanie drew-
na w ilości 6m. 696  359  217; 
602 309 809

• ZLECĘ  -  budowę komina . 
Tel.502898914.

• Poszukujemy doświadczo-
nej i przebojowej niani dla ży-
wej 9 m-cznej dziewczynki. 
609 868 434

• ZLECĘ  -  pokrycie  nowego  da-
chu  dachówką .Tel.511926600.

INNE

• Kupię: Antyki, różne starocie. 
Tel. 501-126-109

• Sprzedam drewno bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane - 
603 353 789

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, 

srebrna, 4 elementy: wzmac-
niacz, tuner przestrojony, ko-
rektor, deck szuflada, stan ide-
alny, używana sporadycznie, 
cena 780 zł do uzgodnienia. tel. 
605 522 340.

• 43 / 44 - Sprzeda drewno, ga-
łęziówkę i zrębki opałowe. Tel 
509821040

• PIECE GAZOWE c.o. wiszące z 
Niemiec firmy Vaillant wysoka 
jakość do mieszkania, domu, 
sklepu, restauracji, zakładu 
fryzj. tylko ogrzewanie różne 
powierzchnie cena od 800zł 
montaż 300zł piece dwufunk-
cyjne cena od 1.000zł montaż 
400zł gwarancja serwisowa + 
roczne przeglądy kontrolne, 
naprawy oraz elektryczne prze-
pływowe podgrzewacz wody 
użytkowej 18-21kw na prąd 
380V cena od 200zł tel. 691 
686 772

• Transformator spawalniczy 
380V (buczek); teownik hut-
niczy 30x30x6; szkło 3mm 
60x130; kątownik 40x40 i ką-
townik 45x45 sprzedam. 
788 685 194; 600 155 342

• Sprzedam kostkę granito-
wą 4x6 brązową 10 t. Tel. 
607 690 741 

• SPRZEDAż - podbit-
ki drewnianej. TANIO. 
Tel:726169098.

• SPRZEDAM DREWNO OPA-
ŁOWE I KOMINKOWE. 
Tel;667788820.

• SPRZEDAM - harmonię 40 ba-
sową.Tel;511627210.

• Sprzedam tarcicę budowlaną, 
modrzew sezonowana 4 lata. 
668 298 084

• Tanio sprzedam urządzenie do 
sklepu (regały, lada z półkami) 
i kuchnię elektryczną 4 palni-
kową. Nowogard 693 021 086; 
724 293 047

• Oddam koty i pieski w dobre 
ręce. 91 39 17 305

• Piękne Husky roczne oddam w 
dobre ręce. 605 889 876

• Sprzedam giętarkę do blachy 
793 930 059

• Sprzedam akwarium wyposa-
żone 160l. 793 930 059

• Sprzedam agregat tynkarski 
Puz Majster 25. 793 930 059

• SPRZEDAM – szlifierkę   do  me-
talu  ,stolik  i fotel  do  kompu-
tera,  frezarkę ,  encyklopedie  / 
wszelkiego rodzaju/ i wiele  in-
nych  książek / różnego  gatun-
ku/.2 opony  letnie   Kormoran 
145  x  80  R -13 .Tel .913922990

• Tanio sprzedam   -  nową   czer-
woną  dachówkę 300szt. Tel. 
603 895 622.

• Sprzedam drzewo opałowe so-
sna 722 050 889

• Sprzedam drewno opało-
we, kominkowe mieszane. 
722 050 889

• SPRZEDAM   -  segment  kolor  
stalowy  dł.3,60  cena  350,00zł. 
Tel.514830474.

• SKUP PIŁ NIESPRAWNYCH, 
ZATARTYCH STIHL HU-
SQVARNA, CENA 100 ZŁ, TEL. 
721 668 245
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R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl
TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

POŻYCZAMY 
PIENIĄDZE

Decyzja w 24h  
Bez zbędnych formalności; Bez BIK

Tel. 91 818 25 36 • kom. 730 851 444
Kwoty od 10 000 zł do 300 000 zł

W ofercie również kredyty �rmowe,
hipoteczne i konsolidacyjne

Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca

TYGRYSEK

BAWIALNIA
dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

• Nadproża
• Bloczki betonowe
• Płyty JOMB
• Obrzeża
• Kostka brukowa

ceny producenta!!!
Zakład Wyrobów Budowlanych 

STRZELEWO
Na rynku od 1997 r.

Oferujemy szeroki asortyment 
wyrobów budowlanych m.in.:

 DOSTAWA DO KLIENTA
Możliwość tworzenia dedykowanych 
form pod duże zamówienia klienta!
tel/fax:  91 39 102 21 
kom:   604 252 883 

• Beton towarowy
• Płyty chodnikowe
• Słupki ogrodzeniowe
• Cement
• Żwir

Strzelewo 67

Sprzedam nowe, własnościowe,  
2 pokojowe mieszkanie o pow. 58 m2 
w Nowogardzie na ulicy Racibora I 4

KONTAKT:                PIB „PRO-BUD s.c.
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14
tel.: 91 39 25552; 783 570 056    www: probud-nowogard.pl

PHU „DEZAR” - SKLEP ŻELAZNY
ul. 15 Lutego 10  • 72-200 Nowogard • tel. 91 39 21 220

NOWOŚĆ    Ogrodzenia ozdobne

Artykuły przemysłowe:
• Piece • Grzejniki • Bojlery • Armatura • Rury miedziane i ocynk
• Rury PCV • Śruby • Wkręty • Gwoździe •  Farby • Lakiery • Silikony 
• Siatka ogrodzeniowa • Impregnaty
• Elektronarzędzia • Odzież robocza • Nawozy • Nasiona

Brama 3,5 m 
– 530 zł

Brama 4 m 
– 600 zł

Posiadamy w sprzedaży 
również inne wzory ogrodzeń

Furtka 0,9 m
– 200 zł

Toyota Nowogard MK Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 27 b, 72-200 Nowogard • serwis tel. 91 39 25 702 • salon tel. 91 39 25 700 • M: 509 246 475

e-mail:002@toyota.pl • salon@toyotanowogard.pl • www.toyotanowogard.pl

W czasie dni otwartych

będzie wykonywany 

bezpłatny

przegląd 

bezpieczeństwa

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECIĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

PIASEK, ŻWIR,   
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM  
DO KLIENTA

Kancelaria  
Prawna

nawet trudne sprawy

601 949 077
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt samochodowy
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Finanse - 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Zawiadamiamy, 
że w Nowogardzie 

rozpoczęła działalność 

Kancelaria 
Radców 

Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca 
Prawny Radosław Górski oraz Radca  
Prawny Paweł Iwan. Kancelaria mieści 
się przy 
Pl. Wolności 9, budynek dawnego 
hotelu „Cisy”, pokój nr 8 (parter). 

Telefony do Kancelarii: 
788-802-101, 694-403-733

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

ZAPRASZAMY
na

specjalistyczne 
badanie wzroku

środy i piątki 

Halina Galus • Elżbieta i Helena Wnuk

USŁUGI KSIĘGOWO-PODATKOWE
ul. 3 Maja 14 (budynek Banku Spółdzielczego)

tel. 91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

s. 2 s. 4 s. 4

ul. Boh. Warszawy 4b
Nowogard

tel. 532 512 703 

Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe 
leczenie stomatologiczne

Lekarz dentysta

Ewa Rosa

godz. przyjęć 
pn.-pt. 10.00 - 18.00 

ZAKŁAD USŁUG 
INSTALATORSTWA 
ELEKTRYCZNEGO  

 
Z IEL IŃSKI  GRZEGORZ 

TEL: 698-846-647 
 instalacje elektryczne 

domowe, przemysłowe 
 domofony, wideofony 
 alarmy, zabezpieczenia 

budynków 
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Tutaj lamp 
ze świeczką 

szukać...

Potrąciła 
rowerzystkę

Czytaj s. 3

Awanse 
w policji

BIAŁY  PUNKT  GSM

Zapraszamy

E-PAPIEROSY
OLEJKI

AKCESORIA

ul. Bankowa 3e • Nowogard
tel. 91 562 27 15

TECHNIKA FARMACJI 
(po stażu) na 1/2 etatu 

zatrudnię od września. 
Umowa o pracę „Apteka Majowa” 
Nowogard, Tel.  783  744  001
e-mail: biuro@anmedica.pl

Bohaterski czyn nastolatków 

Uratowali tonącego wędkarza
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W obiektywie DNW obiektywie DN

Byłeś świadkiem  
ciekawego zdarzenia, 
wykonałeś oryginalne 

zdjęcia, jesteś 
w posiadaniu 

interesujących 
wiadomości?  Zadzwoń 

lub napisz do nas 
o każdej porze. 

Tel. 513 088 309
e-mail: poligraf@post.pl; 

ul. 700 Lecia 17a
nad sklepem

„Słowik”

9,99zł

Kto tutaj (nie) kosi? Od pra-
wie miesiąca przy chodniku na 
ul. Boh. Warszawy (za ZSO w kie-
runku osiedla Radosław) zarasta 
trawnik. Obecnie dostrzec można 
istne chaszcze. Zaniedbany traw-
nik mocno szpeci odcinek chod-
nika, który nie tak dawno zresz-
tą został wyremontowany, dzięki 
czemu zyskał na estetyce. Miesz-
kańcy osiedla, którzy codzien-
nie uczęszczają tą drogą i chod-
nikiem, za pośrednictwem DN 
apelują do odpowiedzialnych za 
to władz, aby zadbały o porządek 
„na swoim podwórku”. Jak przy-
znaje nasz anonimowy rozmów-
ca: „Szczerze mówiąc, nie wiem 
kto tutaj kosi... Nigdy tej osoby nie 
widziałem...” 

Zaśmiecił im podwórko  W 
okolicach ul. 5 Marca i pl. Wolno-
ści (tuż obok zbiorników na śmie-
ci), jakiś kompletnie nieodpowie-
dzialny człowiek wysypał ster-
tę śmieci, która teraz skutecznie 
szpeci cały krajobraz. Nasza czy-
telniczka, która nadesłała zdjęcie 
jest niemal pewna, że za ten bała-
gan odpowiedzialny jest ktoś obcy, 
kto nie mieszka na tej ulicy. Trud-
no się dziwić takim podejrzeniom, 
bo w końcu kto byłby na tyle „mą-
dry”, żeby śmiecić we własnym 
„gnieździe”? Pozostaje wierzyć, że 
takich sytuacji już więcej nie bę-
dzie lub będzie coraz mniej...

 Mamy lato i dni są dłu-
gie, zmrok zapada późno, ale już 
za kilka miesięcy rozpocznie się 
pora roku, w której ciemności na-
stają w godzinach jeszcze inten-
sywnego ruchu pieszego. Wielo-
krotnie pisaliśmy w DN, że no-
wogardzkie przejścia dla pieszych 
są w wielu miejscach źle oświetlo-
ne i to nie dlatego, że brak lamp, 
ale że są one niewłaściwie usta-
wione i źle skierowane, co po-
woduje, iż piesi stają się często 
niewidoczni dla kierujących po-
jazdami. Prezentujemy zdjęcie, 
na którym jest widoczne przej-
ście w Olchowie (na drodze kra-
jowej „6”), gdzie zamontowano 
jakiś czas temu lampy skonstru-
owane specjalnie do oświetlania 
przejść dla pieszych. Efektu nie 
trzeba nawet tłumaczyć. Może by 
tak burmistrz Nowogardu, znany 
z zamiłowania do światełek, nie-
co zracjonalizował swoje hobby 
i sukcesywnie zaczął montować 
podobne oświetlenia w mieście. 
Oczywiście oprawy na ulice mia-
sta powinny być nieco bardziej 
estetyczne, jak te w Olchowie za-
montowane przecież na drodze 
krajowej… 

Groźna kolizja przy torach 

Potrąciła rowerzystkę 
W miniony wtorek, na skrzyżowaniu ulicy Boh. 
Warszawy z drogą prowadzącą do miejskiego tar-
gowiska, jadąca samochodem marki Skoda Felicja, 
27-letnia kobieta z powiatu łobeskiego, potrąciła 
55-letnią mieszkankę Nowogardu. Na szczęście ni-
komu nic poważnego się nie stało. 

Wypadek wyglądał groźnie. 
Kobieta jechała rowerem w 
kierunku centrum, gdy ude-
rzył w nią dojeżdżający do 
skrzyżowania od strony tar-
gowiska samochód. Na miej-
sce zdarzenia przybyła policja 
i karetka pogotowia. Kobie-
ta została przetransportowa-
na do szpitala w Nowogardzie. 
Okazało się, że miała dużo 
szczęścia. Skończyło się jedy-
nie na kilku zadrapaniach. Nie 

ucierpiało też auto, które naje-
chało na rowerzystkę. 

Jak informuje policja, kieru-
jąca samochodem była trzeź-
wa. Ze względu na brak obra-
żeń u potrąconej kobiety, oby-
ło się bez mandatów. Miesz-
kanka pow. łobeskiego została 
jedynie pouczona przez funk-
cjonariuszy, by w przyszłości 
była bardziej ostrożna. 

MS 
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

ENTER 
LAPTOP

 SERWIS - KOMIS

naprawiamy, 
sprzedajemy, 

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

TEL. 795 648 748 PROMOCJA  LETNIA

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel./fax 91 39 22 329

Kom. 601 150 620

Ogrodzenia,
brukarstwo, 

ogrody, trawniki
www.trawnikizrolki.com.pl

tel. 669 342 893

Usługi opiekuńcze 
dla osób starszych 

i niepełnosprawnych zarówno 
w domu jak i poza domem. 

W ramach usług opiekuńczych
 w mojej asysście możliwość

skorzystania z :
 • samochodu osobowego
• załatwienia spraw mobilnych
• korzystanie z wózka 

inwalidzkiego lub chodzika

„Tutela”   Halina Przybyszewska
ul. Kochanowskiego 7, Nowogard

tel. 880 690 330

ZIELONE 
PRZEDSZKOLE

OGŁASZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2012/2013
DZIECI W WIEKU OD 2,5 DO 6 LAT

Informacje i zapisy pod nr tel. 91 39 26 691
lub na stronie www.przedszkole.zielona11.pl

INFORMATYCZNO-JĘZYKOWE
Ogłasza nabór na rok szkolny 2013/2014

dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Bohaterski czyn nastolatków 

Uratowali tonącego wędkarza 
Przemek i Wiktor wracali z grupą swoich przyjaciół z plaży miejskiej. Nagle zauwa-
żyli na środku jeziora wywróconą do góry dnem łódź. Tuż przy niej w wodzie, znaj-
dował się starszy mężczyzna, który z trudem utrzymywał się na powierzchni. Na-
stolatkowie długo nie myśląc rzucili się na pomoc tonącemu wędkarzowi – dzięki 
ich bohaterskiej postawie mężczyznę udało się bezpiecznie przyholować do brzegu. 

Wtorek, 16 lipca. Jest godz. 
19.00. Wędkujący z łodzi star-
szy mężczyzna (prawdopodob-
nie mieszkaniec Nowogardu), 
nagle wypada do wody, gdy pró-
buje „zarzucić wędkę”. Rozhuś-
tana łódź przewraca się do góry 
dnem. Mężczyzna trzyma się 
jedną ręką elementu łodzi, ale co 
raz trudniej mu się utrzymać na 
powierzchni. Jego ubranie 
nabiera wody. Wędkarz 
robi się coraz cięższy. Od 
strony plaży w kierunku 
fontanny zmierza grup-
ka nastolatków. Zauwa-
żają, że na środku jeziora 
dzieje się coś niedobrego. 

- Wracaliśmy z kąpie-
liska miejskiego. Szliśmy 
drewnianym pomostem, 
tuż przy brzegu jeziora. 
Nagle zauważyliśmy, że na 
środku jeziora pływa łódka od-
wrócona do góry dnem, a obok 
niej w wodzie mężczyzna. Przez 
chwilę się zawahaliśmy. Nasi ko-
ledzy zaczęli krzyczeć, że trzeba 
go ratować. Po krótkim namyśle 
zdjęliśmy z siebie zbędne ubra-
nia i wskoczyliśmy do wody. Za-
częliśmy płynąć w kierunku tego 
pana – opowiada Przemysław 
Czarnecki. 

Gdy chłopcy są już w wodzie, 
w stronę będącego w trudnym 
położeniu mężczyzny zmierza 

inna łódka. Na niej dwie oso-
by – mężczyzna i dziewczynka- 
mieszkańcy Nowogardu. 

- Przed nami dotarł na miejsce 
jakiś pan z dziewczynką, którzy 
też tego dnia w pobliżu wędkowa-
li z łodzi. Dziewczynka przywią-
zała odwróconą łódź do swojej. 
Ten pan cały czas był w wodzie, 
ale trzymał się dryfującej łódki. 
Nie mieliśmy siły wciągnąć go na 

łódź. Pomagaliśmy mu się utrzy-
mać na powierzchni i tak powoli 
przyholowaliśmy go do przeciw-
ległego brzegu – mówi Wiktor 
Kostrubiec, kolega Przemka. 

Na brzegu, od strony restaura-
cji Przystań jest już straż pożar-
na. Zawiadomił ją jeden z prze-
chodzących tamtędy alejkami 
mieszkaniec. Całą akcję obser-
wuje też grupka gapiów. Wśród 
nich koledzy i przyjaciele nasto-
latków. Gdy „ekipa” ratownicza, 
z pomocą strażaków, dopływa 

do brzegu rozlegają się oklaski. 
Ktoś krzyczy: brawo chłopaki! 
Mężczyzna z córką, który poma-
gał chłopcom uratować tonące-
go mężczyznę, szybko odpływa. 
Nie zwraca uwagi na panują-
ce przy brzegu poruszenie.  Na-
stolatkowie przyjmują gratulacje 
od swoich kolegów i przypadko-
wych przechodniów. Długo nie 

mogą uspokoić emocji. Na 
mokre ciała zakładają po-
rzucone kilkadziesiąt me-
trów dalej na murku ubra-
nia. 

Pytani przez DN, jakie 
to uczucie uratować komuś 
życie, odpowiadają: fajnie 
spełnić dobry uczynek. Od-
chodzą z miejsca zdarzenia 
w otoczeniu swoich kole-
gów. Nie oglądają się już za 
siebie. 

- Ci chłopcy uratowali temu 
mężczyźnie życie, sami ryzyku-
jąc swoje. To bohaterska posta-
wa godna nagłośnienia. Dziwi 
mnie tylko fakt, że w tym czasie 
nie nadpłynęła żadna pomoc ze 
strony plaży miejskiej, gdzie prze-
cież są ratownicy i znajduje się 
profesjonalny sprzęt – komentu-
je sprawę mężczyzna, który we-
zwał na miejsce akcji straż po-
żarną i redakcję DN.

Marcin Simiński 

Dwa bohaterzy. Od lewej Przemysław Czarnecki i Wiktor Kostrubiec

Akcji ratowniczej przyglądało się spora grupka gapiów, 
wśród nich znajomi i przyjaciele Przemka i Wiktora
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Święto Policji

Nominacje na wyższe stopnie służbowe 
We wtorek 16 lipca w sali widowiskowej Goleniowskiego Domu Kultury,  odbyła się uroczysta gala z okazji obchodów dnia Święta Po-
licji. W trakcie uroczystości wręczono także nominacje na wyższe stopnie służbowe, wśród nominowanych znaleźli się funkcjonariusze 
służący na co dzień w nowogardzkim komisariacie Policji.

W uroczystości wzięli udział policjanci, emeryci policyjni, pracownicy cywil-
ni Policji z terenu powiatu goleniowskiego, członkowie ich rodzin oraz przedsta-
wiciele władz samorządowych, służb mundurowych, wymiaru sprawiedliwości, 
podmiotów wspierających działalność Policji, a także 

lokalne media. Swoją obecnością zaszczyciła Pani Poseł na Sejm Rzeczypospoli-
tej Polskiej - Magdalena Kochan oraz Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Po-
licji w Szczecinie mł. insp. Piotr Ostrowski. Uroczystość rozpoczął Komendant 
Powiatowy Policji w Goleniowie insp. Krzysztof Targoński, który podziękował po-
licjantom za rzetelną służbę na rzecz społeczeństwa oraz pogratulował osiągnię-
tych wyników. Złożył również podziękowania przedstawicielom podmiotów na 
co dzień wspierających pracę policji. Święto to było okazją do wręczenia aktów 
nominacyjnych na wyższe stopnie służbowe. Komendant Wojewódzki Policji w 
Szczecinie podpisał 48 

nominacji na wyższe stopnie policyjne funkcjonariuszom naszej jednostki. 
Awanse otrzymali: w korpusie o�cerów - 2 policjantów, w korpusie aspirantów - 
28 policjantów, w korpusie podo�cerów - 19 policjantów. Ponadto, rozkazem per-
sonalnym Komendanta Powiatowego Policji w Goleniowie 4 policjantów awanso-
wanych zostało na stopień starszego posterunkowego. Nominacje awansowanym 
wręczył mł. insp. Piotr Ostrowski oraz insp. Krzysztof Targoński. Nie zabrakło 
również słów podziękowania za owocną współpracę od przedstawicieli samorzą-
dów i zaproszonych gości, którzy życzyli dalszych sukcesów wszystkim policjan-
tom goleniowskiej komendy.

Osoby awansowane KP Nowogard:
Komisarzem Policji- podkom. Kraszewski Marcin
Aspirantem Sztabowym Policji- st.asp. Małek Piotr
Starszym Aspirantem Policji - asp. Tandecki Grzegorz

Aspirantem Policji - mł.asp. Szczyrba Agnieszka
Młodszym Aspirantem Policji - sierż.sztab. Denisiewicz Damian
Sierżantem Sztabowym Policji - st.sierż. Denisiewicz Piotr
st.sierż. Kowalczuk Arkadiusz - Starszym Sierżantem Policji
sierż. Rogala Dariusz - sierż. Zając Mariusz
Starszym Posterunkowym Policji - post. Golacik Błażej 

asp. Julita Filipczuk

Kolonia Pustać

Tutaj lamp ze świeczką szukać...
Najstarsi mieszkańcy Kolonii Pustać, położonej na skraju nowogardzkiego „Smoczaka”, żyją tam już od ponad 60 lat; można stwier-
dzić, że przeżyli lokalnych komunistycznych sekretarzy, a już po upadku komuny, kolejnych burmistrzów. Niestety, jak do tej pory ża-
den z wyżej wymienionych przedstawicieli władzy nie dopilnował, żeby mieszkańcy Pustaci mogli również cieszyć się oświetleniem 
wzdłuż drogi prowadzącej do ich posesji. 

Egipskie ciemności...
...tak można by określić sytu-

ację, jaka ma miejsce na Kolonii 
Pustać każdego wieczoru, tuż 
po zachodzie słońca. - Wtedy 
jest naprawdę nieciekawie – żali 
się jedna z mieszkanek Kolonii, 
pani Natalia – nie dość, że jeste-
śmy tutaj praktycznie na odlu-
dziu, to nawet po zmierzchu spo-
kojnie nie można drogą pójść, bo 
strach, nic nie widać i nie wiado-
mo, co się może za krzakiem cza-
ić. Taka sytuacja nie mieści się w 
głowie! Czy władza nie rozumie, 
że tutaj też mieszkają ludzie? 
Mieszkańcy Kolonii posiada-
ją dokument, z datą 4 kwietnia 
2012, podpisany przez zastęp-
cę burmistrza, Damiana Simiń-
skiego; ustosunkowuje się on w 
nim do przestawianych przez 
mieszkańców problemów. - W 
kwestii braku oświetlenia zajął 
następujące stanowisko. - Budo-

wa oświetlenia drogowego jest 
zadaniem inwestycyjnym wy-
magającym zabezpieczenia od-
powiedniej ilości środków �nan-
sowych, uzyskanie warunków 
technicznych z ENEA operator, 
sporządzenie projektu budow-
lanego i uzyskanie zezwolenia 
przewidzianego ustawą „Prawo 
budowlane”. Brak tego zadania 
w tegorocznym budżecie gmi-
ny uniemożliwia nam jego reali-
zację w roku 2012. Wykonanie 
wnioskowanego oświetlenia zo-
stanie ujęte w propozycjach do 
projektu budżetu 2013 rok.

Jak ustaliliśmy w rozmowie z 
przedstawicielem wydziału Go-
spodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej, inwestycja budowy 
oświetlenia, o którą dopominają 
się mieszkańcy Kolonii Pustać, 
jest z ekonomicznego punktu 
widzenia nieuzasadniona. Aby 
tego typu oświetlenie zamonto-

wać, musiałaby w tym miejscu 
występować ciągłość zabudo-
wania. A dla trzech domków to 
się nie opłaca. A więc urzędnik 
nie pozostawia dzisiaj złudzeń 
co do braku zamiarów UM – ale 
to trzeba mieszkańcom powie-
dzieć wprost.

Niszczące kłady
Kolejną bolączką zamiesz-

kałych na kolonii są kłady. - Te 
kłady jeżdżą tutaj bardzo czę-
sto; niszczą nawierzchnię naszej 
drogi. Jak kiedyś została wygła-
dzona, tak teraz znowu powsta-
ją koleiny. Powinien zostać usta-
wiony jakiś znak zakazu. Bo jeśli 
dalej tak będzie, to już do reszty 
tę drogę zniszczą. - mówi pani 
Elżbieta, mieszkanka Kolonii. 

Zacytujmy raz jeszcze doku-
ment, z UM, w którym również 
znajduje się fragment dotyczą-
cy właśnie tej kwestii – Wystą-
piłem do Wydziału Ruchu Dro-
gowego Komendy Powiatowej 
Policji w Goleniowie o wyegze-
kwowanie właściwego ruchu po-
jazdów po tej drodze w celu wy-
eliminowania niszczącego wpły-
wu poruszania się kładów na jej 
nawierzchnię. W celu poprawy 
stanu technicznego wnioskowa-
nej drogi, zlecę wyrównanie jej 
nawierzchni w ramach bieżące-
go utrzymania dróg gminnych 
na naszym terenie. 

Jak informuje nas rzecznik 
prasowy Komendy Powiato-
wej Policji w Goleniowie, mł. 
asp. Julita Filipczuk, nikt do tej 
pory nie zgłosił się z wnioskiem 
dotyczącym wyegzekwowania 
właściwego ruchu pojazdów, o 
czym zapewniał mieszkań-

 Lamp jak nie było, tak nie ma...
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Sygnały Czytelników

Zły stan drogi w Orzechowie!
W ostatnim czasie otrzymaliśmy sygnał od jednego z mieszkańców Orzechowa. Wyraził 
on oburzenie z powodu braku reakcji organów odpowiedzialnych na stan drogi w Orze-
chowie. Twierdzi, że pomimo ubiegłorocznych obietnic burmistrza Czapli, że droga zo-
stanie naprawiona, nic się w kwestii jej remontu nie dzieje.

Chciałbym na łamach DN 
przypomnieć panu burmistrzowi 
Robertowi Czapli o bardzo waż-
nej kwestii związanej z remon-
tem drogi gminnej w Orzecho-
wie; a dokładnie chodzi tutaj o 
odcinek ciągnący się od sklepu do 
ostatniej posesji. 

Fragment drogi, o którym 
mowa jest w bardzo złym stanie. 
Znajdują się tam duże i głębo-
kie dziury, które sprawiają, że w 

trakcie ulew gromadzą się w nich 
ogromne ilości wody, co uniemoż-
liwia ruch zarówno samochodów, 
jak i pieszych.

Pan burmistrz obiecywał, że 
zostanie to naprawione, ale jak 
do tej pory nic w tej kwestii nie 
zrobił. Zawód jest tym więk-
szy, że spora część mieszkańców 
wsi popierała burmistrza Cza-
plę w czasie wyborów, np. z mo-
jego domu miał aż 7 głosów. Je-

śli w ten sposób będzie traktował 
swoich wyborców i składane im 
obietnice, to nie otrzyma już wię-
cej poparcia z naszej strony.

Wielu na niego stawiało, bo 
myślało, że młody, nowy na tym 
stanowisku, to coś zmieni, a tu 
proszę, nic się nie dzieje. 

Tak więc sygnalizuję problem z 
nadzieją, że burmistrz w końcu 
zareaguje i zainteresuje się tym, co 
dzieje się w Orzechowie.   Opr. (ps)

Kulice czekają na pomysł

Co dalej z pałacykiem w Kulicach?
Jak już informowaliśmy, z końcem lutego 2013 roku, Uniwersytet Szczeciński i Akademia Europejska Kulice-Kulz, zakończyły 10-letnią 
współpracę. Akademia w atmosferze wzajemnych oskarżeń i pretensji opuściła ostatecznie w marcu, należący do Uniwersytetu  budy-
nek zespołu dworsko-parkowego znajdującego się na terenie Kulic. Zarówno w trakcie wyprowadzki Akademii, jak i w kolejnych mie-
siącach dochodziły do nas informacje o postępującej dewastacji dworku. Co więc, dalej z zabytkowym odrestaurowanym kilkanaście 
lat temu pałacykiem w Kulicach?

Przypomnijmy, że Akademia 
funkcjonowała w dworku od 
1993 roku, kiedy to wydzierża-
wiła teren wraz z budynkiem od 
Agencji Nieruchomości Rol-
nych, a następnie od Uniwersy-
tetu Szczecińskiego, który stał 
się właścicielem terenu w 2002 
roku, zgodnie z wolą członka 
rodziny Bismarcków inicjato-
ra przeprowadzonej w między-
czasie renowacji obiektu i zało-
życiela Akademii.  Uniwersytet 
był zobowiązany do �nansowe-
go utrzymania dworku. Nieste-
ty, każdego roku kosztowało to 
uniwersytet – jak twierdzą jego 
przedstawiciele - od 200 do 300 
tys. złotych tak, że po 10 latach 
wygenerowanych zostało 2,5 
miliona złotych strat z tytułu 
utrzymania obiektu. Ponadto 
zdaniem specjalnie powołanej 
w dniu 27 marca 2013  komi-
sji senackiej US „Fundacja nie 
wypełniała swych obowiązków, 
które zgodnie z Porozumieniem 
z dnia 17 października 2005 r. 
miały polegać na „organizowa-
niu przez Fundację konferen-
cji naukowych, spotkań, semi-
nariów, dyskusji oraz wymia-
ny doświadczeń”. Przykładowo: 
w roku 2010 Fundacja zorga-
nizowała 3 seminaria oraz wy-
świadczyła 30 „usług”, polega-
jących na organizacji bankie-
tów, wesel, chrzcin, noclegów. 
Podobnie w roku 2011: 3 se-

minaria oraz 27 wesel, przyjęć 
oraz „usług hotelowych”. Dane 
te, w ocenie Komisji, nie wyma-
gają komentarza, warto jedynie 
dodać, że Uniwersytet Szczeciń-
ski nie partycypował w zyskach 
Fundacji z tytułu działalności 
komercyjnej, ponosił za to wy-
sokie koszty utrzymania kom-
pleksu.” 

Na negatywną ocenę współ-
pracy US z Akademią Kulice – 
Kulz wpłynął również fakt, że 
wypowiedzenie umowy współ-
pracy przewidywało opuszcze-
nie budynku przez Fundację 
do końca stycznia 2013 roku i 
mimo pozwolenia rektora na 
przedłużenia tego terminu, 
Fundacja nie opuściła budyn-
ku aż do marca 2013. Inne zda-
nie na temat kształtu współ-
pracy i przyczyn jej zakoń-
czenia miała przedstawicielka 
Akademii pani Lisaweta von 
Zitzewitz, ale o tym pisaliśmy 

już kilka miesięcy temu przy 
okazji relacji z małego skanda-
lu, który towarzyszył operacji 
opuszczania Kulic przez Aka-
demię. Akademia, opuszcza-
jąc Kulice, zdemontowała na-
leżące do niej części  wyposa-
żenia, w tym np. wyposażenie 
kuchni i armaturę sanitarną. 
To spowodowało istotną dewa-
stację wnętrza obiektu.  W ko-
lejnych miesiącach dochodziły 
do nas informacje o szkodach 
i zniszczeniach spowodowa-
nych przez złodziei. Tyle o roz-
woju sytuacji, jaki miał miejsce 
dotychczas. 

A jaki pomysł na przyszłość 
dworku w Kulicach ma jego 
właściciel, czyli Uniwersytet? 
O to postanowiliśmy zapytać 
rzecznik US panią Julię Po-
światowską – W chwili obecnej, 
w sprawie ewentualnego powo-
łania (kolejnej- dop. red) fun-
dacji przez Uniwersytet Szcze-

ciński, prowadzone są rozmo-
wy z podmiotami ze strony nie-
mieckiej. Fundacja miałaby się 
zajmować pomorskim dziedzic-
twem kulturowym, propago-
wać współpracę między samo-
rządami, szkołami oraz uczel-
niami. Do chwili zakończenia 
rozmów wolelibyśmy nie zdra-
dzać szczegółów, bowiem sta-
tut fundacji jest jeszcze w opra-
cowaniu i wpływ na jego treść 
będą mieli również członkowie 
fundacji ze strony niemieckiej. 
Trudno określić termin, kiedy 
rozmowy zostaną zakończone, 
przewidujemy, że do jesieni bie-
żącego roku decyzje w tej spra-
wie zostaną podjęte. Na wydłu-
żenie tego okresu ma również 
wpływ remont, który uczel-
nia będzie musiała przeprowa-
dzić w Kulicach po wyprowadz-
ce Akademii (jaka miała miej-
sce przed kilkoma miesiącami, 
red.) Projekt powołania funda-

cji jest rezultatem nierozstrzy-
gnięcia przetargu na sprzedaż 
Kulic. W dniu 28 lutego 2013 
roku Senat Uniwersytetu Szcze-
cińskiego podjął uchwałę o wy-
stawieniu na sprzedaż Zespołu 
Dworsko-Parkowego w Kuli-
cach. W związku z czym Uni-
wersytet reprezentowany przez 
Rektora, prof. dr hab. Edwar-
da Włodarczyka, ogłosił prze-
targ nieograniczony na zakup 
Zespołu Dworsko-Parkowego 
w Kulicach. Przedmiotem prze-
targu była nieruchomość grun-
towa zabudowana zespołem 
pałacowo-parkowym, położo-
na w Kulicach. W przewidzia-
nym terminie, tj. do dnia 19 
kwietnia 2013 r. do godz. 11:30, 
nie wpłynęła żadna oferta we 
wskazanym obszarze przetar-
gowym.

No cóż pozostaje nam więc 
czekać z pełną odpowiedzią 
na postawione w tekście py-
tanie, póki właściciel obiektu 
nie porozumie się z ewentual-
nymi partnerami do czynne-
go udziału w gospodarowaniu 
dworkiem.

Jak sprawdziliśmy, obecnie 
budynek dworku w Kulicach 
jest stale monitorowany poprzez 
zainstalowane kamery. Ponadto 
pałacyk znajduje się pod 24-go-
dzinnym nadzorem, zatrudnio-
nych tam pracowników. 

Piotr Słomski

ców urząd w swoim piśmie. 
Albo więc wystąpienia z 

urzędu z wnioskiem nie było, 
albo pismo zaginęło gdzieś po 
drodze...

Karetka w zaspach
Najciężej kolonistom z Pusta-

ci jest w czasie zimy, gdy docho-
dzą dodatkowe utrudnienia. - O 
wszystko trzeba się prosić, a już 
w szczególności o odśnieżenie 
drogi. Pewnego dnia to się mo-
gło nawet tragicznie skończyć. 
Miałam silne kłopoty z sercem, 
potrzebowałam natychmiasto-
wej pomocy medycznej. Wezwa-
liśmy karetkę. Niestety nie mogła 
dojechać do domu, lekarz przy-
biegł i gdy udzielał mi pomo-
cy, to stwierdził – Boże, jak wy 
tu mieszkacie? - opowiada nam 
jedna z kolonistek.

W sprawie zapewnienia rów-
nież zimą przejezdności drogi 
na kolonię niestety na niewie-
le można zapewne liczyć skoro 
droga ta znajduje się w ostat-
niej grupie kolejności odśnie-
żania i urzędnicy ustanawiają-
cy te grupy mają zawsze alibi, że 
tutaj nie zdążyli bądź zabrakło 
pieniędzy.

Z tego wynika, że mieszkań-
cy Kolonii Pustać mają niewiel-
kie szanse na pomyślne rozwią-
zanie opisanych wyżej proble-
mów. Nie mogą również liczyć 
na rzetelność władzy, bo prze-
cież można było choć poinfor-
mować mieszkańców o takim 
stanie rzeczy od razu, zamiast 
składać niepotrzebnie obietnice 
bez pokrycia.

Piotr Słomski
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Słowo Boże na Niedzielę:

Słowa Ewangelii według 
Świętego Łukasza (Łk 10,38-42) 
Marta i Maria

Jezus przyszedł do jednej wsi. 
Tam pewna niewiasta, imieniem 
Marta, przyjęła Go do swego 
domu. Miała ona siostrę, imie-
niem Maria, która siadła u nóg 
Pana i przysłuchiwała się Jego 
mowie. Natomiast Marta uwi-
jała się koło rozmaitych posług. 
Przystąpiła więc do Niego i rze-
kła: Panie, czy Ci to obojętne, 
że moja siostra zostawiła mnie 
samą przy usługiwaniu? Powiedz 
jej, żeby mi pomogła. A Pan jej 
odpowiedział: Marto, Marto, 
troszczysz się i niepokoisz o wie-
le, a potrzeba tylko jednego. Ma-
ria obrała najlepszą cząstkę, któ-
rej nie będzie pozbawiona.

Potrzeba tylko jednego
Dom Marty, Marii i Łazarza 

był bardzo przyjazny. Kto tyl-
ko tam zawitał, spotykał się z 
otwartością i życzliwością. To 
miejsce, w którym spokojnie 
można było wypocząć przed 
trudami dalszej drogi. Dlatego 
Jezus chętnie korzystał z gościn-
ności osób tam mieszkających. 
Dom ten był również przyjazny 
dla wielu Żydów. W Ewangelii 
według św. Jana dowiadujemy 
się, że po śmierci Łazarza, zanim 
ten został wskrzeszony przez Je-
zusa, wielu z nich przybyło do 
Betanii, aby pocieszyć siostry 
po stracie brata. Tam również 
wyprawiono ucztę na sześć dni 
przed Paschą. Można by pomy-
śleć, że była to uczta pożegnalna, 
ostatnia przed męką. Później bę-
dzie już tylko to kameralne spo-
tkanie w wieczerniku.

Zanim dojdziemy do frag-
mentu, który właśnie rozważa-
my, zatrzymajmy się nieco przy 
tej ostatniej o�cjalnej uczcie. Sy-
tuacja, jaka tam zaistniała, bar-
dzo przypomina tę, którą widzi-
my w naszym fragmencie. Ra-
zem z Jezusem przy stole zajął 

miejsce Łazarz. Zebrało się też 
wielu Żydów właśnie z tej racji, 
aby zobaczyć tego, który został 
przywrócony do życia. Zapew-
ne było bardzo wiele pracy, by 
wszystkich ugościć. Jak zwykle 
zajęła się tym Marta, która bar-
dzo mocno poczuwała się do 
tego, by gościom niczego nie za-
brakło. Nie słychać jednak było 
żadnej skargi czy wyrzut, że 
sama musi o wszystko zadbać.  
Być może ktoś inny się znalazł, 
by pomóc Marcie. 

Tymczasem Marię spotyka-
my tam, gdzie powinniśmy się 
jej spodziewać. Zajęła miejsce u 
stóp Jezusa. Ale tym razem nie 
przysłuchiwała się Jego słowom. 
Tym razem zrobiła coś zupełnie 
innego. Znamy sytuację z uczty, 
na którą został zaproszony Jezus 
przez faryzeusza Szymona. Przy-
szła tam również kobieta grzesz-
na. Całowała stopy Jezusa, oble-
wała je łzami i wycierała swoimi 
włosami. Uczyniła to z wielkiej 
miłości i w wielkim żalu z powo-
du swoich grzechów. 

Maria czyni podobnie. Tylko 
motyw tego, co robi, jest zupeł-
nie inny. Maria namaszcza nogi 
Jezusa, używając do tego funt 
(325 gram) szlachetnego olejku 
nardowego. Kosztowny zabieg. 
Według Judasza taki olejek mógł 
kosztować około trzystu dena-
rów, czyli roczne wynagrodzenie 
niewykwali�kowanego pracow-
nika (albo roczny podatek dla 
Cezara za trzystu Żydów). Za-
pewne człowiek, który „opieko-
wał się kasą”, na pewno wiedział 
ile co kosztuje. Po namaszcze-
niu, Maria ociera stopy Jezusa 
swoimi włosami. Dom napełnia 
się przepiękną wonią olejku. Od-
powiadając na zarzut Judasza, 
Jezus zaznacza, że traktuje to, co 
zrobiła Maria, jako namaszcze-
nie na dzień swojego pogrzebu. 
Rzeczywiście była to pożegnal-
na uczta. 

Obie siostry były bardzo od-
dane Jezusowi. Zależało im na 
tym, żeby Nauczyciel jak najle-
piej czuł się w ich domu. Obie 
przejawiały zachowania bar-
dzo charakterystyczne dla sie-
bie, choć zupełnie różne. Marta, 
może z tej racji, że była starsza, 
zawsze poczuwała się do tego, by 
jak najlepiej przyjąć gości. Maria 
zawsze chciał być blisko Jezusa, 

słuchać Go w taki sposób, żeby 
nie uronić żadnego słowa. Za-
chowywała się jak pilny uczeń. 
A miała szczęście, bo w tamtych 
czasach tylko chłopcy mogli być 
uczniami. Kobiety miały za za-
danie zajmować się domem, czy-
li tym, co robiła Marta. 

Jezus nie gani Marty. Nie po-
wie złego słowa na osobę, która 
skupia swoją uwagę na innych, 
chcąc im usłużyć, bo to pięk-
na postawa i godna naśladowa-
nia. Ale w konfrontacji z pewny-
mi sprawami, nawet najbardziej 
szlachetne ludzkie działanie, 
musi zejść na plan dalszy. Nie 
po to, by umniejszyć znaczenia 
takiemu działaniu, ale po to, by 
podkreślić ważność tego czegoś. 

Rekolekcje to czas, który bar-
dzo sprzyja  temu, by zachować 
się tak, jak Maria. W czasie jed-
nych z nich, miałem możliwość 
częstego przebywania w kaplicy 
na adoracji Najświętszego Sakra-
mentu. W którymś dniu reko-
lekcji liturgia „zaproponowała” 
właśnie ten fragment Ewangelii. 
Muszę przyznać, że to rozmy-
ślanie bardzo mnie zaangażowa-
ło. Rozważając to, co spotykało 
mnie w codzienności, zdając so-
bie doskonale sprawę z wielości 
problemów i wyzwań, jakie nie-
sie z sobą życie, dotarło do mnie, 
że rzeczywiście potrzeba tylko 
jednego.

W „Kazaniu na Górze” u św. 
Mateusza, Jezus mówi takie sło-
wa: „Nie troszczcie się więc zbyt-
nio i nie mówcie: co będziemy 
jeść? co będziemy pić? czym bę-
dziemy się przyodziewać? Bo o to 
wszystko poganie zabiegają. Prze-
cież Ojciec wasz niebieski wie, 
że tego wszystkiego potrzebuje-
cie. Starajcie się naprzód o kró-
lestwo i o Jego sprawiedliwość, a 
to wszystko będzie wam dodane. 
Nie troszczcie się więc zbytnio o 
jutro, bo jutrzejszy dzień sam o 
siebie troszczyć się będzie. Dosyć 
ma dzień swojej biedy”(Mt 6, 31-
34).

   Trzeba było aż rekolekcji, 
żeby to dotarło do człowieka. 
W codziennym dniu tak łatwo 
można o tym zapomnieć. Trze-
ba wtedy siąść u stóp Jezusa, 
chociaż na chwilę. On na pew-
no o tym przypomni. Zwłaszcza 
o tym.

Ks. Grzegorz Podlaski

„RZEMIEŚLNICY ZAWSZE 
WIERNI BOGU I KOŚCIOŁOWI” 

Nowogardzcy 
rzemieślnicy  
na Jasnej Górze
„RZEMIEŚLNICY ZAWSZE WIERNI BOGU I KO-
ŚCIOŁOWI” , pod takim hasłem  30 czerwca odbyła  
się  XXXII Ogólnopolska Pielgrzymka Rzemieślni-
ków na Jasną Górę. W pielgrzymce uczestniczyło 5  
osób z Nowogardu, członków naszego Cechu. Rela-
cję  przygotował uczestnik pielgrzymki nowogardzki 
radny p.  Marek Krzywania

Częstochowa, 30 czerw-
ca 2013 r. - XXXII Ogólno-
polska Pielgrzymka Rzemio-
sła Polskiego na Jasną Górę po 
raz pierwszy w historii orga-
nizowana przez rzemiosło za-
chodniopomorskie. Hasło te-
gorocznej pielgrzymki: RZE-
MIEŚLNICY ZAWSZE WIER-
NI BOGU I KOŚCIOŁOWI. 
Uroczystości rozpoczęły  się 
od przemarszu spod Katedry 
pocztów sztandarowych ce-
chów   rzemieślniczych   wraz 
ze starszyzną cechową ubraną 
w tradycyjne stroje z całej Pol-
ski, od Katedry poprzez Aleję 
Jasnogórską pod pomnik piel-
grzyma Jana Pawła, II gdzie 
złożono kwiaty. W trakcie 
przemarszu śpiewano pieśni 
religijne poczynając od Bogu-
rodzicy. Przemarszowi towa-
rzyszyła Jasnogórska Orkie-
stra Dęta pod dyrekcją Marka 
Piątaka. Przed klasztor wpro-
wadził starszyznę cechową i 
poczty sztandarowe Duszpa-
sterz Polskiego Rzemiosła Oj-

ciec Jan Golonka. Przed Mszą 
Świętą na Szczycie Jasnogór-
skim uhonorowani zostali Mi-
strzowie Rzemiosła oraz ich 
uczniowie. Msza Święta konce-
lebrowana była przez Księdza 
Arcybiskupa Andrzeja Dzięgę 
metropolitę szczecińsko-ka-
mieńskiego wyróżnionego po 
mszy szablą Jana Kilińskiego- 
najwyższego wyróżnienia rze-
mieślniczego.   Po Mszy Świę-
tej starszyzna cechowa wraz 
ze sztandarami przemaszero-
wała do Bazyliki pokłonić się 
przed Obrazem Matki Boskiej 
Częstochowskiej, gdzie olbrzy-
mie wrażenie wywarł na mnie 
efekt dźwięku przez przypa-
dek uderzanych metalowych 
zwieńczeń setek sztandarów 
o kraty chroniące komnatę z 
Obrazem. Delegacja z Nowo-
gardu liczyła 5 osób na czele 
ze  starszym  cechu Dariuszem 
Szulejko.

Uczestnik pielgrzymki 
Marek Krzywania 
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Bardzo często bez specjalne-
go powodu lubimy narzekać 
na życie, twierdząc, że mamy 
za ciężko i nic nam się nie chce. 
Co jednak byśmy myśleli, czuli 
i robili gdyby życie w pewnym 
stopniu pozbawiło nas spraw-
ności �zycznej? Wtedy stopień 
trudności wzrasta niewyobra-
żalnie… Jest wiele osób, któ-
re mimo tych trudności dziel-
nie idą przez życie, stając się 
przykładem dla innych. Jed-
ną z takich osób jest JASIEK 
MELA autor książki „POZA 
HORYZONTY”, podróżnik, 
polarnik, najmłodszy zdobyw-
ca dwóch biegunów, jest tak-
że pierwszym niepełnospraw-
nym, który dokonał takiego 
wyczynu. Zdobył Kilimandża-
ro i Elbrus, przebiegł nowojor-
ski maraton. Niósł pochodnię 
z olimpijskim ogniem. Ciągle 
pokonuje wiele innych mniej-
szych i większych biegów, wy-
sokości i barier. Założyciel 
Fundacji Poza Horyzonty. 

Mając 13 lat uległ wypad-
kowi, który na zawsze odmie-
nił jego życie. Po długim le-
czeniu amputowano mu lewe 
podudzie i prawe przedramię. 
Dzięki wsparciu rodziny i wie-
lu przyjaznych mu ludzi odzy-
skał wiarę w siebie i sens ży-
cia. Jest przykładem osoby, dla 
której dramat przemienił się 
w sukces i stał się początkiem 

wielkiej pasji, życiowej misji 
i zawodowych zajęć. Spełnia 
własne marzenia, ale jest także 
społecznikiem i ambasadorem 
akcji, którą sam nazwał „da się 
tylko trzeba chcieć”. Swoje do-
tychczasowe 25 letnie życie, 
opisał i zilustrował pięknymi 
zdjęciami z wypraw w książce 
„Poza horyzonty”.

Nie wszystko mu się w życiu 
udawało, miał chwile załama-
nia, zwątpienia. Mówi: „Czas 
i przemyślenia, pozwoliły mi 
zrozumieć, że za każdym ra-
zem, gdy coś tracimy, to coś 
dostajemy. Bóg nigdy nie zo-
stawia w nas pustych miejsc”. 

Polecam do przeczytania, 
a tak na marginesie dodam, 
że Jasiek Mela był gościem 
nowogardzkiego „EKOFIL-
MU”  w 2006 roku. 

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz

„Nie zna prawdziwego sma-
ku życia,

kto przez tunel samotności 
się nie przeczołgał.”

Edward Stachura

Biblioteka poleca Wakacje w Bibliotece

Program zajęć na kolejne dni
Zajęcia organizowane przez Miejską Bibliotekę w Nowogardzie, już na dobre się 
rozkręciły. 

Jak zwykle cieszą się dużym zainteresowa-
niem. Dziś prezentujemy program na ostat-
nie dni lipca oraz cały sierpień.

W pierwszym tygodniu zajęć w Miejskiej Bi-
bliotece w Nowogardzie, dzieci obcowały z utwo-
rami literackimi, które przedstawiały im egzo-
tyczne zwierzęta. Pomogły przy tym takie utwo-
ry jak: „W zoo” - B. Michalec, „Zebra Zanzibar” 
- F. Law, „Dlaczego słoń ma trąbę” - E. Gakuaya, 
czy też „Maska lwa” - autorstwa M. del Mazo. 

W drugim tygodniu, z egzotycznych terenów 
afrykańskiej sawanny, dzieci przeniosły się w le-
śny świat, na zajęciach z cyklu „Wakacyjna wę-
drówka przez las”. 

Trzeci tydzień zajęć kończy się dziś (19 lipca). 

Na spotkaniach w bibliotece tym razem dzieci 
brały udział w „Tuwimowym zawrocie głowy”. 
I choć od takich utworów słynnego artysty jak: 
„Lokomotywa”, „Rzepka”, „Okulary”, „Spóźnio-
ny Słowik”, „Zosia Samosia”, „Słoń Trąbalski”, 
„O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci” - niejeden 
dostałby zawrotu głowy, to dzieci spędzające 
czas w bibliotece obcowali z Tuwimem z uśmie-
chem na twarzach.

Organizatorzy zajęć mają w planie jeszcze 
mnóstwo atrakcyjnych „tygodni”, dlatego za-
chęcamy wszystkich do przyprowadzania swo-
ich pociech. Przy artykule prezentujemy pro-
gram do końca wakacji.

KR

 Wakacyjne zajęcia dla dzieci od 22 lipca do 23 sierpnia 2013 r.
Program
IV tydzień 22-26 lipca : Psy i koty to fajne istoty : „Wszyscy mają psa, tylko nie ja” – J. Mikoła-

jewski, „Pieski pana Kieszonki” – M. Wild, „Przygody kota Bibelota” – Z. Sosnkowska, „Zguba” – 
J. Kuryjak

V tydzień 29lipca – 2 sierpnia : Zanurzamy się w ogrodzie jak w szmaragdowej wodzie : „Ogród 
panny Amelii – L. Sta�ord, „Claude Monet i jego magiczny ogród” – L. Anholt, „Dzieci w ogro-
dzie” –D. Gellner, „Moda w ogrodzie” – I.Kopp-Żeligowska.

VI tydzień 5-9 sierpnia : O koniach, konikach, kucykach … :”Zbój” – R. Piątkowska, „Conni 
i kucyki” – J. Boehme, „Koń z hebanu” – baśń arabska, „Mój piękny złoty koń” – W. Chotomska, 
„Zaginiony koń”. – P. Hagmar.

VII tydzień 12-16 sierpnia : Co się dzieje w bajkowym lesie : „Opowieści z Magicznego lasu” – V. 
French, „Leśny Krasnoludek” – M. Strzałkowska, „Księżniczka Koronka i Książę Hafcik” – L.Bar-
dijewska, „Mały Olbrzym” – J. Foxley

VIII tydzień 19-23 sierpnia : Niby zwykła okolica, a zachwyca : „Wierszem po mapie” – A. Frą-
czek, „Dokąd iść ? Mapy mówią do nas – H. Kim, ”Podróż po mapie” – S. Grabowski, „Nie! zwykła 
okolica – M. Kiełbowicz.

Na zajęcia zapraszamy dzieci w godz. 12.oo – 14.oo, przewidujemy zajęcia grupowe, konkursy, 
głośne czytanie, zabawy plastyczne, wyklejanki, bajkowe łamigłówki, zabawy w ogrodzie bibliote-
ki …

Inf. własna

Wyrazy współczucia z powodu  

śmierci Taty 
Mirosławowi Nowosielskiemu 

oraz jego rodzinie
składają 

Zarząd Terenowy NSZZFiPW 
w Nowogardzie oraz koledzy z pracy

Marta Piskorska, lat: 64, zmarła: 15.07.2013r, pogrzeb odbył 
się: 17.07.2013r, na cmentarzu w Nowogardzie.

Bogusław Nowosielski, lat: 74, zmarł: 16.07.2013r, pogrzeb 
odbędzie się: 19.07.2013r, o godz. 13:00 na cmentarzu w Węgo-
rzy

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

 W TYCH DNIACH ODESZLI DO WIECZNOŚCI 
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U nas marki najlepszych jakości  producentów rowerów

PROMOCJA !!!

www.bicykl.eu gwarantujemy 
serwis

Nowogard, ul. Młynarska 7
tel. 91 392 67 30

zapraszamy od 9.00 - 17.00

Nowogard, ul. 3 Maja 12
tel. 91 392 70 64

zapraszamy od 10.00 - 18.00

 1399 zł       

950 zł

Kross City 28-7b, rama alu

 1099 zł       

769 zł

Kross Grand ORBE 
rama alu, 28, 26 
3 biegi nexsus

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca
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Awanturnictwo 
czy arogancja 
nowogardzkiego SLD

Nowogardzkie SLD stanowi od 
początku tej kadencji trzon ko-
alicji SLD-PSL rządzącej w gmi-
nie. Również burmistrz gminy to 
aktywny wieloletni działacz tej 
partii. Od początku samorządo-
wej wolnej Polski, poza pierwszą 
radą, partia ta miała zawsze swo-
ją istotną reprezentację w Ra-
dzie Miejskiej, a bywały też ka-
dencje, że współrządziła - wtedy 
również z PSL. Przez te lata SLD, 
czy to rządząc, czy też nie, jawi-
ła się zawsze jako grupa miłują-
ca demokratyczne reguły (jakby 
je przysłowiowo wyssała z mle-
kiem matki ), jako grupa od-
powiedzialna odcinająca się od 
wszelkiego awanturnictwa, jako 
zespół społecznych wrażliwców 
dbających bezinteresownie o po-
krzywdzonych, biednych, eme-
rytów i rencistów oraz działkow-
ców. Jednocześnie wsparci przez 
rzesze młodych mundurowych 
emerytów (których jak wiado-
mo w Nowogardzie nie brakuje), 
jej przedstawiciele wmawiali nie-
strudzenie mieszkańcom mia-
sta, że są jedynymi „merytorycz-
nymi” stworzonymi do pełnie-
nia funkcji publicznych i spra-
wowania wszelkich form wła-
dzy i zarządzania. Rzeczywiście 
w tej ostatniej sprawie doświad-
czenie w kierowaniu w różnych 
miejscach niewątpliwie było po 
ich stronie, wszak i wcześniej i 
dzisiaj obecni SLD-owcy, wcze-
śniej często  PZPR-owcy, siedzą 
na urzędach i funkcjach kierow-
niczych od lat. Ci, co odeszli na 
wieczną wartę zastępowani są 
skutecznie przez rodziny bądź 
tzw. swoich. Lata „zasłużonych” 
karier jednak w niektórych wy-
padkach faktycznie skutkowały 
tym, że SLD posiada w swoich 
szeregach osoby, które mogą się 
„znać na rzeczy”. Takimi osoba-
mi jawili się również niektórzy 
samorządowcy, jak choćby An-
toni Bielida, czy wcześniej Sta-
nisław Kazuba były przewodni-
czący Rady i Jerzy Jabłoński, rad-
ny, też wicestarosta. Co więc się 
zdarzyło w bieżącej kadencji, że 
całe samorządowe doświadcze-
nie choćby wymienionych, któ-

re mogłoby przynosić pozytyw-
ne skutki dla kształtu debaty pu-
blicznej i spraw miejskich, nagle 
jakby nie istniało i panowie wy-
daje się, jakby zapomnieli siebie 
i   konsekwentnie swoim działa-
niem zaprzeczają obrazowi SLD, 
budowanemu przez lata. Rzeko-
mo wyważony obecny przewod-
niczący rady, który wcześniej 
zwalczał wszelkie formy braku 
demokracji, dzisiaj rządzi radą i 
radnymi niczem najlepszy satra-
pa, wpadając co chwila w poiry-
towanie z powodu odmiennych 
zdań i nie cofając się wykorzysty-
wać władzy do prawie � zycznego 
utrącania często rozumnych ini-
cjatyw opozycji. Katalog działań, 
które nie przystają w demokracji 
w ostatniej kadencji realizowany 
przez cały klub SLD, jest zresztą 
bardzo długi i nie tu miejsce, aby 
go w pełni wymieniać. Zaprze-
czeniem obrazu statecznej, od-
powiedzialnej i kreatywnej gru-
py, jest zwłaszcza zgoda działaczy 
SLD na arogancję, jaką uprawia 
tak często stosunkowo jeszcze 
młody człowiek, czyli burmistrz 
Nowogardu. Wielokrotnie otrzy-
mywaliśmy sygnały o sposobie 
traktowania ludzi i ich proble-
mów przez osobę, która ma być 
nie tylko organem samorządu, 
ale w powszechnym odczuciu 
gospodarzem miasta. Gdzie się 
podziała więc ta wrażliwość spo-
łeczna, a nawet tylko dobre wy-
chowanie. Również nieustannie 
zadziwia mnie zgoda na nieprze-
myślany z punktu widzenia inte-
resu publicznego, sposób wydat-
kowania przez burmistrza pie-
niędzy publicznych. Gdzie od-
powiedzialność i rozsądek? Czy 
w SLD nie ma dzisiaj nikogo, kto 
by potra� ł w tej sprawie i innych 
powiedzieć basta?! Chyba nie 
ma, a jak jest (w co, znając nie-
które nazwiska, naiwnie wierzę), 
to cicho siedzi i się nie wychyla. 
Jednak jeśli nikt się nie wychyli, 
to trzeba będzie stwierdzić, że to 
prezentowane przez nowogardz-
kie SLD zrozumienie dla demo-
kratycznych i samorządowych 
zasad, było przez lata tylko uda-
wane i jak się okazało, że rządzi-
my, to Panowie poszli na całego 
i wyszło szydło z worka, czyli to, 
co w duszy naprawdę gra.  A gra 
bardzo brzydko i nikt nie będzie 
takiej muzyki długo słuchał, ży-
jemy również w Nowogardzie w 
demokracji, a nie w PRL-u.

Marek Słomski

Wiejski Festiwal Sztuki – Strzelewo 2013

Artystyczne Święto Ob� tości
Od 15 lipca, przez 2 tygodnie we wsi Strzelewo, Teatr Brama, w ramach cyklicz-
nego zdarzenia pn. Wiejski Festiwal Sztuki, organizuje wydarzenie artystyczne 
pt. „Święto Ob� tości Sztuki”. Przez 14 dni międzynarodowa grupa młodzieży 
(Ukraina, Niemcy, Grecja, Islandia) będzie pracować w Ośrodku Poszukiwań 
Twórczych w Strzelewie, który jest współorganizatorem tych warsztatów. 

Warsztaty obejmują zajęcia z choreogra� i ru-
chu scenicznego, teatru, muzyki, plastyki, cera-
miki, teatru lalki, jednego aktora oraz projek-
tów plastycznych. 

26 i 27 lipca uczestnicy zaprezentują wiel-
ki � nał - dwa dni festiwalu w dwóch miejscach 
– Strzelewie (piątek w Ośrodku Poszukiwań 
Twórczych – u Helandów) i Goleniowie (Te-
atrze Brama). 

Uczestnicząca w warsztatach młodzież sama 
przygotuje przestrzeń, włączy się organizacyj-
nie i artystycznie w spektakle i koncerty. I na 
pewno, jak zawsze, będzie się czym delektować. 

Zapraszamy do Strzelewa 26 lipca (piątek) 

od godziny 18.00 .
2 dni prezentacji są � nalnym efektem polsko 

- niemieckiego projektu „Artystyczne Święto 
Ob� tości”. Projekt jest możliwy dzięki do� nan-
sowaniu przez Unię Europejską ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projek-
tów INTERREG IV A Euroregionu Pomerania) 
oraz Fundusz Polsko-Niemiecka Współpraca 
Młodzieży.

Festiwal wspomagają „FUTREX” Fur Food 
Processing oraz Przedsiębiorstwo Usług Wod-
nych i Sanitarnych w Nowogardzie. 

Program Finału w Strzelewie (u Helandów) 
Czwartek 25 lipca 
Godz. 19.00 – Teatre Stella Polaris – Norwegia “� e Life of Zanko – A Circus Fiction” 
Opowieść o miłości, życiu i śmierci - historia samotnej drogi życia, gdzie rzeczywistość i sztuka 

splatają się w nieprzewidywalny sposób. Pierwsza premiera spektaklu odbyła się na początku lat 
dziewięćdziesiątych w Norwegii, gdzie była entuzjastycznie przyjęta. 

Piątek 26 lipca 
godz. 18.00 – Teatr Brama – Goleniów „Uczucie dźwięku”, 
godz. 19.30 – koncert SUTARI 
godz. 21.00 – koncert Kałe Bała 
godz. 22.30 - koncert zespołu „Specyficzni”  

Sobota 27 lipca 
Godz. 20.00 – wiejska zabawa taneczna w Strzelewie 
Dodatkowo zapraszamy
AMERYKAŃSKA INWAZJA

Sobota 27 lipca 2013
Goleniów , plac przy amfiteatrze (ul. Zielona Droga)
Organizatorzy: Teatr Brama Goleniów, Goleniowski Dom Kultury
 
17.00 Parada Teatru Stella Polaris – Norwegia (od dworca do am� teatru)
17.30 Spektakl Teatru Stella Polaris – „Celebration of Life”
Impreza poza czasem, miejscem i językiem. 

Zapraszają organizatorzy

Warsztaty w Strzelewie - fot. Piotr Nykowski
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Edward Myrcik i jego konny rajd

W siodle przez Polskę
W poniedziałek (8 lipca) sołtys Ostrzycy – Dariusz Olejnik, miał okazję gościć 
wyjątkowego człowieka. Edmund Myrcik na co dzień mieszka nieopodal Berlina. 
Dwa miesiące temu osiodłał swoje konie Romeo i Elę, po czym wyruszył właśnie 
konno w Polskę! Do gospodarstwa pana Olejnika tra�ł przypadkiem, jego uwagę 
przyciągnęły konie gospodarza.

Jeszcze co najmniej przez ty-
dzień pan Edmund Myrcik pla-
nuje w siodle zwiedzać Polskę. 
Na co dzień mieszka w okoli-
cach Berlina. Konie na których 
przyjechał pochodzą właśnie z 
regionu Brandenburgii. Ogier 
nazywa się Romeo, natomiast 
klacz – Ela. Dlaczego podróż 
na dwa konie? 

Na dwa konie, gdyż nie chcę 
ich przeciążać, jeden podróżuje 

z tym ciężarem z bagażnikiem, 
drugi ze mną. - odpowiada Ed-
mund Myrcik. Jeśli ktoś my-
śli, że nasz bohater przemie-
rzał jedynie lasy, polne drogi 
lub rzadko uczęszczane jezd-
nie – to grubo się myli! Pan 
Edmund swój konny „rajd” 
zaplanował przez główne dro-
gi  Polski. Ktoś mógłby pomy-
śleć - „współczesny kowboj” i 
dużo by się nie pomylił. Jeź-

dziec z Niemiec w podróży ko-
rzysta z dwóch siodeł typowo 
„kowbojskich”, zakupionych w 
amerykańskim stanie Nevada. 
Co do jednego pan Edmund 
Myrcik jest pewien – nigdzie 
na świecie nie ma tak życzli-
wych ludzi. Taka jest ta natura 
Polska, myślałem, że w drodze 
schudnę... a tu mi jeszcze przy-
było w pasie!(śmiech) Ludzie są 
bardzo życzliwi, tak jak w przy-
padku pana Dariusza. Zauwa-
żyłem, że u niego też stoją ko-
nie, więc się zatrzymałem i spy-
tałem czy możemy odpocząć, 
zaraz mi pyszny obiad podano, 
no, to Polska właśnie! Gdy tylko 
zauważę, że są konie lub jakieś 
gospodarstwo, wchodzę i pytam 
czy mogę odpocząć, czy może ja-
kiś nocleg. Do Ostrzycy przyje-
chałem po południu i zrobiłem 
sobie przerwę. - opowiada nie-
codzienny gość sołtysa Ostrzy-
cy. Na pytanie w jakim celu 

wykorzystuje konie, uśmie-
cha się i odpowiada: To moi 
najlepsi przyjaciele, w domu 
mam 7 koni, ale nie wykorzy-
stuję ich do celów hodowlanych. 
Podczas podróży, 4 razy pod-
kuwał konie, miał również 5 
dniowy postój gdzieś w Polsce, 
ze względu na niedyspozycję 
konia. Pan Edmund na pyta-
nie czy zdarzyło mu się kiedyś 
zgubić drogę odparł, że nie ma 
wyznaczonej trasy, nie waż-
ne gdzie wyjedzie, ważna jest 
przygoda i możliwość obcowa-
nia z naturą i koniem. Podróż 
rozpoczął z pod Berlina, wje-
chał w głąb Polski i dojechał 
do Gdańska, następnie wzdłuż 
wybrzeża dojechał do Mrzeży-
na i ruszył z powrotem do Ber-
lina, ale jak twierdzi, ma jesz-
cze dużo czasu, więc nie będzie 
się śpieszył i zjedzie jeszcze w 
dół Polski. Do Ostrzycy tra-
�ł z Reska, a  popas znalazł u 
sołtysa wsi. Ugościliśmy go jak 
przystało na polską gościnność. 
Pan Edmund mówił, że wyjeż-
dżając z Berlina miał oba konie 
objuczone stosem bagaży, ale 
jak nie używał przez tydzień 
jakiejś rzeczy, prezentował ją 
osobom u których nocował, tak 
więc gdy zawitał u nas, została 
mu jedynie pałatka i apteczka 
w większości z artykułami dla 
koni. Do tej pory nie miał pro-
blemów z noclegiem albo po-
stojem, wszyscy w Polsce chęt-
nie go przyjmowali. - opowiada 
Dariusz Olejnik. Córka uważa, 
że to niesamowita przygoda, 
dwu miesięczna podróż w sio-
dle wymaga od jeźdźca i konia 

nie lada kondycji i samozapar-
cia. Pan Edmund ma bardzo 
profesjonalne podejście do koni, 
na pierwszym miejscu stawia 
jego dobro. Od razu było wi-
dać, że dla pana Edmunda ko-
nie to nie tylko środek trans-
portu, jak niestety uważa więk-
szość „jeźdźców”, ale serdeczny 
przyjaciel o którego należy za-
dbać aby odwdzięczył się swo-
ją ciężką pracą. Koń który niósł 
bagaże, biegł za nim choć nie 
był przywiązany i reagował na 
każdą jego komendę. Niesamo-
wite przywiązanie! Córka z ko-
leżanką (Kasia i Sylwia) odpro-
wadziły konno pana Edmunda 
do Wojtaszyc, po drodze miały 
okazję choć przez chwilę poczuć 
klimat rajdu. Dziewczyny same 
we wrześniu planują rajd nad 
morze, więc możliwość pozna-
nia osoby już doświadczonej 
w tym temacie, była dla nich 
wielką przygodą i możliwością 
zasięgnięcia porady. Wymie-
niliśmy się adresami i kto wie, 
może za rok dziewczyny od-
wiedzą konno pana Edmun-
da pod Berlinem. - kończy soł-
tys Ostrzycy. W momencie w 
którym opuszczaliśmy gospo-
darstwo pana Olejnika, gość z 
Niemiec przygotowywał konie 
do wyjazdu. Z pewnością żal 
mu było opuszczać życzliwych 
rodaków, ale w końcu wyru-
szył w konny rajd i przed nim 
jeszcze mnóstwo miejsc i dzie-
siątki rodzin, które są gotowe 
przyjąć go pod swój dach.

KR 

Kosiński vel Czapla

Kolejny list otwarty
Krzysztof Kosiński, były radny RM, w ostat-

nich tygodniach opublikował na naszych ła-
mach cztery listy otwarte, w których zwracał się 
do burmistrza Nowogardu z interwencją w kil-
ku ważnych dla mieszkańców sprawach. Dzi-
siaj kolejny list K. Kosińskiego, w którym autor 
ustosunkowuje się do odpowiedzi, którą bur-
mistrz udzielił mu na część poruszanych w po-
przednich listach spraw.

LIST OTWARTY nr 5
Burmistrz Miasta i Gminy Nowogard
72 Nowogard
Plac Wolności 1
Szanowny Panie Burmistrzu!
Odpowiedź, którą od Pana otrzymałem na moje 

listy otwarte, wcale mi nie odpowiedziała na zada-
ne przeze mnie pytania.

- Rozumiem, że gmina na rondo (którego Pan 
też jest zwolennikiem !!! sic) wydała 97 600.

Winą za to, że do budowy nie doszło w latach 
2012 i 2013 obarcza Pan Radnych, którzy środ-
ki przeznaczone na tę budowę zdjęli z budżetu.

Pisząc o tym, że jest Pan jak najbardziej za bu-
dową tego ronda zapomina Pan, że to SLD i PSL 
mają większość w koalicji i na wszystkich sesjach 
prawie z automatu przegłosowują wszystko, co im 
Pan podsunie.

Przypominam Panu i koalicjantom, że w tym 

roku upływa termin pozwolenia na tę inwestycję. 
Co to znaczy, to Panowie dobrze powinniście wie-
dzieć. I ile publicznych środków zostanie zmarno-
wanych przez niefrasobliwość Pana i Radnych.

- Chodnik do Warnkowa nie powstanie, gdyż 
jak Pan pisze, jest to wina „Wodociągów”, które to 
nie budują przy nim podłączeń wodno-kanaliza-
cyjnych.

 Uzyskałem informację z �rmy ze Szczecina, 
że od dwóch lat nie może się Pan zdecydować na 
przetarg na usługi wodno-kanalizacyjne.

 I to nie jest już chyba wina Radnych.
Nie będąc profesjonalistą, wybudowałbym 

chodnik, a wszystkie podłączenia wodno-kanali-
zacyjne zaprojektowałbym obok chodnika, żeby 
przy jakiejkolwiek ich awarii ponownie go nie roz-
bierać. 

- Proszę o wyjaśnienie mi, jak są pobierane opła-
ty na Ryneczku Nowogardzkim. W dobie wszech-
władnych nowogardzkich marketów podwyższe-
nie opłat, które tak skrupulatnie gmina realizuje 
(opłaty jednodniowe) może spowodować, że część 
pracujących tam ciężko ludzi splajtuje. Poprzedni 
zarządca targowiska był tańszy niż Gmina.

- Czy Pan i Pana służby znają problem bezpań-
skich kotów, które przebywają na Rynku i go za-
nieczyszczają? Czy słyszał Pan o TOXOPLAZMO-
ZIE przenoszonej przez koty? 

Z poważaniem Krzysztof Kosiński

Edward Myrcik opuszczający gospodarstwo Dariusza Olejnika na koniu Romeo, tu ż za nim 
Ela z bagażem

Krótki odpoczynek i pora w drogę ... Edward Myrcik i Romeo
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Pierwszy sparing już w sobotę !

Paweł Galus 
wznowił treningi
Już w najbliższą sobotę (20 lipca) Pomorzanin No-
wogard rozegra pierwszy mecz sparingowy w przy-
gotowaniach do nadchodzącego sezonu. Mecz roze-
grany zostanie na stadionie w Nowogardzie, o godzi-
nie 18:00. Rywalami będzie zespół Promienia Mosty.

Promień Mosty występuje w 
regionalnej okręgówce. W ubie-
głym sezonie zawodnicy tego klu-
bu zakończyli rozgrywki na wy-
sokim 4 miejscu. Piłkarze z No-
wogardu rozpoczęli już treningi. 
Tak jak informowaliśmy, w za-
jęciach uczestniczą zawodnicy z 
pierwszego i drugiego zespołu. 
Do zdrowia powrócił już Paweł 
Galus, który na niespełna półto-
ra roku musiał pożegnać się z bo-
iskiem. W meczu o awans w se-

zonie 2011/2012 w Mierzynie z 
tamtejszym GKS-em, Paweł Ga-
lus zerwał wiązadła krzyżowe. Po 
rekonstrukcji kolana wznowił tre-
ningi i zapowiada, że będzie wal-
czył o powrót do wyjściowej jede-
nastki. Choć napastnik Pomorza-
nina raczej nie zagra z Promie-
niem Mosty, jego powrót na bo-
isko to na pewno dobra wiado-
mość dla trenera Tomasza Surmy.

KR 

Czwartki Na Torze – X seria

Słabe starty Chrabąszczy
W dniu 11 lipca na szczecińskim torze kolarskim rozegrano już 10 serię cy-
klicznych zawodów kolarskich „Czwartki Na Torze”. Tym razem kolarze z klubu 
„Chrabąszcze” Nowogard, nieco „obniżyli” swoje loty. Najlepszy start zanoto-
wał Adam Salamon w wyścigu na 200 metrów ze startu lotnego. 

Tradycyjnie już, naszą relację 
rozpoczynamy od najmłodszych. 
W kategorii Żak wreszcie nie-
co gęściej na torze. Tym razem z 
dwoma reprezentantami Nowo-
gardu – Jackiem Fecakiem i Hu-
bertem Grygowskim, startowała 
jeszcze trójka kolarzy ze Szczeci-
na. W pierwszym wyścigu na 400 
metrów zwyciężyła Roksana Stan-
dowicz ze Szczecina, przed klubo-
wym kolegą Kacprem Pawskim. 
Najniższy stropień podium przy-
padł liderowi cyklu – Hubertowi 
Grygowskiemu. Jacek Fecak za-
jął 4 miejsce. W drugim wyścigu 
było już gorzej. Podium przypa-
dło całej trójce ze Szczecina, dru-
gie zwycięstwo zanotowała Rok-
sana Standowicz, która goni staw-
kę w klasy�kacji generalnej cyklu. 
Liderem jest kolarz z Nowogardu 
– Hubert Grygowski, zaraz za nim 
Aleksander Rychtarski ze Szczeci-
na. Trzecie miejsce utrzymuje Ja-

cek Fecak, jednak do żaka „Chra-
bąszczy” dwukrotna zwyciężczyni 
z X serii traci już tylko 4 punkty. 

W kategorii młodzik, jak zwy-
kle startowała najliczniejsza gru-
pa nowogardzkich zawodników. 
W ich przypadku najlepiej ułożył 
się pierwszy bieg, mianowicie wy-
ścig na 200 metrów ze startu lot-
nego. Pierwszy na metę przyje-
chał Szymon Łakomy z Maszewa, 
który jest również zdecydowa-
nym liderem klasy�kacji general-
nej. Zaraz za nim dwóch kolarzy 
z Nowogardu: na drugim miej-
scu Adam Salamon, natomiast 
na trzeciej pozycji Piotr Sowiń-
ski. Dalej było już tylko gorzej... 
W wyścigu Keirin, najlepszy spo-
śród zawodników z Nowogardu 
okazał się być Piotr Sowiński, któ-
ry zajął 5 miejsce. Adam Salamon 
uplasował się zaraz za klubowym 
kolegą na 6 pozycji. Po raz kolej-
ny zwyciężył Łakomy. W ostatniej 

rozgrywce czyli wyścigu elimina-
cyjnym, Piotr Sowiński ponow-
nie zajmuje 5 miejsce. Tym razem 
Adam Salamon w stawce 19 ko-
larzy zajmuje 10 pozycję. Wygrał 
nie kto inny, jak Szymon Łakomy 
z klubu Ratusz Maszewo. Dodaj-
my, że w kategorii młodzik ko-
lejny raz bezcenne doświadcze-
nie nabywali Damian Teodorczyk 
i Mateusz Gliwka. Choć młodzi 
nowogardzianie nie odegrali zna-
czącej roli, to każda kolejna wizy-
ta na szczecińskim torze jest dla 
nich bezcenna. W klasy�kacji ge-
neralnej, bez większych zmian, 
Piotr Sowiński utrzymał 3 miej-
sce, Adam Salamon pozostaje na 
6 pozycji, natomiast nieobecny w 
X serii Jakub Ubych plasuje się na 
9 miejscu. 

Tak samo jest w przypad-
ku Gliwki i Teodorczyka, junior 
młodszy, Paweł Damecki musi 
nabrać doświadczenia na torze. 

„Ścieżka zdrowia ?  
Nie na moje zdrowie !”
Jakiś czas temu do redakcji DN zatelefonowała kobieta, która od niedawna mieszka w No-
wogardzie. Jej uwagę przykuła „ścieżka zdrowia”, a w zasadzie jej brak, mimo wymalowa-
nych znaków na drzewach. Nasza czytelniczka zachodzi w głowę, dlaczego ścieżka poro-
śnięta jest chwastami, przez co skutecznie odbiera ochotę na marsz dookoła jeziora. 

Nasza rozmówczyni, jak wspo-
mniała, w Nowogardzie miesz-
ka od miesiąca i dopiero poznaje 
uroki tego miasta. Pewnego dnia 
postanowiła się przejść „ścież-
ką zdrowia”, przynajmniej tak o 
tej drodze mówiły biało-niebie-
skie malowidła na drzewach. Jest 
ładna pogoda, postanowiłam się 
przejść tą ścieżką. Pierwsze co rzu-
ciło mi się w oczy to, to, że zaraz 
za ul. Kilińskiego ta droga zmienia 
się … w delikatnie mówiąc, wąską 
dróżkę. Czym bardziej zapuszcza-
łam się w głąb ścieżki, tym bardziej 
uświadamiałam sobie, że nikogo 
już ta droga nie obchodzi. Przy sa-
mych ogrodach działkowych, na 
ich długości, nie ma już możliwości 
wyminięcia drugiego przechodnia, 
ponieważ z lewej i z prawej stro-
ny skutecznie to utrudniają półto-
rametrowe pokrzywy... - opowiada 
rozczarowana kobieta. 

Zaciekawieni sygnałem czytel-
niczki postanowiliśmy się udać na 
spacer tą samą trasą. Przy nowym 
punkcie widokowym nieopodal 

ul. Waryńskiego, spoglądając na 
znak wymalowany na drzewie wi-
dzimy ładny krajobraz i proste, 
w miarę szerokie alejki. Jednak 
już za ulicą Kilińskiego, „ścieżka 
zdrowia” zmienia się w natural-
nie wyrobioną wąską ścieżkę. Kil-
kadziesiąt metrów dalej spotkać 
można kolejną zmianę, nieste-
ty na gorsze. Tuż przy ogrodach 
działkowych ścieżka jest zarośnię-
ta tak mocno, że nie ma możli-
wości pokonania tego fragmentu 
bez poparzenia się pokrzywami. 
Mówi się, że pokrzywa ma właści-
wości lecznicze, ale trudno wie-
rzyć w to, by właśnie dlatego mia-
sto odpuściło sobie koszenie tego 
terenu. Na potwierdzenie, że to 
wciąż ścieżka zdrowia, po kolej-
nych kilkunastu metrach w towa-
rzystwie chwastów, dostrzec moż-
na kolejny biało-niebieski znak.

Z tą sytuacją spotkać się moż-
na nie tylko od tej strony miasta. 
Na wysokości stadionu miejskie-
go ta ścieżka również zmienia się 
nie do poznania, a osoby chcące 

przejść się dookoła jeziora mu-
szą pamiętać o zabraniu gumow-
ców i nieco gorszych ciuchów – 
ilu „przyszłych” turystów zdecy-
dowałoby się na taki spacer? Tak 
naprawdę, ścieżki zdrowia już nie 
ma... W jakiejś normalnej posta-
ci można ją spotkać tylko właśnie 
od ul. Waryńskiego do wyjścia na 
stadion miejski. Szkoda, że mało 
kogo to interesuje. Wytyczenie ta-
kiej drogi z pewnością nie byłoby 
droższe od wielu innych zachcia-
nek obecnej władzy. Dziś bardzo 
modny staje się być zdrowy styl 
życia, dlatego też widać jak wielu 
biegaczy i rowerzystów korzysta 
ze ścieżki rowerowej w stronę Ol-
chowa. Z pewnością taka „ścież-
ka zdrowia” dookoła jeziora, by-
łaby dla sportowców amatorów, 
zdecydowanie lepszym miejscem 
niż chodnik przy zatłoczonej uli-
cy pośród oparów spalin. Warun-
ki są, pomysły są, tylko czy nie za-
braknie chęci?

KR

Tym razem zabrakło Remigiu-
sza Komisarka i Paweł był jedy-
nym reprezentantem Nowogardu 
w tej kategorii. Niestety nie uda-
ło mu się odegrać znaczącej roli. 
W klasy�kacji generalnej, Remi-
giusz Komisarek, który opuścił 9 

i 10 serię, obecnie zajmuje 3 miej-
sce.  Przed kolarzami jeszcze jed-
na seria, którą rozegrają 18 lipca. 
Natomiast 24 lipca rozegrany zo-
stanie wielki �nał cyklu „Czwartki 
Na Torze 2013”.

KR

To wciąż ta sama ścieżka zdrowia jednak już przy działkach... Uwaga turyści - można się 
sparzyć...

Przy ul. Waryńskiego - sprawy mają się dobrze...
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Leon syn Doroty i Mar-
cina ur. 14.07.2013 z 
Nowogardu

Maja córka Agniesz-
ki i Dariusza ur. 
16.07.2013 z Wołowca

Lena córka Lidii i Ire-
neusza Iwanickich ur. 
15.07.2013 z Wołkowa

Paula córka Barbary i 
Jana ur. 15.07.2013 z 
Nowogardu

Wojciech syn Małgo-
rzaty i Pawła Bagiń-
skich ur. 15.07.2013 z 
Reska

Maxymilian syn Mał-
gorzaty i Kamila Ma-
teja ur. 17.07.2013 z 
Dobrej

Jakub syn Anety i 
Krzysztofa Rusnak ur. 
17.07.2013 z Łobza

Filip syn Magdaleny i 
Mariusza Dworakow-
skich ur. 10.07.2013 z 
Reska

Julian syn Anny i Łu-
kasza ur. 16.07.2013 z 
Nowogardu

Autor rubryki: 
Janusz Roguski 
Szpital NowogardWitamy wśród nas...

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECIĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

Wakacyjne zajęcia Olimpii Nowogard

Kształcą najmłodszych
Od kwietnia trwają zajęcia prowadzone przez Olimpię Nowogard dla piłkarzy 
z roczników 2005-2006 i młodszych. Dzieci trenują dwa razy w tygodniu pod 
czujnym okiem Gracjana Golemy.

Olimpia Nowogard nie za-
mierza przerywać działalno-
ści. Może klub nie jest wstanie 
zgłosić do rozgrywek drużyny 
seniorów, ale za pieniądze po-
zyskane w ramach otwartego 
konkursu ofert w gminie No-
wogard na rok 2013, organi-
zowane są zajęcia dla najmłod-
szych adeptów piłki nożnej. 
Klub ma również w planach 
zorganizowanie turnieju na te-
renie Nowogardu oraz wyjazd 
przynajmniej na trzy, w in-
nych miastach. Treningi które 
trwają od kwietnia, odbywają 
się w poniedziałki i środy za-
wsze o godzinie 17:30. W po-
niedziałek zajęcia prowadzone 
są w hali sportowej ZSO przy 
ul. Boh. Warszawy, natomiast 

w środy na boisku Orlik, znaj-
dującym się przy hali ZSO. Na 
zajęcia uczęszczają chłopcy z 
roczników 2005-2006 i młod-
si – jest to taka drużyna ża-
ków. Nasi podopieczni w więk-
szości pochodzą z Nowogardu, 
ale jest też kilku piłkarzy z te-
renów wiejskich. Trenerem jest 
Gracjan Golema, Olimpia w 
tym składzie przygotowuje się 
do jednego turnieju, który bę-
dzie zorganizowany na Orliku. 
Termin jeszcze nie jest ustalo-
ny, najprawdopodobniej będzie 
to koniec wakacji lub wrze-
sień. Cały projekt trwał będzie 
do końca grudnia 2013 roku. 
Chciałbym dodać tutaj jesz-
cze, że poniedziałkowe zajęcia 
w hali sportowej ZSO mogą się 

odbywać dzięki gościnności tej 
placówki i dyrektora Leszka Be-
celi. - mówi prezes Olimpii No-
wogard, Przemysław Saja.     

Wciąż jest prowadzony na-
bór dla chłopców będących w 
1 klasie podstawówki. Obec-
nie zapisanych jest 20 piłkarzy. 
Zajęcia są bezpłatne, dlatego 
trener Gracjan Golema nama-
wia do uczestniczenia w zaję-
ciach. Nasze treningi wyglądają 
w taki sposób, że większość za-

jęć prowadzona jest pod kątem 
gier i zabaw. Mają one na celu 
wykształcić podstawowe odru-
chy i technikę tych chłopców. Są 
to podstawowe metody naucza-
nia dla piłkarzy w tym wieku. 
Chcemy przede wszystkim, aby 
ci chłopcy po zajęciach z uśmie-
chem schodzili z boiska i chęt-
nie wracali na kolejne trenin-

gi. - podsumowuje trener Gra-
cjan Golema. Cieszy nastawie-
nie osób związanych z klubem 
Olimpii Nowogard. Likwidacja 
zespołu nie wchodzi w grę i w 
sytuacji w której brakuje pienię-
dzy na rozgrywki ligowe, Olim-
pia stawia na wychowywanie 
sobie przyszłych piłkarzy.

KR
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Zapraszamy 
do Placówki w Nowogardzie
ul. Warszawska 14, tel. 91 391 03 78  pn.-pt. 9:00-17:30, sob. 10.00-13.00

 

Dla Kochanych Rodziców

Barbary i Jana
z okazji 

40 rocznicy ślubu
dużo zdrowia i spokoju

na dalsze lata życia
w podziękowaniu za miłość

i nieskończoną dobroć
 życzą Kasia i Bogusia z rodzinami

w podziękowaniu za miłość

 życzą Kasia i Bogusia z rodzinami

Sprzedam nowe, 
własnościowe, 

2 pokojowe mieszkanie 
o pow. 58 m2 

w Nowogardzie 
na ulicy Racibora I 4

KONTAKT:
PIB „PRO-BUD s.c.
72-200 Nowogard, 
ul. 3 Maja 14tel.: 

91 39 25552; 783 570 056    
www: probud-nowogard.pl

PHU „DEZAR” - SKLEP ŻELAZNY
ul. 15 Lutego 10  • 72-200 Nowogard • tel. 91 39 21 220

NOWOŚĆ    Ogrodzenia ozdobne

Artykuły przemysłowe:
• Piece • Grzejniki • Bojlery • Armatura • Rury miedziane i ocynk
• Rury PCV • Śruby • Wkręty • Gwoździe •  Farby • Lakiery • Silikony 
• Siatka ogrodzeniowa • Impregnaty
• Elektronarzędzia • Odzież robocza • Nawozy • Nasiona

Brama 3,5 m 
– 530 zł

Brama 4 m 
– 600 zł

Posiadamy w sprzedaży 
również inne wzory ogrodzeń

Furtka 0,9 m
– 200 zł
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DLA PAŃ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"

WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE 
DLA PAŃ z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia 
03 sierpnia 2013r. organizuje wyjazd na badania mammogra-
�czne do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammogra�czne- wynik badania oraz konsulta-

cja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publicz-

ny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.30 tel.91 
3921356 wew.122, oraz u Lidii Bogus tel.505393636. Dobro-
wolna wpłata na cele statutowe 7 zł. PAMIĘTAJ! O ZDRO-
WIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam prezes Fundacji Lidia Bogus

Zapraszamy Panie rocznik 1963, ponieważ w tym roku 
po raz pierwszy nabyły uprawnienia do bezpłatnych badań 
mammogra�cznych �nansowanych z NFZ

Firma Irontech Sp. z o.o.
poszukuje osoby chętnej 

do podjęcia pracy w charakterze

KROJCZY /
PAKOWACZ
Miejsce pracy: Nowogard

Wymagania: 
- uprawnienia do obsługi wóz-
ków widłowych – warunek ko-
nieczny,
- doświadczenie w zawodzie KROJ-
CZY w dużym zakładzie pracy,
- mile widziane wykształcenie 
zasadnicze zawodowe: krawiec. 

Osoby zainteresowanie prosimy 
o kontakt pod numerem 
telefonu 91 39 200 36

w godzinach od 9:00 – 14:00. 

VIII Wakacyjny Festyn Na Koplu

Musisz tam być !
Już 17 sierpnia (sobota) 2013 roku o godzinie 10:00, w Nowogar-
dzie na ul. Boh. Warszawy 68-70 „Osiedle Podkowa” - odbędzie się 
VIII Wakacayjny Festyn Na Koplu. W programie mnóstwo atrak-
cji, w tym dwa turnieje piłki nożnej na boisku Orlik przy ZSO.

Spartakiada w Węgorzy

Zagrali dla kolegi
W dniu 14.07.2013 r. na boisku „pod lasem”, w Wę-
gorzy, odbyła się spartakiada LZS. Wśród konku-
rencji rozegrano m.in. turniej piłki nożnej.

W turnieju piłki nożnej 
udział wzięły 4 drużyny. Naj-
lepsi okazali się gospodarze 
występujący w specjalnych 
białych koszulkach, które mia-
ły pokazać jedność z kolegą – 
Grzegorzem Nowosielskim z 
Węgorzy, obecnie przebywa-
jącym w szpitalu. Na drugim 
miejscu uplasowali się piłka-
rze z Kikorzy, najniższy sto-
pień podium przypadł zawod-
nikom z Bodzęcina. Następnie 
rozegrano turniej piłki siatko-
wej, w którym uczestniczyło 
5 zespołów. W tej rywalizacji 
zwyciężyła drużyna LZS Kiko-
rza, przed LZS Węgorza oraz 
trzecim zespołem z Kościu-
szek. 

Oprócz turniejów odbyło się 
wiele gier i zabaw dla dzieci i 
dorosłych. W III Biegu „Pa-
mięci Władka” zwyciężył Prze-
mysław Laszkiewicz. Drugie 

miejsce w biegu wywalczył Ja-
rosław Kolankowicz z Wierz-
chosławia, natomiast 3 na linii 
mety był Bartłomiej Machol. 

W konkurencji podnosze-
nia ciężarów zwyciężył Zdzi-
sław Doszczeczko, przed Prze-
mysławem Laszkiewiczem 
oraz Bartłomiejem Macholem. 
Konkurencja przetaczania 
opony była popisem Dawida 
Jurka z Bodzęcina, który po-
konał Przemysława Laszkiewi-
cza i Henryka Łyczkowskiego. 

Puchary za turnieje ufundo-
wał wójt gminy Osina, a za bieg 
„Pamięci Władka” jeden z rad-
nych miejscowości Węgorza. 
Nad sprawnym przebiegiem 
gier czuwali sędziowie, Stani-
sław, Arkadiusz oraz Marcin. 
Nad oprawą muzyczną i kon-
feransjerką czuwał niezawod-
ny Tadeusz Łukaszewicz.

KR   

W tym roku turnieje piłkar-
skie będą jednocześnie wyda-
rzeniami upamiętniającymi 
dwóch nowogardzian, czynnie 
działających na terenie gminy. 
Grupa I w przedziale wiekowym 
od 8 do 12 lat wystąpi w Turnie-
ju Pamięci Grzegorza Górczew-
skiego. W grupie II zawodnicy 
w wieku od 13 do 15 lat zagra-
ją w Turnieju pamięci Romana 
Saniuka. Mecze piłkarskie za-
początkują festyn, i rozpoczną 
się o godzinie 10:00 na boisku 
Orlik przy ZSO, ze względu na 
sztuczną nawierzchnię obowią-
zuje obuwie miękkie, zabro-
nione jest natomiast używanie 
„korków”. Na boisku rywalizo-
wać będą 7 osobowe drużyny.

Po meczach piłkarskich roze-
grany zostanie turniej Badmin-
tonowy „Kometka” dla dziew-
cząt. Następnie odbywać się 
będą gry, konkursy, zabawy, 
loteria fantowa i dużo innych 

atrakcji dla dzieci i rodziców. 
Szczególnie zapraszamy naj-
młodszych adeptów piłki noż-
nej, to dla nich świetna okazja 
do rywalizacji o nagrody i wspól-
nej gry. Zapraszam nauczycieli, 
opiekunów oraz kolegów Roma-
na i Grzegorza. Organizując już 
VIII festyn wierzę, że frekwencja 
nam dopisze. Wciąż rozmawiam 
z grupami sportowymi z terenów 
naszej gminy, aby zaprosić ich na 
festyn w ramach prezentacji. Na 
razie jednak nie chcę ujawniać, 
jakie kluby sportowe wyraziły 
chęć udziału. - komentuje Ta-
deusz Łukaszewicz, organizator 
festynu. Festyn powstał dzięki 
zaangażowaniu Klubu Kolek-
cjonera i Koła Numizmatyczne-
go Nowogard, oraz Kapeli Po-
dwórkowej „Kryzys”. 

Dziennik Nowogardzki jest 
patronem medialnym VIII Wa-
kacyjnego Festynu Na Koplu. 

KR  
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Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

Dom parterowy w stanie 
surowym zamkniętym, 
pełne uzbrojenie  130 m kw. 

+ garaż 36 m kw.
SPRZEDAM
605 548 164

 Sprzedam: 
DAEWOO MATIZ rok 2000 

przegląd do 06.2014. Cena 1800 zł. 
STAR + HDS  Cena 6000 zł
CIĄGNIK URSUS 6500 zł 

(brak dokumentów)
tel. 691 383 543

WARSZTAT SAMOCHODOWY

SZYBY SAMOCHODOWE

PLANDEKINA WYMIAR NA WYMIAR

Profesjonalna naprawa od A do Z

OSOBOWE, CIĘŻAROWE I MASZYNY

Geometria kół, naprawa zawieszenia,komputerowa diagnostyka pojazdu
naprawy blacharskie i lakierniczePrzegląd i naprawa klimatyzacji,

Ul. Nadtorowa 12
tel 91 39 20 131
kom 601860716

Ul. Kilińskiego 26
tel 91 39 25 627
kom 601897368

Sprzedaż, wymiana, naprawa. Wykonujemy usługi na zlecenie ubezpieczalni

Używane i nowe części do wszystkich marek samochodów

Plandeki do samochodów ciężarowych (łódki, firanki),przykrywające
stelaże, przegrody do hal, przyczepy ciągnikowe i samochodowe

UDZIELAMY GWARANCJI
NA WYKONANE USŁUGI

Sprzedam drewno 
kominkowe i opałowe

Transport
tel. 691 466 441

SPRZEDAM - WYKONAM
palety Euro,

przemysłowe i inne
tel. 885 493 471

KUPIĘ 
GOSPODARSTWO 
lub GRUNT ROLNY 
TEL. 664 944 635

ŁADOWANIE KLIMATYZACJI 
I ODGRZYBIANIE
- CZYSZCZENIE TAPICERKI

Szyby samochodowe 
sprzedaż – montaż – naprawy

części * oleje * płyny 
Opony nowe używane - sprzedaż, wymiana

Zapraszamy

ul. Boh. Warszawy 4 (obok PZM) • NOWOGARD 
tel. 531 026 839, 796 061 284

www.autonowogard.pl

SKUP ZBOŻA 
W REDLE

żyto, pszenżyto
szybka płatność

tel. 603 055 292

TRANSPORT: Volkswagen T4, Ford Transit

WYNAJEM: Zagęszczarki 250 kg, 175 kg • 
Pompa do wody 1600 l/min • Agregat prądotwórczy

tel. 662 064 995

Sprzedam lub wypożyczę 
suknie ślubne 

(od 200 zł) 
+ dodatki: manekiny i lady

tel. 604 919 210

Zatrudnimy 
laborantkę 
do badania parametrów 

jakościowych zbóż 

w Redle.  
CV proszę wysyłać 

na adres 
e-mail: praca@maerka.pl 

tel. 501 205 184

REKLAMA
w Dzienniku Nowogardzkim

e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

  

OFERTA PRACY
Firma AGRO-SKŁAD Szymon Nowakowski

zatrudni osobę na stanowisko

 PRZEDSTAWICIEL  HANDLOWY
WYMAGANIA:
- konieczna znajomość branży rolniczej 
- prawo jazdy kat. b
- samodzielność, odpowiedzialność, zaangażowanie w wykonywaną pracę
- łatwość nawiązywania kontaktów

podania zawierające CV można składać w biurze � rmy, 
lub przesłać mailem na adres: biuro@agrosklad.pl
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Pielęgnacja ogrodów

Wypożyczalnia 
sprzętu ogrodniczego

(glebogryzarki, weltykulatory...)

tel. 511 091 922
www.ogrody-wiki.pl

Profesjonalne zarządzanie 
nieruchomościami 

wspólnot mieszkaniowych 
i osób prywatnych 
Nr licencji 21569

Kontakt:  Eliza Kałmuk

tel. 602 296 684

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. 
Piłsudskiego 2a. 602 350 301

• Sprzedam dom jednorodzin-
ny w Nowogardzie ul. Jesio-
nowa 3. 604 284 597

• Kupię mieszkanie bezczyn-
szowe/ niskoczynszowe, 
min 3pokojowe, 60-80m 
791443026

• Do wynajęcia lokal handlowy. 
– 660143840 

• Sprzedam mieszkanie w No-
wogardzie i Dobrej, tel. 91-
3910010, 607607814

• KUPIĘ ZA GOTÓWKĘ OBCIĄ-
ŻONE NIERUCHOMOŚCI tel. 
508 312 261

• Sprzedam mieszkanie 3 po-
kojowe ul: Warszawska . 
Tel;603126064.

• Do wynajęcia mieszkanie M -3 
ul; bankowa .Tel.601328360

• SPRZEDAM - dom w Olchowie 
stan surowy otwarty , pow. 
240 m2 na działce 1,5 h. na 
której znajduje się staw 3000 
m2 . Cena do uzgodnienia 
.Tel.662139837,723025325.

• SPRZEDAM - Działki bu-
dowlane o pow. 1800 m2 
, i 1400 m2. Cena 35/zł./ 
m2.tel.662139837,

• 723025325.

• Wynajmę lub sprzedam po-
mieszczenie biurowe ul. Boh.
Warszawy .Tel.601500090.

• SPRZEDAM lub wynajmę ka-
walerkę 37 m2.Tel.693869595.

• SPRZEDAM - mieszkanie 4 
pokoje ul.Poniatowskiego 
27/14. Tel.503512170.

• DOMY NA WSI – GRUNTY, 
GOSPODARSTWA

• SPRZEDAJEMY, KUPUJEMY. 
TEL. 660 206 833

• Sprzedam nowy sklep na uli-
cy Racibora. tel. 783 570 060, 
695 264 594

• Sprzedam mieszkanie bez-
czynszowe, 2 pokojowe w 
Nowogardzie tel. 695 264 594

• Sprzedam kawalerkę 36 m 
kw. i mieszkanie 4-pokojowe 
110 m kw. 608 817 214.

• SPRZEDAM - bardzo tanio 
działki pod budowę ul: Asny-
ka. Tel: 513045188. 

• Tanio sprzedam kiosk obity 
blachą doskonały na działkę. 
Tel; 512633610.

• Wynajmę mieszkanie 2 poko-
jowe w Nowogardzie na ulicy 
Racibora I 4. tel. 913925552, 
kom. 783 570 056

• Sprzedam działkę budowla-
ną 0,30 ar. w Nowogardzie. 
693 850 197

• Sprzedam działkę pod lasem 
w Nowogardzie ok. 0,8 ha. 
693 850 197

• BUDYNEK - gospodarczy 
400 m2 sprzedam lub wy-
dzierżawię, Strzelewo. Tel. 
502853573

• Sprzedam, wynajmę dom 
Nowogard 110 m2 + garaż. 
00 49 172 5669 042

• Sprzedam parter domu 110 
m2. Podpiwniczony, garaż 
i podwórko. 600  809  312; 
604 903 853

• Sprzedam bar „Haga” 
510 243 843

• Kupię kawalerkę 728 582 293

• Do wynajęcia lokal w cen-
trum miasta, doskonała loka-
lizacja z przeznaczeniem na 
kancelarię, biuro, salon Tel. 
510 170 263

• SPRZEDAM - Sklep w Płotach 
wyposażony w lady , lodów-
ki , regały , klimatyzację , itp.
Grunt dzierżawiony / 250 zł./ 
Powierzchnia 28 m2.Cena 
15.000,-zł.Tel.669060659.

• Działka  uzbrojona 5700 m 
2 i budynek warsztatowy. 
Wydzierżawię lub sprzedam 
własnościowa. Nowogard 
Tel:693128078.

•  Pilnie sprzedam miesz-
kanie dwupokojowe 42 
m2, Ip. 700 Lecia 4. Tel. 
785 140 754

• Okazyjnie sprzedam miesz-
kanie 54,5 m2, dwupokojowe 
bezczynszowe w Słajsinie, 
cena 50 500. Tel. 507 845 881 

• SPRZEDAM - mieszkanie 
3 pokoje przy ul; Zamko-
wej z garażem murowanym 
.Tel.607804921.

• Wynajmę mieszkanie dwupo-
kojowe w Centrum Nowogar-
du. 880 417 707

• Stolarnia do wynajęcia. 
605 336 228

• SPRZEDAM – garaż przy 

ul: Poniatowskiego 24. 
Tel.602521671.

• Mieszkanie trzypokojowe 
umeblowane do wyna-
jęcia I p. na ul. Bankowej. 
603 895 622; 607 251 196

• Tanio sprzedam dom w No-
wogardzie o pow. ponad 200 
m2, Tel. 509 349 774

• WYNAJMĘ - dom w N-dzie , 
salon 4 sypialnie ,kuchnia 2 
łazienki , garaż , ogród 200 
m2. Cena do uzgodnienia.
Tel.602474266.

• DO WYNAJĘCIA - mieszkanie 2 
pokojowe ,podwórko , ogrze-
wanie gazowe. Cena 800,00 zł 
+ media .Tel.604255391.

• WYNAJMĘ - kawalerkę 
1050,00 zł.Tel.603881462.

• SPRZEDAM - działki budowla-
ne . Karsk.Tel.510766180.

• Sprzedam mieszkanie dwu-
pokojowe lub zamienię 
na kawalerkę z dopłatą. 
724 696 051

• Do wynajęcia Bar Szu� andia 
170 m2. 609 245 816

• Sprzedam garaż na ul. 15 Lu-
tego naprzeciwko działek. 
608 626 696

• Wynajmę kawalerkę w Szcze-
cinie. 504 819 965

• ZDECYDOWANIE SPRZEDAM 
- 44 m 2 , dwa pokoje , II p. 15 
Lutego . Tel.501307666.

• MIESZKANIE DWUPOKOJO-
WE 55 m 2 Poniatowskiego 
III p .135 tyś. SPRZEDAM. 
Tel.691063454.

• BLISKO NOWOGARDU 1,60 
i 3,57 h. TANIO ! SPRZEDAM.
Tel.502103432.

• DOM - na wsi blisko No-
wogardu SPRZEDAM.
Tel.889133882.

• DO WYNAJĘCIA - mieszka-
nie 3 pokojowe ul: Bankowa. 
Tel.607617849.

• SPRZEDAM - 3 pokoje do 
remontu , Bema 139 tyś. 
Tel.696858283.

• Posiadam mieszkanie do 
wynajęcia 2 pokoje 900 zł 
media. 606 857 196

• Sprzedam mieszkanie w 
domku dwurodzinnym 
(Nowogard), parter ok. 62 
m2, podpiwniczony, garaż, 
podwórko, mały ogród. 
695 721 709

 MOTORYZACJA

• Kupię: Stare motory, mo-

torowery, samochody. Tel. 
501-126-109

• Sprzedam silnik 1,6 Diesel, 
skrzynia biegów do Audi 80. 
Tel;781785751.

• Sprzedam samochód GOLF 
II, benzyna 5 drzwiowy, 
szyberdach, czerwony. Tel; 
512633610.

• Sprzedam samochód Mit-
subishi eclipse Spyder ka-
briolet rok prod. 2001, cena 
do negocjacji. 663  046  698; 
727 491 323

• HONDA CBR - 125 motor 
,2006 r. produkcji przebieg 
26,000 tyś. Stan b. dobry. 
Cena 4,200,-zł.Tel.665742223.

• SPRZEDAM - Mercedesa C W 
202 Diesel , 1995 r. prod. Cena 
3200,00.Tel.693761187.

• SPRZEDAM - Opel Astra 1,3 
, Diesel , 2006 r. prod. Cena 
17 000,00 / do uzgodnienia / 
Tel.606919565.

• Sprzedam 2 opony letnie 185 
65 R15, continental conti 3, 
cena za 2 szt. 80 zł, tel. 605 
522 340

ROLNICTWO

• Sprzedam zboże i słomę. 
502 853 573

• Sprzedam słomę w snopkach 
cena 2,20 zł/ snopek. Tel. 
782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL. 783678070

• KOSZENIE MULCZOWANIE 
ŁĄK, BELOWANIE SŁOMY, SIA-
NA.TEL;608013995.

• SPRZEDAM C - 360. Tel. 
609480049.

• sprzedam mieszankę 
zbożową. 91 39 18  704; 
781 900 122

• SPRZEDAM prosięta . 
Tel.913925812,721614530.

• Sprzedam tanio młode króli-
ki. 668 787 587

• Wiśnie na przetwory domo-
we kupię.509861740

• PRASOWANIE - bali 
.Tel.513941882.

• SPRZEDAM - prosiaki i kaczki 
do zabicia.Tel.723428403. 

• Sprzedam czerwoną porzecz-
kę, zbiór własny, cena 1zł/kg. 
91 39 21 739

• Sprzedam 1h ziemi rolnej w 
Dębicach. 502 649 256

• Sprzedam działkę 0,80 ar, ob-
ręb Warnkowo. 609 245 816

• Sprzedam jałówkę 15 m-czną. 
91 39 10 345; 606 625 663

• Wiśnie na przetwory domo-
we . Kupię. Tel.785921868.
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MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Nowość

energooszczędny pro�l

6 komorowy

z 3 uszczelkami

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

Poszukujemy 
pracowników 

do pracy na plantacji wierzby 
w Węgorzycach/k.Osiny

 Tel: 601 99 40 30

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Opiekunki Niemcy - praca od zaraz 
okolice Hamburg, Bremen, Bielefeld, 

kontakt Szczecin:

tel. 666 096 761, 666 096 774

PIASEK, ŻWIR,  
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 
 ŻWIROWNIA  

DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 872 700 

Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

Sprzedam BMW 318, 
automat, 1993 r., 

aktualny przegląd 
i ubezpieczenie, cena 

2300 zł. 
Tel. 602 772 596.

 USŁUGI

• Firma Usługowa „Zielona”. 
Wynajem sal na: konferencje, 
zebrania, szkolenia. Tel. 91 39 
26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PA-
NELI PODŁOGOWYCH I INNE 
DROBNE NAPRAWY WYKONA 
„ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 22 
783, 784 79 22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. 
Zielona 3. 91 39 20 714

• Montaż ogrodzeń betono-
wych, farmerskich i innych; 
695 085 470; 91 39 72 575

• AGENCJA REKLAMWA VIZART 
- oprawianie prac - w 2 minu-
ty., bindowanie, wydruki A3-
A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, 
laminowanie A3-A4. Tylko u 
nas największy wybór okła-
dek. Nowogard, ul. 700 Lecia 
15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (ma-
gisterskich, licencjackich, 
innych), dokumentów, CV, 
listów motyw. innych. Wydru-
ki, Ksero, także kolor. Szybko 
i Solidnie. Studio Reklamy Vi-
zart. Nowogard, ul. 700 Lecia 
15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel 605 522 340. 

• Usługi koparko- ładowarką 
Nowogard. 514172446 

• Nauka j. niemieckiego i an-

gielskiego. Szkoła Języków 
Obcych „GERMANIC” Tel. 
607 545 991, www.niemiecki-
nowogard.pl

• Fast – Driver, tanie usłu-
gi transportowe tel. 
721 230 990

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sa-
wicki, ul. Kazimierza Wielkie-
go 7, tel.913920737 

• Remonty mieszkań, szpa-
chlowanie, malowanie. 
880 690 659

• WYPUSZCZANIE BIAŁYCH GO-
ŁĘBI NA ŚLUBACH I INNYCH 
UROCZYSTOŚCIACH. Tel; 
660970408.

• Dachy, docieplenia, stro-
podocieplenia, obrób-
ki blacharskie, podbitki. 
609 752 854

• PRANIE - DYWANÓW, 
WYKŁADZIN, TAPICERKI 
MEBLOWEJ, SAMOCHO-
DOWEJ, /SKÓRZANEJ, MA-
TERIAŁOWEJ/. PRANIE PO-
ŚCIELI WEŁNIANEJ /LANO-
LINĄ/. SPRZĄTANIE BIUR, 
MIESZKAŃ, CZYSZCZENIE 
FUG. TEL. 604373143, 
794229083.

• Dachy podbitki, docieplenia 
oraz remonty mieszkań. Tel; 
782741664

• Wesela, bryczka, jazda kon-
na, tel. 607 739 866

• Szpachlowanie, malowanie, 
panele, wymiana instalacji. 
Tel. 789146025.

• TRANSPORT - PRZEPRO-
WADZKI szybko tanio.
Tel.696138406.

• Regulacja i naprawa okien i 
drzwi, tel. 695 181 070

• TRANSPORT BUS – MAX 
.Tel.784053493.

• US ŁUGI REMONTOWO - BU-
DOWLANE , DOCIEPLENIA. 
Tel.784053493 .

• USŁUGI - remontowe – bu-

dowlane wykonam , daję 
gwarancję – na wykonaną 
pracę. Tel.608364330.

• Usługi malarskie. 790 590 363  

• Remonty wykończenia, cen-
tralne ogrzewanie, tanio so-
lidnie 513 211 119

• REMONTY - mieszkań , łazie-
nek . Tel.794115153.

• USŁUGI BHP . Główny specja-
lista do spraw BHP . Katarzyna 
Derdak.Tel.602376970.

• PROGRAMOWANIE KABLÓW-
KI . Tel.602698253.

• TANIO - MONTAŻ MEBLI 
.Tel.887077557.

• Remonty dachów, docieple-
nia budynków, 726 169 098, 
669 587 493

PRACA

• Przyjmę samodzielnego pra-
cownika do prac wykończe-
niowych. Tel. 888 603 612

• Zwrot podatku z pracy, ro-
dzinne, urlopowe, emerytalne 
– Niemcy, Holandia, Anglia, Ir-
landia, Dania, Belgia, Austria, 
Włochy, Norwegia, USA. Tel. 
71 385 20 18 lub 601 759 797

• Młoda mama zaopieku-
je się Twoim dzieckiem. 
661 196 022

• PILNIE ZATRUDNIĘ 2 OSO-
BY DO PRACY W KWIA-
CIARNI, CV MOŻNA SKŁA-
DAĆ   W KWIACIARNI PRZY 
UL. CMENTARNEJ 1A, TEL. 
602450881

• Przyjmę do pracy w sklepie 
spożywczo-monopolowym 
601 160 970

• PRZYJMĘ - murarzy ,stolarza, 
dekarza z doświadczeniem / 
rencistę/ Tel.601864739.

• ZLECĘ - pokrycie no-
wego dachu dachówką 
.Tel.511926600.

• Zatrudnię pomoc kuchenną. 
609 578 196

• ZAOPIEKUJĘ - się osobą star-
szą lub chorą . Tel.667925392.

INNE

• Kupię: Antyki, różne staro-
cie. Tel. 501-126-109

• Sprzedam drewno bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane - 
603 353 789

• Sprzedam wieżę Diora WS 
442, srebrna, 4 elementy: 
wzmacniacz, tuner przestro-
jony, korektor, deck szu� a-
da, stan idealny, używana 
sporadycznie, cena 780 zł do 
uzgodnienia. tel. 605 522 340.

• 43 / 44 - Sprzeda drewno, ga-
łęziówkę i zrębki opałowe. Tel 
509821040

• PIECE GAZOWE c.o. wiszące z 
Niemiec � rmy Vaillant wysoka 
jakość do mieszkania, domu, 
sklepu, restauracji, zakładu 
fryzj. tylko ogrzewanie różne 
powierzchnie cena od 800zł 
montaż 300zł piece dwufunk-
cyjne cena od 1.000zł montaż 
400zł gwarancja serwisowa 
+ roczne przeglądy kontrol-
ne, naprawy oraz elektryczne 
przepływowe podgrzewacz 
wody użytkowej 18-21kw na 
prąd 380V cena od 200zł tel. 
691 686 772

• Transformator spawalniczy 
380V (buczek); teownik hut-
niczy 30x30x6; szkło 3mm 
60x130; kątownik 40x40 i 
kątownik 45x45 sprzedam. 
788 685 194; 600 155 342

• Sprzedam kostkę granito-
wą 4x6 brązową 10 t. Tel. 
607 690 741 

• SPRZEDAŻ - podbit-
ki drewnianej. TANIO. 
Tel:726169098.

• SPRZEDAM DREWNO OPA-
ŁOWE I KOMINKOWE. 
Tel;667788820.

• Sprzedam tarcicę budowlaną, 
modrzew sezonowana 4 lata. 
668 298 084

• Tanio sprzedam urządzenie 
do sklepu (regały, lada z pół-
kami) i kuchnię elektrycz-
ną 4 palnikową. Nowogard 
693 021 086; 724 293 047

• Tanio sprzedam - nową czer-
woną dachówkę 300szt. Tel. 
603 895 622.

• Sprzedam drzewo opałowe 
sosna 722 050 889

• Sprzedam drewno opało-
we, kominkowe mieszane. 
722 050 889

• SPRZEDAM - segment kolor 
stalowy dł.3,60 cena 350,00zł. 
Tel.514830474.

• Skup zużytych katalizatorów. 
510 630 383

• Sprzedam CB radio Harry III 
z anteną, na gwarancji, cena 
650 zł, tel. 605 522 340

• Chcesz przewieźć drewno?   
Załadunek i rozładunek pod 
wskazany adres. Zadzwoń 
721230990, TANIO!

• SKUP PIŁ NIESPRAWNYCH, 
ZATARTYCH STIHL HU-
SQVARNA, CENA 100 ZŁ, 
TEL. 721 668 245
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Dziś krzyżówka, malowanka  i  „stary” Nowogard.  
Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

ZECER

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie 
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

Gdzie tak  kiedyś wyglądał Nowogard? 

ul. .................................................................................................

poleca
czynne od 8 - 18 tel. 91 392 06 96

tonery, tusze do drukarek wszelkiego typu 
Zakupione u nas odkupimy po zużyciu, 
wiec dbaj o swoją kieszeń i środowisko 

Rozwiązanie krzyżówki  dla dorosłych – „,Apetyt na czereśnie”
Tadeusz Czuba, Grażyna Siedlecka, Teresa Januszonek, Pelagia Felksiak, Szczepan Falaciński, 

Beata Bogatkowska, Justyna Grenda, Nikola Grenda, Roman Kaczmarek, Henryk Rosa, Urszula 
Kaczmarek, Mirosława Rutkowska

Zwycięzcy: Teresa Januszonek, Justyna Grenda, Urszula Kaczmarek
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: „ul. Warszawska”
Alicja Borzymowska, Martyna Grenda, Igor Grenda, Julia Furmańczyk, Madzia Skowrońska, 

Kacper Skowroński, Elżbieta Amelia Lewandowska
Zwycięzca: Madzia Skowrońska
Bon o wartości 30 zł. do zrealizowania w sklepie BIUREX



19-22.07.2013 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

19

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

Informacja PKS    91 392 18 87   lub   91 469 83 15

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski - redaktor prowadzący

Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport,  Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny   
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65, tel./fax 91 392 50 87;  

e-mail: dziennik@domjudy.pl.  Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej.  
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E;  14:00E;  
15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL.   607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Para�e Rzymskokatolickie
Para�a pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Para�a pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Para�a pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Morfeusz - 91 577 66 85

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych    - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD
Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku 
oprócz świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 
1, 3, 5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwart-
ki, soboty oprócz świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; 
R – kurs do Reska

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

ROZKŁAD JAZDY PKP WAŻNY OD 9.VI – 1.IX.2013R.
Odjazdy pociągów w kierunku Kołobrzegu  - Odjazd z Nowogardu  
7.54   -  10.VI – 14.VIII i od 16-31.VIII nie kursuje w niedzielę
8.47   - 29.VI – 1.IX. 2013 codziennie
10.02 -    9.VI – 30.VI kursuje w soboty i niedziele  i od 1.VII -1.IX.2013 
12.33   - codziennie
14.35   - 10-28.VI.2013 kursuje w dni robocze i 29.VI-14.VIII, 16.VIII-1.IX
16.01   - codziennie
18.37   - kursuje codziennie oprócz sobót
21.09  -  9-20.VI.2013, 1.VII-14-VIII, 19-29.VIII od pon.- czwartku
21.49 -   29.VI- 1.IX.2013 kursuje piątki, soboty i niedziele

Odjazd pociągów w kierunku Szczecina - Odjazd z Nowogardu  
5.37   -  10.VI-14.VIII i od 16-30.VIII.2013 od pon. – do piątku
6.33   - 10.VI – 14.VIII i od 16-31.VIII. 2013 od pon. – do soboty
7.55   -  codziennie
10.32   - 10-28.VI w dni robocze, 29.VI-14.VIII i 16-VIII-1IX.2013
12.35   -  9-30.VI.2013 kursuje w soboty i niedziele i 1.VIII-1.IX.2013
15.10   -  kursuje codziennie oprócz sobót
17.33   -  codziennie
18.35   -  codziennie 
21.48   -  codziennie od 29.VI-1.IX.2013
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Kolektory 
słoneczne

Dotacja45%

Montaż / Serwis • Przygotowanie dokumentacji

www.provsolar.com

e-mail: info@provsolar.com • tel./fax 91 482 40 50
Biuro czynne od 8 - 16

WIB    SPÓŁKA  Z O.O.

PILNE !!! SKUP ZBÓŻ

KONTAKT:
Ryszard Dynarski tel. 508 444 350 • Mieczysław Jakubczyk tel. 512 210 111

Turawska Jolanta te l. 508 444 351 • Maksymczuk Waldemar te l. 601 580 277

Kontynuujemy skup na terenie Elewatora REM Sp. z o.o. (J.W. ENERGY)
w Nowogardzie ul. 3 Maja 26 k/stacji paliw ORLEN

Gwarantujemy obiektywną ocenę jakości.
Skontaktuj się lub zadzwoń a uzyskasz niezbędne informacje, zapewniamy fachową i miłą obsługę.

- skup zbóż
- rzepaku

- roślin strączkowych

ZAPRASZAMY

Zapewniamy:
- konkurencyjne ceny

- odbiór towaru własnym transportem
- usługowe składowania zbóż i rzepaku z możliwością 

sprzedaży po najkorzystniejszych cenach
 

Wynajmę plac po byłym skupie złomu 
- właściciel Stanisław Barsul, Łobez, ul. Podgórna 4D. 
Pow. 700 mkw. (wiata, biuro, magazyn, waga do 25t), 

ogrodzony, wybetonowany, doprowadzony prąd (30A).

Tel. 606 762 527

Promocja na artykuły szkolne
W dniach 15.07 - 14.08.2013 rabaty nawet do 10%

Zaprasza hurtownia PIER • ul. Wojska Polskiego 4 • NOWOGARD
Regulamin promocji w Hurtowni N

aj
ni

żs
ze
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en

y

GABINET 
PSYCHOLOGICZNY

Ewa Walorska

pl. Wolności 9, pokój  419 (IV piętro) 

72-200 Nowogard • Tel.  799 461 030
www.psycholog-nowogard.manifo.com

91 443 51 87, 94 721 61 83
59 833 43 12,  698 230 205

www.partnerstal.pl

GARAŻE BLASZANE WIATY 
BRAMY GARAŻOWE

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 
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Zawiadamiamy,  
że w Nowogardzie  

rozpoczęła działalność  

Kancelaria 
Radców Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca 
Prawny Radosław Górski oraz 
Radca  Prawny Paweł Iwan. 
Kancelaria mieści się przy  
Pl. Wolności 9, budynek dawnego 
hotelu „Cisy”, pokój nr 8 (parter). 

Telefony do Kancelarii:  
788-802-101, 694-403-733
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Spór z podtekstem

Żądają zapłaty od 
niepełnosprawnej  
kobiety
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Protest  
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SP nr 4  
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Wakacje oraz sezon urlopowy w pełni. Mamy, zatem dużo wolnego czasu, który 
możemy przeznaczyć na odpoczynek lub inną formę oderwania się od pracy czy 
nauki. Jak i gdzie spędzamy trwające właśnie wakacje? Z takim pytaniem zwró-
ciliśmy się do respondentów DN w dzisiejszej sondzie.

Irena Walesiak - Tegoroczne wakacje spędzam ze swoją wnucz-
ką.  Ale od wczoraj to się zmieniło, gdyż rodzice zabrali ją na 3 
tygodniowy wyjazd wakacyjny. Co do planów, to na obecną chwi-
lę w zasadzie ich jeszcze nie mam, ale może coś się zmieni w tej 
sprawie. Teraz jest naprawdę pięknie. Dlatego cieszmy się tą po-
godą, korzystajmy z uroków plaży czy też innych form wypoczyn-
ku. Może to dziwnie zabrzmi, ale jak wyjeżdżam z Nowogardu na 
dłużej to zwyczajnie tęskni mi się za nim. 

 Pan Mirosław - Urlop spędzam aktywnie tu w Nowogardzie, 
gdyż przyjechałem odwiedzić swoją siostrę ze Szczecina. Widzę, 
że w stosunku do lat poprzednich jest posprzątana plaża, a więc 
można na niej odpoczywać i cieszyć się ze słońca. Jestem bardzo 
zadowolony z dotychczasowego wypoczynku, ale dalszych pla-
nów już nie mam, bo za dwa dni wracam niestety do pracy. Z te-
gorocznego urlopu jestem bardzo zadowolony.

Jowita Litwin - Niestety nie mam ani wakacji ani urlopu, gdyż 
muszę chodzić do pracy. Co do prognoz na urlop czy jakiś dłuższy 
wypoczynek to niestety nie będzie on możliwy. Ale to nie znaczy, 
że będę tylko pracować. W wolnej chwili zamierzam jechać nad 
morze i na pewno pod namiot. 

Pan Marcin - Tegoroczny czas wakacji czy urlopu spędzam 
bardzo przyjemnie jak pan widzi. Bo w obecnej chwili jestem ze 
swoimi wnuczkami na placu zabaw. One się bawią a ja obserwu-
ję je i odpoczywam w cieniu. Ale zaraz zamierzamy iść do domu, 
bo jest bardzo gorąco. Co do wyjazdów to udało mi się być już 
nad morzem. Mam jeszcze kilka innych planów.

Pan Piotr - Niestety jestem już po urlopie i wkrótce wracam do 
pracy. Ale w tym roku ze względu na to, że mamy małe dziecko, 
nigdzie daleko nie wyjeżdżaliśmy, z wyjątkiem pewnej miejsco-
wości, która leży pod Krzyżem; byliśmy w niej około 2 tygodni. 
Tam bardzo odpoczęliśmy na łonie natury i w ciszy. Teraz jak 
pan widzi idę jeszcze na plażę i sprawdzę, co tam się dzieje? 

Pani Agnieszka i córka Julia - Spędzam wakacje w Nowogar-
dzie; będzie to trwało aż dwa tygodnie, gdyż na co dzień miesz-
kamy w Danii. Natomiast tu pojawiamy się od czasu do czasu, 
gdy np. w czasie wakacji. Jeśli chodzi o plany, to wyjeżdżamy 
jeszcze nad morze razem z moją córką i tam mam nadzieję, że 
również odpoczniemy. Jeśli chodzi o odpoczynek w Nowogardzie, 
to bardzo nam się tu podoba się, gdyż jest ładnie i czysto.

Wysłuchał: Jarek Bzowy

Byłeś świadkiem  ciekawego 
zdarzenia, wykonałeś oryginalne 

zdjęcia, jesteś w posiadaniu 
interesujących wiadomości?  Zadzwoń 

lub napisz do nas o każdej porze. 

Tel. 513 088 309
e-mail: poligraf@post.pl 

Kronika  
policyjna

Nasza  sonda

ul. 700 Lecia 17a nad sklepem
„Słowik”

9,99zł

15.07.13 r. godz. 16.15 koli-
zja drogowa w Nowogardzie 
na ulicy Nadtorowej pomię-
dzy VW Sharan i Motorower 
marki Romet. Sprawca uka-
rany mandatem karnym. 

15.07.13 r. godz. 4.05 poli-
cjanci KP Nowogard zatrzy-
mali do kontroli drogowej 
kierującego rowerem, który 
znajdował się stanie nietrzeź-
wości 1,98 promila. 

15.07.13 r. godz. 15.20 w 
Nowogardzie na ulicy War-
szawskiej  w sklepie Biedron-
ka doszło do kradzieży skle-
powej. Na sprawcę zostanie 
sporządzony Wniosek o Uka-
ranie do SR w Goleniowie. 

16.07.13 r. godz. 11.40 
dzielnicowi KP Nowogard za-
trzymali poszukiwanego ce-
lem odbycia kary pozbawie-
nia wolności  na podstawie 
Nakazu Doprowadzenia wy-
danego przez Sąd Rejonowy 
w Goleniowie, który został 
osadzony w Zakładzie Kar-
nym. 

16.07.13 r. godz. 11.40 kra-
dzież sklepowa, gdzie spraw-
ca dokonał kradzieży jednej 
butelki wódki w sklepie Netto 
w Nowogardzie. Na sprawcę 
zostanie sporządzony Wnio-
sek o Ukaranie do Sądu Rejo-
nowego w Goleniowie.

16.07.13 r. godz. 16.40 kra-
dzież roweru marki Pelikan z 
terenu posesji znajdującej się 
w Nowogardzie na ulicy Bo-
haterów Warszawy na szkodę 
mieszkańca Nowogardu. 

17.07.13 godz. 13.30 kra-
dzież roweru marki Retro ko-
loru bordowego w Nowogar-
dzie na ulicy Bankowej 7 na 
szkodę mieszkańca Nowo-
gardu. 

17.07.13 r. godz. 13.50 kra-
dzież roweru marki Optimus 
koloru stalowego w Nowo-
gardzie na ulicy Bankowej 7 
na szkodę mieszkańca Nowo-
gardu.

17.07.13 r. godz. 16.00 kra-

dzież sklepowa w sklepie 
Lidl, gdzie sprawca dokonał 
kradzieży jednej butelki wód-
ki, został ukarany Mandatem 
Karnym w wysokości 500 zł. 

18.07.13 r. godz. 15.30 kra-
dzież paliwa w ilości 150 li-
trów ON z baków ciągników 
rolniczych znajdujących się 
na terenie gospodarstwa rol-
nego w Krzywicach. 

19.07.13 r. godz. 17.00 
uszkodzenie mienia poprzez 
wybicie szyby tylnej warto-
ści 2000 zł w ciągniku rolni-
czym New Holland, który był 
zaparkowany na terenie pose-
sji prywatnej w Nowogardzie. 

20.07.13 r. godz. 13.20 wy-
padek drogowy w Nowogar-
dzie na ulicy Boh. Warszawy, 
gdzie kierujący samochodem 
osobowym marki BMW pod-
czas wykonywania manewru 
skrętu w lewo, nie zachował 
należytej ostrożności i zaje-
chał drogę prawidłowo jadą-
cemu z przeciwnego kierun-
ku motocyklowi marki Har-
ley Davidson. W wyniku zda-
rzenia kierujący motocyklem 
doznał obrażeń ciała, prze-
wieziony do Szpitala w Gry-
ficach.  

20.07.13 r. ochrona sklepu 
Lidl w Nowogardzie na ulicy 
15 – go Lutego 5, powiado-
miła o kradzieży sklepowej, 
gdzie sprawca został ukarany 
MKK 

21.07.13 r. godz. 11.45 poli-
cjanci KP Nowogard podczas 
kontroli drogowej ujawnili, 
że kierujący rowerem znajdu-
je się w stanie nietrzeźwości 
2,26 promila.

21.07.13 r. godz. 15.30 po-
licjanci KP Nowogard zatrzy-
mali do kontroli drogowej 
pojazd marki Opel, ujawni-
li, że kierujący znajduje się w 
stanie nietrzeźwości 1,52 pro-
mila. 

Aleksander Szwat, lat: 66, zmarł: 16.07.2013r, pogrzeb odbę-
dzie się : 23.07.2013r, na cmentarzu w Nowogardzie 

Stanisław Jawtoszuk, lat: 77, zmarł: 18.07.2013r, pogrzeb od-
był  się: 22.07.2013r, o godz.  na cmentarzu w  Nowogardzie 

Alicja Małasińska, lat 55 zmarła: 19.07.2013 r, pogrzeb odbył  
się 22.07.2013 na cmentarzu w Nowogardzie 

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
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Ogrodzenia,
brukarstwo, 

ogrody, trawniki
www.trawnikizrolki.com.pl

tel. 669 342 893

PROMOCJA  LETNIA

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel./fax 91 39 22 329

Kom. 601 150 620

Spór z podtekstem

Żądają zapłaty za naprawę luksusowego Audi  
od niepełnosprawnej kobiety 
We wrześniu ubiegłego roku, na przejściu dla pieszych obok ratusza miejskiego (skrzyżowanie Plac Wolności – ul. 700 Lecia) dochodzi 
do kolizji. Pani Mieczysława Popławska, poruszająca się na elektrycznym wózku inwalidzkim, zderza się z luksusowym Audi A4. Na 
miejscu pojawia się policja. Kobieta uznawana jest za sprawczynię kolizji. W szpitalu przyjmuje pouczenie od policjantki. Na tym hi-
storia ta mogłaby się zakończyć, gdyby nie dalszy ciąg zdarzeń, który doprowadził do rozprawy sądowej, a także fakt, że pani Mieczy-
sława przedstawia zupełnie inny scenariusz zdarzeń. 

Zdaniem policji oraz kie-
rującego Audi (nie będącego 
jego właścicielem), kobieta nie 
udzieliła pierwszeństwa prze-
jazdu i wtargnęła na przejście 
dla pieszych, uszkadzając wóz-
kiem drzwi i błotnik auta od 
strony pasażera. Kobieta po-
twierdza, że do zderzenia do-
szło, ale uważa, że kolizja na-
stąpiła wskutek złego zachowa-
nia się kierowcy w czasie zbli-
żania się do przejścia. 

- Jadąc chodnikiem zasygna-
lizowałam światłami kierunko-
wymi, że mam zamiar wjechać 
na pasy. Stałam  bokiem, tak by 
nie zastawiać całego chodnika. 
Prawą stroną jechały samocho-
dy. Lewa wolna. Na pasy z prze-
ciwnej strony weszli piesi, a z 
Placu Wolności wyjechał samo-
chód osobowy. Poruszał się bar-
dzo wolno, takim „żabim sko-
kiem”. Wyglądało to tak, jakby 
kierowca miał kłopoty z samo-
chodem. Piesi z naprzeciwka 
doszli do wysepki, położonej na 
środku przejścia. Kierowca z le-
wej dojechał powoli do „zebry”. 
Byłam przekona, że udziela 
nam pierwszeństwa. Ruszyłam 
zatem powoli. Po chwili poczu-
łam, że jestem ciągnięta przez 
samochód. Koszyk od wózka 
zaczepił się o fragment karo-
serii samochodu. Wypadłam z 
wózka na chodnik. Wdrapałam 
się z powrotem  i odjechałam 
na bok – opowiada ze łzami w 
oczach pani Mieczysława. 

Na miejscu pojawia się patrol 
policji i pogotowie ratunkowe. 
Kobieta od razu zeznaje, że zo-
stała potrącona przez kieru-
jącego Audi. Wokół gromadzi 
się wielu ludzi. Karetka zabiera 
panią Mieczysławę do szpita-
la. Jest poturbowana. Ma stłu-
czony bok. W szpitalu zjawia 
się funkcjonariuszka policji. 
Stwierdza, że według oględzin 
miejsca zdarzenia oraz relacji 
świadków i kierującego Audi 
A4, to kobieta jest sprawczy-
nią kolizji. - Byłam obolała. Nie 
bardzo też potrafiłam się sku-
pić. Usłyszałam tylko ostre sło-
wa policjantki: przyjmuje pani 

pouczenie? Odpowiedziałam, 
że tak. Nie miałam pojęcia,  że 
od tego zaczną się moje kłopo-
ty. Nie miałam też na tę chwilę 
świadków, którzy potwierdzili-
by moją wersję – mówi niepeł-
nosprawna kobieta. 

Zażądali pieniędzy za na-
prawę...

Kilka dni po feralnym zda-
rzeniu pod domem pani Mie-
czysławy zjawia się kierowca 
Audi. Oznajmił  kobiecie, że 
ta  ma oddać pieniądze za na-
prawę auta. Kwota do zwrotu 
brzmi jak wyrok dla schoro-
wanej i niezbyt zamożnej ko-
biety. 

- Ten pan mi powiedział, że 
mam oddać ponad 2,5 tys. zł. 
Odpowiedziałam, że za nic 
nie zapłacę, gdyż nie uważam, 
abym była winna temu zdarze-
niu. Mężczyzna zaczął wów-
czas wykrzykiwać: jak to pani 
nie zapłaci? Przecież to pani 
jest winna! Spotkamy się w są-
dzie - wspomina pani Mieczy-
sława. 

Kilka dni po wizycie kierow-
cy, do kobiety przychodzi we-
zwanie do zapłaty za naprawę 
samochodu. „Wzywam do za-

płaty należnej kwoty odszkodo-
wania w wysokości 2.583,00 zł 
w terminie 14 dni dni od dnia 
otrzymania niniejszego pisma” 
– brzmi pierwsze zdanie do-
kumentu. Dalej w uzasadnie-
niu mężczyzna utrzymuje, że 
to kobieta jest sprawczynią 
wypadku, co potwierdziła też 
policja. Ponieważ kobieta nie 
posiadała ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej i 
kierujący samochodem z wła-
snej kieszeni musiał pokryć 
naprawę auta i teraz żąda, żeby 
pani Mieczysława oddała pie-
niądze. 

- Odmówiłam zapłaty, in-
formując o tym na piśmie kie-
rowcę tego samochodu – mówi 
pani Mieczysława. Wcześniej 
napisałam też do komisariatu 
policji w Nowogardzie, że zda-
rzenie, według mojej opinii wy-
glądało zupełnie inaczej, niż to 
stwierdzono. Policja w odpo-
wiedzi podtrzymuje swoje sta-
nowisko, po powtórnym prze-
analizowaniu sytuacji.

Sprawa trafia do sądu...
24 grudnia do Sądu Rejono-

wego w Goleniowie trafia po-
zew o zapłatę w postępowaniu 

upominawczym, przeciwko 
pani Mieczysławie. 

Następnie, w lutym do pani 
Mieczysławy listonosz przyno-
si korespondencję z sądu – tym 
razem jest to już nakaz zapłaty. 
Pani Mieczysława nie ma pie-
niędzy. Nie chce też przyjąć na 
siebie winy za zdarzenie dro-
gowe, w którym wzięła udział. 

Kobieta pisze do sądu, że 
jej zdaniem nie jest sprawczy-
nią kolizji. Naświetla również 
swoją sytuację chorobową i 
finansową. - Jak mogę się do 
czegoś przyznać, skoro nie je-
stem niczemu winna – pyta w 
rozmowie z DN, kobieta. Pani 
Mieczysława składa sprzeciw 
od nakazu zapłaty. 

W kolejnych pismach pro-
cesowych zaostrza się charak-
ter wypowiedzi formułowa-
nych przez stronę powodową. 
Uznaje ona bowiem, że pani 
Mieczysława przywołując swój 
stan zdrowia, liczy bardziej „na 
litość Sądu niż przedstawia do-
wody braku przyczynienia się 
do zaistnienia zdarzenia dro-
gowego”. Twierdzi też, że ko-
bieta wyolbrzymia poniesione 
w czasie wypadku obrażenia. 
Do tego informuje, że naprawa 

auta mogła kosztować o wiele 
więcej, ale to właśnie z powo-
du sytuacji, w jakiej znajduje 
się pani Mieczysława wykona-
no ją przy zastosowanie orygi-
nalnych części. Samą naprawę 
również zlecono w nieautory-
zowanym serwisie. Dla kobiety 
marne to pocieszenie. 

Ktokolwiek widział, kto-
kolwiek coś wie...

Pani Mieczysława nie była 
w stanie samodzielnie prowa-
dzić sprawy.  Z pomocą przy-
szedł jej mecenas Radosław 
Górski, który w Nowogardzie 
prowadzi kancelarię. Prawnik 
pomaga kobiecie nieodpłat-
nie. - Sprawa jest skompliko-
wana nie tylko ze względu na 
wiele wątpliwości, które nale-
ży wyjaśnić. Pojawia się tutaj 
także aspekt etyczny. Pani Mie-
czysława jest schorowaną, sa-
motną osobą, utrzymującą się z 
bardzo niskiej emerytury. Tym-
czasem powództwo dotyczy 
kosztów naprawy luksusowego 
auta, a w związku z tym moż-
na przypuszczać, że należy ono 
do osób majętnych. Dlatego też 
w mojej opinii roszczenie powo-
dów jest sprzeczne z zasadami 
współżycia społecznego, o 
czym mówi art. 5 Kodeksu  
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Cywilnego. To między inny-
mi spowodowało, że zdecy-

dowałem się pomóc pani Mie-
czysławie – mówi Radosław 
Górski. 

W zeszłym tygodniu przed 
sądem odbyła się pierwsza roz-
prawa przeciwko pani Mieczy-
sławie. Sąd wyznaczył datę ko-
lejnego posiedzenia w listopa-
dzie. 

- Sąd wydaje się podzielać 
zgłoszone przeze mnie  zarzuty 
dotyczące m. in. braku tzw. le-
gitymacji materialnej po stro-
nie powodowej, ponieważ sa-
mochód stanowił współwła-
sność, a tym czasem po stronie 
powództwa nieprawidłowo wy-
stępuje tylko jeden ze współwła-
ścicieli. Błąd strony powodowej 
jest  nieusuwalny, ponieważ 
według naszych ustaleń dru-
gi ze współwłaścicieli już nie 
żyje. Innym podniesionym za-
rzutem jest fakt niewykazania 

szkody przez stronę powodową 
(usunięcia usterek samocho-
du,  z własnych środków, pod-
jął się kierujący w czasie zda-
rzenia autem, nie będący jego 
właścicielem. Zatem właści-
ciele pojazdu tego wydatku nie 
ponieśli– dop. red.). Poza tym 
dzięki temu, że sąd odroczył 
rozprawę do listopada mamy 
czas na znalezienie świadków 
zdarzenia, którzy ewentualnie 
mogą potwierdzić wersję zda-
rzeń pani Mieczysławy, co było-
by kluczowe dla tej sprawy. Dla-
tego też proszę o kontakt pod nr 
telefonu 788802101 osoby, które 
mają wiedzę na temat zdarze-
nia, do którego doszło 28 wrze-
śnia przy ul. 700-lecia – apelu-
je, za pośrednictwem DN,  peł-
nomocnik pani Popławskiej. 

Sprawę będziemy śledzić na 
bieżąco. 

Marcin Simiński 

Nasz komentarz 
To, jaki przebieg miało zdarzenie z 28 września ubiegłego roku na przejściu dla pieszych obok 

ratusza miejskiego, ustali sąd. Nie nam ferować wyroki, chociaż ustalenia policji i stosunkowo „ry-
chłe” wskazanie sprawcy kolizji, budzi pewne wątpliwości.  Wszak ustawodawcy na fragment do-
tyczący poruszania się na,  i w okolicy przejść dla pieszych, poświęcili sporo uwagi, przy tworzeniu 
Kodeksu Drogowego. Co prawda obie strony kolizji potwierdzają, że dojeżdżające do pasów Audi 
zwolniło, co też w przepisach o ruchu drogowym jest traktowane jako zachowanie odpowiedniej 
ostrożności, w przypadku, gdy na przejście oczekuje przy krawędzi jezdni pieszy,  to jednak dal-
szy ciąg zdarzeń jest mało zrozumiały. Nawet gdyby uznać, że pani Popławska, dość niefortunnie 
„wtargnęła” na pasy, błędnie odczytując zachowanie kierowcy,  trudno pojąć dlaczego kierujący 
Audi, widząc, że ma do czynienia z osobą o ograniczonych możliwościach poruszania się, mimo 
niewielkiej prędkości, wchodzi w kolizję z kobietą jadącą na wózku inwalidzkim. Czyżby uznał, że 
zdąży? Czy też liczył na odpowiednie, w jego rozumieniu, zachowanie kobiety? A może piesza rze-
czywiście się zagapiła i wjechała na pasy, gdy samochód był w ruchu? Jakbyśmy tego nie analizo-
wali, nie unikniemy zderzenia się z kluczowym wnioskiem.  Otóż z całą pewnością sprawy by nie 
było, gdyby kierowca, po prostu się zatrzymał przed przejściem i pozwolił starszej kobiecie bez-
piecznie przedostać się na drugą stronę ulicy. Do tego przepisy nie są potrzebne (te zresztą nie są 
w stanie zaprojektować wszystkich możliwych sytuacji), ale potrzebna jest odrobina wyobraźni i 
umiejętność przewidywania. 

Sprawa ma jednak jeszcze drugie dno, pozostające poza wszelką analizą i oceną prawną zdarze-
nia.  Chodzi o aspekt etyczny, na który zresztą uwagę zwraca pełnomocnik starszej kobiety.  Nikt 
nikomu w kieszeń nie zagląda, ale wydaje się, że „na biednego nie trafiło” i jakby się człowiek nie 
wytężał, to biorąc pod uwagę dysproporcje występujące w sytuacji życiowej obu stron tego sporu, 
trudno nie zauważyć, że ktoś tutaj zachowuje się, mówiąc delikatnie, nieładnie...

redakcja 

Zranił nożem 
własną konkubinę 
Mężczyzna, który kilka dni temu okaleczył nożem 
kobietę, trafił na 3 miesiące do aresztu. Okazało się, 
że poszkodowana to konkubina napastnika.  Proku-
ratura postawiła mu zarzut  uszkodzenia ciała. Męż-
czyźnie grozi nawet do 5 lat więzienia. 

Zdarzenie miało miejsce 
w sobotę, 13 lipca, ok. godz. 
21.00. 35-letni Michał B., za-
atakował kobietę nożem, w 
okolicy sklepu Biedronka, przy 
Placu Wolności. Chwilę po-
tem trafił w ręce policji. Spra-
wę bada goleniowska prokura-
tura. 

- W mieszkaniu, znajdują-
cym się w pobliżu miejsca zda-
rzenia, odbywała się libacja al-
koholowa. Jak udało nam się 
wstępnie ustalić, nagle doszło 
do kłótni, w czasie której męż-
czyzna się mocno zdenerwo-
wał. Dwie kobiety, uciekły z 
mieszkania, obawiając się jego 
zachowania. Mężczyzna je do-

gonił i jedną z nich okaleczył 
nożem – mówi Beata Belcar-
ska, Prokurator Rejonowy z 
Goleniowa, potwierdzając, że 
napastnik i poszkodowana 
żyją w konkubinacie. 

Kobieta trafiła do szpitala z 
raną ciętą szyi. Na drugi dzień  
opuściła oddział chirurgicz-
ny na własne życzenie. Zosta-
ła już przesłuchana przez pro-
kuraturę. 

Mężczyzna usłyszał zarzut 
uszkodzenia ciała. Grozi mu 
do 5 lat więzienia. Sąd, na 
wniosek prokuratury,  zasto-
sował wobec  niego trzymie-
sięczny areszt. 

MS

Motocykl Harley Davidson i samochód BMW  
w kraksie drogowej 

Kolejny groźny wypadek  
na ulicy Boh. Warszawy 
W sobotę 20 lipca w godzinach popołudniowych na ul. Boh. Warszawy doszło 
do groźnego wypadku. Motocyklista kierujący Harleyem Davidsonem zderzył 
się z samochodem marki BMW i z obrażeniami trafił do szpitala.

Na miejscu zjawiły się poli-
cja, straż pożarna oraz pogo-
towie ratunkowe, które prze-
transportowało rannego mo-
tocyklistę do szpitala. Usuwa-
nie skutków wypadku trwało 
bardzo długi czas. Dlatego na 
tym odcinku drogi ruch ko-
łowy był bardzo utrudniony, 
czego efektem był dość duży 
„korek”. Z nieoficjalnych wia-
domości wynika, że przyczyną 
wypadku była nieostrożność 
jednego z kierowców, który 
wymusił pierwszeństwo. Pro-
kuratura i policja ustalają do-
kładne przyczyny wypadku. 

Jak informuje w rozmowie 
telefonicznej Rzecznik Praso-
wy Komendy Powiatowej Po-
licji w Goleniowie, mł.asp. Ju-
lita Filipczuk - „Potwierdzam 
fakt zdarzenia drogowego, które 
zostało zakwalifikowane, jako 
wypadek drogowy w Nowogar-
dzie na Ulicy Boh. Warszawy. 
Co do samych przyczyn to na 
obecną chwilę jest mi trudno  
coś  powiedzieć, gdyż Prokura-
tura Goleniowska jest w trak-
cie prowadzenia czynności wy-
jaśniających. Dlatego nie mogę   

stwierdzić, co było bezpośred-
nią przyczyną wypadku”.  

O niebezpiecznym odcin-
ku drogi na ulicy Bohaterów 
Warszawy  mówi się od kilku  
lat. Jednak niestety na sygna-
łach sprawa się kończy. Ostat-
nie zdarzenie drogowe, jak i 
poprzednie potwierdza, że ten 
odcinek jest dość niebezpiecz-
ny zarówno dla pieszych i kie-
rowców, którzy mając przed 

sobą bardzo prostą drogę do-
dają gazu w swoich pojazdach. 
Dlatego konkretne rozwiąza-
nia powinny być zapropono-
wane natychmiast, gdyż na-
stępna ofiara może nie mieć 
już tyle szczęścia i albo zosta-
nie inwalidą, albo straci życie.

Jarek Bzowy  
Foto: Dzięki uprzejmości 

czytelników DN. 
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Protest rodziców SP nr 4 – ciąg dalszy 

Skarga na burmistrza
Zmiany organizacyjne wprowadzone w maju decyzją burmistrza Nowogardu w SP nr 4 (ze skutkiem od początku roku szkolnego 2012-
2013) spowodowały niezadowolenie rodziców zwłaszcza klas piątych. Po braku reakcji na swoje postulaty ze strony władz samorządo-
wych rodzice złożyli skargę na działania burmistrza do Kuratorium Oświaty w Szczecinie. W środę skargą zajmie się Komisja Rewizyj-
na Rady Miejskiej.

Posiedzenie Komisji Rewi-
zyjnej zwołano na środę na 
godzinę 8 rano. Komisja zaj-
mie się skargą złożoną przez 
rodziców do kuratorium, po-
nieważ ta ostatnia instytucja 
przesłała ją do rozpatrzenia 
zgodnie z obowiązującym sta-
nem prawnym do samorzą-
du nowogardzkiego. Opinia 
Komisji Rewizyjnej zostanie 
przedstawiona radnym na naj-
bliższej sesji, na której zgodnie 
z deklaracją przewodniczące-
go Antoniego Bielidy skarga 
rodziców będzie rozpatrywa-
na. Nie wiadomo jednak kiedy 
taka sesja ze względu na wa-
kacyjną przerwę się odbędzie. 
Przypomnijmy treść skargi 
wysłanej przez rodziców do 
kuratorium

My, rodzice dzieci klas pią-
tych (rocznik 2001) Szkoły Pod-
stawowej nr 4 w Nowogardzie 
mając na względzie dobro na-
szych dzieci, wnosimy skargę na 
Burmistrza Miasta i Gminy No-
wogard w związku z połącze-
niem klas V a i V b.

Uzasadnienie:
- Powstała klasa byłaby zbyt 

liczna co jest niezgodne z obo-
wiązującymi standardami 
szkoły. Według dokumentów 
sale lekcyjne budowane były 
maksymalnie na 24 osoby.

-Poziom emocjonalny dzie-
ci z tych dwóch klas jest wyraź-
nie zróżnicowany. Nasze dzieci 

uczą się w osobnych klasach od 
6 lat czyli od klasy”O”

-37% uczniów z tych klas wy-
maga objęcia pomocą psycho-
logiczno-pedagogiczną zgodnie 
z zaleceniami wynikającymi z 
opinii psychologiczno-pedago-
gicznych w szczególności przez 
indywidualizację nauczania 
l wychowania. Dzieci te wy-
magają dostosowania warun-
ków, metod i form do indywi-
dualnych potrzeb rozwojowych, 
edukacyjnych i możliwości psy-
chofizycznych.

- Połączenie klas negatywnie 
wpłynie na proces dydaktycz-

ny i wychowawczy oraz utrud-
ni wspomaganie efektywności 
uczenia się i wspierania dzieci 
w ich rozwoju.

- Połączenie klas w ostatnim 
roku szkoły podstawowej przed 
testami końcowymi będzie bar-
dzo niekorzystne dla naszych 
dzieci.

- Słabe wyniki sprawdzianu w 
roku szkolnym 2011/2012 spo-
wodowały, że Szkoła Podstawo-
wa nr 4 ma zalecony przez Ku-
ratorium Oświaty w Szczecinie 
„Program poprawy efektywno-
ści kształcenia”.

Pytamy JAK? w tak licznej 

grupie systematycznie i konse-
kwentnie wprowadzać zmiany 
w pracy w celu poprawy wyni-
ków nauczania.

- W ostatnim czasie wiele 
dodatkowych godzin w szko-
le dzieciom już zabrano, ze 
względu na oszczędności. Czy 
naprawdę koniecznie trzeba 
oszczędzać na edukacji dzie-
ci? Czy połączenie tylko tych 
dwóch klas na jeden rok szkol-
ny przyniesie faktycznie wy-
mierne korzyści? (pozostałe 
klasy są pojedyncze). 

Proszę o porównanie bilansu 
zysków i strat.

W razie nieprzychylenia się 
do naszej prośby, mamy zamiar 
zaostrzyć formę protestu.

Podpisy rodziców 

W materiałach, które otrzy-
mali członkowie komisji re-
wizyjnej znajdujemy też opi-
nię prawną zleconą przez UM 
kancelarii radców prawnych ze 
Szczecina, która odpowiada na 
zadane pytanie brzmiące na-
stępująco. 

- Czy Burmistrz Nowogardu 
podejmując decyzję o połącze-
niu klas Va i Vb w Szkole Pod-
stawowej nr 4 naruszył prawo?

Oczywiście kancelaria „od-
krywczo „stwierdziła w odpo-
wiedzi, że nie naruszył i wzię-
ła swoje pieniądze.  Jednak jak 
rozstrzyganie jako najistot-
niejszej sprawy takiego wła-
śnie zagadnienia ma się do 
problemu rodziców i dzieci  w 
SP nr 4 niech sobie już każ-
dy odpowie. Miejmy nadzie-
ję, że środowa Komisja Rewi-
zyjna RM przeanalizuje rów-
nież inne w tym finansowe 
aspekty decyzji burmistrza, a 
Rada Miejska zajmie się już te-
matem całościowo, a zwłasz-
cza weźmie pod uwagę dobro 
dzieci i konieczność zapew-
nienia warunków do osiągania 
właściwego poziomu kształce-
nia w SP nr 4.

red.

Ławeczki na Radosławiu i Bema

Wiatr dobił swego
21 lipca rozpoczęto montaż dwóch nowych ławek na 
skwerze przy ulicy Boh. Warszawy na Radosławiu.  
Konieczność zamontowania w tym miejscu ławek 
umożliwiających relaks okolicznym mieszkańcom 
zgłaszał w swojej interpelacji radny Michał Wiatr. 
W ramach tego samego zadania zostanie też zamon-
towanych  w tych dniach 5 ławek na osiedlu Bema. 
Inwestorem   zlecającym jest Urząd Miejski, a wyko-
nanie powierzono  firmie Kuga.  Wartość całości za-
dania,  czyli dwóch ławek na  Radosławiu  i  pięciu na 
Bema to prawie 10 tys. złotych.

red.
Pracownik firmy Kuga w trakcie prac na osielu Radosław
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Odwołuję,powołuję …

Kolibski za Ziółkowską 
Ukazało się publikowane 10 07 a z data wydania 01 07 2013  kolejne już zarządzenie personalne burmistrza Nowogardu.

 1. Odwołuję Panią Teresę Ziół-
kowską z funkcji pełnomocnika - 
koordynatora gminnego progra-
mu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomanii.

2. Powołuję Pana Krzysztofa 
Kolibskiego na pełnomocnika - 
koordynatora gminnego progra-
mu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomanii.

- Zarządzenie wchodzi w życie 

z dniem podjęcia.
I ani słowa uzasadnienia jak w 

znanym powiedzonku „ani dzię-
kuje, ani pocałuj mnie w d....”. 
Nie wiemy więc czy pani Teresa 
Ziółkowska dobrze, czy źle wy-
konywała swoje obowiązki jako 
pełnomocnik i dlaczego została 
odwołana. Pytani przez nas rad-
ni nie przypominają sobie, aby 
kiedykolwiek były formułowa-
ne jakiekolwiek zastrzeżenia do 
pracy jej jako osoby koordynują-

cej działania w zakresie profilak-
tyki alkoholowej i narkotykowej.

Rada przyjmuje zarówno pro-
gramy opracowane przez pełno-
mocnika, jak i coroczne sprawoz-
dania z ich realizacji- mówi rad-
ny Rafał Szpilkowski- Jak pamię-
tam, od 6 lat, gdy jestem radnym, 
do sprawozdań i pracy pani Zioł-
kowskiej nigdy nie było zastrze-
żeń.

To w mojej opinii osoba bardzo 
zaangażowana w swojej pracy – 

mówi radny Marek Krzywania – 
miałem wrażenie, że traktowała 
ja jako misję, starała się rzeczy-
wiście koordynować działania 
różnych służb, instytucji i stowa-
rzyszeń zajmujących się proble-
matyką alkoholizmu czy narko-
manii.

 Do burmistrza wysłaliśmy w 
tej sprawie zapytanie z niewiel-
ką zresztą nadzieją na odpo-
wiedź. Burmistrz nie chciał wy-
jaśniać nawet radnym powodów 

tak istotnej zmiany, jak likwida-
cja wydziału Edukacji, doprowa-
dzając do absurdu nawet czysto 
formalistyczne podejście -  może 
i chce to robi. Niemniej gdyby-
śmy uzasadnienie otrzymali, 
to oczywiście je opublikujemy. 
Nowy pełnomocnik pan Krzysz-
tof Kolibski kieruje jednym z 
wydziałów UM i startował z li-
sty SLD w wyborach samorzą-
dowych.    
                                                            Red.

Incydent na nowogardzkiej plaży 

Mogło dojść   do tragedii!!
O wielkim szczęściu może mówić niespełna kilkuletni chłopiec, który 21.07 w go-
dzinach popołudniowych kapał się na nowogardzkiej plaży i nagle zaczął tonąć. 

Ostatnie upały, które towa-
rzyszą wypoczywającym  sprzy-
jają kąpielom i wypoczynkowi 
na nowogardzkiej plaży. Jednak 
spędzając czas nad wodą należy 
pamiętać o podstawowych za-
sadach bezpieczeństwa, bo ich 
nieprzestrzeganie może skoń-
czyć się tragicznie tak jak mia-
ło to miejsce w dniu 21.07. 2013, 
kiedy to  doszło bardzo przykre-
go incydentu, który na szczęście 
skończył się tylko strachem 

Krystyna Chrzan - To było 
wieczorem w niedzielę. Pojecha-
łam na plażę popołudniową porą. 
Ponieważ chciałam się wykąpać, 
a właściwie poruszać się w wo-
dze, gdyż cierpię na różnego ro-
dzaju dolegliwości a jak wiemy 
pływanie potrafi czasami pomóc 
człowiekowi w jego schorzeniach 
i być sposobem na rehabilitacje. 
Wchodząc do wody zaczęłam so-
bie pływać od boi się do boi, a 
właściwe trzymałam się blisko 
mola. Widziałam, że na końcu 
mola stała pani ratownik, którą 
rozpoznałam po gwizdku i czer-
wonych spodenkach. Obserwowa-
ła ona kapiące się dzieci, na które 
od czasu do czasu pogwizdywa-
ła i zwracała im uwagę kiwając 
ręką, by nie oddalały się za daleko 
od  brzegu. Widziałam też, że na 
piasku również siedzi jakaś kobie-

ta i mężczyzna, ale dokładnie się 
nim nie przyglądałam, bo mieli 
ochronny parasol.  Nagle podpły-
wam do molo i widzę, że jakieś 
dziecko wtedy jeszcze nie wiedzia-
łam czy jest to chłopiec czy dziew-
czynka gwałtownie porusza się w 
wodzie ruszając rękami i próbuje 
złapać powietrze. Od razu stwier-
dziłam, że on najwyraźniej tonie 
a widziałam to z odległości około 
2 metrów. Od razu zaczęłam dość 
głośno krzyczeć. Ratunku- tonie 
dziecko!  Pamiętam, że robiłam 
to bardzo głośno tak, by ktoś mnie 
usłyszał. Niestety wydaje mi się, 
że nikt tego nie słyszał.   Dlatego  
sama   złapałam to dziecko  i pró-
bowałam je ratować odwracając 
je na plecy.  Powiem szczerze, że 
byłam dość mocno zdenerwowa-
na tą sytuacją. Dlatego pamiętam, 
że nawet lekko „szarpałam” tego 
dzieciaka, by się ocknął. Ten wi-
dok, był dla mnie dużym szokiem. 
Co do reakcji ratowników to mam 
do nich duże zastrzeżenia, bo nie 
była taka, jaka powinna być, ale 
przyznam, że jedna pani ratow-
nik wskoczyła do wody i odebra-
ła ode mnie dziecko. Pytanie gdzie 
byli jeszcze inni? Przyznam, ze w 
tym czasie byłam bardzo zdener-
wowana i zmęczona, bo byłam 
jeszcze w wodzie i trzymałam się 
mola. Boli mnie fakt, że po takim 
zdarzeniu nikt mnie nie spytał, 
czy trzeba mi również jakoś po-
móc. To była dla mnie trauma. 
Kolejną niezrozumiałą sprawą 
jest bierność ratowników, którzy 
są od tego, by ratować życie ludz-
kie, gdy jest zagrożone. W rozmo-
wie ratownik mówił do mnie nie-
wiele, a właściwe przyznał tylko, 
że dziecko było bez opieki a regu-
lamin wyraźnie mówi, że dziecko 
do lat 7 nie może samo przebywać 

na plaży. Po czym udałam się na 
komisariat Policji, gdzie również 
opowiedziałam o tym zdarzeniu. 
Podsumowując uważam, że po-
stawa ratowników jest nie wła-
ściwa.  Dostają przecież za to wy-
nagrodzenie toteż ich postawa po-
winna być bardzo profesjonalna i 
odpowiedzialna. Nie może być w 
niej miejsca np. na rozwiązywa-
nie krzyżówek, o których się do-
wiedziałam od innych. Na plaży 
ratownik powinien mieć zawsze 
oczy otwarte i to bardzo szero-
ko.  Z tych 3 ratowników tak na 
prawdę mogę powiedzieć o jednej 
kobiecie, która bardzo poważnie 
traktuje ten zawód. Pozostali za-
chowują się tak, jakby ich tam w 
ogóle nie było.  Dlatego zdecydo-
wałam się o tym opowiedzieć na 
łamach prasy. 

 

By nie być posądzonym o 
jednostronność udałem się 
na plażę do ratowników i spy-
tałem kierownika kąpieliska 
w Nowogardzie z 3 stopniem 
uprawień, pana Juliusza Pier-
wienieckiego, by wypowiedział 
się na temat zdarzenia, które 
miało miejsce w niedzielę. 

„Potwierdzam, że w niedzie-
lę 21.07 po godzinie 18:20 doszło 
do tego zdarzenia. Plaża o tej po-
rze była jeszcze bardzo mocno 
zaludniona, w wodzie było dość 

dużo ludzi. Temperatura powie-
trza sięgała niemal 30 stopni Cel-
sjusza a wody około 20. W pew-
nym momencie chłopiec zaczął 
tonąć i tutaj chcę bardzo mocno 
podkreślić, ze był on bez opieki 
swoich rodziców. A jak wiado-
mo małe dzieci muszą być na ką-
pielisku pod ścisłą opieką rodzi-
ców.  Co do samego wydarzenia 
to chcę powiedzieć, że na plaży 
w każdym dniu musi być ratow-
nik od strony lądu i strony wody 
- czyli ratownik stojący na molo, 
który ma za zadanie obserwować 
dwie pozycje taflę wody i brodzik 
- czyli mieć szerokie pole widze-
nia bo na kąpielisku pracuje tyl-
ko 2 ratowników. Sytuacja ratow-
ników z niedzieli była troszeczkę 
inna, ponieważ był trzeci  ratow-
nik stażystka, która odbywała u 
nas staż, co jak pan zauważył da-
wało łączną sumę 3 ratowników.  
I to ona właśnie interweniowała 
w tym dniu, gdyż była najbliżej 
całego zdarzenia. Co do samego 
zdarzenia to wyglądało to w ten 
sposób, że przy molo tam gdzie są 
betonowe słupy jest nieco głębiej i 
to mogło być przyczyną tej sytu-
acji. Dlatego sam osobiście będę 
wnioskowałby, jak najprędzej 
wyrównać dno w tym miejscu.  
Prawdą jest, że dziecko było w 
wodzie i zaczęło tonąć, a właści-
we tracić pod stopami grunt, cze-
go najprawdopodobniej efektem 
było wpadnięcie do tego dołka w 
dnie. Przy dziecku stała starsza 
kobieta, która widząc to zdarze-
nie zwyczajnie dość głośno krzyk-
nęła - „dziecko tonie” słysząc ten 
komunikat jedna z ratowniczek 
szła w stronę tego zdarzenia,  na-
stępnie skoczyła do wody i chwy-
ciła to dziecko. Wówczas kolejna 
dwójka ratowników podbiegła do 
niej, by chwycić to dziecko, które-
mu musieliśmy zapewnić opiekę 
medyczną i psychologiczną, któ-
ra polegała na rozmowie i uspo-
kojeniu go. Niewiele pomogliśmy, 
ponieważ dziecko zaraz po tym 
zdarzeniu zwyczajnie szybko 
nam uciekło. To bardzo utrud-
niło sytuację, bo dziecko było 
bez opieki rodziców, a ja nie mo-

głem w żaden sposób skontakto-
wać się z rodzicami i porozma-
wiać. Nie mówiąc już o koniecz-
nych czynnościach takich jak spi-
sanie personaliów, które posłuży-
łyby mi do sporządzenia koniecz-
nej i obowiązkowej notatki. Sta-
nowczo dementuję, wersję wyda-
rzeń, która krąży na mieście, że 
właśnie ta kobieta wskoczyła do 
wody a ratownicy siedzieli z za-
łożoną nogą na nogę. Ta sytuacja 
nie miała miejsca. Owszem ta 
kobieta była najbliżej zdarzenia 
i jako pierwsza zauważyła, że 
to dziecko tonie i krzyknęła. Ale 
to pierwsza ratowniczka skoczy-
ła do wody. Jest też nieprawdą, 
że ratownicy nie podjęli działań 
ratowniczych, bo według mojej 
oceny cała akcja przebiegała bar-
dzo sprawnie, bo dziecko nie na-
piło się wody czy nie zachłysnęło. 
Kończąc powiem, że nie miałem 
okazji z tym chłopcem porozma-
wiać, bo dziecko tak jak powie-
działem po wyjściu z wody za-
raz uciekło i pewnie było w lek-
kim szoku. Co do rodziców to ja 
ich tam nie widziałem a po zda-
rzeniu nawet do mnie nie przy-
szli się dowiedzieć, co takiego się 
właściwe stało. Dlatego bardzo 
żałuję, że nie przyszli, bo na pew-
no udzieliłbym im reprymendy, 
że dziecko puszczają same  nad 
jezioro. Co do postawy tej star-
szej kobiety, to oczywiście jej po-
stawa była jak najbardziej dobra 
i wskazana, co w dużej mierze 
spowodowało szybką akcję ra-
tunkową. Uczulam też  rodziców. 
Dziecko, jeżeli nie potrafi pływać 
to niech będzie zawsze przy nim 
jego rodzic. 

To zdarzenie pokazało, że z 
wodą nie ma żartów, a w szcze-
gólności, jeżeli chodzi o małe 
dzieci. Dlatego róbmy wszystko, 
by w okresie wakacyjnym na-
sze dzieci tak wypoczywały czy 
to nad wodą czy innym miejscu, 
by nic się im nie stało a kontrola 
rodzicielska była zawsze i w każ-
dym miejscu. A w szczególności 
na kąpielisku czy plaży. 

Jarosław Bzowy 
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Nowy Plac Zabaw w SP nr 1 

Będzie radośniej...
Przy gmachu SP nr 1, na miejscu starego boiska do kosza, powstaje nowy plac zabaw. 

Plac budowany jest w ra-
mach programu rządowego 
„Radosna szkoła”, dzięki które-
mu szkoły zarówno publiczne, 
jak i niepubliczne mogą ubie-
gać się o dofinansowanie na 
budowę i wyposażenie placu 
zabaw.

Na nowym placu dziecia-
ki będą miały możliwość za-
bawy, pokonując przeszkody, 
wspinając się czy czworaku-
jąc, będą też mogły wykony-
wać tzw. przeskoki, przeploty 
i zwisy. 

Termin wykonania prac 
przewiduje się na przełomie 
lipca i sierpnia 2013 roku. 
Mówi dyrektor SP nr 1 Seba-
stian Szymański – Na chwi-
lę obecną, po ostatecznym spo-
rządzeniu i zaakceptowaniu 
projektu, zerwano starą na-
wierzchnię, wysypano na tym 
miejscu piach, zamontowano 

ograniczniki oraz urządzenia. 
Natomiast w tym momencie 
następuje wylanie całości beto-
nem, ułożenie bezpiecznej na-
wierzchni oraz praca z terenem 
zielonym. Dodatkowo dokona-
na zostanie naprawa studzie-
nek i zrobiona będzie wylewka 
pod parking dla rowerów, na 
której zostaną ułożone ażury.

Szkoły są w tym przypadku 
tzw. beneficjentami pośredni-
mi, natomiast organem pro-
wadzącym, który może otrzy-
mać wsparcie finansowe dla 
określonej szkoły, pod warun-
kiem włożenia własnego wkła-
du, jest gmina, dlatego też gmi-
na ogłosiła przetarg na budo-
wę placu zabaw przy SP nr 1. 
Najkorzystniejszą ofertę zło-
żyła firma ze Szczecina JUL-
-DOM Przemysław Mazur-
kiewicz, której cena wyniosła 
186.714,00 zł.

(ps)
Nowy plac zabaw przy SP nr 1 już od 1 września będzie do dyspozycji uczniów klas I-III

Użyczono kardiomonitor 
W poniedziałek 22 lipca przedstawiciele powiatu  w Goleniowie przekazali  w 
drodze użyczenia szpitalowi w Nowogardzie  kardiomonitor i MEC 12 firmy Min-
dray; model został wyprodukowany w tym roku i służy do monitorowania  para-
metrów biologicznych pacjentów.

Umowa użyczenia zosta-
ła zawarta na czas nieokreślo-
ny z możliwością miesięcz-

nego wymówienia. Zgodnie z 
umową szpital bierze na sie-
bie koszt utrzymania sprzę-

tu tak, aby przy ewentualnym 
zwrocie, pozostawał on w sta-
nie niepogorszonym. Wiąże się 
to również z pokryciem przez 
nowogardzki szpital kosztów 
ubezpieczenia kardiomonitora. 
Kardiomonitora użyczyli oso-
biście  w poniedziałek  22 lipca 
2013 roku starostowie Tomasz 
Stanisławski i Tomasz Kulinicz 
przy udziale Dyrektora Wy-
działu Inwestycji Łukasza Mi-
tuły. 

Wartość kardiomonitora 
typu iMEC12 wraz z wyposa-
żeniem to 14.789,52 zł; jest on 
stacjonarno-przenośny, - mo-
bilny stojak na kółkach umoż-
liwia łatwe przemieszczanie się 
po szpitalu. Dostawcą była fir-
ma BiaMediTek sp. z o.o. z Bia-
łegostoku.  Dlaczego przyję-
to formułę użyczenia zamiast 
przekazania na własność tego 
potrzebnego (ale w końcu nie 
kosztującego krocie)  sprzętu 
obdarowani nie byli w stanie 
nam wyjaśnić. My też możemy 
się tylko domyślać...

red

Pielgrzymka  
na Jasną Górę
 29 lipca Mszą św. o godz. 7.00 w Katedrze Szczecińskiej roz-
poczyna się oficjalnie Szczecińska piesza Pielgrzymka na Ja-
sną Górę. W Nowogardzie pielgrzymka rozpoczyna się 27 lip-
ca o godz. 7.00 w kościele Wniebowzięcia NMP. Zachęcamy do 
udziału.  Można towarzyszyć pielgrzymom równie   tylko we 
fragmencie trasy.
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Festyn w Wojcieszynie

Impreza pełna morskich impresji...
W sobotę 20 lipca odbył się IV festyn w Wojcieszynie. Impreza organizowana jest co 
roku przez mieszkańców Wojcieszyna na placu naprzeciw kaplicy. W tym roku festyn 
został przygotowany w konwencji morskiej – mieszkańcy nawiązali do tej tematyki 
marynarskimi strojami, specjalnym widowiskiem o Neptunie oraz muzyką szanty.

Jak zawsze na przybyłych go-
ści czekało wiele atrakcji, m.in. 
gry, zabawy i konkursy dla naj-
młodszych, prowadzone przez 
Tadeusza Łukaszewicza, który 
również występował przy tej 
okazji w stroju marynarskim. 
Był ponadto zamek-ślizgawka, 
stanowiący prawdziwa frajdę 
dla dzieci.

Ważny element stanowiły 
miejscowe wyroby kulinarne: 
swojska, bardzo dobrze przy-
gotowana przez Władysława 
Banachomskiego grochówka. 
Wypieki wojcieszyńskich go-
spodyń, tradycyjne potrawy 
mięsne, ogórki kiszone, smalec 
i różne napoje.

Organizatorzy zapewnili rów-
nież bogaty program artystycz-
ny, którego głównym punktem 
było widowisko „Neptun i jego 
świta królewska już blisko”; wy-
stęp opracowały Marika Bąk 
i Halina Zając, a udział wzię-
ły 33 osoby. Ponadto uczestni-
cy festynu mogli słuchać i ba-
wić się przy muzyce różnych 
zespołów jak „Wesoła Ferajna” 
z nowogardzkiego NDK, Kape-

la podwórkowa „Kryzys”, „Woj-
cieszyński Zespół Ludowy”, 
„KAM”, „Lider”, „Bursztyn”,„E-
lita” oraz DJ Krzysztof Żylak. 
Solowy występ dała Martyna 
Heinrich z Dobrej Nowogardz-
kiej. Zarówno zespoły, jak i DJ 
zagrali znane i taneczne kawał-
ki – były najnowsze hity, ale i 
te już nieco starsze, jednak na-
dal niezapomniane i porywają-
ce na parkiet jak „Biełyje rozy”, 
czy „Ona tańczy dla mnie”.

Nieodłącznym elementem 
wojcieszyńskiej imprezy jest 
loteria. W tym roku główną 
nagrodą był rower, wygrał go 
Michał Zając. 

Organizatorzy kierują ser-
deczne podziękowanie wszyst-
kim sponsorom (Jerzemu Fur-
mańczykowi, PUWIS-owi, Ja-
nuszowi Jurczykowi, Arielowi 
Urbankowi, UM Nowogard), 
artystom, wspaniałym uczest-
nikom festynu, redakcji DN 
za wspieranie imprezy oraz 
mieszkańcom za zaangażowa-
nie.

Z festynu w Wojcieszynie po-
wstanie film; każdy, kto chciał-
by go obejrzeć, może kontak-
tować się, dzwoniąc pod nu-
mer 91 39 22 548.

(ps)

...i zabawa do białego rana

Rodzinna atmosfera

Na wesoło 

Była wspaniała

Na Dworze Neptuna

Orszak Neptuna przejeżdża przez wieś

śpiewa Wojcieszyński Zespół Ludowy

Tego dnia goście dopisali
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Kościoły naszej gminy - Sąpolnica

Kościół w Sąpolnicy pw. św. 
Maksymiliana Kolbego został 
poświęcony  5 października 
1975 r. Należy do parafii pw. 
św. Rafała Kalinowskiego w 
Nowogardzie. 

Kościół późnogotycki po-
chodzący z XV w., salowy, wy-
budowany z kamieni granito-
wych z dodatkową ceglaną de-
koracją elewacji z neogotyc-
ką wieżą kamienno-ceglaną 
(wzniesioną w 1894 r.). 

Teren dawnego cmenta-
rza czworoboczny, splantowa-
ny, otoczony kamiennym mu-
rem, granice z trzech stron ob-
sadzone drzewami (głównie 
lipy). W jednym z narożników 
zgromadzone fragmenty na-
grobków.

Schematyzm Archidiecezji 
Szczecińsko-Kamieńskiej

Program Finału w Strzelewie 
(u Helandów) 

Czwartek 25 lipca 
Godz. 19.00 – Teatre Stella Polaris – Norwegia “The Life of 

Zanko – A Circus Fiction” 
Opowieść o miłości, życiu i śmierci - historia samotnej drogi 

życia, gdzie rzeczywistość i sztuka splatają się w nieprzewidy-
walny sposób. Pierwsza premiera spektaklu odbyła się na po-
czątku lat dziewięćdziesiątych w Norwegii, gdzie była entuzja-
stycznie przyjęta. 

Piątek 26 lipca 
godz. 18.00 – Teatr Brama – Goleniów „Uczucie dźwięku”, 
godz. 19.30 – koncert SUTARI 
godz. 21.00 – koncert Kałe Bała 
godz. 22.30 - koncert zespołu „Specyficzni”  

Sobota 27 lipca 
Godz. 20.00 – wiejska zabawa taneczna w Strzelewie 
Dodatkowo zapraszamy
AMERYKAŃSKA INWAZJA

Sobota 27 lipca 2013
Goleniów , plac przy amfiteatrze (ul. Zielona Droga)
Organizatorzy: Teatr Brama Goleniów, Goleniowski 

Dom Kultury
 
17.00 Parada Teatru Stella Polaris – Norwegia (od dworca 

do amfiteatru)
17.30 Spektakl Teatru Stella Polaris – „Celebration of Life”
Impreza poza czasem, miejscem i językiem. 

Zapraszają organizatorzy

Wiejski Festiwal Sztuki – Strzelewo 2013

Artystyczne Święto Obfitości
Od 15 lipca, przez 2 tygodnie we wsi Strzelewo, Teatr Brama, w ramach cyklicz-
nego zdarzenia pn. Wiejski Festiwal Sztuki, organizuje wydarzenie artystyczne 
pt. „Święto Obfitości Sztuki”. Przez 14 dni międzynarodowa grupa młodzieży 
(Ukraina, Niemcy, Grecja, Islandia) będzie pracować w Ośrodku Poszukiwań 
Twórczych w Strzelewie, który jest współorganizatorem tych warsztatów. 

Warsztaty obejmują zajęcia z choreografii ru-
chu scenicznego, teatru, muzyki, plastyki, cera-
miki, teatru lalki, jednego aktora oraz projek-
tów plastycznych. 

26 i 27 lipca uczestnicy zaprezentują wiel-
ki finał - dwa dni festiwalu w dwóch miejscach 
– Strzelewie (piątek w Ośrodku Poszukiwań 
Twórczych – u Helandów) i Goleniowie (Te-
atrze Brama). 

Uczestnicząca w warsztatach młodzież sama 
przygotuje przestrzeń, włączy się organizacyj-
nie i artystycznie w spektakle i koncerty. I na 
pewno, jak zawsze, będzie się czym delektować. 

Zapraszamy do Strzelewa 26 lipca (piątek) 
od godziny 18.00 .

2 dni prezentacji są finalnym efektem polsko 
- niemieckiego projektu „Artystyczne Święto 
Obfitości”. Projekt jest możliwy dzięki dofinan-
sowaniu przez Unię Europejską ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projek-
tów INTERREG IV A Euroregionu Pomerania) 
oraz Fundusz Polsko-Niemiecka Współpraca 
Młodzieży.

Festiwal wspomagają „FUTREX” Fur Food 
Processing oraz Przedsiębiorstwo Usług Wod-
nych i Sanitarnych w Nowogardzie. 

Warsztaty w Strzelewie - fot. Piotr Nykowski



Nr 56 (2190)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

10

www.dzienniknowogardzki.pl

Ranking samorządów Rzeczpospolitej

Nowogardu ponownie brak
W ostatnich dniach został opublikowany został  kolejny  9-ty już ranking samorządów  polskich. W rankingu drugi  rok z rzędu  brak 
Nowogardu. Wyniki osiągane przez nasz samorząd klasyfikują nas poza pierwszą 500-setką  w kraju.

Ranking - zasady i kryteria ocen
Ranking samorządów jest prestiżową 

klasyfikacją porównującą według wy-
miernych kryteriów działania i osią-
gnięcia samorządów w Polsce. Samo-
rządy klasyfikuje się w trzech  głów-
nych kategoriach: gminy wiejskie, gmi-
ny miejsko-wiejskie (w tej kategorii jest 
Nowogard) i miasta na prawach po-
wiatu. O  procedurze rankingu  roz-
mawiamy z panią Anną Cieślak-Wró-
blewską  dziennikarką Rzeczpospoli-
tej, członkiem kapituły rankingu  zaj-
mującej się od lat tematyką samorzą-
dową.  Ranking tworzony jest w dwu 
etapach – mówi pani A. Cieślak-Wró-
blewska  - W pierwszym etapie pracy 
nad rankingiem samorządów przeana-
lizowaliśmy dane dotyczące wszystkich 
miast i gmin, udostępnione przez Mi-
nisterstwo Finansów. Wyłoniliśmy w 
ten sposób 564 samorządy, które zosta-
ły zakwalifikowane do drugiego etapu. 

Do samorządów zakwalifikowa-
nych do drugiego etapu zostały wysła-
ne ankiety zawierające pytania; nade-
słane odpowiedzi pozwoliły ostatecz-
nie przyznać za poszczególne kryteria 
punktację. Suma punktów decydowała 
o miejscu w rankingu. A oto niektóre  
zagadnienia, o które pytano w ankiecie 
i możliwa do uzyskania liczba punktów 
za poszczególne obszary działalności 
samorządu

- udział wydatków na realizację kon-
traktów z organizacjami pozarządo-
wymi w wydatkach ogółem w latach 
2009–2012 (5 pkt);

- liczba złożonych wniosków o do-
finansowanie organizacji pozarządo-
wych w latach 2009–2012 (5 pkt);

- wydatki mieszkaniowe w przelicze-
niu na jednego mieszkańca w latach 
2009–2012 (4 pkt);

- wyniki testu szóstoklasistów oraz 
gimnazjalistów w 2011 i 2012 r. (4 pkt);

- liczba nowych podmiotów gospo-
darczych działających na terenie gminy 
w latach 2009–2012 w przeliczeniu na 
1000 mieszkańców (4 pkt);

- czy urząd funkcjonuje w oparciu o 
jedną z metod/narzędzi wsparcia zarzą-
dzania: CAF, EFQM, ISO, PRI (maksy-
malnie 5 pkt.);

- czy sprawozdanie finansowe było 
badane przez niezależnego biegłego re-
widenta (1 pkt);

- współpraca z jednostkami pomoc-
niczymi (2 pkt.);

- stopa bezrobocia, (4 pkt
- ocena wiarygodności kredytowej (2 

lub 3 pkt. w zależności od ratingu);
- budżet zadaniowy i mierniki okre-

ślające stopień realizacji celów budże-
towych,  (1 pkt);

- wspieranie rozwoju przedsiębior-
czości (2,5 pkt.);

- inicjatywy w ramach partnerstwa 
publiczno-prywatnego (1 pkt);

- czy gmina powołała i/lub należy do 
związków komunalnych albo lokalnych 
stowarzyszeń stworzonych w celu roz-
wiązywania lokalnych/regionalnych 
problemów (maksymalnie 2 pkt.);

- czy gmina ma plany zagospoda-
rowania przestrzennego i pozwolenia 
na budowę wydane na podstawie de-
cyzji administracyjnych o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu 
(maksymalnie 2 pkt.).

Wyniki - Nowogardu brak
 Nasza gmina, która w kilku edycjach  

do 2010 roku uzyskiwała niezłe pozy-
cje (2 razy w pierwszej 50-tce) w ostat-
nich dwu latach nie znajduje się nawet 
w pierwszej piećsetce. Podobnie jest w 
rankingu dotyczącym roku 2012. Bar-
dzo dobre wyniki z naszego wojewódz-
twa  osiągnęła za to Stepnica -  druga 
w kraju w swojej kategorii gmin wiej-
skich. W tej kategorii w pierwszej set-
ce znalazły się jeszcze  4 gminy Mielno 
(8), Postomino (18), Przelewice (26) 
i Banie (73). W kategorii gmin miej-
skich i miejsko-wiejskich w pierwszej 
setce znalazło się 6 gmin z naszego wo-
jewództwa, najwyżej na miejscu 9-tym 
Kołobrzeg,  na 22-gim Karlino i na 23-
cim Goleniów. Warto jeszcze zauwa-
żyć, że w podkategorii innowacyjności, 

gdzie jest oceniana między innymi ja-
kość  obsługi obywateli drugie miejsce 
w kraju po Poznaniu w kategorii miast 
na prawach powiatu zajęło Świnouj-
ście.

Co decyduje o jakości pracy samo-
rządu

Brak Nowogardu w rankingach nie 
jest przypadkową wpadką. Jeśli prze-
analizujemy nawet pobieżnie kryte-
ria oceny to wyraźnie widać zaniedba-
nia naszych włodarzy, którzy postawili 
na powierzchowność w celu uzyskania 
tzw. taniego poklasku, a nie na rozwój 
przynoszący korzyści wszystkim. Bo 
tylko inwestowanie generujące osta-
tecznie dochody, a zwłaszcza miejsca 
pracy nie jest wyrzucaniem pieniędzy 
podatników w błoto. Oto kilka refleksji  
jednego z członków kapituły rankingu. 
Byłego premiera J. Buzka.

 -Najlepiej robiły te samorządy, które 
postawiły na przedsiębiorców i budo-
wanie infrastruktury ułatwiającej roz-
wój biznesu lokalnego czy globalne-
go, ale usytuowanego w danym regio-
nie. Problemów z utrzymaniem i roz-
wojem nie powinny mieć również te 
samorządy, które wspierały edukację i 
starały się w ten sposób wzmocnić lo-
kalne rynki pracy. Takie inwestycje dają 
szanse na rozwój i zatrudnienie zwłasz-
cza młodych ludzi w gminie czy powie-
cie... Obecny kryzys pokazał, jak du-
żym problemem, i to w całej Europie, 

jest zapewnienie miejsc pracy na lokal-
nych rynkach.

Czy więc wybudowanie chodnika 
przy jezdni albo oświetlenie ulicy jest 
tylko  konsumpcją? - pytamy

- Nie, to może być świetna inwesty-
cja, jeśli równocześnie władze samo-
rządowe dbają o to, by miał kto i po co 
tymi chodnikami chodzić. Władze sa-
morządowe powinny mieć jasną kon-
cepcję, jak wykorzystać tego rodzaju 
atrakcyjne dla ludzi inwestycje dla roz-
woju i najprościej mówiąc dla wzrostu 
dochodów gminy - mówi Buzek.

Mimo wszystko podsumujmy 
Ranking jest tylko rankingiem i nie 

stanowi o rzeczywistości, ale jeśli w 
rankingu widać według  zobiektywizo-
wanych kryteriów,  co w rzeczywistości 
niedomaga, to może być on doskona-
łym narzędziem do analizowania, wy-
ciągania wniosków i  wdrażania właści-
wego, korzystnego dla obywateli dzia-
łania. Ale do tego trzeba mieć chęci i 
zamiary. Mają je, jak wynika z prezen-
towanego rankingu w wielu samorzą-
dach w Polsce, nawet tych leżących za 
granicą naszej gminy. Niestety nie w 
Nowogardzie; tutaj nawet uczyć się nie 
chcą , co się musi udzielać nawet naszej 
młodzieży (np. patrz wyniki egzami-
nów w szkołach podstawowych).

oprac. ms
fot. Marcin Zieliński
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Festyn  
Rodzinny 

w Wyszomierzu
Proboszcz, Rada Parafialna oraz wszyscy mieszkańcy Wyszomierza 

zapraszają na Festyn rodzinny 27 lipca br. o godz. 14.00.
W programie:
- loteria fantowa (każdy los wygrywa) 
- kiełbaska, piwo
- wiejski kącik    
- rodzinne konkursy
- wiele atrakcji dla najmłodszych  
- część artystyczna 
- punkt medyczny + konsultacje
- oraz niespodzianka gwiazda Festynu - Krzysztof Krawczyk

Nie może Ciebie zabraknąć !
* całkowity dochód zostanie przeznaczony na kościół

Pomorzanin II rozpoczął przygotowania

Zmęczeni...  
Ale zwycięscy
W sobotę (20 lipca) drugi zespół Pomorzanina roz-
grywał swój pierwszy mecz kontrolny w tym roku. 
Rywalami były Orły Kliniska, „rezerwowi” wygry-
wają gładko i w dobrych nastrojach mogą już myśleć 
o kolejnych meczach. 

Pomorzanin II Nowogard – Orły 
Kliniska 7:2 (1:1)

Gole: Haberski x 2, Żyła, samob., 
Kubicki x2, Pokorski 

Skład: Haberski, Skrzecz, Grzejsz-
czak, Wojciechowski, R. Podbiegło, 
Kubicki, Szafran, Jurczyk, M. Pod-
biegło, Żyła, Pokorski, zmiany: A. 
Łuczak, Górecki, Łysiak.

Drugi zespół swój okres przy-
gotowawczy rozpoczął w zeszły 
wtorek. Na ławce jako główny 
trener   Paweł Błaszczyk, który 
oprócz „rezerwowych” w przy-
szłym sezonie poprowadzi rów-
nież żeńską drużynę Pomorza-
nina. Błaszczyk zastąpił na ławce 
Jarosława Kaczmarka, który zo-
stał koordynatorem trampkarzy 
i młodzików w nowogardzkim 
klubie. Nowy trener od począt-
ku dał się we znaki swoim pod-
opiecznym. Obecnie drugi ze-
spół trenuje głównie pod ką-
tem kondycyjnym, ciężkie zaję-
cia odbiły się w sobotę na jako-
ści gry. Pomorzanin zmęczony 
piątkowym treningiem szybko 
stracił bramkę, mimo wszystko 
piłkarze z Nowogardu wciąż sta-
rali się grać z pomysłem i kon-
struować akcję. W końcu gospo-
darze dopięli swego i wyrówna-
li wynik tego meczu. Równa gra 

trwała jeszcze tylko przez 15 mi-
nut drugiej połowy. Od 60 mi-
nuty na boisku panował już tyl-
ko jeden zespół.  W końcu wo-
rek z bramkami się rozwiązał a 
Pomorzanin zdeklasował rywa-
li wygrywając 7:2. Na pochwa-
łę zasługuje występ Krzyszto-
fa Haberskiego, który w pierw-
szej części strzegł bramki swoje-
go zespołu, natomiast w drugiej 
dostał szansę gry w polu i zdo-
był dwa gole. Możliwe, że kolej-
ny sparing zostanie rozegrany w 
środę, to jednak wciąż jest nie 
pewne. Wiadomo jednak, że na 
pewno w sobotę w Nowogardzie 
„rezerwowi” podejmować będą 
Vielgovię Szczecin. 

KR

Mistrzostwa Polski II runda MX Kobiet – Sobieńczyce

Groźny wypadek Żanety Zacharewicz
W piątek (19 lipca) w miejscowości Sobieńczyce (woj. pomorskie) odbyła się II runda MX Kobiet zaliczana do Mistrzostw Polski. W 
zawodach udział wzięła Żaneta Zacharewicz, niestety w 1 wyścigu przytrafił jej się groźny wypadek. Zawodniczka KM Cisy Nowogard 
nieprzytomna została przetransportowana do szpitala. Na szczęście skończyło się tylko na wstrząsie mózgu.

Żaneta Zacharewicz podczas uroczystości Laur Cisowy

W Sobieńczycach Żaneta 
Zacharewicz startowała jako 
w-ce liderka klasyfikacji se-
zonu. Treningi wskazywały 
na to, że po raz kolejny uzbie-
ra sporo punktów. W pierw-
szym z nich szybciej jeździła 
tylko Joanna Miller. Identycz-
nie było w treningu kwalifika-
cyjnym. Niestety tego dnia Ża-
neta zdołała przejechać jedy-
nie 3 okrążenia... Trasa przy-
gotowana w Sobieńczynach 
była bardzo trudna. W jednym 
z punktów znajdowały się wy-
sokie „górki”, skacząc zawod-
niczki przeskakiwały mniej-
sze „górki”. Zawodniczka KM 
Cisy Nowogard pechowo wy-
lądowała, mocno uderzyła o 
tor i straciła przytomność. To 
była wymagająca trasa, nie pa-
miętam momentu uderzenia 
o tor, nie wiem również co się 
działo później, gdyż straciłam 
przytomność. - komentuje Ża-
neta Zacharewicz. Zawodnicz-

ka z Nowogardu natychmiast 
została przewieziona karetką 
do najbliższego szpitala. Na 
szczęście jej życiu nie zagra-
żało niebezpieczeństwo, zdia-
gnozowano u niej wstrząs mó-
zgu i zdążyła jeszcze wrócić na 
tor, jednak już tylko jako kibic 
przyglądała się zmaganiom ry-
walek. A te wykorzystały nie-
obecność sklasyfikowanej na 
drugim miejscu nowogar-
dzianki. Pierwszy i drugi wy-
ścig z ogromną przewagą wy-
grywa Joanna Miller. W pierw-
szym wyścigu na drugim miej-
scu przyjechała Kinga Gajew-
ska, natomiast 3 miejsce wy-
walczyła Zofia Radziwiłowicz. 
W drugim wyścigu za Joanną 
Miller na 2 pozycji przyjecha-
ła Zofia Radziwiłowicz, a Kin-
ga Gajewska tym razem była 3. 
Przez wypadek Żaneta Zacha-
rewicz spadła w klasyfikacji se-
zonu na 10 pozycję, do dru-
giej Zofii Radziwiłowicz traci 

46 punktów, zatem dwa udane 
starty w kolejnych zawodach 
mogą jej przywrócić 2 miej-
sce w „generalce”. Jednak czy 
groźny upadek z piątkowych 
zawodów nie przeszkodzi Ża-
necie w kolejnym starcie? Na-
stępne zawody mam za tydzień, 
powiem szczerze, że nie powin-
nam tak szybko wracać na tor 
po tym wypadku. Jednak zależy 
mi bardzo na jak najlepszej po-
zycji w klasyfikacji sezonu, dla-
tego zrobię wszystko by móc za 
tydzień wystartować i walczyć 
o zwycięstwa. - podsumowuje 
Żaneta Zacharewicz. Nie moż-
na odmówić charakteru mło-
dej zawodniczce. To, że jest w 
stanie szybko powrócić na po-
zycję w-ce liderki nie powinno 
już nikogo dziwić. Miejmy na-
dzieję, że uda się to już w naj-
bliższych zawodach.

KR   

Paweł Błaszczyk
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DLA PAŃ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"

WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE 
DLA PAŃ z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia 
03 sierpnia 2013 r. organizuje wyjazd na badania mammogra-
ficzne do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne- wynik badania oraz konsulta-

cja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publicz-

ny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godz. 8.30-14.30 tel. 
91 3921356 wew. 122, oraz u Lidii Bogus tel. 505393636. Do-
browolna wpłata na cele statutowe 7 zł. PAMIĘTAJ! O ZDRO-
WIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam prezes Fundacji Lidia Bogus

Zapraszamy Panie rocznik 1963, ponieważ w tym roku 
po raz pierwszy nabyły uprawnienia do bezpłatnych badań 
mammograficznych finansowanych z NFZ

Promień Mosty rozgromił Pomorzanin

Nie wygląda to dobrze...
Rozgrywki ligowe coraz bliżej, jednak w Nowogardzie wygląda jakby piłkarzom nie spieszyło się na boisko... W sobotę (20 lipca) Po-
morzanin na własnym stadionie został zdeklasowany przez Promień Mosty 2:6. Goście w każdym elemencie gry przewyższali zespół z 
wyższej ligi, żadnym usprawiedliwieniem nie może również być absencja kilku podstawowych piłkarzy. 

Pomorzanin Nowogard – Promień Mosty 2:6 (1:2) 
`21 min, `79 min Krzysztof Kieruzel
Skład: Krzysztof Haberski – Konrad Winczewski, Maciej Grzejszczak, Natan Wnuczyński, Paweł Łuczak, Maciej Dobrowolski, Gracjan Wnu-

czyński, Dawid Langner, Krzysztof Kieruzel, Kamil Lewandowski, Max Pokorski, zmiany: Adam Łuczak, Tomasz Łysiak

Miejscowi przystąpili do 
tego meczu w mocno odmie-
nionym składzie. Z Winczew-
skim na środku obrony za-
grał Maciej Grzejszczak. Na 
„szpicy” biegał Max Pokor-
ski, natomiast między słup-
kami stanął Krzysztof Haber-
ski. Pierwsze 10 minut gry nie 
przyniosło żadnej groźnej ak-
cji, Pomorzanin ładnie opero-
wał piłką ale tylko do 30 me-
tra od bramki rywali. Jak się 
gra przeciwko pozycyjnemu 
atakowi Mosty zaprezentowa-
ły w 10 minucie. Przechwyt w 
środku pola, prostopadłe za-
granie w pole karne, napast-
nik gości nie zdołał przejąć 
piłki a miałby przed sobą tyl-
ko bramkarza, ta jednak nie 
opuściła placu gry, dopadł do 
niej kolejny gracz Promienia i 
wywalczył rzut rożny. Po do-
środkowaniu i „główce” ry-
wala - Haberskiego ratuje po-
przeczka. W 16 minucie go-
ście otwierają wynik tego spo-
tkania. Rzut wolny z około 35 
metrów od bramki, idealna 
piłka w pole karne gdzie stał 
kompletnie niepilnowany pił-
karz Promienia. Formalnością 

było dostawienie głowy i skie-
rowanie piłki do bramki. Po 
utracie gola Pomorzanin jak-
by się przebudził. Dokładnie 
5 minut później w końcu go-
spodarze stwarzają groźną ak-
cję, piłkę w polu karnym do-
staje Max Pokorski, uderza 
jednak bramkarz zdołał odbić 
futbolówkę, przed nim tylko 
czekał na to Krzysztof Kieru-
zel który z najbliższej odległo-
ści doprowadza do wyrówna-
nia. Niestety, potem było już 
tylko gorzej... W 31 minucie 

Haberski ładnie broni strzał z 
bliskiej odległości – 1 ostrze-
żenie... W 40 minucie Pro-
mień wykonywał rzut rożny. 
Goście w swoim zespole mają 
napastnika który najwyższego 
z piłkarzy Pomorzanina prze-
wyższał o głowę! Fantastycz-
ne warunki fizyczne to jeszcze 
nie wszystko, trzeba również 
umieć z nich korzystać. Do-
środkowanie – piłka na rosłe-
go napastnika, który strzałem 
głową zmusza Haberskiego 
do najwyższego wysiłku, to 2 

ostrzeżenie i kolejny corner... 
Ponownie dośrodkowanie na 
tego samego zawodnika, który 
zdecydowanie przewyższając 
wszystkich uderza głową nie 
do obrony – do przerwy 1:2 
dla gości. W drugiej części gry 
dwie zmiany, Haberskiego za-
stąpił wychowanek  Pomorza-
nina Adam Łuczak, natomiast 
Pokorskiego Tomasz Łysiak. 
To jednak nic nie zmieniło. W 
51 minucie Promień ośmie-
sza defensywę Pomorzanina 
i strzela 3 gola. Cztery minu-
ty później miejscowych ratuje 
Adam Łuczak. W 58 minucie 
po raz kolejny zawodnicy z re-
gionalnej okręgówki rozmon-
towują obronę Pomorzanina 
i nie dają szans golkiperowi 
na interwencje. To już 4... Od 
tego momentu piłkarzy Po-
morzanina nie było na boisku, 
grał tylko Promień, można je-
dynie wspomnieć, że Adam 
Łuczak jeszcze dwukrotnie ra-
tował zespół przed utratą gola. 
W 70 minucie był jednak bez-
radny, a Mosty gromiły już 
PomorzaninA 1:5. W 79 mi-
nucie ładną akcję skrzydłem 
przeprowadził jedyny jasny 

punkt w tym meczu pośród 
gospodarzy – Krzysztof Kie-
ruzel. Były zawodnik Olimpii 
został sfaulowany przed po-
lem karnym. Do piłki pod-
szedł Kamil Lewandowski, 
który idealnie zagrał na gło-
wę właśnie Kieruzela – to był 
gol, który nic nie zmieniał, jak 
się później okazało, nie ostat-
ni w tym meczu. Zaledwie 3 
minuty później „nieobecny” 
Pomorzanin pozwala wbić so-
bie 6 gola. Oczywiście to tylko 
sparing, zabrakło podstawo-
wych piłkarzy, ale gdyby choć 
częściowo zawodnicy z Nowo-
gardu walczyli tak jak to robił 
Kieruzel, wynik byłby inny.  A 
tak, na trybunach wciąż dało 
się słyszeć gromkie: „Jak tre-
nować nie zaczniecie – to prze-
grywać wciąż będziecie...”. Po 
sobotnim meczu pozostał je-
den pozytyw. Powrócił temat 
transferu Sławomira Pasz-
kowskiego, który występował 
w tym meczu w barwach klu-
bu z Mostów. W środę kolej-
ny sparing, tym razem rywa-
lem będzie IV ligowa Sarmata 
Dobra...

KR    

Trener Tomasz Surma wciąż ma jeszcze trochę czasu na uporządkowanie gry swojego zespołu

Piłkarze i siatkarze w Karsku

Udana spartakiada
W niedzielę 21 lipca w Karsku rozegrane zostały turnieje piłki siatkowej oraz 
piłki nożnej. W sumie na boiskach rywalizowało 6 drużyn.

Turnieje były rozgrywa-
ne równolegle na boisku pił-
karskim oraz siatkarskim. Do 
Karska zawitało sporo kibi-
ców, jednak najważniejsi tego 
dnia byli sportowcy rywalizu-
jący o zwycięstwo. W turnie-
jach udział wzięły następujące 
miejscowości: Szczytniki, Si-
korki, Jenikowo, Kulice, Woj-
cieszyn i oczywiście gospoda-
rze z Karska. Mecze siatkarzy 
sędziowali Grzegorz Tandec-
ki i Jan Tandecki, natomiast 
w role arbitrów zmagań pił-

karskich wcielili się Jerzy Stolf 
i Cezary Łokaj. Gospodarze 
okazali się być aż nadto go-
ścinni, gdyż nie zdołali zwycię-
żyć. Karsk najlepiej zaprezen-
tował się w turnieju piłki noż-
nej, w którym zajął 3 miejsce. 
Na drugim stopniu podium 
stanęli zawodnicy z Kulic, na-
tomiast turniej piłkarski wy-
grała drużyna z Wojcieszyna. 
Zupełnie inaczej podium pre-
zentowało się w turnieju pił-
ki siatkowej. Tu najlepsze były 
Szczytniki, siatkarze tej druży-

ny okazali się lepsi od drugich 
na podium zawodników z Si-
korek, oraz od Kulic, którym 
przypadło 3 miejsce.  Jednak 
każdy doskonale wie, że pod-
czas takich rozgrywek liczy się 
przede wszystkim dobra zaba-
wa, a wynik schodzi na drugi 
plan. Tej z pewnością w Kar-
sku nie zabrakło, dlatego moż-
na zaliczyć tę imprezę do uda-
nych.
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Morfeusz - 91 577 66 85

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych    - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Promocyjne  
zestawy obiadowe 12 zł

23.07 WTOREK
Biały barszcz
Placki po węgiersku, surówka

24.07 ŚRODA
Zupa pieczarkowa
Gołąbki  z młodej kapusty

25.07 CZWARTEK
Zupa jarzynowa
Kotlet Cordon blue z drobiu, 
ziemniaki, surówka

26.07 PIĄTEK
Zupa szczawiowa z jajkiem
Ryba w sosie koperkowym, 
ziemniaki, surówka

Tel. 91 3922 424 
608 053 371   

www.caffepiwnica.pl

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

Sprzedam Mercedes 180C 
Rok prod. 2001, poj. 2.0 benzyna, 

przebieg 290 tys. km, czarny metalik. 

Tel. 505 843 590

Drugi właściciel 
cena 13 500 zł. 

1 . Specjalista ds. Eksportu:
- biegle język niemiecki w piśmie i mowie
- prawo jazdy kat. B
- chęć i motywacja do pracy
- umiejętność pracy pod presją czasu

poszukuje osób na stanowiska:

P.H. ARNO Sp. z o.o. 
producent okien, drzwi PCV i ALU, 

w związku z dynamicznym rozwojem �rmy, 

Zgłoszenia ( CV) zainteresowanych osób prosimy składać 
w siedzibie �rmy przy ul. BohaterówWarszawy 7a 

lub pod adresem mailowym: nowogard.arno@gmail.com

2. Okuwaczy i szklarzy:
- doświadczenie w zawodzie
- umiejętność pracy 
   pod presją czasu
- chęć i motywacja do pracy

Rozwiązanie krzyżówki  dla dorosłych – „,Apetyt na czereśnie”
Tadeusz Czuba, Grażyna Siedlecka, Teresa Januszonek, Pelagia Felksiak, Szczepan Falaciński, Beata Bo-

gatkowska, Justyna Grenda, Nikola Grenda, Roman Kaczmarek, Henryk Rosa, Urszula Kaczmarek, Miro-
sława Rutkowska, Stanisława Pokorska, Andrzej Leszczyński, Teresa Czarnecka, Barbara Bartosik, Halina 
Szwal, Danuta Borowik

Zwycięzcy: Teresa Januszonek, Justyna Grenda, Urszula Kaczmarek
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

„Knaga” kurs żeglarski
W dniach od 8 do 18 sierpnia klub żeglarski „Knaga” organi-

zuje kurs żeglarski dla dzieci i młodzieży. Zebranie informacyj-
ne odbędzie się w dniu 19.07, o godz. 17:00 w siedzibie klubu 
na plaży miejskiej w Nowogardzie.

Kancelaria  
PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077

Czwartki Na Torze – XI seria

Teraz finał cyklu
W czwartek (18 lipca) cykliczne zawody kolarskie 
„Czwartki Na Torze” wkroczyły w decydującą fazę. 
Rozgrywana 11 seria była już ostatnią, w najbliższą 
środę (24 lipca) rozegrany zostanie finał.

W zawodach z cyklu 
„Czwartki Na Torze” niemal 
wszystko już jest jasne. W śro-
dę w finale o podium powal-
czą Hubert Grygowski, Jacek 
Fecak, Piotr Sowiński i Remi-
giusz Komisarek. To wszyst-
ko za sprawą punktów, które 
uzbierali w poprzednich star-
tach. W ostatniej finałowej se-
rii zdobyte punkty zostaną do-
pisane i zawodnik posiadają-
cy ich najwięcej wygra w ca-
łym cyklu. Największe szanse 
na tryumf ma Żak młodszy – 
Hubert Grygowski. W XI se-
rii Hubert wygrał oraz zajął 2 
miejsce, jest liderem klasyfika-
cji z przewagą 33 punktów. Je-
śli dodamy do tego fakt iż w tej 
kategorii sklasyfikowanych jest 
tylko 6 zawodników, to mak-
symalna ilość punktów za dwa 
zwycięstwa nie odbierze już 
Grygowskiemu mistrzostwa w 
kategorii Żak młodszy. Duże 
szansę na medal ma również 
Jacek Fecak który obecnie zaj-
muje w klasyfikacji sezonu 3 
miejsce. Jednak Jacek nie ma 
tak komfortowej sytuacji jak 
jego klubowy kolega, tuż za 
jego plecami sklasyfikowana 
jest Roksana Standowicz, któ-
ra traci jedynie 7 punktów do 
młodego kolarza „Chrabąsz-
czy”. Fecak do drugiego miej-
sca traci tylko 5 punktów, za-
tem wszystko zależy od niego. 
W środę Jacek Fecak może wy-

walczyć srebro, brąz, lub ukoń-
czyć na 4 miejscu...W katego-
rii młodzik najwyżej sklasyfi-
kowany kolarz z Nowogardu 
to Piotr Sowiński. W ostatnim 
starcie zaliczył dwa udane wy-
ścigi zajmując odpowiednio 2 
i 3 miejsce. Nikt spośród Mło-
dzików nie ma już szans na 
dogonienie Szymona Łakome-
go z Ratusza Maszewo. Jednak 
Sowiński wciąż przy dobrych 
startach ma szansę na drugie 
miejsce. Nowogardzianin musi 
jednak uważać na zawodników 
którzy go gonią. Do takich za-
licza się Adam Salamon skla-
syfikowany na 6 miejscu. W 
przypadku Adama same zwy-
cięstwa nie pomogą, aby prze-
sunąć się w klasyfikacji przy-
dadzą się również „wpadki” 
przeciwników. W kategorii Ju-
nior młodszy w czwartek  Re-
migiusz Komisarek stanął na 
podium wygrywając w wyści-
gu na 400 metrów ze startu za-
trzymanego. W pozostałych 
startach było gorzej. W „ge-
neralce” Remigiusz zajmuję 3 
miejsce i wciąż ma matema-
tyczne szansę na przynajmniej 
drugą lokatę. Lider cyklu wy-
daje się już być poza zasięgiem. 
Jednak jak będzie naprawdę 
dowiemy się dopiero w środę, 
gdy „Czwartki Na Torze 2013” 
dobiegną już końca.

KR
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 Sprzedam: 
DAEWOO MATIZ rok 2000  

przegląd do 06.2014. Cena 1800 zł. 
STAR + HDS  Cena 6000 zł
CIąGNIK URSUS 6500 zł  

(brak dokumentów)
tel. 691 383 543

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul.  
Piłsudskiego 2a.  602 350 301

• Sprzedam dom jednorodzin-
ny w Nowogardzie ul.  Jesio-
nowa 3.  604 284 597

• Kupię mieszkanie bezczynszo-
we/ niskoczynszowe, min 3po-
kojowe, 60-80m 791443026

• Do wynajęcia lokal handlowy.  
– 660143840 

• Sprzedam mieszkanie w No-
wogardzie i Dobrej, tel.  91-
3910010, 607607814

• KUPIĘ ZA GOTÓWKĘ OBCIĄ-
ŻONE NIERUCHOMOŚCI tel.  
508 312 261

• Sprzedam mieszkanie 3 po-
kojowe ul: Warszawska.   
Tel;603126064. 

• SPRZEDAM - dom w Olchowie 
stan surowy otwarty , pow.  
240 m2 na działce 1,5 h.  na 
której znajduje się staw 3000 
m2.   Cena do uzgodnienia.  
Tel. 662139837,723025325. 

• SPRZEDAM - Działki budow-
lane o pow.  1800 m2 , i 1400 
m2.  Cena 35/zł. / m2. tel. 
662139837, 723025325. 

• SPRZEDAM lub wynajmę ka-
walerkę 37 m2. Tel. 693869595. 

• SPRZEDAM - mieszkanie 4 po-
koje ul. Poniatowskiego 27/14.  
Tel. 503512170. 

• DOMY NA WSI – GRUNTY, 
GOSPODARSTWA

• SPRZEDAJEMY, KUPUJEMY.  
TEL.  660 206 833

• Sprzedam nowy sklep na uli-
cy Racibora.  tel.  783 570 060, 
695 264 594

• Sprzedam mieszkanie bez-
czynszowe, 2 pokojowe w No-
wogardzie tel.  695 264 594

• Sprzedam kawalerkę 36 m kw.  
i mieszkanie 4-pokojowe 110 
m kw.  608 817 214. 

• SPRZEDAM - bardzo tanio 
działki pod budowę ul: Asny-
ka.  Tel: 513045188.  

• Tanio sprzedam kiosk obity 
blachą doskonały na działkę.  
Tel; 512633610. 

• Wynajmę mieszkanie 2 poko-
jowe w Nowogardzie na ulicy 

Racibora I 4.  tel.  913925552, 
kom.  783 570 056

• Sprzedam działkę budowla-
ną 0,30 ar.  w Nowogardzie.  
693 850 197

• Sprzedam działkę pod lasem 
w Nowogardzie ok.  0,8 ha.  
693 850 197

• BUDYNEK - gospodarczy 
400 m2 sprzedam lub wy-
dzierżawię, Strzelewo.  Tel.  
502853573

• Sprzedam, wynajmę dom 
Nowogard 110 m2 + garaż.  
00 49 172 5669 042

• Sprzedam parter domu 110 
m2.  Podpiwniczony, garaż 
i podwórko.  600  809  312; 
604 903 853

• Sprzedam bar „Haga” 
510 243 843

• Kupię kawalerkę 728 582 293

• Do wynajęcia lokal w cen-
trum miasta, doskonała loka-
lizacja z przeznaczeniem na 
kancelarię, biuro, salon Tel.  
510 170 263

• Okazyjnie sprzedam miesz-
kanie 54,5 m2, dwupokojo-
we bezczynszowe w Słajsinie, 
cena 50 500.  Tel.  507 845 881 

• SPRZEDAM - mieszkanie 3 
pokoje przy ul; Zamkowej z 
garażem murowanym.  Tel. 
607804921. 

• Wynajmę mieszkanie dwupo-
kojowe w Centrum Nowogar-
du.  880 417 707

• Stolarnia do wynajęcia.  
605 336 228

• SPRZEDAM – garaż przy 
ul: Poniatowskiego 24.  Tel. 
602521671. 

• Mieszkanie trzypokojowe 
umeblowane do wynajęcia I p.  
na ul.  Bankowej.  603 895 622; 
607 251 196

• Tanio sprzedam dom w No-
wogardzie o pow.  ponad 200 
m2, Tel.  509 349 774

• WYNAJMĘ - dom w N-dzie , 
salon 4 sypialnie ,kuchnia 2 
łazienki , garaż , ogród 200 
m2.  Cena do uzgodnienia. Tel. 
602474266. 

• SPRZEDAM - działki budowla-
ne.   Karsk. Tel. 510766180. 

• Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe lub zamienię na kawa-
lerkę z dopłatą.  724 696 051

• Do wynajęcia Bar Szuflandia 
170 m2.  609 245 816

• Sprzedam garaż na ul.  15 Lu-

tego naprzeciwko działek.  
608 626 696

• Wynajmę kawalerkę w Szcze-
cinie.  504 819 965

• SPRZEDAM - 3 pokoje do re-
montu , Bema 139 tyś.  Tel. 
696858283. 

• SPRZEDAM - mieszkanie 2 po-
koje , pierwsze piętro ul;Ko-
walska. Tel504118857. 

• WYNAJMĘ - kawalerkę 1050 
,00 zł. Tel. 603881462. 

• Posiadam mieszkanie do 
wynajęcia 2 pokoje 900 zł 
media.  606 857 196

• Sprzedam mieszkanie w 
domku dwurodzinnym (No-
wogard), parter ok.  62 
m2, podpiwniczony, ga-
raż, podwórko, mały ogród.  
695 721 709

 MOTORYZACJA

• Kupię: Stare motory, mo-
torowery, samochody.  Tel.  
501-126-109

• Sprzedam silnik 1,6 Diesel, 
skrzynia biegów do Audi 80.  
Tel;781785751. 

• Sprzedam samochód GOLF 
II, benzyna 5 drzwiowy, szy-
berdach, czerwony.  Tel; 
512633610. 

• SPRZEDAM - Mercedesa C W 
202 Diesel , 1995 r.  prod.  Cena 
3200,00. Tel. 693761187. 

• SPRZEDAM - Opel Astra 1,3 
, Diesel , 2006 r.  prod.  Cena 
17  000,00 / do uzgodnienia / 
Tel. 606919565. 

• Sprzedam 2 opony letnie 185 
65 R15, continental conti 3, 
cena za 2 szt.  80 zł, tel.  605 
522 340

• SPRZEDAM - Simsona S- 51 
/ po kapitalnym remoncie/. 
Cena do uzgodnienia. Tel. 
783176050. 

ROLNICTWO

• Sprzedam zboże i słomę.  
502 853 573

• Sprzedam słomę w snop-
kach cena 2,20 zł/ snopek.  Tel.  
782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL.  783678070

• KOSZENIE MULCZOWANIE 
ŁĄK, BELOWANIE SŁOMY, SIA-
NA. TEL;608013995. 

• SPRZEDAM C - 360. Tel. 
609480049. 

• sprzedam mieszankę 
zbożową.  91 39 18  704; 
781 900 122

• PRASOWANIE - bali.  Tel. 
513941882. 

• SPRZEDAM - prosiaki i kaczki 
do zabicia. Tel. 723428403.  

• Sprzedam czerwoną porzecz-
kę, zbiór własny, cena 1zł/kg.  
91 39 21 739

• Sprzedam 1h ziemi rolnej w 
Dębicach.  502 649 256

• Sprzedam działkę 0,80 ar, ob-
ręb Warnkowo.  609 245 816

• Sprzedam jałówkę 15 m-czną.  
91 39 10 345; 606 625 663

• SPRZEDAM - czarną porzeczkę 
, zbiór własny.  3 zł / 1 kg. Tel. 
607251196, 603895622. 

USŁUGI

• Firma Usługowa „Zielona”.  
Wynajem sal na: konferencje, 
zebrania, szkolenia.  Tel.  91 39 
26 691. 

• MALOWANIE, MONTAŻ PA-
NELI PODŁOGOWYCH I INNE 
DROBNE NAPRAWY WYKO-
NA „ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 22 
783, 784 79 22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul.  
Zielona 3.  91 39 20 714

• Montaż ogrodzeń betono-
wych, farmerskich i innych; 
695 085 470; 91 39 72 575

• AGENCJA REKLAMA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minu-
ty. , bindowanie, wydruki A3-
A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, 
laminowanie A3-A4.  Tylko u 
nas największy wybór okła-
dek.  Nowogard, ul.  700 Lecia 
15 (nad sklepem zielarskim).  
Tel.  605 522 340. 

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), 
dokumentów, CV, listów mo-
tyw.  innych.  Wydruki, Ksero, 
także kolor.  Szybko i Solidnie.  
Studio Reklamy Vizart.  No-
wogard, ul.  700 Lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim).  Tel 605 
522 340.  

• Usługi koparko- ładowarką 
Nowogard.  514172446 

• Nauka j.  niemieckiego i an-
gielskiego.  Szkoła Języków 
Obcych „GERMANIC” Tel.  
607 545 991, www. niemiecki-
nowogard. pl

• Fast – Driver, tanie usłu-
gi transportowe tel.  
721 230 990

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sa-
wicki, ul.  Kazimierza Wielkie-
go 7, tel. 913920737 

• Remonty mieszkań, szpa-
chlowanie, malowanie.  
880 690 659

• Dachy, docieplenia, stro-
podocieplenia, obrób-
ki blacharskie, podbitki.  
609 752 854

• PRANIE - DYWANóW, WY-
KŁADZIN, TAPICERKI ME-
BLOWEJ, SAMOCHODOWEJ, 
/SKóRZANEJ, MATERIA-
ŁOWEJ/.  PRANIE POŚCIE-
LI WEŁNIANEJ /LANOLINĄ/.  
SPRZĄTANIE BIUR, MIESZ-
KAŃ, CZYSZCZENIE FUG.  
TEL.  604373143, 794229083. 

• Dachy podbitki, docieplenia 
oraz remonty mieszkań.  Tel; 
782741664

• Szpachlowanie, malowanie, 
panele, wymiana instalacji.  
Tel.  789146025. 

• TRANSPORT - PRZEPRO-
WADZKI szybko tanio. Tel. 
696138406. 

• TRANSPORT BUS – MAX.  Tel. 
784053493. 

• US ŁUGI REMONTOWO - BU-
DOWLANE , DOCIEPLENIA.  
Tel. 784053493.  

• USŁUGI - remontowe – bu-
dowlane wykonam , daję gwa-
rancję – na wykonaną pracę.  
Tel. 608364330. 

• Remonty wykończenia, cen-
tralne ogrzewanie, tanio solid-
nie 513 211 119

• REMONTY - mieszkań , łazie-
nek.   Tel. 794115153. 

• USŁUGI BHP.   Główny specja-
lista do spraw BHP.   Katarzyna 
Derdak. Tel. 602376970. 

• POGOTOWIE BUDOWLANE.  
506040641. 

• PROGRAMOWANIE KABLÓW-
KI.   Tel. 602698253. 

• TANIO - MONTAŻ MEBLI.  Tel. 
887077557. 

• Remonty dachów, docieple-
nia budynków, 726 169 098, 
669 587 493

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl
TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07
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Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

Poszukujemy  
pracowników 

do pracy na plantacji wierzby 
w Węgorzycach/k.Osiny

 Tel: 601 99 40 30

Sprzedam lub wypożyczę 
suknie ślubne 

(od 200 zł) 
+ dodatki: manekiny i lady

tel. 604 919 210

Informacja PKS    91 392 18 87   lub   91 469 83 15

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski - redaktor prowadzący

Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport,  Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny   
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65, tel./fax 91 392 50 87;  

e-mail: dziennik@domjudy.pl.  Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej.  
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZKŁAD JAZDY BU SóW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E;  14:00E;  
15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWóZ OSóB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL.   607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIóW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD
Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku 
oprócz świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 
1, 3, 5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwart-
ki, soboty oprócz świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; 
R – kurs do Reska

ROZKŁAD JAZDY PKP WAżNY OD 9.VI – 1.IX.2013R.
Odjazdy pociągów w kierunku Kołobrzegu  - Odjazd z Nowogardu  
7.54   -  10.VI – 14.VIII i od 16-31.VIII nie kursuje w niedzielę
8.47   - 29.VI – 1.IX. 2013 codziennie
10.02 -    9.VI – 30.VI kursuje w soboty i niedziele  i od 1.VII -1.IX.2013 
12.33   - codziennie
14.35   - 10-28.VI.2013 kursuje w dni robocze i 29.VI-14.VIII, 16.VIII-1.IX
16.01   - codziennie
18.37   - kursuje codziennie oprócz sobót
21.09  -  9-20.VI.2013, 1.VII-14-VIII, 19-29.VIII od pon.- czwartku
21.49 -   29.VI- 1.IX.2013 kursuje piątki, soboty i niedziele

Odjazd pociągów w kierunku Szczecina - Odjazd z Nowogardu  
5.37   -  10.VI-14.VIII i od 16-30.VIII.2013 od pon. – do piątku
6.33   - 10.VI – 14.VIII i od 16-31.VIII. 2013 od pon. – do soboty
7.55   -  codziennie
10.32   - 10-28.VI w dni robocze, 29.VI-14.VIII i 16-VIII-1IX.2013
12.35   -  9-30.VI.2013 kursuje w soboty i niedziele i 1.VIII-1.IX.2013
15.10   -  kursuje codziennie oprócz sobót
17.33   -  codziennie
18.35   -  codziennie 
21.48   -  codziennie od 29.VI-1.IX.2013

Sprzedam BMW 318, 
automat, 1993 r., 

aktualny przegląd 
i ubezpieczenie, cena 

2300 zł. 
Tel. 602 772 596.

PRACA

• Przyjmę samodzielnego 
pracownika do prac wykoń-
czeniowych.  Tel.  888  603 
612

• Zwrot podatku z pracy, ro-
dzinne, urlopowe, emery-
talne – Niemcy, Holandia, 
Anglia, Irlandia, Dania, Bel-
gia, Austria, Włochy, Nor-
wegia, USA.  Tel.  71 385 20 
18 lub 601 759 797

• Młoda mama zaopieku-
je się Twoim dzieckiem.  
661 196 022

• PILNIE ZATRUDNIĘ 2 OSO-
BY DO PRACY W KWIA-
CIARNI, CV MOżNA SKŁA-
DAĆ  W KWIACIARNI PRZY 
UL.  CMENTARNEJ 1A, 
TEL.  602450881

• Przyjmę do pracy w sklepie 
spożywczo-monopolowym 
601 160 970

• PRZYJMĘ - murarzy ,sto-
larza, dekarza z doświad-
czeniem / rencistę/ Tel. 
601864739. 

• ZAOPIEKUJĘ - się oso-
bą starszą lub chorą.   Tel. 
667925392. 

• ZATRUDNIĘ - nauczyciela 
stażystę na czas określony.  
Przedszkole Nr 1.   Nowo-
gard.  Podania proszę skła-
dać w kopertach w Zespo-
le Szkół Ekonomiczno-Ad-

ministracyjnych Szkół.  ul: 3 
go Maja.   do 19 08 2013 r. 

• PANNA - z referencjami za-
opiekuje się dzieckiem.  Tel. 
782110952. 

INNE

• Kupię: Antyki, różne sta-
rocie.  Tel.  501-126-109

• Sprzedam drewno bukowe 
i dębowe pocięte i porąba-
ne - 603 353 789

• Sprzedam wieżę Diora WS 
442, srebrna, 4 elementy: 
wzmacniacz, tuner prze-
strojony, korektor, deck 
szuflada, stan idealny, uży-
wana sporadycznie, cena 
780 zł do uzgodnienia.  tel.  
605 522 340. 

• 43 / 44 - Sprzeda drewno, 
gałęziówkę i zrębki opało-
we.  Tel 509821040

• PIECE GAZOWE c. o.  wiszą-
ce z Niemiec firmy Vaillant 
wysoka jakość do miesz-
kania, domu, sklepu, re-
stauracji, zakładu fryzj.  tyl-
ko ogrzewanie różne po-
wierzchnie cena od 800zł 
montaż 300zł piece dwu-
funkcyjne cena od 1. 000zł 
montaż 400zł gwarancja 
serwisowa + roczne prze-
glądy kontrolne, naprawy 
oraz elektryczne przepły-
wowe podgrzewacz wody 
użytkowej 18-21kw na prąd 
380V cena od 200zł tel.  691 
686 772

• Transformator spawalni-
czy 380V (buczek); teo-
wnik hutniczy 30x30x6; 
szkło 3mm 60x130; kątow-
nik 40x40 i kątownik 45x45 
sprzedam.  788  685  194; 
600 155 342

• Sprzedam kostkę granito-
wą 4x6 brązową 10 t.  Tel.  
607 690 741 

• SPRZEDAż - podbit-
ki drewnianej.  TANIO.  
Tel:726169098. 

• SPRZEDAM DREWNO OPA-
ŁOWE I KOMINKOWE.  
Tel;667788820. 

• Sprzedam drewno opało-
we, kominkowe mieszane.  
722 050 889

• SPRZEDAM - segment ko-
lor stalowy dł. 3,60 cena 
350,00zł.  Tel. 514830474. 

• Skup zużytych katalizato-
rów.  510 630 383

• Sprzedam CB radio Har-
ry III z anteną, na gwaran-
cji, cena 650 zł, tel.  605 
522 340

• Chcesz przewieźć drewno?   
Załadunek i rozładunek 
pod wskazany adres.  Za-
dzwoń 721230990, TANIO!

• Sprzedam cegłę klinkiero-
wą czerwoną Japek 2500 
szt, styropian 4-12 cm, tel.  
502 385 935

• ZABIORĘ DO BELGII - pasa-
żera w dniu 28 V I I 2013 r.  /
niedziela/.  Tel. 913922750. 

• SKUP PIŁ NIESPRAW-
NYCH, ZATARTYCH STIHL 
HUSQVARNA, CENA 100 
ZŁ, TEL.  721 668 245
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Pożyczka
gotówkowa
dla Ciebie

Specjalna oferta
dla zadłużonych
bez BIK
Od 10 000 złSzczecin,

tel. 91 818 25 36, 730 851 444

Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca

TYGRYSEK

BAWIALNIA
dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

• Nadproża
• Bloczki betonowe
• Płyty JOMB
• Obrzeża
• Kostka brukowa

ceny producenta!!!
Zakład Wyrobów Budowlanych 

STRZELEWO
Na rynku od 1997 r.

Oferujemy szeroki asortyment 
wyrobów budowlanych m.in.:

 DOSTAWA DO KLIENTA
Możliwość tworzenia dedykowanych 
form pod duże zamówienia klienta!
tel/fax:  91 39 102 21 
kom:   604 252 883 

• Beton towarowy
• Płyty chodnikowe
• Słupki ogrodzeniowe
• Cement
• Żwir

Strzelewo 67

Sprzedam nowe, własnościowe,  
2 pokojowe mieszkanie o pow. 58 m2 
w Nowogardzie na ulicy Racibora I 4

KONTAKT:                PIB „PRO-BUD s.c.
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14
tel.: 91 39 25552; 783 570 056    www: probud-nowogard.pl

PHU „DEZAR” - SKLEP ŻELAZNY
ul. 15 Lutego 10  • 72-200 Nowogard • tel. 91 39 21 220

NOWOŚĆ    Ogrodzenia ozdobne

Artykuły przemysłowe:
• Piece • Grzejniki • Bojlery • Armatura • Rury miedziane i ocynk
• Rury PCV • Śruby • Wkręty • Gwoździe •  Farby • Lakiery • Silikony 
• Siatka ogrodzeniowa • Impregnaty
• Elektronarzędzia • Odzież robocza • Nawozy • Nasiona

Brama 3,5 m 
– 530 zł

Brama 4 m 
– 600 zł

Posiadamy w sprzedaży 
również inne wzory ogrodzeń

Furtka 0,9 m
– 200 zł

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECIĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

PIASEK, ŻWIR,   
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM  
DO KLIENTA
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt samochodowy
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Finanse - 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Zawiadamiamy, 
że w Nowogardzie 

rozpoczęła działalność 

Kancelaria 
Radców 

Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca 
Prawny Radosław Górski oraz Radca  
Prawny Paweł Iwan. Kancelaria mieści 
się przy 
Pl. Wolności 9, budynek dawnego 
hotelu „Cisy”, pokój nr 8 (parter). 

Telefony do Kancelarii: 
788-802-101, 694-403-733

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

ZAPRASZAMY
na

specjalistyczne 
badanie wzroku

środy i piątki 

s. 5 s. 14 s. 9, 10

ul. Boh. Warszawy 4b
Nowogard

tel. 532 512 703 

Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe 
leczenie stomatologiczne

Lekarz dentysta

Ewa Rosa

godz. przyjęć 
pn.-pt. 10.00 - 18.00 

ZAKŁAD USŁUG 
INSTALATORSTWA 
ELEKTRYCZNEGO  

 
Z IEL IŃSKI  GRZEGORZ 

TEL: 698-846-647 
 instalacje elektryczne 

domowe, przemysłowe 
 domofony, wideofony 
 alarmy, zabezpieczenia 

budynków 

13

Nasi Przedsiębiorcy:

Nikodem Stasiak
i Łukasz
Żminda

Jest 
zarządzenie 

burmistrza

BIAŁY  PUNKT  GSM

Zapraszamy

E-PAPIEROSY
OLEJKI

AKCESORIA

ul. Bankowa 3e • Nowogard
tel. 91 562 27 15

TECHNIKA FARMACJI 
(po stażu) na 1/2 etatu 

zatrudnię od września. 
Umowa o pracę „Apteka Majowa” 
Nowogard, Tel.  783  744  001
e-mail: biuro@anmedica.pl

Halina Galus • Elżbieta i Helena Wnuk

USŁUGI KSIĘGOWO-PODATKOWE

ul. 3 Maja 14 (budynek Banku Spółdzielczego) tel. 91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

Chcesz odzyskać VAT? Przyjdź!

Pływający obiekt niczym UFO  

„Żniwa” na jeziorze  
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W obiektywie DN

Byłeś świadkiem  
ciekawego zdarzenia, 
wykonałeś oryginalne 

zdjęcia, jesteś 
w posiadaniu 

interesujących 
wiadomości?  Zadzwoń 

lub napisz do nas 
o każdej porze. 

Tel. 513 088 309
e-mail: poligraf@post.pl; 

ul. 700 Lecia 17a nad sklepem
„Słowik”

9,99zł

To nie dymek z papierosa, ale...
Kilka dni temu do redakcji DN zadzwonił pewien mężczyzna zamieszkały przy 
ul. Zamkowej w okolicach ZK. Problem, który zasygnalizował, to uciążliwość 
polegająca na tym, że dym unoszący się z okolicznych działek, wdziera się do 
mieszkań i uprzykrza życie mieszkańcom.

Kiedy zaczynają palić na 
działkach mniej więcej po 22, to 
naprawdę trudno wytrzymać. 
Nie można w ogóle otworzyć 
okna. Smród spalonych odpa-
dów organicznych, a nie rzad-
ko też sztucznych uniemożliwia 
normalne funkcjonowanie. Kil-
kakrotnie zgłaszałem tę spra-
wę na policję, ale bez większe-
go skutku. Udawałem się rów-
nież do gospodarzy działek 
przy. ul. Zamkowej, ale tam też 
bez większego powodzenia. W 
związku z tym postanowiłem w 
końcu zasygnalizować problem 
na łamach lokalnej prasy. Wy-
rażam oburzenie w tej sprawie 
nie tylko w imieniu własnym, 
ale również innych mieszkań-
ców bloków przy ul. Zamkowej, 
którzy również nie zgadzają się, 
aby dym, który przy odpowied-
nim wietrze dociera do miesz-
kań, dalej dawał się we znaki.

A przecież problem tkwi nie 
tylko w nieprzyjemnym za-
pachu dymu, ale również jego 
szkodliwej zawartości chemicz-
nej.  

Faktycznie sygnalizowany 
przez czytelnika problem może 
stanowić bolączkę mieszkań-
ców zwłaszcza w trakcie let-
nich wieczorów. Zgodnie z 
artykułem 136 regulaminu o 
funkcjonowaniu ROD - Do-
puszcza się spalanie pocho-
dzących z działki części roślin 
porażonych przez choroby i 
szkodniki, jeżeli to nie naru-
sza odrębnych przepisów, a w 
szczególności przepisów pra-
wa miejscowego. Spalania nie 
można wykonywać w ciągu 
dnia w okresie od 1 maja do 
30 września.

Jak wynika z regulaminu, 
spalanie części roślin jest do-
zwolone w wymienionym 
okresie po zmierzchu, czy-

li obecnie mniej więcej po 22. 
Niemniej pragniemy zaapelo-
wać do rozpalających ogniska, 

aby mieli również na uwadze 
komfort swoich sąsiadów.

(ps)

Remont alejek. Od pewnego czasu nad jeziorem przy murach obron-
nych trwają pracę mające na celu remont alejek. Prace remontowe są 
kontynuacją tych rozpoczętych w 2011 roku i polegają na wymianie 
nawierzchni alejek bitumicznych na terenach nad jeziorem. 

Roboty drogowe trwające nad jeziorem przy murach, wykonuje firma 
AZBUD z Nowogardu wyłoniona w trybie przetargu nieograniczone-
go na bieżące roboty remontowe i utrzymanie na drogach. Z informa-
cji, jakie uzyskaliśmy z wydziału GKMiOŚ UM w Nowogardzie wynika, 
że remont rozpoczął się już w 2011 roku, a obecne prace są jego kon-
tynuacją. Roboty prowadzone są na dwóch równoległych alejkach przy 
murach obronnych o długości 180 metrów każda. Na alejkach zostanie 
ułożona nowa nawierzchnia z masy bitumicznej (asfalt). Koszt remontu 
dwóch alejek wyniesie 172 116 zł, natomiast prace potrwają do końca 
lipca bieżącego roku. KR

Martwy  kot  leży na trawniku od początku tego tygodnia  na  ulicy 3 
Maja w Nowogardzie i  nie ma kto go  posprzątać. W sprawie martwego  
kota interweniują czytelnicy DN. Widok jest drastyczny  mimo to fak-
tem nie zainteresowały się żadne służby porządkowe w mieście.  Miejsce 
o tyle istotne, gdyż jego szlak prowadzi na ścieżkę rowerową po której 
jeżdżą i chodzą „na kijki”  dorośli i małe dzieci. Ulica 3 Maja „ma szczę-
ście”  do padliny. Wiosną też na tej ulicy przez dwa tygodnie (również w 
długi weekend) przy cieplej aurze  śmierdział sobie w najlepsze inny pa-
dły kot. Służby zareagowały dopiero po kilku interwencjach.

W poprzednim wydaniu DN informowaliśmy o bardzo zaro-
śniętym pasie trawnika, który biegnie w wzdłuż ulicy Boh. War-
szawy na ścieżce rowerowej. Po naszej interwencji trawnik został  
skoszony i doprowadzony do estetycznego stanu.   
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntEr 
laptop

 serwis - komis

naprawiamy, 
sprzedajemy, 

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748 PROMOCJA  LETNIA

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel./fax 91 39 22 329

Kom. 601 150 620

Ogrodzenia,
brukarstwo, 

ogrody, trawniki
www.trawnikizrolki.com.pl

tel. 669 342 893

Usługi opiekuńcze 
dla osób starszych 

i niepełnosprawnych zarówno 
w domu jak i poza domem. 

W ramach usług opiekuńczych
 w mojej asysście możliwość

skorzystania z :
 • samochodu osobowego
• załatwienia spraw mobilnych
• korzystanie z wózka 

inwalidzkiego lub chodzika

„Tutela”   Halina Przybyszewska
ul. Kochanowskiego 7, Nowogard

tel. 880 690 330

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Pływający obiekt niczym UFO  

„Żniwa”  
na jeziorze  
W środę na nowogardzkim jeziorze można było zo-
baczyć pływająca kosiarkę, która podcinała planta-
cję zarostów wodnych. Gmina, która planuje rekul-
tywacjeę za pomocą aeratora o działaniu kosiarki 
nic nie wie.  

W okresie letnim na 
nowogardzkim jeziorze do-
chodzi od czasu do czasu  do  
dość obfitych zakwitów wody, 
co może zniechęcać osoby 
pragnące skorzystać z kąpieli; 
zarówno mieszkańców jak  tu-
rystów, ale nie tylko, bo rów-
nież wędkarze mają tutaj po-
wód do niezadowolenia.  Kon-
takt z wodą bywa wówczas nie 
miły i czasami może nawet do-
prowadzić do lekkich podraż-
nień skóry, nie mówiąc już o 
tym, że cały ekosystem jezio-
ra  nie jest zrównoważony. Jak 
pisaliśmy władze miasta  roz-
strzygnęły już przetarg na re-
kultywację za pomocą  aeratora 
pływającego,  dozującego pre-
paraty mające ostatecznie przy-
wrócić równowagę  ekosyste-
mową.  Informowaliśmy rów-
nież, że metoda ta została uzna-
na za nieskuteczną i skrytyko-
wana przez prof. dr hab. Jacka  
Kubiaka  kierownika  Zakładu 
Hydrochemii i Biologicznych 
Zasobów Wód ZUT. Profesor w 
tej sprawie napisał list do bur-
mistrza, który pozostał bez od-
powiedzi.  Kilka dni temu na 
stronach UM można było prze-
czytać  informację, że jezioro 
ma się doskonale dzięki inten-
sywnym działaniom  urzędu. 

Niestety jak się okazało to nie 
działania urzędu, (aerator ru-
szy dopiero we wrześniu) tylko 
natura okazywała się przez pe-
wien czas łaskawa dla naszego 
akwenu i pewne samochwal-
stwo urzędników skłoniło ją do 
błyskawicznego działania- je-
zioro bowiem zarosło w mig  w 
ostatnich dniach . Gdy na jezio-
rze pojawiła się  w środę łódka 
ze specjalnym sprzętem  koszą-
cym,  widoczne były na środ-
ku, nawet z brzegu, zarosty, 
pomyśleliśmy początkowo, że 
to kolejny pomysł urzędników  
chcących szybko ukryć przed 
społecznością fakt, że nie jest 
dobrze  z zarostami jak pisali, a  
źle jak natura chciała. Okazało 
się, że w urzędzie jednak nic o 
koszeniu zarostów nie wiedzą. 
Prawdopodobnie czyni to zwią-
zek wędkarski – mówi nam je-
den z urzędników -  on bowiem 
na bieżąco zarządza z naszego 
zlecenia wodami jeziora. Tak 
czy siak żniwa na jeziorze  sta-
ły się faktem i koszenia doko-
nano. Czy to jednak przyniesie 
skutek nie wiadomo – wiado-
mo jednak, że koszony trawnik 
tym bardziej intensywnie ro-
śnie. Ale może zarosty na wo-
dzie inną mają logikę wzrostu?    

Red.

Bielida w opałach i na urlopie

Przesypownia  
działa bez pozwoleń 
Przesypownia śmieci w Mokrawicy (powiat kamieński) działa na dziko. Zakład 
nie jest naniesiony na geodezyjne mapy, a pozwolenie na odprowadzanie ście-
ków uzyskał dopiero w maju. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego za-
rzuca jego zarządcom działanie bez pozwoleń. Związkowi Gmin R-XXI grozi 
kara w wysokości 340 tys. zł.

Inwestycja przesypowni w 
Mokrawicy jest częścią Celo-
wego Związku Gmin R-XXI. 
Związek ma za zadanie segre-
gację odpadów, która odby-
wa się w oddanym wiosną za-
kładzie w Słajsinie koło Nowo-
gardu. Trafiają tam śmieci z 27 
gmin – także z całego Powiatu 
Kamieńskiego. Zanim odpa-
dy pojadą do Słajsina lądują w 
Mokrawicy. To tam znajduje się 
stacja przeładunkowa wraz z 
zapleczem do magazynowania 
odpadów oraz placami kompo-
stowania odpadów zielonych. 
W Mokrawicy odbywa się rów-
nież wstępna segregacja. Jak się 
okazuje przesypownia od lute-
go działa bez pozwoleń.

-R-XXI nie złożyło wszyst-
kich dokumentów i dlatego nie 
dostało stosownych pozwoleń. 
Formalności nie uregulowano 
mimo kilkaukrotnych próśb. W 
maju stwierdziliśmy, że przesy-
pownia w całości działa bez po-

zwoleń - potwierdza Józef 
Palusiński, Powiatowy In-
spektor Nadzoru Budow-
lanego.  

Przesypownia w Mo-
krawicy nie jest naniesio-
na na geodezyjne mapy. 

Do maja nie miała rów-
nież zezwoleń na odpro-

wadzanie ścieków. Powiatowy 
Inspektor wszczął postępowa-
nie użytkowania bez spełnie-
nia wymagań. Związek za brak 
pozwoleń obwinia kamień-
skiego starostę.

- CZG R-XXI złożył skargę do 
Rady Powiatu  na bezczynność 
i przewlekłe prowadzenie po-
stępowania przez Starostę Ka-
mieńskiego w przedmiocie wy-
dania decyzji pozwolenia wod-
no-prawnego – ripostuje Jo-
lanta Kamińska – Borak, Dy-
rektor Regionalnego Zakładu 
Gospodarowania Odpadami w 
Słajsinie.  

CZG R-XXI wniósł zaża-
lenie do Wojewódzkiego In-
spektora Nadzoru Budowlane-
go w Szczecinie na ww. posta-
nowienie.

- Związkowi R-XXI grożą po-
tężne kary, liczone w setkach ty-
sięcy złotych. Decyzja zapadnie 
w ciągu najbliższych miesięcy – 
mówi Józef Palusiński. 

Kiedy związek planuje zała-
twić brakujące formalności? 

- Zgodnie z obowiązującymi 
procedurami, bez zbędnej zwło-
ki – informuje dyrektor zakła-
du w Słajsinie. 

Nie wiemy więc, z jakich pie-
niędzy związek zapłaci ewen-
tualne kary. Czy koszta te po-
kryją mieszkańcy gmin?

- Dopóki nie ma ostatecznych 
rozstrzygnięć w sprawie, rozwa-
żanie na temat kar i jej płat-
ności jest bezprzedmiotowe – 
twierdzi Jolanta Borak. 

Inwestycja była realizowa-
na za pieniądze Unii Europej-
skiej. Budowa zakładu wraz z 
przesypowniami kosztowała 
70 mln zł. Przypomnijmy, że 
prezesem CZG RXXI jest poli-
tyk nowogardzkiego SLD An-
toni Bielida. Czy nim pozosta-
nie nadal, zadecyduje Walne 
Zgromadzenia Związku, które 
odbędzie we wrześniu i które  
jak nas informowano, zajmie 
się również  sprawą niedocią-
gnięć i grożących kar w związ-
ku z funkcjonowaniem  prze-
sypowni w Mokrawicy.  Z  A.  
Bielidą nie udało się nam po-
rozmawiać ponieważ przeby-
wa na urlopie.

Marcin Nieradka
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Podziękowanie
„Dobroć to jedyna inwestycja, na której nie sposób stracić.”

Wszystkim mieszkańcom Żabowa i nie tylko, którzy 
bezinteresownie, z ogromnym zaangażowaniem i sercem 

włączyli się w przygotowanie zabawy plenerowej, 
która odbyła się w sobotę 20 lipca w Żabowie, 

składam serdeczne podziękowania.
Wierzę, że wspólne działania przyczynia się 

do jeszcze większej integracji naszej społeczności. 
Dziękuję także wszystkim współbiesiadnikom 

za wspólną zabawę i miło spędzony czas!
Sołtys Żabowa

Małgorzata Stańczyk

Posiedzenie komisji rewizyjnej w sprawie skargi przeciw planowanemu przez 
burmistrza łączeniu klas piątych w SP nr 4 w Nowogardzie.

Połączą klasy? Ciąg dalszy sprawy...
W środę o godz. 8 rano zebrała się komisja rewizyjna, która rozpatrzyła skargę na działalność burmistrza Roberta Czapli. Skarga wpły-
nęła od rodziców dzieci klas V a i V b, uczęszczających do SP nr 4. Po posiedzeniu komisja, głosami dwoma za, jednym przeciw i dwo-
ma wstrzymującymi się, nie stwierdziła nieprawidłowości w działaniach burmistrza. 

Przypomnijmy, że skarga doty-
czy planowanego przez Roberta 
Czaplę połączenia obu klas pią-
tych w SP nr 4 i utworzenia jed-
nej szóstej od przyszłego roku 
szkolnego 2013/2014, co wywo-
łało dezaprobatę rodziców. Z lek-
tury stanowiska komisji rewizyj-
nej wynika, że skarga rodziców 
zawiera błąd formalny w postaci 
braku adresów osób skarżących, 
co jest niezgodne z art. 8 ust. 1 
rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 8 stycznia 2002 roku w 
sprawie organizacji, przyjmowa-
nia i rozpatrywania skarg i wnio-
sków. Komisja postanowiła więc 
rozpatrzyć skargę złożoną w tej 
samej sprawie przez rodziców 
wchodzących w skład Rady Ro-
dziców w SP nr 4. 

Przypomnijmy, że członkowie 
Rady Rodziców uzasadniają swo-
ją skargę m.in. tym, że po połą-
czeniu powstanie klasa zbyt licz-
na. Ponadto, według rodziców, 
połączenie wpłynie negatywnie 
na poziom emocjonalny dzieci; 
twierdzą również, że duża część 
dzieci z tych klas wymaga objęcia 
pomocą psychologiczno-pedago-
giczną, a połączenie klasy spowo-
duje nasilenie tego zjawiska, wy-
woła także zakłócenia w procesie 
dydaktyczno-wychowawczym. 
Rodzice uważają również, że po-
łączenie klas będzie skutkowało 
brakiem efektów we wdrażanym 
aktualnie w szkole Programie po-
prawy efektywności kształcenia, 
natomiast przewidywane dzięki 
reorganizacji oszczędności będą 
iluzoryczne.

W swoim stanowisku Komisja 
rewizyjna odwołując się do usta-
wy o systemie oświaty z dnia 7 
września 1997 roku i rozporzą-
dzeń wykonawczych do usta-
wy stwierdziła, że burmistrz nie 
naruszył prawa, gdyż brak jest 
przepisów określających liczbę 
uczniów w poszczególnych kla-
sach szkół, dla których organem 
prowadzącym jest gmina. Okre-
ślenie liczby uczniów w klasach 
– czytamy w stanowisku – nale-
ży do kompetencji organu prowa-
dzącego w uzgodnieniu z dyrek-
torem szkoły.

W trakcie obrad członko-
wie komisji przedstawili rów-

nież swoje opinie w tej sprawie. 
Na początku wypowiedział się 
radny Wspólnego Nowogardu 
Michał Wiatr, pytając na wstę-
pie o nieobecność burmistrza. - 
Chciałbym wiedzieć, dlaczego nie 
ma dzisiaj na posiedzeniu komi-
sji burmistrza, bo jest to skarga 
przeciwko niemu, warto więc, aby 
również on wypowiedział się w tej 
sprawie. W odpowiedzi usłyszał, 
że - Burmistrz nie ma obowiązku 
uczestniczyć w posiedzeniach ko-
misji rewizyjnej, natomiast to czy 
powinien na niej być, czy nie, to 
już inna kwestia. - wyjaśnił prze-
wodniczący komisji Marcin Wol-
ny (SLD). Kontynuuje M. Wiatr 
(WN) - Absolutnie nie zgadzam 
się z jakimkolwiek łączeniem klas, 
ponieważ uważam, że powinno 
chodzić głównie o dobro dzieci, a 
tutaj dbałości o to dobro nie wi-
dać. Wkrótce uczniowie przystą-
pią do egzaminów gimnazjalnych, 
a jak wiemy poziom tych klas róż-
ni się. Kolejna kwestia jest taka, że 
klasy są dostosowane tylko do 24 
osób, a w tej klasie ma być 27 osób. 
Ograniczy to znacznie możliwości 
nauczycieli i uczniów. 15-osobo-
wa grupa uczniów wymaga opie-
ki jednego nauczyciela, żeby np. 
pójść do kina czy teatru i do tej 
pory było to możliwe, jednak po 
połączeniu klas, dzieci będą ska-
zane na naukę tylko w murach 
szkoły, i nie będą miały możliwo-
ści wyjścia poza jej obszar, chyba 
że znajdzie się drugi nauczyciel. 
Natomiast jeśli w wyniku połą-
czenia zlikwiduje się jeszcze jeden 
etat nauczycielski, to tym bardziej 
ogranicza się jakiekolwiek możli-
wości wyjścia. W szkole nie moż-
na kierować się tylko czynnikiem 
ekonomicznym. Szkoły nie są in-
stytucjami do zarabiania pienię-
dzy, tylko do kształcenia. Nikt nie 
pochylił się nad tym, jak te dzieci 
będą się uczyć. 

Radni reprezentujący w komi-
sji PSL, Rafał Paśko i Paweł Ko-
lanek w zasadzie nie chcieli usto-
sunkowywać się szerzej do spra-
wy bez obecności burmistrza - 
Chciałbym wysłuchać pana bur-
mistrza, bo są dwie strony, rodzice 
piszą skargę i chciałbym wiedzieć, 
dlaczego burmistrz wyszedł z taką 
inicjatywą. Czy w ogóle był to bur-
mistrz, czy dyrektor szkoły, bo tego 
nie wiem z materiałów, które po-

siadamy. - stwierdził R. Paśko. 
– Jestem podobnego zdania, jeśli 
sprawa dotyczy burmistrza, to po-
winien tutaj być – dodał P. Kola-
nek.

W tej kwestii wypowiedział się 
również Jacek Rafiński (SLD) – 
Jeśli chodzi o formalno-prawny 
aspekt decyzji burmistrza, to po-
zostaje on bez zarzutu, natomiast 
warto byłoby poznać przyczy-
nę, dlaczego taka decyzja w ogó-
le została wydana. Czy przeważył 
czynnik ekonomiczny, czy może 
jakiś inny?

Następnie przewodniczący ko-
misji M. Wolny (SLD) przedsta-
wił stanowisko wydziału kontro-
li Kuratorium oświaty, który na 
wniosek burmistrza wydał opi-
nię w rzeczonej sprawie. - W od-
powiedzi na pismo, które zostało 
skierowane do kuratorium oświa-
ty w sprawie skargi rodziców na 
połączenie dwóch klas piątych, 
uprzejmie informuję, że po połą-
czeniu liczba uczniów wyniesie 
27; w pozostałych szkołach miej-
skich występują klasy o tej samej 
ilości i wyższej. Ponadto pragnę 
zaznaczyć, że zgodnie z rozpo-
rządzeniem ministra edukacji na-
rodowej z 30 kwietnia 2013 o or-
ganizacji pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej, uczniom z SP nr 
4, którzy wymagają pomocy pe-
dagogiczno-psychologicznej, orga-
nizuje się odpowiednią formę za-
jęć. W SP nr 4 faktycznie wdro-
żono program poprawy jakości 
kształcenia. Wynik sprawdzianu 
w klasie szóstej w roku 2011/2012 
wyniósł dla tej szkoły 16,5 punk-
tu, do sprawdzianu przystąpiło 24 
uczniów. Natomiast w roku szkol-
nym 2012/2013 wynik szkoły wy-
niósł 16,93; do sprawdzianu po-

deszło wtedy 29 uczniów. Nale-
ży podkreślić, że w obecnym roku 
szkolnym 2012/2013 w SP nr 4 
są dwie klasy 6. Z ogólną liczbą 
uczniów 29. - 6 a 15 osób, 6 b -14. 
W związku z powyższym można 
zaobserwować, że liczba dzieci nie 
ma większego wpływu na wynik 
sprawdzianu w klasie 6. Po doko-
naniu analizy, wynik sprawdzia-
nu w klasie 6 SP nr 4 w obecnym 
roku szkolnym jest najniższym 
wynikiem wśród miejskich szkół 
podstawowych w Nowogardzie, w 
których liczba uczniów w poszcze-
gólnych klasach nie jest dużo wyż-
sza, niż w SP nr 4. Jednocześnie 
w gminie Nowogard realizowa-
ny jest projekt pod nazwą „Szko-
ły nowogardzkiej gminy na edu-
kacyjne wyżyny”, którego głów-
nym celem jest podniesienie wy-
ników ze sprawdzianów klas szó-
stych szkół podstawowych. Projekt 
ten realizowany jest od września 
2012 do czerwca 2015. W związ-
ku z tym jest dodatkowa pomoc, 
która w sposób pozytywny wpły-
wa na proces kształcenia dzieci w 
SP nr 4. Reasumując, decyzja w 

sprawie połączenia klas V a i V b 
w jedną klasę VI w roku 2013/14 
zostaje podtrzymana – tyle, w tej 
sprawie, mówi opinia podpisana 
przez kierownik wydziału kon-
troli kuratorium oświaty Izabelę 
Pawlak.

Na zakończenie obrad Komi-
sji Rewizyjnej odbyło się głoso-
wanie nad stanowiskiem Komisji 
niestwierdzającym nieprawidło-
wości w działaniach burmistrza. 
Za głosowali Marcin Wolny i Ja-
cek Rafiński z SLD, przeciw był 
Michał Wiatr z WN, natomiast 
Rafał Paśko i Paweł Kolanek z 
PSL wstrzymali się od głosu. Sta-
nowisko komisji zostanie przed-
łożone na najbliższej sesji RM, 
która wstępnie planowana jest na 
środę 21 lub 28 sierpnia.

Wszystko wydaje się być jak 
najbardziej Lege artis, zgodne z 
prawem. Niemniej radni podczas 
najbliższej sesji powinni poważ-
nie potraktować skargę rodzi-
ców i pomyśleć o tym, czy aby na 
pewno korzystne będzie łącze-
nie klas, co wprowadzi nieunik-
nione zamieszanie wśród szósto-
klasistów, którzy zamiast skupiać 
się na przygotowaniu do końco-
wego testu, będą musieli włożyć 
dodatkowy wysiłek w koniecz-
ność ułożenia sobie relacji z ró-
wieśnikami w powiększonej kla-
sie. I czy warto szukać za wszelką 
cenę oszczędności akurat w sek-
torze edukacji, w którego inwe-
stowanie jak dobrze wiemy z do-
świadczenia, ostatecznie zawsze 
się opłaca.

Piotr Słomski
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Zmiana nazwy powiatu na powiat goleniowsko- nowogardzki

Wreszcie jest zarządzenie burmistrza
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej burmistrz Nowogardu wydał zarządzenie o trybie przeprowadzenia konsultacji społecznych w spra-
wie zmiany nazwy powiatu na powiat goleniowsko-nowogardzki. Konsultacje potrwają 1 miesiąc i rozpoczną się 1 sierpnia. 

Przypomnijmy
Rada Miejska w Nowogar-

dzie podjęła w maju tego roku 
uchwałę o rozpoczęciu pro-
cedury przygotowania wnio-
sku do ministerstwa admini-
stracji  i cyfryzacji w sprawie 
zmiany nazwy powiatu gole-
niowskiego na powiat nowo-
gardzko-goleniowski. Projekt 
uchwały wpłynął w trybie ini-
cjatywy obywatelskiej i został 
poparty prawie 1300 podpisa-
mi mieszkańców naszej gminy. 
Projekt zmiany nazwy opraco-
wało stowarzyszenie Partner-
stwo i Rozwój, na czele którego 
stoi Paweł Słomski. Stowarzy-
szenie koordynowało też zbiór-
kę podpisów pod obywatelskim 
projektem uchwały. Majową 
uchwałą Rada Miejska powo-
łała również komisję ds. koor-
dynowania procedury przygo-
towania wniosku, ponieważ to 
samorząd Nowogardu od mo-
mentu podjęcia przedmioto-
wej uchwały jest formalnym 
wnioskodawcą odpowiedzial-
nym za przeprowadzenia pro-
cedury przygotowania, skom-
pletowania i złożenia wniosku. 
W ramach tej procedury muszą 
się odbyć najpierw konsultacje 
społeczne na obszarze gminy, 
wnioskodawcy a następnie tak-
że wnioskodawca musi zwró-
cić się o wyrażenie opinii w tej 
sprawie do innych samorządów 
na terenie powiatu w tym do 
samorządu powiatowego. Ko-
misja Rady Miejskiej ds. przy-
gotowania wniosku, zgodnie z 
mandatem Rady, zwróciła się 
w czerwcu tego roku do bur-
mistrza Nowogardu jako upo-
ważnionego organu o wydanie 

zarządzenia w sprawie konsul-
tacji w gminie Nowogard, suge-
rując termin i tryb konsultacji. 
Wydane dopiero 23 lipca zarzą-
dzenie burmistrza jest w prak-
tyce realizacją wniosku komisji 
a właściwie- formalnie elemen-
tem realizacji uchwały Rady 
Miejskiej.

Komisja sugerowała inaczej
Ustalony w zarządzeniu przez 

burmistrza tryb i termin prze-
prowadzenia konsultacji odbie-
ga dość zasadniczo od wniosku 
komisji. Komisja sugerowała, 
aby konsultacje przeprowadzić 
poprzez rozpowszechnienie za-
pytania i zbieranie odpowie-
dzi mieszkańców w taki spo-
sób, aby składali oni swoje de-
klaracje do urny umieszczonej 
w holu UM. Urna byłaby do-
stępna przez cały okres kon-
sultacji, które według komisji 
powinny się zacząć na począt-
ku lipca i trwać do około po-
łowy września. Rozważano też 
ewentualność uzupełnienia po-
przez zbieranie opinii w trakcie 
imprez czy zebrań wiejskich. 
Burmistrz przyjął rozwiąza-
nie znacznie bardziej kosztow-
ne (ankieterzy), formalistycz-
ne (konsultacje to nie wybory 
czy referendum) i w pewnym 
zakresie kłopotliwe dla pyta-
nych (konieczność podawa-
nia zbyt wielu danych i spo-
sób dokumentowania tożsa-
mości). Doświadczenia innych 
wnioskodawców w kraju po-
zwalają stwierdzić, że chcemy 
w myśl zarządzenia burmistrza 
być nieco nadgorliwi co nieko-
niecznie musi dobrze skutko-
wać dla realizacji całego pomy-

słu zmiany. Pozostaje nam wy-
razić nadzieje, że nie o to cho-
dziło...

Trzeba powiedzieć „Tak” 
Niezależnie od powyższych 

kontrowersji, zważywszy na 
istotną dla sytuacji naszej gminy 
i jej mieszkańców zmianę, któ-
ra wiąże się z realizacją projek-
tu, apelujemy także my o wzię-
cie udziału w konsultacjach i 
wsparcie inicjatywy zmiany na-
zwy powiatu. Wielokrotnie pi-
saliśmy na łamach DN o korzy-
ściach wynikających ze zmiany i 
diagnozie dotyczącej aktualnego 
sposobu funkcjonowania powia-
tu (np. inwestycje w ciągu 3 lat 
- 5 mln na Nowogard, a 40 mln 
na Goleniów). Dementowaliśmy 
też pogłoski rozsiewane głów-
nie przez zewnętrznych prze-
ciwników projektu o rzekomych 
kosztach zmiany; są one bo-
wiem w rzeczywistości niewiel-
kie, a zupełnie nieistotne w ska-
li budżetu powiatu. Pokazaliśmy 
też, że nowa konstrukcja powia-
tu pozwoli na osiągnięcie wy-
miernych korzyści w tym finan-
sowych, chociażby w zakresie 
zmniejszenia kosztów utrzymy-
wania majątku nieruchomego. 
Przy okazji konsultacji, będzie-
my ponownie przybliżać i po-
głębiać temat. Dzisiaj jest ważne, 
aby społeczność naszej gminy 
po raz kolejny stanęła na pozio-
mie wyzwania i dała w ten spo-
sób podobnie jak podczas zbie-
rania podpisów, wyraźny sygnał 
i impuls dla lokalnych polityków 
o pełne zaangażowanie w spra-
wie na kolejnych czekających 
nas jeszcze etapach procedury.

Załącznik do zarządzenia 
HARMONOGRAM PRACY ANKIETERÓW

Lp
Termin 
konsultacji

Nazwa miejscowości Godziny pracy 
ankieterów

1 l sierpnia 2013 Nowogard, ulice: Gen. Leopolda Okulickiego, Gen. Władysława Sikorskiego, Jarosława Dąbrowskiego, Marsz. 
Józefa Piłsudskiego, Monte Cassino, Promenada, Romualda Traugutta, Smużyny, Wileńska, Wojska Polskiego 16,00-20,00

2 2 sierpnia 2013
Część miasta Nowogard obejmująca ulice: Bartosza Głowackiego,Jesionowa, Jodłowa, Kosynierów, Macieja 
Rataja, Racławicka, Stefana Grota-Roweckiego, Świerkowa, Tadeusza Kościuszki, Teodora Roosevelta, Wiejska 1 
miejscowość Warnkowo

16,00-20,00

3 5 sierpnia 2013
Część miasta Nowogard obejmująca ulice: Gen
Józefa Bema od nr 26 do nr 34, Leśna

16,00-20,00

4 6 sierpnia 2013
Część miasta Nowogard obejmująca ulice: Armii Krajowej od nr l do 49, Brzozowa, Cypriana Kamila Norwida, 
Dębowa, Gen. Józefa Bema od nr l do · 25B 1 od 35 do końca, Gen. Józefa Wybickiego, Lipowa, Stanisława 
Staszica,

16,00-20,00

5 7 sierpnia 2013 Część miasta Nowogard obejmująca ulice: Armii Krajowej od nr 50 do końca, Pustać, Warszawska nr 13, Zamkowa16,00-20,00

6 8 sierpnia 2013 Część miasta Nowogard obejmująca ulice: Blacharska, Kard. Stefana Wyszyńskiego, Kościelna, Luboszan, plac 
Szarych Szeregów, Stefana Czarnieckiego, Stolarska, Szkolna, Warszawska od nr l do 12 i nr 14 16,00-20,00

7 9 sierpnia 2013
Część miasta Nowogard obejmująca ulice: 5 Marca,
700 lecia od nr l do nr 5 i od nr 20 do końca, Kowalska, Lutyków, Obodrytów, Osiedlowa, plac Wolności, Sądowa

16,00-20,00

Zarządzenie nr 255 /13 
Burmistrza Nowogardu z dnia 23 lipca 2013 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji 
społecznych w przedmiocie zmiany  

nazwy powiatu goleniowskiego  
na powiat goleniowsko-nowogardzki

Na podstawie § 3 i 4 uchwały nr XX/184/12 Rady Miejskiej w No-
wogardzie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy (Dz. Urz. Woj. 
Zachod. poz. 2779)- zarządzam:

§ 1. Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami gminy Nowo-
gard, których celem jest ustalenie liczby głosów popierających, prze-
ciwnych i wstrzymujących się zmianie nazwy powiatu goleniowskiego 
na powiat goleniowsko-nowogardzki.

2. Przedmiotem konsultacji jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: 
czy jesteś za zmianą nazwy powiatu goleniowskiego na powiat gole-
niowsko - nowogardzki?

3. Konsultacje rozpoczną się l sierpnia 2013 roku, a zakończą 30 
sierpnia 2013 roku.

4. Konsultacje mają zasięg ogólno-gminny.
5. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie badań ankieto-

wych przeprowadzonych przez upoważnione do tego celu osoby (an-
kieterów). W zapytaniu ankietowym respondenci po podaniu imie-
nia i nazwiska, wieku, adresu zamieszkania (w celu stwierdzenia, że an-
kietowany jest mieszkańcem gminy Nowogard) oraz okazaniu doku-
mentu tożsamości udzielą odpowiedzi na postawione przez ankietera 
pytanie: czy jesteś za zmianą nazwy powiatu goleniowskiego na po-
wiat goleniowsko -nowogardzki.

Ankieter po udzieleniu odpowiedzi przez respondenta zaznaczy w 
odpowiedniej pozycji tabeli:

l) TAK- jestem za
2) NIE - jestem przeciw zmianie nazwy powiatu
3) WSTRZYMUJĘ SIĘ- nie mam zdania w tej sprawie.
Po udzieleniu odpowiedzi, respondent podpisuje się na ankiecie 

okazanej przez ankietera w celu potwierdzenia udzielonej odpowie-
dzi.

W. przypadku braku kontaktu z ankieterem, każdy zainteresowa-
ny może wyrazić swoje stanowisko udzielając osobiście odpowiedzi w 
trybie jak wyżej:

l) w biurze Rady Miejskiej (pok nr 101, plac Wolności l, I piętro) w 
godzinach funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Nowogardzie (od 
godz. 7,30 do 15,30),

2) w biurze Rady Miejskiej (pok nr 101, plac Wolności l, I piętro) w 
każdy czwartek (w okresie od l sierpnia 2013 do 30 sierpnia 2013) w 
godzinach od 15,30 do 17,00. Szczegółowy harmonogram określający 
termin i miejsce (data i nazwa miejscowości, ulica) pracy ankieterów 
stanowi załącznik do zarządzenia.

Zebrane przez ankieterów dane będą codziennie przekazywane do 
Wydziału Spraw Obywatelskich i Społecznych Urzędu Miejskiego w 
Nowogardzie.

W terminie l tygodnia od daty zakończenia konsultacji, osoba od-
powiedzialna za przeprowadzenie konsultacji dokona zbiorczego 
opracowania wyników konsultacji.

Mieszkańcy zostaną powiadomieni o trybie przeprowadzenia kon-
sultacji poprzez umieszczenie komunikatu:

l) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, w 
Wiadomościach Samorządowych.

O wynikach konsultacji mieszkańcy zostaną powiadomieni poprzez 
umieszczenie komunikatu 

l) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie,
2) w Wiadomościach Samorządowych.
8. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest 

Agnieszka Biegańska-Sawicka
Wyjaśnień w sprawie celu i przedmiotu konsultacji udziela Agniesz-

ka Biegańska-Sawicka
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powiat  
goleniowsko-
nowogardzki
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Informacje Parafialne
Vox    Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:

 Słowa Ewangelii według Świę-
tego Łukasza (Łk 11,1-13) Mo-
dlitwa. Natrętny przyjaciel. Wy-
trwałość w modlitwie

   Gdy Jezus przebywał w jakimś 
miejscu na modlitwie i skończył 
ją, rzekł jeden z uczniów do Nie-
go: Panie, naucz nas się modlić, 
jak i Jan nauczył swoich uczniów. 
A On rzekł do nich: Kiedy się mo-
dlicie, mówcie: Ojcze, niech się 
święci Twoje imię; niech przyj-
dzie Twoje królestwo! Naszego 
chleba powszedniego dawaj nam 
na każdy dzień i przebacz nam 
nasze grzechy, bo i my przebacza-
my każdemu, kto nam zawinił; i 
nie dopuść, byśmy ulegli pokusie. 
Dalej mówił do nich: Ktoś z was, 
mając przyjaciela, pójdzie do nie-
go o północy i powie mu: Przy-
jacielu, użycz mi trzy chleby, bo 
mój przyjaciel przyszedł do mnie 
z drogi, a nie mam, co mu podać. 
Lecz tamten odpowie z wewnątrz: 
Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są 
już zamknięte i moje dzieci leżą 
ze mną w łóżku. Nie mogę wstać 
i dać tobie. Mówię wam: Chociaż-
by nie wstał i nie dał z tego powo-
du, że jest jego przyjacielem, to z 
powodu natręctwa wstanie i da 
mu, ile potrzebuje. Ja wam powia-
dam: Proście, a będzie wam dane; 
szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, 
a otworzą wam. Każdy bowiem, 
kto prosi, otrzymuje; kto szuka, 
znajduje; a kołaczącemu otwo-
rzą. Jeżeli którego z was, ojców, 
syn poprosi o chleb, czy poda mu 
kamień? Albo o rybę, czy zamiast 
ryby poda mu węża? Lub też gdy 
prosi o jajko, czy poda mu skor-
piona? Jeśli więc wy, choć źli je-
steście, umiecie dawać dobre dary 
swoim dzieciom, o ileż bardziej 
Ojciec z nieba da Ducha Świętego 
tym, którzy Go proszą.

Proście, a będzie wam dane
Człowiek potrzebuje modlitwy. 

Oczywiście mamy na myśli 
człowieka wierzącego. A mówiąc o 
tym i odnosząc to do naszej wiary, 
mamy również na myśli Tego, do 
którego te modlitwy zanosimy. 
Potrzebujemy tej jedynej w swoim 
rodzaju rozmowy, bo tak często 
czegoś nam brakuje. Czasem, a 
może nawet często, brakuje spo-
koju i cierpliwości, również ze 
zdrowiem bywa różnie. Równie 
często dobijamy się do Boga, pro-
sząc o jakieś materialne dobro, 
albo chociażby takie, które moż-
na którymś ze zmysłów ogarnąć. 
Wtedy to byłby taki namacal-
ny dowód wysłuchania naszych 
próśb.

Jeżeli tak jest, to bardzo dobrze. 
To znaczy, że nasze życie i nasza 
wiara rozwijają się poprzez ten 
stały kontakt z Bogiem Ojcem. 
A jeżeli jeszcze do tych naszych 
próśb dodamy podziękowania, 
gdy będziemy skruszonym sercem 
przepraszać Go za to, że czasem 
potrafimy Go czymś zmartwić, 
albo gdy „stracimy” trochę czasu 
na uwielbienie Go, na przykład w 
czasie adoracji, to wtedy te nasze 
rozmowy z Nim ubogacą życie. A 
właściwie to poprzez ten kontakt 
otrzymamy Jego łaskę, która ubo-
gaci nasze życie darami, jakich nie 
otrzymamy od kogokolwiek inne-
go. 

   Dobrze również by było, gdy-
byśmy nie zapominali o tym, do 
kogo kierujemy nasze myśli. To 
znaczy,że zdajemy sobie sprawę 
z tego, kto nas wysłuchuje i bie-
rze bardzo poważnie to, o czym 
chcemy Mu powiedzieć. A że jest 
wszechmogący, to może wszystko. 
A że jest bardziej kochający niż 
najlepszy przyjaciel, to na pewno 
poradzi coś na to, o co Go prosi-
my. Cierpliwie wysłucha każdej 
modlitwy, jaka by ona nie była. 
Jak nie będzie właściwa, to pomo-
że nam Duch Święty. Dlatego Je-
zus dał Go nam po tym, jak sam 
wstąpił do swojego Ojca do nieba.

   Jest jeszcze coś, z czego trze-
ba zdać sobie sprawę, myśląc o 
naszym kontakcie z Bogiem. Nasz 
Ojciec jest również wszechwie-
dzący. Ogarnia naszą rzeczywi-
stość w całości. Nie ma dla Nie-
go tego, co było i już nie jest. Nie 
ma również dla Niego tego co bę-

dzie, co dla nas jest niewiadome. 
On to wszystko wie. Dlatego pew-
nie często „uśmiecha się” słucha-
jąc naszych modlitw. Zanim po-
myślimy o intencji On już dawno 
ją zna. Dokładnie wie kiedy i o co 
będziemy Go prosić. A skoro zna 
naszą przyszłość, więc również 
wie, co będzie nam potrzebne, by-
śmy w tym, co nas czeka, odnaleź-
li najwłaściwsze dla nas miejsce. 
Dlatego nie zawsze to, o co Go 
prosimy jest tym, co jest nam naj-
bardziej potrzebne. Może wynik-
nąć i często wynika z tego niepo-
rozumienie, że Bóg jakby nas nie 
wysłuchuje. A przecież jest taki 
kochający i podobno bardzo Mu 
na nas zależy. 

   Jezus nauczył nas modlitwy. 
Sam pokazał na czym prawdzi-
wa modlitwa polega. Często roz-
mawiał ze swoim Ojcem. Myślę, 
że również często prosił Go o po-
moc, chociaż będąc Jego Synem, 
mającym tę samą naturę, czy-
li mogącym wszystko, wcale nie 
musiał tego robić. No tak, ale miał 
również naszą naturę, więc pew-
nie jako człowiek potrzebował 
tych rozmów, bo również potrze-
bował pomocy Ojca. Może war-
to w tym momencie przypomnieć 
sobie modlitwę z Ogrójca. 

   Mimo tego, że Jezus ukazu-
je nam siebie jako doskonałego 
człowieka, jednocześnie zwra-
ca naszą uwagę na potrzebę mo-
dlitwy. Skoro On jej potrzebował, 
to nam ona przyda się dużo bar-
dziej. Potrzebujemy opieki Tego, 
który wie wszystko o naszym ży-
ciu. Mając możliwość korzystania 
z takiej pomocy, która jest prze-
cież na wciągniecie ręki, a może 
na odległość od ziemi do kolan, 
grzechem byłoby z tego nie sko-
rzystać. Przecież ta odległość jest 
znikoma i każdy może ją łatwo 
pokonać. Wystarczy zgiąć kolana. 
A gdyby człowiek z jakichś powo-
dów nie mógł tego zrobić, Bóg Oj-
ciec i tak nie będzie na to zwracał 
uwagi. Jemu naprawdę zależy na 
naszym dobru. On naprawdę chce 
dla nas jak najlepiej. Chce, byśmy 
Go o to prosili, bo nie chce narzu-
cać nam swojej woli. Chce, byśmy 
sami ją odkryli. Bo to jest dla nas 
lepsze. Bo to jest dla nas najlepsze.

Ks. Grzegorz Podlaski

Grand Prix dla Kapeli Rycha

Kolejny sukces 
nowogardzkiej 
kapeli
20-21 lipca 2013 r., w Kamieniu Pomorskim odby-
wał się XVII Festiwal Współczesnej Kultury Ludo-
wej im. Jana Iwaszczyszyna. Na festiwal przybyło 36 
zespołów z województw: Dolnośląskiego, Lubuskie-
go i Zachodniopomorskiego. 

Jak co roku zespoły koncer-
towały na terenie Kamienia 
Pomorskiego i na scenie festi-
walowej. W sobotę, na scenie 
plenerowej odbyły się przesłu-
chania konkursowe. Później 
było wielkie biesiadowanie. W 
drugim dniu festiwalu ulicami 
miasta przeszedł barwny koro-
wód, złożony z zespołów śpie-
waczych, kapel, zespołów pie-
śni i tańca oraz solistów. Roz-
śpiewany i roztańczony „tłum” 
artystów dotarł do sceny festi-
walowej, gdzie nastąpiło ogło-
szenie wyników. Po ogłosze-
niu, że nie nagrodzono żad-
nej kapeli i ogólnej konsterna-
cji zgromadzonych, z głośni-
ków popłynęło zdanie: „Głów-
ną nagrodę, Grand Prix XVII 
Festiwalu Współczesnej Kul-
tury Ludowej im. Jana Iwasz-
czyszyna w Kamieniu Pomor-
skim, jury przyznało jednogło-
śnie zespołowi folklorystycz-

nemu... „KAPELA RYCHA” z 
Nowogardu. Odbył się koncert 
galowy, w którym jako ostat-
nia wystąpiła nasza kapela w 
nieco dłuższym programie. 
Należy podkreślić fakt, że „Ka-
pela Rycha” od początku ist-
nienia, już 14 lat funkcjonu-
je przy Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych im. Stanisława 
Staszica w Nowogardzie. Cały 
ten czas prowadzi ją całkowi-
cie społecznie ten sam czło-
wiek, bez jakiejkolwiek pomo-
cy instruktażowej z zewnątrz. 
Z pewnością ma to wpływ na 
wyniki osiągane przez ten ze-
spół. Są to wyniki warte do-
strzeżenia. W Kamieniu Po-
morskim Kapela Rycha wy-
stąpiła w składzie: Eugeniusz 
Heinrich, Grażyna Kwiecień, 
Marzenna Piotrowicz, Regina 
Mąkowska i Ryszard Zagórski.

Gratulujemy...
Inf. własna

Pielgrzymka
na Jasną Górę
29 lipca Mszą św. o godz. 7.00 w Katedrze Szczeciń-
skiej rozpoczyna

się oficjalnie Szczecińska piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. W 
Nowogardzie pielgrzymka rozpoczyna się 27 lipca o godz. 7.00 
w kościele Wniebowzięcia NMP. Zachęcamy do udziału. Moż-
na również dołączyć do pielgrzymki na dowolnym etapie trasy i 
przejść określoną odległość.
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 okazali wiele serca i życzliwości, 

serdecznie dziękują 
Żona, Syn i Córka z rodziną 

„Tylko wtedy warto żyć, 
gdy inni dostrzegą pustkę po naszej śmierci.”

Wszystkim, którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze 

śp. Stanisława Jawtoszuka

Program Finału w Strzelewie 
(u Helandów) 

Piątek 26 lipca 
godz. 18.00 – Teatr Brama – Goleniów „Uczucie dźwięku”, 
godz. 19.30 – koncert SUTARI 
godz. 21.00 – koncert Kałe Bała 
godz. 22.30 - koncert zespołu „Specyficzni”  
Sobota 27 lipca 
Godz. 20.00 – wiejska zabawa taneczna w Strzelewie 
Dodatkowo zapraszamy
AMERYKAŃSKA INWAZJA

Zapraszają organizatorzy

Strzelewo, finał  w weekend

Festiwal Sztuki – wizytówka miejscowości
Po raz kolejny do Strzelewa zawitała młodzież z kilku europejskich krajów, która przez dwa tygodnie uczestniczy w warsztatach arty-
stycznych, dyskusjach, prezentacjach. Przygotuje też finałowe koncerty i spektakl, który będzie efektem wspólnej pracy. 

KULTURA NA CODZIEŃ

Psy w kąpielisku
We wtorek (23 lipca) na adres mailowy redakcji Dziennika 
Nowogardzkiego, Czytelniczka przysłała list, w którym po-
rusza sprawę bezpańskich psów, które przebywają na plaży 
miejskiej. O tym, że na terenie kąpieliska nie mogą przeby-
wać zwierzęta informują znajdujące się na plaży tabliczki. 
Jednak kto powinien zająć się bezpańskim psem?

Regulamin plaży jasno mówi 
o tym, że nie wolno przyprowa-
dzać psów na teren kąpieliska. 
Niestety, jak słusznie zauważyła 
nasza czytelniczka chcąca zacho-
wać anonimowość – psy na  na-
szej  plaży są na porządku dzien-
nym. 

Przebywam na plaży miejskiej 
codziennie z moją prawie 4 letnią 
córką i za każdym razem martwię 
się o jej bezpieczeństwo. Każdego 
dnia po plaży biegają dwa duże 
psy, które zagrażają bezpieczeń-
stwu dzieci. Byłam świadkiem, 
jak dziewczynka się wystraszyła, 
kiedy jeden z nich biegł wprost na 
nią do wody, dziecko się wywró-
ciło i napiło wody, po czym z pła-
czem pobiegło do rodziców. Całej 
sytuacji przyglądał się ratownik, 
który widocznie stwierdził, że nic 
takiego się nie stało. Bardzo mnie 
irytuje to, że te zwierzęta, pomimo 
że pewnie mają właścicieli biega-
ją po plaży i nawet odganiane nie 
odchodzą. W regulaminie jest za-
kaz wprowadzania zwierząt więc 
dlaczego ratownicy nie reagują? 
Nie wiem czy takie sytuacje zgła-
sza się na policję, czy do innych 
organów, ale proszę, aby ktoś z 
redakcji zajął się tą sprawą, bo 
pewnie nie jeden rodzic jest sfru-
strowany, kiedy obok jego dziecka 
przebiega w wodzie wielki pies - 
wystarczy chwila, aby dziecko się 

przewróciło i zachłysnęło wodą. 
Co jeśli pies będzie miał gorszy 
dzień i zaatakuje kogoś, kto prze-
bywa na plaży? Kto za to będzie 
odpowiadał? - komentuje kobie-
ta w piśmie przysłanym do DN. 

Zgodnie z prośbą naszej Czy-
telniczki udaliśmy się na plażę, 
aby wysłuchać co na ten temat 
mają do powiedzenia ratowni-
cy. - Jeżeli chodzi o regulamin, to 
jasno i wyraźnie jest tam napisa-
ne, że nie wprowadzamy psów na 
teren kąpieliska strzeżonego. Mo-
żemy zrobić jedynie wyjątek, ja-
kim jest osoba niepełnosprawna 
z psem przewodnikiem. Wtedy w 
ramach tego wyjątku ta osoba jest 
odpowiedzialna za posprzątanie 
ewentualnych nieczystości, jakie 
ten piesek zostawi na kąpielisku.- 
mówi Juliusz Pierwieniecki, kie-
rownik kąpieliska z III stopniem 
uprawnień. 

 W przypadku tego zgłoszenia, 
podejrzewam, że chodzi o psy bez-
pańskie. - dopytuje ratownik

Tak dwa duże psy, które pływa-
ły w kąpielisku – potwierdzamy.

Zgadza się. Dwa duże psy bie-
gają tutaj, to są psy bezpańskie, 
zgłaszam tę sprawę opiekunowi 
kąpieliska wielokrotnie; zobowią-
zał się, że ją załatwi. Podejrze-
wam, że to się będzie odbywało 
na zasadzie dotarcia do właści-
cieli tych psów, jeśli one mają wła-

ścicieli, którzy po prostu je luźno 
wypuszczają do miasta. W przy-
padku, gdy są to psy  zupełnie bez-
pańskie podejrzewam, że opiekun 
kąpieliska powinien podjąć takie 
kroki, że zadzwoni do schroniska 
i ktoś przyjedzie je zabrać. - gwa-
rantuje J. Pierwieniecki,

 Pan Juliusz na pytanie  „czy ra-
townicy próbują te psy łapać?” - 
odpowiada z pełną powagą:

 My jesteśmy odpowiedzialni 
za taflę wody, za bezpieczeństwo. 
Proszę sobie wyobrazić sytuację, 
kiedy ratownik gania psa po ką-
pielisku, a w wodzie ktoś tonie... 
Ja jestem odpowiedzialny za ob-
stawianie kąpieliska, pilnowanie 
tego, żeby nikomu nic się nie stało 
w wodzie, a jeżeli widzę bezpań-
skiego psa, zgłaszam to opieku-
nowi plaży, który jest za to dalej 
odpowiedzialny. - kończy ratow-
nik. Obecnym opiekunem plaży 
jest ZBK, z którym skontakto-
waliśmy się w tej sprawie. Spra-
wa bezpańskich psów została 
zgłoszona, a ZBK zapewnia, że 
zajmie się ta kwestią i w najbliż-
szym czasie psy zostaną złapane 
oraz przewiezione do schroniska, 
oczywiście jeśli nie uda się usta-
lić właściciela. Pozostaje wierzyć, 
że tak się stanie, a do takich sytu-
acji nie będzie już dochodzić.

KR

Wiejki Festiwal Sztuki w 
Strzelewie niejedno ma imię. 
W tym roku nastawiony jest 
na pracę i spotkania z mło-
dzieżą. Sam finał, kończący 
warsztaty, to koncerty i spek-
takle. Wszystko w wymiarze 
raczej kameralnym. Zrezygno-
waliśmy z wielkiej sceny mu-
zycznej (pewnie wielu jest za-
wiedzonych) na rzecz koncen-
tracji całej energii płynącej ze 
spotkania skierowanej do kon-
kretnych osób, które w ramach 
projektu u nas goszczą. 

Na pewno warto było zawi-
tać w czwartek do Strzelewa na 
monodram Pera Spildra Bor-
ga, szefa Teatru Stella Pola-
ris z Norwegii na klimatyczny 
spektakl. Rzecz o romantycz-
nym żywocie Zanko zabawnej 
i jednocześnie tragicznej histo-
rii życia na obrzeżach. Opo-
wieść o miłości, życiu, śmierci 
i zdradzie. Ci, którzy byli wie-
dzą, że było warto. 

Dziś w piątek w Strzelewie 
także ciekawie i magicznie. 
Zaczynamy „Uczuciem dźwię-
ku”  Daniela Jacewicza, następ-
nie znakomity koncert „Suta-
ri” (folkowa płyta roku), dalsza 
część wieczoru z dawno nie 
słyszanym u nas zespołem cy-
gańskim „Kałe Bałe”, a zakoń-
czy strzelewskie Artystyczne 
Święto Obfitości nocny kon-
cert zespołu „Specyficzni”. 

Projekt mógł powstać dzię-
ki dofinansowaniu przez Unię 
Europejską ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego oraz bu-
dżetu państwa (Fundusz Ma-
łych Projektów INTERREG 
IV A Euroregionu Pomera-
nia) oraz Fundusz Polsko-Nie-
miecka Współpraca Młodzie-
ży. Przedsięwzięcie wspomaga 

też (po raz kolejny) Futrex Fur 
Food Processing z Goleniowa 
oraz Przedsiębiorstwo usług 
wodnych i sanitarnych w No-
wogardzie. 

Oczywiście opinie o takich 
zdarzeniach jak projekty unij-
ne są różne, jak różnorodni z 
natury rzeczy sami jesteśmy. 
Gdzie dyskutują dwie osoby, 
tam są co najmniej trzy opinie. 
Niektórzy twierdzą, że takie 
działanie to wprost marnowa-
nie publicznego grosza. Pogląd 
ten, w większości, wyrażają 
jednak osoby, dla których sztu-
ka i kultura w zasadzie mogły-
by nie istnieć. Nic wielkiego by 
się dla nich nie stało. Za mało 
miejsca na pisanie o potrzeb-
ności kultury i sztuki, a co za 
tym tradycji i historii. Nie o ar-
tystyczny jednak wątek tu cho-
dzi lecz, jak sądzę, wyjątkowy 
kontekst tego działania z goła 
praktyczny i pragmatyczny. 

Niektórzy spośród ponad 
50 uczestników bywali już w 
Strzelewie, ci którzy są u nas po 
raz pierwszy ze zdziwieniem, 
niedowierzaniem i nieskrywa-
nym podziwem przyglądają 
się temu miejscu i działaniom, 
które wspólnie ze Stowarzysze-
niem Teatru Brama od wielu 
lat organizuje Ośrodek Poszu-
kiwań Twórczych w Strzele-
wie. Uczestnicy projektu, któ-
rzy u nas goszczą to studenci 
wyższych uczelni. Za kilka lat 
sami w swoich środowiskach 
na Ukrainie, Norwegii, Grecji, 
czy Niemczech, będą organi-
zować życie społeczne w swo-
im kraju. Będą animatorami 
kultury, przedsiębiorcami (nie 
wszyscy chodzą do artystycz-
nych szkół), będą urzędnika-
mi, czy też politykami. Zatem 
w dużym stopniu ich kształ-

towanie opinii o nas w swoim 
kraju będzie zależało od tego, 
jak dziś przepracują i przeży-
ją naszą polską rzeczywistość. 
I mam taką skromną nadzie-
ję, że krzywdzący nas Polaków 
pogląd, że jesteśmy krajem 
pełnym nietolerancyjnych nie-
udaczników, fobów, kołtunów 
tudzież antysemitów może się 
w drobnym wymiarze zmienić. 
Zmienić na tyle, aby przynaj-
mniej nie powielać krzywdzą-
cych nas stereotypów. 

red.
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NOWOGARD
ul. Zielona 1

tel. +48 91 392 02 21

Spacerkiem po hotelu
panorama 3D

www.nowogard-hotel.pl

Rosół z makaronem własnego wyrobu
DANIA MIĘSNE DO WYBORU
- karkówka w sosie
- de voille
- kotlet schabowy
- kotlet drobiowy
- pierś drobiowa z grila
- kieszonka schabowa
- roladka drobiowa w sobie

DODATKI
- ziemniaki
- zestaw surówek
- kompot
- ciasto
- kawa lub herbata

CENA CAŁKOWITA ZESTAWU 25 zł
lub zestaw według indywidualnego zamówienia

PROPOZYCJA DAŃ OKOLICZNOŚCIOWYCH

U nas marki najlepszych jakości  producentów rowerów

PROMOCJA !!!

www.bicykl.eu gwarantujemy 
serwis

Nowogard, ul. Młynarska 7
tel. 91 392 67 30

zapraszamy od 9.00 - 17.00

Nowogard, ul. 3 Maja 12
tel. 91 392 70 64

zapraszamy od 10.00 - 18.00

 1399 zł       

950 zł

Kross City 28-7b, rama alu

 1099 zł       

769 zł

Kross Grand ORBE 
rama alu, 28, 26 
3 biegi nexsus

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca
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Nasi Przedsiębiorcy: Nowo-Glas Producent Szyb Zespolonych - Nikodem Stasiak i Łukasz Żminda 

Sukces firmy tkwi w terminie i szkle 
 NOWO- GLAS jest kolejną prezentowaną firmą w ramach z cyklu „ Nasi przedsiębiorcy”.   Działalność firmy datowana jest od 1999 
roku. A jej podstawowym wytworem jest produkcja szyby zespolonej do ram okiennych. Właściciele firmy mają kluczowy wpływ na jej 
podstawowe elementy strategiczne – tworzą konkretną wizję oraz firmową atmosferę, w której nadrzędną częścią jest dbałość o przy-
szłość firmy oraz klimat pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. 

Dziennik Nowogardzki: 
Nim zaczniemy rozmawiać 
o waszej działalności, chciał-
bym zapytać, który z panów 
bardziej zarządza w firmie? 

  Ł.Ż – W naszej firmie każ-
dy ma swój zakres obowiązków. 
Ja zajmuję się całą logistyką. A 
Nikodem sprawami związany-
mi z dystrybucją, cenami i cer-
tyfikacją. Ponadto pracują tu-
taj jeszcze pracownicy fizyczni 
oraz panie w dziale administra-
cji i księgowości. 

N.S Podtrzymuję to co powie-
dział mój wspólnik. Każdy w 
firmie ma swój zakres obowiąz-
ków, który jest mu przypisany, 
jako właściciele firmy dążymy 
do tego, by były one wykonywa-
ne w sposób profesjonalny, wła-
ściwy i przede wszystkim termi-
nowy. Dopełnianie terminów w 
naszej profesji, to jedno z kliku 
bardzo ważnych czynności w 
tej branży, o tym musi pamię-
tać tak pani z działu handlo-
wego czy główna księgowa, jak 
również  pracownik z hali pro-
dukcyjnej. 

Czym panowie kierowa-
li się, wybierając ten rodzaj 
działalności?

N.S Głównie rynkiem chyba 
niczym innym. Wówczas ro-
zeznaliśmy się, tak jak powie-
działem wcześniej, w kwestii 
stolarki otworowej, co dopro-
wadziło do zmiany decyzji na 
zupełnie inną działalność, po-
szliśmy w kierunku produkcji 
szyb. Zmianę decyzji zasugero-
wało nam badanie rynku, reko-
nesans, który dość jasno okre-
ślił, że na terenie naszego wo-
jewództwa istniało i powstało 
wiele firm produkujących okna, 
a nie szyby. 

Zdaje się, że szyba to dość 
skomplikowana struktura, 
więc co to właściwie jest za 
produkt? I co jeszcze innego 
można zrobić z szybą? 

N.S W stolarce otworowej 
jest tak, że szyba jest częścią 
najmniej widoczną, na którą w 
zasadzie nikt nie zwraca uwa-
gi. A jak wiemy, właśnie szyba 
jest bardzo ważną częścią, któ-
ra musi spełniać określone za-
dania. Szyba jest również pro-
duktem, służącym do skupiania 
ciepła. Krótko mówiąc, w obec-
nym budownictwie przed prze-
ziernymi przegrodami budow-
lanymi stawiane są konkretne 
zadania. Dzięki nowoczesnym 
rozwiązaniom, jakie stworzy-
ła współczesna technologia, 
szyba zespolona może chronić 
przed utratą ciepła, zabezpie-

czać przed nadmiernym na-
grzewaniem, czy chronić przed 
hałasem oraz stanowić ochronę 
przed włamaniem. Mam tu na 
myśli szyby antywłamaniowe. 
Szyba kiedyś była tylko barie-
rą ochronną. Dziś jej zastoso-
wanie jest już bardziej złożone 

i bardziej wielozadaniowe, naj-
częściej widoczne jest w archi-
tekturze czy budownictwie. 

Niestety największym man-
kamentem produktu nadal 
pozostaje jego kruchość... 

N.S Niestety, tak jest. Wszy-
scy możemy zauważyć, że pod-
czas produkcji, gdy szyba spad-
nie na twarde podłoże, to już 
jej nie podnosimy, lecz szybko 
ją sprzątamy, gdyż jej odłam-
ki są bardzo ostre, a co za tym 
idzie - niebezpieczne dla czło-
wieka. Czego nie można powie-
dzieć o desce w stolarni. Chcę 
jeszcze dodać, iż nie jest praw-
dą, że szyby często trzeba myć. 
Istotą jest miejsce, w jakich są 
one zamontowane - czyli miej-
sce geologiczne i fizyczne dane-
go obiektu. Muszę jeszcze wspo-

mnieć o jednej ciekawostce – o 
szybie samoczyszczącej. Jej za-
stosowanie polecane przez pro-
ducentów jest głównie do prze-
szkleń i miejsc wystawionych 
na bezpośrednie działanie słoń-
ca oraz deszczu: okna, fasady, 
ogrody, przeszklenia dachów. 

Zasada jej działania jest bar-
dzo prosta, im szyba jest moc-
niej nasłoneczniona, a także 
bardziej wystawiona na dzia-
łanie deszczu czy wody, tym 
efektywniej działa   funkcja sa-
mooczyszczenia. Ale chciał-
bym być dobrze zrozumianym,  
tę szybę dobrze oczyszcza się z 
kurzu czy innych lekkich za-
brudzeń, ale jeżeli   chodzi o te 
mocniejsze zabrudzenia, to nie-
stety,   potrzebna jest interwen-
cja ludzkich rąk. 

Jaki jest dokładny zakres 
działalności firmy?

N.S To dość trudne pytanie, 
bo niestety nie jestem w stanie 
powiedzieć wszystkiego. Dlate-
go ograniczę się do ogólnej wy-
powiedzi; nasza firma produ-
kuje tzw. zespolone szyby, które 

dzielą się na: szyby termoizola-
cyjne, szyby przeciwsłoneczne, 
szyby przeciwsłoneczne, szyby 
bezpieczne, które dzielą się do-
datkowo na antywłamaniowe, 
kuloodporne, a nawet ogniood-
porne, samoczyszczące, reflek-
syjne i ornamenty, czyli - bar-
wione i posiadające elemen-
ty zdobnicze w szkle. Ważnym 
produktem są ściany działowe 
ze szkła, które stosuje się już 
w dużych biurowcach. Ale to 
są tylko niektóre pozycje, jakie 
wymieniłem, o innych jesteśmy 
w stanie rozmawiać tutaj na 
miejscu w firmie przy otworzo-
nych folderach reklamowych. 

Proszę powiedzieć teraz 
kilka słów na temat historii 
firmy. Kiedy to się zaczęło i 
dlaczego? 

Firma powstała w 1999 roku. 
A sama produkcja i pełna dzia-
łalność w październiku 1999 

roku. Nie ukrywam, że był to 
okres bardzo dynamiczny, gdyż 
rdzeń firmy tworzył się od pod-
staw, na które składało się za-
kupienie całego parku maszy-
nowego oraz zbudowanie   in-
frastruktury, co na pewno nie 
było łatwym zadaniem. Ale 
ostatecznie wszystko się udało 
i firma cieszy się powodzeniem 
od wielu lat. Jeśli chodzi o po-
czątki, to powiem, że pierwot-
ne założenie było zupełnie inne, 
a mianowicie skierowane było 
na działalność z zakresu sto-
larki okiennej. Ale w między-
czasie powstało z naszej strony 
rozeznanie rynku, które dopro-
wadziło do tego, że ostatecznie 
odeszliśmy od projektu stolarki 
otworowej, a skupiliśmy się na 
szkle, gdyż nasze analizy jed-
noznacznie sugerowały, że na 
rynku jest bardzo duży niedosyt 
produkcji szkła. Wówczas pro-
dukcja ta była jeszcze niezbyt 
dobrze rozwinięta, a zamawia-
ne przez odbiorców szkło z hur-
tu czy od producentów szkła 
polegało na dość długim ocze-
kiwaniu w „kolejce”, gdyż ilość 
zamówień była wyższa od pro-
dukcji. Ostatecznie uznaliśmy, 
że pomysł ze szkłem jest bar-
dzo dobry i warto wejść w ten 
projekt biznesowy, zapominając 
definitywnie o wcześniejszych 
planach. W tym czasie w tej 
branży była bardzo duża nisza 
rynkowa, którą   mogliśmy do-
brze wypełnić.

Niewątpliwie przy tak du-
żej ofercie muszą znaleźć się 
konsumenci, czyli odbiorcy w 
przypadku waszej działalno-
ści. Proszę powiedzieć jakich 
macie stałych odbiorców?

N.S W głównej mierze są to 
producenci stolarki otworowej, 
ale także są producenci fasad 
- czyli architektonicznych ele-
mentów reprezentacyjnych każ-
dego budynku- jednym słowem 
odbiorcy branży budowlanej, 
ale zdarzają się także odbior-
cy budowli okrętów, ci ostatni 
należą do sporadycznych przy-
padków, gdyż w naszym kra-
ju ostatnio statków czy okrętów 
buduje się bardzo niewiele. Do-
dam też, że w naszej firmie nie 
produkujemy szyb do samocho-
dów. 

To wszystko, co do tej 
pory usłyszałem, jest bar-

Nikodem Stasiak i Łukasz Żminda

W firmie jest bardzo nowoczesny park maszynowy

Pracownik firmy musi bardzo uważać by szyba nie uległa zniszczeniu
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dzo ciekawe, ale mnie rów-
nież interesują pracownicy 
firmy? 

N.S Na obecną chwilę zatrud-
niamy 16 osób na stałe umowy. 
Podstawowym kryterium za-
trudnienia w naszej firmie są 
kwalifikacje, choć niekoniecz-
nie; bardziej zwracamy uwagę 
na sumienność oraz pozbycie się 
złych nawyków nabytych kiedyś 
przez lata. Dlatego na samym 
początku zatrudnienia pokazu-
jemy, co pracownik powinien 
potrafić. Niejednokrotnie więc 
sami angażujemy się w pokazy-
wanie tych czynności i szkolimy 
pracownika przez okres od pół 
do roku. Co do zatrudnionych 
pracowników to chcielibyśmy 
powiedzieć, że w firmie stara-
my się, aby atmosfera była zwy-
czajnie normalna i koleżeńska. 
Nasza firma jest wyposażona w 
bardzo nowoczesny i zautoma-
tyzowany park maszynowy, dla-
tego pracownik powinien bar-
dzo się skupiać przy jego ob-
słudze, jak również przy cięciu 
szkła. W naszej firmie nie ma 
na szczęście dużej rotacji wśród 
pracowników, co tylko może nas 
cieszyć i dawać nadzieję na do-
brą przyszłość tej firmy.

L.Ż, Co do pracowników to 
powiem, że nie mamy do nich 
zastrzeżeń i żywimy do nich 
duże zaufanie. Tak jak powie-
dział Nikodem, z pracowni-
kami staramy się postępować 
wręcz koleżeńsko, nie ma u nas 
sztywnej formy tytułowania 
„panie dyrektorze, prezesie itp.”, 
to nie oznacza, że strony prze-
kraczają swoje kompetencje, 
które obowiązują na linii pra-
cownik - przełożony. Dlatego 
korzystając z okazji, chcieliby-

śmy bardzo serdecznie wszyst-
kim naszym pracownikom po-
dziękować za dotychczasową 
współpracę, która, miejmy na-
dzieję, będzie dalej się tak do-
brze układać, jak dotychczas.  

Jak sobie radzicie zwłaszcza 
obecnie, w czasach trwające-
go kryzysu, który jest odczu-
wany w różnych gałęziach go-
spodarki? 

Ł.Ż To prawda, że w przecią-
gu tych kilku lat odczuwa się 
zjawisko zatrzymania gospo-
darki, spowodowane kryzysem, 
w szczególności w budownic-
twie. Dlatego naszym zadaniem 
jest cały czas utrzymywanie od-
powiedniego poziomu naszych 
usług i dbanie o wszystkie kwe-
stie związane z produkcją szyb. 
Istotną sprawą są również na-
sze kontakty biznesowe, o któ-
re bardzo dbamy. Mamy świa-
domość, że w naszej branży w 
tym roku zostały zlikwidowane 
3 firmy znacznie większe od na-
szej, które w prawdzie nie były 
z województwa zachodniopo-
morskiego, niemniej jednak 
dało nam to wiele do myślenia 
i wyczuliło nas na nasze dal-
sze działania.   Krótko mówiąc, 
z klientami obchodzimy się bar-
dzo profesjonalnie, tak by byli 
zadowoleni i chcieli dalej korzy-
stać z naszych usług. Dzisiejszy 
klient jest bardzo wymagający. 
W tej branży naprawdę trzeba 
być bardzo dyspozycyjnym i re-
alizować wszystkie zlecenia w 
ścisłym terminie wyznaczonym 
przez klienta.

NS. Dodam jeszcze, że klient 
nie może czekać 2, 3, 4 tygodnie 
na zamówioną szybę. Dlatego 
zlecenie staramy się realizować 
bardzo szybko. Naszą dewizą 

jest „bardzo krótki termin reali-
zacji zamówienia”. Bardzo li-
czymy się z czasem klienta. 

Jakość, systemy zarządza-
nia, to dziś priorytety dobrze 
prosperującej i rozpoznawal-
nej na rynku firmy. Wcho-
dząc do waszych pomieszczeń 
zauważyłem, że firma posia-
da certyfikaty. Czego one do-
wodzą? 

N.S To prawda. Posiada-
my takie certyfikaty i jesteśmy 
z nich bardzo dumni. Świad-
czą one o tym, że nasze szyby 
są naprawdę wysokiej jakości i 
są bezpieczne dla użytkownika 
i producenta.   Ale musimy też 
powiedzieć, że w naszej bran-
ży przechodzimy obowiązko-
wo zakładową kontrolę jakości 
produkcji, która w odróżnie-
niu od certyfikatu ISO, który 
jest dobrowolny, nieco przewyż-
sza ISO. Dodam, że zakładową 
kontrolę produkcji musi mieć 
każdy tego typu producent. 

Czy możecie wymienić ja-
kieś ciekawe miejsca, do któ-
rych trafiły wasze szyby? 

N.S. Jest kilka takich miejsc; 

do najważniejszych należą: 
Urząd Morski w Gdyni, Bi-
blioteka we Wrocławiu, Urząd 
Marszałkowski w Szczecinie, 
Uniwersytet Szczeciński, Hos-
so Gryfice, MAN Wrocław, Hy-
undai – Darkat Szczecin, Bank 
Spółdzielczy w Nowogardzie 
czy Hotel Havet w Dźwirzynie.  
Więc jak pan zauważył działa-
my nie tylko lokalnie, ale też na 
terenie województwa, kraju jak 
i zagranicą. 

Współpraca to jeden z bar-
dzo ważnych działań firmy 
oraz ?

N.S Nasza współpraca jest 
bardzo szeroko zakrojona, bo 
kooperujemy głównie z hutami 
szkła, producentami tworzyw 
sztucznych,   mas uszczelniają-
cych i wytwórniami metali szla-
chetnych. Są to firmy i produ-
cenci, którzy mają swoje siedzi-
by na terenie całej Polski i EU. 

Lokalne podatki to pię-
ta achillesowa naszego pana 
burmistrza i radnych. Czy są 
one zbyt duże dla lokalnych 
firm? 

Ł.Ż Nasze stanowisko w tej 

kwestii jest jednomyślne. 
N.S Nie jesteśmy związani 

politycznie z żadną opcją, ale 
mamy swoje zdanie w tema-
cie lokalnych podatków, które 
pozostawimy bez komentarza. 
Cóż, powiemy tak, jak sami 
wybraliśmy, tak mamy. Wkrót-
ce będą kolejne wybory, więc i 
nasz wybór może będzie inny... 
Rada z burmistrzem na czele 
podejmują decyzje, które skut-
kują w różnych działaniach. 
Nasze podatki są odzwiercie-
dleniem tych decyzji. Nato-
miast patrzę na tę kwestię jako 
przedsiębiorca i zastanawiam 
się, co by było najlepsze dla tej 
gminy. Nie wiem czy moje zda-
nie jest tu istotne, ale chciała-
bym powiedzieć, że jako przed-
siębiorca sprawę pewnych inwe-
stycji poprowadziłbym zupeł-
nie inaczej.... np. nie obciążając 
tak budżetu miasta. Jednak nie 
podlega żadnej wątpliwości, że 
np. nasz szpital należy wspie-
rać, bo on jest tu, u nas i należy 
się z tego cieszyć.

Kończąc ten interesujący 
wywiad zapytam jeszcze, czy 
mają panowie swoje hobby? 

N.S Nie mamy na nie zbyt 
wiele czasu, ale w wolnych 
chwilach oddajemy się naszym 
zainteresowaniom. Kolega inte-
resuje się piłką nożną, tenisem 
ziemnym i sportami motoro-
wodnymi, a ja sportami wodny-
mi i motoryzacją 4x4. Kończąc, 
chcielibyśmy podziękować panu 
za poświęcony nam czas i ży-
czyć pracownikom redakcji DN, 
wszystkim nowogardzianom i 
naszym klientom słonecznej po-
gody w okresie wakacyjno-urlo-
powym. 

 rozmawiał: Jarek Bzowy 

Firma NOWO-GLAS znajduje się na ul. Natorowej 12

Klub Kolekcjonera:

Letnia giełda kolekcjonerska
Klub Kolekcjonera, Koło Numizmatyczne 
Nowogard, zaprasza dnia 28 lipca 2013 roku 
(niedziela) na godzinę 15:00 do restauracji 
„ W Starym Kinie” na giełdę kolekcjonerską 
„Osobliwości i rozmaitości”. 

Po raz kolejny, niedzielna giełda odbędzie się w re-
stauracji „W Starym Kinie”, która znajduje się w budyn-
ku NDK. Spotkanie hobbystów i kolekcjonerów trwać 
będzie przy kawce i coli, w zależności od potrzeb kuli-
narnych gości. W programie: skup, wymiana, sprzedaż, 
wycena- znaczków filatelistycznych, banknotów, meda-
li, orderów, monet, literatury. Ponad to: karty telefonicz-
ne, klasery, katalogi, artykuły piwne  oraz inne ekspona-
ty. Będą prowadzone zapisy, które umożliwią wstąpienie 
do koła numizmatycznego oraz klubu kolekcjonera. 

Zapraszamy i czekamy organizatorzy oraz 
personel lokalu!!! 

Wystawa Tadeusza Łukaszewicza w szkole podstawowej w 
Wojtaszycach w czerwcu 2013 roku

Muzyczna szafa grająca w 3K!
(Od godziny 18 do 22) 

Proponujemy możliwość grania Waszej muzyki z materiałów, 
które przyniesiecie. 
Klubokawiarnia jest miejscem stworzonym z myślą o lu-
dziach, możliwość słuchania własnej muzyki przynoszonej 
na płytach audio, jest jednym z dowodów. 
Na miejscu zawsze są rezydenci Klubu, którzy chętnie po-
rwą Was dobrą muzyką do tańca! Beder oraz Hannibal 
Lekter grają soul, funky, disco, reggae, dancehall, ska, rock-
steady, electro, post punk, synth pop, rock alternatywny, 
new romantic i co tylko sobie zażyczycie! 
Piątek, 26 lipca i Sobota, 27 lipca 
DJ Scritch – Muzyką klubową interesował się od kiedy pamię-
ta. Ulubione klimaty to house i electro house, chociaż dla pu-
bliczności jest w stanie zrobić wiele i nie ogranicza się tylko do 
kilku gatunków.  
Śledźcie terminarze na naszym Facebookowym fanpagu`u - 
fb.com/klubokawiarniakulturalna.

 Wszystkich serdecznie zapraszamy !!! Klubokawiarnia Kulturalna
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Refleksje z wakacyjnych wyjazdów

Byłem w mieście Kopernika... 
Wakacje są dla wielu czasem odpoczynku i wakacyjnych wojaży po Polsce i świecie. Jak co roku umożliwiamy 
wakacyjnym podróżnikom podzielenie się wrażeniami z urlopowych wojaży z Czytelnikami DN. Zaczynami 
od naszego własnego urlopowicza, dziennikarza DN Jarka Bzowego, który na chwilę od 14.07. do 17.07.2013 
„ wyskoczył” do Torunia. Oto jego zapiski z podróży..

Urlopowy wyjazd
Po kilku dniach urlopowych 

spędzonych w Nowogardzie za-
cząłem myśleć gdzie by się wy-
brać w inne miejsce, by później 
nie powiedzieć sobie, że urlop 
minął a ja nic z niego nie skorzy-
stałem. Założenia wyboru były 
dość proste, bo odległość od No-
wogardu miała być nie zbyt dale-
ka, a miejsce wystarczająco atrak-
cyjne. Dlatego wybrałem Toruń, 
w którym jeszcze nigdy nie by-
łem, zasugerowałem się też opi-
nią innych, którzy już tam byli. I 
zaczęło się przygotowanie - zbie-
ranie informacji, co można w To-
runiu zobaczyć, a także zwiedzić 
tak, by była to naprawdę atrak-
cja. Następny krok to znalezienie 
zakwaterowania i dojechanie do 
miejsca, którym okazał się hostel 
o bardzo lokalnej nazwie „Przy-
stanek Toruń”. Warunki w sto-
sunku do ceny były bardzo przy-
zwoite, co nieco mnie zdziwiło i 
trochę zaniepokoiło, bo przecież 
tyle słyszy się o ogłoszeniach z 
Internetu. Przestronny pokój, 
czysta pościel oraz łazienka z na-
tryskiem i ręcznikami, jeżeli nie 
miało się własnych, naprawdę 
wystarczyły by poczuć się już do-
brze. W końcu przyszedł dzień 
intensywnego szykowania się do 
podróży i wyjazd z dworca PKS 
w Szczecinie autobusem rejso-
wym. Podróż mijała bez proble-
mów, chociaż pod koniec trasy 
do autokaru „wpadła” kontrola 
i poważna Pani inspektor, której 
zadaniem było sprawdzenie bile-
tów i zapytanie - Gdzie Pan / Pani 
jedzie? Zdziwiłem się pytaniem 
o cel podróży, ale mając na uwa-
dze swoje i innych turystów bez-

pieczeństwo powiedziałem, że je-
stem z Nowogardu i przyjeżdżam 
do Torunia na wypoczynek i wy-
łącznie w celach pokojowych. Jak 
sądzę, pytanie to miało związek 
z rozgrywanym w tym dniu me-
czem ligowym drużyn żużlowych 
między Elaną Toruń i Motorem 
Lublin a ten sport w Toruniu jak 
się zorientowałem od mojego ko-
legi Rafała z działu sportowe-
go cieszy się bardzo dużą popu-
larnością.  I stąd pewnie była ta 
kontrola.  

A skoro świt 
- Kiedy dojechałem już na 

miejsce i się zakwaterowałem, 
rozpocząłem spacer po Toruniu. 
Zwiedzanie podzieliłem na wy-
brane miejsca i zabytki. Pierwsze-
go dnia obszedłem część dworca 
PKS, gdzie kupiłem od razu bi-
let powrotny, a następnie uda-

łem się już w pobliskie ulice. Do-
szedłem do interesujących mnie 
zabytków, które miałem zazna-
czone na mapce. Najpierw rynek 
Nowomiejski i Kościoły, Św. Ka-
tarzyny i Św. Jakuba oraz okolicz-
ne urzekające widokiem kamie-
nice. Następnie, mury obronne 
z ruinami Zamku Krzyżackiego. 
Idąc wzdłuż murów obronnych, 
zobaczyłem Wisłę oraz Bulwar 
Filadelfijski, po którym się prze-
szedłem, podziwiając królową 
polskich rzek. Potem następną 

uliczką doszedłem do kolejnego 
punktu - Rynku i pomnika Miko-
łaja Kopernika, pod którym było 
wielu turystów, którzy tak jak ja 
koniecznie chcieli sobie zrobić 
pamiątkowe zdjęcie.  Następnie 
poszedłem do toruńskich pubów 
i jadłodajni w tym do słynnej cu-
kierni Sowa, która od 1946 roku 
proponuje swoje przepyszne cia-
sta, desery i torciki. Oprócz tego, 
że są smaczne to podane w praw-
dziwej porcelanie ze znakiem fir-
mowym cukierni. W pubach było 
mnóstwo turystów z Polski i in-

nych krajów, czego potwierdze-
niem był słyszalny gwar, na któ-
ry składała się mieszanka róż-
nych języków od niemieckiego 
do japońskiego. Niestety duża 
frekwencja oraz hałas spowodo-
wał, że muszę szukać miejsca bar-
dziej spokojnego dla mojej osoby 
i zdrowia, więc ruszyłem i dłu-
go chodziłem, aż znalazłem mały 
pub na uboczu. Proponowane w 
nim jest różnego rodzaju jedzenie 
i picie, oraz złocisty napój, który 
był w kilkunastu odmianach i ro-

dzajach w tym także ten pocho-
dzący z lokalnych browarów - 
bardzo kusił turystów.  Nie dało 
się ukryć, że był on najczęściej 
kupowany czy to do spożycia na 
miejscu czy na wynos w specjal-
nych butelkach i koszyczkach. 
Mimo upływu czasu Toruń nie 
traci na swojej atrakcyjności. W 
rozmowie z mieszkańcem Toru-
nia, który tak jak ja czekał na au-
tobus dowiedziałem się, że - „Tu-
taj, co roku mamy tłumy turystów, 
którzy koniecznie muszą zobaczyć 
Dom Mikołaja Kopernika, ru-

iny zamku krzyżackiego i Krzywą 
Wieżę, a także spróbować naszych 
toruńskich pierników, które mają 
swoją tradycję i są sprzedawane w 
firmowym sklepie”. Owszem mia-
sto jest, jak pan zauważył, gdzie 
nie gdzie rozkopane, ale to z po-
wodu trwających inwestycji, któ-
re mają na celu przyciągnąć tu-
rystów i spowodować, że będą tu 
wracać w przyszłości”.

Toruń miastem kościołów, 
życzliwych mieszkańców i tury-
stów z różnych stron świata

 Dzień następny zaczął się od 
pobudki oraz śniadania wraz z 
innymi turystami przy szwedz-
kim stole. Stwarzało to okazję do 
wymiany zdań na temat urlopu 
oraz ogólnych spraw, o których 
donosiły media. Po śniadaniu za-
planowałem dalsze zwiedzanie 
pieszo, mimo że czasami moje 
nogi były już bardzo zmęczone 
to nie poddawałem się, bo chcia-
łem zobaczyć jak najwięcej, a do 
dyspozycji jak już wspomniałem, 
miałem mapę i GPS w telefonie, 
gdybym się zgubił. Zobaczyłem 
więc jeszcze kościoły w różnych 
stylach, tzw. okrąglak, czyli wię-
zienie, Pomnik Mikołaja Koper-
nika, planetarium, wodną fon-
tannę z muzyką, a także twier-
dzę Torunia. Jedna z głównych 
atrakcji Krzywa Wieża-, któ-
ra naprawdę jest krzywa i dom 
Mikołaja Kopernika zrobiły na 
mnie niesamowite wrażenie, to-
też wróciłem do Nowogardu pe-
łen energii i optymizmu. Niestety 
nie widziałam całego miasta jed-
nak przygodę, jaką przeżyłem na 
długo zapamiętam i może jeszcze 
kiedyś tam wrócę, by zobaczyć 
tego, czego nie widziałem... 

Tekst i foto: Jarek Bzowy 

W tle pomnik Mikołaja Kopernika

Planetarium Toruńskie

Krzywa wieża w ToruniuDom Mikołaja Kopernika

Nad Wisłą
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Sławomir Paszkowski, foto- www.mksina.com 

Piotr Winogrodzki, foto- www.mksina.com 

Michał Łukasiak, foto- www.mksina.com 

Grad goli i porażka z Sarmatą

Będą wzmocnienia?
Pomorzanin Nowogard w środę (24 lipca) w Dobrej rozgrywał kolejny mecz sparingowy. Tym razem IV ligowa Sarmata była bardziej 
wymagającym rywalem niż Promień Mosty. W nowogardzkim zespole zaprezentowało się kilku nowych zawodników, 
prezes Marcin Skórniewski nie zaprzecza, że zrobi wszystko aby pozyskać tych piłkarzy przed nadchodzącym sezonem.

Sarmata Dobra – Pomorzanin Nowogard 5:4 (5:2)
Gole: Sławomir Paszkowski x2, Kamil Lewandowski, Łukasz Olechnowicz 
Skład: Adam Łuczak – Maciej Dobrowolski, Konrad Winczewski, Michał Soska, Michał Łukasiak – Dominik Wawrzyniak, Piotr Wi-

nogrodzki, Krzysztof Kieruzel, Dawid Langner – Kamil Lewandowski, Sławomir Paszkowski; zmiany: Łukasz Olechnowicz, Mariusz 
Smykowski, Tomasz Łysiak.

  

Podopieczni Tomasza Sur-
my w Dobrej wystąpili w 
mocno odmienionym skła-
dzie. Początek meczu należał 
do gości z Nowogardu. Tym 
razem trener zdecydował się 
na grę dwoma napastnikami, 
obok Kamila Lewandowskie-
go wystąpił Sławomir Pasz-
kowski który obecnie jest pił-
karzem Promienia Mosty. Po-
morzanin starał się już pozy-
skać tego napastnika w ubie-
głym roku, jednak z różnych 
powodów zawodnik posta-
nowił zostać w zespole Pro-
mienia. Dziś temat transferu 
wraca a po meczu z Sarmatą, 
Paszkowski tylko utwierdził 
wszystkich, że jest potrzeb-
ny nowogardzkiej drużynie. 
Przymierzany do LKS-u pił-
karz zdobył dwa gole, pierw-
sze trafienie zaliczył w pierw-
szej części gry. Również przed 
przerwą swoją bramkę strze-
lił Kamil Lewandowski. Go-
spodarze przy stanie 1:2 moc-
no wzięli się do pracy i szyb-
ko udowodnili która druży-

na występuje w IV lidze. W 
efekcie Pomorzanin po do-
brym początku, drugą poło-

wę rozpoczynał przegrywa-
jąc 5:2. Po przerwie na bo-
isku pojawił się m.in. Łukasz 
Olechnowicz który nieco po-
układał grę przyjezdnych. Na 
dogonienie rywali zabrakło 
już czasu, jednak po drugim 
golu Paszkowskiego oraz tra-
fieniu Olechnowicza, goście 
zniwelowali rozmiary poraż-
ki do 5:4. Sławomir Paszkow-
ski nie był jedynym zawodni-
kiem który jest „przymierza-
ny” do nowogardzkiego ze-
społu. Oprócz niego w wyj-
ściowej jedenastce wystąpił 
prawonożny obrońca z Iny 
Goleniów – Michał Łukasiak. 
W linii pomocy udany występ 
zanotował kolejny piłkarz Iny 
Goleniów – Piotr Winogrodz-
ki. W drugiej części gry na 
placu boju pojawił się napast-
nik Radowii Radowo Małe – 
Mariusz Smykowski. Prezes 
Marcin Skórniewski potwier-
dza zainteresowanie tymi pił-
karzami, jednak tonuje emo-
cje gdyż wymieniona czwór-
ka wciąż oficjalnie nie jest pił-

karzami Pomorzanina Nowo-
gard. Przyznaje również, że 
największe szansę na grę w 
przyszłym sezonie w Nowo-
gardzie mają Paszkowski, Łu-
kasiak i Winogrodzki. Poja-
wił się również oficjalny ko-
munikat z jakimi piłkarzami 
Pomorzanin zakończy współ-
pracę. Od przyszłego sezonu 
w kadrze na pewno zabrak-
nie Adama Tomaszewskiego, 
który po udanej rundzie je-
siennej- na wiosnę grał po-
niżej oczekiwań. Kibice któ-

rzy chcieliby na własne oczy 
przekonać się o przydatności 
testowanych w Pomorzaninie 
piłkarzy, będą mięli na to oka-
zje już w najbliższą sobotę (27 
lipca). Wówczas na stadionie 
w Nowogardzie w kolejnym 
sparingu Pomorzanin podej-
mować będzie Dąb Dębice, 
początek spotkania o godz. 
16:00. Zaraz po tym meczu, o 
godz. 18:00 drugi zespół Po-
morzanina zagra swój sparing 
z Vielgovią Szczecin. 

KR
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Zapraszamy 
do Placówki w Nowogardzie
ul. Warszawska 14, tel. 91 391 03 78  pn.-pt. 9:00-17:30, sob. 10.00-13.00

PROWIZJI
0%

 

Sprzedam nowe, 
własnościowe, 

2 pokojowe mieszkanie 
o pow. 58 m2 

w Nowogardzie 
na ulicy Racibora I 4

KONTAKT:
PIB „PRO-BUD s.c.
72-200 Nowogard, 
ul. 3 Maja 14tel.: 

91 39 25552; 783 570 056    
www: probud-nowogard.pl

PHU „DEZAR” - SKLEP ŻELAZNY
ul. 15 Lutego 10  • 72-200 Nowogard • tel. 91 39 21 220

NOWOŚĆ    Ogrodzenia ozdobne

Artykuły przemysłowe:
• Piece • Grzejniki • Bojlery • Armatura • Rury miedziane i ocynk
• Rury PCV • Śruby • Wkręty • Gwoździe •  Farby • Lakiery • Silikony 
• Siatka ogrodzeniowa • Impregnaty
• Elektronarzędzia • Odzież robocza • Nawozy • Nasiona

Brama 3,5 m 
– 530 zł

Brama 4 m 
– 600 zł

Posiadamy w sprzedaży 
również inne wzory ogrodzeń

Furtka 0,9 m
– 200 zł
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PODZIĘKOWANIA  
dla Pani Katarzyny 

Marchewka  
za profesjonalizm i życzliwość 

składają A.S.L.

PODZIĘKOWANIA  
dla pracownic  

i pani kierownik  supermarketu 
„Intermarche” w Nowogardzie 

za zwrócenie mi portfela  
w dniu 23.07.2013 r. 
wdzięczny klient

DLA PAŃ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"

WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE 
DLA PAŃ z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia 
03 sierpnia 2013 r. organizuje wyjazd na badania mammogra-
ficzne do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne- wynik badania oraz konsulta-

cja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publicz-

ny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godz. 8.30-14.30 tel. 
91 3921356 wew. 122, oraz u Lidii Bogus tel. 505393636. Do-
browolna wpłata na cele statutowe 7 zł. PAMIĘTAJ! O ZDRO-
WIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam prezes Fundacji Lidia Bogus

Zapraszamy Panie rocznik 1963, ponieważ w tym roku 
po raz pierwszy nabyły uprawnienia do bezpłatnych badań 
mammograficznych finansowanych z NFZ

Zarząd LZS wraz z Sołtysem i Radą Sołecką 

zapraszają na spartakiadę 
która odbędzie się dnia 

28 lipca br. o godz. 10.00 w Kulicach
Zarząd

Z okazji imienin Kochanej Żonie 

Grażyna 
Salwa 

zdrowia, szczęścia 
i spełnienia marzeń 
składa kochający mąż

Festyn Rodzinny 
w Wyszomierzu

Proboszcz, Rada Parafialna oraz wszyscy mieszkańcy Wyszomierza  
zapraszają na Festyn rodzinny 27 lipca br. o godz. 14.00.

W programie:
- loteria fantowa (każdy los wygrywa) - kiełbaska, piwo
- wiejski kącik    - rodzinne konkursy
- wiele atrakcji dla najmłodszych  - część artystyczna 
- punkt medyczny + konsultacje
- oraz niespodzianka gwiazda Festynu 

Nie może Ciebie zabraknąć !
* całkowity dochód zostanie przeznaczony na kościół
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Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

Dom parterowy w stanie 
surowym zamkniętym, 
pełne uzbrojenie  130 m kw. 

+ garaż 36 m kw.
SPRZEDAM
605 548 164

WARSZTAT SAMOCHODOWY

SZYBY SAMOCHODOWE

PLANDEKINA WYMIAR NA WYMIAR

Profesjonalna naprawa od A do Z

OSOBOWE, CIĘŻAROWE I MASZYNY

Geometria kół, naprawa zawieszenia,komputerowa diagnostyka pojazdu
naprawy blacharskie i lakierniczePrzegląd i naprawa klimatyzacji,

Ul. Nadtorowa 12
tel 91 39 20 131
kom 601860716

Ul. Kilińskiego 26
tel 91 39 25 627
kom 601897368

Sprzedaż, wymiana, naprawa. Wykonujemy usługi na zlecenie ubezpieczalni

Używane i nowe części do wszystkich marek samochodów

Plandeki do samochodów ciężarowych (łódki, firanki),przykrywające
stelaże, przegrody do hal, przyczepy ciągnikowe i samochodowe

UDZIELAMY GWARANCJI
NA WYKONANE USŁUGI

SPRZEDAM - WYKONAM
palety Euro,

przemysłowe i inne
tel. 885 493 471

KUPIĘ 
GOSPODARSTWO 
lub GRUNT ROLNY 
TEL. 664 944 635

Sprzedam lub wypożyczę 
suknie ślubne 

(od 200 zł) 
+ dodatki: manekiny i lady

tel. 604 919 210

  

OFERTA PRACY
Firma AGRO-SKŁAD Szymon Nowakowski

zatrudni osobę na stanowisko

 PRZEDSTAWICIEL  HANDLOWY
WYMAGANIA:
- konieczna znajomość branży rolniczej 
- prawo jazdy kat. b
- samodzielność, odpowiedzialność, zaangażowanie w wykonywaną pracę
- łatwość nawiązywania kontaktów

podania zawierające CV można składać w biurze firmy, 
lub przesłać mailem na adres: biuro@agrosklad.pl

Instytucja  Szkoleniowa  - Agencja Zatrudnienia

Proponujemy wspó³pracê z Absolwentkami szkoleñ zawodowych
zrealizowanych w ramach projektu:

wykonawca projektu   
„Nowe perspektywy 50+”
Program Operacyjny Kapita³ Ludzki

e-pro work&education
70-965 Szczecin
pl. Jana Kiliñskiego 3 pok. 116/117
tel./fax 91 4501 201 w.350, 603 316 622
mail: biuro@e-pro.szczecin.pl

Centrum Animacji Zawodowej w Nowogardzie
ul. Zielona 11

72-200 Nowogard 
tel. 603 676 133

Zostañ Laureatk¹  i Laureatem Akcji Pracodawca Równych Szans

zaprasza do wspó³pracy Pracodawców 
powiatu goleniowskiego i oœciennych

* z modu³em pierwszej pomocy przedmedycznej

- pracownik obs³ugi hotelu i ma³ej gastronomii  
   z  uprawnieniami czeladniczymi w zawodzie
- kucharz ma³ej gastronomii*
- sprzedawca w handlu detalicznym 
   i hurtowym z obs³ug¹ kas fiskalnych* 
- pracownik produkcji i obs³ugi magazynu*  

                       Je¿eli  szukacie 
                                nowych pracowników 
                    nasz poœrednik pracy 
                                                 skontaktuje siê z Pañstwem, 
                                 przedstawi szczegó³owy program szkoleñ, 
                                                 umiejêtnoœci 
                         oraz uprawnieñ jakie zdoby³y 
                                                                        uczestniczki projektu.

Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
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Pielęgnacja ogrodów

Wypożyczalnia 
sprzętu ogrodniczego

(glebogryzarki, weltykulatory...)

tel. 511 091 922
www.ogrody-wiki.pl

Profesjonalne zarządzanie 
nieruchomościami 

wspólnot mieszkaniowych 
i osób prywatnych 
Nr licencji 21569

Kontakt:  Eliza Kałmuk

tel. 602 296 684
NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam mały dom 57 
m2 ul. Piłsudskiego 2a. 
602 350 301

• Sprzedam dom jednorodzin-
ny w Nowogardzie ul. Jesio-
nowa 3. 604 284 597

• Kupię mieszkanie bezczyn-
szowe/ niskoczynszowe, 
min 3pokojowe, 60-80m 
791443026

• Do wynajęcia lokal handlo-
wy. – 660143840 

• Sprzedam mieszkanie w No-
wogardzie i Dobrej, tel. 91-
3910010, 607607814

• KUPIĘ ZA GOTÓWKĘ OBCIĄ-
ŻONE NIERUCHOMOŚCI tel. 
508 312 261

• Sprzedam   mieszkanie    3  
pokojowe  ul:  Warszawska . 
Tel;603126064.

• SPRZEDAM  - dom  w  Ol-
chowie  stan surowy  otwar-
ty , pow.  240  m2 na  dział-
ce  1,5 h. na  której  znaj-
duje  się  staw  3000 m2 
. Cena  do  uzgodnienia 
.Tel.662139837,723025325.

• SPRZEDAM  -  Działki  bu-
dowlane  o pow. 1800  m2 , i  
1400 m2. Cena  35/zł./ m2.tel. 
662139837, 723025325.

• SPRZEDAM  lub  wy-
najmę  kawalerkę  37  
m2.Tel.693869595.

• SPRZEDAM  - mieszkanie  4 
pokoje  ul.Poniatowskiego  
27/14. Tel.503512170.

• DOMY NA WSI – GRUNTY, 
GOSPODARSTWA

• SPRZEDAJEMY, KUPUJEMY. 
TEL. 660 206 833

• Sprzedam nowy sklep na uli-
cy Racibora. tel. 783 570 060, 
695 264 594

• Sprzedam mieszkanie bez-
czynszowe, 2 pokojowe 
w Nowogardzie tel. 695 
264 594

• Sprzedam kawalerkę 36 m 
kw. i mieszkanie 4-pokojowe 
110 m kw. 608 817 214.

• SPRZEDAM - bardzo tanio 
działki pod budowę ul: Asny-
ka. Tel: 513045188. 

• Wynajmę mieszkanie 2 poko-
jowe w Nowogardzie na ulicy 
Racibora I 4. tel. 913925552, 
kom. 783 570 056

• Sprzedam działkę budowla-

ną 0,30 ar. w Nowogardzie. 
693 850 197

• Sprzedam działkę pod lasem 
w Nowogardzie ok. 0,8 ha. 
693 850 197

• BUDYNEK - gospodarczy 
400 m2 sprzedam lub wy-
dzierżawię, Strzelewo. Tel. 
502853573

• Sprzedam parter domu 110 
m2. Podpiwniczony, garaż 
i podwórko. 600  809  312; 
604 903 853

• Sprzedam bar „Haga” 
510 243 843

• Kupię kawalerkę 728 582 293

• Do wynajęcia lokal w cen-
trum miasta, doskonała loka-
lizacja z przeznaczeniem na 
kancelarię, biuro, salon Tel. 
510 170 263

• Okazyjnie sprzedam miesz-
kanie 54,5 m2, dwupokojo-
we bezczynszowe w Słajsinie, 
cena 50 500. Tel. 507 845 881 

• SPRZEDAM  -  mieszkanie  3  
pokoje  przy  ul; Zamkowej  
z  garażem  murowanym 
.Tel.607804921.

• Stolarnia do wynajęcia. 
605 336 228

• SPRZEDAM – garaż  przy 
ul: Poniatowskiego  24. 
Tel.602521671.

• Mieszkanie trzypokojowe 
umeblowane do wyna-
jęcia I p. na ul. Bankowej.  
603 895 622; 607 251 196

• Tanio sprzedam dom w No-
wogardzie o pow. ponad 200 
m2, Tel. 509 349 774

• WYNAJMĘ  -  dom  w  N-dzie  
, salon  4 sypialnie ,kuchnia  2 
łazienki , garaż , ogród  200 
m2. Cena  do  uzgodnienia.
Tel.602474266.

• Sprzedam mieszkanie dwu-
pokojowe lub zamienię 
na kawalerkę z dopłatą. 
724 696 051

• Do wynajęcia Bar Szuflandia 
170 m2. 609 245 816

• Sprzedam garaż na ul. 15 
Lutego naprzeciwko działek. 
608 626 696

• Wynajmę kawalerkę w Szcze-
cinie. 504 819 965

• SPRZEDAM   -  mieszkanie   
2  pokoje  , pierwsze   piętro  
ul;Kowalska.Tel504118857.

• WYNAJMĘ -  kawalerkę   1050 
,00 zł.Tel.603881462.

• Sprzedam garaż ul. Jana 
Pawła II cena 23 tys. zł, do ne-
gocjacji Tel. 607 083 893

• Dwupokojowe 46 m2, II p. 15 
lutego, tanio Tel. 501 307 666

• Sprzedam 55 m2 2 pokoje ul. 

Poniatowskiego 133 tys. zł. 
Tel. 691 063 454

• Sprzedam ziemię rolną Tel. 
889 133 882

• Atrakcyjną działkę pod za-
budowę ok. 2000 m2, bli-
sko Nowogardu sprzedam. 
502 103 432

• Sprzedam dom 200 m2 – 
Gryfice Tel. 694 512 616

• Wynajmę dwa pokoje 
793 908 098

• ZAMIENIĘ  -  mieszkanie 3  
pokoje  w  Bydgoszczy  os. 
Błonie z dopłatą na 2  pokoje 
z balkonem w  Nowogardzie , 
parter lub I p. Tel.516748851.

• SPRZEDAM  - 4  działki  bu-
dowlane  w Karsku  , bli-
sko  jeziora /  13- 15 ar/ 
.Tel.691937120.

• Sprzedam – własnościowe 
2 pokojowe  mieszkanie na 
parterze w Nowogardzie do 
remontu w bloku 6 rodzin-
nym - 44,5 m2 +miejsce na 
garaż  na podwórku, piw-
nica, strych, pomieszczenie 
gospodarcze, ogródek  przed 
domem. Cena do negocjacji. 
Tel.515285621.

• SPRZEDAM  -  3 pokoje  bez-
czynszowe  do  remontu  , 
Bema Tel.696858283.

• DO  WYNAJĘCIA  -  miesz-
kanie  2 – pokojowe 
.Tel.607740097.

• Sprzedam mieszkanie w 
domku dwurodzinnym 
(Nowogard), parter ok. 62 
m2, podpiwniczony, garaż, 
podwórko, mały ogród. 
695 721 709

 MOTORYZACJA

• Kupię: Stare motory, mo-
torowery, samochody. Tel. 
501-126-109

• Sprzedam silnik 1,6 Diesel, 
skrzynia biegów do Audi 80. 
Tel;781785751.

• Sprzedam samochód GOLF 
II, benzyna 5 drzwiowy, 
szyberdach, czerwony. Tel; 
512633610.

• SPRZEDAM   -  Mercede-
sa  C  W  202  Diesel  , 1995 
r. prod. Cena   3200,00.
Tel.693761187.

• SPRZEDAM  - Opel  Astra  1,3  
, Diesel , 2006  r. prod. Cena   
17 000,00  /  do  uzgodnienia 
/ Tel.606919565.

• Sprzedam 2 opony letnie 
185 65 R15, continental conti 
3, cena za 2 szt. 80 zł, tel. 605 
522 340

• SPRZEDAM -  Simsona   S- 51 
/ po  kapitalnym  remon-
cie/.Cena  do  uzgodnienia.
Tel.783176050.

ROLNICTWO

• Sprzedam zboże i słomę. 
502 853 573

• Sprzedam słomę w snop-
kach cena 2,20 zł/ snopek. 
Tel. 782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL. 783678070

• KOSZENIE MULCZOWANIE 
ŁĄK, BELOWANIE SŁOMY, 
SIANA.TEL;608013995.

• SPRZEDAM C - 360.
Tel.609480049.

• sprzedam mieszankę 
zbożową. 91 39 18  704; 
781 900 122

• PRASOWANIE  -  bali 
.Tel.513941882.

• Sprzedam czerwoną po-
rzeczkę, zbiór własny, cena 
1zł/kg. 91 39 21 739

• Sprzedam 1h ziemi rolnej w 
Dębicach. 502 649 256

• Sprzedam działkę 0,80 ar, ob-
ręb Warnkowo. 609 245 816

• Sprzedam jałówkę 15 m-
-czną. 91 39 10  345; 
606 625 663

• SPRZEDAM  -  czarną  po-
rzeczkę ,  zbiór  własny. 3 
zł / 1 kg.Tel.607251196,  
603895622.

• SPRZEDAM  -  prosięta  i  war-
chlaki . Tel.515406298.

• SPRZEDAM MŁDE NIOSKI 
I ZIELONÓŻKI KUROPA-
TWIANE. 91 39 20 307

USŁUGI

• Firma Usługowa „Zielona”. 
Wynajem sal na: konferen-
cje, zebrania, szkolenia. Tel. 
91 39 26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PA-

NELI PODŁOGOWYCH I INNE 
DROBNE NAPRAWY WYKO-
NA „ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 
22 783, 784 79 22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. 
Zielona 3. 91 39 20 714

• Montaż ogrodzeń betono-
wych, farmerskich i innych; 
695 085 470; 91 39 72 575

• AGENCJA REKLAMWA VI-
ZART - oprawianie prac - w 2 
minuty., bindowanie, wydru-
ki A3-A4 kolor, ksero A3-A4 
- kolor, laminowanie A3-A4. 
Tylko u nas największy wy-
bór okładek. Nowogard, ul. 
700 Lecia 15 (nad sklepem 
zielarskim). Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magi-
sterskich, licencjackich, in-
nych), dokumentów, CV, li-
stów motyw. innych. Wydru-
ki, Ksero, także kolor. Szybko 
i Solidnie. Studio Reklamy Vi-
zart. Nowogard, ul. 700 Lecia 
15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel 605 522 340. 

• Usługi koparko- ładowar-
ką Nowogard. 514172446 

• Nauka j. niemieckiego i an-
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MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Nowość

energooszczędny pro�l

6 komorowy

z 3 uszczelkami

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

Poszukujemy  
pracowników 

do pracy na plantacji wierzby 
w Węgorzycach/k.Osiny

 Tel: 601 99 40 30

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Opiekunki Niemcy - praca od zaraz 
okolice Hamburg, Bremen, Bielefeld, 

kontakt Szczecin:

tel. 666 096 761, 666 096 774

PIASEK, ŻWIR,  
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 
 ŻWIROWNIA  

DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 872 700 

Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

sprzedam Bmw 318, 
automat, 1993 r., 

aktualny przegląd 
i ubezpieczenie, cena 

2300 zł. 
tel. 602 772 596.

TYGRYSEK

BAWIALNIA
dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

Sprzedam drewno 
kominkowe i opałowe

Transport
tel. 691 466 441

Firma Irontech Sp. z o.o.
poszukuje osoby chętnej do 
podjęcia pracy w charakterze

PRACOWNIK 
MAGAZYNU
Miejsce pracy: Nowogard

Wymagania: 
- uprawnienia do obsługi 
wózków widłowych – 
warunek konieczny,
- doświadczenie w pracy w 
magazynie.
Osoby zainteresowanie pro-
simy o kontakt pod nume-
rem telefonu 668  128 651  
w godzinach od 9:00 – 14:00. 

gielskiego. Szkoła Języków 
Obcych „GERMANIC” Tel. 
607  545  991, www.niemiec-
kinowogard.pl

• Fast – Driver, tanie usłu-
gi transportowe tel. 
721 230 990

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sa-
wicki, ul. Kazimierza Wielkie-
go 7, tel.913920737 

• Remonty mieszkań, szpa-
chlowanie, malowanie. 
880 690 659

• Dachy, docieplenia, stro-
podocieplenia, obrób-
ki blacharskie, podbitki. 
609 752 854

• PRANIE - DYWANÓW, 
WYKŁADZIN, TAPICERKI 
MEBLOWEJ, SAMOCHO-
DOWEJ, /SKÓRZANEJ, MA-
TERIAŁOWEJ/. PRANIE PO-
ŚCIELI WEŁNIANEJ /LANO-
LINą/. SPRZąTANIE BIUR, 
MIESZKAŃ, CZYSZCZENIE 
FUG. TEL. 604373143, 
794229083.

• TRANSPORT - PRZEPRO-
WADZKI szybko tanio.
Tel.696138406.

• TRANSPORT  BUS – MAX 
.Tel.784053493.

• US ŁUGI    REMONTOWO  - 
BUDOWLANE  , DOCIEPLE-
NIA. Tel.784053493 .

• USŁUGI - remontowe – bu-
dowlane   wykonam  , daję  
gwarancję – na wykonaną  
pracę. Tel.608364330.

• Remonty wykończenia, cen-

tralne ogrzewanie, tanio so-
lidnie 513 211 119

• REMONTY  -   mieszkań ,  ła-
zienek  . Tel.794115153.

• USŁUGI  BHP  . Główny  spe-
cjalista  do  spraw  BHP . Kata-
rzyna  Derdak.Tel.602376970.

• POGOTOWIE  BUDOWLANE 
.506040641.

• REMONT  na  każdą  kie-
szeń  Tel. 609 715 839 

• TANIO  -  MONTAŻ  MEBLI 
.Tel.887077557.

• Remonty dachów, docieple-
nia budynków, 726 169 098, 
669 587 493

PRACA

• Przyjmę samodzielnego pra-
cownika do prac wykończe-
niowych. Tel. 888 603 612

• Zwrot podatku z pracy, ro-
dzinne, urlopowe, emerytal-
ne – Niemcy, Holandia, An-
glia, Irlandia, Dania, Belgia, 
Austria, Włochy, Norwegia, 
USA. Tel. 71 385 20 18 lub 
601 759 797

• Młoda mama zaopieku-
je się Twoim dzieckiem. 
661 196 022

• Przyjmę do pracy w sklepie 
spożywczo-monopolowym 
601 160 970

• PRZYJMĘ   -  murarzy ,stolarza, 
dekarza  z  doświadczeniem  
/ rencistę/ Tel.601864739.

• ZAOPIEKUJĘ  - się  oso-
bą  starszą  lub chorą . 
Tel.667925392.

• ZATRUDNIĘ  - nauczyciela  
stażystę  na  czas  określony 
.Przedszkole  Nr  1  . Nowo-
gard. Podania  proszę  skła-
dać  w  kopertach  w  Zespole  
Szkół  Ekonomiczno-Admini-
stracyjnych  Szkół. ul:  3  go  
Maja  . do   19   08   2013 r.

• PANNA   -  z  referencjami  
zaopiekuje  się dzieckiem 
.Tel.782110952.

• Poszukuję osoby, która za-
woziłaby 4 lub 8 osób do pra-
cy do parku przemysłowego 
w Goleniowie. 669 417 370

INNE

• Kupię: Antyki, różne staro-
cie. Tel. 501-126-109

• Sprzedam drewno bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane - 
603 353 789

• Sprzedam wieżę Diora WS 
442, srebrna, 4 elementy: 
wzmacniacz, tuner przestro-
jony, korektor, deck szufla-
da, stan idealny, używana 
sporadycznie, cena 780 zł 
do uzgodnienia. tel. 605 
522 340.

• 43 / 44 - Sprzeda drewno, 
gałęziówkę i zrębki opałowe. 
Tel 509821040

• PIECE GAZOWE c.o. wiszą-
ce z Niemiec firmy Vaillant 
wysoka jakość do miesz-
kania, domu, sklepu, re-
stauracji, zakładu fryzj. tyl-
ko ogrzewanie różne po-
wierzchnie cena od 800zł 
montaż 300zł piece dwu-
funkcyjne cena od 1.000zł 
montaż 400zł gwarancja 
serwisowa + roczne prze-
glądy kontrolne, naprawy 
oraz elektryczne przepły-
wowe podgrzewacz wody 
użytkowej 18-21kw na 
prąd 380V cena od 200zł 
tel. 691 686 772

• Transformator spawalniczy 
380V (buczek); teownik hut-
niczy 30x30x6; szkło 3mm 
60x130; kątownik 40x40 i 
kątownik 45x45 sprzedam. 
788 685 194; 600 155 342

• Sprzedam kostkę granito-
wą 4x6 brązową 10 t. Tel. 
607 690 741 

• SPRZEDAŻ - podbit-
ki drewnianej. TANIO. 
Tel:726169098.

• SPRZEDAM DREWNO OPA-
ŁOWE I KOMINKOWE. 
Tel;667788820.

• SPRZEDAM   -  segment  ko-
lor  stalowy  dł.3,60  cena  
350,00zł. Tel.514830474.

• Skup zużytych katalizato-
rów. 510 630 383

• Sprzedam CB radio Harry III 
z anteną, na gwarancji, cena 
650 zł, tel. 605 522 340

• Chcesz przewieźć drewno?   
Załadunek i rozładunek pod 
wskazany adres. Zadzwoń 
721230990, TANIO!

• Sprzedam cegłę klinkierową 
czerwoną Japek 2500 szt, 
styropian 4-12 cm, tel. 502 
385 935

• ZABIORĘ  DO  BELGII    -  pasa-
żera  w  dniu    28  V I I   2013 
r. /niedziela/. Tel.913922750.

• Sprzedam drewno opałowe 
sosna. 722 050 889

• Sprzedam drewno opałowe 
– kominkowe mieszane 722 
0050 889

• Sprzedam silnik elektryczny 
10 kw. Tel. 500 752 573

• Sprzedam piec CO 
694 512 616

• Cudowne pudelki czekają na 
nowych właścicieli. Pieski są 
odrobaczone i zaszczepio-
ne z książeczką zdrowia. Tel. 
693 469 334 

• Sprzedam wózek spacero-
wy – parasolka (Chico CT04): 
stan bdb, duże koła, lekki, 
oryginalny śpiworek + folia, 
kolor czerwono-beżowy, ta-
nio. 600 897 758

• SPRZEDAM  - magiel    STA-

RY   3  - rolkowy    ze  stołem . 
Tel.913920608.

• ODDAM  -  kotki  6 – tygo-
dniowe   w   dobre   ręce 
.Tel.607545533.

• SKUP PIŁ NIESPRAWNYCH, 
ZATARTYCH STIHL HU-
SQVARNA, CENA 100 ZŁ, 
TEL. 721 668 245
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Dziś krzyżówka, malowanka  i  „stary” Nowogard.  
Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

ZECER

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie 
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

Gdzie tak  kiedyś wyglądał Nowogard? 

ul..................................................................................................

EKO-
DBA O ŚRODOWISKO

w sprzedaży pojemniki do segregacji odpadów
60.  i  90.  literowe

Rozwiązanie krzyżówki  dla dorosłych – „,Naturalne rozgrywki”
Grażyna Siedlecka, Nikola Grenda, Lucyna Andrzejczak, Stanisława Pokorska, Andrzej Lesz-

czyński, Danuta Skowron,  Alina Majda, Pelagia Feliksiak, Zofia Górecka, Henryk Rosa, Marta 
Kłosowska, Teresa Czarnecka, Danuta Borowik, Barbara Bartosik, Halina Szwal, Christiana Syfert, 
Szczepan Falaciński, Alicja Wypych, Beata Bogatkowska, D. Doszczenko

Zwycięzcy: D. Doszczenko, Halina Szwal, Christiana Syfert

GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: „Przyjaciel; 3 maja”
Martyna Grenda, Igor Grenda, Ela Lewandowska, Kamil Feliksiak, Oliwia Felisiak, Nikola Mol-

ka, Natalia Łaszuk 
Zwycięzca: Nikola Molka
Bon o wartości 30 zł. do zrealizowania w sklepie BIUREX
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KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

Informacja PKS    91 392 18 87   lub   91 469 83 15

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski - redaktor prowadzący (tel. 511 407 627),  

Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport,   Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny   
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65, tel./fax 91 392 50 87;  

e-mail: dziennik@domjudy.pl.  Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej.  
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E;  14:00E;  
15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL.   607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIąTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Morfeusz - 91 577 66 85

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych    - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD
Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku 
oprócz świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 
1, 3, 5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwart-
ki, soboty oprócz świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; 
R – kurs do Reska

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

ROZKŁAD JAZDY PKP WAŻNY OD 9.VI – 1.IX.2013R.
Odjazdy pociągów w kierunku Kołobrzegu  - Odjazd z Nowogardu  
7.54   -  10.VI – 14.VIII i od 16-31.VIII nie kursuje w niedzielę
8.47   - 29.VI – 1.IX. 2013 codziennie
10.02 -    9.VI – 30.VI kursuje w soboty i niedziele  i od 1.VII -1.IX.2013 
12.33   - codziennie
14.35   - 10-28.VI.2013 kursuje w dni robocze i 29.VI-14.VIII, 16.VIII-1.IX
16.01   - codziennie
18.37   - kursuje codziennie oprócz sobót
21.09  -  9-20.VI.2013, 1.VII-14-VIII, 19-29.VIII od pon.- czwartku
21.49 -   29.VI- 1.IX.2013 kursuje piątki, soboty i niedziele

Odjazd pociągów w kierunku Szczecina - Odjazd z Nowogardu  
5.37   -  10.VI-14.VIII i od 16-30.VIII.2013 od pon. – do piątku
6.33   - 10.VI – 14.VIII i od 16-31.VIII. 2013 od pon. – do soboty
7.55   -  codziennie
10.32   - 10-28.VI w dni robocze, 29.VI-14.VIII i 16-VIII-1IX.2013
12.35   -  9-30.VI.2013 kursuje w soboty i niedziele i 1.VIII-1.IX.2013
15.10   -  kursuje codziennie oprócz sobót
17.33   -  codziennie
18.35   -  codziennie 
21.48   -  codziennie od 29.VI-1.IX.2013
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Kolektory 
słoneczne

Dotacja45%

Montaż / Serwis • Przygotowanie dokumentacji

www.provsolar.com

e-mail: info@provsolar.com • tel./fax 91 482 40 50
Biuro czynne od 8 - 16

WIB    SPÓŁKA  Z O.O.

PILNE !!! SKUP ZBÓŻ

KONTAKT:
Ryszard Dynarski tel. 508 444 350 • Mieczysław Jakubczyk tel. 512 210 111

Turawska Jolanta te l. 508 444 351 • Maksymczuk Waldemar te l. 601 580 277

Kontynuujemy skup na terenie Elewatora REM Sp. z o.o. (J.W. ENERGY)
w Nowogardzie ul. 3 Maja 26 k/stacji paliw ORLEN

Gwarantujemy obiektywną ocenę jakości.
Skontaktuj się lub zadzwoń a uzyskasz niezbędne informacje, zapewniamy fachową i miłą obsługę.

- skup zbóż
- rzepaku

- roślin strączkowych

ZAPRASZAMY

Zapewniamy:
- konkurencyjne ceny

- odbiór towaru własnym transportem
- usługowe składowania zbóż i rzepaku z możliwością 

sprzedaży po najkorzystniejszych cenach
 

Promocja na artykuły szkolne
W dniach 15.07 - 14.08.2013 rabaty nawet do 10%

Zaprasza hurtownia PIER • ul. Wojska Polskiego 4 • NOWOGARD
Regulamin promocji w Hurtowni N

aj
ni

żs
ze

 c
en

y

GABINET 
PSYCHOLOGICZNY

Ewa Walorska

pl. Wolności 9, pokój  419 (IV piętro) 

72-200 Nowogard • Tel.  799 461 030
www.psycholog-nowogard.manifo.com

91 443 51 87, 94 721 61 83
59 833 43 12,  698 230 205

www.partnerstal.pl

GARAŻE BLASZANE WIATY 
BRAMY GARAŻOWE

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECIĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Zawiadamiamy,  
że w Nowogardzie  

rozpoczęła działalność  

Kancelaria 
Radców Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca 
Prawny Radosław Górski oraz 
Radca  Prawny Paweł Iwan. 
Kancelaria mieści się przy  
Pl. Wolności 9, budynek dawnego 
hotelu „Cisy”, pokój nr 8 (parter). 

Telefony do Kancelarii:  
788-802-101, 694-403-733

Czytaj s. 3

s. 4 s. 8s. 6

Czytaj s. 11

Kolejna 
ferma 

kolejny 
konflikt

Festyn
w Wyszomierzu

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Karsk
Gdzie ten 
hydrant?

ZIELONE 
PRZEDSZKOLE

OGŁASZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2012/2013
DZIECI W WIEKU OD 2,5 DO 6 LAT

Informacje i zapisy pod nr tel. 91 39 26 691
lub na stronie www.przedszkole.zielona11.pl

INFORMATYCZNO-JĘZYKOWE
Ogłasza nabór na rok szkolny 2013/2014

dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat

9 sierpnia 2013 r.
piątek od 11.00 - 12.00

 udzielane będą bezpłatne porady 
prawne  w redakcji 

ul. Boh. Warszawy 7A

kategorii „B”

kategorii „B”

ZARZĄDZANIE 
NIERUCHOMOŚCIAMI

Numer licencji 
21569 

Tel: 602 296 684 

ElIZA KAŁMUK

Kompleksowe usługi 
w zakresie zarządzania 

nieruchomościami 
wspólnot mieszkaniowych 

Zapraszamy uczniów 
od 1.09.2013 r. do nauki zawodu 

Piekarz lub Cukiernik
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 66

tel. 91 392 19 86

PUWiS doprowadza 
miasto do porządku

Krajobraz 
po burzy  
i ulewie...

Chrabąszcze  
z medalami!
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Zakończyły się Światowe Dni Młodzieży w Rio de Janeiro w Brazylii. Kolejne 29 odbędą się w 
Polsce w Krakowie w 2016 roku. Ogłosił to papież Franciszek podczas mszy św. na zakończenie 
spotkania młodzieży z całego świata. Dlatego tym razem zapytaliśmy naszych respondentów, 
w cotygodniowej sondzie, jak zareagowali na tę wiadomość? 

Halina Bureć - Bardzo mi się to podoba. Ucieszyłam się, gdy 
usłyszałam tę wiadomość w telewizji. Dzięki takim wydarzeniom 
jak ŚDM w ludziach wzmacnia się duch wiary, jest to też kon-
tynuacja dzieła naszego Jana Pawła II, który zachęcił młodzież 
do takich spotkań. Widać, że Ojciec Święty ma dobre podejście 
do młodych, dlatego życzę mu jak najlepiej. Kończąc bardzo bym 
chciała dożyć do Światowych Dni Młodzieży, które będą u nas w 
Polsce w Krakowie.

Pani Marzena - To bardzo dobra wiadomość dla Polaków, a 
w szczególności polskiej młodzieży. To, że zyskamy jest oczywi-
ste, bo oprócz wzmocnienia wiary Polska i Kraków zostaną po 
raz kolejny wypromowane na całym świecie, co na pewno zosta-
nie będzie zauważalne również w kasie miasta Krakowa. Chcia-
łabym jeszcze powiedzieć, że dzięki tym spotkaniom jest szansa, 
że część osób, w szczególności młodych nawróci się i przekona do 
wyznawania wiary.

Jadwiga Roszak - To bardzo dobrze, że kolejne Dni Młodzieży 
odbędą się w Polsce. Ta informacja nieco mnie zaskoczyła i za-
razem ucieszyła. Widzę tutaj pewne podobieństwo obydwu pa-
pieży, Jan Pawła II i Franciszka, którzy swoim postępowaniem 
bardzo dobrze oddziałują na młodzież. Sama mam dzieci i jeżeli 
wszystko dobrze się ułoży, to wybiorę się razem z nimi i mężem 
do Krakowa. 

Krystyna Ronowska - Bardzo się ucieszyłam tą informacją i 
jeżeli pozwoli mi na to zdrowie, to na pewno pojadę do Krako-
wa. Dzięki takim spotkaniom młodzież od nowa uczy się pozna-
wać Pana Boga i staje się bardziej rozmodlona.  Widzę, że Fran-
ciszek daje dobry przykład, który niewątpliwe prezentował też 
nasz ukochany Jan Paweł II.  Jego podejście do ludzi i młodzieży 
jest wspaniałe, bo ma otwarte serce.  W informację o przyjeździe 
do Krakowa młodzieży z całego świata i papieża Franciszka w 
2016 roku wprost nie chciało mi się uwierzyć; to naprawdę ra-
dosna wieść. 

Elżbieta Damecka - Ślipek - To jest wspaniała wiadomość dla 
Krakowa i naszego kraju. Spowoduje ona promocję Polski, a tak-
że albo przede wszystkim, wzmocni Polaków i młodzież w swo-
jej wierze. Młodzież ciągle potrzebuje i szuka dobrych wartości. 
A widzę, że papież Franciszek ma je w sobie. Jeżeli nasz syn był-
by dostatecznie duży, to chyba wysłałabym go na to spotkanie do 
Krakowa. Życzę Ojcu Świętemu dużo zdrowia oraz tego fanta-
stycznego optymizmu, który okazuje innym. 

Marzena Zadróżna - Uważam, 
że jest to bardzo dobry pomysł, aby 
ŚDM odbyły się w naszym kra-
ju. Jest to kontynuacja idei nasze-
go nieżyjącego i ukochanego Jana 
Pawła II, który zainicjował tę fan-
tastyczną tradycję spotykania się z 
młodzieżą z całego świata. Wyda-
je mi się, że za 3 lata polska mło-
dzież chętnie brała weźmie udział w tych spotkaniach, które oprócz 
kształtowania wartości, a także dalszego trwania w wierze katolic-
kiej posłużą do ogólnoświatowej promocji Krakowa i naszego kraju.  
3 lata to jeszcze dość odległy czas, dlatego będę się zastanawiać czy 
nie pojechać na to spotkanie ze swoimi dziećmi.

 Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Kronika  
policyjna

Nasza  sonda

ul. 700 Lecia 17a nad sklepem
„Słowik”

9,99zł

22.07.2013 r. 
Godz. 13.20 Patrol OPI 

ujawnił nietrzeźwego rowerzy-
stę na drodze pomiędzy miej-
scowościami Błotno-Łęgno. 
Stanisław P. miał 2,40 promila 
alkoholu w wydychanym po-
wietrzu.

Godz. 13.50 Nietrzeźwy ro-
werzysta na drodze w miejsco-
wości Błotno. Andrzej S. miał 
2,40 promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu. 

23.07.2013 r. 
Godz. 13.45 Kradzież pie-

niędzy z kasy Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Nowogardzie 
przez ujawnionego sprawcę.

24.07.2013 r. 
Godz. 21.00 Ochrona skle-

pu Lidl powiadomiła o ujęciu 
sprawcy kradzieży sklepowej, 
którym okazał się Roman S. 

Godz. 13.45 Powiadomienie 
o kradzieży urządzenia do sa-
moczynnego hamowania po-
ciągu z torowiska przy ul. Nad-
torowej. 

25.07.2013 r. 
Godz. 23.00 Uszkodzenie ro-

werku wodnego na plaży miej-
skiej w Nowogardzie. 

26.07.2013 r. 
Godz. 14.50  Kolizja drogo-

wa na ul. Armii Krajowej, w 
której uczestniczyły dwa po-
jazdy: VW Passat i Peugeot. 

27.07.2013 r. 
Godz. 02.00 Na stacji paliw 

Set-Pol w Kikorzach dokona-
no kradzieży paliwa z zapar-

kowanego samochodu  marki 
Mann.

Godz. 05.00 Pracownik sta-
cji paliw Orlen powiadomił o 
kradzieży paliwa przez męż-
czyznę, który pieszo oddalił się 
z miejsca zdarzenia. 

Godz. 10.40 Pracownik skle-
pu z odzieżą przy ul. Kościel-
nej powiadomił o uszkodzeniu 
szyby wystawowej. 

Godz. 14.20 Kolizja drogowa 
w miejscowości Żabowo, po-
między pojazdami VW Golf i 
Mercedes. 

Godz. 17.30 Na ul. 15 Lutego 
patrol OPI ujawnił nietrzeźwe-
go kierującego rowerem, Mar-
cin B. miał 3,15 promila alko-
holu w wydychanym powie-
trzu. 

Godz. 20.30 Na drodze No-
wogard-Kulice doszło do zda-
rzenia z udziałem motocykli-
sty. 

28.07.2013 r. 
Godz. 13.00 Powiadomienie 

o kradzieży tablicy rejestracyj-
nej z pojazdu marki Mazda na 
ul. Wiejskiej. 

Godz. 16.45 Na ul. Wyszyń-
skiego patrol OPI dokonał za-
trzymania nietrzeźwego ro-
werzysty, Tomasz L. miał 2,27 
promila alkoholu w wydycha-
nym powietrzu. 

Godz. 21.00 Patrol OPI na 
ul. 3 Maja dokonał ujawnie-
nia nietrzeźwego rowerzysty, 
Albin S. miał 1,98 promila al-
koholu w wydychanym powie-
trzu. 

st.insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń  

Dziennikowa giełda 
podręczników szkolnych

Jak co roku rozpoczyna-
my  publikację giełdy pod-
ręczników szkolnych. Do ru-
bryki można zgłaszać nieod-
płatnie  ofertę sprzedaży bądź 
przekazania podręczników na 
rok szkolny 2013-1014 do roż-

nych typów szkół a także  za-
potrzebowanie na  podręczni-
ki. Zgłoszenia przyjmujemy w 
redakcji  osobiście, na telefon 
9139 22165 bądź na redakcyj-
ny e-mail: dziennik@dzien-
niknowogardzki.pl.

Helena Majdańska lat 66, zmarła:28.07.2013 - pogrzeb od-
będzie się 30.07.2013 o godz. 13:00 na Cmentarzu w No-
wogardzie  

Informację przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
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Ogrodzenia,
brukarstwo, 

ogrody, trawniki
www.trawnikizrolki.com.pl

tel. 669 342 893

PROMOCJA  LETNIA

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel./fax 91 39 22 329

Kom. 601 150 620

PUWiS doprowadza miasto do porządku

Krajobraz po burzy i ulewie...
W nocy z niedzieli (28 lipca) na poniedziałek, trwała burza, po której system kanalizacyjny w Nowogardzie, nie pierwszy raz po prostu 
nie wytrzymał. Polało też w poniedziałek po południu, co tylko dopełniło dzieła.  Tereny przy skateparku jak zazwyczaj zostały zala-
ne wodą i są nadal  nie do przejścia, najgorzej jednak sprawy miały się przy fontannie – odór fekaliów i długotrwała praca nad usuwa-
niem skutków awarii. Nieopodal restauracji Przystań, ciśnienie wody deszczowej znajdującej się w rurach kanalizacyjnych spowodo-
wało pęknięcie jezdni! 

Od rana w poniedziałek pra-
cownicy firmy PUWiS usuwa-
ją skutki nocnej ulewy, która 
nawiedziła Nowogard. Najgo-
rzej sprawy mają się przy fon-
tannie. Nie po raz pierwszy w 
tym miejscu studzienki nie są 
w stanie odprowadzać wody 
podczas ulewy. Tym razem 
skutki braku kanalizacji desz-
czowej były bardzo poważ-
ne. Kompletnie nie do przej-
ścia był odcinek od schodów 
po samo jezioro. Na teren wy-
płynęły ścieki z kanałów, przez 
kilka godzin usuwane były nie-
czystości wraz z piachem i ła-
dowane na naczepę. Wszystko 
to, aby najszybciej umożliwić 
poruszanie się pieszym, jednak 
pozostaje coś, czego pracowni-

1cy PUWiS nie są w stanie usu-
nąć – to ogromny smród ście-
ków, które zalały obszar przy 
fontannie. Nie można przejść 
obojętnie wobec kolejnej ta-
kiej sytuacji. Studzienki w tym 
miejscu wylewają od bardzo 
dawna, wciąż nie rozpoczęto 
prac remontowych kanalizacji 
polegających na wybudowa-
niu odrębnej od ściekowej ka-
nalizacji deszczowej. To duże 
zaniedbanie, o którym władzy 
będzie przypominała każda 
kolejna duża ulewa. 

Idąc dalej w okolicy ul. Pro-
menady, mamy do czynienia 
z podobną sytuacją. Na tere-
nach rekreacyjno-sportowych 
tradycyjnie już zalega woda 
na trawnikach, skutecznie od-

bierając ochotę mieszkańcom 
na spacer tymi alejkami. Do 
równie poważnej awarii doszło 
przy restauracji Przystań, na 
środku jezdni powstała dziura. 
Jak udało nam się dowiedzieć, 
ogromną wyrwę w jezdni spo-
wodował duży napór ścieków, 
który rozsadził wcześniej po-
wstałą szczelinę. Przedsiębior-
stwo Usług Wodnych i Sanitar-
nych we wtorek (30 lipca) pla-
nuje prace remontowe w tym 
miejscu. To nie pierwszy raz, 
gdy ten odcinek drogi po pro-
stu pęka pod ciśnieniem. Wio-
sną kilkanaście metrów dalej 
również powstała sporych roz-
miarów dziura w jezdni, przez 
którą zalaniu uległ niemal cały 
teren parkingu (plac nauki jaz-
dy). Jakiś czas temu pytaliśmy 
w UM, na jakim etapie jest in-
westycja polegająca na moder-
nizacji wadliwej kanalizacji na 
terenach wokół jeziora. Z Wy-
działu GKMiOŚ otrzymali-
śmy wtedy następującą odpo-
wiedź: „Inwestycja nie została 
ukończona. Zrealizowano oko-
ło 50% robót na terenach przy-
ległych do jeziora. W roku bie-
żącym (2013 przyp. DN) prace 
będą również przeprowadzane. 
W latach następnych będą kon-
tynuowane aż do ulicy Kiliń-
skiego.  Najwyraźniej te prace 
nie zostały jeszcze rozpoczęte 
w miejscach, o których wspo-

minamy wyżej. Do tematu re-
montu kanalizacji z pewnością 
będziemy powracać, nie po-
zwoli nam o tym zapomnieć 

każda kolejna ulewa i smród 
ścieków zalewających tereny 
nad jeziorem i nie tylko.

KR     

W tym miejscu jezdnia już nie wytrzymuje. Przy silnych opadach ciśnienie po prostu 
rozsadza najmniejszą szczelinę 

W sumie spod fontanny wywieziono całą naczepę nieczystości z piachem 

Jeszcze wczoraj było tu sucho... 

1 sierpnia godz. 17.00

UCZCIJMY GODZINĘ W!
W dniu 1 sierpnia o godzinie 17.00 włączone zosta-
ną syreny alarmowe na terenie miasta Nowogard, 
dźwięk syren modulowany w okresie jednej minuty 
dla upamiętnienia 69 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, 
wspólnej walki narodu polskiego o niepodległość kraju.

(Włączenie syren alarmowych będzie jednocześnie treningiem i sprawdzianem radiowego systemu uruchamiania syren.)
BURMISTRZ NOWOGARDU

Robert CZAPLA
Szef Obrony Cywilnej Gminy Nowogard
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Na działce 137 (zaznaczona kółkiem) poseł Piątak planuje wybudować fermę na 14 000  norek

137

Budynek
byłej mleczarni

Jezioro
Glicko

Poseł złożył wniosek o wydanie warunków

Kolejna ferma – kolejny konflikt
Zgodnie z planami, które komunikował DN na początku maja, poseł Andrzej Piątak rozpoczął w ubiegłym tygodniu procedurę przy-
gotowania do budowy fermy norek na działce rolnej nr 137 w obrębie Glicko. W związku z tym do UM w Nowogardzie złożył wniosek 
o wydanie warunków zabudowy. Czy protestujący przeciw tej budowie mieszkańcy zwłaszcza Glicka, ale również Sikorek i innych oko-
licznych miejscowości będą musieli zaakceptować niechciane sąsiedztwo fermy na ponad 20 tys. zwierząt futerkowych...

- Norek boją się tylko ci, któ-
rzy nie mieli nigdy z nimi do 
czynienia. Będę oczywiście pró-
bował przekonać sołtysa i oko-
licznych mieszkańców, że zwie-
rzęta te nie są tak straszne, jak 
się o nich mówi. Nie ukrywam 
bowiem, że na interes ten chcę 
przeznaczyć spore pieniądze – 
mówił poseł Piątak dla DN na 
początku maja, gdy okolicz-
ni mieszkańcy zaniepokojeni 
rozpoczęciem robót ziemnych 
na terenie działki należącej do 
posła wystąpili z oficjalnym 
protestem.

- W imieniu mieszkańców So-
łectwa Glicko oraz okolicznych 
miejscowości, zgłaszam niele-
galne rozpoczęcie budowy fer-
my norek w miejscowości Glic-
ko na działce nr 137 obr. Glic-
ko gm. Nowogard – pisał wów-
czas w zawiadomieniu, do kil-
ku służb, w tym prokuratu-
ry i nadzoru budowlanego w 
Goleniowie, sołtys wsi i prze-
wodniczący Powiatowej Rady 
Izb Rolniczych, Zbigniew Lu-
ter.  - Budowa fermy norek, bez 
stosownych zezwoleń, w tak 
bliskiej odległości terenów za-
mieszkałych, miejsca rekreacji 
mieszkańców, jakim jest jezio-
ro w Glicku, narusza nie tylko 
prawo budowlane, ale i zasady 
społecznego bytu mieszkańców 
oraz podważa zaufanie miesz-
kańców dla władzy samorządo-
wej i państwowej. Zwracam się 
z pilnym wnioskiem o wstrzy-
manie tej samowoli budowla-
nej.

Poseł w rozmowie z DN za-
przeczył wtedy, jakoby roz-
począł prace budowlane, po-
twierdził jednakże, że budowę 
ma zamiar realizować w naj-
bliższej przyszłości i postawić 
(na działce położonej na lewo 
obok nieczynnego obiektu by-
łego punktu skupu mleka i 
skrzyżowania dróg na Glicko, 
Truskolas i Orzechowo) fer-
mę o obsadzie 57 DJP (dużych 
jednostek przeliczeniowych) 
co daje dobrze ponad 20 tys. 
zwierząt.  

Kontrola przeprowadzona, w 

wyniku pisma złożonego przez 
Z. Lutra, przez nadzór budow-
lany uznała, że prowadzone 
prace ziemne nie są elemen-
tem robót budowlanych, ale 
są niezbędne do przygotowań 
geodezyjnych nie wymagają-
cych warunków zabudowy i w 
ślad za nimi pozwolenia na bu-
dowę. Pierwsze starcie z miesz-
kańcami skończyło się więc 
wówczas pomyślnie dla posła. 
Czy w związku z formalnym 
rozpoczęciem procedury po-
przez złożenie w ubiegłym ty-
godniu do UM w Nowogardzie 
wniosku o wydanie warunków 
zabudowy mieszkańcy Glic-
ka i okolic będą kontynuować 
akcje przeciwko budowie nie-
chcianego obiektu ?

Oczywiście w tej sprawie 
nie mamy zamiaru odpuścić - 
mówi nam  sołtys Glicka  Zbi-
gniew Luter. Mam upoważnie-
nie mieszkańców do zdecydo-
wanego działania celem zablo-
kowania budowy kolejnej fer-
my należącej do posła Piąta-

ka. Wiemy o tym, że wniosek 
w sprawie wydania warunków 
zabudowy wpłynął do urzę-
du Gminy. Ta niestety na dzień 
dzisiejszy nie uznała wszystkich  
właścicieli sąsiadujących  dzia-
łek w tym np. mnie jako stro-
ny postępowania administra-
cyjnego i nie wysłała w związ-
ku z tym stosownych zawiado-
mień. Będę się ubiegał o status 
strony w tej sprawie, zarówno 
moje, ale nie tylko pola położo-
ne są bowiem w bezpośrednim 
oddziaływaniu środowiskowym 
planowanej inwestycji.

Wniosek Pana Z. Lutra doty-
czący nieuznania go, jako stro-
ny postępowania jest przed-
wczesny- mówi DN  wicebur-
mistrz Damian Simiński- Nie 
wysyłaliśmy jeszcze zawiado-
mień do posiadających faktycz-
ny interes właścicieli sąsiadu-
jących bezpośrednio z inwesto-
rem działek w związku z ostat-
nim wystąpieniem o wydanie 
warunków zabudowy dla pla-
nowanej fermy norek (postępo-

wanie w sprawie poprzednie-
go wniosku zostało umorzone- 
dop. red). Dopiero nieuznanie 
jako bezpośredniego sąsiada bę-
dzie uprawniało pana Z. Lutra 
do złożenia wniosku o uznanie  
go za stronę postępowania, ale 
wtedy będzie on musiał wyka-
zać interes prawny w sprawie - 
kończy wiceburmistrz.  

Czy posłowi uda się prze-
konać mimo wszystko zarów-
no sołtysa, jak i pozostałych 
mieszkańców Glicka i okolic 
do zaakceptowania jego inwe-
stycji? Czy mimo braku akcep-
tacji będzie ona zrealizowana-
?Na dzisiaj poseł chce zarów-
no przekonywać, jak i budo-
wać niezależnie od  rezultatów 
swoich zabiegów dyplomatycz-
nych. Jak życie pokazuje zapo-
wiedzi posła dotyczące uloko-
wania sporych środków inwe-
stycyjnych i utworzenia miejsc 
pracy mogą dla niektórych sta-
nowić ważki argument.

Powstawanie nowych zakła-
dów hodowli zwierząt futer-

kowych zwłaszcza norek bu-
dzi na ogół gwałtowny sprze-
ciw okolicznych mieszkań-
ców. Ostatnio takie szeroko 
komentowane medialnie pro-
testy miały miejsce chociaż-
by w Przelewicach, gdzie bu-
dowę fermy w pobliżu parku 
dendrologicznego rozpocząć 
zamierzał inwestor z Danii.  
Również jak na razie  częścio-
wo skutecznie udało się miesz-
kańcom naszej Ostrzycy znie-
chęcić, do budowy dużej  fer-
my norek za Sąpolnicą,  lokal-
nego nowogardzkiego przed-
siębiorcę.  Jak nam wiadomo 
jednak zakład o mniejszej ob-
sadzie zwierząt jednak będzie 
tutaj stawiany.

Jeśli poseł fermę w Glicku 
postawi, będzie to już 7 tego 
typu zakład w gminie Nowo-
gard. W całym powiecie jest 
ich 11 (stan na koniec 2012 
roku). 

sm
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Nadpalona rączka od rowerku

Urwany łańcuch od bojki 

Wandalizm na miejskiej plaży

„Impreza” na łódkach
W piątek 26 lipca ok. godz. 10 rano pani Emilia Olszewska jak co dzień szła 
na plażę, aby otworzyć wypożyczalnię rowerków, łódek i kajaków EM-MA POL, 
jaką prowadzi w Nowogardzie od przeszło dwóch miesięcy. Niestety na miejscu 
doznała niemiłego zaskoczenia, gdyż zastała tu małą demolkę.

- W czwartek o godzinie 23 
zamknęliśmy już wypożyczal-
nię. Sprzęt został skuty łańcu-
chami w celu zabezpieczenia. 
Kiedy przyszłam do pracy na 
drugi dzień, czyli w piątek, o 
godzinie 10, i zaczęłam otwie-
rać łódeczki, zwróciłam uwagę, 
że łańcuch jest przecięty. Na-
stępnie zauważyłam, że rącz-
ka od rowerka była poważnie 
nadpalona – musiała być pa-
lona przynajmniej przez kwa-
drans. Natomiast bojka zosta-
ła przecięta. Wewnątrz rowerka 
znaleźliśmy również butelki po 
piwie; widać, że ktoś urządził 
sobie „imprezę”. Pokrycie tych 
strat to ok. 200 zł. Zawiadomi-
liśmy policję; został spisany pro-
tokół. Jedna z funkcjonariuszek 

policji zapewniła mnie, że gdy 
tylko będą mogli, to wyślą tu na 
przyszłość kogoś na patrol. - re-
lacjonuje pani Emilia.

- Wandale najprawdopodob-
niej odpłynęliby tym rower-
kiem, gdyż łańcuch z tyłu zo-
stał odcięty, ale nie udało im się 
dlatego, że był przypięty dosyć 
solidną kłódką, której nie mo-
gli otworzyć i dlatego eskapada 
po jeziorze się nie udała. - do-
daje pan Maciej, który pomaga 
pani Emilii w prowadzeniu in-
teresu. 

- Szkoda, bo bardzo się cie-
szyliśmy, kiedy otworzyliśmy 
tutaj wypożyczalnię. Każdy, kto 
przychodzi, mówi, że jest faj-
nie, i że w końcu coś się dzieje. 
Ludzie mają wybór – trzy ro-

werki, dwie łódki, dwa kajaki. 
Nie mamy tutaj żadnych wro-
gów; ludzie odchodzą zawsze 
uśmiechnięci i zadowoleni. Po-
nadto pomaga mi również mój 
ojciec, który budzi dużą sym-
patię korzystających z wypoży-
czalni. Wydaje mi się, że powin-
na tu być jakaś ochrona. Poza 
tym mam nadzieję, że są jacyś 
świadkowie. - mówi pani Emi-
lia.

Miejmy nadzieję, że po zgło-
szeniu na policję i nagłośnie-
niu zdarzenia na łamach DN 
sytuacja już się nie powtórzy, 
ponieważ pobudzi nieco su-
mienia tych, którzy dopuścili 
się wyżej opisanego aktu wan-
dalizmu. 

Piotr Słomski

Pogoda i atmosfera dopisały!!

Kulice w duchu rywalizacji sportowej
W dniu 28.07.2013 roku w miejscowości Kulice odbyła się kolejna spartakiada. Organizatorem było sołectwo Kulice, a także powołany w  2011 
roku  LZS, który z innymi włączył się w  organizację cotygodniowych rozgrywek w poszczególnych sołectwach na terenie gminy Nowogard.

Spartakiada w  Kulicach  była 
sportowym wydarzeniem, któ-
rego mieszkańcy nie pamięta-
li od wielu lat. Wszyscy, miesz-
kańcy oraz przybyli goście,  a 
także zawodnicy uczestniczy-
li zarówno w rywalizacji, jak 
i organizacji zawodów; dali z 
siebie wszystko. W trakcie roz-
grywania dwóch konkuren-
cji sportowych - w piłkę noż-
ną i siatkową panowała bar-
dzo wyrównaną, lecz dość za-
cięta rywalizacja, która cha-
rakteryzowała się zaangażo-
waniem i chęcią zdobycia jak 
najlepszego miejsca w ogólnej 
punktacji turnieju. Oprócz go-
spodarzy w tegorocznych roz-
grywkach wzięły także udział 
zespoły z miejscowości: Jeni-
kowo, Ostrzyca, Karsk, Woj-
cieszyn, Szczytniki, Sikorki i 
Długołęka. Sportowym zma-
ganiom przyglądała się lokal-
na i zamiejscowa publiczność, 
wśród której był również bur-
mistrz Nowogardu i radny Ja-
cek Rafiński, który na bieżąco 
komentował i zapowiadał wy-
niki odbywających się rozgry-
wek.  Oto, co na temat spar-

takiady powiedział sołtys 
Kulic Piotr Jońca - Atmosfe-
ra jest bardzo dobra, a co naj-
ważniejsze, jest ładna pogoda, 
która zachęca sportowców do 
współzawodnictwa. Przyjecha-
ło do nas aż 7 drużyn. Przy-
gotowania do spartakiady były 
bardzo intensywne. Zdążyli-
śmy na czas i dziś możemy cie-
szyć się z imprezy i rywalizo-
wać o  okazałe puchary. Warto 
podkreślić, że dziś miało miej-
sce otwarcie przez burmistrza 
Roberta Czaplę naszego boiska, 
które dzięki pomocy finansowej 
ze strony Urzędu Gminy zosta-
ło nam zrekultywowane i przy-
gotowane do rywalizacji spor-
towej. Chcę jeszcze dodać, że 
przy wsparciu UM i zaangażo-
waniu mieszkańców wsi oraz 
funduszy sołeckich postawili-
śmy nowe bramki, zakupiliśmy 
siatki i inne elementy sprzętu 
sportowego. Te inwestycje były 
nam bardzo potrzebne, bo dzię-
ki nim zorganizowaliśmy, chy-
ba pierwszy od 10 lat, tak duży 
turniej - mówi sołtys wsi. 

W rywalizacji poszczególne 
miejsca zajęły drużyny: 

 Piłka siatkowa
Runda wstępna:
Długołęka - Jenikowo 2:0
Szczytniki - Kulice 2:0,
Ostrzyca - Wojcieszyn 2:0,
Sikorki - Karsk 2:0.
Półfinały:
Długołęka - Sikorki 0:2,
Szczytniki - Ostrzyca 2:0.
Finały:
Szczytniki -Sikorki 2:1
Ostrzyca - Długołęka  2:1
1 miejsce - Szczytniki,
2 miejsce - Sikorki,
3 miejsce - Ostrzyca
Pamiątkowe puchary
Piłka nożna
System rozgrywek jak przy 

siatkówce.
Runda wstępna
Kulice - Ostrzyca 3:2,
Wojcieszyn - Sikorki 1:0,
Karsk - Długołęka 3:1,
Szczytniki - Jenikowo 3:2.
Zwycięskie zespoły po loso-

waniu:
Karsk - Kulice 3:0,
Wojcieszyn - Szczytniki 1:0,
O I miejsce:
Wojcieszyn - Karsk 1:0
O 3 miejsce:
Kulice -Szczytniki 1:0

Jarosław Bzowy 
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Karsk

Gdzie ten hydrant?!
Letnie upały wzmogły w ostatnich tygodniach zagrożenie pożarowe. Nic też dziwnego, że nasi Czytelnicy zwracają uwagę na stan urzą-
dzeń służących zabezpieczeniu przeciwpożarowemu. Do redakcji DN zgłosił się zaniepokojony mieszkaniec Karska, informując nas o 
nieprawidłowej, według niego, instalacji i niedostatecznym oznaczeniu tamtejszego hydrantu.

- Sytuacja wygląda tak już od 
kilku lat. Hydrant jest zupełnie 
niewidoczny. Stoi tylko mała 
tabliczka informująca o tym, 
że jest tam zainstalowany, na-
tomiast obok umieszczona jest 
nieco większa tablica z napi-
sem „Teren ochrony pośredniej 
ujęcia wody podziemnej usta-
nowiony w celu ochrony jakości 
wód ujmowanych”. Przyznam, 
że to dość osobliwy widok, kie-
dy widzę, jak parkują tam sa-
mochody, a wiadomo, że Karsk 
leży przy ruchliwej drodze pro-
wadzącej w kierunku nadmor-
skich miejscowości. Przejezd-
ni nie specjalnie przejmują 
się tym, że jest w tym miejscu 
umieszczony hydrant i często 
się tam zatrzymują, nie bacząc 
na fakt, że samochód może ulec 
awarii, a hydrant może stać się 
nagle potrzebny. Gdyby tak nie 
daj Boże wybuchł pożar i trze-
ba było uruchomić hydrant? 
Wiemy przecież, że w takich sy-
tuacjach nie może być żadnych 
utrudnień w dostępie do środ-
ków gaśniczych.

Oczywiście nie chodzi, aby 
przeganiać z tego miejsca par-
kujących kierowców, niemniej 
hydrant powinien być widocz-
ny, a odpowiedni dostęp do 
niego, zabezpieczony.

W tej sprawie udaliśmy do 
Wydziału Bezpieczeństwa i 
Zarządzania Kryzysowego. 
Mówi kierownik wydziału Sta-

nisław Pietrzycki. - Rozumiem 
obawy mieszkańca Karska, nie-
mniej należy zdać sobie sprawę, 
dlaczego montuje się tego typu 
hydranty. W przypadku stoso-
wania tzw. hydrantów naziem-
nych mieliśmy we wcześniej-
szych latach problem polegający 
na procederze kradzieży wody. 
Hydrant był łatwy do otwarcia 
i przez to wielu ludzi w sposób 
nieuprawniony korzystało z za-
sobów wodnych. Wiązało się to 
z ponoszeniem przez gminę spo-
rych kosztów. Ten hydrant ma 
też dodatkowe zabezpieczenia, 
tzn. pokrywę górną z symbolem 
H, obok posiada zawór odcina-
jący zasuwę do hydrantu oraz 
oznakowanie H na słupku, żeby 
można było odnaleźć umiejsco-
wienie hydrantu. - wyjaśnia S. 
Pietrzycki.

Zdajemy sobie sprawę, że 
czynnik ekonomiczny jest 
istotny, ale nie wydaje się, żeby 
mógł on choć w najmniejszym 
stopniu przeważyć nad priory-
tetem, jakim jest zachowanie 
najwyższych możliwych stan-
dardów bezpieczeństwa. Za-
daniem gminy jest zabezpie-
czenie hydrantu i jego otocze-
nia w taki sposób, by do kra-
dzieży wody nie dochodziło, 
ale również, kiedy przyjdzie 
potrzeba, by dostęp do wody 
nie był utrudniony. Co zrobi 
straż pożarna, gdy np. na miej-
scu, gdzie znajduje się hydrant, 
wcześniej stanie wielki TIR, 
którego z jakichś przyczyn nie 
będzie można od razu przesu-
nąć, a wody w zbiorniku ga-
śniczym wozu strażackiego za-
braknie? A nie każdy kierowca 

musi dostrzec niewielki słu-
pek, na którym widnieje ozna-
czenie miejsca zainstalowania 
hydrantu - H.

A co na ten temat mówi pra-
wo? Zacytujmy paragraf 10, 
ustęp 1, z rozdziału 4 rozpo-
rządzenia ministra z dnia 16 
czerwca 2003 roku w sprawie 
przeciwpożarowego zaopa-
trzenia w wodę oraz dróg po-
żarowych. W tytule Wymaga-
nia przeciwpożarowe dla sie-
ci wodociągowych czytamy - 
Na sieci wodociągowej przeciw-
pożarowej stosuje się hydranty 
zewnętrzne nadziemne (czer-
wone słupki – dop. red.) o śred-
nicy nominalnej DN 80. Do-
puszcza się stosowanie hydran-
tów podziemnych (taki jak na 
zdjęciu - dop. red.) o średnicy 
nominalnej DN 80 w przypad-
kach, gdy stosowanie hydran-
tów nadziemnych jest szczegól-

nie utrudnione lub niewskaza-
ne, na przykład ze względu na 
powodowanie utrudnień w ru-
chu.

Zdaje się, że w Karsku odpo-
wiednie oznaczenie lub usta-
wienie hydrantu nadziemne-
go nie stanowiło by utrudnie-
nia dla ruchu pojazdów. A jak 
wszyscy dobrze wiemy o od-
powiedni dostęp do środków 
pożarniczych zadbać trzeba, 
zwłaszcza teraz, w okresie let-
nim, kiedy zagrożenie wybu-
chem pożaru jest wyższe niż 
zwykle. Pamiętamy również 
akcje strażnicze, w których 
utrudnienia związane z dostę-
pem do hydrantu, bądź uru-
chomieniem zasuwy niekon-
serwowanego hydrantu spo-
wodowały znaczne opóźnienia 
działań strażaków. Tak było 
chociażby w trakcie pożaru 
naszego kościoła.

Piotr Słomski

W tym miejscu znajduje się hydrant. Odnalezienie go to dobre zadanie na spostrze-
gawczość.

A oto hydrant!

Kosiński pisze do burmistrza
LIST OTWARTY nr 7

Burmistrz Miasta i Gminy Nowogard
72 200 Nowogard, Plac Wolności 1

 
Szanowny Panie Burmistrzu!
Uprzejmie proszę o odpowiedź kiedy zmusi pan PKP do porządnego wykonania przejazdów ko-

lejowych przy ul 700 Lecia i Batalionów Chłopskich?
Dlaczego w Goleniowie czy w Szczecin Dąbiu można było je wykonać profesjonalnie, a w Nowo-

gardzie nie? 
Wspaniały pomost na jeziorze wybudowany za ponad 600 tysięcy złotych zachwyca.
Niestety zapomniał Pan zatwierdzając projekt jego budowy o żeglarzach i o klubie Knaga, któ-

rego jest Pan zwolennikiem. Proszę wejść na sypiący się i grożący zawaleniem pomost żeglarski, a 
przekona się Pan, z jakim stresem walczą młodzi żeglarze idąc po nim żeby wsiąść do łódek.

Kiedy powstanie lądowisko helikopterów przy szpitalu bo jak pamiętam jest to jeden z elemen-
tów dostania kontraktów na Oddział Ratunkowy z NFZ ? Jest to temat poruszany przeze mnie 
przed laty na sesjach rady i jak widzę do dzisiaj aktualny. Na pewno dobry program pomocowy ze 
środków unijnych załatwiłby pieniądze na ten cel. 

Z poważaniem 
Krzysztof Kosiński

Sprostowanie
Pan Krzysztof  Kosiński zwrócił mi  uwagę na nieprawidłowe użycie 

wyrazu „vel”  w nadanym przez redakcję tytule, którym opatrzono jego 
list otwarty w DN z 19 lipca. Muszę przyznać, że pan K. Kosiński ma ra-
cję i tytuł „Kosiński vel Czapla” nabrał przez to nonsensownego znacze-
nia. Dlaczego wyraz vel znalazł się w zdaniu zamiast np. „przeciw” bądź 
„versus”? No cóż niekiedy trudno wytłumaczyć takie lapsusy, chyba że 
za tłumaczenie może posłużyć roztargnienie (niedopuszczalne) spowo-
dowane uciążliwym tego roku upałem w trakcie pracy  redakcyjnej.

Przepraszam
Marek Słomski

Pomóżmy sobie
•	Oddam kotki i pieski. Tel. 913 917 305
•	Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie oraz ławę pokojową i TV tel.782 556 

716
•	Przyjmę fotel do biurka, informacja tel. 504 874 397 lub pod nr tel. red. 91 22 165 
•	Przyjmę narożnik pokojowy, sofkę dwuosobową dla dzieci i dziecięcy  fotelik sa-

mochodowy,  tel.516 648-561 
•	Przyjmę  używaną pralkę, komputer PC oraz dywany tel.512 174 371 
•	Przyjmę tapczan dwuosobowy tel. 514 466 037 
•	 Przyjmę meble kuchenne i meblościankę pokojową tel. 669  517  964 lub 91 

39 107 62
•	Przyjmę lodówkę w stanie dobrym tel. 725536022
•	Przyjmę szafę lub segment używany z półkami tel.512012823 
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Załącznik do zarządzenia 
HARMONOGRAM PRACY ANKIETERÓW 

Lp Termin 
konsultacji Nazwa miejscowości Godziny pracy 

ankieterów

l l sierpnia 2013 Nowogard, ulice: Gen. Leopolda Okulickiego, Gen. Władysława Sikor-
skiego, Jarosława Dąbrowskiego, Marsz. Józefa Piłsudskiego, Monte 
Cassino, Promenada, Romualda Traugutta, Smużyny, Wileńska, Woj-
ska Polskiego

16.00-20.00

2 2 sierpnia 2013 Część miasta Nowogard obejmująca ulice: Bartosza Głowackiego ,Je-
sionowa, Jodłowa, Kosynierów, Macieja Rataja, Racławicka, Stefana 
Grota- Roweckiego, Świerkowa, Tadeusza Kościuszki, Teodora Roose-
velta, Wiejska 1 miejscowość Warnkowo

16.00-20.00

3 5 sierpnia 2013 Część miasta Nowogard obejmująca ulice: Gen Józefa Bema od nr 26 
do nr 34, Leśna

16.00-20.00

4 6 sierpnia 2013 Część miasta Nowogard obejmująca ulice: Armii Krajowej od nr l do 
49, Brzozowa, Cypriana Kamila Norwida, Dębowa, Gen. Józefa Bema 
od nr l do 25B 1 od 35 do końca, Gen. Józefa Wybickiego, Lipowa, Sta-
nisława Staszica,

16.00-20.00

5 7 sierpnia 2013 Część miasta Nowogard obejmująca ulice: Armii Krajowej od nr 50 do 
końca, Pustać, Warszawska nr 13, Zamkowa

16.00-20.00

6 8 sierpnia 2013 Część miasta Nowogard obejmująca ulice: Blacharska, Kard. Stefana 
Wyszyńskiego, Kościelna, Luboszan, plac Szarych Szeregów, Stefana 
Czarnieckiego, Stolarska, Szkolna, Warszawska od nr l do 12 i nr 14

16.00-20.00

7 9 sierpnia 2013 Część miasta Nowogard obejmująca ulice: 5 Marca, 700 lecia od nr l 
do nr 5 i od nr 20 do końca, Kowalska, Lutyków, Obodrytów, Osiedlo-
wa, plac Wolności, Sądowa

16.00-20.00

8 12 sierpnia 2013 Część miasta Nowogard obejmująca ulice: 3 Maja od nr l do 28 i od nr 
39 do końca, 700 Lecia od nr 6 do nr 19, Bankowa, Batalionów Chłop-
skich,Dąbrowszczaków, Dworcowa, Fabryczna, Górna, Magazynowa, 
Młynarska, Pocztowa, Stanisława Rzeszowskiego, Warteka

16.00-20.00

9 13 sierpnia 2013 Część miasta Nowogard obejmująca ulice: 3 Maja od nr 29 do nr 38, 
Jana Kilińskiego, Kazimierza Wielkiego, Ludwika Waryńskiego, Zielo-
na 1

16.00-20.00

10 14 sierpnia 2013 Część miasta Nowogard obejmująca ulice Adama Asnyka, Adama 
Mickiewicza, Cmentarna, Henryka Sienkiewicza, Jana Kasprowicza, 
Jana Kochanowskiego, Juliusza Słowackiego, Mikołaja Reja, Nadto-
rowa, Polna Stefana Żeromskiego od nr 4 do nr 16, Władysława Rey-
monta i miejscowości: Radłowo, Sieciechowo

16.00- 20.00

11 16 sierpnia 2013 Część miasta Nowogard obejmująca ulice: Bohaterów Warszawy od 
nr l do 70 , Krótka, Łąkowa, Radosława

16.00- 20.00

12 19 sierpnia 2013 Część miasta . Nowogard obejmująca ulice: Bohaterów Warszawy od 
nr 71 do końca, Gryfitów, Jana Pawła II, Księcia Racibora I, Stefana Że-
romskiego od nr l do nr 3 i od nr 21 do końca, Światowida

16.00- 20.00

13 20 sierpnia 2013 Część miasta Nowogard obejmująca ulice: Księcia Józefa Pornatow-
skiego od nr l do m 3 i od nr 5 do końca, Kwietniowa, Ogrodowa

16.00-20.00

14 21 sierpnia 2013 Część miasta Nowogard obejmująca ulice: 15 Lutego, Księcia Józe-
fa Poniatowskiego nr 4, Stefana Żeromskiego od m 17 do m 20, Za-
ciszna

16.00-20.00

15 22 sierpnia 2013 Część gminy Nowogard obejmująca miejscowości: Długołęka, Gard-
na, Krasnołęka, Miękkie, Nowe Wyszomierki, Olchowo, Sąpolnica, 
Stare Wyszomierki, Starogoszcz, Wyszomierz

16.00-20.00

16 23 sierpnia 2013 Część gminy Nowogard obejmująca miejscowości: Bromierz, Kulice, 
Ostrzyca, Sąpole, Wierzbięcin

16.00-20.00

17 26 sierpnia 2013 Część gminy Nowogard obejmująca miejscowości: Bieniczki, 
Bieńczyce, Jarchlino, Konarzewo, Osowo, Słajsino

16.00-20.00

18 27 sierpnia Część gminy Nowogard obejmująca miejscowości: Boguszyce,Brzo-
zowo,Drzysław,Lestkowo, Maszkowo, Wojcieszyn, Żabowo, Żabówko

16.00- 20.00

19 28 sierpnia 2013 Część gminy Nowogard obejmująca miejscowości: Glicko, Miętno, 
Orzechowo, Orzesze, Otręby, Sikorki, Struga, Szczytniki, Wierzchy, 
Wołowiec, Zagórz, Zatocze, Zbyszewice,

16.00-20.00

20 29 sierpnia 2013 Część gminy Nowogard obejmująca miejscowości: Czermni-
ca, Płotkowo, Strzelewo, Suchy Las, Świerczewo, Trzechel

16.00- 20.00

21 30 sierpnia 2013 Część gminy Nowogard, obejmująca miejscowości: Błotno, Błotny 
Młyn, Bochlin, Dąbrowa Nowogardzka, Dobroszyn, Grabin, Karsk, Łę-
gno,Ogary, Ogorzele, Olszyca, Ptaszkowo, Wierzchęcino, Zakładzie

16.00- 20.00

Powiat goleniowsko - nowogardzki

Pełny harmonogram wizyt ankieterów
W wydaniu piątkowym informowaliśmy o rozpoczynających się 1 sierpnia konsultacjach spo-

łecznych, których przeprowadzenie jest niezbędnym elementem procedury przygotowania wnio-
sku do ministerstwa w sprawie zmiany nazwy powiatu. Publikowaliśmy też zarządzenie burmi-
strza Nowogardu o trybie przeprowadzenia tych konsultacji. Dzisiaj przedstawiamy pełny harmo-
nogram wizyt ankieterów, którzy zgodnie z zarządzeniem burmistrza będą realizować w praktyce 
procedurę konsultacyjną i pojawią się u Państwa w domach w podanych niżej terminach.

Brak wyobraźni – skutki 
są i będą opłakane 
W miarę naszych skromnych możliwości od lat dokumentuje-
my, jakie skutki dla struktury handlu, zatrudnienia, sytuacji do-
chodowej lokalnego samorządu i mieszkańców powoduje nie-
kontrolowany rozrost sieci handlowych. Staramy się też poka-
zywać znaczenie lokalnej drobnej przedsiębiorczości, w tym 
tej działającej w sektorze handlu. Sytuacja i zjawiska, które ob-
serwujemy w Nowogardzie są niestety typowe dla całego kraju. 
Dzisiaj prezentujemy przeczytany na ten temat tekst z Dzienni-
ka Polskiego autorstwa Zbigniewa Bartusa, w którym po raz ko-
lejny wymieniane są argumenty i przykłady, które wszyscy zna-
my, a z których politycy nie wyciągają od lat żadnych wniosków.

 W ostatnich trzech latach tych 
ostatnich upadło ponad 60 tys. 
i według większości ekspertów 
obecną wojnę o handel przeżyje 
mniej niż połowa. Politycy nie ro-
bią nic, aby temu zapobiec. Prze-
ciwnie - nakładają na handel nowe 
ciężary i obowiązki, które uderza-
ją przede wszystkim w drobnych 
kupców.

Portugalska spółka Jeronimo 
Martins Polska, właścicielka Bie-
dronek, jest jedną z czterech naj-
większych firm w Polsce. Ma już 
ponad 2 tys. sklepów, a za dwa lata 
będzie mieć 3 tys. Jej śladem podą-
ża niemiecki Lidl, który awanso-
wał do dwudziestki największych 
firm wg „Polityki”.

Pięć lat temu mieliśmy ponad 40 
dyskontów na milion mieszkań-
ców, wkrótce ma być ponad 100. 
Ostatnio podbijają mniejsze miej-
scowości. - Przybywa miasteczek, 
w których działa nawet po 5 dys-
kontów. Ludzie mówią: fajnie. Nie 
wiedzą, że jedno miejsce pracy w 
dyskoncie zabiera pięć w handlu 
tradycyjnym. W takim mieście ża-
den mały sklep nie ma prawa oca-
leć. Upadają hurtownicy i dostaw-
cy - opisuje Maciej Ptaszyński, dy-
rektor Polskiej Izby Handlu.

Wylicza skutki: kiedy dla dzie-
ci kupców i dostawców jedynym 
możliwym miejscem pracy staje 
się kasa w dyskoncie, alternatywą 
jest wyjazd do dużego miasta lub 
wręcz emigracja. Skutek drugi: 
kiedy sieć wykończy konkurencję, 
ceny szybko rosną.

- Francuzi to przećwiczyli. 
Zniszczyli drobny handel, a te-
raz w panice, kosztem milionów, 
próbują go odbudować. Dla dobra 
konsumenta i lokalnych rynków 

pracy - dodaje Ptaszyński.
- Polacy są dziwni. Po pracę 

przychodzą do Polaka, a zakupy 
robią u Portugalczyka, Niemca, 
czy Azjatów, którzy np. w Dobczy-
cach mają już trzy markety. W ich 
kieszeni Polak zostawia pieniądze. 
A potem się dziwi, że roboty nie 
ma - mówi Maria Brożek, szefowa 
Izby Gospodarczej Dorzecza Raby.

- Politykom samorządowym, 
wydającym pozwolenia na kolejny 
dyskont, brakuje wyobraźni - uwa-
ża Lucyna Gowin, wiceszefowa 
Małopolskiego Porozumienia Or-
ganizacji Gospodarczych. Zwra-
ca uwagę, że lokalni handlowcy 
wspierają swą społeczność. - Jak 
trzeba ufundować nagrodę, zrobić 
zbiórkę na chore dziecko, pomaga-
ją. A markety? - pyta retorycznie.

Sieci hipermarketów bronią się 
przed ekspansją dyskontów ob-
niżając ceny, czyli dociskając do-
stawców. Są potężne, więc mogą 
sobie na to pozwolić. Nie dotykają 
ich też zbytnio zmiany przepisów: 
mają swych prawników i księgo-
wych. A małe sklepy?

- Politycy zachowują się tak, jak-
by chcieli je dobić. Nowe biuro-
kratyczne wymogi i obciążenia, 
jak choćby wprowadzone właśnie 
szczegółowe paragony, doprowa-
dzą do fali upadłości. Podobnie, 
jak podniesienie z 250 do 400 zł 
kwoty, od której kradzież towaru 
jest przestępstwem. Markety mają 
bramki i ochroniarzy. A pani Zo-
sia nie - opisuje Maciej Ptaszyński.

- Konkurencja jest zdrowa, pod-
nosi jakość, obniża ceny. Ale han-
del musi być zrównoważony. Nie-
równowaga uderzy w nas wszyst-
kich - przekonuje Lucyna Gowin.

zbigniew.bartus

 Niektórzy lokalni handlowcy ratują się przed inwazją marketów poprzez wchodze-
nie ze swoimi sklepikami do sieci  prowadzonej przez Lewiatan. Pozwala im to na 
konkurowanie cenowo z marketami dużą częścią oferowanych towarów. Na zdję-
ciu sklep Ela prowadzony przez Państwo Elżbietę i Ryszarda Horniaków- od czerw-
ca  tego roku w sieci Lewiatana.
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Festyn Rodzinny w Wyszomierzu
W sobotę 27 lipca w Wyszomierzu, z inicjatywy proboszcza tamtejszej parafii, ks. Wilhelma Hajduka, sołtysa, pana Andrzeja Kanii, 
oraz mieszkańców wsi, odbył się Festyn Rodzinny. Dzięki uprzejmości sołtysa Wyszomierza, który na czas zabawy udostępnił boisko, 
uczestnicy festynu mogli świętować do białego rana.

Festyn rozpoczął się o go-
dzinie 14:00. Organizatorzy 
imprezy stanęli na wysokości 
zadania i zadbali o rozrywkę 
wszystkich uczestników bie-
siady. Nie zabrakło atrakcji za-
równo dla dzieci, jak i doro-
słych. O godzinie 15:00 rozpo-
częły się konkursy rodzinne i 
indywidualne. W międzycza-
sie najmłodsi mogli skorzystać 
z trampoliny ustawionej na 
placu (5 minut – 1 zł) lub po-
bawić się w „malowanie twa-
rzy” (2 zł). W programie festy-
nu przewidziano także loterię 
fantową. Losowanie głównej 
nagrody odbyło się o godzi-
nie 20:00. Dodatkowym uroz-
maiceniem festynu była krótka 
inscenizacja pt. „Wiejskie we-
sele”. Jej treść miała przybliżyć 
uczestnikom festynu wyszo-
mierskie zwyczaje związane z 
tradycjami weselnymi.

Po godzinie 17:00 przyszedł 
czas na część artystyczną pro-
gramu. Imprezę uświetnił wy-
stęp ks. Wilhelma Hajduka, 
który, przebrany za Krzysztofa 
Krawczyka, wykonywał utwo-
ry z repertuaru tego piosen-
karza. Uczestnicy festynu byli 
zachwyceni pokazem: bawi-
li się, tańczyli, śpiewali razem 
z księdzem. Jedna z organiza-
torek imprezy, pani Arleta Be-
rezowska, powiedziała nam, 
że to już nie pierwszy i z pew-
nością nie ostatni taki festyn, 
którego pomysłodawcą był ks. 
Wilhelm: W poprzedniej para-
fii, w której posługiwał ks. pro-
boszcz (w Stargardzie Szcze-
cińskim), również organizowa-
no tego typu zabawy, właśnie z 
jego inicjatywy. Na szczególne 
uznanie zasługują także miesz-
kańcy Wyszomierza – ich zaan-
gażowanie i chęć pomocy spra-
wiły, że teraz możemy tu ra-
zem być i bawić się. Pomimo 
ogromnego zamieszania wokół 
osoby proboszcza, udało nam 
się zamienić z nim kilka słów: 
Takie przedsięwzięcia zrzesza-

ją mieszkańców, jednoczą ich 
i pozwalają zapomnieć o pro-
blemach dnia codziennego. Za-
miast siedzieć w domu przed 
telewizorem, ludzie wychodzą, 
aby porozmawiać, bawić się, i 
o to przecież chodzi. Ten festyn 
to uwieńczenie fantastycznej 
współpracy mieszkańców Wy-
szomierza – powiedział nam 
ks. Wilhelm. Zapytaliśmy tak-
że sołtysa Wyszomierza, pana 
Andrzeja Kanię o to, skąd 
wziął się pomysł zorganizowa-
nia takiej imprezy. - Władze 
gminy nie miały w tym żadne-
go udziału. Tylko dzięki dobrej 
woli księdza proboszcza oraz 
determinacji i pomocy miesz-
kańców Wyszomierza udało 
nam się zorganizować ten fe-
styn – powiedział nam sołtys. 
Z rozmów, jakie przeprowadzi-
liśmy z mieszkańcami wynika, 
że wszyscy byli bardzo zado-

woleni: Cieszymy się, że mamy 
takiego sołtysa i proboszcza. Z 
pomocą mieszkańców Wyszo-
mierza udało im się zorganizo-
wać naprawdę wspaniałą zaba-
wę. Wszyscy korzystają z przy-
gotowanych atrakcji, tańczą, 
śpiewają, śmieją się – po prostu 
świetnie się bawią. Z tego miej-
sca chcielibyśmy podziękować 
panu sołtysowi, księdzu pro-
boszczowi oraz tym, którzy po-
święcili swój czas i włożyli wysi-
łek w zorganizowanie tej impre-
zy – powiedziały nam miesz-
kanki Wyszomierza, pani Re-
nata Ołdak oraz pani Jolanta 
Janiak.

Organizatorzy imprezy za-
dbali również o aspekty ku-
linarne. Przy stołach moż-
na było znaleźć przygotowa-
ne przez mieszkanki Wyszo-
mierza domowe wypieki, po-
silić się zupą grochową, zjeść 
nie tylko dania z grilla, ale tak-
że tradycyjny polski bigos czy 
też pajdę chleba ze smalcem. 
Wszystko to za symbolicz-
ne ceny. Warto w tym miejscu 
wspomnieć, że festynowi przy-

świecał szczytny cel – wszyst-
kie dochody zebrane w czasie 
imprezy zostaną przeznaczone 
na remont plebanii, a dokład-
niej – wymianę okien.

Mimo że program festy-
nu przewidywał zakończenie 
wszystkich atrakcji o godzinie 
20:00 (wtedy też można było 
obejrzeć taniec strażaków z 
mieszkankami Wyszomierza), 
to zabawa trwała do wczesnych 
godzin rannych. Jak udało nam 
się dowiedzieć od mieszkań-
ców Wyszomierza, w takich 
okolicznościach ks. proboszcz 
przełożył Mszę Św. z godziny 
9:30 na godzinę 13:00. Życzy-
my powodzenia oraz dalszych 
sukcesów w organizowaniu 
podobnych zabaw.

Karolina Klonowska

 
Wyniki konkursów:
SPACER NA DESKACH
I miejsce – Banasiewiczowie
II miejsce – Berezowscy, Grzej-

szakowie
III miejsce – Olejnikowie

RZUTY KARNE
I miejsce – Paweł Wawreńczuk
II miejsce – Adrian Banasiewicz
III miejsce – Urszula Kula

RINGO DLA DZIECI (2-5 lat)
I miejsce – Oliwia Majcher
II miejsce – Maciej Bos
III miejsce – Julia Kłys

SKOKI W WORKACH (dzieci 
w wieku 5-10 lat)

I miejsce – Małgorzata Ługow-
ska

II miejsce – Nikola Olejnik
III miejsce – Joanna Stępnik

SKOKI W WORKACH (dzieci 
w wieku 10-15 lat)

I miejsce – Filip Olejnik
II miejsce – Wiktoria Krawczyk
III miejsce – Anna Dobruchow-

ska

SKOKI W WORKACH (osoby 
powyżej 15 roku życia)

I miejsce – Dawid Pałczyński
II miejsce – Rafał Kłys
III miejsce – Janusz Skowroński

RZUT W MANEKINA „FRAN-
KA”

I miejsce – Katarzyna Pawłow-
ska

II miejsce – Renata Kłys
III miejsce – Anna Czarnacka

Wiejskie stoły cieszyły się dużym powodzeniem.

Uczestnicy festynu dzielnie dopingowali tych, którzy brali udział w konkursach.

Konkurencja „Skoki w workach” - panowie musieli wykazać się zwinnością.

Ks. Wilhelm Hajduk jako Krzysztof Krawczyk, tutaj w czasie jednego z występów.

Najwyraźniej bociany również poczuły się zaproszone na Festyn Rodzinny
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Kościoły naszej gminy - Ostrzyca Kościół pw. Zwiastowania Naj-
świętszej Maryi Panny, poświęco-
ny 25 III 1956 r. należy do parafii 
w Wierzbięcinie. Został zbudo-
wany w 1865 r. z kostki graniowej 
oraz cegły. Wieża dobudowana w 
1937 r. drewniana o konstrukcji 
szkieletowej. w roku 1910 oraz w 
latach 60. XX w. częściowo nisz-
czona pożarami i odbudowana, 
ale w zmienionej formie.

Działka kościelna położona 
bliżej zachodniego krańca wsi, 
po południowej stronie głównej 
drogi. Ogrodzenie od połud.-za-
chodu z kamieni ociosywanych 
(XIX-wieczne) z bramką flan-
kowaną ceglanymi słupkami, od 
wschodu pozostałości starszego 
ogrodzenia z kamieni polnych; 
od południa nie ma ogrodzenia, 
teren porośnięty krzewami.

Cmentarz zlikwidowany, jego 
pozostałością jest kilka egzem-
plarzy starodrzewu. Kościół gra-
nitowo-ceglany z l 865 r., eklek-
tyczny; towarzyszy mu drewnia-
na dzwonnica wieżowa z l 737 
r., zwieńczona ostrosłupowym, 
przełamanym hełmem. Zespół 
sakralny stanowi dominantę kra-
jobrazową i funkcjonalną.

Odpust obchodzony jest 25 III 
(dzień poświęcenia)

źródło: Schematyzm Archidiecezji 
Szczecińsko-Kamieńskiej, Szczein 2007.

/Studium Historyczno-uUbanistyczne

Nowogardzianie na jasnogórskim szlaku...
W sobotę o godz. 7 rano odbyła się uroczysta msza św. w intencji mieszkańców naszego miasta, którzy wyruszyli na coroczną pieszą 
pielgrzymkę do Sanktuarium Czarnej Madonny w Częstochowie. W tym roku do Częstochowy udało się 10 osób z Nowogardu. 

(ps)

SPROSTOWANIE
Przepraszam pana Nikodema Stasika współwłaściciela firmy NOWO-GLAS - Producenta Szyb Zespolonych, za błędnie podane nazwisko w ostatnim nr DN. 

57(2191) z dnia 26 lipca 2013 w artykule  „Sukces firmy tkwi w terminie i szkle”, w którym zamiast Nikodem Stasik przez przypadek napisałem Nikodem Stasiak.
red. Jarosław Bzowy 
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Dobra: 14 Jarmark Doberski

Jarmark w słońcu skąpany
W dniach 26 i 27 lipca, czyli w piątek i sobotę w Dobrej odbył się już po raz 14 Jarmark Doberski, który każdego roku ściąga do urodzi-
wego, ze średniowiecznymi zabytkami miasteczka setki osób, zarówno z regionu, jak i zagranicy. 

Tegoroczny Jarmark obfito-
wał w wiele atrakcji. Rozpoczął 
się „rozgrzewką”, czyli  kon-
kursem dla wszystkich nazwa-
nym „Mistrzostwami Europy 
w piciu soku grejpfrutowego”. 
Po czym na scenie głównej od-
było się kilka poważnych już 
koncertów; zagrali Heaven, DJ 
Radia ESKA, Mirami oraz DJ 
Maiqel.

Drugiego dnia zorganizowa-
no wiele imprez sportowych tj. 
biegi uliczne dla dzieci i mło-
dzieży, biegi OPEN, uliczna 
piłka nożna, zawody i poka-
zy kulturystyczne i fitness oraz 
walki sumo, a także, dość spek-
takularne, mistrzostwa Europy 
w jedzeniu kiełbasy doberskiej.

Tego dnia na Jarmarku za-
prezentowała się również sce-
na średniowieczna usytuowa-
na pod ruinami  zamku dober-
skiego. Po południu ulicami 
Dobrej przemaszerowało ry-
cerstwo, następnie można było 
skosztować średniowiecznych 
kulinariów. Uczestnicy mo-
gli również podziwiać zmaga-
nia poszczególnych rycerzy w 
trakcie rozegranego turnieju 
rycerskiego. Następnie odbyły 
się biegi rycerskie – nie tylko 
dla dam i rycerzy, ale również 
dla mieszczan, po czym roz-
poczęło się przedstawienie te-
atralne nawiązujące treścią do 
epoki średniowiecza. Finałem 
pokazu rycerskiego była bitwa 

pod zamkiem, którego ruiny 
tworzą klimat przenoszący w 
odległe historyczne czasy.

W trakcie całego Jarmarku 
przybyli do Dobrej mogli za-
trzymać się przy licznych sto-
iskach rozstawionych na sta-
rówce w pobliżu rynku koło 
kościoła, na których prezen-
towane były nie tylko wyroby 
kulinarne, ale dzieła artystów 
malarzy czy rzeźbiarzy. Nie 
zabrakło również miłośników 
mundurów oraz numizmaty-
ków.

Organizatorzy postarali się 
także o wprowadzenie ele-
mentu edukacyjnego w posta-
ci konkursu dla dzieci, w trak-
cie którego najmłodsi mogli 

sprawdzić swoją wiedzę na te-
mat selektywnej zbiórki odpa-
dów.

Wieczorem na zakończenie 
Jarmarku koncert dali Ukeje, 
Redlin oraz DJ Mrozik.

- Jest bardzo fajnie. Podoba-
ją mi się występy drużyn ry-
cerskich. Wcześniej nie miałam 
okazji oglądać takich spektakli. 
Jarmark jest dobrze zorganizo-
wany. Jest dużo konkursów i za-
baw. - mówi Karolina, jedna 
z młodszych mieszkanek Do-
brej.

– Ta impreza to naprawdę coś 
wesołego; przez cały rok właści-
wie niewiele się w naszym mie-
ście dzieje, jest co prawda kilka 
innych wydarzeń, ale na pewno 

nie są tak huczne jak Jarmark. 
Najbardziej podobają mi się 
pokazy rycerskie. - dodaje pan 
Piotr, który w trakcie udziela-
nia wypowiedzi z zaintereso-
waniem przyglądał się turnie-
jowi w wykonaniu średnio-
wiecznej grupy rekonstrukcyj-
nej.

Jak widać Jarmark stanowi 
nie tylko atrakcję dla miesz-
kańców i przyjezdnych, ale po-
woli wyrasta na znak rozpo-
znawczy Dobrej, zdobywający 
coraz większe uznanie w na-
szym regionie.

Piotr Słomski

Najmłodsze mieszkanki Dobrej przyglądają się rycerskiemu turniejowi

W tym roku było bardzo słonecznieSporym zainteresowaniem cieszył się pokaz lepienia garnków

Zmagania średniowiecznego rycerstwa
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Czwartki Na Torze – Finał

Chrabąszcze z medalami!
W środę (24 lipca) na szczecińskim torze kolarskim została rozegrana ostatnia 
finałowa seria cyklicznych zawodów „Czwartki Na Torze”. Jak informowaliśmy 
po XI serii, miejsca na podium niemal pewna była 4 reprezentantów Nowogar-
du – Hubert Grygowski, Jacek Fecak, Piotr Sowiński oraz Remigiusz Komisarek. 

Jeden złoty oraz trzy brązo-
we medale to wynik kolarzy z 
klubu „Chrabąszcze” Nowo-
gard, których prowadzi trener 
Ryszard Posacki. To nieco lep-
sze osiągnięcie niż przed ro-
kiem, wówczas złoto wywal-
czył Remigiusz Komisarek, 
srebro Piotr Sowiński, a brąz 
Damian Ubych. Tym razem 
Komisarek i Sowiński zdo-
byli medale o innym kolorze. 
Mistrz cyklu z ubiegłego roku 
w kategorii Junior Młodszy – 
Remigiusz Komisarek, opu-
ścił sporo zawodów. Starty, 
które zaliczył w cyklu wystar-
czyły jednak na zdobycie brą-
zowego medalu. Piotr Sowiń-
ski w kategorii Młodzik przez 
cały cykl był najlepszy spośród 
„Chrabąszczy”. Do powtórze-
nia wyniku z sezonu 2012 r. 
zabrakło mu trochę punktów, 

przez co tym razem młody no-
wogardzianin ukończył cykl z 
brązowym medalem. Dużo ra-
dości swojemu trenerowi przy-
nieśli ci najmłodsi reprezen-
tanci Nowogardu. Dwaj de-
biutanci na szczecińskim to-
rze – Hubert Grygowski oraz 
Jacek Fecak. Choć w ich ka-

tegorii Żak o tytuł walczyło w 
sumie tylko 6 zawodników, to 
jednak dwaj „Chrabąszcze” na 
podium to niezły wynik. Hu-
bert Grygowski zdobył zło-
ty medal, natomiast Jacek Fe-
cak zdołał obronić swoją 3 po-
zycję i tym samym mógł zało-
żyć na szyję brązowy medal. 

Remigiusz Komisarek (z prawej) na 3 stopniu podium w finale cyklicznych zawodów 

Hubert Grygowski w swoim debiutanc-
kim sezonie na torze, zdominował ry-
walizację w kategorii Żak 

Finałowe podium w kategorii Młodzik, pierwszy z prawej - Piotr Sowiński 

Jacek Fecak wywalczył brąz i stanął na 
podium obok klubowego kolegi

Dla tych młodziutkich zawod-
ników niech te starty i meda-
le będą sporym „zastrzykiem” 
pozytywnej energii. W koń-
cu to właśnie najmłodsze lata 
w rozwoju sportowca bywa-
ją decydujące. Po raz kolejny 
zawodnicy z Nowogardu zdo-
bywając medale udowadniają, 

że kolarstwo w naszym mie-
ście nie umiera, a wręcz prze-
ciwnie – ma się całkiem do-
brze. Gratulujemy medalistom 
i jednocześnie wierzymy, że w 
przyszłym roku kolarze z No-
wogardu zdołają ten wynik po-
prawić.

KR

Festiwal artystyczny w Strzelewie

W kręgu artystycznych obfitości...
W ten weekend Strzelewo zakończyło kolejny festiwal artystyczny, jaki przez ostatnie dwa tygodnie odbywał się w przestrzeni tej pod-
nowogardzkiej miejscowości.

Jak co roku do Strzele-
wa przybyło wielu artystów z 
różnych stron świata m.in. z 
Ukrainy, Grecji, Niemiec czy 
Norwegii, tak więc z latami na-
brał już on międzynarodowego 
charakteru. Organizatorzy fe-
stiwalu - Ośrodek Poszukiwań 
Twórczych ze Strzelewa oraz 
Stowarzyszenie Teatr Brama z 
Goleniowa dołożyli starań, aby 
znowu w Strzelewie doszło do 
spotkania ludzi, dla których 
sztuka jest ponadczasowym 
środkiem wyrazu emocji i idei. 
Mówi Daniel Jacewicz założy-
ciel Teatru Brama, którego ak-
torzy w piątkowy wieczór za-
prezentowali spektakl „Uczu-
cie światła” - Ludzie z całego 
świata przyjeżdżają do nas po 
to, by się spotkać. Sam spektakl 
to jest trochę tak jak na imie-
ninach u cioci – bez polewa-
nia wódeczki proponujemy pie-
śni i chcemy, żeby widz poczuł 
się swobodnie. Pewnych rzeczy 
nie da się wyrazić słowami, nie 
da rady ich nazwać, ale można 

je wyśpiewać i przeżyć. Teksty 
w spektaklu „Uczucie dźwięku” 
śpiewane są m.in. po hiszpań-
sku, armeńsku czy gruzińsku. 
Sama pieśń jednak, mimo róż-
nic językowych, pozostaje uni-
wersalna. Ona zawsze wynika 
z wewnętrznej potrzeby duszy. 
Myślę, że właśnie dlatego utwo-
ry, które zaprezentowaliśmy w 
przedstawieniu powstały. A to, 
że pracują z nami ludzie z róż-
nych krajów, daje jeszcze możli-

wość poznawania unikatowych 
rzeczy, które w Polsce, ze zrozu-
miałych racji, trudno spotkać. 
Chodziło również o wejście 
w sferę mistyczną i o to, żeby 
uniknąć typowego folkloru, w 
którym byłoby widać pochodze-
nie narodowościowe każdego 
uczestnika. Najważniejsze jest 
spotkanie i wyrażenie emocji. - 
wyjaśnia Daniel Jacewicz.

W Strzelewie, w trakcie 
pierwszego finałowego wieczo-

ru, można było również posłu-
chać muzyki folkowej w wyko-
naniu zespołu Sutari z Warsza-
wy. Instrumentalno-wokalne 
trio - Barbara Songin, Katarzy-
na Kapela i Zofia Barańska de-
biutowały przed niespełna ro-
kiem, mają już jednak na kon-
cie kilka nagród z najbardziej 
prestiżowych festiwali folko-
wych w Polsce m.in. zajęły II 
miejsce na festiwalu „Nowa 
Tradycja” w Warszawie oraz 
zdobyły I nagrodę na „Miko-

łajkach Folkowych” w Lublinie.
Znaleźli też coś dla siebie 

miłośnicy cygańskich rytmów. 
Tego dnia koncert dał zespół 
„Kałe Bała” (Czarne Włosy). 
A na zakończenie piątkowego 
wieczoru uczestnicy festiwalu 
mogli pobawić się przy dźwię-
kach lokalnej rockowej forma-
cji „Specyficzni”. 

Natomiast w sobotę o godz. 
20 odbyła się wiejska zabawa 
taneczna.

(ps)

Spektakl „Uczucie dźwięku” w wykonaniu Teatru Brama

W przerwie między pokazami można było zaczerpnąć świeżego powietrza
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Pomorzanin wygrywa z Dębicami

Vielgovia nie przyjechała...
W sobotę (27 lipca) o godzinie 16:00 pierwszy zespół Pomorzanina rozgrywał mecz kontrolny z Dębem Dębice. Zaraz po tym spotka-
niu na boisko mieli wybiegnąć zawodnicy rezerw, aby zagrać sparing z Vielgovią. Niestety goście ze Szczecina nie pokwapili się do No-
wogardu...

Pomorzanin Nowogard – Dąb Dębice 2:1 (2:0)
Gole: Sławomir Paszkowski, Dawid Langner
Skład: Krzysztof Haberski – Maciej Grzejszczak, Paweł Łuczak, Natan Wnuczyński, Michał Łukasiak – Gracjan Wnuczyński, Piotr Wino-

grodzki, Dawid Langner, Dominik Wawrzyniak – Kamil Lewandowski, Sławomir Paszkowski; zmiennicy: Konrad Winczewski, Adam Łu-
czak.

Najważniejsza wiadomość 
dla kibiców Pomorzanina: ofi-
cjalnie Paszkowski, Wino-
grodzki i Łukasiak są już pił-
karzami nowogardzkiego klu-
bu! Jak bardzo są potrzebni, 
pokazał to już sobotni mecz. 
Sławomir Paszkowski wyso-
ki i szybki napastnik, do tego 
w każdym kolejnym sparin-
gu udowadnia, że potrafi być 
skuteczny. Michał Łukasiak w 
pierwszej połowie zagrał jako 
prawy obrońca, dzięki czemu 
Paweł Łuczak mógł sprawdzić 
się na pozycji stopera. W dru-
giej części gry trener Tomasz 
Surma „sprawdzał” Łukasia-
ka na prawej pomocy. Były pił-
karz Iny Goleniów to uniwer-

salny zawodnik, który z po-
wodzeniem mógłby również 
występować w ataku. W me-
czu z Dębicami wyróżniał się 
niesamowitą pracowitością. 
Być może było to spowodo-
wane faktem, iż walczy dopie-
ro o miejsce w składzie, ale w 
tym meczu nie było dla niego 
straconych piłek i biegał po ca-
łym boisku. Jednak na pierw-
szy rzut oka w sobotnim spa-
ringu najlepiej z nowo pozy-
skanych zawodników zapre-
zentował się Piotr Winogrodz-
ki. Ten piłkarz występował w 
środku pomocy – typowy roz-
grywający, takiego zawodnika 
na pewno brakowało w zespo-
le. Winogrodzki na pełnym lu-

zie operował piłką, ma świetny 
przegląd gry i potrafi idealnie 
przerzucić futbolówkę wzdłuż 
boiska. Wyróżnia się mocnym 
strzałem, często próbował 
uderzeń z dystansu. Błysnął 
kilkukrotnie prostopadłym 
podaniem i choć przeciwni-
cy na co dzień grają w A Kla-
sie, to można wierzyć, że Piotr 
Winogrodzki będzie w stanie 
na tym poziomie grać w wo-
jewódzkiej okręgówce. Wra-
cając do meczu, jak na bezli-
tosny upał, piłkarze utrzymy-
wali całkiem niezłe tempo. Na 
boisku panował jeden zespół, 
ku uciesze miejscowych kibi-
ców. Pierwsza bramka padła 
już po 15 minutach gry, gdy 
prostopadłe podanie z głębi 
pola przejął Paszkowski i kom-
pletnie nie pilnowany, w sytu-
acji sam na sam z zimną krwią 
zdobywa bramkę. Nie minęło 
5 minut, a za sprawą Dawida 
Langnera Pomorzanin prowa-
dził już dwoma golami. Jesz-
cze przed przerwą gospodarze 
mogli zdecydowanie poprawić 
wynik, jednak zabrakło przy 
tym skuteczności. 

W drugiej połowie upał jak-
by osłabił piłkarzy obydwu ze-
społów i działo się nieco mniej. 
Pomorzanin nie zdołał już 
zdobyć bramki, choć były ku 
temu okazje. Honorowe tra-

fienie jednak zanotowali go-
ście. Na 20 minut przed koń-
cem Krzysztofa Haberskiego w 
bramce zmienił Adam Łuczak. 
Zawodnik ten jest wychowan-
kiem Pomorzanina Nowogard, 
w ostatnich sezonach ogrywał 
się w innych klubach. Od po-
czątku sezonu przygotowaw-
czego bierze udział w zajęciach 
swojego macierzystego klubu. 
W sobotę Adam Łuczak nie 
miał zbyt wiele do roboty, w 
końcówce spotkania był jednak 
bezradny. Zagranie w pole kar-
ne, napastnik gości w sytuacji 
sam na sam efektownie lobu-
je bramkarza gospodarzy, tym 
samym ustalając wynik meczu 

na 2:1. O pechu mogą mówić 
podopieczni Pawła Błaszczy-
ka, którzy nie rozegrali sparin-
gu w środę i niestety nie zagra-
li również w sobotę. Wszystko 
za sprawą Vielgovii Szczecin, 
która miała być sparingowym 
rywalem. Goście nie dojechali, 
a piłkarze drugiego zespołu w 
niesmaku rozeszli się domów. 
Kolejny sparing nowogardzkie 
drużyny rozegrają w środę, ry-
wale jeszcze nie są znani, jed-
nak prezes Marcin Skórniew-
ski zapowiada, że jeśli nie uda 
się zorganizować rywali, to 
pierwszy i drugi zespół zagrają 
przeciw sobie.

KR 

Sławomir Paszkowski na razie strzela 
jak na zawołanie i pozostaje wierzyć, 
że w lidze będzie podobnie 

Piotr Winogrodzki ma duże predyspozycje, aby dzielić i rządzić w środku boiska 

Michał Łukasiak był dosłownie wszę-
dzie, uniwersalny piłkarz to zawsze 
skarb dla trenera 

 O „Rakietę Burmistrza Nowogardu”

Bartłomiej Gajda z trofeum
W sobotę (27 lipca) w Nowogardzie na korcie nieopodal skateparku, odbył się III Nowogardzki Turniej Tenisa Ziemnego o „Rakietę 
Burmistrza Nowogardu”. Pogoda dopisała, a na boisku rywalizowało    4 młodych adeptów tenisa, oraz jedna dziewczynka.

Na nowogardzkim korcie ( 
hm..z asfaltu ) do walki przystą-
piło pięciu sportowców. Czte-
rech chłopców: Paweł Feńczak, 
Bartłomiej Gajda, Mateusz 
Gach i Aleksander Pakulski. Z 
tenisistami rywalizowała jedy-
na dziewczyna w całej stawce 
– Paula Kolibska. Nad przebie-
giem zawodów czuwał Szymon 
Pilipczuk z Wydziału Rozwoju 

Lokalnego, Funduszy, Kultury 
i Sportu. Aby mecze odbywa-
ły się sprawnie i według prze-
pisów, Jerzy Kusiak wcielił się w 
rolę sędziego. Na duże pochwa-
ły zasługuje postawa Pauli Ko-
libskiej, która mimo rywaliza-
cji z chłopcami zdołała wywal-
czyć miejsce na podium. Paula 
stanęła na pudle na najniższym 
stopniu, wszystko za sprawą po-

rażki w meczu o 2 miejsce. Lep-
szy od reprezentantki płci pięk-
nej okazał się Paweł Feńczak, 
który wywalczył tym samym 
srebrny medal. Bezkonkuren-
cyjny na korcie okazał się Bar-
tłomiej Gajda. Młody tenisista 
nie pozostawił złudzeń, kto ma 
najlepiej „ułożoną dłoń” i pew-
nie sięgnął  po główne trofeum 
l w III turnieju o „Rakietę Bur-

mistrza Nowogardu”. Zaszczyt-
ny tytuł i główną nagrodę ra-
kietę do gry w tenisa wręczał 
Szymon Pilipczuk, jak i meda-
le oraz nagrody rzeczowe dla 
pozostałych uczestników. Gra-
tulujemy zwycięzcom oraz ży-
czymy kolejnych udanych star-
tów. Nieliczni przybyli na tur-
niej wypatrywali gospodarza 
gminy- fakt organizacji teni-

sowych turniejów, mógłby bo-
wiem  świadczyć, że jest fanem 
tej elitarnej dyscypliny sportu. 
Jeśli burmistrz (o którego ra-
kietę grano) był, to raczej tylko 
„przelotem” myśmy go bowiem 
tam nie widzieli . Kto wie, być 
może poziom sportowy  dla wy-
sublimowanego oka nie był zbyt 
porywający, a i frekwencja nie 
powalała... 

KR 
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Morfeusz - 91 577 66 85

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych    - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Sprzedam Mercedes 180C 
Rok prod. 2001, poj. 2.0 benzyna, 

przebieg 290 tys. km, czarny metalik. 

Tel. 507 625 011
91 39 22 924

Drugi właściciel 
cena 13 500 zł 

1 . Specjalista ds. Eksportu:
- biegle język niemiecki w piśmie i mowie
- prawo jazdy kat. B
- chęć i motywacja do pracy
- umiejętność pracy pod presją czasu

poszukuje osób na stanowiska:

P.H. ARNO Sp. z o.o. 
producent okien, drzwi PCV i ALU, 

w związku z dynamicznym rozwojem �rmy, 

Zgłoszenia ( CV) zainteresowanych osób prosimy składać 
w siedzibie �rmy przy ul. BohaterówWarszawy 7a 

lub pod adresem mailowym: nowogard.arno@gmail.com

2. Okuwaczy i szklarzy:
- doświadczenie w zawodzie
- umiejętność pracy 
   pod presją czasu
- chęć i motywacja do pracy

„Knaga” kurs żeglarski
W dniach od 8 do 18 sierpnia klub żeglarski „Knaga” organi-

zuje kurs żeglarski dla dzieci i młodzieży. Zebranie informacyj-
ne odbędzie się w dniu 19.07, o godz. 17:00 w siedzibie klubu 
na plaży miejskiej w Nowogardzie.

Kancelaria  
PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077

Mistrzostwa Polski MX Kobiet – Człuchów

Jak pech to pech...
W miniony weekend w Człuchowie (woj. pomorskie) odbyły się Mistrzostwa Polski w motocrossie w róż-
nych kategoriach, w tym MX Kobiet – w której o punkty walczy Żaneta Zacharewicz. Nowogardzianka na 
zawody przyjechała z myślą odrabiana strat po pechowym wypadku w Sobieńczycach. Niestety, najwyraź-
niej pech nie ma zamiaru opuszczać Żanety...

Wyścigom kobiet w Człucho-
wie towarzyszyły wypadki, na 
szczęście tym razem w centrum 
tych wydarzeń zabrakło mło-
dej zawodniczki KM Cisy No-
wogard. Od początku zawodów 
wszystko szło po myśli Zachare-
wicz. W treningu dowolnym tyl-
ko Joanna Miller była szybsza. 
Identycznie było w treningu kwa-
lifikacyjnym i znów zapowiadały 
się zacięte wyścigi. Żaneta Zacha-
rewicz powróciła na swój „stary” 
motor marki Suzuki – pierwszy 
wyścig pokazał, że była to dobra 
decyzja. W tym biegu bezkonku-
rencyjna po raz kolejny była ist-
na „dominatorka” w tej katego-

rii – Joanna Miller z Człuchow-
skiego AutoMotoKlubu Poltarex. 
Na drugim miejscu przyjecha-
ła Zacharewicz, która również w 
imponującym stylu zostawiła w 
tyle pozostałe rywalki. W dru-
gim wyścigu mało kto obstawiał 
inne rozstrzygnięcie. A jednak, 
jak pech to pech... Żanecie po-
zostały zaledwie trzy okrążenia, 
robiła swoje i zmierzała po ko-
lejne podium w Człuchowie, w 
końcu stało się... Suzuki zawod-
niczki z Nowogardu odmówiło 
posłuszeństwa, nowogardzianka 
nie była w stanie ukończyć wy-
ścigu i została sklasyfikowana na 
przedostatnim miejscu... Wiel-
ka szkoda, w klasyfikacji zawo-
dów 2 i 10 pozycja wystarczyły 
na 4 miejsce, do podium Żane-
cie zabrakło 3 punktów. Dla sa-
mej zawodniczki najważniejsze 
są punkty w klasyfikacji sezonu, 
tam Zacharewicz niedawno stra-
ciła pozycję w-ce liderki. Po star-
tach w Człuchowie zawodniczka 
KM Cisy Nowogard awansowała 
na 7 miejsce. 

KR
Zawodom kobiet na torze w Człuchowie towarzyszyły dwa wypadki
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NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. 
Piłsudskiego 2a. 602 350 301

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 
3. 604 284 597

• Kupię mieszkanie bezczynszo-
we/ niskoczynszowe, min 3po-
kojowe, 60-80m 791443026

• Do wynajęcia lokal handlowy. 
– 660143840 

• Sprzedam mieszkanie w No-
wogardzie i Dobrej, tel. 91-
3910010, 607607814

• KUPIĘ ZA GOTÓWKĘ OBCIĄ-
ŻONE NIERUCHOMOŚCI tel. 
508 312 261

• SPRZEDAM  - dom  w  Olchowie  
stan surowy  otwarty , pow.  
240  m2 na  działce  1,5 h. na  
której  znajduje  się  staw  3000 
m2. Cena  do  uzgodnienia . 
Tel. 662139837,723025325.

• SPRZEDAM  -  Działki  bu-
dowlane  o pow. 1800  m2 
, i  1400 m2. Cena  35/zł./ 
m2.tel.662139837, 723025325.

• SPRZEDAM  lub  wynajmę  ka-
walerkę  37  m2.Tel.693869595.

• SPRZEDAM  - mieszkanie  4 
pokoje  ul. Poniatowskiego  
27/14. Tel.503512170.

• DOMY NA WSI – GRUNTY, 
GOSPODARSTWA

• SPRZEDAJEMY, KUPUJEMY. 
TEL. 660 206 833

• Sprzedam nowy sklep na ulicy 
Racibora. tel. 783 570 060, 695 
264 594

• Sprzedam mieszkanie bez-
czynszowe, 2 pokojowe w No-
wogardzie tel. 695 264 594

• Sprzedam kawalerkę 36 m kw. 
i mieszkanie 4-pokojowe 110 
m kw. 608 817 214.

• SPRZEDAM - bardzo tanio 
działki pod budowę ul: Asny-
ka. Tel: 513045188. 

• Wynajmę mieszkanie 2 po-
kojowe  w Nowogardzie na 
ulicy Racibora I 4. tel. 91 39 
25 552, kom. 783 570 060

• BUDYNEK - gospodarczy 400 
m2 sprzedam lub wydzierża-
wię, Strzelewo. Tel. 502853573

• Sprzedam parter domu 110 
m2. Podpiwniczony, garaż 
i podwórko. 600  809  312; 
604 903 853

• Kupię kawalerkę 728 582 293

• SPRZEDAM  -  mieszkanie  
3  pokoje  przy  ul; Zamko-
wej  z  garażem  murowanym 
.Tel.607804921.

• Stolarnia do wynajęcia. 
605 336 228

• Tanio sprzedam dom w Nowo-

gardzie o pow. ponad 200 m2, 
Tel. 509 349 774

• Do wynajęcia Bar Szuflandia 
170 m2. 609 245 816

• Sprzedam garaż na ul. 15 Lu-
tego naprzeciwko działek. 
608 626 696

• SPRZEDAM   -  mieszkanie   2  
pokoje  , pierwsze   piętro  
ul;Kowalska.Tel504118857.

• Sprzedam garaż ul. Jana Pawła 
II cena 23 tys. zł, do negocjacji 
Tel. 607 083 893

• Sprzedam dom 200 m2 – Gry-
fice Tel. 694 512 616

• Wynajmę dwa pokoje 
793 908 098

• ZAMIENIĘ  -  mieszkanie 3  po-
koje  w  Bydgoszczy  os. Błonie 
z dopłatą na 2  pokoje z balko-
nem w  Nowogardzie , parter 
lub I p. Tel.516748851.

• SPRZEDAM  - 4  działki  budow-
lane  w Karsku  , blisko  jeziora /  
13- 15 ar/ .Tel.691937120.

• SPRZEDAM  -  3 pokoje  bez-
czynszowe  do  remontu  , 
Bema Tel.696858283.

• DO  WYNAJĘCIA  -  mieszkanie  
2 – pokojowe .Tel.607740097.

• Sprzedam mieszkanie w 
domku dwurodzinnym 
(Nowogard), parter ok. 62 
m2, podpiwniczony, ga-
raż, podwórko, mały ogród. 
695 721 709

 MOTORYZACJA

• Kupię: Stare motory, mo-
torowery, samochody. Tel. 
501-126-109

• Sprzedam silnik 1,6 Diesel, 
skrzynia biegów do Audi 80. 
Tel;781785751.

• Sprzedam samochód GOLF 
II, benzyna 5 drzwiowy, szy-
berdach, czerwony. Tel; 
512633610.

• SPRZEDAM   -  Mercedesa  C  W  
202  Diesel  , 1995 r. prod. Cena   
3200,00.Tel.693761187.

• Sprzedam 2 opony letnie 185 
65 R15, continental conti 3, 
cena za 2 szt. 80 zł, tel. 605 
522 340

• SPRZEDAM -  Simsona   S- 
51 / po  kapitalnym  remon-
cie/.Cena  do  uzgodnienia.
Tel.783176050.

ROLNICTWO

• Sprzedam zboże i słomę. 
502 853 573

• Sprzedam słomę w snop-
kach cena 2,20 zł/ snopek. Tel. 
782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL. 783678070

• KOSZENIE MULCZOWANIE 

ŁĄK, BELOWANIE SŁOMY, SIA-
NA.TEL;608013995.

• SPRZEDAM C - 360.Tel. 
609480049.

• sprzedam mieszankę 
zbożową. 91 39 18  704; 
781 900 122

• PRASOWANIE  -  bali. Tel. 
513941882.

• Sprzedam 1h ziemi rolnej w 
Dębicach. 502 649 256

• Sprzedam działkę 0,80 ar, ob-
ręb Warnkowo. 609 245 816

• Sprzedam jałówkę 15 m-czną. 
91 39 10 345; 606 625 663

• SPRZEDAM  -  prosięta  i  war-
chlaki . Tel.  515406298.

• SPRZEDAM MŁODE NIOSKI i 
ZIELONÓŻKI KUROPATWIA-
NE. 91 39 20 307

USŁUGI

• Firma Usługowa „Zielona”. Wy-
najem sal na: konferencje, ze-
brania, szkolenia. Tel. 91 39 
26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROB-
NE NAPRAWY WYKONA „ZŁO-
TA RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 
79 22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. 
Zielona 3. 91 39 20 714

• Montaż ogrodzeń betono-
wych, farmerskich i innych; 
695 085 470; 91 39 72 575

• AGENCJA REKLAMWA VIZART 
- oprawianie prac - w 2 minu-
ty., bindowanie, wydruki A3-
A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, 
laminowanie A3-A4. Tylko u 
nas największy wybór okła-
dek. Nowogard, ul. 700 Lecia 
15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), 
dokumentów, CV, listów mo-
tyw. innych. Wydruki, Ksero, 
także kolor. Szybko i Solidnie. 
Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel 605 
522 340. 

• Usługi koparko- ładowarką 
Nowogard. 514172446 

• Fast – Driver, tanie usłu-
gi transportowe tel. 
721 230 990

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sa-
wicki, ul. Kazimierza Wielkiego 
7, tel.913920737 

• Remonty mieszkań, szpa-
chlowanie, malowanie. 
880 690 659

• Dachy, docieplenia, stro-
podocieplenia, obrób-
ki blacharskie, podbitki. 
609 752 854

• PRANIE - DYWANÓW, WY-
KŁADZIN, TAPICERKI ME-
BLOWEJ, SAMOCHODOWEJ, 
/SKÓRZANEJ, MATERIA-
ŁOWEJ/. PRANIE POŚCIE-
LI WEŁNIANEJ /LANOLINą/. 
SPRZąTANIE BIUR, MIESZ-
KAń, CZYSZCZENIE FUG. 
TEL. 604373143, 794229083.

• TRANSPORT - PRZEPROWADZ-
KI szybko tanio.Tel.696138406.

• TRANSPORT  BUS – MAX 
.Tel.784053493.

• US ŁUGI    REMONTOWO  - 
BUDOWLANE, DOCIEPLENIA. 
Tel.784053493 .

• USŁUGI - remontowe – budow-
lane   wykonam , daję  gwa-
rancję – na wykonaną  pracę. 
Tel.608364330.

• USŁUGI  BHP  . Główny  specja-
lista  do  spraw  BHP . Katarzy-
na  Derdak.Tel.602376970.

• POGOTOWIE  BUDOWLANE 
.506040641.

• REMONT  na  każdą  kieszeń  
Tel. 609 715 839 

• TANIO  -  MONTAŻ  MEBLI 
.Tel.887077557.

• Remonty dachów, docieple-
nia budynków, 726 169 098, 
669 587 493

PRACA

• Przyjmę samodzielnego pra-
cownika do prac wykończe-
niowych. Tel. 888 603 612

• Zwrot podatku z pracy, rodzin-
ne, urlopowe, emerytalne – 
Niemcy, Holandia, Anglia, Ir-
landia, Dania, Belgia, Austria, 
Włochy, Norwegia, USA. Tel. 71 
385 20 18 lub 601 759 797

• Młoda mama zaopiekuje się 
Twoim dzieckiem. 661 196 022

• Przyjmę do pracy w sklepie 
spożywczo-monopolowym 
601 160 970

• PRZYJMĘ   -  murarzy ,stolarza, 
dekarza  z  doświadczeniem  / 
rencistę/. Tel. 601864739.

• ZAOPIEKUJĘ  - się  osobą  star-
szą  lub chorą . Tel.667925392.

INNE

• Kupię: Antyki, różne staro-
cie. Tel. 501-126-109

• Sprzedam drewno bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane - 
603 353 789

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, 
srebrna, 4 elementy: wzmac-
niacz, tuner przestrojony, ko-

rektor, deck szuflada, stan ide-
alny, używana sporadycznie, 
cena 780 zł do uzgodnienia. 
tel. 605 522 340.

• PIECE GAZOWE c.o. wiszące z 
Niemiec firmy Vaillant wysoka 
jakość do mieszkania, domu, 
sklepu, restauracji, zakładu fryzj. 
tylko ogrzewanie różne po-
wierzchnie cena od 800zł mon-
taż 300zł piece dwufunkcyjne 
cena od 1.000zł montaż 400zł 
gwarancja serwisowa + roczne 
przeglądy kontrolne, naprawy 
oraz elektryczne przepływowe 
podgrzewacz wody użytkowej 
18-21kw na prąd 380V cena od 
200zł tel. 691 686 772

• SPRZEDAŻ - podbit-
ki drewnianej. TANIO. 
Tel:726169098.

• SPRZEDAM DREWNO OPA-
ŁOWE I KOMINKOWE. Tel; 
667788820.

• Skup zużytych katalizatorów. 
510 630 383

• Sprzedam CB radio Harry III z 
anteną, na gwarancji, cena 650 
zł, tel. 605 522 340

• Chcesz przewieźć drewno?   
Załadunek i rozładunek pod 
wskazany adres. Zadzwoń 
721230990, TANIO!

• Sprzedam cegłę klinkiero-
wą czerwoną Japek 2500 szt, 
styropian 4-12 cm, tel. 502 
385 935

• Sprzedam drewno opałowe 
sosna. 722 050 889

• Sprzedam drewno opałowe 
– kominkowe mieszane 722 
0050 889

• Sprzedam silnik elektryczny 10 
kw. Tel. 500 752 573

• Sprzedam piec CO 694 512 616

• Cudowne pudelki czekają na 
nowych właścicieli. Pieski są 
odrobaczone i zaszczepio-
ne z książeczką zdrowia. Tel. 
693 469 334 

• Sprzedam wózek spacero-
wy – parasolka (Chico CT04): 
stan bdb, duże koła, lekki, ory-
ginalny śpiworek + folia, ko-
lor czerwono-beżowy, tanio. 
600 897 758

• SPRZEDAM  - magiel    STARY   
3  - rolkowy    ze  stołem. Tel. 
913920608.

• ODDAM  -  kotki  6 – tygo-
dniowe   w   dobre   ręce . Tel. 
607545533.

• Drzewo kominkowe tanio, do-
wóz gratis. 798 461 794
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Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

Poszukujemy  
pracowników 

do pracy na plantacji wierzby 
w Węgorzycach/k.Osiny

 Tel: 601 99 40 30

Informacja PKS    91 392 18 87   lub   91 469 83 15

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski - redaktor prowadzący

Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport,  Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny   
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65, tel./fax 91 392 50 87;  

e-mail: dziennik@domjudy.pl.  Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej.  
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E;  14:00E;  
15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIńCZYK - Linia Regularna  
 TEL.   607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIąTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD
Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIńSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIńSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku 
oprócz świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 
1, 3, 5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwart-
ki, soboty oprócz świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; 
R – kurs do Reska

ROZKŁAD JAZDY PKP WAŻNY OD 9.VI – 1.IX.2013R.
Odjazdy pociągów w kierunku Kołobrzegu  - Odjazd z Nowogardu  
7.54   -  10.VI – 14.VIII i od 16-31.VIII nie kursuje w niedzielę
8.47   - 29.VI – 1.IX. 2013 codziennie
10.02 -    9.VI – 30.VI kursuje w soboty i niedziele  i od 1.VII -1.IX.2013 
12.33   - codziennie
14.35   - 10-28.VI.2013 kursuje w dni robocze i 29.VI-14.VIII, 16.VIII-1.IX
16.01   - codziennie
18.37   - kursuje codziennie oprócz sobót
21.09  -  9-20.VI.2013, 1.VII-14-VIII, 19-29.VIII od pon.- czwartku
21.49 -   29.VI- 1.IX.2013 kursuje piątki, soboty i niedziele

Odjazd pociągów w kierunku Szczecina - Odjazd z Nowogardu  
5.37   -  10.VI-14.VIII i od 16-30.VIII.2013 od pon. – do piątku
6.33   - 10.VI – 14.VIII i od 16-31.VIII. 2013 od pon. – do soboty
7.55   -  codziennie
10.32   - 10-28.VI w dni robocze, 29.VI-14.VIII i 16-VIII-1IX.2013
12.35   -  9-30.VI.2013 kursuje w soboty i niedziele i 1.VIII-1.IX.2013
15.10   -  kursuje codziennie oprócz sobót
17.33   -  codziennie
18.35   -  codziennie 
21.48   -  codziennie od 29.VI-1.IX.2013

Sprzedam BMW 318, 
automat, 1993 r., 

aktualny przegląd 
i ubezpieczenie, cena 

2300 zł. 
Tel. 602 772 596.

DLA PAń "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"

WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE 
DLA PAŃ z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia 
03 sierpnia 2013 r. organizuje wyjazd na badania mammogra-
ficzne do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne- wynik badania oraz konsulta-

cja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publicz-

ny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godz. 8.30-14.30 tel. 
91 3921356 wew. 122, oraz u Lidii Bogus tel. 505393636. Do-
browolna wpłata na cele statutowe 7 zł. PAMIĘTAJ! O ZDRO-
WIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam prezes Fundacji Lidia Bogus

Zapraszamy Panie rocznik 1963, ponieważ w tym roku 
po raz pierwszy nabyły uprawnienia do bezpłatnych badań 
mammograficznych finansowanych z NFZ

  Chrześcijańskie Centrum Pomocy
Agenda Zboru

Kościoła  Ewangelicznych Chrześcijan w Nowogardzie
ul.700-Lecia 14,  72-200 Nowogard

DYSTRYBUCJA    
ŻYWNOŚCI

Dla podopiecznych OPS  
z terenów wiejskich Gminy Nowogard

Czwartek   1.08.2013  10:00 – 15:00
Piątek   2.08.2013  9 : 00 – 15:00
Zapraszamy do siedziby przy 700-Lecia 14 w podwórzu 

ZBK  z aktualnym skierowaniem z OPS-u oraz potwierdzoną  
ilością osób w rodzinie i dokumentem tożsamości.

U W A G A         
W środę 31.07.2013 w godzinach 10:00-13:00  wydajemy 

ODZIEŻ dla wszystkich potrzebujących bez skierowań z OPS

w imieniu Zboru 
Pastor Cezary Komisarz

Wymagana jest umiejętność: 
- zarządzania zasobami ludzkimi 
- posiadanie aktualnej książeczki  zdrowia 
   dla celów sanitarno – epidemiologicznych. 

"Noworim" Sp. z o.o. 
poszukuje kandydatów na stanowisko 

kontroler/kontrolerka 
Działu Produkcji 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt 
pod numerem telefonu 91 39 22 394. 

Promocyjne  
zestawy obiadowe 12 zł

30.07 WTOREK
Barszcz ukraiński
Gulasz wieprzowy z kaszą

31.07 ŚRODA
Zupa kalafiorowa
Kotlet schabowy po parysku, 
ziemniaki, surówka

01.08 CZWARTEK
Zupa ogórkowa
Kopytka z kapustą zasmażaną

02.08 PIąTEK
Zupa z fasolki szparagowej
Filet rybny panierowany, ziem-
niaki, surówka

Tel. 91 3922 424 
608 053 371   

www.caffepiwnica.pl

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl
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Pożyczka
gotówkowa
dla Ciebie

Specjalna oferta
dla zadłużonych
bez BIK
Od 10 000 złSzczecin,

tel. 91 818 25 36, 730 851 444

Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca

TYGRYSEK

BAWIALNIA
dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

• Nadproża
• Bloczki betonowe
• Płyty JOMB
• Obrzeża
• Kostka brukowa

ceny producenta!!!
Zakład Wyrobów Budowlanych 

STRZELEWO
Na rynku od 1997 r.

Oferujemy szeroki asortyment 
wyrobów budowlanych m.in.:

 DOSTAWA DO KLIENTA
Możliwość tworzenia dedykowanych 
form pod duże zamówienia klienta!
tel/fax:  91 39 102 21 
kom:   604 252 883 

• Beton towarowy
• Płyty chodnikowe
• Słupki ogrodzeniowe
• Cement
• Żwir

Strzelewo 67

Sprzedam nowe, własnościowe,  
2 pokojowe mieszkanie o pow. 58 m2 
w Nowogardzie na ulicy Racibora I 4

KONTAKT:                PIB „PRO-BUD s.c.
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14
tel.: 91 39 25552; 783 570 056    www: probud-nowogard.pl

PHU „DEZAR” - SKLEP ŻELAZNY
ul. 15 Lutego 10  • 72-200 Nowogard • tel. 91 39 21 220

NOWOŚĆ    Ogrodzenia ozdobne

Artykuły przemysłowe:
• Piece • Grzejniki • Bojlery • Armatura • Rury miedziane i ocynk
• Rury PCV • Śruby • Wkręty • Gwoździe •  Farby • Lakiery • Silikony 
• Siatka ogrodzeniowa • Impregnaty
• Elektronarzędzia • Odzież robocza • Nawozy • Nasiona

Brama 3,5 m 
– 530 zł

Brama 4 m 
– 600 zł

Posiadamy w sprzedaży 
również inne wzory ogrodzeń

Furtka 0,9 m
– 200 zł

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECIĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

PIASEK, ŻWIR,   
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA

tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM  
DO KLIENTA



Piątek 
26  lipca 2013 r. 
Nr 57 (2191) 
nakład 3000
Rok XXI  ISSN 1897-2640 

 Cena 1, 90 zł

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt samochodowy
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Finanse - 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Zawiadamiamy, 
że w Nowogardzie 

rozpoczęła działalność 

Kancelaria 
Radców 

Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca 
Prawny Radosław Górski oraz Radca  
Prawny Paweł Iwan. Kancelaria mieści 
się przy 
Pl. Wolności 9, budynek dawnego 
hotelu „Cisy”, pokój nr 8 (parter). 

Telefony do Kancelarii: 
788-802-101, 694-403-733

„KUP CIUSZEK”
Odzież używana

zaprasza 
na wyprzedaż

w sobotę
3 zł za kg

ul. 15 Lutego 17A
(na przeciwko elewatora)

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

ZAPRASZAMY
na

specjalistyczne 
badanie wzroku

środy i piątki 

s. 3 s. 4 s. 9, 10

ul. Boh. Warszawy 4b
Nowogard

tel. 532 512 703 

Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe 
leczenie stomatologiczne

Lekarz dentysta

Ewa Rosa

godz. przyjęć 
pn.-pt. 10.00 - 18.00

 

ZAKŁAD USŁUG 
INSTALATORSTWA 
ELEKTRYCZNEGO  

 
Z IEL IŃSKI  GRZEGORZ 

TEL: 698-846-647 
 instalacje elektryczne 

domowe, przemysłowe 
 domofony, wideofony 
 alarmy, zabezpieczenia 

budynków 
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Nasi Przedsiębiorcy:
Artur 

Ostaszewski  
i Arkadiusz 
Stelmaszak 

W DNIACH OD 2.08  DO  08.08.2013 R.

6060 Halina Galus • Elżbieta i Helena Wnuk

USŁUGI KSIĘGOWO-PODATKOWE

ul. 3 Maja 14 (budynek Banku Spółdzielczego) tel. 91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

Chcesz odzyskać VAT? Przyjdź!

HURTPOL 
Sp. z o.o. 

Spółka Komandytowa

Zatrudni  
KIEROWCĘ 
Wymagane:
- prawo jazdy kat. C
- kurs przewóz rzeczy 
- zaświadczenie 
o niekaralności

CV i list motywacyjny 
prosimy kierować na adres:

kadry@hurtpol.pl
HURTPOL 

ul. Młynarska 1A 
72-200 Nowogard
tel. 91 579-29-18 

Harmonogram  
poszedł w śmieci

Czytaj s. 2

Wołowiec: 
Problemy 

z fermą norek 
nie ustają

Jezioro 
wciąż 

odstrasza
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W obiektywie DN

ul. 700 Lecia 17a nad sklepem
„Słowik”

9,99zł R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

„Burmistrzu, pan to widzi?”
Takie pytanie zadaje mieszkaniec Nowogardu, który zapowiada, że wraz z sąsiada-
mi na dniach wyśle list do burmistrza, następnie złoży protest poparty podpisami 
sąsiadów. Wszystko za sprawą śmieci. Stawki ustalone, uchwała weszła w życie – 
znany jest harmonogram wywozu odpadów z poszczególnych okolic. Szkoda tyl-
ko, że harmonogram nie jest przestrzegany, a w niektórych miejscach w Nowogar-
dzie  i gminie tak jak w całej Polsce powstają naturalne wysypiska śmieci.  

 Halo redakcja 

W środę mieszkanka Świer-
czewa zwróciła uwagę redakcji 
na fakt, iż mimo ustalonego har-
monogramu od początku ustawy 
nikt nie pokwapił się aby zabrać 
wystawione przed gospodarstwo 
śmieci. Według wykazu odbioru 
odpadów komunalnych z tere-
nu miasta i gminy Nowogard, w 
lipcu pracownicy ZUK miejsco-
wość Świerczewo powinni byli 
odwiedzić 11 lipca (czwartek) 
oraz 25 lipca (czwartek).  Panie 
redaktorze, mamy już 31 lipca, 
a moje śmieci zalegają pod bra-
mą wjazdową. Czy tak miała wy-
glądać ta ustawa? Nie wiem czy 

pracownicy ZUK nie posiadają 
dokładnej mapki skąd mają od-
bierać śmieci, wydaje mi się, że 
mogą nawet nie wiedzieć gdzie 
mieszkam, ale to przecież nie mój 
problem. Mogę panu również po-
wiedzieć, że identycznie jest na 
sąsiedniej wsi Ogorzele, śmie-
ci wylewają się na ulice! - grzmi 
mieszkanka Świerczewa, która 
czuje się oszukana. W Olchowie 
z kolei na wywózkę czekają wor-
ki ze szkłem i makulaturą. Z ta-
kimi samymi problemami bory-
kają się również mieszkańcy No-
wogardu. Najlepiej nas „skroić”, 
podbudować budżet aby mieć na 
głupoty, na które ten burmistrz 
wydaje bez przerwy – ale, jeśli 
mamy liczyć, że nasi urzędnicy 
choć raz zrobią coś porządnie, to 
chyba się nie doczekamy. Powiem 
panu, że od dłuższego czasu do-
wiaduje się do kogo powinienem 
złożyć odpowiedni protest, na na-
szych „urzędasów” - bo oni chyba 
naprawdę sobie myślą, że jeste-
śmy idiotami i nic im nie może-
my zrobić!  Według harmonogra-
mu, śmieci przy ul. Żeromskiego 

powinny zniknąć 15 lipca, następ-
na wywózka była planowana 29 
lipca. Wie pan panie burmistrzu 
kiedy zniknęły śmieci? Dokładnie 
31 lipca po południu! Przez ten 
czas, dzieci wychodzące z przed-
szkola mijały porozrzucane od-
pady, w tym m.in. rozbite szkło. 
Burmistrzu, pan to widzi? Niech 
pan wyjdzie z gabinetu i przespa-
ceruje się po mieście! - mówi nasz 
czytelnik, który na razie chce za-
chować anonimowość. Jak za-
powiada najpierw wyśle do bur-
mistrza list, jeśli to nie wpłynie 
na poprawę sytuacji wokół jego 
osiedla, zapowiada, że przygotu-

je stosowny protest który odczu-
je na skórze każdy nowogardzki 
urzędnik. Nasz rozmówca obie-
cał nam, że obydwa pisma trafią 
również do publikacji w DN. W 
całym Nowogardzie oraz miej-
scowościach na terenie gminy, 
można spotkać miejsca w któ-
rych znajdują się porozwalane 
śmieci. Przy straży pożarnej, ja-
kiś dobroczyńca zostawił nawet 
serwis do kawy... W tym samym 
miejscu leży na trawniku jesz-
cze sterta plastykowych butelek, 
ktoś najwyraźniej musiał być aż 
nazbyt leniwy, gdyż odpowiedni 
pojemnik znajdował się na wy-
ciągnięcie ręki...

KR   

Mieszkanka Świerczewa przez miesiąc nie 
doczekała się wywozu śmieci

A to już pojemniki na śmieci w towarzystwie... śmieci, przy ul. Wyszyńskiego

Do zderzenia pojazdów osobowych marek  Audi  i Citroena doszło 
01.08.2012  około godziny 17 na ul. Warszawskiej w Nowogardzie za-
raz przed przejściem dla pieszych. Ze wstępnych nieoficjalnych  infor-
macji wynika, że jeden z kierowców nie zachował najprawdopodobniej  
właściwej ostrożności i odległości. Jednak  to już   będzie  ustalać po-
licja, która zbada  okoliczności zdarzenia. Wakacje to okres wzmożo-
nego ruchu, dlatego kierowcy czy piesi powinni zachować szczególną 
ostrożność i rozwagę.  

W ostatnim czasie jeden z czytelników zamieszkały w Karsku zwrócił 
naszą uwagę na stan tamtejszego przystanku autobusowego, który pa-
mięta jeszcze czasy minionej epoki i bardziej przypomina swoim wy-
glądem melinę niż miejsce oczekiwania na autobus. - Taka sytuacja jest 
trudna do zaakceptowania. Przejeżdżając przez inne miejscowości, choć-
by Żabowo, widać pięknie zrobiony szklany przystanek autobusowy, który 
bardzo poprawia estetykę terenu i nie stanowi miejsca, które komuś z bu-
telką wina czy piwa mogłoby posłużyć za bar. Niestety takiego przystanku 
brakuje u nas w Karsku. A przecież tak często, zwłaszcza w okresie waka-
cyjnym w tym miejscu bawią się dzieci. Wewnątrz widać ślady popijawy.

We wtorek (30 lipca) przy re-
stauracji Okrąglak zaobserwowa-
no rodzinę łabędzi. W tym roku 
to rzadkie zjawisko gdyż można 
dostrzec, że na  nowogardzkim 
jeziorze ubywa tych pięknych 
ptaków.  



2-5.08.2013 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

3

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntEr 
laptop

 serwis - komis

naprawiamy, 
sprzedajemy, 

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748 PROMOCJA  LETNIA

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel./fax 91 39 22 329

Kom. 601 150 620

Ogrodzenia,
brukarstwo, 

ogrody, trawniki
www.trawnikizrolki.com.pl

tel. 669 342 893

Wołowiec: Problemy z fermą norek nie ustają

Roje much i meszek oraz nieznośny fetor...
Przed rokiem opisywaliśmy na łamach DN sprawę pana Ignacego z Wołowca, który zgłosił problem much docierających z sąsiadującej 
z jego posesją fermy norek. Niestety po 12 miesiącach sytuacja nie uległa poprawie, a jak twierdzi pan Ignacy, jest jeszcze gorzej, gdyż 
jego dom zaczęła oblegać także uporczywa mszyca.

Dom pana Ignacego sąsiaduje 
bezpośrednio z jedną z dwu ferm 
norek znajdujących się w Wołow-
cu. Gdy poprzedniego lata zaczął 
zmagać się z prawdziwą plagą 
much atakujących jego posesje i 
wdzierających się do mieszkania, 
doszedł do wniosku, że źródłem 
niebywałego rozrostu owadów  
są pobliskie fermy. Pan Ignacy 
nie mógł jednak liczyć na pomoc 
żadnej z instytucji, do których się 
w tej sprawie przed rokiem uda-
wał. Przypomnijmy, że w Inspek-
cji Sanitarnej w Goleniowie usły-
szał, że co prawda podejmowa-
ne są przez nią kontrole, ale tyl-
ko na terenie danego zakładu, a 
nie poza nim. Z kolei w Wydzia-
le Ochrony Środowiska w Gmi-
nie urzędnik powiedział wprost, 
że muchy nic go nie obchodzą, 
natomiast w Inspektoracie Wete-
rynarii, do którego go odesłano, 
stwierdzono, że Inspektorat zaj-
muje się tylko kwestiami zwią-
zanymi z produkcją zwierząt. W 
końcu pan Ignacy postanowił 
udać się do redakcji DN. Opubli-
kowany został wtedy artykuł opi-
sujący tę sprawę „Inwazja tysię-
cy much” (DN, 10 sierpnia 2012, 
nr 62 (2095). Tekst w DN spo-
wodował pewną reakcję, zwłasz-
cza Sanepidu; dyrektor tej insty-
tucji wezwała władze gminy do 
przeprowadzenia wizji lokalnej i 
oceny zagrożeń środowiskowych 
w związku z funkcjonowaniem 
ferm norek w Wołowcu. Niestety 
żaden z lokalnych urzędników do 
tej pory, a minęło 12 miesięcy!, 
nie wykazał najmniejszego za-
interesowania ani nagłaśnianym 
przez nas problemem, ani zalece-
niem Sanepidu.

Ostatnio pan Ignacy ponow-
nie odwiedził redakcję DN, in-
formując o bierności urzędni-
ków i pogorszeniu sytuacji, w ja-
kiej się znajduje. - Od publikacji 

w zeszłym roku nikt 
się problemem nie za-
interesował. Jest jesz-
cze gorzej. W ogóle 
nie da rady otworzyć 
okien. Mieliśmy kie-
dyś piękne duże mali-
ny, soku można z nich 
było wiele otrzymać. 
Porzeczki tez musieli-
śmy wyciąć. Teraz nic 
nie ma. Dzieci przy-
jechały z Niemiec w 
odwiedziny na trzy 
tygodnie, ale po nie-
spełna dwóch wszyscy 
wyjechali. Wnuczkę 
coś ugryzło w nocy, 
mimo że mamy okna 
pozatykane flizeliną i 
siatkami. Trzeba było 
jechać na pogoto-
wie. Wnuczka dosta-
ła surowicę, bo mia-
ła jakieś zakażenie od 
tych owadów. - opisu-
je pan Ignacy.

- Znowu miałam problemy z 
gardłem, podobnie mąż i sąsiad-
ka. 24 godziny musimy w tym 
smrodzie siedzieć. Nie da rady 
powiesić prania, pokroić chleba, 
ponieważ jest pełno mszycy, ma-
sło trzeba przykrywać, bo od razu 
meszki się w nie wlepiają. Można 
co najwyżej na 5 minut otworzyć 
okno, bo zaraz najdą całe fale 
owadów. Wiosną i latem jest naj-
gorzej. A przecież właściciel roz-
budował  swoją fermę. Kiedyś, 
gdy działała ona jeszcze na po-
łowie obecnego jej terenu, szło ja-
koś wytrzymać, nie było tak źle, 
ale teraz to już jest kompletnie nie 
do zniesienia. Trzy razy dziennie 
trzeba odkurzać dom. Dosłownie 
chce się wymiotować. Dywany 
pościągałam, bo gdzie się nie zro-
bi kroku, to zaraz krew pod kap-
ciem. Skończą się muchy, to przy-
chodzą zaraz meszki, tak samo 

uporczywe.- dodaje żona pana 
Ignacego.

Muchy i meszki są bolączką, 
jaka towarzyszy mieszkańcom 
Wołowca głównie wiosną i latem, 
natomiast przez cały rok spokoju 
nie daje również intensywny do-
chodzący od fermy odór. - Chce-
my opowiedzieć o tej sprawie w 
TV, może to coś da. I w ogóle ro-
dzi się pytanie, w jaki sposób nad-
zór budowlany pozwolił na budo-
wę fermy w tak bliskiej odległości 
od domostw? Jeśli idzie o smród, 
to właściciel powinien nam za-
świadczyć na piśmie, że fetor nie 
będzie szkodzić, ale właściciel nic 
nam nie przedstawił. Nie wiem, 
czy można gdzieś dostać specjalne 
liczniki na obliczenie stężenia tego 
smrodu. Nic z tej ziemi, na której 
mieszkam, nie mam, bo muchy i 
meszki wszystko niszczą, ale pła-
cić podatki trzeba, gdzie tu spra-

wiedliwość? - pyta z zaże-
nowaniem pan Ignacy.

Kilka dni temu pan Igna-
cy postanowił udać się w 
tej sprawie do burmistrza. 
Powiedział nam, że Robert 
Czapla kazał mu zwrócić 
się w tej sprawie do po-
przedniego burmistrza 
Kazimierza Ziemby, któ-
ry wydał zgodę na budowę 
fermy. - Ta ferma nie po-
wstała za mojej kadencji – 
stwierdził Czapla. Po czym 
dodał – Taki jest urok wsi. 
Chcieliście państwo miesz-
kać na wsi, to macie wieś. 
Trzeba było wybrać sobie 
wioskę ekologiczną, agro-
turystykę. Widzą państwo, 
ja wybrałem sobie miasto i 
nie narzekam. - stwierdził 
Robert Czapla. - Mój mąż 
wtedy trochę się zdenerwo-
wał – dodaje żona pana 
Ignacego - a burmistrz po 
chwili powiedział do męża 

– Nawet nie potrafi się pan wysło-
wić. Trzymacie kury, świnie, kro-
wy, gęsi i pewnie dlatego macie 
muchy.

Prawdą jest, że państwo Musia-
łowie mają gęsi, ale krów i świń 
już od pewnego czasu nie hodują, 
a nawet gdy je mieli to problemu, 
z taką ilością much nie było.

- Burmistrz stwierdził, że 
wszystko jest zgodnie z prawem. 
Podobnie kierownik Wydziału 
Gospodarki Komunalnej, Miesz-
kaniowej i Ochrony Środowiska, 
Tadeusz Fiejdasz. - mówi pan 
Ignacy.

- Właściciel fermy zbudował 
swój interes w naszej wsi. My do 
nie go się nie wprowadzaliśmy. Po-
winien był przyjść jak człowiek i 
porozmawiać z nami. Nigdy go nie 
widzieliśmy. W Wołowcu miesz-
kamy już ponad 30 lat i nigdy cze-
goś takiego nie było. - stwierdzają 
państwo Musiał.

- Niech nam nie wmawiają, że 
to z naszej winy są tu te muchy. 
Kiedyś obornik znajdował się na 
środku podwórka i nie było takie-
go problemu. Ja np. nie mogę po-
pryskać środkiem do zwalczania 
much, ponieważ w domu mam 
dwuletniego wnuczka. - włącza 
się do rozmowy pani Helena, są-
siadka państwa Musiał. - Miesiąc 
temu zmarł mój mąż. Wieczo-
rem zdecydował się zrobić oprysk, 
bo nie mógł znieść natarczywej 
meszki i trzy godziny później już 
nie żył. To był zawał. Nie wytrzy-
mał nerwowo. A na dodatek bar-
dzo cierpiał, gdyż musiał być dia-
lizowany. Miał wycięte obie nerki. 
Zawsze, kiedy przyjeżdżał do nas 
samochód ze sprzętem do dializ, 
to sanitariusz pytał – Jak wy tu w 
tym smrodzie mieszkacie? - wy-
znaje pani Helena, sąsiadka pań-
stwa Musiał.

Miejmy nadzieję, że tym razem 
właściciel fermy norek w Wo-
łowcu, która od lat zatruwa ży-
cie mieszkającym w jej sąsiedz-
twie mieszkańcom, zreflektuje się 
i podejmie stosowne działania w 
kierunku rozwiązania tego palą-
cego, jak widać, problemu.

Piotr Słomski

W ciągu kilku minut cała tasiemka pokryła się gęsto meszkami, które 
całymi rojami przylatują z fermy.  
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Dziennikowa giełda 
podręczników szkolnych

Jak co roku  publikujemy giełdę 
podręczników szkolnych. Do ru-
bryki można zgłaszać nieodpłat-
nie  ofertę sprzedaży bądź przeka-
zania podręczników na rok szkol-
ny 2013-1014 do rożnych typów 

szkół a także  zapotrzebowanie na  
podręczniki. Zgłoszenia przyjmu-
jemy w redakcji  osobiście, na te-
lefon 9139 22165 bądź na redak-
cyjny e-mail: dziennik@dziennik-
nowogardzki.pl.

Jezioro wciąż odstrasza
Po artykule z DN nr 57 z dnia 26 lipca 2013 r. pt. „Żniwa na jeziorze”, za sprawą ma-
ili oraz telefonów mieszkańcy Nowogardu wyrażali swoje uwagi dotyczące podcinania 
plantacji zarostów wodnych. Poniżej publikujemy treść dwóch listów.

Szanowny Panie Redaktorze,
Czytam w dzisiejszym DN, że to związek wędkarski zajmuje się wodami naszego jeziora. 

Całe szczęście, że komuś zależy na czystości jego wód. Ale taka refleksja: Czy ktoś z całą od-
powiedzialnością może zapewnić mieszkańców naszego miasta, że żadne przedsiębiorstwo, 
żadna „Przystań” czy inny tego rodzaju przybytek. nie odprowadza ścieków do naszego jezio-
ra? Bardzo Pana Redaktora proszę o zadanie takiego pytania osobie kompetentnej i poinfor-
mowanie czytelników, że tak jest. Chyba, że nie jest tak, to też prosimy o informację a wtedy 
sprawa będzie jasna. To odprowadzane ścieki powodują zarastanie jeziora i żadna rekulty-
wacja jego wód nie pomoże.

Z poważaniem mieszkanka Nowogardu, 
która chce tu spędzić swoją starość.

Szanowna Redakcjo
Jako miłośnik nowogardzkiego jeziora korzystający z jego dobrodziejstwa w upalne dni, oraz nie-

dzielny moczy-kij postanowiłem napisać do redakcji w sprawie zielska na jeziorze. Skłoniły mnie do 
tego dwie rzeczy, z jednej strony artykuł z piątkowego wydania Dziennika – „Żniwa na jeziorze”, oraz 
to, co zobaczyłem wczoraj (niedziela 28 lipca 2013)na naszym akwenie wodnym w rejonie sarniego 
lasu oraz harcówki. To, co robiła widoczna na pierwszej stronie piątkowego Dziennika maszyna na 
jeziorze, ze żniwami raczej nie miało wiele wspólnego, a w mojej ocenie było zwykłą „fuszerą” oraz 
niedźwiedzią przysługą dla Nowogardzian kąpiących się oraz wędkarzy. Całe zielsko wycinane przez 
maszynę w rejonie plaży miejskiej nie zostało zebrane tylko rozpłynęło się po całym jeziorze, widok 
brzegu oraz kładek na harcówce był makabryczny, całe połacie brzegu oraz kładki oblepione ziel-
skiem. Pływające ogromne kępy zielska w okolicach strefy ciszy wśród nenufarów to widok nieciekawy 
do oglądania. Można to porównać, ze sprzątaniem w domu, gdzie zamiast zamiatać śmieci i zbierać 
je na szufelkę, rozrzuca się je po całym pomieszczeniu. Ponadto pływające po jeziorze łódki oraz ro-
wery wodne często natykały się na zielone chwasty. Dodatkowo nie mam pewności, czy zielsko wyci-
nane przez maszynę jeszcze bardziej nie rozniesie się po całym jeziorze i się nie rozpleni, chociażby w 
miejscach takich jak strefa ciszy przy DPS, gdzie raczej nigdy nie było problemu z zarastaniem. Pod-
sumowując, ktoś, kto zlecił pracę takiej maszyny, albo nie przewidział takich skutków, albo wykonaw-
ca nie wykonał należycie swojego zadania. Zielsko nie poszło na dno, tylko pływa sobie w najlepsze, 
pytanie, kto i kiedy je teraz posprząta? 

Mieszkaniec Nowogardu

Wobec tych sygnałów udaliśmy się  kolejny raz na spacer wokół jeziora. Każdy doskonale wie, że 
oprócz plaży miejskiej dziesiątki osób korzystają z tak zwanych „dzikich plaż”. Najpopularniejsze 
miejsca to  te nieopodal harcówki, przy ul. Zielonej oraz przy ul. Kilińskiego. Niestety, tak jak infor-
muje nasz czytelnik w swoim liście, z kąpieli w tych miejscach już nici... Zatoczki są przepełnione 
porostami które tam pospływały. Widać koło fontanny sterty porostów które zostały wyłowione z 
tej zatoczki, którą od zawsze wypełniają tu  łabędzie. Wszak to dla miasta bardzo ważne miejsce, i  
tam jest czysto a to, że każdy inny zakątek jest oszpecony wykoszonym „zielskiem” na urzędnikach  
wrażenia już nie robi. Robi natomiast wrażenie na mieszkańcach. W tygodniu jedna z kobiet, która 
od zawsze uczęszczała na „dziką” plażę przy ul. Kilińskiego, powiedziała: Gdy tylko zobaczyłam jak 
zasyfiona jest woda czułam, że z kąpieli w tym miejscu raczej już nic nie wyjdzie. Jednak moje dziec-
ko uparcie mnie namawiało, abym mu pozwoliła wskoczyć do wody mówiąc, że to tylko przy brzegu 
jest to zielsko. Gdy syn wynurzył się z wody cały był pokryty długimi porostami, przez które mógłby 
się nawet utopić gdyby odpłynął dalej. Nigdy nie chodziłam na plaże miejską, gdyż nie lubię tłumów. 
Przez tę „akcję” z wykaszaniem jeziora, w tym roku z zabawą nad wodą chyba muszę się pożegnać... 
- komentuje rozgoryczona kobieta. Spacerując wokół jeziora, naszą uwagę przykuła jeszcze jed-
na rzecz, która od razu skojarzyła nam się z powyższym listem mieszkanki Nowogardu. Przed ul. 
Kilińskiego w drodze znajduje się rura, przez którą „deszczówka” wraz ze śmieciami i wszystkim 
co spływa razem z wodą, trafia bezpośrednio do jeziora (widać na zdjęciu przy artykule)! Zdjęcia 
które to dokumentują przesłaliśmy na skrzynkę pocztową sekretariatu UM w Nowogardzie, wraz 
z pytaniami które stawiają nasi czytelnicy. Do momentu zamknięcia tego nr DN, odpowiedzi nie 
otrzymaliśmy. Jak tylko miejscy urzędnicy odpowiedzą na pytania czytelników, z pewnością w ca-
łości je opublikujemy. My o te odpowiedzi na pewno będziemy się dopominać.  Jednocześnie dzię-
kujemy naszym czytelnikom, że postanowili podzielić się z nami swoimi spostrzeżeniami i nama-
wiamy wszystkich do takiej postawy. 

KR

ŚlADEM NAszych PublikAcji

W każdym innym miejscu - już nie... Na zdjęciu dzika plaża przy ul. kilińskiego

Miejsce w którym deszczówka wpływa do jeziora

WylotWlot

koło fontanny  wyłowili co się dało...

• Sprzedam komplet książek do III gimnazjum SP nr 1. Tel. 
kontaktowy: 784-690-716 

• Kupię książki roczne do VI klasy Szkoły Podstawowej nr 3. 
Tel. kontaktowy: 721-550-940

• Sprzedam komplet książek do klasy III gimnazjum nr 2. Tel. 
697 514 976, po godz. 15.

• Sprzedam książki do kl. I LO nr 1 i do kl. I technikum infor-
matycznego. Nowa podstawa programowa. 608 298 076

• Sprzedam podręczniki do kl. III gimn. Nr 2 tel. 784 056 335



2-5.08.2013 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

5

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Pomoc w zakupie podręczników

„Wyprawka szkolna”
Program pomocy uczniom, zwany „Wyprawką szkolną”, istnieje od 2002 r. Tegoroczna edycja weszła  w życie 18 lipca. Zasady zostały 
określone w  rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dn.  27 sierpnia 2012 r.  Program skierowany jest do osób  w wieku szkol-
nym pochodzących z rodzin o niskim statusie ekonomicznym oraz dzieci i młodzież o określonym stopniu niepełnosprawności. Jego ce-
lem jest wyrównanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów szkół podstawowych oraz ponadgimnazjalnych. 

W 2013 roku na dofinanso-
wanie kosztów zakupu pod-
ręczników przez rodziców 
rząd chce przeznaczyć bli-
sko 180  milionów złotych 
(52 miliony więcej niż w ubie-
głym roku). Szacowana liczba 
uczniów, którzy w roku szkol-
nym 2013/2014 skorzystają 
z dofinansowania w ramach 
programu „Wyprawki szkol-
nej”, to nieco ponad pół mi-
liona. W każdej gminie liczba 
uczniów ubiegających się o do-
płaty do podręczników szkol-
nych nie może przekraczać 5% 
ogólnej liczby uczniów upraw-
nionych do otrzymania pomo-
cy. Przewidziane są także do-
płaty dla uczniów wykraczają-
cych poza to kryterium docho-
dowe (określa ich art. 7. Usta-
wy o pomocy społecznej, z dn. 
12.03.2004 r.).

Ilość uprawnionych do 
otrzymania dotacji wskaza-
na jest przez wojewodów na 
podstawie informacji zebra-
nych z poszczególnych gmin. 
Gmina natomiast informacje 
o szacunkowej liczbie ubiega-
jących się o dofinansowanie 
czerpie od organów prowadzą-
cych  poszczególne szkoły. Wo-
jewoda, na wniosek wójta gmi-
ny, burmistrza lub prezydenta 

miasta, kwotę przeznaczoną na 
wsparcie finansowe uczniów 
uprawnionych do otrzymania 
pomocy w ramach programu 
„Wyprawki szkolnej” przeka-
zuje gminom, a gminy – dy-
rektorom poszczególnych pla-
cówek szkolnych. Środki prze-
znaczone na dofinansowanie 
dyrektor przekazuje na rachu-
nek bankowy danej szkoły. Po-
moc zostaje przyznana wtedy, 
gdy złożony przez rodziców 
ucznia (lub jego opiekunów 
prawnych) odpowiedni wnio-
sek zostanie rozpatrzony po-
zytywnie. Wówczas dokonu-
je się zwrotu kosztów zakupu 
podręczników, po uprzednim 
okazaniu dowodu potwierdza-
jącego ten zakup. Zwrot tych 
kosztów nie może przekroczyć 
kwot określonych w programie 
rozporządzenia (kolejno: 225 
zł, 325 zł, 350 zł, 390 zł, 445 zł, 
a w przypadku uczniów korzy-
stających z podręczników do 
kształcenia specjalnego: 770 zł 
oraz 607 zł). 

Aby otrzymać dofinansowa-
nie do zakupu podręczników, 
dochód przypadający na jed-
nego członka rodziny nie może 
przekroczyć 456 zł (dla pierw-
szych klas próg ten jest wyższy 
i wynosi 539 zł).

 Jak wynika z ogólnokrajo-
wych danych, w ubiegłym roku 
ze wsparcia finansowego w ra-
mach „Rządowego programu 
pomocy uczniom” skorzystało 
niespełna 14% uprawnionych 
do otrzymania takiej pomo-
cy. Zapytaliśmy panią Barbarę 
Srokę, podinspektor Wydzia-
łu Edukacji, Zdrowia, Kultury 
i Sportu w Urzędzie Miejskim 
w Nowogardzie, skąd tak ni-
ski odsetek zainteresowanych: 
To są dane ogólnokrajowe, więc 
trudno mi się wypowiedzieć na 
ten temat . Mogę jedynie powie-
dzieć o wrażeniu wynikającym 
z mojego doświadczenia. Wy-
daje się, że osoby, które upraw-
nione są do otrzymania  takiej 
pomocy, a z niej po prostu nie 
korzystają, wykazują małe za-
interesowanie tą kwestią. Je-
śli ktoś chce uzyskać informa-
cje odnośnie zasad programu, 
to bez problemu może je otrzy-
mać. Trudno więc mówić tutaj 
o niewiedzy, zarówno rodziców, 
jak i uczniów. Dyrektorzy szkół 
są zobowiązani informować o 
tym na apelach oraz różnego 
rodzaju zebraniach. Tak też ro-
bią. 

Pani Barbara udostępniła 
nam dane szacunkowe doty-
czące liczby uczniów upraw-

nionych do skorzystania 
z pomocy finanso-
wej na tere-
nie gmi-
ny No-
wogard 
( d a n e 
pocho-

dzą z dn. 
14.06.2013 r.). Wyglądają one 
następująco:

I klasy szkół podstawowych: 
w roku szkolnym 2013/2014 
naukę w tych klasach rozpo-
czyna 234 uczniów, z czego 90 
uprawnionych jest do otrzy-
mania dofinansowania (38%)

II klasy szkół podstawo-
wych: naukę rozpoczyna 289 
uczniów, uprawnionych jest 81 
(28%)

III klasy szkół podstawo-
wych: naukę rozpoczyna 258 
uczniów, uprawnionych jest 64 
(25%)

V klasy szkół podstawo-
wych: naukę rozpoczyna 236 
uczniów, uprawnionych jest 68 
(29%)

II klasy ZSZ: naukę rozpo-

czyna 82 uczniów, uprawnio-
nych jest 34 (41%)

II klasy liceów i techni-
ków: naukę rozpoczyna 293 
uczniów, uprawnionych jest 
100 (34%)

Jeżeli chodzi o osoby nie-
pełnosprawne, to w szko-
łach ogólnodostępnych licz-
ba uczniów uprawnionych do 
skorzystania z pomocy w ra-
mach programu „Wyprawki 
szkolnej” wynosi 34, natomiast 
w szkołach specjalnych – 602. 

Wnioski z prośbą o dopła-
ty do zakupu podręczników 
należy składać u dyrektorów 
szkół. 

Karolina Klonowska

Coraz więcej elektromagnetycznego smogu

Play ustawia maszt
We wtorek 30 lipca, w godzi-

nach popołudniowych, na po-
lanie przy drodze na Karsk (ul. 
Kościuszki) firma Play ustawi-
ła 60 metrowy maszt pod syste-
my nadawczo-antenowe. Będzie 
obsługiwał systemy, dla rozmów 
telefonicznych - GSM o często-
tliwości 900 MHz (zasięg od 10 
do 15 km.) i dla przesyłu Inter-
netu - UMTS, 2100 MHz (zasięg 
ok. 2000 m., w mieście przy gęst-
szym zabudowaniu – ok. 800 m.) 
oraz częstotliwość 1800 MHz, na 
którą Play wygrał niedawno prze-
targ. W całej Polsce Play posia-
da ok. 6000 tego typu masztów. 
Nowogardzki maszt wraz z za-
instalowanymi systemami roz-
pocznie funkcjonowanie za dwa 

miesiące po pełnym zakończeniu 
montażu i uzyskaniu wszystkich 
koniecznych pozwoleń. Przypo-
mnijmy, że operator telefonii ko-
mórkowej zgodnie z ustawą Pra-
wo ochrony środowiska (Dz. U. 
Nr 62, poz. 627) jest zobowiązany 
do przeprowadzania pomiarów 
pola elektromagnetycznego wo-
kół stacji bazowej bezpośrednio 
po każdym rozpoczęciu jej użyt-
kowania oraz po każdej zmianie 
warunków instalacji. Dokładne 
warunki pomiaru pola elektro-
magnetycznego wokół stacji ba-
zowych telefonii komórkowej zo-
stały określone w rozporządze-
niu z dnia 30 października 2003 
r. (Dz. U. Nr 192, poz. 1883). Ce-
lem pomiarów jest wyznacze-

nie miejsc występowania pro-
mieniowania elektromagnetycz-
nego, w których przekraczane są 
dopuszczalne wartości fizyczne 
pola elektromagnetycznego okre-
ślone w tym rozporządzeniu oraz 
wyznaczenie granic obszarów o 
ograniczonym użytkowaniu.

Pomiary kontrolne powinny 
być dokonywane podczas pracy 
wszystkich urządzeń jednocze-
śnie w danym zakresie częstotli-
wości. Jak nam potwierdzono w 
Powiatowym Inspektoracie Bu-
dowlanym w Goleniowie, tego 
typu badania są obowiązkowo eg-
zekwowane przed wydaniem de-
cyzji o dopuszczeniu do użytko-
wania. 

(ps)
Dźwig ustawia maszt
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Informacje Parafialne
Vox    Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:

Słowa Ewangelii według Świę-
tego Łukasza (Łk 12,13-21) 
Ostrzeżenie przed chciwością

   Ktoś z tłumu rzekł do Jezu-
sa: Nauczycielu, powiedz mojemu 
bratu, żeby się podzielił ze mną 
spadkiem. Lecz On mu odpowie-
dział: Człowieku, któż Mię usta-
nowił sędzią albo rozjemcą nad 
wami? Powiedział też do nich: 
Uważajcie i strzeżcie się wszel-
kiej chciwości, bo nawet gdy ktoś 
opływa [we wszystko], życie jego 
nie jest zależne od jego mienia. 
I opowiedział im przypowieść: 
Pewnemu zamożnemu człowie-
kowi dobrze obrodziło pole. I 
rozważał sam w sobie: Co tu po-
cząć? Nie mam gdzie pomieścić 
moich zbiorów. I rzekł: Tak zro-
bię: zburzę moje spichlerze, a po-
buduję większe i tam zgromadzę 
całe zboże i moje dobra. I powiem 
sobie: Masz wielkie zasoby dóbr, 
na długie lata złożone; odpoczy-
waj, jedz, pij i używaj! Lecz Bóg 
rzekł do niego: Głupcze, jeszcze 
tej nocy zażądają twojej duszy od 
ciebie; komu więc przypadnie to, 
coś przygotował? Tak dzieje się z 
każdym, kto skarby gromadzi dla 
siebie, a nie jest bogaty przed Bo-
giem.

Bogaty przed Bogiem
Jak otworzymy Pismo Świę-

te w tym miejscu, gdzie znajduje 
się ten fragment, zobaczymy, że 
jest jeszcze jeden wyraz, umiesz-
czony na samym początku tekstu. 
Wtedy. Tak zaczyna się ten frag-
ment. Wtedy, czyli w konkretnym 
momencie. Czy to takie ważne? 
Przecież każdy moment, opisany 
w Ewangelii, jest konkretny i ma 
ogromne znaczenie. Ale myślę, że 
warto na to zwrócić uwagę, czyta-
jąc właśnie ten fragment. Wcze-
śniej słyszymy nauki Jezusa, doty-
czące bardzo ważnych spraw, jak 
chociażby sprawa grzechu prze-
ciwko Duchowi Świętemu, który 

jako jedyny nie może być odpusz-
czony. Albo jest mowa o tym, że 
gdyby nawet człowiek stracił ży-
cie przez kogoś innego, to i tak nie 
ma się czym martwić, bo przecież 
przed nim życie wieczne. 

Bardzo ważne sprawy. Zachę-
cam, żeby otworzyć Pismo Świę-
te i przeczytać dwunasty rozdział 
Ewangelii według Świętego Łu-
kasza od początku. Proponuję też 
trochę rozpędzić się z tym czyta-
niem i „zahaczyć” jeszcze o na-
stępny fragment. Podpowiem tyl-
ko tyle, że mówi o zbytnich tro-
skach. To też mocna rzecz. Na 
pewno nie przez przypadek ten 
tekst jest tam umieszczony. I na 
pewno jest związany z przypad-
kiem, o którym mówi nasz frag-
ment.

Jezus nie chce zająć stanowiska 
w sprawie konfliktu między brać-
mi. Nie dlatego, że nie wie jak to 
zrobić. „Królowa z Południa po-
wstanie na sądzie przeciw temu 
plemieniu i potępi je; ponieważ 
ona z krańców ziemi przybyła słu-
chać mądrości Salomona, a oto tu 
jest coś więcej niż Salomon”(Mt 12, 
42). Dlatego z tak błahym proble-
mem, jak podział spadku, Jezus 
na pewno by sobie poradził. Ale 
bardzo wyraźnie i zarazem dosad-
nie daje do zrozumienia, że nie 
ma najmniejszej ochoty zajmo-
wać się tego typu sprawą. Można 
odnieść wrażenie, że Jezus do ta-
kich sytuacji czuje, mówiąc bar-
dzo delikatnie, ogromną niechęć. 
Obrzydzenie to mocne słowo, ale 
wydaje się tu odpowiednie.

Pomagał ludziom w konkret-
nych sytuacjach. Wyciągał z 
wszelkiego rodzaju tarapatów, 
czy to cielesnych, czy duchowych. 
Znał serca tych, z którymi miał 
kontakt, dlatego w najbardziej 
właściwy sposób mógł rozwiązy-
wać nawet najtrudniejsze spra-
wy. I na pewno bardzo to lubił. A 
może lepiej powiedzieć, że bardzo 
kochał człowieka, dlatego tak bar-
dzo chciał nieść mu pomoc i rze-
czywiście ją niósł. 

Bardzo kochał człowieka i da-
lej bardzo go kocha. Należy do-
dać: każdego człowieka. Dlatego 
każdego chce widzieć w niebie. 
Dlatego też nie chciał zajmować 
się sprawami, które potrafią cał-
kowicie skupić uwagę zaintereso-

wanego na tym, co przyziemne. 
Tak bardzo przyziemne, że poza 
danym problemem nie widać już 
nic. Nawet tak wielkiej rzeczy, jak 
wieczność. A o tę wieczność Jezu-
sowi chodziło. 

Znając tak dokładnie człowie-
ka (przecież w końcu On jest 
jego stwórcą) wie dokładnie, że ta 
sprawa jest bardzo trudna. Tym 
bardziej, że człowiek nie jest w 
tak dobrej sytuacji, w jakiej był w 
raju, czyli zaraz po tym, jak został 
stworzony. Teraz człowiekowi to-
warzyszy to wszystko, co go osła-
bia, zubaża, ogranicza. Miedzy in-
nymi tym czymś jest chciwość. A 
skoro jest bardzo mocno powiąza-
na z egoizmem, jej wpływ okazuje 
się być bardzo doskwierający. 

Na całe szczęście nie musimy 
poddawać się temu wpływowi. 
Chociaż nie potrafimy go uni-
cestwić, to możemy go znacznie 
osłabić. Nawet to osłabienie może 
być tak duże, że praktycznie nie 
będziemy czuli na sobie wpływu 
chciwości. To rzeczywiście pięk-
na sprawa, tylko pojawia się pro-
blem, jak to zrobić.

Z całym szacunkiem – to żaden 
problem. Każdy myślący człowiek 
nie wmówi sobie, że będzie żył 
wiecznie tu na ziemi. Wiadomo 
nie od dziś, że na każdego przy-
chodzi czas. Wiadomo również, 
że nikt nie zabierze ze sobą tego, 
co z takim trudem zdobył za ży-
cia. Mam na myśli dobra mate-
rialne. Do tego Ewangelia pod-
powiada nam jaki skarb i w jaki 
sposób powinniśmy gromadzić. 
Tym samym dowiadujemy się, że 
są ważniejsze rzeczy od tych ma-
terialnych. Wiadomo, przecież to 
logiczne.

Dlaczego wiec jest to takie trud-
ne? Dlaczego tylu ludzi widzi ra-
dość, poczucie spełnienia czy na-
wet szczęścia, w posiadaniu ma-
terialnego bogactwa? Dlaczego 
tyle wysiłku człowiek jest w sta-
nie włożyć w to, żeby zdobyć coś, 
co dziś jest, a jutro zniknie? Przy-
znam się, że nie wiem, dlaczego 
tak jest. Ale jeżeli tak jest, to trze-
ba coś z tym zrobić. 

A może wystarczy tylko logicz-
nie pomyśleć?

Ks. Grzegorz Podlaski

Dosyć długo zastanawiałam 
się nad wyborem książki do 
dzisiejszej prezentacji. Ksią-
żek o Powstaniu Warszawskim 
mamy dosyć pokaźną kolek-
cję, ale ta którą wybrałam za-
sługuje na szczególne polece-
nie i rekomendację. W 2003 
roku przeprowadzono ankie-
tę, która badała wiedzę pol-
skiego społeczeństwa na te-
mat Powstania. Pytano m.in. 
kto dowodził Powstaniem. Na 
1028 ankietowanych niewiele 
ponad 3% osób podało praw-
dziwą odpowiedź ,,MON-
TER” Antoni Chruściel. I to 
jest moja odpowiedź dlaczego 
trzeba sięgnąć po najnowszą 
książkę ANDRZEJA KRZYSZ-
TOFA KUNERTA ,,KOMEN-
DANT PODZIEMNEJ WAR-
SZAWY. GENERAŁ ,,MON-
TER’’ ANTONI CHRUŚCIEL.”

Jest to pierwsza w Polsce 
biografia ,,Montera”, dowód-
cy Powstania Warszawskie-
go. A. Kunert przedstawia ży-
cie Chruściela: jego młodość 
i działalność w odrodzonym 
Wojsku Polskim, udział w woj-
nie obronnej w 1939 r., następ-
nie konspirację w podziem-
nej Warszawie, przygotowania 
przed godziną ,,W” i dowodze-
nie w Powstaniu, oraz powo-
jenną emigrację. W publika-
cji znajduje się wiele fotografii, 
kopie dokumentów, fragmenty 
wspomnień, wywiadów m.in. 
z towarzyszami broni generała.

Kim był Antoni Chruściel 
– urodził się w 1895 roku w 
rodzinie chłopskiej we wsi 
Gniewczyna Łańcucka. Przed 
I wojną działał w ruchu nie-
podległościowym. Od koń-
ca 1918 r. był żołnierzem.  W 
kampanii wrześniowej 1939 
roku dowodził pułkiem Strzel-
ców Syberyjskich. Po kapitula-
cji twierdzy w Modlinie dostał 
się do niewoli, został osadzony 
w obozie jenieckim w Dział-
dowie. Od czerwca 1940 roku 
działał w konspiracji. Nale-

żał do zwolenników wybuchu 
powstania w Warszawie, choć 
przestrzegał przed brakiem 
broni i amunicji. W Powsta-
niu Warszawskim był dowód-
cą całości walczących sił. Po 
kapitulacji powstania Monter 
wyszedł z Warszawy na czele 
swoich żołnierzy. Trafił do nie-
mieckiego oflagu, a po uwol-
nieniu pozostał na emigracji. 
Nie mógł wrócić do kraju, po-
nieważ we wrześniu 1946 roku 
władze PRL, uchwałą Tymcza-
sowego Rządu Jedności Naro-
dowej pozbawiły go obywatel-
stwa polskiego. Zmarł 30 listo-
pada 1960 r. w Stanach Zjed-
noczonych.

W 60 rocznicę wybuchu 
powstania urnę z procha-
mi MONTERA pochowano 
wśród mogił żołnierzy Armii 
Krajowej na Cmentarzu Woj-
skowym na Warszawskich Po-
wązkach.

Gdy 1 sierpnia o godzinie 
17.00 w całej Polsce włączone 
zostaną syreny alarmowe, po-
myślmy przez chwilę o boha-
terze, którego władze komuni-
styczne po II wojnie światowej 
chciały wymazać ze społecznej 
pamięci. Włożyły wiele wysił-
ku by legendę o nim zakłamać, 
splamić i zniszczyć. Ta książka 
dowodzi, że legendy i pamię-
ci o komendancie podziemnej 
Warszawy nie da się zniszczyć.

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz 

biblioteka poleca

,,Armia Krajowa i Powsta-
nie Warszawskie zasługują na 
to, aby ich legenda była praw-
dziwa. A legendy prawdziwe są 
najpiękniejsze.”

Andrzej Pomian

Danuta Grzywacz  lat 84; zmarła:31.07.2013 - pogrzeb odbę-
dzie się 02.08.2013  na Cmentarzu w Nowogardzie  

Informację przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
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 Ramzes i R-XXI w Słajsinie   

Ludzie  to nie śmieci
Pani Aneta pracowała w firmie ochroniarskiej  RAMZES z Krasocina, wykonującej m.in. ochronę na  zlecenie  R-XXI w Słajsinie.   Ofer-
tę na  tę pracę  znalazła w Internecie i niezwłocznie  zadzwoniła do firmy  ogłaszającej się, słysząc w odpowiedzi „Tak oczywiście proszę 
się z nami jak najprędzej skontaktować, przynieść orzeczenie o niepełnosprawności  i podać swoje wymiary, by otrzymać od razu służbo-
wy uniform”. Dziś, już była pracownica firmy  „RAMZES” z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mówi o oszukiwaniu  jej  w 
pracy i  o niewypłaconych dla niej  poborach, na kwotę  2016 zł za miesiące od marca do maja. 

Mój były już szef jest, mówiąc 
delikatnie, najprawdopodobniej 
oszustem, bo unika mnie i mo-
ich znajomych z pracy, by nam 
nie zapłacić należnych pienię-
dzy.  Nie rozumiem tej posta-
wy, która dla mnie jest niedo-
puszczalna – mówi Pani Ane-
ta; potwierdza to kolega, który 
jej towarzyszy, ale on nie chce 
zdradzać swoich danych, gdyż 
ma jeszcze umowę,  która ob-
wiązuje  do końca  tego roku i 
boi się, że firma go zwolni.  

Nie dostali pieniędzy do 
dziś za pracę, odzież ochron-
ną czy badania lekarskie 

Pracowała uczciwie od stycz-
nia. Jej pracodawcą z ramienia 
Firmy RAMZES był pan Mar-

cin Nowak, który, cóż, wyma-
gał, a nie płacił w należnej wy-
sokości  stosownego wynagro-
dzenia. Niestety na sygnały 
pani Anety i innych osób, któ-
re również zostały pokrzyw-
dzone z racji nieregulowania  
płatności czy to z tytułu  pen-
sji  czy  za ubiór ochronny. Dy-
rektor regionalny  Ramzesa 
Marcin Nowak konsekwent-
nie nie odpowiada.  Nie odbie-
ra też  telefonów od pracowni-
ków. Wymigiwał się od spotka-
nia z pracownikami twierdząc, 
że ma wiele różnych spraw do 
załatwienia: a to uroczystość 
I Komunii św., a to choroba 
dziadka lub zepsuta chłodnica 
w samochodzie. Również nie 

odpowiadał na apel krewnych 
Pani Anety. Jak opowiada nam 
w redakcji pokrzywdzona, te 
argumenty są nie do przyjęcia i 
ośmieszają zarówno samą  fir-
mę, jak i pana Marcina Nowa-
ka.

 Najbardziej zabolał mnie 
fakt, że zawsze pracowałam 
uczciwie i dawałam z siebie 
wszystko, by być potrzebną i 
mieć pracę, która dla mnie sta-
nowi jeszcze formę jakiejś reha-
bilitacji. Nie mogę pogodzić się 
z nieuczciwością i wykorzysty-
waniem mnie i moich kolegów. 
Sposób  wynagradzania  w fir-
mie jest niesprawiedliwy;  to jest 
wyzysk gdy za  ciężką  pracę  nie 
otrzymaliśmy należnych  pie-
niędzy – irytuje się Pani Ane-
ta. Jak dodaje, ubolewa, że oso-
by decydujące w firmie „RAM-
ZES” nie dają żadnej szansy na 
rozmowę - Nie słyszałam, by 
ktokolwiek zwrócił mi uwagę, 
że zrobiłam coś źle. Na służby 
wstawiałam się zawsze na czas 
i wykonywałam różnego rodza-
ju czynności czy to na bramie 
czy też podczas obchodu. Tym 
bardziej jestem rozżalona. Po-
traktowano niewłaściwie mnie 
i moich kolegów. Nie zasłuży-
łam sobie na takie traktowa-
nie. Ciężko mi się pogodzić z 
tą sytuacją. Dlatego przyszłam 
prosić gazetę o pomoc lub jesz-
cze ostatecznie zainteresować tą 
sprawą TV, ale wydaje mi się, 
że bardziej mogę liczyć na po-

moc mediów lokalnych lub osta-
tecznie Sądu Pracy, gdyż ani w 
Ramzesie, ani w  R XXI nie mo-
głam na to liczyć. W R XXI, na 
którego zlecenie firma Ram-
zes ochrania należące do nich 
obiekty w Słajsinie, kontakto-
wałam  się dwukrotnie,  w tym 
z Antonim Bielidą – Przewod-
niczącym  Zarządu oraz panią 
kadrową, ale  niestety mimo 
rozmowy i deklarowanej pomo-
cy nikt z nich nam ostatecznie  
nie pomógł – opowiada Pani 
Aneta. Potwierdza  to  kolega, 
który jej towarzyszy, i któremu 
firma jest winna kilkaset zło-
tych za różne świadczenia, ale 
nie chce zdradzać swoich da-
nych, gdyż ma jeszcze umo-
wę , która obwiązuje  do koń-
ca  tego roku i boi się, że firma 
go zwolni. 

Przyzwoitość – tego ocze-
kujemy od pracodawcy 

Pani Aneta od czerwca nie 
jest już pracownikiem firmy; 
znalazła sobie inną pracę. Po-
wody do  odejścia z Ramzesa i 
Słajsina  były jasne - nie chcia-
ła być dalej wykorzystywana.  
Przecież każdy człowiek ma 
prawo do godności, a w szcze-
gólności ten najbardziej po-
krzywdzony przez los, który, 
oprócz ciężkiego życia, zma-
ga się  także ze  swoją niepeł-
nosprawnością -   Jednak, jak  
powiedziała,  będzie walczyć o 
swoje pieniądze, gdyż uczciwie 
na nie zapracowała. W Słajsi-

nie pracuje 6 pracowników w 
dziale ochrony i niestety we-
dług zeznań Pani Anety firma 
ochroniarska wszystkim zalega 
należności. 

Ta firma jest dla mnie bar-
dzo dziwna i powiem delikat-
nie: chyba nawet nieuczciwa. 
Bo jak wytłumaczyć fakt, że jej 
przedstawiciel regionalny mnie 
ignoruje i nie odpowiada na te-
lefony czy wiadomości SMS.  Je-
stem trochę zrozpaczona, ale 
nie boję się, bo wiem, że praw-
da i racja jest po mojej stronie. 
Dlatego chcę upublicznić swój 
wizerunek, bo to potwierdzi, że 
mówię prawdę. 

Traktowanie pracowników 
zwłaszcza niepełnosprawnych 
w sposób, w jaki opisała nam p. 
Aneta, jest niewątpliwie skan-
dalem. Oczywiście odpowie-
dzialność za tę sytuację jest po 
stronie bezpośredniego pra-
codawcy, czyli firmy Ramzes. 
Niemniej dziwić może też zu-
pełny brak zainteresowania  R-
-XXI .Czy tam chcą, aby usługi 
ochroniarskie wykonywane na 
ich zlecenie były  realizowane 
przez firmę,  która pracowni-
ków traktuje jak śmieci?  Z sze-
fem firmy Ramzes, mimo kil-
kukrotnych prób, nam też po-
dobnie jak pokrzywdzonym 
pracownikom, nie udało się 
skontaktować.

Jarek Bzowy 

Pani Aneta nie ma nic do ukrycia i prosi o pomoc

Dzień dobry
Jako były mieszkaniec i re-

gularnie odwiedzający No-
wogard, interesuję się spra-
wami tego miasta. Moją uwa-
gę przyciągnęła ciągnąca się 
sprawa budowy mieszkań ko-
munalnych. W całej tej pole-
mice dziwi mnie dlaczego nie 
bierze się pod uwagę lokali-
zacji w centrum miasta, któ-
re mogłyby zlikwidować co 
najmniej 2 ruderalne miejsca. 
Nie znam stanu prawnego tych 

miejsc, ale akurat radni i bur-
mistrz mają łatwy wgląd do ich 
stanu prawnego. Nawet jeśli 
te obszary nie należą do gmi-
ny, to możliwy jest ich wykup 
lub odebranie dzierżawcom 
za tak fatalny widok w cen-
trum miasta. Te 2 miejsca to : 
dawna dyskoteka tuż za ratu-
szem miejskim i urzędem pra-
cy oraz kwartał ograniczony 
(teren dawnego sklepu meblo-
wego) ulicami Stolarska - Wy-
szyńskiego - Kościelna - War-

szawska. Te 2 miejsca aż pro-
szą się o uporządkowanie i 
usunięcie sterczących ruin (za 
ratuszem i urzędem pracy) lub 
tandetnych baraków udają-
cych solidne punkty handlo-
we (Kościelna, Warszawska, 
Wyszyńskiego) z zachwaszczo-
nym placem od ulicy Stolar-
skiej. Obydwa miejsca, aż pro-
szą się o kompleksowe przy-
gotowanie koncepcji architek-
tonicznej i jej realizację, dzię-
ki którym można by rozwią-

zać kilka problemów miasta 
- budowa mieszkań komunal-
nych, podniesienie walorów 
turystycznych, rozreklamowa-
nie Nowogardu w kraju, stwo-
rzenie miejsc parkingowych. 
    Do realizacji tego zadania 
mamy odpowiednich ludzi; 
przecież w radzie zasiada ar-
chitekt który mógłby to nad-
zorować (Rafał Szpilkowski) 
jak i burmistrz (Robert Cza-
pla) któremu jak deklaruje za-
leży na rozwoju miasta i który 

odpowiada za to. Takie dzia-
łanie byłoby znakomitym pre-
tekstem do współpracy ponad 
podziałami wśród moich ró-
wieśników, których poznałem 
i popieram w inicjatywach bez 
względu na partie do których 
należą. Jest to co najmniej kil-
kuosobowa grupa dla której 
wierzę, że możliwość działania 
na rzecz Nowogardu stoi wyżej 
od interesów partyjnych.

Pozdrawiam.
Mirosław Rafiński

@    ludzie listy piszą  @ 
„...fatalny widok w centrum miasta...”
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Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca

U nas marki najlepszych jakości  producentów rowerów

PROMOCJA !!!

www.bicykl.eu gwarantujemy 
serwis

Nowogard, ul. Młynarska 7
tel. 91 392 67 30

zapraszamy od 9.00 - 17.00

Nowogard, ul. 3 Maja 12
tel. 91 392 70 64

zapraszamy od 10.00 - 18.00

 1399 zł       

950 zł

Kross City 28-7b, rama alu

 1099 zł       

769 zł

Kross Grand ORBE 
rama alu, 28, 26 
3 biegi nexsus

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07
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DEMA SERWIS – Arkadiusz Stelmaszak i wspólnicy

Prototyp made in Nowogard
Firma DEMA SERWIS specjalizuje się w kompleksowych instalacjach urządzeń przemysłowych, transferach i relokacjach linii produk-
cyjnych, maszyn i różnego rodzaju urządzeń na terenie Nowogardu, kraju, a nawet niektórych krajów europejskich. Głównym celem jej 
działalności jest dobór urządzeń automatyki przemysłowej oraz aparatury kontrolno-pomiarowej do konkretnych warunków obiekto-
wych w istniejącej lub powstającej firmie. Oto kolejna odsłona nowogardzkiej firmy z cyklu „Nasi przedsiębiorcy”, której współwłaści-
cielami są panowie Artur Ostaszewski i Arkadiusz Stelmaszak.

Dziennik Nowogardzki: 
Nie ukrywam, że pierwsze 
pytanie będzie nieco wprowa-
dzające. Proszę powiedzieć, 
co powinien jeszcze zrobić lo-
kalny przedsiębiorca czy in-
westor dla tego miasta?

Współwłaściciele firmy 
DEMA w Nowogardzie: Ar-
tur Ostaszewski i Arkadiusz 
Stelmaszak

Pan Arkadiusz: Raczej, co 
to miasto albo jeszcze bardziej 
precyzyjnie Urząd powinni zro-
bić dla lokalnego przedsiębior-
cy? Dlaczego jest tak, że w takiej 
gminie jak Goleniów czy Star-
gard to wsparcie ze strony rzą-
dzących jest, a w naszym mie-
ście, go nie ma? Wiemy o tym, 
bo współpracujemy z firma-
mi, które zrzeszone są w par-
ku przemysłowym w Goleniowe 
czy w Stargardzie w specjalnej 
strefie ekonomicznej.

Pan Artur: Dla nas spra-
wą najważniejszą, a zarazem 
problematyczną są podatki od 
gruntów i nieruchomości, któ-
re wzrosły bardzo znacznie; ko-
lejną sprawą, która mnie boli to 
jest fakt, że w tym mieście nikt 
się nami nie interesuje, jako 
przedsiębiorcami. Kiedyś praco-
wałem w innej firmie przez nie-

spełna 12 lat i proszę mi uwie-
rzyć, że nie widziałem nikogo z 
urzędu przez ten okres, by zapy-
tał, jak nam się pracuje i żyje i 
tak jest do dziś. Powodem tego 
jest pewnie brak czasu lub może 
ochoty, by z nami się spotkać 
tu w naszych firmach, których 
przecież miasto ma konkretne 
pieniądze.

Zwróciłem uwagę na za-
pis widniejący na wizytówce 
RELOKACJE. Co to oznacza 
dla przeciętnego pana Kowal-
skiego czy Nowaka?

Pan Artur - Najprościej mó-
wiąc relokacje to termin, któ-
ry ma związek z kwestią prze-
mieszczenia się, a także zmiany 
miejsca lub podnoszenia ma-
łych, dużych i bardzo dużych 
ładunków, urządzeń oraz ma-
szyn przemysłowych. Reloka-
cje to również demontaż i mon-
taż linii technologicznych, jest 
to akcja zakrojona na szeroką 
skalę, do której pracownicy mu-
szą być dobrze przygotowani. S 
to prace precyzyjne z ładunka-
mi specjalnymi, ponad-gabary-
towymi, dlatego Tutaj nie może 
być żadnej pomyłki.

Pan Arkadiusz: Dodam jesz-
cze, że Dema Serwis posiada 
maszyny i urządzenia umożli-

wiające relokacje ładunków o 
masie do 150 ton. Analogią do 
tego, co powiedziałem niech bę-
dzie przykład, który mogliśmy 
zaobserwować w jednym z pro-
gramów popularnonaukowych, 
w których przemieszczano dom, 
nie wyburzając go, czy rozbiera-
jąc na poszczególne elementy. To 
zjawisko występuje także w elek-
tronice oraz mechanice, gdzie 
często jest potrzeba podłącze-
nia i serwisowania specjalistycz-
nych urządzeń, które pracują w 
oparciu o zaproponowaną tech-
nologię, która wcześniej jest za-
projektowana zgodnie ze zle-
ceniem inwestora. Kończąc ten 
wątek, chcę powiedzieć, że takie 
usługi są kompletne, co oznacza, 
że zarówno inwestor, jak i wy-
konawca współpracują ze sobą 
od chwili podpisania umowy aż 
do samego końca. To gwarantu-
je optymalną, jakość usług oraz 
stały poziom wypłacania wyna-
grodzeń za wykonywaną usłu-
gę, która jest objęta nadzorem 
systemu informatycznego oraz 
monitoringiem połączonym z 
ostrzeżeniem, gdyby proces pro-
dukcyjny został zaburzony.

Obserwując halę zakładu, 
widzę, że eksploatacja wóz-
ków czy sztaplarek wymaga 
precyzji i ostrożności, dlate-
go bardzo istotne będzie za-
chowanie szczególnej uwagi 
w przestrzeganiu podstawo-
wych przepisów BHP.

Pan Artur - Dlatego w naszej 
firmie bezpieczeństwo pracow-
nika podczas pracy jest najważ-
niejsze. Przepisy BHP, które ja-
sno określają, jak powinniśmy 
stosować się do wykonywania 
tej pracy, która oprócz skupie-
nia, nakłada jeszcze obowiązek 
zbiorowej odpowiedzialności 
za życie kolegi, który jest obok. 
Tutaj nie może być miejsca na 
np. tani kask, który można ku-
pić w zwykłym sklepie czy su-
per markecie. Mój wspólnik i ja 
bardzo na to zwracamy uwagę 
w firmie i sami często dopilno-
wujemy, by pracownik był od-
powiednio ubrany i prawidło-
wo zabezpieczony w strój czy 
urządzenia (radiotelefony) do 
koniecznej komunikacji. Pod-
czas wykonywania prac, które 

obarczone są dużym ryzykiem 
wypadku, wszystko musi dzia-
łać i być sprawne. Przenoszone 
maszyny czy urządzenia to cię-
żar wielu ton i wielkości. Dlate-
go tutaj nie może być żadnych 
odstępstw a pracownicy nawza-
jem muszą się asekurować i być 
skoncentrowani na tym, co w 
danej chwili robią. Mimo du-
żych kosztów wyposażenia sta-
nowisk pracy, dbamy o to, aby 
pracownicy byli wyposażeni w 
sprzęt najlepszej, jakości, speł-
niający normy potwierdzone 
certyfikatami, jakości. 

Pan Arkadiusz - Dodam, że 
nasza praca jest bardzo potrze-
ba i wiele firm korzysta z na-
szych usług, ale jest ona jed-
nak bardzo niebezpieczna dla 
zatrudnionych w firmie, któ-
rzy pracują w specjalistycznym 
sprzęcie; jest on indywidual-
nie przypisany i oznaczony ate-
stem.

Celem firmy jest stworze-
nie jak najbardziej komplek-
sowej oferty, która jest wy-
konywana profesjonalnie, ale 
po możliwie jak najbardziej 
przystępnej cenie. To chyba 
nie jest łatwym zadaniem w 
obecnym czasie?

Pan Artur - Oferty tworzymy 
indywidualnie i do poszczegól-
nych rodzajów prac oraz czyn-
ności w danej firmie. Jeżeli mó-
wimy o relokacji, automatyce 
czy elektronice to do tych za-
gadnień przygotowujemy się 
bardzo indywidualnie, by do-
brze i w terminie je wykonać. 
Nigdy nie przekraczamy termi-
nu ustalonych terminów reali-
zacji. Nasze działania to głów-
nie sprawna logistyka oraz kon-
kretne ustalenia z naszą kadrą 
pracowniczą, z którą bardziej   
współpracujemy, niż wydajemy 
polecenia.

W takim razie opierając się 
na doświadczeniu pracowni-
ków oraz używając fachowe-
go sprzętu do wszelkich prac 
wymagających dużej precyzji 
wykonania, jaki zasób usług 
oferuje firma?

Pan Artur: Słusznie pan za-
uważył, że używamy fachowe-
go sprzętu, np. SIMENS, Mit-
subishi, Bosch czy kilka jeszcze 

innych. Co do zakresu świad-
czonych usług, to obejmuje on: 
wspomniane relokacje i trans-
fery linii produkcyjnych i ma-
szyn, usługi utrzymania ruchu 
linii produkcyjnych,   remon-
ty oraz modernizacje maszyn 
i urządzeń,   montaż i instala-
cje urządzeń przemysłowych i 
chłodniczych.

Pan Arkadiusz: Dodam, że w 
zakres tych prac, które wymie-
nił Artur, wchodzi jeszcze cała 
elektryka, automatyka i elektro-
nika. Nadmienię, że  Dema Ser-
wis należy do Krajowego Forum 
Chłodnictwa i współpracuje z 
-Fundacją Ochrony Warstwy 
Ozonowej –  PROZON. Jeste-
śmy również autoryzowaną sta-
cją serwisową firmy Mitsubishi 
Electric z zakresu chłodnictwa, 
klimatyzacji, wentylacji.

Firmy rzeczywiście świato-
we klasy. Wasza wiedza w za-
kresie wielu sektorów prze-
mysłu oraz rozległe doświad-
czenie inżynieryjne, którym 
dysponuje zespół, zapewnia-
ją wykonanie niemal każde-
go projektu. Dlatego spytam 
jeszcze o zakres działalności? 

Pan Artur: Zakres jest bar-
dzo obszerny, jednak do naj-
istotniejszych zadań w firmie 
należy przede wszystkim: pla-
nowanie bieżących prac remon-
towych i modernizacyjnych, 
wsparcie techniczne, przez jest 
24 godziny na dobę dla firm, z 
którymi mamy podpisaną umo-
wy.

Pan Arkadiusz: Zakres pola 
naszego działania to także kon-
serwacja maszyn i urządzeń, 
usuwanie awarii, prowadzenie 
korekcyjnego i prewencyjne-
go utrzymania ruchu, zakupu i 
zarządzania logistycznymi czę-
ściami zamiennymi, przepro-
wadzanie czyszczeń technicz-
nych maszyn, ale dochodzi jesz-
cze kompletowanie i aktualiza-
cja dokumentacji technicznej 
maszyn, planowanie i realiza-
cja ulepszeń technicznych ma-
szyn oraz planowania i zarzą-
dzanie pracami remontowymi. 
Myślę, że niczego nie pominęli-
śmy (uśmiech).

A jak w ogóle doszło do po-
wstania firmy?

Artur Ostaszewski i Arkadiusz stelmaszak mają bardzo ciekawą pracę
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Pan Artur/Arkadiusz 
- Pomysł naszej firmy na-

rodził się podczas spontanicz-
nej rozmowy i wspólnej analizy, 
której podstawowym pytaniem 
było, „Co moglibyśmy jeszcze 
założyć w Nowogardzie i czego 
jeszcze w nim brakuje?” Para-
doksem jest fakt, że nasza firma 
świadczy usługi w dużej mierze 
dla firm czy parków przemysło-
wych bardziej z terenu woje-
wództwa zachodniopomorskie-
go i innych regionów Polski niż 
z samego Nowogardu. Jednak 
mamy nadzieję, że z czasem 
będziemy obsługiwali również 
firmy nowogardzkie. Postrze-
gam życie, jako ciągły rozwój. 
Dlatego nie lubię się cofać, tyl-
ko iść do przodu. Dlatego wła-
śnie działamy wspólnie z Arka-
diuszem.

Liczebność pracowników i 
ich szkolenia stanowią zna-
czący element w firmie. Dla-
tego proszę powiedzieć, jaki 
jest zakres ich działań i czy są 
one konieczne dla pracowni-
ków?

Pan Artur: Na obecną chwilę 
w firmie na stałe pracuje 7 pra-
cowników i nie są to pracowni-
cy przypadkowi. Najważniej-
sze umiejętności to automaty-
ka i elektryka przemysłowa, in-
formatyka. Istotnym elemen-
tem jest wykształcenie kierun-
kowe, doświadczenie i ważne 
uprawnienia. Kluczowym jest 
doświadczenie zawodowe pod-
parte wiedzą i umiejętnościa-
mi oraz - co jest również bardzo 
istotne, chęć i umiejętność dzia-
łania w zespole. W firmie za-
trudniamy automatyków, spa-
waczy, elektryków a także toka-
rza i frezera. Więc jak pan za-
uważył, w firmie jest zatrudnia-
my osoby z wszechstronną wie-

dzą i dużym doświadczeniem. 
Pracownik musi być   wykwali-
fikowany, gdyż ma do dyspozy-
cji specjalistyczny sprzęt. Co do 
szkoleń to jest to bardzo ważny 
proces w samokształceniu, gdyż 
podnoszą one kwalifikacje za-
wodowe. Toteż pracownicy i my 
sami często korzystamy z tego 
typu zajęć. Jest to proces w na-
szej firmie obowiązkowy. Nasi 
pracownicy jeżdżą na szkolenia 
do Warszawy, Poznania oraz 
innych miast, w których dzia-
łają najlepsze firmy z branży. 
Istnieje u nas również zasada 
dzielenia się doświadczeniem.

Pan Arkadiusz - Chcę jesz-
cze podkreślić, że nasi pracow-
nicy muszą być dyspozycyjni i w 
gotowości 24 godziny na dobę, 
co jest bardzo ważne. Korzy-
stając z okazji bardzo serdecz-
nie chcielibyśmy wraz z moim 
wspólnikiem im za tę pracę po-
dziękować. To jest dla nas bar-
dzo istotne, że możemy na was 
liczyć. Dlatego bardzo Wam za 
to dziękujemy, że od samego po-
czątku funkcjonowania firmy 
tak bardzo nam zaufaliście!

Co jest ważne w działalno-
ści firmy i kim są wasi klien-
ci?

Pan Arkadiusz. Dobre py-
tanie! Odpowiem, że ważni są 
pracownicy, którzy wykonują 
dla nas swoją pracę. Bez nich 
ta firma nie miałaby racji bytu. 
Dlatego staramy się dla nich tak 
jak oni dla nas.

Pan Artur:, Co do klientów 
to są to m.in. Firmy wchodzące 
w skład korporacji IKEA, No-
worim, Cargotec i kilka innych, 
które istnieją na terenie woje-
wództwa zachodniopomorskie-
go i kraju. Szczególne podzię-
kowania kierujemy do firmy 
Noworim, która obsługujemy 

kompleksowo od samego po-
czątku działalności naszej fir-
my.

Nasuwa mi się jeszcze py-
tanie, czy w waszej firmie po-
wstają urządzenia prototypo-
we?

Pan Artur: Dobrze Pan my-
śli. Tak. W naszej firmie po-
wstają urządzenia dla firm spe-
cjalistycznych, które są produ-
kowane tylko u nas w Nowo-
gardzie. To stanowi precedens i 
widzę chyba lekkie zaskoczenie 
na pana twarzy i niedowierza-
nie. Powiem więcej, że naszymi 
urządzeniami zainteresowani 
są nie tylko producenci krajowi, 
ale i zagraniczni, w tym firmy z 
dalekiej Japonii.

Ciekawe. A co to za urzą-
dzenia i jak się nazywają?

Pan Artur: Np. marszczarki 
do jelit, czyli urządzenia, które 
marszczą jelita. Podobna firma 
jest jeszcze w Niemczech, ale 
produkuje te urządzenia w nie-
co innej technologii. Te urzą-
dzenia oczywiście mają specjal-
ne certyfikaty.  

 Kończąc powoli ten intere-
sujący wywiad zapytam, ja-
kie cele związane z rozwojem 
działalności firmy stawiacie 
sobie na dalszą przyszłość?

Pan Artur: Sukces naszej fir-
my jest silnie związany z goto-
wością do intensywnej pracy 
zarówno z naszej strony, jako 
właścicieli, jak i naszych współ-

pracowników. To ich wiedza, a 
także umiejętności są naszym 
największym kapitałem. Dlate-
go priorytetem jest właśnie dba-
łość o klientów i usługi.  Bardzo 
wiele zainwestowaliśmy w tę 
firmę, by osiągnąć wysoką, ja-
kość i niezależność.

Pan Arkadiusz - Mój wspól-
nik bardzo ładnie to wyraził. 
Dlatego dodam jeszcze, że sta-
ramy się znaleźć równowagę 
między funkcjonowaniem a in-
westowaniem, gdyż jest to fir-
mie potrzebne. Posiada ona w 
swoim dorobku bardzo profe-
sjonalny park maszynowy i je-
steśmy dumni z tego, co już 
osiągnęliśmy; a nie było to na 
pewno łatwym zadaniem.

Niestety bolączką dla firm 
są wysokie podatki. Do naszej 
gminnej kasy trzeba wpłacać 
coraz więcej pieniędzy?

Pan Artur: Cóż, podatki są 
faktycznie bardzo wysokie i od-
czuwamy to na własnej skórze 
każdego miesiąca. Chciałbym 
zauważyć, że te duże kwoty, ja-
kie musimy wpłacać, mogliby-
śmy zainwestować w rozwój fir-
my. Nowogard przy tych podat-
kach niestety nie jest dobrym 
miastem do inwestowania. Dla-
tego te podatki dla mnie osobi-
ście są niezrozumiałe i stanowi 
porażkę dla włodarzy tego mia-
sta. 

Pan Arkadiusz: W podat-
kach powinna być zachowana 
jakaś równowaga, która mo-
głaby dać większe pole manew-
ru w planowaniu inwestycji dla 
firmy i dać zatrudnienie więk-
szej ilości osób. Uparcie będę su-
gerował się Goleniowem, który 
bardzo dobrze sobie radzi z in-
westycjami i jest to bardzo wi-
doczne.

Rozmawiał: Jarek Bzowy

Odpowiedź na list otwarty K. Kosińskiego
Od pewnego czasu były radny K  Kosiński publikuje w DN listy otwarte do burmistrza w którym porusza ważne jego zdaniem proble-
my  społeczne. Listów było dotychczas 7 .  Z UM otrzymaliśmy odpowiedź na list otwarty nr 4.

Poniżej przekazuję treść od-
powiedzi udzielonej Panu 
Krzysztofowi  Kosińskiemu, 
na list otwarty Nr 4 opubli-
kowany na łamach Dziennika  
Nowogardzkiego.

 1. Wykonanie robót remon-
towych w listopadzie 2012 r. w 
ramach bieżącego  utrzymania 
dróg na skrzyżowaniu ul. Sto-
larskiej z ul. Warszawską, w 
miejscu  występowania zasto-
in wód opadowych, nie roz-
wiązało całkowicie problemu.  
Nadal dochodzi do zalewania 
terenów przyległych do tej uli-
cy. W związku z  tym, że ulica 

Stolarska jest drogą powiato-
wą, nadal będę czynił starania  
pozyskania środków finanso-
wych z powiatu goleniowskie-
go na przebudowę tego  odcin-
ka jezdni.

 2. Kompleksowa przebudo-
wa ul. Zielonej będzie możliwa 
po zakończeniu prac  związa-
nych z przebudową kanaliza-
cji deszczowej i sanitarnej. Na 
wnioskowanym  przez Pana 
odcinku układany będzie ka-
nał deszczowy. W związku z 
tym  ponoszenie większych na-
kładów na ul. Zieloną w roku 
bieżącym jest  ekonomicznie 

nieuzasadnione. Doraźnie na-
wierzchnia tej drogi zostanie  
wyrównana a ubytki uzupeł-
nione odpowiednim materia-
łem budowlanym.  Jednocze-
śnie uprzejmie informuję, że 
na ukończeniu są prace pro-
jektowe  przebudowy pozosta-
łych odcinków ulicy Zielonej, 
co pozwoli zrealizować  mo-
dernizację infrastruktury dro-
gowej w tym rejonie.

 3. W sprawie ustawienia lu-
stra drogowego na skrzyżowa-
niu ulic: Bohaterów  Warsza-
wy i Ks. Racibora I poprzed-
ni Burmistrz Nowogardu wy-

stąpił do zarządcy  drogi wo-
jewódzkiej - głównej - o re-
alizację tego wniosku. W jego 
rezultacie  Zachodniopomor-
ski Zarząd Dróg Wojewódz-
kich w Koszalinie zlikwido-
wał skrajne  miejsca postojo-
we na ul. Boh. Warszawy, bez-
pośrednio przy skrzyżowaniu 
w/w  ulic, co poprawiło wi-
doczność przy włączaniu się 
do drogi z pierwszeństwem  
przejazdu. Ponadto ZZDW w 
Koszalinie uznał widoczność 
na tym skrzyżowaniu za  pra-
widłową.

 4. Wybudowanie obwodni-

cy Nowogardu w znaczny spo-
sób zmniejszyło ruch  samo-
chodów ciężarowych, prze-
jeżdżających ulicą Warszaw-
ską. Dotychczas nie  otrzyma-
łem informacji o negatywnym 
wpływie ruchu samochodów 
ciężarowych na  kościół pod 
wezwaniem WNMP w Nowo-
gardzie.

 Dziękuję za list w wyżej opi-
sanych sprawach.

  Z poważaniem,
 Kierownik Wyd. GKMiOŚ

 Urzędu Miejskiego w 
Nowogardzie

 Tadeusz Fiejdasz
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Specjalne strefy ekonomiczne

Nowogard poza rozszerzeniem 
Specjalnej strefy ekonomicznej w Nowogardzie w najbliższym czasie nie będzie. Zabiegi dotyczące rozszerzenia strefy kostrzyńsko -słu-
bickiej o około 20 ha położone przy obwodnicy obok Wojcieszyna spełzły na razie na niczem . Mimo ,że Rada Ministrów rozszerzyła w 
ostatnich dniach kilkanaście stref w Polsce wniosek dotyczący Nowogardu pozostał bez akceptacji.

Obiekt wybudowany przez 
Rittera kilka lat temu przy dro-
dze na Wojcieszyn miał być po-
czątkiem inwestycji na obsza-
rze przeznaczonym do uzyska-
nia statusu specjalnej strefy eko-
nomicznej. Poprzednie władze 
miasta prowadziły rozmowy w 
tej sprawie ze strefą kostrzyń-
sko-słubicką . W 2010 roku za-
rząd strefy poinformował ów-
czesnego burmistrza K Ziembę 
o planowanym złożeniu wnio-
sku do ministerstwa gospodarki 
o rozszerzenie strefy o podstrefę 
obejmującą  działki o pow 13,45 
ha z obszaru Miętno (nr 411/27 
i 411/29) oraz  6,71 ha z obszaru 
Wojcieszyn (nr 40/5 i 40/6). Jesz-
cze przed zakończeniem kaden-
cji został złożony komplet doku-
mentów wymaganych w procedu-
rze rozszerzenia - mówi DN były 
burmistrz. Niestety nowe władze 
nie podjęły rozpoczętej ścieżki 
proceduralnej. natomiast  roz-
poczęły rozmowy od początku 
tym razem ze... strefą mielecką. 

Jak wiadomo rozmowy te nie 

przyniosły żadnego rezulta-
tu dlatego w 2012 roku obecny 
burmistrz był zmuszony wrócić 
do przerwanej w międzyczasie 
współpracy ze strefą kostrzyń-
sko-słubicką.

Byłem bardzo zdziwiony gdy 
burmistrz Czapla poinformował 
mnie kilka miesięcy po objęciu 
stanowiska, że zamierza rozma-
wiać z e strefą mielecką - mówi 
K. Ziemba - uważałem, że nie 
jest to dobry pomysł. Poprzednia 
procedura była bowiem już w za-
awansowanej fazie ponadto ist-
niały jeszcze sprzyjające okolicz-
ności jeśli idzie o zainteresowanie 
potencjalnych inwestorów. Brak 
konsekwencji spowodował że 
straciliśmy moim zdaniem przy-
najmniej 3 lata a może całkowi-
cie szansę utworzenia podstrefy. 

Nieudany mariaż ze stre-
fą mielecką skutkował również 
koniecznością powtórzenia w 
2012 roku przeprowadzonej już 
w 2010 roku procedury wnio-
sku do ministerstwa gospodar-
ki. Na jednej tegorocznych se-

sji wiosennych burmistrz infor-
mował radnych ,że dokumenta-
cja w sprawie została złożona i 
trzeba czekać na decyzję rządo-
wą o ewentualnym rozszerze-
niu strefy o Nowogard. Na se-
sji kilka tygodni temu stwierdził 
zaś ,że nadal nie ma odpowiedzi 

ale wszystkiemu jest winien Ro-
stowski , który rzekomo skutecz-
nie blokuje rozwój stref w całym 
kraju w tym też naszej.  Sprawa 
strefy i w konsekwencji inwesty-
cji przynoszących nowe miejsca 
pracy to dla Nowogardu priory-
tetowe zagadnienie, więc rów-

nież w naszej redakcji obser-
wujemy pilnie co się w sprawie 
dzieje. Dlatego też  śledzimy ko-
munikaty ministra gospodarki 
i oto co otrzymaliśmy kilka dni 
temu: 

Ogródki ul. Leśna

OBWODNICA

Wojcieszyn

Teren przezna-
czony pod No-
wogardzką Strefę 
Ekonomiczna

KOMUNIKAT
1. We wtorek, 23 lipca br. Rada Ministrów wydłużyła okres funkcjo-

nowania stref do końca
2026 r. W oparciu o efekty osiągnięte w ubiegłym roku, wydłużenie 

okresu przy obecnej słabej koniunkturze gospodarczej, powinno przy-
nieść inwestycje rzędu 30 mld zł i ok. 20 tys. nowych miejsc pracy.

2. W Polsce funkcjonuje 14 specjalnych stref ekonomicznych. Ich 
łączny obszar na koniec grudnia 2012 r. wyniósł blisko 16 tys. ha. Stre-
fy zlokalizowane są na terenach 146 miast i 210 gmin. Do końca 2012 
r. przedsiębiorcy działający w strefach zainwestowali blisko 86 mld zł i 
w wyniku tych inwestycji utworzyli ponad 186 tys. nowych miejsc pra-
cy. W stosunku do

2011 r. skumulowana wartość inwestycji wzrosła o 6,2 mld zł, zaś 
liczba nowych miejsc pracy o 4,2 tys.

3. Komitet Rady Ministrów 25 lipca br. rekomendował Radzie Mini-
strów włączenie nowych terenów do strefy mieleckiej i kostrzyńsko – 
słubickiej.

W przypadku strefy mieleckiej pozwoli to przede wszystkim na re-
alizację oczekiwanej przez Szczecin inwestycji KSO o wartości ok. 300 
mln zł, tworzącej 451 miejsc pracy. Inwestycja dotyczy produkcji sta-
lowych fundamentów wielkogabarytowych dla morskich siłowni wia-
trowych. W sumie, w przypadku obu stref, po wydłużeniu okresu funk-
cjonowania do 2026 r., szacujemy, że może powstać ok. 4 tys. nowych 
miejsc, przy inwestycjach ok. 1,4 mld zł.

4. Podjęcie decyzji przez Komitet Rady Ministrów otwiera możliwość 
zmiany granic kolejnych stref, których wnioski wpłynęły do Minister-
stwa Gospodarki w ostatnich miesiącach. Planowane w bieżącym roku 
poszerzenia obrazuje poniższa tabelka.

 Strefa
Włączana 

powierzchnia 
[ha]

Szacowane nowe

 m iejsca pracy
 Szacowane 

nakłady [mln zł]  Lokalizacja

 Suwalska 37,9 606 185 Suwałki, Ełk, Łomża

Katowicka 207,5 10885 4292

Gliwice, Bytom, Myszków,
Częstochowa, Piekary Śląskie, 

Świętochłowice, Tychy, Katowice, 
Ożarowice, Mierzęcice

Kostrzyńsko-

 Słubicka
38,3 1000

82
Szczecin - pod inwestycję firmy

 Teleyard

Kamiennogórska 74,7 2092 755  J awor, Bolków, Mirsk

 Starachowicka 41,8 625 269 Końskie, Puławy, Kielce, Połaniec

 Warmińsko- 
Mazurska

79,9 1786 525
 Elbląg, Pasłęk, Nowe Miasto Lubawskie, 
Iława, Piecki, Pisz, Biskupiec, Kurzętnik, 

Płońsk,Kętrzyn

 Wałbrzyska 139,8 3046 1435
 W rocław, Brzeg Dolny, Śrem, Prudnik, 

Bielawa, Kobierzyce, Grodków, Otmuchów, 
Gostyń

 Pomorska 48,3 40 175  B rodnica, Inowrocław

Tarnobrzeska 44,8 1801 521
Ożarów Mazowiecki, Wośniki, Jeżowa 

Wola, śakowice, Stalowa Wola, Opatów, 
Tarnobrzeg, Stalowa Wola, Nisko

 Legnicka 123,1 5079 2679
 L egnickie Pole, Głogów, Legnica, 
Kostomłoty, Miłkowice, Polkowice

Razem 836,1 26960 10,918

Oczekiwanym efektem powyższych zmian będzie utworzenie 27 tys. miejsc pracy oraz zainwe-
stowanie 11 mld złotych. 

Janusz Piechociński/Minister Gospodarki

Z komunikatu jasno więc 
wynika że funkcjonowanie i 
rozszerzanie stref nadal jest 
ważnym instrumentem polity-
ki gospodarczej rządu i   opory 
ministra finansów (skąd inąd 
zrozumiałe ze względu na obo-
wiązujące w strefach zwolnie-
nia podatkowe)   nie mają dla 

realizacji tej polityki istotniej-
szego znaczenia. 

Burmistrz swoim zwyczajem 
własną nieudolnością obcią-
ża innych - stwierdza dla DN 
radny Tomasz Szafran -   w za-
leżności od sprawy  są to albo  
urzędnicy gminni których jest 
przełożonym albo wojewoda  

albo jak w tym wypadku  mini-
ster czy rząd - mówił nam prze-
cież  że  strefy nie ma bo wszyst-
kiemu winien jest Rostowski, 
który nie godzi się na żadne 
nowe strefy a nawet przedłu-
żenie terminu obowiązywanie 
zwolnień na obszarach już ob-
jętych strefami  ten komunikat 

pokazuje że to kolejne kłam-
stwo burmistrza .

No cóż  twarde fakty i nie 
propagandowe zagrywki naj-
lepiej weryfikują działania. A 
twarde fakty w sprawie strefy w 
Nowogardzie są na tyle twarde 
że działają   jak uderzenie obu-
chem. Szkoda że tego uderze-

nia nie czuje odpowiedzialny 
czyli burmistrz, który znieczu-
la się propagandą i samochwal-
stwem czują natomiast obywa-
tele którym jak zwykle za pracą 
pozostało  tylko wyjechać...   

ms
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sara córka Ewy 
i leszka ur. 24.07.2013 
z Nowogardu

Nadia córka justyny 
Grendy ur. 27.07.2013 
z Nowogardu

Wiktoria córka urszuli 
Nowaczyk 
ur. 26.07.2013 z Dębic

Anastazja córka 
sylwi Witkowskiej 
ur. 30.07.2013 
z kikorzy

hania córka Małgo-
rzaty kośmińskiej 
ur. 25.07.2013 
z lesięcina

ignaś syn Weroniki 
kasprzak 
ur. 28.07.2013 
z Gostomina

Filip syn 
katarzyny szukalskiej 
ur. 25.07.2013 
z Nowogardu

Amelia córka joanny 
krzak ur. 26.07.2013 
z Nowogardu

jakub, jan syn 
Agnieszki besiekir-
skiej-boguckiej ur. 
23.07.2013 z Łobza

Miłosz syn Mirki 
i Tomka ur.18.07.2013 
z jenikowa

Autor rubryki: 
Janusz Roguski 
Szpital NowogardWitamy wśród nas...

„X Klasyk Kłodzki”

Małgorzata Kubicka wraca ze srebrem
W dniu 27 lipca (sobota) o godz. 8:00 rozpoczął się jubileuszowy X „Klasyk Kłodzki” - maraton kolarski rozgrywany na Dolnym Śląsku. W 
miejscowości Zieleniec wystartowała Małgorzata Kubicka, która w tym roku już kilkakrotnie z powodzeniem rywalizowała na innych ama-
torskich imprezach. Mieszkanka Nowogardu w swoim debiucie na górskiej trasie, zaskoczyła chyba nawet samą siebie zajmując 2 miejsce!

Małgorzata kubicka na trasie Maratonu X klasyka kłodzkiego

Mieszkanka Nowogardu na drugim stopniu podium tuż przed dekoracją

Maraton „Klasyk Kłodzki” to 
słynna na Dolnym Śląsku im-
preza kolarska, która w tym roku 
obchodziła jubileusz dziesięcio-
lecia. Wyścig ten charakteryzuje 
przede wszystkim trasa, poprzez 
urozmaicenie, a także bardzo 
duży stopień trudności – wyma-
ga od uczestników bardzo do-
brego przygotowania fizycznego. 
„Klasyk Kłodzki” jest zaliczany 
do klasyfikacji Pucharu Polski, 
zatem było o co walczyć. Bardzo 
dobrze na wyścigu zaprezento-
wała się mieszkanka Nowogar-
du Małgorzata Kubicka, która w 
swoim „górskim” debiucie wy-
walczyła srebrny medal. Zaraz 
po wyścigu reprezentantka No-
wogardu przyznała: Góry uczą 
pokory...  Mnóstwo długich pod-
jazdów ok. 5-6 kilometrowych, 
ale było super!  Niezwykle uda-
ny debiut był jednak wynikiem 
ciężkiej pracy, oraz pasji jaką no-
wogardzianka wkłada w swoje 
starty. W odczuciu pani Małgo-
rzaty, trasa była naprawdę cięż-
ka. W górach nie może zabrak-

nąć zdrowego rozsądku. Nie od-
powiedni zjazd i o wywrotkę nie 
trudno. Trasy górskie są trud-
ne,odczucia różne. Pokonuje się 
własną granice słabości, jest ból 
,pot... Ale potem jest radość, że 
jest meta, że jednak dało się radę. 
Był to mój pierwszy maraton gór-
ski, myślę i mam nadzieję, że nie 
ostatni (śmiech). Nie znałam tra-
sy więc podeszłam do niego bar-
dzo ostrożnie. Wiedziałam tylko, 
że podjazdy są ciężkie- kilkuki-
lometrowe, a najbardziej byłam 
uczulana na zjazdy. Moja pręd-
kość na zjazdach przy hamowa-
niu i tak osiągała ponad 65 km/h 
.Wystarczyła tylko mała dziu-
ra w asfalcie- a takich było tro-
chę, lub brak koncentracji i efekt 
mógłby być opłakany. - komentu-
je srebrna medalistka X „Klasy-
ka Kłodzkiego”. Małgorzata Ku-
bicka w tym roku osiągała już 
wielokrotnie przyzwoite wyniki 
o czym informowaliśmy,  jak za-
powiada planuje kolejne starty. 
Następny start miał być w Kar-
paczu już teraz w sobotę 3 sierp-

nia. Ale z powodu różnych obo-
wiązków nie mogę jechać. Pozo-
staje mi Maraton MTB Dookoła 
Jeziora Miedwie 10 sierpnia. No 
i ostatni Maraton na zakończe-
nie sezonu odbędzie się we wrze-
śniu w Świnoujściu w połowie 
września. - kończy M. Kubicka. 
O wynikach tych startów z pew-
nością poinformujemy. Tym sa-
mym zachęcamy sportowców 
„amatorów” do aktywnego stylu 
życia, w końcu sport to zdrowie 
w każdej postaci – nie ważne czy 
ktoś jest amatorem czy zawo-
dowcem. KR

Domki na plaży czekają na gospodarza

Przetarg rozstrzygną na dniach
Nowogardzka plaża, a właściwie jej część z domkami od dawna czeka na swoje-
go nowego gospodarza. Jednak mimo zorganizowanego w maju przetargu nadal 
nie został wyłoniony chętny na przejęcie obiektu. Co więc dalej z domkami na 
plaży ?- zapytaliśmy o to w UM w Nowogardzie.

Sezon letni na dobre się roz-
począł, a plaża miejska w No-
wogardzie przeżywa istne ob-
lężenie. Mimo to nie widać 
na horyzoncie przyszłego go-
spodarza istotnego fragmen-
tu tego obiektu rekreacyjne-
go, jaki stanowi część z dom-
kami. Przypomnijmy, że te-
mat miał swój początek w 2008 
roku. Wówczas, gmina roz-

wiązała umowę o dzierżawę 
kąpieliska z Romualdem Ko-
walskim i przejęła obiekt. Pla-
żę podzielono na dwie części. 
Kąpieliskiem od tamtego cza-
su zarządza miasto. Na dzier-
żawę drugiego fragmentu pla-
ży, z domkami i polem namio-
towym (teren i obiekty poło-
żone po prawej stronie licząc 
od wjazdu z ulicy Promena-

da) ogłoszono przetarg. Wy-
grał go Zbigniew Gumienny, a 
umowę na dzierżawę podpisa-
no na 10 lat. W połowie wrze-
śnia 2012 r. a więc niemal po 
4 latach, dzierżawca wypowie-
dział jednak gminie umowę. 
Od tamtej pory władza bez-
skutecznie stara się wyłonić 
kolejnego dzierżawcę. Obec-
nie miasto oddało kąpielisko 
wraz z plażą w „ręce” ZBK – 
bezterminowo. ZBK zajmu-
je się eksploatacją i utrzyma-
niem kąpieliska. Polega to na 
sprzątaniu terenu, wykaszaniu 
trawy, podcinaniu krzewów i 
drzew, eksploatacji zjeżdżalni 
wodnej, zabezpieczeniu kąpie-
liska przez ratowników (umo-
wa z WOPR), itp. Jeśli chodzi o 

drugą część plaży miejskiej, jej 
przyszłość wciąż jest nieroz-
strzygnięta. Podczas przetargu 
na dzierżawę ośrodka rekre-
acyjnego, który został ogłoszo-
ny w dniu 20.05.2013 r., choć 
dla wielu obiekt ten wydaje być 
się atrakcyjny, wpłynęła tyl-
ko jedna oferta... Jak nas poin-
formowano, jest szansa, że po  
dostarczonych przez oferenta 
uzupełnieniach w najbliższych 
dniach przetarg ten zostanie 
ostatecznie rozstrzygnięty. Tak 
więc domki znalazłyby wtedy 
swojego gospodarza, tylko czy 
uda mu się uruchomić jaką-
kolwiek działalność jeszcze w 
tym sezonie?

KR
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Jeśli interesuje Cię oferta dla Wolnych Zawodów
zapraszamy do placówki w Nowogardzie 

ul. Warszawska 14 
tel. 91 391 03 78 
pn.-pt. 9:00-17:30 • sob. 10.00-13.00

Specjalna oferta: dla lekarzy, lekarzy weretynarii, lekarzy dentystów, aptekarzy, radców prawnych, adwokatów, notariuszy, architektów, biegłych rewidentów i rzeczoznawców majątkowych. 
Minimum formalności, możliwość spotkania poza terenem placówki, w miejscu dogodnym dla Klienta, jak również poza godzinami otwarcia placówki.

Bez dokumentów �nansowych. Bez zaświadczeń z ZUS i US.

Sprzedam nowe, 
własnościowe, 

2 pokojowe mieszkanie 
o pow. 58 m2 

w Nowogardzie 
na ulicy Racibora I 4

KONTAKT:
PIB „PRO-BUD s.c.
72-200 Nowogard, 
ul. 3 Maja 14tel.: 

91 39 25552; 783 570 056    
www: probud-nowogard.pl

PHU „DEZAR” - SKLEP ŻELAZNY
ul. 15 Lutego 10  • 72-200 Nowogard • tel. 91 39 21 220

NOWOŚĆ    Ogrodzenia ozdobne

Artykuły przemysłowe:
• Piece • Grzejniki • Bojlery • Armatura • Rury miedziane i ocynk
• Rury PCV • Śruby • Wkręty • Gwoździe •  Farby • Lakiery • Silikony 
• Siatka ogrodzeniowa • Impregnaty
• Elektronarzędzia • Odzież robocza • Nawozy • Nasiona

Brama 3,5 m 
– 530 zł

Brama 4 m 
– 600 zł

Posiadamy w sprzedaży 
również inne wzory ogrodzeń

Furtka 0,9 m
– 200 zł

9 sierpnia 2013 r.
piątek od 11.00 - 12.00

 udzielane będą bezpłatne porady 
prawne  w redakcji 

ul. Boh. Warszawy 7A
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Sparing pomiędzy zespołami Pomorzanina

Podpisali deklaracje
Okres przygotowawczy trwa już na dobre, w minioną środę (31 lipca) na stadionie 
w Nowogardzie, pierwszy i drugi zespół Pomorzanina rozegrali pomiędzy sobą 
sparing. W międzyczasie trójka nowych piłkarzy Pomorzanina podpisała „dekla-
racje amatora” - w której piłkarze wyrazili chęć gry dla nowogardzkiego klubu. 
Złą wiadomością po środowej „gierce” jest kontuzja obrońcy – Pawła Łuczaka.

Pomorzanin I – Pomorzanin II 1:1 (0:0)
Gole: `Natan Wnuczyński (I zespół), Mateusz Krupski (rzut karny) (II zespół)
Składy: Pomorzanin I – Mateusz Krupski – Paweł Łuczak, Maciej Dobrowolski, Michał Łukasiak, 

Natan Wnuczyński – Gracjan Wnuczyński, Piotr Winogordzki, Dawid Langner, Dominik Wawrzy-
niak, Kamil Lewandowski – Sławomir Paszkowski, zmiany: Łukasz Olechnowicz. Pomorzanin II – 
Adam Łuczak – Krzysztof Domanowski, Dariusz Iwaniuk, Tomasz Łysiak, Kuba Szczypień, Kamil 
Młynarczyk, Dawid Kurek, Tomasz Szafran, Andrzej Piotrowicz, Patryk Gaik, Max Pokorski; zmia-
ny: Krzysztof Haberski.

REKLAMA
w Dzienniku Nowogardzkim

e-mail: poligraf@post.pl
TEL.  913 922 165   •   TEL. 91 577 20 07

Szkółka w Karsku
poleca: 

TUJE SZMARAGD 
od 0,5 do 4 m wysokości

P R O M O C J A
JAŁOWIEC SKYROKET

1,5 m wysokości - 9 zł szt.

RÓŻE PIENNE
w promocji 20 zł szt. 

BRZOSKWINIE z owocami

tel. 606 106 142
i inne drzewka owocowe

Całotygodniowa 
wyprzedaż 

odzieży używanej

Sklep FIGARO
ul. Boh. Warszawy 2

(przy torach)

Pon. - 5 zł szt.
Wt., Śr. - 3 zł szt.
Czw., Pt., Sob. 1 zł szt.

Zapraszamy
Nowy towar co poniedziałek

Na zdjęciu od lewej- Wiceprezes zdzisław zdeb, sławomir Paszkowski, Piotr Winogrodzki, 
Michał Łukasiak, Prezes Marcin skórniewski

Zawodnicy Pomorzanina za-
grali dwa razy po 35 minut, 
„gierka” rozpoczęła się o godz. 
17:45. Do przerwy zbyt wiele 
się nie działo. Po zmianie stron 
bramkarze pozostali w polach 
karnych, dlatego w drugiej po-
łowie Łuczak strzegł bramki 
pierwszego zespołu, natomiast 
Krupski  bramki „rezerw”. Na 
samym początku meczu groź-
nie wyglądającego urazu naba-
wił się obrońca Pomorzanina 
Paweł Łuczak. Zawodnik do-
znał urazu bez „pomocy” ry-
wala, jednak do zamknięcia 
tego wydania DN nie pozna-
liśmy diagnozy lekarza, więc 
trudno stwierdzić na ile to po-
ważny uraz. Miejmy nadzieję, 
że młody defensor LKS-u szyb-
ko wróci do gry. Pierwszego 
gola zdobył Natan Wnuczyń-
ski, który w sytuacji sam na 
sam pokonał Mateusza Krup-
skiego. Drugi zespół wyrów-
nał po rzucie karnym, którego 
wykonywał Krupski. Golkiper 
nowogardzkiego klubu konty-
nuuje swoja passę strzelonych 
„jedenastek” i p oraz kolejny 
pewnie pokonuje bramkarza. 
Po meczu trójka nowych pił-
karzy pozowała do pamiątko-
wego zdjęcia z koszulką nowe-
go klubu. Prezes Pomorzanina 
zdradził na jakich zasadach ci 
piłkarze zmienili zespół.  Cała 
trójka podpisała tak zwaną 
„deklarację amatora”.  

Piotr Winogrodzki i Michał 
Łukasiak ukończyli 25 rok ży-
cia, według przepisów uchwa-
lonych przez PZPN, piłkarz – 
amator będąc dorosły podpi-
sując deklaracje u nas, a nie w 
poprzednim klubie w ich przy-
padku Inie Goleniów, wówczas 
związek wylicza ekwiwalent – 
tutaj to wychodzi po 600 zł za 
piłkarza. Wpłacamy tą kwotę, 
piłkarze rozliczają się ze sprzę-
tu w Inie i są już naszymi za-
wodnikami. Jeśli chodzi o Sław-

ka Paszkowskiego, on ukończył 
28 lat - więc tam gdzie podpi-
sze deklaracje, tam będzie grał, 
wybrał nasz klub i możemy się 
tylko cieszyć – komentuje Pre-
zes Pomorzanina Nowogard- 
Marcin Skórniewski. Środowy 
sparing pokazał również, jak 
dużą kadrą dysponuje Pomo-
rzanin. Bez problemów moż-
na było rozegrać mecz, mimo 
iż wielu piłkarzy zabrakło w 
obydwu drużynach. W sobo-
tę kolejne sparingi. Pierwszy 
zespół wybiera się do Pyrzyc 
aby zagrać z tamtejszym So-
kołem. „Rezerwowi” w Nowo-
gardzie podejmować będą o 
godz. 18:00 Błękitnych Trzy-
głów. Poza tym znamy już pu-

charowego rywala Pomorzani-
na II. Będą to starzy „znajomi” 
z B Klasy – drużyna Zielonych 
Wyszobór. Z racji, że Zieloni 
występują w niższej lidze będą 
mięli do dyspozycji atut wła-
snego boiska. Zawodnicy dru-
giego zespołu doskonale pa-
miętają murawę – a raczej pole, 
na którym przyszło im grać w 
Wyszoborze, w minionym se-
zonie. Zatem w tym przypad-
ku, boisko naprawdę może być 
dużym, sprzymierzeńcem go-
spodarzy. Nie zmienia to faktu, 
że ten mecz z połowy sierpnia 
najzwyczajniej w świecie nale-
ży wygrać.

KR

Turniej piłki plażowej kobiet 

Dziewczyny  
z Pomorzanina  
w Szczecinie
W sobotę o godzinie. 15:00 rozpocznie się turniej 
piłki plażowej kobiet, w ramach obchodów finału 
Regat Wielkich Żaglowców w Szczecinie. Na piasku 
zagrają również dziewczyny które od przyszłego se-
zonu będą reprezentować nowogardzki klub.

Jak przyznaje trener żeńskiej 
drużyny Pomorzanina – Pa-
weł Błaszczyk, zaproszenie na 
turniej to wielkie wyróżnie-
nie i spora promocja dla klu-
bu. Organizatorami jest Olim-
pia Szczecin. Kobiety z Pomo-
rzanina po raz pierwszy od po-
wstania sekcji piłkarskiej będą 
mogły wystąpić na turnieju. 
Choć zagrają na plaży, a ta od-
miana piłki nożnej nieco się 
różnicy od tradycyjnej formy, 

mają niepowtarzalną okazję 
wspólnie się pobawić i spraw-
dzić na tle takich zespołów, jak 
choćby gospodynie ze Szczeci-
na. O wynikach kobiecej dru-
żyny Pomorzanina poinfor-
mujemy w następnym wyda-
niu DN. Wówczas, rozpocz-
niemy już prezentacje tego 
zespołu, przed historycznym 
pierwszym ligowym meczem.

KR 
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  Chrześcijańskie Centrum Pomocy
Agenda Zboru

Kościoła  Ewangelicznych Chrześcijan w Nowogardzie
ul.700-Lecia 14,  72-200 Nowogard

DYSTRYBUCJA   
ŻYWNOŚCI

Dla podopiecznych OPS  
z terenów wiejskich Gminy Nowogard

Piątek   2.08.2013  9 : 00 – 15:00
Zapraszamy do siedziby przy 700-Lecia 14 w podwórzu 

ZBK  z aktualnym skierowaniem z OPS-u oraz potwierdzoną  
ilością osób w rodzinie i dokumentem tożsamości.

U W A G A         
W środę 31.07.2013 w godzinach 10:00-13:00  wydajemy 

ODZIEŻ dla wszystkich potrzebujących bez skierowań z OPS

w imieniu Zboru 
Pastor Cezary Komisarz

Sprzedam Mercedes 180C 
Rok prod. 2001, poj. 2.0 benzyna, 

przebieg 290 tys. km, czarny metalik. 

Tel. 507 625 011
91 39 22 924

Drugi właściciel 
cena 13 500 zł 

Dnia 04.08.2013 r. o godz. 10.00 odbędzie  się

spartakiada LZS w Orzechowie 
na którą zapraszają 

Rada sołecka oraz koło LZS

INFORMACJA!
Organizujemy 

wyjazd na sobotnią 
Galę Eski Music 

Ewards 2013 
w Szczecinie!

Wyjazd z Nowogardu
(przez Goleniów) o godz. 18:00

Powrót ze Szczecina o godz. 24:00
Rezerwacja oraz informacja 

pod numerem tel.: 
502026999 oraz 913926925 

w godz. 8:30-16:30

Dnia 03.08.2013 r. o godz. 10.00 
na plaży miejskiej w Nowogardzie 

rozpoczyna się 
turniej plażowej piłki siatkowej parami. 

Zapisy przed turniejem.
MGZ LZS Nowogard

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE
 BRANŻA PALIWOWA 

ZATRUDNI:

Kierowców
do przewozu materiałów niebezpiecznych 

cysternami z naczepą 
- aktualne świadectwo kwalifikacji
- aktualne świadectwo „ADR”- przewóz cysternami
- karta kierowcy
- praktyka w zawodzie min. 2 lata.,
- dyspozycyjność i uczciwość,

CV ze zdjęciem przesłać e-mail: hl@phhl.pl
Firma gwarantuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

Muzyczna szafa grająca w 3K!
(Od godziny 18 do 22)
Proponujemy możliwość grania Waszej muzyki z materiałów, które przyniesiecie. 

Klubokawiarnia jest miejscem stworzonym z myślą o ludziach, możliwość słu-
chania własnej muzyki przynoszonej na płytach audio, jest jednym z dowodów. 
Na miejscu zawsze są rezydenci Klubu, którzy chętnie porwą Was dobrą muzyką do tań-
ca! Beder oraz Hannibal Lekter grają soul, funky, disco, reggae, dancehall, ska, rocksteady, 
electro, post punk, synth pop, rock alternatywny, new romantic i co tylko sobie zażyczycie!

Piątek i Sobota (2-3 sierpnia), od godz. 18:00
Green’o – pochodzi z Nowogardu. Grał w takich lokalach jak m.in. Cisy, Galaxy, Radowo, 

Strzelewo, Klubokawiarnia Kulturalna – jako DJ czynnie działa od 1996 roku. Gra komer-
cyjnie i każdego potrafi pobudzić do tańca.  

Śledźcie terminarze na naszym Facebookowym fanpagu`u - fb.com/klubokawiarniakultu-
ralna.

Wszystkich serdecznie zapraszamy !!!
Klubokawiarnia Kulturalna

Ogólnopolska Olimpiada  
Młodzieży w kolarstwie torowym

Komisarek powalczy o medal
Oficjalna strona Polskiego Związku Kolarskiego opublikowała listę zawodni-
ków i zawodniczek z całej Polski, którzy w połowie sierpnia powalczą na Ogól-
nopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w kolarstwie torowym. Na liście widnieje na-
zwisko Remigiusza Komisarka, który po udanym starcie przed rokiem, z pew-
nością ma „chrapkę” na medal.

Polski Związek Kolarski 
opublikował listę zawodników 
zakwalifikowanych do zawo-
dów finałowych Ogólnopol-
skiej Olimpiady Młodzieży w 
kolarstwie torowym w 2013 
roku. Lista zawiera 42 zakwali-
fikowanych zawodników w ka-
tegorii Junior Młodszy, którzy 
uczestniczyć w Olimpiadzie 
będą na koszt Ministerstwa 
Sportu i Turystyki. 

Remigiusz Komisarek w 
stawce 42 zawodników z ca-
łej Polski, uplasował się na 18 
miejscu. Z całego wojewódz-
twa zachodniopomorskiego 
tylko dwóch zawodników zo-
stało sklasyfikowanych wyżej. 
Miejsce to jednak nie odzwier-
ciedla układu sił, awans za-
wodnicy uzyskiwali na wsku-
tek zdobywanych punktów w 

trakcie sezonu. W ubiegłym 
roku Komisarek zajął miejsce 
w pierwszej siódemce, prze-
grywając jedynie ze starszy-
mi od siebie zawodnikami. 
Miejmy nadzieje, że w tym 
roku reprezentant Nowogar-
du zdoła wywalczyć medal. 

O wynikach „Chrabąszcza” z 
nowogardzkiego klubu kolar-
skiego, z pewnością poinfor-
mujemy po zakończeniu olim-
piady. Impreza odbywać się 
będzie w dniach 7-9 sierpnia.

KR
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Pielęgnacja ogrodów

Wypożyczalnia 
sprzętu ogrodniczego

(glebogryzarki, weltykulatory...)

tel. 511 091 922
www.ogrody-wiki.pl

Poszukujemy  
pracowników 

do pracy na plantacji wierzby 
w Węgorzycach/k.Osiny

 Tel: 601 99 40 30

sprzedam Bmw 318, 
automat, 1993 r., 

aktualny przegląd 
i ubezpieczenie, cena 

2300 zł. 
tel. 602 772 596.

Profesjonalne zarządzanie 
nieruchomościami 

wspólnot mieszkaniowych 
i osób prywatnych 
Nr licencji 21569

Kontakt:  Eliza Kałmuk

tel. 602 296 684
NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. Pił-
sudskiego 2a. 602 350 301

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 3. 
604 284 597

• Kupię mieszkanie bezczynszowe/ 
niskoczynszowe, min 3pokojowe, 
60-80m 791443026

• Do wynajęcia lokal handlowy. – 
660143840 

• Sprzedam mieszkanie w Nowo-
gardzie i Dobrej, tel. 91-3910010, 
607607814

• KUPIĘ ZA GOTÓWKĘ OBCIĄŻONE 
NIERUCHOMOŚCI tel. 508 312 261

• SPRZEDAM  - dom  w  Olchowie  
stan surowy  otwarty , pow.  240  
m2 na  działce  1,5 h. na  której  
znajduje  się  staw  3000 m2 . Cena  
do  uzgodnienia. Tel. 662139837, 
723025325.

• SPRZEDAM  -  Działki  budowla-
ne  o pow. 1800  m2 , i  1400 m2. 
Cena  35/zł./ m2. tel. 662139837, 
723025325.

• DOMY NA WSI – GRUNTY, GO-
SPODARSTWA

• SPRZEDAJEMY, KUPUJEMY. TEL. 
660 206 833

• Sprzedam nowy sklep na ulicy 
Racibora. tel. 783 570 060, 695 
264 594

• Sprzedam kawalerkę 36 m kw. i 
mieszkanie 4-pokojowe 110 m 
kw. 608 817 214.

• SPRZEDAM - bardzo tanio dział-
ki pod budowę ul: Asnyka. Tel: 
513045188. 

• Wynajmę mieszkanie 2 poko-
jowe  w Nowogardzie na ulicy 
Racibora I 4. tel. 91 39 25 552, 
kom. 783 570 060

• BUDYNEK - gospodarczy 400 
m2 sprzedam lub wydzierżawię, 
Strzelewo. Tel. 502853573

• Sprzedam parter domu 110 m2. 
Podpiwniczony, garaż i podwór-
ko. 600 809 312; 604 903 853

• Do wynajęcia Bar Szuflandia 170 
m2. 609 245 816

• SPRZEDAM   -  mieszkanie   2  po-
koje  , pierwsze   piętro  ul;Kowal-
ska. Tel. 504118857.

• Sprzedam garaż ul. Jana Pawła II 
cena 23 tys. zł, do negocjacji Tel. 
607 083 893

• ZAMIENIĘ  -  mieszkanie 3  pokoje  
w  Bydgoszczy  os. Błonie z do-
płatą na 2  pokoje z balkonem w  
Nowogardzie , parter lub I p. Tel.  
516748851.

• DO  WYNAJĘCIA  -  mieszkanie  2 – 
pokojowe. Tel. 607740097.

• Wynajmę garaż. 782 549 811

• Sprzedam dwupokojowe miesz-
kanie w centrum Nowogardu. 
695 388 614

• Sprzedam dwupokojowe 46 m2 
na 15 LutegotTanio!!!. Ok. 121 tys. 
Tel. 501 307 666

• Ziemię rolną 1,60 ha i 3,56 ha Ta-
nio sprzedam. 502 103 432

• Blisko Nowogardu działki pod 
zabudowę ok. 2500 m2 tel. 
889 133 882

• Dom na wsi atrakcyjna lo-
kalizacja 137 tys. zł. tel. 725 
899 426

• Sprzedam ½ domu z zabudowa-
niami i ogrodem w Grzęźnie oraz 
ziemię rolną. 516 723 889

• Do wynajęcia mieszkanie częścio-
wo umeblowane 3 pokojowe Ip. 
Tel. 603 895 625

• Sprzedam lub zamienię mieszka-
nie 4 pokojowe na mieskzanie 2 
pokojowe na parterze lub I p. Tel. 
91 41 89 564; 512 626 744

• Do wynajęcia lokal 20 m2 w cen-
trum na działalność usługową. 
508 105 332

• Sprzedam kawalerkę ul. Bema. 
604 875 760

• Do wynajęcia mieszkanie jedno-
pokojowe. 508 309 980

• Posiadam do wynajęcia miesz-
kanie dwupokojowe nieumeblo-
wane w czereśniowym sadzie. 
785 563 315

 MOTORYZACJA

• Kupię: Stare motory, motoro-
wery, samochody. Tel. 501-126-
109

• Sprzedam silnik 1,6 Diesel, 
skrzynia biegów do Audi 80. 
Tel;781785751.

• Sprzedam samochód GOLF II, 
benzyna 5 drzwiowy, szyberdach, 
czerwony. Tel; 512633610.

• SPRZEDAM   -  Mercedesa  C  W  
202  Diesel  , 1995 r. prod. Cena   
3200,00.Tel.693761187.

• Sprzedam 2 opony letnie 185 65 
R15, continental conti 3, cena za 2 
szt. 80 zł, tel. 605 522 340

• SPRZEDAM -  Simsona   S- 51 / po  
kapitalnym  remoncie/.Cena  do  
uzgodnienia.Tel.783176050.

ROLNICTWO

• Sprzedam zboże i słomę. 502 853 
573

• Sprzedam słomę w snopkach cena 
2,20 zł/ snopek. Tel. 782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG 
TEL. 783678070

• KOSZENIE MULCZOWANIE ŁĄK, 
BELOWANIE SŁOMY, SIANA.
TEL;608013995.

• SPRZEDAM C - 360.Tel.609480049.

• PRASOWANIE  -  bali. Tel. 
513941882.

• Sprzedam 1h ziemi rolnej w Dębi-
cach. 502 649 256

• Sprzedam działkę 0,80 ar, obręb 
Warnkowo. 609 245 816

• SPRZEDAM  -  prosięta  i  warchlaki 
. Tel.515406298.

• SPRZEDAM MŁODE NIOSKI i 
ZIELONÓŻKI KUROPATWIANE. 
91 39 20 307

USŁUGI

• Firma Usługowa „Zielona”. Wyna-
jem sal na: konferencje, zebrania, 
szkolenia. Tel. 91 39 26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROB-
NE NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA 

RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 22 
70

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. Zielo-
na 3. 91 39 20 714

• Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695 085 470; 
91 39 72 575

• AGENCJA REKLAMWA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty., 
bindowanie, wydruki A3-A4 kolor, 
ksero A3-A4 - kolor, laminowanie 
A3-A4. Tylko u nas największy wy-
bór okładek. Nowogard, ul. 700 
Lecia 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, 
licencjackich, innych), dokumen-
tów, CV, listów motyw. innych. Wy-
druki, Ksero, także kolor. Szybko i 
Solidnie. Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel 605 522 340. 

• Usługi koparko- ładowarką No-
wogard. 514172446 

• Fast – Driver, tanie usługi trans-
portowe tel. 721 230 990

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sawic-
ki, ul. Kazimierza Wielkiego 7, 
tel.913920737 

• Remonty mieszkań, szpachlowa-
nie, malowanie. 880 690 659

• Naprawa ciągników Ursus MTZ 
Pres kostkujących (maszyn) 
782 402 614

• Dachy, docieplenia, stropodo-
cieplenia, obróbki blacharskie, 
podbitki. 609 752 854

• PRANIE - DYWANÓW, WYKŁA-
DZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ, 
SAMOCHODOWEJ, /SKÓRZA-
NEJ, MATERIAŁOWEJ/. PRANIE 
POŚCIELI WEŁNIANEJ /LA-
NOLINą/. SPRZąTANIE BIUR, 
MIESZKAń, CZYSZCZENIE FUG. 
TEL. 604373143, 794229083.

• TRANSPORT  BUS – MAX 
.Tel.784053493.

• US ŁUGI    REMONTOWO  - BU-
DOWLANE  , DOCIEPLENIA. 
Tel.784053493 .

• USŁUGI - remontowe – budowlane   
wykonam  , daję  gwarancję – na 
wykonaną  pracę. Tel.608364330.

• USŁUGI  BHP  . Główny  specjalista  
do  spraw  BHP . Katarzyna  Der-
dak.Tel.602376970.

• REMONT  na  każdą  kieszeń  Tel. 
609 715 839 

• TANIO  -  MONTAŻ  MEBLI . Tel. 
887077557.

• Ubezpieczenia Allianz. 607  083 
776  

PRACA

• Przyjmę samodzielnego pracow-
nika do prac wykończeniowych. 
Tel. 888 603 612

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe, emerytalne – Niemcy, 
Holandia, Anglia, Irlandia, Dania, 
Belgia, Austria, Włochy, Norwe-
gia, USA. Tel. 71 385 20 18 lub 601 
759 797

• Młoda mama zaopiekuje się Two-
im dzieckiem. 661 196 022

• Przyjmę do pracy w sklepie 
s p o ż y w c z o - m o n o p o l o w y m 
601 160 970

• PRZYJMĘ   -  murarzy ,stolarza, de-
karza  z  doświadczeniem  / renci-
stę/ Tel.601864739.

• ZAOPIEKUJĘ  - się  osobą  starszą  
lub chorą . Tel.667925392.

INNE

• Kupię: Antyki, różne starocie. 
Tel. 501-126-109

• Sprzedam drewno bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane - 
603 353 789

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, 
srebrna, 4 elementy: wzmacniacz, 
tuner przestrojony, korektor, deck 
szuflada, stan idealny, używa-
na sporadycznie, cena 780 zł do 
uzgodnienia. tel. 605 522 340.

• PIECE GAZOWE c.o. wiszące z Nie-
miec firmy Vaillant wysoka jakość 
do mieszkania, domu, sklepu, 
restauracji, zakładu fryzj. tylko 
ogrzewanie różne powierzchnie 
cena od 800zł montaż 300zł pie-
ce dwufunkcyjne cena od 1.000zł 
montaż 400zł gwarancja serwi-
sowa + roczne przeglądy kon-
trolne, naprawy oraz elektryczne 
przepływowe podgrzewacz wody 
użytkowej 18-21kw na prąd 380V 
cena od 200zł tel. 691 686 772

• SPRZEDAŻ - podbitki drewnia-
nej. TANIO. Tel:726169098.

• SPRZEDAM DREWNO OPAŁOWE I 
KOMINKOWE. Tel;667788820.

• Skup zużytych katalizatorów. 
510 630 383

• Sprzedam CB radio Harry III z an-
teną, na gwarancji, cena 650 zł, 
tel. 605 522 340

• Chcesz przewieźć drewno?   Zała-
dunek i rozładunek pod wskaza-
ny adres. Zadzwoń 721230990, 
TANIO!

• Sprzedam cegłę klinkierową czer-
woną Japek 2500 szt, styropian 
4-12 cm, tel. 502 385 935

• Sprzedam piec CO 694 512 616

• Sprzedam wózek spacerowy – pa-
rasolka (Chico CT04): stan bdb, 
duże koła, lekki, oryginalny śpi-
worek + folia, kolor czerwono-be-
żowy, tanio. 600 897 758

• SPRZEDAM  - magiel    STA-
RY   3  - rolkowy    ze  stołem. Tel. 
913920608.

• Drzewo kominkowe tanio, dowóz 
gratis. 798 461 794

• Tanio sprzedam drewno opałowe, 
kominkowe oraz obrzynki i odpa-
dy tartaczne. 785 071 977

• Sprzedam książki do kl. I LO nr 1 i 
do kl. I technikum informatyczne-
go. Nowa podstawa programowa. 
608 298 076

• Sprzedam gołębie ozdobne Pawi-
ki. 696 351 157

• Sprzedam podręczniki do kl. III 
gimn. Nr 2 tel. 784 056 335

• Sprzedam meble z kolekcji Black 
red white model largo classic. 
698 513 015
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MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Nowość

energooszczędny pro�l

6 komorowy

z 3 uszczelkami

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

Opiekunki Niemcy - praca od zaraz 
okolice Hamburg, Bremen, Bielefeld, 

kontakt Szczecin:

tel. 666 096 761, 666 096 774

PIASEK, ŻWIR,  
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 
 ŻWIROWNIA  

DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 872 700 

Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

TYGRYSEK

BAWIALNIA
dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

Sprzedam drewno 
kominkowe i opałowe

Transport
tel. 691 466 441

Firma Irontech Sp. z o.o.
poszukuje osoby chętnej do 
podjęcia pracy w charakterze

PRACOWNIK 
MAGAZYNU
Miejsce pracy: Nowogard

Wymagania: 
- uprawnienia do obsługi 
wózków widłowych – 
warunek konieczny,
- doświadczenie w pracy w 
magazynie.
Osoby zainteresowanie pro-
simy o kontakt pod nume-
rem telefonu 668  128 651  
w godzinach od 9:00 – 14:00. 

Wymagana jest umiejętność: 
- zarządzania zasobami ludzkimi 
- posiadanie aktualnej książeczki  zdrowia 
   dla celów sanitarno – epidemiologicznych. 

"Noworim" Sp. z o.o. 
poszukuje kandydatów na stanowisko 

kontroler/kontrolerka 
Działu Produkcji 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt 
pod numerem telefonu 91 39 22 394. 

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

WARSZTAT SAMOCHODOWY

SZYBY SAMOCHODOWE

PLANDEKINA WYMIAR NA WYMIAR

Profesjonalna naprawa od A do Z

OSOBOWE, CIĘŻAROWE I MASZYNY

Geometria kół, naprawa zawieszenia,komputerowa diagnostyka pojazdu
naprawy blacharskie i lakierniczePrzegląd i naprawa klimatyzacji,

Ul. Nadtorowa 12
tel 91 39 20 131
kom 601860716

Ul. Kilińskiego 26
tel 91 39 25 627
kom 601897368

Sprzedaż, wymiana, naprawa. Wykonujemy usługi na zlecenie ubezpieczalni

Używane i nowe części do wszystkich marek samochodów

Plandeki do samochodów ciężarowych (łódki, firanki),przykrywające
stelaże, przegrody do hal, przyczepy ciągnikowe i samochodowe

UDZIELAMY GWARANCJI
NA WYKONANE USŁUGI

KUPIĘ 
GOSPODARSTWO 
lub GRUNT ROLNY 
TEL. 664 944 635

Instytucja  Szkoleniowa  - Agencja Zatrudnienia

Proponujemy wspó³pracê z Absolwentkami szkoleñ zawodowych
zrealizowanych w ramach projektu:

wykonawca projektu   
„Nowe perspektywy 50+”
Program Operacyjny Kapita³ Ludzki

e-pro work&education
70-965 Szczecin
pl. Jana Kiliñskiego 3 pok. 116/117
tel./fax 91 4501 201 w.350, 603 316 622
mail: biuro@e-pro.szczecin.pl

Centrum Animacji Zawodowej w Nowogardzie
ul. Zielona 11

72-200 Nowogard 
tel. 603 676 133

Zostañ Laureatk¹  i Laureatem Akcji Pracodawca Równych Szans

zaprasza do wspó³pracy Pracodawców 
powiatu goleniowskiego i oœciennych

* z modu³em pierwszej pomocy przedmedycznej

- pracownik obs³ugi hotelu i ma³ej gastronomii  
   z  uprawnieniami czeladniczymi w zawodzie
- kucharz ma³ej gastronomii*
- sprzedawca w handlu detalicznym 
   i hurtowym z obs³ug¹ kas fiskalnych* 
- pracownik produkcji i obs³ugi magazynu*  

                       Je¿eli  szukacie 
                                nowych pracowników 
                    nasz poœrednik pracy 
                                                 skontaktuje siê z Pañstwem, 
                                 przedstawi szczegó³owy program szkoleñ, 
                                                 umiejêtnoœci 
                         oraz uprawnieñ jakie zdoby³y 
                                                                        uczestniczki projektu.

Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

Dom parterowy w stanie 
surowym zamkniętym, 
pełne uzbrojenie  130 m kw. 

+ garaż 36 m kw.
SPRZEDAM
605 548 164

Sano sp. z o.o. 
zatrudni 

pracowników 
do nowo 

otwieranego sklepu 
branży spożywczej 

w Goleniowie 

na stanowiska: 
- Sprzedawca, kasjer. 
- Masarz. 

Podanie + CV prosimy 
przesyłać na adres: 

kadry@sano.koszalin.pl 
w terminie do 09.0-8.2013 r.

SPRZEDAM - WYKONAM
palety Euro,

przemysłowe i inne
tel. 885 493 471

DLA PAń "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"

WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE 
DLA PAŃ z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia 
03 sierpnia 2013 r. organizuje wyjazd na badania mammogra-
ficzne do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne- wynik badania oraz konsulta-

cja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publicz-

ny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godz. 8.30-14.30 tel. 
91 3921356 wew. 122, oraz u Lidii Bogus tel. 505393636. Do-
browolna wpłata na cele statutowe 7 zł. PAMIĘTAJ! O ZDRO-
WIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam prezes Fundacji Lidia Bogus

Zapraszamy Panie rocznik 1963, ponieważ w tym roku 
po raz pierwszy nabyły uprawnienia do bezpłatnych badań 
mammograficznych finansowanych z NFZ
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Dziś krzyżówka, malowanka  i  „stary” Nowogard.  
Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

ZECER

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie 
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

Gdzie tak  kiedyś wyglądał Nowogard? 

ul..................................................................................................

oferuje 

pojemniki 
do segregacji odpadów 

60. i 90. litrowe

Rozwiązanie krzyżówki  dla dorosłych – „,Wakacje na półmetku”
Danuta Borowik, Barbara Bartosik, Halina Szwal, Pelagia Feliksiak, Andrzej Leszczyński, Maria 

Sowińska, Halina Stefańska, Grażyna Siedlecka, Christiana Syfert, Natalia Furmańczyk, Iwona Ko-
chelska, Mirosława Rurtkowska, Beata Bogatkowska, Magdalena Grzelak, Tadeusz Andrzejczak, 
Justyna Grenda, Lucyna Andrzejczak, Alicja Wypych 

Zwycięzcy: Justyna Grenda, Halina Stefańska, Beata Bogatkowska 

GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: „Zdrowie; Wojska Polskiego”
Oliwia Feliksiak, Julia Furmańczyk, Ela Lewandowska, Wojtek Zięciak, Martyna Grenda, Nikola 

Grenda, Igor Grenda, Alicja Borzymowska, Nikola Molka
Zwycięzca: Wojtek Zięciak
Bon o wartości 30 zł. do zrealizowania w sklepie BIUREX
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KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

Informacja PKS    91 392 18 87   lub   91 469 83 15

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski - redaktor prowadzący (tel. 511 407 627),  

Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport,   Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny   
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65, tel./fax 91 392 50 87;  

e-mail: dziennik@domjudy.pl.  Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej.  
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E;  14:00E;  
15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIńCZYK - Linia Regularna  
 TEL.   607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIąTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Morfeusz - 91 577 66 85

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych    - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD
Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIńSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIńSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku 
oprócz świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 
1, 3, 5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwart-
ki, soboty oprócz świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; 
R – kurs do Reska

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

ROZKŁAD JAZDY PKP WAŻNY OD 9.VI – 1.IX.2013R.
Odjazdy pociągów w kierunku Kołobrzegu  - Odjazd z Nowogardu  
7.54   -  10.VI – 14.VIII i od 16-31.VIII nie kursuje w niedzielę
8.47   - 29.VI – 1.IX. 2013 codziennie
10.02 -    9.VI – 30.VI kursuje w soboty i niedziele  i od 1.VII -1.IX.2013 
12.33   - codziennie
14.35   - 10-28.VI.2013 kursuje w dni robocze i 29.VI-14.VIII, 16.VIII-1.IX
16.01   - codziennie
18.37   - kursuje codziennie oprócz sobót
21.09  -  9-20.VI.2013, 1.VII-14-VIII, 19-29.VIII od pon.- czwartku
21.49 -   29.VI- 1.IX.2013 kursuje piątki, soboty i niedziele

Odjazd pociągów w kierunku Szczecina - Odjazd z Nowogardu  
5.37   -  10.VI-14.VIII i od 16-30.VIII.2013 od pon. – do piątku
6.33   - 10.VI – 14.VIII i od 16-31.VIII. 2013 od pon. – do soboty
7.55   -  codziennie
10.32   - 10-28.VI w dni robocze, 29.VI-14.VIII i 16-VIII-1IX.2013
12.35   -  9-30.VI.2013 kursuje w soboty i niedziele i 1.VIII-1.IX.2013
15.10   -  kursuje codziennie oprócz sobót
17.33   -  codziennie
18.35   -  codziennie 
21.48   -  codziennie od 29.VI-1.IX.2013
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Kolektory 
słoneczne

Dotacja45%

Montaż / Serwis • Przygotowanie dokumentacji

www.provsolar.com

e-mail: info@provsolar.com • tel./fax 91 482 40 50
Biuro czynne od 8 - 16

GABINET 
PSYCHOLOGICZNY

Ewa Walorska

pl. Wolności 9, pokój  419 (IV piętro) 

72-200 Nowogard • Tel.  799 461 030
www.psycholog-nowogard.manifo.com

91 443 51 87, 94 721 61 83
59 833 43 12,  698 230 205

www.partnerstal.pl

GARAŻE BLASZANE WIATY 
BRAMY GARAŻOWE

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECIĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

ARCHITEKT WNĘTRZ
JOANNA GIZIŃSKA

tel.603-844-014
www . jogs tud i o . n e t

PROJEKTOWANIA WNĘTRZ

JoG
STUDIO

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Do�nansowanie 40%
Projekt - montaż 

Przydomowe 
oczyszczalnie ścieków

Proj-mont
Chwarstnica 

ul. Sportowa 4
74-100 Gry�no

tel: 693 88 90 90
tel./fax 91 4824050
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Zawiadamiamy,  
że w Nowogardzie  

rozpoczęła działalność  

Kancelaria 
Radców Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca 
Prawny Radosław Górski oraz 
Radca  Prawny Paweł Iwan. 
Kancelaria mieści się przy  
Pl. Wolności 9, budynek dawnego 
hotelu „Cisy”, pokój nr 8 (parter). 

Telefony do Kancelarii:  
788-802-101, 694-403-733

s. 4 s. 12s. 6

Czytaj s. 13

PUWiS 
usuwa(ł) 

awarię

Kozera 
i Jamroży  

na podium

Kto ma 
pierwszeństwo?

NNIIEEPPUUBBLLIICCZZNNAA  SSZZKKOOŁŁAA  
PPOOLLIICCEEAALLNNAA  

ogłasza nabór na kierunki: 

 opiekun medyczny (1 rok) 
 asystent osoby niepełnosprawnej (1 rok) 
 opiekun osoby starszej (2 lata) 
 technik informatyk (2 lata) 
 technik administracji (2 lata) 

 

informacja i zapisy 
Ul. Zielona 11, tel. 91 39 26 691 

www.zielona.mojaszkola.net 
 

9 sierpnia 2013 r.
piątek od 11.00 - 12.00

 udzielane będą bezpłatne porady 
prawne  w redakcji 

ul. Boh. Warszawy 7A

kategorii „B”

kategorii „B”

ZARZĄDZANIE 
NIERUCHOMOŚCIAMI

Numer licencji 
21569 

Tel: 602 296 684 

ElIZA KAŁMUK

Kompleksowe usługi 
w zakresie zarządzania 

nieruchomościami 
wspólnot mieszkaniowych 

Zapraszamy uczniów 
od 1.09.2013 r. do nauki zawodu 

Piekarz lub Cukiernik
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 66

tel. 91 392 19 86

HURTPOL 
Sp. z o.o. 

Spółka Komandytowa

Zatrudni  
KIEROWCĘ 
Wymagane:
- prawo jazdy kat. C
- kurs przewóz rzeczy 
- zaświadczenie 
o niekaralności

CV i list motywacyjny 
prosimy kierować na adres:

kadry@hurtpol.pl
HURTPOL 

ul. Młynarska 1A 
72-200 Nowogard
tel. 91 579-29-18 

Plantacja Borówki
w Siwkowicach /Łosośnicy

ZATRUDNI ZBIERACZY
tel 515 144 186

organizujemy dowóz 

Za czym mogą płakać stare oczy…

O tym, jak  człowiek spotykał się  
z bezdusznym urzędnikiem

Czytaj s. 8, 9

Turniej  
Plażowej 
Piłki Nożnej
Pań  

Pomorzanin  
na podium
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Nasza  sonda
Portale społecznościowe i Internet mają dobrą i złą stronę. Dzięki nim internauta jest w sta-
nie dowiedzieć się wiele o świecie czy znajomych.  Poprzez portale oraz sieci możemy rów-
nież zawrzeć  nowe znajomości, a także  kontaktować się  w celach towarzyskich, które nie-
stety w wielu sytuacjach, w szczególności dla dzieci, mogą okazać się  niebezpieczne. Dla-
tego tym razem spytaliśmy w cotygodniowej sondzie o to, czy swobodny dostęp do portali 
społecznościowych tj. jak facebook, może być zagrożeniem dla naszych dzieci? 

Agnieszka Przewoźniak - Jest mi trudno jednoznacznie wypowiedzieć się na 
temat tych portali, gdyż za moich czasów ich po prostu nie było. Zmieniły się cza-
sy i wszystko poszło bardzo do przodu. Dlatego 13 lat, które ma właśnie mój syn, 
to wiek, w którym trzeba z pewnością mieć dziecko pod kontrolą. Należy też wie-
dzieć, co czyta nasze dziecko w Internecie i rozmawiać z nim o zagrożeniach, ja-
kie niesie czytanie czy korespondowanie w tematach niedozwolonych. Wiem, że 
mój syn na pewno wchodzi na ten portal, ale wykorzystuje go do kontaktów ze 
swoimi kolegami i rówieśnikami. 

Damian Stasiak z córką Hanią - Takie portale mogą jak najbardziej przy-
nieść jakieś niebezpieczeństwo ze strony dorosłych wobec dzieci. Sam osobiście 
nie korzystam z portali, gdyż nie mam zwyczajnie na to czasu. Mam dwoje dzieci 
i one jeszcze nie korzystają z tego typu portali społecznościowych. Dlatego jak na 
razie, nie mam takiego problemu.

Barbara Orłowska z dziećmi, Wiktorem i Nikolą - Trochę zaskoczył mnie 
pan tym pytaniem. Mój syn korzysta z Internetu, ale z facebooka jeszcze nie. Jak 
wiadomo, Internet dużo pomaga w zdobywaniu wiedzy zarówno dorosłym jak i 
dzieciom. Dlatego uważam, że jeżeli Internet jest dobrze wykorzystywany, to nie 
musi stanowić zagrożenia. Jednak dzieci powinny korzystać z sieci i  portali pod 
ścisłą kontrolą osób dorosłych. Ponieważ dorośli wiedzą, co mogą czytać ich dzie-
ci  i z kim się komunikować oraz jakie przekazują informacje, taka kontrola ro-
dziców gwarantuje bezpieczeństwo ich dzieci. 

Krystyna Ułanek - Tutaj pana chyba zaskoczę, gdyż mam Internet, z którego w zasadzie nie korzystam, a  
telewizor wystawiłam z domu na zewnątrz, by oderwać się od niego, bo zabierał mi za wiele czasu. Pozbyłam 
się również komórki, by poczuć się szczęśliwą i wolną kobietą , która może żyć 
bez ograniczeń i uzależnień od dzisiejszej techniki czy Internetu. Co do bieżących 
informacji, to przyswajam je sobie z książek, prasy lokalnej, polskiej oraz zagra-
nicznej. Natomiast nawiązując  do głównego pytania, to powiem, że jestem wro-
giem tych portali dlatego, że są one złodziejami czasu i nośnikami bzdurnych in-
formacji, które bardzo często kierowane są przeciwko ludziom. Uważam, że je-
żeli ktoś coś ma do kogoś, to powinien nie klikać na stronie, a zwyczajnie mówić 
i komunikować się bezpośrednio z drugą osobą, gdyż mądre myśli i wskazówki 
zostają zawsze w głowie. Cóż, ludzie uwielbiają czytać bzdury o innych, tak samo 
dzieci, dla których te portale dodatkowo stanowią uzależnienie i mają zły wpływ 
na ich zachowanie i wychowanie. Mądry rodzic powinien swoje dziecko jednak kontrolować i wdrażać stałe na-
wyki m.in. ograniczając czas przy komputerze. W zamian powinien wspólnie z dzieckiem spędzać czas wolny 
np. na spacerze na świeżym powietrzu w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Uważam, że jest to znacznie cie-
kawsze i zdrowsze, zarówno dla dziecka, jak i rodzica. 

Pani Halina - Myślę, że portale chyba są zagrożeniem. Widzę, że moi wnuko-
wie korzystają z tych portali i Internetu i cieszą się z tego. Ale też wiem, że ich 
rodzice na pewno od czasu do czasu  kontrolują to, co tam wypisują. Uważam, 
że Internet i portale powinny być kontrolowane przez rodziców, bo nie wiadomo, 
kto jest po drugiej stronie. 

Nikoletta Kania - Myślę, że portale spo-
łecznościowe mogą być ogromnym zagroże-
niem, bo udostępniamy na nich swoje dane 
osobowe, a także zamieszczamy fotografie 
- własne,  rodziny, czy bliskich nam osób. 
A jak wiadomo, w Internecie czy portalach 
czyhają także różnego rodzaju niebezpie-
czeństwa, takie jak np. pedofilia. Są też nie-
bezpieczeństwa, które jak wiemy zagrażają 
zdrowiu, a nawet życiu, zwłaszcza dzieci. 
Wiem, że czasami nieuczciwe osoby podszywają się pod inne, np. piszą, że 
są ich rówieśnikami, po to, by nawiązać kontakt, który może skończyć się 
później kłopotami, bo ten ktoś okazuje się nie być ich rówieśnikiem, lecz 
dużo starszą osobą, np. pedofilem. Dlatego rodzice bezwzględnie powinni 
od czasu do czasu kontrolować to, co zamieszczają i piszą ich dzieci. To na 
pewno uchroni je i zapobiegnie złym sytuacjom i nieszczęściom. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

29.07.2013 r. 
Godz. 11.50 Kradzież telefo-

nu marki Nokia z torebki dam-
skiej w lokalu Przystań. 

Godz. 15.45 Powiadomie-
nie o kradzieży telefonu mar-
ki HTC Desire z samochodu w 
miejscowości Sikorki. 

Godz. 16.00 Kierujący po-
jazdem marki Mercedes na 
łuku drogi w miejscowości Ki-
korze wpadł w poślizg i wje-
chał do przydrożnego rowu. 

Godz. 16.00 Kradzież silni-
ka od sztaplarki marki Ursus z 
terenu posesji przy ul. Wojska 
Polskiego. 

Godz. 17.15 Pracownik skle-
pu Hong Yun przy ul. Kościel-
nej powiadomił o wybiciu szyb 
wystawowych.

 
31.08.2013 
Godz. 00.30 Pracownik sta-

cji paliw HL powiadomił, że 
kierujący pojazdem marki 
Opel  po zatankowaniu paliwa 
odjechał z miejsca zdarzenia 
nie płacąc. 

Godz. 11.40  Zdarzenie dro-
gowe w miejscowości Sąpolni-
ca, gdzie kierujący pojazdem 
marki Seat Toledo wypadł z 
drogi i uderzył w drzewo.

01.08.2013 r. 
Godz. 13.40 Wybicie szyby w 

Przedszkolu nr 4 przy ul. Ko-
ściuszki. 

Godz. 18.00 Kolizja drogowa 
na ul. Armii Krajowej, w której 
uczestniczyły dwa pojazdy: Ci-
troen oraz Audi.

 
02.08.2013 r. 
Godz. 11.00 Kolizja drogo-

wa na ul. Dąbrowszczaków z 
udziałem pojazdów Renault 
Espace oraz Mercedes.

Godz. 22.00 Kradzież rur 
stalowych z terenu skupu zło-
mu przy ul. Bohaterów War-
szawy. 

03.08.2013 r. 
Godz. 15.15  Patrol OPI pod-

czas kontroli drogowej w miej-
scowości Żabowo ujawnił nie-
trzeźwego rowerzystę, Walde-
mar K. miał 2,08 promila al-
koholu w wydychanym powie-
trzu. 

Godz. 15.40 Kolizja drogowa 
w miejscowości Redło pomię-
dzy pojazdami Ford Mondeo 
oraz TIR. 

Godz. 23.30 Dachowanie 
pojazdu marki Skoda Fabia na 
ul. Warszawskiej. 

04.08.2013 r. 
Godz. 02.10 Kolizja drogowa 

na ul. 3 Maja, gdzie w pojazd 
marki VW Passat uderzył sa-
mochód marki Audi 80. Pod-
czas obsługi zdarzenia ujaw-
niono, że kierujący Audi znaj-
duje się w stanie nietrzeźwości. 
Krzysztof K. miał 2,41 promila 
alkoholu w wydychanym po-
wietrzu. 

04.08.2013 r. 
Godz. 07.40 Kolizja drogo-

wa w miejscowości Olchowo, 
gdzie pod samochód marki 
Ford Fokus wtargnął bezpań-
ski pies. 

Godz. 13.00 Powiadomienie 
o  kradzieży tablic rejestracyj-
nych z samochodu marki Ci-
troen Xara oraz przebicia opon 
w w/w pojeździe. 

Godz. 12.50 Patrol OPI pod-
czas kontroli drogowej w miej-
scowości Wierzbięcin ujawnił 
nietrzeźwego rowerzystę. Ka-
zimierz C. miał 1,79 promila 
alkoholu w wydychanym po-
wietrzu. 

Godz. 17.40 Nietrzeźwy ro-
werzysta w miejscowości Ża-
bowo. Waldemar K. miał 3,69 
promila alkoholu w wydycha-
nym powietrzu. 

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń    

Jan Jasek , lat: 65, zmarł: 02.08.2013r, pogrzeb odbędzie się: 
08.08.2013r o godz. 9:00 na Cmentarzu w Nowogardzie 

Aleksander Nazaruk , lat: 90, zmarł: 04.08.2013r, pogrzeb od-
będzie się: 08.08.2013r, o godz. 12:00 na Cmentarzu w  Maszewie 

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
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Nowa droga przy ul. Jana Pawła II
W piątek 2 sierpnia dokonano oficjalnego oddania do użytku nowego fragmentu drogi przy ul. Jana Pawła II.

W ramach przeprowadzo-
nych prac połączono pas dro-
gowy przy ul. Jana Pawła II z 
drogą wojewódzką nr 106  (do 
Stargardu) oraz wybudowano 
chodnik o szerokości 2 m po 
obu stronach ulicy z tym, że po 
prawej stronie na całej długo-
ści, natomiast po lewej na dłu-
gości 18 m. Wybudowany od-
cinek drogi ma 182 m. długo-
ści i 6 m. szerokości. Ponad-
to, wzdłuż oddanej do użytku 
drogi wybudowana została ka-
nalizacja deszczowa o długości 
157 m. wraz z wpustami ulicz-
nymi stanowiącymi odwod-
nienie drogi. 

Część środków na realizację 
inwestycji związanej z budową 
drogi w wysokości 165 tys. zł. 

pozyskana została z Narodo-
wego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych, tzw. schety-
nówka, natomiast pełne koszty 
inwestycji wyniosły 374.521 zł.

Wykonawcą drogi była firma 
PHU GRYF BUD Katarzyna 
Moszczyńska z Gryfic, z którą      

inwestor, czyli UM w No-
wogardzie podpisał umowę 
28.02.2013 r. Umowa przewi-
dywała termin realizacji zamó-
wienia na 28.08.2013. Wyko-
nawca zakończył jednak prace 
przed terminem umownym i 
już 27.06 przedstawiciele Gmi-
ny dokonali odbioru technicz-
nego wybudowanej drogi. 

(ps)

Ogrodzenia,
brukarstwo, 

ogrody, trawniki
www.trawnikizrolki.com.pl

tel. 669 342 893

PROMOCJA  LETNIA

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel./fax 91 39 22 329

Kom. 601 150 620

W sobotę odbiór  
odpadów zielonych

Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie infor-
muje, że w sobotę 10 sierpnia br. zorganizowana będzie ak-
cja odbioru odpadów zielonych. Wszyscy mieszkańcy, którzy 
chcieliby się pozbyć skoszonej trawy, liści, przeciętych gałęzi 
i innych tego typu odpadów powinni do czwartku 8 sierpnia 
zgłosić potrzebę ich odbioru Zakładowi Usług Komunalnych 
w Nowogardzie pod numerami telefonu 91 39 21 322 i 91 39 
21 582. Pracownicy ZUK Nowogard dostarczą wówczas worki 
na odpady zielone, które w sobotę o godzinie 7.00 będzie nale-
żało wystawić przed posesję skąd zostaną odebrane.

Kolejne odbiory odpadów zielonych będą odbywać się 24 
sierpnia i 28 września br. Wówczas również potrzebę ich od-
bioru będzie należało zgłosić  do ZUK Nowogard.

Dziura dla kontrastu
Otwarcie nowej drogi przebiegało w bardzo uroczystej atmosferze. Byli przed-
stawiciele zarówno władzy świeckiej, z burmistrzem Robertem Czaplą na czele, 
jak i duchownej w osobie ks. kan. proboszcza Kazimierza Łukjaniuka.

Nasi lokalni włodarze w popołudniowym let-
nim skwarze, tuż po przecięciu wstęgi i poświę-
ceniu, dumnie przeszli stąpając po nowym od-
cinku drogi, niestety kilkadziesiąt metrów obok, 
na jednym z miejsc parkingowych naprzeciwko 
kościoła p.w. św. Rafała Kalinowskiego wciąż 
straszy, zwłaszcza parkującym tam samochody 
kierowców, sporej wielkości dziura. Dla oka bu-
dzi ona  zakłócający estetykę miejsca kontrast, 
natomiast w trakcie parkowania w tym miejscu 
pojazdu, może spowodować nie tylko niemiłe 
szarpnięcie, ale nawet uszkodzenie samochodu. 

Miejmy nadzieję, że po tym sygnale dziura 
niebawem zniknie. Będziemy sprawdzać.

(ps)

Burmistrz Robert Czapla i ks. kanonik Kazimierz Łukjaniuk dzielą się symboliczną wstążką. W tle nowa droga.

•	 Sprzedam komplet książek do III gimnazjum SP nr 1. Tel. 
kontaktowy: 784-690-716 

•	 Kupię książki roczne do VI klasy Szkoły Podstawowej nr 3. 
Tel. kontaktowy: 721-550-940

•	 Kupię książki do I klasy liceum nr 2 (profil humanistycz-
ny); nowa podstawa programowa. Tel. kontaktowy: 696-
044-863

•	 Sprzedam: 1) Matematyka do klasy I szkoły ponadgimna-
zjalnej, zakres podstawowy, nowa podstawa programowa; 
autorzy: W. Babiński, L. Hańko, D. Ponczek; 2) Język nie-
miecki, Magnet 3, podręcznik + ćwiczenie, nr dopuszcze-
nia: 98/31/2011, autor: G. Motta, wyd. Lektorklett; klasa 
gimnazjalna 3) Język angielski, Exam Connection 3, pod-
ręcznik + ćwiczenie, autor: J. Spence-Kępczyńska, wyd. 
Oxford; klasa gimnazjalna. Tel. kontaktowy: 603-611-864

•	 Sprzedam nowe podręczniki i ćwiczenia do szkoły podsta-
wowej do języka angielskiego: - ćwiczenia BUGS WORLD 1 
A z elementami pisania (30 zł) - ćwiczenia BUGS WORLD 
1 B bez elementów pisania (30 zł) - podręcznik BUGS 
WORLD 2 (30 zł) - ćwiczenia BUGS WORLD 2 A doskona-
lący umiejętności pisania (30 zł) - ćwiczenia BUGS WORLD 
2 B stopniowo rozwijający umiejętności pisania    (30 zł) - 
podręcznik i ćwiczenie TEMPO 1 KL IV wyd. Macmillan 
(55 zł) - podręcznik i ćwiczenie HOTSPOT 1 KL IV wyd. 
Macmillan (55 zł) Tel. kontaktowy: 663-425-260

Dziennikowa giełda 
podręczników szkolnych

Jak co roku  publikujemy giełdę 
podręczników szkolnych. Do ru-
bryki można zgłaszać nieodpłat-
nie  ofertę sprzedaży bądź przeka-
zania podręczników na rok szkol-
ny 2013-1014 do rożnych typów 

szkół a także  zapotrzebowanie na  
podręczniki. Zgłoszenia przyjmu-
jemy w redakcji  osobiście, na te-
lefon 9139 22165 bądź na redak-
cyjny e-mail: dziennik@dziennik-
nowogardzki.pl.

Zostały znalezione klucze 
Właściciela prosimy o odbiór w redakcji DN.
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Świerczewo od piątku bez wody

PUWiS usuwa(ł) awarię
Od piątku (2 sierpnia) mieszkańcy miejscowości Świerczewo musieli radzić sobie 
bez wody. Ta została dostarczona w zbiorniku w sobotę wieczorem, jednak do po-
niedziałku nikt nie znał przyczyny awarii. W końcu PUWiS zlokalizował usterkę 
i w poniedziałek około godziny 11, rozpoczęły się prace mające na celu zażegna-
nie problemu z dostawą wody.

Jak udało nam się ustalić, 
Świerczewo dostawę wody 
otrzymuje z przepompowni z 
Czermnicy. Z tej samej prze-
pompowni zaopatrywana jest 
również wieś Strzelewo Trzech-
el i Ogorzele. Mieszkańcy wsi 
twierdzą, że to nie pierwsza 
taka sytuacja i wody zawsze im 
brakuje co roku latem. Teraz w 
miejscowości wody brakowało 
w każdym mieszkaniu od piąt-
kowych godzin wieczornych. 
Awaria została zgłoszona do 
przedsiębiorstwa. Mieszkańcy 
twierdzą, że nie podano im po-
wodów przez które do ich kra-
nów nie dociera woda. W za-
sadzie to nic nam nie powie-
dzieli... O tyle co w sobotę póź-
nym wieczorem przywieźli nam 
i zostawili ten zbiornik z wodą. 
Ale jak pan widzi, zbiornik stoi 
do dziś, a jeszcze nikt nam tej 
wody nie wymienił. Wydaje mi 
się, że ktoś powinien to zrobić. - 
komentuje mieszkanka bloków 

w Świerczewie. Przez ostat-
ni weekend kąpiel w Świer-
czewie można było brać jedy-
nie przy ledwo kapiącej zimnej 
wodzie... Na szczęście dla po-
szkodowanych awarią, PUWiS 
w poniedziałek znalazł wresz-
cie przyczynę. 

 Okazało się, że spadek ci-

śnienia i wskutek tego brak 
wody w części mieszkań, 
zwłaszcza wielorodzinnych 
spowodował wyciek na ślepej 
nitce wodociągu- mówi nam 
jeden z kierowników w PU-
WiS Jan Mularczyk - zlokali-
zowanie tego wycieku  zajęło 
nam tak dużo czasu, ponieważ 

jest to część połączona jak się 
okazało z głównym wodocią-
giem, która od lat nie jest uży-
wana do zasilania czegokolwiek 
i stanowi element infrastruktu-
ry po byłym Państwowym Go-
spodarstwie Rolnym. Brak jest 
dokumentacji ewidencjonującej 
pozostałości tamtej sieci, dlate-
go badania naszej  głównej sie-
ci nic nie dały i trzeba było fi-
zycznie natrafić w terenie na to 
skorodowane połączenie. Udało 
się to dopiero w poniedziałek i 
natychmiast przystąpiliśmy do 
usunięcia awarii.

 Pan kierownik Jan Mular-
czyk poinformował nas, i za 
naszym pośrednictwem miesz-
kańców, że wykonana w grud-
niu 2012 roku modernizacja 
(nowy zbiornik retencyjny) 

przepompowni w Czermni-
cy, powinna zlikwidować pro-
blem okresowych spadków ci-
śnienia, odczuwany przez od-
biorców wody w poprzednich 
latach. 

Tej piątkowej awarii nie na-
leży łączyć ze stanem i wydol-
nością głównej sieci,  parame-
try osiągane po modernizacji 
w Czermnicy zabezpieczają bo-
wiem na dzisiaj w pełni zapo-
trzebowanie - mówi kierownik 
. W poniedziałek o godzinie 
12:38  otrzymaliśmy sms-ową 
wiadomość od prezesa PU-
WiS, Ryszarda Sobieralskiego, 
o treści- awaria w Świerczewie 
usunięta, ciśnienie w sieci się 
stabilizuje.

KR

W tym miejscu doszło do awarii, na wskutek której wieś pozostała od piątku bez wody

Mieszkańcy Świerczewa musieli się zadowolić wodą dostarczoną w zbiorniku

Odpowiedź ZUK na tekst DN
Burmistrz widzi i działa
W odpowiedzi na arty-

kuł „Burmistrzu, pan to wi-
dzi” opublikowany w piąt-
kowym wydaniu Dziennika 
Nowogardzkiego działający w 
imieniu gminy Nowogard Za-
rząd Budynków Komunalnych 
przyznaje, iż tak jak niemal w 
całym kraju, tak i u nas na-
potykamy na pewne problemy 
związane z wejściem w życie 
nowego systemu gospodarowa-
nia odpadami komunalnymi. 
Jednakże ich rozmiary z pew-
nością nie  osiągają skali opisa-
nej w przywołanym artykule.

Co równie istotne, z tygo-
dnia na tydzień wydaje się, iż 
wszystko idzie  coraz spraw-
niej. Najlepiej świadczy o tym 
ilość sygnałów napływająca do 
ZBK, który jak wiadomo, nad-
zoruje gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi na tere-
nie gminy Nowogard. Jeszcze 
5 lipca odebrano 31 sygnałów 
o nieprawidłowościach w pra-
cy Zakładu Usług Komunal-
nych, wykonawcy usługi od-
bioru i wywozu odpadów ko-

munalnych na składowisko. 
31 lipca ilość ta spadła do 16, 
z czego siedem z odebranych 
tego dnia sygnałów, to proś-
by o postawienie dodatkowego 
pojemnika przy posesji. Więk-
szość skarg załatwiana jest nie-
mal „od ręki”, więc jeśli komuś 
zależy na rozwiązaniu swojego 
problemu z  odpadami komu-
nalnymi, powinien go zgłosić 
nie do mediów, a w pierwszej 
kolejności do Zarządu Budyn-
ków Komunalnych zlokalizo-
wanego w Nowogardzie przy 
ulicy 700-Lecia 14. Można to 
zrobić osobiście, bądź telefo-
nicznie pod numerami 91 578 
53 60 i 91 578 53 55. 

Media opisując wejście w ży-
cie ustawy o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach 
mówią o rewolucji. I rzeczy-
wiście, zmiany są rewolucyj-
ne. Niemożliwym jest wpro-
wadzenie takich zmian z dnia 
na dzień. Potrzebny jest okres 
przejściowy. I w związku z tym 
w gminie Nowogard, jak i w ca-
łym kraju, pojawiają się pro-
blemy. Możemy jedynie prosić o 

cierpliwość. My ze swojej strony 
podejmujemy wszelkich starań, 
aby system gospodarowania od-
padami komunalnymi w gmi-
nie Nowogard funkcjonował 
wzorcowo. Mamy stały kontakt 
zarówno z mieszkańcami, jak i 
wyłonionym w drodze przetar-
gu wykonawcą usługi odbioru 
i wywozu odpadów, Zakładem 
Usług Komunalnych Spółka z 
o.o. z Nowogardu. Analizujemy 
szczegółowo każdą informację 
płynącą do nas od społeczności 
nowogardzkiej o wszelkich nie-
prawidłowościach i na bieżąco 
staramy się je eliminować, rów-
nież poprzez perswazję na wy-
konawcę w przedmiocie wypeł-
niania warunków umowy o od-
biorze odpadów komunalnych 
z nieruchomości zamieszkałych 
na terenie gminy Nowogard.

Nie zawsze jednak wina leży 
po stronie wykonawcy usłu-
gi. Jak mówi jedna z podsta-
wowych maksym prawnych  - 
nieznajomość prawa szkodzi. 
Wywodząca się ze starożytne-
go Rzymu maksyma obowią-
zuje nadal w XXI wieku, nawet 

w tak wydawałoby się proza-
icznej sprawie jak śmieci. Pa-
ragraf 14 „Regulaminu utrzy-
mania porządku i czystości 
na terenie gminy Nowogard” 
mówi bowiem, iż w przypad-
ku zabudowy jednorodzinnej 
worki i pojemniki z odpada-
mi powinno ustawiać się przy 
drodze dojazdowej do nieru-
chomości. Z rozmów z miesz-
kańcami, którzy zgłaszają fakt 
nieodebrania odpadów selek-
tywnie zebranych wynika, że 
częstą tego przyczyną jest wła-
śnie pozostawienie w dniu wy-
wozów wypełnionych worków 
na terenie posesji, a nie przed 
nią. W takich przypadkach 
trudno winić wykonawcę usłu-
gi. Mimo wszystko takie sygna-
ły są przyjmowane i zazwyczaj 
kończą się odbiorem ich w ter-
minie innym niż uwzględniony 
w harmonogramie.

Chcielibyśmy przypomnieć 
również, iż zgodnie z cytowa-
nym już „Regulaminem…” od-
pady wielkogabarytowe i zuży-
ty sprzęt elektryczny i elektro-
niczny odbierane są dwa razy 

w roku w formie tzw. wysta-
wek, których termin zostanie 
ogłoszony. Możemy poinfor-
mować, że taka akcja odbędzie 
się we wrześniu (o dokładnym 
terminie poinformujemy w for-
mie ogłoszenia). Jeśli zatem już 
dziś ktoś postanowi starą szaf-
kę czy inne odpady obok śmiet-
nika świadomie łamie zasa-
dy regulaminu, a tym samym 
norm społecznych. Na to wpły-
wu nie ma najdoskonalsze na-
wet prawo. W praktyce taki od-
pad nie zostanie zatem wywie-
ziony do czasu prowadzenia 
stosownej akcji odbioru takich 
odpadów. 

Ze swej strony jeszcze raz 
prosimy o odrobinę cierpliwo-
ści, a pojawiające się proble-
my proponujemy zgłaszać do 
Zarządu Budynków Komu-
nalnych pod podanymi wyżej 
danymi teleadresowymi. To z 
pewnością najskuteczniejsza 
metoda ich rozwiązywania.

Andrzej Garguliński
Referent 

ds. gospodarki odpadami
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Uwaga rolnicy! - wnioski do końca sierpnia

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze
Program rządowy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napę-
dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przewiduje, że o dopłaty do pa-
liwa rolniczego uprawnieni, mogą ubiegać się dwa razy do roku. Wnioski należy 
składać w lutym oraz w sierpniu. 

Komu przysługuje takie dofi-
nansowanie? Co trzeba zrobić, 
by je uzyskać? Ile wynosi zwrot 
kosztów akcyzy? Odpowiedzi 
na te pytania zamieszczamy w 
poniższym tekście.

Wraz z datą 1 sierpnia br. 
rozpoczął się kolejny okres 
składania wniosków o dopła-
ty do paliwa rolniczego. Zwrot 
akcyzy przysługuje producen-
tom rolnym, przez których ro-
zumie się osoby fizyczne, oso-
by prawne lub jednostki orga-
nizacyjne nie posiadające oso-
bowości prawnej, będące w 

posiadaniu gospodarstwa rol-
nego. Jak określa ustawa, kwo-
ta zwrotu akcyzy na 2013 r. nie 
może być wyższa niż kwota sta-
nowiąca iloczyn stawki zwro-
tu na 1 litr oleju napędowego, 
(81,70 zł/ha) oraz powierzchni 
użytków rolnych, będących w 
posiadaniu lub współposiada-
niu producenta rolnego, okre-
ślonej w ewidencji gruntów i 
budynków.

Wnioski o zwrot podatku ak-
cyzowego za okres od 1 lutego 
2013 r. do 31 lipca 2013 r. na-
leży składać w Urzędzie Gmi-

ny do końca sierpnia. Do skła-
danych wniosków trzeba do-
łączyć faktury VAT (lub ich 
kopie) zawierające kod na za-
kup oleju napędowego. Stano-
wią one dowód zakupu oleju 
w w/w okresie czyli od 1 lute-
go do 31 lipca 2013r. Faktury 
nie zawierające kodu nie będą 
uwzględniane przy wypłacie 
zwrotu podatku akcyzowego. 
Wypłata będzie realizowana w 
terminie od 1 do 31 paździer-
nika 2013 r.

Karolina Klonowska

Powiat goleniowski-nowogardzki

Trwają konsultacje
Trwają konsultacje dotyczące zmiany nazwy  naszego powiatu na powiat  gole-
niowsko-nowogardzki.  Od 1 sierpnia do końca miesiąca  ankieterzy zatrudnie-
ni przez gminę odwiedzą Państwa w domach, aby uzyskać  Waszą opinię na te-
mat projektu zatwierdzonego wstępnie przez Radę Miejską  w drodze przyjęcia 
uchwały złożonej  przez 1300 obywateli 

Realizacja  projektu  zmia-
ny nazwy chociażby częściowa 
ma  stworzyć warunki do wy-
równania szans rozwojowych 
gmin położonych na terenie po-
wiatu w tym Nowogardu  w sto-
sunku  do gminy i miasta Gole-
niów. To właśnie Goleniów jest 
dzisiaj głównym beneficjen-
tem środków, którymi ustawo-
wo dysponuje powiat – tam są 
głównie lokowane środki  in-
westycyjne, tam są zagospoda-
rowywane powiatowe miejsca 
pracy, tam koncentruje się dzia-
łalność instytucjonalna powia-
tu w tym obsługa ludności. Nic 
więc dziwnego, że  wobec po-
stępującego rozwoju  inicjatywy 
zmiany nazwy  powiatu środo-
wisko goleniowskie zaczyna za-
chowywać się wrogo, próbując  
dość prostacko lekceważyć po-
mysł,  wykazując przy tym nie-
znajomość rzeczy (felieton cm). 
Tymczasem szanse na powodze-
nie projektu rosną, argumenty 
sformułowane  i przedstawio-
ne w ciągi kilku miesięcy przez  
pomysłodawców   przemawiają 
także do ostatecznych decyden-
tów  w tej sprawie.

 - Pomysł  swoistej decentra-
lizacji zarządzania powiatem  
związany z Waszą koncepcją 

zmiany nazwy powiatu zasługu-
je na uwagę - mówi nam jeden z 
urzędników ministerialnych. DN 
będzie przypominać sukcesyw-
nie w trakcie trwających konsul-
tacji te rzeczowe argumenty  w 
sprawie zmiany nazwy powia-
tu  sformułowane już wcześniej 
przez pomysłodawców. Dzisiaj 
dla przykładu dwa z wielu 

 1.  z doświadczenia 15 lat 
funkcjonowania powiatu wyni-
ka, że stale pogłębia się dyspro-
porcja rozwojowa stymulowa-
na środkami powiatu pomiędzy 
gminą a zwłaszcza miastem bę-
dącym siedzibą powiatu a pozo-
stałymi gminami wchodzącymi 
w skład powiatu. Przyczyny tej 
dysproporcji wynikają z kon-
centracji działań zarządzających 
powiatem zwłaszcza działań  o 
charakterze inwestycyjnym w 
miejscu będącym siedzibą po-
wiatu.

Dla przykładu środki z budże-
tu powiatu kwalifikowane jako 
inwestycje w latach 2010-2012 
w kwocie prawie 40 mln zostały 
zainwestowane  właśnie na tere-
nie Goleniowa bądź gminy Go-
leniów, a   tylko w kwocie oko-
ło 5 mln na terenie gminy No-
wogard  przy czym  już zupełnie 
nieznaczne na terenie innych 

gmin powiatu. (źródło – uchwa-
ły budżetowe powiatu Goleniów  
2010, 2011, 2012). Ponieważ tak 
się dzieje w powiecie goleniow-
skim to  cierpi na tym tak po-
równywalny wielkościowo do 
miasta powiatowego ośrodek, 
jakim jest Nowogard, ale także  
jest to niekorzystne dla innych, 
poza goleniowską, gmin powia-
tu. Realnie mamy do czynienia 
z dwoma prędkościami rozwo-
jowymi – gmina  z siedzibą po-
wiatu i cała reszta. Abstrahuje-
my tutaj oczywiście od aktyw-
ności samych  gmin, chodzi o 
sposób dyslokacji środków po-
wiatu. 

2.  konieczność działania po-
wiatu jako jednostki funkcjo-
nalnej, a nie tylko instytucjonal-
nej - Powiat w powiecie, a nie 
tylko w Goleniowie, siedzibie 
władz.

Mamy nadzieję, że mieszkań-
cy Nowogardu zdecydowanie 
opowiedzą się  w trakcie trwa-
jących konsultacji na TAK, za 
zmianą nazwy powiatu. Dadzą 
w ten sposób wyraz, że tworzą 
społeczność obywatelsko doj-
rzałą,  posługującą się racjonal-
ną  argumentacją, a nie tylko 
pospolitym egoizmem.

Opr. własne

Powiat  
goleniowsko-
nowogardzki

Wolne  stanowiska w gminie

Wydział propagandy 
wzmocniony...
Nadal pozostają bez obsady stanowiska kierowni-
ka Wydziału Rozwoju Lokalnego Funduszy Kultu-
ry i Sportu oraz kierownika Referatu Edukacji. Roz-
strzygnięcie ogłoszonych na początku lipca konkur-
sów nie przyniosło wyłonienia osób, które obejmą  
te wakaty, ogłoszono więc kolejne konkursy.

30 lipca pojawiło się po-
nownie ogłoszenie o nabo-
rze  na stanowisko kierownika 
Wydziału Rozwoju Lokalne-
go Funduszy  Kultury i Spor-
tu,  a 2 sierpnia, także ponow-
nie  ogłoszenie na stanowisko 
kierownika Referatu Edukacji. 
Rozstrzygnięcie ogłoszonych 
wcześniej,  tj. na początku lip-
ca,  konkursów na te stano-
wiska nie przyniosło bowiem 
wyłonienia osób, które obję-
łyby wakaty. Zgodnie z komu-
nikatem gminy,  w przypadku 
kierownika  Wydziału  RLFKiS 
nie zgłosił się bowiem nikt, kto 
spełniałby warunki formalne, 
natomiast  jedyna kandydatka 
spełniająca takie  warunki na 
kierownika referatu  Edukacji, 
Marlena Marchewka, nie uzy-
skała wymaganej oceny z testu 
i rozmowy kwalifikacyjnej. W 
związku z powyższym  ogło-
szono kolejne nabory - poda-
nia na stanowisko kierownika 
Wydziału Rozwoju Lokalnego 
Funduszy należy składać do 16 
sierpnia, a na kierownika Re-

feratu Edukacji do 23 sierpnia. 
Jedyny nabór, również ogło-
szony  na początku  lipca, któ-
ry zakończył się wyłonieniem 
nowego pracownika, dotyczył 
wolnego stanowiska w  Biurze 
Informatyki Informacji-młod-
szym referentem został tutaj 
pan Piotr Suchy. Obejmie on 
swoje stanowisko od dnia 05. 
08. 2013r.

sm

W instytucjach podległych 
gminie - Dyrektor Przed-
szkola nr 1 w Nowogardzie 
zatrudni nauczyciela stażystę 
wychowania przedszkolnego 
w okresie od 1 września 2013 
do 31 sierpnia 2014 w wymia-
rze godzin 25/25 tygodnio-
wo. Wymagane wykształcenie: 
pedagogiczne – wychowanie 
przedszkolne.  Oferty wraz z 
dokumentami należy składać 
do dnia 19 sierpnia 2013 r. w 
ZEAS Nowogard przy ulicy 3 
Maja, z dopiskiem: OFERTA 
PRACY W PRZEDSZKOLU 
NR 1 W NOWOGARDZIE.
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Kolejne niedociągniecia „rewolucji”  śmieciowej

Przyczepa na cmentarzu...
Odebraliśmy w ostatnim czasie kilka sygnałów od Czytelników, dotyczących przyczepy ze śmieciami, która stoi od kilku dni na terenie 
cmentarza przy głównej bramie. 

Z pewnością widok przycze-
py nie jest adekwatny do po-
wagi miejsca, i już na wejściu 
zakłóca atmosferę skupienia i 
zadumy, w jakiej chcą pozosta-
wać osoby przekraczające bra-
my nowogardzkiej nekropolii. 

W  sprawie  zadzwoniliśmy 
do pana Jerzego Furmańczy-
ka, administratora cmentarza. 
- Przyczepa została ustawiona 
przez administrację cmenta-
rza z tego względu, że jak moż-
na zauważyć, nie ma pojemni-
ków na śmieci, które tu wcze-
śniej stały. Należały one do po-
przedniego odbiorcy śmieci. W 
tej chwili śmieci odbiera ZUK 

i ustawianie pojemników jest 
jego zadaniem, niestety do dzi-
siaj tego nie uczynił. Aby do-
raźnie zaradzić niezawinionej 
przez nas sytuacji, ustawiliśmy 
przyczepę aby odwiedzający 
groby bliskich mieli gdzie wy-
rzucić śmieci powstałe po upo-
rządkowaniu nagrobków i nie 
musieli zabierać worków z od-
padami z sobą. Natomiast jeśli 
chodzi o samą przyczepę, to zo-
stanie  usunięta, jak tylko ZUK  
ustawi nam wreszcie pojemni-
ki. - tłumaczy Jerzy Furmań-
czyk.

(ps)

Po co te słupki? 
Część  kierowców odwiedzających hurtownię z farbami do której wjazd zaczyna się 
tuż przy przejeździe kolejowym  na ul. 700-lecia zastanawia się, dlaczego zostały usta-
wione  betonowe słupki, które uniemożliwiają przejechanie tamtędy samochodem? 

 Wczoraj  do naszej redakcji 
napływały pytania od czytel-
ników w  tej sprawie. Betono-
we słupki  ograniczające i tak 
niezbyt szeroki w tym miej-
scu wjazd do hurtowni, stanę-
ły bowiem w ostatni weekend. 
Słupki tutaj  są moim zdaniem 
zupełnie nietrafionym pomy-
słem - twierdzi jeden z czytel-
ników, który czasami wjeżdżał 
do hurtowni po farby czy inne 

akcesoria malarskie swoim 
samochodem. Osoba z małą 
przyczepką czy wózkiem dzie-
cięcym  może  tędy przejechać, 
ale ja  już dużym  samochodem 
nie dam  rady  swobodnie prze-
jechać – mówi  inny czytelnik. 
– Zastanawia mnie, dlacze-
go zastosowano takie rozwią-
zanie? Przecież kiedyś było w 
tym miejscu  bardzo dobrze i 
nikt się nie skarżył?

Jak udało nam się ustalić, po-
mysł na  słupki betonowe  z na-
pisem „pas drogowy” nie jest 
bynajmniej pomysłem miej-
skich urzędników. W urzędzie 
w najbliższych dniach będą na-
tomiast sprawdzać, kto ustawił 
te słupki i czy miał takie pra-
wo, bo że one utrudniają życie  
i komunikację, to raczej widać 
gołym okiem. 

Jarek Bzowy 

Zła widoczność  od strony targowiska dla rowerzystów

Kto ma pierwszeństwo? 
Tu może dojść do wypadku albo nawet utraty życia - zaalarmował nas jeden z naszych 
czytelników, który na co dzień porusza się po mieście rowerem. Mowa o odcinku drogi 
biegnącej od nowogardzkiego targowiska do drogi głównej, na której dochodzi często do 
niebezpiecznych sytuacji.

Z tej drogi korzystają  wszy-
scy przemieszczający się  „na” i 
„ z”  targowiska, więc nie  tyl-
ko rowerzyści, ale również całe 
rodziny z dziećmi.

 Tu jest niebezpiecznie - 
mówi  pan Krzysztof, które-
go wczoraj spotkaliśmy na ro-
werze  na tym odcinku dro-
gi. – Niebezpieczeństwem dla 
rowerzystów jest brak znaku, 
który sygnalizowałby o tym, że 
rowerzyści także się tutaj po-
ruszają.  - tłumaczy. - Budynek 
stojący z prawej strony wraz z 

Oprócz znaku - ustąp  pierszeństwa przejazdu to  przydałaby się jeszcze znak infor-
mujący, że tutaj również jeżdżą rowerzyści

okalającym go płotem, ogra-
nicza widoczność zarówno dla 
kierowców, jak i rowerzystów. 
Kierowcy, którzy wjeżdżają z 
drogi głównej od strony tar-
gowiska, często nie widzą zbli-
żających się rowerów - zwłasz-
cza jadących od strony miasta. 
Może tu dojść do wypadku.  
- dodaje pan Krzysztof, któ-
ry kilka dni temu sam to od-
czuł, ponieważ przejeżdżający 
samochód skasował mu dość 
znacznie  przednie koło od ro-
weru. 

Na szczęście tym razem zo-
stało uszkodzone tylko koło, a 
nie moje zdrowie - tłumaczy 
w rozmowie z DN. Zdaniem 
pana Krzysztofa trzeba w tym 
miejscu postawić znak, który 
informowałby kierowców, że 
tutaj również przejeżdżają ro-
werzyści i chodzą piesi.  Prze-

strzeganie zasad bezpieczeń-
stwa należy do kierowców i 
rowerzystów, ale zapewnienie 
tego bezpieczeństwa należy 
do osób odpowiedzialnych za 
znaki na drogach. Dlatego ten 
znak lub zaznaczenie przejścia 
dla pieszych na pewno popra-
wiłoby  bezpieczeństwo wjeż-
dżających  na targowisko kie-
rowców. Problem o tyle jest 
poważny, że nie jest to jedyny 
taki  sygnał, jaki otrzymaliśmy 
od pana Krzysztofa. Wcześniej 
były już podobne zdarzenia, 
nawet ze zgłoszeniem na poli-
cję, która interweniowała do-
raźnie. Jednak policja mimo 
kilkukrotnych interwencji w 
tym miejscu nie sformułowała 
zaleceń w zakresie organizacji 
ruchu.  

Jarek Bzowy 
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Ważne ! 

Uwaga, gdy zadzwonią do ciebie nocą! 
Urząd Komunikacji Elektronicznej otrzymuje sygnały od abonentów, oraz samych przedsiębiorców telekomunikacyjnych o nowym 
zjawisku, którego skala w ostatnim czasie nabiera niepokojącego wymiaru.

Sprawa dotyczy metody 
oszukiwania użytkowników 
usług telefonicznych (najczę-
ściej abonentów sieci telefonii 
komórkowych), poprzez wy-
korzystywanie ich skłonności 
do oddzwaniania na nieode-
brane połączenia. Takie po-
łączenia przychodzą często w 
godzinach wieczornych i w 
nocy, co jest celowym działa-
niem, aby skłonić użytkownika 
do oddzwonienia. Mechanizm 
działania samego procederu 
jest stosunkowo prosty i opiera 
się w dużej mierze  na nieuwa-
dze samego użytkownika. Jeże-
li nie spodziewasz się telefonu 
z zagranicy, a wyświetlony na 
aparacie Twojego telefonu nu-
mer jest zadziwiająco długi lub 
zupełnie nie kojarzysz między-
narodowego numeru kierun-

kowego kraju pochodzenia tego 
numeru - zachowaj ostrożność 
– informuje Urząd Komunika-
cji Elektronicznej. Najczęściej 
na numer użytkownika dzwo-
ni zagraniczny numer często 
z „egzotycznego” kraju np. z 
Republiki Konga lub Wybrze-
ża Kości Słoniowej tj. krajów, 
których międzynarodowe nu-
mery kierunkowe (+243) oraz 
(+225) pozostawione na wy-
świetlaczu aparatu użytkow-
nika, jako połączenia nieode-
brane, mogą sugerować, że są 
to połączenia krajowe. Począ-
tek międzynarodowego nume-
ru kierunkowego np. Demo-
kratycznej Republiki Konga 
(+243.....) lub Wybrzeża Kości 
Słoniowej (+225...) może być 
mylony przez użytkownika z 
numerem kierunkowym strefy 

np. 22 - Warszawa, 24 - Płock. 
Początek formularzaDół for-
mularzaOszuści najczęściej 
kierują połączenia na nume-
ry komórkowe losowo wybra-
nych użytkowników i oczeku-
ją, że ktoś z nich oddzwoni pod 
wyświetlony numer. Nieświa-

domi podstępu użytkownicy, 
często oddzwaniają na ten nu-
mer i są obciążani przez opera-
torów kosztami jak za połącze-
nia międzynarodowe. Zdarza 
się również, że celowo połącze-
nia te są wydłużane - np. w słu-
chawce użytkownikowi symu-
lowany jest sygnał rozłączenia 
i jeżeli użytkownik nie rozłą-
czy połączenia w aparacie (nie 
naciśnie czerwonej słuchawki) 
połączenie trwa nadal, co za 
tym idzie, operator nalicza da-
lej opłaty za to połączenie.

Urząd Komunikacji Elek-
tronicznej zwraca uwagę i 
przestrzega!

Jeżeli nie spodziewasz się te-
lefonu z zagranicy, a wyświe-
tlony na aparacie Twojego te-
lefonu numer jest zadziwiają-

co długi, lub zupełnie nie koja-
rzysz międzynarodowego nu-
meru kierunkowego kraju po-
chodzenia tego numeru - za-
chowaj ostrożność! Oddzwa-
niaj z głową! Zwracaj uwagę, 
na jaki numer oddzwaniasz. 
Urząd Komunikacji Elek-
tronicznej apeluje o rozwagę 
przed nawiązaniem połącze-
nia, bądź odpisaniem - należy 
sprawdzić, czy dany numer nie 
jest numerem zagranicznym 
(połączenia międzynarodowe 
są droższe), lub też czy nie na-
leży do zakresu numeracji wy-
korzystywanej do świadczenia 
usług o podwyższonej opłacie 
(np. 0708-XXX-XXX) 

źródło: UKE 
opr. Jarek Bzowy 

Już bankrutują ?
Rząd szybko musi znaleźć 25 mld złotych. Zdaniem ekonomistów o tyle mniejsze - od zapisanych w ustawie - będą w tym roku wpływy do budżetu. Nie mając 
możliwości zwiększenia deficytu w kasie państwa, ministrowie zabiorą pieniądze na emerytury, budowę dróg oraz na nowe uzbrojenie dla armii. Zrobią to tak, 
by na papierze wszystko wyglądało zgodnie z przepisami.

Ministrowie zostali zobowią-
zani do poszukania oszczędno-
ści, ale - jak zapewniał rzecz-
nik rządu Paweł Graś - tak, 
by nie zostały zagrożone takie 
sektory jak emerytury, renty 
czy pomoc społeczna. Dodał, 
że nie ucierpią także inwesty-
cje z uwagi na zatwierdzony 
już budżet unijny na lata 2014-
2020, który wymaga od Polski 
własnego wkładu finansowego.

Jednak ani Kancelaria Pre-
miera, ani Ministerstwo Finan-
sów nie chciały ujawnić Money.
pl, gdzie dokładnie rząd będzie 
szukał oszczędności. Wszystko 
jednak wskazuje, że szykuje się 
powtórka sprzed paru lat, kie-
dy to Donald Tusk wzywał na 
dywanik kolejnych ministrów 
i kazał im raportować, na czym 
zamierzają zaoszczędzić, by ra-
tować kasę państwa. Podob-
nie jak teraz, wtedy też szuka-
no blisko 20 mld zł oszczędno-
ści. Największe cięcia dotknęły 
MON i MSWiA. Armia dostała 
o blisko 2,5 mld zł mniej niż jej 
wcześniej obiecano, a na pozo-
stałych mundurowych i admi-
nistracji państwowej zaoszczę-
dzono ponad 2 mld zł.

Jak będzie teraz? Pewne jest, 
że finanse publiczne znów wy-
glądają fatalnie. Dziura w ka-
sie państwa sięgnęła w maju 
87 proc. wartości założonej na 
ten rok. Tymczasem wpływy 
podatkowe są znacznie poni-
żej zakładanych wartości. Na 
koniec maja powinny prze-
kroczyć 122 mld zł, a tym-
czasem były o ponad 14 
mld zł niższe i wyniosły 
107,8 mld zł.

Dziura w kasie państwa 
rosła trzykrotnie szybciej 
niż założono w budżecie. 
Choć jej przyrost między 
kwietniem i majem wyraź-
nie wyhamował to i tak na 
koniec maja zamiast oko-
ło 60 proc. rocznej wartości 
sięgnęła 87 proc.limitu wyzna-
czonego w ustawie budżetowej 
na ten rok.

- „Z dużym prawdopodo-
bieństwem można szacować, 
że wpływy do kasy państwa 
będą co najmniej o 20 mld 
zł niższe od planowanych” - 
mówi Money.pl prof. Stani-
sław Gomułka, były wicemini-
ster finansów i główny ekono-
mista BCC. - „W pesymistycz-

nym scenariuszu może to być 
dziura sięgająca nawet 25 mld 
zł.” Opinię tę podziela prof. 
Dariusz Filar, członek Rady 
Ekonomicznej przy premie-
rze. - „Mimo iż wpływy do bu-
dżetu w maju wyraźnie się po-
prawiły, to i tak w całym roku 

będą niższe o ponad 20 mld zł 
niż założył rząd” - mówi Filar.

Rząd ma kilka możliwości 
na zasypanie dziury we wpły-
wach do kasy państwa. Pierw-
sza możliwość to zwiększenie 
deficytu połączone z jedno-
czesnym wypychaniem go z 
budżetu. Może także mocniej 
przykręci śrubę samorządom. 
- „Ograniczy wypłatę pienię-
dzy przewidzianych na inwe-

stycje współrealizowane przez 
miasta i gminy. Oznacza to, że 
samorządowcy będą musieli 
jeszcze bardziej się zadłużyć” 
- wyjaśnia Gomułka. Jak wska-
zuje, te cięcia już tak napraw-
dę zaplanowano, aktualizując 
w tym roku Program Konwer-

gencji. - „To oznacza, że 
mniej pieniędzy niż prze-
widziano, pójdzie na dro-
gi, oczyszczalnie czy inne 
projekty infrastruktural-
ne.”

Kolejne źródła to ob-
cięcie transferów do Fun-
duszu Ubezpieczeń Spo-
łecznych oraz sięgnięcie 
do Funduszu Rezerwy 
Demograficznej. - „Za-

miast przekazać pieniądze 
ZUS-owi na wypłatę emery-
tur, każe się Zakładowi te pie-
niądze pożyczy. Na papierze 
będzie można pochwalić się 
ograniczeniem wydatków bu-
dżetowych” - mówi prof. Da-
riusz Filar.

Jeżeli chodzi o Fundusz Re-
zerwy Demograficznej, to 
mimo iż już w maju rząd do 
niego sięgnął, to wciąż jest z 
czego podbierać. Mimo nie-

dawnej wypłaty w wysoko-
ści 2,5 miliarda złotych, suma 
zgromadzona w Funduszu 
wzrośnie w bieżącym roku o 
około 1,3 miliarda złotych i 
wyniesie 17,7 miliarda złotych.

Wreszcie budżet MON. W 
tym roku na armię, zgodnie 
z zapisem w ustawie, mówią-
cym, że wydatki na armię mają 
stanowić 1,95 proc. PKB z po-
przedniego roku, przewidzia-
no wydać ponad 31 mld zł.

- „Może tak się stać, zresztą 
już tak było kilka lat temu, że 
część tych wydatków, szczegól-
nie na modernizację uzbrojenia 
czy inwestycje, zostanie przesu-
nięta na przyszły rok. Oczywi-
ście problem nie zniknie, a tyl-
ko przesunie się. Jednak wtedy, 
jak planuje rząd, zmieniona już 
będzie ustawa o finansach pu-
blicznych i nie będzie w niej już 
mowy o pierwszym, 50-pro-
centowym progu oszczędno-
ściowym. Wtedy też poziom 
deficytu będzie można pod-
nieść z maksymalnej dziś kwoty 
35 mld do 55 mld zł” - tłuma-
czy prof. Stanisław Gomułka.

Autor: Andrzej Zwoliński, 
Money.pl
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tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

Za czym mogą płakać stare oczy…

O tym, jak  człowiek spotykał się  
z bezdusznym urzędnikiem
To opowieść o tym, jak ludzie przywiązują się do ziemi. Niby zwykłego skrawka gleby, który staje się jednak dla nich całym światem. 
O ludziach, którzy przeżyli wojnę, wypędzenie, a teraz znów stają w obliczu osobistego dramatu. To także opowieść o tym, jak ludzkie 
uczucia zderzają się z bezdusznością urzędnika. O tym, za czym mogą płakać stare, zmęczone i zawiedzione oczy…

Przy ul. Cmentarnej stoi nie-
pozorny dom. Typowa, jedno-
rodzinna zabudowa kultywo-
wana przez architektów mi-
nionego systemu. Skromny, 
jednopiętrowy „kwadraciak”. 
Kilka okien, szczelnie ozdo-
bionych firanami. Na parape-
tach kwiaty.  Przed domem 
spory kawałek trawnika, ogro-
dzenie. Za domem ogród pe-
łen drzew owocowych, krze-
wów, grządek z warzywami. 
Stoi też namiot z foli. W nim 
miniplantacja pomidorów. Ra-
zem około 17 arów. Na spo-
tkanie ze starszym małżeń-
stwem umówiłem się po te-
lefonie od zaprzyjaźnionego 
radcy prawnego. Ten nie mógł 
pomóc staruszkom w niedoli, 
jaka ich niedługo ma spotkać. 
Wchodzę o umówionej godzi-
nie. Jest wtorek, 30 lipca. Wita 
mnie starsza kobieta. Tuż za 
nią skacze pod nogami przy-
jemny kundelek. –Wnuczka go 
zostawiła pod opiekę, bo jest na 

urlopie. Proszę się nie obawiać. 
Nie ugryzie. Chce się tylko ba-
wić – mówi starsza kobieta. Z 
ganku wychodzi mężczyzna, 
mąż kobiety. Wita się ze mną, 
mocnym, jak na podeszły już 
wiek uściskiem i mówi: - skądś 
pana znam, niech pan mi przy-
pomni swoje nazwisko. Zaczy-
namy rozmawiać…

Rana goi się szybko, blizna 
zostaje na zawsze…

- Dla nas ogród to nasze ży-
cie. Spędzamy tutaj całe dni 
– mówi pani Emilia. Star-
sze małżeństwo przyjechało 
do Nowogardu w 1973 roku. 
Oboje pochodzą jednak z Lu-
belszczyzny. Stamtąd po woj-
nie musieli się wyprowadzić. 
W zasadzie zostali wypędzeni 
w ramach Akacji Wisła – trze-
ba było oddać to, co się mia-
ło, wsiąść do siermiężnych by-
dlęcych wagonów, i wyruszyć 
w nieznane. Na Pomorze Za-
chodnie. 

- Do dziś pamiętam tę po-
dróż, choć byłam wówczas 
małą dziewczynką.  Przyjecha-
liśmy z lubelskiego. Tam mój 
ojciec miał gospodarstwo. Ja 
miałam wówczas 10 lat, a sio-
stra 12. Byłyśmy najstarsze z 
rodzeństwa. Wszystko tam zo-
stawiliśmy– wspomina pani 
Emilia, pokazując stary doku-
ment, a na nim spis pozosta-
wionego inwentarza i budyn-
ków gospodarskich: dwa ko-
nie, dwie krowy, dwie świnie, 
6,5 ha gruntów rolnych, 5,5 ha 
nieużytków, dom mieszkalny, 
stodoła, szopa. 

Rodzina dociera do Bielic, 
pod Maszewem. Jest rok 1947. 
Tam na nowo organizuje sobie 
życie. 

- Ojciec zaczął zbierać 
niezbędny sprzęt rolniczy.  
Jeden dał mu pług, drugi brony. 
Wszystko, co zostało po Niem-
cach i nadawało się do użytku 
bądź remontu, było wtedy na 
wagę złota- mówi starsza ko-
bieta. Wszyscy musieliśmy po-
magać tacie. Napracowałam się 
tam ciężko. Dostałam później 

z gminy w Maszewie zaświad-
czenie o latach pracy – dodaje, 
spoglądając na plik fragmen-
tów, zachowanej z tamtych 
czasów dokumentów urzędo-
wych. 

W tę samą okolicę z Lubelsz-
czyzny trafia pan Michał. Zna-
ją się z panią Emilią jeszcze z 
dzieciństwa. W roku 1957 bio-
rą ślub. Przeprowadzają się do 
Maszewa. 

Zacząć po raz drugi od 
nowa 

W 1973 roku małżeństwo 
przeprowadza się do No-
wogardu za pracą. Pan Mi-
chał znajduje zatrudnienie w 
PZMOT. Pani Emilia pracuje 
w miejscowych PGRach. Zaj-
muje się domem. 

- Znaleźliśmy wolne miejsce, 
właśnie na Cmentarnej. Stała 
tu tylko szopa, w której miesz-
kał starszy mężczyzna. Zaczę-
liśmy budować dom. Obok był 
wielki plac. Postanowiliśmy go 
wydzierżawić. Urzędnicy się na 
to zgodzili – wspomina mał-
żeństwo. 

Działka podzielona jest na 
dwie części. 7 arów pod bu-
dowę. Pozostałe 17 arów mał-
żeństwo wydzierżawia od gmi-
ny. Z upływem lat zarośnię-
ta chaszczami ziemia, zamie-
niła się w ogród. Na nim pan 
Michał wspólnie z żoną zasa-
dził kilkanaście drzew owoco-
wych. Pierwszy korzenie zapu-
ścił orzech. 

- To drzewo zasadziliśmy 
najpierw. Zrobiliśmy to wspól-
nie. Orzech ma więc dokładnie 
43 lata, czyli tyle, ile dotych-
czas mieszkamy w Nowogar-
dzie – wspomina małżeństwo 
z sentymentalnym uśmiechem 
na twarzy. Chętnie też fotogra-
fują się pod starym drzewem. 
Jak mówią będą mieli pamiąt-
kę. Liście dają też upragniony 
tego dnia cień. Jest upalnie. 

Przez lata ogród stanowił 
miejsce, w którym dorastały 
dzieci państwa Pawilina. Był 
także ważnym elementem nie-
zbędnym do codziennej egzy-
stencji. 

- Byliśmy od małego na-
uczeni ciężkiej pracy na roli. 
Nie wyobrażaliśmy sobie, ży-
cia bez świeżych warzyw, owo-
ców, drzew, pod którymi można 
schować się przed letnim słoń-
cem - mówi małżeństwo. -  Tu-
taj widzi pan mamy pomido-
ry. Tam dalej rośnie sałata, po-
rzeczki, jabłka, śliwy – oprowa-
dzają mnie po swoim małym 
gospodarstwie. 

Liczy się pieniądz, a nie 
człowiek

Spokojne życie staruszków 
po kilkudziesięciu latach znów 
jednak zostaje zakłócone. 

- We wrześniu wygasa umo-
wa dzierżawy na nasz ogród. 
Poszłam więc do burmistrza, 
by porozmawiać o przedłuże-
niu terminu. Zrobiło mi się 

A te papiery to cała dokumentacja (umowy, rachunki za dzierżawę) jaką zdołali 
zgromadzić...

REKLAMA
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Kościoły naszej gminy - Wierzbięcin

Parafia pw. Niepokalanego 
Poczęcia NMP

Poświęcenie l X 1946 r. 
Odpust: 8 XII
Kościół z 1737 r. o konstruk-

cji szkieletowej drewnianej z 
ceglanym wypełnieniem pól 
międzyryglowych. 

Na początku lat 90. XX w. 
poddany kapitalnemu remon-
towi. 

Dzwonnica z 1759 r. Wy-
grodzony plac od wschodu i 
południa ceglanym murem z 
XIX w. 

źródło: Schematyzm Archidiecezji 
Szczecińsko-Kamieńskiej, Szczein 2007.

/Studium Historyczno-urbanistyczne

słabo, gdy usłyszałam, że 
burmistrz nie jest zaintere-

sowany dalszą dzierżawą. Po-
wiedział mi, że działka zosta-
nie wystawiona na przetarg po 
cenie 120 tys. zł. Jeśli chcemy 
stać się jej właścicielem może-
my wpłacić te pieniądze, bądź 
stanąć do przetargu. Powie-
działam, że nie mamy takich 
pieniędzy. On jednak odpo-
wiedział, że gmina potrzebuje 
środków na wyposażenie szpi-
tala, a w budżecie miasta bra-
kuje pieniędzy i decyzji swojej 
nie zmieni - mówi pani Emilia. 

Jej mąż z trudem słucha tych 
słów. Próbuje ukryć łzy, ale te 
są od niego silniejsze. 

- Proszę pana. Od tego czasu 
śnią mi się koszmary. Ostatnio 
wydawało mi się, że ktoś wjeż-
dża koparką i wyrównuje te-
ren. Ścina nasze drzewa i krze-
wy porzeczkowe. Zerwałem się 
na równe nogi – mówi łamią-
cym się głosem pan Michał. 

- Mąż włożył w tę działkę 
całe swoje serce. Boję się o nie-
go. On tego nie wytrzyma. Do-
stanie zawału jak się okaże, że 
ktoś obcy chodzi i ścina drze-
wa – dodaje żona pana Micha-
ła. Żałuje też, że przyjechali do 
Nowogardu o kilka lat za póź-
no. 

Znów nas wypędzają…
 Dla starszego małżeństwa 

sprzedaż ogródka ma jesz-
cze jedno znaczenie, poza 
tym sentymentalnym. Już 
raz ich ze własnego skraw-
ka ziemi wypędzono. Zabra-
no wszystko. Rodzinny dom, 
pole, zwierzęta. Wspomnie-
nia, przyjaciół. Teraz historia 
zatoczyła się kołem…

- Czujemy się tak jak wtedy, 
gdy wrzucono nas do bydlę-
cych wagonów. Wszystko nam 
się przypomina. Odżyły obra-
zy, do których staraliśmy się 
nie wracać – mówi pani Emi-
lia. 

- Nie jedno w życiu widzia-
łem. Śmierć, biedę, głód. My-
ślałem, że chociaż tutaj doży-
jemy spokojnej starości. Oka-
zuje się, że nie – dodaje męż-
czyzna. 

Małżeństwo ma żal do bur-
mistrza. Nie rozumie jego de-
cyzji. 

- Przecież to nie jest tylko ka-
wałek ziemi, kilka drzew, krze-
wów. To wszystko co dziś jest 
dla nas najważniejsze. Tyle 
przeżyliśmy. Ciężko pracowa-
liśmy. Płaciliśmy podatki, by 
teraz, po tylu latach, odebra-
no nam to wszystko. Co to za 
czasy, w których pieniądz i zy-

ski są ważniejsze od człowieka 
– mówi Pan Michał, znów ści-
skając mi rękę, tym razem na 
dowidzenia. 

Tym samym moja wizyta na 
Cmentarnej dobiega końca. 
Szkoda. Czuję niedosyt. Nie-
stety trzeba iść dalej. Takie jest 
życie. Żegnam się ze starszym 
małżeństwem. Ci nie chcą 
mnie wypuścić z pustymi rę-
koma. Nauczeni są prawdzi-
wej, polskiej gościnności. Na 
schodach stoi już naszykowa-
na reklamówka. W niej pomi-
dory. – W tym roku są słodkie. 
Chyba najlepsze, jakie uda-
ło nam się wyhodować, mają 
smak malinówki, a wygląd jak 
„serca” – mówi pani Emila. W 
siatce są także śliwki, dojrzałe, 
pachnące, tak jak te kiedyś, u 
babci na ogrodzie… - Poczę-
stuje pan nimi dzieci, żonę – 
dodaje kobieta. 

Na tym opowieść ta mogła-
by się zakończyć. Gdyby nie 
to, że zawsze pozostaje jesz-
cze jedno - nadzieja. Nadzieja 
na to, że historia ta zakrapiana 
łzami płynącymi z doświad-
czonych życiem, zmęczonych 
oczu, kogoś przynajmniej za-
wstydzi…

Marcin Simiński
Drzewo, przy którym stoi małżeństwo, to właśnie 43 letni orzech, który jako pierw-
szy zasadzili po przyjeździe do Nowogardu. 
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5.08 – kolejna  rocznica poświęcenia kościoła pw. WNMP  w Nowogardzie

Od tego wszystko się zaczynało
Obchodziliśmy wczoraj kolejną rocznicę poświęcenia  przejętej  po wiekach  protestanckiej historii Nowogardu  najstarszej  świąty-
ni miasta – kościoła  nowogardzkiej parafii  pw. Wniebowzięcia Najświętszej Mari Panny. Oto krótkie historyczne wspomnienie  o lu-
dziach o  zdarzeniach i  o świątyni tak wiele znaczącej w naszym życiu - świadka historii rodzin i pokoleń nowogardzian.  

Czytamy w książce Jana Kopy-
cińskiego „700 lat Nowogardu” 
(wyd i opr. w naszym wydawnic-
twie DN). 

…Kiedy w lipcu 1945 roku za-
częli na ziemię nowogardzką przy-
bywać osadnicy zastali puste roz-
grabione domy, bez zwierząt, bez 
maszyn rolniczych, bez zapasów 
żywności. Nikt nie zatroszczył się 
o zabezpieczenie pozostawionego 
przez uciekinierów  mienia. Całe 
wsie opustoszały w ciągu jedne-
go dnia. W zagrodach pozosta-
ły zwierzęta, których nie miał kto 
nakarmić, w polu pozostało zbo-
że, którego nie miał kto zebrać, 
całe puste wsie z domami wypo-
sażonymi w meble, sprzęt rolni-
czy, gospodarstwa domowego po-
zostały bez żadnego zabezpiecze-
nia. Większość  tego majątku się 
zmarnowała lub została zabra-
na przez Rosjan. Według raportu 
starosty przed wysiedleniem na 
terenie powiatu było 2326 krów 
i 979 koni; po 294 krowy i 119 
koni. Mimo tych trudności roz-
poczęła się wtedy akcja osiedleń-
cza. Do powiatu nowogardzkiego 
Państwowy Urząd Repatriacyjny  
(PUR) kierował osadników z re-
jonu powiatu sieradzkiego, dlate-
go do tej pory około 25% ludności 
naszych okolic pochodzi z tam-
tych stron18. Ważnym elementem 
stabilizującym życie społeczne 
stało się przybycie do Nowogar-
du pierwszego polskiego katolic-
kiego księdza Bogdana Szczepa-
nowskiego. Do Nowogardu do-
tarł 1 sierpnia 1945 roku. Polscy 
mieszkańcy miasta zgotowali mu 
bardzo gorące powitanie i sponta-
nicznie udzielili pomocy w zago-
spodarowaniu się.

Zachowała się relacja pierwsze-
go polskiego proboszcza w Nowo-
gardzie o przejęciu kościoła „No-
wogard był bardzo zniszczony – w 
70% albo i więcej, lecz nie na sku-
tek działań wojennych, ale rabun-
kowych. Domy rabowano, a po-
tem podpalano. Na szczęście pięk-
ny kościół w centrum miasta oca-
lał. Był to kościół ewangelicki. Pa-
stor niemiecki jeszcze w tym czasie 
był w Nowogardzie z pewną częścią 
współwyznawców. Później zostali 
oni przesiedleni na tereny niemiec-
kie. Po klucze do kościoła poszła 
delacja miejska na czele z p. Wal-
kowskim, Naczelnikiem Straży Po-
żarnej. Poprosili pastora o klucze 
od kościoła. Tenże oświadczył, że 
Polacy zabierając klucze od kościo-

ła wbijają mu nóż w serce. Dele-
gacja odpowiedziała, iż Niemcy 
przez prawie 6 lat czasu wojennego 
wbijali Polakom nóż w serce. Klu-
cze zostały przejęte i kościół był go-
towy do nabożeństwa.”

Poświęcenie kościoła i pierwsza 
Msza Święta  odbyła się wkrót-
ce po przejęciu świątyni od pa-
stora niemieckiego  5 sierpnia 
1945 roku a proboszcz Bogdan 
Szczepanowski - chrystusowiec 
sprawował posługę w Nowogar-
dzie do 1949 roku. Świątynia 
nowogardzka miała za sobą dłu-
gą i skomplikowana historię  tak 
skomplikowana jak historia tej 
ziemi przez którą przeszły i na 
której żyły różne narody. 

Oto historyczny rys dziejów 
świątyni: 

Kościół Mariacki w Nowogar-
dzie to jeden z najpiękniejszych, 
najcenniejszych i najstarszych za-
bytków na Pomorzu. Zbudowany 
z cegły gotyckiej w formie trzyna-
wowej i trzyprzesłowej pseudo-
bazyliki z trójbocznie zakończo-
nym prezbiterium i prostokątnej  
w rzucie wieżą. Nawy przykry-
te sklepieniami gwiaździstymi i 
krzyżowo-żebrowymi podparty-
mi dwoma parami ośmiobocz-
nych filarów. Jest budowa gotyc-
ka, wielokrotnie remontowana 
z całkowicie wymieniona więź-
bą, sklepieniami, zwieńczeniem 
wieży i detalem architektonicz-
nym. Budowę kościoła rozpoczę-
li mieszczanie około 1325 roku 
przy współudziale właścicieli 
miasta, którzy w tymże roku od-
dali kościołowi młyn w dzierża-
wę. W 1334 roku pierwszy etap 
budowy musiał być ukończony, 
bowiem w tym roku mieszcza-
nie ufundowali do wnętrza ołtarz 
pw. Marii Magdaleny i ofiarowa-
li 14 włók ziemi na wyposażenie 
i stalle dla duchownych. . W 1451 
roku hrabia Albrecht ufundował 
do wnętrza owej kaplicy ołtarz 

pw. św. Trójcy. Korpus nawowy i 
wieżę dobudowano do prezbite-
rium w ciągu XIV wieku. Ukoń-
czenie prac uwieńczyła fundacja 
wielkiego dzwonu zwanego imie-
niem Marii o średnicy 102 cm. W 
trakcie budowy korpusu nawo-
wego zamierzonego początkowo 
jako wnętrze halowe, nastąpiła 
zmiana koncepcji i ostateczna re-
alizacja wnętrza z wyższą nawa 
główną bez własnego oświetle-
nia. W miejscu okien zastosowa-
no ostrołukowe blendy. Ten typ 
dyspozycji przestrzeni stosowany 
był na Pomorzu od XIV wieku, 
głównie na terenie Nowej Mar-
chii, w kościołach w Gorzowie, 
Drawsku Pomorskim i Dobie-

gniewie. Kształtem planu zbliżo-
nego do poprzecznie ustawione-
go prostokąta, fara Nowogardzka 
nawiązuje do typu kołobrzesko-
-stargardzkiego wykształconego 
na przełomie XIII/XIV wieku. 
W 1534 roku kościół, w związ-
ku ze zmianą religii z katolickiej 
na protestancką, został dostoso-
wany do nowej liturgii i do 1945 
roku pełnił funkcje zboru prote-
stanckiego. . W 1559 roku prze-
prowadzony został remont ko-
ścioła, gdyż wcześniej uszkodzo-
ny on został pożarem powstałym 
w wyniku uderzenia pioruna. W 
trakcie prac wymienione zostało 
zwieńczenie wieży i naprawio-
ne tynki. Prace finansował Lu-
dwik von Eberstein, który ufun-
dował również zachowany do 
dziś ołtarz. Po śmierci Ludwika, 
jego syn ufundował wykonany z 
drewna nagrobek z postaciami 
Ludwika i jego zony, zniszczony 
w XVIII wieku, a znany ze szki-
cu zamieszczonego w inwentarzu 
H. Lemeckego. Pod koniec XVI 
wieku kościół dwukrotnie ulegał 
zniszczeniu. Po raz pierwszy w 
1583 roku, a po raz drugi w 1595 
roku. Wg. wizytacji kościelnej z 
1607 roku zniszczony był dach, 

zawalone sklepienie w prezbite-
rium, uszkodzona była zakry-
stia, zawalony szczyt i zwieńcze-
nie wieży. Organy zaś pogryzio-
ne zostały przez szczury. Z uwa-
gi na wojnę trzydziestoletnia w 
takim stanie kościół pozostawał 
przez dłuższy czas, mając jedy-
nie zabezpieczony dach pokryty 
trzciną i przeszklone okna. Grun-
towny remont  podjęto dopiero w 
1686 roku, kiedy wykonano nowa 
więźbę dachową, pokrycie dachu 
i wyposażenie wnętrz do którego 
wprowadzone zostały empory. W 
czasie wielkiego pożaru miasta w 
1699 roku kościół ocalał, jednak 
jego stan techniczny nie był zado-
walający i w I połowie XVIII wie-
ku mieszczanie dwukrotnie zwra-
cali się do króla pruskiego o po-
moc w odbudowie świątyni.  Po 
uzyskaniu wsparcia, w 1744 roku 
rozpoczęto gruntowny remont, 
który z uwagi na skromne środ-
ki ciągnął się kilka lat, a na do-
datek w 1761 roku kolejny pożar 
świątyni zniweczył wcześniejsze 
wysiłki. Tym razem zawaliło się 
sklepienie nad kryptą w kapli-
cy Ebersteinów, skąd wydobyto 
7 cynowych sarkofagów. Część z 
nich sprzedano, a część pozosta-
wiono w kościele zamurowując 
wejście do krypty. Remont wie-
ży, elewacji i stolarki prowadzo-
no w latach 1770-1778. W 1789 
roku odnowiono epitafia i wielki 
dzwon w wieży. W 1794 roku za-
mknięto cmentarz przy kościele 
przenosząc go na teren za Brama 
Gryficka. Na początku XIX wie-
ku stan kościoła był zadowalają-
cy. W jego wnętrzu oprócz ołta-
rza i ambony znajdowały się em-
pory ozdobione polichromami fi-
guralnymi, na ścianach wisiały 

miecze, ostrogi i pieczecie rodzi-
ny von Eberstein i portrety pasto-
rów. W posadzkach znajdowały 
się liczne płyty nagrobne. W 1821 
roku elewacje kościoła otynko-
wano, a do wnętrza ufundowano 
nowe organy. Gruntowną restau-
racje wnętrza przeprowadzono 
w latach 1832/33. W 1883 roku 
w oknach założono nowe witra-
że. W 1918 roku rozebrano znisz-
czone zwieńczenie wieży i wybu-
dowano nowe. W latach 1928 - 
1931 zrekonstruowano zniszczo-
ne w 1925 roku sklepienie nad 
prezbiterium i nad nawami bocz-
nymi. Wzmocniono filary, obni-
żono posadzkę  likwidując kryp-
ty pod nawa główna. Odrestau-
rowano również ołtarz, ambonę 
nawy i organy. Do 1945 roku w 
kościele znajdowała się biblioteka 
z wieloma cennymi starodrukami 
z XVI i XVII wieku. W 1945 roku 
kościół ocalał. W 1954/55 pro-
wadzono remont wnętrz oraz na-
prawiono dachy. W latach 1957-
69 odnawiano wnętrze usuwa-
jąc empory boczne. Odbudowa-
no zakrystie, przebito przejście z 
prezbiterium do wnętrza kapli-
cy sw. Trójcy. Ściany naw pokry-
to polichromiami projektu Joan-
ny Spychalskiej ze Szczecina. W 
1960 roku wykonano nowa sto-
larkę okien,a w 1977 roku zbito 
tynki na elewacjach i odsłonięto 
ceglane lico murów. Prace ukoń-
czono w 1978 roku. Po pożarze 
wieży kościoła w 2005 roku prze-
prowadzono gruntowny remont 
wnętrza świątyni, zainstalowani 
w miejsce spalonych w pożarze 
organów nowe, ufundowano też 
nowe dzwony, poddano renowa-
cji  ołtarz główny i ambonę.

opr. ms

Z lewej  Ks Bogdan Szczepanowski – chrystusowiec pierwszy proboszcz parafii no-
wogardzkiej. Na zdjęciu razem z kolegą ze zgromadzenia ks. Rudolfem Marszałkiem 
TChr bojownikiem o Niepodległą Ojczyznę.  W 2013 roku, minęła 65-ta rocznica bo-
haterskiej śmierci  ks. Rudolfa Marszałka, rozstrzelanego 10 marca w więzieniu mo-
kotowskim przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. Wyrok wykonano po parodii rzekomo 
prawomocnego procesu. 
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Wydarzenia Kulturalne:
Piątek, 9 sierpnia
Urodziny DJ Dawida Gruchały
Zagrają:
Jubilat – Dave G
Matthew Hail
Juha live vocal
El Mathias
Jacob Gray

Sobota, 10 sierpnia  
Dj El Mathias - a tak naprawdę Maciej. Młody zwariowa-
ny chłopak otwarty na 
ludzi i ich potrzeby. Kocha muzykę od najmłodszych lat. 
Zagrał z takimi 
Dj’ami jak: Dj Miqro, Kalwi & Remi, Toxic Noise, Sasha 
Dubrovsky... 
Usłyszeć go było można między innymi w Club Elit, Baila 
Szczecin. Muzykę 
jaką można usłyszeć w jego setach to House R&B i Funk 
lecz zawsze 
szuka nowych trendów i nie boi się wyzwań. 
Support: Dave G, Matthew Hail 
Śledźcie terminarze na naszym Facebookowym fanpagu`u - 
fb.com/klubokawiarniakulturalna.

 Wszystkich serdecznie zapraszamy !!!
Klubokawiarnia Kulturalna

Otwarcie boiska w Orzechowie
Mieszkańcy Orzechowa w końcu doczekali się nowego boiska. Z okazji otwarcia obiektu zorganizowano spartakiadę, na którą przybyło 
wiele drużyn z okolicznych miejscowości. Obecny był także burmistrz Nowogardu, którego poproszono o uroczyste przecięcie wstęgi.

Spartakiada odbyła się w mi-
nioną niedzielę (4 sierpnia). 
Całe przedsięwzięcie zaczę-
ło się o godz. 10:00. Wtedy też 
dokonano uroczystego otwar-
cia boiska, na powstanie które-
go Orzechowo czekało wiele lat. 
Najważniejsze jest to, że w Orze-
chowie nareszcie jest boisko, za-
równo do piłki siatkowej, jak i 
nożnej. Myślę, że w międzycza-
sie znajdą się fundusze na to, by 
poprawić infrastrukturę boiska. 
Dodam, że Orzechowo ma szczę-
ście do inwestycji, bo za półtora 
tygodnia podpisujemy umowę z 
wykonawcą na kapitalny remont 

Wyniki Rywalizacji Piłkarzy:
Długołęka - Wierzchy 4:2
Wojcieszyn - Kulice 3:0
Szczytniki - Orzechowo 1:0
Długołęka - Szczytniki 4:0

Długołęka - Wojcieszyn  0:0
Szczytniki - Wojcieszyn 0:1
Szczytniki - Orzechowo 1:0

Klasyfikacja:
I miejsce - Długołęka
II miejsce - Wojcieszyn
III miejsce - Szczytniki 

Wyniki Turnieju Siatkarzy:

Szczytniki - Wołowiec - 2:1
Wojcieszyn - Sikorki - 2:1
Kulice - Wierzchy - 2:0
Długołęka - Orzechowo 2:1

Półfinał:

Szczytniki - Kulice 2:0
Długołęka - Wojcieszyn 2:0

O trzecie miejsce: Wojcieszyn - Kulice 2:1
O zwycięstwo: Szczytniki - Długołęka 2:0

Klasyfikacja:
I miejsce - Szczytniki,
II miejsce - Długołęka.
III miejsce - Wojcieszyn

W międzyczasie można było posiedzieć przy poczęstunku

Sołtys Orzechowa wręczał puchary zwycięskim drużynom

Jeden z meczów piłki siatkowej

Zawodnicy znakomiecie odnajdywali się na nowym boisku

świetlicy wart prawie pół miliona złotych. Będzie to jed-
na z największych inwestycji, jeśli chodzi o tereny wiej-
skie w gminie Nowogard. Ale to jeszcze przed nami. A 
dziś witam państwa serdecznie na tym boisku. Myślę, 
że będzie ono służyć nie tylko LZS-om, ale także miesz-
kańcom Orzechowa. A teraz dokonamy symbolicznego 
przecięcia wstęgi – takimi słowami burmistrz przywitał 
wszystkich zgromadzonych na spartakiadzie. Powsta-
nie boiska z pewnością jest dla mieszkańców Orzecho-
wa wielkim wydarzeniem. Do tej pory, na terenie wsi 
nie było bowiem odpowiedniego miejsca, które nada-
wałoby się do użytku pod kątem imprez sportowych 
ani różnego rodzaju festynów. Na tę chwilę czekałem 50 
lat. Orzechowo nareszcie ma swoje boisko – miejsce, któ-
re niewątpliwie przez lata służyć będzie zarówno mło-
dzieży, jak i starszemu pokoleniu – powiedział nam soł-
tys Orzechowa, pan Marian Białczak, który nie ukrywał 
swojej radości i wzruszenia.

Do udziału w spartakiadzie 
zgłosiło się osiem drużyn, re-
prezentowanych przez młodych 
sportowców okolicznych wsi: 
Orzechowa, Wołowca, Sikorek, 
Długołęki, Wojcieszyna, Szczyt-
ników, Wierzchów i Wierzbię-
cina. Każdy z zespołów rozegrał 
mecze w obu dyscyplinach: piłce 
siatkowej i piłce nożnej. Duch ry-
walizacji nie opuszczał także po-
zostałych przybyłych na impre-
zę, którzy obserwując rozgryw-
ki, dzielnie dopingowali zespoły 
ze swoich miejscowości. W mię-
dzyczasie uczestnicy spartakiady 
mogli skorzystać z poczęstunku 
przygotowanego przez żonę pana 
sołtysa oraz posilić się kiełbaską 
z grilla. Zadbano także o bodźce 
słuchowe wszystkich zgromadzo-
nych – imprezę umilała muzyka.

O godz. 14:30, po zakończeniu 
rozgrywek, nastąpiło wręczenie 
pucharów wygranym zespołom. 
Wyniki meczów prezentujemy po-
niżej. Teraz, gdy Orzechowo ma 
już tak długo wyczekiwane boisko, 
Panu sołtysowi oraz wszystkim 
mieszkańcom wsi życzymy powo-
dzenia w organizowaniu podob-
nych imprez.

Karolina Klonowska
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Mistrzostwa Strefy Polski Zachodniej VII Runda – Chojna

Kozera i Jamroży w formie!
W dniu 4 sierpnia (niedziela) na torze motocrossowym w Chojnie, rozegrano VII rundę Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej. Świet-
ne starty zanotowała dwójka z KM Cisy Nowogard – Tomasz Jamroży w kategorii MX Quad Open oraz Maciej Kozera w MX2 Junior.

Tomasz Jamroży i Michał Ko-
zera w Chojnie pokazali wiel-
ką klasę. Relację rozpoczniemy 
od kategorii MX Quad Open, 
w której wystartował Tomasz 
Jamroży. Zawodnik z Nowo-
gardu w treningach zajmował 
3 i 4 pozycję, zatem można 
było liczyć, że powalczy o ko-
lejne podium. W pierwszym 
biegu Tomek przyjechał na 3 
miejscu, przegrywając tylko z 
Marcinem Sobolem z WKM 
Wschowa oraz Łukaszem Lo-
rencem z Automobilklubu Go-
rzowskiego. Jednak to co poka-
zał Jamroży w swoim drugim 
wyścigu – było nie lada wyczy-
nem. Zawodnik KM Cisy No-
wogard podczas swojego biegu 
został wypchnięty z toru przez 
innego zawodnika. Przez długi 
czas nie był wstanie kontynu-
ować jazdy. Dopiero pomoc ki-
biców pozwoliła mu wrócić na 
tor, Jamroży zajmując wówczas 
ostatnie miejsce, rozpoczął po-
ścig za rywalami. Fantastycz-
na pogoń doprowadziła go aż 
na 4 miejsce w drugim wyści-
gu, dzięki czemu w klasyfikacji 
zawodów z 55 punktami zajął 
3 miejsce. Kolejne podium w 
wykonaniu Jamrożego, to nie 
jedyna dobra wiadomość po 
jego starcie w Chojnie. Repre-
zentant Nowogardu w gene-

ralnej klasyfikacji sezonu po 
7 rundach, awansował już na 
drugie miejsce!

Było więcej pozytywów dla 
kibiców sportów motorowych 
w Nowogardzie. Wracający po 
kontuzji, Michał Kozera po raz 
kolejny udowodnił, że drze-
mie w nim ogromny potencjał. 
Przypomnijmy, że Michał bar-
dzo długo dochodził do zdro-
wia po groźnej kontuzji. Na tor 
wrócił podczas zawodów roz-
grywanych w Nowogardzie, 
wówczas dwukrotnie stawał na 
podium (1 i 2 miejsce). Start 
w VII serii był jego drugim po 
kontuzji. Michał startujący w 
kategorii MX2 Junior, już na 
treningach udowadniał rywa-

lom, że nie można go lekce-
ważyć. W treningu dowolnym 
zwyciężył, natomiast w kwali-
fikacyjnym zajął 3 miejsce. W 
pierwszym biegu przegrał tyl-

ko z liderem sezonu Piotrem 
Dereniem z Motoklubu Obor-
niki. Po drugim miejscu na po-
dium, Michał w kolejnym wy-
ścigu w niezwykle emocjonują-
cym stylu powalczył z liderem 
o zwycięstwo. Michał Koze-
ra szybko wysunął się na dru-
gą pozycję i gonił uciekającego 
mu Piotra Derenia. W końcu 
zawodnik z Nowogardu zdo-
łał wyprzedzić lidera i za spra-
wą uważnej jazdy, do końca nie 
oddał już w pełni zasłużonego 
prowadzenia. Zatem w katego-
rii MX2 Junior Michał Kozera 

wygrywa w klasyfikacji zawo-
dów wspólnie z Piotrem De-
reniem, gdyż obaj zawodnicy 
uzbierali po 94 punkty za dwa 
biegi. Należy zwrócić uwagę 

na fakt, że rywale Michała są w 
połowie sezonu, wytrenowani i 
odpowiednio przygotowani do 
zawodów – tym bardziej wyni-
ki Kozery zasługują na uznanie. 
Po startach w Nowogardzie, 
Kozera z ostatniego 37 miej-
sca, przesunął się aż na 22. Po 
świetnym występie w VII run-
dzie, Michał jest już sklasyfiko-
wany w sezonie na 19 miejscu i 
wciąż ma szansę przesunąć się 
w tej klasyfikacji. Dodajmy, że 
nie był to jedyny nowogardzki 
akcent podczas tych zawodów. 
Sędzią głównym był Wiesław 
Śmietjuch, który od wielu lat 
jest sędzią zawodów motocros-
sowych.

KR  

Tomasz Jamroży (nr 18) pokazał w Chojnie duży charakter, dzięki czemu wywalczył 
podium 

Podium zawodów MX2 Junior, od lewej- Piotr Dereń, Michał Kozera, Jakub Nowicki 
Michał Kozera bardzo szybko powraca 
do formy, po raz kolejny udowodnił, że 
rywale muszą się z nim liczyć 

Pierwszy zespół nie zagrał

„Rezerwowi” wygrali
Drugi zespół Pomorzanina w sobotę podejmował w Nowogardzie Błękitnych Trzygłów. W tym samym czasie pierwszy zespół w Pyrzy-
cach miał podejmować tamtejszego Sokoła, ten mecz jednak nie doszedł do skutku i trener Tomasz Surma musiał obejść się bez tego 
sparingu.

Pomorzanin II Nowogard – Błękitni Trzygłów 2:1 (0:1)
Gole: Jarosław Kaczmarek x 2
Zagrali: Adam Łuczak, Marek Podbiegło, Rafał Podbiegło, Maciej Grzejszczak, Przemysław Laszkiewicz, Tomasz Szafran, Dominik Wawrzyniak, Jarosław Kaczmarek, 

Dariusz Iwaniuk, Grzegorz Żyła, Krzysztof Haberski.

W tym okresie przygoto-
wawczym, nowogardzkie ze-
społy nie mają szczęścia do 
sparingów. Najpierw do No-
wogardu nie przyjechała Viel-
govia na mecz z „rezerwami”. 
Tym razem pierwszy zespół 
nawet nie wyjechał do Pyrzyc, 
gdyż gospodarze tego meczu 
nie zdołali w okresie wakacyj-
nym skompletować składu... 
Udało się za to zagrać drugie-

mu zespołowi, który na wła-
snym boisku podejmował Błę-
kitnych Trzygłów. Mecz był 
prowadzony w iście „treningo-
wym” tempie. Pomorzanin po-
nownie źle wszedł w spotkanie 
i pierwszy stracił gola. Pod ko-
niec pierwszej części gry nie-
udany przerzut jednego z pił-
karzy gospodarzy, sprokuro-
wał sytuację bramkową, którą 
udało się gościom zamienić na 
gola. W drugiej połowie Pomo-

rzanin już przewyższał swoich 
rywali, a nowogardzkim kibi-
com przypomniał o sobie Jaro-
sław Kaczmarek. Najpierw po 
ładnej asyście Rafała Podbie-
gło dopełnił formalności i do-
prowadził do wyrównania, na-
stępnie ponowna składna akcja 
nowogardzkich piłkarzy, ideal-
ne podanie wzdłuż pola kar-
nego i Kaczmarek ponownie 
pewnie pakuje piłkę do bram-
ki. W tym meczu wynik już nie 

uległ zmianie, choć obydwa 
zespoły miały ku temu okazję. 
Kolejne sparingi nowogardz-
kie drużyny rozegrają w środę. 
Pomorzanin zagra w Golenio-
wie o godzinie 18:00 z tamtej-
szą Iną. „Rezerwowi” sprawdzą 
się na własnym boisku rów-
nież o 18:00 ze Spartą Gryfice. 
Miejmy nadzieję, że tym razem 
obydwa mecze dojdą do skut-
ku...

KR 



6-8.08.2013 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

13

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Morfeusz - 91 577 66 85

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych    - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól
ul. Zielona 2  - 666 135 133

W dniu 11 sierpnia 2013 r. 
o godz. 10.00 odbędzie się

Turniej Piłki Nożnej  
w Osowie

orazwiele konkurencji sportowych,
na które serdecznie zapraszamy 

dzieci i dorosłych.
Organizator WKS OSOWO

Turniej Piłki Plażowej Pań w Piłkę Nożną

Pomorzanin na podium
W sobotę kobieca drużyna Pomorzanina Nowogard, w pięcioosobowym składzie 
udała się do Szczecina, aby wziąć udział w turnieju Plażowej Piłki Nożnej. Impre-
za odbyła się podczas obchodów Finału Regat The Tall Ships Races 2013, na pia-
sku wystąpiło 5 drużyn, spośród których Pomorzanin uplasował się na 3 miejscu.

Wyniki:
Olimpia – Uniwersytet 1:2 
Pomorzanin – Błękitni 0:2
Szczury – Olimpia  5:1
Uniwersytet – Pomorzanin 0:3
Błękitni – Szczury  1:1
Olimpia - Pomorzanin  2:0 
Błękitni – Uniwersytet  4:1
Szczury – Pomorzanin  2:1
Olimpia - Błękitni   2:1
Szczury – Uniwersytet 6:1

Od lewej - Ada Szemiot, Aleksandra Sobczak, Anita Skowrońska, Magdalena Jeż, Karolina Kowalczuk

Turniej ponownie, jak w 2007 
roku, odbył się na Łasztowni. 
Udział wzięły zawodniczki I ligo-
wej Olimpii Szczecin, II ligowych 
Błękitnych Stargard, wystąpiła 
drużyna brązowych medalistek 
Akademickich Mistrzostw Polski 
w Futsalu – Uniwersytet Szcze-
ciński oraz zespół Szczury Lądo-
we, złożony z trenerów i przyja-
ciół poszczególnych drużyn. W 
Szczecinie skład turniejowych 
zespołów uzupełniał Pomorza-
nin Nowogard, w skład które-
go wchodziło 5 piłkarek: Ada 
Szemiot (poprzedni klub Avia-
tor Mosty), Aleksandra Sobczak 
(debiut w Pomorzaninie), Anita 
Skowrońska (poprzednio Aviator 
Mosty, Victoria Sianów), Magda-
lena Jeż (poprzednio Promień 
Mosty, Pogoń Szczecin Woman), 
Karolina Kowalczuk (Promień 
Mosty, MKS Olimpia Szczecin). 
Jak można zauważyć, większość 
kobiet broniących barw Pomo-
rzanina Nowogard, ma za sobą 
występy w innych zespołach. Z 
pewnością będą one członem 
tej drużyny w rozgrywkach li-
gowych. Wracając do turnieju w 

Szczecinie, zawodniczki z Nowo-
gardu zdołały pewnie pokonać 
futsalowe medalistki Uniwersy-
tetu Szczecińskiego 3:0. W pozo-
stałych meczach było nieco trud-
niej. Nie udało się sprostać eki-
pie trenerów (która nie była kla-
syfikowana), z Błękitnymi oraz 
Olimpią Pomorzanin po zaciętej 
walce przegrał 2:0. Ostatecznie to 
dziewczyny ze Stargardu wygrały 
w całym turnieju. Drugie miejsce 
przypadło zawodniczkom Olim-
pii Szczecin. Pomorzanin poko-
nując Uniwersytet zdołał zająć 
miejsce na podium i wywalczyć 
pierwszy puchar przez kobie-
cą drużynę. Zespół prowadzony 
przez Pawła Błaszczyka, już na 
dobre wszedł w okres przygoto-
wań do debiutanckiego sezonu 
w III lidze. W najbliższą niedzie-
lę o godzinie 16:00 reprezentant-
ki Nowogardu zagrają mecz spa-
ringowy z piłkarkami Vielgovii 
Szczecin. Zapraszamy wszyst-
kich chcących na własne oczy 
przekonać się o umiejętnościach 
zawodniczek Pomorzanina.

KR  

Karolina Kowalczuk dryblująca swojego byłego trenera z Olimpii Szczecin Rafała 
Burytę- obecnie członka sztabu szkoleniowego Pogoni Szczecin
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Sprzedam BMW 318, 
automat, 1993 r., 

aktualny przegląd 
i ubezpieczenie, cena 

2300 zł. 
Tel. 602 772 596.

OGŁO SZE NIA DROB NE
NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. 
Piłsudskiego 2a. 602 350 301

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 
3. 604 284 597

• Kupię mieszkanie bezczynszo-
we/niskoczynszowe, min 3po-
kojowe, 60-80m 791443026

• Do wynajęcia lokal handlowy – 
660143840 

• Sprzedam mieszkanie w No-
wogardzie i Dobrej, tel. 91-
3910010, 607607814

• KUPIĘ ZA GOTÓWKĘ OBCIĄŻO-
NE NIERUCHOMOŚCI tel. 508 
312 261

• SPRZEDAM - dom w Olcho-
wie stan surowy otwarty, pow. 
240 m2 na działce 1, 5 h. na 
której znajduje się staw 3000 
m2 . Cena do uzgodnienia 
.Tel.662139837, 723025325.

• SPRZEDAM - Działki budowla-
ne o pow. 1800 m2, i 1400 m2. 
Cena 35/zł./ m2.tel.662139837,  
723025325.

• DOMY NA WSI – GRUNTY, GO-
SPODARSTWA

• SPRZEDAJEMY, KUPUJEMY. 
TEL. 660 206 833

• Sprzedam nowy sklep na ulicy 
Racibora. tel. 913925552, 783 
570 056

• Sprzedam nowe, własnościo-
we, 2 pokojowe mieszkanie, 
58 m kw, na os. Gryfitów tel. 
913925552, 783 570 056

• Sprzedam kawalerkę 36 m kw. i 
mieszkanie 4-pokojowe 110 m 
kw. 608 817 214.

• SPRZEDAM - bardzo tanio 
działki pod budowę ul: Asnyka. 
Tel: 513045188. 

• Wynajmę mieszkanie 2 poko-
jowe w Nowogardzie na ulicy 
Racibora I 4. tel. 91 39 25 552, 
kom. 783 570 060

• BUDYNEK - gospodarczy 400 
m2 sprzedam lub wydzierża-
wię, Strzelewo. Tel. 502853573

• Sprzedam parter domu 110 
m2. Podpiwniczony, ga-
raż i podwórko. 600  809  312; 
604 903 853

• Do wynajęcia Bar Szuflandia 
170 m2. 609 245 816

• SPRZEDAM - mieszkanie 2 po-
koje, pierwsze piętro ul. Kowal-
ska.Tel504118857.

• Wynajmę garaż. 782 549 811

• Sprzedam dwupokojowe 
mieszkanie w centrum Nowo-
gardu. 695 388 614

• Sprzedam ½ domu z zabudo-
waniami i ogrodem w Grzęźnie 
oraz ziemię rolną. 516 723 889

• Sprzedam lub zamienię miesz-
kanie 4 pokojowe na miesz-
kanie 2 pokojowe na parte-
rze lub I p. Tel. 91 41 89  564; 
512 626 744

• Do wynajęcia lokal 20 m2 w 
centrum na działalność usługo-
wą. 508 105 332

• Sprzedam lub zamienię dom 
nad morzem na mieszkanie II 
p z dopłatą w Nowogardzie. 
516 167 978

• Sprzedam mieszkanie 85 
m2 z dużym ogrodem. 91 39 
21 868 785 921 868 

• Sprzedam kawalerkę. 
533 225 152 po 17.00

 MOTORYZACJA

• Kupię: Stare motory, moto-
rowery, samochody. Tel. 501-
126-109

• Sprzedam silnik 1, 6 Diesel, 
skrzynia biegów do Audi 80. 
Tel;781785751.

• Sprzedam samochód GOLF 
II, benzyna 5 drzwiowy, szy-
berdach, czerwony. Tel; 
512633610.

• SPRZEDAM - Mercedesa C W 
202 Diesel, 1995 r. prod. Cena 
3200, 00.Tel.693761187.

• Sprzedam 2 opony letnie 
185 65 R15, continental con-
ti 3, cena za 2 szt. 80 zł, tel. 605 
522 340

• SPRZEDAM - Simsona S- 51 /po 
kapitalnym remoncie/. Cena do 
uzgodnienia.Tel.783176050.

• 4  -  felgi  stalowe  5 , 5 J x 14   
do  Opel   Corsy  B . Sprzedam.
Tel.6965123857.

ROLNICTWO

• Sprzedam zboże i słomę. 
502 853 573

• Sprzedam słomę w snop-
kach cena 2, 20 zł/ snopek. Tel. 
782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL. 783678070

• KOSZENIE MULCZOWANIE ŁĄK, 
BELOWANIE SŁOMY, SIANA.TEL. 
608013995.

• SPRZEDAM C - 360. 
Tel.609480049.

• PRASOWANIE - bali. 
Tel.513941882.

• Sprzedam 1h ziemi rolnej w 

Dębicach. 502 649 256

• Sprzedam działkę 0, 80 ar, ob-
ręb Warnkowo. 609 245 816

• SPRZEDAM MŁODE NIOSKI i 
ZIELONÓŻKI KUROPATWIA-
NE. 91 39 20 307

USŁUGI

• Firma Usługowa „Zielona”. Wy-
najem sal na: konferencje, ze-
brania, szkolenia. Tel. 91 39 
26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI POD-
ŁOGOWYCH I INNE DROBNE NAPRA-
WY WYKONA „ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 
22 783, 784 79 22 70

• Czyszczenie uszu za pomo-
cą świecowania Nowogard, ul. 
Zielona 3. 91 39 20 714

• Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695  085 
470; 91 39 72 575

• AGENCJA REKLAMWA VIZART 
- oprawianie prac - w 2 minu-
ty, bindowanie, wydruki A3-A4 
kolor, ksero A3-A4 - kolor, la-
minowanie A3-A4. Tylko u nas 
największy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), 
dokumentów, CV, listów mo-
tyw. innych. Wydruki, Kse-
ro, także kolor. Szybko i Solid-
nie. Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel 605 
522 340. 

• Usługi koparko- ładowarką 
Nowogard. 514172446 

• Fast – Driver, tanie usłu-
gi transportowe tel. 
721 230 990

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sawic-
ki, ul. Kazimierza Wielkiego 7, 
tel.913920737 

• Remonty mieszkań, szpachlo-
wanie, malowanie. 880 690 659

• Naprawa ciągników Ursus MTZ 
Pres kostkujących (maszyn) 
782 402 614

• Dachy, docieplenia, stropo-
docieplenia, obróbki blachar-
skie, podbitki. 609 752 854

• PRANIE - DYWANÓW, WY-
KŁADZIN, TAPICERKI ME-
BLOWEJ, SAMOCHODO-
WEJ, /SKÓRZANEJ, MATE-
RIAŁOWEJ/. PRANIE POŚCIE-
LI WEŁNIANEJ /LANOLINą/. 
SPRZąTANIE BIUR, MIESZ-
KAń, CZYSZCZENIE FUG. 
TEL. 604373143, 794229083.

• TRANSPORT BUS – MAX. 
Tel.784053493.

• US ŁUGI REMONTOWO - BU-
DOWLANE, DOCIEPLENIA. Tel. 
784053493.

• USŁUGI - remontowe – bu-
dowlane wykonam, daję gwa-
rancję – na wykonaną pracę. 
Tel.608364330.

• USŁUGI BHP. Główny specjalista 
do spraw BHP. Katarzyna Der-
dak.Tel.602376970.

• REMONT na każdą kieszeń 
Tel. 609 715 839 

• TANIO - MONTAŻ MEBLI.
Tel.887077557.

• Ubezpieczenia Allianz. 607 083 
776 

• Dachy, ocieplenia, remonty. 
692 562 306

• ZLECĘ  -  wykopanie   stawu   
o   wymiarach  ok. 5 na  20  m 
2.Tel.609626330 .

PRACA

• Przyjmę samodzielnego pra-
cownika do prac wykończenio-
wych. Tel. 888 603 612

• Zwrot podatku z pracy, rodzin-
ne, urlopowe, emerytalne – 
Niemcy, Holandia, Anglia, Irlan-
dia, Dania, Belgia, Austria, Wło-
chy, Norwegia, USA. Tel. 71 385 
20 18 lub 601 759 797

• Młoda mama zaopiekuje się 
Twoim dzieckiem. 661 196 022

• Przyjmę do pracy w sklepie 
spożywczo-monopolowym 
601 160 970

• ZAOPIEKUJĘ - się osobą starszą 
lub chorą. Tel.667925392.

• ZATRUDNIĘ – stolarza  lub  po-
mocnika. Tel.603366286.

INNE

• Kupię: Antyki, różne starocie. 
Tel. 501-126-109

• Sprzedam drewno bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane - 
603 353 789

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, 
srebrna, 4 elementy: wzmac-
niacz, tuner przestrojony, ko-
rektor, deck szuflada, stan ide-
alny, używana sporadycznie, 
cena 780 zł do uzgodnienia. tel. 
605 522 340.

• PIECE GAZOWE c.o. wiszące z 
Niemiec firmy Vaillant wysoka 
jakość do mieszkania, domu, 
sklepu, restauracji, zakładu 
fryzj. tylko ogrzewanie różne 

powierzchnie cena od 800zł 
montaż 300zł piece dwufunk-
cyjne cena od 1.000zł montaż 
400zł gwarancja serwisowa + 
roczne przeglądy kontrolne, 
naprawy oraz elektryczne prze-
pływowe podgrzewacz wody 
użytkowej 18-21kw na prąd 
380V cena od 200zł tel. 691 
686 772

• SPRZEDAŻ - podbit-
ki drewnianej. TANIO. Tel: 
726169098.

• SPRZEDAM DREWNO OPA-
ŁOWE I KOMINKOWE. 
Tel;667788820.

• Skup zużytych katalizatorów. 
510 630 383

• Sprzedam CB radio Harry III z 
anteną, na gwarancji, cena 650 
zł, tel. 605 522 340

• Chcesz przewieźć drewno? 
Załadunek i rozładunek pod 
wskazany adres. Zadzwoń 
721230990, TANIO!

• Sprzedam cegłę klinkierową 
czerwoną Japek 2500 szt, styro-
pian 4-12 cm, tel. 502 385 935

• Sprzedam piec CO 694 512 616

• Sprzedam wózek spacero-
wy – parasolka (Chico CT04): 
stan bdb, duże koła, lekki, ory-
ginalny śpiworek + folia, ko-
lor czerwono-beżowy, tanio. 
600 897 758

• Drzewo kominkowe tanio, do-
wóz gratis. 798 461 794

• Tanio sprzedam drewno opało-
we, kominkowe oraz obrzynki i 
odpady tartaczne. 785 071 977

• Sprzedam książki do kl. I LO nr 
1 i do kl. I technikum informa-
tycznego. Nowa podstawa pro-
gramowa. 608 298 076

• Sprzedam gołębie ozdobne Pa-
wiki. 696 351 157

• Sprzedam meble z kolekcji 
Black red white model largo 
classic. 698 513 015

• Cudowne  pudelki  szczeniaki  
czekają  na  nowych  właścicie-
li. Pieski  są  odrobaczone  i  za-
szczepione. Więcej  informacji 
tel.693469334.

• SPRZEDAM  -  meble  ku-
chenne  +  blat  / olcha/ cena  
400,00 zł./ do  uzgodnienia /. 
Tel.603640463.

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl
TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

Poszukujemy  
pracowników 

do pracy na plantacji wierzby 
w Węgorzycach/k.Osiny

 Tel: 601 99 40 30

Informacja PKS    91 392 18 87   lub   91 469 83 15

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski - redaktor prowadzący

Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport,  Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny   
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65, tel./fax 91 392 50 87;  

e-mail: dziennik@domjudy.pl.  Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej.  
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E;  14:00E;  
15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIńCZYK - Linia Regularna  
 TEL.   607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIąTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD
Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIńSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIńSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku 
oprócz świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 
1, 3, 5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwart-
ki, soboty oprócz świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; 
R – kurs do Reska

ROZKŁAD JAZDY PKP WAŻNY OD 9.VI – 1.IX.2013R.
Odjazdy pociągów w kierunku Kołobrzegu  - Odjazd z Nowogardu  
7.54   -  10.VI – 14.VIII i od 16-31.VIII nie kursuje w niedzielę
8.47   - 29.VI – 1.IX. 2013 codziennie
10.02 -    9.VI – 30.VI kursuje w soboty i niedziele  i od 1.VII -1.IX.2013 
12.33   - codziennie
14.35   - 10-28.VI.2013 kursuje w dni robocze i 29.VI-14.VIII, 16.VIII-1.IX
16.01   - codziennie
18.37   - kursuje codziennie oprócz sobót
21.09  -  9-20.VI.2013, 1.VII-14-VIII, 19-29.VIII od pon.- czwartku
21.49 -   29.VI- 1.IX.2013 kursuje piątki, soboty i niedziele

Odjazd pociągów w kierunku Szczecina - Odjazd z Nowogardu  
5.37   -  10.VI-14.VIII i od 16-30.VIII.2013 od pon. – do piątku
6.33   - 10.VI – 14.VIII i od 16-31.VIII. 2013 od pon. – do soboty
7.55   -  codziennie
10.32   - 10-28.VI w dni robocze, 29.VI-14.VIII i 16-VIII-1IX.2013
12.35   -  9-30.VI.2013 kursuje w soboty i niedziele i 1.VIII-1.IX.2013
15.10   -  kursuje codziennie oprócz sobót
17.33   -  codziennie
18.35   -  codziennie 
21.48   -  codziennie od 29.VI-1.IX.2013

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

Sprzedam Mercedes 180C 
Rok prod. 2001, poj. 2.0 benzyna, 

przebieg 290 tys. km, czarny metalik. 

Tel. 507 625 011
91 39 22 924

Drugi właściciel 
cena 13 500 zł 

„Knaga” kurs żeglarski
W dniach od 8 do 18 sierpnia klub żeglarski „Knaga” organi-

zuje kurs żeglarski dla dzieci i młodzieży. Zebranie informacyj-
ne odbędzie się w dniu 19.07, o godz. 17:00 w siedzibie klubu 
na plaży miejskiej w Nowogardzie.

KUPIĘ 
GOSPODARSTWO 
lub GRUNT ROLNY 
TEL. 664 944 635

Całotygodniowa 
wyprzedaż 

odzieży używanej

Sklep FIGARO
ul. Boh. Warszawy 2

(przy torach)

Pon. - 5 zł szt.
Wt., Śr. - 3 zł szt.
Czw., Pt., Sob. 1 zł szt.

Zapraszamy
Nowy towar co poniedziałek

Szkółka w Karsku
poleca: 

TUJE SZMARAGD 
od 0,5 do 4 m wysokości

P R O M O C J A
JAŁOWIEC SKYROKET

1,5 m wysokości - 9 zł szt.

RÓŻE PIENNE
w promocji 20 zł szt. 

BRZOSKWINIE z owocami

tel. 606 106 142
i inne drzewka owocowe
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Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca

TYGRYSEK

BAWIALNIA
dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

• Nadproża
• Bloczki betonowe
• Płyty JOMB
• Obrzeża
• Kostka brukowa

ceny producenta!!!
Zakład Wyrobów Budowlanych 

STRZELEWO
Na rynku od 1997 r.

Oferujemy szeroki asortyment 
wyrobów budowlanych m.in.:

 DOSTAWA DO KLIENTA
Możliwość tworzenia dedykowanych 
form pod duże zamówienia klienta!
tel/fax:  91 39 102 21 
kom:   604 252 883 

• Beton towarowy
• Płyty chodnikowe
• Słupki ogrodzeniowe
• Cement
• Żwir

Strzelewo 67

Sprzedam nowe, własnościowe,  
2 pokojowe mieszkanie o pow. 58 m2 
w Nowogardzie na ulicy Racibora I 4

KONTAKT:                PIB „PRO-BUD s.c.
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14
tel.: 91 39 25552; 783 570 056    www: probud-nowogard.pl

PHU „DEZAR” - SKLEP ŻELAZNY
ul. 15 Lutego 10  • 72-200 Nowogard • tel. 91 39 21 220

NOWOŚĆ    Ogrodzenia ozdobne

Artykuły przemysłowe:
• Piece • Grzejniki • Bojlery • Armatura • Rury miedziane i ocynk
• Rury PCV • Śruby • Wkręty • Gwoździe •  Farby • Lakiery • Silikony 
• Siatka ogrodzeniowa • Impregnaty
• Elektronarzędzia • Odzież robocza • Nawozy • Nasiona

Brama 3,5 m 
– 530 zł

Brama 4 m 
– 600 zł

Posiadamy w sprzedaży 
również inne wzory ogrodzeń

Furtka 0,9 m
– 200 zł

ARCHITEKT WNĘTRZ
JOANNA GIZIŃSKA

tel.603-844-014
www . jogs tud i o . n e t

PROJEKTOWANIA WNĘTRZ

JoG
STUDIO

Pożyczka
gotówkowa
dla Ciebie

Specjalna oferta
dla zadłużonych
bez BIK
Od 10 000 złSzczecin,

tel. 91 818 25 36

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl
TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07
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 Cena 1, 90 zł Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt samochodowy
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Finanse - 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Zawiadamiamy, 
że w Nowogardzie 

rozpoczęła działalność 

Kancelaria 
Radców 

Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca 
Prawny Radosław Górski oraz Radca  
Prawny Paweł Iwan. Kancelaria mieści 
się przy 
Pl. Wolności 9, budynek dawnego 
hotelu „Cisy”, pokój nr 8 (parter). 

Telefony do Kancelarii: 
788-802-101, 694-403-733

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

ZAPRASZAMY
na

specjalistyczne 
badanie wzroku

środy i piątki 

s. 4 s. 9

ul. Boh. Warszawy 4b
Nowogard

tel. 532 512 703 

Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe 
leczenie stomatologiczne

Lekarz dentysta

Ewa Rosa

godz. przyjęć 
pn.-pt. 10.00 - 18.00

13

Deszcz 
obnażył 

gołosłowie

Czytaj s. 14

ZIELONE 
PRZEDSZKOLE

OGŁASZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2012/2013
DZIECI W WIEKU OD 2,5 DO 6 LAT

Informacje i zapisy pod nr tel. 91 39 26 691
lub na stronie www.przedszkole.zielona11.pl

INFORMATYCZNO-JĘZYKOWE
Ogłasza nabór na rok szkolny 2013/2014

dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat

Halina Galus • Elżbieta i Helena Wnuk

USŁUGI KSIĘGOWO-PODATKOWE

ul. 3 Maja 14 (budynek Banku Spółdzielczego) tel. 91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

Chcesz odzyskać VAT? Przyjdź!

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Plantacja Borówki
w Siwkowicach /Łosośnicy

ZATRUDNI ZBIERACZY
tel 515 144 186

organizujemy dowóz 

9 sierpnia 2013 r.
piątek od 11.00 - 12.00

 udzielane będą bezpłatne porady 
prawne  w redakcji 

ul. Boh. Warszawy 7A

 Świadkowie historii: 
Rzeź 

wołyńska

Nasi Przedsiębiorcy:

Michał 
Sołowiej 

- sklep z kominkami

Targowisko w Nowogardzie  

Rynek podzielonych zdań!

Czytaj s. 3

s. 10, 11

Kapela 
„Kryzys”  
na wielkiej  
scenie
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W obiektywie DN
Ławek jak nie było, tak nie ma!

Na nowogardzkich dworcach 
PKS i PKP nie ma ławek 
Blisko rok temu pisaliśmy o braku ławek na dworcu kolejowym. Nowogardzki Dworzec 
Kolejowy rzeczywiście robi żałosne wrażenie i wzbudza, delikatnie mówiąc, ogólne po-
litowanie. Brudne, popisane ściany i z ciemnym holem wnętrze, nie zachęca podróż-
nych do czekania na pociąg, a brak ławek poza tą jedną obskurną na dodatek, zmusza 
podróżnych do siadania na walizkach lub kwietnikach. Natomiast Dworzec PKS jest 
dość estetyczny i schludny, ale niestety czekająca na autobus osoba, chcąc sobie odpo-
cząć,  nie ma gdzie, bo brak jest ławek.

Pa sa że ro wie ocze ku ją
cy na au to bu sy i pociągi na 
nowogardzkich  dwor cach  nie 
mają niestety gdzie usiąść.  A 
jest to szcze gól nie uciąż li we, gdy 
trze ba cze kać na au to bus ja
kiś czas - mówi jedna z pasa-
żerek udająca się z Nowogardu 
do Szczecina w godzinach wie-
czornych. Pa sa że ro wie twier-
dzą, że kilka ławek można by-
łoby ustawić na ze wnątrz obiek-
tu, co przy obec nych wa run kach 
po go do wych byłoby naprawdę 
bardzo dobrym rozwiązaniem. 
Podobnie jest z Dworcem PKP 
w Nowogardzie, który z pewno-
ścią nie jest wizytówką miasta, 
obskurny, popisany wewnątrz 
budynek,  brak ławek poza  jed-
ną wysłużona, stawia go w bar-
dzo niekorzystnym świetle, tak  
dla naszych mieszkańców jak i, 
a może zwłaszcza gości odwie-
dzających nasze miasto. Pła-
cąc za bilet mamy prawo wy-
magać przyzwoitych warunków 
do podróżowania. Kiedy robi-
łem zdjęcia, podszedł do mnie 
pewien przechodzień i tak oto 
skomentował widoki z naprze-
ciwka - Jak pan już robi zdjęcia, 
to proszę również sfotografować 
tę tablicę  Nowogard. Niech pan 
zobaczy, jak ona obrzydliwe wy
gląda. To ona ma zachęcać po
dróżnych do przyjazdu czy infor
mować, że to jest miasto Nowo
gard? Jej zaniedbany wygląd su
geruje, że to jest jakaś wiocha... 
Robi się tyle remontów, a nie po
myśli o tym miejscu, które jest 
wizytówką dla jeszcze od czasu 
do czasu, przyjeżdżających tu
rystów  kończy rozmowę dość 
podenerwowany rozmówca. 

O tym problemie DN pi-
sał niespełna rok temu, jednak 
to nie zainteresowało osób od-
powiedzialnych, które mogły-
by szybko rozwiązać ten chyba 
dość w istocie  banalny problem. 
Brak jednak działania może su-
gerować  nieodparte  przekona-
nie, że dla nich nie jest  ważny 
pasażer i jego wygoda, lecz tylko 
zysk za zapłacony bilet. 

Jarek Bzowy 

Jedna ławka na stację to chyba a raczej za mało- mówią podróżni

Co to jest? - pytają mieszkańcy

Taki widok straszy przy ul. Księcia Racibora I. W małym budynku, w 
samym środku placu umiejscowionego pomiędzy blokami, najwyraź-
niej postanowiono urządzić sobie śmietnisko. Widok mało estetyczny, 
można nawet pokusić się o stwierdzenie, że wręcz odrażający. Nie wie-
my, jaki był pierwotny zamysł wybudowania tego obiektu, ale z pew-
nością nie zaprojektowano go z myślą o urządzeniu w nim śmietniska. 
Uprzejmie apelujemy o rozsądek do tych, którzy wyrzucają tam odpa-
dy. Należałoby uporządkować to miejsce.

Krata odpływowa znajdująca 
się pomiędzy wyjazdem z par-
kingu przy Intermarche, a ron-
dem na przeciwko dworca PKP, 
jest zapchana, co w trakcie obfit-
szych opadów powoduje zalewa-
nie pokrytej brukiem nawierzch-
ni drogi.  

W sobotę, 3 sierpnia, o godz. 23:30 przy ul. Warszawskiej doszło do 
kolizji, w wyniku której dachował samochód marki Skoda Fabia. Efek-
tem zdarzenia jest widoczne na zdjęciu wgniecenie barierki odgradza-
jącej chodnik od jezdni.
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Targowisko w Nowogardzie  

Rynek podzielonych zdań!
Od września 2012 roku nowogardzkim miejskim targowiskiem zarządza gmina.  Stało się to po wypowiedzeniu złożonym przez p. Zbignie-
wa  Raźniewskiego , który  zarządzał tym miejscem lokalnego handlu od 1997 roku. Po kilku miesiącach  od tej zmiany odwiedzamy nasz 
targ i pytamy  prowadzących tutaj działalność  handlową, czy  zmiana wyszłam im na lepsze i  jak oceniają  swoje perspektywy na przyszłość? 
Handlowcy mający własne stoiska, „targują” w tym miejscu od wielu lat, ale twierdzą, że są niepewni jutra. Targowisko to miejsce przezna-
czone nie tylko do handlu i zarabiania pieniędzy na życie, ale także do wymiany kontaktów, informacji handlowych, a także dla  zwykłych 
ludzkich rozmów, co dalej, ponieważ jak żadne inne miasto  w okolicy Nowogard  został zdominowany  przez supermarkety.  

Przypomnijmy, że  31 grud-
nia 1996 roku gdy targowisko 
przejmował  dzierżawca Zbi-
gniew Raźniewski, płacił gmi-
nie 80 groszy za każdy metr 
placu, którego powierzchnia 
wynosiła  ok. 4000 metrów 
kwadratowych, co dało mu 
możliwość narzucania han-
dlowcom opłaty w wysokości 
do 10 zł netto za metr kwadra-
towy wynajmowanego gruntu 
pod stoisko. Po  sporządzanych 
kolejnych aneksach do umowy, 
stawka odprowadzana do UM 
przez dzierżawcę wzrosła o 15 
groszy, natomiast stawkę dla 
handlowców  podwojono i wy-
niosła ona wówczas 20 zł plus 
VAT.  I właśnie wysokość staw-
ki za najem, stała się punktem 
zapalnym pomiędzy handlow-
cami, a dzierżawcą targowi-
ska, który nie widząc możli-
wości ekonomicznych  funk-
cjonowania na poziomie opłat 
oczekiwanym przez handlują-
cych,  zrezygnował z  dalsze-
go  administrowania od wrze-
śnia  2012 roku. Obecnie wła-
ściciele stoisk płacą  gminie 
dość pokaźnie podwyższone 
stawki za metr kwadratowy 
placu miesięcznie. Do tego do-
chodzą jeszcze opłaty za ener-
gię elektryczną, i co ciekawe, a 
może i dziwne, płacą również 
za korzystanie z toalety. Zgod-

nie z obecną umową, jedynym 
zadaniem administratora czy-
li gminy  jest pobieranie opłat 
i pokrywanie kosztów eksplo-
atacji. W związku z tym han-
dlowcy zaczęli zadawać so-
bie pytanie, po co właściwie 
potrzebny  taki zarządzający? 
Gdy udałem się na targowisko  
w tym tygodniu rozmawiano 
ze mną chętnie choć z pewną 
dozą ostrożności. A oto i wy-
powiedzi, które  jasno sugeru-
ją, że temu miejscu potrzeba 
zmian-  może burmistrz No-
wogardu powinien na to zwró-
cić uwagę? 

Właścicielka stoiska han-
dlująca bielizną od wielu lat 
na nowogardzkim rynku  - 
Powiem panu, że ja osobiście 
nie mam powodu, by narze
kać. Jednak z opłatami jest dość 
ciężko, bo trzeba mieć na ZUS i 

inne należności  typu dzierżawa 
itp. to oczywiście spowodowało, 
że musiałam ciąć koszty i za
częłam sama pracować na sto
isku. Co do opłat za dzierżawę, 
jest tu troszkę drożej, jednak to 
nie jest powód do moich narze
kań, gdyż daję sobie świetnie 
radę. Dlatego chciałabym, by 
ten rynek  istniał jak najdłużej, 
gdyż daje mi pracę i utrzyma
nie. 

Pani Małgorzata  W moim 
odczuciu po przejęciu targo
wiska przez gminę handlu
je się tak samo, jak poprzed
nio. Jednak znacznych utargów 
nie ma, bo w naszym mieście 
jest dużo supermarketów, któ
re sprzedają podobny asorty
ment. Co do stawek, to oczy
wiście są one wyższe. Potwier
dzeniem tego jest fakt, że kiedyś 
płaciłam 250 zł podatku grun

towego rocznie, a teraz mam do 
płacenia 200 zł, ale miesięcznie! 
Tak więc dla mnie jest to bar
dzo dużo, zwłaszcza przy tak 
małych utargach. Niestety z po
wodu takiej ilości supermarke
tów w Nowogardzie nie widzę 
osobiście dobrych perspektyw 
dla tego miejsca. Moim zda
niem władze nic i tak nie zro
bią i my również. Dlatego to 
wszystko jest tylko na przetrwa
nie... W moim odczuciu tego 
miejsca nawet już się nie opłaca 
modernizować, bo co z tego, że 
gmina proponuje nam wybudo
wanie zadaszenia, za które my 
i tak sami będziemy musieli za
płacić około 20 czy 30 tys. zło
tych, a sytuacja się pogorszy i 
za rok splajtujemy? , a umowę 
muszę podpisać na 10 lat. Jak 
widać, dla nas to nie jest żad
na perspektywa. Nas handlują
cych na rynku nie stać na jakieś 
większe inwestycje z własnej 
kieszeni, gdyż utargi są za małe. 
To ewidentnie przekreśla nas ze 
zobowiązań, że będziemy mogli 
co miesiąc spłacać należności 
w postaci  kredytu w wysoko
ści np. jednego tysiąca złotych. 
A gdzie inne opłaty np. placo
we? Za które i tak płacimy cza
sami z opóźnieniem nie z wła
snej winy. 

Pan Sylwester – Pracuję na 
tym runku jako handlowiec 

od 22 lat. Ogólnie rzecz biorąc 
podwyżka o 100 zł czy jeszcze 
kilka złotych więcej  nie wstrzą
snęła mną. Ale są inne sprawy, 
które mi przeszkadzają jak np. 
pojemniki na śmieci, które po
winny się tu znaleźć na takie 
odpadki jak: szkło czy plastiki. 
Teraz niestety rzuca się nadal 
wszystko po staremu i sam się 
zastanawiam czy są one póź
niej segregowane.  Co do życia 
na rynku, to moim zdaniem 
handel tu upada i sam zasta
nawiam się, jak dalej tu będzie. 
Bo generalnie te podwyżki dla 
nas są bardzo odczuwalne. Po
twierdzeniem tego jest zwięk
szona opłata o prawie 200 zł na 
jednej budce. Przypominam so
bie te czasy, gdy rządził targo
wiskiem pan Raźniewski, wów
czas nie było tu żadnych 
śmieci i nie było opłaty sta

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntEr 
laptop

 serwis - komis

naprawiamy, 
sprzedajemy, 

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748 PROMOCJA  LETNIA

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel./fax 91 39 22 329

Kom. 601 150 620

Ogrodzenia,
brukarstwo, 

ogrody, trawniki
www.trawnikizrolki.com.pl

tel. 669 342 893

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Bardzo ważna 
informacja !!!

W  dniu 03.08 br. w  No-
wogardzie na ul. 700 - Lecia 
przy aptece „Jantar”   zgu-
biono   aparat słuchowy. 
Jest to bardzo ważne urzą-
dzenie dla jego właściciela. 
Uczciwego znalazcę proszę 
o pilny kontakt  w/w spra-
wie  pod nr tel. 882 001-547 

red. 

Pani Małgorzata

Pan Sylwester

Jedna z właścicielek    handlująca bielizną 
od wielu lat na  nowogardzkim
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•	 Sprzedam komplet książek do III gimnazjum SP nr 1. Tel. kontakto-
wy: 784-690-716 

•	 Kupię książki roczne do VI klasy Szkoły Podstawowej nr 3. Tel. kon-
taktowy: 721-550-940                                                                                                             

•	 Kupię książki do I klasy liceum nr 2 (profil humanistyczny); nowa 
podstawa programowa. Tel. kontaktowy: 696-044-863

•	 Sprzedam: 1) Matematyka do klasy I szkoły ponadgimnazjalnej, za-
kres podstawowy, nowa podstawa programowa; autorzy: W. Babiń-
ski, L. Hańko, D. Ponczek; 2) Język niemiecki, Magnet 3, podręcz-
nik + ćwiczenie, nr dopuszczenia: 98/31/2011, autor: G. Motta, wyd. 
Lektorklett; klasa gimnazjalna 3) Język angielski, Exam Connec-
tion 3, podręcznik + ćwiczenie, autor: J. Spence-Kępczyńska, wyd. 
Oxford; klasa gimnazjalna. Tel. kontaktowy: 603-611-864

•	 Sprzedam nowe podręczniki i ćwiczenia do szkoły podstawowej do 
języka angielskiego: - ćwiczenia BUGS WORLD 1 A z elementami 
pisania (30 zł); - ćwiczenia BUGS WORLD 1 B bez elementów pisa-
nia (30 zł); - podręcznik BUGS WORLD 2 (30 zł); - ćwiczenia BUGS 
WORLD 2 A doskonalący umiejętności pisania (30 zł); - ćwiczenia 
BUGS WORLD 2 B stopniowo rozwijający umiejętności pisania (30 
zł); - podręcznik i ćwiczenie TEMPO 1 KL IV wyd. Macmillan (55 
zł); - podręcznik i ćwiczenie HOTSPOT 1 KL IV wyd. Macmillan (55 
zł); Tel. kontaktowy: 663-425-260

•	 Sprzedam komplet podręczników do klasy III gimnazjum nr 1, stan 
bardzo dobry, cena: 170 zł. Tel. kontaktowy: 663-565-517

•	 Sprzedam podręczniki do klasy III gimnazjum nr 2. Tel. kontakto-
wy: 784-056-335

Dziennikowa giełda 
podręczników szkolnych

Jak co roku  publikujemy giełdę 
podręczników szkolnych. Do ru-
bryki można zgłaszać nieodpłat-
nie  ofertę sprzedaży bądź przeka-
zania podręczników na rok szkol-
ny 2013-1014 do rożnych typów 

szkół a także  zapotrzebowanie na  
podręczniki. Zgłoszenia przyjmu-
jemy w redakcji  osobiście, na te-
lefon 9139 22165 bądź na redak-
cyjny e-mail: dziennik@dziennik-
nowogardzki.pl.

łej, która teraz dość mocno 
obciąża nasz budżet. Co do 

samego rynku jest on taki, jaki 
jest, ale wiem, że gdzieś tam w 
Polsce powstają projekty, któ
re mają za zadanie takie miej
sce jak targowisko unowocze
śnić. Nie ukrywam, że tutaj 
na nowogardzkim rynku taka 
zmiana bardzo by się przy
dała. Miło byłoby zobaczyć w 
tym miejscu nowe kolorowe 
zadaszenia, które przyciągały
by klientów. Teraz woda się tu 
często leje, wjazd jest taki, jaki 
jest, a oznakowanie drogowe 
wyjazdu z targowiska też ma 
wiele do życzenia. Tak nie może 
być. Dlatego musi znaleźć się 
tu jakieś sensowne oznakowa
nie drogowe w postaci zapór od 
strony PZM, które ograniczało

by prędkość, a to pozwoliłoby na 
swobodny przejazd pojazdów 
od strony rynku. Ale kończąc 
wypowiedź, chcę powiedzieć, że 
tutejszy handel upada kosztem 
supermarketów. Kolejną spra
wą jest to, że nic się nie robi dla 
nas jako kupców z rynku, tak 
jak np. w Goleniowe, gdzie po
wstaje około 30 pięknych budek. 
Dlatego jestem za tym, by Gmi
na trochę w nas zainwestowała, 
bo przyjeżdżają do nas na za
kupy nie tylko klienci z gminy 
Nowogard, ale z Wolina, Łobza 
i innych pobliskich miast. Więc 
szanowna władzo warto o tym 
pamiętać! 

Po tych opiniach i nie tylko, 
być może można byłoby się za-
stanowić czy nie zainwestować 
w nowocześniejsze targowisko  

w Nowogardzie, wzorem np. 
miasta Włodawy. Gdzie tam-
tejszy samorząd ogłosił prze-
targ na realizację inwestycji, 
która zostanie zrealizowana 
w ramach rządowego progra-
mu „Mój rynek”. Dzięki wspar-
ciu z Unii Europejskiej miasto 
gruntownie przebuduje obec-
ne targowisko. A cały plac zo-
stanie odwodniony, utwardzo-
ny, wyłożony kostką i dobrze 
oświetlony, natomiast stoiska 
zostaną zadaszone. Targowi-
sko ma być wyposażone w sieć 
kanalizacyjną, wodociągową i 
energetyczną oraz w urządze-
nia sanitarne. Koszt inwesty-
cji będzie znany niebawem, 
ale wiadomo, że miasto wyło-
ży na ten cel jedynie około 25 
procent własnych środków, na-

tomiast resztę otrzyma z unij-
nego Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich. To dowodzi, 
że można. Zdjęcie wyżej poka-

zuje jak to zrobiono w innym 
mieście czyli Szprotawie w lu-
buskim. 

Jarek Bzowy  

Oddane w lipcu tego roku do użytku targowisko  w Szprotawie. Koszt 1,5 mln złotych , do-
finansowanie zewnętrzne około  900 tys. Koszt gminy około 600 tys. Tyle zapłaciliśmy za  
„konsumpcyjne”  molo, a targowisko generuje nie tylko miejsca pracy, ale i  dochody podat-
kowe dla gminy !

Krajobraz po ulewie

Deszcz obnażył gołosłowie...
Każda kolejna ulewa to także kolejne kłopoty. Najlepiej wiedzą o tym przecha-
dzający się wokół Jeziora Nowogardzkiego. Po obfitych deszczach, teren przy 
fontannie notorycznie ulega całkowitemu zalaniu. Skutki nawałnic nieustannie 
dają się we znaki nie tylko pieszym, ale też rowerzystom. 

Fragment ze sprawozda-
nia burmistrza Roberta Czapli 
za rok 2012, opublikowany na 
stronie miasta i kolportowany 
na rozmaite sposoby za niemałe 
pieniądze - Wykonano przebu
dowę kanalizacji deszczowej i ka
nalizacji sanitarnej umożliwia
jącej rozdział sieci ogólnospław
nej na sieć instalacji sanitarnej i 
sieć kanalizacji deszczowej. Pra
ce prowadzono na terenach przy
ległych do jeziora. Na zadanie 
uzyskano kredyt z WFOŚ i GW 
w wysokości 200 000 złotych. In
westycja wpłynie na osuszenie 
terenów nad jeziorem oraz po
prawi czystość samego jezio
ra. Wartość zadania to 480 000 
zł. Dzięki inwestycji po opadach 
deszczu ścieki nie będą wybija
ły ze studzienek kanalizacyjnych 
nad murami, a woda opadowa 
przed odprowadzeniem do jezio
ra będzie oczyszczana przez spe
cjalne separatory....

Czy musimy zatem komento-
wać to, co ludzie widzieli w roż-
nych fragmentach miasta po desz-
czach w ubiegłym i tym tygodniu?

KR

Każdej obfitej ulewie towarzyszy taki właśnie krajobraz

Teren obok skateparku przypomina pole ryżowe

Stojąca woda skutecznie uniemożliwia spacerowiczom swobodne poruszanie się

Murek przy jeziorze bez wątpienia wymaga 
natychmiastowej naprawy
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Co słychać w gminnych szkołach publicznych?

Wakacyjne remonty
Wakacje powoli dobiegają końca, rodzice zakupują podręczniki, dzieci cieszą 
się ostatnimi chwilami beztroski, natomiast dyrektorzy szkół nie próżnują i sta-
rają się te dwa miesiące spożytkować na remont swoich placówek. Postanowili-
śmy zapytać, jakie prace remontowe w poszczególnych szkołach na terenie na-
szej gminy były przeprowadzane, jak się okazało, niemal wszędzie postanowio-
no pracowicie wykorzystać ten czas.

Nasze zestawienie rozpoczy-
namy od szkół podstawowych 
na terenie Nowogardu. W „je-
dynce”, jak już wcześniej infor-
mowaliśmy, powstał plac za-
baw w miejsce dawnego bo-
iska do koszykówki. Oprócz 
tej inwestycji szkoła podstawo-
wa postanowiła również od-
świeżyć wnętrza. Wymalowa-
ny został korytarz oraz wejście 
do szkoły od wewnątrz. Szkoła 
Podstawowa nr 2, tym razem 
obyła się bez poważniejszych 
remontów. Podobnie SP nr 4, 
tam jednak jak co roku prze-
prowadzono drobną kosme-
tykę pomieszczeń. Dużo pra-
cy natomiast wykonała SP nr 
3. W tej placówce re-kontynu-
owane były remonty rozpoczę-
te na początku roku. Wówczas 
w przerwie zimowej wyremon-
towane było I piętro. W waka-

cje prace trwały na całej długo-
ści korytarza na parterze. Re-
nowacji poddana została rów-
nież klatka na stołówkę wraz z 
całym aneksem. Obecnie pra-
ce dobiegły końca, teraz jedy-

nie pozostaje uprzątnąć szkołę. 
Prace w nowogardzkich pla-
cówkach wykonywali więźnio-
wie ZK. 

W SP w Strzelewie remont 
wykonali również więźnio-

wie z nowogardzkiego ZK. W 
przypadku tej szkoły general-
nemu remontowi poddano 3 
klasy. Ponadto wymieniono 
płytki w toalecie. W Długo-
łęce wyremontowano jedynie 
toalety dla chłopców i dziew-
czynek. Remont obejmował 
wyburzenie starych ścianek i 
montaż nowych kabin. Drob-
ne remonty wykonane były 
również w szkołach podsta-
wowych w Błotnie i Orzecho-
wie. Błotno w swojej placówce 
podczas wakacji zorganizowa-
ło wymianę okien oraz drzwi 
wejściowych. Natomiast w 
Orzechowie odświeżona i po-
malowana została jedna kla-
sa. W SP w Wierzbięcinie oraz 
Żabowie podczas tegorocz-
nych wakacji nie przeprowa-
dzano poważniejszych remon-
tów. To tyle, jeśli chodzi o SP 
na terenie naszej gminy. 

Najwięcej prac wykonano 
w Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Nowogardzie. 
W sumie już 6 gabinetów lek-
cyjnych zostało wyremonto-
wanych. Wśród nich 2 klasy 
z komputerami (informacyj-
ne) oraz gabinet dla pedago-
ga. Ponadto wykonano remont 
korytarza od wejścia w górę. 
Bardzo dużo zyskał również 
warsztat, który został wymalo-
wany i odświeżony przez pra-

cownika szkoły, do tego po-
wstały w nim trzy gabinety. To 
jednak nie koniec prac w ZSP, 
dyrektor zapowiada remont 
kolejnych klas informacyj-
nych, oraz drobną kosmetykę 
we wszystkich pozostałych po-
mieszczeniach, ta zresztą trwa 
od początku wakacji. Moder-
nizacją zajmują się dwaj pra-
cownicy szkoły. W Zespole 
Szkół Ogólnokształcących nr 1 
wykonano jedynie drobne pra-
ce kosmetyczne, natomiast w 
Gimnazjum nr 3, poza drob-
nymi naprawami, wyremonto-
wano salę nr 12 oraz wykona-
no ogólne malowanie. Osadze-
ni z nowogardzkiego Zakładu 
Karnego pomogli w odświeże-
niu jednej sali w Gimnazjum 
nr 1. I to tyle w kwestii przy-
gotowania szkół do rozpoczę-
cia nowego roku szkolnego w 
gminie Nowogard. Do mo-
mentu zamknięcia tego wy-
dania DN, nie udało nam się 
uzyskać informacji jedynie z 
ZSO przy ul. Bohaterów War-
szawy w Nowogardzie. Choć w 
sierpniu temat szkoły z pew-
nością nie przysparza u dzie-
ci uśmiechu, to być może, gdy 
rozlegnie się pierwszy dzwo-
nek – samopoczucie uczniów 
poprawią odświeżone koryta-
rze i sale lekcyjne.

KR  

Remont placówki w miejscowości Strzelewo

Liczby nie kłamią

W okresie letnim 4 x więcej wody
W związku z falami upałów, które ostatnimi tygodniami nawiedziły Polskę, postanowiliśmy  skontaktować się z Przedsiębiorstwem 
Usług Wodnych i Sanitarnych, aby przedstawić statystykę zużycia wody w okresie letnim. Liczby nie kłamią, w porównaniu do zimy zu-
żywamy nawet 4 razy więcej wody!

Notatka którą otrzymaliśmy 
z firmy PUWiS opisuje pro-
dukcję wody w okresie po-
wyżej 28 stopni C na terenie 
miasta Nowogard. Na podsta
wie sprawozdań z dobowej pro
dukcji wody ( woda wtłoczona 
w sieć wodociągową) w okre
sach podwyższonych tempera
tur powietrza na terenie mia
sta Nowogard, kształtuje się w 
granicach od 120 – 140 m3/go
dzinę do 170 – 280 m3/godzi
nę. Uzależnione jest to od pory 
dnia. Mniejsze zużycie jest w 
godzinach przedpołudniowych, 
a większe w godzinach popo
łudniowych. Dolna granica tj. 
około 120 – 130m3/h jest przy 
normalnych temperaturach 
okresu letniego uwzględniając 
opady deszczu. Jeżeli jest brak 
opadów deszczu w dłuższym 
czasookresie, zapotrzebowanie 

na wodę ( szczególnie w godz. 
popołudniowych )wzrasta dość 
znacznie. Dobowa produkcja z 
ujęcia w Nowogardzie kształ
towała się w zakresie 2050 m3/
dobę do 3000 m3/dobę. 

Rozbiór wody uzależnio-
ny jest od stopnia uprzemy-
słowienia miejscowości, ro-
dzaju prowadzonej działalno-
ści w poszczególnych przed-
siębiorstwach ( proces wyma-
gający dużego zużycia wody 
na jednostkę wytworzonego 
produktu), pory roku, majęt-
ności odbiorców indywidual-
nych. W przypadku Nowogar-
du zużycie wody przez prze-
mysł kształtuje się w grani-
cach 3% całej sprzedaży. Brak 
dużych zakładów produkcyj-
nych jakim była „Krochmal-
nia” ,„POM”, Państwowe Go-
spodarstwa Rolne jest jedną z 

przyczyn. Obecne Gospodar-
stwa rolne ukształtowane są na 
produkcję roślinną, w małym 
stopniu zwierzęcą, lub jak są, 
to posiadają własne źródła za-
opatrzenia w wodę ( POLDA-
NOR ). Oszczędności wynika-
ją z montażu przez odbiorców 
wody urządzeń oszczędnych 
w zużyciu wody (pralki, zmy-
warki, perlatory montowane 

na wylewkach) oraz opomia-
rowanie lokali mieszkalnych 
innych punktów poboru wody, 
daje odbiorcy możliwość bie-
żącego kontrolowania ilości 
pobranej wody i kosztów z tym 
związanych. Aby zobrazować 
jaka jest różnica pomiędzy la-
tem a zimą, poniższy tekst do-
tyczy okresu zimowego.

W okresie zimy i jesieni zuży

cie wody kształtuje się w grani
cach 40m3/godz. w porze noc
nej do     120 m3/godz. w okre
sie dnia. Zużycie w okresie wio
sna – lato w zależności od tem
peratur w granicach 100 m3/
godz. w nocy do 280m3/godzi. 
w godzinach dziennych. W okre
sach tych rozpoczyna się wege
tacja roślin, trwają prace przy 
opryskach płodów rolnych itp. co 
związane jest z zwiększonym za
potrzebowaniem na wodę wodo
ciągową. Jak nie trudno obliczyć 
dzienne zużycie wody w porów-
naniu lata do zimy- wzrasta na-
wet czterokrotnie! Być może ten 
wskaźnik jeszcze się podniesie, 
w końcu od dawna zapowia-
dane są rekordy temperatur na 
terenie naszego kraju, nie wy-
kluczone, że również w woj. za-
chodniopomorskim.

Oprac.: KR 
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Informacje Parafialne
Vox    Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:

Słowa Ewangelii według Świę-
tego Łukasza (Łk 12,32-48) Do-
bra trwałe. Gotowość na przyj-
ście Pana

   Jezus powiedział do swoich 
uczniów: Nie bój się, mała trzód-
ko, gdyż spodobało się Ojcu 
waszemu dać wam królestwo. 
Sprzedajcie wasze mienie i dajcie 
jałmużnę! Sprawcie sobie trzosy, 
które nie niszczeją, skarb niewy-
czerpany w niebie, gdzie złodziej 
się nie dostaje ani mól nie nisz-
czy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam 
będzie i serce wasze. Niech będą 
przepasane biodra wasze i zapa-
lone pochodnie! A wy [bądźcie] 
podobni do ludzi, oczekujących 
swego pana, kiedy z uczty wesel-
nej powróci, aby mu zaraz otwo-
rzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. 
Szczęśliwi owi słudzy, których 
pan zastanie czuwających, gdy 
nadejdzie. Zaprawdę, powiadam 
wam: Przepasze się i każe im za-
siąść do stołu, a obchodząc bę-
dzie im usługiwał. Czy o drugiej, 
czy o trzeciej straży przyjdzie, 
szczęśliwi oni, gdy ich tak zasta-
nie. A to rozumiejcie, że gdyby 
gospodarz wiedział, o której go-
dzinie złodziej ma przyjść, nie 
pozwoliłby włamać się do swe-
go domu. Wy też bądźcie gotowi, 
gdyż o godzinie, której się nie do-
myślacie, Syn Człowieczy przyj-
dzie. Wtedy Piotr zapytał: Panie, 
czy do nas mówisz tę przypo-
wieść, czy też do wszystkich? Pan 
odpowiedział: Któż jest owym 
rządcą wiernym i roztropnym, 
którego pan ustanowi nad swo-
ją służbą, żeby na czas wydzielił 
jej żywność? Szczęśliwy ten słu-
ga, którego pan powróciwszy za-
stanie przy tej czynności. Praw-
dziwie powiadam wam: Postawi 
go nad całym swoim mieniem. 
Lecz jeśli sługa ów powie sobie w 
duszy: Mój pan ociąga się z po-
wrotem, i zacznie bić sługi i słu-
żące, a przy tym jeść, pić i upi-
jać się, to nadejdzie pan tego słu-

gi w dniu, kiedy się nie spodzie-
wa, i o godzinie, której nie zna; 
każe go ćwiartować i z niewier-
nymi wyznaczy mu miejsce. Słu-
ga, który zna wolę swego pana, a 
nic nie przygotował i nie uczy-
nił zgodnie z jego wolą, otrzyma 
wielką chłostę. Ten zaś, który nie 
zna jego woli i uczynił coś god-
nego kary, otrzyma małą chłostę. 
Komu wiele dano, od tego wiele 
wymagać się będzie; a komu wie-
le zlecono, tym więcej od niego 
żądać będą.

Podobni do ludzi, oczekują-
cych swego Pana

   Często w tym miesiącu poja-
wia się słowo „pielgrzymka”. W 
życiu wielu osób miał miejsce 
taki epizod, dłuższy albo krótszy. 
Ale wszyscy o czymś takim sły-
szeli i wiedzą o co w pielgrzymce 
chodzi. No może nie wszyscy, ale 
większość na pewno. Podejmuje 
człowiek wysiłek, aby dotrzeć do 
pewnego miejsca, szczególnego z 
wiadomych racji. Kiedy już zde-
cyduje się wyruszyć, często za-
stanawia się, co go czeka u kresu 
drogi. Nie bez znaczenia jest in-
tencja, która popycha, by wyru-
szyć na szlak. A może lepiej było-
by powiedzieć, że ta intencja ma 
kluczowe znaczenie. Wtedy piel-
grzymka staje się wydarzeniem, 
dzięki któremu otwiera się przed 
człowiekiem szansa na przeżycie 
czegoś, co może odmienić jego 
życie, a może nawet sprawić, że 
ukaże się właściwy jego sens.

   Wyruszamy w drogę pełni na-
dziei i dobrych myśli, że będzie 
to dla nas dobry czas.  Potem, po 
zakończeniu pielgrzymowania, 
wracamy do swoich codziennych 
spraw, do miejsca, w którym na 
co dzień przebywamy, do swoich 
codziennych obowiązków. To co 
innego, niż bycie w drodze. To 
coś, co daje poczucie pewnej sta-
łości, czy może bardziej ustatko-
wania. Człowiek dobrze się czu-
je w miejscu, które zna, które so-
bie przygotował. Nie każdy lubi 
zmiany, bo to niesie ze sobą nie-
pewność, co może się stać po ta-
kiej czy innej zmianie. A takie 
bardziej stateczne życie daje nie-
co poczucia spokoju. Przynaj-
mniej bardzo byśmy chcieli taki 
spokój osiągnąć. Jak jest nieco 
pewnych punktów w życiu, to jest 
to łatwiejsze.

   A jeżeli chodzi o to właśnie 

życie, to może warto zapytać sie-
bie, czy bardziej można je porów-
nać do pielgrzymki, czy też jest 
ono czymś bardziej statecznym. 
Odpowiedzi byłoby pewnie bar-
dzo wiele i byłyby zapewne bar-
dzo różnorodne, niekoniecznie 
opowiadające się jednoznacznie 
za jednym albo drugim stylem. 
Bo i właściwie przeżywana piel-
grzymka, i ustatkowane życie, są 
sprawami bardzo odpowiedni-
mi dla człowieka. Dobrze byłoby 
móc przeżyć czas, w którym po-
dejmowany wysiłek będzie pod-
prowadzał nas do spraw ducho-
wych, tak przecież bliskich czło-
wiekowi. A jednocześnie stabili-
zacja i spokój bardzo pomogłyby 
właściwie przeżywać powszedni 
dzień. 

   Przychodzimy na świat, żyje-
my i po dłuższym, czy krótszym 
czasie, odchodzimy z tego świa-
ta. Tak w wielkim skrócie wyglą-
da nasze życie. Ma oczywiście to 
życie tyle oblicz, ile jest ludzkich 
twarzy. Nie było i nigdy nie bę-
dzie dwóch takich samych. Czło-
wiek jest rzeczywiście wyjątkowy. 
Ale chociaż żyjemy w różnym sty-
lu, to wszyscy zmierzamy w jedną 
stronę. Przed nami wielka chwi-
la spotkania z naszym Stwórcą, a 
całe nasze życie ma nas na to spo-
tkanie jak najlepiej przygotować. 
Bóg nie czeka na nas gdzieś za 
zakrętem naszej drogi, żeby, gdy 
się na nim pojawimy, zaskoczyć 
nas z stylu „mamy cię”. Wycho-
dzi nam naprzeciw, a może lepiej 
określić Jego obecność jako towa-
rzyszenie nam w tej drodze. Nie 
chce żadnego zaskoczenia. On 
nie chce, ale człowiek nieraz robi 
wszystko, aby być zaskoczonym. 
A potem następuje wielkie zdzi-
wienie.

   Moim zdaniem powinniśmy 
wybrać się w życiową drogę ra-
zem z naszym Stwórcą, skoro 
chce nam towarzyszyć, co może 
i często okazuje się dla nas nie-
zbędne. Wystarczy tylko Go słu-
chać. Na przykład wtedy, gdy 
mówi o gotowości na przyjście 
Pana, albo, jak kto woli, na na-
sze odejście z tego świata. A kie-
dy będziemy na to przygotowani? 
Wtedy, gdy będziemy, najkrócej 
mówiąc, robić swoje, czyli to, co 
On nam daje do roboty.

Ks. Grzegorz Podlaski

Podziękowanie
Mieszkańcy wsi Wyszomierz serdecznie dziękują za wsparcie 

finansowe i pomoc w zorganizowaniu „Festynu rodzinnego” - 
Jolancie i Euzebiuszowi Adamskim, Emche W.J., PUWiS, Szpi-
talowi Nowogard, Markowi Słomskiemu – prezesowi Dzienni-
ka Nowogardzkiego, Andrzejowi Kani, Bożenie i Włodzimie-
rzowi Nowak, aptece „Niebieska”, firmie „Atut” Kuszyk,  W i B 
Pędziszczak. 

Serdeczne podziękowanie składamy również wszystkim oso-
bom, które przyczyniły się do zorganizowania i prowadzenia 
festynu.

Mieszkańcy

Witold Adamek, lat: 80, zmarł: 02.08.2013r, pogrzeb odbył się: 
05.08.2013r na Cmentarzu w Nowogardzie 

 Elżbieta Kukuła, lat: 61, zmarła: 07.08.2013r, pogrzeb odbę-
dzie się: 10.08.2013r, o godz. 14:00 na Cmentarzu w  Nowogar-
dzie

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Pomóżmy sobie!
•	  Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie oraz ławę pokojową i TV 

tel.782 556 716
•	 Przyjmę fotel do biurka, informacja tel. 504 874 397 lub pod nr tel. 

red. 91 22 165 
•	 Przyjmę narożnik pokojowy, sofkę dwuosobową dla dzieci i dziecię-

cy  fotelik samochodowy,  tel.516 648-561 
•	 Przyjmę  używaną pralkę, komputer PC oraz dywany tel.512 174 371 
•	 Przyjmę tapczan dwuosobowy tel. 514 466 037 
•	 Przyjmę meble kuchenne i meblościankę pokojową tel. 669 517 964 

lub 91 39 107 62
•	 Przyjmę lodówkę w stanie dobrym tel. 725536022
•	 Przyjmę szafę lub segment używany z półkami tel.512012823 
•	 Przyjmę pralkę tel. 513 -520-798

Caritas informuje 
Zespół Caritas przy parafii pw. WNMP w Nowogardzie in-

formuję, że w dniu 16 sierpnia (przyszły piątek) od godz. 10.00, 
w siedzibie organizacji przy ul. 700-lecia (podwórko za ZBK) 
odbędzie się wydawka darów żywnościowych. Zapraszamy 
osoby z numerem od 1 do 120 z naszego dziennika oraz wszyst-
kich tych, którzy nie korzystali jeszcze z pomocy w tym roku. 

Zespół Caritas

Policja apeluje 
Za nami półmetek wakacji. Utrzymująca się 

wysoka temperatura zachęca do korzystania z 
kąpieli wodnych i słonecznych. Pamiętajmy!!! 
aby letnie przyjemności połączone były z ich 
bezpieczeństwem. W całym kraju od początku 
sezonu letniego utonęło 318 osób!!! Najczęstszą przyczyną wypad-
ków jest nieprzestrzeganie, lekceważenie obowiązujących przepi-
sów,  alkohol oraz nieodpowiednia organizacja kąpieli. Przypomi-
namy więc, aby osoby wypoczywające nad wodą zachowały ostroż-
ność, rozwagę i korzystały ze strzeżonych kąpielisk. 

Ryszardowi Kukule 
oraz całej jego rodzinie

wyrazy szczerego współczucia z powodu 

śmierci żony Elżbiety
składają 

wszyscy mieszkańcy
Wspólnoty Mieszkaniowej „Jodełka”

KONDOLENCJE
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Nietypowe „znalezisko” w bazie firmy 

Niechciane szczeniaki
We wtorek redakcja DN została poinformowana o nietypowym znalezisku nie-
opodal bazy firmy usługowo-handlowej Adam Fedeńczak przy ul. Armii Krajo-
wej 28. Dozorca podczas obchodu usłyszał, że coś piszczy w krzakach, po spraw-
dzeniu okazało się, że ktoś porzucił 4 szczeniaki, suczki nieokreślonej rasy. Trzy 
z czterech szczeniaków już znalazły nowy dom. 

O „znalezisku” poinformo-
wała nas pracownica biura fir-
my mieszczącej się przy ul. 
Armii Krajowej 28. Psy naj-
prawdopodobniej zostały pod-
rzucone w nocy z poniedział-
ku na wtorek. Są to cztery już 
dość duże szczeniaki, co może 
wskazywać, że jeszcze sporo 
urosną. Widać po łapkach, że to 
mogą być duże suczki. Udało im 
się przetrwać noc, choć przecież 
padało, a one zostały pozosta
wione same sobie w krzakach... 

- komentuje Joanna, pracow-
nica firmy Adam Fedeńczak. 
Firma od razu  skontaktowa-
ła się z lekarzem weterynarii, 
który poinformował komu na-
leży zgłosić tą sprawę. Niestety 
od urzędników z UM w Nowo-
gardzie pani Joanna usłyszała 
jedynie, że schroniska są prze-
pełnione i jeszcze sporo psów 
czeka w „kolejce”. Na szczęście 
dla piesków, jak zachowanie 
właściciela niechcianych su-
czek zasługuje na naganę, to 

z kolei na pochwałę zasługują 
pracownicy firmy oraz ludzie 
z wielkim sercem, którzy przy-
garnęli szczeniaki. Pytaliśmy 
się każdego klienta czy chcie
liby szczeniaka, pokazywali
śmy te pieski. Okazało się, że 
są jeszcze ludzie z wielkim ser
cem. Dziś (tj. środa, przyp. DN) 
została już tylko jedna suczka, 
która czeka na nowego pana, 
pozostałe trzy szczeniaki zosta
ły już przygarnięte przez trzech 
różnych właścicieli. - opowiada 

z ulgą pani Joanna. Na nowy 
dom czeka jeszcze jedna sucz-
ka, podczas naszej wizyty nie-
stety była bardzo śpiąca i „nie 
pozowała” do zdjęcia. Miejmy 
nadzieję, że i ona też znajdzie 
swojego nowego właściciela. 

Zachowanie osoby, która po-
rzuciła 4 malutkie pieski, za-
sługuje nie tylko na pogardę, 
ale również na karę. Na do-

brą sprawę, ten czyn bardziej 
wyglądał na wyrzucenie tych 
psiaków, pozbycie się ich, a nie 
podrzucenie, gdyż leżały w pu-
stostanie pomiędzy firmą, a 
prywatnym polem. Gdyby nie 
reakcja dozorcy, które zabrał z 
krzaków szczeniaki, najpraw-
dopodobniej nie udałoby im 
się przetrwać kolejnej nocy. 

KR   

Stypendia szkolne – składanie wniosków od 2 września

Program udzielania pomocy materialnej  
o charakterze socjalnym
Już niedługo rozpoczyna się nowy rok szkolny. W związku z tym, warto pamiętać o składaniu wniosków z prośbą o dofinansowanie do 
zakupu podręczników i przyborów szkolnych. Z racji tego, że uprawnieni do otrzymania takowej dopłaty nie zawsze wiedzą, jakie kroki 
powinno się podjąć, by ją uzyskać, oraz jakie są kryteria przyznawania stypendiów – w poniższym artykule informujemy o wszystkim, 
co należy na ten temat wiedzieć.  

Kwestią dofinansowań do 
zakupu wszelkich pomocy na-
ukowych zajmuje się Ośrodek 
Pomocy Społecznej. Program 
ten OPS realizuje od lipca 2013 
r. Wcześniej zajmował się tym 
Wydział Edukacji, Zdrowia, 
Kultury i Sportu, Urzędu Miej-
skiego w Nowogardzie. Ce-
lem programu jest udzielenie 
uczniom pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym, tzw. 
stypendia szkolne. Oprócz tego, 
Ośrodek będzie wypłacał także 
zasiłki szkolne – poinformowa-
ła nas kierownik OPS w Nowo-
gardzie, pani Teresa Skibska – 
Taką pomoc może uzyskać ro
dzina, której dochód na jednego 
jej członka, zgodnie z Ustawą 
o pomocy społecznej, nie prze
kracza 456 zł. Rodziny takie, po 
udokumentowaniu wydatków 
na zakup przyborów szkolnych, 
podręczników i innych wy
datków związanych z nauką i 
kształceniem dzieci, mogą ubie
gać się u nas o taką właśnie for
mę pomocy. Jak wynika z infor-
macji udzielonych nam przez 
panią Skibską, odpowiednie 
wnioski będzie można pobie-
rać w Ośrodku Pomocy Spo-

łecznej od 16 sierpnia, nato-
miast przyjmowane one będą 
od 2 do 16 września. Do każ-
dego wniosku dołączone bę-
dzie pouczenie informujące 
wnioskodawcę o szczegółach 
związanych z uchwałą o udzie-
leniu pomocy materialnej w 
tej kwestii, m.in. komuni-
kat mówiący o tym, co należy 
przedłożyć, by otrzymać tako-
we dofinansowanie (zaświad-
czenie o wysokości dochodów 

miesięcznych, zaświadczenie o 
tym, że ktoś jest uczniem itp.). 
Obowiązkowi udokumento-
wania podlega wszystko to, co 
posiada lub czego nie posiada 
każdy, kto będzie chciał złożyć 
wniosek o dopłatę. Z tego, co 
udało się ustalić – mówi pani 
kierownik Skibska – rodzin, 
które do tej pory otrzymywa
ły tego typu stypendia, na te
renie naszej gminy jest ok. 300. 
Natomiast jeśli chodzi o dzieci, 

którym przyznano tę formę po
mocy – jest ich ponad 500. Są 
to wstępne ustalenia, ponieważ 
program ten realizujemy dopie
ro od niedawna. Fundusze na 
stypendia szkolne finansowa-
ne są z budżetu wojewody, z 
czego 20% musi pokryć gmina. 
W roku szkolnym 2012/2013 
gmina dysponowała kwotą w 
wysokości 343 500 zł (gmina 
dofinansowała 68 700 zł). Jak 
udało nam się ustalić na pod-

stawie udzielonych informacji, 
w roku szkolnym 2013/2014, 
w pierwszym półroczu, na sty-
pendia szkolne w naszej gmi-
nie przeznacza się 239 766 zł, 
przy czym dopłata z budżetu 
gminy wynosi 47 953 zł. Śred-
nia pomoc finansowa przypa-
dająca na jednego ucznia waha 
się w granicach od 800 do 900 
złotych. Stypendia przyznawa-
ne będą na nie mniej niż jeden 
miesiąc i nie więcej niż 10 mie-
sięcy (od września do czerw-
ca).

Na sesję sierpniową datu-
je się przygotowanie projek-
tu uchwały o upoważnieniu 
do podejmowania wszystkich 
działań związanych z przyzna-
waniem pomocy materialnej. 
Data uchwalenia przez Radę 
szczegółowego planu regula-
minu dotyczącego wypłat sty-
pendiów, to 28 sierpnia. Od 
tego dnia będzie on ogólnodo-
stępny. Zostanie zamieszczo-
ny m.in. na stronie interneto-
wej oraz ogłoszony w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego. 

Karolina Klonowska
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Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca

Jeśli interesuje Cię oferta dla Wolnych Zawodów
zapraszamy do placówki w Nowogardzie 

ul. Warszawska 14 
tel. 91 391 03 78 
pn.-pt. 9:00-17:30 • sob. 10.00-13.00

Specjalna oferta: dla lekarzy, lekarzy weretynarii, lekarzy dentystów, aptekarzy, radców prawnych, adwokatów, notariuszy, architektów, biegłych rewidentów i rzeczoznawców majątkowych. 
Minimum formalności, możliwość spotkania poza terenem placówki, w miejscu dogodnym dla Klienta, jak również poza godzinami otwarcia placówki.

Bez dokumentów �nansowych. Bez zaświadczeń z ZUS i US.

NOWOGARD
ul. Zielona 1

tel. +48 91 392 02 21

Spacerkiem po hotelu
panorama 3D

www.nowogard-hotel.pl

Rosół z makaronem własnego wyrobu
DANIA MIĘSNE DO WYBORU
- karkówka w sosie
- de voille
- kotlet schabowy
- kotlet drobiowy
- pierś drobiowa z grila
- kieszonka schabowa
- roladka drobiowa w sobie

DODATKI
- ziemniaki
- zestaw surówek
- kompot
- ciasto
- kawa lub herbata

CENA CAŁKOWITA ZESTAWU 25 zł
lub zestaw według indywidualnego zamówienia

PROPOZYCJA DAŃ OKOLICZNOŚCIOWYCH
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Sklep z kominkami - Michał Sołowiej 

Oferuje ciepło i zadowolenie 
Dobry przedsiębiorca przejawia kilka bardzo ważnych cech, bez których nie da się osiągnąć sukcesu zawodowego. Przecież nie każdy 
się z nimi rodzi, ale każdy może nad nimi pracować, by osiągnąć cel, czego przykładem jest kolejny nowogardzki przedsiębiorąca, który 
zajmuje się swoim biznesem od wielu lat. O cieple zbliżonym do naturalnego rozmawiamy z Michałem Sołowiejem, właścicielem firmy 
oferującej usługi ogólnobudowlane oraz sprzedaż wkładów, obwodów i akcesoriów do montażu kominków.  

Dziennik Nowogardzki: Na 
początku muszę stwierdzić, 
że pana dziedzina jest dość 
niecodzienna, ale bardzo cie-
kawa, gdyż kojarzy się z cie-
płem i miłym nastrojem 

Michał Sołowiej: Rzeczywi
ście, to jest prawda. Już od wielu 
lat zajmuję się sprzedażą oraz 
montażem urządzeń dających 
ciepło zbliżone do naturalnego i 
zapewniam, że nie ma nic przy
jemniejszego niż usiąść wieczo
rem, szczególnie zimą, ogrze
wać się przy kominku i wpatry
wać w palący się płomień. 

W ubiegłych stuleciach, 
kominki stanowiły integral-
ny element niemal każdego 
domu. A jak jest teraz? 

Teraz jest podobnie. W pra
wie we wszystkich nowych jed
norodzinnych domach jest wy
konywany kominek w wyma
rzonej wersji, w zależności od 
upodobań i zasobności kieszeni 
klienta. To on decyduje, jaki ma 
być kominek, który przecież ma 
służyć latami. Dlatego ta decy
zja musi być dobrze przemyśla
na. 

Obecnie na rynku jest tyle 
wkładów grzewczych; trudno 
wybrać ten najbardziej wła-
ściwy. Handlowcy czy dys-
trybutorzy licytują się coraz 
lepszymi produktami i prze-
ścigają w reklamie, co ma za-
chęcić do zakupu właściwego 
pieca czy wkładu grzewczego.  

Oferta wkładów grzewczych 
jest na rynku bardzo duża i 
różnorodna. Istnieje kilka firm 

europejskich o dużym doświad
czeniu, szczególnie skandynaw
skich i niemieckich. Wiele pol
skich firm jest na podobnym 
poziomie, lecz w cenach bardzo 
konkurencyjnych.

Często zdarza się tak, że 
przy doborze produktu dla 
klienta, producenci nie biorą 
pod uwagę jego realnych po-
trzeb, a kierują się niejedno-
krotnie zyskiem swojej firmy. 
Czy to prawda? 

Mogę powiedzieć tylko tyle, 
że renomowane firmy często 
oferują drogie produkty, które 
nie zawsze są adekwatne do ich 
cen.  Dlatego zalecam rozwagę 
przy zakupie takich kominków i 
jeżeli mamy jakieś wątpliwości, 
to zwyczajnie pytajmy sprze
dawcę lub osobę zajmującą się 
tego typu działalnością o dany 
produkt. 

Pana firma specjalizuje się 
w projektowaniu i budowaniu 
energooszczędnych kominków 

kumulacyjnych, kominków 
konwekcyjnych oraz z płasz-
czem wodnym. Czy to trudne 
zajęcie?

Ciekawe pytanie. To jest dzie
dzina, która wymaga wiedzy, 
doświadczenia oraz sumienno
ści wykonywania tych prac. Co 
roku rozbieramy kilka instala
cji kominkowych powodujących 
pożary budynków na skutek 
błędów  szczególnie w izolacji 
instalacji kominkowej. 

W salonie można zauważyć 
wiele produktów branżowych 
różnych firm, w tym także 
polskich.

To prawda, gdyż współpracu
jemy z wieloma przedstawicie
lami firm, takich jak JOTUL, 
LECHMNA, MCZ, PAMA. 
Oferujemy pełną gamę wkła

dów gotowych obudów oraz ak
cesoria montażowe. Ponadto 
oferujemy kominki elektryczne i 
biokominki, które można mon
tować w każdym mieszkaniu.

To rzeczywiście duża gama 
usług. Wieloletnie doświad-
czenie poparte wiedzą po-
zwala panu na działalność 
chyba nie tylko w naszym 
mieście? 

Tak, to prawda, bo działamy 
na terenie całego województwa, 
a także częściowo w Niemczech.  
Lokalnie również mamy swoich 
klientów czy to na terenie gmi
ny Nowogard czy innych okolic.

Zbierając informacje o 
pana firmie, dowiedziałem 
się, że działa pan na szerokim 
polu.  A jakie były początki 
pana działalności? 

To bardzo przyjemne pytanie, 
gdyż dzięki niemu mogę sobie 
przypomnieć o początkach mo
jej firmy. Samodzielną działal
ność gospodarczą zaczynałem 
15 lat temu w budownictwie 
ogólnym, montażem kominków 
zajmuję się od 10 lat, natomiast 
ich sprzedażą od 7 lat. A więc 
już dość długo.  

Możemy więc stwierdzić, 
że kominki są jak najbar-
dziej bezpiecznym sposobem 
na ogrzewanie mieszkania, a 
także spełniają walor deko-
racyjny naszego domu. A o 

czym należy pamiętać przy 
ich użytkowaniu? 

 Kominek jest bezpiecznym 
sposobem na ogrzewanie, lecz 
należy pamiętać bezwzględnie o 
obowiązku przeglądania prze
wodów kominowych  przynaj
mniej 2 razy w sezonie grzew
czym, natomiast samego ko
minka przynajmniej 1 raz w 
roku. Ponadto trzeba używać 
tylko suchego opału. Posiadanie 
kominka lub pieca jest bardzo 
ekonomicznym rozwiązaniem 
ogrzewania naszego mieszka
nia, ponieważ możliwe jest pa
lenie w nim bez używania ener
gii elektrycznej. 

Nie spytałem jeszcze o pra-
cowników, którzy pewnie 
mają sporo pracy, gdyż mon-
taż tego typu urządzeń jest 
dość skomplikowany.

Na obecną chwilę zatrud
niam 2 pracowników oraz ściśle 
współpracuję z firmą syna, Łu
kasza, który może kiedyś przej
mie moją firmę. Są to pracow
nicy bardzo rzetelni. Dlatego  
naśladując moich przedmów
ców również chciałbym im po
dziękować za dobrą współpra
cę.  

Ostatnio dość mocno był 
poruszany temat finansów 
gminy, która szuka oszczęd-
ności gdzie tylko jest to 
możliwe, uzasadniając swo-
ją politykę choćby koniecz-
nością pokrycia kosztów 
budowy nowego skrzydła 
nowogardzkiego szpitala. 

Cieszę sie z nowego skrzydła 
szpitala, w którym na pewno są 
lepsze warunki dla chorych niż 
w tym „starym”. Co do kwestii 
podatków, to uważam, że nie 
da się ich uniknąć, ale jednak 
wszyscy powinni płacić je spra
wiedliwie i uczciwe.

Jak spędza pan wolny czas? 
Pyta pan o czas wolny?  Po

wiem, że nie zostaje mi go za 
wiele, ale gdy już jest, to poświę
cam go na hodowlę pszczół oraz 
wędkarstwo. To bardzo mnie 
odpręża i daje siłę do pracy. 

rozmawiał: Jarek Bzowy 

W codziennej pracy pomaga mu jego syn Łukasz, który też jak tata ma swoją działność

Sklep mieści się na ulicy Boh. Warszawy 103A-1

Ten kominek  jest w dobrej cenie i cieszy  się pozytywną  opinią wśród klientów - mówi pan Michał



Nr 61 (2195) DZIENNIK
NOWOGARDZKI

10

www.dzienniknowogardzki.pl

Świadkowie historii: Rzeź wołyńska

„Musisz się Polaczku wykrwawić!”
W tym roku obchodzimy siedemdziesiątą rocznicę rzezi wołyńskiej, ludobójstwa dokonanego na Polakach przez powstańczą armię 
OUN-UPA przy współudziale ludności ukraińskiej. Zbrodnia trwała od lutego 1943 do lutego 1944 roku i pochłonęła ok. 200 tys. istnień 
ludzkich. Naocznym świadkiem tych wydarzeń był pan Mieczysław Kuziora, dzisiaj mieszkaniec Kościuszek; w tamtym czasie miał 6 lat. 

Mieczysław Kuziora pocho-
dzi z miejscowości Łukowiec 
Wiśniowski w województwie 
stanisławowskim. - Urodziłem 
się 24 września 1938 roku. By
łem najmłodszy z dziesięciorga 
rodzeństwa. Nasza wioska była 
bardzo duża, miała aż 900 nu
merów i 7 sklepów, była wła
ściwie miasteczkiem. Do Lwo
wa trzeba było jechać 75 km. a 
do Stanisławowa 72. Mieliśmy 
7 kilometrów do rzeki Dniestr, 
który trzeba było przemierzać 
promem. Latem na niebie było 
widać ośnieżone szczyty gór. A 
jak zima była ciężka to wilki 
podchodziły i wkradały się do 
zagród. – zaczyna swoją opo-
wieść pan Mieczysław. 

W tym miejscu warto wspo-
mnieć historię rodziców pana 
Mieczysława. Ojciec Józef po-
chodził ze Stalowej Woli w woj. 
rzeszowskim, natomiast mama 
Helena mieszkała od urodze-
nia w miejscowości Douha na 
kresach wschodnich. Tak się 
złożyło, że obydwoje w 1913 
roku wyemigrowali do USA 
i rozpoczęli pracę w Clifton-
-Passaic; Helena pracowała w 
husteczkarni, a Józef w róż-
nych fabrykach. Tam pewne-
go dnia się poznali i postano-
wili się pobrać. Już jako mał-
żeństwo z dwojgiem dzieci po-
wrócili do Polski w 1921 roku. 
W oddalonym o ok. 20 k. od 
rodzinnej Douhy pani Hele-
ny, miejscowości Łukowiec 
Wiśniowski, zakupili 18 mórg 
gruntu, na którym powstał 
dom i gospodarstwo. Tak więc 
życie państwa Kuziora prze-
biegało spokojnie przez niemal 
całe dwudziestolecie między-
wojenne, w II Rzeczypospoli-
tej. – Rok przed moim urodze
niem do USA wyjechał jeden 
ze starszych braci Jan, gdyż nie 
chciał iść do wojska, tak więc 
ojciec postanowił mu pomóc. 
Sprzedał krowę i kilka świń i 
zakupił mu bilet do Ameryki.- 
opowiada pan Mieczysław. – A 
poza tym, życie przebiegało ra
czej w spokoju. Wokół panowa
ła atmosfera przyjaźni, mam tu 
na myśli stosunki między Pola
kami i Ukraińcami. – dodaje.

Wojenna nawałnica
Przyszedł w końcu pamięt-

ny rok 1939, który przyniósł ze 
sobą tragedię II wojny świato-
wej. Rodzina Kuziorów, tak jak 
inni Polacy znalazła się w po-
trzasku okupantów. Najpierw 
wkroczyli Niemcy, następnie 
Sowieci. 

Konsekwencją paktu Rib-
bentrop - Mołotow było zajęcie 
17 września 1939 wschodnich 
rubieży Rzeczpospolitej przez 
Sowietów, a także podpisanie 
28 września 1939 roku pomię-
dzy Niemcami i ZSRR paktu o 
przyjaźni i granicach. Na jego 
mocy Wołyń został włączony 
do ZSRR. W przeciągu mie-
siąca Sowieci przeprowadzili 
sfingowane wybory do lokal-
nego Zgromadzenia Ludowe-
go; zabieg ten miał dostarczyć 
legitymizacji rządom sowiec-
kich okupantów na terenach 
polskich zajętych przez ZSRR. 
27 października ogłoszona zo-
stała oficjalnie aneksja Woły-
nia do Związku Radzieckiego. 
Sytuacja uległa zmianie dwa 
lata później, 22 czerwca 1941 
roku, kiedy Niemcy zaatako-
wały ZSRR, a Wołyń został 
włączony do Komisariatu Rze-
szy Ukraina. Na terenach za-
jętych Niemcy zaczęli ekster-
minować ludność żydowską. 
Ukraińcy tworzyli oddziały 
tzw. Policji pomocniczej, która 
pomagała Niemcom w wyszu-
kiwaniu, transportowaniu oraz 
egzekucjach Żydów. Zdaje się, 
że to właśnie od hitlerowców 
Ukraińcy nauczyli się taktyki 
dokonywania masowych mor-
dów. Jednakże naziści zaczęli w 
międzyczasie prowadzić bez-

względną politykę także wobec 
ludności ukraińskiej, poprzez 
rabunki i mordy. Ta sytuacja 
doprowadziła do prężnego or-
ganizowania się antyniemiec-
kiej partyzantki na Wołyniu, 
czyli Ukraińskiej Powstań-
czej Armii (UPA) i oddziałów 
wojskowych w postaci Orga-
nizacji Ukraińskich Nacjona-
listów (OUN) oraz pomniej-

szych oddziałów jak np. OUN 
B – rewolucjoniści, banderow-
cy. Wielu Ukraińców zdezer-
terowało również z szeregów 
wyżej wymienionej policji po-
mocniczej współpracującej z 
Niemcami. 1 marca oddziały 
UPA-OUN przystąpiły do tzw. 
Powstania zbrojnego przeciw 
Niemcom, których Ukraińcy 
uznali za tzw. wroga przejścio-
wego, gdyż głównym wrogiem 
był ZSRR, który miał dopie-
ro nadejść. Na początku jed-
nak trzeba było pozbyć się lud-
ności polskiej, która mogłaby 
stanowić element sporny przy 
określaniu przyszłego państwa 

ukraińskiego, jakie banderow-
cy chcieli stworzyć. Uznali, że 
Polacy, oraz inne grupy etnicz-
ne (Rosjanie, Żydzi, Ormianie) 
mogłyby im w tym przeszko-
dzić. Postanowili więc doko-
nać eksterminacji, czyli unice-
stwienia Polaków zamieszka-
łych w Małopolsce Wschod-
niej i Wołyniu, a więc na te-
renach, które mogły ze wzglę-
du na zróżnicowane etniczne 
stać się spornymi przy ustala-
niu granic po wojnie. Powyż-
sze wydarzenia dały początek 
okrutnej zbrodni, jaka została 
dokonana na Polakach i o któ-
rej szczegółach opowiada nam 
Mieczysław Kuziora. 

Mała enklawa
Jeszcze przed rozpoczęciem 

działań mających na celu uni-
cestwienie Polaków na Woły-
niu i Małopolsce wschodniej, 
sytuacja stawała się coraz bar-
dziej napięta. Miecz Demokle-
sa miał wkrótce spaść na głowy 
Polaków. - Niektórzy Ukraińcy 
byli w stosunku do nas bardzo 
uprzejmi. Ostrzegali np. moje
go wujka, brata mamy – Wa
lenty, wyprowadzaj się! Ty je
steś takim dobrym Polakiem, 
nasi Ukraińcy będą was pa
lić i mordować. Wujek, nie na
myślając się wiele, przeprowa
dził się praktycznie z całym in
wentarzem do nas. Miał m.in. 
dwa konie i trzy krowy. – wyja-
śnia pan Mieczysław. Wieś Łu-
kowiec Wiśniowski, do której 
uciekł przed prześladowaniami 
ze strony UPA wujek pana Mie-
czysława, ze względu na swą li-
czebność i fakt, że zatrzymywa-
li się tam i broń przechowywali 
Akowcy, była właściwie niedo-
stępna dla band UPA, dla któ-
rych atak na tę miejscowość 
wiązałby się ze zbyt dużym ry-
zykiem. Stąd Łukowiec powo-
li stawał się enklawą dla wielu 
rodzin, które zdecydowały się i 
zdążyły uciec z najbardziej za-
grożonych miejsc. – Nasz pro
boszcz, ksiądz Galik, jeździł po 
wsi na koniu, uzbrojony; był 
komendantem; młode chłopaki 
często chwytały u nas za broń w 
razie potrzeby. W Łukowcu ro
biło się coraz ciaśniej od ucieki
nierów, ale co ludzie mieli robić? 
Naprawdę to i tak ci, którym 

udało się do nas uciec, należeli 
do nielicznych, banderowcy byli 
dobrze zorganizowanymi zbrod
niarzami, przed którymi uciecz
ka nie była łatwa, a dla wielu 
okazała się już wręcz niemożli
wa. – wyjaśnia pan Mieczysław.

Każda pora dobra
W trakcie rzezi wołyńskiej 

porwania w biały dzień i za-
bijanie w lesie były na porząd-
ku dziennym. Mówi pan Mie-
czysław – Pamiętam, że na 
wiosnę 1943 z nastawni, któ
ra zamykała drogę przed prze
jazdem pociągu, został upro
wadzony i zamordowany męż
czyzna o nazwisku Lepionka. 
Ciało najprawdopodobniej zo
stało spalone. W okolicy znaj
dował się również młyn, do któ
rego gospodarze udawali się po 
mąkę. Z opowiadań ojca wiem, 
że tego dnia, w południe, po
jechało tam siedmiu gospoda
rzy. Ukraińcy z końmi i wozem 
już tam na nich czekali. Prze
mocą zaciągnęli wszystkich na 
wóz i zabrali nie wiadomo do
kąd. Słuch o nich zaginął. Rów
nież w dzień Ukraińcy potrafili 
np. wejść do kościoła i podczas 
mszy św. otworzyć ogień do mo
dlących się ludzi. Wieczorem 
natomiast bardzo często wi
dziano łuny okolicznych wsi, 
które były palone przez UPA. – 
opowiada. 

Z rozłupanymi głowami
Najbardziej w pamięci pana 

Mieczysława zapadł widok kil-
kunastu zmasakrowanych i po-
wieszonych przez Ukraińców 
młodych mężczyzn. - Było ich 
chyba jedenastu. Pojechali z Łu

Dwudziestoletni Mieczysław Kuziora

Po prawej stronie stoi pani Helena, mama 
Mieczysława. (Clifton-Passaic, USA, 1916 r.)

Mieczysław Kuziora 
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 Pamiętamy o Wołyniu

Na łamach DN opisywaliśmy 
swego czasu przeżycia ofiar wywó-
zek na Syberię. Obecnie zaś, obcho-
dząc w roku 2013 siedemdziesiątą 
rocznicę Rzezi wołyńskiej, stara-
my się docierać do jej naocznych 
świadków. Wydarzenia te, ze wzglę-
du na szczególny sadyzm opraw-
ców, są nie tylko trudne do opowie-
dzenia, ale budzą również wstrząs u 

odbiorców. Niemniej warto o nich 
przypominać, jak powiedział pan 
Mieczysław Kuziora, bohater ar-
tykułu, ku przestrodze dla żyją-
cych dziś i tych, którzy za jakiś czas 
przyjdą po nas. Żebyśmy wiedzieli, 
że doszło do tak straszliwej zbrod-
ni nie tylko w wymiarze liczebnym, 
ale przede wszystkim w sposobie, w 
jakim została dokonana.

W związku z tym pragnę dziś za-
chęcić świadków historii, którzy 
pamiętają tamte zdarzenia i chcą 
się nimi podzielić, do wypowie-
dzenia się na łamach Dziennika 
Nowogardzkiego. 

Proszę o kontakt pod numer 511 
407 627. Można też kontaktować się 
przez e-mail: slomski.piotr@wp.pl. 

Piotr słomski

kowca na sąsiednie wsie, aby 
wziąć z obór trochę słomy dla 
inwentarza. Kiedy przejeżdża
li przez las nad jeziorem, nagle 
otoczyli ich Ukraińcy z siekiera
mi. Powiązali ich i zaczęli rąbać 
im głowy na pół, tak jakby wbi
jali tasak w arbuza. Półżywych 
i skręconych w agonalnych kon
wulsjach powiesili na drzewach i 
odjechali. Zabici bestialsko męż
czyźni zostali odnalezieni po kil
ku godzinach. Chłopi przywieźli 
na wozach ciała do wsi. Złożono 
ich w zbitych pośpiesznie trum
nach, które następnie ułożo
no przy kostnicy obok kościoła.  
Poszedłem z mamą zobaczyć, 
jak ich chowali. Z każdej trum
ny płynęły strugi krwi, tworząc 
na spadzie terenu szkarłatne je
ziorko. Ksiądz Galik był bardzo 
przejęty ich śmiercią. Przeraże
nie odczuwało się na każdym 
kroku. Do dziś mam przed ocza
mi ten obraz.– wspomina pan 
Mieczysław.

Spaleni żywcem
Do jednego z dramatycz-

nych wydarzeń doszło w miej-
scowości Douha, skąd, jak wie-
my, pochodziła mama pana 
Mieczysława. Prawdopodob-
nie mieszkało w niej sześć pol-
skich rodzin. - Był tam kościół 
i plebania. Ksiądz otrzymał od 
kogoś wiadomość, że banda 
UPA jest już blisko. Postanowił 
więc stawić im opór wraz z gru
pą 41 mieszkańców na plebanii. 
Była ona murowana. Proboszcz 
kazał obić okiennice i drzwi 
wejściowe blachą. Po krótkim 
czasie w budynku zebrali się 
już wszyscy mieszkańcy  dzie
ci, kobiety, młodzi mężczyźni i 
dziewczęta, a także starsi; wraz 
z księdzem 42 osoby. Ukraiń
cy najpierw podpalili wieś, na
stępnie otoczyli plebanię. Roz
poczęli ostrzał, Polacy uzbroje
ni w karabiny zaczęli się bronić. 
Kule świszczały złowrogo nad 
głowami zamkniętych na pleba
ni i wystraszonych śmiertelnie 
kobiet i dzieci. Natomiast mło
dzi mężczyźni ryzykując utratę 
życia, odpierali ataki przez lek
ko uchylone i obite blachą okna. 
Ta wymiana ognia nie trwała 
długo. Kilku pachołków ukra
ińskich z całym impetem pod
biegło do budynku, jak najbli
żej się dało, oblewając ściany i 
uzbrojone blachą drzwi benzy
ną. Budynek w ciągu kilku se
kund stanął w płomieniach, 
temperatura wewnątrz zaczę
ła rosnąć, a dym dusić bronią
cych się jeszcze Polaków. Kiedy 
żar zrobił się nie do zniesienia, 
Polacy instynktownie otworzyli 
drzwi i okna chcąc uciec z pło
nącego budynku, na zewnątrz 

Ukraińcy mieli z nich już bar
dzo łatwy cel. Strzelali jak do 
kaczek. Kto nie zginął od strza
łu, spłonął żywcem. Na praw
dziwy cud zakrawa fakt, że jed
na osoba przeżyła ten atak. To 
był pewien młody mężczyzna; 
wyskoczył z okna i zawiesił się 
na kolanku od rynny; nie da
wał znaku życiu. – Podech! – 
krzyknął do komendanta jeden 
z Ukraińców. Myśląc, że to trup, 
zostawili go w spokoju i odeszli. 
– opowiada z przejęciem pan 
Mieczysław.

Nabite na płot i poprzebija-
ne widłami

Chyba do najbardziej wstrzą-
sających opisów należą wy-
myślne sposoby zadawania 
śmierci przez Ukraińców dzie-
ciom. - Mama opowiadała mi, 
że doszło do takiego wydarze
nia w Dousze. Dzieci bawiły się 
w piasku. Nagle Ukrainiec pod
szedł do nich, chwycił jedno z 
dzieci i nadział na ostrym końcu 
sztachety płotu. Dziecko zaczęło 
krzyczeć w niebo głosy i zanosić 
się z bólu a ten banderowiec stał 
i z diaboliczną satysfakcją się 
przyglądał. Coś strasznego. Pod
biegła do niego jakaś Ukrainka i 
zaczęła zaklinać – Co ty robisz 
temu maluszkowi? Po niedłu
gim czasie dziecko zmarło. Jesz
cze inni Upowcy przebijali dzie
ci widłami. Nabijali je na nie 
jak snopek. Taka sytuacja mia
ła miejsce trzy kilometry od Łu
kowca w Nowosielcach. Ok. 16 
maluchów poszło kąpać się nad 
stawkiem. Miały po pięć, może 
sześć lat. Ukraińcy zaczaili się 
na nie jak wilki. Wyczekali mo
ment, gdy dzieci znalazły się na 
polanie. Powychodzili ze zboża 
i ruszyli na nie. Gdy tylko zna
leźli się przy wyjącej z przeraże
nia grupce, zaczęli kłuć bez opa
miętania. Krew bryzgała im po 
twarzach. Kiedy przywieziono 
do wsi te zakłute na śmierć nie
bożęta, rozległ się lament. Na
wet nie było czasu ich dłużej 

opłakać, trzeba było szybko po
chować. Terror sięgał zenitu. – 
snuje budzącą przerażenie hi-
storię pan Mieczysław. – Wie
rzy mi pan? – pyta. 

Zbiorowy gwałt
Podczas rzezi banderow-

cy nie znali żadnych granic, 
o czym można się przekonać 
choćby z dotychczasowych 
opisów. Realizowali po prostu 
wszystko, co rodziło się w od-
mętach ich mrocznych dusz. - 
We wsi Równe, niedaleko Do
łhy Ukraińcy złapali pewnego 
dnia dziewczynę. Była ładna. 
A ich było z piętnastu. Gwałci
li ją długo i po kolei. Po czym 
półżywej podcięli gardło, żeby 
się wykrwawiła. – opowiada 
pan Mieczysław, tykając coraz 
intensywniej bolesnych zaka-
marków pamięci.

Wrzucanie do studni
Do praktyk uśmiercania na-

leżało również wrzucanie ludzi 
żywcem do studni. Tak działo 
się np. w miejscowości Pod-
hale, oddalonej o ok. 7 km. od 
Łukowca, w którym zamiesz-
kiwała rodzina Kuziorów. – W 
tej wsi była posesja, z której wy
prowadził się pewien Ukrainiec. 
Dołączył do swoich banderow
ców, bo miał obawy przed ak
cjami odwetowymi Polaków. 
Na podwórzu jego domu stała 
studnia; banderowcy zaczajali 
się w tym miejscu i ktokolwiek 
przejeżdżał, to go zaraz łapali i 
wrzucali do jej wnętrza. Zabi
jając w ten sposób co najmniej 
kilkadziesiąt osób. Zapełniali 
studnię do pewnego poziomu, 
a następnie wrzucali na ciała 
kamienie, żeby je zakryć. Prze
ważnie po jakimś czasie ktoś 
odwalał te kamienie dokonując 
makabrycznego odkrycia roz
kładających się ciał. – opowia-
da pan Mieczysław.

Ucinali piersi
Jedna z bardziej wymyślnych 

tortur polegała na złapaniu 
dziewczyny, ucięciu jej pier-
si sierpem i pozostawieniu ży-
wej na miejscu w takim stanie. 
- Było tak we wsi Podhale. Pew
na dziewczyna poszła nazbie
rać jagód do lasu; tam ją złapa
li banderowcy, skrępowali i za
dając niewyobrażalny ból, ucię
li piersi, po czym natychmiast 
uciekli. Chwiejąc się na nogach 
jakoś przyszła do domu. Bied
na, płakała i krzyczała  mamo, 
mamo już po moim życiu! Po 
kilkunastu godzinach umarła. 
– mówi Mieczysław Kuziora. 

Żadnych granic...
...nie znało okrucieństwo 

Ukraińców. Przybijanie ludzi 
do drzwi, wrót lub bram na-
leżało również do repertuaru 
tortur zadawanych Polakom. 
- Przybijali dzieci do drzwi 
czy bramy długimi kowalskimi 
gwoździami. Gdy to robili, to 
zwykle krzyczeli  Polaczku mó
wisz się żywcem wykrwawić! 
Raz w okolicach Dołhy uśmier
cili w ten sposób 18letnie
go chłopaka. Potrafili też prze
ciąć brzuch i wyrwać żywcem 
wnętrzności. – mówi pan Mie-
czysław. W artykule na łamach 
polskatimes.pl wymienia się aż 
362 metody tortur jak np. wy-
rzynanie na czole orła, obrzy-
nanie warg, rozcinanie kobie-
tom ciężarnym brzucha i wy-
ciąganie płodu oraz wrzucanie 
na to miejsce do środka szkła, 

rozcinanie brzucha i wlewanie 
do wnętrza wrzątku. To tylko 
niektóre tortury. Jak widać, sa-
dyzm Ukraińców był niewy-
obrażalny. Banderowcy prze-
ścigali się w wymyślności tor-
tur.

Ultimatum
Wśród Polaków i Ukraińców 

dość często zdarzały się mie-
szane małżeństwa, co w trakcie 
rzezi często powodowało takie 
sytuacje  Ukraińca, który był 
żonaty z Polką, Upowcy, gro

madząc się całą bandą na jego 
podwórzu, stawiali przed wybo
rem  albo zabije żonę i dzieci, 
albo sam zostanie zabity wraz 
z rodziną. Niepojęte, jaki to był 
pisk, jęk i krzyki, kiedy ojciec 
własnej żonie i dzieciom śmierć 
zadawał. A wielu było takich, 
którzy zamordowali. – opowia-
da pan Mieczysław.

Do dziś nie mogę pojąć dla-
czego

W 1945 r. kiedy działania 
wojenne zakończyły się, rodzi-
na Kuziorów opuściła na za-
wsze Wołyń i osiedliła się na 
Pomorzu Zachodnim.  Po woj
nie rodzice otrzymali akt nada
nia ziemi na Pomorzu, z kre
sów trzeba było uchodzić, bo 
tam już Związek Radziecki w 

najlepsze się urządzał. Za ko
muny o zbrodni wołyńskiej po
dobnie jak o Katyniu nikt nic 
nie mówił. Ludzie się bali. Do 
dziś wielu, którzy ocaleli, prze
śladuje pamięć o tamtych wy
darzeniach, ale mówić trzeba 
zawsze, ku przestrodze dla po
tomnych, zwłaszcza przez fakt, 
że na Ukrainie zbrodniarze z 
UPA nadal są czczeni jak boha
terzy, a to nie byli bohaterzy, tyl
ko okrutni mordercy. – kończy 
swą opowieść pan Mieczysław.

Piotr Słomski

Zdjęcie wykonane w Łukowcu – drugi z prawej w dolnym rzędzie to ojciec pana Mieczysława, 
Józef Kuziora.

Po prawej pan Józef Kuziora, z lewej zaś 
jego kolega Jan Cacaj, który również po-
wrócił w okresie międzywojennym na Kresy 
wschodnie. W czasie II Wojny Światowej zo-
stał deportowany na Syberię, gdzie zginął.
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Pismo z UM  wpłynęło e-ma-
ilem  do redakcji  w poniedzia-
łek  05.08 o godzinie 14-tej, czy-
li już po zamknięciu  zasobu tre-
ściowego numeru wtorkowego. 
Już następnego dnia ukazało się 
na stronie UM z  komentarzem, 
że DN, jak  ponoć zwykle się to 
dzieje  w przypadku stanowisk 
UM, nie opublikował jego tre-
ści. Zgodnie z prawem praso-
wym, na które  urzędnik podpi-
sujący pismo, też  się powołuje,  
publikacja  sprostowania powin-
na nastąpić w najbliższym moż-
liwym technicznie terminie, czyli 
w naszym przypadku w obecnym 
piątkowym numerze. Ponadto, 
również zgodnie z prawem pra-
sowym, red. naczelny  odmówi 
opublikowania sprostowania lub 
odpowiedzi, jeżeli:

- nie odpowiadają wymaga-
niom określonym w art. 31 pr. 
pr., tzn. nie spełniają cech spro-
stowania lub odpowiedzi, w 
szczególności w kontekście rze-
czowości i odnoszenia się do fak-
tów lub stwierdzeń naruszają-
cych dobre imię,

- zawierają treść karalną lub 
naruszają dobra osób trzecich, 
w tym również stwierdzenia na-
ruszające dobra osobiste auto-
ra materiału prasowego,

- ich treść lub forma nie jest 
zgodna z zasadami współżycia 
społecznego,

Pismo UM podpisane przez 
pana Soborskiego zawiera 
wszystkie powyższe elemen-
ty kwalifikujące  go do odmowy 
publikacji, niemniej jednak po-
stanowiliśmy je zamieścić,  w in-
nym  przewidzianym przez PP 
trybie czyli  trybie polemiki, po-
nieważ jest ono poza wszystkim, 
doskonałym przykładem na to, 
jak nie powinien się zachowywać 
i pisać urzędnik będący na służ-
bie publicznej i opłacany z dani-
ny podatników. Ale o tym więcej 
na samym końcu w komentarzu.

Nowogard, 5 sierpnia 2013 r. 
W nawiązaniu do artykułu 

pt. „Nowogard poza rozszerze
niem”, zamieszczonego w Dzien-
niku Nowogardzkim nr 59 (2-
5.08.2013 r.) proszę o publikację 
w trybie przewidzianym przez 
ustawę - Prawo prasowe, art. 31 
pkt 1 poniższego sprostowania.

 Artykuł  „Nowogard poza roz

szerzeniem” autorstwa osoby pod
pisanej jako ms, odnosi się do kon
cepcji utworzenia na terenie Gmi
ny Nowogard podstrefy Kostrzyń
skoSłubickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej (dalej KS SSE) o 
łącznej powierzchni 20,19 ha.

Główną tezą artykułu jest przy
toczenie „komunikatów” i „twar
dych faktów”, świadczących o 
tym, jakoby szanse Gminy Nowo
gard na utworzenie podstrefy KS 
SSE spełzły na niczym. 

Autor artykułu za podstawowy 
argument za przedstawioną tezą 
uważa komunikat Ministra Go
spodarki Janusza Piechocińskiego 
z 23 lipca 2013 r., pochodzący z...
prywatnego bloga Pana Piecho
cińskiego. 

Dodatkowo, przytoczono wypo
wiedzi byłego burmistrza Nowo
gardu Kazimierza Ziemby oraz 
radnego opozycji Tomasza Sza
frana, z których wynika, że obec
ne władze Nowogardu wprowa
dzają społeczność lokalną w błąd 
i są odpowiedzialne za to, że cyt.
(...) ”burmistrz swoim zwyczajem 
własną nieudolnością obciąża in
nych” (...).

Ponadto,  artykuł nie zawie
ra żadnej wypowiedzi czy też 
komentarza burmistrza Rober
ta Czapli, pracowników Urzędu 
Miejskiego w Nowogardzie, ani 
przedstawicieli KostrzyńskoSłu
bickiej Specjalnej Strefy Ekono
micznej. 

Niestety, jak zostanie poniżej 
wykazane, jedynymi prawdziwy
mi informacjami zawartymi w 
artykule, są...data jego sporządze
nia i podpis autora.  

Na początek trochę historii. 
 Zgodnie z Uchwałą Nr 

XLII/352/10 Rady Miejskiej w 
Nowogardzie z dnia 18 sierpnia 
2010, Rada Miejska w Nowogar
dzie wyraziła zgodę na utworze
nie podstrefy, zaś przedmiotowe 
działki  nr 411/27, 411/29 ob
ręb Miętno oraz 40/5, 40/6 obręb 
Wojcieszyn, należące do Agencji 
Nieruchomości Rolnych Oddział 
Terenowy w Szczecinie, miały zo
stać przekazane Gminie Nowo
gard za „symboliczną złotówkę”.

W dniu 10 grudnia 2010 r. ów
czesny burmistrz Nowogardu Ka
zimierz Ziemba wystosował pi
smo w sprawie przejęcia przed
miotowych nieruchomości do 
ANR w Szczecinie.

Niestety, ANR odmówiła prze
kazania działek, proponując w 
zamian sprzedaż ich Gminie No
wogard, „po cenach rynkowych”. 
Szacunkowy koszt tych działek 
wynosi ok. 20 milionów złotych. 
Oczywiście, nie trzeba dodawać, 
że na takie posunięcie Gminy No
wogard zwyczajnie nie stać. 

Co ciekawe, gdyby kilka lat 
temu ówczesne władze Nowogar
du nie podjęły decyzji o zmianie 
w Planie Zagospodarowania Prze
strzennego (zamiana działek rol
nych na biznesowe), a przejęły 
od ANR nieodpłatnie omawiane 
grunty (wówczas rolne), to obec
nie Gmina Nowogard miałaby te 
nieruchomości  na własność. Moż
na więc powiedzieć, że „koło nosa” 
przeszły grunty Gmine o wartości 
ok. 20 milionów złotych...

Już w trakcie trwania nowej ka
dencji, burmistrz Robert Czapla, 
w piśmie

nr GNGR.71145/2/2011 z dnia 
12 stycznia 2011 r. ponownie 
wystąpił do ANR o przekazanie 
przedmiotowych działek za „sym
boliczną złotówkę”. Doszło rów
nież do oficjalnego spotkania w 
tej sprawie w siedzibie Agencji w 
Szczecinie. 

Stanowisko ANR pozostało jed
nak nieugięte. Co więcej, poin
formowano nas, że przedmioto
we działki są nadal przedmiotem 
dzierżawy prywatnych dzierżaw
ców, zaś ich wypowiedzenie skut
kować może dopiero po 30 wrze
śnia każdego roku, z zachowa
niem odpowiedniego okresu wy
powiedzenia.

W artykule „DN” były bur
mistrz Kazimierz Ziemba tak 
przedstawia sytuację: (…) Jesz
cze przed zakończeniem kaden
cji został złożony komplet doku
mentów wymaganych w procedu
rze rozszerzenia (...). I dalej  (…) 
Poprzednia procedura była już 
bowiem w zaawansowanej fazie 
(...).

Nie jest to zgodne z prawdą, 
gdyż jak wynika z informacji KS 
SSE, podstawowymi dokumen
tami wymaganymi przez Zarząd 
Strefy już na etapie składania 
wniosku są m.in.:

Opinia Zarządu Województwa 
Zachodniopomorskiego w sprawie 
objęcia wydzielonego terenu sta
tutem KS SSE.

Zgoda właściciela nieruchomo

ści na objęcie nieruchomości sta
tusem SSE (jeżeli inny właściciel 
niż KS SSE).

Dodatkowo, działki planowane 
do włączenia do podstrefy powin
ny być „czyste”, to znaczy, ich stan 
prawny powinien być uregulowa
ny z ewentualnymi dzierżawcami. 

Takich dokumentów burmistrz 
Kazimierz Ziemba na tym etapie 
nie posiadał, więc skąd to stwier
dzenie o „komplecie dokumen
tów”?

Dalej Pan Kazimierz Ziemba 
zarzuca nowej władzy „brak kon
sekwencji w działaniu”. „Twarde 
fakty”, z taką lubością przytacza
ne przez redaktora ms, świadczą o 
czymś zgoła innym. 

Gdy tylko okazało się, że ANR 
nie przekaże Gminie działek za 
symboliczną opłatę, szukano no
wych dróg wyjścia z impasu. Po 
wielu konsultacjach prawnych 
oraz „gorących telefonach” i spo
tkaniach z pracownikami ANR 
i KS SSE, wypracowano w paź
dzierniku 2011 r. nowy plan tzw. 
„trzeciej drogi” – uzyskania zgo
dy właściciela nieruchomości na 
„włączenie” (nie sprzedaż czy też 
przekazanie) nieruchomości do 
Strefy.

Od tego momentu sprawy na
brały tempa. 

2  listopada 2011 r.  Agencja 
Nieruchomości Rolnych w Szcze
cinie wyraziła zgodę na objęcie 
przedmiotowych nieruchomości 
statusem podstrefy, tego samego 
dnia, na wniosek burmistrza Ro
berta Czapli,  Zarząd Wojewódz
twa Zachodniopomorskiego w 
drodze uchwały nr 1769/11 pozy
tywnie zaopiniował wniosek Gmi
ny Nowogard o stworzenie na jej 
terenie podstrefy KS SSE. 

Po skompletowaniu wszystkich 
niezbędnych dokumentów, do
piero w grudniu 2011 r. stosowny 
wniosek został złożony w siedzibie 
KostrzyńskoSłubickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej, zaś następ
nie włączony do projektu Rozpo
rządzenia Rady Ministrów zmie
niającego rozporządzenie KRM
1102313 w sprawie KS SSE. 

Od tamtej pory dokumentacja 
poddawana była analizom praw
nym i ekonomicznotechnicznym, 
konsultacjom oraz uzgodnieniom 
międzyresortowym. W między
czasie Gmina Nowogard uzyska
ła, po twardych negocjacjach, zgo
dy dzierżawców nieruchomości 
planowanych do włączenia oraz 
prowadziła rozmowy z poten
cjalnymi inwestorami – w chwili 
obecnej są to dwie firmy – jedna 
z kapitałem holenderskim, druga 
z niemieckim. 

Z informacji udzielanych na 
bieżąco przez Zarząd KS SSE 
wynikało, że wniosek ostatecznie 
miał zostać rozpatrzony do koń
ca 2012 roku. Pod koniec 2012 r. 
nastąpiła zmiana na stanowisku 

Ministra Gospodarki i termin ten 
uległ wydłużeniu o dwa miesiące. 

Niestety,  zmiana Rozporządze
nia w sprawie utworzenie podstre
fy utknęła w miejscu ze względu 
na znany od dłuższego czasu i na
głaśniany przez media sprzeciw 
Ministra Finansów Jacka Rostow
skiego co do zasadności istnie
nia stref ekonomicznych w Polsce 
i wydłużenia ich funkcjonowa
nia do 2026 r. Szkoda, że redakcji 
„DN” fakt ten nie był znany.

W połowie czerwca 2013 r. na
główki gazet i serwisów interneto
wych obiegła informacja pocho
dząca  od Ministra Piechocińskie
go  „Dogadałem się z Rostow
skim!”.

W dniu 23 lipca 2013 r. Rada 
Ministrów wydłużyła okres funk
cjonowania 14 stref do końca 
2026 roku. 

No i mamy feralny artykuł w 
„Dzienniku Nowogardzkim” z 2 
sierpnia 2013 r. opatrzony  cha
rakterystyczną tabelką w forma
cie excell, gdzie wśród wymienia
nych lokalizacji planowanych do 
włączenia do strefy...nie ma No
wogardu!

Można by w tym miejscu długo 
rozwodzić się nad pojęciami tak 
abstrakcyjnymi dla redakcji „DN” 
jak „rzetelność dziennikarska”, 
„czytanie ze zrozumieniem”, „te
lefon do Urzędu Miejskiego” itp. 

Ale  będzie krótko i jak to redak
tor lubi  „twardo”.

Rzeczona tabelka pochodzi z 
prywatnego blogu Pana Janusza 
Piechocińskiego i dotyczy, ow
szem, rozszerzenia stref ekono
micznych o nowe tereny, tylko, jak 
zresztą wynika z tekstu, w oparciu 
o wnioski złożone do Minister
stwie Gospodarki  w „ostatnich 
miesiącach”.

Dla przypomnienia – wniosek 
Gminy Nowogard złożony został 
w połowie 2012 r. 

Co więcej, nie rzuciło się Redak
cji w oczy, że tabela ma tylko 10 
pozycji, a nie 14? 

„Wniosek Gminy Nowogard nie 
jest przedmiotem zestawienia za
mieszczonego w komunikacie” – 
mówi Grażyna Mazur  Dyrek
tor Biura Zarządu/Prokurent Ko
strzyńskoSłubickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej.  „Informa
cja zawarta w tabelce przedsta
wionej w komunikacie odnosi się 
do potencjalnych nowych lokali
zacji podstref w Polsce, w oparciu 
o nowe wnioski, które wpłynęły do 
Ministerstwa Gospodarki w ostat
nich miesiącach i nie były jeszcze 
rozpatrywane. Tymczasem, wnio
sek Gminy Nowogard, obok kil
ku innych lokalizacji, jest już od 
dawna poddawany „obróbce” i 
znajduje się na finiszu – po ostat
nich ustaleniach i otwarciu furt
ki dla stref przez Rząd RP – jest 
ujęty w projekcie rozporządzenia 
Rady Ministrów zmieniające

O strefie raz jeszcze

Jaki Pan taki kram
W piątkowym numerze DN ukazał się nasz redakcyjny tekst dotyczący komu-
nikatu Ministra Gospodarki w sprawie planowanego w tym roku  rozszerzenia 
stref  ekonomicznych oraz przedłużenia funkcjonowania stref w Polsce do 2026 
roku. W poniedziałek otrzymaliśmy w tej sprawie  e-mailem pismo z UM  w No-
wogardzie, którego treści i stylu nie można pozostawić bez komentarza.
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REKLAMA

Andżelice  
i Grzegorzowi  
Maciejewskim

gorące gratulacje 
z powodu osiągnięcia 

tak ważnego etapu

1 rocznicy ślubu
Niech Wasze małżeństwo 

będzie zawsze  
takie jak dotychczas

życzenia składają rodzina  
z babcią i małą Zosią

ŻYCZENIA

go rozporządzenie w sprawie 
kostrzyńsko słubickiej specjal

nej strefy ekonomicznej, zatwier
dzonym 25 lipca br. przez Stały 
Komitet Rady Ministrów (o czym 
jest mowa w punkcie 3 komunika
tu) i został skierowany pod obrady 
Rady Ministrów. Przyjęcia rozpo
rządzenia przez Rząd spodziewa
my się jeszcze w sierpniu 2013 r. 

No cóż, parafrazując autora  
twarde fakty i nie propagando
we zagrywki najlepiej weryfikują 
działania. 

Burmistrz Kazimierz Ziemba 
miał kilkanaście lat na utworze
nie w Nowogardzie strefy ekono
micznej (funkcjonują w Polsce od 
1995 r.). A jak pokazują przyto
czone wyżej fakty, dopiero za cza
sów obecnej kadencji doprowa
dzono sprawę do końca, niezależ
nie od tego, jaka będzie ostateczna 
decyzja Rady Ministrów. 

Urząd Miejski w Nowogardzie 
zawsze służy niezbędną informa
cją, nie tylko w tej kwestii, ale jak 
to niestety widać, nie spotyka się 
to ze zrozumieniem  brak w ar
tykule wypowiedzi kogokolwiek 
ze strony UM jest tego jaskrawym 
przykładem.
Z poważaniem  Jarosław Soborski

Z-ca Kierownika Wydziału 
Rozwoju Lokalnego, Funduszy,
Kultury i Sportu Urząd Miejski 

w Nowogardzie 

Nasz komentarz 
Mieszkający w Dobrej pan 

Soborski jest urzędnikiem w 
Nowogardzie od wiosny 2011 
roku i został zatrudniony 
przez obecnego burmistrza. 
Ale to nie ewidentny brak 
znajomości nowogardzkiej 
rzeczywistości jest wydaje się 
głównym problemem  pana  
zastępcy kierownika wydzia-
łu. Jest nim zarówno rażąca 
niekompetencja wyrażająca 
się choćby w posługiwaniu się 
fałszem i nierozumieniu swo-
jej roli urzędnika publiczne-
go, ale także  braki etyczne 
objawiające się nonszalancją, 
niedopuszczalną również w 
stosunku do osób prezentują-
cych inne stanowiska czy oce-
ny zdarzeń.  Panu Soborskie-
mu  pomyliło się więc wiele, 
zbyt wiele, ale o tym po kolei .

1. Oto dokument którego 
jako jednego z dwóch ponoć 
nie posiadał  poprzedni bur-
mistrz  w dokumentacji  wnio-
sku dotyczącego rozszerzenia 
strefy.

Uchwała Nr 2035 /10
Zarządu Województwa Za

chodniopomorskiego z dnia 12 
listopada 2010 r. w sprawie 
wydania opinii na temat ob
jęcia statusem specjalnej stre
fy ekonomicznej i włączenia w 
obszar KostrzyńskoSłubickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
wyszczególnionych nierucho
mości na terenie Gminy Nowo
gard.

Zarząd Województwa uchwa
la, co następuje:

§ l  l. Zarząd Województwa 
Zachodniopomorskiego pozy
tywnie opiniuje wniosek w spra
wie objęcia statusem specjalnej 
strefy ekonomicznej i włącze
nia w obszar KostrzyńskoSłu
bickiej

Specjalnej Strefy Ekonomicz
nej wyszczególnionych nieru
chomości na terenie Gminy No
wogard o łącznej powierzchni 
20,16 ha.

2. Szczegółowy wykaz nieru
chomości stanowi załącznik   do 
Uchwały. 

§2  Wykonanie uchwały po
wierza się Członkowi Zarządu 
Województwa Zachodniopo
morskiego Wojciechowi Droż
dżowi oraz Dyrektorowi Cen
trum Obsługi Inwestorów i Eks
porterów Pawłowi Bartoszew
skiemu.

§3  Uchwała wchodzi w życie 
z dniem podjęcia.

2 Również uzgodniony był 
drugi rzekomo brakujący ele-
ment, czyli wstępna zgoda  
właściciela gruntu – Agencji 
Nieruchomości Rolnej doty-
cząca przeznaczenia pod  wy-
korzystanie terenu w celu roz-
szerzenia strefy  Agencja zgod-
nie z obowiązującym prawem 
nie może przekazać gminie te-
renów za symboliczną złotów-
kę, jak chciał burmistrz Cza-
pla, dlatego być może mu od-
powiedziano, aby sobie go ku-
pił pod działalność  komer-
cyjną, ponieważ ta nie jest za-
daniem własnym gmin. Fak-
tyczne udostępnianie  przez 
Agencję ewentualnych tere-
nów na potrzeby stref  odby-
wa się więc w różnych proce-
durach. W obecnym wniosku 
złożonym ponownie dopiero w 
2012 roku, również gmina nie 
posiada własności terenu, ale 
uzgodnienie z właścicielem.

3. Zwroty retoryczne „twar-
de negocjacje celem uzyska-
nia zgody dzierżawców”. Gorą-
ce telefony”, „trzecia droga” itp  
są raczej wyrazem emocjonal-
nego podniecenia dyktowane-
go służalczością, aniżeli  rze-

telnym opisem rzeczywistości 
wymaganym od profesjonal-
nego urzędnika. Mają one jak  
inne „dynamiczne określenia” 
typu „koło nosa” ukryć  za-
niechania obecnego włodarza 
w zakresie kontynuowania po 
objęciu funkcji sprawy strefy 
kostrzyńsko-słubickiej i stra-
tę czasu  poniesioną na nie-
skuteczne kombinacje ze stre-
fą mielecką. Redakcja jest w 
posiadaniu kopii dokumenta-
cji w sprawie strefy mieleckiej 
przekazanej wiosną 2011 roku 
przez burmistrza Czaplę za po-
średnictwem ówczesnego do-
radcy Ministra Gospodarki.

4. Każdy inteligentny Czytel-
nik DN (czyli prawie 100 pro-
cent), który uważnie przeczy-
tał nasz artykuł wie o czym on 
był. A był o komunikacie mi-
nistra Piechocińskiego,  o bra-
ku w nim  zapisów dotyczą-
cych Nowogardu, odpowiadał 
choćby częściowo na pytanie, 
dlaczego strefy jeszcze nie ma i 
jak burmistrz tłumaczy niepo-
wodzenia (winien  Rostowski i 
jak się okazuje burmistrz-po-
przednik). Niestety tak czytać 
nie potrafi pan Soborski i ma 
na dodatek problemy z mate-
matyką,  ponieważ widzi ja-
kiś tajemniczy związek mię-
dzy liczbą 10 (ilość stref prze-
widzianych do rozszerzenia w 
tym roku), a liczbą 14 (ilość 
stref w Polsce w ogóle)

5. Jedynym wartym  uwagi 
fragmentem stanowiska UM 
jest wypowiedź pani Graży-
ny Mazur ze strefy K-S .  Ale 
jeśli jej informacje są rzetelne 
i rzeczywiście stwarzają jakąś 
nadzieję, to dlaczego  urzęd-
nicy i burmistrz informują o 
tym w bardzo ważnej przecież 
społecznie sprawie dopiero po 
ukazaniu się tekstu w  „ niedo-
brym” DN. Dlaczego nie wie-

dzą o tym radni, karmieni in-
formacjami o rzekomym, ską-
dinąd, jak pisaliśmy zrozumia-
łym sprzeciwie  ministra Ro-
stowskiego? Odpowiedź nasu-
wa się jedna – panowie lekce-
ważą sobie wybranych w wy-
borach przedstawicieli społe-
czeństwa i urząd traktują jak 
własny folwark, a społeczeń-
stwo jako podwładnych.

Pomijam pozostałe elemen-
ty pisma pana Soborskiego 
jako nieistotne w sprawie, bądź 
sformułowane tak, że komen-
tarza niewarte. Kultury odpo-
wiedzi  urzędniczej i trakto-
wania  obywateli  mógłby się 
pan zastępca kierownika uczyć 
chociażby na przykładzie od-
powiedzi ZBK  (poprzedni nu-
mer DN) sformułowanej przez 
pana Andrzeja Gargulińskie-
go.  

Dziękuję tym Czytelnikom, 
którzy to wszystko przeczytali, 
za cierpliwość i samozaparcie. 
Ale tak to jest, gdy trzeba pro-
stować  poruszającego się „w 
piśmie”  niczym koń pod górę. 
Nie da się tego zrobić jednym 
zdaniem.  

ms - marek słomski 
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W sobotę Pomorzanin inauguruje sezon 2013/2014

Na początek Victoria Przecław
Już w najbliższą sobotę (10 sierpnia) Pomorzanin Nowogard wyjazdowym meczem w Przecławiu, zainauguruje sezon 2013/2014 w wo-
jewódzkiej okręgówce. W związku ze startem ligi publikujemy pełną listę piłkarzy zgłoszonych do gry w pierwszym zespole oraz popro-
siliśmy o podsumowanie okresu przygotowawczego przez trenera Tomasza Surmę.

Pomorzanin swoją walkę w 
okręgówce rozpocznie w Prze-
cławiu z tamtejszą Victorią. W 
ubiegłym sezonie nowogardz-
cy piłkarze wygrali na tym 
trudnym terenie 1:2, po dwóch 
golach Joshuy Pepple. Jak bę-
dzie w tym sezonie dowiemy 
się w najbliższą sobotę. W zbli-
żających się rozgrywkach do 
grupy dołączyło, aż 5 nowych 
zespołów i trzeba sobie powie-
dzieć szczerze, że zarówno be-
niaminkowie jak i jeden spad-
kowicz - wcale nie muszą być 
chłopcami do bicia. Beniamin-
kami w tym sezonie będą ze-
społy Floty II Świnoujście, Ga-
vii Choszczno, Osadnika My-

ślibórz i Pomorzanina Przy-
biernów. Jedynym spadkowi-
czem w tej grupie będzie ze-
spół Pogoni Barlinek, jednak 
piłkarze z Barlinka na wskutek 
degradacji spadli o dwie kla-
sy rozgrywkowe, gdyż w po-
przednim sezonie rywalizowa-
li w III lidze Bałtyckiej! Trud-
no jednoznacznie stwierdzić, 
na wskutek czego Pogoń zosta-
ła zdegradowana o dwie klasy 
rozgrywkowe, pierwsze kolejki 
jednak zweryfikują, czy należy 
się obawiać tej drużyny. Jedno 
jest pewne, piłkarze rozegra-
ją dwa mecze więcej niż w po-
przednim sezonie, ponieważ 
tym razem w tabeli widnieje 
17, a nie jak przed rokiem 16 
zespołów. W pierwszej kolejce 
pauzować będą piłkarze Pia-
sta Chociwel. Okres przygoto-
wawczy Pomorzanina jeszcze 
nie dobiegł końca, w czwartek 
piłkarzy czeka ostatni sparing 
z Iną Goleniów. Do momentu 
zamknięcia tego wydania DN 
nie udało nam się ustalić, ja-
kim wynikiem zakończył się 
ten mecz. W środę (7 sierpnia) 
trener Tomasz Surma ponow-
nie skorzystał z usług piłka-
rzy dwóch zespołów. Rywalem 
byli zawodnicy Sparty Gryfi-
ce. Mecz zakończył się zwy-

cięstwem Pomorzanina 3:2, 
bramki dla miejscowych strze-
lali: Kamil Lewandowski (2 
gole) i Krzysztof Kieruzel. Po-
prosiliśmy trenera Pomorzani-
na o krótki komentarz, doty-
czący przygotowań do nadcho-
dzącego sezonu. Jestem zado
wolony z okresu przygotowaw
czego. Próbowaliśmy przeróż
nych opcji, grę jednym napast
nikiem oraz dwoma. Pochwa
lam również pomysł wspólnych 
treningów pierwszego i dru
giego zespołu, duża frekwen
cja pozwoliła nam skuteczniej 
przepracować ten okres. - ko-
mentuje Tomasz Surma. Tre-
ner nie kryje też zadowolenia z 
pozyskania nowych zawodni-
ków, jednak nie chciał odkry-
wać wszystkich kart i nie przy-
znał jednoznacznie, czy wybie-
gną w pierwszym składzie na 
Victorie Przecław. Jeśli chodzi 
o nowych piłkarzy którzy dołą
czyli do zespołu, na pewno będą 
nam potrzebni. Czy cała trójka 
wybiegnie w pierwszym skła
dzie? Nie wiem... Mamy jesz
cze jeden mecz kontrolny dziś 
(rozmowa była przeprowadzo-
na w czwartek, dop. DN) z Iną 
w Goleniowie, to spotkanie z 
pewnością pomoże mi zestawić 
wyjściową jedenastkę na pierw

szy ligowy mecz. - podsumował 
trener pierwszego zespołu Po-
morzanina T. Surma. 

Jeśli chodzi o drugi zespół 
Pomorzanina, wciąż nie znany 
jest teoretyczny sparing partner 
na weekend. W tym roku nie 
tylko nowogardzki klub bory-
kał się z doborem rywali, przez 

co kilka gier kontrolnych deli-
katnie mówiąc nie udało się ro-
zegrać. Wiadomo od tygodnia, 
że w niedzielę o godzinie 16:00 
swój sparingowy mecz rozegra 
kobieca drużyna Pomorzanina, 
rywalkami będą zawodniczki 
Vielgovii Szczecin. 
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1 kolejka:
Pomorzanin Przybiernów – Klon Krzęcin (10.08; -- || --)
Iskierka Szcz.-Śmierdnica – Ina Ińsko ` (10.08; 15:00)
Gavia Choszczno – Unia Dolice  (10.08; 16:00)
Pogoń Barlinek – Odra Chojna  (10.08; 17:00)
Zorza Dobrzany – Polonia Płoty  (10.08; 17:00)
Victoria Przecław – Pomorzanin Nowogard (10.08; 18:00)
Osadnik Myślibórz – Morzycko Moryń (10.08; 18:00)
Flota II Świnoujście – Stal Lipiany  (11.08; 18:00)

Pozostaje wierzyć, że w tym sezonie trener 
Tomasz Surma nie będzie miał zbyt wielu 
powodów do niezadowolenia Koniec przerwy, pora wrócić na boisko i walczyć o IV ligę dla Nowogardu

XII Ogólnopolski Festiwal Kapel Podwórkowych – Łobez

„Kryzys” na wielkiej scenie
Nowogardzka kapela „Kryzys”, 3 sierpnia br. brała udział w XII Ogólnopolskim Festi-
walu Kapel Podwórkowych, który nieprzerwanie odbywa się w Łobzie. Niestety repre-
zentanci Nowogardu nie „zgarnęli” głównych nagród, ale mieli niepowtarzalną okazję 
wzięcia udziału w tym wydarzeniu, z najlepszymi tego typu kapelami w Polsce. 

Dla kapeli „Kryzys” był to już 9 
start na łobeskim festiwalu, zatem o 
nowogardzkich muzykach można po-
wiedzieć, że są stałymi bywalcami tej 
imprezy. Kapela „Kryzys” wystąpiła w 
następującym składzie: Marek Bart-
kowiak (wokal i gitara bassowa), Ta-
deusz Łukaszewicz (wokal i instru-
menty pomocnicze), Bogdan Nowic-
ki (perkusja), Zdzisław Zając (sakso-
fon tenorowy), Mirosław Martyno-
wicz (akordeon).

Nie było łatwo w tym roku prze-
bić się na podium, startowały na-
prawdę dobre zespoły z całej Pol-
ski. Pierwsze miejsce przypadło 
kapeli biesiadnej „Grupa Romana 
z Częstochowy”, zespół otrzymał 

główną nagrodę burmistrza Łobza 
– 2000 zł. Drugie miejsce i nagro-
da ufundowana przez Pawła Kacz-
marskiego w kwocie 1500 zł, trafiła 
do gostyńskiej kapeli podwórkowej 
„EKA”. Nagrodę w wysokości 1000 
zł za 3 miejsce, ufundował Starosta 
łobeski, a zdobyli ją muzycy z kapeli 
„Z kopyta” z Kazimierza Biskupie-
go. Nagrody pieniężne były również 
przewidziane za 4 i 5 miejsce. 500 
zł i czwarta lokata przypadła grupie 
„Junki z Buku” z miejscowości Buk. 
300 zł za piąte miejsce było nagrodą 
dla kapeli „Piaskowanie” z Piasków. 
Oprócz tych zespołów i nowogardz-
kiej kapeli „Kryzys” wystąpili jesz-
cze: „Kombinatorzy” z Budzenia 

i „Wyrzynarka” z Nowego Miasta 
nad Wartą. Dodajmy, że jeszcze de-
cyzją jury nagrodę specjalną festi-
walu przyznano zwycięzcom kape-
li „Grupa Romana z Częstochowy”. 
O godzinie 20 publiczność miała 
nie lada gratkę, gdyż wystąpił przed 
nimi bard Alosza Awdiejew z ze-
społem. Koncertu tego artysty nie 
zakłóciły opady deszczu.

Dla reprezentantów Nowogar-
du to był 4 festiwal w tym roku. W 
wyjeździe do Łobza pomógł nieco 
burmistrz Nowogardu, wspierając 
„Kryzys” finansowo. To jednak dla 
kapeli nie koniec pracy w tym roku, 
już 17 sierpnia wystąpią podczas 
„Festynu na Koplu”, który organizu-

ją od początku istnienia tej imprezy. 
Prosto z festynu kapela wybiera się 
do Stuchowa, aby wystąpić w dniu 
18 sierpnia na obchodach 700 Lecia 
tej miejscowości. „Kryzys” choć jest 
nowogardzką kapelą, swoją bazę 
ma w Wojcieszynie, gdzie muzycy 
się spotykają, przeprowadzają pró-
by, korzystają również przy okazji 
wyjazdów z transportu użyczone-
go przez kolegę Zdzisława. Twórcy 
kapeli trochę ubolewają nad tym, 

że dawno nie wystąpili na więk-
szej imprezie organizowanej na te-
renie Nowogardu. W końcu każdy 
ich start, każdy wyjazd jest kolej-
ną reklamą dla naszego miasta. Być 
może po ostatnich festiwalach, ka-
pela „Kryzys” znów powróci na no-
wogardzkie sceny, aby grać muzykę 
wywodzącą się ze starych ulic War-
szawy, Krakowa czy Łodzi.

KR

Od lewej - Tadeusz Łukaszewicz, Alosza Awdiejew, pan Janusz konferansjer prowadzący festiwal
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

WARSZTAT SAMOCHODOWY

SZYBY SAMOCHODOWE

PLANDEKINA WYMIAR NA WYMIAR

Profesjonalna naprawa od A do Z

OSOBOWE, CIĘŻAROWE I MASZYNY

Geometria kół, naprawa zawieszenia,komputerowa diagnostyka pojazdu
naprawy blacharskie i lakierniczePrzegląd i naprawa klimatyzacji,

Ul. Nadtorowa 12
tel 91 39 20 131
kom 601860716

Ul. Kilińskiego 26
tel 91 39 25 627
kom 601897368

Sprzedaż, wymiana, naprawa. Wykonujemy usługi na zlecenie ubezpieczalni

Używane i nowe części do wszystkich marek samochodów

Plandeki do samochodów ciężarowych (łódki, firanki),przykrywające
stelaże, przegrody do hal, przyczepy ciągnikowe i samochodowe

UDZIELAMY GWARANCJI
NA WYKONANE USŁUGI

KUPIĘ 
GOSPODARSTWO 
lub GRUNT ROLNY 
TEL. 664 944 635

Instytucja  Szkoleniowa  - Agencja Zatrudnienia

Proponujemy wspó³pracê z Absolwentkami szkoleñ zawodowych
zrealizowanych w ramach projektu:

wykonawca projektu   
„Nowe perspektywy 50+”
Program Operacyjny Kapita³ Ludzki

e-pro work&education
70-965 Szczecin
pl. Jana Kiliñskiego 3 pok. 116/117
tel./fax 91 4501 201 w.350, 603 316 622
mail: biuro@e-pro.szczecin.pl

Centrum Animacji Zawodowej w Nowogardzie
ul. Zielona 11

72-200 Nowogard 
tel. 603 676 133

Zostañ Laureatk¹  i Laureatem Akcji Pracodawca Równych Szans

zaprasza do wspó³pracy Pracodawców 
powiatu goleniowskiego i oœciennych

* z modu³em pierwszej pomocy przedmedycznej

- pracownik obs³ugi hotelu i ma³ej gastronomii  
   z  uprawnieniami czeladniczymi w zawodzie
- kucharz ma³ej gastronomii*
- sprzedawca w handlu detalicznym 
   i hurtowym z obs³ug¹ kas fiskalnych* 
- pracownik produkcji i obs³ugi magazynu*  

                       Je¿eli  szukacie 
                                nowych pracowników 
                    nasz poœrednik pracy 
                                                 skontaktuje siê z Pañstwem, 
                                 przedstawi szczegó³owy program szkoleñ, 
                                                 umiejêtnoœci 
                         oraz uprawnieñ jakie zdoby³y 
                                                                        uczestniczki projektu.

Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie 
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

Całotygodniowa 
wyprzedaż 

odzieży używanej

Sklep FIGARO
ul. Boh. Warszawy 2

(przy torach)

Pon. - 5 zł szt.
Wt., Śr. - 3 zł szt.
Czw., Pt., Sob. 1 zł szt.

Zapraszamy
Nowy towar co poniedziałek

Szkółka w Karsku
poleca: 

TUJE SZMARAGD 
od 0,5 do 4 m wysokości

P R O M O C J A
JAŁOWIEC SKYROKET

(na żywopłot)
1,5 m wysokości - 9 zł szt.

RÓŻE PIENNE
w promocji 20 zł szt. 

BRZOSKWINIE z owocami

tel. 606 106 142
i inne drzewka owocowe

Wynajmę 
mieszkanie
2 pokoje z kuchnią

ul. Bankowa 2a
tel. 601 328 360

Z ostatniej chwili:

Komisarek walczy z rywalami i kontuzją
W Łodzi na torze kolarskim od 6 sierpnia trwa Ogólnopolska Olimpiada Mło-
dzieży.     Nowogard reprezentuje Remigiusz Komisarek w kategorii Junior Młod-
szy. Zawodnik „Chrabąszczy” na olimpiadę pojechał nie w pełni zdrowia, przez 
co walczy nie tylko z rywalami, ale także uciążliwym bólem.

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży rozpo-
częła się we wtorek (6 sierpnia) i potrwa do 
piątku (9 sierpnia). Remigiusz Komisarek ma 
już za sobą finałową rozgrywkę w konkurencji 
sprint. Nowogardzianin został sklasyfikowany z 
12 czasem, w eliminacji do finału nie udało mu 
się przebić do strefy medalowej i pozostało mu 
rywalizowanie o miejsca 5-8. Ostatniego dnia 
zawodów tj. w piątek Remigiusz będzie miał 
jeszcze jedną okazję do walki o medal. Wówczas 
podopieczny Ryszarda Posackiego wystartuje w 
eliminacjach do finałowego biegu w konkuren-
cji Keirin. Remigiuszowi z pewnością nie po-
maga uraz, który ujawnia się po większym wy-
siłku w postaci bólu brzucha. O tym jak zapre-
zentował się Komisarek w piątkowych startach, 

poinformujemy w najbliższym wydaniu. Wów-
czas ukaże się relacja z OOM w kolarstwie toro-
wym w 2013 roku.
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LISTA ZGŁOSZONYCH ZAWODNIKÓW
DO ROZGRYWEK PIŁKARSKICH NA SEZON:  2013/2014 

Lp Nazwisko i imię
Data

urodzenia
dzienna

Okres 
obowiązywania 

kontraktu
od - do

lub  „A”- amator

Transfer :
D – definitywny C – 

czasowy
Z – wolny zaw.   W 

– wychowanek

Data 
uprawnienia 

do gry    w 
klubie

Poprzed 
przynal. 
klubowa

1 Cyran Michał 05.11.1990 A W 04.09.2001 -
2 Dobrowolski Maciej 14.12.1990 A W 05.08.2002 -
3 Domanowski Krzysztof 25.07.1988 A W -
4 Galus Paweł 29.07.1986 A W 05.08.2002 -
5 Gołdyn Maciej 19.09.1985 A W -
6 Grzejszczak Maciej 24.09.1992 A W 2008 -
7 Haberski Krzysztof 20.02.1988 A W 2006 -
8 Kieruzel Krzysztof 3.01.1986 A Z 2013 -
9 Krupski Mateusz 10.01.1987 A Z 11.03.2008 -

10 Kurek Dawid 28.12.1991 A W 22.09.2002 -
11 Langner Dawid 13.04.1992 A W 13.09.2007 -
12 Lewandowski Kamil 21.02.1995 A W 2009 -
13 Łuczak Paweł 01.03.1995 A W 2007 -
14 Łukasiak Michał 28.10.1988 A Z 5.08.2013 Ina Goleniów
15 Łysiak Tomasz 1.08.1995 A W -
16 Malanowski Jacek 11.01.1991 A W -
17 Miklas Krystian 04.11.1984 A W 29.07.2001 -
18 Olechnowicz Łukasz 18.08.1981 A Z 2011 -
19 Paszkowski Sławomir 4.07.1985 A Z 5.08.2013 Promień Mosty
20 Skórniewski Marcin 31.10.1978 A W 07.09.1996 -
21 Soska Michał 06.04.1989 A W 13.04.2001 -
22 Wawrzyniak Dominik 25.04.1994 A W 30.08.2007 -
23 Winczewski Konrad 19.06.1983 A W 2012 -
24 Winogrodzki Piotr 22.09.1988 A Z 5.08.2013 Ina Goleniów
25 Wnuczyński Gracjan 31.05.1990 A W 2011 -
26 Wnuczyński Natan 09.12.1994 A W 2011 -

Łódzki tor kolarski na którym właśnie odbywa się Ogólnopolska 
Olimpiada Młodzieży
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Pielęgnacja ogrodów

Wypożyczalnia 
sprzętu ogrodniczego

(glebogryzarki, weltykulatory...)

tel. 511 091 922
www.ogrody-wiki.pl

Profesjonalne zarządzanie 
nieruchomościami 

wspólnot mieszkaniowych 
i osób prywatnych 
Nr licencji 21569

Kontakt:  Eliza Kałmuk

tel. 602 296 684

OGŁO SZE NIA DROB NE

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. 
Piłsudskiego 2a. 602 350 301

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 
3. 604 284 597

• Kupię mieszkanie bezczynszo-
we/niskoczynszowe, min 3po-
kojowe, 60-80m 791443026

• Do wynajęcia lokal handlowy 
– 660143840 

• Sprzedam mieszkanie w No-
wogardzie i Dobrej, tel. 91-
3910010, 607607814

• KUPIĘ ZA GOTÓWKĘ OBCIĄŻO-
NE NIERUCHOMOŚCI tel. 508 
312 261

• SPRZEDAM - dom w Olcho-
wie stan surowy otwarty, pow. 
240 m2 na działce 1, 5 h. na 
której znajduje się staw 3000 
m2 . Cena do uzgodnienia 
.Tel.662139837, 723025325.

• SPRZEDAM - Działki budow-
lane o pow. 1800 m2, i 1400 
m2. Cena 35/zł./ m2. tel. 
662139837, 723025325.

• DOMY NA WSI – GRUNTY, 
GOSPODARSTWA

• SPRZEDAJEMY, KUPUJEMY. 
TEL. 660 206 833

• Sprzedam nowy sklep na ulicy 
Racibora. tel. 913925552, 783 
570 056

• Sprzedam nowe, własnościo-
we, 2 pokojowe mieszkanie, 
58 m kw, na os. Gryfitów tel. 
913925552, 783 570 056

• Sprzedam kawalerkę 36 m kw. 
i mieszkanie 4-pokojowe 110 
m kw. 608 817 214.

• SPRZEDAM - bardzo tanio 
działki pod budowę ul: Asnyka. 
Tel: 513045188. 

• Wynajmę mieszkanie 2 po-
kojowe  w Nowogardzie na 
ulicy Racibora I 4. tel. 91 39 
25 552, kom. 783 570 060

• BUDYNEK - gospodarczy 400 
m2 sprzedam lub wydzierża-
wię, Strzelewo. Tel. 502853573

• Sprzedam parter domu 110 
m2. Podpiwniczony, garaż 
i podwórko. 600  809  312; 
604 903 853

• Do wynajęcia Bar Szuflandia 
170 m2. 609 245 816

• SPRZEDAM - mieszkanie 2 po-
koje, pierwsze piętro ul. Kowal-
ska.Tel504118857.

• Wynajmę garaż. 782 549 811

• Sprzedam dwupokojowe 
mieszkanie w centrum Nowo-
gardu. 695 388 614

• Sprzedam ½ domu z zabudo-
waniami i ogrodem w Grzęźnie 
oraz ziemię rolną. 516 723 889

• Sprzedam lub zamienię miesz-
kanie 4 pokojowe na miesz-
kanie 2 pokojowe na parte-
rze lub I p. Tel. 91 41 89  564; 
512 626 744

• Do wynajęcia lokal 20 m2 w 
centrum na działalność usłu-
gową. 508 105 332

• Sprzedam lub zamienię dom 
nad morzem na mieszkanie 
II p z dopłatą w Nowogar-
dzie. 515 167 978

• Sprzedam mieszkanie 85 
m2 z dużym ogrodem. 91 39 
21 868 785 921 868 

• Sprzedam kawalerkę. 
533 225 152 po 17.00

• SPRZEDAM - mieszkanie 2 po-
kojowe 41,90 m 2 w Osinie. 
Stan b.dobry.Tel.516184900.

• KUPIĘ - Grunty rolne, oko-
lice N-du minimum 10 h. 
Tel.661915420.

• WYNAJMĘ LUB SPRZEDAM 
- garaż 22 tys. ul; Jana Pawła 
.Tel.607083893.

• SPRZEDAM - garaż ul: Zamko-
wa .Tel.607529491.

• SPRZEDAM - 1/ 2 domu do 
remontu, działka 600m2 
+ budynek gospodarczy.
Tel.506262406.

• WYNAJMĘ - DOM W NOWO-
GARDZIE, kuchnia, salon, 2 sy-
pialnie, 2 łazienki,, garaż.

• Cena do uzgodnienia.
Tel.602474266.

• SPRZEDAM - dwupokojowe 46 
m 2 na 15 Lutego. Tanio !! Oko-
ło 121 tys.Tel.501307666.

• ZIEMIĘ – rolną 1, 60 ha. i 
3,56 ha. TANIO SPRZEDAM 
.Tel.502103432.

• BLISKO - Nowogardu działki 
pod zabudowę ok. 2500 m 2 
.Tel.889133882.

• DOM - na wsi atrakcyjna loka-
lizacja 137 tys.Tel.725899426.

• WYNAJMĘ - kawalerkę 1050 
zł.Tel.603881462.

 MOTORYZACJA

• Kupię: Stare motory, moto-
rowery, samochody. Tel. 501-
126-109

• Sprzedam silnik 1, 6 Diesel, 
skrzynia biegów do Audi 80. 
Tel;781785751.

• Sprzedam samochód GOLF 
II, benzyna 5 drzwiowy, szy-
berdach, czerwony. Tel; 
512633610.

• SPRZEDAM - Mercedesa C W 
202 Diesel, 1995 r. prod. Cena 
3200, 00.Tel.693761187.

• Sprzedam 2 opony letnie 185 
65 R15, continental conti 3, 
cena za 2 szt. 80 zł, tel. 605 
522 340

• SPRZEDAM - Simsona S- 51 /po 
kapitalnym remoncie/. Cena do 
uzgodnienia.Tel.783176050.

• 4 - felgi stalowe 5, 5 J x 14 
do Opel Corsy B . Sprzedam.
Tel.695 123 857.

• SPRZEDAM - LEXUSA RX 350 w 
wersji Prestige rok 2006 .Stan 
licznika 170 tyś. km. Zakupio-

ny w salonie, pierwszy właści-
ciel, garażowany, stan b. dobry.
Tel.606945398.

ROLNICTWO

• Sprzedam zboże i słomę. 
502 853 573

• Sprzedam słomę w snopkach 
cena 2, 20 zł/ snopek. Tel. 
782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL. 783678070

• KOSZENIE MULCZOWANIE 
ŁĄK, BELOWANIE SŁOMY, SIA-
NA.TEL. 608013995.

• SPRZEDAM C - 360. 
Tel.609480049.

• PRASOWANIE - bali. 
Tel.513941882.

• Sprzedam 1h ziemi rolnej w 
Dębicach. 502 649 256

• Sprzedam działkę 0, 80 ar, ob-
ręb Warnkowo. 609 245 816

• SPRZEDAM MŁODE NIOSKI i 
ZIELONÓŻKI KUROPATWIA-
NE. 91 39 20 307

• SPRZEDAM – ciągnik C – 28, 
stan dobry, wszystkie opony 
nowe.Tel.696807922.

USŁUGI

• Firma Usługowa „Zielona”. 
Wynajem sal na: konferencje, 
zebrania, szkolenia. Tel. 91 39 
26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROB-
NE NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA 
RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 
22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. 
Zielona 3. 91 39 20 714

• Montaż ogrodzeń betono-
wych, farmerskich i innych; 
695 085 470; 91 39 72 575

• AGENCJA REKLAMWA VIZART 
- oprawianie prac - w 2 minu-
ty, bindowanie, wydruki A3-A4 
kolor, ksero A3-A4 - kolor, la-
minowanie A3-A4. Tylko u nas 
największy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), 
dokumentów, CV, listów mo-
tyw. innych. Wydruki, Ksero, 
także kolor. Szybko i Solidnie. 
Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel 605 
522 340. 

• Usługi koparko- ładowarką 

Nowogard. 514172446 

• Fast – Driver, tanie usłu-
gi transportowe tel. 
721 230 990

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sa-
wicki, ul. Kazimierza Wielkiego 
7, tel.913920737 

• Remonty mieszkań, szpa-
chlowanie, malowanie. 
880 690 659

• Naprawa ciągników Ursus MTZ 
Pres kostkujących (maszyn) 
782 402 614

• Dachy, docieplenia, stro-
podocieplenia, obrób-
ki blacharskie, podbitki. 
609 752 854

• PRANIE - DYWANÓW, WY-
KŁADZIN, TAPICERKI ME-
BLOWEJ, SAMOCHODOWEJ, 
/SKÓRZANEJ, MATERIA-
ŁOWEJ/. PRANIE POŚCIELI 
WEŁNIANEJ /LANOLINą/. 
SPRZąTANIE BIUR, MIESZ-
KAń, CZYSZCZENIE FUG. 
TEL. 604373143, 794229083.

• TRANSPORT BUS – MAX. 
Tel.784053493.

• US ŁUGI REMONTOWO - BU-
DOWLANE, DOCIEPLENIA. Tel. 
784053493.

• USŁUGI - remontowe – bu-
dowlane wykonam, daję gwa-
rancję – na wykonaną pracę. 
Tel.608364330.

• USŁUGI BHP. Główny specja-
lista do spraw BHP. Katarzyna 
Derdak.Tel.602376970.

• REMONT na każdą kieszeń 
Tel. 609 715 839 

• TANIO - MONTAŻ MEBLI.
Tel.887077557.

• Ubezpieczenia Allianz. 607 083 
776 

• Dachy, ocieplenia, remonty. 
692 562 306

• ZLECĘ - wykopanie stawu 
o wymiarach ok. 5 na 20 m 
2.Tel.609626330 .
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MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Nowość

energooszczędny pro�l

6 komorowy

z 3 uszczelkami

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

Poszukujemy  
pracowników 

do pracy na plantacji wierzby 
w Węgorzycach/k.Osiny

 Tel: 601 99 40 30

Opiekunki Niemcy - praca od zaraz 
okolice Hamburg, Bremen, Bielefeld, 

kontakt Szczecin:

tel. 666 096 761, 666 096 774

sprzedam Bmw 
318, automat, 

1993 r., aktualny 
przegląd 

i ubezpieczenie, 
cena 2300 zł. 

tel. 602 772 596.

OGŁO SZE NIA DROB NE

Zatrudnię
Kierowcę C+E 

transport krajowy

Tel. 501 620 150

Zatrudnię
Kierowcę C+E 

transport międzynarodowy
Tel. 501 620 150

Sprzedam Mercedes 180C 
Rok prod. 2001, poj. 2.0 benzyna, 

przebieg 290 tys. km, czarny metalik. 

Tel. 507 625 011
91 39 22 924

Drugi właściciel 
cena 13 500 zł 

Sprzedam drewno 
kominkowe i opałowe

Transport
tel. 691 466 441

• REMONTY - mieszkań . 
Tel.794115153.

• Glazura, terakota. Fachowo i 
solidnie. Wykończenia wnętrz 
pod klucz. Tel.607647515.

PRACA

• Przyjmę samodzielnego pra-
cownika do prac wykończe-
niowych. Tel. 888 603 612

• Zwrot podatku z pracy, ro-
dzinne, urlopowe, emerytalne 
– Niemcy, Holandia, Anglia, 
Irlandia, Dania, Belgia, Austria, 
Włochy, Norwegia, USA. Tel. 71 
385 20 18 lub 601 759 797

• Młoda mama zaopiekuje się 
Twoim dzieckiem. 661 196 022

• Przyjmę do pracy w sklepie 
spożywczo-monopolowym 
601 160 970

• ZAOPIEKUJĘ - się osobą starszą 
lub chorą. Tel.667925392.

• ZATRUDNIĘ – stolarza lub po-
mocnika. Tel.603366286.

• Firma transportowa z Nowo-
gardu zatrudni kierowców kat. 
C+E, tel. 607 585 561 

• Firma transportowa z Nowo-
gardu zatrudni (dyspozytora, 
spedytora) z doświadczeniem, 
tel. 607 585 561

• Firma transportowa z Nowo-
gardu zatrudni kierowców C+ 
E Polska - Szwecja, tel. 607 585 
561

• Zatrudnię kierowców kat. C+E, 

trzy tygodnie na tydzień, tel. 
609 49 39 89.

• POTRZEBNY - traktorzysta . 
Tel.502853573.

INNE

• Kupię: Antyki, różne staro-
cie. Tel. 501-126-109

• Sprzedam drewno bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane - 
603 353 789

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, 
srebrna, 4 elementy: wzmac-
niacz, tuner przestrojony, ko-
rektor, deck szuflada, stan ide-
alny, używana sporadycznie, 
cena 780 zł do uzgodnienia. 
tel. 605 522 340.

• PIECE GAZOWE c.o. wiszące z 
Niemiec firmy Vaillant wysoka 
jakość do mieszkania, domu, 
sklepu, restauracji, zakładu 
fryzj. tylko ogrzewanie różne 
powierzchnie cena od 800zł 
montaż 300zł piece dwufunk-
cyjne cena od 1.000zł montaż 
400zł gwarancja serwisowa 
+ roczne przeglądy kontrol-
ne, naprawy oraz elektryczne 
przepływowe podgrzewacz 
wody użytkowej 18-21kw na 
prąd 380V cena od 200zł tel. 
691 686 772

• SPRZEDAŻ - podbitki 
drewnianej. TANIO. Tel: 
726169098.

• SPRZEDAM DREWNO OPA-
ŁOWE I KOMINKOWE. 
Tel;667788820.

• Skup zużytych katalizatorów. 
510 630 383

• Sprzedam CB radio Harry III z 
anteną, na gwarancji, cena 650 
zł, tel. 605 522 340

• Chcesz przewieźć drewno? 
Załadunek i rozładunek pod 
wskazany adres. Zadzwoń 
721230990, TANIO!

• Sprzedam cegłę klinkiero-
wą czerwoną Japek 2500 szt, 
styropian 4-12 cm, tel. 502 
385 935

• Sprzedam piec CO 694 512 616

• Sprzedam wózek spacerowy 
– parasolka (Chico CT04): stan 
bdb, duże koła, lekki, orygi-
nalny śpiworek + folia, ko-
lor czerwono-beżowy, tanio. 
600 897 758

• Drzewo kominkowe tanio, do-
wóz gratis. 798 461 794

• Tanio sprzedam drewno opało-
we, kominkowe oraz obrzynki i 
odpady tartaczne. 785 071 977

• Sprzedam książki do kl. I LO 
nr 1 i do kl. I technikum infor-
matycznego. Nowa podstawa 
programowa. 608 298 076

• Sprzedam gołębie ozdobne 
Pawiki. 696 351 157

• Sprzedam meble z kolekcji 
Black red white model largo 
classic. 698 513 015

• Cudowne pudelki szczeniaki 
czekają na nowych właścicie-
li. Pieski są odrobaczone i za-
szczepione. Więcej informacji 
tel.693469334.

• SPRZEDAM - meble ku-
chenne + blat /olcha/ cena 
400,00 zł./do uzgodnienia/. 
Tel.603640463.

• DREWNO opałowe – kominko-
we, pocięte .SPRZEDAM – DO-
WÓZ GRATIS .Tel.798461794.

• SPRZEDAM - bardzo dobrą 
lornetkę SKY MASTER 15 X 70, 
cena 200 zł.Tel.913925215

Dom parterowy w stanie 
surowym zamkniętym, 
pełne uzbrojenie  130 m kw. 

+ garaż 36 m kw.
SPRZEDAM
605 548 164

SPRZEDAM - WYKONAM
palety Euro,

przemysłowe i inne
tel. 885 493 471

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECIĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ
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Pół godziny 
w towarzystwie KarolinyK
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Dziś 2 malowanki  i  rebus.  
Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

ZECER

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

poleca

Najpiękniejsze wzory zeszytów 
polskich producentów

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Rozwiązanie krzyżówki  dla dorosłych – „Rzepakowe żniwa”
Sławomir Skowroński, Ryszard Domagalski, Cecylia Furmańczyk, Christiana Syfert, Halinja 

Szwal, Danuta Borowik, Genowefa Maćkowska, Barbara Bartosik, Andrzej Leszczyński, Grażyna 
Siedlecka, Teresa Januszonek

Zwycięzcy: Grażyna Siedlecka, Christiana Syfert, Genowefa Maćkowska
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: „Plac Wolności”
Bartek Feliksiak, Kacper Skowroński, Magda Skowrońska, Nikola Molka, Igor Grenda, Martyna 

Grenda, Ela Lewandowska, Alicja Borzymowska, Julia Furmańczyk 
Zwycięzca: Igor Grenda
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

Informacja PKS    91 392 18 87   lub   91 469 83 15

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski - redaktor prowadzący (tel. 511 407 627),  

Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport,   Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny   
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65, tel./fax 91 392 50 87;  

e-mail: dziennik@domjudy.pl.  Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej.  
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E;  14:00E;  
15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIńCZYK - Linia Regularna  
 TEL.   607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIąTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Morfeusz - 91 577 66 85

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych    - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD
Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIńSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIńSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku 
oprócz świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 
1, 3, 5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwart-
ki, soboty oprócz świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; 
R – kurs do Reska

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

ROZKŁAD JAZDY PKP WAŻNY OD 9.VI – 1.IX.2013R.
Odjazdy pociągów w kierunku Kołobrzegu  - Odjazd z Nowogardu  
7.54   -  10.VI – 14.VIII i od 16-31.VIII nie kursuje w niedzielę
8.47   - 29.VI – 1.IX. 2013 codziennie
10.02 -    9.VI – 30.VI kursuje w soboty i niedziele  i od 1.VII -1.IX.2013 
12.33   - codziennie
14.35   - 10-28.VI.2013 kursuje w dni robocze i 29.VI-14.VIII, 16.VIII-1.IX
16.01   - codziennie
18.37   - kursuje codziennie oprócz sobót
21.09  -  9-20.VI.2013, 1.VII-14-VIII, 19-29.VIII od pon.- czwartku
21.49 -   29.VI- 1.IX.2013 kursuje piątki, soboty i niedziele

Odjazd pociągów w kierunku Szczecina - Odjazd z Nowogardu  
5.37   -  10.VI-14.VIII i od 16-30.VIII.2013 od pon. – do piątku
6.33   - 10.VI – 14.VIII i od 16-31.VIII. 2013 od pon. – do soboty
7.55   -  codziennie
10.32   - 10-28.VI w dni robocze, 29.VI-14.VIII i 16-VIII-1IX.2013
12.35   -  9-30.VI.2013 kursuje w soboty i niedziele i 1.VIII-1.IX.2013
15.10   -  kursuje codziennie oprócz sobót
17.33   -  codziennie
18.35   -  codziennie 
21.48   -  codziennie od 29.VI-1.IX.2013

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
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Kolektory 
słoneczne

Dotacja45%

Montaż / Serwis • Przygotowanie dokumentacji

www.provsolar.com

e-mail: info@provsolar.com • tel./fax 91 482 40 50
Biuro czynne od 8 - 16

GABINET 
PSYCHOLOGICZNY

Ewa Walorska - tel. 799 461 030
www.psycholog-nowogard.manifo.com 

Marta Żetecka-Krugła - tel. 799 470 500
pl. Wolności 9, pok. 419 (IV piętro)

72-200 Nowogard

91 443 51 87, 94 721 61 83
59 833 43 12,  698 230 205

www.partnerstal.pl

GARAŻE BLASZANE WIATY 
BRAMY GARAŻOWE

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

ARCHITEKT WNĘTRZ
JOANNA GIZIŃSKA

tel.603-844-014
www . jogs tud i o . n e t

PROJEKTOWANIA WNĘTRZ

JoG
STUDIO

Do�nansowanie 40%
Projekt - montaż 

Przydomowe 
oczyszczalnie ścieków

Proj-mont
Chwarstnica 

ul. Sportowa 4
74-100 Gry�no

tel: 693 88 90 90
tel./fax 91 4824050

Pożyczka
gotówkowa
dla Ciebie

Specjalna oferta
dla zadłużonych
bez BIK
Od 10 000 złSzczecin,

tel. 91 818 25 36

TYGRYSEK

BAWIALNIA
dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

Sprzedam nowe, 
własnościowe, 

2 pokojowe mieszkanie 
o pow. 58 m2 

w Nowogardzie 
na ulicy Racibora I 4

KONTAKT:
PIB „PRO-BUD s.c.
72-200 Nowogard, 
ul. 3 Maja 14tel.: 

91 39 25552; 783 570 056    
www: probud-nowogard.pl

Zapraszamy uczniów 
od 1.09.2013 r. do nauki zawodu 

Piekarz lub Cukiernik
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 66

tel. 91 392 19 86

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07
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Zawiadamiamy,  
że w Nowogardzie  

rozpoczęła działalność  

Kancelaria 
Radców Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca 
Prawny Radosław Górski oraz 
Radca  Prawny Paweł Iwan. 
Kancelaria mieści się przy  
Pl. Wolności 9, budynek dawnego 
hotelu „Cisy”, pokój nr 8 (parter). 

Telefony do Kancelarii:  
788-802-101, 694-403-733

s. 3 s. 12s. 6

Komu 
przeszkadzała 

lipa?

Pierwsze 
zwycięstwo 

kobiecej 
drużyny

W Nowogardzie 
wystąpiła 

salmonela

kategorii „B”

kategorii „B”

ZARZĄDZANIE 
NIERUCHOMOŚCIAMI

Numer licencji 
21569 

Tel: 602 296 684 

ElIZA KAŁMUK

Kompleksowe usługi 
w zakresie zarządzania 

nieruchomościami 
wspólnot mieszkaniowych 

Zapraszamy uczniów 
od 1.09.2013 r. do nauki zawodu 

Piekarz lub Cukiernik
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 66

tel. 91 392 19 86

Plantacja Borówki
w Siwkowicach /Łosośnicy

ZATRUDNI ZBIERACZY
tel 515 144 186

organizujemy dowóz 

1. Wzięta do nieba Maryja Królowa,
Już jaśnieje w koronie;
Odeszła od nas Matka Jezusowa,
Siedzi z Synem na tronie.
Wydają nieba triumf wesoły,
Wielbią Królowę Święci z Anioły
Widząc Ją na Boskim łonie.

2. Piękna jak księżyc, jak słońce wybrana,
Księżyc pod Jej nogami,
Na Niej purpura ze słońca utkana,
Gwiazdami haftowana.
Z dworem Aniołów weszła do chwały,
Równych widoków nieba nie miały,
Z takimi wspaniałościami.

3. Odchodzisz od nas, o Matko jedyna,
Byś nam zjednała Boga,
Więc racz się wstawić do Swojego Syna
Zawsze, gdy na nas trwoga,
Ażeby od nas odwrócił wojny,
Uśmierzył burze, dał czas spokojny,
Niech Twoja sprawi przyczyna.

(XVIII w. pieśń kościelna)
Juan Martín Cabezalero, „Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny”, olej na płótnie, 1665–1670, Muzeum Prado, Madryt

Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 
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Oszczędzanie, to na obecne czasy chyba  mało realne zajecie. Czy zatem regular-
ne oszczędzanie jest dziś jeszcze możliwe, skoro koszty życia często przyprawiają o 
ból głowy lub wprawiają w zakłopotanie. O umiejętności oszczędzania i czy jest 
ono dziś możliwe,  spytaliśmy tradycyjnie w cotygodniowej sondzie DN napo-
tkanych   nowogardzian. 

Justyna Szczyrba z synkiem Filipem - Myślę, że dziś nie da 
się oszczędzać. Dlaczego? Ponieważ wszystkie artykuły w skle-
pach czy marketach są stanowczo za drogie w stosunku do do-
chodów. A nasze pensje, no cóż, nadal stoją w miejscu, co jest 
niestety bardzo złe. Proszę pana, życie dzisiaj niestety jest bar-
dzo drogie i żyje się  bardziej z dnia na dzień nie myśląc o oszczę-
dzaniu, bo nie ma z czego? Więc podsumowując powiem, że dziś 
zwyczajnie nie da się oszczędzać. 

Jan Górniacki - Niby, z czego mam oszczędzać?! Ci nasi polity-
cy nic nie zrobili i nie robią dla ludzi tylko tą naszą i tak już bied-
ną Polskę sami rozkradają. Niech pan powie, co oni dla tego kra-
ju i jego obywateli zrobili?  Rozwalili Stocznię i inne duże zakłady 
pracy, gdzie człowiek mógł sobie pracować i  odkładać spokojnie 
zarobione pieniądze. Co ja będę mówił dalej, skoro widzi pan jak 
ja wyglądam. Nie mam pracy od 4 lat. Dlatego chodzę i zbieram 
butelki oraz puszki, bo muszę z czegoś żyć, ale o oszczędzaniu nie 
ma mowy! Inaczej może ma się sprawa dla  bogatych... 

Krzysztof Krak – Zdecydowanie nie da się oszczędzać,  bo za-
robki są niskie i człowiek człowieka często wykorzystuje, a szcze-
gólnie pracodawcy, którzy chcą by dużo pracować, ale za mini-
malną płacę i to często bez świadczeń,  na tak zwane umowy 
śmieciowe.  A wszystkie ceny niestety  idą w górę, a nasze płace w 
dół lub stoją w miejscu i są  przecież  na bardzo minimalnym po-
ziomie. Co do moich oszczędności, to owszem kiedyś mi się zda-
rzyło, jeszcze tak 5-6 lat temu mogłem sobie odłożyć 200 - 300 zł 
miesięcznie. Teraz już niestety nie! 

Pani Agnieszka – Myślę, że raczej nie oszczędzamy. A dlacze-
go, bo jest ciężko i zwyczajnie wśród narodu widoczna jest bie-
da. Teraz zamiast małych sklepów, wybieramy już supermarkety, 
bo tam przecież jest taniej. Co do mnie, to oczywiście że staram 
się oszczędzać, gdyż mam syna niepełnosprawnego i muszę część 
pieniędzy mieć na jego leczenie i rehabilitację oraz zapewnienie 
mu godziwej przyszłości. Nie znam idealnego sposobu na oszczę-
dzanie. W moim przypadku zanim wydam zarobioną złotówkę, 
zastanawiam się kilkakrotnie, czy i jak ją wydać , bo musi mi 
starczyć na podstawowe potrzeby, które nie mogą poczekać. 

Jan Skubała - Jestem już kilkanaście lat bez pracy, chociaż 
od czasu do czasu trafia mi się jakaś dorywcza robota. Co do 
oszczędzania, to mimo że zarabiam niewiele, to potrafię  jakoś 
sobie trochę z tych pieniążków zaoszczędzić. Przede wszystkim 
musi mi starczyć na opłaty tj. gaz czy woda. Powiem panu, że 
można zaoszczędzić, ale pod warunkiem, że musimy też tego 
chcieć. Kończąc powiem panu, że tak ogólnie to nie widzę do-

brych perspektyw dla nasze-
go kraju, toteż według mnie 
oszczędzanie właśnie wtedy , 
jest chyba dla nas koniecznością. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Kronika  
policyjna

Nasza  sonda
05.08.2013 r. 
Godz. 15.10 Patrol OPI pod-

czas kontroli drogowej na ul. 
Reja kierującego motorowe-
rem marki Baotian, ujawnił, że 
Leszek D. posiada zakaz pro-
wadzenia pojazdów mecha-
nicznych. 

Godz. 18.10 Powiadomienie 
o kradzieży pieniędzy z miesz-
kania na ul. Bohaterów War-
szawy, gdzie dwie osoby, męż-
czyzna i kobieta, weszły do 
mieszkania pod pretekstem 
spisu ludności.

 
06.08.2013 r. 
Godz. 03.10  Kradzież ra-

dia CB, radioodtwarzacza oraz 
pieniędzy z otwartego samo-
chodu marki VW T4 na ul. 
Bankowej. 

Godz. 19.00 Włamanie do 
pomieszczenia gospodarcze-
go w miejscowości Wierzbię-
cin, skąd dokonano kradzieży 
pilarki spalinowej marki Stihl.

Godz. 20.00 Kradzież szli-
fierki kątowej, wiertarki, klu-
czy nasadowych z kontenera 
gospodarczego w miejscowo-
ści Wierzbięcin. 

Godz. 21.00 Włamanie do 
garażu znajdującego się na po-
sesji w miejscowości Wierzbię-
cin. 

07.08.2013 r. 
Godz. 09.50  Kolizja dro-

gowa na ul. Wyszyńskiego z 
udziałem pojazdów Nissan i 
Fiat. 

Godz. 21.00 Kradzież samo-
chodu  marki VW T4 z parkin-
gu przy ul. 15 Lutego. 

08.08.2013 r. 
Godz. 03.00 Powiadomie-

nie o kradzieży radioodtwa-
rzacza samochodowego marki 
Pionier z otwartego samocho-
du zaparkowanego na posesji 
przy ul. Żeromskiego. 

Godz. 14.00 Powiadomie-
nie o kradzieży rowera na ul. 
Zamkowej. 

Godz. 18.20 Nietrzeźwy ro-
werzysta na drodze w miej-
scowości Wołowiec. Zenon K. 
miał 2,36 promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu. 

09.08.2013 r. 
Godz. 01.50 Nietrzeźwy 

kierujący pojazdem marki 
VW Golf na drodze w miej-
scowości Kikorze, Paweł P. 
miał 2,62 promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu. 

Godz. 13.40 Zgłoszenie 
oszustwa na portalu interne-
towym Allegro.

Godz. 15.15  Powiadomie-
nie o włamaniu do samocho-
du VW Caddy na ul.5 Marca, 
skąd dokonano kradzieży ra-
dioodtwarzacza marki Sony, 
pieniędzy oraz dokumentów.

Godz. 19.15 Pracownik 
sklepu Biedronka powiado-
mił o ujęciu sprawcy kradzie-
ży sklepowej. Na miejscu Pa-
trol wylegitymował Rafała K. 
Ukarany został mandatem 
karnym. 

10.08.2013 r. 
Godz. 18.30 Powiadomie-

nie o uszkodzeniu samo-
chodu marki Citroen przez 
inny pojazd. Zdarzenie mia-
ło miejsce w dniu wcześniej-
szym w godz. 06.15-18.00 na 
parkingu pod sklepem Polo 
Market. 

Godz. 20.25 Patrol OPI 
podczas kontroli drogowej na 
ul. Żeromskiego ujawnili nie-
trzeźwego kierującego moto-
rowerem marki Yamaha. Ma-
riusz S. miał 1,04 promila al-
koholu w wydychanym po-
wietrzu. 

11.08.2013 r. 
Godz. 07.30 Na ul. War-

szawskiej, Patryk K. kierował 
samochodem marki Mitsubi-
shi nie posiadając uprawnień. 

Godz. 09.20  Kolizja drogo-
wa na ul. 700 Lecia z udziałem 
pojazdów marki VW Golf. 

Godz. 10.20 Powiadomie-
nie o kradzieży kosy spali-
nowej marki Stihl z otwarte-
go garażu w miejscowości Jar-
chlino. 

Godz. 16.15 Pracownik 
sklepu Lidl powiadomił o za-
trzymaniu sprawcy kradzieży 
sklepowej, którym okazał się 
Rafał K.  

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

Henryk Zblewski, lat: 78, zmarł: 11.08.2013r, pogrzeb odbę-
dzie się: 14.08.2013r na Cmentarzu w Nowogardzie 

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Przepraszamy Zakład Usług Komunalnych za nieprawidłowo po-
daną redakcji informację do artykułu „Przyczepa na cmentarzu”, za-
mieszczonym w wydaniu DN nr 60(2194) w dniu 6 sierpnia 2013 r. 
Do dnia dzisiejszego nie mieliśmy podpisanej umowy z zakładem ze 
względu na brak kontenerów. Stosowaliśmy metodę gospodarczą, po-
siłkując się sprzętem rolniczym. Raz jeszcze przepraszamy za niepo-
rozumienie wynikłe z błędnie podanego komunikatu. 

Jerzy Furmańczyk
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Ogrodzenia,
brukarstwo, 

ogrody, trawniki
www.trawnikizrolki.com.pl

tel. 669 342 893

PROMOCJA  LETNIA

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel./fax 91 39 22 329

Kom. 601 150 620

Plac między PKP a przejazdem kolejowym przy 700-lecia

Jak długo będzie to jeszcze trwać?!
Problem związany z ruchem samochodów i pieszych na placu rozciągającym się między budynkami PKP a wjazdem na ul. 700-lecia, 
tuż przed przejazdem kolejowym, wciąż pozostaje aktualny. 

W godzinach szczytu, 
zwłaszcza w sobotę miejsce 
to można przyrównać do tar-
gu w Indiach – ogólny tłok, 
a między ludźmi tu i ówdzie 
przejeżdżają różnych gabary-
tów samochody – od osobo-
wych po ciężarowe i autobu-
sy. Jest naprawdę niebezpiecz-
nie, zwłaszcza dla kobiet, które 
w tamtym miejscu często z ko-
nieczności skracają sobie dro-
gę, żeby nie nadrabiać niepo-
trzebnie chodnikiem przez ul. 
Bankową. {Żdna rządząca do-
tychczas naszym miastem wła-
dza, nie zrobiła nic, by to zmie-
nić. A sytuacja uległa jeszcze 
pogorszeniu, gdy na miejscu 
dawnego placu manewrowe-
go autobusów powstał super-
market Intermarche i część au-
tobusów siłą rzeczy przeniosła 
się na wymieniony wyżej plac, 
co sprawiło, że tamtejsze wa-
runki stały się jeszcze bardziej 
ekstremalne. Ponadto bardzo 
wiele do życzenia pozostawia 
nawierzchnia terenu, który 

jest pełen kolein. Po przejściu 
większego deszczu w miejscu 
tym tworzą się ogromne ka-
łuże. Właściwie, jak widać na 
zdjęciu, nie ma gdzie zaparko-
wać, gdyż od razu jest się ska-
zanym na wylądowanie noga-
mi w sporym i dość głębokim 
bajorku. 

W związku z tym postano-
wiliśmy skontaktować się z 
Wydziałem Gospodarki Ko-
munalnej, Mieszkaniowej i 
Ochrony Środowiska w Nowo-
gardzie, w celu uzyskania in-
formacji, czy są jakieś zamia-
ry władz samorządowych, aby 
opisana wyżej sytuacja uległa 
zmianie. Od kierownika Wy-
działu, pana Tadeusza Fiejda-
sza uzyskaliśmy informację, 
że planowana jest w tym miej-
scu budowa drogi oraz miejsc 
parkingowych. Kierownik 
nie chciał jednak wchodzić w 
szczegóły twierdząc, że może 
udzielić informacji pisemnie. 
Wysłaliśmy więc w tej spra-

wie zapytanie o udzielenie in-
formacji publicznej, prosząc 
o odpowiedź na następująco 
sformułowane zagadnienia: 1. 
Co gmina planuje celem upo-

rządkowania ruchu lokalnego 
od przejazdu kolejowego przy 
700-lecia do budynków PKP? 
2. Na jakim etapie realizacji są 
ewentualne przedsięwzięcia w 

tym zakresie? Czekamy cier-
pliwie na odpowiedź.

Piotr Słomski

Taka sytuacja to w tym miejscu od lat „normalność”

Zginęły 
klucze

Na ulicy Luboszan zaginę-
ły dwa klucze od samochodu 
BMW. Jeden z nich był nad-
łamany. Przy kluczach była 
brązowa saszetka. Znalazcę 
proszę o kontakt pod numer 
536 850 724. 

Wandalizm przy ul. Dąbrowszczaków

Komu przeszkadzała lipa?
W nocy z soboty na niedzielę (11 sierpnia) nieznani sprawcy ścięli lipę, która rosła na posesji pana Jana Ma-
linowskiego zamieszkałego przy ul. Dąbrowszczaków. 

Ścięcie lipy było dla pana Jana prawdzi-
wym szokiem. - Rano sąsiad powiadomił 
mnie, że drzewo zostało przerąbane siekie-
rą. Jest mi z tego powodu bardzo przykro. 
Wręcz płakałem za tą lipą. Zasadziłem ją 
w 2004 roku. Była wtedy bardzo malutka, 
prosto z hodowli w Olchowie. Nawet obok 
zakopałem pamiątkową butelkę. Drze-

wo osiągnęło prawie 7 metrów wysokości. 
Miałem nadzieję, że będzie pamiątką po 
mnie, bo mam już 64 lata. Niestety. Mó-
wiąc szczerze, nie potrafię tego zrozumieć. 
W czym to drzewo mogło komuś przeszka-
dzać? - żali się, rozkładając bezradnie ręce, 
pan Jan Malinowski.

Pan Jan twierdzi, że stara się z każdym 

żyć w zgodzie i nie ma żadnych wrogów. 
Sprawa jest dość trudna, gdyż z tego, co 
nam wiadomo, nie ma świadków zdarze-
nia. Drzewo zostało ścięte i pozostawio-
ne w takim stanie. Miejmy nadzieję, że 
sprawcy zreflektują się i nie przyjdą im już 
do głowy podobne pomysły, które jak wi-
dać, skutkują nie tylko zniszczeniem czy-
jegoś mienia, ale zadają również ból oso-
bie, dla której lipa była czymś więcej niż 
tylko kolejnym ładnie wyglądającym 
drzewkiem. 

(ps)
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15 sierpnia – Święto kościelne i państwowe 
15 sierpnia to wyjątkowo bo-

gaty w treści dzień w związku z 
obchodzonymi wówczas świę-
tami i rocznicami i kościelny-
mi i państwowymi . W dniu 
tym mamy więc kościelne świę-
to Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny, zwane także jako 
Matki Boskiej Zielnej, państwo-
we święto z dniem wolnym ob-
chodzone jako Dzień Wojska 
Polskiego i zarazem Rocznicę 
Bitwy Waarszawskiej 1920 roku. 
Ale klimat tego dnia wyznacza 
jednak zwłaszcza Wniebowzię-
cie Najświętszej Marii Panny

15 sierpnia w Kościele Katolic-
kim obchodzi się jedno z najważ-
niejszych świąt maryjnych: Wnie-
bowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny, w Polsce nazywane także 
Świętem Matki Boskiej Zielnej. 

Uroczystości odbywające się tego 
dnia w katolickich świątyniach 
wiążą się z  dogmatem o Wniebo-
wzięciu NMP. 

Kościoły wschodnie już od V 
wieku obchodziły Święto Zaśnięcia 
Matki Bożej wierząc, że Maryja 
zasnęła i obudziła się już w niebie. 
Kościoły te posługują się kalenda-
rzem juliańskim, więc obchodzą 

dzień maryjny trzynaście dni póź-
niej, niż kościół rzymskokatolicki - 
czyli 28 sierpnia.

Święto to jest najstarszym świę-
tem maryjnym. Już w V wie-
ku  znane było  w Palestynie i w 
Syrii. Było obchodzone pod róż-
nymi nazwami: Przejścia, Zaśnię-
cia, Odpocznienia. Od VII wieku 
zostało przyjęte przez Stolicę Apo-
stolską i przemianowane na Święto 
Wniebowzięcia.

W 1950 roku Papież Pius XII 
ustanowił Wniebowzięcie jednym 
z dogmatów Kościoła Katolickiego. 
Stwierdza on, że po zakończeniu 

swojego ziemskiego życia Najświęt-
sza Maryja Panna została z ciałem 
i duszą wzięta do wiecznej chwały. 
Święto to obchodzą również wierni 
wyznania prawosławnego, polsko-
katolickiego i mariawici. W Polsce 
Wniebowzięcie zwane jest także 
Świętem Matki Bożej Zielnej. Od 
IX wieku tego dnia w kościołach 
poświęca się zioła, kwiaty, kłosy 
zbóż i owoce.

Tego dnia we wszystkich ko-
ściołach obchodzone są uroczyste 
msze, a w sanktuariach maryjnych 
odbywają się odpusty. Największe 
obchody odbywają się w Kalwarii 

Zebrzydowskiej, gdzie przedsta-
wiane są duże inscenizacje oraz na 
Jasnej Górze, gdzie w mszy uczest-
niczą przedstawiciele władz i Epi-
skopatu Polski oraz liczni pielgrzy-
mi.

Tradycyjnie już dni poprzedza-
jące uroczystość Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny są dla 
katolików okresem pielgrzymek do 
sanktuariów maryjnych. Najwięcej 
pątników przybywa wówczas na 
Jasną Górę. Szacuje się, że co roku 
w różnych pielgrzymkach uczestni-
czy około 6 - 7 milionów osób rocz-
nie.

Odpust w kościele pw. Wniebowzięcia NMP

Odpust jest świętem parafii
W czwartek 15 sierpnia parafia pw. Wniebowzięcia NMP będzie obchodziła li-
turgiczne wspomnienie swojej patronki, gdyż tego dnia przypada w całym Ko-
ściele katolickim święto, na cześć wzięcia do nieba Matki Zbawiciela. 

Uroczystości odpustowe roz-
poczną się 14 sierpnia o godz. 
19 Mszą św., którą będzie spra-
wował ks. Jacek Fabiszczak, 
proboszcz z Golczewa, a ka-
zanie wygłosi wiceoficjał sądu 
biskupiego, ks. dr pułkownik 
Zbigniew Jaworski. Mówi ks. 
Grzegorz Legutko – Ks. Zbi-
gniew był już kiedyś w naszej 
wspólnocie na odpuście; poru-
szył serca. A więc poprosiłem 
go, żeby również w tym roku 
wygłosił słowo. Na Mszę św. 
14 sierpnia są zaproszeni także 
księża z dekanatu. Mszą św. o 
godz. 19 w środę przedłużamy 
świętowanie. W południowej 
części naszego kraju, skąd po-
chodzę, odpusty trwają nawet 
cały tydzień - wyjaśnia ks. pro-
boszcz.

15 sierpnia to nie tylko świę-
to kościelne, tego dnia w Pol-
sce obchodzimy także świę-
to Sił Zbrojnych Rzeczypo-
spolitej. I właśnie stąd wziął 
się pomysł, aby w naszej para-
fii obchodzić również uroczy-
ście wigilię Wniebowzięcia w 
duchu patriotyzmu. - Tak, ta 
pierwsza msza św., w środę o 
19, będzie miała charakter pa-
triotyczny. Stricte związany z 
rocznicą cudu nad Wisłą. W 
tym duchu utrzymana zosta-

nie również treść kazania. Na-
tomiast właściwy odpust będzie 
obchodzony w czwartek już w 
gronie parafian. Tego dnia w 
parafii zostanie odprawionych 
6 mszy św. o 7:00 (w intencji 
naszego organisty Adama Kar-
mana, w związku z 60-leciem 
pracy), o 9:30, 11:00, 12:30, 
15:00 i o 19:00. O godz.15:00 
celebrowana będzie msza św. 
z udzieleniem sakramentu na-
maszczenia. Po każdej mszy św. 
całą wspólnotę zapraszamy na 
kiermasz odpustowy i festyn. W 
tym roku wprowadziliśmy rów-
nież coś nowego – cukierki od-
pustowe. Będzie też grochówka, 
szaszłyk i chleb ze smalcem - 
wymienia ks. Grzegorz Legut-
ko.

A co tak naprawdę wyróżnia 
mszę św. odpustową od innych 
mszy? Wyjaśnia ks. Grzegorz 
Legutko - Musimy pamiętać, że 
odpust jest świętem parafii. W 
związku z tym tak jak obcho-
dzimy w domach np. imieniny, 
tak w życiu wspólnoty parafial-
nej, celebrujemy wspomnienie 
liturgiczne patrona. Jest to uro-
czystość o szczególnym charak-
terze. Wiążą się z nią przede 
wszystkim konkretne łaski, gdyż 
odpust jest darowaniem kar za 
grzechy przebaczone w sakra-

mencie pokuty. Pod zwykłymi 
warunkami, możemy uzyskać 
odpust zarówno dla siebie, jak 
i dla zmarłych, jeśli wzbudzi-
my w sobie taką intencję. Kary, 
które mam na myśli, są czyść-
cowe. To jest podobnie jak w 
prawie karnym – jest sąd, wy-
rok i odbycie kary, w tym jed-
nak przypadku można dzięki 
pełnemu udziałowi w odpuście 
zmniejszyć lub całkowicie jej 
uniknąć po śmierci, i być w ten 
sposób zwolnionym z koniecz-
ności przebywania w czyśćcu, 
czyli miejscu, gdzie dusza, już 
zbawiona, ale jeszcze dotknię-
ta skutkami grzechu, przygoto-
wuje się na ostateczne złączenie 
z Bogiem – kończy ks. Grze-
gorz. - Jest to też czas jednoczą-
cy wspólnotę.

W tym roku ks. proboszcz 
ufundował rower górski jako 
nagrodę dla osoby, która wy-
gra losowanie kuponów. - Je-
śli ktoś na dowolnym stanowi-
sku zakupi jakieś produkty, to 
automatycznie uzyska kupon, 
który uprawni go do udzia-
łu w losowaniu. O godz. 16, w 
czwartek wylosujemy zwycięz-
cę, który otrzyma rower górski 
– stwierdza ksiądz G. Legutko. 
- Oczywiście nie zapominajmy 
również o aspekcie maryjnym i 

Ks. proboszcz Grzegorz Legutko

o bukietach, które będzie moż-
na nabyć przy wejściu do ko-
ścioła. Bukiety będą uplecione z 
ziół i kwiatów, ponieważ trady-
cja mówi, że Maryja jest najlep-
szym owocem Bożego stworze-
nia i najdoskonalszą osobą na 
ziemi. Tak więc w święto Wnie-
bowzięcia przynosimy kwiaty, 
zioła i owoce, by je poświęcić i 
by służyły ludziom i zwierzę-
tom jako lekarstwo – dodaje.

Tegoroczny odpust jest już 
trzecim, jaki ks. proboszcz 
Grzegorz Legutko obchodzi w 
naszej parafii. - Czas biegnie 
szybko. Powoli wchodzę w śro-
dowisko. Już skończył się czas 
przystosowania. Na pewno nie 
można na siłę upodabniać się 
w sposób dosłowny do poprzed-
ników. Każdy ma swój własny 
charyzmat, który winien rozwi-
jać. Lubię rozmawiać z ludźmi, 
kocham pracę w więzieniu. Po-
święcam dużo czasu zarządza-
niu zasobami parafii, tudzież 
kwestiami remontowymi; to są 

sprawy, w których zdobywałem 
już wcześniej doświadczenie, i 
myślę, że jestem w tym dobry.

Jak w każdej parafii są troski 
i radości. To, co mnie martwi to 
na pewno fakt, że parafia ule-
ga zjawisku, które obecnie wy-
stępuje w całym kraju, czyli sta-
rzeniu się społeczeństwa. Mło-
dzi ludzie wyjeżdżają, jest ich 
coraz mniej.

Wiele radości przynosi mi za 
to praca w więzieniu. To praw-
dziwy sukces, gdy uda się np. 
mordercę wyciągnąć z bagna 
grzechu i wraz z nim cieszyć się 
wzrastaniem w Panu. Ważna 
jest też pomoc najbiedniejszym 
w ramach działalności Cari-
tas. Ponadto dobrze układa się 
współpraca z księżmi, siostrami 
zakonnymi oraz proboszczami 
sąsiednich nowogardzkich pa-
rafii. - stwierdza ksiądz Grze-
gorz Legutko.

Piotr Słomski

Program odpust w nowogardzkiej parafii WNMP
Liturgiczny obchód rozpocz-

niemy wieczorną Mszą Świętą 
wigilijna, celebrowaną już 14 
sierpnia o godz. 19.00. 

Odprawi ją ks. płk. Zbigniew 
Jaworski. 

Szczególnie na tę Mszę św. 
zapraszamy Kombatantów. Po 

Mszy św. odbędzie się „My-
śliwska Biesiada”.

Msze w dzień uroczystości 
według porządku: 7.00, 9.30, 
11.00 Msza św. Odpustowa z 
Procesją, 12.30, o godz. 15.00 
zapraszamy chorych na Mszę 
św. z udzieleniem 

Sakramentu Namaszczenia 
Chorych oraz o godz. 19.00.

Zapraszamy w tym dniu 
na Festyn Parafialny – będzie 
można nabyć domowe wypie-
ki, cukierki odpustowe, wiej-
skie potrawy. Odbędzie się 
też loteria fantowa. Każdy kto 

wyda 9 zł na stoisku, otrzyma 
kupon biorący udział w loso-
waniu głównej nagrody – no-
wego roweru ufundowanego 
przez ks. Proboszcza. Losowa-
nie głównej nagrody o godz. 
16.00. Dochód z Festynu prze-
znaczony jest na cele remonto-

we i charytatywne naszej Para-
fii.

W tę uroczystość na Mszy św. 
o godz. 7.00 będziemy przeży-
wać 60-lecie pracy Pana Ada-
ma Karmana.
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Powiat  goleniowsko-nowogardzki

W mediach o inicjatywie zmiany nazwy
Od kilku miesięcy sprawa inicjatywy zmiany nazwy naszego powiatu jest systematycznie relacjonowana przez regionalne media, także 
publiczne. Jak się okazuje, temat budzi też zainteresowanie w kraju. O inicjatywie napisał w ostatnich dniach krajowy portal zajmują-
cy się tematyką samorządową. Nowogardzkie działania zostały uznane  przez redagujących portal, jako godny propagowania przejaw 
obywatelskiej odpowiedzialności  za publiczne sprawy lokalne. 

Poniżej przedrukowujemy 
tekst z portalu.  

Inicjatorzy społecznej akcji 
zmiany nazwy powiatu gole-
niowskiego na  goleniowsko - 
nowogardzki przekonują, że da 
to impuls do rozwoju Nowogar-
du, który póki co gra w powie-
cie drugie skrzypce.

W województwie zachodnio-
pomorskim są 22 miasta po-
wiatowe. Nowogard pod wzglę-
dem liczby ludności wyprze-
dza prawie połowę z tych miast, 
co sprawia że jest największym 
nieposiadającym przywileju 
powiatu miastem w wojewódz-
twie.

Mieszkańcy postanowili coś 
z tym zrobić i zawiązali stowa-
rzyszenie na rzecz powiatu go-
leniowsko-nowogardzkiego 
„Partnerstwo i Rozwój”, którego 
celem było przygotowanie ini-

cjatywy zmiany nazwy powiatu.
- Brak powiatu nowogardz- 

kiego jest istotną przyczyną nie-
powodzeń naszego miasta na 
wielu płaszczyznach a zwłaszcza 
w obszarze możliwości kreowa-
nia nowych miejsc pracy, po-
zyskiwania funduszy zewnętrz-
nych czy odgrywania przez rela-
tywnie spory organizm miejski 
należnej mu roli jako lokalnego 
ośrodka centralnego - argumen-
tuje Paweł Słomski ze stowarzy-
szenia „Partnerstwo i Rozwój”.

Jak dodaje, Nowogard chce 
być traktowany na równi z po-
dobnym pod względem wielko-
ści Goleniowem.

- Dotychczasowe doświad-
czenie z kilku lat funkcjonowa-
nia powiatu goleniowskiego w 
skład, którego wchodzi nasza 
gmina a zwłaszcza wnioski wy-
nikające z analizy rozmieszcze-

nia wydatkowanych przez po-
wiat środków budżetowych po-
twierdzają przewidywania, że 
Nowogard jest w polityce po-
wiatu marginalizowany, środki 
tutaj przeznaczane są nieade-
kwatne do wielkości i potrzeb 
naszego miasta - kontynuuje 
Słomski. - Cała niemal uwaga 
starostwa powiatowego skupio-
na jest bowiem na Goleniowe, a 
u nas postępuje degradacja.

Kolejnym krokiem po zawią-
zaniu stowarzyszenia było przy-
gotowanie projektu uchwały 
i zebranie popisów. Ok. 1300 
mieszkańców poparło pomysł. 
Rada miejska w Nowogardzie 
podzieliła ambicje mieszkań-
ców i podjęła uchwałę o rozpo-
częciu procedury zmiany na-
zwy powiatu i powołaniu ko-
misji rady w skład której weszli 
przedstawiciele wszystkich klu-

bów radnych oraz strona spo-
łeczna inicjatywy.

Z początkiem sierpnia rozpo-
częły się rozpisane przez bur-
mistrza konsultacje społeczne. 
Potrwają one do końca miesią-
ca. Następnie gmina jako wnio-
skodawca wystąpi do rad pozo-
stałych gmin wchodzących w 
skład powiatu (Goleniów, Ma-
szewo, Stepnica, Przybiernów i 
Osina) o opinie w tej sprawie, 
które będą niezbędne do wnio-
sku do ministerstwa admini-
stracji i cyfryzacji.

- Taka zmiana nazwy jest tym 
bardziej możliwa że powiaty o 
dwuczłonowej nazwie z powo-
dzeniem w Polsce istnieją. Są to 
m.in. powstały w 2002, właśnie 
w wyniku zmiany nazwy, powiat 
bieruńsko-lędziński czy pozo-
stałe np. powiat strzelecko-drez-
denecki, czarnkowsko-trzcia-

necki czy ropczycko-sędziszow-
ski. Takie powiaty tworzone były 
między innymi w sytuacjach 
gdy dwa miasta posiadają po-
dobny potencjał ludnościowy, a 
także gdy połączone zostały ob-
szary dawnych powiatów z re-
formy sprzed 1975 - reasumuje 
przedstawiciel nowogardzkiego 
stowarzyszenia.

 Agnieszka Widera 

PS.  Przypominamy, że trwają 
konsultacje  społeczne w spra-
wie zmiany nazwy powiatu.  To 
bardzo ważne dla ewentualnego 
powodzenia projektu, abyśmy 
w Nowogardzie  dali  wyraźny 
sygnał poparcia projektu i wy-
powiedzieli się na Tak dla zmia-
ny nazwy, czyli  nowego impul-
su rozwojowego dla Nowogar-
du i całego powiatu.

red.

Powiat  
goleniowsko-
nowogardzki

Powstaje kolejna zabudowa

Inwestycja  na  3 Maja 
Przy ulicy 3 Maja, obok zjazdu  nad jezioro za  cukiernią, rozpoczęła się inwestycja w wyniku której powstanie zabudowa zamykająca 
pierzeją, tę małą uliczkę. Inwestorem jest pan Piotr Filipiak właściciel wspomnianej cukierni.   

Teren obok tzw. zjazdu nad 
jezioro koło  Przystani przez 
lata nie należał do „ciekawych” 
fragmentów miasta. Wszyst-
ko zaczęło się tutaj zmieniać 
po wyburzeniu kilka lat temu 
przynoszącej złą sławę temu 
miejscu tzw. „Wiaty”, pełnią-
cej funkcję lokalnej rozpijalni. 
Teren podzielono na działki i 
sprzedano prywatnym właści-
cielom. Najpierw powstał oka-
zały budynek wkomponowany 
w pierzeję ulicy 3 Maja, gdzie 
dzisiaj funkcjonują m.in.  ga-
binety dentystyczne i apteka, 
a teraz tym razem  właściciel  
cukierni rozpoczął zabudowę 
swojej działki położonej za cu-
kiernia w stronę jeziora.  

Na działce  budowane są trzy 
budynki na osobnych pozio-
mach - zgodnie z nachyleniem 
ulicy, każdy z nich będzie peł-
nił funkcję handlowo-mieszkal-
ną, tj. na dole sklepy, na górze 
mieszkania. Ponadto dobudo-
wana zostanie jedna kondygna-
cja nad budynkiem, gdzie funk-
cjonuje cukiernia oraz lodziar-

nia. W tej części powstanie lo-
kal mieszkalny, w którym mają 
się osiedlić sami właściciele.  

Inwestor planuje w tym roku 
zamknąć budowę do tzw. stanu 
surowego zamkniętego. 

- Planuję jeszcze w tym roku 
pokryć budynki dachem, a w 
przyszłym przejść do fazy wy-
kańczania pomieszczeń. Liczy-
my, że dzięki naszej inwestycji 
kilka osób znajdzie zatrudnie-
nie, a także dach nad głową. 
Nad każdym z budynków znaj-
dować się będą bowiem piękne  
mieszkania o pow. ok. 60 me-
trów kwadratowych, które bę-
dziemy oferować pod wynajem 
- powiedział Dziennikowi pan 
Piotr Filipiak. 

Miejmy nadzieję, że plany 
inwestora zostaną pomyślnie 
zrealizowane i uliczka ze zjaz-
dem nad jezioro uzyska wresz-
cie  oby ładne architektonicz-
nie zamknięcie, a potencjalni 
nabywcy mieszkań lokum w 
atrakcyjnym widokowo miej-
scu.

ms Szkic realizowanej zabudowy - widok od strony ulicy zjazdowej nad jezioro (ul. Zielona)
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Szkolenie pełne emocji

Nowogardzkie dzieci na lotnisku
24-osobowa grupa nowogardzkich dzieci, w ramach działań prowadzonych przez Klub „Knaga”, uczestniczyła w szkoleniu pierwszej 
pomocy, które odbyło się w Bazie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Podstawowe wiadomości i 
umiejętności  z  zakresu udzie-
lania pierwszej pomocy mogą 
się okazać  bardzo przydatne 
zwłaszcza w sytuacjach, gdy 
czas  odgrywa  dla uratowa-
nia zdrowia czy życia poszko-
dowanego decydującą rolę. 
Nowogardzka młodzież w ra-
mach zajęć organizowanych 
przez Klub Żeglarski „Knaga”, 
miała okazję w  dniu 08. 08. 
wziąć udział  w szkoleniu  z za-
kresu pierwszej pomocy. Szko-
lenie odbywało się w  bardzo 
interesującym miejscu  czy-
li  w Bazie Lotniczego Pogoto-
wia Ratunkowego na lotnisku 
w Goleniowie. Tuż przed  go-
dziną 8 rano 24- osobowa gru-
pa dzieci pod opieka pani Da-
nuty Dawidowskiej z „Knagi”, 
udała się podstawionym bu-
sem  firmy  A. Fedeńczak na 
oddalone o 18 km od Nowo-

gardu lotnisko. Tam w bazie 
Lotniczego Pogotowia Ratun-
kowego (usytuowanej kilka-
set metrów za  głównym ter-
minalem,  jadąc wzdłuż to-
rów kolejowych ), przywitał 
wszystkich doktor Wojciech 
Włodarczyk, nowogardzki le-
karz od lat wchodzący w skład  
medycznej obsady pogotowia 
lotniczego. To właśnie  dok-
tor Włodarczyk zaproponował 
na szkolenie,  które  osobiście 
również prowadził,  to właśnie 
tak ciekawe dla dzieci i mło-
dzieży  miejsce. 

W naszej bazie dysponuje-
my bardzo dobrym wyposaże-
niem z zakresu ratownictwa 
medycznego - mówi doktor W. 
Włodarczyk- . Młodzież miała 
okazję nie tylko zapoznać się z 
zasadami udzielania pierwszej 
pomocy, ale obejrzeć sprzęt  ra-
towniczy, w który wyposażone 

są  nasze nowoczesne śmigłow-
ce, a także zwiedzić całą bazę 
i oczywiście zajrzeć do wnę-
trza  latającej karetki czyli  śmi-
głowca. Cały pobyt grupy  u nas  
trwał 3 godziny i mam nadzie-
ję, że nasza młodzież  zapamię-
ta zarówno atrakcje, które jej 
pokazaliśmy, ale zwłaszcza to 
co jej przekazaliśmy  w ramach 
szkolenia  ratowniczego - koń-
czy doktor.

 W przeprowadzeniu szkole-
nia doktorowi W. Włodarczy-
kowi pomagał również ratow-
nik pogotowia lotniczego Zyg-
munt Łukasz. Ale jak się oka-
zało szkolenie w bazie lotnic-
twa, to nie był koniec wizyty  
dzieci na lotnisku. 

Dzięki panu Arkadiuszowi 
Krępa, tacie Mikołaja, jednego 
z uczestników konkursu, dzie-
ci miały okazję tym razem na 
terenie terminala spotkać się z 

lotniskowym  pirotechnikiem, 
który zaprezentował najno-
wocześniejsze urządzenia do 
wykrywania niebezpiecznych 
przedmiotów w bagażach pa-
sażerów samolotów. Oprócz 
tego, mogły przyjrzeć się pra-
cy celników odprawiających 
pasażerów, zapoznać się z ma-
teriałami szkoleniowymi i  zo-
baczyć na ekranie zawartość 
wnętrza  prześwietlanego ba-
gażu.  A co na to najważniejsi 
czyli dzieci. Mówi Zosia jedna 
z uczestniczek szkolenia

Ze wszystkiego najbardziej 
podobały mi się zajęcia z dok-
torem. W sumie pan doktor był 
miły. Podobał mi się helikopter 
i hangar, gdzie reperowano he-
likoptery, jak mogliśmy zoba-
czyć wszystko w środku tego he-
likoptera. Podobało mi się, jak 
pan opowiadał o swojej pracy i 
włączył alarm, żeby nam poka-
zać, że załoga ma 3 minuty na 
wyjazd do akcji. Podobało mi 
się spotkanie z pirotechnikiem, 

podobał mi się kask, robot i 
inne bajery. I podobało mi się, 
jak robot ściągnął czapkę miko-
łajowi- mówi Zosia .

Podobne zdanie miały po-
zostałe dzieci - Olek, Igor, Pio-
trek, Stasiu, Michał, Konrad i 
Oliwia.

Szkolenie z zakresu pierw-
szej pomocy Klub „Knaga” or-
ganizował w ramach  realiza-
cji programu  Bezpiecznie na 
Wodzie, współfinansowanego  
przez Knagę i  gminę Nowo-
gard. W imieniu organizato-
rów pani Danuta Dawidowska 
dziękuje za naszym pośrednic-
twem panu Wojciechowi Wło-
darczykowi i pracownikom 
Lotniczego Pogotowia Ratun-
kowego, panu Arkadiuszowi 
Krępa, panu Adamowi Fedeń-
czakowi za bezpłatne udostęp-
nienie busa oraz rodzicom Syl-
wii Kodzik, Magdzie Adrych i 
Cezaremu Mielewczykowi.

ms 
FOT. Cezary Mielewczyk

W Nowogardzie wystąpiła Salmonella  
Zatruło się 6 dorosłych osób, ale nadal nie wiadomo, kiedy i gdzie. Goleniowski Sanepid sprawdza szczegóły zatrucia tą groźną bakte-
rią. 

 Wydaliśmy już decyzję o po-
stępowaniu wyjaśniającym, 
gdzie i kiedy mogło nastąpić 
zatrucie Salmonellą, jednak 
nie mogę udzielić więcej żad-
nych informacji, gdyż wyma-
gają one konsultacji z adwoka-
tem –  mówi jedna z pracow-
nic Stacji Epidemiologicznej 
w Goleniowe.

Objawy zaobserwowane 
wskazują na to, że w niezna-
nym miejscu, osoby te zatruły 
się Salmonellą. Pewność będzie 

wtedy, kiedy zrobione zosta-
ną wszystkie niezbędne bada-
nia laboratoryjne, które wyko-
nuje obecnie SANEPID. Oso-
by te jadły dania, które mogły 
zawierać pałeczki Salmonel-
li. Na obecną chwilę Inspekto-
rzy Sanepidu dokładnie spraw-
dzają i badają każde wskazane 
potencjalne źródło zakażenia, 
i jak na razie tylko to jest po-
wodem ich postępowania wy-
jaśniającego, a nie konkret-
ny nowogardzki lokal gastro-

nomiczny. Jeśli wyniki ba-
dań laboratoryjnych potwier-
dzą konkretne miejsce w No-
wogardzie, to będzie to chyba 

pierwszy przypadek masowe-
go zatrucia w tym roku w na-
szym mieście. By zorientować 
się, jaki na chwilę obecną jest 
stan zdrowia chorych, zadzwo-
niliśmy do nowogardzkiego 
szpitala, rozmawiamy z To-
maszem Rokickim – lekarzem 
specjalistą chorób wewnętrz-
nych i ordynatorem Oddzia-
łu Wewnętrznego - Potwier-
dzam, kilka dni temu 6 osób 
przebywało u nas z takim za-
truciem. Jednak ich stan ogól-

ny jest już na tyle dobry, że mo-
gły one opuścić nasz szpital, by 
w dobrym już stanie. – powie-
dział ordynator. 

Zatrucia pokarmowe naj-
częściej występują w czasie 
wakacji, kiedy wysoka tem-
peratura powietrza powoduje 
szybsze namnażanie bakterii 
w pożywieniu. Dlatego uwa-
żajmy z żywnością i dbajmy o 
prawidłowy sposób jej prze-
chowywania. 

Jarek Bzowy 
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Powstaje budynek tuż nad brzegiem jeziora

Tajemnicza budowa?
Nasz reporter pływając w weekend na kajaku po nowogardzkim jeziorze, uchwycił na zdjęciu zarys powstającego budynku. Nie byłoby 
w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że budynek rośnie tuż nad brzegiem jeziora, w miejscu znacznie oddalonym od zabudowy miej-
skiej. 

Teren nad jeziorem pomię-
dzy ulicą Wojska Polskiego 
(tuż przed lasem - parkiem na-
przeciwko stadionu ), a brze-
giem jeziora obejmujący pół-
wysep zwany według Rzeszow-
skiego półwyspem Rybackim, 
został kilka lat temu sprzeda-
ny prywatnej osobie. Dostęp 
do jeziora  umożliwiający swo-
bodne poruszanie się wzdłuż 
brzegu akwenu, zgodnie z pra-
wem wodnym, musi być jed-
nak zagwarantowany, dlate-
go według informacji ówcze-
snych władz sprzedane działki 
nie dochodziły do linii brzego-
wej. Takie właśnie wyjaśnienie 
udzielano wówczas również 
DN. Nasze zdziwienie wzbu-
dziły więc wyraźnie  już zary-
sowane mury budynku rosną-
cego w tym miejscu, i tuż nad 
brzegiem jeziora, a uchwycone 
na zdjęciu  zrobionym od stro-
ny jeziora przez  reportera DN 
pływającego na kajaku. Pytani 

przez nas o tę  budowę  urzęd-
nicy w nowogardzkim magi-
stracie potwierdzili, że wyda-
no warunki i pozwolenie na 
budowę nie tylko widoczne-
go na zdjęciu obiektu budynku 
jednorodzinnego, ale i innych 
większych budynków  miesz-
kalnych, które będą budowane 
w sąsiedztwie tegoż. Czy zatem 

swobodne przejście wzdłuż 
brzegów jeziora po istnieją-
cej tam ścieżce będzie możli-
we, gdy inwestorzy zagospo-
darują  już w pełni ten teren. 
Zgodnie z prawem wodnym 
nie powinno być inaczej, jed-
nakże np. budujący sfotografo-
wany przez nas obiekt pokazał 
urzędnikowi miejskiemu słu-

pek graniczny jego własności, 
który stoi….  w wodzie. Tak 
więc jeśli zagrodziłby swoją 
działkę, to nie tylko nad brze-
giem nie przejdziemy w tym  
miejscu, ale nawet do brze-
gu nie dobijemy! Jak to  więc 
było możliwe, że wytyczono i 
sprzedano działki  niezgodnie 
z prawem wodnym, stwarzając 
tym samym możliwość real-

nego sporu prawnego pomię-
dzy właścicielem działki, a in-
teresem publicznym, który ma 
gwarantowany dostęp do brze-
gów akwenów ogólnodostęp-
nych. Czy realizowana budowa 
może zapoczątkować wkrótce 
ten spór? Temat będziemy mo-
nitorować. 

ms 

Teren zabudowy

Stypendia szkolne – ciąg dalszy
Terminy składania wniosków oraz kryteria przyznawania pomocy materialnej
W poprzednim wydaniu DN nr 61(2195) z dnia 9 sierpnia 2013 r. podaliśmy kilka informacji na temat pomocy materialnej o charak-
terze socjalnym, udzielanej uczniom na terenie naszej gminy. Z Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymaliśmy wiadomość z prośbą o za-
mieszczenie w Dzienniku Nowogardzkim szczegółów związanych z kwestią stypendiów szkolnych. Oto one:

Stypendium  szkolne
Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Nowogardzie informuje, że 
wnioski o przyznanie stypen-
dium szkolnego  na  rok  szkol-
ny 2013/2014 wydawane  będą 
od 16 sierpnia 2013 r.  (ul.  3  
Maja 6  - I piętro)

Wnioski wydawane będą w 
godzinach urzędowania tj. po-
niedziałek - piątek od 7.30 do 
15.30.

Wniosek można również po-
brać ze strony internetowej 
www.ops.nowogard.pl

Stypendium szkolne przy-
sługuje:

a) uczniom szkół publicz-
nych i niepublicznych o upraw-
nieniach szkół publicznych dla 
młodzieży i dla dorosłych oraz 
słuchaczom publicznych kole-
giów nauczycielskich, nauczy-
cielskich kolegiów języków ob-
cych i kolegiów pracowników 
służb społecznych – do czasu 
ukończenia kształcenia nie dłu-

żej jednak niż do ukończenia 24 
roku życia,

b) wychowankom publicz-
nych i niepublicznych ośrod-
ków umożliwiających dzieciom 
i młodzieży, o których mowa 
w art. 16 ust. 7. Ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie 
oświaty, a także dzieciom i mło-
dzieży z upośledzeniem umy-
słowym z niepełnosprawnościa-
mi  sprzężonymi realizację od-
powiednio obowiązku szkolne-
go i obowiązku nauki – do cza-
su ukończenia realizacji obo-
wiązku nauki,

c) uczniom szkół niepublicz-
nych nieposiadających  upraw-
nień szkół publicznych dla mło-
dzieży i dla dorosłych -  do cza-
su ukończenia realizacji obo-
wiązku nauki,

d) słuchaczom niepublicz-
nych kolegiów nauczycielskich 
i nauczycielskich kolegiów ję-
zyków obcych – do czasu ukoń-
czenia kształcenia, nie dłużej 

jednak niż do ukończenia 24 
roku życia. 

Stypendium może otrzymać 
uczeń znajdujący się w trud-
nej sytuacji materialnej, wy-
nikającej z niskich dochodów 
na osobę w rodzinie w szczegól-
ności, gdy w rodzinie występuje 
bezrobocie, niepełnosprawność, 
ciężka lub długotrwała choro-
ba, wielodzietność, brak umie-
jętności wypełniania funkcji 
opiekuńczo – wychowawczych, 

alkoholizm lub narkomania, a 
także gdy rodzina jest niepeł-
na .

Miesięczna wysokość docho-
du na osobę w rodzinie upraw-
niająca do ubiegania się o sty-
pendium szkolne nie może być 
większa niż 456 złotych.

Termin przyjmowania w/w 
wniosków od 2 do 16 września 
2013 r. 

 Tyle OPS . Przypomnijmy 
również, że oprócz wyżej wy-

mienionej pomocy udziela-
ne są też dopłaty do zakupu 
podręczników w ramach rzą-
dowego programu pomocy 
uczniom „Wyprawka szkolna”. 
O zasadach tego programu pi-
saliśmy w DN nr 57(2191) dn. 
2 sierpnia 2013 r. Podania w tej 
sprawie składa się do dyrekto-
rów szkół, a realizatorem do-
płat jest Referat Edukacji UM.

opr. Karolina Klonowska
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Odpowiedzi na listy otwarte Krzysztofa Kosińskiego
Krzysztof Kosiński otrzymał  z UM kolejne  odpowiedzi na swoje listy otwarte publikowane w DN w ostatnich tygodniach. 

Oto  treść tej odpowiedzi. 
Odpowiadając na kolej-

ne Pana listy otwarte nr 5 i 7 
uprzejmie informuję:

Odnośnie terminu pozwo-
lenia na realizację inwestycji 
budowy ronda na skrzyżowa-
niu ulic Bohaterów Warszawy 
i Ks. J. Poniatowskiego to za-
pewniam Pana, że dokumenta-
cja i pozwolenie na budowę w 
roku bieżącym nie utracą  swo-
jej ważności. W porozumie-
niu z ZZDW Koszalin zostaną 
podjęte kroki mające na celu 
wydłużenie terminu ważności 
tego zezwolenia.

Zbiorowe zaopatrzenie w 
wodę i odbiór ścieków to skom-
plikowana problematyka pod 
względem prawnym i tech-
nicznym. Majątek infrastruk-
tury wodno – kanalizacyjnej 
jest dużej wartości a  umowa z 
partnerem prywatnym będzie 
zawarta na 15 lat. Postępowa-
nie prowadzone przez wyspe-
cjalizowaną w tym temacie 

kancelarię prawną z Poznania 
– jest długotrwałe i skompli-
kowane, obejmujące kilka tur 
negocjacyjnych z podmiotami, 
które zgłosiły swój udział w tej 
procedurze. To jest przyczyna i 
powód długiego w czasie pro-
cedowania w tej sprawie.    

Pana propozycja wybudo-
wania rurociągów wodnych 
i kanalizacyjnych w taki spo-
sób by nie kolidowały z bu-
dową chodnika do Warnkowa 
jest logiczny ale jak to w ży-
ciu bywa nie na całej długości 
chodnika możliwy do realiza-
cji ze względu na zbyt wąski 
pas drogowy. Z kolei wybudo-
wanie sieci wod-kan poza pa-
sem drogowym to dodatkowe 
koszty (konieczność wykupu 
działek od osób prywatnych) 
co znalazłoby odbicie w ce-
nach za wodę i ścieki i jeszcze 
bardziej wydłużyło proces re-
alizacji inwestycji.    

W sprawie wysokości opła-
ty na targowisku miejskim to 

przypominam, że opłaty po-
wyższe pobierane są zgodnie 
z uchwałą Rady Miejskiej nr 
XVIII/152/12 z dnia 27 czerw-
ca 2012 r. w sprawie ustalenia 
wysokości stawek opłaty targo-
wej i sposobu ich poboru.

Odnośnie wskazanego przez 
Pana problemu kotów wolno-
żyjących, a raczej przenoszo-
nej przez nie toxoplazmozie 
informuję, że monitorowanie 
chorób odzwierzęcych oraz ich 
zwalczanie leży    w kompeten-
cji powiatowego lekarza wete-
rynarii jako fachowego perso-
nelu w tej branży. Do Urzędu 
nie dotarły jakiegokolwiek sy-
gnały od Powiatowego Leka-
rza Weterynarii w Golenio-
wie wskazującego na wystę-
powanie zjawiska zachorowań 
na choroby odzwierzęce. Nie 
mniej jednak sprawa bezpań-
skich kotów jest problemem. 
Utrudnieniem w załatwie-
niu tej sprawy są przepełnione 
schroniska zwierząt, które ko-

tów nie przyjmują.
W sprawie remontu przejaz-

dów kolejowych położonych w 
ciągach ulic 700 Lecia i Bata-
lionów Chłopskich Burmistrz 
Nowogardu Robert Czapla 
wielokrotnie spotykał się z dy-
rektorem PKP PLK SA Od-
dział Szczecin Panem Józefem 
Matuszczakiem. Na ostatnim 
spotkaniu, które odbyło się 21 
maja br. dyrektor zapewnił, że 
obydwa przejazdy znalazły się 
na liście zadań do realizacji w 
roku bieżącym. Dyrektor po-
informował również, że został 
ogłoszony duży przetarg na 
realizację remontów większej 
ilości przejazdów kolejowych, 
wśród których są przejazdy w 
Nowogardzie, ich realizacja 
powinna rozpocząć się już we 
wrześniu br. ale jednocześnie 
zastrzegł, że termin  remon-
tu naszych przejazdów może 
zostać przesunięty na wiosnę 
przyszłego roku z powodu du-
żej ilości zadań, które firma re-

montowa ma do wykonania. 
Burmistrz Robert Czapla jest 

w stałym kontakcie z zarządem 
Klubu Żeglarskiego Knaga i 
sprawa remontu pomostu jest 
dobrze znana. Pomimo doraź-
nych prac remontowych w la-
tach ubiegłych wykonanych 
przez WOPR Nowogard jest 
to kolejne zadanie do realizacji 
na obiekcie przynależnym do 
ośrodka nad jeziorem. Uwa-
żam, że wspólnie z Knagą zara-
dzimy tej sprawie. 

Realizacja budowy lądowi-
ska dla helikopterów przy szpi-
talu nowogardzkim jest na eta-
pie uzgodnienia warunków z 
Lotniczym Pogotowiem Ra-
tunkowym w Szczecinie. W 
budżecie gminy na 2013 r. zo-
stały zabezpieczone środki na 
sporządzenie dokumentacji 
budowy lądowiska.  

Z poważaniem, 
Tadeusz Fiejdasz

Kierownik Wydziału Gospodarki 
Komunalnej, Mieszkaniowej  

i Ochrony Środowiska

•	 Sprzedam komplet książek do III gimnazjum SP nr 1. Tel. 
kontaktowy: 784-690-716 

•	 Kupię książki roczne do VI klasy Szkoły Podstawowej nr 3. 
Tel. kontaktowy: 721-550-940                                                                                                             

•	 Kupię książki do I klasy liceum nr 2 (profil humanistycz-
ny); nowa podstawa programowa. Tel. kontaktowy: 696-
044-863

•	 Sprzedam: 1) Matematyka do klasy I szkoły ponadgimna-
zjalnej, zakres podstawowy, nowa podstawa programowa; 
autorzy: W. Babiński, L. Hańko, D. Ponczek; 2) Język nie-
miecki, Magnet 3, podręcznik + ćwiczenie, nr dopuszcze-
nia: 98/31/2011, autor: G. Motta, wyd. Lektorklett; klasa 
gimnazjalna 3) Język angielski, Exam Connection 3, pod-
ręcznik + ćwiczenie, autor: J. Spencer-Kępczyńska, wyd. 
Oxford; klasa gimnazjalna. Tel. kontaktowy: 603-611-864

•	 Sprzedam nowe podręczniki i ćwiczenia do szko-
ły podstawowej do języka angielskiego: - ćwicze-
nia BUGS WORLD 1 A z elementami pisania (30 zł); 
- ćwiczenia BUGS WORLD 1 B bez elementów pi-
sania (30 zł);  - podręcznik BUGS WORLD 2 (30 zł)                                                                                                                   
- ćwiczenia BUGS WORLD 2 A doskonalący umiejętności 
pisania (30 zł);  - ćwiczenia BUGS WORLD 2 B stopnio-
wo rozwijający umiejętności pisania   (30 zł);  - podręcz-
nik i ćwiczenie TEMPO 1 KL IV wyd. Macmillan (55 zł);  - 
podręcznik i ćwiczenie HOTSPOT 1 KL IV wyd. Macmil-
lan (55 zł);  Tel. kontaktowy: 663-425-260

•	 Sprzedam komplet podręczników do klasy III gimnazjum 
nr 1, stan bardzo dobry, cena: 170 zł. Tel. kontaktowy: 663-
565-517

•	 Sprzedam podręczniki do klasy III gimnazjum nr 2. Tel. 
kontaktowy: 784-056-335

Wojewoda i Sejmik za ko-
rektą projektu powiatów (DN 
z dnia 12 lipca 1993r. nr 93)

Wystąpienie Wojewody i 
Przewodniczącego Sejmiku 
do Ministra Kuleszy w sprawie 
korekty projektu powiatów w 
woj. Szczecińskim. 

W dniu 17 czerwca br. od-
było się spotkanie Wojewody 
Szczecińskiego i Prezydium 
Sejmiku Samorządowego Wo-
jewództwa Szczecińskiego, 
w którym uczestniczyli tak-
że burmistrzowie MiG Police, 
Nowogard, Chojna oraz dele-
gaci do SSWS z tych gmin. Ce-
lem spotkania było określenie 
wspólnego poglądu na zapro-
ponowaną koncepcję utworze-
nia powiatów w woj. Szczeciń-
skim oraz przedyskutowanie 
zasadniczych różnic, jakie za-
rysowały się pomiędzy kon-
cepcjami utworzenia powia-
tów, zaprezentowanymi Panu 
Ministrowi przez Wojewodę i 
Sejmik Samorządowy.  Sejmik 
Samorządowy w swej opinii nt. 
powołania powiatów na tere-
nie województwa szczecińskie-
go postulował reaktywowanie 
powiatu nowogardzkiego w 
zmienionych i dostosowanych 
do realiów chwili obecnej gra-
nicach. Po dogłębnym prze-
analizowaniu wszelkich „za” 
i „przeciw” wobec tej propo-

zycji, a w szczególności zapo-
znaniu się z argumentacją za-
interesowanych gmin stano-
wisko Sejmiku podziela także 
Wojewoda Szczeciński kory-
gując tym samym treść swej 
opinii w tej sprawie z 31 mar-
ca br. Na uzgodnione wspól-
ne stanowisko w sprawie po-
wołania do życia POWIA-
TU NOWOGARDZKIEGO Z 
SIEDZIBĄ W NOWOGAR-
DZIE wpływ mają przede 
wszystkim:  

Rola Nowogardu w otocze-
niu gmin, jakie tworzyłyby 
proponowany powiat,

Stosunkowo dobre wyposa-
żenie miasta w podstawowe 
instytucje infrastruktury so-
cjalno-społecznej, w szczegól-
ności szkoły średnie, szpital, fi-
lie Biura Pracy oraz możliwość 
zapewnienia siedzibie powiatu 
zarówno dobrego locum, jak i 
zasobu niezbędnej kadry, 

podjęcie przez  Radę Zarzą-
du MiG Nowogard oraz spon-
tanicznie wyłonione reprezen-
tacje obywatelskie wiążących 
zobowiązań, w tym finanso-
wych, o czynnym współdziała-
niu i ew. partycypacji w kosz-
tach utworzenia w Nowogar-
dzie powiatu, (…) 

W konkluzji  swego wystą-
pienia pragniemy wyczulić 
uwagę Pana Ministra na fakt, 

iż inicjatywa powołania po-
wiatów spotyka się na Pomo-
rzu Zachodnim na ogół z apro-
batą społeczną w wielu wypad-
kach wręcz bardzo dużą. Dla-
tego tym bardziej w intere-
sie pozytywnego jej odbioru 
wskazane jest, aby zawczasu 
zażegnać potencjalne konflik-
ty mogące przy tej okazji zaist-
nieć, zwłaszcza mając na uwa-
dze przygraniczny charakter 
naszego województwa. (…)

OŚWIADCZENIE
Oświadczenie Zarządu Gmi-

ny i Miasta Goleniów w spra-
wie powiatu nowogardzkiego 
złożonego na ręce Burmistrza 
Nowogardu. 

Uprzejmie  informuję, że za-
rząd Gminy i Miasta Goleniów 
na swoim posiedzeniu zapo-
znał się z treścią pisma w spra-
wie poparcia starań czynio-
nych przez samorządy lokalne 
oraz społeczeństwo Ziemi No-
wogardzkiej w celu utworzenia 
powiatu samorządowego z sie-
dzibą w Nowogardzie. 

Zarząd Gminy i Miasta Go-
leniów popierał projekt utwo-
rzenia dwóch powiatów gole-
niowskiego i nowogardzkiego 
i stanowisko swe podtrzymu-
je. Rada Miasta i Gminy Gole-
niów w dyskusji nie zanegowa-
ła zasadności utworzenia po-
wiatu nowogardzkiego. (…).

Opr. MR

Dziennikowa giełda 
podręczników szkolnych

Jak co roku  publikujemy giełdę 
podręczników szkolnych. Do ru-
bryki można zgłaszać nieodpłat-
nie  ofertę sprzedaży bądź przeka-
zania podręczników na rok szkol-
ny 2013-1014 do rożnych typów 

szkół a także  zapotrzebowanie na  
podręczniki. Zgłoszenia przyjmu-
jemy w redakcji  osobiście, na te-
lefon 9139 22165 bądź na redak-
cyjny e-mail: dziennik@dziennik-
nowogardzki.pl.

20 lat temu                                 pisał:
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Kościoły naszej gminy - Kulice

Kościół w Kulicach, pw. św. 
Antoniego należy do parafii 
pw. św. Rafała Kalinowskiego 
w Nowogardzie.

Poświęcenie 17 I 1947 r. 
Odpust: 13 VI
Kościół z 1865 r. wzniesiony 

z kamienia polnego oraz cegły, 
neoromański. Z wieżą nakrytą 
wysmukłym ostrosłupowym 
hełmem. 

Przyległy do kościoła cmen-
tarz otoczony kamiennym 
murem, teren splantowany z 
nielicznymi okazami drzew 
(głównie lipy). 

źródło: Schematyzm Archidiecezji 
Szczecińsko-Kamieńskiej, Szczein 2007.

/Studium Historyczno-urbanistyczne

Pomogli mu przyjaciele – pojedzie do Chin

„Jestem wdzięczny za solidarność!”
Tomasz Kwiatkowski, który na początku wakacji wraz z kompanem Piotrem Kuryło, wyruszył w rowerowy 
„Rajd Pokoju”, spotkał się ostatnimi dniami z wielkimi problemami. Pozostał sam na trasie nieopodal miej-
scowości Irkuck. 

Do kłopotliwej sytuacji do-
szło pod koniec ubiegłego ty-
godnia. Piotr Kuryło który 
wraz z mieszkańcem Nowogar-
du przemierzał Eurazję, w nie-
wyjaśnionych okolicznościach 
pozostawił na trasie swojego 
kompana. Tak całą sytuację 
komentuje popularny „Kwia-
tek”. Miałem poważną awarię 

roweru, przez którą musiałem 
na długo się zatrzymać. Piotrek 
nie mógł sobie na to pozwolić, 
jego rajd jest sponsorowany, 
więc chcę się jak najbardziej z 
tego wywiązać. Zatem nie po-
czekał na mnie i pojechał da-
lej, jednak poinformował mnie 
gdzie będzie na mnie czekał. W 
końcu mogłem powrócić na tra-

sę i dotarłem do wyznaczone-
go miejsca, jego tam jednak nie 
było. Ta sytuacja powtórzyła się 
jeszcze raz. Muszę przyznać, że 
jestem bardzo zdziwiony jego 
zachowaniem … - komentuje 
zdegustowany Tomasz Kwiat-
kowski. Podróżnik pozosta-
wiony sam sobie na teryto-
rium Rosji, znalazł schronie-
nie w polskiej Parafii w mie-
ście Irkuck. Stamtąd udał się 
w podróż nad jezioro Bałkaj. 
Wówczas sam jeszcze nie wie-
dział, czy będzie kontynuował 
swoją jazdę. Natychmiast z po-
mocą przyszli jego przyjacie-
le, oraz ludzie dobrej woli, któ-
rzy na wyznaczone konto za-
częli wpłacać pieniądze, dzięki 
którym „Kwiatek” wciąż może 
kontynuować swój szczytny 
rajd. Ponadto w polskiej Para-
fii poznał inną grupę podróż-
ników. W tej Parafii spotkałem 
Polaków. Jak się okazało, rów-

nież odbywają rowerowy rajd 
przez świat. Ich następnym kie-
runkiem jest Mongolia. Dzięki 
pomocy moich przyjaciół mogę 
jechać dalej! Jednak zmieniam 
trasę. Będę kierował się na mia-
sto Ułan Bator w Mongolii, na-
stępnie chcę jechać do Chin, 
gdzie w Pekinie ukończę swo-
ją podróż. - opowiada Tomasz 
Kwiatkowski, po czym dodaje: 
Nie wiem co się dzieje w Nowo-
gardzie, ale wiem, że przyjaciele 
o mnie pamiętają i wciąż mnie 
wspierają. Dzięki tym pieniąż-
kom mogę kontynuować swój 
rajd i bezpiecznie podróżować. 
Jestem wdzięczny za solidar-
ność! - kończy nowogardzki 
podróżnik. O przebiegu teraz 
już „samotnego” rajdu Toma-
sza Kwiatkowskiego, będziemy 
informować na bieżąco w ko-
lejnych wydaniach DN.

KR



Nr 62 (2196)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

10

www.dzienniknowogardzki.pl

Zawodnicy 1 minutą ciszy uczcili pamięć Arka Karczyńskiego 

Rywalizacja w konkurencji złoty mikrofon była bardzo popularna wśród dzieci

Dzieci tak jak dorośli mieli swoje konkurencje

Drużyna z Osowa  ponownie okazała się najlepsza

Do zawodów zgłosiło się wielu  uczestników. Turniej przeprowadzo w kategorii 
OPEN

Spartakiada ta, okazała się dużym sukcesem 
organizatorów

Osowo po raz 4 na sportowo 
Piękna słoneczna pogoda,  dobrze przygotowane stoiska z gastronomią, profe-
sjonalna konferansjerka z dobrze dobranymi utworami muzycznymi przygo-
towanymi przez Tadeusza Łukaszewicza sprawiły, że wszystkie konkurencje tj.: 
Bieg drwala, siłowanie na rękę, rozgrywki piłkarskie, złoty mikrofon dla dzieci 
oraz inne gry i zabawy, miały wielu swoich  zwolenników, którzy licznie brali w 
nich udział podczas  4 Spartakiady Sportowej w Osowie.

Pan Marcin Rąpała  wraz 
z kolegami z WKS Osowo w 
dniu 11.08.2013r już po raz 4 
zorganizowali  spartakiadę, 
która zgromadziła wielu gości 
oraz uczestników  poszczegól-
nych konkurencji sportowych 
-  Po raz kolejny udało nam się 
zorganizować świetną imprezę, 
która jak widać, integruje oso-
by z naszej i innych miejscowo-
ści. Mimo, że nasz WKS dzia-
ła w zasadzie  społecznie, gdyż  
nie otrzymuje żadnych dota-
cji z gminy, to nie poddajemy 
się i staramy się robić wszyst-
ko, by każda coroczna tego typu 
impreza była zorganizowana z 
wielkim zaangażowaniem, za-
równo ze strony samych orga-
nizatorów, jak i wszystkich jej 
zwolenników, i aby nie szczę-
dzono wysiłku, a nawet wła-
snych środków finansowych, 
które przekazaliśmy w tym roku 
na jej organizację, by wszystko 
się udało.   – mówi pan Mar-
cin, główny organizator spar-
takiady. – Pogoda nam dopisa-
ła, uczestnicy też, przyjechało 
5 zespołów z takich wiosek jak: 
Wojcieszyn, Żółwia Błoć, Oso-
wo 1 i 2, Wyszomierz i Długo-
łęka,  jak było widać, zawodni-
cy tych wiosek połączyli swoje 
siły w rywalizacjach. Przez kil-
ka godzin bawiliśmy się fanta-
stycznie, a duch sportowej ry-
walizacji nie opuszczał nikogo.  
Spartakiada  rozpoczęła się od 
wczesnych godzin rannych na 
boisku sportowym w Osowie. 
Przyjechali tam zawodnicy z 
pobliskich miejscowości, ale 
nie tylko, bo udział również 
zgłosili zawodnicy z Żółwiej 
Błoci, co było miłym zaskocze-
niem dla organizatora. Udział 
w zawodach sportowych był 
dla nich okazją do sportowej 
rywalizacji. Gry fair play, a 
przy tym integrowanie się było 
głównym celem organizatorów.  
- Działamy z wielkim zaanga-
żowaniem - indywidualnie i w 
grupie. Wydaje mi się, że naj-
lepiej sprawdzają się konku-
rencje zespołowe, w których 
trzeba umieć ze sobą rywali-

zować – podkreśla pan Mar-
cin. - Jednocześnie staramy się 
każdego dostrzec. U nas nie ma 
przegranych. Wszyscy uczest-
nicy spartakiady są w pew-
nym sensie wygranymi, bo każ-
dy otrzyma jakiś drobny upo-
minek, choćby przysłowiowe-
go cukierka czy okolicznościo-
wą statuetkę, tak w konkuren-
cjach indywidualnych, jak i w 
grach zespołowych – dodaje. 
Zawodnicy, zanim otrzyma-
li puchary i statuetki, musie-
li wykazać się sportowym du-
chem walki. Rozegrano krót-
kie mecze piłkarskie, których 
każda połowa trwała 12 mi-
nut, rzucano również ringo, 
ścigano się w workach oraz 
przeciągano na czas kółko w 
linie.  Dużym zainteresowa-
niem cieszyła się konkuren-
cja siłowania się na rękę, któ-
ra miała formułę otwartą. Ta 
rywalizacja okazała się najbar-
dziej widowiskową i sprawiała 
uczestnikom spartakiady naj-
więcej radości i kibicowania.  
- Chyba najbardziej cieszy to, że 
zawodnicy już zapowiadają, iż 
za rok będą również uczestni-
czyć w  spartakiadzie. Ja mam 
nadzieję, że uda nam się znów 
pozyskać środki na organiza-
cję zawodów, które tu w Oso-
wie mają naprawdę bardzo do-
brą obsadę i cieszą się świetną 
renomą – choć nasza społecz-
ność  jest w różnym wieku, to 
spartakiada jest dla nas wszyst-
kich ważnym wydarzeniem. A 
przede wszystkim daje możli-
wość spotkania się i spędzenia 
czasu w bardzo miły i aktywny 
sposób z rodziną i znajomymi.                                                                                                                                 

Była też chwila specjalna, 
poświęcona tragicznie zmarłe-
mu Ireneuszowi Karczyńskie-
mu.                       Przed kolejnym 
gwizdkiem meczu pomiędzy 
zawodnikami z Osowa i Wy-
szomierza, zawodnicy zgro-
madzili się na środku boiska i 
wraz z arbitrami i publiczno-
ścią, minutą ciszy uczczono 
pamięć tragicznie niedawno 
zmarłego Ireneusza Karczyń-
skiego. 

Oto wyniki w poszczegól-
nych konkurencjach indywi-
dualnych i zespołowych:  

Piłka Nożna 
1. Osowo 
2. Żółwia Błoć 
3. Wyszomierz - Długołęka 
Sędziowie: Arkadiusz Do-

magała i Stanisław Rutkow-
ski 

STRONG MAN 
1. Łukasz Bubolz 
2. Adrian Bednarek 
3. Adam Parowiec 
Konkurencja siłownia się 

na rękę 
1. Arkadiusz Urbański 
2. Ryszard Piskorz 
Konkurencja strażacka 
1. Gracjan  Razik 
2. Adam Parobiec 
3. Konrad Mikulski 
Konkurencja dla dzieci - 

Złoty Mikrofon 
1. Żaneta Mikulska 
2. Julia Michalska 
3. Maja Mateja 
Wszyscy Uczestnicy kon-

kursu o „Złoty Mikrofon”
1.Karol Śliwiński 
2. Bartosz Czarnowski 
3.  Maciej Iwan 
4. Żaneta Mikulska 
5. Julia Michalska 
6. Maja Mateja 
7. Ola Kurowska 
8. Marcel Jędrzejczak 
9. Justyna Bryks 
10. Oliwia Rygielska 
Zatem niedziela minęła w 

Osowie  pod znakiem sporto-
wej rywalizacji i dobrej zaba-
wy. Tak liczne sukcesy możli-
we były dzięki dobrej współ-
pracy pana Marcina oraz jego 
kolegów, którzy za dotych-
czasową pomoc w organizacji 
spartakiady składają  serdecz-
ne podziękowania nie ratu-
szowi, lecz wszystkim ludziom 
dobrej woli, a także sponso-
rom, bez których nie mogli-
by przeprowadzić tegorocznej 
edycji.  W przyszłym roku od-
będzie się już  jubileuszowa,  5 
edycja spartakiady.  

tekst i foto: Jarek Bzowy 
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Pewna wygrana w 1 kolejce

Egzekutor Winczewski
Bardzo dobrze rozpoczął się dla Pomorzanina sezon 2013/2014. Podopieczni Tomasza Surmy na trud-
nym terenie w Przecławiu, ograli tamtejszą Victorię 0:3. Na duże uznanie zasługuje wyczyn Konrada 
Winczewskiego, który trzykrotnie podchodził do rzutów karnych i bezbłędnie pokonywał golkipera ry-
wali. 

Victoria Przecław – Pomorzanin Nowogard  0:3 (0:0)
Konrad Winczewski x 3 (wszystkie z rzutów karnych)
Skład: Jacek Malanowski – Michał Soska (c), Konrad Winczewski, Natan Wnuczyński, Michał Łukasiak – Dominik Wawrzyniak, 

Piotr Winogrodzki, Krzysztof Kieruzel, Gracjan Wnuczyński – Sławomir Paszkowski, Kamil Lewandowski (Dawid Langner)

Pewne zwycięstwo Pomorza-
nina może nastrajać optymi-
stycznie przed kolejnymi me-
czami. Nie udało się zdobyć 
bramki po akcji, jednak tego 
dnia swój dzień miał Konrad 
Winczewski, który trzykrotnie 
podchodził do „jedenastki”, po 
czym pewnie je egzekwował. 
Do przerwy optyczną przewa-
gę posiadał nowogardzki ze-
spół, jednak nie był w stanie 
udokumentować tego zdoby-
ciem bramki. Pewnie w bramce 
spisywał się Jacek Malanowski, 
bez większych zarzutów funk-
cjonowała defensywa LKS-u. 
Po zmianie stron goście do-

pięli swego. Victoria nie prze-
bierała w środkach, po ostrym 
faulu w polu karnym, sędzia 
wskazał na „wapno”. Ostatnie 
rzuty karne egzekwował Ma-
teusz Krupski, którego jed-
nak zabrakło w składzie. Pił-
kę na 11 metrze ustawił Kon-
rad Winczewski i nie dał szans 
golkiperowi gospodarzy. Po 
tym trafieniu Victoria rzuciła 
się do odrabiania strat, dzię-
ki czemu Pomorzanin mógł 
groźnie kontrować. Po kilku-
nastu minutach ponownie je-
den z defensorów gospodarzy 
nieprzepisowo powstrzymuje 
piłkarza z Nowogardu. Kolej-

ny rzut karny i znowu do pił-
ki podchodzi obrońca Pomo-
rzanina. Winczewski utrzy-
muje nerwy na wodzy i zdo-
bywa swoją drugą bramkę. To 
jednak nie koniec. W doliczo-
nym czasie gry, pogodzeni z 
porażką piłkarze z Przecławia 
prokurują 3 rzut karny! Win-
czewski bez chwili zawahania 
podchodzi do piłki, aby skom-
pletować hattrick klasyczny – 
strzela, piłka w „sieci” i w ten 
sposób Pomorzanin na inau-
guracje zgarnia pełną pulę. Dla 
Konrada był wyjątkowy mecz, 
jak sam przyznał nigdy w swo-
jej piłkarskiej przygodzie po 
raz pierwszy zdobył 3 bram-
ki po rzutach karnych. Wyso-
kie zwycięstwo wywindowało 
nowogardzki zespół na 2 miej-
sce w tabeli.

Co ciekawe, w żadnym ze 
spotkań pierwszej kolejki nie 
padł remis, piłkarze nie mie-
li ochoty dzielić się punktami. 
Liderem jest drużyna Osad-
nika Myślibórz, która na wła-
snym boisku pokonała Mo-
rzycko Moryń 4:0. W ciekaw-
szych meczach 1 kolejki, Po-
goń Barlinek ograła u siebie 
Odrę Chojna 1:0. Flota II Świ-
noujście po efektownym me-
czu wygrała ze Stalą Lipiany 
4:3. Największym zaskocze-
niem była porażka w Przybier-
nowie tamtejszego Pomorza-
nina z Klonem Krzęcin, który 
w 2 minionym sezonie był ze-
społem własnego boiska, nato-
miast na wyjazdach zazwyczaj 
przegrywał.  Kolejny mecz no-
wogardzcy piłkarze rozegra-
ją już w najbliższą środę (14 
sierpnia) o godzinie 18:00. Do 
Nowogardu zawitają piłkarze 
Iskierki Szczecin-Śmierdnica. 
Zespół ten w 1 kolejce uległ 
na własnym boisku Inie Iń-
sko 0:1. Po udanym występie w 
Przecławiu można liczyć tego 
dnia na przyzwoitą frekwen-
cję podczas inauguracji sezonu 
2013/2014 na nowogardzkim 
stadionie.

KR

Konrad Winczewski na długo zapamięta ten mecz, po raz pierwszy zaliczył klasycz-
nego hattricka wykonując rzuty karne 

1 kolejka:
Iskierka Szcz.-Śmierdnica – Ina Ińsko 0:1
Gavia Choszczno – Unia Dolice  1:0
Pomorzanin Przybiernów – Klon Krzęcin 0:1
Pogoń Barlinek – Odra Chojna  1:0
Zorza Dobrzany – Polonia Płoty  3:1
Victoria Przecław – Pomorzanin Nowogard 0:3  
Osadnik Myślibórz – Morzycko Moryń 4:0
Flota II Świnoujście – Stal Lipiany  4:3
Piast Chociwel – pauza
2 Kolejka:
Klon Krzęcin – Osadnik Myślibórz  (14.08; 17:30)
Piast Chociwel – Gavia Choszczno  (14.08; 17:30)
Odra Chojna – Zorza Dobrzany  (14.08; 18:00)
Morzycko Moryń – Pogoń Barlinek  (14.08; 18:00)
Stal Lipiany – Pomorzanin Przybiernów (14.08; 18:00)
Pomorzanin Nowogard – Iskierka Szcz. (14.08; 18:00)
Unia Dolice – Victoria Przecław  (14.08; 18:00)
Ina Ińsko – Flota II Świnoujście   (15.08; 17:00)
Polonia Płoty – pauza 

Liga Okręgowa Szczecińska 2013/2014
M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Osadnik Myślibórz 1 3 4 0 1 0 0
2 Pomorzanin Nowogard 1 3 3 0 1 0 0
3 Zorza Dobrzany 1 3 3 1 1 0 0
4 Flota II Świnoujście 1 3 4 3 1 0 0
5 Ina Ińsko 1 3 1 0 1 0 0
6 Pogoń Barlinek 1 3 1 0 1 0 0
7 Klon Krzęcin 1 3 1 0 1 0 0
8 Gavia Choszczno 1 3 1 0 1 0 0
9 Piast Chociwel 0 0 0 0 0 0 0
10 Stal Lipiany 1 0 3 4 0 0 1
11 Unia Dolice 1 0 0 1 0 0 1
12 Iskierka Szczecin - Śmierdnica 1 0 0 1 0 0 1
13 Odra Chojna 1 0 0 1 0 0 1
14 Pomorzanin Przybiernów 1 0 0 1 0 0 1
15 Polonia Płoty 1 0 1 3 0 0 1
16 Victoria Przecław 1 0 0 3 0 0 1
17 Morzycko Moryń 1 0 0 4 0 0 1

Piątek 16 sierpnia 2013 
21:00 Wstęp wolny 
Kolejny B-Day na którym zawsze nie brakowało dobrej muzyki!:) 
Tym razem dodatkowo B4 Party MUSIC LAKE, które odbędzie 
się dzień później na Plaży w Nowogardzie 
W Pt 16 Sierpnia na B-Day  
Zagrają: MATTHEW HAIL, EL MATHIAS, JACOB GRAY, 
DAVE-G 
sobota 17 sierpnia od 22 Music After Lake Party, Wejście 10 zł 
Pierwszy raz w klubie zaistnieją dwie sceny 
główna Groove na której za konsoletą będzie można zobaczyć 
i usłyszeć gwiazdy Sunrise Festival: MILKWISH (Uczestnik: 
Electrocity, Sunrise Festival Afterparty), SASHA DUBROVSKY 
(Uczestnik: Sunrise Festival)  
MATTHEW HAIL & Friends (BAS RADIO, MY MUSIC 
RECORDS) DAVE - G (BAS Radio, Klubokawiarnia Kulturalna) 
EL - MATHIAS ( Rezydent Galaxy, Elit, Club 23, Klubokawiarnia 
Kulturalna) DJ SNOOP (Koneser Muzyki Deep House) Jacob 
Gray (Obiecująca postać ziemi Nowogardzkiej).  
scena mała (palarnia) Alternatywna zatoka zagrają: Le Septieme 
Reve, Sacro i Matthew Hail 
 Szczegóły na FanPage: Music Lake
Śledźcie terminarze na naszym Facebookowym fanpagu`u - 
fb.com/klubokawiarniakulturalna.

 Wszystkich serdecznie zapraszamy !!!
Klubokawiarnia Kulturalna
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Przegrany sparing z Polonią II Płoty

Zagrali młodzi
Drugi zespół Pomorzanina nie zdołał wygrać w sobotnim sparingu z Polonią II Płoty. Mecz zakończył 
się wynikiem 2:3 dla gości. W zespole z Nowogardu wystąpiło 6 młodych zawodników oraz od niedaw-
na występujący Rafał Górecki i wracający po kontuzji bramkarz Michał Dwojak.

Pomorzanin II Nowogard – Polonia II Płoty 2:3
Gole: Marcin Skórniewski (rzut karny), Rafał Górecki 
Skład: Adam Łuczak – Krzysztof Domanowski, Jakub Wojciechowski, Grzegorz Skrzecz, Rafał Górecki – Tomasz Łysiak, Kuba 

Szczypień, Marcin Skórniewski, Krystian Kubicki, Jarosław Kaczmarek - Patryk Gaik ; zmiany: Michał Dwojak, Max Pokorski, 
Tomasz Szafran, Grzegorz Żyła.

W mecz lepiej weszli goście, 
którzy wykorzystali nieuwa-
gę nowogardzkich obrońców i 
otworzyli wynik tego meczu. Po-
morzanin wyrównał po rzucie 
karnym. W polu karnym faulo-
wany był Patryk Gaik, a pewnym 

egzekutorem okazał się Marcin 
Skórniewski. Gospodarze złapa-
li wiatr w żagle, co zaprocento-
wało kolejnym golem. Jednym z 
bohaterów tej akcji był ponow-
nie prezes. Skórniewski wyko-
nywał rzut wolny, ładny strzał z 

trudem odbija golkiper gości, do 
futbolówki dopadł Rafał Górec-
ki, który z najbliższej odległości 
zdobywa drugiego gola. Następ-
nie do pracy wzięli się goście. 
Po raz kolejny zawiodła defen-
sywa, a Polonia zdobyła bramkę 

wyrównującą. Ostatecznie go-
ście zdołali strzelić jeszcze jed-
nego gola i ostatecznie wygrali 
w sparingu z Pomorzaninem II, 
choć była okazja do tego, aby nie 
przegrać. Ponownie przebojo-
wy Patryk Gaik wywalczył rzut 

karny, do piłki podszedł Marcin 
Skórniewski, jednak tym razem 
nie zdołał pokonać bramkarza 
gości. Za tydzień obydwa zespo-
ły rozegrają mecz rewanżowy, 
tym razem w Płotach.

KR  

Pierwsze zwycięstwo kobiecej drużyny

„Poczyniły wielkie postępy”
W niedzielę (11 sierpnia) o godzinie 16:00, kobieca drużyna Pomorzanina Nowogard po raz pierw-
szy zaprezentowała się nowogardzkiej publiczności. Okazją do tego był mecz sparingowy z Vielgo-
vią Szczecin, z którą Pomorzanin będzie rywalizował w III lidze Kobiet. Debiutantki nie przestra-
szyły się bardziej doświadczonych piłkarek i pewnie wygrały 2:0.

Pomorzanin Nowogard – Vielgovia Szczecin 2:0 (1:0)
Gole: Klaudia Korgiel x2
Skład: Magda Jeż (c), Ada Szemiot, Ania Nowicka, Karolina Kowalczuk, Aleksandra Sobczak, Anita Skowrońska, Patry-

cja Bobik, Klaudia Korgiel, Kasia Piotrowska, Klaudia Kaczor, Klaudia Mrówczyńska; zmiany: Patrycja Mendyk, Daria Partyka, Agata Witkowska, 
Anita Nowakowska.

Pierwsze „koty za płoty” jak 
to mówią, kobieca drużyna 
Pomorzanina zadebiutowała 
w efektownym stylu, całkowi-
cie dominując drużynę z któ-
rą spotka się w rozgrywkach li-
gowych. Na meczu zjawiło się 
kilkudziesięciu sympatyków 
piłki nożnej, chcących obej-

rzeć występ nowo powstałej 
drużyny. Vielgovia nie miała 
zbyt dużo do powiedzenia, na-
tomiast bramkarka Magda Jeż, 
która jest kapitanem zespołu, 
kontakt z piłką zaliczała jedy-
nie po podaniach od swoich 
koleżanek z defensywy. Dziew-
czyny z Nowogardu otworzyły 

wynik tego meczu po pięknej 
akcji. Anita Skowrońska posła-
ła idealną piłkę „na centyme-
try” do Klaudii Korgiel, która 
długo się nie zastanawiając w 
efektowny sposób przelobowa-
ła bramkarkę ze Szczecina. Do 
przerwy wynik nie uległ zmia-
nie, choć to Pomorzanin wciąż 
kontrolował grę i stwarzał so-
bie okazje. 

Po zmianie stron akcję wciąż 
konstruowały gospodynie. Pił-
karki z Nowogardu ambitnie 
napierały do przodu, a Vielgo-
via ograniczała się jedynie do 
gry obronnej. W końcu pod-
opieczne Pawła Błaszczyka 
dopięły swego, a w roli głów-
nej ponownie wystąpiła Klau-
dia Korgiel. Ładny strzał na 
bramkę rywalek oddała Klau-
dia Mrówczyńska, bramkarka 
szczecińskiego zespołu zdoła-
ła sparować to uderzenie, jed-
nak najszybciej do piłki dopa-
dła Korgiel i z najbliższej odle-
głości ustaliła wynik tego spo-
tkania. Cieszy pierwsze zwy-
cięstwo, które z pewnością za-
chęci panie z Pomorzanina do 
jeszcze cięższej pracy. Swoje-
go zadowolenia nie krył trener 
kobiecej drużyny, który zwra-
ca uwagę, że w porównaniu do 

pierwszych treningów, dziew-
czyny poczyniły milowy krok. 
Jestem ogromnie zadowolony 
z poczynionych postępów! Na-
prawdę jestem pod dużym wra-
żeniem, jak ten zespół się rozwi-
ja z treningu na trening. W tym 
meczu można było dostrzec 
przede wszystkim ambicje, wal-
kę o każdą piłkę, o każdy cen-
tymetr boiska. Wierzę, że stać 
dziewczyny na jeszcze lepszą 
grę, choć w tym meczu napraw-
dę trudno by było się o coś przy-
czepić, najlepszym potwierdze-
niem niech będzie fakt, że Mag-

da Jeż była tego dnia praktycz-
nie bezrobotna. - podsumowu-
je trener kobiecej drużyny Pa-
weł Błaszczyk. Kolejną okazję 
do meczu kontrolnego panie 
będą miały w najbliższy week-
end, wówczas rozegrają drugi 
mecz z dziewczynami z Vielgo-
vii. Natomiast 31 sierpnia Po-
morzanin zadebiutuje w III li-
dze w meczu przed własną pu-
blicznością, przeciwko Olim-
powi Gościno.

KR   

Paweł Błaszczyk mocno przeżywał debiut swojej drużyny przed nowogardzką pu-
blicznością, tu na zdjęciu podający piłkę Aleksandrze Sobczak 

Na zdjęciu pierwsza z prawej, pomocniczka Pomorzanina - Kasia Piotrowska 
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Morfeusz - 91 577 66 85

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych    - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Ogólnopolska Olimpiada 
Młodzieży – kolarstwo torowe

Niedosyt  
Komisarka...
W Łodzi w dniach 7-9 sierpnia rozegrano Ogólnopol-
ską Olimpiadę Młodzieży w kolarstwie torowym. W 
kategorii Junior młodszy Nowogard reprezentował 
Remigiusz Komisarek. Kolarz z klubu „Chrabąszczy” 
powrócił z dużym niedosytem, nie zdobył medalu, a 
podczas zawodów zmagał się z bolesną kontuzją.

Komisarek najpierw wystar-
tował w konkurencji sprint 
mężczyzn. Zakwalifikował się 
do 1/8 finału z ostatnim 12 cza-
sem umożliwiającym awans, a z 
13 zawodnikiem wygrał o jedy-
nie 0,02 sekundy, zatem sędzio-
wie musieli skorzystać z fotoko-
mórki. W związku z tym, iż Re-
migiusz był 12, to w parze w 1/8 
finału rywalizował z Marcinem 
Czyszczewskim z KLTC Ko-
nin, który z kolei uzyskał naj-
lepszy czas w kwalifikacjach. 
Nowogardzianin tę walkę prze-
grał i wystartował w repasażu. 
Tam poszło o wiele lepiej, Ko-
misarek wygrał swój bieg, dzię-
ki czemu wystartował w ćwierć-
finale. Tam jednak nie sprostał 
Michałowi Lewandowskiemu z 
TKK Pacific SMS Toruń i tym 
samym podopieczny Ryszar-
da Posackiego musiał zadowo-
lić się finałem C. Ostatecznie 
Remigiusz został sklasyfikowa-
ny w całej stawce na 8 miejscu 
w konkurencji sprint mężczyzn. 

Kolejnego dnia młody repre-
zentant Nowogardu startował 
już w wyścigu keirin. Niestety 
wówczas już na dobre dała się 
we znaki kontuzja, która pecho-
wo ujawniła się tuż przed tak 
ważnymi zawodami. Po dużym 
wysiłku zawodnik „Chrabąsz-
czy” odczuwał ból brzucha, co 
skutecznie utrudniło mu wal-
kę o medale. W kwalifikacjach 
w swojej grupie zajął 3 miejsce, 
awans uzyskiwało 2 pierwszych 

kolarzy. Komisarek wystarto-
wał w repasażu, w którym upla-
sował się na 2 miejscu i mógł 
przygotowywać się już do półfi-
nału. Na więcej niestety zabra-
kło sił, w swoim biegu półfina-
łowym uplasował się na przed-
ostatnim miejscu, przez co po-
została mu walka w finale B. 
Ostatecznie reprezentant No-
wogardu skasyfikowany został 
na 9 miejscu. Dwa starty Remi-
giusza przyniosły „Chrabąsz-
czom” Nowogard 4 punkty do 
klasyfikacji drużynowej. Choć 
8 i 9 miejsce w ogólnopolskich 
zawodach ujmy nie przynoszą, 
to jednak Komisarek to am-
bitny zawodnik, który jechał 
do Łodzi po medal. Na pewno 
duży wpływ na niepowodzenie 
miała kontuzja, która doskwie-
rała podczas zawodów. Teraz 
przed juniorem młodszym z 
Nowogardu przerwa, podczas 
której będzie mógł zadbać o 
swoje zdrowie i zregenerować 
organizm przed kolejnymi te-
gorocznymi startami.

KR

Pomóżmy sobie!
•	  Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie oraz ławę pokojową 

i TV tel.782 556 716
•	 Przyjmę fotel do biurka, informacja tel. 504 874 397 lub pod nr 

tel. red. 91 22 165 
•	 Przyjmę narożnik pokojowy, sofkę dwuosobową dla dzieci i dzie-

cięcy  fotelik samochodowy,  tel.516 648-561 
•	 Przyjmę  używaną pralkę, komputer PC oraz dywany tel.512 174 

371 
•	 Przyjmę tapczan dwuosobowy tel. 514 466 037 
•	 Przyjmę meble kuchenne i meblościankę pokojową tel. 

669 517 964 lub 91 39 107 62
•	 Przyjmę lodówkę w stanie dobrym tel. 725536022
•	 Przyjmę szafę lub segment używany z półkami tel.512012823 
•	 Przyjmę pralkę tel. 513 -520-798

Na zdjęciu najlepsi kolarze OOM w kategorii Keirin, Remigiusz Komisarek (pierwszy z prawej) przyjmujący gratulacje od Kie-
rownika łódzkiego toru kolarskiego 
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OGŁO SZE NIA DROB NE
NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. 
Piłsudskiego 2a. 602 350 301

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 
3. 604 284 597

• Kupię mieszkanie bezczynszo-
we/niskoczynszowe, min 3po-
kojowe, 60-80m 791443026

• Do wynajęcia lokal handlowy 
– 660143840 

• Sprzedam mieszkanie w No-
wogardzie i Dobrej, tel. 91-
3910010, 607607814

• KUPIĘ ZA GOTÓWKĘ OBCIĄ-
ŻONE NIERUCHOMOŚCI tel. 
508 312 261

• DOMY NA WSI – GRUNTY, 
GOSPODARSTWA

• SPRZEDAJEMY, KUPUJEMY. 
TEL. 660 206 833

• Sprzedam nowy sklep na ulicy 
Racibora. tel. 913925552, 783 
570 056

• Sprzedam nowe, własnościo-
we, 2 pokojowe mieszkanie, 
58 m kw, na os. Gryfitów tel. 
913925552, 783 570 056

• Sprzedam kawalerkę 36 m kw. 
i mieszkanie 4-pokojowe 110 
m kw. 608 817 214.

• SPRZEDAM - bardzo tanio 
działki pod budowę ul: Asny-
ka. Tel: 513045188. 

• Wynajmę mieszkanie 2 po-
kojowe  w Nowogardzie na 
ulicy Racibora I 4. tel. 91 39 
25 552, kom. 783 570 060

• BUDYNEK - gospodarczy 400 
m2 sprzedam lub wydzierża-
wię, Strzelewo. Tel. 502853573

• Sprzedam parter domu 110 
m2. Podpiwniczony, garaż 
i podwórko. 600  809  312; 
604 903 853

• Do wynajęcia Bar Szuflandia 
170 m2. 609 245 816

• SPRZEDAM - mieszkanie 2 po-
koje, pierwsze piętro ul. Ko-
walska.Tel504118857.

• Sprzedam dwupokojowe 
mieszkanie w centrum Nowo-
gardu. 695 388 614

• Sprzedam lub zamienię miesz-
kanie 4 pokojowe na miesz-
kanie 2 pokojowe na parte-
rze lub I p. Tel. 91 41 89  564; 
512 626 744

• Sprzedam lub zamienię dom 
nad morzem na mieszkanie 
II p z dopłatą w Nowogar-
dzie. 515 167 978

• Sprzedam mieszkanie 85 
m2 z dużym ogrodem. 91 39 
21 868 785 921 868 

• Sprzedam kawalerkę. 
533 225 152 po 17.00

• SPRZEDAM - mieszkanie 2 po-
kojowe 41,90 m 2 w Osinie. 
Stan b.dobry.Tel.516184900.

• KUPIĘ - Grunty rolne, oko-
lice N-du minimum 10 h. 
Tel.661915420.

• Do  WYNAJĘCIA -  kawaler-
ka  36  m2  ,  II   piętro   No-
wogard.   Częściowo    umeblo-
wana  . Cena  do  uzgodnienia.  
Tel.913925482 ,  660971668 .

• SPRZEDAM   ,  WYNAJMĘ    lub  
ZAMIENIĘ   2  pokoje  ul; Ponia-
towskiego . Tel.605850786.

• GARAŻ  -   ul: 700 - Lecia  . 
SPRZEDAM. 18 tyś zł. /do  ne-
gocjacji/.Tel.514620330.

• KUPIĘ   -  zdecydowanie  miesz-
kanie  w  Nowogardzie  lub  bli-
skiej  okolicy  do  80.000 tyś. 
Tel.501307666.

• SZUKAM    -   do wynajęcia  
mieszkania 2  lub 3 pokojowe-
go .Tel.662315470

• SPRZEDAM  -  działkę  budow-
laną  w  Wojcieszynie. 30  ar. 
Tel.886616229 , 886111533.

• WYNAJMĘ LUB SPRZEDAM - 
garaż 22 tys. ul; Jana Pawła 
.Tel.607083893.

• SPRZEDAM - garaż ul: Zamko-
wa .Tel.607529491.

• WYNAJMĘ - DOM W NOWO-
GARDZIE, kuchnia, salon, 4 sy-
pialnie, 2 łazienki,, garaż.

• Cena do uzgodnienia.
Tel.602474266.

• WYNAJMĘ - kawalerkę 1050 
zł.Tel.603881462.

 MOTORYZACJA

• Kupię: Stare motory, mo-
torowery, samochody. Tel. 
501-126-109

• Sprzedam silnik 1, 6 Diesel, 
skrzynia biegów do Audi 80. 
Tel;781785751.

• Sprzedam samochód GOLF 
II, benzyna 5 drzwiowy, szy-
berdach, czerwony. Tel; 
512633610.

• Sprzedam 2 opony letnie 185 
65 R15, continental conti 3, 
cena za 2 szt. 80 zł, tel. 605 
522 340

• SPRZEDAM - LEXUSA RX 350 w 
wersji Prestige rok 2006 .Stan 
licznika 170 tyś. km. Zakupio-
ny w salonie, pierwszy właści-
ciel, garażowany, stan b. do-
bry.Tel.606945398.

ROLNICTWO

• Sprzedam zboże i słomę. 
502 853 573

• Sprzedam słomę w snop-
kach cena 2, 20 zł/ snopek. Tel. 
782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL. 783678070

• KOSZENIE MULCZOWANIE 
ŁĄK, BELOWANIE SŁOMY, SIA-
NA, ORKA, TALERZOWANIE, 
SIEW.TEL. 608013995.

• PRASOWANIE - bali. 
Tel.513941882.

• Sprzedam działkę 0, 80 ar, ob-
ręb Warnkowo. 609 245 816

• SPRZEDAM MŁODE NIOSKI i 
ZIELONÓŻKI KUROPATWIA-
NE. 91 39 20 307

• SPRZEDAM – ciągnik C – 28, 
stan dobry, wszystkie opony 
nowe.Tel.696807922.

• SPRZEDAM  -  prosiaki  30  
sztuk. Tel.691982862.

USŁUGI

• Firma Usługowa „Zielona”. Wy-
najem sal na: konferencje, ze-
brania, szkolenia. Tel. 91 39 
26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROB-
NE NAPRAWY WYKONA „ZŁO-
TA RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 
79 22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. 
Zielona 3. 91 39 20 714

• Montaż ogrodzeń betono-
wych, farmerskich i innych; 
695 085 470; 91 39 72 575

• AGENCJA REKLAMWA VIZART 
- oprawianie prac - w 2 minu-
ty, bindowanie, wydruki A3-
A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, 
laminowanie A3-A4. Tylko u 
nas największy wybór okła-
dek. Nowogard, ul. 700 Lecia 
15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), 
dokumentów, CV, listów mo-
tyw. innych. Wydruki, Ksero, 
także kolor. Szybko i Solidnie. 
Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel 605 
522 340. 

• Usługi koparko- ładowarką 
Nowogard. 514172446 

• Fast – Driver, tanie usłu-
gi transportowe tel. 
721 230 990

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sa-
wicki, ul. Kazimierza Wielkiego 
7, tel.913920737 

• Remonty mieszkań, szpa-
chlowanie, malowanie. 
880 690 659

• Naprawa ciągników Ursus MTZ 
Pres kostkujących (maszyn) 
782 402 614

• Dachy, docieplenia, stro-
podocieplenia, obrób-
ki blacharskie, podbitki. 
609 752 854

• PRANIE - DYWANÓW, WY-

KŁADZIN, TAPICERKI ME-
BLOWEJ, SAMOCHODO-
WEJ, /SKÓRZANEJ, MATE-
RIAŁOWEJ/. PRANIE PO-
ŚCIELI WEŁNIANEJ /LANO-
LINĄ/. SPRZĄTANIE BIUR, 
MIESZKAŃ, CZYSZCZE-
NIE FUG. TEL. 604373143, 
794229083.

• TRANSPORT BUS – MAX. 
Tel.784053493.

• US ŁUGI REMONTOWO - BU-
DOWLANE, DOCIEPLENIA. Tel. 
784053493.

• REMONT na każdą kieszeń 
Tel. 609 715 839 

• TANIO - MONTAŻ MEBLI.
Tel.887077557.

• Ubezpieczenia Allianz. 607 083 
776 

• Dachy, ocieplenia, remonty. 
692 562 306

• REMONTY - mieszkań . 
Tel.794115153.

• Glazura, terakota. Fachowo i 
solidnie. Wykończenia wnętrz 
pod klucz. Tel.607647515.

PRACA

• Przyjmę samodzielnego pra-
cownika do prac wykończe-
niowych. Tel. 888 603 612

• Zwrot podatku z pracy, rodzin-
ne, urlopowe, emerytalne – 
Niemcy, Holandia, Anglia, Ir-
landia, Dania, Belgia, Austria, 
Włochy, Norwegia, USA. Tel. 71 
385 20 18 lub 601 759 797

• Młoda mama zaopiekuje się 
Twoim dzieckiem. 661 196 022

• Przyjmę do pracy w sklepie 
spożywczo-monopolowym 
601 160 970

• ZAOPIEKUJĘ - się osobą star-
szą lub chorą. Tel.667925392.

• ZATRUDNIĘ – stolarza lub po-
mocnika. Tel.603366286.

• Firma transportowa z Nowo-
gardu zatrudni kierowców C+ 
E Polska - Szwecja, tel. 607 585 
561

• POTRZEBNY - traktorzysta . 
Tel.502853573.

INNE

• Kupię: Antyki, różne staro-
cie. Tel. 501-126-109

• Sprzedam drewno bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane - 
603 353 789

• Sprzedam wieżę Diora WS 
442, srebrna, 4 elementy: 

wzmacniacz, tuner prze-
strojony, korektor, deck szu-
flada, stan idealny, używa-
na sporadycznie, cena 780 
zł do uzgodnienia. tel. 605 
522 340.

• PIECE GAZOWE c.o. wiszą-
ce z Niemiec firmy Vaillant 
wysoka jakość do mieszka-
nia, domu, sklepu, restaura-
cji, zakładu fryzj. tylko ogrze-
wanie różne powierzchnie 
cena od 800zł montaż 300zł 
piece dwufunkcyjne cena od 
1.000zł montaż 400zł gwa-
rancja serwisowa + roczne 
przeglądy kontrolne, napra-
wy oraz elektryczne przepły-
wowe podgrzewacz wody 
użytkowej 18-21kw na prąd 
380V cena od 200zł tel. 691 
686 772

• SPRZEDAŻ - podbitki 
drewnianej. TANIO. Tel: 
726169098.

• SPRZEDAM DREWNO OPA-
ŁOWE I KOMINKOWE. 
Tel;667788820.

• Skup zużytych katalizato-
rów. 510 630 383

• Sprzedam CB radio Harry III 
z anteną, na gwarancji, cena 
650 zł, tel. 605 522 340

• Chcesz przewieźć drewno? 
Załadunek i rozładunek pod 
wskazany adres. Zadzwoń 
721230990, TANIO!

• Sprzedam cegłę klinkiero-
wą czerwoną Japek 2500 szt, 
styropian 4-12 cm, tel. 502 
385 935

• Sprzedam wózek spacero-
wy – parasolka (Chico CT04): 
stan bdb, duże koła, lekki, 
oryginalny śpiworek + folia, 
kolor czerwono-beżowy, ta-
nio. 600 897 758

• Tanio sprzedam drewno 
opałowe, kominkowe oraz 
obrzynki i odpady tartaczne. 
785 071 977

• DREWNO opałowe – ko-
minkowe, pocięte .SPRZE-
DAM – DOWÓZ GRATIS 
.Tel.798461794.

• SPRZEDAM - bardzo do-
brą lornetkę SKY MA-
STER 15 X 70, cena 200 
zł.Tel.913925215

• Sprzedam lodówko - zamra-
żarkę Indesit   srebrną, cena 
750 zł, tel. 605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubez-
pieczeniowe na życie SKAN-
DIA, tel. 605 522 340

• SPRZEDAM  -  biurko  w  do-
brym  stanie. Cena  120  
zł.Tel.691190887.
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Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

Poszukujemy  
pracowników 

do pracy na plantacji wierzby 
w Węgorzycach/k.Osiny

 Tel: 601 99 40 30

Informacja PKS    91 392 18 87   lub   91 469 83 15

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski - redaktor prowadzący

Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport,  Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny   
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65, tel./fax 91 392 50 87;  

e-mail: dziennik@domjudy.pl.  Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej.  
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E;  14:00E;  
15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL.   607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD
Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku 
oprócz świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 
1, 3, 5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwart-
ki, soboty oprócz świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; 
R – kurs do Reska

ROZKŁAD JAZDY PKP WAŻNY OD 9.VI – 1.IX.2013R.
Odjazdy pociągów w kierunku Kołobrzegu  - Odjazd z Nowogardu  
7.54   -  10.VI – 14.VIII i od 16-31.VIII nie kursuje w niedzielę
8.47   - 29.VI – 1.IX. 2013 codziennie
10.02 -    9.VI – 30.VI kursuje w soboty i niedziele  i od 1.VII -1.IX.2013 
12.33   - codziennie
14.35   - 10-28.VI.2013 kursuje w dni robocze i 29.VI-14.VIII, 16.VIII-1.IX
16.01   - codziennie
18.37   - kursuje codziennie oprócz sobót
21.09  -  9-20.VI.2013, 1.VII-14-VIII, 19-29.VIII od pon.- czwartku
21.49 -   29.VI- 1.IX.2013 kursuje piątki, soboty i niedziele

Odjazd pociągów w kierunku Szczecina - Odjazd z Nowogardu  
5.37   -  10.VI-14.VIII i od 16-30.VIII.2013 od pon. – do piątku
6.33   - 10.VI – 14.VIII i od 16-31.VIII. 2013 od pon. – do soboty
7.55   -  codziennie
10.32   - 10-28.VI w dni robocze, 29.VI-14.VIII i 16-VIII-1IX.2013
12.35   -  9-30.VI.2013 kursuje w soboty i niedziele i 1.VIII-1.IX.2013
15.10   -  kursuje codziennie oprócz sobót
17.33   -  codziennie
18.35   -  codziennie 
21.48   -  codziennie od 29.VI-1.IX.2013

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

Sprzedam Mercedes 180C 
Rok prod. 2001, poj. 2.0 benzyna, 

przebieg 290 tys. km, czarny metalik. 

Tel. 507 625 011
91 39 22 924

Drugi właściciel 
cena 13 500 zł 

KUPIĘ 
GOSPODARSTWO 
lub GRUNT ROLNY 
TEL. 664 944 635

Całotygodniowa 
wyprzedaż 

odzieży używanej

Sklep FIGARO
ul. Boh. Warszawy 2

(przy torach)

Pon. - 5 zł szt.
Wt., Śr. - 3 zł szt.
Czw., Pt., Sob. 1 zł szt.

Zapraszamy
Nowy towar co poniedziałek

Szkółka w Karsku
poleca: 

TUJE SZMARAGD 
od 0,5 do 4 m wysokości

P R O M O C J A
JAŁOWIEC SKYROKET

(na żywopłot)
1,5 m wysokości - 9 zł szt.

RÓŻE PIENNE
w promocji 20 zł szt. 

BRZOSKWINIE z owocami

tel. 606 106 142
i inne drzewka owocowe

Oferta 
na stal zbrojeniową
ø 6 2,35  + vat
ø 10 - 20 2,15 + vat
HURTOWNIA FELMAX
ul. B. W-wy 71 Nowogard

91 39 22 915

Promocyjne  
zestawy obiadowe 12 zł

12.08 PONIEDZIAŁEK
Krupnik staropolski
Placki po węgiersku

13.08 WTOREK
Zupa kalafiorowa
Filet drobiowy po parysku, 
ziemniaki, surówka

14.08 ŚRODA
Biały barszcz
Kopytka z kapustą zasmażaną

15.08 CZWARTEK
-------------------------------------

16.08 PIĄTEK
Zupa ogórkowa
Filet z morszczuka z patelni, 
ziemniaki, surówka

Tel. 91 3922 424 
608 053 371   

www.caffepiwnica.pl
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Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca

TYGRYSEK

BAWIALNIA
dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

• Nadproża
• Bloczki betonowe
• Płyty JOMB
• Obrzeża
• Kostka brukowa

ceny producenta!!!
Zakład Wyrobów Budowlanych 

STRZELEWO
Na rynku od 1997 r.

Oferujemy szeroki asortyment 
wyrobów budowlanych m.in.:

 DOSTAWA DO KLIENTA
Możliwość tworzenia dedykowanych 
form pod duże zamówienia klienta!
tel/fax:  91 39 102 21 
kom:   604 252 883 

• Beton towarowy
• Płyty chodnikowe
• Słupki ogrodzeniowe
• Cement
• Żwir

Strzelewo 67

Sprzedam nowe, własnościowe,  
2 pokojowe mieszkanie o pow. 58 m2 
w Nowogardzie na ulicy Racibora I 4

KONTAKT:                PIB „PRO-BUD s.c.
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14
tel.: 91 39 25552; 783 570 056    www: probud-nowogard.pl

ARCHITEKT WNĘTRZ
JOANNA GIZIŃSKA

tel.603-844-014
www . jogs tud i o . n e t

PROJEKTOWANIA WNĘTRZ

JoG
STUDIO

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECIĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA
tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Sprzedam BMW 318, 
automat, 1993 r., 

aktualny przegląd 
i ubezpieczenie, cena 

2300 zł. 
Tel. 602 772 596.
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 Cena 1, 90 zł

Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt samochodowy
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Finanse - 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Zawiadamiamy, 
że w Nowogardzie 

rozpoczęła działalność 

Kancelaria 
Radców 

Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca 
Prawny Radosław Górski oraz Radca  
Prawny Paweł Iwan. Kancelaria mieści 
się przy 
Pl. Wolności 9, budynek dawnego 
hotelu „Cisy”, pokój nr 8 (parter). 

Telefony do Kancelarii: 
788-802-101, 694-403-733

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

ZAPRASZAMY
na

specjalistyczne 
badanie wzroku

środy i piątki 

s. 4 s. 9

ul. Boh. Warszawy 4b
Nowogard

tel. 532 512 703 

Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe 
leczenie stomatologiczne

Lekarz dentysta

Ewa Rosa

godz. przyjęć 
pn.-pt. 10.00 - 18.00

13

Bezrobocie  
- gorący  

temat

Czytaj s. 12

ZIELONE 
PRZEDSZKOLE

OGŁASZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2012/2013
DZIECI W WIEKU OD 2,5 DO 6 LAT

Informacje i zapisy pod nr tel. 91 39 26 691
lub na stronie www.przedszkole.zielona11.pl

INFORMATYCZNO-JĘZYKOWE
Ogłasza nabór na rok szkolny 2013/2014

dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat

Halina Galus • Elżbieta i Helena Wnuk

USŁUGI KSIĘGOWO-PODATKOWE

ul. 3 Maja 14 (budynek Banku Spółdzielczego) tel. 91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

Chcesz odzyskać VAT? Przyjdź!

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Plantacja Borówki
w Siwkowicach k./Łosośnicy

ZATRUDNI ZBIERACZY
tel 515 144 186

organizujemy dowóz 

Słów kilka o 
przygodach 

morskiego 
wilka

Nasi Przedsiębiorcy: 

Henryk  
Józefowicz 

s. 10, 11

Lepiej późno niż wcale

Nowogardzka strefa 
ekonomiczna

Czytaj s. 3

Kolarze z 
Nowogardu na VIII 
Maratonie MTB 
Dookoła Jeziora 
Miedwie

Ponad 
tysiąc 
uczestni-
ków!
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W obiektywie DN

Idąc wzdłuż alejki od ulicy Warszawskiej w kierunku Szu-
warów Nowogardzkich zauważyć można stojący w głębi za-
rośli prowizoryczny namiot. Na pierwszy rzut oka można od-
nieść wrażenie, że ktoś tam mieszka. Świadczyć o tym mogą 
rozwieszone na gałęzi i sznurku części odzieży. Najprawdo-
podobniej jest to miejsce, w którym przebywa osoba bez-
domna. Na miejscu nikogo jednak nie zastaliśmy. 

Problem z wywożeniem i miejscem składowania śmieci jest 
nadal aktualny. Obok śmietników przy ulicy Warszawskiej 
widnieje niezbyt ciekawy obraz. Części starych mebli, belki, 
płytki, a nawet sedes i element umywalki znajdują się poza 
śmietnikiem. Po czyjej stronie leży wina za taki stan rzeczy: 
czy po stronie mieszkańców, którzy niepotrzebne rzeczy wy-
rzucają obok śmietników, czy po stronie odpowiedzialnych za 
tworzenie miejsc na tego typu odpady?

Nie lepiej sytuacja wygląda w okolicach plaży nowogardz-
kiej. Wysypujące się z kontenera przy wejściu głównym śmie-
ci nie zachęcają do wstąpienia na teren obiektu i psują ogól-
ny krajobraz kąpieliska. Miasto zadbało o to, by plaża miała 
nowe molo, a podstawowe czynności, jakimi są wywożenie 
śmieci, jak widać stały się problemem. 

Legendarne „dolne” - miejsce spotkań nowogardzkiej mło-
dzieży. Teren, który miał służyć integracji poprzez uprawianie 
sportów przez młodych ludzi stał się miejscem chuligaństwa 
i libacji alkoholowych, których skutkiem jest dewastowanie 
obszaru boiska. Teraz zepsute wejście, a co będzie dalej? 

Nad nowogardzkim jeziorem trwają prace budowy mostka okalają-
cego ten zbiornik wodny. Mieszkańcy są zadowoleni z tej inwestycji, 
ponieważ poprzedni stan kładki zagrażał bezpieczeństwu ludzi dokar-
miających ptactwo.

8 kolizji w ciągu doby!
Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie w 
ciągu doby (z 13 na 14 sierpnia), aż ośmiokrotnie wzy-
wani byli na miejsce kolizji drogowych zaistniałych na 
drogach powiatu. Wśród tych zdarzeń drogowych, trzy 
pojazdy zostały uszkodzone w związku z kontaktem ze 
zwierzyną leśną, która przebiegała przez jezdnię. 

W godzinach porannych po-
między miejscowością Stodól-
ska a Dębicami, Nissan Micra 
i Iveco zderzyły się z dzikiem. 
Kwadrans później w okolicach 
miejscowości Żabowo spo-
tkanie z leśną zwierzyną mia-
ła kierująca samochodem Kia. 
Na szczęście nikt z kierujących 
nie ucierpiał, ale auta zosta-
ły uszkodzone. Dwie kolizje 
odnotowano na krajowej trój-
ce. Na węźle Rzęśnica zderzył 
się Opel z Fordem, natomiast 
w okolicach Przybiernowa do-
szło do kolizji samochodu oso-
bowego Citroen z motocyklem 
Honda. W pierwszym przy-
padku sprawcą okazała się kie-
rująca Oplem, która nieprawi-
dłowo zmieniała pas ruchu, w 
drugim – kierowca Citroena, 
który nie udzielił pierwszeń-
stwa przejazdu. Zostali oni 
ukarani mandatami. Na od-
cinku drogi pomiędzy Gole-
niowem a Modrzewiem doszło 
do zderzenia trzech pojazdów 
– Toyoty, Peugeota i Volkswa-
gena. I tym razem przyczy-
ną było nie udzielenie pierw-
szeństwa. Na kierującego To-
yotą został nałożony mandat 
karny. W miejscowości Roż-

nowo kierujący samochodem 
marki Volkswagen wyjeżdża-
jąc ze swej posesji nie ustąpił 
pierwszeństwa przejazdu kie-
rującemu motorowerem męż-
czyźnie. Tu również sprawa 
zakończyła się mandatem. Na-
stępne zdarzenie miało miej-
sce w Nowogardzie. 10-letni 
chłopiec jadąc rowerem za sa-
mochodem Ford, utracił pa-
nowanie nad swym jednośla-
dem, w wyniku czego prze-
wrócił się, wybijając się w tylną 
szybę w aucie. Dziecko zosta-
ło przewiezione do szpitala na 
obserwację. W tym przypad-
ku małoletni nie poniesie od-
powiedzialności za wykrocze-
nie, natomiast poszkodowany 
kierowca samochodu ma pra-
wo domagać się od prawnych 
opiekunów dziecka zwrotu 
kosztów naprawy powstałych 
uszkodzeń na drodze cywilnej. 
Wobec wzrostu liczby kolizji, 
funkcjonariusze goleniowskiej 
komendy ponawiają apel do 
kierujących pojazdami o jazdę 
bezpieczną, rozważną, zgod-
ną z wymogami prawa o ruchu 
drogowym.

asp. Julita Filipczuk
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntEr 
laptop

 serwis - komis

naprawiamy, 
sprzedajemy, 

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748 PROMOCJA  LETNIA

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel./fax 91 39 22 329

Kom. 601 150 620

Ogrodzenia,
brukarstwo, 

ogrody, trawniki
www.trawnikizrolki.com.pl

tel. 669 342 893

Usługi opiekuńcze 
dla osób starszych 

i niepełnosprawnych zarówno 
w domu jak i poza domem. 

W ramach usług opiekuńczych
 w mojej asysście możliwość

skorzystania z : 
• samochodu osobowego
• załatwienia spraw mobilnych
• korzystanie z wózka 

inwalidzkiego lub chodzika
„Tutela”   Halina Przybyszewska

ul. Kochanowskiego 7, Nowogard

tel. 880 690 330

TUTELA

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Lepiej późno niż wcale

Nowogardzka strefa ekonomiczna
Na wtorkowym posiedzeniu, rząd przyjął rozporządzenie o rozszerzeniu strefy 
ekonomicznej kostrzyńsko-słubickiej, m.in. o tereny wnioskowane w 2010 roku 
położone w Nowogardzie. 

Zmiana rozporządzenia w 
sprawie kostrzyńsko-słubickiej 
specjalnej strefy ekonomicz-
nej, została zaproponowana 
przez ministerstwo gospodar-
ki. Włączone do strefy mają 
być tereny gmin: Goleniów, 
Stęszew, Nowogard, Pełczyce 
oraz tereny Szczecina. 

Po dołączeniu do niej pra-
wie 115 ha gruntów  łącznie we 
wszystkich  wymienionych lo-
kalizacjach powierzchnia stre-
fy wyniesie 1 563,9 ha.

Jak czytamy w komunika-
cie Centrum Informacyjne-
go  Rządu -  w gminie Gole-
niów mogłyby powstać obiek-
ty przemysłowe i składowi-
ska odpadów. „Oczekuje się, 
że dzięki nowym inwestycjom 
może powstać ok. 135 nowych 
miejsc pracy, przy nakładach 
inwestycyjnych w wysokości 
ok. 31,7 mln zł. Włączone do 
strefy tereny gminy Stęszew 
przeznaczone są pod inwesty-
cje produkcyjno-magazynowe, 
usługowe i handlowe. Może 
tam powstać ok. 1 tys. nowych 
miejsc pracy, przy nakładach 
inwestycyjnych w wysokości 
ok. 251,7 mln zł. 

Teren gminy Nowogard ob-
jęty strefą przeznaczony jest 
pod zabudowę produkcyjną, 
składy, magazyny i działalność 
usługową. Dzięki temu powin-
no zostać zatrudnionych 727 
osób, przy nakładach inwesty-
cyjnych wielkości 170,6 mln zł.

Na włączonych do strefy ob-
szarach gminy Pełczyce inwe-
stycje powinny dać zatrudnie-
nie ok. 823 osobom, przy na-
kładach ok. 193,2 mln zł.

Tereny Szczecina objęte stre-
fą mają być przeznaczone pod 
obiekty przeładunkowe, pro-
dukcyjno-składowe z dostę-
pem do akwenów żeglownych 
i realizacją usług, a także stacje 
przeładunkowe odpadów. Pla-
nowane inwestycje mają przy-
czynić się do powstania ok. 
1,3 tys. miejsc pracy, przy na-
kładach w wysokości ok. 323,8 
mln zł. Również belgijski in-
westor kapitałowo powiązany 
ze spółką Teleskop, deklaruje 
budowę w Szczecinie zakładu 
produkującego wielkogabary-

towe elementy metalowe m.in. 
do dźwigów i szybów wiertni-
czych. „Dzięki temu mogło-
by powstać kilkaset nowych 
miejsc pracy, głównie dla spa-
waczy i specjalistów obróbki 
metali” - napisano w komuni-
kacie. 

Nowe regulacje mają obo-
wiązywać po 14 dniach od 
daty ich ogłoszenia w Dzienni-
ku Ustaw (/ źródło PAP)

Tym samym  wniosek przy-
gotowany w 2010 roku  przez 
poprzednie władze miasta po-
przedzony pracami związany-
mi z przygotowaniem koncep-
cji i wstępnym  wyznaczeniem 
terenu, znalazł częściowy finał 
umożliwiający kontynuowanie 
prac celem  realnego powsta-

Nasz komentarz 
 Gminna propaganda sukcesu (innej polityki informacyjnej u 

nas się nie uprawia), również w sprawie strefy  próbuje zarzu-
cać DN kłamstwa i fałszywe, zarzucanie nieróbstwa politykom. 
Tymczasem w całej sprawie można powiedzieć pozytywnie  dzi-
siaj najwyżej tyle, że lepiej później niż wcale, inni bowiem już 
dawno korzystają  z miejsc pracy w swoich strefach, gdy nasi oby-
watele uganiają się za pracą za granicą. Ponadto prasa, a taką 
w przeciwieństwie do lokalnych wspomaganych przez burmistrza 
wydawnictw jest DN, nie jest od tego, aby politykom kadzić, ale 
aby ich ponaglać, bo ludzie mają jedno życie, a dość już w na-
szych polskich warunkach naznosili i zapłacili cen permanent-
nych okresów błędów i wypaczeń. Informując, że  podstrefa, na 
razie, prawnie powstała, ponawiamy pytanie - dlaczego jednak 
tak późno? Ponawiamy, aby zachować właściwą miarę  w osądzie 
rzeczy,  i  prostujemy  także rozgłaszane przez  dzisiejsze władze 
fałsze dotyczące przebiegu tego procesu,  aby oddać sprawiedli-
wość ludziom i ich czynom.

ms         

nia w strefie inwestycji. Jak 
pisaliśmy,  niedawno  w na-
szym tekście dotyczącym stre-
fy, wniosek ten złożony został 
przez obecne władze  dopiero 
w połowie 2012 roku, tym sa-
mym  jak oceniają niektórzy, w 
sprawie strefy straciliśmy 2 do 
3 lat .Inna sprawa, że za stre-
fę w Nowogardzie i tak wzię-

to się późno. Przypomnijmy, 
że podstrefy zwłaszcza strefy 
kostrzyńsko-słubickiej istnie-
ją od lat w wielu gminach na-
szego regionu, również tych 
w najbliższym sąsiedztwie na-
szej. Patrz mapka aktualnych 
na dzisiaj jeszcze bez rozsze-
rzenia  podstref strefy ko-
strzyńsko-słubickiej. 

Pomóżmy sobie!
•	  Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie oraz ławę pokojową i TV 

tel.782 556 716
•	 Przyjmę fotel do biurka, informacja tel. 504 874 397 lub pod nr tel. 

red. 91 22 165 
•	 Przyjmę narożnik pokojowy, sofkę dwuosobową dla dzieci i dziecię-

cy  fotelik samochodowy,  tel. 516 648-561 
•	 Przyjmę  używaną pralkę, komputer PC oraz dywany tel.512 174 371 
•	 Przyjmę tapczan dwuosobowy tel. 514 466 037 
•	 Przyjmę meble kuchenne i meblościankę pokojową tel. 669 517 964 

lub 91 39 107 62
•	 Przyjmę lodówkę w stanie dobrym tel. 725536022
•	 Przyjmę szafę lub segment używany z półkami tel. 512012823 
•	 Przyjmę pralkę tel. 513 -520-798
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Odpowiedź na tekst „Tajemnicza budowa”

Nie zamierzamy zagradzać...
Po wtorkowym tekście w DN dotyczącym pewnych obaw sformułowanych przez redakcję, a związanych z lokalizacją trwającej już bu-
dowy w związku z jej usytuowaniem nad brzegiem jeziora, otrzymaliśmy stanowisko inwestora w tej sprawie. 

Oto jego treść:
Witam, po przeczytaniu ar-

tykułu pt: Tajemnicza budo-
wa, postanowiłam napisać do 
państwa redakcji w tej sprawie. 
Jesteśmy z mężem inwestora-
mi tej budowy. Zainteresowa-
nych, mogę uspokoić, że nie za-
mierzamy odgradzać się w spo-
sób uniemożliwiający przejście, 
a tym bardziej zacumowanie. 
Ścieżką tą często patrolują te-
ren zmotoryzowane patrole po-
licji, co jest dla nas jak najbar-
dziej wskazane ze względu na 
częste ,,wycieczki’’ młodzieży. 
Ponadto sami jesteśmy miłośni-
kami przyrody i zwolennikami 
wycieczek wokół naszego pięk-
nego jeziora, i nie moglibyśmy 

tej przyjemności odebrać na-
szym mieszkańcom. Z naszych 
informacji właściciel działki 
obok, też ma zamiar zostawić 
przejście dla pieszych. Z na-
szych informacji wynika, że gdy 
powstawały plany, było dużo 
mniej wody w jeziorze i dlatego 
działki na obecną chwilę znaj-
dują się w jeziorze. Ponadto, 
przez nasze osiedle ma przecho-
dzić droga osiedlowa w kierun-
ku sarniego lasu, co jeszcze po-
prawi komunikację w tym miej-
scu. Pozdrawiam serdecznie.

Od Redakcji
Dziękujemy za informacje i 

przedstawienie swoich zamie-
rzeń. Postawa Państwa świad-

czy o odpowiedzialności za do-
bro wspólne i oczywiście wy-
jaśnia Wasze plany i intencje. 
Niemniej jednak tematu do 
końca nie zamyka, ponieważ 
nie ma pewności, jak zachowa-
ją się inni inwestorzy, również 
Ci, którzy być może w przy-
szłości w przypadku ewentu-
alnej sprzedaży nabędą dział-
ki, których stan prawny bę-
dzie taki jak opisaliśmy (ten 
stan potwierdzają też Państwo 
w swoim stanowisku)? Stawia-
my to jako znaki zapytania, być 
może i oby realnie problem nie 
zaistnieje.

red.

Plan przyszłego osiedla nałożony 
na mapę satelitarną. 

Powiatowy Urząd Pracy

Bezrobocie - gorący temat
W dzisiejszych czasach, brak pracy jest gorącym tematem.  Wysoki odsetek bezrobocia  przeraża, i często  zniechęca  bezrobotnych do  
aktywnego poszukiwania pracy. Także  działania  podejmowane   przez urzędy pracy w celu zapewnienia zatrudnienia osobom zareje-
strowanym, dla wielu z nich stanowią  zagadkę. Wynika to nie tylko  z braku zainteresowania tą kwestią osób ubiegających się o pracę. 
, ale  także z  trudności zrozumienia zawiłości formalnych i niemożliwości  dotarcia do  niektórych danych. W celu przybliżenia sytu-
acji na rynku pracy w obrębie powiatu goleniowskiego, w poniższym artykule przedstawiamy szczegółowe dane liczbowe dotyczące tej 
właśnie kwestii.

Według danych zgromadzo-
nych do czerwca 2013 r., opra-
cowanych przez Wojewódzki 
Urząd Pracy, stopa bezrobo-
cia na terenie naszego powiatu 
(5 gmin) wynosi 15%. Ostat-
nio odnotowaliśmy spadek ilo-
ści  bezrobotnych o 150 osób. 
Są  jednak i miejsca pracy, i są 
oferty pracy. Osoby bezrobotne 
mają możliwość skorzystania z 
tych ofert. Trzeba natomiast pa-
miętać o jednej rzeczy  – nadal 
jest 4497 osób bezrobotnych. To 
jest właśnie ten problem, o któ-
rym my, jako urząd, musimy 
pamiętać. Należy prowadzić in-
tensywne działania mające na 
celu zapewnienie pracy jak naj-
większej liczbie osób bezrobot-
nych. Naszym zadaniem jest 
wykonywać te działania  zgod-
nie z całą sztuką prowadzenia 
aktywizacji, do której urząd jest 
powołany – mówi nam dyrek-
tor Powiatowego Urzędu Pra-
cy, pani Urszula Witkowska.

 Dla porównania  z dany-
mi tegorocznym, – na koniec 

grudnia 2012 r. stopa bezrobo-
cia wynosiła 16,1% (utrzymała 
ona swój poziom w stosunku 
do analogicznego okresu 2011 
r.). Dane podstawowe pokazu-
ją  że bezrobotni do 25 roku ży-
cia stanowią 17,3% ogółu (780 
osób), a powyżej 50 roku ży-
cia – 27,6% (1240 osób). Stan 
liczby bezrobotnych w gmi-
nie Nowogard na koniec grud-
nia 2012 r. wynosił 7,8% (1850 
osób).

Powiatowy Urząd Pracy udo-
stępnił nam także dane doty-
czące  kwot przeznaczanych na 
aktywizacje bezrobotnych. Z 
pozyskanych przez nas infor-
macji wynika, że istnieją dwa  
źródła, z których PUP czerpie 
dofinansowania na aktywiza-
cję stanowisk pracy: 

Fundusz Pracy – po pierw-
sze, dopłaty realizowane w ra-
mach algorytmu podstawowe-
go (ogółem 4  087  600 zł), po 
drugie – w ramach środków z 
rezerwy Ministra (1  055  800 
zł),

 Europejski Fundusz Spo-
łeczny – dofinansowanie w ra-
mach projektu operacyjnego 
„Kapitał Ludzki” (3 638  700 
zł). 

Dane na koniec lipca 2013 r. 
pokazują, że na finansowanie 
programów na rzecz promo-
cji zatrudnienia oraz łagodze-
nia skutków bezrobocia i ak-
tywizacji zawodowej Powiato-
wy Urząd Pracy w Goleniowie 

dysponował środkami w wyso-
kości 10 006 015,83 zł.  Zada-
nia objęte  projektem dofinan-
sowaniem to: szkolenia (405 
265  zł), prace interwencyjne 
(790 464 zł), staże (2 554 892 
zł), roboty publiczne (783 821 
zł), prace społecznie użyteczne 
(172 118 zł), koszty dojazdów 
(319 245 zł), stypendia szkole-
niowe (290  000 zł), stypendia 
w okresie nauki (16  400 zł), 

stypendia za studia podyplo-
mowe (3 700 zł), studia pody-
plomowe (4  400 zł), badania 
lekarskie (25 000 zł), środki na 
rozpoczęcie działalności go-
spodarczej (2 185 935 zł), środ-
ki na doposażenia i wyposaże-
nia stanowisk pracy (940  000 
zł), refundacja ZUS dla praco-
dawcy (4  500 zł), rezerwa na 
programy (387 641 zł), opieka 
nad dzieckiem (22 200 zł). 

Oczywiście każda z tych form 
ma swoje warunki, które korzy-
stający muszą spełnić. Niektó-
re z nich są kierowane do ogółu 
(np. szkolenia, z których może 
korzystać każdy z zarejestrowa-
nych bezrobotnych), ale już na 
prace interwencyjne do przed-
siębiorcy prywatnego kieruje się 
osobę, która spełnia określone 
warunki, chociażby te określone 
artykułem 49. Ustawy o promo-
cji zatrudnienia i instytucjach 
pracy. Staże z kolei charakte-
ryzują się tym, że przeważnie 
odbywają je osoby poniżej 25 
roku życia. Widzimy zatem, 
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Kto to wszystko dźwiga
Wieloletnie  ideologiczne „pranie mózgów”, 

któremu poddane było także nasze społeczeń-
stwo za „szlachetnej i ludzkiej” komuny, zostawia 
długo ślad w mentalności zbiorowej. Powszech-
ne i totalne zdeformowanie znaczenia pojęć,  
wpajane od wczesnych lat szkolnych  powoduje, 
że długo jeszcze społeczność ma problem  z war-
tościowaniem zjawisk i zniekształca obraz rze-

czywistości,  postrzegając ją przez pryzmat narzuconych schematów 
czy mitów socjologicznych. W takiej zdeformowanej mocno przez 
komunę perspektywie, postrzegamy m.in. nadal przedsiębiorców, lu-
dzi prowadzących własne interesy gospodarcze -  kiedyś zwano ich 
prywaciarzami, jeszcze wcześniej byli to „burżuje” lub w przypadku 
właścicieli ziemskich kułacy. Ten fałszywy w założeniu punkt widze-
nia sprawia, że bardzo chętnie widzimy dzisiejszych przedstawicieli 
tej klasy, jako aspołecznych cwaniaków, okradających bliżej nieokre-
ślony byt zbiorowy (a właściwie przez to nas samych), jako ludzi nie-
należnie konsumujących rzekome wspólne dobro. Są oni więc nawet 
w najłagodniejszej formie rodzajem egoistów społecznych, których 
przeciwstawiamy tzw. altruistom społecznym, czyli różnego typu ak-
tywistom, wśród których są  też tacy, którzy sprawują różne urzędy. 
Jak myślimy, że ktoś się poświęca dla dobra wszystkich, to na pewno 
na samym końcu tej listy znaleźli by się przedsiębiorcy, którzy każdą 
złotówkę muszą ciężko zarobić, a znacznie wyżej różni gospodarujący 
pieniędzmi, których zarabiać nie muszą, a które pochodzą z naszych 
podatków. Tak się złożyło, że mam osobiste doświadczenie życiowe 
zarówno w jednej, jak i drugiej roli. Były lata gdy pełniłem kierowni-
cze funkcje publiczne, gdzie  odpowiadałem za realizację przyznane-
go instytucji  wielomilionowego budżetu,  i było znacznie więcej lat, 
gdy funkcjonowałem w sektorze w którym nikt pieniędzy nie dał, tyl-
ko trzeba było je wszystkie co do grosza wypracować. Z perspektywy 
chociażby tego doświadczenia  wynoszę takie przekonanie, że o wiele 
łatwiej być np. burmistrzem i spiąć finanse za które się odpowiada, 
niż zarządzać własnym interesem i zarobić nie tylko na swoją  pensję, 
ale zwłaszcza pokryć wszelkie koszty   w tym wynagrodzenia pracow-
ników, narzuty na nie jak, ZUS , i inne podatki. W instytucji budżeto-
wej wystarczy, aby wydać tyle pieniędzy ile otrzymujemy w przedło-
żeniu budżetowym czy preliminarzu wydatków. Pilnowanie tego jest 
zajęciem prostym i wymaga tylko trochę samodyscypliny. W firmie 
nie tylko, że nie wiemy ile pieniędzy uda się nam zarobić, ale czy ten 
wysiłek zarobkowania przyniesie nam choćby minimalny zysk i po-
zwoli dalej utrzymywać miejsca pracy i prowadzić działalność usłu-
gową czy wytwórczą, której owoce służą wszystkim. Jeśli do tego nie 
tylko władze  korzystające najbardziej z efektem tego wysiłku przed-
siębiorców, ale i znaczna część społeczności traktuje takiego „prywa-
ciarza”  niechętnie bądź wrogo, jak szkodnika społecznego, to mamy 
obraz realnej choroby,  która jeśli nie minie, to skończy się ostatecz-
nym rozkładem tkanki społecznej. Co jeszcze musi się wydarzyć, aby 
wszyscy zrozumieli kto naprawdę to wszystko, czyli nasze codzienne 
życie dźwiga? Czytamy w tych dniach w jednej z gazet

...Polska znalazła się na 32. miejscu w Europie i 114. na świecie 
pod względem przyjazności systemu podatkowego, wynika z rapor-
tu Paying Taxes 2013 opracowanego przez , Bank Światowy i Mię-
dzynarodową Korporację Finansową. W rankingu wzięto pod uwa-
gę podatki i inne daniny, które muszą odprowadzać przedsiębiorcy.

Najlepsze w rankingu okazały się państwa znad Zatoki Perskiej oraz 
Azjatyckie Tygrysy. To właśnie one zajęły pięć pierwszych miejsc ze-
stawienia. Najprzyjaźniejszy system podatkowy dla przedsiębiorców 
mają Zjednoczone Emiraty Arabskie, przed Katarem  i Arabią Sau-
dyjską. Na dwóch dalszych pozycjach znalazły się Hongkong i Sin-
gapur...

Co jeszcze musi się wydarzyć również w Nowogardzie, gdzie rocz-
nie wyjeżdża w przeliczeniu cały rocznik maturalny, aby lokalne wła-
dze zrozumiały, że należy wesprzeć, a nie doszczętnie wyeksploato-
wać tych, którzy tworzą realnie dochód budżetowy tego miasta. A 
jak ich się „wspiera”, piszemy w DN  często, a niektórzy z nich to na-
wet mówić o tym nie mają siły. Dobrze się świechta publicznym pie-
niądzem, jak brakuje podnosi podatki i jeszcze wychwala jak się to 
niby gospodaruje. Przy takim gospodarowaniu publicznym groszem 
podporządkowanym tylko popisywaniu się w zwykłym kiosku, był-
by problem już po dwóch trzech miesiącach..., ale na urzędzie da się 
żyć lata aby tylko ludzie wybrali dalej. No, ale ludzi można otumanić, 
zwłaszcza, gdy skrzywiono im perspektywę już dawno.

Marek Słomski

że nie wszystkie zadania 
możemy kierować do całej 

grupy osób zarejestrowanych – 
mówi nam pani dyrektor Wit-
kowska. 

Oprócz dwóch  wymienio-
nych wyżej źródeł dofinan-
sowania, istnieją także inne, 
uwzględniające  m.in. osoby 
niepełnosprawne: Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych (30  000 
zł), PFRON – „JUNIOR – pro-
gram aktywizacji zawodowej 
absolwentów niepełnospraw-
nych” (151  625 zł),  Europej-
ski Fundusz Społeczny w ra-
mach programu operacyjne-
go „Kapitał Ludzki” – wspar-
cie procesów adaptacyjnych 
i modernizacyjnych w regio-
nie, projekt „Postaw na siebie” 
(1 042 290 zł).

Udało nam się także uzy-
skać informacje ące  zapotrze-
bowania i ilości decyzji odno-

szących się do  szkoleń oraz 
wspierania przedsiębiorczości, 
a także Instrumentów Rynku 
Pracy (stan na dzień 31 lipca 
2013 r.): 

- jednorazowe środki na roz-
poczęcie działalności gospo-
darczej: złożone wnioski – 102, 
rozpatrzone pozytywnie – 80, 
rozpatrzone negatywnie – 22

- refundacja stanowiska pra-
cy dla skierowanego bezrobot-
nego: złożone wnioski – 37, 
rozpatrzone pozytywnie – 29, 
rozpatrzone negatywnie – 8

- opieka nad dzieckiem do 7 
roku życia lub osobą zależną: 
złożono wniosków – 10, roz-
patrzono pozytywnie – 10

- szkolenia zawodowe: szko-
lenia grupowe – 6 szkoleń, skie-
rowanych – 58 osób bezrobot-
nych; szkolenia indywidualne: 
złożone wnioski – 141, rozpa-
trzone pozytywnie i skierowa-
no na szkolenie – 115, rozpa-

trzono negatywnie – 16, podję-
cia pracy i rezygnacje – 10

- prace interwencyjne: złożo-
ne  wnioski – 73, rozpatrzone 
pozytywnie – 63, rozpatrzono 
negatywnie – 10

- roboty publiczne: złożono 
wnioski – 39, rozpatrzono po-
zytywnie – 38, rozpatrzono ne-
gatywnie – 1

- staże zawodowe: złożo-
ne wnioski – 492, rozpatrzone 
pozytywnie – 441, rozpatrzone 
negatywnie – 51

Jak widać, środki na dofi-
nansowanie do zatrudnień na 
rok 2013 są i czekają na reali-
zację. Tych, którzy nadal za-
stanawiają się, czy zgłosić w 
Powiatowym Urzędzie Pra-
cy swoją chęć podjęcia odpo-
wiednich kroków w celu uzy-
skania zatrudnienia, jak naj-
bardziej zachęcamy do składa-
nia wniosków.  

Karolina Klonowska

•	 Sprzedam komplet książek do III gimnazjum SP nr 1. Tel. kontakto-
wy: 784-690-716 

•	 Kupię książki roczne do VI klasy Szkoły Podstawowej nr 3. Tel. kon-
taktowy: 721-550-940 

•	 Kupię książki do I klasy liceum nr 2 (profil humanistyczny); nowa 
podstawa programowa. Tel. kontaktowy: 696-044-863

•	 Sprzedam: 1) Matematyka do klasy I szkoły ponadgimnazjalnej, za-
kres podstawowy, nowa podstawa programowa; autorzy: W. Babiń-
ski, L. Hańko, D. Ponczek; 2) Język niemiecki, Magnet 3, podręcz-
nik + ćwiczenie, nr dopuszczenia: 98/31/2011, autor: G. Motta, wyd. 
Lektorklett; klasa gimnazjalna 3) Język angielski, Exam Connec-
tion 3, podręcznik + ćwiczenie, autor: J. Spencer-Kępczyńska, wyd. 
Oxford; klasa gimnazjalna. Tel. kontaktowy: 603-611-864

•	 Sprzedam nowe podręczniki i ćwiczenia do szkoły podstawowej do 
języka angielskiego: - ćwiczenia BUGS WORLD 1 A z elementami 
pisania (30 zł) - ćwiczenia BUGS WORLD 1 B bez elementów pisa-
nia (30 zł ) - podręcznik BUGS WORLD 2 (30 zł) - ćwiczenia BUGS 
WORLD 2 A doskonalący umiejętności pisania (30 zł) - ćwiczenia 
BUGS WORLD 2 B stopniowo rozwijający umiejętności pisania   (30 
zł) - podręcznik i ćwiczenie TEMPO 1 KL IV wyd. Macmillan (55 zł) 
- podręcznik i ćwiczenie HOTSPOT 1 KL IV wyd. Macmillan (55 zł 
) Tel. kontaktowy: 663-425-260

•	 Sprzedam podręczniki do klasy III gimnazjum nr 2. Tel. kontakto-
wy: 784-056-335

Zamierzał czerpać  
zyski z nierządu
Goleniowscy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o czerpanie korzyści ma-
jątkowych z nierządu swej dziewczyny. Prokurator zastosował wobec niego dozór po-
licji. Za przestępstwo jakiego się dopuścił grozi mu nawet trzyletni pobyt w więzieniu.

Policjanci z Komendy Powia-
towej Policji w Goleniowie wy-
legitymowali kobietę, która stała 
skąpo ubrana przy drodze krajo-
wej nr 3. Z rozmowy z 24-latką 
funkcjonariusze wywnioskowa-
li, że jest ona przestraszona i być 
może nakłaniana do nierządu. 
Kilkanaście metrów dalej, mun-
durowi zauważyli samochód 
marki Skoda, wewnątrz którego 
znajdował się 28-latek.

Jak się okazało mężczyzna był 
konkubentem kobiety. Przy-
jechali z województwa kujaw-
sko – pomorskiego na zlot naj-
większych żaglowców świata do 
Szczecina. Jednak mężczyzna 
wykorzystał ten fakt, aby czerpać 
zyski z prostytuowania się swej 
dziewczyny, na krajowej trój-
ce. Przez CB-radio przekazywał 
informacje kierowcom o nie-
drogich usługach oferowanych 
przez jego konkubinę. Z usta-
leń funkcjonariuszy wynika, że 
przestępczą działalnością męż-
czyzna trudnił się od dłuższego 
czasu, głównie na terenie woje-
wództwa z którego pochodził.

Goleniowskim policjantom 
wsparcia udzielił Zespół dw. z 
Handlem Ludźmi KWP w Szcze-
cinie, dzięki czemu 24-letnia ko-
bieta trafiła pod opiekę funda-
cji La Strada. Zebrany materiał 
dowodowy pozwolił na przed-

stawienie mężczyźnie zarzutu 
czerpania korzyści majątkowych 
z uprawiania prostytucji przez 
inną osobę. Prokurator zastoso-
wał wobec 28-latka środek za-

pobiegawczy w postaci dozoru 
policji oraz zakazu opuszczania 
kraju. Grozi mu do 3 lat pozba-
wienia wolności. 

asp. Julita Filipczuk

Dziennikowa giełda 
podręczników szkolnych

Jak co roku  publikujemy giełdę 
podręczników szkolnych. Do ru-
bryki można zgłaszać nieodpłat-
nie  ofertę sprzedaży bądź przeka-
zania podręczników na rok szkol-
ny 2013-1014 do rożnych typów 

szkół a także  zapotrzebowanie na  
podręczniki. Zgłoszenia przyjmu-
jemy w redakcji  osobiście, na te-
lefon 9139 22165 bądź na redak-
cyjny e-mail: dziennik@dziennik-
nowogardzki.pl.
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Starostwa Powiatowego 
w Goleniowie

  Słowa Ewangelii według 
Świętego Łukasza

   (Łk 12,49-53) Za Jezusem lub 
przeciw Niemu

   Jezus powiedział do swo-
ich uczniów: Przyszedłem rzu-
cić ogień na ziemię i jakże bar-
dzo pragnę, żeby on już zapłonął. 
Chrzest mam przyjąć i jakiej do-
znaję udręki, aż się to stanie. Czy 
myślicie, że przyszedłem dać zie-
mi pokój? Nie, powiadam wam, 
lecz rozłam. Odtąd bowiem pię-
cioro będzie rozdwojonych w jed-
nym domu: troje stanie przeciw 
dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; 
ojciec przeciw synowi, a syn prze-
ciw ojcu; matka przeciw córce, a 
córka przeciw matce; teściowa 
przeciw synowej, a synowa prze-
ciw teściowej.

Przyszedłem rzucić ogień na 
ziemię

   Zaczęło się dosyć nietypo-
wo. Znamy bardzo dobrze obra-
zek stajenki betlejemskiej. Nowo-
narodzony Jezus leżący w żłóbku. 
Nietypowe miejsce jak dla nowo-
rodka. Ale też sytuacja dotyczyła 
nietypowej osoby, jedynej w swo-
im rodzaju. Bóg stał się człowie-
kiem. Przyszedł do nas by upo-
rządkować pewne sprawy, a wła-
ściwie by doprowadzić pewną 
sprawę do końca. Zaczęła się ona, 
gdy człowiek był jeszcze w raju. 
Obdarzony przy stworzeniu wol-
ną wolą i rozumem, został po-
stawiony przed sytuacją, w któ-
rej musiał dokonać wyboru. Ten 
wybór okazał się zły i dobrze wie-
my do czego to doprowadziło. Od 
tamtej pory człowiekowi towa-
rzyszy grzech wraz z wszystkimi 
konsekwencjami.

   Od samego początku, od dnia 
narodzin każdy człowiek do-
świadcza, w mniejszym lub więk-
szym stopniu, swojej słabości. 
Sam też, skoro również jest czło-
wiekiem posiadającym osłabio-
ną naturę, wpływa w jakimś stop-

niu na innych. Ten wpływ jest 
nieunikniony. Nie da rady tego 
obejść. I choćby ktoś bardzo sta-
rał się stworzyć warunki, aby tego 
stresu było jak najmniej, albo w 
ogóle, to jest to po prostu niewy-
konalne. Nie ma mowy o bezstre-
sowym wychowaniu. Natomiast 
jak najbardziej trzeba mówić o 
tym, jak sobie z tym stresem ra-
dzić. 

   Nie ma idealnych rodziców. 
Tak samo jak nie ma idealnych 
dzieci. Można by do grona tych 
nieidealnych dodać jeszcze ro-
dzeństwo, teściów, dziadków. Cała 
lista zawierałaby wszystkich, bez 
wyjątku. W taki sposób, niestety, 
daje o sobie znać pozostałość po 
grzechu pierworodnym. Ale żeby 
nie być takim całkowitym pesy-
mistą, to warto wspomnieć o tym, 
że jednak można i trzeba dostrzec 
wyjątek – Niepokalanie Poczętą. 
Rzeczywiście Maryja jest tą wy-
jątkową osobą, której naturę Bóg 
uchronił od wpływu grzechu pier-
worodnego. Ale również Ona była 
narażona na wpływ innych, tych 
osłabionych. 

   Walka dobra ze złem, to sy-
tuacja, która towarzyszyła czło-
wiekowi w każdym czasie i będzie 
obecna przez cały czas trwania hi-
storii jego życia. Są jednak pewne 
aspekty, dotyczące tego tematu, o 
których nigdy nie wolno zapomi-
nać. Jednym z nich jest to, że zna-
my już finał całej tej sprawy. Wie-
my, że dobrze się skończy. Zda-
jemy sobie doskonale sprawę z 
tego, że nigdy nie będzie spokoju 
w tej walce. Czasem dane jest nam 
przeżywać nieco spokojniejsze 
chwile, a to z kolei powinno nam 
przypominać o jeszcze jednej bar-
dzo ważnej sprawie. A mianowi-
cie nie wolno nam nigdy zapo-
minać, że towarzyszy nam Ktoś, 
komu zależy na tym, żeby tego 
spokoju było jak najwięcej. 

   Dlatego właśnie pojawił się 
wśród ludzi Syn Boży. Dlatego po-
święcił się całkowicie swojej misji. 
Dlatego  po swoim odejściu do 
nieba zesłał nam Ducha Świętego, 
który dalej nam towarzyszy. Zro-
bił wszystko, żeby człowiek mógł 
sobie poradzić ze swoją słabością, 
skoro pozbyć się jej nie może. A 
nie może, ponieważ Bóg szanu-
je naszą wolę. To człowiek wybrał  
niewłaściwie. Faktem jest, że zły 

duch podszedł go w sposób bar-
dzo przebiegły, ale to do człowie-
ka powinno należeć dokonanie 
właściwego wyboru.

   Często takie sytuacje 
przeżywamy. Na każdym kroku 
musimy dokonywać wyborów. 
Z racji na naszą słabość jest to 
trudne. Do tego dochodzi jeszcze 
słabość tych żyjących z nami. 
Żeby mieć pełen obraz musimy 
dodać jeszcze niewłaściwy wpływ 
świata i ciągle obecnego i nigdy 
nie ustającego w swoim działa-
niu nieprzyjaciela. Przeciw temu 
wszystkiemu mamy tylko Bożą ła-
skę. Tylko i aż. Bo to nie jest tak, 
że dobro i zło to dwie siły porów-
nywalne w swojej wielkości, że raz 
wygrywa jedno a raz drugie, że 
gdy tu wygrywa zło, tam zwycię-
ża dobro. Ma się wtedy wrażenie, 
że jest, ogólnie rzecz biorąc, rów-
nowaga. 

   Nigdy tak nie było i nigdy 
tak nie będzie. Tak jest tylko w 
„Gwiezdnych Wojnach”-równo-
waga mocy. W naszym świecie 
jest inaczej. Ponad wszystkim jest 
Stwórca wszystkiego, nasz dobry 
Ojciec. A że jest dobry więc, siłą 
rzeczy, nie może zło być silniej-
sze od dobra. I nie jest silniejsze. 
Ono tylko silniej oddziałuje, jest 
bardziej widoczne, bardziej krzy-
kliwe. Dlatego często wydaje się 
człowiekowi, że jest aż tak źle. A 
właśnie aż tak źle wcale nie jest. 

   Owszem, jest trudno, często 
nawet bardzo. Sam Jezus mówi, 
że przyszedł rzucić ogień na zie-
mię. Dodaje jeszcze, że bardzo 
chce zobaczyć efekt, jaki on daje 
w życiu człowieka. Chce zoba-
czyć, bo ogień spala. A ten, któ-
ry Jezus przyniósł, spala to, co złe, 
niewłaściwe, słabe. Często po-
równuje się Ducha Świętego do 
ognia. Bo gdy łaska Boża działa, 
wtedy oczyszcza, umacnia, pod-
trzymuje. Spala, a to często boli. 
Ale lepiej, żeby za ziemskiego ży-
cia to się dokonywało, bo wtedy 
mniej cierpienia będzie w czyść-
cu. A tak czy inaczej będziemy 
musieli pozbyć się tego co słabe i 
grzeszne, żeby móc wejść do nie-
ba. Ogień podda próbie nasze do-
konania. Wszystkie. Więc niech 
spala to, co ma spalić.

Ks. Grzegorz Podlaski
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ZAPRASZAMY NA WEEK-
END Z „DZIENNIKIEM 
NOWOGARDZKIM”  (DN z 
dnia 4 sierpnia 1993r, nr 103)

(…) W sobotę zapraszamy 
młodzież na zawody wędkarskie 
(atrakcyjne nagrody!), później 
na spotkanie z dziennikarzem 
„Jedności” ze Szczecina, a w nie-
dzielę na spotkanie z Redakcją 
„Dziennika Nowogardzkiego”. 
Właśnie mija rok, jak ukazuje się 
„Dziennik Nowogardzki”. Posta-
nowiliśmy to chociaż zasygnali-
zować. Zakładamy optymistycz-
nie, że pożyjemy jeszcze trochę i 
uda nam się zrobić z tego dobrą 
tradycję. Wielokrotnie mieliśmy 
sygnały o pozytywnym odbio-
rze przez Państwa naszej pracy 
redakcyjnej. To nas bardzo mo-
bilizuje. Marzy nam się odbudo-
wa życia publicznego w każdym 
wymiarze-miasta, gminy i kraju. 
To ciężka praca na długie lata. 
Ale trzeba ją podjąć. Nawet za-
czynając od małych spraw. Mę-
drcy mawiają: kropla drąży ska-
łę. Chcemy zaprosić Państwa do 
rozmowy o tych sprawach. Prze-
cież nie tylko chlebem człowiek 
żyje. 

Nareszcie słońce !!!
Kąpielisko jeziora Nowo-

gardno ( DN z dnia 4 sierpnia 
1993r. nr 103)

Po deszczowym czerwcu i lip-
cu od dwóch dni czuje się letnią 
pogodę (a zapowiadają, że taki 
będzie cały miesiąc sierpień- ale 
czy można im wierzyć?), toteż 
ludzie gromadniej zawitali na 
plażę jeziora Nowogardno. O te-
gorocznym sezonie turystycz-
no-rekreacyjnym rozmawiam z 
kierownikiem kąpieliska Romu-
aldem Kowalskim (…) Właści-
wie tegoroczne lato zaczęło się 
dopiero od dwóch dni- mówi 
R. Kowalski, do tej pory spo-
radyczne przebłyski słońca nie 
wpływały najlepiej na frekwen-
cję ludzi chcących poleżeć plac-
kiem na brzegu jeziora, skorzy-
stać z wypożyczalni sprzętu czy 

też z pola namiotowego. (…) W 
tym sezonie sytuacja jest znacz-
nie lepsza, Urząd Miejski przy-
dzielił mi czterech pracowników 
z rozdzielnika prac interwencyj-
nych, ponadto dostałem 100 li-

trów farby i tym sposobem w 
tym roku cały teren kąpieliska 
jest pomalowany i odnowiony. 
(…) Na terenie przylegającym 
do domków kampingowych wy-
murowaliśmy (z kamieni) pale-
nisko, na którym można sobie 
upiec grilla albo coś z rusztu, pa-
lenisko jest tak duże, że zmieści 
się nawet całe ciele nadziane na 
rożen. W tym miejscu taka dy-
gresja – zrobiliśmy ten rożen dla 
wszystkich mieszkańców nasze-
go miasta, którzy w kulturalny 
sposób chcieliby spędzić czas na 
świeżym powietrzu i posłuchać  
dobrej muzyki… miejscowej 
chuliganki można się nie oba-
wiać, tu jest w miarę spokojnie. 
Trochę dziwi mnie fakt, że lu-
dzie nie potrafią korzystać z ta-
kich możliwości rekreacyjnych 
jakie daje im jezioro niemalże w 
środku miasta, inni potrafią je-
chać 100 km żeby choć posie-
dzieć nad wodą, u nas niestety 
jak do tej pory walory takiego 
środowiska są niewykorzystane. 
(…) Są oczywiście ludzie, którzy 
potrafią się cieszyć z faktu, że 
mamy tak wspaniałe warunki na 
relaks, po jeziorze pływają czte-
ry deski (prywatne) surfingowe, 
można taką deskę nabyć za ok. 3 

20 lat temu                                 pisał:
mln zł i zapisać się do towarzy-
stwa „ścigaczy wiatrów”. W tym 
sezonie oddano do użytku nowy 
domek kampingowy. Jeden do-
mek mieści 5-6 osób, wynajęcie 
całego domku na 1 dobę kosztu-
je 300tyś. zł. (…) Tyle o swoim 
rewirze Romuald Kowalski. (…)

Z. Heland

Młodzi poławiacze nagród 
(DN z dnia 9 sierpnia 1993r. nr 
105)

W sobotę 7.08.93r. na jezio-
rze Nowogardno odbyły się Wa-
kacyjne Zawody Wędkarskie 
o nagrodę główną „Dziennika 
Nowogardzkiego” dla młodzie-
ży do lat 16. (…) Pierwszą zło-
wioną rybą była krasnopióra 
podcięta po mistrzowsku przez 
(jak się później okazało zwy-
cięzcę zawodów) Kamila Stasia-
ka. Na betonowym falochronie 
stanęło 17 zawodników, w tym 
najmłodszy z nich siedmiolet-
ni Wojtek Siemionko (…) Nie-
którzy z chłopców mają bardzo 
drogi sprzęt – powiedział mi p. 
Figielski, a ja swojemu wnuko-
wi kupiłem zwykłą surówkę i 
wszystko poczynając od kija a 
kończąc na spławiku zrobiłem 
sam. Uważam, że sprzęt węd-
karski powinien być dopaso-
wany na miarę jak ubranie, je-
śli chłopiec ma 10-12 lat powi-
nien mieć sprzęt stosowny do 
swoich możliwości wędkowa-
nia. Na koniec jak to w zwycza-
ju każdych zawodów wręczono 
nagrody. (…).

Z. Heland
opr. MR

Jakże często uświa-
damiamy sobie bardzo 
ważne rzeczy w chwili, 
gdy tracimy coś  bez-
powrotnie. Odkrywa-
my, że ta osoba była 
kimś wyjątkowym – 
szczególnym człowie-
kiem, którego dotych-
czas nie docenialiśmy, 
nie będąc świadomym, 
jak wiele jej zawdzię-
czamy. Zaskakujące 
jest to, że dopiero w 
naprawdę dramatycz-
nych momentach od-
krywamy prawdziwą 
wartość miłości i przy-
jaźni, które były przez 
nas odrzucane z róż-
nych powodów, czasami rów-
nież i ze strachu. Mówi się, 
że nigdy nie jest za późno, by 
przyznać się do błędu, lecz 
czasami brakuje czasu, aby 
powiedzieć o swoich myślach 
przyjaciołom, zanim naprawdę 
zabraknie nam ziemskiego 
czasu.

Tytułowy bohater powieści 
RACHEL JOYCE „NIEZWY-
KŁA WĘDRÓWKA HAROL-
DA FRY” w przeciągu chwi-
li zdecydował się na despe-
racki krok, mając nadzieję, że 
w ten sposób przyniesie ratu-
nek dawnej znajomej z pracy, 
z którą utracił kontakt wiele lat 
temu w niecodziennych oko-
licznościach. Harold Fry wy-
ruszył pewnego dnia z misją. 
Chciał zmienić czyjeś życie, a 
zmienił swoje. Przyjaciółka z 
dawnych lat przysłała mu list z 
pożegnaniem. Jest ciężko cho-
ra, umiera. Harold odpisał i 
poszedł wysłać list. Ale w dro-
dze na pocztę odkrył, że to nie 
wystarczy. Musi osobiście się 
z nią pożegnać. Dopóki bę-
dzie szedł, ona będzie żyła. Po-
południowy spacer na pocztę, 
zmienia się w wielotygodnio-
wą wędrówkę do hospicjum w 
północnej Anglii – tam gdzie 
leży Queenie, przyjaciółka Ha-
rolda. Dzieli ich odległość po-
nad 600 mil. Nasz bohater (65 
lat) bez pożegnania z żoną, 

pieszo, bez pieniędzy, telefonu, 
jedzenia, tak jak stał wyrusza 
w najtrudniejszą podróż jaką 
odbył.

Spotyka całą plejadę różnych 
ludzi, ma czas na myślenie i 
analizowanie swojej przeszło-
ści. Poznajemy jego dotych-
czasowe życie oraz prawdzi-
wy powód dla którego wyru-
szył w podróż. Jest to książka 
niezwykła, tak jak niezwykła 
jest wiara, która trzymała Ha-
rolda przy jego misji. Ta wia-
ra pokazuje nam, że nigdy nie 
jest za późno, by ułożyć sobie 
życie, nawet jeśli komplikowa-
ło się je przez wiele lat, można 
odbudować to, co wydawało 
się ruiną. Pozwala też mieć na-
dzieję, że nigdy nie można się 
poddawać, że wystarczy moc-
no uwierzyć, by osiągnąć za-
mierzony cel.

To piękna książka o tęskno-
cie, przebaczeniu, wytrwało-
ści, pokorze, o życiu razem a 
jednak osobno, a także o tym, 
że wszystko zależy od nas i że 
nigdy nie jest za późno na to, 
by zrobić nawet mały krok do 
przodu. Pomagając innym, nie 
pomagamy tylko im – sami 
ratujemy również siebie, do-
strzegając rzeczy, których w 
biegu życia dotychczas nie wi-
dzieliśmy.

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz 

Biblioteka poleca

Czasem trzeba zostawić 
wszystko i wyruszyć w drogę, 
żeby na nowo poukładać sobie 
życie.

Panu Adamowi 
Karmanowi

z okazji 
60-lecia pracy

serdeczne życzenia
zdrowia, szczęścia 

i pomyślności
składają wielbiciele
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Jeśli interesuje Cię oferta dla Wolnych Zawodów
zapraszamy do placówki w Nowogardzie 

ul. Warszawska 14 
tel. 91 391 03 78 
pn.-pt. 9:00-17:30 • sob. 10:00-13:00

Specjalna oferta: dla lekarzy, lekarzy weretynarii, lekarzy dentystów, aptekarzy, radców prawnych, adwokatów, notariuszy, architektów, biegłych rewidentów i rzeczoznawców majątkowych. 
Minimum formalności, możliwość spotkania poza terenem placówki, w miejscu dogodnym dla Klienta, jak również poza godzinami otwarcia placówki.

Bez dokumentów �nansowych. Bez zaświadczeń z ZUS i US.
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Nasi Przedsiębiorcy - Henryk Józefowicz

Otwórzmy ok no, wpuśćmy słońce! 
Oferta okien na rynku nowogardzkim jest duża i różnorodna. Aby wybrać do naszego domu czy mieszkania tę najlepszą, klient powi-
nien zapoznać się z kilkoma i wybrać tę najbardziej korzystną, która będzie posiadała dobrą cenę oraz jakość. Istotny jest również wy-
bór firmy, którą powinna cechować terminowość wykonania usługi. Dlatego idąc z duchem czasu, a także przygotowując się do zbliżają-
cego się okresu jesienno-zimowego, postanowiliśmy zaprezentować kolejną firmę, która zajmuje się produkcją i montażem okien PCV. 
Firma P.P.U.H.H.B.J „FASADA” istnieje od 1 czerwca 2010 roku.  Rozpoczęła działalność w Redle pod Nowogardem i jest dziś dobrze 
radzącą sobie, a także rozpoznawalną marką nie tylko w gminie Nowogard czy Osina, lecz także powiecie goleniowskim. 

Dziennik Nowogardzki: Na 
początku chciałbym zapytać, od 
czego zależy jakość okna? 

Henryk Józefowicz, właściciel 
firmy „ Fasada” - To zależy, kto 
robi okna i jak się do tego przykła-
da podczas produkcji, jak traktu-
je swojego klienta oraz od tego, w 
jaki sposób po montażu klient bę-
dzie je użytkował. Mam świado-
mość tego, że każdy stara się utrzy-
mać jak najwięcej ciepła  w domu, 
ale utrzymanie go za wszelką cenę 
nie zawsze jest aż tak korzystne, bo 
przy szczelnie zamkniętym oknie w 
pomieszczeniu wytwarza się zjawi-
sko tzw. „termosu”, które następnie 
powoduje rozwój grzybów i pleśni  
m.in. nad oknami. Dlatego apelu-
ję, by pomieszczenia były wietrzo-
ne, gdyż okna PCV są naprawdę 
bardzo szczelne. 

Redło to niewielka, urokliwa 
miejscowość, ale czy to dobry 
pomysł, by tu otworzyć podwo-
je firmy? 

 Cóż, może moja odpowiedź 
zabrzmi nieco dziwnie, ale w tej  
miejscowości znalazłem  bardzo 
korzystne warunki w postaci np. 
dobrego obiektu; kiedyś była tu 
szkoła.  Pomieszczenia są prze-
stronne, a po odpowiednich remon-
tach i modernizacji obiekt bardzo 
dobrze zaczął spełniać swoje wy-
mogi ważne dla tej działalności. 
Kolejną istotną sprawą jest to, że 
rynek jest dość mocno „nasycony” 
ofertami z branży , którą sam re-
prezentuję. Dlatego wydaje mi się, 
że  sama lokalizacja firmy na ubo-
czu nie powinna mieć w praktyce  
znaczenia. Do klienta teraz docie-
ra się poprzez odpowiednią pro-
mocję, ale i dobrą, jakość, o której 

wieść  rozpowszechniają  zadowo-
leni  klienci, a Ci są przecież nie tyl-
ko w gminie Osina czy Nowogard, 
ale i poza ich granicami.

Czy ma pan duże doświadcze-
nie w tej branży, która w Nowo-
gardzie ma sporą konkurencję ? 

Chcę powiedzieć, że w mojej in-
dywidualnej ocenie doświadcze-
nie jest najważniejsze. Cały czas je  
rozwijam; już od prawie  20 lat, co 
na pewno daje mi fachowe spojrze-
nie na ten rodzaj działalności. Nie 
od razu rozpocząłem działalność 
w tej branży na własny rachunek. 
Wcześniej byłem zatrudniony u 
kilku przedsiębiorców z tej branży, 
co pozwoliło mi nabrać doświad-
czenia i stworzyło możliwość otwo-
rzenia ostatecznie własnego bizne-
su. Może  stało się to nieco późno, 
bo jestem już panem w średnio za-
awansowanym wieku, jednak po-
stanowiłem zaryzykować. Nie tyl-
ko szefuję za biurkiem, lecz wyko-
nuję również prace przy wykony-
waniu okna na hali produkcyjnej 
czy w terenie, tam gdzie jest zlece-
nie do realizacji. Ostatnio nie prze-
żywamy najlepszego czasu dla roz-
woju gospodarczego. Koszty zwią-
zane z działalnością i wykonywa-
ną pracą są dość duże. Dlatego 
trzeba szukać oszczędności i same-
mu również- powiem kolokwialnie 
- „ręce zakasać”. 

 Wchodząc już w temat, można 
zauważyć, że okna PVC, to chyba 
dziś najczęściej kupowany towar 
do mieszkania czy domu. Co de-
cyduje o ich tak dużej popularno-
ści, a także chyba sukcesie handlo-
wym dla producentów okien? 

Mówiąc krótko - zyskujemy wy-
godę. Posiadając okna PCV w 

domu czy innym pomieszczeniu, 
mamy odpowiednią jego czystość 
a także konkretne oszczędności 
związanej z zatrzymaniem ener-
gii cieplnej. To właśnie okna są 
tym ważnym elementem mieszka-
nia, przez które ciepło najczęściej 
„ucieka”. Dlatego opanowanie tego 
zjawiska jest jednym z najważniej-
szych zadań dla producentów, któ-
rzy robią wszystko, by ich okna 
były szczelne i zatrzymywały cie-
pło. Jednak okna PCV to nie jest 
już ostateczność, bowiem wchodzą 
już powoli na rynek tzw. okna pa-
sywne. Dzięki takim oknom może-
my mieć kontakt z otoczeniem, a 
pomieszczenia w budynku są bar-
dzo dobrze oświetlone. Poza tym 
te okna działają jak słoneczne ko-
lektory, które wpuszczają energię 
słoneczną do domu, a zatrzymują 
nagromadzone ciepło, więc jest w 
nich naprawdę wiele zalet. Trzeba 
dodać, że okna takie składają się z  
trzech szyb i dodatkowo ocieplonej 
ramy, co na pewno jest odczuwal-
ne porą zimową, gdyż wpuszczają 

one więcej energii do pomieszcze-
nia niż zabierają. Natomiast la-
tem słońce jest wyżej i duża ilość 
promieni słonecznych jest odbija-
na, dzięki temu przenikanie cie-
pła do domu jest ograniczone. Ich 
współczynnik przenikania ciepła 
waha się na poziomie od 0, 6 do 0, 
7 W/m, 2K. 

Wolnymi krokami zbliża się 
jesień, po której rychło nastąpi 
zima. Zdaje się, że w tym okre-
sie  będzie miał pan więcej za-
mówień? 

Zdecydowanie tak. Nadchodzą-
cy  okres powakacyjny jest czasem, 
w którym ludzie zaczynają myśleć 
o  jesienno-zimowych miesiącach. 
Dlatego tych zamówień będzie naj-
prawdopodobniej więcej. Żniwa w 

mojej branży przychodzą w okre-
sie wczesno jesiennym, a kończą 
się najczęściej zimą a konkretnie 
przed świętami Bożego Narodze-
nia. To okres, gdzie firma funkcjo-
nuje na bardzo dużych obrotach. 
Dlatego pracy jest w tym czasie 
bardzo wiele. Ale to nie oznacza, 
że inne pory są martwe, gdyż pla-
ny realizacyjne mamy rozłożone 
na cały rok. 

Wiem, że na polskim rynku 
istnieje przynajmniej kilkana-
ście znanych systemów profili 
okiennych. Który pana zdaniem 
jest godny polecenia? 

W związku z tym, że posiadam 
dość duże doświadczenie w tej 
branży, gdyż pracowałem w prze-
szłości na różnych profilach i bar-
dzo wiele ich poznałem od podstaw. 
Ale ostatecznie wybrałem profil, 
VEKA.  Profil lub marka VEKA, 
to w mojej indywidualnej ocenie 
znak najwyższej jakości, który jest 
znany nie tylko w Polsce, ale i ca-
łej Europie i na świecie. Produko-
wane profile odpowiadają najbar-

dziej restrykcyjnym przepisom. 
Mają dokładnie tę samą jakość, co 
produkowane w Niemczech, Hisz-
panii, Danii, czy wielu innych kra-
jach. Chcę jeszcze dodać, że każ-
dy profil VEKA produkowany jest 
w klasie A*. Co oznacza, że jest to 
najwyższa klasa wśród profili.

Wróćmy jeszcze do początków 
pana stosunkowo młodej firmy...

To był szczególny czas, bo wtedy 
sam dobrowolnie zrezygnowałem 
z pracy; wówczas był odczuwal-
ny już kryzys. Jednak w  myślach 
oraz głowie zrodził się mi pomysł, 
by pracować dalej w tej branży, ale 
już nie jako pracownik, lecz produ-
cent i właściciel własnej firmy. Po-
czątki nie były łatwe, gdyż nie było 
za wiele środków. Dlatego z pomo-

cą przyszły środki unijne a kon-
kretnie „ Program dla przedsię-
biorczości”, którego głównym ce-
lem było dostarczenie całościowe-
go wsparcia merytoryczno-finan-
sowego dla osób, które zamierza-
ją założyć swoją własną firmę. Po 
odbytym szkoleniu i zapoznaniu 
się z programem (szkoleniowym) 
otrzymałem subwencję finansową, 
która pozwoliła mi na otworzenie 
działalności i sfinansowanie moje-
go własnego przedsięwzięcia. Nie 
muszę mówić, że rozpoczęcie tego 
rodzaju działalności jest bardzo 
kosztownym przedsięwzięciem, a 
w szczególności zgromadzenie od-
powiedniego parku maszynowe-
go oraz materiałów do produkcji 
okien. Dlatego kończąc wypowiedź 
uważam, że moja determinacja, a 
także w tym wypadku unijne pro-
gramy były niezbędne do rozwi-
nięcia własnego biznesu, przy-
najmniej w początkowym okresie. 
Dodam, że nie było łatwo pozy-
skać taką pomoc, przechodząc te 
wszystkie procedury, które trzeba 
było poprawnie zrealizować i za-
chowując odpowiednie normy cza-
sowe. Ale jeżeli ktoś jest zdetermi-
nowany, to na pewno sobie świet-
nie poradzi i tę pomoc uzyska. Nie 
jestem już młody, co nie oznacza-
ło, że na tych spotkaniach szkole-
niowych wśród osób dużo młod-
szych odstawałem; a wręcz robi-
łem wszystko, by być w czołówce i 
pokazywałem, że również potrafię 
świetnie sobie dawać radę. Jak wi-
dać, udało mi się. Dlatego jestem z 
tego faktu bardzo zadowolony, bo 
moja firma funkcjonuje, i widzę 
perspektywy na przyszłość w swo-
jej działalności.  Oczywiście praca 
na własny rachunek ma niewąt-
pliwie dużo dobrych stron takich 
jak: własna satysfakcja, ale też są 
te mniej przyjemne, jak brak czasu 
i w pewnym sensie, delikatnie mó-
wiąc, „uwiązanie” w firmie, w któ-
rej często nie ma miejsca na jakiś 
dłuższy odpoczynek czy inne czyn-
ności poza pracą. Jednak w tym 
wszystkim nie zapominam o swo-
jej rodzinie, a konkretnie o wnu-
czętach, które dla mnie i mojej 
małżonki są najważniejsze. 

Jak pana zdaniem w najbliż-
szym czasie zmieni się branża 
produkcji okien i czy w najbliż-
szym czasie w ogóle do tego doj-
dzie? Co sądzi pan o oknach alu-
miniowych? 

W oknie każdy szczegół musi być idealnie wykonany - mówi pan Henryk

Jedna z maszyn, na której pracuje pan Kamil 
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Mieszkańcy naszej gminy

Słów kilka o przygodach morskiego wilka 
Ignacy Musiał znany jest już czytelnikom DN z wcześniejszych publikacji dotyczących jego zmagań z plagą much, której powstanie 
przypisuje sąsiadującej z jego posesją fermie norek. Niedawno znowu udaliśmy się do niego w odwiedziny, gdyż miał nam do opowie-
dzenia o ciekawym okresie swojego życia, związanym z pracą na morzu. 

Nasz bohater przyszedł na 
świat 21 grudnia 1949 roku. 
Jako dziecko miał różne plany 
i marzenia, ale ostatecznie po-
stanowił związać się z morzem. 
Po skończeniu podstawów-
ki poszedł do szkoły średniej 
w Szczecinie, gdzie przygoto-
wywał się do zawodu montera 
rurociągów okrętowych, czy-
li z angielskiego, fittera. - Nie 
rozpocząłem jednak od razu 
pracy na morzu. Po ukończe-
niu szkoły zacząłem pracować 
na gospodarstwie. W między-
czasie założyłem rodzinę. Nie-
stety po 5 latach byłem zmu-
szony do rezygnacji z uprawy 
własnej ziemi i zacząłem pra-
cować w spółdzielni gospodar-
czej. W 1990 roku, kiedy PGR-
-y zostały rozwiązane, miałem 
okazję powrócić do wyuczo-
nego zawodu. Spotkałem kole-
gę z Gdańska, który miał firmę 
w Szczecinie. Podjąłem więc 
pracę w stoczni w charakterze 
montera rurociągów. Niestety 
pewnego dnia miałem wypa-
dek, do którego doszło w trak-
cie przemieszczania ciężkich 
rur paliwowych. Kolega źle je 
przymocował na specjalnej 
lince. Kiedy się osunęły, to od 
razu poleciały mi na lewą rękę. 
Była niemal całkiem zmiaż-
dżona. Kolega zemdlał z prze-
jęcia. Przyjechało pogotowie. 
Tydzień spędziłem w szpitalu. 
Po czym otrzymałem 100 dni 
zwolnienia. Podczas wypad-
ku doznałem również uszko-
dzenia kręgosłupa, co unie-
możliwiło mi dalszą pracę w 
stoczni. Mogłem pójść na ren-
tę, ale dzieci były jeszcze małe 
tak więc postanowiłem mimo 
wszystko dalej pracować. Na 
szczęście wspomniany wcze-
śniej znajomy, który był wła-
ścicielem firmy w Szczecinie, 
nie zostawił mnie w potrzebie 
i w charakterze montera wysłał 
na trzy miesiące do Grecji. Po 
powrocie stamtąd załatwił mi 
kolejny kontrakt. I tak zaczęła 
się moja ponad 12-letnia przy-
goda z morzem - wyjaśnia pan 
Ignacy. 

Akcja na statku w Grecji
W trakcie rejsów pan Igna-

cy miał wiele ciekawych sytu-
acji. - Podczas pierwszego po-
bytu w Grecji pracowałem na 

statku, który w czasie wojny 
w Wietnamie służył jako jed-
nostka doświadczalna Mari-
nes. Pewien bogaty Grek wy-
kupił od armii amerykańskiej 
tę łajbę, a naszym zadaniem 
było przerobić ją na statek ho-
telowy. Najciekawiej zrobiło 
się, gdy pewnego razu, jeden z 
pracowników odnalazł na tym 
statku broń. Służby zareago-
wały bardzo szybko. Jednostka 
została na kilka dni wyłączona 
z prac, a na pokładzie dokona-
no gruntownego przeszukania. 
Potrafili pilnować porządku. 
Takie to uroki pracy na byłych 
jednostkach militarnych. W 
czasie pobytu w Grecji w wol-
nych chwilach wychodziłem 
zwiedzać okoliczne wzniesie-
nia górskie, które swoim pięk-
nem zapierają dech w piersiach 
- opowiada z uśmiechem pan 
Ignacy.

Pewnego razu w Ekwadorze
U wybrzeży Ekwadoru pan 

Ignacy mógł na własnej skó-
rze odczuć, że kolor skóry nie 
wszystkim jest obojętny. - Pa-
miętam taką sytuację w jed-
nym z portów tego kraju. 
Mieszkało tam sporo ludności 
rdzennej, mówiąc szczerze, nie 
szczególnie przychylnej białym 
przybyszom. A ja jeszcze wte-
dy nie w pełni owych animo-
zji świadomy zszedłem ze stat-
ku, przekąsiłem coś w miej-
scowej portowej restauracji i 
chciałem, krótko mówiąc, ru-
szyć na miasto, m.in. dlatego, 
że skończyły mi się już bate-
rie w aparacie. I właśnie kiedy 
już miałem przejść przez ulicę 
oddzielającą bramę portu od 
miasta, natychmiast przywo-
łało mnie do siebie kilku poli-
cjantów. Nieco zdziwiony pod-
szedłem do nich i pytam - o co 
chodzi? A oni wtedy do mnie, 
z bardzo poważnymi minami 
mówią – jeśli życzy sobie pan 
udać się na miasto to tylko w 
naszym towarzystwie. Chyba 
że nie chce pan wrócić stamtąd 
żywy. Wtedy zrozumiałem, w 
czym rzecz. Powiedziałem, że 
chciałem kupić baterie do apa-
ratu. No i pojechałem po te ba-
terie radiowozem i z obstawą 4 
policjantów. Kiedy wyszedłem 
ze sklepu, zapytałem jeszcze, 
czy nie mógłbym pojechać do 

centrum, żeby kupić jakieś pa-
miątki. A policjanci na to od-
rzekli, że w centrum, w na-
tłoku nieprzychylnych tubyl-
ców, to nie byliby już w stanie 
nawet we czterech mi pomóc. 
Całe szczęście, że mnie w porę 
przed tym portem zauważy-
li, bo już bym nie miał o czym 
dzisiaj opowiadać – stwierdza 
pan Ignacy. 

(USA) Nowy Orlean, Long 
Beach – niczym kot przed 
sforą psów

W Nowym Orleanie zdarzy-
ło się panu Ignacemu, że mu-
siał czmychać przed, zdaje się, 
ulicznym czarnoskórym gan-
giem. - W porcie w Nowym 
Orleanie kapitan stwierdził, 
że w mojej książeczce zdro-
wia brakuje koniecznej do dal-
szej pracy szczepionki. Tak 
więc wysłał mnie do pobliskiej 
przychodni w celu jej uzupeł-
nienia. Po otrzymaniu zastrzy-
ku postanowiłem się przespa-
cerować. W momencie, kie-
dy wyszedłem i oddaliłem się 
nieco od budynku, zauważy-
łem z niemałym przerażeniem, 
że zbliża się w moim kierunku 
grupa czarnoskórych typów z 
marsowym wyrazem twarzy. 
Chyba instynktownie wzią-
łem nogi za pas. Pech chciał, że 
znalazłem się w murzyńskiej 
dzielnicy. Wpadłem do przy-
chodni, wyglądam przez okno, 
a oni stoją w zaparte i gapią się 
bez ustanku w moją stronę. Po 
pewnym czasie jednak straci-
li cierpliwość i ruszyli w swo-

ją stroną. Przyznam, że gorąco 
mi się zrobiło - opowiada.

Natomiast w Long Beach nasz 
bohater, wraz kolegami, wszedł 
do „niewłaściwej” knajpy. -  
Z podobną sytuacją, czyli nie-
przyjemnościami na tle róż-
nic rasowych, miałem do czy-
nienia w Long Beach. Wybra-
łem się z kolegami na zakupy. 
Po pewnym czasie poczuliśmy 
głód i postanowiliśmy wpaść 
do jednego, dość zachęcająco 
wyglądającego pubu. Gdy tyl-
ko znaleźliśmy się za progiem, 
od razu usłyszeliśmy - Get out! 
(Wynocha!). Pub był pełen 
czarnoskórych, a białym, no 
cóż, widać – wstęp wzbronio-
ny - dodaje.

Sztorm na Morzy Śród-
ziemnym

Każdy marynarz wie, że mo-
rze bywa bardzo kapryśne i nie 
zna litości. - To było w 1992 
roku. Pracowałem wtedy na 
gazowcu. Płynęliśmy po Mo-
rzu Śródziemnym, z Cypru do 
Bejrutu. W pewnym momen-
cie niebo zasnuło się gęstwiną 
ciemnych chmur a spokojne, 
drzemiące wręcz dotychczas 
morze zaczęło się wzburzać. 
Po kilku minutach zerwała się 
nawałnica; fale stawały coraz 
wyższe i z coraz większym im-
petem uderzały o burty statku. 
Zdawało się, iż sam Neptun 
uderza w blachę statku tępym 
zakończeniem swojego trójzę-
ba. Rzucało nami jak zapałką. 
Tym bardziej, że był to gazo-

wiec, który można właściwie 
porównać do pływającego pu-
dła. Kołysało więc nami niemi-
łosiernie. W pewnym momen-
cie fala stała się już tak duża, 
że zaczęła wdzierać się na po-
kład i sinym mocnym ramie-
niem obejmować cały statek. 
Pech chciał, że na pokładzie 
znajdowały się rury paliwowe. 
Umocnienia nie wytrzymały 
siły uderzenia, i po kilku mi-
nutach nieustannego ataku fali 
widzieliśmy tylko przez bulaj, 
rury wpadające z pluskiem do 
morza, jak sztywny jeszcze ma-
karon spaghetti do bulgoczą-
cego garnka. A w środku to już 
każdy łapał się, czego się dało. 
Trzeba było zwłaszcza uważać 
na nieprzymocowane elemen-
ty, które fruwały w powietrzu 
jak liście w jesienną zawieję. 
No..., jakoś znieśliśmy tę kil-
kugodzinną huśtawkę. Morze 
nie zna miłosierdzia. Na szczę-
ście oprócz kilku uszkodzeń i 
strat materialnych w postaci 
rur nikt nie ucierpiał - relacjo-
nuje z reporterskim zacięciem 
pan Ignacy.

Arabia Saudyjska – pośród 
wyznawców Allacha

Nasz bohater nie raz w trak-
cie odbytych rejsów miał oka-
zję zapuszczać się w rejony 
zdominowane przez Islam. 
Tam doświadczył tego, czym 
są różnice cywilizacyjne i jakie 
mają konsekwencje... w prak-
tyce. - Kiedy zawinęliśmy do 
jednego z portów Arabii Sau-
dyjskiej, znaleźliśmy się na zie-

Państwo Ignacy i Jadwiga Musiał; w tle drzewko przywiezione kiedyś z Singapuru



16-19.08.2013 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

11

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

mi uczniów proroka Mahome-
ta, którzy od razu dali nam od-
czuć, kim dla nich jesteśmy – 
niewiernymi. Nie można było 
zejść na ląd, cały czas musie-
liśmy pozostawać na statku. 
Gdy kolega chciał jechać do 
lekarza, to muzułmanie rozło-
żyli mu dywan, żeby nieczysty 
giaur nie stąpał po świętej zie-
mi Allacha. Osoby upoważnio-
ne mogły zejść tylko do dziobu 
w celu koniecznych oględzin. 
A kiedy raz na jednym ze stat-
ków ukroiłem nożem chleb, a 
następnie mięso, to bardzo się 
na mnie muzułmanie za to ob-
ruszyli, dopiero gdy im wyja-
śniłem, że nie znam ich kultu-
ry, to zaczęli mnie normalnie 
traktować. Nawet nawiązałem 
z nimi przyjazne stosunki. To 
nie są źli ludzie, ale lepiej  uwa-
żać, żeby jakimś gestem bądź 
słowem nie urazić ich religii. 
Taki już jest ten świat - stwier-
dza.

Tajfun na drodze do Hong-
kongu

Pewnego razu pan Ignacy i 
jego koledzy przeżyli napraw-
dę mrożącą krew w żyłach 
przygodę. - Płynęliśmy wtedy 

w nocy z 12 na 13 lipca 1994 
roku z Tajwanu do Hongkon-
gu. Nagle na pełnym morzu 
zaczął szaleć tajfun. Znaleźli-
śmy się w polu rażenia wielkie-
go cyklonu. W pewnym mo-
mencie dało się słyszeć prze-
raźliwy ryk gniecionej i rwa-
nej blachy. Siła uderzeniowa 
tajfunu była tak wielka, że do-
słownie wyrwała kawał burty. 
Na szczęście zniszczona część 
znajdowała się nad poziomem 
zanurzenia statku. W prze-
ciwnym razie poszlibyśmy na 
dno mgnieniu oka. Najedli-
śmy się strachu. Kiedy tajfun 
minął, podpłynął do nas we-
zwany wcześniej japoński sta-
tek rybacki i zabrał załogę do 
wybrzeży Singapuru. Spędzi-
liśmy tam prawie 3 miesiące. 
Dobrze poznałem to miasto. 
Pierwsze wrażenie Singapu-
ru to wszechobecny dostatek 
i porządek. Dużo parków dla 
młodzieży, specjalne strefy dla 

palaczy. Każdy, kto np. wyrzu-
cił śmieci w niedozwolonym 
miejscu, płacił 500 dolarów 
singapurskich, czyli 450 ame-
rykańskich, a jak złapali kolej-
ny raz, to otrzymywał ten sam 

wymiar kary pieniężnej, plus 
trzy miesiące robót publicz-
nych. - wyjaśnia pan Ignacy.

Rio de Janeiro – karnawał 
nie dla nas 

Służba nie drużba – chyba 
najlepiej z tych słów pan Igna-
cy zdał sobie sprawę, gdy za-
winął do portu w Rio de Jane-
iro w czasie karnawału. - Każ-
dy nastawił się, że choć przez 
chwilę zobaczy na własne oczy 
tak osławioną na świecie im-
prezę, która jest w jakimś sen-
sie kwintesencją południowo-
amerykańskiego klimatu. A tu 
niemiłe zaskoczenie. Nie ma 
pozwolenia na zejście. Czar 
karnawału prysł w jednym 
momencie. A nam pozostało 
nasłuchiwać echa docierają-
cych do portowego nabrzeża 
dźwięków samby. Choć z dru-
giej strony rozumiem tę decy-
zję przełożonych. Gdyby za-
łoga poszła za mocno w tan-
go, to na drugi dzień mogłoby 
być nieciekawie. A poza tym, 
na pokładzie nie można było w 
ogóle pić, jeśli ktoś był przyła-
pany na spożywaniu alkoholu, 
to następnego dnia na własny 
koszt wracał do domu – i nie-
ważne czy kapitan był to, czy 
majtek. W końcu pracowali-
śmy na morzu, a tam odpowie-
dzialność jest pierwszym na-
kazem - stwierdza.

W roku 2003 Pan Ignacy od-
był ostatni rejs. Od kilku już lat 
jest dziadkiem, mieszka w Wo-
łowcu ze swoją żoną Jadwigą. 
Opiekuje się zwierzętami we 
własnej zagrodzie, a w wolnych 
chwilach udaje się na ryby. Za 
morzem nie tęskni, ale należy 
do tych, którzy dobrze wiedzą 
co to znaczy wspomnień czar. 

Piotr Słomski W Tajlandii

Rawenna - z kolegami z Filipin

Gdzieś u wybrzeży Argentyny

To bardzo trudne pytanie. Ale chcę 
powiedzieć tak jak wcześniej, że ludzie 

zaczynają wymieniać okna z plastikowych  
na  inne plastikowe z tą różnicą, że te dru-
gie są już nowocześniejsze i posiadają więcej 
komór.  Co oznacza, że ich jakość oraz funk-
cjonalność jest lepsza. Co do samej branży 
to nie sądzę, by  szybko zeszła z  produkcji  
tych okien, a w jej miejsce znalazła się inna. 
Niemniej firmy czy to produkujące szyby czy 
okucia cały czas dążą do osiągnięcia jak naj-
lepszych parametrów. Ich rozwiązania są 
cały czas udoskonalane, co powoduje ciągły 
ruch na rynku, który zauważają, a następ-
nie chcą mieć w swoich oknach klienci. Koń-
cząc zapewniam pana, że branża produkcji 
okien w moim odczuciu prędko się nie skoń-
czy, gdyż przed nią są kolejne wyzwania ta-
kie jak, nowo budowane czy też remontowa-
ne budynki, które trzeba wyposażyć w odpo-
wiednie okna, które będą służyły na długie 
lata.  Wspomniał jeszcze pan o oknach alu-
miniowych. Są na pewno trwałe, nowocze-
sne a także energooszczędnościowe,  dorów-
nują stolarce drewnianej lub z PCV. Dlatego 

w ofercie ten rodzaj okien musi również się 
znajdować. 

Jak zareklamowałby pan swoje okna i 
co mogłoby przyciągnąć lub zaciekawić 
klienta, by  je u pana zamówił? 

Podstawowym produktem, jaki wytwa-
rza moja firma  są okna z PCV. A kon-
kretnie Veka modelu PERFECTLINE. Są 
to okna z profilami 5-komorowymi z przy-
stosowaniem do pakietów szyb od 24 do 40 
mm grubości oczywiście w wielorakiej ga-
mie kolorystycznej. Jest to profil o klasie 
„A”.  Jest jeszcze w ofercie tego profilu sto-
larka drzwiowa. Co do okien to uważam, 
że są one zwyczajnie dobre. A dlaczego? Bo 
ich profil jest masywny, stabilny, a wzmoc-
nienia w tych oknach są stalowe o grubo-
ściach, jakie zaleca producent. Dodam, że 
wszystkie okna z profilem Veka, które pro-
dukuję są przebadane przez Instytut w 
Skierniewicach. Ten Instytut współpracu-
je z nienieckim oddziałem firmy. Dodam, 
że na okna, które wychodzą z mojej fabry-
ki udzielam atestu, który dopuszcza je do  
sprzedaży.  

Nie zapytałem jeszcze pana o zatrud-
nienie pracowników 

Firma jak widać nie jest duża i jest chyba  
jedną z 6, które są ulokowane w gminie No-
wogard i Osina, ale to nie oznacza, że jestem 
jej  jedynym motorem napędowym. W peł-
nym wymiarze czasu zatrudniam jedną oso-
bę, pana Kamila, który jest bardzo dobrym 
pracownikiem, a jego główna profesja to mu-
rarka, która jest bardzo potrzeba w mojej 
branży. Co do jego postawy, to jest on oczy-
wiście bardzo sumienny, pracowity, bardzo 
serdecznie chciałbym mu podziękować za tę 
dobrą współpracę.  Muszę jeszcze wspomnieć 
o biurze rachunkowym, z którym współpra-
cuję w kwestii całej księgowości i pracow-
niku-stażyście, któremu kończy się właśnie 
umowa stażu i jeżeli będzie tylko chciał, to  
może zostać nieco dłużej. Ale to wszystko za-
leży tak naprawdę od niego samego. 

Czy pańska praca stanowi również dla 
pana pasję w życiu prywatnym?  

To bardzo trudne pytanie. Bo czy praca 
może być pasją? Ale gdybym do tej pracy nie 
podchodził profesjonale, to dziś bym o niej 

tyle nie wiedział, ile wiem. Angażuję się w 
nią i przyswajam wiedzę czy to z książek czy 
innych źródeł. Ta branża szuka ciągle no-
wych wyzwań, w których nadal można coś 
zmienić i ulepszyć. Sporo pracuję nad rozwo-
jem firmy. Dlatego non stop chciałbym coś w 
niej poprawiać czy ulepszać. Jestem człowie-
kiem, który lubi perfekcjonizm. A ta cecha w 
tym biznesie jest bardzo ważna. 

Pomówmy jeszcze o czasie wolnym, 
którego tak niewiele panu pozostaje. 
Wiem, że jest pan również globtroterem.

Raczej byłem, bo teraz bardziej ten czas 
poświęcam na firmę niż zwiedzanie. Ale po-
twierdzam, że byłem w kilku krajach z moją 
żoną; w  Afryce,  w Turcji, Grecji i Izraelu, 
a konkretnie w Jerozolimie. Mam dwoje do-
rosłych dzieci oraz troje wnucząt - Kajeta-
na, Tatianę i Filipa, to nasze oczka w głowie. 
Dlatego poświęcam im czasu tyle ile mogę i 
musi się on znaleźć choćby nie wiem co! 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 
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Kolarze z Nowogardu na VIII Maratonie MTB Dookoła Jeziora Miedwie

Ponad tysiąc uczestników!
W sobotę (10 sierpnia) w Stargardzie odbyła się VIII edycja Maratonu MTB Dookoła Jeziora Miedwie. Wystartowała rekordowa liczba, 
bo 1247 osób, pośród których nie zabrakło reprezentantów Nowogardu.

Przed rokiem dookoła jezio-
ra Miedwie ścigało się 1024 
uczestników. Ta frekwencja w 
miniony weekend została po-
prawiona aż o 223 zawodni-
ków. W klasyfikacji generalnej 
widnieje jednak 1199 nazwisk, 
wszystko za sprawą dyskwali-
fikacji oraz przeróżnych wy-
darzeń na trasie maratonu. To 
głównie z winy samych uczest-
ników, którzy albo źle przypię-
li chipy które były rozdawane 
wraz z numerami startowy-
mi, lub po prostu wcale z nich 
nie korzystali. Przez to sprzęt 
ten nie był w stanie odnoto-
wać czasów niesklasyfikowa-
nych uczestników. Ze sprzę-
tem nie mieli problemów ko-
larze z Nowogardu. W sumie 
w Stargardzie wystartowało 7 
reprezentantów naszego mia-
sta: Małgorzata Kubicka, Iwo-
na Pietruszewska, Janusz Pie-
truszewski, Jan Baran, Łukasz 
Janic, Sebastian Orłowski i Ja-
cek Pędziszczak. Maraton od 
lat odbywa się z podziałem na 
kategorie. W dziesięciominu-
towych  odstępach z linii star-
tu ruszały kolejne grupy za-
wodników. W oficjalnej kla-
syfikacji jednak prezentowano 
wszystkich razem według osią-
gniętych czasów. Zdecydo-
wanie najwyżej sklasyfikowa-
ny został Łukasz Janic z klubu 
LM Wind Power. Mieszkaniec 
Nowogardu zajął 94 miejsce, 
wyprzedzając wielu doświad-
czonych zawodników. W swo-
jej kategorii uplasował się na 
23 miejscu. Pośród mężczyzn 
kolejni z nowogardzkich ko-
larzy plasowali się na nastę-
pujących pozycjach: Sebastian 

Orłowski zajął 434 miejsce, 
mimo iż w swojej grupie zo-
stał sklasyfikowany daleko bo 
na 145 miejscu. Miejsce po-
śród 500 najlepszych zawod-
ników świadczy o tym, że w 
jego grupie startowało mnó-
stwo kolarzy, którzy osiągali 
dobre czasy. Jan Baran przyje-
chał z 547 czasem, a w swojej 
grupie metę przekroczył jako 
21 zawodnik. Janusz Pietru-
szewski został sklasyfikowany 
na 720 miejscu, przy czym w 
swoim wyścigu zajął przyzwo-
itą 38 pozycję. Jacek Pędzisz-
czak w maratonie zajął 900 
miejsce, natomiast w swoim 
wyścigu 285. 

Pośród pań kolejne udane 
starty zanotowała Małgorza-
ta Kubicka. W swojej grupie 
metę przekroczyła na drugim 
miejscu. W kategorii Open 
Kobiet została sklasyfikowa-
na na 11 miejscu, natomiast 
w „generalce” zajęła 553 pozy-
cję. To nie lada wyczyn, gdyż 
w tyle Małgorzata Kubicka zo-
stawiła setki osób, w tym ko-
biety oraz mężczyzn. Nowo-

gardzianka przy tym popra-
wiła swój wynik z ubiegłego 
roku aż o 15 minut, uzysku-
jąc czas przejazdu 2h 12min 
18 sek. Pośród pań w marato-
nie udział wzięła jeszcze jedna 
reprezentantka Nowogardu – 
Iwona Pietruszewska. W gru-
pie w której startowała zajęła 
wysokie 4 miejsce, a uzyskany 
czas pozwolił jej prześcignąć 
kilkuset zawodników i zawod-
niczek oraz zająć 963 pozycję.   

Wszyscy uczestnicy mara-
tonu byli bardzo zadowoleni 

z organizacji zawodów. Oczy-
wiście w przypadku startu tak 
wielu zawodników, nie można 
było uniknąć kraks oraz awa-
rii. Najpoważniej ucierpia-
ła jedna z uczestniczek, która 
z podejrzeniem wstrząśnie-
nia mózgu została przewie-
ziona do szpitala w Pyrzycach. 
Ponad 1200 rowerzystów i 4 
śmiałków, którzy postanowili 
wziąć udział w maratonie na ... 
nogach! Wystartowali również 

dwaj słynni polscy kolarze – 
Zbigniew Sprucha (Zawodo-
wy mistrz Polski o bogatej ka-
rierze zawodowej, wygrał po-
nad 120 wyścigów, w tym dwa 
etapy w Wyścigu Pokoju) i Ry-
szard Szurkowski (zdomino-
wał swego czasu Wyścig Po-
koju, wielokrotny mistrz Pol-
ski i mistrz świata amatorów), 
obaj panowie oprócz star-
tu byli również nie lada grat-

ką dla fanów kolarstwa, gdyż 
rozmawiali z wszystkimi zain-
teresowanymi. Nie można za-
pomnieć o wielkiej atrakcji już 
po ceremonii wręczania na-
gród. W amfiteatrze odbyła się 
loteria numerów startowych, 3 
szczęśliwców z maratonu mo-
gło wyjechać nie na rowerze, 
a na skuterze. W sumie rozlo-
sowano 3 skutery oraz: rowe-
ry, telewizory, tablety, sprzęty 
gospodarstwa domowego, vo-
uchery na kilkudniowe wcza-
sy, zegarki z wizerunkiem 
Christiano Ronaldo, latar-
ki oraz szereg innych niespo-
dzianek. Gratulujemy repre-
zentantom Nowogardu ukoń-
czenia wymagającego marato-
nu, jednocześnie zachęcamy 
wszystkich do czynnego bra-
nia udziału w tego typu ama-
torskich imprezach. 

KR
foto (STS)

Udział w maratonie to nie tylko walka o najwyższe lokaty, ale również dobra zabawa i spo-
sób na sportowy tryb życia 

Podium kategorii OPEN mężczyzn 

Organizatorzy zadbali o to, aby na tak wymagającej trasie każdy z uczestników mógł na-
wodnić organizm 

Małgorzata Kubicka na drugim stopniu podium w swojej grupie 

Start kategorii M2 
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Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca

Komunikat Policji
Informujemy, że w dniu 12 sierpnia br.  w lesie w rejonie osiedla Gen. Bema znaleziono rower 

górski firmy CROSS. Właściciele zguby proszony jest o zgłoszenie się do  Komisariatu Policji w 
Nowogardzie. 

st.insp. Ref. Prewencji Klaudia Gieryń 
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Pomorzanin pewnie pokonuje Iskierkę

W niedzielę z Flotą II
W środę (14 sierpnia) Pomorzanin rozgrywał drugą kolejkę wojewódzkiej okręgówki. Na stadionie w 
Nowogardzie zawitali piłkarze Iskierki Szczecin – Śmierdnica. Rywale nie mieli tego dnia zbyt wiele 
argumentów, co innego miejscowi, którzy strzelili rywalom 3 gole, tym samym wygrywając swój drugi 
mecz.

Pomorzanin Nowogard – Iskierka Szczecin – Śmierdnica 3:0 (2:0)
`30 min. Maciej Gołdyn, `34 min. Krzysztof Kieruzel, `82 min. Gracjan Wnuczyński
Skład: Mateusz Krupski – Konrad Winczewski, Michał Soska (c), Natan Wnuczyński, Michał Łukasiak – Gracjan Wnuczyń-

ski, Piotr Winogrodzki (Kamil Lewandowski), Krzysztof Kieruzel, Dominik Wawrzyniak – Sławomir Paszkowski, Maciej Gołdyn.

Pomorzanin po raz dru-
gi ogrywa rywali w stosunku 
3:0. Tym razem nie po rzutach 
karnych, a składnej grze całe-
go zespołu. Po 10 minutach 
gry dwukrotnie bramkarza 
rywali mógł pokonać Sławo-
mir Paszkowski. Najpierw po 
idealnej centrze Natana Wnu-
czyńskiego, bramkarz schwy-
tał jego strzał głową. Następ-

nie po indywidualnej akcji od-
dał za słaby strzał z narożnika 
pola karnego. Pierwsze poważ-
ne ostrzeżenie wysłał Krzysz-
tof Kieruzel, który strzałem z 
16 metrów zmusił golkipera 
Iskierki do najwyższego wy-
siłku. Rywale pierwszy groź-
ny strzał oddali w 23 minucie, 
jednak futbolówka poszybo-
wała powyżej poprzeczki. W 

30 minucie Pomorzanin obej-
muje prowadzenie po efektow-
nej akcji Kieruzela. Pomocnik 
Pomorzanina otrzymał piłkę 
po wrzucie z autu, przebiegł z 
nią kilkanaście metrów na le-
wym skrzydle, po czym zakła-
dając rywalowi „siatkę”- minął 
go i wpadł z piłką w pole kar-
ne, nieco zwolnił, uniósł gło-
wę i dograł do kompletnie nie 
pilnowanego Maćka Gołdyna, 
który tylko dopełnił formal-
ności. Pomorzanin poszedł za 
ciosem. Cztery minuty później 
równie efektowny drybling po-
mógł Sławomirowi Paszkow-
skiemu zgubić dwóch obroń-
ców rywali i w sytuacji sam na 
sam, nie dał szans golkipero-
wi gości. Po tej bramce gra się 
zaostrzyła, w efekcie nie mógł 
zbyt długo pograć Piotr Wino-
grodzki, który po brutalnym 
faulu musiał opuścić boisko. 

Po przerwie pod tym wzglę-
dem było tylko gorzej... Go-

ście za wszelką cenę chcieli go-
spodarzom odebrać ochotę do 
gry, ich sposobem okazała się 
być ostra gra. Szkoda, że tego 
dnia najsłabszy na boisku był 
arbiter, który kompletnie nie 
potrafił zaradzić sytuacji. Pił-
karze dostosowali się do po-
ziomu arbitra i spuścili z tonu. 
Pomorzanin niepotrzebnie się 
cofnął w ostatnich 25 minu-
tach, jednak Iskierka nie mia-
ła sportowych argumentów, 
dzięki którym mogłaby zmie-
nić obraz tego spotkania. W 
końcu zawodnicy z Nowogar-
du ponownie ruszyli na prze-
ciwnika, po jednej z takich ak-
cji padł gol, który ustalił wynik 
tego meczu. W zamieszaniu 
w polu karnym piłka trafia do 
Gracjana Wnuczyńskiego, któ-
ry w sytuacji sam na sam oddał 
nieco za słaby strzał, jednak na 
tyle skuteczny, by piłka przele-
ciała golkiperowi pod rękoma. 
Zatem Pomorzanin po dwóch 
meczach ma na koncie 6 punk-
tów oraz 6 strzelonych i żadnej 
straconej bramki. W poprzed-
nich rozgrywkach nowogardz-
cy piłkarze zdołali wygrać 5 

spotkań z rzędu, to na razie 
drugie zwycięstwo, jednak nie 
zabrakło pozytywów. Przede 
wszystkim w środowym spo-
tkaniu można było dostrzec, 
że duet napastników Gołdyn 
– Paszkowski, świetnie się ro-
zumie i uzupełnia na boisku. 
Drugi mecz na „zero” z tyłu 
to już zasługa bezbłędnie gra-
jącej w tym meczu pary stope-
rów, Soska – Winczewski. Jed-
nak na największe pochwały za 
ten występ zasługują pomocni-
cy Pomorzanina. Środek pola 
był całkowicie zdominowany 
przez gospodarzy, a „gra piłką” 
jaką momentami prezentowali 
miejscowi, na pewno cieszyła 
licznie zgromadzoną publicz-
ność. Niestety do momentu 
złożenia tego wydania DN, nie 
udało nam się uzyskać wyni-
ków wszystkich spotkań 2 ko-
lejki. W kolejnym meczu pod-
opieczni Tomasza Surmy wy-
biorą się do Świnoujścia, gdzie 
w niedzielę o godz. 17:00 po-
dejmować będą tamtejszą Flo-
tę II. 

KR

3 kolejka:
Pogoń Barlinek – Klon Krzęcin  (17.08; 11:00)
Iskierka Szcz.-Śmierdnica – Unia Dolice (17.08; 15:00)
Pomorzanin Przybiernów – Ina Ińsko        (17.08; 17:00)
Zorza Dobrzany – Morzycko Moryń  (17.08; 17:00)
Polonia Płoty – Odra Chojna   (17.08; 17:00)
Victoria Przecław – Piast Chociwel  (17.08; 18:00)
Osadnik Myślibórz – Stal Lipiany  (17.08; 18:00)
Flota II Świnoujście – Pomorzanin   (18.08; 17:00)

Piotr Winogrodzki po brutalnym wejściu rywala, po 35 minutach gry musiał opuścić boisko 

Na pierwszym planie Krzysztof Kieruzel, który tego dnia był jednym z najlepszych piłkarzy na boisku 

Maciej Soska i Konrad Winczewski nie pozwolili rywalom zagrozić bramce strzeżonej przez 
Mateusza Krupskiego 
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Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

WARSZTAT SAMOCHODOWY

SZYBY SAMOCHODOWE

PLANDEKINA WYMIAR NA WYMIAR

Profesjonalna naprawa od A do Z

OSOBOWE, CIĘŻAROWE I MASZYNY

Geometria kół, naprawa zawieszenia,komputerowa diagnostyka pojazdu
naprawy blacharskie i lakierniczePrzegląd i naprawa klimatyzacji,

Ul. Nadtorowa 12
tel 91 39 20 131
kom 601860716

Ul. Kilińskiego 26
tel 91 39 25 627
kom 601897368

Sprzedaż, wymiana, naprawa. Wykonujemy usługi na zlecenie ubezpieczalni

Używane i nowe części do wszystkich marek samochodów

Plandeki do samochodów ciężarowych (łódki, firanki),przykrywające
stelaże, przegrody do hal, przyczepy ciągnikowe i samochodowe

UDZIELAMY GWARANCJI
NA WYKONANE USŁUGI

KUPIĘ 
GOSPODARSTWO 
lub GRUNT ROLNY 
TEL. 664 944 635

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie 
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

Całotygodniowa 
wyprzedaż 

odzieży używanej

Sklep FIGARO
ul. Boh. Warszawy 2

(przy torach)

Pon. - 5 zł szt.
Wt., Śr. - 3 zł szt.
Czw., Pt., Sob. 1 zł szt.

Zapraszamy
Nowy towar co poniedziałek

Szkółka w Karsku
poleca: 

TUJE SZMARAGD 
od 0,5 do 4 m wysokości

P R O M O C J A
JAŁOWIEC SKYROKET

(na żywopłot)
1,5 m wysokości - 9 zł szt.

RÓŻE PIENNE
w promocji 20 zł szt. 

BRZOSKWINIE z owocami

tel. 606 106 142
i inne drzewka owocowe

Wynajmę 
mieszkanie
2 pokoje z kuchnią

ul. Bankowa 2a
tel. 601 328 360

Starosta Goleniowski
podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń 

w budynku Starostwa Powiatowego w Goleniowie  przy  
ul. Dworcowej 1, został wywieszony wykaz nieruchomości 
przeznaczonej do oddania w dzierżawę  – działka 254/4 
(„Jezioro Glicko”) obręb Glicko gm. Nowogard.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można 
uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 
(pokój 204 II piętro) lub tel. (91) 471-02-39 oraz na stronie 
internetowej Starostwa Powiatowego w Goleniowie.

VIII Wakacyjny Festyn na Koplu

To już w sobotę!
Już w najbliższą sobotę (17 sierpnia) o godz. 10:00 rozpocznie się VIII edycja 
cyklicznie odbywającej się wakacyjnej imprezy rekreacyjno-sportowej „Festyn 
na Koplu”. Organizatorzy przygotowali szereg atrakcji. Nie zabraknie turniejów 
sportowych, jak i loterii oraz występów okolicznych kapel.

Wszystko rozpocznie się na 
boisku Orlik przy ZSO na ul. 
Bohaterów Warszawy. O go-
dzinie 10:00 rywalizować będą 
dzieci i młodzież w dwóch 
grupach wiekowych podczas 
turnieju piłki nożnej. Najpierw 
zostanie rozegrany turniej pa-
mięci Grzegorza Górczew-
skiego, w którym udział we-
zmą młodzi piłkarze w wieku 
8-12 lat. W grupie II rywali-
zować będą zawodnicy w wie-
ku 13-15 lat i tym wydarze-
niem uczczą pamięć Roma-
na Saniuka. Piłkarze nie mogą 
zapomnieć o miękkim obu-

wiu, legitymacji szkolnej oraz 
opiekunie drużyny. Oprócz 
turniejów piłkarskich, uczest-
niczki festynu będą mogły ry-
walizować w otwartym turnie-
ju badmintona „kometka” dla 
dziewcząt. W tej konkurencji 
rozgrywane będą mecze jedy-
nie singlowe. Placem boju bę-
dzie boisko „Na Koplu” przy 
piekarni. Ponadto gry, kon-
kursy i przeróżne atrakcje dla 
dzieci i rodziców. Odbędzie 
się również loteria fantowa na 
rzecz 32-letniego Sylwka, cho-
rego na stwardnienie rozsia-
ne. Oprócz tego  zaplanowa-

no prezentację nowogardzkich 
klubów sportowych. Atrakcyj-
nie zapowiada się plan przed-
stawiony przez „Chrabąszczy” 
Nowogard. Klub kolarski dla 
uczestników przygotował ro-
wery oraz trasę przeznaczo-
ną na jazdę na czas. Każdy kto 
chciałby sprawdzić się w ko-
larstwie szosowym może spró-
bować swoich sił podczas cza-
sówki. Uczestnicy wyruszą z 
osiedla Radosław w kierun-
ku Wojcieszyna, przybliżo-
ny przejazd dystansu to oko-
ło 3 minuty. Jedyne wymogi 
to kask oraz zgoda rodziców. 
„Chrabąszcze” zabawę roz-
poczną o godzinie 13:00. 

Równie interesująco zapo-
wiada się mikrofon dla wszyst-
kich, czyli „Każdy grać i śpie-
wać może”. Wciąż można rów-
nież zgłaszać zespoły muzycz-
ne, które chciałyby się zapre-
zentować w sobotę na scenie 
lub wesprzeć gospodarczo-fi-
nansowo organizatorów – te-
mat jest otwarty. W tym celu 
działa nr kontaktowy: 506 
999 902. O to, aby nikt pod-
czas festynu nie zgłodniał, za-
dba ogródek gastronomiczno-
-rozrywkowy „U Agi”. Dla wie-
lu sporą atrakcją będą również 
konie i bryczka z rancza pana 
Kazika „U Rybci”. Organizato-
rami festynu jest Klub Kolek-
cjonera i Koło Numizmatycz-
ne Nowogard, oraz kapela po-
dwórkowa „Kryzys”. Dziennik 
Nowogardzki sprawuje patro-
nat medialny VIII Wakacyjne-
go „Festynu na Koplu”.

KR
Przed rokiem Chrabąszcze nie zawiedli organizatorów i wzięli udział w festynie, w najbliższą 
sobotę oprócz prezentacji, poprowadzą jazdę na czas dla wszystkich chętnych



Nr 63 (2197) DZIENNIK
NOWOGARDZKI

16

www.dzienniknowogardzki.pl

Pielęgnacja ogrodów

Wypożyczalnia 
sprzętu ogrodniczego

(glebogryzarki, weltykulatory...)

tel. 511 091 922
www.ogrody-wiki.pl

Profesjonalne zarządzanie 
nieruchomościami 

wspólnot mieszkaniowych 
i osób prywatnych 
Nr licencji 21569

Kontakt:  Eliza Kałmuk

tel. 602 296 684

OGŁO SZE NIA DROB NE

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam mały dom 57 
m2 ul. Piłsudskiego 2a. 
602 350 301

• Sprzedam dom jednoro-
dzinny w Nowogardzie ul. 
Jesionowa 3. 604 284 597

• Kupię mieszkanie bezczyn-
szowe/niskocz ynszowe, 
min 3pokojowe, 60-80m 
791443026

• Do wynajęcia lokal handlo-
wy – 660143840 

• Sprzedam mieszkanie w 
Nowogardzie i Dobrej, tel. 
91-3910010, 607607814

• KUPIĘ ZA GOTÓWKĘ OBCIĄ-
ŻONE NIERUCHOMOŚCI tel. 
508 312 261

• DOMY NA WSI – GRUNTY, 
GOSPODARSTWA

• SPRZEDAJEMY, KUPUJE-
MY. TEL. 660 206 833

• Sprzedam nowy sklep 
na ulicy Racibora. tel. 
913925552, 695 264 594

• Sprzedam nowe, własno-
ściowe, 2 pokojowe miesz-
kanie, 58 m kw, na os. Gryfi-
tów tel. 913925552, 695 264 
594.

• Sprzedam kawalerkę 36 m 
kw. i mieszkanie 4-pokojo-
we 110 m kw. 608 817 214.

• SPRZEDAM - bardzo ta-
nio działki pod budowę ul: 
Asnyka. Tel: 513045188. 

• Wynajmę mieszkanie 2 
pokojowe w Nowogardzie 
na ulicy Racibora I 4. tel. 
91 39 25 552, kom. 783 
570 060

• BUDYNEK - gospodarczy 
400 m2 sprzedam lub wy-
dzierżawię, Strzelewo. Tel. 
502853573

• Sprzedam parter domu 110 
m2. Podpiwniczony, garaż 
i podwórko. 600  809  312; 
604 903 853

• Do wynajęcia Bar Szuflan-
dia 170 m2. 609 245 816

• SPRZEDAM - mieszkanie 2 
pokoje, pierwsze piętro ul. 
Kowalska.Tel504118857.

• Sprzedam dwupokojowe 

mieszkanie w centrum No-
wogardu. 695 388 614

• Sprzedam lub zamienię 
mieszkanie 4 pokojowe na 
mieszkanie 2 pokojowe na 
parterze lub I p. Tel. 91 41 
89 564; 512 626 744

• Sprzedam lub zamie-
nię dom nad morzem 
na mieszkanie II p z do-
płatą w Nowogardzie. 
515 167 978

• Sprzedam mieszkanie 85 
m2 z dużym ogrodem. 91 
39 21 868 785 921 868 

• Sprzedam kawalerkę. 
533 225 152 po 17.00

• SPRZEDAM - mieszka-
nie 2 pokojowe 41,90 m 
2 w Osinie. Stan b.dobry.
Tel.516184900.

• KUPIĘ - Grunty rolne, oko-
lice N-du minimum 10 h. 
Tel.661915420.

• SPRZEDAM   ,  WYNAJ-
MĘ    lub  ZAMIENIĘ   2  po-
koje  ul; Poniatowskiego . 
Tel.605850786.

• GARAŻ  -   ul: 700 - Lecia  . 
SPRZEDAM. 18 tyś zł. /do  
negocjacji/.Tel.514620330.

• KUPIĘ   -  zdecydowanie  
mieszkanie  w  Nowogar-
dzie  lub  bliskiej  okolicy  do  
80.000 tyś. Tel. 501307666.

• SZUKAM    -   do wynajęcia  
mieszkania 2  lub 3 pokojo-
wego. Tel. 662315470

• SPRZEDAM  -  działkę  bu-
dowlaną  w  Wojcieszy-
nie. 30  ar. Tel.886616229 , 
886111533.

• SPRZEDAM  -  dwupokojo-
we  54 m 2  Poniatowskiego 
. 133.- tys. Tel.725899426.

• SPRZEDAM - garaż ul: Zam-
kowa .Tel.607529491.

• WYNAJMĘ - DOM W NOWO-
GARDZIE, kuchnia, salon, 
4 sypialnie, 2 łazienki, ga-
raż. Cena do uzgodnienia.
Tel.602474266.

 MOTORYZACJA

• Kupię: Stare motory, mo-
torowery, samochody. Tel. 
501-126-109

• Sprzedam silnik 1, 6 Diesel, 
skrzynia biegów do Audi 
80. Tel;781785751.

• Sprzedam samochód GOLF 
II, benzyna 5 drzwiowy, 
szyberdach, czerwony. Tel; 
512633610.

• Sprzedam 2 opony letnie 
185 65 R15, continental 
conti 3, cena za 2 szt. 80 zł, 
tel. 605 522 340

• SPRZEDAM - LEXUSA RX 
350 w wersji Prestige rok 
2006 .Stan licznika 170 tyś. 
km. Zakupiony w salonie, 
pierwszy właściciel, ga-
rażowany, stan b. dobry.
Tel.606945398.

ROLNICTWO

• Sprzedam zboże i słomę. 
502 853 573

• Sprzedam słomę w snop-
kach cena 2, 20 zł/ snopek. 
Tel. 782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL. 783 678 070

• KOSZENIE MULCZOWANIE 
ŁĄK, BELOWANIE SŁOMY, 
SIANA, ORKA, TALERZOWA-
NIE, SIEW.TEL. 608013995.

• PRASOWANIE - bali. 
Tel.513941882.

• Sprzedam działkę 0, 80 
ar, obręb Warnkowo. 
609 245 816

• SPRZEDAM MŁODE NIO-
SKI i ZIELONÓŻKI KURO-
PATWIANE. 91 39 20 307

• Sprzedam kaczki i gęsi. 
782 429 405  ?? 3

• ZIEMIĘ  -  rolną  kilka  hekta-
rów  koło  Nowogardu  tanio  
SPRZEDAM.Tel.502103432.

USŁUGI

• Firma Usługowa „Zielona”. 
Wynajem sal na: konferen-
cje, zebrania, szkolenia. Tel. 
91 39 26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ 
PANELI PODŁOGOWYCH I 
INNE DROBNE NAPRAWY 
WYKONA „ZŁOTA RĄCZKA”; 
91 39 22 783, 784 79 22 70

• Czyszczenie uszu za pomo-
cą świecowania Nowogard, 
ul. Zielona 3. 91 39 20 714

• Montaż ogrodzeń betono-
wych, farmerskich i innych; 
695 085 470; 91 39 72 575

• AGENCJA REKLAMWA VI-
ZART - oprawianie prac - w 
2 minuty, bindowanie, wy-
druki A3-A4 kolor, ksero A3-
A4 - kolor, laminowanie A3-
A4. Tylko u nas największy 
wybór okładek. Nowogard, 
ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Przepisywanie prac (ma-
gisterskich, licencjackich, 

innych), dokumentów, CV, 
listów motyw. innych. Wy-
druki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, 
ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel 605 
522 340. 

• Usługi koparko- ładowar-
ką Nowogard. 514172446 

• Fast – Driver, tanie usłu-
gi transportowe tel. 
721 230 990

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV 
Sawicki, ul. Kazimierza Wiel-
kiego 7, tel.913920737 

• Remonty mieszkań, szpa-
chlowanie, malowanie. 
880 690 659

• Naprawa ciągników Ursus 
MTZ Pres kostkujących (ma-
szyn) 782 402 614

• Kurs j.niemieckiego po-
południowy, m-czny w 
Szkole Języków Obcych 
„GERMANIC”. Rozpoczęcie: 
20.08.2013r. Zapisy i infor-
macje: tel. 607 545 991.

• Dachy, docieplenia, stro-
podocieplenia, obróbki 
blacharskie, podbitki. 
609 752 854

• PRANIE - DYWANÓW, 
WYKŁADZIN, TAPI-
CERKI MEBLOWEJ, 
SAMOCHODOWEJ, /
SKÓRZANEJ, MATE-
RIAŁOWEJ/. PRANIE 
POŚCIELI WEŁNIANEJ /
LANOLINą/. SPRZąTA-
NIE BIUR, MIESZKAń, 
CZYSZCZENIE FUG. TEL. 
604373143, 794229083.

• TRANSPORT BUS – MAX. 
Tel.784053493.

• US ŁUGI REMONTOWO - 

BUDOWLANE, DOCIEPLE-
NIA. Tel. 784053493.

• REMONT na każdą kie-
szeń Tel. 609 715 839 

• TANIO - MONTAŻ MEBLI.
Tel.887077557.

• Ubezpieczenia Allianz. 
607 083 776 

• Dachy, ocieplenia, remonty. 
692 562 306

• REMONTY - mieszkań . 
Tel.794115153.

• Glazura, terakota. Facho-
wo i solidnie. Wykończe-
nia wnętrz pod klucz. 
Tel.607647515.

• Wymiana części w samo-
chodach osobowych tanio. 
695 807 775

• REMONTY  MIESZKAŃ. 
Tel.796101370.

PRACA

• Przyjmę samodzielnego 
pracownika do prac wykoń-
czeniowych. Tel. 888  603 
612

• Zwrot podatku z pracy, ro-
dzinne, urlopowe, emery-
talne – Niemcy, Holandia, 
Anglia, Irlandia, Dania, Bel-
gia, Austria, Włochy, Nor-
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MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Nowość

energooszczędny pro�l

6 komorowy

z 3 uszczelkami

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

Poszukujemy  
pracowników 

do pracy na plantacji wierzby 
w Węgorzycach/k.Osiny

 Tel: 601 99 40 30

Opiekunki Niemcy - praca od zaraz 
okolice Hamburg, Bremen, Bielefeld, 

kontakt Szczecin:

tel. 666 096 761, 666 096 774

sprzedam Bmw 
318, automat, 

1993 r., aktualny 
przegląd 

i ubezpieczenie, 
cena 2300 zł. 

tel. 602 772 596.

OGŁO SZE NIA DROB NE

Zatrudnię
Kierowcę C+E 

transport krajowy

Tel. 501 620 150

Zatrudnię
Kierowcę C+E 

transport międzynarodowy
Tel. 501 620 150

Sprzedam Mercedes 180C 
Rok prod. 2001, poj. 2.0 benzyna, 

przebieg 290 tys. km, czarny metalik. 

Tel. 507 625 011
91 39 22 924

Drugi właściciel 
cena 13 500 zł 

Sprzedam drewno 
kominkowe i opałowe

Transport
tel. 691 466 441

Dom parterowy w stanie 
surowym zamkniętym, 
pełne uzbrojenie  130 m kw. 

+ garaż 36 m kw.
SPRZEDAM
605 548 164

SPRZEDAM - WYKONAM
palety Euro,

przemysłowe i inne
tel. 885 493 471

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECIĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

wegia, USA. Tel. 71 385 20 
18 lub 601 759 797

• Młoda mama zaopieku-
je się Twoim dzieckiem. 
661 196 022

• Przyjmę do pracy w sklepie 
spożywczo-monopolowym 
601 160 970

• ZAOPIEKUJĘ - się oso-
bą starszą lub chorą. 
Tel.667925392.

• ZATRUDNIĘ – stolarza lub 
pomocnika. Tel.603366286.

• Firma transportowa z No-
wogardu zatrudni kierow-
ców C+ E Polska - Szwecja, 
tel. 607 585 561

• ZATRUDNIĘ  -  dwóch  spa-
waczy  lub zlecę  do  wy-
konania konstrukcję. 
Tel.503032234.

INNE

• Kupię: Antyki, różne sta-
rocie. Tel. 501-126-109

• Sprzedam drewno bukowe 
i dębowe pocięte i porąba-
ne - 603 353 789

• Sprzedam wieżę Diora WS 
442, srebrna, 4 elementy: 
wzmacniacz, tuner prze-
strojony, korektor, deck szu-

flada, stan idealny, używa-
na sporadycznie, cena 780 
zł do uzgodnienia. tel. 605 
522 340.

• PIECE GAZOWE c.o. wiszące 
z Niemiec firmy Vaillant wy-
soka jakość do mieszkania, 
domu, sklepu, restauracji, 
zakładu fryzj. tylko ogrze-
wanie różne powierzchnie 
cena od 800zł montaż 300zł 
piece dwufunkcyjne cena 
od 1.000zł montaż 400zł 
gwarancja serwisowa + 
roczne przeglądy kontrol-
ne, naprawy oraz elektrycz-
ne przepływowe podgrze-
wacz wody użytkowej 18-
21kw na prąd 380V cena od 
200zł tel. 691 686 772

• SPRZEDAŻ - podbitki 
drewnianej. TANIO. Tel: 
726169098.

• SPRZEDAM DREWNO 
OPAŁOWE I KOMINKOWE. 
Tel;667788820.

• Skup zużytych katalizato-
rów. 510 630 383

• Sprzedam CB radio Harry 
III z anteną, na gwarancji, 
cena 650 zł, tel. 605 522 340

• Chcesz przewieźć drewno? 
Załadunek i rozładunek pod 

wskazany adres. Zadzwoń 
721230990, TANIO!

• Sprzedam cegłę klinkiero-
wą czerwoną Japek 2500 
szt, styropian 4-12 cm, tel. 
502 385 935

• Sprzedam wózek space-
rowy – parasolka (Chico 
CT04): stan bdb, duże koła, 
lekki, oryginalny śpiworek + 
folia, kolor czerwono-beżo-
wy, tanio. 600 897 758

• DREWNO opałowe – ko-
minkowe, pocięte .SPRZE-
DAM – DOWÓZ GRATIS 
.Tel.798461794.

• Sprzedam lodówko - za-
mrażarkę Indesit   srebrną, 
cena 750 zł, tel. 605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubez-
pieczeniowe na życie SKAN-
DIA, tel. 605 522 340

• SPRZEDAM  -  biurko  w  do-
brym  stanie. Cena  120  zł. 
Tel.691190887.

• PUDELEK  - morelowy  10 
– tygodniowy szuka wła-
ściciela. Piesek  jest  odho-
dowany  i zaszczepiony  z  
książeczką  zdrowia. Więcej  
informacji  Tel. 693469334

Kancelaria 
Prawna

nawet trudne sprawy

601 949 077

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA
tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07
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Pół godziny 
w towarzystwie KarolinyK
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Dziś 2 malowanki  i  krzyzówka.  
Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

ZECER

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

poleca

Najpiękniejsze wzory zeszytów 
polskich producentów

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Rozwiązanie krzyżówki  dla dorosłych – „Przedpiekle”, „Żabusia”
Grażyna Siedlecka, Damian Zwoliński, Bronisława Buczek, Stanisław Furmańczyk, Teresa Januszonek, 

Roman Kaczmarek, Małgorzata Krawczyk, Andrzej Leszczyński, Alicja Wypych, Wiesław Borowik, Halina 
Szwal , Barbara Bartosik

Zwycięzcy: Teresa Januszonek, Damian Zwoliński, Roman Kaczmarek
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: „Słońce”
Miłosz Wielgus, Kacper Dąbrowski, Martyna Grenda, Julia Furmańczyk, Madzia Skowrońska, Kacper 

Skowroński, Bartuś Feliksiak, Amelka Bukowska, Weronika Augustyniak, Przemysław Kasprzykowski, Ni-
kola Molka

Zwycięzca: Przemysław Kasprzykowski
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

Informacja PKS    91 392 18 87   lub   91 469 83 15

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski - redaktor prowadzący (tel. 511 407 627),  

Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport,   Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny   
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65, tel./fax 91 392 50 87;  

e-mail: dziennik@domjudy.pl.  Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej.  
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E;  14:00E;  
15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIńCZYK - Linia Regularna  
 TEL.   607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIąTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Morfeusz - 91 577 66 85

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych    - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD
Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIńSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIńSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku 
oprócz świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 
1, 3, 5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwart-
ki, soboty oprócz świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; 
R – kurs do Reska

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

ROZKŁAD JAZDY PKP WAŻNY OD 9.VI – 1.IX.2013R.
Odjazdy pociągów w kierunku Kołobrzegu  - Odjazd z Nowogardu  
7.54   -  10.VI – 14.VIII i od 16-31.VIII nie kursuje w niedzielę
8.47   - 29.VI – 1.IX. 2013 codziennie
10.02 -    9.VI – 30.VI kursuje w soboty i niedziele  i od 1.VII -1.IX.2013 
12.33   - codziennie
14.35   - 10-28.VI.2013 kursuje w dni robocze i 29.VI-14.VIII, 16.VIII-1.IX
16.01   - codziennie
18.37   - kursuje codziennie oprócz sobót
21.09  -  9-20.VI.2013, 1.VII-14-VIII, 19-29.VIII od pon.- czwartku
21.49 -   29.VI- 1.IX.2013 kursuje piątki, soboty i niedziele

Odjazd pociągów w kierunku Szczecina - Odjazd z Nowogardu  
5.37   -  10.VI-14.VIII i od 16-30.VIII.2013 od pon. – do piątku
6.33   - 10.VI – 14.VIII i od 16-31.VIII. 2013 od pon. – do soboty
7.55   -  codziennie
10.32   - 10-28.VI w dni robocze, 29.VI-14.VIII i 16-VIII-1IX.2013
12.35   -  9-30.VI.2013 kursuje w soboty i niedziele i 1.VIII-1.IX.2013
15.10   -  kursuje codziennie oprócz sobót
17.33   -  codziennie
18.35   -  codziennie 
21.48   -  codziennie od 29.VI-1.IX.2013

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
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Kolektory 
słoneczne

Dotacja45%

Montaż / Serwis • Przygotowanie dokumentacji

www.provsolar.com

e-mail: info@provsolar.com • tel./fax 91 482 40 50
Biuro czynne od 8 - 16

GABINET 
PSYCHOLOGICZNY

Ewa Walorska - tel. 799 461 030
www.psycholog-nowogard.manifo.com 

Marta Żetecka-Krugła - tel. 799 470 500
pl. Wolności 9, pok. 419 (IV piętro)

72-200 Nowogard

91 443 51 87, 94 721 61 83
59 833 43 12,  698 230 205

www.partnerstal.pl

GARAŻE BLASZANE WIATY 
BRAMY GARAŻOWE

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

Do�nansowanie 40%
Projekt - montaż 

Przydomowe 
oczyszczalnie ścieków

Proj-mont
Chwarstnica 

ul. Sportowa 4
74-100 Gry�no

tel: 693 88 90 90
tel./fax 91 4824050

TYGRYSEK

BAWIALNIA
dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

Sprzedam nowe, 
własnościowe, 

2 pokojowe mieszkanie 
o pow. 58 m2 

w Nowogardzie 
na ulicy Racibora I 4

KONTAKT:
PIB „PRO-BUD s.c.
72-200 Nowogard, 
ul. 3 Maja 14tel.: 

91 39 25552; 783 570 056    
www: probud-nowogard.pl

Zapraszamy uczniów 
od 1.09.2013 r. do nauki zawodu 

Piekarz lub Cukiernik
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 66

tel. 91 392 19 86

R E K L A M A
e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

TEL.  913 922 165 •  TEL. 91 577 20 07
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Zawiadamiamy,  
że w Nowogardzie  

rozpoczęła działalność  

Kancelaria 
Radców Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca 
Prawny Radosław Górski oraz 
Radca  Prawny Paweł Iwan. 
Kancelaria mieści się przy  
Pl. Wolności 9, budynek dawnego 
hotelu „Cisy”, pokój nr 8 (parter). 

Telefony do Kancelarii:  
788-802-101, 694-403-733

s. 3 s. 7s. 6

A gdzie te 
parkingi?

Wyzysk 
w miejscu 

pracy

Czytaj s. 5

Krajobraz 
po bitwie

Czytaj s. 4

Czytaj s. 4

Czytaj s. 6

Czytaj s. 7

Czytaj s. 8

NNIIEEPPUUBBLLIICCZZNNAA  SSZZKKOOŁŁAA  
PPOOLLIICCEEAALLNNAA  

ogłasza nabór na kierunki: 

 opiekun medyczny (1 rok) 
 asystent osoby niepełnosprawnej (1 rok) 
 opiekun osoby starszej (2 lata) 
 technik informatyk (2 lata) 
 technik administracji (2 lata) 

 

informacja i zapisy 
Ul. Zielona 11, tel. 91 39 26 691 

www.zielona.mojaszkola.net 
 

kategorii „B”

kategorii „B”

ZARZĄDZANIE 
NIERUCHOMOŚCIAMI

Numer licencji 
21569 

Tel: 602 296 684 

ElIZA KAŁMUK

Kompleksowe usługi 
w zakresie zarządzania 

nieruchomościami 
wspólnot mieszkaniowych 

Zapraszamy uczniów 
od 1.09.2013 r. do nauki zawodu 

Piekarz lub Cukiernik
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 66

tel. 91 392 19 86

Jezioro w koło Glicka. W niedzielę pochłonęło kolejną ofiarę

Nasza  
sonda  
z Osiny

Jarchlino 

W chmurze  
trujących  
oparów...

Mieszkańcy  
biorą sprawy  
w swoje ręce

Zakorkowany 
Nowogard

Czytaj s. 3
Petycja  
z Karska  
do burmistrza

„Reakcji”  
szukali  
wszędzie...

Utonął 19-nastolatek 

Tragiczny zakład?
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Byłeś świadkiem  ciekawego zdarzenia, 
wykonałeś oryginalne zdjęcia, 

jesteś w posiadaniu interesujących wiadomości?  
Zadzwoń lub napisz do nas o każdej porze.

Tel. 513 088 309
e-mail: poligraf@post.pl 

Kronika  
policyjna

Nasza  sonda

P.H. "Arno" sp z o.o.
ZATRUDNI

montażystów
do okien PCV i ALU 

tel. 91 392 10 88

12.08.2013 r. 
Godz. 01.15 Kolizja drogowa 

na ul. 15 Lutego, gdzie kierujący 
samochodem marki Opel Astra 
stracił panowanie nad pojazdem 
i uderzył w zaparkowane dwa sa-
mochody Land Rover i Mitsubi-
shi Pajero. 

Godz. 13.50 Powiadomienie o 
kradzieży furtki z terenu posesji 
w miejscowości Błotno. 

Godz. 18.00 Powiadomienie o 
kradzieży roweru marki Code 26 
z klatki schodowej budynku wie-
lorodzinnego na ul. Armii Kra-
jowej. Kradzież miała miejsce w 
dniu 05.07.13 r. 

Godz. 13.00 Uszkodzenie sa-
mochodu marki Citroen C5, za-
parkowanego na parkingu przy 
ul. Wojska Polskiego. 

Godz. 14.30 Kolizja drogowa 
na  ul. Bankowej pomiędzy pojaz-
dami VW Polo i Skoda.

13.08.2013 r. 
Godz. 06.30 Kolizja drogowa w 

miejscowości Żabowo pomiędzy 
pojazdem KIA CEED, a zwierzy-
ną leśną. 

Godz. 12.00 Kradzież koła 
przyczepy rolniczej z samocho-
du ciężarowego marki Mercedes, 
zaparkowanego na parkingu w 
miejscowości Wojcieszyn.

Godz. 12.30 Kolizja drogowa 
na ul. Boh. Warszawy, gdzie w tył 
samochodu marki Ford Mondeo 
uderzył rowerzysta.

Godz. 15.50 Kolizja drogowa na 
ul. Warszawskiej, w której uczest-
niczyły pojazdy: Citroen i Seat. 

14.08.2013 r. 
Godz. 22.15 Kolizja drogowa 

w miejscowości Karsk pomię-
dzy pojazdem marki BMW,  a by-
dłem. 

15.08.2013 r. 
Godz. 13.30 Kolizja drogowa 

za miejscowością Wojcieszyn, w 
której uczestniczyły dwa pojazdy: 
Ford Focus i Mazda. 

16.08.2013 r. 
Godz. 07.00 Wypadek losowy z 

udziałem rowerzysty, który spadł 
z rampy przy ul. Boh. Warszawy. 

Godz. 14.00 Na ul. Bankowej 
znaleziono niewybuch w formie 
granatu ręcznego. 

Godz. 20.15  Kradzież paliwa ze 
zbiornika pompy polowej doko-
nanej na terenie firmy Poldanor 
w miejscowości Miętno. 

Godz. 21.50 Na ul. 15 Lutego, 
Łukasz B. dokonał uszkodzenia 
lusterka w samochodzie marki 
Citroen.

17.08.2013 r. 
Godz. 08.15  Policjanci OPI na 

ul. Cmentarnej ujawnili nietrzeź-
wego kierującego pojazdem mar-
ki Audi A6. Marek M. miał 0,60  
promila alkoholu w wydychanym 
powietrzu. 

Godz. 12.50 Na ul. 3 Maja Po-
licjanci OPI ujawnili nietrzeźwe-
go kierującego rowerem, Tomasz 
R. miał 1,40 promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu, ponad-
to posiada aktywny zakaz prowa-
dzenia pojazdów mechanicznych 
wydany przez Sąd Rejonowy w 
Goleniowie. 

Godz. 17.00 Nietrzeźwy rowe-
rzysta na ul. Boh. Warszawy, Ma-
rek D. miał 2,32 promila alkoholu 
w wydychanym powietrzu.  

 
18.08.2013 r. 
Godz. 03.00 Patrol OPI na ul. 

Piłsudskiego zatrzymał i ukarał 
mandatem karnym dwie osoby 
próbujące wyrwać znak informa-
cyjny. 

Godz. 16.50 Utonięcie mężczy-
zny w jeziorze w miejscowości 
Glicko. 

Godz. 18.15 Kolizja drogowa 
na ul. Kościuszki z udziałem po-
jazdów marki Mercedes i Volvo. 

Godz. 19.40 Kolizja drogowa 
na ul. Boh. Warszawy/ 700 Lecia, 
w której uczestniczyły trzy pojaz-
dy: BMW, Opel Astra oraz Audi. 

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

W księgarniach, marketach i sklepach z artykułami szkolnymi rozpoczyna się gorą-
cy okres. 1 września początek nowego roku szkolnego, zatem rodzice i opiekunowie 
dzieci chcą zdążyć z niezbędnymi zakupami podręczników oraz przyborów szkolnych. 
Cóż muszą się przygotować na spory wydatek, ponieważ skompletowanie wyprawki 
dla jednego dziecka może pochłonąć dość sporą kwotę domowego budżetu.  Dlate-
go tym razem pytamy, ile pieniędzy rodzice wydadzą na wyprawkę dla swoich dzieci 
przed pierwszym dzwonkiem szkolnym? 

Pani Iwona - Na dzień dzisiejszy, wydałam już 750 zł a jeszcze 
muszę powiedzieć, że ta suma w budżecie domowym nie zosta-
ła zamknięta. Przewiduję dalsze wydatki związane z zakupami 
szkolnymi. Zauważyłam, że do I klasy Gimnazjum książki kosz-
tują 500 zł, więc jest to bardzo znaczna kwota. 

Marzena Kędzierska - Muszę przyznać, że koszt jest dość 
znaczny, gdyż oscyluje w granicach 600 zł, a ja nie kupiłam jesz-
cze wszystkich podręczników, których znalezienie jest dodatko-
wym utrudnieniem. Chodzenia jest bardzo dużo, bo ten obowią-
zek spoczął na mnie, ale córka na szczęście mi trochę pomaga, 
przez co jest łatwiej zakupić wszystko, czego jej potrzeba przed 
pierwszym dzwonkiem. 

Pan Dawid - W tym roku na wyprawkę szkolną dla dziecka 
przeznaczę mniej więcej 500 zł w tym 350 zł za same książki. Po-
zostaje jeszcze plecak a także niektóre przybory szkolne, zeszyty i 
buty. Ten rok szkolny jest i będzie trochę ciężki, gdyż syn kupuje 
książki w nowym systemie, którego zasadą jest to, że muszą być 
kupione tylko nowe książki, a nie odkupione od kolegi czy kole-
żanki z wyższej klasy. Jest ciężko, ale trzeba podołać tym wydat-
kom. 

Justyna Nowak z córką Magdą - Wydałam już 250 zł na wy-
prawkę dla dziecka. To jest kwota bardzo duża, a jeszcze do tego 
musi dojść strój gimnastyczny, obuwie, co zwiększa ten wyda-
tek do sumy 400 zł. Jeśli chodzi o zakupy szkolne, to jeszcze nie 
kupiłam wszystkiego, ale jestem w trakcie kompletowania przed 
pierwszym dzwonkiem szkolnym.  

Ryszard Piskorz - Mam już dorosłe dzieci, ale pamiętam z po-
przednich lat, że tego typu wydatki nigdy nie były małe.  Da się 
zauważyć, że ceny książek są horrendalnie wysokie. Utrzymują 
się na poziomie 400 zł. Myślę, że w tym roku będą jeszcze wyższe.

Rozmawiał: Jarek Bzowy 
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Ogrodzenia,
brukarstwo, 

ogrody, trawniki
www.trawnikizrolki.com.pl

tel. 669 342 893

PROMOCJA  LETNIA

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel./fax 91 39 22 329

Kom. 601 150 620

Gdzie te parkingi?

A miało być tak pięknie…
Miały być parkingi… I są. Niestety nie wszędzie tam, gdzie została zaplanowana ich budowa. Skargom i zażaleniom mieszkańców No-
wogardu nie ma końca. I trudno się dziwić, bo brak miejsc postoju to w naszym mieście odwieczny problem. Plany dotyczące utworze-
nia parkingów w miejscach najbardziej ruchliwych i zatłoczonych wydawały się strzałem w dziesiątkę. Niestety, w niektórych przypad-
kach – chybionym. Dlaczego? Po prostu nie powstały.

W lutym 2011 r. Urząd Gmi-
ny, z burmistrzem na czele, po-
wołał zespół konsultacyjny do 
wyznaczenia i urządzenia par-
kingów na terenie Nowogardu. 
Spotkanie osób współpracują-
cych przy wytyczaniu miejsc 
parkingowych odbyło się 18 
marca 2011 r. W celu uwzględ-
nienia sugestii opinii publicz-
nej, przygotowane zostały an-
kiety, w których mieszkańcy 
miasta mogli wypowiedzieć 
się, gdzie widzieliby ewentu-
alną możliwość uruchomie-
nia nowych miejsc postoju. Do 
Urzędu Miejskiego wpłynęło 
wówczas ponad czterdzieści 
propozycji lokalizacji nowych 
parkingów. 

Po uprzednim rozpatrzeniu 
ankiet i analizie obszaru mia-
sta, zadaniem władz gminy 
było podjęcie decyzji, w któ-
rych miejscach należy utwo-
rzyć parkingi, by, po pierw-
sze poprawić funkcjonalność, 
czyli umożliwić zmotoryzo-
wanym swobodne i niezagra-
żające bezpieczeństwu parko-
wanie w pobliżu miejsc do-
celowej podróży i, po drugie 
– poprawić estetykę krajobra-
zu miasta. Duże rozproszenie 
wskazanych lokalizacji zmusi-
ło władze do podzielenia tere-
nu miasta na trzy strefy: A, B 
i C. Propozycje budowy obej-

mowały ścisłe centrum tj. Plac 
Wolności oraz ulice: Banko-
wą, 3 Maja, Zieloną, 700-le-
cia, Dąbrowszczaków, Woj-
ska Polskiego, Zamkową i Ta-
deusza Kościuszki. Ze strony 
mieszkańców Nowogardu pa-
dła również propozycja utwo-
rzenia parkingów przy uli-
cach: 15-Lutego, Żeromskiego, 
Cmentarnej oraz Adama Mic-
kiewicza. Każda ze stref zosta-
ła zbadana pod kątem warun-
ków technicznych – wielko-
ści, odległości od budynków, 
ewentualnych przeszkód (np. 
rosnące w pobliżu drzewa). 
To, czy konkretne parkingi po-
wstaną w wyznaczonych miej-
scach, zależało m.in. od stanu 
prawnego nieruchomości, na 
których miały powstać nowe 
miejsca postojowe.

Cel był jak najbardziej 
szczytny, niestety projekt uda-
ło się zrealizować w niewiel-
kim procencie. Wyznaczo-
nych przez UM stref, w ob-
rębie których miały powstać 
nowe miejsca postoju, nie za-
gospodarowano tak, jak ocze-
kiwano. Mieszkańcy miasta są 
rozczarowani. I trudno im się 
dziwić. Z pewnością wszystkie 
obszary, które zostały przezna-
czone do renowacji, a w któ-
rych parkingów nie ma po dziś 
dzień, znacznie uprzykrzają 

ciągle życie kierowcom. Nie-
które istniejące lokalizacje sta-
nowią również poważny pro-
blem, gdyż ich infrastruktura 
pozostawia wiele do życzenia. 
Przypominają raczej pobojo-
wiska, a nie miejsca, w których 
zmotoryzowani bez większych 
obaw mogą pozostawiać swo-
je samochody. Głębokie doły, 
wystające z podłoża kamienie 

oraz pozostałości starych płyt 
chodnikowych i krawężników, 
niewątpliwie stanowią realne 
zagrożenie dla pojazdów po-
ruszających się po danym te-
renie.

Ze względu na obszerność 
materiału, w kolejnym wyda-
niu DN zaprezentujemy dru-
gą część tematu, czyli szczegó-
ły dotyczące lokalizacji plano-

wanych parkingów na terenie 
naszego miasta. W oparciu o 
dane z 2011 r. zawarte w przy-
gotowanym przez UM w No-
wogardzie raporcie, sporzą-
dzimy analizę miejsc, w któ-
rych parkingi miały powstać, 
a z przyczyn bliżej nieokreślo-
nych, nadal nie rozpoczęto ich 
budowy.

Karolina Klonowska

Infrastruktura parkingu przy ul. 700-lecia pozostawia wiele do życzenia

Utonął 19-nastolatek 

Tragiczny zakład?
W niedzielę ok. godz. 17 na jeziorze Glicko utonął młody niespełna 19-nastoletni mężczyzna. 

Pochodził z jednej z podno-
wogardzkich wsi. Tego dnia 
wybrał się z grupą znajomych 
na ryby. Przed godz. 17 mło-
dzi ludzie zakończyli łowienie 
i postanowili udać się do do-
mów. Wtedy najprawdopodob-
niej chłopak podjął tragiczną 
dla siebie w skutkach decyzję. 
Poszedł ze znajomymi o za-
kład, że przepłynie na drugi 
brzeg jeziora. Wszedł do wody, 
nie zdjąwszy nawet ubrań, za-

czął płynąć i gdy oddalił się już 
nieco od brzegu, nagle znik-
nął pod wodą. Wszystko od-
było się w mgnieniu oka. Kole-
dzy nie zdołali nawet spostrzec 
momentu, w którym chłopak 
poszedł na dno. Po niedługim 
czasie na miejscu pojawiły się 
straż pożarna, pogotowie i po-
licja. Przez pewien czas oczeki-
wano również na ekipę płetwo-
nurków ze Szczecina, których 
zadaniem było wydobycie cia-

ła. Jak ustaliliśmy, zostało ono 
odnalezione w pobliżu brzegu, 
zaplątane w szuwarach.

Jezioro Glicko słynie z tego, 
że występują na nim zdradliwe 
i niebezpieczne wiry. Pływanie 
po nim może więc zakrawać 
na brawurę. Natomiast jeśli in-
formacja, którą otrzymujemy 
z różnych źródeł, mówiąca o 
rzekomym zakładzie między 
chłopakami, jest prawdą, to 
powinna ona od tej pory sta-

nowić budzącą grozę przestro-
gę dla innych, którym podob-
ne pomysły świtają w głowach. 
Z żywiołem, jakim jest woda, 
nie ma żartów. 

Tragedia nad jeziorem Glic-
ko jest pierwszym utonięciem, 
do jakiego doszło na terenie 
naszej gminy w te wakacje. 
Miejmy nadzieję, że ostatnim. 

Piotr Słomski
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Nasza  sonda z Osiny Jarchlino 

W chmurze 
trujących oparów...
Jakiś czas temu otrzymaliśmy zgłoszenie, że na tere-
nie jednej z posesji w miejscowości Jarchlino znajdu-
je się sporej wielkości hałda podkładów kolejowych 
nasączonych substancjami chemicznymi, których 
opary , wydzielające się podczas spalania są szkodli-
we dla zdrowia i powodują nieprzyjemny zapach. 

- Nie wiem już, co robić, kie-
dy zaczną to palić; smród jest 
naprawdę nieznośny - mówi 
nam jeden z mieszkańców Jar-
chlina – Moja córka narzeka 
na bóle głowy i gardła. A jeśli 
ktoś z nas z tego powodu pod-
upadnie na zdrowiu, to kto 
zwróci koszty leczenia? Prze-
cież te podkłady są nasączone 
ksylamitem – proszę spraw-
dzić, co to jest!

Sprawdziliśmy. Ksylamity to 
środki chemiczne służące do 
impregnacji drewna. W Polsce 
zaczęto je stosować od połowy 
lat 60. Jednakże w ciągu lat ich 
używania stwierdzono, że dla 
osób, które były przez dłuższe 
okresy narażone na wdychanie 
ich oparów, są przyczyną licz-
nych dolegliwości; tj. np. bóle 
głowy, duszności, wymioty, 
omdlenia czy zaburzenia snu. 
Udowodniono również, że 
niektóre zawarte w nich chlo-
rofenole mają właściwości ra-
kotwórcze. W 1987 roku ksy-
lamity straciły atest Państwo-
wego Zakładu Higieny.

Zainteresowany mieszkaniec 
Jarchlina zgłosił się do Wydzia-
łu Gospodarki Komunalnej, 
Mieszkaniowej i Ochrony Śro-
dowiska z prośbą o interwencję 
w rzeczonej sprawie. Wydział 
zajął w tej kwestii następują-
ce stanowisko; mówi Tadeusz 
Fiejdasz, kierownik GKMiOŚ. - 
Osoba, która magazynuje pod-
kłady na swoim terenie, została 
przez nas wezwana do ich usu-
nięcia, gdyż są one nasączo-

ne substancjami szkodliwymi i 
przez to zostały uznane za od-
pad niebezpieczny. Właściciel 
posesji miał czas do 16 sierp-
nia, aby je usunąć. Dzisiaj (wto-
rek, 20 sierpnia, przyp. DN) na 
miejsce udadzą się przedstawi-
ciele GKMiOŚ, aby sprawdzić, 
czy to zobowiązanie zostało 
wykonane. Jeśli stwierdzimy, że 
właściciel posesji nie dopełnił 
zobowiązania, zostanie rozpo-
częta procedura wymuszenia 
usunięcia odpadów, oraz prze-
widywane w tym względzie 
sankcje karne.

Z naszych informacji wyni-
ka, że w poniedziałek 19 sierp-
nia, czyli trzy dni po upływie 
wyznaczonego przez GKMiOŚ 
terminu, skład podkładów ko-
lejowych wydzielających nie-
przyjemny opar został usu-
nięty przez właściciela ale tyl-
ko częściowo. Wierzymy, że do 
następnego wydania DN, znik-
nie całkowicie i nie będzie już 
zatruwał powietrza w okolicy. 

Piotr Słomski

Na zdjęciu widać hałdę podkładów kolejowych, które zawierają szkodliwe dla 
zdrowia substancje

Właściciel pali nimi również w piecu

DN dociera nie tylko do mieszkańców gminy Nowogard, ale również gminy Osina. Od 
wielu lat mieszkańcy właśnie Osiny czekają na różne ważne dla nich  inwestycje, chcieliby 
np. aby  uwzględnić  wreszcie w budżecie wybudowanie chodnika, który byłby bezpiecz-
nym szlakiem do Kościoła, mają też problem z ilością  pojemników do segregacji śmieci. 
Według opinii niektórych osób z którymi rozmawiał nasz reporter w tych dniach dowia-
dujemy się, że doskwiera im zastój  spowodowany, jak sądzą,  słabą aktywnością wójta oraz 
radnych. Jakie więc zdanie mają  mieszkańcy Osiny na temat pracy ich wójta i radnych? 

Pan Erwin - Panie redaktorze ogólnie mówiąc w naszej gminie w 
moim odczuciu są nietrafione inwestycje. Uważam, że zostały wy-
rzucone pieniądze w przysłowiowe błoto na niepotrzebne inwestycje, 
pieniądze te można  było przeznaczyć na inne potrzebniejsze wydat-
ki. Przykładem takiej niepotrzebnej inwestycji jest ta obok szkoły, 
która jest prowadzona pod liniami wysokiego napięcia obok trans-
formatora. Pytam, po co ona jest i komu będzie służyła?  Zdecydo-
wanie lepszym rozwiązaniem byłby wydatek na chodnik czy ścieżkę  
rowerową  do wsi Kikorze. Co do pracy wójta i radnych, to nie chcia-
łabym się wypowiadać? 

Pan Marek - Uważam, że obecni radni Osiny  do tej roli w ogóle 
się nie nadają i źle spełniają swoją funkcję w gminie. Mam wraże-
nie, że nic nie potrafią zrobić, czego przykładem jest wieś Kikorze, 
gdzie nie ma tam drogi, a bardzo by się przydała. Powiem więcej. 
Tam ludzie niemal odcięci są od świata.  Jedna droga, która jest ro-
biona, jest niewypałem, a te pieniądze zainwestowane są wyrzuco-
nymi w błoto. Powiem  też, że w tej gminie nie ma żadnej pracy, 
uważam, że na tle innych gmin, nasza wygląda na bardzo słabą i 
czasami mam wrażenie, że chyba nie powinna już istnieć.  Dlate-
go musi tutaj dojść do jakichś widocznych i szybkich zmian czy to 
inwestycyjnych czy nawet osób rządzących. Nie ukrywam, że je-
stem trochę zaskoczony pańską wizytą, ale cieszymy się, że również tutaj Dziennik Nowogardzki do-
ciera, bo takie sondy powinny być tutaj również przeprowadzane, bo takie sondaże zwyczajnie mogą 
mieszkańcom pomóc i zmobilizować pana wójta do wydajniejszej pracy.   

Zbigniew Górecki - Nie mam potrzeby oceniania  radnych ani wój-
ta, ponieważ  nie mam do nich żadnych zastrzeżeń, ale uważam, że w 
gminie powinien być większy porządek, który kiedyś pilnowała policja. 
Jednak teraz posterunek policji  został  już zlikwidowany, a bardzo by 
się jednak przydał. Co do radnych i wójta to nie wiem co mam powie-
dzieć, również dlatego, że długo nie było mnie  w kraju, nie mam więc 
zdania na temat ich rządzenia. 

Jerzy Tur - Co mogę powiedzieć ? Może to, że nasza osińska 
młodzież nie ma żadnego zaplecza i perspektyw. Sam pracuję poza 
gminą, a konkretnie w Nowogardzie, bo dla takich ludzi jak ja i z ta-
kim wykształceniem w tej gminie pracy nie ma. A co zrobili i robią 
wójtowie? Pozakładali kurniki i na tym się skończyło. A pracy dla 
młodzieży i zajęcia jak nie było, tak nie ma. Gmina wraz z radny-
mi i wójtem nic nie robią w tym kierunku, by poprawił się tu byt 
mieszkańców.  Dlatego panie wójcie i panowie radni  weście się do 
roboty i zróbcie coś, by w Osinie były jakieś miejsca i zakłady pra-
cy. Tutaj w zasadzie pod tym względem nie ma nic. Jest jedynie tyl-
ko obowiązek pojechania do Urzędu Pracy i podpisania tak zwanego 
„glejtu” przez tych młodych ludzi. Więc dla mnie jest on bardziej urzędem porządkowym, niż pracy. 
Szkoda mi tych młodych ludzi, bo my starsi mamy jakieś  zajęcia, które dają nam zarobek. A oni? 
Zwyczajnie nie mają żadnej pracy i widoków na przyszłość.. 

Edward Król - Nie mam zastrzeżeń do tych osób, bo są oni  w  po-
rządku. W prawdzie nie jest to nasze życie w Osinie takie jak normal-
nie powinno być, ale jakoś trzeba żyć. Wójt stara się, by było dobrze 
wraz z radnymi. Jestem na emeryturze i nie wtrącam się do ich rzą-
dzenia. W zasadzenie nie znam ich a jeżeli już to tylko z widzenia. 
Jestem na emeryturze i chcę mieć spokój. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 
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Mieszkańcy biorą sprawy w swoje ręce

Pismo do burmistrza
W dniu 2 sierpnia 2013 roku w DN nr 57 (2191) ukazał się artykuł pt. „Burmi-
strzu, pan to widzi?”. Wówczas opisywaliśmy problemy z odbiorem odpadów ko-
munalnych na terenie gminy Nowogard. Jedną z wówczas wypowiadających się 
osób zwracających uwagę na nieudolność przedstawicieli władzy, był nasz Czytel-
nik, mieszkaniec ul. Żeromskiego. Wysłał on także pismo interwencyjne do bur-
mistrza, na które do dziś nie otrzymał żadnej odpowiedzi, choć pismo było dodat-
kowo poparte dowodami czyli mapą dokumentującą miejsce w którym ustawiono 
pojemniki na śmieci oraz nr 57 (2191) Dziennika Nowogardzkiego, w którym na 
pierwszej stronie widnieje sfotografowane miejsce sporu. Przy artykule publiku-
jemy w całości  pismo Czytelnika, które otrzymał burmistrz Nowogardu.

Nasz komentarz: 
Władza nie widzi, a raczej 

nie chce widzieć tego, co na 
każdym kroku dostrzegają 
mieszkańcy. Po naszym arty-
kule do redakcji napłynęło pi-
smo z ZUK, z którego mogli-
śmy się dowiedzieć o tym, że w 
Nowogardzie tak jak i w całej 
Polsce ustawa śmieciowa na-
potkała na pewne problemy. 
Można było również dowie-
dzieć się o tym, że nie zawsze 
wina leży po stronie wykonaw-
cy usługi. „Paragraf 14 „Regu-
laminu utrzymania porządku i 
czystości na terenie gminy No-
wogard” mówi, iż w przypadku 
zabudowy jednorodzinnej wor-
ki i pojemniki z odpadami po-
winno ustawiać się przy drodze 
dojazdowej do nieruchomo-
ści.” Zatem, jak można wytłu-
maczyć jeszcze inną sytuację,  

która ma miejsce przy domu 
mieszkalnym na ul. Kościuszki 
8? Dwa tygodnie temu otrzy-
maliśmy informację, że od ty-
godnia przy posesji tej zalegają 
worki ze śmieciami mimo, że 
według harmonogramu śmieci 
już dawno powinny być zabra-
ne. Byliśmy na miejscu rów-
nież dziś tj. w poniedziałek (19 
sierpnia) – worki wciąż zalega-
ją! Dziwne tym bardziej, że jak 
widać na zdjęciu przy artyku-
le, właściciel posesji zachował 
się zgodnie z przytaczanym 
paragrafem 14. Pismo popar-
te podpisami mieszkańców ul. 
Żeromskiego uświadamia nas 
w tym, że władza kompletnie 
nie „udźwignęła” tego tematu 
co doprowadziło do frustracji 
mieszkańców. Należy pochwa-
lić postawę osób, które chcą 
walczyć o „swoje” i nie zga-
dzają się z nieudolnością miej-
skich urzędników. Aby wie-
dzieć, jaki finał będzie miała 
ta sprawa, trzeba poczekać na 
reakcję burmistrza, który chy-
ba wciąż nie chce dostrzec tego 
problemu... 

Rafał Kowalczuk

Odpady które od kilkunastu dni zalegają przy domu na ul. Kościuszki
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Sygnały czytelników

Krajobraz po bitwie (weekendzie)
Po weekendzie nad nowogardzkim jeziorem można było dostrzec krajobraz, jak po przejściu trąby powietrznej. To jednak nie tornado, 
a kolejne akty wandalizmu. Poniszczone śmietniki oraz stanowiska z tzw. „psim pakietem”. To powoli staje się codziennością, dziś pre-
zentujemy zdjęcia, które napłynęły do nas od wzburzonych mieszkańców Nowogardu. 

Po minionej sobocie teren 
nieopodal fontanny wyglądał 
jak pobojowisko. Kilku „mą-
drych” ludzi postanowiło zde-
wastować kosze na śmieci i 
wszystko co w zasięgu wzroku. 
Niedaleko Ratusza przy głów-
nej jezdni stoją 3 nowe ławki, 
w zasadzie już dwie „nowe” - 
gdyż środkowa ławka zosta-
ła połamana. Komu przeszka-
dzała? Można tylko wniosko-

wać, że daleko tym wandalom 
do cywilizacji... Z pewnością 
osoby te nie zdają sobie spra-
wy z tego, że za naprawę szkód 
zapłacą wszyscy mieszkańcy. 
Fotografie zostały wykonane 
w poniedziałek, nasz czytel-
nik który je dostarczył zacho-
dzi w głowę, dlaczego nie roz-
poczęto jeszcze porządkowa-
nia tego terenu i naprawiania 
szkód? Koszy na śmieci nad 

jeziorem i tak jest jak na lekar-
stwo.        To drugie zagadnie-
nie w związku z którym jedna 
z mieszkanek Nowogardu te-
lefonowała do redakcji. Proszę 
przejść się wzdłuż pola manew-
rowego nieopodal restauracji 
„Przystań”. Od wielu lat braku-
je tam koszy, proszę spojrzeć jak 
tam jest naśmiecone, od fontan-
ny przy ul. Waryńskiego nie ma 
ani jednego kosza na śmieci! W 
ogóle tych koszy w mieście jest 
zdecydowanie za mało, ostat-
nio musiałam przejść spory dy-
stans, aby wyrzucić papierek – 
komentuje Czytelniczka DN. 
Jak widać na zamieszczonym 
zdjęciu teren nad jeziorem nie-
opodal ulicy Zielonej jest bar-
dzo zaśmiecony. Pisaliśmy już 
o tym wielokrotnie, tak samo 
jak o braku odpowiedniej ilo-
ści koszy na śmieci. Wygląda 
na to, że poza mieszkańcami 
nikogo ten temat nie obcho-
dzi...

KR

Zakorkowany Nowogard

Sprawnie wrócić  
znad morza - niemożliwe!

Przez  Nowogard nie wie-
dzie główny szlak  dojazdów  
do i znad morza. Tę rolę peł-
ni krajowa 3. Niemniej wy-
poczywający nad morzem 
jak i u nas,  jadąc przez nasze 
miasto przed i po weekendzie 
tworzą długie korki. Jednak 

dzisiaj, kiedy wybudowano 
już obwodnicę, nadal powsta-
ją korki, ale na drodze  woje-
wódzkiej nr 106, prowadzą-
cej  z Kamienia Pomorskiego 
w kierunku Stargardu Szcze-
cińskiego.  Załączone zdję-
cie wykonaliśmy w ostatnią 

niedzielę (18 sierpnia) około 
godziny 19. Jak widać, już na 
ul. Kościuszki - na wysoko-
ści DPS-u, pojazdy  wjeżdża-
jące do naszego miasta mu-
siały się zatrzymać, i dalej je-
chać bardzo wolno, ponieważ 
długa kolejka samochodów 
ciągnęła się aż do przejaz-
du kolejowego. Kolejne lato 
pokazuje więc, że to co dzie-
je  się w centrum Nowogar-
du, mimo wybudowanej ob-
wodnicy, nie do końca dobrze  
było przemyślane. DN wielo-
krotnie przekazywał postula-
ty mieszkańców i pisał o tym 
jeszcze w czasie, gdy można 
było postanowić inaczej, czy-
li ustalić   południową tra-
sę obwodnicy, włączająca w 
nią również  drogę nr 106.                                                         
Ale wtedy, włodarze też słu-
chali tylko samych siebie… 

red.
Przez  Nowogard  jadą  wczasowicze, których rejestracje na tablicach samochodo-
wych zaczynają się głównie od litery F, D, czy P, pochodzą więc oni na pewno z wo-
jewództw: lubuskiego, dolnośląskiego  czy wielkopolskiego.

To już ławka nieopodal Ratusza - długo się nie ostała...

Ten kosz natomiast stał przy schodach  nieopodal świateł

Kolejny obiekt zniszczony przez wandali w okolicach fontanny

Jak widać na fotografii trudno dostrzec jakikolwiek kosz na śmieci, taki stan rzeczy 
jest jak przyzwolenie dla tych którzy zaśmiecają ten teren

Kosz na śmieci nieopodal fontanny nad jeziorem
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– żali się rozmówczyni, któ-
ra wolała nie podawać imie-
nia w obawie, że straci pracę.

Wie coś o tym również 
dziewczyna, która praco-
wała jako kelnerka w jed-
nej z nowogardzkich pizze-
rii – Ogólnie rzecz biorąc pra-
ca kelnerki bardzo mi się po-
dobała. Zajęcie to wydaje się 
proste, ale wymaga dużej ko-
munikatywności z klientami i 

wytrzymałości fizycznej, gdyż 
często  pracuje się wiele godzin 
i kończy się późną nocą. W tej 
pracy podobało mi się to, że 
można było poznać świetnych 
ludzi. Ogólnie rzecz biorąc, 
pracodawcy byli w porządku, 
niemniej czasami czułam się 
nieco wykorzystywana, gdyż 
praca na telefon burzy całko-
wicie harmonogram dnia, nie 
można nic zaplanować, po-
nieważ w każdym momencie 
można dostać wezwanie do 
pracy, na które trzeba było się 
bezwzględnie stawić. W prze-
ciwnym razie następnego dnia 
można było nie pokazywać się 
już wcale. Ponadto pracodaw-
ca nie daje umowy przez dłuż-
szy okres. Słabe zarobki jak na 
tylu godzinną pracę i czasa-
mi atmosfera dawały w kość. 
Zdziwiło mnie również to, że 
moi pracodawcy nie wymagali 
ode mnie książeczki zdrowia, 
a przecież pracowałam przy 
jedzeniu.

                                                                                     
Dzisiaj Pani nie zapłacę
Kolejnym problemem po-

jawiającym się przy wykony-

waniu pracy na czarno jest 
częsta niewypłacalność pra-
codawców. Przyczepić 
można się do wszyst-
kiego. Zawsze znaj-
dzie się coś, co 
można było 
zrobić le-
piej i 
s z y b -
ciej i 
t o 

staje się powodem do obcię-
cia pensji lub całkowitego jej 
niewypłacenia. Pracownik w 
takiej sytuacji nie może nic 
zrobić, ponieważ nie ma żad-
nego potwierdzenia, że wyko-
nał daną pracę. Ponadto boi 
się, że jeśli zacznie wykłócać 
się o swoje, to ją straci. W No-
wogardzie i okolicach znaleź-
liśmy kilka osób, pracujących 
w różnych firmach bez żad-
nych umów, których spotkała 
taka sytuacja. Ze względu na 
ich dobro nie możemy przy-
toczyć ich wypowiedzi oraz 
podać nazw przedsiębiorstw, 
w których pracują. Ludzie 
chętnie opowiadają o tym jak 
traktowani są w pracy, jednak 
nie chcą, abyśmy publikowa-
li ich dane osobowe. Strach 
o utratę pracy powoduje, że 
człowiek jest w stanie znieść 
upokorzenia i niesprawiedli-
we traktowanie przez praco-
dawców.

Pracowniku, domyśl się 
sam

To kolejna rada dla osób po-
dejmujących pracę na czarno. 

Zatrudniani na tej zasadzie 
pracownicy, bardzo często 

nie mają konkretnie 
sprecyzowanych 

o b o w i ą z -
k ó w . 

Pra-

c o -
dawca 

w y m a -
ga, żeby 

wielu rzeczy 
domyślać się 

samemu. Dzię-
ki temu, przy oce-

nianiu efektów pra-
cy może mieć wiele 
zastrzeżeń. Nie kon-

kretyzując, zapewniają sobie 
prawo do tego, aby zarzucić 
pracownikowi brak kreatyw-
ności i ciągle go kontrolo-
wać. Problemem jest też to, 
że przy rozpoczęciu pracy nie 
chcą uzgadniać, ile godzin 
należy przepracować i za jaką 
stawkę. Powoduje to póź-
niejsze zaniżanie wynagro-
dzenia bez zwracania uwagi 
na przepracowany czas. Po-
dejmując pracę bez podpisa-
nia umowy trzeba liczyć się z 
tym, że można natknąć się na 
nieprzyjemne sytuacje i brak 
szacunku oraz poczucie wy-
korzystania.

Niestety tak zwykle bywa 
tam, gdzie nad godność czło-
wieka stawia się pieniądz i 
chęć zysku.

Natalia Domnick
Weronika Kwiatkowska

Od redakcji
Temat został  zaproponowany 

redakcji, przygotowany i opraco-
wany redakcyjnie przez panie od-
bywające w DN praktyki studenc-
kie. Autorki są studentkami III 
roku jedna dziennikarstwa druga 
polonistyki na US.

KONDOLENCJE

"Nie umiera ten, 
kto trwa w pamięci żywych"

dr Wojciechowi 
Włodarczykowi 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci

Ojca 
składają  

współpracownicy 
Pogotowia Ratunkowego

w Nowogardzie

Wyzysk w miejscu pracy

W pogoni za pieniądzem...
Wyzysk pracowników kojarzy nam się często z pracą wakacyjną w nadmorskich miejscowościach. Niewątpliwie to właśnie tam wyko-
rzystuje się ludzi do maksimum i niestety nie przekłada się to na wysokość ich wynagrodzeń. Okazuje się, że niektórzy nowogardzcy 
prywatni przedsiębiorcy również wymagają dużo, a płacą niezbyt dobrze. Oferują najczęściej pracę bez umów. Podejmowanie tzw. pra-
cy na czarno, wiąże się z dużym ryzykiem, gdyż w razie nieporozumień pracownik jest na straconej pozycji. Wiele do życzenia pozosta-
wia też stosunek pracodawców do pracowników.

Wykorzystywanie pracow-
ników przez niektóre pry-
watne przedsiębiorstwa jest 
zjawiskiem bardzo popular-
nym w dzisiejszych czasach. 
Problem ten rośnie wraz ze 
wzrostem bezrobocia. Ludzie 
nie mający za co opłacić ra-
chunków i zapewnić rodzi-
nom bytu, godzą się na każde 
warunki, byleby tylko zarobić 
jakieś pieniądze. W naszym 
mieście jest wiele rodzin, któ-
re muszą pogłówkować, żeby 
starczyło im do pierwszego. 
Jest to okazja dla niektórych 
prywatnych firm, które z chę-
cią zatrudnią pracownika bez 
umowy, często do pracy wie-
logodzinnej, za którą wyna-
grodzenie jest minimalne. 
Oczekiwania pracodawców 
wobec pracowników są nato-
miast bardzo duże.

Pracownik to też człowiek
Istotnym problemem jest 

stosunek niektórych prywat-
nych pracodawców do ich 
pracowników. Niestety ludzie 
zatrudniani na czarno trakto-
wani są przedmiotowo. Wia-
domo, że zależy im na pracy 
i zrobią wszystko, by jej nie 
stracić. Są przez to czasami 
wykorzystywani przez swo-
ich chlebodawców. Najczę-
ściej wykonują prace nie na-

leżące do ich obowiązków, 
czyli prace nadplanowe, nie 
dostając za to dodatkowego 
wynagrodzenia. Jedna z na-
szych rozmówczyń przyzna-
ła, że poczuła się niekomfor-
towo kiedy jej pracodawczy-
ni – w podobnym wieku, bez 
pytania zaczęła mówić jej po 
imieniu.  – Pokazała w ten 
sposób gdzie jest moje miej-
sce. To nie w porządku, że za-

częła mówić do mnie, jak i do 
innych swoich pracowników, 
niektórych nawet starszych 
od siebie na Ty. My musimy 
zwracać się do niej per Pani. 
Przez to zatarła dystans mię-
dzy nami i pokazała, że nie 
szanuje swoich pracowników 
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Uroczystości odpustowe w parafii Wniebowzięcia NMP

Zatryumfują duch i ciało...
Parafia pw. Wniebowzięcia NMP po raz kolejny przeżywała święto swojej patronki – Matki Bożej Wniebowziętej.

Dwudniowe uroczystości, 
których program publikowa-
liśmy i szczegółowo omawia-
liśmy w poprzednim numerze 
DN, przebiegały w duchu eks-
piacji, kierującej do odnowy i 
umocnienia więzi z Bogiem, 
dzięki którego łasce, wierni 
mogą cieszyć się nie tylko fak-
tem odpuszczenia grzechów, 
ale przede wszystkim oddale-
nia pośmiertnych konsekwen-
cji ich popełnienia. Radość z 
powodu pojednania, które od-
bywa się poprzez sakramenty 
w murach Kościoła, ma swój 
wyraz także na zewnątrz – sto-
iska z jedzeniem, pamiątkami, 
gwarne rozmowy przy stołach 
oraz muzyka i śpiew nabiera-
ją wtedy głębszego wymiaru, 
gdyż nie są już jedynie roz-
rywkowym dodatkiem, a sta-
nowią wyraz tej radości wy-
pływającej z wnętrza, posia-
dającej duchowe uzasadnienie. 
Człowiek raduje się  duchem 

i ciałem, co ma nam przypo-
minać, że w przyszłym świecie 
żyć będzie nie tylko dusza, ale 
z martwych podniesione zo-
stanie również nasze ciało. Jak 
można było usłyszeć w czasie 
jednego z kazań – na końcu 
nastąpi wielki tryumf ducha i 
ciała.

Tego dnia także w Nowogar-
dzie, na placu przed kościo-
łem, dało się odczuć właśnie 

tę atmosferę radości. Od wcze-
snego ranka do późnych go-
dzin wieczornych wierni mieli 
po raz kolejny okazję spotkać 
się w swojej wspólnocie.  

15 sierpnia obchodzimy 
również Święto Wojska Pol-
skiego. Także w nowogardzkiej 
parafii nie obyło się bez sto-
sownego uczczenia tej okazji. 
W przeddzień odpustu homi-
lię z tej okazji wygłosił ks. dr 

pułkownik Zbigniew Jawor-
ski. Znowu przypomnieliśmy 
sobie fakt, że Kościół w Pol-
sce był rzecznikiem dążeń nie-
podległościowych Polaków, 
a wiara katolicka w tysiąclet-
nich dziejach narodu stanowi-
ła jeden z istotnych elementów 
polskiego patriotyzmu. 

W trakcie zostało również 
poświęcone źródło wody pit-
nej, znajdujące się na terenie 
parafii przy bramie wjazdowej. 

(ps)

Poświęcenie źródełka wody pitnej

Błogosławieństwo wiernych
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Kościoły naszej gminy - Jarchlino

Kościół w Jarchlinie pw. św. 
Józefa należy do parafii pw. św. 
Rafała Kalinowskiego w No-
wogardzie.

Poświęcenie 17 VII 1946 r. 
Odpust: 19 III
Kościół z XV w., wzniesio-

ny z kamieni polnych oraz ce-
gły. Wieżyczka w konstruk-
cji szkieletowe drewnianej z 
XVIII w. Przebudowany w 
XVIII i XIX w. 

źródło: Schematyzm Archidiecezji 
Szczecińsko-Kamieńskiej, Szczein 2007.

/Studium Historyczno-urbanistyczne

Gwarancja bezpieczeństwa – tak niewiele i wiele zarazem

Petycja mieszkańców Karska do burmistrza
Droga wojewódzka nr 106, przebiegająca przez Karsk, od dawna spędza sen z powiek mieszkańcom tej miejscowości. Brak chodników, 
progów zwalniających oraz innych elementów asekuracyjnych gwarantujących bezpieczeństwo, stanowi poważne zagrożenie dla pie-
szych. Z uwagi na to, że jest to bardzo ruchliwa trasa, miejscowi starają się zrobić wszystko, by zapobiec wszelkim potencjalnym zagro-
żeniom. Wyrażają głęboką nadzieję, że ktoś w końcu zainteresuje się tą kwestią. 

Mieszkańcy Karska powzięli 
już odpowiednie kroki, mające na 
celu poruszenie w/w problemu. 
16 sierpnia br. na ręce burmistrza 
została złożona petycja, pod któ-
rą podpisało się 105 osób. Miej-
scowi zwracają się w niej z proś-
bą o wprowadzenie na terenie 
wsi ograniczenia prędkości do 30 
km/h, utworzenie progów zwal-
niających oraz wzniesienie osłon 
przeciwdźwiękowych wzdłuż 
znajdującego się na terenie Kar-
ska fragmentu wojewódzkiej 106. 
Z wypowiedzi jednej z mieszka-
nek wsi wynika, że prędkość sa-
mochodów przejeżdżających 
przez Karsk jest na tyle duża, aby 
mogło dojść do tragedii. W pety-
cji czytamy: Prędkość pojazdów 
poruszających się w obu kierun-
kach przekracza nawet i 80 km/h, 
a nierzadko są to samochody cię-
żarowe”. Staje się to coraz bar-
dziej niebezpieczne dla pieszych, 
a szczególnie dla matek spaceru-

jących z dziećmi oraz mieszkań-
ców próbujących opuścić swoje po-
sesje samochodem lub maszyna-
mi gospodarczymi. Dodatkowym, 
niezwykle istotnym czynnikiem 
zagrażającym bezpieczeństwu, 
są dwa zakręty znacznie ograni-
czające widoczność. Mieszkań-

cy Karska podkreślają również, 
że budowa chodnika jedynie czę-
ściowo zlikwidowałaby problem 
poruszania się po terenie wsi. 
Równie ważne zdaje się ograni-
czenie prędkości. Miejscowi wy-
rażają głęboką nadzieję na pozy-
tywne rozpatrzenie ich prośby.

O podobnym problemie pi-
saliśmy już w wydaniu DN nr 
32(2166) z dn. 26 kwietnia 2013 
r. Sprawa dotyczyła budowy 
„deptaka” prowadzącego z No-
wogardu, przez Warnkowo, aż 
do Karska. Prośba o dokonanie 
tej inwestycji spotkała się z od-

mową władz, co z kolei wywoła-
ło wielkie rozczarowanie i obu-
rzenie mieszkańców wspomnia-
nych miejscowości. Wyraźnie wi-
dać, że po upływie kilku miesię-
cy problem nie zniknął, a wręcz 
przeciwnie – zaczął narastać tym 
bardziej teraz w okresie letnim 
gdy 106 porusza się wiele samo-
chodów turystów podróżujących 
w kierunku morza i z powro-
tem. Potencjalne zagrożenia wy-
nikające z braku chodnika oraz 
ograniczenia prędkości wzmaga-
ją czujność mieszkańców Karska. 
Trudno się dziwić. Petycja została 
złożona tam, gdzie powinna. Te-
raz pozostało czekać na decyzję 
władz. Miejmy nadzieję, że proś-
ba o gwarancję bezpieczeństwa 
zostanie wzięta pod uwagę i roz-
patrzona pozytywnie. Jedno jest 
pewne – coś z tym trzeba zrobić.

Karolina Klonowska
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23 sierpnia Europejski Dzień Ofiar Totalitaryzmów

„Reakcji” szukali wszędzie, także w Nowogardzie
W 2008 roku Parlament Europejski ustanowił dzień 23 sierpnia Europejskim Dniem  Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych, zwanym 
także dniem czarnej wstążki. Totalitaryzm ze swoimi nieludzkimi metodami i łamaniem godności ludzkiej dla swojej „skuteczności”, 
wymaga powszechności i dlatego zagląda wszędzie -  również zaglądał i panoszył się w Nowogardzie.

Dlaczego trzeba pamiętać
Czytamy w rezolucji parla-

mentu Europejskiego z 2008 
roku, 

- ...mając na uwadze, że ma-
sowe deportacje, morderstwa i 
zniewolenie, popełnione w ra-
mach aktów agresji stalinizmu 
i nazizmu, kwalifikują się do 
kategorii zbrodni wojennych i 
zbrodni przeciwko ludzkości.

- mając na uwadze, że w ro-
zumieniu prawa międzynaro-
dowego przedawnienie nie ma 
zastosowania do zbrodni wo-
jennych i zbrodni przeciwko 
ludzkości, 

- mając na uwadze, że Eu-
ropa słabo orientuje się w tym, 
jaki wpływ wywarł reżim ra-
dziecki na byłe komunistyczne 
republiki, oraz jakie było zna-
czenia jego okupacji dla obywa-
teli tych krajów. 

Proponuje się, by dzień 23 
sierpnia ogłosić Europejskim 
Dniem Pamięci Ofiar Totalita-
ryzmów celem upamiętnienia 
ofiar… i  zakorzenienia demo-
kracji i wzmocnienia pokoju i 
stabilizacji naszego kontynen-
tu… 

Totalitaryzm przejawiał się 
w najróżniejszych sposobach 
i metodach represji. Czy to 
były masowe morderstwa, de-
portacje, prześladowania poli-
tyczne, czy pozbawianie praw 
obywatelskich, szykanowanie, 
dyskryminacja społeczna czy 
kłamliwe oskarżanie i szpic-
lowanie, łączy te formy jedno, 
brak szacunku dla godności 
ludzkiej i niezbywalnych praw 
osoby. W przededniu kolejne-
go dnia pamięci ofiar totalita-
ryzmów przypomnijmy rów-
nież te elementy systemu znie-
wolenia, które kwitły i były re-
alizowane tutaj w Nowogar-
dzie w początkowych latach po 
wojnie, gdy jako zwycięzcy za-
miast niepodległej, otrzymali-
śmy sowiecki reżim i jego  pa-
chołków do trzymania inwigi-
lowania i prześladowania spo-
łeczeństwa. Doskonałym na 
dzisiaj materiałem historycz-
nym obrazującym metody ja-
kie wówczas stosowano są ra-
porty UB. Europejski Dzień 
Pamięci Ofiar Totalitaryzmów 
to okazja do zaprezentowa-
nia kolejnego fragmentu ra-
portowego, dotyczących pracy 

nowogardzkiego Powiatowego 
Urzędu Bezpieczeństwa. Tym 
razem prezentujemy raport z 
inspekcji przeprowadzonej w 
Nowogardzie przez nadzór ze 
Szczecina w przededniu sfał-
szowanych w 1947 roku wybo-
rów.             

Miasto Nowogard jest prze-
siąknięte propagandą anty-
rządową 

Oto treść raportu sporzą-
dzonego z datą 6 stycznia 1947 
roku  i skierowanego do szefa 
WUB w Szczecinie.

RAPORT z przeprowadzonej 
w Nowogardzie inspekcji po li-
nii wyborów.                                    

Sytuacja polityczna w terenie 
powiatu Nowogard.

Wiece przeprowadzone przez 
czołowych działaczy partii blo-
ku przy współudziale zespo-
łu artystycznego G.O.P. uświa-
domiły w wielkim stopniu lud-
ność, która zrozumiała prze-
ważnie politykę obecnego Rzą-
du. Ludność obecnie waha się: 
rozumie wartościową polity-
kę Rządu Jedności Narodowej, 
ale z drugiej strony zastana-
wia się nad szeroko rozpuszczo-
ną przez reakcję propagandą, 
że Rząd obecny doprowadzi do 
kołchozów.

Najbardziej wrogą propagan-
dę szeptaną rozsiewają osadni-
cy zza Bugu, którzy mówią, że 
Związkowi Radzieckiemu zo-
staną odebrane ziemie za Bu-
giem, a przez to samo wrócą 
na swe dawne gospodarstwa. 
W dużej dozie przeważa ele-
ment z Wileńskiego, w którym 
to zachodzi przypuszczenie, że 
rekrutują się zwolennicy majo-
ra „Łupaszki”. Ludzie ci są wro-
go ustosunkowani do obecnego 
Rządu, a sprzyjają z konwen-
tem piłsudczykowskim. Ludzie 
ci uchylają się od płacenia  Da-
niny Narodowej twierdząc, iż 
gdy wyruszali na zachód mó-
wiono im, że przez przeciąg 
dwóch lat nie będą płacili żad-
nych podatków. Reakcja w dal-
szym ciągu rozsiewa wersje, że 
na wybory przyjadą do Pol-
ski różne zagraniczne wojska i 
będą pilnowały porządku.

Miasto Nowogard jest prze-
siąknięte propagandą anty-
rządową, sięgającą swych naj-

ostrzejszych form. W poszcze-
gólnych sklepach daje się za-
uważyć, iż jest prowadzona 
propaganda szeptana. Agen-
tura w tym kierunku jest mało 
nastawiona  i nie daje konkret-
nych wyników.

W związku z tym należy 
stworzyć agenturę płatną lub 
też na kompro materiałach, aby 
móc uzyskać wyniki dodatnie.

Partie polityczne znajdu-
jące się na terenie powiatu 
Nowogardzkiego przejawia-
ją słabą aktywność. W związ-
ku z okresem przedwyborczym 
należałoby kwestię tę rozstrzy-
gnąć bardziej realnie. Działa-
cze polityczni  nie przywiązują 
do zagadnienia wyborów więk-
szej aktywności. Przez to samo 
rozumie się, iż projektowane 
wiece nie cieszą się zbytnią fre-
kwencją. Ludność, która przy-
bywa na wiece organizowane 
przez Informację i Propagandę, 
czeka na prelegentów, których 
to absolutnie nie widać, lub są 
nieprzygotowywanymi. Cho-
ciaż nie ma większych przeja-
wów bandytyzmu ani podzie-
mia reakcyjnego, należy liczyć 
się z przejściami band.

Podziemie znajdujące się w 
powiecie Nowogard jest bar-
dzo mocno zakonspirowane, 
w związku z tym należałoby 
posiadać agenturę we wrogim 
podziemiu celem informowania 

nas o wszelkich przejawach ru-
chu podziemnego.

Partie legalne jak P.P.R., 
P.P.S., S.L., S.D. mimo naj-
szczerszej chęci nie posiada-
ją aktywistów, którzy by mogli 
wyprowadzić z takiego stanu. 
Należy stwierdzić, że Stronnic-
two Demokratyczne jest prze-
siąknięte ruchem czysto reak-
cyjnym, który wszedł do tejże 
partii politycznej, celem rozsa-
dzenia jej od wewnątrz.

W  P.P.S.-ie można zanoto-
wać tendencje W.R.N.-owskie, 
( Wolność Równość Niepodle-
głość – dop.  Red )które pod ma-
ską Polskiej Partii Socjalistycz-
nej starają się uzyskać swoje 
programy.

S.L. - jedna z najaktywniej-
szych partii ruchu chłopskiego, 
do której to pod kwestią  repre-
sji wstępują elementy spod zna-
ku P.S.L.-u, ażeby pod maską tą 
mogły kontynuować swoją wro-
gą pracę antypaństwową. Dużą 
aktywność na tutejszym terenie 
przejawia „Wici”, w której czo-
łowym członkiem jest czł. P.S.L. 
- Telega Adam (podejrzewa-
ny, że jest Komisarzem Tajnego 
Aparatu Wyborczego na powiat 
Nowogard).

Ponieważ zjazd „Wici” nie 
doszedł do definitywnego za-
kończenia, dlatego też odgłosów 
z tego Zjazdu nie zanotowano.

W dniu 4.1. br. została prze-

prowadzona odprawa referen-
tów pracujących na Obwodach 
Wyborczych. W toku przepro-
wadzonej odprawy ustalono, iż 
referenci przebywający na ob-
wodach wyborczych nie konty-
nuują dostatecznie swej pracy 
po linii wyborów. W związku z 
czym polecono uzupełnić teczki 
obwodowe wyborczych, która to 
rzecz częściowo została wyko-
nana. Należy zaznaczyć, iż po-
ziom intelektualny referentów 
pozostawia dużo do życzenia. 
Należy stwierdzić, iż referenci 
ci są bez inicjatywy własnej i z 
poruszonych zadań nie potrafią 
się sami wywiązać. Jedynie Szef 
P.U.B.P. por. Roszkowski może 
sam te przedsięwzięcia prze-
prowadzić. Na terenie P.U.B.P. 
Nowogard brak zrozumienia u 
referentów, po linii dyscypliny. 
Należy przytoczyć chociażby 
taki fakt: gdy Szef P.U.B.P. No-
wogard wyjechał do W.U.B.P. 
Szczecin, referenci nie czując 
silnej ręki nad sobą kontynu-
owali prace destrukcyjnie. W 
związku z tym można przyto-
czyć fakt wpuszczania ludzi bez 
wylegitymowania do Urzędu. 
Poza tym na szczególną uwa-
gę zasługują: referent Dakoski, 
który w czasie zdawania spra-
wozdania przed z-cą Szef W.U-
.B.P. kpt. Gorlińskim zachował 
się nietaktowanie, trzymając 
ręce w kieszeni podczas zdawa-

Na zdjęciu, obecny wygląd  niewielkiego terenu przy ulicy Zamkowej przed oczyszczalnią ścieków. Tutaj znajdowały  się do 
lat 70-tych pozostałości małego cmentarza. Na tym właśnie miejscu, według relacji świadków, w okresie powojennym skrycie 
grzebano nocą zwłoki osób zamęczonych przez reżimowy aparat. Niestety, nie natrafiliśmy dotychczas na żadną dokumen-
tację w tej sprawie. Gdy w połowie lat 70-tych rozpoczęto budowę oczyszczalni, teren zniwelowano niszcząc pozostałe jeszcze 
nagrobki. Mieszkańców bulwersował wtedy również sposób, w jaki obchodzono się ze szczątkami ludzkimi, które zostały wy-
orane przez maszyny niwelujące. Kości ludzkie walały się po placu budowy i nikt nie zadbał o ich zebranie i chociażby pocho-
wanie w zbiorowej mogile na cmentarzu komunalnym. To taka posowiecka kultura PRL-u.
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nia sprawozdania i wdając się 
w dyskusje w sposób aroganc-
ki. W dniu 5.1.1947 r. spóźnili 
się do pracy: ref. Michalski Zyg-
munt – godz. 11-ta, Dakowski 
Henryk – godz. 10:50, Króli-
kowski Józef – godz. 12-ta, Ka-
walec Józef – godz. 10:30, i Mi-
zak Marian – godz. 10:40.

W dniu 5.1.47 r. została wy-
wieszona karykatura d-cy kpt. 
Bolszekowa na drzwiach jego 
pokoju. Należy przy tym za-
znaczyć, iż karykaturę tę ryso-
wał prawdopodobnie ref. Gan-
czarek Antoni.

W/w karykaturę załączam 
do raportu.

I. Ogólna charakterystyka 
pracy w P.U.B.P. Nowogard.

Teczki po linii obwodów wy-
borczych nie były dotychczas 
uzupełnione. Przystąpiono do 
zrealizowania powyższego za-
dania. Kalendarzyków spotkań 
z agenturą na obwodach wy-
borczych nie było. Przystąpiono 
do zrealizowania. Planów pra-
cy do końca wyborów nie było, 
przystąpiono do zrealizowania. 
Członków Komisji niezwerbo-
wanych – zdecydowano zwer-
bować. Tajnego aparatu P.S.L.-
-owskiego nie wykryto – przy-
stąpiono do wykrycia. Zadań 
celowych agenturze po linii wy-
borów nie dawano, zaprojek-
towano dawać. W miejscach 
gdzie nie było punktów obser-
wacyjnych lokali wyborczych 
– postanowiono je założyć. W 
myśl poruszonych zadań przez 
ob. ppłk. Kolarza przystąpiono 
do zrealizowania takowych.

II. Milicja na terenie powiatu 
Nowogard – pozostawia dużo 
do życzenia. Można przyto-
czyć fakty, iż milicjant Nawrot 
z Zalesia, który jest obecnie na 
Szkole Polityczno-wychowaw-

czej w Szczecinie organizowało 
koło P.S.L.-u w Zalesiu. Więk-
sza część milicjantów rekrutu-
je się z zwolenników P.P.S.-u o 
tendencjach W.R.N.-owskich, 
popierających w części tenden-
cje P.S.L.-owskie.

W dniu 4.1.47 r. zostali za-
trzymani: Lipki Mieczysław i 
Filipowicz Jan – strażnicy wię-
zienia w Nowogardzie, za to że 
w stanie pijanym zakłócali spo-
kój publiczny.

Milicja na terenie powiatu 
Nowogard nie jest na poziomie. 
P.U.B.P. Przygotowuje ludzi do 
aresztów prewencyjnych.

Szef Sztabu Okręgu Nr. 29
Konieczny ppor.

Raport przytoczyliśmy w 
całości, chociaż są tam rów-
nież fragmenty świadczące, że 
w tym  momencie władza to-
talitarna miała w Nowogar-
dzie również wiele problemów 
z samą sobą, ze względu na 
prezentowany przez  ubeków 
i funkcyjnych poziom ogól-
ny. Ale jak wiemy, ten brak 
poziomu pozornie wytykany 
przez kontrolującego był jed-
nak niezbędny żeby wykony-
wać brudną robotę, której od 
funkcjonariuszy systemu ocze-
kiwano. Nikt na poziomie nie 
będzie bowiem innych mor-
dował, gnębił, łamał palców  w 
drzwiach i charakterów, szan-
tażem i groźbą. Brak poziomu 
kultury i wychowania to jedna 
z immanentnych cech wszel-
kiej maści totalistów, również 
w dzisiejszych czasach. Mimo, 
że mamy demokrację, to różne 
prostackie osobniki na władzę 
czyhają i niekiedy udaje im się 
ją zdobywać, również w samo-
rządzie i również w Nowogar-
dzie. Więc obserwujmy i czu-
wajmy wolni obywatele ….

ms

KONDOLENCJE

Śmierć stawia nas w obliczu bezsilności, 
która nas obezwładnia i zabiera w nieznane. 
A kiedy pojawia się kradnąc ukochaną osobę, 

przeszywa serce bólem i odznacza w nim swoje piętno, 
które przypomina nam stale jacy jesteśmy wobec niej bezsilni.

                                         

Koledze Wojciechowi  
Włodarczykowi

wyrazy głębokiego i szczerego współczucia
z powodu śmierci 

Ojca  
składają 

Dyrekcja oraz pracownicy
Szpitala i Przyszpitalnej Przychodni 

w Nowogardzie

•	 Sprzedam komplet książek do III gimnazjum SP 
nr 1. Tel. kontaktowy: 784-690-716 

•	 Kupię książki roczne do VI klasy Szkoły Podsta-
wowej nr 3. Tel. kontaktowy: 721-550-940 

•	 Kupię książki do I klasy liceum nr 2 (profil hu-
manistyczny); nowa podstawa programowa. Tel. 
kontaktowy: 696-044-863

•	 Sprzedam: 1) Matematyka do klasy I szkoły po-
nadgimnazjalnej, zakres podstawowy, nowa 
podstawa programowa; autorzy: W. Babiński, 
L. Hańko, D. Ponczek; 2) Język niemiecki, Ma-
gnet 3, podręcznik + ćwiczenie, nr dopuszcze-
nia: 98/31/2011, autor: G. Motta, wyd. Lektor-
klett; klasa gimnazjalna 3) Język angielski, Exam 
Connection 3, podręcznik + ćwiczenie, autor: J. 
Spencer-Kępczyńska, wyd. Oxford; klasa gimna-
zjalna. Tel. kontaktowy: 603-611-864

•	 Sprzedam nowe podręczniki i ćwiczenia do 
szkoły podstawowej do języka angielskiego: ćwi-
czenia BUGS WORLD 1 A z elementami pisa-
nia (30 zł); - ćwiczenia BUGS WORLD 1 B bez 
elementów pisania ( 30 zł ); - podręcznik BUGS 
WORLD 2 (30 zł): - ćwiczenia BUGS WORLD 
2 A doskonalący umiejętności pisania ( 30 zł); - 
ćwiczenia BUGS WORLD 2 B stopniowo rozwi-
jający umiejętności pisania   (30 zł);  - podręcz-

nik i ćwiczenie TEMPO 1 KL IV wyd. Macmil-
lan (55 zł): - podręcznik i ćwiczenie HOTSPOT 
1 KL IV wyd. Macmillan (55 zł): Tel. kontakto-
wy: 663-425-260

•	 Sprzedam podręczniki do klasy III gimnazjum 
nr 2. Tel. kontaktowy: 784-056-335

•	 Sprzedam książki do klasy I gimnazjum nr 2/Ku-
pię podręczniki do klasy II gimnazjum nr 2. Tel. 
kontaktowe: 668-772-306

•	 Sprzedam książki do kl. IV SP nr 3. Tel. kontak-
towy: 726-169-098 lub 605-905-884

•	 Kupię książki do klasy II gimnazjum nr 2. Tel. 
kontaktowy: 91-392-50-46 lub 502-649-104

•	 Sprzedam podręczniki do klasy IV SP nr 1. Tel. 
kontaktowy: 505-691529

•	 Kupię podręczniki do klasy I gimnazjum nr 1. 
Tel. kontaktowy: 607-545-991

•	 Sprzedam: 1. „Tajemnice przyrody” – klasa VI; 
2. „Matematyka Wokół Nas” – klasa VI; 3. Ję-
zyk Polski, nowy zeszyt do ćwiczeń – klasa VI; 
4. „Był sobie człowiek” – podręcznik z płytą CD 
– klasa VI; 5. Język Polski, podręcznik (M. Skła-
danek); 6. „Historia Wokół Nas” – klasa VI; 7. 
„Prowadzeni przez Boga” – klasa VI. Tel. kon-
taktowy: 885-740-413.

Dziennikowa giełda 
podręczników szkolnych

Jak co roku  publikujemy giełdę podręczników 
szkolnych. Do rubryki można zgłaszać nieodpłatnie  
ofertę sprzedaży bądź przekazania podręczników 
na rok szkolny 2013-1014 do rożnych typów szkół a 

także  zapotrzebowanie na  podręczniki. Zgłoszenia 
przyjmujemy w redakcji  osobiście, na telefon 9139 
22165 bądź na redakcyjny e-mail: dziennik@dzien-
niknowogardzki.pl.

Pomóżmy sobie!
•	 Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie oraz ławę pokojową i TV tel.782 556 716
•	 Przyjmę fotel do biurka, informacja tel. 504 874 397 lub pod nr tel. red. 91 22 165 
•	 Przyjmę narożnik pokojowy, sofkę dwuosobową dla dzieci i dziecięcy  fotelik samochodowy,  

tel. 516 648-561 
•	 Przyjmę  używaną pralkę, komputer PC oraz dywany tel.512 174 371 
•	 Przyjmę tapczan dwuosobowy tel. 514 466 037 
•	 Przyjmę meble kuchenne i meblościankę pokojową tel. 669 517 964 lub 91 39 107 62
•	 Przyjmę lodówkę w stanie dobrym tel. 725536022
•	 Przyjmę szafę lub segment używany z półkami tel.512012823 
•	 Przyjmę pralkę tel. 513 -520-798

Prywatne Policealne Studium Zawodowe
ul. 3 Maja 22, Nowogard, tel. 91 392 21 81

Nabór 2013

 nabór na kierunki
    * technik BHP (3 semestry)
    * technik administracji (4 semestry)
 czesne 70 zl miesięcznie
 bez wpisowego i opłat za okres wakacji
 zajecia w piątki popołudniu i soboty (co 2 tygodnie)
                            Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej
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Pomorzanin przegrywa w Świnoujściu

Gole po stałych fragmentach
W niedzielę (18 sierpnia) piłkarze Pomorzanina Nowogard rywalizowali w Świnoujściu z rezerwami Floty. 
Gra nie wyglądała najgorzej, jednak Flota tego dnia miała w składzie grającego trenera Ferdinanda Chi Fona, 
który w decydującym momencie zaliczył asystę i zdobył gola. W efekcie nowogardzianie notują pierwszą po-
rażkę w sezonie.

Flota II Świnoujście – Pomorzanin Nowogard 3:1 (1:1)
` 38 min. Michał Soska

Skład: Mateusz Krupski – Michał Soska (c), Krzysztof Domanowski, Michał Łukasiak, Natan Wnuczyński – Gracjan Wnuczyński, Krzysztof Kieruzel, Dawid Langner, 
Dominik Wawrzyniak (Dawid Kurek), Kamil Lewandowski – Maciej Gołdyn.

Pomorzanin przystąpił do 
tego meczu bez kontuzjowa-
nego Piotra Winogrodzkiego 
i nieobecnego obrońcy Konra-
da Winczewskiego. Zabrakło 
w składzie również Sławomi-
ra Paszkowskiego. Mimo tego 
Pomorzanin nie zagrał złe-
go spotkania, zabrakło jednak 
szczęścia..., ale o tym za chwi-
lę. Wszystkie bramki w tym 
meczu padły po stałych frag-
mentach gry. Strzelanie rozpo-
częli gospodarze. W 18 minu-
cie po ładnym podaniu, jeden 
z zawodników Floty znalazł się 
w sytuacji sam na sam z Ma-
teuszem Krupskim, golkiper 
Pomorzanina nieprzepisowo 
powstrzymywał rywala, czego 
efektem był rzut karny. Krup-
ski nie dał rady obronić strza-
łu Kwiatkowskiego z jedenastu 
metrów i Pomorzanin musiał 
gonić wynik. Udało się to za 
sprawą rzutu wolnego, którego 
wykonał Michał Soska. Kapi-
tan Pomorzanina dośrodkował 
w pole karne przy linii bocz-

nej, piłkarze gości nabiega-
li na piłkę myląc rywali, osta-
tecznie nikt nie dotknął futbo-
lówki, a ta wpadła do bramki 
obok zaskoczonego golkipera. 
Mimo optycznej przewagi pił-
karzy ze Świnoujścia, kolejne 
gole padały już w drugiej czę-
ści gry. Zanim jednak Flota 
II ustaliła wynik tego meczu, 
doszło do sporej kontrower-
sji. Pomorzanin zdobył gola 
na 1:2, po tym jak Maciej Goł-
dyn uderzył a Dawid Langner 
trącił piłkę zmylając bramka-
rza gospodarzy. Niestety, ar-
biter tego spotkania dopatrzył 
się pozycji spalonej Langnera i 
nie uznał tego gola. Przez dłuż-
szy czas Pomorzanin w drugiej 
połowie grał z Flotą, jak rów-
ny z równym, jednak gospoda-
rze tego dnia mieli w składzie 
Ferdinanda Chi Fona, który 
przez wiele lat grał dla Pogoni 
Szczecin, miał również udany 
epizod w Unionie Berlin. Gra-
jący trener Floty II Świnouj-
ście, w 68 minucie wykonywał 

rzut rożny. Jego idealne do-
środkowanie, strzałem głową 
na gola, zamienił Marynowski 
i ponownie Pomorzanin mu-
siał odrabiać straty. Goście nie 
zdążyli się podnieść po utra-
cie gola, a Mateusz Krupski 
po raz kolejny musiał wyjmo-
wać piłkę z siatki. W 70 minu-
cie meczu ładnym strzałem z 
rzutu wolnego popisał się, nie 
kto inny jak Chi Fon, i tym sa-
mym Kameruńczyk ustala wy-
nik tego meczu na 3:1 dla Floty 
II. W wojewódzkiej okręgów-
ce już tylko dwie drużyny po-
zostają niepokonane – Pogoń 
Barlinek i Osadnik Myślibórz. 
Pomorzanin zajmuje obecnie 
6 miejsce. W kolejnym meczu 
piłkarze z Nowogardu podej-
mować będą na własnym bo-
isku beniaminka Pomorzanin 
Przybiernów, który jak dotąd 
zanotował zwycięstwo i dwie 
porażki. Przy artykule prezen-
tujemy aktualną tabelę oraz 
komplet wyników.

KR    

3 kolejka:
Pogoń Barlinek – Klon Krzęcin  4:1
Iskierka Szcz.-Śmierd. - Unia Dolice  3:1
Osadnik Myślibórz – Stal Lipiany  1:0
Pomorzanin Przybiernów – Ina Ińsko  0:1 
Zorza Dobrzany – Morzycko Moryń  2:0
Polonia Płoty – Odra Chojna   2:4
Victoria Przecław – Piast Chociwel  0:1
Flota II Świnoujście – Pomorzanin   3:1
Gavia Choszczno – pauza

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Osadnik Myślibórz 3 9 8 1 3 0 0
2 Pogoń Barlinek 3 9 7 1 3 0 0
3 Flota II Świnoujście 3 7 7 4 2 1 0
4 Ina Ińsko 3 7 2 0 2 1 0
5 Odra Chojna 3 6 7 5 2 0 1
6 Pomorzanin Nowogard 3 6 7 3 2 0 1
7 Zorza Dobrzany 3 6 7 4 2 0 1
8 Gavia Choszczno 2 4 4 1 1 1 0
9 Piast Chociwel 2 4 2 1 1 0 0
10 Iskierka Szczecin - Śmierdnica 3 3 3 5 1 0 2
11 Klon Krzęcin 3 3 3 7 1 0 2
12 Pomorzanin Przybiernów 3 3 3 3 1 0 2
13 Unia Dolice 3 3 3 6 1 0 2
14 Stal Lipiany 3 0 4 8 0 0 3
15 Polonia Płoty 2 0 3 7 0 0 2
16 Victoria Przecław 3 0 0 6 0 0 3
17 Morzycko Moryń 3 0 0 8 0 0 3

Pomorzanin II rozgrywał kolejny sparing

Hokejowy wynik w Płotach
W niedzielę (18 sierpnia) o godzinie 16:00, na boisku w Płotach Pomorzanin II 
grał z drugim zespołem Polonii. Mecz zakończył iście hokejowym wynikiem 7:6 
dla gospodarzy.

Polonia II Płoty – Pomorzanin II Nowogard 7:6
Gole: Grzegorz Żyła x 3, Tomasz Szafran, Damian Adameczek, 

Patryk Gaik
Wyjściowy skład: Adam Łuczak – Tomasz Szafran, Max Pokor-

ski, Grzegorz Skrzecz, Dariusz Iwaniuk – Jarosław Kaczmarek, An-
drzej Piotrowicz, Artur Jurczyk, Damian Adameczek – Patryk Gaik, 
Grzegorz Żyła.

Przed tygodniem obydwa 
zespoły grały w Nowogardzie, 
wówczas goście zwyciężyli 2:3. 
W niedzielę ponownie Pomo-
rzanin II nie był w stanie ograć 
Polonii, choć tym razem na 10 
minut przed końcem piłkarze 
z Nowogardu prowadzili już 
4:6. Dekoncentracja w koń-
cówce spotkania oraz niepo-
radność eksperymentalnej li-

nii defensywy doprowadziły 
do utraty trzech goli i poraż-
ki 7:6. Świetną skutecznością 
popisał się Grzegorz Żyła, któ-
ry ustrzelił w tym meczu hat-
tricka. Kolejne bramki były już 
autorstwa Tomasza Szafrana, 
Patryka Gaika oraz Damiana 
Adameczka. Od pierwszych 
minut parę stoperów tworzy-
li Szafran i Pokorski, czyli no-

minalni ofensywni gracze Po-
morzanina. Przypomnijmy, że 
drugi zespół przygotowuje się 
do pierwszego meczu w sezo-
nie. W niedzielę (25 sierpnia) 
„rezerwowi” wybiorą się do 
Wyszoboru na mecz z tamtej-
szymi Zielonymi, w ramach I 
rundy Pucharu Polski. Począ-
tek spotkania o godzinie 15:00.

KR

Podczas „Festynu na Koplu” 
zagubiona 

została beżowa marynarka 
z pękiem kluczy w kieszeni. 

Właściciel prosi o kontakt 
pod numerem tel.: 697 420 201

Znaleziono klucze na koplu
Podczas VIII 

Wa k a c y j n e g o 
„Festynu na Ko-
plu” znaleziono 
pęk kluczy, któ-
re widnieją na 
poniższym zdję-
ciu. Zguba do od-
bioru w redak-
cji Dziennika 
Nowogardzkiego.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Morfeusz - 91 577 66 85

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych    - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól
ul. Zielona 2  - 666 135 133

VIII Wakacyjny „Festyn na Koplu” zakończony

Pogoda dopisała
W sobotę od godziny 10:00 

odbywał się VIII wakacyjny 
„Festyn na Koplu”. Nie zabra-
kło turniejów sportowych, za-
baw dla dzieci, tańców przy 

zespołach muzycznych, a tak-
że chwil wzruszenia. Turnie-
jem piłkarskim rozgrywanym 
na Orliku przy ZSO, organiza-
torzy uczcili pamięć zmarłych 

Romana Saniuka oraz Grze-
gorza Górczewskiego. Pogoda 
dopisała i można było jedynie 
„przyczepić” się do frekwen-
cji. Wpływ na taki stan rzeczy 
mogła mieć inna impreza, w 
tym samym czasie organizo-
wana na miejskiej plaży.Jed-
nak z upływem czasu, gdy już 
na dobre „na koplu” rozpoczę-
ła się zabawa przy zespołach 
muzycznych, ta sytuacja się 
poprawiła.  Wszyscy Ci, którzy 
wybrali wakacyjny „Festyn na 
Koplu” nie mogą czuć się za-
wiedzeni, każdy mógł wybrać 
coś dla siebie. Dziś prezentu-
jemy fotorelacje z tego wyda-
rzenia. Komplet wyników za-
wodów sportowych, oraz peł-
na relacja z tego festynu ukaże 
się w piątkowym wydaniu DN.   

KR

Pani Janina Detz z Osiny, przy swojej wystawie zaprezentowała nam piękny obraz 
Nowogardu 

Pani Anna z synem, Aleksandra i Wiktor ze Szczecina, na stoisku prezentowali swo-
je rękodzieła 

Stanowisko pani Kazimiery Linkiewicz z wyrobami z akrylu oraz ceramiki 

Na zdjęciu od lewej - Tadeusz Łukaszewicz, Michał Saniuk, Stanisław Saniuk, Ma-
rek Saniuk z córką, Róża Górczewska 

Festyn był świetną okazją  do zabawy dla całych rodzin 

Bryczka pana Rysia Samsona oraz jego Amazonki 
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OGŁO SZE NIA DROB NE

Sprzedam BMW 318, 
automat, 1993 r., 

aktualny przegląd 
i ubezpieczenie, cena 

2300 zł. 
Tel. 602 772 596.

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. 
Piłsudskiego 2a. 602 350 301

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 
3. 604 284 597

• Kupię mieszkanie bezczynszo-
we/niskoczynszowe, min 3po-
kojowe, 60-80m 791443026

• Do wynajęcia lokal handlowy – 
660143840 

• Sprzedam mieszkanie w No-
wogardzie i Dobrej, tel. 91-
3910010, 607607814

• KUPIĘ ZA GOTÓWKĘ OBCIĄŻO-
NE NIERUCHOMOŚCI tel. 508 
312 261

• DOMY NA WSI – GRUNTY, GO-
SPODARSTWA

• SPRZEDAJEMY, KUPUJEMY. 
TEL. 660 206 833

• Sprzedam nowy sklep na ulicy 
Racibora. tel. 913925552, 695 
264 594

• Sprzedam nowe, własnościo-
we, 2 pokojowe mieszkanie, 
58 m kw, na os. Gryfitów tel. 
913925552, 695 264 594.

• Sprzedam kawalerkę 36 m kw. i 
mieszkanie 4-pokojowe 110 m 
kw. 608 817 214.

• SPRZEDAM - bardzo tanio dział-
ki pod budowę ul: Asnyka. Tel: 
513045188. 

• Wynajmę mieszkanie 2 poko-
jowe w Nowogardzie na ulicy 
Racibora I 4. tel. 91 39 25 552, 
kom. 783 570 060

• BUDYNEK - gospodarczy 400 
m2 sprzedam lub wydzierża-
wię, Strzelewo. Tel. 502853573

• Sprzedam parter domu 110 m2. 
Podpiwniczony, garaż i podwór-
ko. 600 809 312; 604 903 853

• Do wynajęcia Bar Szuflandia 
170 m2. 609 245 816

• SPRZEDAM - mieszkanie 2 po-
koje, pierwsze piętro ul. Kowal-
ska.Tel504118857.

• Sprzedam dwupokojowe 
mieszkanie w centrum Nowo-
gardu. 695 388 614

• Sprzedam lub zamienię dom 
nad morzem na mieszkanie 
II p z dopłatą w Nowogardzie. 
515 167 978

• Sprzedam mieszkanie 85 
m2 z dużym ogrodem. 91 39 
21 868 785 921 868 

• Sprzedam kawalerkę. 
533 225 152 po 17.00

• KUPIĘ - Grunty rolne, oko-
lice N-du minimum 10 h. 
Tel.661915420.

• SPRZEDAM   ,  WYNAJMĘ    lub  
ZAMIENIĘ   2  pokoje  ul; Ponia-
towskiego . Tel.605850786.

• GARAŻ  -   ul: 700 - Lecia  . SPRZE-
DAM. 18 tyś zł. /do  negocjacji/.
Tel.514620330.

• SPRZEDAM  -  działkę  budow-
laną  w  Wojcieszynie. 30  ar. 
Tel.886616229 , 886111533.

• Sprzedam lub wynajmę miesz-
kanie 70 m2 na parterze, cena 
do uzgodnienia. 721 909 348

• Sprzedam lub wynajmę miesz-
kanie 2 pokoje w Centrum No-
wogardu. 608 707 952

• DZIAŁKĘ -SIEDLISKOWĄ  wraz  
z budynkiem  gospodarczym  
okolice  Nowogardu. SPRZE-
DAM. Tel.48606276773 . 

• SPRZEDAM  -  działkę  budowla-
ną 10  ar.Tel.660010540.

• SPRZEDAM  - działki  budowla-
ne  .913925888.

• SPRZEDAM -  6, 60 h. rolnego  
,częściowo  ogrodzone.Bagna.
Tel.609950640.

• SPRZEDAM – mieszkanie  2 po-
koje 45 m 2 w Nowogardzie.
Tel.601871779.

• KAWALERKA – nieumeblowana  
do  wynajęcia . Tel.663265096.

• SZUKAM  do  wynajęcia miesz-
kania  2  lub  3  pokojowego.
Tel.662315470.

• SPRZEDAM - garaż ul: Zamkowa 
.Tel.607529491.

• WYNAJMĘ - DOM W NOWO-
GARDZIE, kuchnia, salon, 4 sy-
pialnie, 2 łazienki,, garaż. Cena 
do uzgodnienia.Tel.602474266.

 MOTORYZACJA

• Kupię: Stare motory, moto-
rowery, samochody. Tel. 501-
126-109

• Sprzedam silnik 1, 6 Diesel, 
skrzynia biegów do Audi 80. 
Tel;781785751.

• Sprzedam samochód GOLF II, 
benzyna 5 drzwiowy, szyber-
dach, czerwony. Tel; 512633610.

• Sprzedam 2 opony letnie 185 65 
R15, continental conti 3, cena za 
2 szt. 80 zł, tel. 605 522 340

• SPRZEDAM - LEXUSA RX 350 w 
wersji Prestige rok 2006 .Stan 
licznika 170 tyś. km. Zakupio-
ny w salonie, pierwszy właści-
ciel, garażowany, stan b. dobry.
Tel.606945398.

ROLNICTWO

• Sprzedam zboże i słomę. 
502 853 573

• Sprzedam słomę w snop-
kach cena 2, 20 zł/ snopek. Tel. 
782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL. 783 678 070

• KOSZENIE MULCZOWANIE ŁĄK, 
BELOWANIE SŁOMY, SIANA, 
ORKA, TALERZOWANIE, SIEW.
TEL. 608013995.

• SPRZEDAM MŁODE NIOSKI i 
ZIELONÓŻKI KUROPATWIA-
NE. 91 39 20 307

• Sprzedam kaczki i gęsi. 
782 429 405 

• Maliny – sprzedaż, własny zbiór. 
502 853 573

USŁUGI

• Firma Usługowa „Zielona”. Wy-
najem sal na: konferencje, ze-
brania, szkolenia. Tel. 91 39 
26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROB-
NE NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA 
RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 
22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. Zie-
lona 3. 91 39 20 714

• Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695  085 
470; 91 39 72 575

• AGENCJA REKLAMWA VIZART 
- oprawianie prac - w 2 minu-
ty, bindowanie, wydruki A3-A4 
kolor, ksero A3-A4 - kolor, lami-
nowanie A3-A4. Tylko u nas naj-
większy wybór okładek. Nowo-
gard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. 
innych. Wydruki, Ksero, także 
kolor. Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 
700 Lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim). Tel 605 522 340. 

• Usługi koparko- ładowarką 
Nowogard. 514172446 

• Fast – Driver, tanie usługi 
transportowe tel. 721 230 990

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sawic-
ki, ul. Kazimierza Wielkiego 7, 
tel.913920737 

• Remonty mieszkań, szpachlo-
wanie, malowanie. 880 690 659

• Kurs j.niemieckiego popołu-
dniowy, m-czny w Szkole Języ-
ków Obcych „GERMANIC”. Roz-
poczęcie: 20.08.2013r. Zapisy i 
informacje: tel. 607 545 991.

• Regulacja i naprawa okien i 
drzwi, tel. 695 181 070

• TRANSPORT  , PRZEPROWADZKI, 
SZYBKO , TANIO.Tel.696138406.

• Dachy, docieplenia, stropo-
docieplenia, obróbki blachar-
skie, podbitki. 609 752 854

• PRANIE - DYWANÓW, WY-
KŁADZIN, TAPICERKI ME-
BLOWEJ, SAMOCHODO-
WEJ, /SKÓRZANEJ, MATE-
RIAŁOWEJ/. PRANIE POŚCIE-
LI WEŁNIANEJ /LANOLINą/. 
SPRZąTANIE BIUR, MIESZ-
KAń, CZYSZCZENIE FUG. TEL. 
604373143, 794229083.

• TRANSPORT BUS – MAX. 
Tel.784053493.

• US ŁUGI REMONTOWO - BU-
DOWLANE, DOCIEPLENIA. Tel. 
784053493.

• REMONT na każdą kieszeń 
Tel. 609 715 839 

• TANIO - MONTAŻ MEBLI.
Tel.887077557.

• Ubezpieczenia Allianz. 607  083 
776 

• Dachy, ocieplenia, remonty. 
692 562 306

• REMONTY - mieszkań . 
Tel.794115153.

• Glazura, terakota. Fachowo i so-
lidnie. Wykończenia wnętrz pod 
klucz. Tel.607647515.

• Wymiana części w samo-
chodach osobowych tanio. 
695 807 775

• Wolne 2 miejsca w samocho-
dzie osobowym w drodze do 
Londynu. Cena za osobę 150 zł. 
Wyjazd 1 września br. z Nowo-
gardu 91 39 25 127

• REMONTY  MIESZKAŃ  . 
Tel.796101370.

• BUD NAAR dachy remonty da-
chów ocieplenia budynków. 
726 169 098

PRACA

• Przyjmę samodzielnego pra-
cownika do prac wykończenio-
wych. Tel. 888 603 612

• Zwrot podatku z pracy, rodzin-
ne, urlopowe, emerytalne – 
Niemcy, Holandia, Anglia, Irlan-
dia, Dania, Belgia, Austria, Wło-
chy, Norwegia, USA. Tel. 71 385 
20 18 lub 601 759 797

• Młoda mama zaopiekuje się 
Twoim dzieckiem. 661 196 022

• Przyjmę do pracy w sklepie 
spoż ywczo -monopolowym 
601 160 970

• ZATRUDNIĘ – stolarza lub po-
mocnika. Tel.603366286.

• Firma transportowa z Nowogar-
du zatrudni kierowców C+ E Pol-
ska - Szwecja, tel. 607 585 561

• ZATRUDNIĘ  -  dwóch  spawaczy  
lub zlecę  do  wykonania kon-
strukcję. Tel.503032234.

• ZATRUDNIĘ  -  na  budowę 
.Tel.608817214.

• ZATRUDNIĘ  -  kierowcę  na  łód-
kę . Tel.668509770.

• ZATRUDNIĘ  pracownika  do  
dociepleń.Tel.784053493.

INNE

• Kupię: Antyki, różne starocie. 
Tel. 501-126-109

• Sprzedam drewno bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane - 
603 353 789

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, 
srebrna, 4 elementy: wzmac-

niacz, tuner przestrojony, ko-
rektor, deck szuflada, stan ideal-
ny, używana sporadycznie, cena 
780 zł do uzgodnienia. tel. 605 
522 340.

• PIECE GAZOWE c.o. wiszące z 
Niemiec firmy Vaillant wysoka 
jakość do mieszkania, domu, 
sklepu, restauracji, zakładu fryzj. 
tylko ogrzewanie różne po-
wierzchnie cena od 800zł mon-
taż 300zł piece dwufunkcyjne 
cena od 1.000zł montaż 400zł 
gwarancja serwisowa + roczne 
przeglądy kontrolne, naprawy 
oraz elektryczne przepływowe 
podgrzewacz wody użytkowej 
18-21kw na prąd 380V cena od 
200zł tel. 691 686 772

• SPRZEDAŻ - podbitki drew-
nianej. TANIO. Tel: 726169098.

• SPRZEDAM DREWNO OPAŁOWE 
I KOMINKOWE. Tel;667788820.

• Skup zużytych katalizatorów. 
510 630 383

• Sprzedam CB radio Harry III z 
anteną, na gwarancji, cena 650 
zł, tel. 605 522 340

• Chcesz przewieźć drewno? 
Załadunek i rozładunek pod 
wskazany adres. Zadzwoń 
721230990, TANIO!

• Sprzedam cegłę klinkierową 
czerwoną Japek 2500 szt, sty-
ropian 4-12 cm, tel. 502 385 935

• Sprzedam wózek spacerowy 
– parasolka (Chico CT04): stan 
bdb, duże koła, lekki, oryginalny 
śpiworek + folia, kolor czerwo-
no-beżowy, tanio. 600 897 758

• DREWNO opałowe – kominko-
we, pocięte .SPRZEDAM – DO-
WÓZ GRATIS .Tel.798461794.

• Sprzedam lodówko - zamrażar-
kę Indesit  srebrną, cena 750 zł, 
tel. 605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpie-
czeniowe na życie SKANDIA, tel. 
605 522 340

• PUDELEK  - morelowy  10 – ty-
godniowy szuka właściciela. 
Piesek  jest  odrobaczony  i za-
szczepiony  z  książeczką  zdro-
wia. Więcej  informacji  Tel. 
693469334

• Sprzedam  okno plastikowe  
białe wys.140 m, szer.205 , boki  
otwierane, środek  nie.2 role-
ty, prowadnice. Cena  250  zł. 
Tel.691201974.

• SPRZEDAM – owczarki  niemiec-
kie .Tel.913910656.

• SPRZEDAM – ROWER  TRZYKO-
ŁOWY.TEL.781292715.



20-22.08.2013 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

15

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

Poszukujemy  
pracowników 

do pracy na plantacji wierzby 
w Węgorzycach/k.Osiny

 Tel: 601 99 40 30

Informacja PKS    91 392 18 87   lub   91 469 83 15

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski - redaktor prowadzący

Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport,  Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny   
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65, tel./fax 91 392 50 87;  

e-mail: dziennik@domjudy.pl.  Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej.  
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E;  14:00E;  
15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIńCZYK - Linia Regularna  
 TEL.   607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIąTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD
Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIńSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIńSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku 
oprócz świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 
1, 3, 5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwart-
ki, soboty oprócz świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; 
R – kurs do Reska

ROZKŁAD JAZDY PKP WAŻNY OD 9.VI – 1.IX.2013R.
Odjazdy pociągów w kierunku Kołobrzegu  - Odjazd z Nowogardu  
7.54   -  10.VI – 14.VIII i od 16-31.VIII nie kursuje w niedzielę
8.47   - 29.VI – 1.IX. 2013 codziennie
10.02 -    9.VI – 30.VI kursuje w soboty i niedziele  i od 1.VII -1.IX.2013 
12.33   - codziennie
14.35   - 10-28.VI.2013 kursuje w dni robocze i 29.VI-14.VIII, 16.VIII-1.IX
16.01   - codziennie
18.37   - kursuje codziennie oprócz sobót
21.09  -  9-20.VI.2013, 1.VII-14-VIII, 19-29.VIII od pon.- czwartku
21.49 -   29.VI- 1.IX.2013 kursuje piątki, soboty i niedziele

Odjazd pociągów w kierunku Szczecina - Odjazd z Nowogardu  
5.37   -  10.VI-14.VIII i od 16-30.VIII.2013 od pon. – do piątku
6.33   - 10.VI – 14.VIII i od 16-31.VIII. 2013 od pon. – do soboty
7.55   -  codziennie
10.32   - 10-28.VI w dni robocze, 29.VI-14.VIII i 16-VIII-1IX.2013
12.35   -  9-30.VI.2013 kursuje w soboty i niedziele i 1.VIII-1.IX.2013
15.10   -  kursuje codziennie oprócz sobót
17.33   -  codziennie
18.35   -  codziennie 
21.48   -  codziennie od 29.VI-1.IX.2013

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

Sprzedam Mercedes 180C 
Rok prod. 2001, poj. 2.0 benzyna, 

przebieg 290 tys. km, czarny metalik. 

Tel. 507 625 011
91 39 22 924

Drugi właściciel 
cena 13 500 zł 

KUPIę 
GOSPODARSTWO 
lub GRUNT ROLNY 
TEL. 664 944 635

Całotygodniowa 
wyprzedaż 

odzieży używanej

Sklep FIGARO
ul. Boh. Warszawy 2

(przy torach)

Pon. - 5 zł szt.
Wt., Śr. - 3 zł szt.
Czw., Pt., Sob. 1 zł szt.

Zapraszamy
Nowy towar co poniedziałek

Szkółka w Karsku
poleca: 

TUJE SZMARAGD 
od 0,5 do 4 m wysokości

P R O M O C J A
JAŁOWIEC SKYROKET

(na żywopłot)
1,5 m wysokości - 9 zł szt.

RÓŻE PIENNE
w promocji 20 zł szt. 

BRZOSKWINIE z owocami

tel. 606 106 142
i inne drzewka owocowe

DLA PAń "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ 

z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia 7 

września 2013 r. organizuje wyjazd na badania mammograficz-
ne do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publicz-

ny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godz. 8.30-14.30 tel. 91 
3921356 wew. 122, oraz u Lidii Bogus tel. 505393636

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam prezes Fundacji Lidia Bogus

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07
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Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca

TYGRYSEK

BAWIALNIA
dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

Sprzedam nowe, własnościowe,  
2 pokojowe mieszkanie o pow. 58 m2 
w Nowogardzie na ulicy Racibora I 4

KONTAKT:                PIB „PRO-BUD s.c.
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14
tel.: 91 39 25552; 783 570 056    www: probud-nowogard.pl

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECIĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

Kancelaria  
Prawna

nawet trudne sprawy

601 949 077

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁęKA
tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165 •  TEL. 91 577 20 07

Trening punktowany o Puchar Kawasaki

Michał Kozera nokautuje w Rosówku
W sobotę (17 sierpnia) na torze motocrossowym im. Zbigniewa Rutkowskiego w Rosówku, odbył się trening punktowany dla licencjo-
nowanych zawodników motocrossowych o Puchar Kawasaki. Pośród najlepszych znalazł się również Michał Kozera z KM Cisy Nowo-
gard, który ponownie zachwycił zajmując 1 i 2 miejsce.

Michał Kozera podczas pierwszego wyścigu w Rosówku, w trakcie dni testowych Kawasaki

Trening był imprezą towarzyszącą 
do dni testowych Kawasaki. Został 
on zorganizowany przez MOTO46- 
dealera motocykli crossowych. Na 
uczestników czekały trzy Kawasa-
ki KX250F, trzy KX450F oraz jeden 
model 65 dla najmłodszych. Wszyst-
kie testowane motory to nowa ofer-
ta Kawasaki na 2014 rok. W Rosów-
ku stawiła się czołówka rywalizująca 
w tym sezonie, w sumie 27 zawod-
ników, w tym sporo reprezentan-
tów Niemiec. Nie zabrakło Michała 
Kozery. Zawodnik z Nowogardu w 
pierwszym swoim wyścigu uplaso-
wał się na drugim miejscu. Wówczas 
pojawiły się głosy, że wysokie miej-
sce Kozery jest efektem jego świetnie 
przygotowanego motoru do zawo-
dów. Rzeczywiście, Honda Michała 
jest z tuningowana, jednak zawod-
nik KM Cisy Nowogard, miał okazję 
udowodnić wszystkim, że wysokie 
miejsce zawdzięcza przede wszyst-
kim swoim umiejętnościom. Padła 
propozycja, aby nowogardzianin po-
jechał na nowym Kawasaki, wraz z 

nim pozostali czołowi zawodnicy 
dla wyrównania szans. Michał Ko-
zera przyjął wyzwanie, wystarto-
wał i znokautował rywali wygry-
wając z dużą przewagą! Wszyscy 
zawodnicy na podium w drugim 
biegu, wywalczyli to miejsce jadąc 
właśnie na motocyklu Kawasaki. 

Po zawodach pojawiła się pro-
pozycja zakupu tego motoru, aż o 
11 tys. zł. taniej w porównaniu do 
właściwej ceny, reprezentant No-
wogardu jednak nie zdecydował 
się na „zamianę” Hondy na Kawa-
saki. Zwycięzcy otrzymali pamiąt-
kowe puchary oraz nagrody rze-
czowe, które na pewno przydadzą 
się na przyszłych zawodach. Przy-
pomnijmy, że odkąd Michał Koze-
ra powrócił na tor po kontuzji - nie 
schodzi z podium. To już trzecie 
zwycięstwo z rzędu, jeśli zawodnik 
KM Cisy nie spuści z tonu, jest w 
stanie odrobić jeszcze sporo punk-
tów i miejsc w klasyfikacji general-
nej tego sezonu.

KR 
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Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt samochodowy
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Finanse - 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Zawiadamiamy, 
że w Nowogardzie 

rozpoczęła działalność 

Kancelaria 
Radców 

Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca 
Prawny Radosław Górski oraz Radca  
Prawny Paweł Iwan. Kancelaria mieści 
się przy 
Pl. Wolności 9, budynek dawnego 
hotelu „Cisy”, pokój nr 8 (parter). 

Telefony do Kancelarii: 
788-802-101, 694-403-733

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

ZAPRASZAMY
na

specjalistyczne 
badanie wzroku

środy i piątki 

s. 2 s. 5

ul. Boh. Warszawy 4b
Nowogard

tel. 532 512 703 

Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe 
leczenie stomatologiczne

Lekarz dentysta

Ewa Rosa

godz. przyjęć 
pn.-pt. 10.00 - 18.00

13

Jeszcze o tragedii  
na jeziorze w Glicku 

Zakładu 
nie było

Halina Galus • Elżbieta i Helena Wnuk

USŁUGI KSIĘGOWO-PODATKOWE

ul. 3 Maja 14 (budynek Banku Spółdzielczego) tel. 91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

Chcesz odzyskać VAT? Przyjdź!

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

26 sierpnia 2013 r.
od 11.00 - 12.00 
(poniedziałek)

 udzielane będą bezpłatne porady 
prawne  w redakcji 

ul. Boh. Warszawy 7A

Kolonia Pustać
 Na łonie  

natury

Ile kosztuje 
wyprawka?

s. 10

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Parking przy ul. 700-lecia, obok agencji PKO

Parkingi – ciąg dalszy

Kierowcy  
cierpliwie  
czekają

Czytaj s. 3
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W obiektywie DN

Byłeś świadkiem  ciekawego zdarzenia, 
wykonałeś oryginalne zdjęcia, jesteś 

w posiadaniu interesujących wiadomości?  
Zadzwoń lub napisz do nas 

o każdej porze. 
Tel. 513 088 309

e-mail: poligraf@post.pl; 

Obfita kiść brzoskwiń. W tym 
roku ich zebranie na jednej z 
nowogardzkich posesji przyspie-
szyły ostatnie upały, które nieste-
ty stają się już tylko wspomnie-
niem.

Brak furtki przy bocznym wejściu do Szkoły Pod-
stawowej nr. 2 przy ulicy Żeromskiego sprawia, że na 
teren placówki wchodzą niepożądane osoby. Dostali-
śmy informację, że spożywany jest w tym miejscu al-
kohol. W związku z tym, że lada dzień rozpocznie się 
rok szkolny i na tym terenie pojawią się dzieci, wejście 
to powinno zostać zabezpieczone tak, aby nikt niepo-
wołany nie mógł się tam dostać.

Jedna z naszych czytelniczek 
zasygnalizowała nam problem 
wąskiego chodnika pod tune-
lem przy ulicy Kard. St. Wyszyń-
skiego. Nie da się nie zauważyć, 
że przejście jest rzeczywiście wą-
skie i może utrudniać nieco prze-
mieszczanie się na tym odcniku. 
Zapytaliśmy kilku mieszkańców 
co myślą na ten temat. - Uważam, 
że jest na tyle dużo miejsca dooko-
ła, że przez ten kawałek można się 
przecisnąć. Myślę, że nie ma co się 
czepiać, bo jakby nie zrobili w tym 
miejscu przejścia w ogóle, to byłoby 
całkiem niekomfortowo – usłysze-
liśmy od jednego z przechodniów.

Inni jednak nie są tak pozytyw-
nie nastawieni. - Unikam przecho-
dzenia w tym miejscu, zwłaszcza 
z dziećmi, bo ten chodnik jest za 
wąski i musimy iść „gęsiego“, albo 
schodzić na ulicę i tym samym na-
rażać sie na niebezpieczeństwo – 
powiedziała matka dwójki dzieci.

Letni gość. Konik polny. Przycupnął sobie na dłuższą chwilę wieczo-
rem na parapecie.

Jeszcze o tragedii na jeziorze w Glicku 

Zakładu nie było
We wtorkowym wydaniu DN podaliśmy informa-
cję o tragicznym wydarzeniu, które ubiegłej niedzie-
li miało miejsce na jeziorze w Glicku. Utonął tam 
19-nastoletni mężczyzna, który wraz z kolegami ło-
wił ryby i w pewnym momencie postanowił przepły-
nąć w ubraniu i z plecakiem na drugą stronę akwenu.

- Ta decyzja nie była wyni-
kiem zakładu z kolegami, jak 
ktoś sugerował redakcji, chło-
piec sam postanowił, że prze-
płynie, nie wiadomo co nim 
kierowało - mówi DN matka 
jednego z kolegów ofiary, któ-
rzy w tym czasie przebywali 
na drugiej stronie jeziora i do 
których postanowił on płynąć. 
- Syn wraz z kolegą krzyczeli do 
niego, aby tego nie czynił, gdy 
w pewnym momencie zaczął 
wzywać pomocy, skoczyli do 
wody, aby go ratować, niestety 
nim dopłynęli, zniknął on pod 
powierzchnią wody i nie udało 
się im go odnaleźć – twierdzi.

Tak więc przypuszczenie o 
możliwym zakładzie, który 
mieli zawrzeć przebywający 
na brzegu chłopcy z tragicz-
nie zmarłym, nie znajduje po-
twierdzenia w tej relacji. 

Redakcja wyraża współczu-
cie dla rodziny zmarłego, a 
także dla jego kolegów, któ-
rym w młodym wieku przy-
szło zetknąć się osobiście z 
tak tragicznym wydarzeniem. 
Pogrzeb ofiary, śp. Rafała, od-
będzie się dzisiaj, w piątek o 
godz.14 w Wołowcu.

Red.
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntEr 
laptop

 serwis - komis

naprawiamy, 
sprzedajemy, 

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748 PROMOCJA  LETNIA

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel./fax 91 39 22 329

Kom. 601 150 620

Ogrodzenia,
brukarstwo, 

ogrody, trawniki
www.trawnikizrolki.com.pl

tel. 669 342 893

Usługi opiekuńcze 
dla osób starszych 

i niepełnosprawnych zarówno 
w domu jak i poza domem. 

W ramach usług opiekuńczych
 w mojej asysście możliwość

skorzystania z : 
• samochodu osobowego
• załatwienia spraw mobilnych
• korzystanie z wózka 

inwalidzkiego lub chodzika
„Tutela”   Halina Przybyszewska

ul. Kochanowskiego 7, Nowogard

tel. 880 690 330

TUTELA

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Zacznijmy od działki znajdu-
jącej się przy ul. 700-lecia, usy-
tuowanej tuż obok agencji PKO. 
Miejsce używane tutaj do parko-
wania stwarza wiele  problemów  
dotykających nie tylko miesz-
kańców okolicznych budynków, 
ale też pracowników pobliskich 
przedsiębiorstw. Infrastruktu-
ra tego terenu woła o pomstę do 
nieba. Każda próba zaparkowania 
niesie ze sobą ryzyko uszkodzenia 
podwozia samochodu. Aby unik-
nąć niepotrzebnych usterek, kie-
rowcy muszą włożyć sporo wy-
siłku w bezpieczny przejazd przez 
„wyżynny” teren. „Kombinacjom 
alpejskim” nie ma końca. Warun-
ki są nie dość, że ekstremalne, to 
jeszcze niezwykle uciążliwe dla 
zmotoryzowanych. Okazuje się, 
że nawet zwykły i, zdawałoby się, 

prosty manewr zaparkowania po-
jazdu to nie lada wyzwanie nawet 
dla doświadczonego kierowcy. 

Cierpliwość kończy się również 
mieszkańcom ul. Zamkowej. W 
2011 r., na zebraniu władz miasta 
w sprawie budowy parkingów, pa-
dły dwie propozycje utworzenia 

miejsc postoju w obrębie w/w ob-
szaru. Zadeklarowano wtedy, że 
pod warunkiem zachowania prze-
pisowej odległości 10 m od bu-
dynków mieszkalnych istniałaby 
możliwość wybudowania parkin-
gów. Niestety, tylko jedna z dwu 
propozycji znalazła zastosowa-
nie w praktyce. Brak miejsc par-
kingowych to dla mieszkańców 
ul. Zamkowej od dawna drażli-
wy temat. Parkowane równole-
gle do chodnika pojazdy znacznie 
utrudniają kierowcom porusza-
nie się w obu kierunkach. Należy 
pamiętać, że z racji zlokalizowa-
nego nieopodal Zakładu Karne-
go, w godzinach szczytu, gdy wie-
lu funkcjonariuszy kończy pracę, 
ruch ten jest dodatkowo wzmożo-
ny. Brak wydzielonych miejsc po-
stojowych skutkuje pozostawia-

niem samochodów wzdłuż kra-
wężnika, a co za tym idzie – nie-
małym zamieszaniem na drodze.

Plany utworzenia parkingów 
obejmowały także obszar znajdu-
jący się przy ul. Lutyków, z tyłu 
budynku Biblioteki Miejskiej. Jak 
wynika z raportu przygotowane-

go przez UM, jedynym utrudnie-
niem są rosnące tam drzewa. Bu-
dowa miejsc postoju miałaby się 
odbyć kosztem ogrodu znajdu-
jącego się na zapleczu placówki. 
Mimo wszystko, potwierdzono, że 
istnieje możliwość wybudowania 
miejsc parkingowych. Niestety, na 
planach się skończyło. 

Również   teren nad Jeziorem 
Nowogardzkim, przy ul. Zielonej 
(naprzeciwko „Hotelu Przystań”), 
znajdował się w planach  władz-  
miały tam powstać miejsca po-
stojowe. Nie powstały  , zapewne 
z  uwagi na rozległość tego obsza-
ru i konieczność radykalnej prze-
budowy, inwestycja ta z pewno-
ścią wymagałaby nakładu sporej 
sumy pieniężnej . Lokalizacja ta 
budzi jednak poważne zastrzeże-
nia wielu mieszkańców ze wzglę-
du na otoczenie i bliskość jeziora.

Planom odnowy podlegał też te-
ren przy ul. Dąbrowszczaków 19. 
W raporcie sporządzonym przez 
UM jasno określono, że działka 
nadaje się pod budowę parkin-
gów. Miejsca postoju powstały, 
ale jedynie na papierze. Z niezna-
nych nam przyczyn plan ich bu-

dowy nie został doprowadzony do 
skutku. Po raz kolejny spoczęto na 
laurach. Teren nadal przypomina 
wybieg dla koni, a mieszkańcy po-
bliskich budynków wciąż czekają 
na realizację zapowiedzianej dwa 
lata temu inwestycji.

Kolejnym rozczarowaniem oka-
zał się brak wydzielonych miejsc 

postoju przy ul. Cmentarnej. Po-
dobnie jak w przypadku ul. Zam-
kowej, największą bolączką kie-
rowców są stojące wzdłuż krawęż-
nika samochody, które zwykło 
pozostawiać się na całej długości 
bocznej strony ogrodzenia cmen-
tarza. Jest to uciążliwe przede 
wszystkim dlatego, że ruch na tym 
odcinku odbywa się w obu kie-
runkach. W takich warunkach nie 
trudno o nieprzyjemny incydent. 
Problem odczuwalny jest zwłasz-
cza wtedy, gdy na terenie cmenta-
rza odbywają się uroczystości po-
grzebowe – nie dość, że uczestni-
cy ceremonii nie mają gdzie za-
parkować, to jeszcze przejeżdża-
jący, w celu uniknięcia stłuczek, 
zmuszeni są lawirować pomiędzy 
stojącymi samochodami. W ra-
porcie czytamy, że jedyną możli-

wością wybudowania miejsc par-
kingowych jest zabranie pasa zie-
leni. Jest to utrudnienie, niemniej 
jednak nie wyklucza ono realiza-
cji planu inwestycji (przynajmniej 
nie wynika to z raportu).

Wspomniane wyżej miejsca to 
tylko kilka przykładów, które po-
stanowiliśmy opisać nieco bardziej 
szczegółowo. Z listy wszystkich 
propozycji, jakie padły ze strony 
mieszkańców Nowogardu oraz ko-
misji parkingowej, ratyfikowano 
tylko część. Wynika to po prostu z 
braku możliwości budowy miejsc 
postojowych na terenie niektórych 
ze wskazanych lokalizacji. Przyczy-
ny mogły być różne: brak możliwo-
ści zachowania przepisowych odle-
głości od budynków mieszkalnych, 
trudne warunki zabudowy wynika-
jące z konieczności wycięcia zbyt 
wielu drzew, brak zgody właściciela 
danej nieruchomości itp. Wszystko 
to nie zmienia jednak faktu, że za-
twierdzone propozycje powinny 
zostać zrealizowane. Tylko niektó-
re projekty wprowadzono już w ży-
cie: jeden z dwu parkingów przy ul. 
Zamkowej, parking przy ul. 5-go 
marca, parking przy ul. Bankowej, 
parking przy ul. Kowalskiej. W ko-
lejce czekają następne, zlokalizo-
wane w równie ważnych strefach 
miasta, obszary. Poza opisanymi 
w artykule, pod uwagę wzięto tak-
że działki umiejscowione przy: ul. 
Tadeusza Kościuszki, ul. 3-go Maja, 
ul. Blacharskiej, ul. Szarych Szere-
gów i kilku innych. Z nadzieją cze-
kamy zatem na kolejne inwestycje.

Karolina Klonowska

Wertepy przy ul. Dąbrowszczaków 

Ul. Zielona - teren wymaga całkowitej przebudowy 

Obszar za Biblioteką Miejską 

Parkingi – ciąg dalszy

Kierowcy cierpliwie czekają
W poprzednim wydaniu DN nr 64 (2198) z dn. 20 sierpnia 2013 r. pisaliśmy na temat 
realizacji planów budowy miejsc parkingowych. Zgodnie z zapowiedzią, w dzisiej-
szym numerze podamy kilka szczegółów dotyczących lokalizacji działek, na których 
miały powstać obiecane parkingi, a do dzisiejszego dnia nie rozpoczęto ich budowy.
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Długołęka

Kiedy dokończą ten chodnik?
W ostatnim czasie otrzymaliśmy sygnał od jednego z mieszkańców Długołęki, 
dotyczący niedokończonych prac renowacyjnych na chodniku ciągnącym się od 
tamtejszego wjazdu do szkoły podstawowej, aż do skrzyżowania dróg prowadzą-
cych na Wierzbięcin i Maszewo. 

- Chodnik jest remontowany 
od początku wakacji. Natomiast 
ok. miesiąc temu prace zosta-
ły przerwane. Położono kostkę 
na zaledwie kilkudziesięciu me-
trach. I nie wiadomo co z dal-
szą częścią. Wątpię, żeby zdą-
żyli pokryć całą długość chod-
nika kostką przed rozpoczęciem 

roku szkolnego. Ponadto na nie-
wyremontowanej części chod-
nika znajduje się kilka stosów 
nowych kostek, które zaczyna-
ją ulegać dewastacji. Czasami 
przechodząc tamtędy widać, że 
poszczególne pojedyncze klocki 
leżą na jezdni – informuje nas 
mieszkaniec Długołęki.

W związku z zaistniałą sy-
tuacją zwróciliśmy się o wy-
jaśnienie do kierownika Wy-
działu Inwestycji i Remontów 
pana Adama Czernikiewicza 
- Planujemy oddać chodnik do 
użytku w połowie września. 
Prace na nim wykonywały do 
tej pory osoby bezrobotne skie-

Na zdjęciu widać pozostawione i rozwalające się stosy kostek brukowych.

rowane przez Urząd Pracy. Jed-
nakże ich praca dobiegła już 
końca i w związku z tym zo-
stanie dokończona w ramach 

bieżących napraw i remontów, 
przez firmę AZBUD – wyjaśnia 
kierownik IR. 

(ps)

Powiat goleniowsko-nowogardzki

Konsultacje dobiegają końca
Jeszcze tylko do końca 

sierpnia ankieterzy gminni 
będą zbierali w ramach kon-
sultacji społecznych  opinię 
mieszkańców dotyczą pro-
jektu zmiany nazwy powia-
tu. Przypomnijmy ,że konsul-
tacje rozpoczęto od początku 
sierpnia  zgodnie z zarządze-
niem burmistrza wydanym na 

podstawie uchwały RM o za-
akceptowaniu obywatelskiego 
projektu dotyczącego rozpo-
częcia procedury zmiany na-
zwy powiatu. Samorząd No-
wogardu jest o tego momentu 
formalnym wnioskodawcą re-
alizującym  procedurę . Z nie-
oficjalnych informacji jakie 
udało su e nam zdobyć  wy-

nika że  w dotychczas przy-
tłaczająca większość osób do 
których udało się dotrzeć an-
kieterom wypowiada się  na 
„Tak”   za  zmianą nazwy po-
wiatu. Jednak ankieterzy mają  
ograniczone możliwości  tech-
nicznie i wielu osób nie udało 
im się spotkać  w czasie i miej-
scu w którym byli  gdy zgod-

nie z harmonogramem. Obec-
nie ankieterzy chodzą po tere-
nach wiejskich zakończyli już 
swoją misje na terenie miasta 
Nowogard. 

Ważne jest aby jak najwięk-
sza liczba obywateli wypowie-

Powiat  
goleniowsko-
nowogardzki

działa się w tym temacie dla-
tego apelujemy do tych osób 
którym nie udało się spotkać 
z ankieterami aby skorzysta-
li z możliwości jakie wynika-
ją z rozporządzenia burmi-
strza  i osobiście złożyli swo-
ją deklaracje w  UM  - mówi 
DN Paweł Słomski ze stowa-
rzyszenia Partnerstwo  i Roz-
wój inicjatora i pomysłodaw-
cy projektu. Swój głos można 
złożyć  codziennie w biurze 
Rady Miejskiej  w godzinach 
urzędowania.

red.  

W Konarzewie

Drogę zalewa deszcz, a mieszkańców - krew! 
Po ostatnich rzęsistych opadach, nie tylko Nowogardzianie  mieli problem z niedrożnymi systemami odprowadza-
jącymi wody opadowe, ale również  mieszkańcy Konarzewa. Burmistrz Nowogardu nie bardzo chce rozmawiać z 
mieszkańcami o ich problemach.  Stwierdził w odpowiedzi na ich pismo, że kłopoty o których go informują, to spra-
wa nie gminy lecz chyba bardziej powiatu, który zarządza drogą. 

Mieszkańcy kilku posesji w Ko-
narzewie próbują doprosić się po-
mocy burmistrza już od dłuższego 
czasu. Chodzi o remont odcinka 
drogi wiodącej przy bloku miesz-
kalnym do wsi, gdyż jak twierdzą, 
jest ona w beznadziejnym stanie 
i staje się zupełnie nieprzejezd-
na szczególnie w okresie, gdy wy-
stępują ulewne deszcze. Często 
mieszkańcy sami próbują sobie ja-
koś radzić z tym wodnym proble-
mem, ale ich działania są doraźne 
i mało efektywne, ponieważ nale-
żałoby gruntownie przebudować 
ten odcinek, aby problem zalewa-
nia został wyeliminowany.

Zalewani przez wodę mają 
wrażenie, że są ignorowani - To 
nie jest nasz „władca”, który by 
nam chciał pomóc! - mówią znie-
chęceni.

Droga prowadząca przez wieś 
jest zalewana, a ponieważ ze 
względu na konfigurację terenu 
nie ma ujścia, woda dostaje się 
również na teren posesji. Wystar-
czy jedna ulewa jak ostatnio, a  te-

ren wokół budynku  zamienia się 
w jedno wielkie bajoro. Miesz-
kańcy, którzy odwiedzili redakcję 
DN podkreślają, że pism i wizyt u 
burmistrza w tej sprawie  było już 
wiele, jednak ostatecznie nie do-
prowadziły do zajęcia się gospo-
darza Gminy ich sprawą. 

Ratusz i burmistrz milczą
Wszystko wskazuje na to, że 

burmistrz Nowogardu nie zamie-
rza mieszkańcom wsi udzielić po-
mocy,  co jasno wynika z kore-
spondencji, jaką w sprawie wy-
słał do sołtysa wsi. Mieszkańcy, 
którzy odwiedzili redakcję DN, 
by opowiedzieć całą historię mó-
wią z podekscytowani - te kałuże i 
woda nie tylko zalewają drogę, ale 
działają nam na nerwy i powodują 
ogólną irytację.  W ich opinii bur-
mistrz Nowogardu o sprawie nie 
zamierza rozmawiać, informując 
tylko w wysłanym do sołtysa wsi 
piśmie, że to nie jego sprawa tyl-
ko sprawa Powiatu. Jednak na tym 
terenie gospodarzem jest nasz bur-
mistrz Robert Czapla i to on powi-

nien nam pomóc, bo po ostatnim 
deszczu nie było można nigdzie 
przejść – twierdzi małżeństwo z 
Konarzewa. 

Droga we wisi jest nieprze-
jezdna gdy spadnie deszcz 

Mieszkańcy wsi nie mogąc się 
doczekać żadnej pomocy ze stro-
ny władz Gminy, próbują radzić 
sobie sami. Ale ich działania ma-
jące charakter doraźny, przynoszą 
zupełnie połowiczny skutek, po-
trzeba gruntownej przebudowy 
i remontu fragmentu drogi pro-
wadzącej przez wieś. Mieszkań-
cy mają świadomość, że podto-
pienia zawdzięczają także bierno-
ści Powiatu, ale on sam jeszcze w 
tej sprawie się nie wypowiedział.  
Nas natomiast zastanawia, dla-
czego oprócz spychania odpowie-
dzialności, władze gminy i powia-
tu odpowiadające każdy w swoim  
zakresie kompetencji za stan tego 
terenu, po prostu nie kontaktują 
się ze sobą w celu zaradzenia temu 
problemowi. Być może wystarczą 
zupełnie niewielkie nakłady inwe-

stycyjne i chociażby doraźne wy-
konanie odpływów. Ale tego do-
konać mogą, choćby z powodów 
formalnych, tylko gospodarze 
tego terenu, a nie mieszkańcy.

Za ten lichy grunt też musimy 
płacić! 

Mieszkańcy skarżą się również, 
że mają swoje mieszkania w bu-
dynkach po byłych PGR, gdzie 
pracowali wiele lat i często sami te 
bloki budowali. Jak wszyscy, mu-
szą płacić opłaty gruntowe za blok 
mieszkalny. Dlatego? - pytają. - 
Podatki płacimy, ale jak nam woda 
leci, to już nie możemy liczyć na 
pomoc -  My też pytamy, czy gmi-
na ma świadomość, jakie obowiąz-
ki wynikają dla władz z faktu, że 
pobierają i korzystają z opłat i po-
datków. A katalog tych obowiąz-
ków obejmuje chociażby obszar: 
- infrastruktury technicznej gmi-
ny (gminne drogi, ulice, mosty, 
place, wodociągi, kanalizacja, 
usuwanie i oczyszczanie ścieków 
komunalnych; utrzymywanie czy-
stości, utrzymywanie urządzeń 

sanitarnych; wysypiska oraz utyli-
zacja odpadów komunalnych; za-
opatrzenie w energię elektryczną 
i cieplną; komunalne budownic-
two mieszkaniowe; lokalny trans-
port zbiorowy; targowiska i hale 
targowe; gminne obiekty i urzą-
dzenia użyteczności publicznej 
oraz obiekty administracyjne);

Woda zniknęła, ale problem 
zapewne niebawem powróci...  

Woda we wsi na dziś dzień opa-
dła i jest sucho, gdyż na niebie 
zaświeciło słońce, co bardzo jest 
optymistyczne - mówi reporte-
rowi DN jeden z mieszkańców 
- tylko pytanie - na jak długo?                                                                                                                                           
         Sierpień i wrzesień są mie-
siącami raczej deszczowymi, co 
dla mieszkańców Konarzewa nie 
jest dobrym zwiastunem, bo czy 
w błocie przyjemnością jest tapla-
nie się? 

Jarosław Bzowy 
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Zatrudnię 
pracowników 

budowlanych, do remontów 
i wykończeń mieszkań. 

694 241 510

Odpowiedź na art. - „Pismo do burmistrza”
W odpowiedzi na komentarz do materiału prasowego opublikowanego we wtorkowym wydaniu Dziennika Nowogardzkiego („Pismo 
do burmistrza” DN nr 64 (2168) z 20.08.2013 r.) 

Zarząd Budynków Komunal-
nych informuje, iż wbrew poja-
wiającej się sugestii nie przymy-
kamy oczu na przypadki niedo-
ciągnięć w realizacji postanowień 
wszelkich przepisów dotyczących 
nowego sposobu gospodarowania 
odpadami komunalnymi. 

Wytłumaczeniem opisanej sy-
tuacji czyli nieodebrania wysta-
wionych worków z zebranymi se-
lektywnie odpadami jest niedo-

pełnienie obowiązków przez od-
biorcę odpadów komunalnych w 
gminie Nowogard. 

Zarząd Budynków Komunal-
nych wystosował pismo w tej 
sprawie, którego celem było naka-
zanie wykonawcy umowy odbio-
ru odpadów komunalnych z nie-
ruchomości zamieszkałych wy-
pełnienie swoich obowiązków. Pi-
smo przyniosło efekt i odpady zo-
stały zabrane. 

Jak wyjaśnił nam podmiot od-
bierający odpady komunalne, w 
tym konkretnym przypadku za-
szła pomyłka. Budynek przy 
ul. Kościuszki 8 jest wspólno-
tą mieszkaniową, z której odpa-
dy zbierane selektywnie odbiera-
ne powinny być co dwa tygodnie 
(tworzywa sztuczne, metale i opa-
kowania wielomateriałowe gro-
madzone w żółtych workach w 
miesiącu sierpniu odbierane po-
winny być 13.08 i 27.08). Odbior-
ca odpadów mylnie potraktował 
ten budynek jako budynek wie-
lolokalowy bez ustanowionego 
zarządcy nieruchomości, które-
go lokatorzy składali indywidual-
ne deklaracje o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi. W takiej sytuacji od-
biór żółtych worków odbywa się 
raz w miesiącu. W sierpniu ter-
min ten zgodnie z harmonogra-
mem wypadał w miniony wtorek 
tj. 20.08. I właśnie tego dnia od-
pady zostały odebrane. Nie był 
to jedyny tego typu przypadek. 
Wszystkie są bezzwłocznie zała-
twiane, nawet jeśli nie są medial-
nym faktem.

Ubolewamy, że nadal pojawia-
ją się niedociągnięcia w realizacji 
nowego sposobu gospodarowa-
nia odpadami, że nadal potrzeb-

ne jest zwracanie uwagi odbior-
cy odpadów na wciąż pojawiające 
się przypadki niewłaściwej reali-
zacji umowy na odbiór odpadów 
komunalnych, jednak to „ręczne 
sterowanie” w początkowej fazie 
funkcjonowania systemu jest nie-
zbędne i przynosi wymierne efek-
ty. Przypadków tych jest bowiem 
coraz mniej. Nie chcemy przy-
woływać tu przykładu Warsza-
wy, która miała problem nawet z 
przeprowadzeniem przetargu na 
odbiór odpadów, ale faktem jest, 
że Nowogard wychodzi na prostą. 
Wszyscy uczą się nowych zasad. 
Mieszkańcy coraz rzadziej wysta-
wiają worki w niewłaściwych ter-
minach, a ich odbiorca ma coraz 
mniej opóźnień. Jesteśmy przeko-
nani, iż wkrótce temat śmieci na 
stałe zniknie z łamów DN.

Natomiast jeśli chodzi o gmin-
ny zestaw do segregacji odpadów 
zlokalizowany przy ulicy Żerom-
skiego, to informujemy, iż tego 
typu zestawy gmina Nowogard 
może umieszczać na gruncie na-
leżącym do gminy Nowogard. 
Tak stało się w tym przypadku. 
To oczywiście może spotkać się z 
protestem okolicznych mieszkań-
ców, lecz gdyby gmina Nowogard 
zrealizowała wniosek nr 3 prezen-
towanego pisma i zmieniła lokali-

zację zestawu, mogłoby to się spo-
tkać z niezadowoleniem miesz-
kańców sąsiadujących z nową lo-
kalizacją. Pojemniki prezento-
wane na łamach DN od kilku lat 
znajdują się w bezpośrednim są-
siedztwie budynków przy ul. Sien-
kiewicza 7a i 7h, kilkanaście lub 
kilkadziesiąt metrów od zabudo-
wań protestujących mieszkańców. 
Jest to, jeśli nie jedyne to jedno z 
niewielu miejsc w tamtej okolicy, 
w których można umieścić taki 
zestaw.  A o tym, że takie zesta-
wy wciąż są potrzebne przekonu-
ją nas liczne sygnały mieszkańców 
domków jednorodzinnych, którzy 
domagają się pozostawienia ich w 
swojej okolicy.

Jednakże szanując wolę miesz-
kańców przeanalizujemy ten 
przypadek bardzo szczegółowo.

Z wyrazami szacunku
Andrzej Garguliński

Referent ds. gospodarki 
odpadami

Im taniej – tym lepiej

Ile kosztuje wyprawienie dziecka do szkoły?
Wrzesień zbliża się wielkimi krokami. Jak każdego roku, rodzice stają przed wieloma dylematami związanymi z zakupem przyborów szkolnych. 
Obok cen podręczników, największą bolączką wydają się wysokie koszty, jakie nieuniknionym jest ponieść, by wyprawić pociechę do szkoły. Mowa 
tutaj oczywiście o artykułach biurowych, których ceny z każdym rokiem coraz bardziej przerażają kupujących. Najrozsądniej i, rzecz jasna, najko-
rzystniej jest robić zakupy tam, gdzie ceny nie są wygórowane. 

W Nowogardzie funkcjonuje 
wiele punktów, w których moż-
na zaopatrzyć się w artykuły biu-
rowe. Zeszyty, kredki, farby i tym 
podobne akcesoria, to niezbęd-
ne wyposażenie każdego dziecka 
w wieku przedszkolnym i szkol-
nym. Ceny artykułów biurowych 
to i tak kropla w morzu jesien-
nych wydatków. Mimo wszyst-
ko, są one dodatkowym obciąże-
niem dla budżetu domowego. Z 
każdą kolejną wizytą w hurtow-
niach papierniczych nasza kie-
szeń staje się lżejsza, a poziom na-
stroju spada wprost proporcjonal-
nie do wzrostu kosztów wyprawki 
szkolnej. Warto by temu zaradzić. 
Oczywistym jest, że wydatków 
związanych z kupnem przyborów 
szkolnych nie można zredukować 
do zera, jednakże istnieje szan-
sa jak największego zminimali-
zowania ich. W tym celu należa-

łoby przeprowadzić analizę po-
równawczą cen produktów biuro-
wych w poszczególnych hurtow-
niach w Nowogardzie. Aby przy-
bliżyć Państwu tę kwestię, posta-
nowiliśmy zajrzeć na półki trzech 
nowogardzkich hurtowni papier-
niczych i zrobić krótki kosztorys 
wybranych produktów szkolnych. 
Pod uwagę zostały wzięte nastę-
pujące placówki: Pier, Biurex oraz 
OfficeMax. Sprawdziliśmy ceny: 
brulionu formatu A5 (96 k, twar-
da oprawa), kredek ołówkowych 
(„Bambino”, 12 szt.), farb plaka-
towych („Astra”, 6 szt. po 20 ml), 
piórników, kolorowego bloku ry-
sunkowego A4 oraz plecaków. Na 
półkach hurtowni OfficeMax wid-
nieją następujące ceny: brulion 
– 2,50 zł, kredki – 22 zł, farby – 
15,80 zł, piórnik – od 14 do 73 zł, 
blok rysunkowy – 2,00 zł, plecak/
tornister – od 30 do 349 zł. Dodat-

kowo, przy przekroczeniu sumy 
pieniężnej równej 50 zł, przyzna-
wany jest rabat w wysokości 10%, 
natomiast przy zakupach przekra-
czających 100 zł – 15%. Biurex z 
kolei sugeruje nieco inne stawki 
cenowe: brulion – 1,50 zł, kredki – 
18,50 zł, farby – 12,50 zł, piórnik- 
w granicach od 10 do 15 zł, blok 
rysunkowy – 1,80 zł, plecak – od 
30 do 290 zł. Hurtownia Pier pro-
ponuje: brulion – 2,40 zł, kredki – 
21,10 zł, farby- 11,50 zł, piórnik – 
od 7,50 do 50 zł, blok rysunkowy 
– 2,00, plecak/tornister – od 33 do 
275 zł. Przy okazji przeprowadzo-
nej analizy, należy zaznaczyć, iż 
ceny piórników i plecaków/torni-
strów uzależnione są od wyposa-
żenia tychże oraz ich marki. – stąd 
taka rozbieżność cenowa.

Tyle o przyborach szkolnych. 
Ocenę podsumowującą zosta-
wiamy czytelnikom. Z racji tego, 

że przełom sierpnia i września to 
okres intensywnego zainteresowa-
nia kwestią wyprawek szkolnych, 
w kolejnym wydaniu DN będzie-
my kontynuować ten temat. Tym 
razem przedstawimy analizę kosz-
tów zakupu podręczników, któ-
re z pewnością sieją w portfelach 
większe spustoszenie niż artykuły 

biurowe. Ustalimy, w jakich grani-
cach cenowych wahają się książki 
przeznaczone dla uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjów i szkół 
średnich. Z uwagi na aktualność 
oraz duże znaczenie zagadnienia, 
zachęcamy do zapoznania się z 
materiałem.

Karolina Klonowska

Wkrótce odbiór odpadów 
wielkogabarytowych

Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie informuje, że w 
dniach 5-6 września 2013 r. na terenie gminy Nowogard odbędzie się 
zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycz-
nego i elektronicznego.

Zbiórka będzie odbywała się na zasadach tzw. wystawki. Zarządcy bu-
dynków wielolokalowych (spółdzielnie mieszkaniowe, zarządcy wspól-
not mieszkaniowych) oraz sołtysi sołectw gminy Nowogard wyznaczą 
miejsca odbioru odpadów. W miejsca te mieszkańcy będą mogli dostar-
czyć zbędne w ich gospodarstwach odpady wielkogabarytowe oraz zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny. 

Mieszkańcy domów jednorodzinnych z terenu Nowogardu, potrzebę 
odbioru tego typu odpadów powinni zgłosić osobiście do Zarządu Bu-
dynków Komunalnych w Nowogardzie przy ulicy 700-lecia 14 lub telefo-
nicznie pod numerami telefonów 91 578 53 60 i 91 578 53 55.

Pierwszego dnia zbiórki tj. 5 września, odbierane będą odpady z te-
renu miejskiego. 6 września, odebrane zostaną odpady z terenu wiej-
skiego.

p. o. Kierownika ZBK
Grażyna Grosicka
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Informacje Parafialne
Vox    Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:

Caritas informuje 

Wydawka żywności 
Zespół Caritas przy parafii pw. WNMP informuje, że w dniu 

23 sierpnia (piątek), w siedzibie organizacji przy ul. 700 Lecia (w 
podwórku ZBK), o godz. 10:00 odbędzie się wydawka żywności. 

Zapraszamy tych, którzy nie korzystali jeszcze z pomocy
Zespół Caritas

Słowa Ewangelii według Świę-
tego Łukasza (Łk 13,22-30) Od-
rzucenie Żydów

Jezus nauczając, szedł przez 
miasta i wsie i odbywał swą podróż 
do Jerozolimy. Raz ktoś Go zapytał: 
Panie, czy tylko nieliczni będą zba-
wieni? On rzekł do nich: Usiłujcie 
wejść przez ciasne drzwi; gdyż wie-
lu, powiadam wam, będzie chcia-
ło wejść, a nie będą mogli. Sko-
ro Pan domu wstanie i drzwi za-
mknie, wówczas stojąc na dworze, 
zaczniecie kołatać do drzwi i wo-
łać: Panie, otwórz nam! lecz On 
wam odpowie: Nie wiem, skąd je-
steście. Wtedy zaczniecie mówić: 
Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, 
i na ulicach naszych nauczałeś. 
Lecz On rzecze: Powiadam wam, 
nie wiem, skąd jesteście. Odstąp-
cie ode Mnie wszyscy dopuszczają-
cy się niesprawiedliwości! Tam bę-
dzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy 
ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jaku-
ba, i wszystkich proroków w króle-
stwie Bożym, a siebie samych precz 
wyrzuconych. Przyjdą ze wscho-
du i zachodu, z północy i połu-
dnia i siądą za stołem w królestwie 
Bożym. Tak oto są ostatni, którzy 
będą pierwszymi, i są pierwsi, któ-
rzy będą ostatnimi.

Wielu, powiadam wam, będzie 
chciało wejść

Czy Kościół to instytucja? Prze-
praszam, że zaczynam od takie-
go pytania, ale myślę, że trzeba 
je zadać. Na każdym kroku moż-
na spotkać człowieka, który spra-
wia wrażenie, że właśnie w ten 
sposób traktuje Kościół. Bo sko-
ro jest ochrzczony, to przecież do 
tego Kościoła należy. Więc nale-
ży mu się to, by być choćby ojcem 
chrzestnym, bo akurat dostał taką 
propozycję od kogoś z rodziny, 
komu właśnie urodziło się dziec-
ko. Ale sam nie bierze pod uwa-
gę tego, że jego należenie do Ko-

ścioła nie można w żaden sposób 
utożsamić z byciem w Kościele, 
bo dawno tam nie był. Z różnych 
względów. Praca, niepasujący pro-
boszcz, niesakramentalny zwią-
zek, zwykła niechęć albo lenistwo, 
również zwykłe. Wszystkich mo-
tywów sprzyjających omijaniu Ko-
ścioła nie będę wymieniał, bo nie 
jestem w stanie. Ale dobrze wie-
my, że jest ich bardzo wiele. 

Równie dużo jest sytuacji, w 
których ktoś chciałby coś, bo uwa-
ża, że mu się należy. Tak jak w ja-
kiejkolwiek instytucji, do której 
ten ktoś należy. A jak nie otrzyma 
tego, o co się ubiega, to następu-
je rozczarowanie, niejednokrotnie 
połączone z obrażeniem się. Nie 
chcą mi pozwolić? No to mnie nie 
zobaczą. Nie będę chodził i rzucał 
na tacę. Sami są sobie winni.  Ich 
strata. Itd. 

Gdy obserwuję taką sytuację, 
albo gdy ktoś mi o takiej sytuacji 
opowiada, to zastanawiam się, kto 
tu tak naprawdę traci. Bo na pew-
no nie Pan Bóg. Może Kościół, ale 
nie wiem, czy to wielka strata, bio-
rąc pod uwagę ekonomiczne spra-
wy. I może lepiej nie analizować 
ofiarności ludzi, którzy przybie-
rają postawę roszczeniową. Za to 
biorąc pod uwagę sprawy ducho-
we, to jest to jednak wielka strata. 
I dla Kościoła i dla danego czło-
wieka, który pozwoli sobie na ta-
kie obrażenie się.

Jezus dokonał dzieła odkupie-
nia, w które włączył wszystkich 
ludzi. Nie tylko tych wierzących, 
w taki czy inny sposób. Umarł za 
każdego grzesznika. Zmartwych-
wstał i wstąpił do nieba, aby otwo-
rzyć tę drogę każdemu człowieko-
wi. On nie dzieli nas na tych, któ-
rzy nadają się do nieba i na tych, 
którzy do wejścia tam nie kwali-
fikują się. Owszem, Pismo Święte 
poucza nas, że na Sądzie Ostatecz-
nym taki podział nastąpi. Ale to 
sam człowiek zapracowuje na to, 
gdzie zostanie umieszczony. Jezus 
chce mieć nas wszystkich u siebie. 
Bez wyjątku. 

Kościół działa jak pewnego ro-
dzaju instytucja, ponieważ jest 
obecny w świecie. To powoduje, 
że jego działania są, mniej lub bar-
dziej, dostosowane do tego życia. 
Ale głównym zadaniem Kościoła 

jest pokazanie człowiekowi którę-
dy droga. A to bardzo trudne za-
danie, bo droga prowadzi przez 
ciasne drzwi. Pewnie do tego są 
one niskie, bo nie raz trzeba się 
trochę pochylić, a pokory tak czę-
sto brakuje. Poza tym jak można 
przecisnąć się przez ciasne drzwi, 
gdy niesie się ze sobą tak wiele, 
bo przecież tak łatwo przywiązać 
się człowiekowi do tego co niepo-
trzebne albo wręcz niewłaściwe. A 
tu zmieści się sam człowiek i tyl-
ko ze swoim krzyżem, bez dodat-
kowego balastu, to znaczy bez py-
chy, chciwości, zazdrości, nieczy-
stości, nieumiarkowania, gniewu, 
lenistwa. To tylko główny balast. 
A ile jest jeszcze takiego dodatko-
wego obciążenia. 

Warto o tym pomyśleć. Warto 
spojrzeć na swoje życie pod tym 
kątem. Warto wreszcie uzmysło-
wić sobie, że targam ze sobą zbyt 
wiele, bo jak dojdę do tych drzwi, 
to może nastąpić rozczarowanie i 
okaże się, że nie dam rady się prze-
cisnąć. 

Ale może być też inna sytuacja, 
tak jak w śnie pewnego człowieka. 
W swoim śnie widział on ludzi, 
którzy szli drogą dźwigając krzyże. 
Każdy miał swój własny. Nasz bo-
hater miał go również. Ale bardzo 
mu on ciążył. Postanowił go nieco 
skrócić. Krzyż stał się lżejszy, ła-
twiej więc było iść. Droga dopro-
wadziła go do przepaści. Aby ją 
pokonać trzeba było nad tą prze-
paścią położyć krzyż i wtedy moż-
na było po nim przejść na drugą 
stronę. Tak też robili ci, którzy do-
chodzili do tej przepaści ze swo-
imi krzyżami. Tak też chciał zro-
bić sam zainteresowany, ale okaza-
ło się, że jego krzyż jest za krótki. 
Wiadomo dlaczego. 

   Nie chodzi o to, że Pan Bóg 
chce nas specjalnie męczyć i do-
świadczać. To my sami siebie mę-
czymy, chociażby przez niewłaści-
wy odbiór Kościoła, jego naucza-
nia, wymogów, jakie nam stawia. 
A wymaga nie dlatego, że czerpie 
z tego satysfakcję (bardzo wielu 
osobom tak właśnie się wydaje), 
ale robi tak, bo mu zależy na do-
prowadzeniu każdego do wiecz-
ności. Kto może to zrozumieć, 
niech zrozumie. Warto.

Ks. Grzegorz Podlaski

Ludwika Matczak, lat: 92, zmarła: 19.08.2013r, pogrzeb odbył 
się: 21.08.2013r, na cmentarzu w Nowogardzie.

Henryk Krygiel, lat: 55, zmarł: 19.08.2013r, pogrzeb odbył się: 
21.08.2013r, na cmentarzu w Nowogardzie.

Jan Janiszewski, lat: 57, zmarł: 15.08.2013r, pogrzeb odbył się: 
22.08.2013r, na cmentarzu w Sikorkach.

Urszula Krall, lat: 44, zmarła: 20.08.2013r, pogrzeb odbędzie 
się: 24.08.2013r, o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Dziennikowa giełda 
podręczników szkolnych

•	 Sprzedam komplet książek do III gimnazjum SP nr 1. Tel. kontaktowy: 784-
690-716 

•	 Kupię książki roczne do VI klasy Szkoły Podstawowej nr 3. Tel. kontaktowy: 
721-550-940 

•	 Kupię książki do I klasy liceum nr 2 (profil humanistyczny); nowa podstawa 
programowa. Tel. kontaktowy: 696-044-863

•	 Sprzedam: 1) Matematyka do klasy I szkoły ponadgimnazjalnej, zakres pod-
stawowy, nowa podstawa programowa; autorzy: W. Babiński, L. Hańko, D. 
Ponczek; 2) Język niemiecki, Magnet 3, podręcznik + ćwiczenie, nr dopusz-
czenia: 98/31/2011, autor: G. Motta, wyd. Lektorklett; klasa gimnazjalna 3) 
Język angielski, Exam Connection 3, podręcznik + ćwiczenie, autor: J. Spen-
cer-Kępczyńska, wyd. Oxford; klasa gimnazjalna. Tel. kontaktowy: 603-611-
864

•	 Sprzedam nowe podręczniki i ćwiczenia do szkoły podstawowej do języka 
angielskiego: ćwiczenia BUGS WORLD 1 A z elementami pisania (30 zł); - 
ćwiczenia BUGS WORLD 1 B bez elementów pisania ( 30 zł ); - podręcznik 
BUGS WORLD 2 (30 zł): - ćwiczenia BUGS WORLD 2 A doskonalący umie-
jętności pisania ( 30 zł); - ćwiczenia BUGS WORLD 2 B stopniowo rozwija-
jący umiejętności pisania (30 zł);  - podręcznik i ćwiczenie TEMPO 1 KL IV 
wyd. Macmillan (55 zł): - podręcznik i ćwiczenie HOTSPOT 1 KL IV wyd. 
Macmillan (55 zł): Tel. kontaktowy: 663-425-260

•	 Sprzedam książki do klasy I gimnazjum nr 2/Kupię podręczniki do klasy II 
gimnazjum nr 2. Tel. kontaktowe: 668-772-306

•	 Sprzedam książki do kl. IV SP nr 3. Tel. kontaktowy: 726-169-098 lub 605-
905-884

•	 Kupię książki do klasy II gimnazjum nr 2. Tel. kontaktowy: 91-392-50-46 
lub 502-649-104

•	 Kupię podręczniki do klasy I gimnazjum nr 1. Tel. kontaktowy:    607-545-991
•	 Sprzedam: 1. „Tajemnice przyrody” – klasa VI; 2. „Matematyka Wokół Nas” 

– klasa VI; 3. Język Polski, nowy zeszyt do ćwiczeń – klasa VI; 4. „Był sobie 
człowiek” – podręcznik z płytą CD – klasa VI; 5. Język Polski, podręcznik 
(M. Składanek); 6. „Historia Wokół Nas” – klasa VI; 7. „Prowadzeni przez 
Boga” – klasa VI. Tel. kontaktowy: 885-740-413

•	 Sprzedam nowe podręczniki do jęz. ang. za połowę ceny katalogowej: 1.Fo-
otprints 1, Macmillan (podręcznik+port folio+CD+CD z historyjkami i pio-
senkami); 2.Primary Kid’s Box 1, Cambridge (podręcznik+CD); 3.Starland 
2, Express Publishing (podręcznik+ćwiczenia z gramatyką); 4.Look! 1, Pe-
arson (podręcznik); 5. Look! 2, Pearson (podręcznik); 6. Twister 2, PWN 
(podręcznik+ćwiczenia+2CD); 7. Hello 2, PWN (podręcznik+ćwiczenia-
+2CD); 8. Global Pre-int, Macmillan (podręcznik+ćwiczenia); 9. Real life 
elementary, Pearson (podręcznik); 10.English in Mind 1(wyd. egzaminacyj-
ne), Cambridge (podręcznik); 11. Our Discovery Island 1, Pearson (pod-
ręcznik+ćwiczenia wariant intensywny/łagodny+CD); 12. New Horizons 
1, Oxford (podręcznik+ćwiczenia+CD); 13. New Matura Success Pre-int, 
Pearson (podręcznik); 14.English Plus 1, Oxford (podręcznik); 15. Voices 
1, Macmillan (podręcznik+ćwiczenia); 16.Traveller B2, mm (podręcznik); 
17.Full Blast! ,2 mm (podręcznik+ćwiczenia); 18. Yazoo 1, Pearson (pod-
ręcznik+2CD); 19. Smart 5, mm (podręcznik); 20.Discover English 1, Pear-
son (podręcznik); 21. Next Move 2 (ćwiczenia+MP3); Dodatkowych infor-
macji udzielę drogą mailową: angielski_ksiazki@op.pl

•	 Sprzedam komplet książek do klasy II gimnazjum nr 1/Kupię książki do kla-
sy III liceum nr 2 (profil matematyczno-informatyczny). Tel. kontaktowy: 
725-175-998
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Misja Namiotowa KECh

Kolejna Misja Namiotowa trwa!
W dniach od 20-24 sierpnia w Nowogardzie odbywa się po raz kolejny Misja Namiotowa. Głównym pomysłodawcą i organizatorem jest 
Pastor Cezary Komisarz. Ideą tego przedsięwzięcia jest wyjście Kościoła do ludzi, zainteresowanie się ich problemami oraz zachęcenie 
do słuchania Słowa Bożego. W zajęciach mogą brać udział zarówno dzieci, jak i ich rodzice. Od godziny  11 prowadzone są zajęcia spor-
towe, plastyczne i muzyczne dla najmłodszych. Natomiast od godziny 19, mile widziane są całe rodziny. Realizowane są wtedy projekcje 
różnych filmów oraz  świadectw. Głoszone jest słowo ewangelizacyjne i odbywają się wspólne śpiewy. Poza tym orgaznizowane są pół-
kolonie dla dzieci z cyklu „Kids Club“.  Kolejny raz w misji bierze udział również Pastor Gabriel Kosętka z rodziną.

Pomimo swoich obowiąz-
ków Pastor Cezary Komisarz 
znalazł dla nas czas, aby po 
krótce opowiedzieć o prze-
biegu tegorocznej misji. - Od 
2005 roku Misja Namiotowa 
działa w Nowogardzie. Zajęcia 
promują zdrowy tryb życia. W 
tym roku tematem „Kids Clu-
bu“ jest Wyspa Skarbów. Cały 
temat wiedzie więc do odnale-
zienia skarbu. Dzieci za to, że 
zapamiętują wersy  śpiewanych 
piosenek otrzymują czekoladki 
w kształcie złotych pieniążków. 

Staramy się zapewnić różnora-
kie atrakcje. Dzisiaj przyjeżdża 
do nas Teatr Pantomimy „Dar“.

Zapytaliśmy również skąd 
wzięła się chęć niesienia po-
mocy - Pomoc dla dzieci z ro-
dzin najbardziej potrzebują-
cych jest częścią całej filozo-
fii prowadzenia Kościoła. Ja 
sam wychowywałem się bez ro-
dziców, kiedyś to ktoś pomógł 
mnie, a teraz ja bardzo chcę po-
magać innym. Jesteśmy chrze-
ścijanami i nie odżegnujemy się 
od korzeni naszej wiary. Pro-

wadzimy również Chrześcijań-
skie Centrum, wydajemy odzież 
i  żywność. To wszystko wpisu-
je się w model chrześcijaństwa.

Rozmawialiśmy z opiekuna-
mi dzieci uczestniczących w 
Misji Namiotowej, którzy jed-
nogłośnie stwierdzili, że jest to 
inicjatywa potrzebna, pozwa-
lająca dzieciom poprzez śpiew 
poznać Słowo Boże – Jest to do-
bra rzecz, żeby dzieci przycho-
dziły i słuchały Ewangelii. Za-
miast spędzać czas na podwór-
ku, lepiej żeby czegoś się na-
uczyły i przybliżyły do Boga. 
Uważam, że dzieci dużo wy-
noszą z tych spotkań – powie-
działa pani Maria z Osiny, któ-
ra przyjechała razem z wnucz-
kami specjalnie na to wydarze-
nie.

Pani Katarzyna, która na 
spotkania przyprowadza dwój-
kę swoich dzieci ma podobne 
zdanie – Przychodzę tutaj od 
lat. Podoba mi się panująca tu 
atmosfera, pełna ciepła i miło-
ści. Są wspólne posiłki, a dzie-
ci poznają Słowo Boże. Zapyta-
liśmy również synka pani Ka-
tarzyny, co sądzi o zajęciach i 
dlaczego na nie uczęszcza –  

Tutaj są moi przyjaciele i są faj-
ne zabawy. Na zajęciach uczę 
się, że Bóg to mój przyjaciel i 
dlatego chętnie tu przychodzę – 
powiedział Olek.

Niewątpliwie przedsięwzię-
cie spełnia swoje założenia i 
pozwala dzieciom zbliżyć się 
do Boga.

Poprzez różne zajęcia grupo-
we dzieci się integrują i rozwi-

jają swoje pasje oraz z niecier-
pliwością czekają do przyszłe-
go roku.

- My co roku bardzo czekamy 
na to wydarzenie. Jest to stały 
punkt w kalendarzu Kościoła 
Ewangelicznych Chrześcijan w 
Nowogardzie – podsumowuje 
Pastor Cezary Komisarz.

Weronika Kwiatkowska
Natalia Domnick

Bajkopisarz
Jak informował  również DN, 

od 5 sierpnia Biuro Informaty-
ki i Informacji w UM ma no-
wego pracownika.   Jakby się 
tak bliżej przyjrzeć to wydat-
ki,  które w  Gminie Nowogard 
przeznaczane są  na propagan-
dę, czyli realnie krzewienie wi-
zerunku lokalnego ukochane-
go przywódcy są niepropor-
cjonalnie rozrośnięte i  zapew-
ne  znacznie przekraczają kwo-
tę, którą  otrzymują  na swoją 
roczną  działalność  organizacje 
pozarządowe (z wyłączeniem 
sportu). Nie spodziewając się, 
że nowy pracownik będzie się 
zajmował czymkolwiek poza  
dotychczasowym głównym za-
jęciem tego wydziału, to jed-
nak jak to z nowym bywa, ob-
serwowaliśmy początki z pew-
nym zaciekawieniem. No i już 
wiadomo, Piotr Suchy (to wła-

śnie ten nowy pracownik) bę-
dzie zajmował się pisaniem… 
bajek. I nie ma w tym stwier-
dzeniu żadnej ironii, chodzi o 
jak najbardziej poważne baj-
ki, w innych okolicznościach 
można byłoby napisać nawet 
„śmiertelnie poważne” bajki.  
Pierwsze próby literackie pana 
Piotra na stronach UM nie po-
zostawiają  w tym względzie 
żadnych wątpliwości - teksty 
zawierają wszystkie  środki sty-
listyczne stosowane w bajkach, 
posiadają też typową dla nich 
konstrukcję i ten szczególny 
protekcjonalny styl – ale to nic 
dziwnego, wszak bajki prze-
znaczone są przecież dla dzie-
ci, mają  je pouczać i uświada-
miać, Bajki są też zawsze opo-
wieścią wymyśloną, często z 
elementami fantastyki, mają 
bohatera  broniącego dobra  i 

czyniącego dobo. Ten  bohater 
jest oczywiście bez skazy, czę-
sto posiada cechy i możliwo-
ści  nadprzyrodzone. Mają też  
czarne charaktery, złe moce, 
przeciwników, gnomy, złośli-
wie i nieustannie atakujące Do-
brego. Ale ten jest ze stali i nie 
ustaje w czynieniu dobra i nikt 
go nie zmoże…. Popis swojego 
kunsztu dał p. Piotr zwłaszcza 
w tekście „ Ale to już było i nie 
wróci więcej”. Tytuł ma się od-
nosić do problemów z kanali-
zacją, która  jak w Nowogardzie 
wiadomo od lat  ...nastu bądź – 
...sięciu, tak się ze starości po-
kręciła, że deszczówkę miesza 
z komunalnymi odchodami i 
ujawnia to zwłaszcza w trakcie 
obfitych opadów, szczególnie 
w okolicach jeziora. Nasz au-
tor  udał się więc do PUWiS  i 
tam się dowiedział wszystkiego 

o czym jego zdaniem czytający 
bajki, czyli dzieci nie wiedzia-
ły. Dlatego najpierw jest wpro-
wadzenie, aby dzieci rozumia-
ły w jakiej bajce się znalazły. 
Potem wkracza dobry, któ-
ry trzask prask dobywa grosza 
z kieszeni,( mnoży go zresztą 
osobiście) i wszystko załatwia. 
Mimo  oporu materii, mimo 
braku zrozumienia, dobry czy-
ni cuda. „Ale to już było i nie 
wróci więcej”,  nuci sentymen-
talnie  pan Suchy i cieszy się, 
że nie jest mu już mokro na pl. 
Szarych Szeregów, gdzie musiał 
się taplać w dzieciństwie uda-
jąc się gdzieś tam. Cieszy się, 
bo „Dobry” problem już zała-
twił nawet, jak jeszcze wciąż  
załatwia (jakby chciał znaleźć 
tutaj jakąś  logikę, to tak wła-
śnie należy ją wyrazić). To co 
się dzieje realnie i co każdy nad 

jeziorem i w jeziorze widzi, na-
wet ostatnio  - to tylko element 
złośliwej tworzonej przez gno-
mów rzeczywistości, dla  której 
w pięknym    świecie bajki nie 
ma miejsca.

Morał - Czy chcecie żyć w 
tym złym świecie, czy w pięk-
nym z „Dobrym”  na czele? –  
Odpowiedź jest oczywista!

I jeszcze jeden morał -   Pa-
miętajcie dzieci komu to za-
wdzięczacie,  abyście potrafiły 
rozpoznać Dobrego i wyczuć 
zło na odległość.

P.S.  Aby nikt nie miał wąt-
pliwości, wizerunek Dobrego 
wisi w każdym zakątku stro-
ny  internetowej UM w Nowo-
gardzie, a już on sam osobiście 
wskazuje dzieciom, kim są zło-
śliwe gnomy.

Miłośnik  bajek
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• Od 1000 zł do 120 000 zł
• Do 10 000 zł bez zaświadczeń
• Nawet 0% prowizji

Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie 
ul. Warszawska 14, tel. 91 391 03 78, pn.-pt. 9:00-17:30, sob. 10.00-13.00

Zakończenie kursu żeglarskiego dla dzieci w KNADZE

Zmagania na łódkach i pod żaglami!
W sobotę, 17 sierpnia, zakończono trwający 10 dni „kurs żeglarski dla dzieci ‘ będący częścią programów realizowanych przez KNAGĘ, 
tj.„Bezpiecznie na wodzie” i „Szuwary 2013”. Celem programów było przybliżenie tematyki żeglarskiej i wodniackiej dzieciom i mło-
dzieży w tym, spędzającym wakacje w mieście. 

Szczególnie zwrócono uwa-
gę na bezpieczny sposób ko-
rzystania z akwenu wodnego. 
Dzieci w wieku od 7 do 14 lat 
znajdowały się pod opieką in-
struktorów, znakomitych ka-
pitanów jachtowych Magda-
leny Kaczorowskiej i Mariu-
sza Zawiszewskiego. Instruk-
torzy przybliżyli 32 uczestni-
kom kursu tematykę żeglarską. 
Dzieci poznały zasadę budowy 
jachtów i  bezpiecznego korzy-
stania ze sprzętu pływające-
go. Zwrócono szczególną uwa-
gę na bezpieczny pobyt dzieci 
nad wodą, na korzystanie z ka-
mizelek ratunkowych, na pra-
widłowe zachowania się w wo-
dzie w razie wywrotki jachtu, 
na bezpieczne i zgodne z ety-
ką żeglarską zachowanie się na 
kei i w porcie, jak również dba-
nie o sprzęt. Młodsze dzieci 
próbowały też pływać na jach-
tach, na długiej linie cumowni-

czej, jachtami na pagajach, na-
tomiast starsze samodzielnie 
wypływały jachtami na jezio-
ro. Celem realizowanego pro-
gramu było zachęcenie dzieci 
do uprawiania sportów wod-
nych, do spędzania wolnego 
czasu na wodzie. Przybliżając 
dzieciom tematykę wodniac-
ką i żeglarską wskazywano, że 

może być ona również inspi-
racją do realizacji pasji arty-
stycznych: malarskich, foto-
graficznych, filmowych i mu-
zycznych. 

Na zakończenie kursu od-
były się regaty dla 3-osobo-
wych załóg jachtów dla dzie-
ci młodszych „na pagajach”. 
Rywalizujące dzieci otrzyma-

ły upominki przekazane przez 
UM w Nowogardzie. Dziesię-
cioro starszych dzieci w 2 bie-
gach rywalizowało w regatach 
na Optymistach. Niestety brak 
wiatru uniemożliwił pozosta-
łym dzieciom wzięcie udziału 
w regatach. 

W pierwszym biegu na jach-
cie ACDC zwyciężył Piotr Ku-
fta, a na dalszych miejscach 

znaleźli się Konrad Łachma-
nowicz, Adam Sawicki, Kaja 
Kowalska i Szymon Kinasz. 
W drugim wyścigu na jachcie 
Anakonda, zwyciężył Nicky 
Labocha, za nim uplasowali się 
Hubert Grygowski, Michał So-
bolewski, Łukasz Mielewczyk i 
Igor Olszewski.

Red.
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„Daj małpie brzytwę”

Skontrolowałem, ukarałem…
Nie mam zwyczaju  jako wydawca  DN, pisać na łamach tej gazety o sprawach, w których jestem stroną osobiście. Ale tym razem zro-
bię wyjątek dlatego, że temat dotyczy administracyjnego postępowania, które toczyło się pomiędzy obywatelem Markiem Słomskim, 
a organem, burmistrzem Nowogardu. Przebieg tego postępowania obrazuje zachowania władzy, które dotykają nie tylko mnie, ale jak 
wiem wielu, zwłaszcza tych (czyli zdecydowanej większości) nie należących do  naszej gminnej koterii.

Burmistrz Nowogardu, jak każdy burmistrz, wójt, 
prezydent,  jest z mocy ustaw  organem podatkowym w 
zakresie podatku od nieruchomości. Podatek ten pła-
cony jest przez każdego właściciela nieruchomości w 
wysokości wynikającej  ze składanej przez niego dekla-
racji. W deklaracji  podane są zasadniczo dwie istotne 
w tej sprawie  informacje, przeznaczenie nieruchomo-
ści i w ślad za nim odpowiednia wynikająca z uchwa-
ły RM  stawka podatku za metr, oraz druga czyli me-
traż podlegający opodatkowaniu. Organ, który powziął 
wątpliwości co do danych zgłoszonych w deklaracji 
może je zweryfikować. Burmistrz Nowogardu widocz-
nie podjął takie wątpliwości w stosunku do deklaracji 
dotyczącej  nieruchomości drukarni i zarazem redakcji 
DN, ponieważ zarządził kontrolę w zakresie tegoż po-
datku. Zdaniem sprawdzanego, czyli MS, kontrolują-
cy miał do zweryfikowania racjonalnie tylko jeden ele-
ment, czyli metraż podlegający opodatkowaniu, ponie-
waż stawka zadeklarowana  jako przelicznik do usta-
lenia ostatecznej wysokości  podatku,  była najwyższa 
z możliwych czyli za działalność  gospodarczą. Jednak 
burmistrz zamiast wysłać pracownika z metrówką  czy 
przyrządem laserowym i zmierzyć dane, wysłał a na-
stępnie wzywał  podatnika  do złożenia szeregów doku-
mentów, które nie miały żadnego znaczenia dla wery-
fikowania należności gminy, czyli zdaniem podatnika 
wykraczały poza kompetencje organu, w związku z tym 
podatnik nie dostarczył dokumentacji jako bezprzed-
miotowej w sprawie. Organ się zdenerwował i ukarał 
podatnika karą 1000 zł. za rzekome utrudnianie kon-
troli. Podatnik się odwołał do Samorządowego Kole-
gium Odwoławczego (każdy obywatel może się  tam 
odwoływać od decyzji administracyjnych samorządu). 
Kolegium uwzględniło odwołanie podatnika, poucza-
jąc organ o właściwym zgodnym z prawem  trybie  po-
stępowania. Organ zamiast wyciągnąć wnioski i czegoś 
się nauczyć....., zarządził kolejną kontrolę,  dokładnie 
w ten sam sposób jak pierwszą. Sekwencja zdarzeń się 
więc powtórzyła i organ powtórnie ukarał podatnika 
kwotą 1000 zł.  Podatnik się powtórnie odwołał i oto 
niżej ostateczne postanowienie Kolegium w sprawie.

POSTANOWIENIE
z dnia 12 sierpnia 2013 r.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie w 

składzie :
- po rozpatrzeniu zażalenia Pana Marka Słomskie-

go na postanowienie Burmistrza Nowogardu z dnia 
29.04.2013 r., znale FB. 3120.2.2013.EK nakładające 
karę porządkową w wysokości 1.000 zł

- postanawia
uchyla zaskarżone postanowienie i umarza postępo-

wanie w sprawie nałożenia na stronę kary porządko-
wej w wysokości 1.000 zł za niezastosowanie się do we-
zwania organu z dnia 20.02.2013 r.

UZA SA D N I EN I E
Postanowieniem z dnia 6.02.2013 r. organ podatko-

wy I instancji wszczął z urzędu w stosunku do Pana 
Marka Słomskiego postępowanie kontrolne w celu wy-
jaśnienia stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do 
stwierdzenia zgodności danych wynikających z ewi-
dencji podatkowej i posiadanych dokumentów doty-
czących opodatkowanej

nieruchomości położonej w Nowogardzie przy ul. Bo-
haterów Warszawy 7 a. Następnie wezwaniem z dnia 
20.02.2013 r. organ podatkowy I instancji zobowiązał 
w trybie art. 155 § l Ordynacji podatkowej Pana Mar-
ka Słomskiego do przedłożenia w terminie 14 dni do-
kumentów dotyczących nieruchomości gruntowej za-
budowanej budynkami handlowo usługowymi położo-
nej w Nowogardzie przy ul. Boh. Warszawy7 A, w tym : 
wypisu z ewidencji gruntów i budynków, odpisu z księ-
gi wieczystej dla nieruchomości, dokumentów potwier-
dzających powierzchnię użytkową budynków oraz do-
kumentów potwierdzających prowadzenie działalno-
ści gospodarczej. Wezwanie strona otrzymała w dniu 
22.02.2013 r. Postanowieniem z dnia 29.04.2013 r. 
Burmistrz Nowogardu nałożył na Pana Marka Słom-
skiego karę porządkową w wysokości 1.000 zł . W uza-
sadnieniu postanowienia wydanego na podstawie art. 
262 § l pkt. 2 oraz § 5 i 5 a i art. 263 Ordynacji po-
datkowej organ podał, że pomimo wezwania organu z 
dnia 20.02.2013 r. do przedłożenia wypisu z rejestru 
gruntów i budynków, odpisu z księgi wieczystej, doku-
mentów potwierdzających powierzchnię użytkową po-
siadanych budynków, dokumenty potwierdzające pro-
wadzenie działalności gospodarczej i pouczenia, że nie 
wykonanie obowiązków może spowodować nałożenie 
kary porządkowej, Pan Marek Słomski się do niego nie 
zastosował. Na powyższe postanowienie Pan Marek 
Słomski złożył zażalenie do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Szczecinie, w którym wniósł o jego 
uchylenie. W uzasadnieniu podniósł, że wymierzenie 
kary porządkowej było bezprzedmiotowe, ponieważ 
na żadnym etapie postępowania nie odmówił ani nie 
utrudnił przeprowadzenia czynności niezbędnych dla 
wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy.

W odpowiedzi na zarzuty podniesione przez stronę 
w zażaleniu, podatkowy organ I instancji podtrzymał 
swoje stanowisko w sprawie.

Samorządowe Kolegium  Odwoławcze w Szczecinie 
zważyło i ustaliło, co następuje:

W przedmiotowej sprawie wbrew zaleceniom wy-
rażonym w postanowieniu Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Szczecinie z dnia 19.11.2012 r. Nr 
SKO/HM/408/6234/2012 organ I instancji nie wszczął 
w sprawie postępowania podatkowego w sprawie usta-
lenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku 
od nieruchomości za 2012 r. , wszczęto jedynie postę-
powanie kontrolne, nie wskazując jakiego okresu ono 
dotyczy. Wskazać też należy, że w postanowieniu o 
wszczęciu postępowania kontrolnego błędnie wskaza-

no przepis art. 165 Ordynacji podatkowej, a w uzasad-
nieniu postanowienia nie wskazuje celu i przyczyny dla 
jakiej zostało ono wszczęte.

Uznać zatem należy, że w przedmiotowej sprawie po-
stępowanie podatkowe w sprawie ustalenia wysokości 
zobowiązania podatkowego w podatku od nierucho-
mości do dnia dzisiejszego nie zostało wszczęte. Czyn-
ności dokonywane przed momentem wszczęcia postę-
powania podatkowego nie powinny wywoływać żad-
nych skutków prawnych, gdyż nie można twierdzić, że 
przed wszczęciem postępowania toczyło się jakiekol-
wiek postępowanie. 

Dopiero od momentu doręczenia stronie postanowie-
nia o wszczęciu postępowania, podejmowane przez or-
gan podatkowy czynności procesowe wywołują stosow-
ne skutki prawne. Bezsporne jest, że ustawodawca wy-
raźnie wyodrębnił w ustawie Ordynacja podatkowa in-
stytucję kontroli podatkowej i instytucję postępowania 
podatkowego. Kontrola podatkowa jest rodzajem po-
stępowania o sformalizowanym charakterze. Pomiędzy 
tymi postępowaniami istnieją poważne różnice. Postę-
powanie podatkowe wszczyna się z urzędu lub na żą-
danie strony. Kontrolę podatkową wszczyna się z urzę-
du. Organ może rozstrzygnąć sprawę tylko po prze-
prowadzeniu postępowania podatkowego. Dopiero po 
doręczeniu stronom postanowienia o wszczęciu postę-
powania podatkowego organ może podejmować czyn-
ności zmierzające do rozstrzygnięcia sprawy, a od tego 
momentu mogą być realizowane ogólne zasady postę-
powania podatkowego wynikające z przepisów art. 120 
- 129 Ordynacja podatkowa. Dopiero po wszczęciu po-
stępowania podatkowego organ mógł dokonać wezwa-
nia w trybie art. 155 § l Ordynacji podatkowej. Tym 
samym odmawiając przedłożenia żądanych przez or-
gan I instancji dokumentów strona nie uniemożliwiła 
organowi podatkowemu przeprowadzenie postępowa-
nia podatkowego, gdyż na dzień wydania postępowa-
nia nie mogło być ono formalnie prowadzone. Nałoże-
nie kary porządkowej na podstawie art. 262 § l pkt. 2 
Ordynacji podatkowej należy w tym stanie faktycznym 
i prawnym uznać za bezzasadne.

W tym stanie rzeczy zasadnym było postanowić jak 
w rozstrzygnięciu. Postanowienie niniejsze jest osta-
teczne.

Tyle kolegium. O sprawie nie pisałem po pierwszym 
uwzględnieniu odwołania przez Kolegium w 2012 
roku. Ale ponieważ organ, czyli burmistrz Nowogar-
du, powtórzył postępowanie narażając na śmieszność 
powagę instytucji którą reprezentuje, czyli Samorzą-
du Nowogardu, także z tego tytułu postanowiłem 
sprawę upublicznić. I już tytułem refleksji - jeszcze za 
komuny należałem do tych na których demonstrowa-
nie przez władzę siły wrażenia szczególnego nie robi-
ło, a  już na pewno w wolnym państwie nie poddam 
się dobrowolnie  zabiegom osób, którym  ustawowe 
prawo do kontroli w określonym zakresie i w przewi-
dzianym trybie i w  ramach kompetencji (to szanuję 
), pomyliło się z prawem do kontroli osobistej.  A ży-
jemy w wolnym państwie, wolnych obywateli Panie 
Burmistrzu i wszyscy wokół wydaje się, że to rozu-
mieją, tylko w Nowogardzie  „coś nie zatrybiło”.

Marek Słomski  
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Kolonia Pustać

Na łonie natury, w ciszy i spokoju ...
Widok Kolonii Pustać. Kilka domków zatopionych pośród zielonych, szumiących sadów, wkomponowanych w szeroki krajobraz ko-
lorowej szachownicy pól i rozłożystej czerni okolicznych lasów. Enklawa ciszy i spokoju, odcięta od zgiełku miasta grubą ścianą pobli-
skiego zagajnika. Postanowiliśmy udać się do mieszkańców Kolonii, by porozmawiać o ich życiu w tym urokliwym miejscu.

Odwiedzamy jeden ze znaj-
dujących się na Pustaci domów 
rodzinnych, który od dziesię-
cioleci zamieszkują dwie ro-
dziny. – Przeprowadziłem się 
tutaj z rodziną w 1970 roku. 
Otrzymałem mieszkanie i ka-
wałek gruntu w ramach przy-
działu od państwa – mówi, za-
mieszkały na Pustaci, pan Zyg-
munt Zięciak, były kierowca 
ciężarówek.

Wiatr 
Na otwartej przestrzeni, na 

jakiej mieszkają nasi boha-
terzy, odczuwalny jest nawet 
niewielki podmuch wiatru, 
nie mówiąc już nawet o silniej-
szych porywach. – O tak, to 
było pierwsze wrażenie, kiedy 
tu przybyliśmy. Czasami wia-
try bywają bardzo silne – mówi 
pan Zygmunt. – O tak potrafią 
nieźle dokazywać; słychać huki, 
gwizdy, tak jakby wiatr był ja-
kąś żywą istotą z charakterem 
– dodaje pani Krystyna, żona 
pana Zygmunta.

Po kolana w zaspach
Na Pustaci najbardziej we 

znaki daje się zima. Szero-
kie połacie pól pokrywa wte-
dy gruba i wszechobecna po-
krywa śniegu. – O tak zimy są 
najgorsze – twierdzi pani Na-
talia Parzybut, zamieszkała na 
Kolonii. Trudno się poruszać 
przez zalegające zaspy. Musi-
my wtedy toczyć ciągłą walkę ze 
śniegiem – dodaje z westchnie-
niem. 

Złocisty nektar
Pszczoły już od lat są stały-

mi mieszkańcami Pustaci, do-
starczającymi nie tylko miodu, 
ale stanowiącymi również wie-
loletnie zainteresowanie pana 
Zygmunta Zięciaka, który do-
brze zna wszelkie tajniki sztuki 
pozyskiwania złocistego nek-
taru – Pszczoły to bardzo pra-
cowite i przyznam,  dobrze zor-
ganizowane stworzenia. Każ-
da zna swoją rolę. Co praw-
da mają czasami różne humo-
ry, zwłaszcza w okresie rui, ale 
są niezawodne i zawsze dobrze 
robią miód, tylko od człowie-
ka zależy, na ile potrafi z tego 
dobra skorzystać – opowiada 

o swojej pasji pan Zygmunt. 
- Kiedyś miód dostarczał nam 
również dodatkowych środków 
utrzymania. Mimo że obydwo-
je z mężem pracowaliśmy, nie 
mieliśmy wysokich pensji. Wte-
dy rodzinny budżet można było 
podreperować właśnie sprzeda-
żą miodu – dodaje pani Kry-
styna.

Drzewka
Pan Zygmunt słynie nie tyl-

ko z zamiłowania do pszczół. 
Jego drugą pasją jest szczepie-
nie drzew. Jak sam twierdzi, 
drzewko szczepi się po to, by 
je uszlachetnić, nadać mu od-
powiedni kierunek. - Prakty-
kuje się to na różne sposoby – 
m.in. w klin, pod skórę – tłu-
maczy pan Zygmunt. - Kie-
dy byliśmy już małżeństwem, 
Zygmunt przyjechał do mojego 
rodzinnego domu i zaszczepił 
mojemu tacie jabłonki. Pamię-
tam, że ojciec bardzo się obru-
szył - „Co on wyprawia z drze-
wami?” - krzyczał. A co się oka-
zało? Po pewnym czasie wydały 

obficie dorodne owoce. I wtedy 
mój tata bardzo za to Zygmun-
ta docenił – dodaje z uśmie-
chem pani Krystyna. 

Pośród zwierząt
Zwierzęta są nieodłącznym 

elementem Pustaci. Ich obec-
ność również organizuje życie 
jej mieszkańców. - Kiedyś ho-
dowaliśmy świnie, króliki; pa-
miętam, że jednego roku mie-
liśmy nawet ok. 100 kaczek – 
wymienia pani Krystyna. - Od 
najmłodszych lat lubiłem zwie-
rzęta i muszę przyznać, że to za-
miłowanie nigdy mnie nie opu-
ściło. Trzymałem w zagrodzie 
m.in. bażanty, gołębie ozdobne, 

kury. Niestety na dłuższą metę 
hodowla nie była opłacalna – 
mówi Damian, mieszkaniec 
Kolonii, który w dalszym ciągu 
hoduje gołębie. 

Codzienne troski
Każde życie, nawet jeśli na 

zewnątrz wydaje się czasem 
sielską idyllą na łonie natury, 
nie jest wolne od trosk i pro-
blemów. - Cieszę się, że w razie 
potrzeby, Ewelina, Ela, Damian 
czy Ilona udadzą się do miasta, 

bo ja już nie mogę, cierpię na 
ból nogi – opowiada pani Nata-
lia. - Na zimę kupujemy zawsze 
tonę węgla i dużą przyczepę 
drzewa. Ale niestety zwłaszcza 
jesienią i zimą panują na ze-
wnątrz egipskie ciemności. Ma-
rzę o tym, żeby choć dwie lampy 
postawili wzdłuż prowadzącej 
do nas drogi. To niedopuszczal-
ne, że po tylu latach nic się w tej 
sprawie nie zmieniło. Emery-
turę też mam niewielką. Co to 
jest 1.200 zł. po 25 latach cięż-
kiej pracy w cegielni, na jednym 
stanowisku - mechanicznej ło-
pacie. Niektórzy przychodzili, 
popracowali kilka dni i rzucali 
to, gdyż nie chcieli pracować za 

grosze – mówi pani Natalia.
Dzieci i wnuki
- Kiedy odwiedzają nas wnu-

ki, to od razu w domu robi się 
raźniej. W człowieka wstępują 
jakieś nowe siły do działania – 
mówi pani Krystyna i wylicza 
chronologicznie, ile to już ma 
wnucząt, od najstarszego do 
najmłodszego - Ola, Łukasz, 
Monika, Mikołaj, Michał, Ka-
rolina, Emilia, Miłosz, Helena, 
Maksymilian i Wojtek.

Można powiedzieć, że mał-
żeństwo Zięciaków należy do 
bardzo przykładnych, patrząc 
z zewnątrz, zawsze było wi-
dać, że obydwoje się szanują i 
starają zrozumieć. Dobrze wy-
chowali również swoje dzie-
ci – Leszka, Ulę, Alka, Jagodę 
i Marka, którzy mają już swoje 
rodziny i często odwiedzają ro-
dziców. - W domu zawsze pa-
nowała atmosfera otwartości; 
było gwarno i radośnie. Często 
odwiedzali nas sąsiedzi, znajo-
mi oraz nasi rówieśnicy – doda-
je Leszek, najstarszy syn pań-
stwa Zięciaków. 

Nie ma jak na Pustaci
Mimo wielu trudności 

mieszkańcy Pustaci twier-
dzą, że warto na niej żyć. - Tu 
jest bardzo spokojnie, wido-
ki są piękne, można sobie po-
prawić nastrój – mówi Eweli-
na, wnuczka pani Natalii. - To 
prawda, tutaj jest najprzyjem-
niej – dodaje jej starsza siostra 
Ilona. - Zwłaszcza wiosną war-
to odwiedzać Pustać, gdyż wte-
dy można napawać się wido-
kiem i zapachem budzącej się 
co roku do życia natury – puen-
tuje Damian, najstarszy wnuk 
pani Natalii. 

Piotr słomski

W tradycyjnej polskiej kuchni – od lewej Leszek (znajomy), Damian, pani Natalia 
oraz Ewelina

Niedzielne popołudnie w ogrodzie – od lewej Renata, żona Alka, Karolina, córka 
Leszka, Leszek, Marek, karmiący swojego syna Wojtka, Ludmiła, żona Leszka i ich 
syn Miłosz

Z wnukami. Od lewej pan Zygmunt, pani Krystyna, Emilia, córka Alka oraz Wojtek, 
najmłodszy wnuk

 Maksymilian, synek Jagody, czuwa przy śpiącym w koszyku kocie
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Sukces nowogardzianki na XII Festiwalu Gwiazd 
Sportu w Dziwnowie 2013

Kamila Sudomierska  
w Koronie Miss Sportu
W tym roku do Dziwnowa już po raz XII zawitały gwiazdy sportu. Tradycyjnie 
wybrano też Miss Sportu. Po tytuł najładniejszej w tym roku sięgnęła mieszkan-
ka Nowogardu, Kamila Sudomierska.

O zwycięstwie nie mia-
ły przesądzić jedynie wdzię-
ki kandydatek, ponieważ każ-
da z dziewczyn musiała wziąć 
udział w konkurencji o nazwie 
przechodzenie pod poprzecz-
ką. Kamila Sudomierska po-
pisała się zwinnością i wyko-
nała tę konkurencję najlepiej, 
bijąc na dodatek (o 1 cm.) re-
kord Dziwnowa po przejściu 

pod zawieszoną na wysoko-
ści 30 cm poprzeczką. - Za-
wsze bardzo lubiłam gimnasty-
kę i sądzę, że dzięki temu uda-
ło mi się wygrać tę konkurencję. 
To było naprawdę zapierające 
dech w piersiach przeżycie, gdy 
podchodziłam do bicia rekordu 
i widziałam, jak cała zgroma-
dzona przed sceną widownia 
gorąco mi kibicuje – dzieli się z 

nami swoimi przeżyciami Ka-
mila.

Warto nadmienić, że w skła-
dzie jury, które wyłoniło Miss 
Sportu 2013, zasiadali przy-
byli do Dziwnowa sportow-
cy, wśród których znaleźli się 
m.in. Marek Kolbowicz, Grze-
gorz Lato czy Jerzy Dudek.

(ps)

Okiem radnego

W przedszkolach będzie taniej, czy w żłobkach również?

Zmiana ustawy o systemie 
oświaty z czerwca 2013 roku 
wymusiła na samorządach po-
dejmowanie nowych uchwał 
w sprawie naliczania opłat za 
przedszkola. Na najbliższej se-
sji Rady Miejskiej w Nowogar-
dzie (najprawdopodobniej w 
środę 4 września 2013), pod-
dany głosowaniu będzie pro-
jekt uchwały mogący w  zna-
czącym stopniu poprawić sy-
tuację rodziców, których dzie-
ci uczęszczają do publicznych 
przedszkoli w Nowogardzie. 
Dotychczasowa opłata za każ-
dą godzinę w  przedszkolu, 
poza pięciogodzinną podsta-
wą programową wynosiła 2,70 
zł. Nowy projekt uchwały za-
kłada opłatę w wysokości 1 zł 
za każdą godzinę, więc jest to 
znacząca zmiana „na plus” dla 
każdego z rodziców. Ponad-
to w nowym projekcie uchwa-
ły zachowuje się zasady zapro-
ponowane przez Klub Rad-
nych Wspólny Nowogard w 
październiku 2012 roku, od-

nośnie obniżenia opłaty za 
przedszkole o 25% dla dziec-
ka z  zasiłkiem pielęgnacyj-
nym. Obniżenie o 50% w przy-
padku, kiedy z  usług przed-
szkola korzysta dwoje dzieci 
oraz o 75% w przypadku, gdy 
drugie dziecko korzystają-
ce z przedszkola posiada zasi-
łek pielęgnacyjny. Zachowano 
również dotychczasowe ulgi. 
Można stwierdzić, że zarówno 
ustawodawca oraz samorząd 
wprowadzając nowe zasady 
przyczynią się do poprawy sy-
tuacji finansowej młodych ro-
dzin. Zmiany te miałyby doty-
czyć tylko przedszkoli. Dlatego 
też w  imieniu Kluby Radnych 

Wspólny Nowogard złożyłem 
w dniu 19 sierpnia 2013 roku 
do biura rady projekt uchwały, 
w sprawie podwyższenia do-
płaty udzielanej przez gminę 
do dzieci w żłobkach i klubach 
dziecięcych. 

Dotychczasowa dopłata wy-
nosiła 250 zł na dziecko w 
żłobku oraz 200 zł na dziec-
ko w klubiku dziecięcym, w 
budżecie na 2013 rok zapla-
nowano odpowiednio na te 
cele 50 tyś zł. W połowie 2013 
roku Gmina Nowogard uzy-
skała dofinansowanie w ra-
mach programu rządowego 
„Maluch 2013” w  wysokości 
37  900,00 zł na funkcjonowa-

nie placówek dla najmłod-
szych. W związku z  powyż-
szym podwyższenie dotacji, 
dla klubów dziecięcych z 200 
zł na 300 zł, oraz dla żłobków 
z 250 zł na 350 zł, do każdego 
dziecka nie zachwiałoby gmin-
nym budżetem, ponieważ róż-
nica wynikająca z podniesie-
nia dotacji zostanie w  całości 
pokryta ze środków zewnętrz-
nych z programu rządowego 
Maluch 2013. Podwyższenie 
dotacji spowodowałoby dal-
szy wzrost jakości usług oraz 
umożliwiłoby osobom prowa-
dzącym te placówki cykliczny 
rozwój. Ponadto uchroni ro-
dziców od podwyżek opłat za 

opiekę, które były planowane 
ze względu na wzrost kosztów 
prowadzenia placówek, a może 
nawet pozwoli obniżyć cenę. 
Dodatkowo, jako Klub Rad-
nych Wspólny Nowogard, je-
steśmy zaniepokojeni faktem, 
iż środki z programu rządowe-
go Maluch 2013, są przekazy-
wane bezpośrednio do budże-
tu Gminy Nowogard, czyli mó-
wiąc kolokwialnie do „wspól-
nego worka”. Dotychczasowe 
praktyki obecnej koalicji i bur-
mistrza często pokazywały, że 
pieniądze zapisane w budżecie 
na dany cel były nagle decyzją 
koalicji przenoszone na zupeł-
nie coś innego. W związku z 
powyższym będziemy wnosić 
o przyjęcie projektu powyższej 
uchwały i zwiększenie dotacji 
dla klubów dziecięcych oraz 
żłobków ze środków progra-
mu Maluch 2013. Podjęcie tej 
uchwały zagwarantuje, że pie-
niądze zostaną wykorzystane 
zgodnie z ich przeznaczeniem. 
Jako radny uważam, że Gmina 
Nowogard takimi działaniami 
powinna wspierać młodych ro-
dziców, którzy postanowili na 
stałe osiedlić się w  Nowogar-
dzie, tu założyć rodzinę i wy-
chowywać swoje dzieci. Liczę, 
że ww. uchwały zostaną podję-
te jednomyślnie przez wszyst-
kich radnych. Z optymizmem 
czekam na najbliższą sesję. 

Michał Wiatr
Klub Radnych 

Wspólny Nowogard 
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Kobieca drużyna ponownie ogrywa Vielgovię

W sobotę wielka próba
Kobieca drużyna Pomorzanina Nowogard po raz kolejny wygrała z Vielgovią Szczecin, tym razem 
rozgrywając mecz na wyjeździe. Teraz przed zawodniczkami z Nowogardu wielka próba, w sobotę 
zagrają mecz w ramach Pucharu Polski z II ligowymi piłkarkami Błękitnych Stargard, które mają 
ambicje na awans do I ligi.

Vielgovia Szczecin – Pomorzanin Nowogard 1:3 (0:2)
Gole: Klaudia Korgiel, Klaudia Mrówczyńska, Patrycja Kozioł
Skład: Magda Jeż (c) - Ania Nowicka, Aleksandra Sobczak, Ada Szemiot, Anita Nowakowska – Klaudia Kaczor, Patrycja 

Bobik, Karolina Kowalczuk, Anita Skowrońska – Klaudia Mrówczyńska, Klaudia Korgiel; zmienniczki: Patrycja Mendyk, 
Agata Witkowska, Monika Witkowska, Małgorzata Wołk, Patrycja Kozioł, Emila Kozioł, Monika Wróbel. 

Zawodniczki Pomorzanina 
nie zwalniają tempa. W dru-
gim meczu sparingowym, któ-
ry był zarazem rewanżem za 
pojedynek z Nowogardu, wy-
grany przez gospodynie 2:0, 
padł wynik 1:3 dla podopiecz-
nych Pawła Błaszczyka. Pomo-
rzanin kontrolował wydarze-
nia na boisku. Wynik otworzy-
ła Klaudia Korgiel, natomiast 
jeszcze przed przerwą na 0:2 
podwyższyła Klaudia Mrów-
czyńska. Po zmianie stron, tre-
ner nowogardzkiej drużyny 
dokonał kilku zmian, nim jed-

nak zawodniczki Pomorzani-
na ustaliły wynik tego meczu, 
Magdalenę Jeż pokonała Nata-
lia Chodzicka zdobywając dla 
Vielgovii bramkę kontakto-
wą. Za sprawą Patrycji Kozioł, 
która rozpoczynała ten mecz 
na ławce rezerwowych, padł 3 
gol dla nowogardzkiego zespo-
łu i ostatecznie przyjezdne wy-
grywają 1:3. Dobrze przepra-
cowany okres przygotowaw-
czy zostanie zweryfikowany w 
najbliższą sobotę (24 sierpnia). 
Wówczas o godzinie 15:00 w 
ramach I rundy Pucharu Pol-

ski w Nowogardzie, zawitają 
piłkarki Błękitnych Stargard 
występujące w II lidze. Zawod-
niczki ze Stargardu są jedny-
mi z głównych faworytek do 
awansu do I ligi, zatem przed 
podopiecznymi Pawła Błasz-
czyka czeka trudne zadanie. To 
Błękitne są faworytkami tego 
meczu, dlatego każdy inny wy-
nik aniżeli zwycięstwo zawod-
niczek ze Stargardu, można 
będzie uznać za sporą niespo-
dziankę.

KR 

Na zdjęciu z nr 17 Klaudia Korgiel, która strzela bramkę na 0-1

Piłkarski weekend w Nowogardzie

Liga i puchary
W najbliższy weekend sporo będzie się działo za 
sprawą Pomorzanina Nowogard. Swoje mecze roze-
grają pierwszy i drugi zespół, oraz drużyna kobieca.

Pierwszy zespół Pomorzanina Nowogard w sobotę, o godzinie 
18:00 na własnym boisku podejmować będzie Pomorzanin Przy-
biernów, w ramach 4 kolejki wojewódzkiej okręgówki. Drugi ze-
spół Pomorzanina, pierwszy mecz o stawkę, zagra w niedzielę o 
godzinie 15:00 w Wyszoborze z tamtejszymi Zielonymi. To spo-
tkanie z kolei będzie I rundą Pucharu Polski. Również w pucha-
rowych rozgrywkach rywalizować będą kobiety, które w sobotę, 
o godzinie 15:00 na stadionie w Nowogardzie podejmować będą 
II ligowe zawodniczki Błękitnych Stargard. Poniżej prezentuje-
my plan gier.

KR

Liga Okręgowa Szczecińska 2013/2014
4 kolejka:
Stal Lipiany – Pogoń Barlinek   (24.08; 11:00)
Piast Chociwel – Iskierka Szcz.-Śmierd. (24.08; 11:00)
Gavia Choszczno – Victoria Przecław  (24.08; 16:00)
Klon Krzęcin – Zorza Dobrzany  (24.08; 17:00)
Unia Dolice – Flota II Świnoujście  (24.08; 17:30)
Pomorzanin Nowogard – Przybiernów (24.08; 18:00)
Ina Ińsko – Osadnik Myślibórz  (25.08;17:00)
Morzycko Moryń – Polonia Płoty  (25.08;18:00)
Odra Chojna     Pauzuje
Puchar Polski ZZPN 2013/2014
I runda:
Zieloni Wyszobór – Pomorzanin II   (25.08; 15:00)
Puchar Polski ZZPN Kobiet 2013/2014
I runda:
Pomorzanin Nowog. – Błękitni Stargard (24.08; 15:00)

Pomorzanin Nowogard ma nowych trenerów

Kadra na sezon 2013/2014
Klub piłkarski Pomorzanin Nowogard opublikował listę trenerów, którzy w naj-
bliższym sezonie szkolić będą nowogardzkich piłkarzy. Pojawiło się kilka no-
wych nazwisk.

Kadra szkoleniowa sekcji piłki nożnej na nowy sezon:
I zespół - Tomasz Surma
II zespół i kobiety - Paweł Błaszczyk 
Juniorzy - Stefan Pastusiak 
Koordynator grup dziecięcych i młodzieżowych - Jarosław 

Kaczmarek 
Trampkarze 99/00 - Krystian Miklas 
Młodzik starszy i młodszy 01/02 - Maciej Dobrowolski i Fran-

ciszek Toruński 
Orlik młodszy i starszy 03/04 - Michał Łukasiak
Żak starszy i młodszy 05/06 - Roberto Mendes

KR 

Jarosław Kaczmarek został koordyna-
torem grup dziecięcych i młodzieżo-
wych w Pomorzaninie Nowogard

Streetball na „dolnym”
Nowogardzcy fani koszykówki w końcu doczekali się turnieju, w którym będą mogli 
zaprezentować swoje umiejętności. Zabawa rozpocznie się w sobotę (24 sierpnia) o 
godzinie 12:30 – przewidziano również występy lokalnych grup hiphopowych. 

Swego czasu w naszym mie-
ście cyklicznie organizowano 
tego typu turnieje, niestety od 
jakiegoś czasu koszykarze nie 
mieli okazji zagrać „na swoim 
terenie”. Wygląda na to, że ta 
tradycja powraca. W sobotę o 
godzinie 12:30 rozpocznie się 
pierwszy mecz ulicznego ba-
sketu, chętni do gry na „dol-

nym” (boisko przy Placu Sza-
rych Szeregów) swoje drużyny 
mogą zgłaszać już od godziny 
11:00 na miejscu. Zespoły wy-
stępujące na boisku będą liczy-
ły 3 zawodników. Pozostałe za-
sady ustalą sędziowie przed 
rozpoczęciem zawodów. Na 
zwycięzców czekają nagrody 
w postaci koszulek, piłek, pu-

charów. Poza turniejem zapre-
zentują się podziemne grupy 
hiphopowe – DNA, Sivvy 2V 
(Nowogard), ZeteMeL (Gole-
niów), szczeciński beatboxer 
Snake oraz goleniowska grupa 
taneczna „Poznań”. Do tego ro-
zegrane zostaną konkursy rzu-
tów za 3 punkty. 

KR
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R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca

Nikola córka 
Anny i Marcina ur. 
10.08.2013 z Bagna

Miłosz syn Moniki 
Kluski ur. 16.08.2013 z 
Nowogardu

Kacper syn Klaudii 
Ptaszyńskiej ur. 
19.08.2013 z Święto-
szewa

Jagoda córka 
Aleksandry Barczak 
ur. 14.08.2013 z 
Mieszewa

Adam syn Moniki 
Madalińskiej ur. 
9.08.2013 z Węgo-
rzyna

Ignaś syn Weroniki i 
Roberta ur. 28.07.2013 
z Gostomina

Autor rubryki: 
Janusz Roguski 
Szpital NowogardWitamy wśród nas...
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w Sklepie             
ul. Boh. Warszawy 2

(przy torach)

Zapraszamy
W każdy poniedziałek nowy towar

Duży wybór odzieży 
dziecięcej i jesiennej

kurtki, bluzy itp.

KUPON RABATOWY
10%

na odzież używaną
FIGARO

Rada sołecka 

zaprasza na 
spartakiadę 
do Wojcieszyna, 

która odbędzie 
25 sierpnia 2013 r. 

o godz. 10.00

Turnieje piłkarskie na boisku 
Orlik przy ZSO w Nowogardzie 
rozpoczęły festyn. W uroczy-
stym otwarciu udział brali bliscy 
Grzegorza Górczewskiego oraz 
Romana Saniuka. Prowadzący 
imprezę Tadeusz Łukaszewicz 
nie krył wzruszenia, podczas 
wspomnień o zmarłych kole-
gach. Głos zabrali także najbliżsi 
czyli Stanisław Saniuk oraz Róża 
Górczewska, którzy uroczyście 
otworzyli turniej. Kto wie, być 
może te zawody będą począt-
kiem nowych Memoriałów, któ-
re cyklicznie będą upamiętniać 
Grzegorza Górczewskiego i Ro-
mana Saniuka. Obecny na tur-
nieju był również Michał Wiatr, 
który bardzo pomógł organiza-
torom w wielu ważnych kwe-
stiach, radny zresztą przez cały 
czas trwania festynu brał w nim 
czynny udział. Organizator jed-
nak czuje niedosyt, gdyż w naj-
młodszej grupie rywalizującej na 
turnieju pamięci G. Górczew-
skiego, wystartowały tylko dwie 
drużyny, do tego obydwie spo-
za Nowogardu. W najmłodszej 
grupie rywalizowały: Real Osina 
i Barcelona Resko. Ostatecznie 
młodzi adepci piłki nożnej roze-
grali pomiędzy sobą dwa spotka-
nia. W turnieju pamięci Romana 
Saniuka występowali futboliści w 
wieku 13-15 lat. Starsi zawodnicy 
nie zawiedli, i w sumie rywalizo-
wało 6 drużyn systemem każdy z 
każdym. Na podium stanęły trzy 
zespoły z Nowogardu, pierw-
sze miejsce przypadło piłkarzom 
„Brazers”, drugi stopień podium 
to „Bakacja”, natomiast 3 miejsce 
wywalczyli zawodnicy „Kalafior-
ków”. Dodajmy, że pierwsze dwa 

zespoły tj. Brazers i Bakacja zrze-
kły się pucharów i przeznaczyli 
je na cele charytatywne. Turnie-
je piłkarskie sędziowali dwaj ar-
bitrzy - Arek Domagała i Bodzio 
Górecki, natomiast Łukasz An-
drysiak zabezpieczał zawody od 
strony technicznej.

W ostatniej chwili klub kolar-
ski „Chrabąszcze” Nowogard, 
zorganizował jazdę indywidual-
ną na czas. Do Nowogardu za-
witały najlepsze grupy szkolące 
młodzież w naszym regionie – 
Baszta Golczewo, Ratusz Masze-
wo oraz Piast Szczecin. W sumie 
na dystansie 2.300 m wystarto-
wało 21 kolarzy w 3 minutowych 
odstępach. W kategorii Żak naj-
szybszy był Dawid Szaliński z 
Ratusza Maszewo. Pośród mło-
dzików zwyciężył Szymon Łako-
my, który również jest kolarzem 
z Maszewa. W kategorii Junior 
Młodszy nie zawiódł Remigiusz 
Komisarek, który osiągnął dru-
gi czas spośród całej stawki tej 
treningowej jazdy na czas. Szyb-

szy od reprezentantów gospoda-
rzy był jedynie aktualny Mistrz 
Polski, Rafał Kolasiński z Baszty 
Golczewo, który zdobył nagro-
dę za najlepszy występ. Indywi-
dualnie został również wyróż-
niony Hubert Grygowski, który 
był najmłodszym kolarzem bio-
rącym udział w tej zabawie. Ko-
larze zostali udekorowani jako 
pierwsi, wówczas trwał jeszcze 
turniej piłkarski, po czym ruszali 
na rowerach do swoich miejsco-
wości, co było dla nich świetnym 
treningiem. Nie można również 
zapomnieć o turnieju Badmin-
tona dla dziewcząt. W „Komet-
ce” najlepsza była Dominika Ra-
sińska z Nowogardu, i to do niej 
trafił okazały puchar. Wyróżnio-
no również najmłodszą uczest-
niczkę zawodów – została nią Ju-
lia Wypplinger. W międzyczasie 
bryczka wraz z końmi pana Ry-
szarda Samsona zawitała na „Ko-
plu”, opłata za przejazd była do-
wolna, natomiast pieniądze zo-
stały przeznaczone na te same 

cele co z loterii fantowej. Oko-
ło godziny 17:00 rozpoczął się 
program „Mikrofon dla wszyst-
kich”. Wystąpili m.in. Andrzej 
Przybysz – gitara, wokal i hu-
mor. Następnie zaprezentował 
się duet Jerzy Salwa i Stefan Gło-
wacki. Oczywiście nie zabrakło 
kapeli podwórkowej „Kryzys” 
(Mirosław Martynowicz, Zdzi-
sław Zając, Roman Zając, Marek 
Bartkowiak, Stanisław Kochano-
wicz, Tadeusz Łukaszewicz), któ-
ra zarazem była współorganiza-
torem festynu. Pomiędzy wystę-
pami wciąż trwała loteria fanto-
wa na rzecz 32 letniego Sylwka, 
chorego na stwardnienie rozsia-
ne. Główną atrakcją loterii był 
ogromny arbuz z hurtowni owo-
ców i warzyw „Jaś i Małgosia”. 
Zabawa piknikowa odbyła się 
przy zespole muzycznym „Mi-

dimen” , którzy grali w następu-
jącym składzie: Staszek Kocha-
nowicz, Marcin Łokaj, Tomek 
Kochanowicz. Zabawa trwała 
do późnych godzin porannych. 
Przez cały czas trwania festynu 
swoje prace prezentowali nastę-
pujący artyści i przedsiębiorcy: 
Jadwiga Siupka (Tupperware), 
Aleksandra Orłowska-Zubko 
F.H. LU LU (Biżuteria srebrna), 
Witold Hyży (Szczecin, przedsta-
wiciel Art Studio Łódź), Janina i 
Mieczysław Detz z Osiny, Kazi-
miera Linkiewicz z Nowogardu, 
Teresa Stępień z Nowogardu, Ha-
lina Zając z Wojcieszyna, Klub 
Kolekcjonera i Koło Numizma-
tyczne Nowogard oraz Polskie 
Stowarzyszenie Diabetyków koło 
Nowogard. Organizator Tade-
usz Łukaszewicz, jak sam przy-
znaje, wyraża pewne nieza-

Wyniki
Turniej Pamięci Grzegorza Górczewskiego
1. Real Osina
2. Barcelona Resko
Król strzelców: Gracjan Makosz (Osina)
Najlepszy piłkarz: Filip Jarota (Osina)
Najlepszy bramkarz: Marcel Broniewski (Resko)
Najmłodszy zawodnik: Kacper Kałużka (Resko)
Turniej Pamięci Romana Saniuka:
1. Brazers Nowogard
2. Bakacja Nowogard
3. Kalafiorki Nowogard
4. Bayern Nowogard
5. Ponton Wyszomierz
6. Afrika Nowogard
Król strzelców: Patryk Olesiński (Kalafiorki)
Najlepszy piłkarz: Jarosław Iwan (Brazers)
Najlepszy bramkarz: Przemek Rogin (Bayern)
Jazda indywidualna na czas:
Żak:
1. Dawid Szaliński (Ratusz Maszewo)
2. Weronika Fidos (Ratusz Maszewo)
3. Adam Wypych (Baszta Golczewo)
Młodzik:
1. Szymon Łakomy (Ratusz Maszewo)
2. Wojciech Ceniuch (Piast Szczecin)
3. Jakub Ubych (Chrabąszcze Nowogard)
Junior młodszy:
1. Remigiusz Komisarek (Chrabąszcze Nowogard)
2. Karol Cieślak (Baszta Golczewo)
3. Bartek Wróblewski (Ratusz Maszewo)
Open i zarazem najlepszy czas:
Rafał Kolasiński (Baszta Golczewo)
Najmłodszy uczestnik:
Hubert Grygowski (Chrabąszcze Nowogard)
Turniej Badmintona - „Kometka” dziewcząt
1. Dominika Rasińska (Nowogard)
2. Nikola Grenda (Nowogard)
3. Martyna Grenda (Nowogard)
Najmłodsza uczestniczka: Julia Wypplinger (Nowogard)

Podziękowania:
Wójt gminy Osina za bezinteresowne udostępnienie sceny – pan Krzysztof Szwedo, Bryczka z końmi pana Ryszarda 

Samsona, Targowisko Miejskie Nowogard, Sklep sportowy Magda Kubicka, Biały Punkt GSM, AUMIX II, E. Kozera, PHU 
Artus, P.H. Skóro-Metal – J. Dziedzic i J. Madaliński, S.M „RADOSŁAW”,  S.M „GARDO”,  Ogródek gastronomiczny u „Agi”, 
radny Michał Wiatr, radny  Cezary Marcinkowski, P.H.U”NAFT-TURIST”, Hurtownia „BUDMAT” - L. Cedro i D. Szulejko, Da-
niel Grycner firma IDEA (dmuchane zamki),Mechanika Pojazdowa W. Szczęśniak, P.H.P.U „POMTOR” I M. Fedak,  Seba-
stian Furmańczyk, F.H.U „BARTEK-DOMET” Jan Bąk, „CENTRAL – SOYA” Z. Raźniewski ,Ranczo „U Rybci” konie i jeźdź-
cy – Kazimierz Bąk, Zakład Fryzjerski „POD 100”, Burmistrz Nowogardu Rober Czapla, Starostwo Powiatowe Goleniów, 
Nowogardzki Dom Kultury, Sklep z Antykami na Batalionów Chłopskich, Witalij Grebieniuk hurtownia i sklep Jasmin, Fir-
ma „DOMEL” W. Błażewicz , Piekarnia – Ciastkarnia – Waldemar Pędziszczak, PUWiS Nowogard, Hurtownia materiałów 
elektrycznych – TWN, ARKA – A. Kawicki,   Nadleśnictwo Nowogard –  Tadeusz Piotrowski, Wydział RLiF – Urszula Bere-
zowska, Centrum motocyklowe „Tim” - Michał Warkalewicz, ENEA w Nowogardzie, oraz osoby, które wspierały nas indy-
widualnie: Proboszcz Parafii WNMP w Nowogardzie – Grzegorz Legutko, Róża Górczewska z rodziną, rodzina Saniuków, 
Arkadiusz Piórowski, Jan Zugaj, Zakład foto pani Kasi Olender, Pan Zbigniew G. , Marta Balbus, Maryla Grobelna, Monika 
Pękala, Zdzisław Zając, Kazimierz Machocki,  Justyna i Nikola Grenda, Renata i Agnieszka Puszcz, Joanna Martynowicz, 
Paweł Sosnowski, Dawid i Mirek Martynowicz, Oskar Durkowski,  Tomasz Balbus, Teresa Stępień, Paweł Buriak i Sebastian 
(pomoc przy rozstawieniu sceny), Eugeniusz Tworek,  Henryk Łuczak oraz Marek Słomski za super oprawę medialną i po-
moc poligraficzną którą zagwarantował nam Dziennik Nowogardzki. Ponad to Kurier Szczeciński, Gazeta goleniowska, 
Nowy Tygodnik Łobeski.

VIII Wakacyjny „Festyn na Koplu” - za nami

Czas podsumowań
To była już VIII edycja cyklicznej imprezy Wakacyjny „Festyn na Koplu”, który 
zapoczątkowały dwa turnieje piłkarskie upamiętniające Romana Saniuka oraz 
Grzegorza Górczewskiego. Następnie za sprawą klubu kolarskiego „Chrabąsz-
cze”, rozegrano jazdę indywidualną na czas.  Nie zabrakło turnieju badminto-
nowego „Kometka”, gier dla najmłodszych oraz zabawy przy zespołach muzycz-
nych. Jednym słowem imprezę można uznać za udaną, choć jak twierdzi główny 
organizator - „pewien niedosyt zawsze jest”.

Od lewej - T. Łukaszewicz, Hubert Grygowski z Chrabąszczy, najmłodszy uczestnik 
jazdy na czas oraz Rafał Kolasiński z Baszty Golczewo, który osiągną najlepszy czas.
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Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

WARSZTAT SAMOCHODOWY

SZYBY SAMOCHODOWE

PLANDEKINA WYMIAR NA WYMIAR

Profesjonalna naprawa od A do Z

OSOBOWE, CIĘŻAROWE I MASZYNY

Geometria kół, naprawa zawieszenia,komputerowa diagnostyka pojazdu
naprawy blacharskie i lakierniczePrzegląd i naprawa klimatyzacji,

Ul. Nadtorowa 12
tel 91 39 20 131
kom 601860716

Ul. Kilińskiego 26
tel 91 39 25 627
kom 601897368

Sprzedaż, wymiana, naprawa. Wykonujemy usługi na zlecenie ubezpieczalni

Używane i nowe części do wszystkich marek samochodów

Plandeki do samochodów ciężarowych (łódki, firanki),przykrywające
stelaże, przegrody do hal, przyczepy ciągnikowe i samochodowe

UDZIELAMY GWARANCJI
NA WYKONANE USŁUGI

KUPIĘ 
GOSPODARSTWO 
lub GRUNT ROLNy 
TEL. 664 944 635

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie 
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

Szkółka w Karsku
poleca: 

TUJE SZMARAGD 
od 0,5 do 4 m wysokości

P R O M O C J A
JAŁOWIEC SKYROKET

(na żywopłot)
1,5 m wysokości - 9 zł szt.

RÓŻE PIENNE
w promocji 20 zł szt. 

BRZOSKWINIE z owocami

tel. 606 106 142
i inne drzewka owocowe

Wynajmę 
mieszkanie
2 pokoje z kuchnią

ul. Bankowa 2a
tel. 601 328 360

ZAGINĘŁA
suczka czarna z czerwoną 

obrożą - gończy polski
mylony z labradorem

tel. 534 007 398 
889 608 260

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych im. Bronisława Malinowskiego w Osinie 

zatrudni od 1.09.2013 r nauczyciela
- j. angielskiego - przyrody

Wymagane pełne kwalifikacje
Telefon kontaktowy 91 39 103 80

Bank Spółdzielczy w Goleniowie 

sprzeda 
okna demontowane 

z remontowanego budynku
przy ul. Konstytucji 3 Maja 56 

w Goleniowie. 
Okna PCV z szybą jednokomorową. 

Wymiary w większości 130X180  - do obejrzenia 
w obiekcie. Stan okien - bardzo dobry; 

data montażu w obiekcie - IV kwartał 2012 r. 
Osoby zainteresowane zakupem 

prosimy o składanie propozycji ofert 
w sekretariacie Banku lub 

e-mailem: 
sekretariat@bsgoleniow.pl

Telefon do kontaktu: 
91 464 77 91

Autoryzowany Serwis Citroena 
w Goleniowie 

poszukuje pracowników:

• Mechanik pojazdów samochodowych,
• Mechanik do renowacji starych samochodów

Praca na pełen etat i na czas nieokreślony

Więcej informacji pod nr tel. - 91 418 42 27

dowolenie i niedosyt. Pew-
ne niedociągnięcia zawsze są, 

m.in. jednym z takich problemów 
był brak pojemników na odpady, 
pomimo iż o nie wnioskowałem. 
Druga sprawa, jak co roku odwie-
dzają nas „łowcy skarbów”, któ-
rzy w tym roku zwinęli nam od-
ciągi i kotwy metalowe z główne-
go namiotu. Czekamy na gest i 

zwrot tychże drogocennych przed-
miotów. Poza tym, wszystko do-
brze poszło otóż, pogoda nam do-
pisała, cieszę się również z bardzo 
dobrej frekwencji. Z góry przepra-
szam wszystkich mieszkających w 
okolicach za nadmiar decybeli w 
czasie festynu. - mówi główny or-
ganizator T. Łukaszewicz. Twór-
ca cyklicznie odbywającego się 

festynu zapowiada, że o ile zdro-
wie i siły pozwolą, impreza nie 
odejdzie do tzw. „lamusa”. Trzy-
mamy za słowo, bo społeczność 
udowodniła, że lubi poszaleć na 
luzie, tym bardziej, że koniec 
wakacji był świetną porę na tego 
typu wydarzenie.

KR  
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Pielęgnacja ogrodów

Wypożyczalnia 
sprzętu ogrodniczego

(glebogryzarki, weltykulatory...)

tel. 511 091 922
www.ogrody-wiki.pl

Profesjonalne zarządzanie 
nieruchomościami 

wspólnot mieszkaniowych 
i osób prywatnych 
Nr licencji 21569

Kontakt:  Eliza Kałmuk

tel. 602 296 684

OGŁO SZE NIA DROB NE

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. 
Piłsudskiego 2a. 602 350 301

• Sprzedam dom jednorodzin-
ny w Nowogardzie ul. Jesio-
nowa 3. 604 284 597

• Kupię mieszkanie bezczyn-
s z o w e / n i s k o c z y n s z o w e , 
min 3pokojowe, 60-80m 
791443026

• Do wynajęcia lokal handlowy 
– 660143840 

• Sprzedam mieszkanie w No-
wogardzie i Dobrej, tel. 91-
3910010, 607607814

• KUPIĘ ZA GOTÓWKĘ OBCIĄ-
ŻONE NIERUCHOMOŚCI tel. 
508 312 261

• DOMy NA WSI – GRUNTy, GO-
SPODARSTWA

• SPRZEDAJEMy, KUPUJEMy. 
TEL. 660 206 833

• Sprzedam nowy sklep na uli-
cy Racibora. tel. 913925552, 
695 264 594

• Sprzedam nowe, własnościo-
we, 2 pokojowe mieszkanie, 
58 m kw, na os. Gryfitów tel. 
913925552, 695 264 594.

• Sprzedam kawalerkę 36 m 
kw. i mieszkanie 4-pokojowe 
110 m kw. 608 817 214.

• SPRZEDAM - bardzo tanio 
działki pod budowę ul: Asny-
ka. Tel: 513045188. 

• Wynajmę mieszkanie 2 poko-
jowe w Nowogardzie na ulicy 
Racibora I 4. tel. 91 39 25 552, 
kom. 783 570 060

• BUDyNEK - gospodarczy 
400 m2 sprzedam lub wy-
dzierżawię, Strzelewo. Tel. 
502853573

• Sprzedam parter domu 110 
m2. Podpiwniczony, garaż 
i podwórko. 600  809  312; 
604 903 853

• Do wynajęcia Bar Szuflandia 
170 m2. 609 245 816

• SPRZEDAM - mieszkanie 2 po-
koje, pierwsze piętro ul. Ko-
walska.Tel504118857.

• Sprzedam dwupokojowe 
mieszkanie w centrum Nowo-
gardu. 695 388 614

• Sprzedam lub zamienię dom 
nad morzem na mieszkanie II 
p z dopłatą w Nowogardzie. 
515 167 978

• Sprzedam mieszkanie 85 

m2 z dużym ogrodem. 91 39 
21 868 785 921 868 

• Sprzedam kawalerkę. 
533 225 152 po 17.00

• KUPIĘ - Grunty rolne, oko-
lice N-du minimum 10 h. 
Tel.661915420.

• SPRZEDAM , WYNAJMĘ lub ZA-
MIENIĘ 2 pokoje ul; Poniatow-
skiego . Tel.605850786.

• GARAŻ - ul: 700 - Lecia . SPRZE-
DAM. 18 tyś zł. /do negocjacji/.
Tel.514620330.

• SPRZEDAM - działkę budow-
laną w Wojcieszynie. 30 ar. 
Tel.886616229 , 886111533.

• Sprzedam lub wynajmę miesz-
kanie 70 m2 na parterze, cena 
do uzgodnienia. 721 909 348

• Sprzedam lub wynajmę miesz-
kanie 2 pokoje w Centrum No-
wogardu. 608 707 952

• DZIAŁKĘ -SIEDLISKOWĄ wraz z 
budynkiem gospodarczym oko-
lice Nowogardu. SPRZEDAM. 
Tel.48606276773 . 

• SPRZEDAM - działkę budowlaną 
10 ar.Tel.660010540.

• SPRZEDAM - działki budowlane 
.913925888.

• SPRZEDAM - 6, 60 h. rolnego 
,częściowo ogrodzone.Bagna.
Tel.609950640.

• SPRZEDAM – mieszkanie 2 po-
koje 45 m 2 w Nowogardzie.
Tel.601871779.

• KAWALERKA – nieumeblowana 
do wynajęcia . Tel.663265096.

• SZUKAM do wynajęcia miesz-
kania 2 lub 3 pokojowego.
Tel.662315470.

• Sprzedam mieszkanie w No-
wogardzie- 67 m2. Dobra cena. 
730 585 928

• Wynajmę kawalerkę na Osiedlu 
Bema. 503 126 505

• Wynajmę magazyn z biurem. 
607 289 286

• Domek jednorodzinny do wy-
najęcia. 607 289 286

• Sprzedam działkę ogrodową 
z altanką murowaną przy ul. 
Zamkowej Tel. 661 630 044

• SPRZEDAM - garaż ul: Zamkowa 
.Tel.607529491.

• SPRZEDAM – mieszkanie 2 po-
kojowe 55 m 2 ul: Poniatowskie-
go . 129 tys.Tel.501307666.

• SPRZEDAM TANIO – ziemię rolną 
kilka hektarów.Tel.889133882.

• ŁADNĄ,TANIO, SPRZEDAM – 
działkę pod budowę domu 25 
ar k/Nowogardu.Tel.725899426.

• WYNAJMĘ – pomieszczenie biu-
rowe ul;Boh.Warszawy.Tanio.
Tel.601500090.

• SPRZEDAM - mieszkanie 2 po-
koje , centrum.Tel.504118857.

 MOTORyZACJA

• Kupię: Stare motory, moto-
rowery, samochody. Tel. 501-
126-109

• Sprzedam skrzynię biegów 
do Audi 80. Tel;781785751.

• Sprzedam GOLF II, poj. 1,3 rok 
rej. 1993, benzyna 5 drzwio-
wy, przegląd i OC ważne, szy-
berdach, hak, czerwony. Tel; 
512633610.

• Sprzedam 2 opony letnie 185 
65 R15, continental conti 3, 
cena za 2 szt. 80 zł, tel. 605 
522 340

• SPRZEDAM - LEXUSA RX 350 
w wersji Prestige rok 2006 
.Stan licznika 170 tys. km. Za-
kupiony w salonie, pierwszy 
właściciel, garażowany, stan 
b. dobry.Tel.606945398.

• SPRZEDAM - szyba przednia 
HONDA CIVIC / ŻABKA/ - 240zł 
nowa. Amortyzatory : przed-
nie Astra 1 nowe 35 zł/szt., 
fiat Uno 98 r. nowe 40 zł / szt. 
Tel.785042805.

• SPRZEDAM - Volkswagen Golf 
- 3 , 1, 9 Diesel 1993 rok prod.
Tel.503636840.

• SPRZEDAM - Daewoo – TICO 
1990r.Tel.726252946.

ROLNICTWO

• Sprzedam zboże i słomę. 
502 853 573

• Sprzedam słomę w snop-
kach cena 2, 20 zł/ snopek. Tel. 
782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL. 783 678 070

• KOSZENIE MULCZOWANIE ŁĄK, 
BELOWANIE SŁOMY, SIANA, 
ORKA, TALERZOWANIE, SIEW.
TEL. 608013995.

• SPRZEDAM MŁODE NIOSKI i 
ZIELONÓŻKI KUROPATWIA-
NE. 91 39 20 307

• Sprzedam kaczki i gęsi. 
782 429 405 

• Maliny – sprzedaż, własny 
zbiór. 502 853 573

• Sprzedam lub zamienię na 
zboże mały ciągnik C-28. Tel. 
696 807 922

• SPRZEDAM - obornik . 
Tel.607739866.

• SPRZEDAM - prosiaki war-
chlaki . Tel.515406298.

USŁUGI

• Firma Usługowa „Zielona”. Wy-
najem sal na: konferencje, ze-
brania, szkolenia. Tel. 91 39 
26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROB-

NE NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA 
RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 
22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. Zie-
lona 3. 91 39 20 714

• Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695  085 
470; 91 39 72 575

• AGENCJA REKLAMWA VIZART 
- oprawianie prac - w 2 minu-
ty, bindowanie, wydruki A3-A4 
kolor, ksero A3-A4 - kolor, la-
minowanie A3-A4. Tylko u nas 
największy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. 
innych. Wydruki, Ksero, także 
kolor. Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 
700 Lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim). Tel 605 522 340. 

• Usługi koparko- ładowarką No-
wogard. 514172446 

• Fast – Driver, tanie usługi trans-
portowe tel. 721 230 990

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sawic-
ki, ul. Kazimierza Wielkiego 7, 
tel.913920737 

• Remonty mieszkań, szpachlo-
wanie, malowanie. 880 690 659

• Regulacja i naprawa okien i 
drzwi, tel. 695 181 070

• Usługi ziemne koparką i fadro-
mą. 724 080 142

• TRANSPORT , PRZEPROWADZKI, 
SZYBKO , TANIO.Tel.696138406.

• Dachy, docieplenia, stropo-
docieplenia, obróbki blachar-
skie, podbitki. 609 752 854

• PRANIE - DyWANÓW, Wy-
KŁADZIN, TAPICERKI ME-
BLOWEJ, SAMOCHODOWEJ, 

/SKÓRZANEJ, MATERIA-
ŁOWEJ/. PRANIE POŚCIELI 
WEŁNIANEJ /LANOLINĄ/. 
SPRZĄTANIE BIUR, MIESZ-
KAń, CZySZCZENIE FUG. 
TEL. 604373143, 794229083.

• TRANSPORT BUS – MAX. 
TEL.784053493.

• US ŁUGI REMONTOWO - BU-
DOWLANE, DOCIEPLENIA. TEL. 
784053493.

• REMONT NA KAŻDĄ KIESZEń 
TEL. 609 715 839 

• TANIO - MONTAŻ MEBLI.
TEL.887077557.

• UBEZPIECZENIA ALLIANZ. 
607 083 776 

• DACHy, OCIEPLENIA, RE-
MONTy. 692 562 306

• REMONTY - MIESZKAń . 
TEL.794115153.

• GLAZURA, TERAKOTA. FA-
CHOWO I SOLIDNIE. WYKOń-
CZENIA WNĘTRZ POD KLUCZ. 
TEL.607647515.

• WYMIANA CZĘśCI W SAMO-
CHODACH OSOBOWYCH TA-
NIO. 695 807 775

• WOLNE 2 MIEJSCA W SAMO-
CHODZIE OSOBOWYM W 
DRODZE DO LONDYNU. CENA 
ZA OSOBĘ 150 ZŁ. WYJAZD 1 
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MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Nowość

energooszczędny pro�l

6 komorowy

z 3 uszczelkami

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

Poszukujemy  
pracowników 

do pracy na plantacji wierzby 
w Węgorzycach/k.Osiny

 Tel: 601 99 40 30

Opiekunki Niemcy - praca od zaraz 
okolice Hamburg, Bremen, Bielefeld, 

kontakt Szczecin:

tel. 666 096 761, 666 096 774

sprzedam Bmw 
318, automat, 

1993 r., aktualny 
przegląd 

i ubezpieczenie, 
cena 2300 zł. 

tel. 602 772 596.

OGŁO SZE NIA DROB NE

Sprzedam Mercedes 180C 
Rok prod. 2001, poj. 2.0 benzyna, 

przebieg 290 tys. km, czarny metalik. 

Tel. 507 625 011
91 39 22 924

Drugi właściciel 
cena 13 500 zł 

Sprzedam drewno 
kominkowe i opałowe

Transport
tel. 691 466 441

Dom parterowy w stanie 
surowym zamkniętym, 
pełne uzbrojenie  130 m kw. 

+ garaż 36 m kw.
SPRZEDAM
605 548 164

SPRZEDAM - WyKONAM
palety Euro,

przemysłowe i inne
tel. 885 493 471

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECIĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

Kancelaria 
PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077

WRZEśNIA BR. Z NOWOGAR-
DU 91 39 25 127

• REMONTY MIESZKAń . 
TEL.796101370.

• SZPACHLOWANIE, MALOWA-
NIE , PANELE, WYMIANA INSTA-
LACJI .TEL.789146025.

• BUD NAAR DACHy REMON-
Ty DACHÓW OCIEPLENIA 
BUDyNKÓW. 726 169 098

• DOŚWIADCZONA - NIANIA 
ZAOPIEKUJE SIĘ DZIECKIEM. 
DUŻA DySPOZyCyJNOŚć 
CZASOWA TEL.602690897.

PRACA

• Przyjmę samodzielnego pra-
cownika do prac wykończenio-
wych. Tel. 888 603 612

• Zwrot podatku z pracy, ro-
dzinne, urlopowe, emerytal-
ne – Niemcy, Holandia, Anglia, 
Irlandia, Dania, Belgia, Austria, 
Włochy, Norwegia, USA. Tel. 71 
385 20 18 lub 601 759 797

• Młoda mama zaopiekuje się 
Twoim dzieckiem. 661 196 022

• Przyjmę do pracy w sklepie 
spoż ywczo-monopolowym 
601 160 970

• ZATRUDNIĘ - dwóch spawaczy 
lub zlecę do wykonania kon-
strukcję. Tel.503032234.

• ZATRUDNIĘ - na budowę 
.Tel.608817214.

• ZATRUDNIĘ - kierowcę na łódkę 
. Tel.668509770.

• ZATRUDNIĘ pracownika do do-
ciepleń.Tel.784053493.

• Firma zatrudni emerytowane-
go pracownika sfery budżeto-
wej. Wymagania: wykształce-
nie minimum średnie, dobra 
znajomość obsługi komputera 
i mile widziana dobra znajo-
mość przepisów o ruchu dro-
gowym. Kontakt. 609  493  989; 
607 585 561

• HURTOWNIA MOTORYZACYJNA 
zatrudni magazyniera z Nowo-
gardu lub okolic. Wiek 22-35 
lat, najlepiej z doświadcze-
niem motoryzacyjnym. Praca 
w Szczecinie, pełny etat 10h/
dziennie od 8-18. Prosimy prze-
syłać CV na adres: wynalazki@
o2.pl

• Zatrudnię pracowników 
budowlanych, do remon-
tów i wykończeń mieszkań. 
694 241 510

INNE

• Kupię: Antyki, różne starocie. 
Tel. 501-126-109

• Sprzedam drewno bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane - 
603 353 789

• Sprzedam wieżę Diora WS 
442, srebrna, 4 elementy: 
wzmacniacz, tuner przestro-
jony, korektor, deck szufla-
da, stan idealny, używana 
sporadycznie, cena 780 zł 
do uzgodnienia. tel. 605 
522 340.

• PIECE GAZOWE c.o. wiszące z 
Niemiec firmy Vaillant wysoka 
jakość do mieszkania, domu, 
sklepu, restauracji, zakładu 
fryzj. tylko ogrzewanie różne 
powierzchnie cena od 800zł 
montaż 300zł piece dwufunk-
cyjne cena od 1.000zł montaż 
400zł gwarancja serwisowa + 
roczne przeglądy kontrolne, 
naprawy oraz elektryczne 
przepływowe podgrzewacz 
wody użytkowej 18-21kw na 
prąd 380V cena od 200zł tel. 
691 686 772

• SPRZEDAŻ - podbitki 
drewnianej. TANIO. Tel: 
726169098.

• SPRZEDAM DREWNO OPA-
ŁOWE I KOMINKOWE. 
Tel;667788820.

• Sprzedam CB radio Harry III 

z anteną, na gwarancji, cena 
650 zł, tel. 605 522 340

• Chcesz przewieźć drewno? 
Załadunek i rozładunek pod 
wskazany adres. Zadzwoń 
721230990, TANIO!

• Sprzedam cegłę klinkiero-
wą czerwoną Japek 2500 szt, 
styropian 4-12 cm, tel. 502 
385 935

• Sprzedam wózek spacerowy 
– parasolka (Chico CT04): stan 
bdb, duże koła, lekki, orygi-
nalny śpiworek + folia, ko-
lor czerwono-beżowy, tanio. 
600 897 758

• Sprzedam lodówko - zamra-
żarkę Indesit srebrną, cena 
750 zł, tel. 605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubez-
pieczeniowe na życie SKAN-
DIA, tel. 605 522 340

• Sprzedam okno plastikowe 
białe wys.140 m, szer.205 , 
boki otwierane, środek nie.2 
rolety, prowadnice. Cena 250 
zł. Tel.691201974.

• SPRZEDAM – owczarki nie-
mieckie .Tel.913910656.

• SPRZEDAM – ROWER TRZy-
KOŁOWy.TEL.781292715.

• Oddam pieski siedmiotygo-
dniowe w dobre ręce. 91 39 
17 305

• Sprzedam rozdrabniacz do ga-
łęzi 250 zł. 696 807 922

• SPRZEDAM – Tele/Faks U x D 
50 SHARP , Tele/Faks U x 410 
SHARP ,Chłodziarka-Zamrażar-
ka „AMICA” poj. 130 dcm 3 – 
sprawne 100 % .Tel.601567580.

• SPRZEDAM - czarną kurt-
kę skurzaną i kask na motor.
Tel.607793764.
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Dziś 2 malowanki  i  krzyzówka.  
Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

ZECER

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

poleca

BRULION - 96 kartek
polskiego producenta - TYLKO 1,50 zł
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Rozwiązanie krzyżówki  dla dorosłych – „Cud nad Wisłą”
Janina Grudzińska, Andrzej Leszczyński, Małgorzata Toczko, Grażyna Siedlecka, Wiesław Borowik, Bar-

bara Bartosik, Halina Szwal, Zdzisław Doszczenko, Magdalena Grzelak, Pelagia Felksiak, Zofia Górecka, 
Szczepan Falaciński, Michał Furmańczyk, Zofia Kraszewska, Agnieszka Skowrońska, Maria Kloch, Alicja 
Wypych, Jolanta Gruszczyńska

Zwycięzcy: Maria Kloch, Magdalena Grzelak, Małgorzata Toczko 
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: 
Miłosz Wielgus, Roksana Toczko, Natalia Łaszuk, Kinga Lewandowska, Aleksandra Walewska, Klaudia Si-

mińska, Maja Karbowiak, Oliwia Feliksiak, Kacper Skowroński, Lena Skryplonek, Milena Laskowska, Marta 
Laskowska, Igor Grenda 

Zwycięzca: Milena Laskowska
Bon o wartości 30 zł. do zrealizowania w sklepie BIUREX
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KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

Informacja PKS    91 392 18 87   lub   91 469 83 15

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski - redaktor prowadzący (tel. 511 407 627),  

Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport,   Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny   
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65, tel./fax 91 392 50 87;  

e-mail: dziennik@domjudy.pl.  Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej.  
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZKŁAD JAZDy BU SÓW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E;  14:00E;  
15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIńCZyK - Linia Regularna  
 TEL.   607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Morfeusz - 91 577 66 85

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych    - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD
Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIńSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIńSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku 
oprócz świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 
1, 3, 5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwart-
ki, soboty oprócz świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; 
R – kurs do Reska

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

ROZKŁAD JAZDy PKP WAŻNy OD 9.VI – 1.IX.2013R.
Odjazdy pociągów w kierunku Kołobrzegu  - Odjazd z Nowogardu  
7.54   -  10.VI – 14.VIII i od 16-31.VIII nie kursuje w niedzielę
8.47   - 29.VI – 1.IX. 2013 codziennie
10.02 -    9.VI – 30.VI kursuje w soboty i niedziele  i od 1.VII -1.IX.2013 
12.33   - codziennie
14.35   - 10-28.VI.2013 kursuje w dni robocze i 29.VI-14.VIII, 16.VIII-1.IX
16.01   - codziennie
18.37   - kursuje codziennie oprócz sobót
21.09  -  9-20.VI.2013, 1.VII-14-VIII, 19-29.VIII od pon.- czwartku
21.49 -   29.VI- 1.IX.2013 kursuje piątki, soboty i niedziele

Odjazd pociągów w kierunku Szczecina - Odjazd z Nowogardu  
5.37   -  10.VI-14.VIII i od 16-30.VIII.2013 od pon. – do piątku
6.33   - 10.VI – 14.VIII i od 16-31.VIII. 2013 od pon. – do soboty
7.55   -  codziennie
10.32   - 10-28.VI w dni robocze, 29.VI-14.VIII i 16-VIII-1IX.2013
12.35   -  9-30.VI.2013 kursuje w soboty i niedziele i 1.VIII-1.IX.2013
15.10   -  kursuje codziennie oprócz sobót
17.33   -  codziennie
18.35   -  codziennie 
21.48   -  codziennie od 29.VI-1.IX.2013

INFORMATOR LOKALNy - NOWOGARD
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kategorii „B”

zapisy w poniedziałek

Kolektory 
słoneczne

Dotacja45%

Montaż / Serwis • Przygotowanie dokumentacji

www.provsolar.com

e-mail: info@provsolar.com • tel./fax 91 482 40 50
Biuro czynne od 8 - 16

GABINET 
PSYCHOLOGICZNY

Ewa Walorska - tel. 799 461 030
www.psycholog-nowogard.manifo.com 

Marta Żetecka-Krugła - tel. 799 470 500
pl. Wolności 9, pok. 419 (IV piętro)

72-200 Nowogard

91 443 51 87, 94 721 61 83
59 833 43 12,  698 230 205

www.partnerstal.pl

GARAŻE BLASZANE WIATY 
BRAMY GARAŻOWE

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

Do�nansowanie 40%
Projekt - montaż 

Przydomowe 
oczyszczalnie ścieków

Proj-mont
Chwarstnica 

ul. Sportowa 4
74-100 Gry�no

tel: 693 88 90 90
tel./fax 91 4824050

TYGRYSEK

BAWIALNIA
dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

Sprzedam nowe, 
własnościowe, 

2 pokojowe mieszkanie 
o pow. 58 m2 

w Nowogardzie 
na ulicy Racibora I 4

KONTAKT:
PIB „PRO-BUD s.c.
72-200 Nowogard, 
ul. 3 Maja 14tel.: 

91 39 25552; 783 570 056    
www: probud-nowogard.pl

Zapraszamy uczniów 
od 1.09.2013 r. do nauki zawodu 

Piekarz lub Cukiernik
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 66

tel. 91 392 19 86

R E K L A M A
e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

TEL.  913 922 165 •  TEL. 91 577 20 07

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA
tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM DO KLIENTA
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Zawiadamiamy,  
że w Nowogardzie  

rozpoczęła działalność  

Kancelaria 
Radców Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca 
Prawny Radosław Górski oraz 
Radca  Prawny Paweł Iwan. 
Kancelaria mieści się przy  
Pl. Wolności 9, budynek dawnego 
hotelu „Cisy”, pokój nr 8 (parter). 

Telefony do Kancelarii:  
788-802-101, 694-403-733

s. 3 s. 8s. 6

Czytaj s. 4

Dlaczego  
wycięli 

lipę?

Nowogardzianie: 
Czesława 

Buczkowska

Czytaj s. 2

Czytaj s. 6

Czytaj s. 6

Czytaj s. 10

Sarna 
w ruinach

kategorii „B”

kategorii „B”

ZARZĄDZANIE 
NIERUCHOMOŚCIAMI

Numer licencji 
21569 

Tel: 602 296 684 

ElIZA KAŁMUK

Kompleksowe usługi 
w zakresie zarządzania 

nieruchomościami 
wspólnot mieszkaniowych 

Zapraszamy uczniów 
od 1.09.2013 r. do nauki zawodu 

Piekarz lub Cukiernik
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 66

tel. 91 392 19 86

Wypraw dziecko do szkoły

Ile kosztują podręczniki?

Czytaj s. 3

Powiesili 
psa

Nasza   
sonda  
z Osiny

Z grudką 
wołyńskiej 
ziemi...

Odprawa  
przed 
dożynkami

Ferma 
norek 
w Glicku 
- rośnie 
sprzeciw
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Byłeś świadkiem  ciekawego zdarzenia, 
wykonałeś oryginalne zdjęcia, 

jesteś w posiadaniu interesujących wiadomości?  
Zadzwoń lub napisz do nas o każdej porze.

Tel. 513 088 309
e-mail: poligraf@post.pl 

Kronika  
policyjna

Nasza  sonda
Jakie znaczenie miały dla Państwa, strajki w roku 80., powstanie „Solidarności“ 
i podpisanie postulatów?

W związku ze zbliżającą się rocznicą Sierpnia 80. zadaliśmy w tym tygodniu na-
stępujące pytanie naszym czytelnikom. Powstanie Solidarności miało na celu 
obronę praw pracowniczych, czego rezulatatem było podpisanie 21 postulatów 
Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Jak po latach patrzą na to ludzie?                                        
Temat ten bez wątpienia zmusza do refleksji oraz przemyśleń. Nasi czytelnicy 
podzielili się z nami swoimi odczuciami odnośnie tych wydarzeń.

Pani Bożena – Niewątpliwie miało to duże znaczenie. W Polsce 
i w Europie „Solidarność“ zapoczątkowała procesy demokratyczne. 
Tak naprawdę to właśnie od Polski zaczęła się ta ogólnoeuropejska 
rewolucja. Następne były m. in. : Czechosłowacja, NRD, Węgry, Ru-
munia, Bułgaria. My pokazaliśmy wszystkim tym krajom, jak moż-
na w bezkrwawy sposób zapoczątkować pewne procesy demokra-
tyczne. Za to Europa po dziś dzień jest nam wdzięczna.

Pani Maria – To dość trudne pytanie. Musiałabym się nad tym 
trochę dłużej zastanowić. Jednak moim zdaniem te strajki były w 
ogóle niepotrzebne. To była tragedia, bo zginęło w nich wielu ludzi. 
Pamiętam, jak syrena zawyła, to musiałam bez względu na wszyst-
ko zamykać sklep. To były straszne czasy i lepiej żeby już nigdy nie 
powróciły.

Pan Stanisław – W związku ze strajkami, z „Solidarnością“ oraz 
postulatami trochę się zmieniło. Czy na lepsze, czy na gorsze? Trud-
no mi to teraz stwierdzić. Myślę, że nie tylko mnie. Z pewnością jed-
nak każdy ma wyrobioną swoją opinię na ten temat.

Pani Marianna – To wszystko w moim odczuciu było bardzo ko-
rzystne, wielkie i dobre. Szkoda, że to wszystko zniszczyła, tzn. le-
wica. Żałuję, że to upadło, popieram „Solidarność“ i jej przewod-
niczącego Piotra Dudę. Jestem patriotką.

Weronika Kwiatkowska
Natalia Domnick

19.08.2013 r. 
Godz. 9.20 Powiadomienie o 

włamaniu do sklepu Terminex 
przy ul. 15 lutego, skąd dokonano 
kradzieży pieniędzy. 

20.08.2013 r. 
Godz. 09.15 Ugryzienie przez 

psa na ul. Mikołaja Reja. 
Godz. 10.30 Kolizja drogowa 

w miejscowości Błotno, pomię-
dzy pojazdem DAF, a zwierzyną 
leśną. 

Godz. 16.20 Kolizja drogowa 
na ul. 3 Maja, gdzie kierująca au-
tobusem PKS uszkodziła samo-
chód marki Ford. 

Godz. 20.20 Powiadomienie o 
kradzieży roweru typu górskiego 
z klatki schodowej przy ul. Gen. 
Bema. 

21.08.2013 r. 
Godz. 01.50 Powiadomienie o 

pożarze stodoły w miejscowości 
Otręby. 

Godz. 06.50 Powiadomienie 
o uszkodzeniu drzwi w sklepie 
Groszek na ul. 5 Marca. 

Godz. 15.00 Uszkodzenie przez 
inny pojazd samochodu marki 
Suzuki na ul. Rzeszowskiego.   

22.08.2013 r. 
Godz. 09.00 Powiadomienie o 

kradzieży roweru typu damka z 
pomieszczenia gospodarczego w 
miejscowości Ostrzyca. 

Godz. 17.30 Zatrzymanie Mar-
cina Ś. za dokonanie dwóch kra-
dzieży z włamaniem do pomiesz-
czeń gospodarczych w miejsco-
wości Ostrzyca. 

Godz. 16.00 Włamanie do sa-
mochodu marki Audi na ul. 3 
Maja, skąd dokonano kradzieży 
radioodtwarzacza wraz z nawiga-
cją samochodową. 

23.08.2013 r. 
Godz. 03.15 Włamanie do biu-

ra firmy na ul. Nadtorowej, skąd 
dokonano kradzieży pieniędzy 
oraz dokumentów. 

Godz. 08.15 Kolizja drogowa 
na ul. Wyszyńskiego, w której 
uczestniczyły dwa pojazdy mar-
ki Ford. 

Godz. 12.10 Powiadomienie o 
oszustwie na portalu interneto-
wym Allegro. 

24.08.2013 r. 
Godz. 00.30 Policjanci OPI 

podczas kontroli drogowej sa-
mochodu marki VW Golf na ul. 
Bankowej, ujawnili, że kierujący 
Paweł P. znajduje się w stanie nie-
trzeźwości z wynikiem 1,44 pro-
mila alkoholu w wydychanym 
powietrzu. 

Godz. 09.15 Nietrzeźwy rowe-
rzysta na ul. Cmentarnej, Stani-
sław L. miał 2,52 promila alkoho-
lu w wydychanym powietrzu. 

Godz. 13.30 Powiadomienie o 
kradzieży roweru marki Kelly’s 
Salamander Grey z lasu pomię-
dzy miejscowościami Czermnica 
- Ogorzele.  

Godz. 14.45 Uśmiercenie psa 
przez powieszenie przez Roberta 
K. w miejscowości Sikorki. 

Godz. 22.50 Znalezienie rowe-
ru górskiego przy sklepie Lidl. 

25.08.2013 r. 
Godz. 17.30 Ochrona sklepu 

Inter Marche powiadomiła o za-
trzymaniu sprawcy kradzieży 
sklepowej, którym okazał się Da-
niel B. Ukarany został mandatem 
karnym. 

st. insp. Ref. Prewencji  
Klaudia Gieryń 

Powiesili psa
Nowogardzcy policjanci za-

trzymali dwóch mężczyzn, 
którzy powiesili na drzewie 
psa, należącego do jednego z 
nich. Obaj usłyszeli zarzuty. 
Za swój czyn mogą trafić na 2 
lata do więzienia. Funkcjona-
riusze otrzymali sygnał o tym, 
że w jednej z miejscowości pod 
Nowogardem powieszono psa. 
Gdy pojechali we wskazane 
miejsce zwierzę już nie żyło.

Okazało się, że tego  be-
stialskiego czynu dopuścił się 
63-letni  właściciel psa wraz z 
49-letnim kompanem. Jeden 

z nich trzymał zwierzę,  dru-
gi wieszał na drzewie. Obaj 
byli nietrzeźwi. Badanie urzą-
dzeniem wykazało, że starszy 
mężczyzna  miał w organizmie 
ponad 3 promile alkoholu, 
młodszy – prawie 2 promile.

W związku z popełnionym 
przestępstwem oprawcy zo-
stali zatrzymani. Po wytrzeź-
wieniu usłyszeli zarzut zabicia 
psa, do którego się przyznali. 
Za ten czyn ustawa o ochronie 
zwierząt przewiduje do 2 lat  
pozbawienia wolności.

asp. Julita Filipczuk
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Ogrodzenia,
brukarstwo, 

ogrody, trawniki
www.trawnikizrolki.com.pl

tel. 669 342 893

PROMOCJA  LETNIA

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel./fax 91 39 22 329

Kom. 601 150 620

Zakład Stolarski
„Kornik”

Nowogard, ul. Górna 4

przyjmię 
uczniów

na praktyczną
nauk zawodu

tel. 606 830 893

Wypraw dziecko do szkoły

Ile kosztują podręczniki?
W poprzednim numerze DN nr 65 (2199) z dn. 23 sierpnia 2013 r. pisaliśmy o cenach, wybranych artykułów biurowych, niezbędnych 
każdemu dziecku do prawidłowej edukacji. Teraz przyszedł czas na analizę kosztów zakupu podręczników szkolnych, które niewątpli-
wie są dla rodziców większym zmartwieniem niż cena brulionu czy piórnika. 

Z uwagi na fakt, że rok szkol-
ny nieuchronnie zbliża się wielki-
mi krokami, wspomniany temat 
jest jak najbardziej aktualny. Wy-
datki związane z książkami prze-
znaczonymi do kształcenia mło-
dych ludzi, niejednemu rodzico-
wi spędzają sen z powiek. Zwłasz-
cza rodziny wielodzietne mają 
duży problem z zaopatrzeniem 
swoich pociech we wciąż zmie-
niające swoją podstawę progra-
mową podręczniki. Ceny ksią-
żek nieustannie wzrastają, pen-
sje niestety stoją w miejscu. Nie 
od dziś wiadomo, że prawidłowa 
edukacja wymaga dużych nakła-
dów pieniężnych. Powszechnie 
znane stwierdzenie mówiące, że 
nauka jest darmowa, nie znajdu-
je pokrycie w dzisiejszej rzeczy-
wistości. Okazuje się bowiem, że 
kosztuje, i to słono. Dofinanso-
wanie do zakupu podręczników 
szkolnych należy się jedynie nie-
którym spośród wielu zaintereso-
wanych tą kwestią (kryteria do-
tyczące udzielenia takiej właśnie 
pomocy materialnej opisaliśmy w 
wydaniu DN nr 57 (2191) z dn. 

2 sierpnia 2013 r.). W związku 
z tym, koszty wynikające z obo-
wiązku nabycia odpowiednich 
książek są nie lada wyzwaniem 
dla portfeli rodziców i sporym 
obciążeniem każdego budżetu 
domowego. Pani Alicja Lisowska, 
matka trójki dzieci (dwoje w wie-
ku szkolnym – szkoła podstawo-
wa i gimnazjum) już nie pierw-
szy rok zmaga się z horrendalny-
mi cenami podręczników: Jedna 
z moich córek w tym roku pójdzie 
do II klasy szkoły podstawowej, 
druga – do II klasy szkoły gimna-
zjalnej. Z roku na rok jestem co-
raz bardziej zszokowana cenami 
nowych książek. Z moich obliczeń 
wynika, że 300 zł to minimum 
kosztów, jakie wraz z mężem po-
niesiemy, by zapewnić dzieciom 
warunki do prawidłowej edukacji. 
Zaznaczam przy tym, że niektóre 
podręczniki zakupiliśmy z drugiej 
ręki – dzięki temu mogliśmy choć 
trochę zredukować horrendalne 
wydatki związane z wyprawką 
szkolną dla córek. W przeciwnym 
razie, zakup podręczników wy-
niósłby nas o wiele więcej.

W celu przybliżenia Państwu 
poruszonej wyżej kwestii, posta-
nowiliśmy udać się do lokalnych 
księgarni i na podstawie uzyska-
nych informacji sporządziliśmy 
analizę ogólnych kosztów, jakie 
należy ponieść, aby wyprawić 
dziecko do szkoły w odpowied-
ni sposób. Zacznijmy od szkoły 
podstawowej. Koszty podręczni-
ków przeznaczonych dla uczniów 
uczęszczających do klas od I do 
III wahają się w granicach ceno-

wych: klasa I – od 320 do 360 zł, 
klasa II i III – od 350 do 380 zł. 
Rodzice uczniów idących do po-
zostałych trzech klas muszą li-
czyć się z następującymi wydat-
kami: klasa IV – od 380 do 420 zł, 
klasa V – od 320 do 350 zł, klasa 
VI – od 280 do 310 zł. 

Koszt podręczników przezna-
czonych do klas szkoły gimna-
zjalnej wynosi: klasa I – ok. 390 
zł, klasa II i III – ok. 350 zł. 

Jeśli chodzi o kwestię ksią-

żek przeznaczonych do nauki 
w szkole średniej, w jednej z 
nowogardzkich księgarni słusz-
nie zwrócono uwagę na zależ-
ność kosztów kompletu pod-
ręczników od profilu danej klasy. 
Zatem cena kompletu do klasy I 
szkoły ponadgimnazjalnej wy-
nosi od 300 do 400 zł, do klasy 
III – ok. 300 zł. Ceny podręczni-
ków o nowej podstawie progra-
mowej dla uczniów klasy II nie 
są jeszcze znane. Poinformowa-
no nas, że wykaz książek ma się 
pojawić niebawem.

Powyższa analiza wyraźnie po-
kazuje, że wydatki związane z za-
kupem podręczników szkolnych 
są niewyobrażalnie duże, żeby 
nie powiedzieć – abstrakcyjne. 
Niepokój i zdenerwowanie ro-
dziców są zatem w pełni uzasad-
nione. Zaprezentowane powy-
żej ceny są jedynie ogólnym za-
rysem wydatków, jakie poniosą 
ci, którzy zdecydują się na za-
kup nowych podręczników. W 
niektórych przypadkach pomi-
nięto kwestię ćwiczeń, gdyż jest 
ona zależna od gestii nauczy-
ciela. Gdyby do cen książek do-
dać jeszcze ceny ćwiczeń – suma 
końcowa mogłaby być większa 
nawet o 100 zł. 

Wrzesień już za pasem. O ile, 
jak mawiał Lew Tołstoj, nauka to 
pokarm dla rozumu, o tyle port-
fele rodziców dzieci w wieku 
szkolnym będą głodować jeszcze 
przez dłuższy czas. 

Karolina Klonowska

Lipa przy ul. Promenady

Dlaczego została wycięta?
W piątek otrzymaliśmy zgłoszenie od jednego z mieszkańców, informujące nas o ścięciu dużej wielkości 
lipy, która rosła przy alejce ciągnącej się wzdłuż nowogardzkiego jeziora od ul. Promenady. 

- Lipa ta była bardzo ładna 
i stanowiła ozdobę powszech-
nie uczęszczanego miejsca, ja-
kim jest alejka wzdłuż jeziora. 
Powiadamiam więc o tym fak-
cie redakcję DN, z nadzieją, że 
zwróci się z zapytaniem o uza-
sadnienie decyzji o ścięciu lipy 

do instytucji odpowiedzial-
nych za tego typu zabiegi.

Zgodnie z życzeniem czytel-
nika DN, zapytaliśmy w Wy-
dziale Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa staro-
stwa goleniowskiego, które 
wydaje pozwolenia na usuwa-

nie drzew i krzewów z terenu 
nieruchomości będących wła-
snością gminy. Mówi dyrektor 
Wydziału pan Andrzej Mucek 
– Starostwo wydało zezwolenie 
na wycięcie lipy na wniosek UM 
w Nowogardzie. UM w uzasad-
nieniu wniosku napisał, że w 

drzewie, mimo zabiegów lecz-
niczych, wystąpiły spore ubyt-
ki, grożące zawaleniem się lipy. 
W związku z tym Wydział wy-
dał decyzję o wycięciu drzewa 
oraz uzupełnieniu w tym miej-
scu drzewostanu poprzez nasa-
dzenie nowych drzewek.

(ps)
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Nasza  sonda z Osiny
Osina w oczach mieszkańców. Jak już pisaliśmy we wtorkowym wydaniu DN, od-
wiedziliśmy kilka dni temu gminę Osina, gdzie DN jest również kolportowany i czyta-
ny. Efektem tych odwiedzin jest spory materiał dziennikarski, który udało się nam ze-
brać, i który systematycznie będziemy publikować. Dzisiaj druga, po wtorkowej, son-
da z Osiny. Wielu osobom zmęczonym miejskim pędem wydaje się, że życie w małej 
gminie, jaką jest Osina, przypomina trochę życie na wzór słynnych Wilkowyj z filmu 
„Ranczo”, w której  każdy z każdym się zna, i może liczyć na pomoc w trudnej sytuacji. 
To, czy jest to tak beztroskie i spokojne życie, zapytaliśmy respondentów z Gminy Osi-
na i przyległych do niej miejscowości. Zapytaliśmy też, co ich zdaniem można byłoby 
tutaj zmienić lub poprawić.

Władysława Szyrej - Jestem mieszkanką gminy Osina, a konkretnie 
Przypólska, mieszkam w tej miejscowości i prowadzę sklep. Co do potrzeb, 
jakie tutaj widzę, to we wiosce bardzo przydałaby się świetlica z prawdziwe-
go zdarzenia, a nie tylko taki mały klub. Drugą sprawą, jest brak w naszej 
wsi kościoła, ale zdaję sobie sprawę, że jest to już spora inwestycja. Jeśli cho-
dzi o życie mieszkańców, to jest ono dość ciężkie, a widzę to po kupowanym 
towarze w moim sklepie. Tutaj ludzie zwyczajnie nie mają ani pracy, ani 
pieniędzy, które pozwoliłyby im godnie żyć. Dlatego życie tutaj jest bardzo 
ciężkie. Kolejną sprawą jest brak placu zabaw dla dzieci, które w okresie wa-

kacji zwyczajnie się tutaj nudzą. Mam wrażenie, że ta miejscowość została nieco zapomniana przez włodarzy. 
Uważam, że rządzący powinni tu częściej zaglądać, a mieszkańcy bardziej się jednoczyć ze sobą i mobilizować, 
co tworzyłoby jakąś  społeczną jedność, której tu nam trochę brakuje. We wiosce odczuwalne są pewne podzia-
ły, które bardzo są odczuwalne i które utrudniają życie. Wójt, mam wrażenie, że wie o tym. Jednak on nie jest 
w stanie zrobić wszystkiego. Główna inicjatywa powinna wychodzić od mieszkańców. 

Pan Jakub - W mojej  gminie żyje mi się dobrze i nic mi tu nie brakuje do 
życia. Co do inwestycji, to jest  jedno boisko na którym dobrze mi się gra, a 
ja sam nie widzę potrzeby robienia tu jakichś wielkich zmian. 

Pan Andrzej - Nie podoba mi się to, że są zaniedbane pewne sprawy, 
np. brak chodnika do kościoła czy cmentarza, brak pojemników do selek-
cji śmieci. Dlaczego zostały wywiezione pojemniki, skoro są tu potrzebne. 
Dodam, że na osiedlu pojemniki są, a już tu gdzie ja mieszkam, zwyczajnie 
ich nie ma. Co do chodnika to powiem panu, że brakuje go np. do kościo-
ła, z tego też względu ten odcinek jest bardzo niebezpieczny, bo trzeba cho-
dzić po drodze, a przecież wiadomo, że samochody wciąż jeżdżą. Tak więc 
przejście do kościoła czy na cmentarz jest dla pieszego katastrofą w tych 
miejscach. Myślę, że ktoś w końcu mógłby tymi sprawami się zająć i je osta-
tecznie załatwić. 

Danuta Buczkowska - Moja opinia będzie bardzo surowa. Ponieważ  ja 
pracuję w funduszach unijnych, i uważam, że gmina Osina na tle innych 
gmin wypada, krótko mówiąc  „blado” i słabo. Odnoszę wrażenie, że gmina 
Osina jest poza Unią Europejską, i jest, co tu dużo mówić, zaściankiem. Wi-
dzę na co dzień, jak inne gminy doskonale wykorzystują wszystkie tego typu 
możliwości, jakie daje Unia Europejska. Natomiast w Osinie są one bardzo 
mało widoczne. To, że na budynku gminy widnieje napis „korzystamy z ka-
pitału ludzkiego”, to dla niektórych oznacza, że jest to być może dużo... Ale 
to jest tylko napis. Ponieważ pracując przy programach unijnych znam ich 
bardzo wiele i śmiem twierdzić, że pan Wójt i włodarze Gminy, nie do koń-
ca potrafią je wykorzystywać i stosować dla dobra gminy. To jest moja indywidualna ocena, być może bardzo 
surowa dla gminy, ale proszę mi wierzyć, że jest w pełni uzasadniona. Ta gmina mogłaby wiele zyskać pisząc 
wnioski unijne, i korzystając z odpowiednich programów.  Ale mam wrażenie, że gmina nie potrafi, a być może 
nie chce z nich korzystać. Przykładem tego jest choćby program operacyjny „ Po ryby”, z którego miała szansę 
skorzystać, a jednak nie skorzystała. Ale cóż? Jeżeli nie ma zaangażowania ze strony gminy, to efekt jest taki a 
nie inny. Przykładem takiego biernego postępowania Gminy jest moja  miejscowość, w której mieszkam, a która 
jest jedną z kilku miejscowości leżących w Gminie Osina. 

Pan Marcin - Nie ma tutaj żadnego placu zabaw dla dzieci, nie prowadzi 
się też żadnego kółka zainteresowań dla młodzieży. Co z tego, że jest stołówka, 
to w moim odczuciu jest zwyczajnie za mało. W Osinie jest dużo dzieci, które 
muszą dojeżdżać na zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań czy do przed-
szkola do innych gmin tj. Goleniów czy Nowogard. Czy nie mogło tu w Osinie 
powstać też przedszkole? Praca tutaj jakaś jest, czego przykładem jest Drew-
pol. Chodniki, bardzo ważna rzecz, ale najważniejsze są przecież nasze dzieci. 

wysłuchał: Jarek Bzowy 

Groźna studzienka na ul. Gen. Bema

Miasto nie odpowiada
Mieszkańcy ul. Gen. Bema alarmują, że od 2 miesięcy w 
okolicy piaskownicy znajduje się niebezpiecznie zapad-
nięta studzienka. Nasi czytelnicy skarżą się, że PUWiS 
jedno co zrobił to ustawił barierkę, która bez problemów 
jest forsowana. Zapytaliśmy więc w przedsiębiorstwie, 
dlaczego nic z tym dalej nie robią? Jak się okazuje, PU-
WiS interweniował od razu, teraz tylko oczekuje na od-
powiedź z Urzędu Miejskiego.

Jeden z mieszkańców ul. 
Gen. Bema, nadesłał do DN, 
pocztą elektroniczną zdję-
cia obrazujące skalę proble-
mu, oraz krótki komentarz do 
całej tej sytuacji. Chciałbym 
poruszyć problem zapadnię-
tej studzienki kanalizacyjnej, 
która znajduje się przy ul Gen 
Bema. Ziemia wokół obsunęła 
się już około 2 miesiące temu, a 
Nowogardzki PUWiS, poza po-
stawieniem „ogrodzenia nie do 
sforsowania”, nie robi z tym nic 
więcej. W odległości około 1,5 
metra od niej znajduje się pia-
skownica, w której bawią się 
małe dzieci, z tego co mi wia-
domo, dwoje już tam wpadło i 
mój znajomy musiał je wycią-
gać, a dziura jest niemała, bo 
ma ok. metr, mi sięga mniej 
więcej do pasa, a do najniższych 
osób nie należę. - komentu-
je nasz czytelnik pan Norbert.                                                           
W celu uzyskania wyjaśnień 
skontaktowaliśmy się z Jaku-
bem Sobieralskim z PUWiS-
-u, jak się okazuje, przedsię-
biorstwo zrobiło co mogło. 
Na zlecenie gminy ogrodzili-
śmy zapadniętą studzienkę za-
raz po otrzymaniu zgłoszenia. 
- komentuje J. Sobieralski. Stu-
dzienka o której mowa odpro-
wadza tzw. „deszczówkę”, a to 
już nie należy do zadań firmy. 
Urząd Miejski poprosił nas o 
wykonanie kosztorysu, w celu 

zobrazowania wydatków na re-
mont studzienki. My taki kosz-
torys wykonaliśmy następne-
go dnia od ustawienia barie-
rek, po dziś dzień czekamy na 
odpowiedź z gminy, która musi 
podjąć decyzję, co dalej z tym 
problemem zrobić. - podsu-
mowuje dyrektor organizacyj-
ny Jakub Sobieralski. Póki co, 
te barierki stały się powodem 
nie tylko do obaw mieszkań-
ców, ale również kpin. Jedni 
mówią, że „to nowe oznacze-
nia studzienek”, inni natomiast 
twierdzą, że „barierki stoją po 
to, aby nikt się nie potkną o 
studzienkę”. Trudno stwier-
dzić, jak długo jeszcze miesz-
kańcy ul. Generała Bema będą 
drżeć o swoje pociechy, miej-
my nadzieję, że UM podejmie 
odpowiednią decyzję jak naj-
szybciej, nim naprawdę komuś 
przydarzy się nieszczęśliwy i 
poważny w skutkach wypadek. 

KR
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Odpowiedź z UM

Sprawa parkingów 
We wtorkowym numerze DN z dn. 20 sierpnia, zamieściliśmy pierwszy tekst nt. sta-
nu realizacji programu budowy parkingów ogólnodostępnych w Nowogardzie. Druga 
część tego obszernego opracowania ukazała się w ostatnim numerze piątkowym DN. 
W czwartek już po składzie numeru piątkowego otrzymaliśmy pismo z UM, będące od-
powiedzią na pierwszy wtorkowy tekst. W odpowiedzi tej znajdują się częściowo infor-
macje np. dotyczące zrealizowanych już parkingów, które zostały przez nas  podane w 
drugiej, piątkowej części artykułu. Poniżej publikujemy fragmenty odpowiedzi urzę-
du, pominęliśmy te, które są wyrazem osobistych ocen urzędnika, nie odnoszących się 
do faktów istotnych w sprawie.

„Gdzie te parkingi …?”
W nawiązaniu do artyku-

łu „A miało być tak pięknie 
…”, który ukazał się we wtor-
kowym numerze Dziennika 
Nowogardzkiego z 20 sierpnia 
2013 r. pragnę poinformować 
czytelników na temat realizacji 
programu zwiększenia miejsc 
parkingowych w naszym mie-
ście... Program zwiększenia 
miejsc parkingowych to nowy 
program powstały w roku 
2011, a jego realizacja rozłożo-
na jest na lata.

Poniżej wykaz wybudowa-
nych parkingów od roku 2011.

- ul. Zamkowa (osiedle)  - 32 
stanowiska,

- ul. Bankowa - 14 stanowisk,
- ul. Kowalska  - 20 stano-

wisk,
- 5 Marca (netto) - 17 stano-

wisk.
- ul. Luboszan (Spółdzielnia 

Mieszkaniowa „Gardno”) – 20 
stanowisk,

- z tyłu Ratusza – 6 stano-
wisk,

- ul. Żeromskiego – 9 stano-
wisk,

Daje to razem sumę 118 
miejsc postojowych powsta-
łych w ostatnich 2 latach. …..

... Wiele miast w Polsce ma-
jąc ten sam problem stosu-
je ograniczenia ilości pojaz-
dów w centrach miast np. po-
przez: wprowadzenie płatnego 
postoju. W naszym mieście na 
szczęście do tak uciążliwych 
dla kierowców środków nie 
musimy się uciekać. Ale wra-
cając na nasze podwórko, jesz-
cze w tym roku wybudowane 

zostaną kolejne parkingi przy 
ul. 5 Marca z 15 stanowiskami. 
Na ukończeniu są prace pro-
jektowe na przebudowę ulic: 
Zielona i łącznik ul. Dworco-
wej z ul. 700 Lecia przy któ-
rych powstaną nowe parkingi 
oraz dodatkowo na terenach 
przyległych do planowanego 
„łącznika” powstanie plac do 
parkowania dla co najmniej 
25 pojazdów. Oprócz budowy 
nowych, Burmistrz Nowogar-
du zlecał remonty istniejących 
parkingów przy ulicach i pla-
cach i tak: 15 Lutego, 5 Mar-
ca (sklep Puchatek), droga do 
REM – TOYOTA. 

Łącznie wyremontowano 72 
miejsca parkingowe. Na de-
skach kreślarskich są projekty 
budowy kolejnych parkingów 
przy ul. 15 Lutego - na wyso-
kości apteki „niebieskiej” oraz  
na osiedlach przy ul. 700 Lecia. 
Ich budowa będzie realizowa-
na w roku 2014. 

Kolejne rozwiązanie proble-
mu zwiększenia parkingów 
przygotowywane jest dla ul. 
Warszawskiej - wzdłuż pawilo-

nów handlowo – usługowych 
znajdujących się w parterze 
budynków Spółdzielni Miesz-
kaniowej „GARDNO”. W tym 
przypadku wybór koncepcji 
sporządzonej w 3 wariantach 
musi odbyć się wspólnie przez 
gminę i ZZDW Koszalin – za-
rządcę ulicy Warszawskiej. 

Jak z tego wyliczenia wyni-
ka nowe parkingi jednak w na-
szym mieście powstają. Oczy-
wiście jest szereg uwarunko-
wań związanych z przestrze-
nią i gruntami na których 
mogłyby powstawać parkin-
gi. A choćby to czy likwido-
wać trawniki i rabaty kwiato-
we, wycinać drzewa zmniej-
szając powierzchnie zieleni w 
mieście?. Nie wszyscy miesz-
kańcy to akceptują. Burmistrz 
szuka rozwiązań poprawienia 
sytuacji nawiązując kontakty 
w tej sprawie z różnymi pod-
miotami w celu wspólnego re-
alizowania programu. Przykła-
dem jest wspomniany nowy 
parking przy NETTO – gmina 
przekazała grunty, a NETTO 
z własnych  środków zreali-

zowało ogólnodostępny par-
king oraz parking wybudowa-
ny przez Spółdzielnię Miesz-
kaniową „Gardno” przy ul. Lu-
boszan. Ograniczeniem w re-
alizacji programu są też środ-
ki finansowe. Budżet gminy 
zawiera wiele zadań - wszyst-
kie są ważne i musza być wy-
konane. Dlatego też budowa 

parkingów będzie etapowana i 
rozłożona na kilka lat, a pew-
nie tego procesu nigdy nie za-
kończymy, na bieżąco budując 
nowe i remontując istniejące.  

Z poważaniem,
Tadeusz Fiejdasz

Kierownik Wydziału Gospodarki 
Komunalnej, Mieszkaniowej i 

Ochrony Środowiska

Nasz komentarz 
Dziękujemy za reakcję na tekst i przekazane informacje. Rozumiemy, że różnimy się co do pre-

zentowanego zadowolenia z realizacji programu parkingowego, ale w jednym jesteśmy zgodni, że 
potrzeby w tym zakresie są nadal istotne. Warto przy tej okazji również zauważyć, że parkingi sta-
nowią ważny element całego systemu komunikacyjnego naszego miasta, a dyskusja na temat jego 
wątpliwej funkcjonalności toczy się wśród mieszkańców niemal codziennie, zwłaszcza gdy w ską-
dinąd niewielkim mieście mają oni poważne problemy z poruszaniem się pojazdami różnego ro-
dzaju. Warto byłoby, aby projektowanie miejsc parkingowych włączyć w jakąś generalną koncep-
cję komunikacyjną miasta. Ale czy taka istnieje? Już tylko gwoli sprawiedliwości przypominamy 
też, że obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych i drożności systemu komunikacyjnego nale-
ży do jednych z podstawowych zadań gminy, a nie jest, jak można byłoby odnieść wrażenie, pozy-
tywną pasją burmistrza, za którą należy mu się codzienne podziękowanie.

Red. 

•	 Sprzedam komplet książek do III gimnazjum SP nr 1. Tel. kontakto-
wy: 784-690-716 

•	 Kupię książki roczne do VI klasy Szkoły Podstawowej nr 3. Tel. kon-
taktowy: 721-550-940 

•	 Kupię książki do I klasy liceum nr 2 (profil humanistyczny); nowa 
podstawa programowa. Tel. kontaktowy: 696-044-863

•	 Sprzedam: 1) Matematyka do klasy I szkoły ponadgimnazjalnej, za-
kres podstawowy, nowa podstawa programowa; autorzy: W. Babiński, 
L. Hańko, D. Ponczek; 2) Język niemiecki, Magnet 3, podręcznik + 
ćwiczenie, nr dopuszczenia: 98/31/2011, autor: G. Motta, wyd. Lektor-
klett; klasa gimnazjalna 3) Język angielski, Exam Connection 3, pod-
ręcznik + ćwiczenie, autor: J. Spencer-Kępczyńska, wyd. Oxford; klasa 
gimnazjalna. Tel. kontaktowy: 603-611-864

•	 Sprzedam nowe podręczniki i ćwiczenia do szkoły podstawowej do ję-
zyka angielskiego: ćwiczenia BUGS WORLD 1 A z elementami pisania 
(30 zł); - ćwiczenia BUGS WORLD 1 B bez elementów pisania ( 30 zł ); 
- podręcznik BUGS WORLD 2 (30 zł): - ćwiczenia BUGS WORLD 2 A 
doskonalący umiejętności pisania ( 30 zł); - ćwiczenia BUGS WORLD 
2 B stopniowo rozwijający umiejętności pisania (30 zł);  - podręcznik 
i ćwiczenie TEMPO 1 KL IV wyd. Macmillan (55 zł): - podręcznik i 
ćwiczenie HOTSPOT 1 KL IV wyd. Macmillan (55 zł): Tel. kontakto-
wy: 663-425-260

•	 Sprzedam książki do klasy I gimnazjum nr 2/Kupię podręczniki do 
klasy II gimnazjum nr 2. Tel. kontaktowe: 668-772-306

•	 Sprzedam książki do kl. IV SP nr 3. Tel. kontaktowy: 726-169-098 lub 
605-905-884

•	 Kupię książki do klasy II gimnazjum nr 2. Tel. kontaktowy: 91-392-50-
46 lub 502-649-104

•	 Kupię podręczniki do klasy I gimnazjum nr 1. Tel. kontaktowy:      607-
545-991

•	 Sprzedam: 1. „Tajemnice przyrody” – klasa VI; 2. „Matematyka Wokół 
Nas” – klasa VI; 3. Język Polski, nowy zeszyt do ćwiczeń – klasa VI; 4. 
„Był sobie człowiek” – podręcznik z płytą CD – klasa VI; 5. Język Pol-
ski, podręcznik (M. Składanek); 6. „Historia Wokół Nas” – klasa VI; 
7. „Prowadzeni przez Boga” – klasa VI. Tel. kontaktowy: 885-740-413

•	 Sprzedam nowe podręczniki do jęz. ang. za połowę ceny katalogo-
wej: 1.Footprints 1, Macmillan (podręcznik+port folio+CD+CD z hi-
storyjkami i piosenkami); 2.Primary Kid’s Box 1, Cambridge (pod-
ręcznik+CD); 3.Starland 2, Express Publishing (podręcznik+ćwicze-
nia z gramatyką); 4.Look! 1, Pearson (podręcznik); 5. Look! 2, Pear-
son (podręcznik); 6. Twister 2, PWN (podręcznik+ćwiczenia+2CD); 
7. Hello 2, PWN (podręcznik+ćwiczenia+2CD); 8. Global Pre-int, 
Macmillan (podręcznik+ćwiczenia); 9. Real life elementary, Pear-
son (podręcznik); 10.English in Mind 1(wyd. egzaminacyjne), Cam-
bridge (podręcznik); 11. Our Discovery Island 1, Pearson (podręcz-
nik+ćwiczenia wariant intensywny/łagodny+CD); 12. New Horizons 
1, Oxford (podręcznik+ćwiczenia+CD); 13. New Matura Success Pre-
-int, Pearson (podręcznik); 14.English Plus 1, Oxford (podręcznik); 
15. Voices 1, Macmillan (podręcznik+ćwiczenia); 16.Traveller B2, mm 
(podręcznik); 17.Full Blast! ,2 mm (podręcznik+ćwiczenia); 18. Yazoo 
1, Pearson (podręcznik+2CD); 19. Smart 5, mm (podręcznik); 20.Di-
scover English 1, Pearson (podręcznik); 21. Next Move 2 (ćwiczenia-
+MP3); Dodatkowych informacji udzielę drogą mailową: angielski_
ksiazki@op.pl

•	 Sprzedam komplet książek do klasy II gimnazjum nr 1/Kupię książ-
ki do klasy III liceum nr 2 (profil matematyczno-informatyczny). Tel. 
Kontaktowy: 725-175-998

•	 Sprzedam książki do III klasy LO nr 2 w Nowogardzie. 1) GEOGRA-
FIA POLSKI - pod red. Edwarda Świtalskiego, Zdzisława Preisnera 
- Turpress, 2) HISTORIA NAJNOWSZA (zakres rozszerzony) - pod 
red. Bogumiła Burda, Bohdana Halczaka - Operon 3) MIĘDZY TEK-
STAMI część 5 - pod red. Stanisław Rosiek, Zbigniew Majchrowski - 
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Tel. 697296218.

•	 Sprzedam: 1) „Wiedza o Społeczeństwie”, wyd. OPERON, podręcz-
nik (zakres podstawowy), autorzy: Z. Smutek, J. Maleska, B. Surmacz; 
2) „Egzamin gimnazjalny. Repetytorium z testami”, wyd. Macmillan, 
autorzy: M. Rosińska, G. Śpiewak; 3) „Angielski na dobry początek”, 
wyd. Glottiverbum;, poradnik dla rodziców + książka dla dzieci (z pły-
tami CD), klasy I-III; 4) „Zbiór zadań plus testy z matematyki”, klasy 
V-VI szkoły podstawowej, autor: D. Zarzycka. Tel. kontaktowy: 784-
793-086. 

Dziennikowa giełda 
podręczników szkolnych
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Świadek historii, pani Ewelina Pietruczyk, na Ukrainie

Z grudką wołyńskiej ziemi...
W ostatnim czasie pani Ewelina Pietruczyk z Długołęki, której historia związana z wywózką na Syberię, została opisana, dwa lata temu 
na łamach DN, udała się do Lublina, aby wziąć udział w spotkaniu upamiętniającym ofiary rzezi wołyńskiej. Spotkanie zostało zorga-
nizowane przez Grzegorza Gilewicza z Lublina, autora książki „Syberyski krzyż 1943”. Zawarł on w niej opis syberyjskich losów pani 
Eweliny z tej racji, że wielu członków jej rodziny zginęło właśnie w trakcie rzezi zgotowanej Polakom przez Ukraińców z UPA.

Mówi pani Ewelina Pietru-
czyk – To był jednodniowy wy-
jazd z Lublina na Ukrainę. Z 
racji okoliczności i miejsc, do 
jakich się udawaliśmy, był on 
pełen emocji, wzruszeń, ale i też 
przykrych wydarzeń. Na grani-
cy były problemy z przejazdem; 
trzeba było stać dwie godziny, 
żeby wjechać, i następne dwie, 
żeby wrócić do Polski. Przez to 
spóźniliśmy się na miejsce. Ko-
niecznie chciano nam dodatko-
wo „umilić” ten i tak już bardzo 
bolesny, ale ważny wyjazd. Ce-
lem było odwiedzenie miejsco-
wości, w których dokonała się 
rzeź wołyńska. Dotarliśmy do 
miejsc, w których kiedyś znaj-
dowały się takie wsie jak Ku-
powalce, Lulówka, Nowe Gnie-
zno, Boroczyce, Szeroka i Czer-
wona. Sama pochodzę z Lulów-
ki, w Boroczycach chodziłam do 
szkoły. W pobliżu był też polski 
cmentarz, który niestety został, 
podobnie jak wymienione miej-
scowości, zrównany z ziemią. 
Na tym zniszczonym cmenta-

rzu spoczywają szczątki mojej 
rodziny – Sawickich, Węgier-
skich, Małeckich, Drenowskich. 
Oczywiście mam na myśli gro-
by tylko tych osób, które zo-
stały pochowane jeszcze przed 
wojną, gdyż miejsce pochów-

ku tych zabitych w trakcie rze-
zi, nie jest znane – mówi Ewe-
lina Pietruczyk. - Trudno zli-
czyć ilu członków mojej rodziny 
zginęło w tej rzezi. Mój kuzyn 
Franek, syn brata mojej mamy 
Jana, który mieszka obecnie w 

Poznaniu, przeżył ludobójstwo 
UPA, ukrywając się wraz z oj-
cem dwa tygodnie w zbożu i w 
okropnych upałach jedząc kło-
sy i pijąc rosę. Miał w tamtym 
czasie pięć lat. Zginęły wtedy 
jego matka, Maria, która była 

w ciąży oraz jego babka Leon-
tyna Lisowska. Odwiedziliśmy 
też miejsce, w którym stał kie-
dyś kościół. Tamtejszego księ-
dza Upowcy brutalnie zabili, 
przeżynając go piłą. A dzisiaj 
nie można nawet powiedzieć, 
że to był mord, żeby czasem nie 
obrazić Ukraińców!  - dodaje z 
naciskiem.

- Oczywiście wspominaliśmy 
również dobrych Ukraińców, 
którzy próbowali pomagać Po-
lakom. Ale były to niestety bar-
dzo nieliczne i pojedyncze przy-
padki - stwierdza pani Ewelina.

Okazją do odwiedzenia 
przez nas pani Eweliny były jej 
urodziny. Wśród odwiedzają-
cych ją tego dnia osób, znala-
zły się również te, które dzieli-
ły jej syberyjski los. Dołącza-
my się do życzeń i raz jeszcze 
serdecznie dziękujemy za da-
wanie wytrwałego świadectwa 
naszej historii.

(ps)

Od lewej: Anna Słomska, Ewelina Pietruczyk (w lewej dłoni trzyma woreczek wołyńskiej ziemi), Franciszka Kobylińska

W Szczytnikach spotkali się sołtysi 

Odprawa przed dożynkami
W miniony piątek, we wsi Szczytniki, odbyło się spotkanie sołtysów z władzami samorządowymi Gminy Nowogard. Pod gołym niebem, 
przy grillu i grochówce, rozmawiano głównie o zbliżających się dożynkach gminnych.  

Gospodarzem tegoroczne-
go święta plonów jest sołectwo 
Wierzbięcin. Impreza odbę-
dzie się już w najbliższą sobotę. 
Na piątkowym spotkaniu nie 
mogło więc zabraknąć sołtyso-
wej tej wsi, pani Moniki Pękali. 
Ta zapraszając wszystkie sołec-
twa do uczestnictwa i wspar-
cia Wierzbięcina w tym dniu, 
przybliżyła program przebiegu 
uroczystości. 

- Rozpoczynamy o godz. 
12:00 mszą św. dziękczynną za 
rolników i tegoroczne plony, w 
naszym Kościółku. Po zakoń-
czeniu nabożeństwa odbędzie 
się przemarsz korowodu do-
żynkowego na boisko.  Zarów-
no w Kościele, jak i w trakcie 
przemarszu, towarzyszyć nam 
będzie Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta z Goleniowa. Nie zabrak-
nie też konkursów, zabaw i mu-

zyki na żywo– wymieniała soł-
tys, zapewniając, że wszystko 
jest już zapięte na ostatni gu-
zik. 

A to nie było wcale łatwe. 
Program dożynek jest dość 

bogaty i trzeba przyznać ory-
ginalny. Organizatorzy po-
myśleli zarówno o dzieciach, 
jak i o dorosłych. Tych pierw-
szych zabawiać ma m.in. wy-
stęp klauna „Tomi Show”. Bę-

dzie też konkurs na temat se-
gregacji odpadów. Dla doro-
słych przygotowano m.in. na-
ukę tańca country i cancana. A 
jak już wszyscy nabiorą wpra-
wy, to nie pozostanie nic in-

nego, jak zabawa przy muzy-
ce.  Oprócz rodzimych gwiazd 
m.in. Wesołej Ferajny, na sce-
nie pojawi się trochę egzotyki. 
O godzinie 18:25 wystąpi pe-
ruwiański zespół Adita- znany 
dobrze z ulicznych występów 
w nadmorskich kurortach. 
Później zrobi się już bardziej 
„swojsko”. Niemal godzinny 
koncert da wschodząca gwiaz-
da z gatunku disco polo - Mag-
dalena Niewińska. Na zakoń-
czenie odbędzie się dancing 
przy znanych utworach wy-
konanych przez nowogardzki 
Zespół Avanti. Wszystko to 
ma być tradycyjnie okraszone 
pysznym, swojskim jadłem. 

Pozostaje tylko w imieniu 
gospodarzy dożynek, zaprosić 
do wspólnej zabawy…i degu-
stacji. 

Marcin Simiński
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Halinie Pietrasiuk
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

Męża
składają

Kierownictwo i Pracownicy
Ośrodka Pomocy Społecznej

w Nowogardzie

Statystyki USC  
Nowogard 
Rodzi się nas w Nowogardzie więcej aniżeli umie-
ra – to optymistyczne. Niestety liczba mieszkańców 
wciąż spada emigracja zarobkowa więc trwa
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Miesiące Narodziny Zgony Małżeństwa
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STATYSTYKA 

Narodziny Zgony Małżeństwa

Podajemy cyklicznie staty-
styki  USC Nowogard. Niżej 
tabela  narodzin , zgonów i za-
wartych małżeństw za pierw-
sze 7 miesięcy tego roku. Ro-
dzi się nas więcej aniżeli umie-
ra choć stosunek tych wartości  
jest podobny do ubiegłorocz-
nego, tendencja jest więc taka 
sama. Niestety jak pisaliśmy 
przy okazji prezentacji danych 
ludnościowych w czerwcu 
mimo to liczba ludności mia-
sta  spada i to w tempie podob-
nym do ubiegłorocznego.  Naj-

częściej nadawane noworod-
kom imiona, jak nas informuje  
z-ca Kierownika Urzędu Sta-
nu Cywilnego w Nowogardzie, 
pani Danuta Wojciechowska 
to: Maja, Lena, Hanna, Szy-
mon, Franciszek, Maciej, Ja-
kub. Wysoko uplasowały się 
także takie imiona jak: Wikto-
ria, Zuzanna, Antonii. Według 
danych Urzędu Stanu Cywil-
nego. W 2013 roku do miesią-
ca lipca zmarło 140 osób. 

opr. Jarek Bzowy 

Sygnały czytelników

Sarna w ruinach
W dniu 21 sierpnia na adres e-mail redakcji Dzien-
nika Nowogardzkiego, czytelnik nadesłał zdjęcia 
sarny, która przebywała na terenie byłej mleczarni. 

Mieszkaniec Nowogardu za 
pośrednictwem DN starał się 
interweniować w tej sprawie. 
Jak twierdził, zwierzę po ru-
inach grasowało od kilku dni. 
Oto treść wiadomości: Od kil-
ku dni na terenie byłej mle-
czarni (ruiny pomiędzy ulicami 
Młynarską i Nadtorową) prze-
bywa sarna. Myślę, że odpo-
wiednie służby powinny pomóc 
jej powrócić do naturalnego śro-
dowiska. W załącznikach zdję-
cia. W celu pomocy w tej spra-
wie skontaktowaliśmy się z In-
spektorem Wydziału GKMiOŚ 
Krzysztofem Zwolińskim. 
Szybko na miejsce (przedsta-
wione na zdjęciach), udał się 
lekarz weterynarii z pobliskiej 
kliniki. Niestety zwierzęcia już 
tam nie było... Trudno stwier-
dzić, gdzie powędrowała gra-

sująca po ruinach sarna, pozo-
staje jedynie wierzyć, że udało 
jej się wrócić do naturalnego 
środowiska. Jednocześnie na-
leży pochwalić reakcję naszego 
czytelnika, który udokumen-
tował całą sytuację i próbował 
pomóc przestraszonemu za-
pewne zwierzęciu.

KR

Czy można robić zdjęcia policjantom na służbie?

Praca z przerwą w Nowogardzie
Przed tygodniem do redakcji Dziennika Nowogardzkiego zawitał pewien czytel-
nik. Zdenerwował go fakt, że na Placu Wolności przy bankomacie ustawiły się 
dwa radiowozy, a funkcjonariusze urządzili tam sobie „przerwę” od służby. Nasz 
rozmówca wykonał zdjęcie, aby uwiecznić tę swoistą przerwę w pracy policjan-
tów, gdy został zauważony musiał jednak czym prędzej uciec z miejsca zdarze-
nia... Czy można robić policjantom zdjęcia na służbie? O tym w artykule poniżej.

Do zdarzenia doszło w 
weekend (9 -11 sierpnia). Na-
szego czytelnika zdenerwował 
fakt, że funkcjonariusze po-
licji, najprawdopodobniej ja-
dący zabezpieczać wydarze-
nie sportowe, postanowili zro-
bić sobie przerwę w Nowogar-
dzie. W taki sposób relacjonu-
je zdarzenie nasz rozmówca. 
Zauważyłem dwa radiowozy, 
z jednego wyszedł policjant do 
bankomatu. Nic nie było w tym 
dziwnego, jednak po chwili po-
zostali funkcjonariusze wysie-
dli z radiowozów i zrobili sobie 
przerwę na papierosa. Oczy-
wiście nie zaprzeczam, że taka 
przerwa mogła im przysługi-
wać, jednak jako państwowi 
pracownicy, którzy są opłacani 
z naszych podatków, powinni 
zachować się nieco stosowniej. 
Ludzie, którzy w tym czasie byli 
na Placu Wolności zdali sobie 
sprawę, że tak się pracuje w po-
licji... Ktoś może potrzebować 
pomocy, a dwa radiowozy sto-
ją sobie na parkingu, natomiast 
funkcjonariusze gaworzą przy 
papierosach z szerokimi uśmie-
chami. - relacjonuje mieszka-
niec Nowogardu chcący zacho-
wać anonimowość. Nasz czy-
telnik postanowił uwiecznić 
policjantów podczas ich służ-
by, zdążył wykonać tylko trzy 
zdjęcia, po czym zrobiło się już 
nie wesoło.  Strasznie mnie to 
zdenerwowało i od razu pomy-
ślałem o zdjęciach, które wyślę 
do prasy. Wykonałem fotkę (z 
daleka) funkcjonariuszy przy 
bankomacie, potem radiowo-
zów oraz policjantów stojących 
przy nich. W końcu jeden z nich 
mnie zauważył i wołał do sie-
bie, wiedziałem czym to się 
dla mnie skończy więc powo-
li zacząłem się oddalać. Funk-
cjonariusz przyspieszył, ale na 
szczęście udzielił mu się sie-
lankowy nastrój i odpuścił po-
ścig. Teraz zastanawiam się czy 
w ogóle powinienem uciekać, 
bo niby czemu nie mogę sfoto-
grafować funkcjonariuszy, któ-
rzy w moim przeświadczeniu 
nie wykonują należycie swoich 
obowiązków? - podsumowuje 
nasz rozmówca. Mieszkaniec 

miał rację co do jednego – nie 
powinien uciekać. Obywatele 
mają swoje prawa, jeśli chodzi 
o samo fotografowanie, filmo-
wanie i nagrywanie na dyk-
tafon. Podobna sprawa mia-
ła miejsce w Koninie w 2012 
r., jednak wówczas nie zyskała 
dużego rozgłosu. Podczas re-
portażu telewizyjnego rzecz-
nik Komendy Głównej Poli-
cji – Mariusz Sokołowski roz-
wiał wszelkie wątpliwości co 
do tego zagadnienia, to cytat 
z tamtego reportażu: „Umun-
durowanego policjanta moż-
na nagrywać, fotografować, fil-
mować i nikt nie potrzebuje na 
to jakiejkolwiek zgody. Może-
my więc bez narażania się na 
kłopoty z prawem fotografo-
wać policjanta. Problem poja-
wia się dopiero w kwestii publi-
kacji. Mówi o tym przepis art. 
81 ust.2 pkt. 1: „Zezwolenia nie 
wymaga rozpowszechnianie 

wizerunku osoby powszechnie 
znanej, jeżeli wizerunek wyko-
nano w związku z pełnieniem 
przez nią funkcji publicznych, 
w szczególności politycznych, 
społecznych, zawodowych”. Za-
tem, wychodzi na to, że funk-
cjonariusze, którzy zdenerwo-
wali się zdjęciami robionymi 
przez naszego czytelnika, albo 
nie znają dobrze prawa, lub 
rzeczywiście mieli coś na su-
mieniu, bo nienależycie wy-
konywali swoją służbę. Moż-
na jeszcze tutaj dodać, niestety 
zbyt często występujące prze-
świadczenie, że z mundurem i 
odznaką można wszystko, na-
wet złamać prawo i zaczepiać 
ludzi, którzy wykonują zdjęcia. 
Trudno nam określić skąd byli 
funkcjonariusze opisani przez 
naszego czytelnika, jak sam 
przyznał, na pewno nie była to 
nasza nowogardzka policja. 

KR  
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Mieszkańcy naszego miasta: Czesława Buczkowska

Choć lat przybywa, energii nie ubywa...
Pani Czesia ma 87 lat. Jest niezwykle energiczną osobą. Nie cierpi na deficyt sił witalnych i zdaje się, że z każdym rokiem ma ich coraz 
więcej, przez co w dobrym znaczeniu tego słowa, łamie porządek natury. Należy do osób otwartych, zawsze skorych do ucięcia sobie 
dłuższej pogawędki. 

Urodziła się 21 marca 1927 
roku w niewielkiej miejsco-
wości Szczawno Rzeczyckie, 
w okolicach Zduńskiej Woli. 
Jej rodzice Stanisława i Mar-
cin Kubiak posiadali niewiel-
kie gospodarstwo. Czesia mia-
ła cztery starsze siostry Annę, 
Stanisławę, Mariannę i Józe-
fę – dwie ostatnie nadal żyją, 
mieszkają w Kamieniu Pomor-
skim, mają już ponad 90 lat. Po 
niej na świat przyszli Antoni i 
Weronika, ale niestety szyb-
ko umarli. Warto jeszcze nad-
mienić, że ojciec pani Czesła-

wy, Marcin, służył przed od-
zyskaniem przez Polskę nie-
podległości, w wojsku carskim, 
m.in. w Taszkiencie. Pani Cze-
sia dobrze pamięta przedwo-
jenne czasy, które obserwowa-
ła oczami kilkunastoletniego 
dziecka. – Tereny, na których 
mieszkałam były bardzo uro-
kliwe. Nasza wioska, Szczawno, 
leżała pośród pięknych różno-
kolorowych łąk, które przecina-
ła rzeka Pichna. W okolicy, nad 
rzeką, wznosiły się dwa mły-
ny. Mój tata jeździł po mąkę do 
młyna w mieście Warta; mówił, 
że tam mają najlepszą. Na go-
spodarstwie mieliśmy krowy, 
świnie, kury, kaczki. Od maleń-
kości musiałam pomagać rodzi-
com na gospodarstwie; zanim 
rozpoczęły się lekcje, wyprowa-
dzałam krowy na pastwisko. W 
zimie natomiast, gdy były silne 
mrozy i wysokie zaspy śniegu, 
ojciec woził mnie do szkoły san-
ną – wspomina pani Czesława. 
Lekcje plastyki, tudzież rysun-
ków, należały do ulubionych 
zajęć szkolnych pani Czesławy. 
– Pamiętam, że kiedyś naryso-

wałam imieninową laurkę kie-
rownikowi naszej szkoły, która 
znajdowała się w oddalonych o 
dwa kilometry od Szczawna Ra-
lewicach – dodaje.

Wojna i strata bliskich osób
Wojna dla rodziny Kubiaków 

wiązała się ze stratą najbliż-
szych, a następnie wywózką do 
Niemiec w charakterze robot-
ników przymusowych. - Kiedy 
wybuchła wojna miałam już 13 
lat. Moja starsza siostra Anna 
była już zamężna i miała dwu-
letniego synka. Jej mąż był żoł-
nierzem. Zginął w czasie walk 
w Tomaszowie Lubelskim. Nie-
miecki listonosz, który rozno-
sił listy w naszej miejscowości, 
płakał, gdy przekazywał mojej 
siostrze tę informację. Jakiś czas 
później straciliśmy mamę. Pew-
nego dnia źle się poczuła, ojciec 
zawiózł ją do pobliskiego szpi-
tala. Tam została przebadana, 
dostała zastrzyk i wypisano ją 
do domu. Po niedługim czasie 
zmarła, nie wiadomo dokład-
nie, z jakich przyczyn – wspo-
mina pani Czesia. 

Jako Zwangarbeiter (Robot-
nica przymusowa)

W 1942 roku rodzina pani 
Czesławy została wywieziona 
na tzw. roboty przymusowe. 
Była to praktykowana przez 
Niemców w trakcie II woj-
ny światowej metoda pozy-
skiwania taniej siły roboczej. - 
Wszystko działo się stopniowo. 
Najpierw ojciec i siostra Anna 
wraz z dzieckiem zostali wywie-
zieni do Francji. Ja natomiast 
znalazłam się w Simesdorf w 
okolicach Frankfurtu nad Odrą.  
Mimo tej całej wojennej zawie-
ruchy, mogę powiedzieć, że mia-
łam trochę szczęścia. Niemiec-
kiego nauczyłam się już w Pol-
sce, gdyż uczono nas tego języka 
w szkole. Tak więc nie miałam 
większego problemu z porozu-
miewaniem się. Trafiłam do bo-
gatego dworku, którego właści-
cielem było małżeństwo o na-
zwisku Art. Niemka od razu 
zastrzegła – Jeśli będziesz po-
słuszna, to i ja będę ci przychyl-
na. Artowie mieli dwóch synów. 
Obydwaj służyli w Luftwaffe. 

W ramach swoich obowiąz-
ków pracowałam w ogrodzie, le-

sie, na polu. Musiałam zmywać 
po gospodarzach. Zdarzały się i 
takie miłe chwile, np. pewnego 
razu nazbierałam koszyk grzy-
bów i dałam gospodyni, a ona w 
zamian wręczyła mi całą sala-
terkę truskawek. W Niemczech 
nauczyłam się również jeździć 
na rowerze, a to dzięki gospo-
darzowi Paulowi Artowi, któ-
ry w tym celu użyczył mi swój 
rower. Niemka po czasie też za-
częła mnie traktować jak cór-
kę; dawała mi np. jakieś, wcze-
śniej przerobione przez krawco-
wą, sukienki. Poza tym żyłam w 
przyjaźni z innymi pracownika-
mi na gospodarstwie, do których 
należeli również Niemcy czy 
Francuzi – opowiada pani Cze-
sława. Można przypuszczać, że 
pracujący tam Francuzi, któ-
rzy, jak relacjonuje nasza bo-
haterka, przychodzili z koszar, 
należeli do tzw. Gastarbeitneh-
mer, czyli pracowników przy-
bywających na roboty z krajów 
sojuszniczych (Włochy), neu-
tralnych (Szwecja) lub takich, 
które miały rządy kolaborują-
ce z III Rzeszą, do jakich nale-
żała m.in. Francja Vichy. Były 
to wyjazdy dobrowolne, a pra-
cownicy tego typu mogli oczy-
wiście liczyć na o wiele lepsze 
traktowanie i, w przeciwień-
stwie pracowników przymuso-
wych, otrzymywali zapłatę. 

Przygoda siostry Stasi
W międzyczasie na gospo-

darce w Szczawnie pozosta-
ła dwa lata starsza od Czesła-
wy, Stanisława, o którą w pew-
nym momencie postanowiła 
zatroszczyć się jedna z sióstr, 
pracująca wtedy w Bremie Ma-
rianna. - Poprosiła więc swoje-
go gospodarza, by Stasia mogła 
również pracować na gospodar-
stwie. Gospodarz wyraził zgo-

dę na jej zabranie. Kiedy jecha-
ły razem do Bremy przez Berlin, 
w stolicy Niemiec doszło do nie-
przyjemnego dla nich zdarze-
nia. Marianna obładowana ba-
gażami nie zauważyła, że Sta-
sia, która szła za nią, nie zdąży-
ła wejść do pociągu i pozostała 
na peronie. Pociąg ruszył a ona 

została na peronie, zapłakana. 
Na szczęście spostrzegł ją pe-
wien kolejarz, który mówił po 
polsku i wypisał jej jakiś papier, 
który okazywała po drodze do 
Bremy i dzięki temu dotarła na-
stępnym pociągiem – wspomi-
na pani Czesława. - Pamiętam, 
że w trakcie robót odwiedziłam 
siostry w Bremie – dodaje.   

Powrót do Polski
W 1945 po zakończeniu 

działań wojennych zakończyły 
się również roboty przymuso-
we. Rodzina Kubiaków powo-
li zaczęła powracać do Polski. 
- Najpierw przyszła kolej na 
mnie. Ale za nim wróciłam do 
Polski, to zdarzyło się tak, że 
musiałam uciekać wraz z go-
spodarzami, przed nadciągają-
cą armią sowiecką. Przeszliśmy 
80 km pieszo, a potem każdy 
udał się w swoją stroną, Niem-
cy do swoich, a my do Pol-
ski. Nigdy się już później nie 
spotkaliśmy, ani nie mieliśmy 
kontaktu. Kiedy wróciłam do 
Szczawna, zastałam pusty dom. 
Postanowiłam więc najpierw 
pobielić ściany. Następnie do-
prowadziłam do porządku 
wnętrze i nieco je urządziłam. 
Kiedy ojciec wrócił z Francji, 
to miał już przynajmniej, gdzie 
głowę położyć. Wcześniej wró-
ciły również Marianna i Sta-

nisława, która po jakimś cza-
sie wyszła za mąż za osadnika 
wojskowego, który otrzymał 
przydział ziemi w Chrząszcze-
wie na Pomorzu Zachodnim. 
Stasia ściągnęła następnie na 
Pomorze mnie i siostry - Ma-
riannę i Józefę. W Chrząszcze-
wie poznałam również swo-

jego męża Edwarda, z którym 
mam dwoje dzieci Bolka i Ba-
się. Edward był policjantem. Po 
pewnym czasie osiedliliśmy się 
w Nowogardzie. 

Nowogard
W naszym mieście pani Cze-

sława przepracowała 18 lat jako 
dozorczyni w GS. - Niestety po 
wypadku, w trakcie którego zo-
stałam potrącona przez motor, 
nie mogłam już powrócić do 
pracy, do dziś mam za to pa-
miątkę w postaci wygiętych pal-
ców w lewej dłoni. 

Od lat jestem na emeryturze. 
Mam działkę, jeszcze jaką! Jed-
nak ostatnio nie mam już na 
tyle sił, żeby ją samodzielnie ob-
rabiać. Kiedyś sprzedawałam 
dużo owoców, warzyw. Dzisiaj 
handel już tak nie idzie. Ludzie 
wolą kupować wszystko gotowe. 
Choć ostatnio mój syn Bolek ze-
brał czereśnie, a później ja han-
dlowałam nimi przy szosie, nie-
mniej to już należy do rzadkości 
- wyznaje.

Dziś panią Czesławę czę-
sto można spotkać na mieście 
pchającą blaszany wózek z na-
rzędziami lub na rowerze, a 
także w okolicach targu czy na 
działce. Mimo upływu lat na-
dal pozostaje bardzo aktywną 
osobą. 

Piotr Słomski

Pani Czesia wraca z działki

Zdjęcie sprzed lat
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Kościoły naszej gminy - Czermnica

Kościół w Czermnicy, pw. 
św. Łucji należy do parafii pw. 
św. Sylwestra w Strzelewie

pośw. l VII 1945 r., odpust: 
13 XII

Kościół z XVII w. w kon-
strukcji szkieletowej drewnia-
nej, rozebrany w roku 1976. 
Na tych samych fundamen-
tach wzniesiono nową, muro-
waną świątynię.

Wieża w konstrukcji szkie-
letowej drewnianej, odesko-
wana z XVIII w., zwieńczona 
smukłym hełmem w formie 
przełamanego ostrosłupa. 

źródło: Schematyzm Archidiecezji 
Szczecińsko-Kamieńskiej, Szczein 2007.

/Studium Historyczno-urbanistyczne

HURTPOL Sp. z o.o. 
Spółka Komandytowa

Przyjmie ucznia 
na praktyczną naukę 

zawodu – sprzedawca
Osoby zainteresowane 

prosimy o kontakt:
Ul. Młynarska 1a;  

Nowogard
kadry@hurtpol.pl lub 

tel. 91 579-29-18

„Tornister pełen uśmiechów” dla  dzieci 

„TROSKA O DZIECKO 
JEST PIERWSZYM I POD-
STAWOWYM SPRAWDZIA-
NEM STOSUNKU CZŁO-
WIEKA DO CZŁOWIEKA”

    Jan Paweł II 

  Parafialny Zespół Caritas 
przy parafii pw. WNMP w No-
wogardzie wziął udział w Kra-
jowej Akcji Caritas   TORNI-
STER PEŁEN UŚMIECHU, 
nasza parafia otrzymała do 
wyposażenia 50 szt. plecaków. 
Dzięki ludziom dobrej woli 

zostały wszystkie wyposażone, 
26 plecaków pozostało do roz-
dania dzieciom z naszej para-
fii, pozostałe 24 plecaki zostały 
przekazane w niedzielę do pa-
rafii w Wierzbięcinie i  parafii 
w Żabowie.

PZC pragnie podzięko-
wać wszystkim,  którzy wzię-
li udział w naszej akcji,  może 
dzięki wam, ludziom dobrej 
woli, dzieci będą miały czę-
ściej uśmiechnięte buzie.  

Parafialny Zespół Caritas 
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Planowana ferma norek koło Glicka

Stowarzyszenie przystępuje jako strona
Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Środowiska w Goleniowie - Koło w Nowogardzie informuje:

W dniu 8 sierpnia 2013 r. 
„Stowarzyszenie na Rzecz 
Ochrony Środowiska - Koło 
w Nowogardzie” złożyło do 
Burmistrza Nowogardu wnio-
sek, o uznanie za stronę w 
sprawie ustalenia warunków 
zabudowy, dla planowanej bu-
dowy fermy norek i całej infra-
struktury z tym związanej, zlo-
kalizowanej koło miejscowości 
Glicko. 

W swoim uzasadnieniu po-
dało, że działanie takie jest po-
parte regulaminem Stowarzy-
szenia. 

„Stowarzyszenie” powsta-
ło 17 lipca 2000r. i zostało za-
rejestrowane w Starostwie Po-

wiatowym w Goleniowie pod 
Nr Rej. WOS. 0144/2/2000. 
W dniu 23 sierpnia Nowo-
gardzkie Koło „Stowarzysze-
nia” złożyło ostatni uzupełnia-
jący dokument w tej sprawie: 
protokół z posiedzenia Za-
rządu „Stowarzyszenia”, że we 
wszelkich instytucjach na tere-
nie Powiatu Goleniowskiego i 
Polski w sprawach ekologicz-
nych uprawniający do repre-
zentowania „Stowarzyszenia” 
na zewnątrz, ma prawo jedno-
osobowo Eugeniusz Korneluk. 
zam. w miejsc. Glicko, 72 – 200 
Nowogard.

Tu należy dodać że:
– Wniosek o uznanie w/w 

Stowarzyszenia jest zgodny z 
celami statutowymi gminy No-
wogard, 

– Strategia Rozwoju Miasta 
i Gminy Nowogard – gmina 
Nowogard jest gminą Ekolo-
giczną i prowadzi zrównowa-
żony rozwój,

– Posiada rzadkie chronione 
gatunki roślin w jeziorze Orze-
chowskim, 

– Teren wkoło jeziora Orze-
chowskiego jest: terenem tu-
rystycznym i rekreacyjnym, 
wspaniałym miejscem do węd-
kowania, zabudowy turystycz-
nej itd.

Po uznaniu nas za stronę w 
postępowaniu, „Stowarzysze-

nie” prosi o wyznaczenie    ter-
minu zgodnego z POŚ i KPA, 
oraz o umożliwienie wglądu 
do całej dokumentacji doty-
czącej w/w inwestycji, celem 
zapoznania się i złożenia sto-
sownych uwag i wniosków.

Przy okazji należy wspo-
mnieć, że prawnicy Wojewody 
Zachodniopomorskiego, Na-
czelny Sąd Administracyjny w 
Szczecinie i w Warszawie oraz 
inne Urzędy Państwowe, nigdy 
nie miały najmniejszej wątpli-
wości, czy uznać Nowogardz-
kie Koło „Stowarzyszenia” za 
stronę w postępowaniach ad-
ministracyjnych. To dzięki 
działaniom naszego Koła, przy 

poparciu mieszkańców gminy 
Nowogard, jak do tej pory nie 
powstała największa w Europie 
- niebezpieczna dla ludzi, spa-
larnia na terenie byłej J.W. w 
Glicku, pod płaszczykiem za-
kładu utylizacji padliny, jaką 
swoją uchwałą zaserwowali 
Radni Rady Miejskiej w No-
wogardzie za panowania Bur-
mistrza Kazimierza Ziemby. 

Inne materiały dosłane zo-
staną do gminy po uznaniu nas 
za stronę.

 – Do wiadomości DN.
Informację sporządził : 

Eugeniusz Korneluk

Podziękowanie
W imieniu mieszkańców Konarzewa pragnę serdecznie po-

dziękować za artykuł pt. „Drogę zalewa deszcz, a mieszkań-
ców – krew!”, który poruszył istotę istniejącego w naszej miej-
scowości problemu niedrożnych systemów odprowadzania wód 
opadowych. 

Czytelnik DN z Konarzewa

Pomóżmy sobie!
•	 Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie oraz ławę pokojową i TV tel.782 556 716
•	 Przyjmę fotel do biurka, informacja tel. 504 874 397 lub pod nr tel. red. 91 22 165 
•	 Przyjmę narożnik pokojowy, sofkę dwuosobową dla dzieci i dziecięcy,  tel.516 648-

561 
•	 Przyjmę  używaną pralkę, komputer PC oraz dywany tel.512 174 371 
•	 Przyjmę tapczan dwuosobowy, używaną pralkę automatyczną - sprawną tel. 514 466 

037 
•	 Przyjmę meble kuchenne i meblościankę pokojową tel. 669 517 964 lub 91 39 107 62
•	 Przyjmę lodówkę w stanie dobrym tel. 725536022
•	 Przyjmę pralkę , dwuosobowy fotel rozkładany tel. 513 -520-798

Tadeusz Pietrasiuk, lat: 62, zmarł: 23.08.2013r, pogrzeb odbędzie się: 27.08.2013r, o godz. 13:00 
na cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

„Festyn na Koplu” - podziękowania cd.
Trener Ryszard Posacki - Chrabąszcze Nowogard
Dominika Rasińska – za pomoc przy wypisywaniu dyplomów, 

oraz wyników sportowych
W. Brzeziński, J. Koladyński – firma „Elmar”; Jerzy Guz – 

ubezpieczenia „Compensa” Nowogard; Mieczysław Cedro – 
hurtownia elektryczna; Jarosław Świątczak – hurtownia Metal 
Zbyt II; Monika Bielej; Policja, Pogotowie, Straż Pożarna – było 
bezpiecznie, dziękujemy! 

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Przesłane do redakcji

Trwa remont drogi Nowogard -Truskolas
Obecnie trwa kładzenie 

ostatniego odcinka nawierzch-
ni nowej drogi pomiędzy miej-
scowościami: Miętno a Orze-
chowo. Położono już dwa pasy 
drogi na odcinku ok. 700 m od 
Miętna do ok. 100 przed skrzy-
żowaniem Orzechowo - na 
wysokości końca jeziora Orze-
chowskiego. Mimo utrudnień 
jakie stwarzał ruch wahadło-
wy, mieszkańcy okolicznych 
wiosek z niecierpliwością i za-
razem ciekawością oczeku-
ją zakończenia inwestycji. Wg 
wypowiedzi kierownictwa bu-
dowy z Nowogardzkiej firmy 
„Pol-dróg” - odcinek drogi do 

mleczarni ma być zakończo-
ny do końca sierpnia, a pobo-
cza i chodniki w miejscowości 
Miętno do końca września br. 
Dodać trzeba, że na taką drogę 
mieszkańcy gminy, nowe po-
kolenie, a szczególnie dojeż-
dżający codziennie do pracy 
w Nowogardzie, czekali prawie 
70 lat od zakończenia II wojny 
światowej.  

Według najnowszych infor-
macji, „Pol-dróg” Nowogard 
zacznie kłaść masę bitumicz-
ną na brakujących odcinkach 
drogi już w najbliższy czwar-
tek.

Tekst i foto: Eugeniusz Korneluk.   
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20 lat temu                                 pisał:
Motel „KAMENA” otwiera 

podwoje (DN z dnia 20 sierp-
nia 1993r. nr 110)

Przez kilka miesięcy prze-
chodnie idąc ulicą 3 Maja spo-
glądali to w prawo, to w lewo 
(w zależności z której prze-
chodzili strony). Obiektem 
zainteresowania był duży bu-
dynek, wokół którego krząta-
ło się i jeszcze się krząta) kil-
ku pracowników. Wyburzo-
no – dobudowano – założo-
no elegancką elewację, popra-
wiono reliefy na seledyn…                                                
Panie Adamie – rozmawiam 
z właścicielem obiektu, sakra-
mentalne pytanie, co tu bę-
dzie?        p. Adam Fedeńczak 
– Hotel, restauracja – dancing 

oraz dyskoteka o ile stwierdzi-
my, że hałas nie przeszkadza 
gościom hotelowym. (…)

Z.H. – Byłem w wielu do-
brych restauracjach francu-
skich, a wiadomo restauracje 
to ich czułe miejsca, to co zo-
baczyłem u p. Adama Fedeń-
czaka może i nie jest Francją 
z tej prostej przyczyny, że je-
steśmy w Nowogardzie tzn. w 
Polsce, ale myślę, że już nie po-
winno być mowy o gonitwie za 
Europą, o ile jeszcze przyjdą 
ludzie i nadadzą mu ten specy-
ficzny klimat dobrych, miłych i 
relaksujących miejsc. Wnętrze 
lokalu jest połączeniem deli-
katnej estetyki uniwersalnej 
dla wielu dobrych restauracji z 

oryginalnością właściwą tylko 
temu miejscu, (…)

Z. Heland

Cmentarz – dbanie o zmar-
łych to też sztuka (DN z dnia 
20 sierpnia 1993r. nr 110)

Od 2 sierpnia opieką nad 
cmentarzem miejskim i usłu-
gami pogrzebowymi zajął się 
p. Jerzy Furmańczyk, (…). Do 
tej pory tymi usługami zajmo-
wał się były Zakład Usług Ko-
munalnych. Zapytany o zmia-
ny związane z przejęciem w 
opiekę cmentarza p. Furmań-
czyk powiedział, że jeżeli cho-
dzi o zakres usług to nic się nie 
zmieniło na niekorzyść klien-
tów. Wszystkie prace, które 
do tej pory wykonywał ZUK 
(z ramienia Gminy) przejęła i 
wykonuje jego firma. W tym 
wypadku można tylko mówić 

o poszerzeniu zakresu usług o 
całościowe zajęcie się pochów-
kiem i opiekę nad grobami na 
życzenie klientów. (…) Miesz-
kańcy odwiedzający cmentarz 
(…), mogli zobaczyć zmiany, 
jakie zaszły w ciągu krótkiego 
przecież czasu. Cmentarz zro-
bił się czysty na zewnątrz i we-
wnątrz, odchwaszczono alejki, 
wycięto niepotrzebne krzaki, 
przystrzyżono żywopłoty, sko-
szono trawniki. Do zadań fir-
my należy także wywóz śmieci. 
Ceremonia pogrzebowa, wła-
ściwie dzięki tylko drobnym re-
kwizytom znanym powszech-
nie w innych krajach (pelery-
ny, kapelusze, płótno), zyskała 
na schludności i estetyce. Jak 
widać ciągle odkrywamy na 
nowo stare, zapomniane tra-
dycje. Może jeszcze tylko z całą 
powagą obrazu kłóci się no-

woczesny, pudełkowaty kształt 
kontenera, w którym znajduje 
się biuro firmy. Ale jak powie-
dział p. Furmańczyk – w stanie 
zaawansowanym jest budowa 
biura przed cmentarzem i gdy 
tylko zostanie ukończona, tam 
będzie załatwiało się wszystkie 
sprawy. Dzięki wcześniejszym 
decyzjom władz miasta, teren 
cmentarza został znacznie po-
większony, a jego ogrodzenie 
wyremontowane. Może dzięki 
tym drobiazgom nie będziemy 
przechodzić obok cmentarza z 
„duszą na ramieniu” i stanie się 
on miejscem spokojnych spo-
tkań z naszymi bliskimi i z na-
szymi przodkami. Ale pomimo 
tych wszystkich zachęcających 
zmian – nie spieszmy się tam 
za bardzo. 

Kazimierz Rynkiewicz
opr. MR

Pomorzanin ogrywa Przybiernów

Gol w końcówce
Pomorzanin Nowogard w sobotę (24 sierpnia), podej-
mował gości z Przybiernowa i zanotował 3 zwycięstwo 
w sezonie. Nie zabrakło emocji do ostatnich sekund, 
kilka minut przed końcem meczu zwycięstwo gospo-
darzom zapewnił Maciej Gołdyn.

Pomorzanin Nowogard – Pomorzanin Przybiernów 3:2 (2:1)
Gole: Kamil Lewandowski, Konrad Winczewski, Maciej Gołdyn
Skład: Jacek Malanowski – Konrad Winczewski, Michał Soska (c), Michał Łukasiak, Gracjan Wnu-

czyński – Piotr Winogrodzki, Krzysztof Kieruzel, Dominik Wawrzyniak, Kamil Lewandowski (To-
masz Łysiak) – Sławomir Paszkowski, Maciej Gołdyn.

Ponownie Pomorzanin Nowo-
gard wygrywa przed własną pu-
blicznością, strzelając trzy bram-
ki. Tym razem jednak nie zabra-
kło sporych emocji do ostatniego 
gwizdka sędziego. Wszystko roz-
poczęło się dobrze dla gospoda-
rzy. Najpierw Kamil Lewandow-
ski wykorzystał idealne podanie 
z głębi pola Piotra Winogrodz-
kiego i pokonał golkipera gości. 
Wychowanek Pomorzanina roz-
grywał tego dnia dobry mecz, do 
strzelonej bramki dorzucił jeszcze 
asystę z rzutu rożnego. Jego do-
środkowanie strzałem głową na 
gola zamienił Konrad Winczew-
ski, który już wielokrotnie udo-
wadniał, że wie jak się zachować 
w atakowanym polu karnym. Gdy 
wydawało się, że Pomorzanin zej-
dzie na przerwę z dwubramkową 

zaliczką, wówczas goście z Przy-
biernowa przeprowadzają akcję, 
która daje im gola kontaktowe-
go. Tak więc do przerwy 2:1, na-
tomiast po zmianie stron zrobiło 
się jeszcze „goręcej”. Michał So-
ska fauluje rywala w polu kar-
nym, sędzia wskazuje na „wap-
no”, a Jacek Malanowski jest bez-
radny wobec strzału z jedenastu 
metrów. Mecz rozpoczął się na 
nowo... Przez bardzo długi czas 
żadna z drużyn nie była wstanie 
przesądzić wyniku na swoją ko-
rzyść. Wreszcie gospodarze tuż 
przed końcem meczu zdobywają 
zwycięską bramkę. W roli głów-
nej trójka piłkarzy z Nowogardu. 
Dominik Wawrzyniak zagrał pił-
kę na 7 metr do Gołdyna, w ak-
cję wplątał się Krzysztof Kieruzel, 
który sprytnie przepuścił futbo-

lówkę, ta trafiła do napastnika go-
spodarzy, któremu pozostało skie-
rować ją obok bezradnego bram-
karza. Prowadzenie i 4 minuty do-
liczone przez arbitra. Pomorzanin 
Nowogard nie pozwolił już sobie 
wydrzeć tych trzech punktów i 
ostatecznie rzutem na taśmę wy-
grywa 3:2. Po 4 kolejce wyłonił się 
nowy lider, jest to drużyna Iny Iń-
sko, która pokonała u siebie Osad-
nik Myślibórz. Zawodnicy Osad-
nika będą kolejnym ligowym ry-
walem nowogardzkiej drużyny. 
Ten mecz zostanie rozegrany w 
środę na stadionie w Myśliborzu. 
Przy artykule prezentujemy kom-
plet wyników, zapowiedź 5 kolej-
ki oraz aktualną tabelę.   

KR

4 kolejka:
Stal Lipiany – Pogoń Barlinek   2:1
Piast Chociwel – Iskierka Szcz.-Śmierd. 3:0
Gavia Choszczno – Victoria Przecław  5:1
Klon Krzęcin – Zorza Dobrzany  1:5
Unia Dolice – Flota II Świnoujście  1:1
Pomorzanin – Przybiernów   3:2
Ina Ińsko – Osadnik Myślibórz  2:1
Morzycko Moryń – Polonia Płoty  2:4
Odra Chojna      pauza
5 kolejka:
Iskierka – Gavia Choszczno   (28.08; 17:30)
Flota II Świnoujście – Piast Chociwel  (28.08; 17:30)
Pomorzanin Przybiernów – Unia Dolice (28.08; 17:30)
Osadnik Myślibórz – Pomorzanin   (28.08; 17:30)
Pogoń Barlinek – Ina Ińsko   (28.08; 17:30)
Zorza Dobrzany – Stal Lipiany   (28.08; 17:30)
Polonia Płoty – Klon Krzęcin   (28.08; 17:30)
Odra Chojna – Morzycko Moryń  (28.08; 17:30)
Victoria Przecław    pauza 

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Ina Ińsko 4 10 4 1 3 1 0
2 Zorza Dobrzany 4 9 12 5 3 0 1
3 Osadnik Myślibórz 4 9 9 3 3 0 1
4 Pomorzanin Nowogard 4 9 10 5 3 0 1
5 Pogoń Barlinek 4 9 8 3 3 0 1
6 Flota II Świnoujście 4 8 8 5 2 2 0
7 Gavia Choszczno 3 7 9 2 2 1 0
8 Piast Chociwel 3 7 5 1 2 1 0
9 Odra Chojna 3 6 7 5 2 0 1
10 Unia Dolice 4 4 4 7 1 1 2
11 Pomorzanin Przybiernów 4 3 5 6 1 0 3
12 Klon Krzęcin 4 3 4 12 1 0 3
13 Polonia Płoty 3 3 7 9 1 0 2
14 Iskierka Szczecin - Śmierdnica 4 3 3 8 1 0 3
15 Stal Lipiany 4 3 6 9 1 0 3
16 Morzycko Moryń 4 0 2 12 0 0 4
17 Victoria Przecław 4 0 1 11 0 0 4

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165 •  TEL. 91 577 20 07
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Pierwsza porażka kobiecej drużyny 

Nie było źle...
Podopieczne Pawła Błaszczyka, które we wrześniu rozegrają pierwszy historyczny mecz dla Pomorzani-
na w kobiecej III lidze, w sobotę rywalizowały w ramach I rundy Pucharu Polski ZZPN. Rywalki były wy-
magające, gdyż zespół Błękitnych Stargard, na co dzień walczy w II lidze. Nie udało się ograć bardziej do-
świadczonych piłkarek, jednak trzeba przyznać, że kobiety z Nowogardu pozostawiły dobre wrażenie. 

Pomorzanin Nowogard – Błękitni Stargard 2:4 (0:3)
Gole: `56 min. Małgorzata Wołk, `62 min. Katarzyna Piotrowska

Skład: Magdalena Jeż (c) – Anna Nowicka, Karolina Kowalczuk, Monika Wróbel, Aleksandra Sobczak – Patrycja Bobik, Patrycja Kozioł, Katarzyna 
Piotrowska, Anita Skowrońska – Klaudia Mrówczyńska, Klaudia Korgiel; zmiany: Małgorzata Wołk, Wiktoria Tupko, Klaudia Kaczor.  

Kibice, którzy zdecydowali 
się tego dnia przyjść na stadion 
w Nowogardzie obejrzeć mecz 
pucharowy kobiecej drużyny, 
nie muszą czuć się zawiedzeni. 
Choć podopieczne Pawła Błasz-
czyka nie zdołały sprawić nie-
spodzianki, udowodniły, że grać 
w piłkę potrafią. Mecz odbywał 
się na dystansie 2 razy po 40 mi-
nut. Zawodniczki Błękitnych 
od pierwszych minut lepiej się 
prezentowały, dało się dostrzec 
różnice klasy w kreowaniu sy-
tuacji podbramkowych. Piłkar-
ki z Nowogardu próbowały się 
odgryzać, jak choćby w 5 minu-
cie, gdy po strzale z 16 metrów 
bramkarka stargardzkiej dru-
żyny przeniosła piłkę nad po-
przeczką. Z czasem przyjezdne 
dochodziły do coraz to lepszych 
sytuacji, po prostopadłych po-
daniach, z którymi debiutantki 
nie potrafiły sobie poradzić. W 
11 minucie pierwszy gol dla za-
wodniczek ze Stargardu, nie by-
łoby w tym nic dziwnego, gdy-
by sędzina główna dostrzegła 2 
metrowego spalonego! Zaledwie 
6 minut później kolejne prosto-
padłe podanie otwiera drogę do 
bramki strzeżonej przez Mag-
dalenę Jeż, która w sytuacji sam 
na sam ponownie jest bezrad-
na. Zawodniczki z Nowogardu 
sprawiały wrażenie przybitych 
tą sytuacją, rzadko kiedy pró-
bowały atakować rywalki. Indy-

widualne akcje szybko były po-
wstrzymywane przez doświad-
czoną linię obrony Błękitnych. 
Pech nie opuszczał gospodyń, 
zaledwie minutę przed końcem 
1 części gry, przyjezdne dobi-
jają rywalki strzelając 3 gola. 
Po chwili rozbrzmiał gwizdek 
oznajmiający przerwę i trener 
Paweł Błaszczyk miał trudne za-
danie – zmotywowania zawod-
niczek, które jeszcze tak wysoko 
nie przegrywały. Trzeba przy-
znać, że z tego zadania trener 
wywiązał się wzorowo! Po zmia-
nie stron, kobiety z Pomorza-
nina momentami pokazały pił-
kę na wysokim poziomie, nato-

miast rywalki ze Stargardu jak-
by opadły z sił i cofnęły się do 
defensywy. W 56 minucie no-
wogardzianki rozgrywają ładną 
akcję po podaniach z pierwszej 
piłki. Futbolówkę w polu kar-
nym otrzymuje Patrycja Kozioł, 
która bez zastanowienia wykła-
da piłkę jak na tacy Małgorza-
cie Wołk, która pojawiła się na 
boisku po przerwie. Zawodnicz-
ce Pomorzanina nie pozosta-
ło zrobić nic innego, jak poko-
nać bramkarkę Błękitnych. Po 
tym golu dominacja Pomorza-
nina była już bardzo widocz-
na. W 61 minucie sędzina od-
gwizduje rzut wolny. Do piłki 
ustawionej w odległości około 
25 metrów podchodzi Katarzy-
na Piotrowska, po czym uderza 

bardzo mocno pod poprzeczkę 
nie dając szans zawodniczce ze 
Stargardu. Piękny gol, owacja 
na stojąco, 2-3 i... walka o ko-
lejne bramki! Pomorzanin ma 
kolejną sytuację podbramkową, 
niestety zabrakło centymetrów, 
aby doprowadzić do wyrów-
nania. Idąc za ciosem Pomo-
rzanin za mocno się odkrywa, 
Błękitne przejmują futbolówkę 
w środku pola, szybkie poda-
nie na prawe skrzydło i asysta 
wzdłuż pola karnego, po której 
pada gol na 2:4, który ostatecz-
nie ustala wynik tego meczu. 
Po ostatnim gwizdku wszyscy 
obecni na trybunach nagrodzi-
li podopieczne Pawła Błaszczy-
ka gromkimi brawami, za cha-
rakter i walkę do samego koń-
ca. Miał być pogrom, a kobieca 
drużyna Pomorzanina nie dała 
się doświadczonym rywalkom. 
Oczywiście należy wspomnieć, 
że wynik wyglądałby zupełnie 
inaczej, gdyby między słupka-
mi nowogardzkiej drużyny nie 
stała Magdalena Jeż. Była bram-
karka Promienia Mosty i Pogo-
ni Szczecin Women, była naj-
lepszą zawodniczką na boisku. 
Kilkakrotnie ratowała swój ze-
spół z poważnych opresji, bro-
niąc strzały z którymi proble-
my miałby niejeden bramkarz. 
Pozostaje wierzyć, że ten występ 
doda tej drużynie jeszcze więk-
szej wiary w siebie, bo już w naj-
bliższy weekend czeka ją 1 ko-
lejka III ligi kobiet.

KR
Linia defensywy Pomorzanina często miała sporo pracy

Co Paweł Błaszczyk powiedział w szatni swoim zawodniczką - wiedzą tylko one. Trzeba przyznać, że po przerwie kibice oglądali 
odmienioną drużynę Pomorzanina

Anita Skowrońska (na zdjęciu przerywa akcję przyjezdnych) była w tym meczu wszędobylska
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Morfeusz - 91 577 66 85

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych    - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól
ul. Zielona 2  - 666 135 133

KUPIę 
GOSPODARSTWO 
lub GRUNT ROLNY 
TEL. 664 944 635

DLA PAŃ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ 

z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia 7 

września 2013 r. organizuje wyjazd na badania mammograficz-
ne do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publicz-

ny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godz. 8.30-14.30 tel. 91 
3921356 wew. 122, oraz u Lidii Bogus tel. 505393636

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam prezes Fundacji Lidia Bogus

Promocyjne  
zestawy obiadowe 12 zł

27.08 WTOREK
Barszcz ukraiński
Placki po węgiersku, surówka

28.08 ŚRODA
Zupa z fasolki szparagowej
Kotlet devolaile

29.08 CZWARTEK
Kapuśniak z kapusty kwaszo-
nej
Kluski śląskie z sosem, kapusta 
modra

30.08 PIĄTEK
Zupa koperkowa z jajkiem
Morszczuk panierowany, ziem-
niaki, surówka

Tel. 91 3922 424 
608 053 371   

www.caffepiwnica.pl

ZAGINĘŁA
suczka czarna z czerwoną 

obrożą - gończy polski
mylony z labradorem

tel. 534 007 398 
889 608 260

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych im. Bronisława Malinowskiego w Osinie 

zatrudni od 1.09.2013 r nauczyciela
- j. angielskiego - przyrody

Wymagane pełne kwalifikacje
Telefon kontaktowy 91 39 103 80

OFERTA 
STAL

ZBROJENIOWA
 Ø6 - 2,35 + VAT

 Ø10-20 - 2,15 + VAT
ul. B. W-wy 71 • Nowogard

91 39 22 915

„Rezerwowi” w drugiej rundzie 

Prezes daje awans
W niedzielę (25 sierpnia) drugi zespół Po-
morzanina rywalizował w ramach I rundy 
Pucharu Polski ZZPN. Rywalami byli piłka-
rze Zielonych Wyszobór z B Klasy. „Rezer-
wowi” zdołali awansować dalej, jednak trze-
ba przyznać, że nie było łatwo. Zwycięstwo 
gościom zapewnił strzał z rzutu wolnego 
Marcina Skórniewskiego.

Zieloni Wyszobór – Pomorzanin II Nowogard 1:2 (1:1)
Gole: Tomasz Łysiak, Marcin Skórniewski
Skład: Adam Łuczak – Andrzej Piotrowicz, Krzysztof Domanowski (c), Grzegorz Skrzecz, Rafał 

Podbiegło (Rafał Górecki) – Maciej Dobrowolski, Marcin Skórniewski, Jarosław Kaczmarek (Artur 
Jurczyk), Przemysław Laszkiewicz (Jakub Szczypień), Tomasz Łysiak (Marek Podbiegło) – Max Po-
korski. 

Nie było łatwo drugiemu ze-
społowi Pomorzanina ograć 
Zielonych na ich boisku, a 
raczej kretowisku... Tak jak 
wspominaliśmy wcześniej, 
atut własnego terenu na pew-
no pomoże Zielonym, mimo 
wszystko Pomorzanin II zdo-
łał wywalczyć zwycięstwo z ze-
społem, z którym do niedawna 
rywalizował w B Klasie. Dobry 
mecz zaliczył Marcin Skór-
niewski, który asystował przy 
pierwszym golu, po czym dał 
swojej drużynie zwycięstwo. 
Pierwszego gola w oficjalnym 
meczu zdobył Tomasz Łysiak, 
właśnie po dośrodkowaniu z 
rzutu rożnego Skórniewskie-
go. Goście nie zdołali utrzy-

mać prowadzenia do przerwy, 
gdyż po rzucie wolnym gospo-
darze pokonują Adama Łucza-
ka, dla którego to też był debiut 
w oficjalnym meczu Pomorza-
nina. Wszystko jednak skoń-
czyło się dobrze dla przyjezd-
nych. Po ładnym uderzeniu z 
około 18 metrów z rzutu wol-
nego, prezes Pomorzanina za-
pewnia swojej drużynie awans 
do II rundy Pucharu Polski 
ZZPN. Teraz przed drugim ze-
społem inauguracja sezonu w 
A Klasie. W niedzielę (1 wrze-
śnia) przed własną publiczno-
ścią „rezerwowi” zagrają z Or-
łem Grzędzice. 

KR

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165 •  TEL. 91 577 20 07
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OGŁO SZE NIA DROB NE

Sprzedam BMW 318, 
automat, 1993 r., 

aktualny przegląd 
i ubezpieczenie, cena 

2300 zł. 
Tel. 602 772 596.

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam mały dom 57 
m2 ul. Piłsudskiego 2a. 
602 350 301

• Sprzedam dom jednoro-
dzinny w Nowogardzie ul. 
Jesionowa 3. 604 284 597

• Kupię mieszkanie bezczyn-
szowe/niskocz ynszowe, 
min 3pokojowe, 60-80m 
791443026

• Do wynajęcia lokal handlo-
wy – 660143840 

• Sprzedam mieszkanie w No-
wogardzie i Dobrej, tel. 91-
3910010, 607607814

• KUPIĘ ZA GOTÓWKĘ OBCIĄ-
ŻONE NIERUCHOMOŚCI tel. 
508 312 261

• DOMY NA WSI – GRUNTY, 
GOSPODARSTWA

• SPRZEDAJEMY, KUPUJE-
MY. TEL. 660 206 833

• Sprzedam nowy sklep na uli-
cy Racibora. tel. 913925552, 
695 264 594

• Sprzedam nowe, własnościo-
we, 2 pokojowe mieszkanie, 
58 m kw, na os. Gryfitów tel. 
913925552, 695 264 594.

• Sprzedam kawalerkę 36 m 
kw. i mieszkanie 4-pokojowe 
110 m kw. 608 817 214.

• SPRZEDAM - bardzo tanio 
działki pod budowę ul: Asny-
ka. Tel: 513045188. 

• Wynajmę mieszkanie 2 po-
kojowe w Nowogardzie na 
ulicy Racibora I 4. tel. 91 39 
25 552, kom. 783 570 060

• BUDYNEK - gospodarczy 
400 m2 sprzedam lub wy-
dzierżawię, Strzelewo. Tel. 
502853573

• Sprzedam parter domu 110 
m2. Podpiwniczony, garaż 
i podwórko. 600  809  312; 
604 903 853

• Sprzedam dwupokojowe 
mieszkanie w centrum No-
wogardu. 695 388 614

• Sprzedam lub zamie-
nię dom nad morzem na 
mieszkanie II p z dopłatą w 
Nowogardzie. 515 167 978

• Sprzedam mieszkanie 85 
m2 z dużym ogrodem. 91 39 
21 868 785 921 868 

• KUPIĘ - Grunty rolne, oko-
lice N-du minimum 10 h. 
Tel.661915420.

• GARAŻ - ul: 700 - Lecia . 
SPRZEDAM. 18 tyś zł. /do ne-
gocjacji/.Tel.514620330.

• Sprzedam lub wynaj-
mę mieszkanie 2 poko-
je w Centrum Nowogardu. 
608 707 952

• DZIAŁKĘ -SIEDLISKOWĄ wraz 
z budynkiem gospodarczym 
okolice Nowogardu. SPRZE-
DAM. Tel.48606276773 . 

• SPRZEDAM - działkę budow-
laną 10 ar.Tel.660010540.

• SPRZEDAM - 6, 60 h. rolnego 
,częściowo ogrodzone.Ba-
gna.Tel.609950640.

• SPRZEDAM – mieszkanie 2 
pokoje 45 m 2 w Nowogar-
dzie.Tel.601871779.

• KAWALERKA – nieume-
blowana do wynajęcia . 
Tel.663265096.

• Sprzedam mieszkanie w No-
wogardzie- 67 m2. Dobra 
cena. 730 585 928

• Wynajmę kawalerkę na Osie-
dlu Bema. 503 126 505

• Wynajmę magazyn z biu-
rem. 607 289 286

• Domek jednorodzinny do 
wynajęcia. 607 289 286

• Sprzedam działkę ogrodową 
z altanką murowaną przy ul. 
Zamkowej Tel. 661 630 044

• WYNAJMĘ – pomieszczenie 
biurowe ul;Boh.Warszawy.
Tanio.Tel.601500090.

• SPRZEDAM - mieszka-
nie 2 pokoje , centrum.
Tel.504118857.

• Wynajmę kawalerkę w No-
wogardzie. 509 458 527

• Sprzedam kawalerkę o pow. 
25 m2. Tel. 781 886 884

• SPRZEDAM – mieszka-
nie  2  pokoje   lub zamie-
nię   na kawalerkę  z  dopłatą.
Tel.724696051.

 MOTORYZACJA

• Kupię: Stare motory, mo-
torowery, samochody. Tel. 
501-126-109

• Sprzedam skrzynię biegów 
do Audi 80. Tel;781785751.

• Sprzedam GOLF II, poj. 1,3 
rok rej. 1993, benzyna 5 
drzwiowy, przegląd i OC 
ważne, szyberdach, hak, 
czerwony. Tel; 512633610.

• Sprzedam 2 opony letnie 
185 65 R15, continental con-
ti 3, cena za 2 szt. 80 zł, tel. 
605 522 340

• SPRZEDAM - LEXUSA RX 350 
w wersji Prestige rok 2006 
.Stan licznika 170 tys. km. Za-
kupiony w salonie, pierwszy 
właściciel, garażowany, stan 
b. dobry.Tel.606945398.

• SPRZEDAM - szyba przed-
nia HONDA CIVIC / ŻABKA/ 
- 240zł nowa. Amortyzatory : 
przednie Astra 1 nowe 35 zł/
szt., fiat Uno 98 r. nowe 40 zł 
/ szt. Tel.785042805.

• SPRZEDAM - Volkswagen 
Golf - 3 , 1, 9 Diesel 1993 rok 
prod.Tel.503636840.

• SPRZEDAM - Daewoo – TICO 
1999 r.Tel.726252946.

• Sprzedam pilnie mieszkanie 
trzypokojowe + garderoba. 
509 601 559

ROLNICTWO

• Sprzedam zboże i słomę. 
502 853 573

• Sprzedam słomę w snop-
kach cena 2, 20 zł/ snopek. 
Tel. 782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL. 783 678 070

• KOSZENIE MULCZOWANIE 
ŁĄK, BELOWANIE SŁOMY, 
SIANA, ORKA, TALERZOWA-
NIE, SIEW.TEL. 608013995.

• Maliny – sprzedaż, własny 
zbiór. 502 853 573

• Sprzedam lub zamienię na 
zboże mały ciągnik C-28. Tel. 
696 807 922

• SPRZEDAM - obornik . 
Tel.607739866.

• SPRZEDAM - prosiaki war-
chlaki . Tel.515406298.

• SPRZEDAM  - około  40  
kg.  gryki  60 zł/1 kwintal. 
Tel.600653124.  Korneluk  -  
Glicko.

USŁUGI

• Firma Usługowa „Zielona”. 
Wynajem sal na: konferen-
cje, zebrania, szkolenia. Tel. 
91 39 26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PA-
NELI PODŁOGOWYCH I INNE 
DROBNE NAPRAWY WYKO-
NA „ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 
22 783, 784 79 22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. 
Zielona 3. 91 39 20 714

• Montaż ogrodzeń betono-
wych, farmerskich i innych; 
695 085 470; 91 39 72 575

• AGENCJA REKLAMWA VI-
ZART - oprawianie prac - w 2 
minuty, bindowanie, wydru-
ki A3-A4 kolor, ksero A3-A4 
- kolor, laminowanie A3-A4. 
Tylko u nas największy wy-
bór okładek. Nowogard, ul. 
700 Lecia 15 (nad sklepem 
zielarskim). Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magi-
sterskich, licencjackich, in-
nych), dokumentów, CV, li-
stów motyw. innych. Wydru-
ki, Ksero, także kolor. Szybko 
i Solidnie. Studio Reklamy Vi-
zart. Nowogard, ul. 700 Lecia 
15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel 605 522 340. 

• Usługi koparko- ładowar-
ką Nowogard. 514172446 

• Fast – Driver, tanie usłu-
gi transportowe tel. 
721 230 990

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sa-
wicki, ul. Kazimierza Wielkie-
go 7, tel.913920737 

• Remonty mieszkań, szpa-
chlowanie, malowanie. 
880 690 659

• Regulacja i naprawa okien i 
drzwi, tel. 695 181 070

• KOREPETYCJE  Z  MATEMA-
TYKI  PRZYGOTOWANIE  DO  
ZAJĘĆ  BIEŻĄCYCH , EGZA-
MINÓW GIMNAZJALNYCH  
ORAZ  LICEALNYCH – KON-
TAKT- 723-328-678.

• TRANSPORT , PRZEPRO-
WADZKI, SZYBKO , TANIO.
Tel.696138406.

• Dachy, docieplenia, stro-
podocieplenia, obrób-
ki blacharskie, podbitki. 
609 752 854

• PRANIE - DYWANóW, WY-
KŁADZIN, TAPICERKI ME-
BLOWEJ, SAMOCHODO-
WEJ, /SKóRZANEJ, MATE-
RIAŁOWEJ/. PRANIE POŚCIE-
LI WEŁNIANEJ /LANOLINĄ/. 
SPRZĄTANIE BIUR, MIESZ-
KAŃ, CZYSZCZENIE FUG. 
TEL. 604373143, 794229083.

• TRANSPORT BUS – MAX. 
Tel.784053493.

• US ŁUGI REMONTOWO - BU-
DOWLANE, DOCIEPLENIA. 
Tel. 784053493.

• REMONT na każdą kieszeń 
Tel. 609 715 839 

• TANIO - MONTAŻ MEBLI.
Tel.887077557.

• Ubezpieczenia Allianz. 
607 083 776 

• REMONTY - mieszkań . 
Tel.794115153.

• Glazura, terakota. Facho-
wo i solidnie. Wykończe-
nia wnętrz pod klucz. 
Tel.607647515.

• Wymiana części w samo-
chodach osobowych tanio. 
695 807 775

• Wolne 2 miejsca w samocho-
dzie osobowym w drodze do 
Londynu. Cena za osobę 150 
zł. Wyjazd 1 września br. z 
Nowogardu 91 39 25 127

• REMONTY MIESZKAŃ . 
Tel.796101370.

• Szpachlowanie, malowanie 

, panele, wymiana instalacji 
.Tel.789146025.

• BUD NAAR dachy remonty 
dachów ocieplenia budyn-
ków. 726 169 098

PRACA

• Przyjmę samodzielne-
go pracownika do prac 
wykończeniowych. Tel. 
888 603 612

• Zwrot podatku z pracy, ro-
dzinne, urlopowe, emery-
talne – Niemcy, Holandia, 
Anglia, Irlandia, Dania, 
Belgia, Austria, Włochy, 
Norwegia, USA. Tel. 71 385 
20 18 lub 601 759 797

• Młoda mama zaopieku-
je się Twoim dzieckiem. 
661 196 022

• ZATRUDNIĘ - dwóch spawa-
czy lub zlecę do wykonania 
konstrukcję. Tel.503032234.

• HURTOWNIA MOTORYZA-
CYJNA zatrudni magazynie-
ra z Nowogardu lub okolic. 
Wiek 22-35 lat, najlepiej z 
doświadczeniem motoryza-
cyjnym. Praca w Szczecinie, 
pełny etat 10h/dziennie od 
8-18. Prosimy przesyłać CV 
na adres: wynalazki@o2.pl

• DOŚWIADCZONA - Niania 
zaopiekuje się dzieckiem. 
Duża dyspozycyjność czaso-
wa Tel.602690897.

• Zatrudnię przy murowaniu i 
docieplaniu. 608 817 214

• ZATRUDNIĘ – na  budowę  z  
doświadczeniem  , warunek 
– znajomość  j. niemieckie-
go  / czytanie  rysunków  bu-
dowlanych /.Tel.512013258.

• PRZYJMĘ – do pracy zdecy-
dowanego z doświadcze-
niem kierowcę C+E  trasy: 
Szwecja-Polska.

• PRZYJMĘ – do  pracy me-
chanika   poj. ciężaro-
wych  z  doświadczeniem.
Tel.606357165.

• FIRMA – zatrudni  pracowni-
ka  do  działu   księgowość – 
kadry. Wymagania: doświad-
czenie  na podobnym  stano-
wisku , wykształcenie  mini-
mum średnie , umiejętność  
pracy  w zespole. Kontakt 
pod nr . Tel. 667800245.

• Zatrudnię pracowników 
budowlanych, do remon-
tów i wykończeń miesz-
kań. 694 241 510
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

Poszukujemy  
pracowników 

do pracy na plantacji wierzby 
w Węgorzycach/k.Osiny

 Tel: 601 99 40 30

Informacja PKS    91 392 18 87   lub   91 469 83 15

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski - redaktor prowadzący

Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport,  Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny   
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65, tel./fax 91 392 50 87;  

e-mail: dziennik@domjudy.pl.  Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej.  
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZKŁAD JAZDY BU SóW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E;  14:00E;  
15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWóZ OSóB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL.   607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIóW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD
Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku 
oprócz świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 
1, 3, 5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwart-
ki, soboty oprócz świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; 
R – kurs do Reska

ROZKŁAD JAZDY PKP WAżNY OD 9.VI – 1.IX.2013R.
Odjazdy pociągów w kierunku Kołobrzegu  - Odjazd z Nowogardu  
7.54   -  10.VI – 14.VIII i od 16-31.VIII nie kursuje w niedzielę
8.47   - 29.VI – 1.IX. 2013 codziennie
10.02 -    9.VI – 30.VI kursuje w soboty i niedziele  i od 1.VII -1.IX.2013 
12.33   - codziennie
14.35   - 10-28.VI.2013 kursuje w dni robocze i 29.VI-14.VIII, 16.VIII-1.IX
16.01   - codziennie
18.37   - kursuje codziennie oprócz sobót
21.09  -  9-20.VI.2013, 1.VII-14-VIII, 19-29.VIII od pon.- czwartku
21.49 -   29.VI- 1.IX.2013 kursuje piątki, soboty i niedziele

Odjazd pociągów w kierunku Szczecina - Odjazd z Nowogardu  
5.37   -  10.VI-14.VIII i od 16-30.VIII.2013 od pon. – do piątku
6.33   - 10.VI – 14.VIII i od 16-31.VIII. 2013 od pon. – do soboty
7.55   -  codziennie
10.32   - 10-28.VI w dni robocze, 29.VI-14.VIII i 16-VIII-1IX.2013
12.35   -  9-30.VI.2013 kursuje w soboty i niedziele i 1.VIII-1.IX.2013
15.10   -  kursuje codziennie oprócz sobót
17.33   -  codziennie
18.35   -  codziennie 
21.48   -  codziennie od 29.VI-1.IX.2013

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

w Sklepie             
ul. Boh. Warszawy 2

(przy torach)

Zapraszamy
W każdy poniedziałek nowy towar

Duży wybór odzieży 
dziecięcej i jesiennej

kurtki, bluzy itp.

KUPON RABATOWY
10%

na odzież używaną
FIGARO

Szkółka w Karsku
poleca: 

TUJE SZMARAGD 
od 0,5 do 4 m wysokości

P R O M O C J A
JAŁOWIEC SKYROKET

(na żywopłot)
1,5 m wysokości - 9 zł szt.

RÓŻE PIENNE
w promocji 20 zł szt. 

BRZOSKWINIE z owocami

tel. 606 106 142
i inne drzewka owocowe

OGŁO SZE NIA DROB NE

Autoryzowany Serwis Citroena 
w Goleniowie 

poszukuje pracowników:

• Mechanik pojazdów samochodowych,
• Mechanik do renowacji starych samochodów

Praca na pełen etat i na czas nieokreślony

Więcej informacji pod nr tel. - 91 418 42 27

INNE

• Kupię: Antyki, różne sta-
rocie. Tel. 501-126-109

• Sprzedam drewno bukowe 
i dębowe pocięte i porąba-
ne - 603 353 789

• Sprzedam wieżę Diora WS 
442, srebrna, 4 elementy: 
wzmacniacz, tuner przestro-
jony, korektor, deck szufla-
da, stan idealny, używana 
sporadycznie, cena 780 zł do 
uzgodnienia. tel. 605 522 340.

• PIECE GAZOWE c.o. wiszące 
z Niemiec firmy Vaillant wy-
soka jakość do mieszkania, 
domu, sklepu, restauracji, 
zakładu fryzj. tylko ogrze-
wanie różne powierzch-
nie cena od 800zł montaż 
300zł piece dwufunkcyj-
ne cena od 1.000zł montaż 
400zł gwarancja serwisowa 
+ roczne przeglądy kontrol-
ne, naprawy oraz elektrycz-
ne przepływowe podgrze-
wacz wody użytkowej 18-
21kw na prąd 380V cena od 
200zł tel. 691 686 772

• SPRZEDAż - podbitki 
drewnianej. TANIO. Tel: 
726169098.

• SPRZEDAM DREWNO OPA-
ŁOWE I KOMINKOWE. 
Tel;667788820.

• Sprzedam CB radio Harry 
III z anteną, na gwarancji, 
cena 650 zł, tel. 605 522 340

• Chcesz przewieźć drew-
no? Załadunek i rozładunek 
pod wskazany adres. Za-
dzwoń 721230990, TANIO!

• Sprzedam cegłę klinkiero-
wą czerwoną Japek 2500 
szt, styropian 4-12 cm, tel. 
502 385 935

• Sprzedam wózek space-
rowy – parasolka (Chico 
CT04): stan bdb, duże koła, 
lekki, oryginalny śpiworek 
+ folia, kolor czerwono-be-
żowy, tanio. 600 897 758

• Sprzedam lodówko - za-
mrażarkę Indesit srebrną, 
cena 750 zł, tel. 605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubez-
pieczeniowe na życie SKAN-
DIA, tel. 605 522 340

• SPRZEDAM – ROWER TRZY-
KOŁOWY.TEL.781292715.

• Oddam pieski siedmioty-
godniowe w dobre ręce. 91 
39 17 305

• Sprzedam rozdrabniacz do 
gałęzi 250 zł. 696 807 922

• SPRZEDAM - czarną kurtkę 
skurzaną i kask na motor.
Tel.607793764

• SPRZEDAM – 10 – tygo-
dniowego  pieska  rasy  York  
zaszczepiony  i  odrobaczo-
ny.Tel.783622496.
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Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca

TYGRYSEK

BAWIALNIA
dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

Sprzedam nowe, własnościowe,  
2 pokojowe mieszkanie o pow. 58 m2 
w Nowogardzie na ulicy Racibora I 4

KONTAKT:                PIB „PRO-BUD s.c.
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14
tel.: 91 39 25552; 783 570 056    www: probud-nowogard.pl

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECIĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

Kancelaria  
PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077

PIASEK, żWIR,  CZARNOZIEM, POSPóŁKA 

 żWIROWNIA  DŁUGOŁęKA
tel. 504 265 607 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165 •  TEL. 91 577 20 07

Placówka Banku Zachodniego WBK w Nowogardzie

Poszukuje pracownika 
na stanowisko

Doradca Klienta
Mile widziane doświadczenie w obszarze bankowości

CV wraz ze zdjęciem prosimy przesyłać na adres  
agnieszka.luty@bzwbk.pl lub składać bezpośrednio  

w Placówce przy ul. Warszawskiej 14.
tel. 91 391 03 78

Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie
ul. Warszawska 14, tel. 91 391 03 78, pn.-pt. 9:00-17:30, sob. 10.00-13.00

Bank Spółdzielczy w Goleniowie 

sprzeda 
okna demontowane 

z remontowanego budynku
przy ul. Konstytucji 3 Maja 56 

w Goleniowie. 
Okna PCV z szybą jednokomorową. 

Wymiary w większości 130X180  - do obejrzenia 
w obiekcie. Stan okien - bardzo dobry; 

data montażu w obiekcie - IV kwartał 2012 r. 
Osoby zainteresowane zakupem 

prosimy o składanie propozycji ofert 
w sekretariacie Banku lub 

e-mailem: 
sekretariat@bsgoleniow.pl

Telefon do kontaktu: 
91 464 77 91
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Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt samochodowy
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Finanse - 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Zawiadamiamy, 
że w Nowogardzie 

rozpoczęła działalność 

Kancelaria 
Radców 

Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca 
Prawny Radosław Górski oraz Radca  
Prawny Paweł Iwan. Kancelaria mieści 
się przy 
Pl. Wolności 9, budynek dawnego 
hotelu „Cisy”, pokój nr 8 (parter). 

Telefony do Kancelarii: 
788-802-101, 694-403-733

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

ZAPRASZAMY
na

specjalistyczne 
badanie wzroku

środy i piątki 

s. 4 s. 10, 11

ul. Boh. Warszawy 4b
Nowogard

tel. 532 512 703 

Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe 
leczenie stomatologiczne

Lekarz dentysta

Ewa Rosa

godz. przyjęć 
pn.-pt. 10.00 - 18.00

13

Czy odwołają  
A. Bielidę?

Halina Galus • Elżbieta i Helena Wnuk

USŁUGI KSIĘGOWO-PODATKOWE

ul. 3 Maja 14 (budynek Banku Spółdzielczego) tel. 91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

Chcesz odzyskać VAT? Przyjdź!

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

26 sierpnia 2013 r.
od 11.00 - 12.00 
(poniedziałek)

 udzielane będą bezpłatne porady 
prawne  w redakcji 

ul. Boh. Warszawy 7A

Dzień Solidarności i Wolności

Rozmowa  
z Janem  

Korchutem

„Nowogardzki” 
generał:

Zdzisław 
Goral

s. 12

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Nowogard,  
ul. Wojska Polskiego 3
SJO Krystyna Dwornik 

„CONCEPT”
(wcześniej „GERMANIC”)

zaprasza na nowe kursy języka
niemieckiego i angielskiego

www.concept.edu.pl
Zapisy i informacje:

tel. 607 545 991

Dach leci im na głowę

Czytaj s. 3
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W obiektywie DN
Okiem rolnika 

Żniwa na finiszu
Tegoroczne żniwa dobiegają już końca. Pogoda dla przeprowadzenia zbiorów 
dopisała. Niestety rolnicy nie są zadowoleni z cen oferowanych za zboża. Ceny 
niektórych z nich spadły aż o 50%, co nie może napawać rolników optymizmem, 
gdyż są one niewspółmierne do kosztów produkcji, co w konsekwencji może do-
prowadzić do braku środków na konieczne  inwestycje i pokrycie kosztów kolej-
nych zasiewów.

Ministerstwo rolnictwa, po-
dejrzewając zmowę ceno-
wą, zgłosiło sprawę do Urzę-
du Ochrony Konkurencji i 
Konsumenta. Jednak rzecznik 
UOKiK zastrzega, że zbadanie, 
czy podmioty skupujące umó-
wiły się na zbijanie cen, może 
potrwać nawet kilka miesięcy. 
- Rolnicy, zwłaszcza ci, którzy 
nie mają gdzie magazynować 
zboża i ci, których gonią termi-
ny spłaty zaciągniętych kredy-
tów w bankach padają łupem 
nieuczciwych handlarzy, którzy 
prawdopodobnie, działając w 
zmowie, zaniżyli cenę - twier-
dzi Roman Wierzbicki, rolnik 
z Żabowa. 

Choć rolnicy, których źró-
dłem dochodu jest sprzedaż 
zboża, nie mają powodów do 
optymizmu, to na spadku cen 
korzystają hodowcy. Tak się 
składa, że rolnik, z którym 
rozmawiam, czyli pan Roman 
Wierzbicki jest właśnie ho-
dowcą.

-Moim głównym kierun-
kiem produkcji jest hodow-
la kur. Żniwa w tym roku są 
nie najgorsze. Wszystkie swo-
je zboża: pszenicę, pszenżyto i 
jęczmień przeznaczam na pa-
szę dla kur. Nie sprzedaję więc 
zboża w punktach skupu. Aku-
rat dla hodowców, tegorocz-
ny spadek cen zbóż jest zjawi-
skiem pozytywnym, gdyż pa-
sze dzięki temu stają się tańsze. 
Co prawda hodowcy mogliby 
zwiększyć dzięki temu produk-
cję, ale niestety z drugiej strony 
nie wiedzą, czy za miesiąc lub 
dwa ta cena ponownie nie pój-
dzie gwałtownie w górę – a w 
takim przypadku hodowla zno-
wu nie będzie już tak opłacalna 
– dodaje. - Dopłaty, które do-
stajemy, też nie są wystarcza-
jące przy obecnych cenach na-
wozów, środków chemicznych, 
części do maszyn i paliwa. Na-
wet wysokie ceny zbóż, z jaki-
mi mieliśmy do czynienia na 
wiosnę, nie są w stanie pokryć 
kosztów produkcji. Więc tak 
naprawdę to nie rolnicy otrzy-
mali dopłaty, ale przemysł che-
miczny. 

Pan Roman choć nie żyje z 

uprawy, ale głównie hodowli 
rozumie, że sprzedający zbo-
że rolnicy są krzywdzeni obec-
nymi cenami - W moim od-
czuciu to jest wszystko sztucz-
nie napędzane. Nie jest możli-
we, żeby nagle tak bardzo spa-
dła cena zboża. Prawdopodob-
nie na przełomie października i 
listopada zboże znowu pójdzie 
w górę, ale wtedy uprzywilejo-
wani będą tylko ci, którzy po-
siadają magazyny, wtedy zboże 
będzie sprzedawane na paszę. 

Mieszalnie, które będą skupo-
wały zboże, ponownie zapła-
cą duże pieniądze. Pasza pój-
dzie w górę i również hodow-
la znowu nie będzie tak opła-
calna. Tylko hodowcy, którzy 
mogą magazynować zboże aż 
do przyszłych żniw, stoją na 
wygranej pozycji, bo mogą od-
kupić po niskiej cenie zboże od 
rolników, którzy nie mają gdzie 
go przetrzymywać – kończy R. 
Wierzbicki.

Piotr Słomski

Komunikat Policji
Informujemy, że w dniu 24 sierpnia br. w pobliżu dyskontu 

spożywczego Lidl znaleziono rower górski Hyper Emmelle 6102. 
Właściciel zguby proszony jest   o zgłoszenie się do  Komisariatu 
Policji w Nowogardzie.            st.insp. Ref. Prewencji Klaudia Gieryń

Porządek obrad XXIX  
sesji Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Nowogardzie zwołał  XXIX se-
sję Rady Miejskiej w Nowogar-
dzie. Początek obrad: 4 września 
2013 roku (środa), o godzinie 
12:00 w sali obrad Rady Miejskiej 
w Nowogardzie, Plac Wolności l.

Porządek obrad:
l. Otwarcie obrad i stwierdzenie 

quorum.
2. Zgłoszenie wniosków do po-

rządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji 

Rady Miejskiej w dniach: 29 maja 
2013 roku,

6 czerwca 2013 roku, 13 czerw-
ca 2013 roku, 15 lipca 2013 roku.

4. Informacje Przewodniczące-
go Rady.

5. Interpelacje, wnioski i zapy-
tania.

6. Sprawozdanie Burmistrza 
Nowogardu z działalności pomię-
dzy sesjami.

7. Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) odwołania przewodniczące-

go Rady Miejskiej,
b) udzielenia dotacji celowej 

Parafii Rzymskokatolickiej pw. 
Chrystusa Króla w Sikorkach 
przeznaczonej na rzecz kościoła 
parafialnego na wykonanie prac 

konserwatorsko-budowlanych  
obejmujących wymianę pokrycia 
dachowego na kościele,

c) zmian budżetu gminy Nowo-
gard na rok 2013,

d) zmian w budżecie gminy 
Nowogard na rok 2013,

e) regulaminu udzielania po-
mocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamiesz-
kałych na terenie gminy Nowo-
gard,

f) udzielenia upoważnienia kie-
rownika Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Nowogardzie

do prowadzenia spraw świad-
czenia pomocy materialnej o cha-
rakterze socjalnym,

g) wzoru deklaracji o wysoko-
ści opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi składanej 
przez właściciela nieruchomości,

h) przedłużenia czasu obowią-
zywania dotychczasowej taryfy 
dla zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę i zbiorowego odprowadza-
nia ścieków,

i) ustalenia opłaty za świadcze-
nia przedszkoli publicznych pro-
wadzonych przez gminę Nowo-
gard,

j) zmiany uchwały w sprawie 
ustalenia planu sieci oraz określe-
nia granic obwodów publicznych 
szkół podstawowych prowadzo-
nych przez gminę Nowogard,

k) uchylenia uchwały (dot. 
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla obrębu 
Kulice),

l) przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego 

ł) rozpatrzenia skargi na działa-
nia Burmistrza Nowogardu,

8. Odpowiedzi na zgłoszone in-
terpelacje, wnioski i zapytania.

9. Komunikaty.
10. Zakończenie obrad.

Przygotowania do tegorocznych gminnych uroczystości dożynko-
wych, które odbędą się w sobotę w Wierzbięcinie, jak widać, trwają 
pełną parą. Na zdjęciu gospodynie z Żabowa przygotowują wieniec do-
żynkowy, którego pomysłodawczynią jest pani Ela (pierwsza z prawej). 
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntEr 
laptop

 SerwiS - komiS

naprawiamy, 
sprzedajemy, 

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748 PROMOCJA  LETNIA

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel./fax 91 39 22 329

Kom. 601 150 620

Ogrodzenia,
brukarstwo, 

ogrody, trawniki
www.trawnikizrolki.com.pl

tel. 669 342 893

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Zakład Stolarski
„Kornik”

Nowogard, ul. Górna 4

przyjmię 
uczniów

na praktyczną
nauk zawodu

tel. 606 830 893

Obywatel krzyczy... Urzędnik nie (chce) słyszy

Dach im leci na głowę
W połowie sierpnia właściciele i spadkobiercy nieruchomości działek położo-
nych przy drodze gminnej Żabówko – Maszkowo, wysłali do burmistrza Nowo-
gardu list w sprawie przejazdów ciężkiego sprzętu rolniczego i nie tylko, przez 
który pękają domy mieszkalne. Minęły już prawie 2 tygodnie, najwyraźniej 
urzędników z gminy ta sprawa nie rusza. 

Skoro nikt z ramienia burmi-
strza nie wybrał się do Żabów-
ka, aby zapoznać się ze ska-
lą problemu, postanowiliśmy 
wszystko udokumentować. 
Podczas krótkiej wizyty przy 
budynku, który już na róż-
ne sposoby był „lepiony”, od 
razu mogliśmy dostrzec cięż-
ki sprzęt rolniczy przejeżdża-
jący przez wieś. Problem jest, 
i to bardzo duży! Przedstawia-
ją to zdjęcia, które publikuje-
my przy artykule. Mieszkańcy 
boją się, że w końcu budynek 
zawali im się na głowę. Szko-
da, że pomimo wysłanego pi-
sma, popartego załącznikami 
w postaci podpisów oraz mapy, 

pan Robert Czapla nie reaguje. 
Oczywiście, lepiej ściskać dło-
nie „kompanów” podczas ko-
lejnego hucznego otwarcia za-
kończonej inwestycji... A tym-
czasem w Żabówku – kolejne 
pojazdy dwukrotnie przekra-
czające odpowiednie normy 
na tej drodze gminnej, sku-
tecznie kruszą ściany domów. 
Od mieszkańców usłyszeliśmy 
również o moście znajdującym 
się nieopodal, na który mogą 
wjechać jedynie pojazdy o ma-
sie nie przekraczającej 15 ton. 
Tymczasem nawet kilkanaście 
razy dziennie przez most prze-
jeżdżają pojazdy z transpor-
tem zdecydowanie przekracza-

jącym tę wagę. Wobec dowo-
dów przedstawionych na zdję-
ciach nie da się przejść obo-
jętnie, dlatego publikujemy w 
całości list wysłany do burmi-
strza, podpisy mieszkańców – 
którzy wciąż nie tracą wiary, że 
gmina w końcu zajmie się ich 
trudną sytuacją. My z zainte-
resowaniem będziemy śledzić 
tę sprawę, gdyż miejscy urzęd-
nicy przyzwyczaili już wszyst-
kich do tego, że głośno mó-
wią o tym co zrobili, natomiast 
milczą wobec tego, co powinni 
zrobić dla tych najbardziej po-
krzywdzonych.

KR 

Ostatni dzień konsultacji 
W sprawie zmiany nazwy powiatu jeszcze możesz się wpisać!!

Dzisiaj do godziny 16.00 w 
urzędzie miejskim, pokój 101 
będzie można złożyć  podpis w 
kończących się  konsultacjach 
społecznych dotyczących zmia-
ny nazwy powiatu z goleniow-
skiego na goleniowsko-nowo-
gardzki. W godzinach od 16-
20 ankieterki przeprowadzające 
ostatnie konsultacje na terenie 
wiejskim odwiedzą następujące 
miejscowości będą to : Błotno, 
Błotny Młyn, Bochlin, Dąbro-
wa Nowogardzka, Dobroszyn, 

Grabin, Karsk, Łęgno, Oga-
ry, Ogorzele, Olszyca, Ptaszko-
wo, Wierzchęcino, Zakłodzie. 
Wg informacji uzyskanych w 
urzędzie konsultacje przebie-
gają sprawnie większość pyta-
nych osób jest również dobrze 
poinformowana o całej proce-
durze. Zachęcamy więc raz jesz-
cze mieszkańców wyżej wymie-
nionych miejscowości do wzię-
cia udziału w konsultacjach a 
także tych z Państwa, popierają-
cych pomysł do których nie do-

tarły zbierane od początku mie-
siąca ankiety by odwiedzić jesz-
cze dziś urząd miejski w Nowo-
gardzie i złożyć podpis. Wyniki 
konsultacji poznamy najpewniej 
w najbliższy poniedziałek. 

red

Powiat  
goleniowsko-
nowogardzki
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Ilu pierwszoklasistów rozpocznie w tym roku naukę w nowogardzkich szkołach?

Do szkoły czas! 
2 września we wszystkich szkołach w Nowogardzie oficjalnie rozpocznie się nowy rok szkolny. Dzieci i młodzież będą musiały pożegnać 
się z wakacjami i rozpocząć trudy nauki. Nauczyciele również przygotowują się do pracy i powitania swoich uczniów po wakacjach. 
Szczególnie ważnym momentem jest pojawienie się pierwszoklasistów, zarówno w szkołach podstawowych, gimnazjach, jak i liceach 
oraz technikum i szkole zawodowej. 

We wszystkich placówkach 
oświatowych prowadzonych w 
Nowogardzie naukę rozpocz-
nie 864 pierwszoklasistów. W 
porównaniu z rokiem szkol-
nym 2012/2013 liczba ta zma-
lała o mniej więcej 40 uczniów. 

W  roku szkolnym 2013/2014 
w szkołach podstawowych na-
ukę podejmie 185 pierwszo-
klasistów, natomiast w gimna-
zjach 279 uczniów klas pierw-
szych. Nowogardzkie licea wy-
brało w tym roku 178 uczniów, 
technikum 163, a szkołę za-
wodową 59. Warto zastano-
wić się nad przyczyną spadku 
liczby uczniów w Nowogar-
dzie. Główną przyczyną nie-
wątpliwie jest niż demograficz-
ny, przez który ta liczba z roku 
na rok może maleć. Mniejsza 
ilość dzieci w podstawówkach 
spowodowana jest wchodzą-
cą od przyszłego roku ustawą 
o sześciolatkach. Rodzice ma-

jąc jeszcze wybór, wolą pozo-
stawić swoje dzieci w klasach 
przedszkolnych. Jeżeli chodzi o 
szkoły ponadgimnazjalne, licz-
ba osób chętnych do uczęsz-
czania do tych placówek uwa-
runkowana jest konkretnymi 
zainteresowaniami i predys-
pozycjami zawodowymi mło-
dych ludzi. Np. Liceum Ogól-
nokształcące nr 1 utworzyło w 
ostatnich latach nowe, cieka-
we profile, które mają zachęcać 
młodzież do podjęcia nauki 
właśnie w tej szkole. Najwięk-
szym zainteresowaniem cieszy 
się klasa policyjna, do której w 
tym roku zapisało sie 36 osób. 

Redakcja DN w związku ze 
zbliżającym się  nowym ro-
kiem szkolnym, życzy wszyst-
kim uczniom, nauczycielom, a 
także rodzicom owocnej pracy.

Natalia Domnick
Weronika Kwiatkowska

Zdaniem radnego

Czy Bielida nie lubi żłobków?
Takie pytanie samo „sunie” się na usta, po 

tym jak Przewodniczący Rady Antoni Bie-
lida nie wprowadził do porządku obrad na 
sesję 4 września 2013 roku projektu uchwa-
ły w sprawie wysokości i zasad ustalenia do-
tacji celowej dla podmiotów prowadzących 
żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy 
Nowogard. Projekt tej uchwały został złożo-
ny do biura rady przez Klub Radnych WN 
w dniu 19 sierpnia 2013 roku. Był to wy-
starczający okres, aby przedstawić projekt 
uchwały na komisjach: społecznej i  finan-
sowej, oraz poddać go pod głosowanie na 
sesji. Niestety uchwała, na którą od dawna 
czekali rodzice maluszków oraz osoby pro-
wadzące żłobki i klubiki dziecięce, nie zna-
lazła uznania przewodniczącego Bielidy. Z 
informacji, jakie uzyskałem w urzędzie wy-
nika, że brak jej w  porządku obrad to de-
cyzja przewodniczącego. Uchwała dotyczy-
ła zwiększenia dopłat do dzieci w żłobkach 
i  klubikach dziecięcych, które dotychczas 
wynosiły 250 zł na dziecko w żłobku oraz 
200 zł na dziecko w klubiku dziecięcym, 
w budżecie na 2013 rok zaplanowano od-
powiednio na te cele 50 tyś zł. W połowie 
2013 roku Gmina Nowogard uzyskała dofi-
nansowanie w ramach programu rządowe-
go „Maluch 2013” w wysokości 37 900,00 zł 
na funkcjonowanie placówek dla najmłod-
szych. W związku z  powyższym podwyż-

szenie dotacji, dla klubów dziecięcych z 200 
zł na 300 zł, oraz dla żłobków z  250  zł na 
350 zł, do każdego dziecka nie zachwiało-
by gminnym budżetem, ponieważ różnica 
wynikająca z podniesienia dotacji zostałaby 
w całości pokryta ze środków zewnętrznych 
z programu rządowego „Maluch 2013”. Do-
datkowo dziwi fakt takiego postępowania, 
ponieważ przewodniczący Bielida wielo-
krotnie potrafił w ostatniej chwili wprowa-
dzać do porządku obrad uchwały, które zu-
pełnie nie były omawiane na komisjach, a 
miały o wiele większe znaczenie finanso-
we dla Gminy. Ponadto praktyka zwoływa-
nia sesji, co dwa miesiące, może sprawić, że 
uchwała w sprawie żłobków jeszcze długo 
będzie leżała w szufladzie przewodniczą-
cego. Na najbliższej sesji na pewno zwró-
cę się z zapytaniem do przewodniczącego 
Bielidy, dlaczego nie wprowadził tej uchwa-
ły pod głosowanie? Jeśli przyczyną tego był 
sprzeciw w tej sprawie koalicji rządzącej, to 
wystarczyło na sesji zagłosować przeciw. A 
jeśli faktycznie przewodniczący uznał, że 
uchwała tak ważna dla rodziców malusz-
ków oraz osób prowadzących żłobki i klu-
by dziecięce może jeszcze poczekać, to jest 
to kolejny argument za tym, aby dokonać 
zmiany tego przewodniczącego.

Michał Wiatr, Klub Radnych WN 

W środę sesja Rady Miejskiej

Czy odwołają  A. Bielidę?
W  programie środowej sesji Rady 

Miejskiej  znalazł się  punkt o głosowaniu  
uchwały o odwołaniu Przewodniczącego 
Rady Miejskiej Antoniego Bielidy. Wnio-
sek  w tej sprawie podpisała wymagana 
statutem ilość  radnych: Tomasz Szafran, 
Rafał  Szpilkowski, Michał Wiatr, Bogu-
mił Gała, Andrzej Kania wszyscy z klu-
bu Wspólny Nowogard oraz radni  Marek 
Krzywania i Marcin Nieradka. Przypo-
mnijmy, że  Antoni Bielida  z klubu SLD 
pełni funkcję przewodniczącego Rady od 
początku obecnej kadencji. Został wy-
brany głosami koalicji  rządzącej w Ra-
dzie, czyli PSL-SLD. Koalicja ta dysponu-
je na dzisiaj radnymi   7  z PSL i 6 z SLD, 
co daje większość w 21 osobowej radzie. 
Wnioskujący złożyli wniosek o odwoła-
nie przewodniczącego  z powodu ich zda-
niem nagannego zachowania A. Bielidy w 
roli przewodniczącego Rady.

   Od  przewodniczącego Rady, jako usta-
wowego organizatora funkcjonowania ca-
łej Rady, również opozycji, oczekujemy od 
dawna , niestety bezskutecznie, choćby mi-
nimum obiektywizmu i bezstronności – 
mówi DN jeden z wnioskodawców odwo-
łania Marcin  Nieradka.  Stałe w różny spo-
sób ignorowanie naszej aktywności, jako 
radnych, poprzez  choćby niedopuszczanie 
bądź odbieranie głosu, dezorganizuje pracę 

Rady  i uniemoż-
liwia efektywne 
pełnienie man-
datów przez rad-
nych opozycji- 
kończy radny.

Aby odwoła-
nie było możliwe 
za usunięciem z 
funkcji Antoniego Bielidy musiałaby gło-
sować część radnych  koalicji . Pewne na-
dzieje wnioskodawcy wiązali tutaj z radny-
mi PSL. Jeszcze kilka dni temu niektórzy 
z nich deklarowali głosowanie za odwoła-
niem Bielidy.  Z naszych informacji wyglą-
da jednak, że jest to już pieśń  przeszłości i 
PSL nie poprze wniosku o odwołanie.

Po analizie umowy koalicyjnej doszli-
śmy do wniosku, że nie będziemy głosować 
za odwołaniem  przewodniczącego Rady- 
mówi nam chcący zachować anonimo-
wość  członek   władz nowogardzkiego  
PSL.-  Trzeba dotrwać w tym stanie do 
końca kadencji – twierdzi .

Jak zwykle więc PSL okazuje swo-
isty pragmatyzm, aby zachować korzyści 
trwania w koalicji z SLD  i być może licząc 
na krótką pamięć wyborców. Tak więc od-
wołanie A. Bielidy w najbliższą środę jest 
mało prawdopodobne.

Red. 
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Pozostaje tylko 997 lub osobiste złapanie złodzieja  

Nagrobki nadal są grabione 
Groby zmarłych na naszym cmentarzu regularnie są okradane. Giną lampki, świece, kwiaty i wszystko inne, co zdobi grób naszych bli-
skich. To jest zwyczajny skandal i niegodziwość, która powinna być bardzo surowo karna - skarżą się osoby odwiedzające groby bliskich. 

Pan Tadeusz - grób rodzi-
ców, a także syna odwiedza re-
gularnie  na nowogardzkim 
cmentarzu przynajmniej raz 
w tygodniu.  Za każdym ra-
zem przynosi nowe ozdoby, 
m.in. lampki LED, lampio-
ny, a także świeże kwiaty. Gdy 
wraca po kilku dniach, już ich 
najczęściej nie ma.  Jak moż-
na okradać groby? Przecież to 
trzeba nie mieć sumienia i być 
właśnie tą tzw. hieną cmentar-
ną - mówi w rozmowie rozża-
lony pan Tadeusz – Proszę, aby 
osoby odpowiedzialne, tym się 
zajęły. Można przecież zamon-
tować kamery, które skutecz-
nie odstraszyłyby złodziei. Co 
robić? Czy to ja mam postawić 
ochronę żeby ochro nić  mogi-
łę przed złodziejami? Sprawcy 
takich kradzieży powinni zo-
stać bar dzo surowo ukarani.                                                                      
Na cmentarzu spotkaliśmy kil-
ka osób. Niektórzy z nich po-
twierdzili, że również mogi-
ły ich bliskich zostały kiedyś 
okradzione. Oni też z tym fak-

tem nie mogą się pogodzić i 
proszą o zdecydowane działa-
nia ze strony administratora 
cmentarza. Dlatego udałem się 
do Jerzego Furmańczyka, któ-
ry tak odpowiedział na pro-
blem przedstawiany przez od-
wiedzających cmentarz: 

Jerzy Furmańczyk - Te 
kwiaty, czy świeczniki to są 
drobne kradzieże, które trudno 
udokumentować, a samych zło-
dziei trudno zidentyfikować, 
więc jak udowodnić, że dana 

osoba przestawiając świecznik 
z jedno grobu na drugi kradnie 
go? Najczęściej wygląda to tak, 
że dana rzecz jest przenoszona 
całkiem niewinnie, więc i u nas 
nie budzi żadnych podejrzeń. 
Natomiast inną o wiele gorszą 
sprawą jest kradzież rzeczy me-
talowych z nagrobków, które są 
zabierane w celach komercyj-
nych.  Uważam, że kradzieże na 
cmentarzach to w pewnym sen-
sie niestety powszechność, bo 
takie sytuacje dzieją się również 
w całej Polsce. Z naszej strony 
wygląda to tak, że są prowadzo-
ne obserwacje terenu przez na-
szych pracowników, ale niestety 
są one  mało skuteczne, bo tak 
jak powiedziałem, jak udowod-
nić komuś, kto idzie z świeczni-
kiem, że go ukradł.  

 W swoich planach, Urząd 
miał zrobić oświetlenie... Co 
do monitoringu, to również 
dobrze byłoby je zamontować 
na całym cmentarzu. Na po-
cieszenie powiem, że  dwa już 
są. Jeden przy kaplicy, a dru-

gi przy samym wejściu. Co do  

monitoringu całego cmenta-
rza  to głównym decydentem 
jestem nie ja, ale Urząd Mia-
sta i to on powinien głównie tę 
sprawę monitorować. Tak więc 
kradzieże dla mnie czy moje-
go syna, który jest administra-
torem cmentarza nie są nową 
sprawą, bo przychodzą do nas 
osoby, które na bieżąco nam 
„meldują” o wszelkich kradzie-
żach. Niewątpliwie jest to nie-
chlubna sprawa dla miasta, ale 
co mogę powiedzieć? - Ten pro-

ceder będzie się dział czy tego 
chcemy czy nie.  My obserwuje-
my i o to samo prosimy również 
policję. Dość często mamy in-
formację o miejscach, w których 
cmentarz jest najczęściej odwie-
dzany przez podejrzane osoby , 
ale te odwiedziny są z zupełnie 
innego powodu, a mianowicie 
jest to picie alkoholu itp. – opo-
wiada Jerzy Furmańczyk. 

Podsumowując, okazuje się, 
że trudno jest złapać złodzie-
ja, chyba, że nakrytego na go-
rącym uczynku, bo inaczej są 
oni nie do złapania, ponad-
to kradzieże te są zaliczane 
do kradzieży o charterze ma-
łej szkodliwości czynu. Dla-
tego najlepszym z możliwych 
rozwiązaniem, które mogłoby 
powstrzymać hieny cmentar-
ne przed kradzieżą, jest mo-
nitoring całego cmentarza. Do 
tego czasu pozostaje nam na co 
dzień czujność pracowników 
cmentarza, policji, jak również 
nasza. 

Jarek Bzowy

Odpowiedź z UM

Wyjaśnienie do artykułu:  
„Drogę zalewa deszcz a mieszkańców krew” 

W odpowiedzi na artykuł, 
który został opublikowany w 
piątkowym wydaniu Dzienni-
ka Nowogardzkiego DN nr 65 
z dnia 23.08.013 r. wyjaśniam:

Problem zalewania woda-
mi deszczowymi terenu przy-
ległego do budynku wieloro-
dzinnego w Konarzewie jest 
Burmistrzowi znany. Przy-
czyn tej sytuacji jest kilka: 
brak właściwego odwodnia 
drogi powiatowej na odcinku 
od Jarchlina do Konarzewa, 
niewłaściwy profil poprzeczny 
i podłużny nawierzchni, zaro-
śnięte  pobocza powodują, że 
wody deszczowe nie rozlewa-
ją się do rowów odwadniają-
cych. Za tę sytuację odpowia-
da nie gmina ani organ gminy, 
którym jest Burmistrz Nowo-
gardu, a powiat Goleniowski i 
jego organ wykonawczy czy-

li Zarząd Powiatu. Dodatko-
wo na jezdnię spływają wody 
deszczowe z przyległych do 
drogi gruntów rolnych po-
nieważ drenarkę odwadniają-
cą zaniedbywali rolnicy – nie 
będący  mieszkańcami Kona-
rzewa.  Znaczny spadek po-
dłużny drogi od strony Jar-
chlina w kierunku Konarzewa 
oraz przechył poprzeczny po-
woduje, że przy obfitych opa-
dach deszczu wody przelewa-
ją się na teren przy budynku w 
Konarzewie, który jest poło-
żony poniżej poziomu drogi. 
O tej sytuacji poinformowa-
ny został kierownik Obwodu 
Drogowego Wydziału Dróg 
Powiatowych Starostwa Po-
wiatowego. Najlepszym roz-
wiązaniem byłaby nowa na-
wierzchnia z odpowiednimi 
profilami oraz wybudowana 

w sąsiedztwie budynku kana-
lizacja deszczowa. 

Nie zrozumiałe są dla nas 
pretensje kierowane pod ad-
resem Burmistrza Nowogar-
du, ponieważ do zadań gminy 
należy infrastruktura drogowa 
gminna, a nie powiatowa. To 
powiat i starostwo odpowiada 
za  utrzymanie, remonty i in-
westycje na tych drogach. Na-
sze drogi gminne również wy-
magają dużych nakładów fi-
nansowych i pochłaniają nie 
mało pieniędzy. Intencją od-
powiedzi skierowanej przez 
Burmistrza do sołtysa w oma-
wianej sprawie była sugestia 
wystąpienia – pomimo działań 
podjętych przez gminę – bez-
pośrednio do Starostwa. Tak 
dwutorowo kierowane wnioski 
odnoszą lepszy skutek – przy-
śpieszają działania organu do 

którego są kierowane. Zdaje-
my sobie sprawę, że gmina  to 
podstawowy szczebel samo-
rządu i nie odżegnujemy się od 
roli gospodarza terenu, ale też 
gmina nie może na siebie brać 
obowiązków ustawowo przypi-
sanych innym organom i insty-
tucjom. Powiat posiada swoje 
zadania a gmina swoje. Obcią-
żenie gminy winą za wszystko 
co negatywnego dzieje się na 
jej terenie jest skromnie mó-
wiąc nie trafione. 

Oczywiście deklarujemy 
dalszą pomoc mieszkańcom 
i proponujemy wystosowanie 
wspólnego pisma do Staro-
stwa w Goleniowie podkreśla-
jąc wagę problemu i wnoszące-
go o pilne i skuteczne załatwie-
nie sprawy.

Podpisał Tadeusz Fiejdasz – 
kierownik Wydziału GKiM  UM 

Od redakcji
Pismo urzędu jest w więk-

szości polemiką z własnymi 
tezami a nie DN  oraz tłu-
maczeniem tego co wszy-
scy widzą  czyli że woda 
nie spływa, a  także, tego  
że nie jest to sprawa gmi-
ny. Wszystkie te argumen-
ty zostały w naszym tekście 
przytoczone ale też została 
zawarta propozycja aby za-
miast  zbywać mieszkańców 
formalizmami zachować się 
jak na gospodarza przysta-
ło i  porozumieć się z powia-
tem. Ponieważ ta nasza su-
gestia jak rozumiemy zosta-
ła przez gminę  podjęta po-
przez propozycję wspólnego 
z mieszkańcami wystąpienia 
do powiatu dla dobra tychże  
mieszkańców  i  załatwienia 
problemu pozostawiamy nie 
wnoszące nic do sprawy wy-
wody bez komentarza i pro-
stowania.
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Informacje Parafialne
Vox    Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:

Słowa Ewangelii według Świę-
tego Łukasza

   (Łk 14,1.7-14) Skromność. 
Kogo zapraszać na ucztę

   Gdy Jezus przyszedł do domu 
pewnego przywódcy faryzeuszów, 
aby w szabat spożyć posiłek, oni 
Go śledzili. I opowiedział zapro-
szonym przypowieść, gdy za-
uważył, jak sobie pierwsze miej-
sca wybierali. Tak mówił do nich: 
Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie 
zajmuj pierwszego miejsca, by 
czasem ktoś znakomitszy od cie-
bie nie był zaproszony przez nie-
go. Wówczas przyjdzie ten, kto 
was obu zaprosił, i powie ci: Ustąp 
temu miejsca; i musiałbyś ze wsty-
dem zająć ostatnie miejsce. Lecz 
gdy będziesz zaproszony, idź i 
usiądź na ostatnim miejscu. Wte-
dy przyjdzie gospodarz i powie ci: 
Przyjacielu, przesiądź się wyżej; i 
spotka cię zaszczyt wobec wszyst-
kich współbiesiadników. Każdy 
bowiem, kto się wywyższa, będzie 
poniżony, a kto się poniża, będzie 
wywyższony. Do tego zaś, który 
Go zaprosił, rzekł: Gdy wydajesz 
obiad albo wieczerzę, nie zapra-
szaj swoich przyjaciół ani braci, 
ani krewnych, ani zamożnych są-
siadów, aby cię i oni nawzajem nie 
zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz 
kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś 
ubogich, ułomnych, chromych i 
niewidomych. A będziesz szczę-
śliwy, ponieważ nie mają czym to-
bie się odwdzięczyć; odpłatę bo-
wiem otrzymasz przy zmartwych-
wstaniu sprawiedliwych.

Kto się wywyższa, będzie po-
niżony

   Zanim przejdziemy do nasze-
go fragmentu Ewangelii, warto 
zwrócić uwagę na ten fragment, 
który został „pominięty”. Jest tam 
mowa o chorym człowieku, który 

znalazł się właśnie tam, gdzie zo-
stał zaproszony Jezus. Było to w 
szabat. Dobry dzień na imprezę, 
ale niewłaściwy, według żydów, na 
to, co zrobił Jezus. A On, najzwy-
czajniej w świecie, uzdrowił tego 
człowieka. Do tego dobrze by było 
zwrócić uwagę na argumenty, ja-
kich użył, tłumacząc swój czyn. 
Bo sam w sobie czyn ten był dla 
żydów kontrowersyjny. W końcu 
stało się to w szabat, a wtedy, po-
dobno, rządzi prawo.

   Co by nie mówić, Jezus zna-
lazł się na przyjęciu zorganizowa-
nym w świąteczny dzień. Może 
to uzdrowienie w jakiś sposób 
wpłynęło na tych, którzy byli tego 
światkami. Może to, co się stało, 
dało niektórym do myślenia. W  
każdym razie nastąpiła po tym 
wydarzeniu sytuacja, która ukaza-
ła to, co w człowieku siedzi. Bie-
siadnicy zaczęli zajmować dogod-
ne dla siebie miejsca przy stole.

    Takie to trochę śmieszne, z 
naszego punktu widzenia. No bo 
przecież to gospodarz wskazu-
je miejsce, przy którym chciałby 
nas widzieć. Nie wyrywamy się 
tak do tego, by siedzieć na pierw-
szym miejscu. A z drugiej stro-
ny to chyba wszystkie miejsca są 
traktowane na bardzo zbliżonym 
do siebie poziomie i nie ma pro-
blemu tego rodzaju: kto gdzie sie-
dzi. Bo to chyba jest bez większe-
go znaczenia. 

   Natomiast ma chyba ogrom-
ne znaczenie to, kto jak się czuje 
na takim przyjęciu. Kiedyś moja, 
świętej pamięci, babcia powie-
działa mi, że zanim pójdę na im-
prezę, to powinienem coś zjeść. 
No bo to nie wiadomo, co na tej 
imprezie będzie. Taka prosta spra-
wa. Ale muszę powiedzieć, że 
działa. Gdy szedłem na impre-
zę na czczo, to różnie bywało. Bo 
akurat podali to, co nie za bardzo 
pasuje. Ale gdy szedłem w myśl 
babcinych mądrości, nigdy się nie 
zawiodłem. Może dlatego, że jak 
człowiek nie jest głodny, to nie 
ważne co podadzą. Bo nie trze-
ba zaspokajać głodu, a może oka-
zać się, że są ważniejsze rzeczy od 
tego, co można zjeść. Chociażby 
to, z kim się jest na danej impre-
zie. 

   Takie spotkania to tylko wy-

cinek z naszego życia. Większy 
albo mniejszy, to zależy, czy lubi-
my wyprawiać tego typu przyjęcia 
i czy lubimy brać w nich udział. 
Moim zdaniem warto brać udział 
w takich wydarzeniach. I warto 
takie wydarzenia samemu kre-
ować, bo to miło spotkać się ze 
swoimi w przyjaznej atmosferze. 
A gdy znajdziemy się w sytuacji, 
że nie za bardzo znamy towarzy-
stwo, to i tak nie grozi nam to, że 
zaczniemy szukać jakichś waż-
niejszych miejsc, tylko skromnie 
i po cichu poszukamy czegoś tam 
bliżej drzwi, bo to nigdy nic nie 
wiadomo. 

   Wracając do naszego frag-
mentu Ewangelii, człowiek chce 
być doceniony. Chce być właści-
wie odebrany przez otoczenie. 
Nie ma w tym nic niewłaściwego. 
A tak właściwie jest to czymś zu-
pełnie właściwym. Mamy prawo 
do tego, by patrzono na nas w po-
zytywny sposób. Inaczej mówiąc 
mamy prawo do dobrego imienia. 
Chcemy, by nas postrzegano jako 
kogoś wartościowego, z kim moż-
na posiedzieć przy stole, niezależ-
nie od miejsca, które się zajmuje. 
Ale jak to zrobić, by takim być, by 
tak się czuć?

   Może wrócę do mojej babci. 
Trzeba coś wcześniej zjeść. Trze-
ba nasycić głód. Nie chodzi o ten 
głód fizyczny. Nasycić go nie jest 
specjalnie trudną sprawą. Gorzej 
jest z innym głodem. Chcemy, by 
nas odpowiednio traktowano i 
doceniano. Żeby tak było trzeba, 
abyśmy sami siebie odpowiednio 
traktowali. Trzeba najpierw coś 
zjeść, nasycić się tym, kim jeste-
śmy. Jak człowiek pozna siebie i 
zauważy to, co w nim wartościo-
wego, wtedy nie będzie problemu, 
żeby być gdzieś z kimś, może na 
jakiejś imprezie, a może po prostu 
w zwykłych sytuacjach codzien-
nego życia. Nie trzeba będzie 
szukać lepszych miejsc, bo wła-
ściwie takich nie ma. Nie będzie 
się zwracać uwagi na to, co moż-
na zjeść. Ważniejsze będzie to, że 
mogę posłużyć komuś, chociażby 
swoją osobą, bo jest wartościowa 
i że dostrzegę, że wokół mnie są 
również osoby godne uwagi.

Ks. Grzegorz Podlaski

Wiesława Roszak, lat: 76, zmarła: 27.08.2013r, pogrzeb odbę-
dzie się: 30.08.2013r, o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Karol Guga, lat: 62, zmarł: 28.08.2013r, pogrzeb odbędzie się: 
31.08.2013r, o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Wiesław Kućma, lat: 58, zmarł: 27.08.2013r, pogrzeb odbędzie 
się: 31.08.2013r, o godz.11:00 na cmentarzu w Dobrej.

Artur Rojek, lat: 39, zmarł: 29.08.2013r, pogrzeb odbędzie się: 
31.08.2013r, o godz. 14:00 na cmentarzu w Dobrej.

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Biblioteka poleca

Profesor Karolina Lanckoroń-
ska, historyk i historyk sztuki, lau-
reatka wielu nagród i Doktoratów 
honoris causa w Polsce i za grani-
cą, była ostatnią przedstawicielką 
rodu Lanckorońskich z Brzezia. 
Swoje dramatyczne i heroiczne 
losy z okresu II wojny światowej 
opisała we „WSPOMNIENIACH 
WOJENNYCH”.

Wybuch wojny zastał ją we 
Lwowie, gdzie pracowała jako wy-
kładowca na Uniwersytecie im. 
Jana Kazimierza. Mimo bardzo 
trudnych warunków na przeło-
mie 1939/1940 prowadziła zajęcia 
z historii sztuki, włączyła się rów-
nież w działalność konspiracyjną. 
Zaangażowała się w działalność 
Polskiego Czerwonego Krzyża – 
od połowy 1941 roku Rada Głów-
na Opiekuńcza powierzyła jej 
opiekę nad więźniami w całej Ge-
neralnej Guberni, do jej obowiąz-
ków należało m.in. zbiorowe do-
żywianie więźniów, dostarczanie 
paczek i innej pomocy. W maju 
1942 roku zostaje aresztowana i 
uwięziona w Stanisławowie. Na-
stępnie zostaje przewieziona do 
obozu koncentracyjnego dla ko-
biet w Ravensbrück, w którym 
przebywała do kwietnia 1945 r.  

Karolina Lanckorońska całym 
swoim życiem służyła polskiej 
nauce i kulturze. Przebywając w 
obozach dawała prywatne lekcje 
i opowiadała więźniarkom histo-
rię renesansu, kulturę średnio-
wiecza. Czerpała siły z poczu-
cia, że jest znów użyteczna. We 
„Wspomnieniach…” znajdzie-
my dokumentalne wręcz opisy 
scen z życia obozowego więźnia-
rek. Młode Polki przed egzekucją 
nie pozwalały sobie na zawiąza-
nie oczu, umierały często z okrzy-
kiem „Niech żyje Polska”. Karoli-
na Lanckorońska była świadkiem 
przerażających praktyk obozowe-
go lekarza, który wykorzystywał 
młode, zdrowe kobiety do odra-
żających doświadczeń i niebez-
piecznych medycznych ekspery-

mentów. Niemal na jej oczach do 
komory gazowej trafiło 7000 ko-
biet.

„Wspomnienia wojenne” Karo-
lina Lanckorońska spisała w la-
tach 1945-46, chciała je wydać w 
Anglii, ale tekst odrzucono jako 
„zbyt antyrosyjski”, gdy po kil-
ku latach podjęła kolejną pró-
bę, książkę odrzucono jako „zbyt 
antyniemiecką”. Oba uzasadnie-
nia były całkowicie nieprawdzi-
we. Profesor Karolina Lanckoroń-
ska to postać niezwykła, była sil-
ną, odważną i pewną siebie i swo-
ich racji kobietą. Nie dała się za-
straszyć. Całe życie kochała książ-
ki, czuwała by nauka i kultura nie 
zostały zaprzepaszczone i zapo-
mniane. 1994 roku przekazała Po-
lakom niezwykle cenny dar – ko-
lekcję dzieł rodu Lanckorońskich 
o ogromnej wartości historycznej, 
artystycznej i materialnej.

Odbierając w Rzymie dyplom 
„Za zasługi dla kultury polskiej 
na świecie” powiedziała, że ni-
czego wielkiego nie dokonała, a 
to co zrobiła było wypełnieniem 
obowiązku wobec Ojczyzny. Gdy 
dostawała medal „Cracoviae Me-
renti” (jako druga osoba po Janie 
Pawle II) stwierdziła: „Znam dwa 
słowa: służba i zasługa. Zasług nie 
mam. Służyć się starałam”.

Całe życie była wierna maksy-
mie: SZLACHECTWO ZOBO-
WIĄZUJE, co znaczy wprost, że 
im kto wyższe zajmuje miejsce w 
hierarchii społecznej, tym więk-
sze ma wobec innych obowiązki. 
Hrabina Lanckorońska była wzo-
rem polskości i obywatelskiego 
patriotyzmu. Starannie unikała 
rozgłosu uważając, że postępuje 
tak, jak postępować powinna.

Lektura tych wspomnień po-
zwoli nam prawdziwie zrozumieć 
dramat wojny, w której poległo 
nie tylko państwo polskie, ale i 
zniszczone zostały jego elity, cze-
go skutki odczuwamy do dziś.  

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz

„Czy oddanie wszystkich swych 
sił temu, co się najbardziej kocha, 
jest zasługą? Myślę, że nie”.

Karolina Lanckorońska
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Caritas informuje - Wydawka żywności
Zespół Caritas przy parafii pw. WNMP informuje, że w dniu 30 sierpnia (piątek), w siedzibie or-

ganizacji przy ul. 700 Lecia (w podwórku ZBK), o godz. 10:00 odbędzie się wydawka żywności.
Zapraszamy tych, którzy w sierpniu nie korzystali jeszcze z pomocy.

Zespół Caritas

• Sprzedam komplet książek do III gimnazjum SP nr 1. Tel. kontaktowy: 784-
690-716 

• Kupię książki roczne do VI klasy Szkoły Podstawowej nr 3. Tel. kontakto-
wy: 721-550-940 

• Kupię książki do I klasy liceum nr 2 (profil humanistyczny); nowa podsta-
wa programowa. Tel. kontaktowy: 696-044-863

• Sprzedam: 1) Matematyka do klasy I szkoły ponadgimnazjalnej, zakres 
podstawowy, nowa podstawa programowa; autorzy: W. Babiński, L. Hań-
ko, D. Ponczek; 2) Język niemiecki, Magnet 3, podręcznik + ćwiczenie, nr 
dopuszczenia: 98/31/2011, autor: G. Motta, wyd. Lektorklett; klasa gim-
nazjalna 3) Język angielski, Exam Connection 3, podręcznik + ćwiczenie, 
autor: J. Spencer-Kępczyńska, wyd. Oxford; klasa gimnazjalna. Tel. kontak-
towy: 603-611-864

• Sprzedam nowe podręczniki i ćwiczenia do szkoły podstawowej do języ-
ka angielskiego: ćwiczenia BUGS WORLD 1 A z elementami pisania (30 zł); 
- ćwiczenia BUGS WORLD 1 B bez elementów pisania ( 30 zł ); - podręcznik 
BUGS WORLD 2 (30 zł): - ćwiczenia BUGS WORLD 2 A doskonalący umie-
jętności pisania ( 30 zł); - ćwiczenia BUGS WORLD 2 B stopniowo rozwi-
jający umiejętności pisania (30 zł);  - podręcznik i ćwiczenie TEMPO 1 KL 
IV wyd. Macmillan (55 zł): - podręcznik i ćwiczenie HOTSPOT 1 KL IV wyd. 
Macmillan (55 zł): Tel. kontaktowy: 663-425-260

• Sprzedam książki do klasy I gimnazjum nr 2/Kupię podręczniki do klasy II 
gimnazjum nr 2. Tel. kontaktowe: 668-772-306

• Sprzedam książki do kl. IV SP nr 3. Tel. kontaktowy: 726-169-098 lub 605-
905-884

• Kupię książki do klasy II gimnazjum nr 2. Tel. kontaktowy: 91-392-50-46 
lub 502-649-104

• Kupię podręczniki do klasy I gimnazjum nr 1. Tel. kontaktowy:  607-545-
991

• Sprzedam: 1. „Tajemnice przyrody” – klasa VI; 2. „Matematyka Wokół Nas” 
– klasa VI; 3. Język Polski, nowy zeszyt do ćwiczeń – klasa VI; 4. „Był sobie 
człowiek” – podręcznik z płytą CD – klasa VI; 5. Język Polski, podręcznik (M. 
Składanek); 6. „Historia Wokół Nas” – klasa VI; 7. „Prowadzeni przez Boga” – 
klasa VI. Tel. kontaktowy: 885-740-413

• Sprzedam nowe podręczniki do jęz. ang. za połowę ceny katalogowej: 
1.Footprints 1, Macmillan (podręcznik+port folio+CD+CD z historyjkami 
i piosenkami); 2.Primary Kid’s Box 1, Cambridge (podręcznik+CD); 3.Star-
land 2, Express Publishing (podręcznik+ćwiczenia z gramatyką); 4.Look! 1, 
Pearson (podręcznik); 5. Look! 2, Pearson (podręcznik); 6. Twister 2, PWN 
(podręcznik+ćwiczenia+2CD); 7. Hello 2, PWN (podręcznik+ćwiczenia-
+2CD); 8. Global Pre-int, Macmillan (podręcznik+ćwiczenia); 9. Real life 
elementary, Pearson (podręcznik); 10.English in Mind 1(wyd. egzamina-
cyjne), Cambridge (podręcznik); 11. Our Discovery Island 1, Pearson (pod-
ręcznik+ćwiczenia wariant intensywny/łagodny+CD); 12. New Horizons 
1, Oxford (podręcznik+ćwiczenia+CD); 13. New Matura Success Pre-int, 
Pearson (podręcznik); 14.English Plus 1, Oxford (podręcznik); 15. Voices 
1, Macmillan (podręcznik+ćwiczenia); 16.Traveller B2, mm (podręcznik); 
17.Full Blast! ,2 mm (podręcznik+ćwiczenia); 18. Yazoo 1, Pearson (pod-
ręcznik+2CD); 19. Smart 5, mm (podręcznik); 20.Discover English 1, Pear-
son (podręcznik); 21. Next Move 2 (ćwiczenia+MP3); Dodatkowych infor-
macji udzielę drogą mailową: angielski_ksiazki@op.pl

• Sprzedam książki do III klasy LO nr 2 w Nowogardzie. 1) GEOGRAFIA POL-
SKI - pod red. Edwarda Świtalskiego, Zdzisława Preisnera - Turpress, 2) 
HISTORIA NAJNOWSZA (zakres rozszerzony) - pod red. Bogumiła Burda, 
Bohdana Halczaka - Operon 3) MIĘDZY TEKSTAMI część 5 - pod red. Stani-
sław Rosiek, Zbigniew Majchrowski - Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. 
Tel. 697296218.

• Sprzedam: 1) „Wiedza o Społeczeństwie”, wyd. OPERON, podręcznik (za-
kres podstawowy), autorzy: Z. Smutek, J. Maleska, B. Surmacz; 2) „Egzamin 
gimnazjalny. Repetytorium z testami”, wyd. Macmillan, autorzy: M. Rosiń-
ska, G. Śpiewak; 3) „Angielski na dobry początek”, wyd. Glottiverbum;, po-
radnik dla rodziców + książka dla dzieci (z płytami CD), klasy I-III; 4) „Zbiór 
zadań plus testy z matematyki”, klasy V-VI szkoły podstawowej, autor: D. 
Zarzycka. Tel. kontaktowy: 784-793-086. 

• Sprzedam książki do klasy I Liceum Ogólnokształcacego nr 1. Tel. kontak-
towy: 697-680-259.

• Sprzedam książki do klasy I gimnazjum nr 2. Cena: 45 zł. Tel. kontaktowy: 
91-392-50-46 lub 509-615-300

• Sprzedam: 1) klasa I LO: „Wiedza o kulturze” (cz. I i II), autorzy: K. Chmie-
lewski, J. Krawczyk; Matematyka (liceum, technikum); „Podstawy geografii 
fizycznej”, autorzy: E. Świtalski, Z. Preisner, A. Stańczyk; „Fizyka i astrono-
mia”, autor: S. Brzozowski; Historia, zakres podstawowy (cz. I i II); 2) klasa V 
szkoły podstawowej: Przyroda, autorzy: J. Ślusarczyk, R. Kozik . F. Szlajfer; 
J. Angielski „Winners”, wyd. Oxford oraz „New English Zone” + ćwiczenie; 
3) klasa VI szkoły podstawowej: „Słowa na start”, autor: M. Derlukiewicz; 
Technika, autor: U. Białka; 4) klasa I gimnazjum: „Fizyka i astronomia”, wyd. 
Nowa Era; J. Niemiecki „Team Deutsch” + ćwiczenie, autorzy: U. Esterl, E. 
Korner; Religia i muzyka; 5) klasa II gimnazjum: Historia, autorzy: T. Mał-
kowski, J. Rześniowiecki. Tel. kontaktowy: 725-175-998.

Dziennikowa giełda 
podręczników szkolnych

Odpowiedź UM w sprawie organizacji ruchu za dworcem PKP

„Utrudnienia znikną jeszcze w tym roku”
W jednym z ostatnich numerów DN pisaliśmy o stwarzającym zagrożenie dla pieszych, 
ale i kierujących pojazdami bałaganie komunikacyjnym, jaki panuje na terenie wzdłuż 
torów pomiędzy przejazdem kolejowym na ul. 700-lecia a budynkiem dworca PKP. 
Wysłaliśmy wówczas też zapytanie do UM o plany władz gminnych dotyczących zago-
spodarowania tego terenu. W tych dniach nadeszła odpowiedź. Oto jej treść:  

Szanowny Pan Piotr Słomski 
W odpowiedzi na Pana zapytanie w sprawie 

zagospodarowania terenów położonych pomię-
dzy ul. Dworcową i ul. 700 Lecia:

Na pozyskanych od PKP gruntach planowa-
na jest przez gminę budowa drogi -  łącznika 
pomiędzy ulicami: Dworcową a 700 Lecia. Za-
danie to zostało ujęte do budżetu gminy na rok 
2013. Sporządzono dokumentację techniczną 

budowy drogi, chodników i miejsc parkingo-
wych. W projekcie przewidziano również ka-
nalizację odprowadzającą wody deszczowe, do-
datkowo plac parkingowy, progi spowalniające 
ruch oraz przejście dla pieszych.

2. Opisane wyżej przedsięwzięcie będzie reali-
zowane jeszcze w roku bieżącym.    

Z poważaniem, Tadeusz Fiejdasz, Kierownik 
Wydziału GKMiOŚ.

Nowy sprzęt  
w nowogardzkim szpitalu
Dzięki  hojności Fundacji TVN „Nie jesteś sam”, na oddziale noworodków 
nowogardzkiego szpitala  pojawił się nowy, wyspecjalizowany sprzęt do ratowa-
nia życia i zdrowia dzieci o wartości 37 tysięcy złotych.

Nasz szpital otrzymał z fun-
dacji TVN  specjalistyczne sta-
nowisko do resuscytacji nowo-
rodków w formie inkubato-
ra otwartego oraz tzw. „ciepłe 
gniazdko”  dla wcześniaków. 

Dzięki  szczodrym darczyń-
com fundacji udało się zaopa-
trywać nasz szpital w bardzo 
dobry  sprzęt. Odzew funda-
cji na naszą prośbę o pomoc w 
zakupie sprzętu był natychmia-
stowy. Najpierw otrzymaliśmy 
umowę darowizny, a w ubie-
głym tygodniu zakup został 
sfinalizowany. – mówi Pani 
doktor Grażyna Justyńska z 
nowogardzkiego szpitala.

Stanowisko do resuscytacji, 
tzw. inkubator otwarty, ratuje 
życie i zdrowie noworodków. 
Trafić do niego może w razie 
potrzeby każde dziecko po po-
rodzie. Pozwala on monitoro-

wać niemowlę, odessać nad-
miar wydzieliny po porodzie, 
wspomaga oddech i zapew-
nia ciepło. Stanowisko, które 
otrzymał szpital wyposażone 
jest  w neopuff – czyli urządze-
nie do przywracania oddechu, 
a tym samym do bezpośred-

niego ratowania życia. Taki 
sprzęt znajdzie swoje miejsce 
przy sali cięć cesarskich, przy 
porodówce bądź na intensyw-
nej terapii.

„Ciepłe gniazdko”  zaś, ma 
zastąpić cieplarkę, ale w prze-
ciwieństwie do tej, działa w 
taki sposób, by dziecko cały 
czas mogło być przy mamie. 
Najczęściej układane są w nich 
„wcześniaki”, ale taki sprzęt 
sprawdza się również przy le-
czeniu żółtaczek. 

Cały personel medyczny cie-
szy się z faktu wzbogacenia na-
szego oddziału. Niestety nie 
jest to koniec naszych potrzeb. 
Mamy jednak nadzieję, że na-
sza współpraca z fundacją się 
nie zakończyła i będziemy mo-
gli jeszcze liczyć na  jej wsparcie   
– mówi pani doktor. 

Klaudia Krasnowska

Podziękowania dla fundatora
Pragniemy podziękować Fundacji TVN „Nie jesteś sam” za wsparcie udzielone naszemu szpi-

talowi. Pomoc, którą państwo nam zaoferowali jest bezcenna. Pozwoliła przede wszystkim pod-
nieść standard naszej placówki i umożliwiła realizację naszych zamierzeń i celów. Dzięki sprzę-
towi medycznemu, który nieodpłatnie otrzymaliśmy, dzieci urodzone w naszym szpitalu mają 
zapewnioną wysokiej klasy opiekę medyczną, a my jesteśmy w stanie jeszcze lepiej służyć na-
szym małym pacjentom. Cieszymy się, że są jeszcze ludzie tak bezinteresowni i otwarci na po-
trzeby innych. Z wyrazami wdzięczności i szacunku w imieniu personelu, rodziców i dzieci, 
dziękujemy za okazane nam wielkie serce i dobrą wolę.

Grażyna Justyńska
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Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie 
ul. Warszawska 14, tel. 91 391 03 78, pn.-pt. 9:00-17:30, sob. 10.00-13.00
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Nasi przedsiębiorcy - Małgorzata Ołubiec 

Książka może zmienić życie człowieka...
Pani Małgorzata Ołubiec, prowadzi w Nowogardzie księgarnię już od wielu lat, najpierw jako pracownica, teraz już jako właścicielka. Mimo, że 
księgarnia nie jest duża, to ma swoją wieloletnią tradycję. Oto kolejna odsłona z cyklu „Nasi Przedsiębiorcy”, którą cotygodniowo prezentuje DN. 

Dziennik Nowogardzki: 
Prowadzi pani w Nowogar-
dzie księgarnię, która może 
na tle dwóch innych w na-
szym mieście jest niedużą 
księgarnią, jednak cieszy się 
ona dobrą opinią. Jak doszło 
do jej powstania?

Małgorzata Ołubiec  wła-
ścicielka księgarni „KLEX” 
w Nowogardzie – Moja księ-
garnia jest niewielka, ale to nie 
oznacza, że nie ma w niej róż-
norodnych książek czy artyku-
łów szkolno - biurowych. Tak 
uczniowie, jak i inni klienci co-
raz częściej do mojej księgarni 
przychodzą i zaopatrują się w 
różne artykuły. Księgarnia na 
ulicy Żeromskiego jest dość dłu-
go, bo chyba od 12 lat. Jej pierw-
szym właścicielem był pan Ro-
man Tatara, u którego począt-
kowo byłam pracownicą, na-
stępnie zaproponowałam panu 
Romanowi, by odsprzedał mi 
jeden z dwóch swoich sklepów, 
które miał w Nowogardzie, na 
co wyraził zgodę. Więc od 2009 
rok jestem właścicielką tej księ-
garni. Chcę przy tej okazji po-
wiedzieć, że pan R. Tatara był 
dla mnie bardzo dobrym sze-
fem i tą naszą 6 letnią współ-
pracę wspominam bardzo do-
brze. Dlatego bardzo serdecz-
nie pozdrawiam pana Romana 
i życzę mu wiele zdrowia.

Rozglądając się po tym nie-
wielkim sklepie można dostrzec 
artykuły biurowe, ale i książki, 
to jednak nie oznacza, że z jej 
sprzedażą jest tak dobrze. 

 Muszę przyznać, że na sprze-
daż książki nie obowiązują w 
zasadzie żadne reguły. A sto-
sowane nieprzyjazne prakty-
ki przez większych wydawców, 
którzy niestety narzucają swoje 

wygórowane warunki dystrybu-
cji, stawiają więc książkę, jako 
artykuł nieosiągalny dla prze-
ciętnego „Kowalskiego”. Dlatego 
te małe punkty dystrybucji, jak 
np. ta księgarnia, mogą mieć 
„mały kłopot” z funkcjonowa-
niem czy nawet utrzymaniem 
się na rynku. W takich punk-
tach, jak mój, może się zdarzyć, 
że nie znajdziemy książek typu: 
historię, filozofia,  psychologia, 
książek technicznych czy aka-
demickich. Ale to nie oznacza, 
że takich księgarń nie powinno 
być. One są, a jeżeli nie posia-
dają  książek, które nas intere-
sują, to u sprzedawcy zawsze 
można poprosić o ich zamówie-
nie. Kolejną sprawą jest fakt, że 
Polacy, niestety, nie mają na-
wyku czytania. Co daje się za-
uważyć również w moim skle-
pie, ale zdarzają się osoby, które 
proszą, by zamówić interesują-
cą ich książkę. Ale to jednak są 
jednostki. 

Wkrótce rozpoczyna się rok 
szkolny. Dlatego ruch w skle-
pie jest zapewne już dostrze-
galny?               Tak, i to zde-
cydowanie. Ten ruch już się za-
czął na początku wakacji, gdyż 
niektórzy nie patrząc na waka-
cje woleli na początku wakacji 
pomyśleć o zakupie książek. Ale 
sierpień jest również miesiącem 
bardzo gorącym dla uczniów, 
co oznacza, że uczniowie, albo 
kupują książki od razu, albo 
proszą by je odłożyć. Miesią-
ce lipiec, sierpień i wrzesień są 
więc miesiącami bardzo inten-
sywnymi w naszej pracy. Chcę 
jeszcze dodać, że najlepszym 
okresem na szkolne zakupy jest 
właśnie początek sierpnia. Jest 
to czas, kiedy zeszyty oraz inne 
artykuły papiernicze możemy 

spotkać w każdym sklepie. Dla-
tego oglądajmy potrzebne nam 
artykuły i przy okazji porów-
nujmy ceny. 

Czy oznacza to, że w pani 
księgarni obecnie towaru z 
artykułami szkolnymi jest 
obecnie nieco więcej niż zwy-
kle?

 Zdecydowanie tak, właśnie 
teraz tego towaru sprzedaję 
zdecydowanie więcej, co zresz-
tą widać na półkach, które zo-
stały w ostatnich dniach nieco 
opustoszałe. Artykuły, których 
ostatnio najwięcej sprzedaję to 
oczywiście: zeszyty, długopi-
sy, ołówki, bloki szkolne, piór-
niki, słowniki, koperty i pleca-
ki, które przez uczniów i rodzi-
ców są dość często oglądane, a 
następnie kupowane. Ogólnie 
sprzedają się wszystkie te rze-
czy, które powinny znaleźć się 
w tornistrze czy plecaku ucznia. 
Ale wspomnę też, że na półkach 
mam również niektóre pozycje 
książkowe i encyklopedie.

Otoczenie wśród książek 
zawsze budzi szacunek dla 
sprzedającego je. Dlatego nie 
mogę pominąć  pytania, czym 
dla pani jest książka i czyta-
nie jej? 

Powiem tak, książka ma dla 
mnie wymiar mistyczny, jest 
to coś takiego co zasługuje na 
określenie, jako coś fantastycz-
nego. Osobiście uwielbiam czy-
tać książki i robię to bardzo 
często, gdyż one rozwijają mój 
umysł i dostarczają wielu po-
zytywnych emocji. Tak też jest 
w przypadku książek o tematy-
ce kryminalnej, które również  
czytam jednym tchem. 

Czy nowa podstawa progra-
mowa w oświacie wprowadzi-
ła zmiany, które dotyczą rów-

nież kupowanych książek? 
Nie jestem kompetentna, by w 

tej kwestii wypowiadać się, ale 
z tego co się zorientowałam, to 
jest wyczuwalny na rynku pew-
nego rodzaju chaos. Zdarza 
się, że rodzice szukający bok-
sów książkowych dla dzieci z 
klas np.1-3, do końca nie wie-
dzą, jaki zestaw wybrać, gdyż 
są one naprawdę bardzo róż-
ne, a to u kupujących wywołuje 
niezadowolenie i dezorientację. 
Powiem więcej, że ja sama czę-
sto się zastanawiam, czy taka 
książka czy boks jest jeszcze ak-
tualny, czy może został już wy-
cofany z programu nauczania.  
Ale wiem, że rodzice nie mają 
wyboru i jakieś książki zwy-
czajnie muszą kupić. Dużym 
utrudnieniem jest fakt zmiany 
programowej, która nakazu-
je wymianę książek np. z kla-
sy niższej do wyższej. Przykła-
dem tego są klasy, od 4 do 6, 
które będą uczyć się w nowym 
programie. Wówczas te „stare” 
książki, rodzic może swobodnie 
przeznaczyć na makulaturę. W 
ocenie mojej i moich klientów 
to są to bardzo złe metody. Bo 
czy nauka z elementarza, któ-
ry wszyscy znamy i pamiętamy 
z dzieciństwa autorstwa Maria-
na Falskiego, była zła?  

Jednak dziś mamy czasy 
nieco inne. Dlatego zamiast 
elementarza są boksy książ-
kowe, które z tego co się do-
wiedziałem nie są tanie? 

To prawda. Jednak sprzeda-
ją się one bardzo dobrze. Co do 
cen, to wahają się one np. od 
119 zł dla klasy 0, do 271 zł do 
klasy III, więc jak pan widzi nie 
są to małe ceny. Ale cóż, rodzic i 
tak musi je kupić. 

 Internet zdobył świat, dzie-
je się też tak z książką. Jednak 
książce samej, coraz trudnej  
walczyć o względy czytelnika, 
może on przy pomocy kom-
putera kupić sobie i przeczy-
tać książkę w sieci? 

To prawda. Konkurencja jest 
ogromna, bo ludzie korzysta-
ją z tej formy, i z tym trzeba się 
pogodzić. Internet jest tym me-
dium, które zrewolucjonizowa-
ło również świat książki. Jednak 
książka nadal jest taka sama... 
Jej magia i czar jest niezastąpio-
ny, bo czy nie ma większej przy-
jemności, jak obejrzeć książkę 
w księgarni, przeczytać kilku 

akapitów, które decydują o tym 
czy daną książkę za chwilę ku-
pimy w ulubionej przez siebie 
księgarni, czy wybieramy sieć. 
Owszem w sieci książki są nie-
co tańsze, ale też nie wszystkie. 
Dlatego bądźmy czujni i na-
prawdę analizujmy ceny ksią-
żek tak w księgarniach jak i w  
sklepie internetowym. 

To pytanie chyba powo-
nieniem zadać jako jedno z 
pierwszych. Jaka jest ulubio-
na pani książka? 

To bardzo miłe pytanie. Bo 
przypomina mi moje dzieciń-
stwo. A jest to „Ania z Zielo-
nego Wzgórza” autorstwa ka-
nadyjskiej pisarki Lucy Maud 
Montgomery. Mimo, że jestem 
już dorosła, to nadal czuję wiel-
ki sentyment do tej książki. 
Wszystkim ją polecam. 

Kończąc, jakie ma pani per-
spektywy dla swojej działal-
ności. Wiem, że niestety jest 
lekko zachwiana przyszłość 
lokalizacji tej księgarni. 

Tak, to prawda, ale ja jestem 
dobrej myśli. Jednak trudno 
ciągle prosić spółdzielnię, by od-
stąpiła od wymówienia lokali-
zacji. Wszyscy w okolicy znają 
tę księgarnię i przychodzą tutaj 
od wielu lat. Dlatego nie chcia-
łabym, by ten dzień kiedykol-
wiek nastąpił. Z miejscem jest 
tak, jak z tożsamością, trze-
ba o nią dbać, gdyż jest bardzo 
ważne. Ta księgarnia jest może 
mała, ale widzę dla niej dużą 
szansę na rozwój. Dlatego nie 
chciałabym jej stąd przenosić. 
Moi klienci, i ja sama również, 
do tego miejsca bardzo już się 
przywiązaliśmy. 

Praca wypełnia pani dość 
sporo czasu, lecz wiem, że w 
wolnych chwilach ma pani 
dość jak na kobietę  oryginal-
ne hobby? 

To prawda. Wraz z małżon-
kiem i naszym synem   intere-
sujemy się militariami. Czołgi, 
transportery, łaziki, motory to 
maszyny, które bardzo nas in-
teresują, szczególnie te z okresu 
wojennego. Dlatego bardzo lu-
bimy uczestniczyć w  „Zlotach 
Pojazdów Militarnych” i w mia-
rę możliwości całą rodziną sta-
ramy się w nich brać aktywny 
udział. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Małgorzata Ołubiec

Księgarnia mieści się na ulicy Żerom-
skiego
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Nowogardzki generał - Zdzisław Goral
Urodził się 15 km od Nowogardu w Dębicach 15 sierpnia 1950 r. W naszym mieście skończył w 1968 r.  Liceum Ogólnokształcące. W 1969 r. roz-
począł studia w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu. Potem długa czterdziestoletnia bogata kariera wojskowa i służba w 
wielu miejscach w Polsce, oraz na misjach poza granicami Polski. Służbę wojskową zakończył w 2010 r. w stopniu… Generała Broni (!). Odszedł 
na emeryturę, ze względu na obowiązującą w wojsku ustawę i wiek 60 lat. W wojsku osiągnął prawie wszystko. Po latach wrócił w te strony, aby na 
emeryturze osiedlić się w Nowogardzie. Z trzygwiazdkowym generałem Zdzisławem Goralem rozmawiam w jego nowym domu w Nowogardzie.

Nota biograficzna
Zdzisław Goral ur. 15 sierp-

nia 1950 w Dębicach k /Nowo-
gardu – polski oficer dyplomo-
wany wojsk pancernych, generał 
broni Wojska Polskiego. W latach 
1969–1973 studiował w Wyższej 
Szkole Oficerskiej Wojsk Pancer-
nych im. Stefana Czarnieckiego 
w Poznaniu. Na pierwsze stano-
wisko służbowe – dowódcy plu-
tonu czołgów – został skierowa-
ny do 36 Łużyckiego pułku zme-
chanizowanego w Trzebiatowie 
(8 Drezdeńska Dywizja Zmecha-
nizowana im. Chorążego Barto-
sza Głowackiego). W 1978 wy-
znaczono go dowódcą kompanii 
czołgów w 16 pułku czołgów w 
Słupsku. Z tej jednostki wojsko-
wej poszedł na kurs do Centrum 
Doskonalenia Oficerów w Rem-
bertowie, a stamtąd do Akademii 
Wojsk Pancernych w Moskwie. Po 
jej ukończeniu, w 1983 objął funk-
cję starszego oficera w Wydziale 
Operacyjnym Sztabu 20. Dywi-
zji Pancernej w Szczecinku. Jesz-
cze w tym samym roku rozpoczął 
służbę w jednostkach podległych 
20. Dywizji Pancernej, początko-
wo był zastępcą dowódcy 28. Sa-
skiego pułku czołgów, a w latach 
1986–1990 dowodził 24 pułkiem 
czołgów w Stargardzie Szczeciń-
skim i 68 pułkiem czołgów w Bu-
dowie (od 1989). W 1990 został 
szefem sztabu – zastępcą dowód-
cy 2 Pomorskiej Dywizji Zmecha-
nizowanej im. Generała Jana Hen-
ryka Dąbrowskiego w Szczecinku. 
Potem przebywał na misji pokojo-
wej Sił Ochronnych ONZ w byłej 
Jugosławii, jako zastępca dowódcy 
Polskiego Kontyngentu Wojsko-
wego, a od 1994 jego dowódca. Po 
zakończeniu służby zagranicznej 
w 1995 przeniesiono go ponownie 
do Dowództwa 2 Dywizji Zme-
chanizowanej na stanowisko sze-
fa Szkolenia – zastępcy dowódcy. 

W 1997 roku został skierowany na 
studia podyplomowe do Centrum 
Polityki Bezpieczeństwa w Gene-
wie (Szwajcaria), a po ich ukoń-
czeniu, w latach 1998–2000, do-
wodził 11 Dywizją Kawalerii Pan-
cernej im. Króla Jan III Sobieskie-
go, po czym był zastępcą dowódcy 
Wielonarodowego Korpusu Pół-
nocno-Wschodniego w Szczeci-
nie. W 2001 został szefem Zarządu 
Operacji Lądowych G3. Następnie 
wyjechał do Kwatery Głównej So-
juszniczych Sił Zbrojnych NATO  
(SHAPE) w Europie, w Mons (Bel-
gia), gdzie pełnił funkcję szefa 
Zarządu Szkolenia J-7 (w latach 
2002–2004). W 2004 wyznaczo-
no go zastępcą dowódcy 3 Mię-
dzynarodowego Korpusu Armij-
nego w Stambule (Turcja). W 2006 
brał udział w ćwiczeniu dla gene-
rałów NATO, przygotowującym 
do objęcia stanowisk dowódczych 
w strukturach wojsk  pk. „Mocny 
Szczyt” w Hadze (Holandia). Po 
powrocie z Turcji, 15 grudnia 2006 
został dowódcą Wielonarodowego 
Korpusu Północno-Wschodniego 
w Szczecinie, którym dowodził do 
grudnia 2009. 

W stan spoczynku przeszedł w 
obowiązkowym wieku 60 lat w 
2010 roku. W trakcie służby do-
skonalił swoje umiejętności na 
różnych kursach doskonalących 
w kraju i za granicą, przygotowu-
jących do objęcia coraz wyższych 
stanowisk służbowych, w tym tak-
że kursy języka angielskiego. 

Wielokrotnie odznaczany od-
znaczeniami państwowymi, woj-
skowymi w tym zagranicznymi. 
Uhonorowano go m.in. Krzyżem 
Oficerskim i Kawalerskim Orde-
ru Odrodzenia Polski, Srebrnym 
i Złotym Krzyżem Zasługi, Woj-
skowym Krzyżem Zasługi, Zło-
tym i Srebrnym i Brązowym Me-
dalem „Siły Zbrojne w Służbie 
Ojczyzny”, Złotym, Srebrnym i 
Brązowym Medalem „Za Zasłu-
gi dla Obronności Kraju”, Meda-
lem ONZ „W Służbie Pokoju” za 
misję UNPROFOR – ONZ, Krzy-
żem Honoru Bundeswehry w Zło-
cie – Niemcy. Prezydent Niemiec 
odznaczył go Wielkim Krzyżem 
Zasługi z Gwiazdą.

Rozmowa z generałem o woj-
sku, życiu, rodzinie…

DN. W tym roku zamieszkał 
pan wraz z rodziną w Nowogar-
dzie Czy będzie niedyskrecją jeśli 
spytam – czy jest jakiś szczególny 
powód, że postanowił pan się osie-
dlić właśnie w naszym mieście 

Gen Zdzisław Goral. Jedne-
go szczególnego powodu nie ma. 
Szukaliśmy z małżonką działki na 
wybudowanie domu w różnych 
miejscowościach. Chyba jednak 
na nasz wybór wpłynęły głównie 
względy sentymentalne, chcieli-
śmy być w końcu na starość bli-
sko miejsc związanych z naszym 
dzieciństwem i młodością. Uro-
dziłem się w pobliżu, w Dębicach, 
małżonka pochodzi z Nowogar-
du i tutaj chodziliśmy do Liceum, 
gdzie oboje się poznaliśmy, więc 
to są nasze strony i miejsca naszej 
młodości….

DN. Na ogół tzw. cywile, czy-
li większość z nas, budują domy 
dla rodziny w młodym wieku pan 
uczynił to już na emeryturze…

Gen Z.G Taka specyfika tego 
zawodu. W czynnej służbie jesz-
cze tak urozmaiconej jak moja, 
gdy było się ciągle na walizkach, 
trudno zbudować dom w jednym 
konkretnym miejscu. Stało się to 
możliwe po przejściu w stan spo-
czynku.

DN. Wybór właśnie tego zawodu 
żołnierza to była świadoma decy-
zja, czy może jakieś zafascynowa-
nie młodości

Gen Z .G. To była jak najbar-
dziej moja przemyślana racjonal-
nie decyzja, choć towarzyszyła jej 
również emocjonalna fascyna-
cja wojskiem. Wojsko było moim 
osobistym zainteresowaniem, ro-
dzajem hobby już od dzieciń-
stwa. Przyczyniła się zapewne do 
tego również wojskowa tradycja 
w mojej rodzinie i atmosfera w 
domu rodzinnym- wszyscy męż-
czyźni u nas począwszy od ojca, 
ale także wujkowie kuzyni, wszy-
scy odsłużyli wojsko, nikt się nie 
wymigiwał. To oni jak się spotkali 
opowiadali o wojsku takie rzeczy, 
które mi młodemu chłopakowi 
się podobały. Pamiętam, jak śpie-
wało się u nas różne pieśni woj-

skowe, które zresztą bardzo lubię 
do dzisiaj, w tym wzrastałem i to 
mnie pociągało. Już jako kilku-
letnie dziecko znałem wszystkie 
stopnie wojskowe od szeregowego 
do marszałka i różny sprzęt woj-
skowy. Szczególnie pasjonowało 
mnie lotnictwo. Dlatego, jak po-
szedłem do liceum to już z my-
ślą zdobycia matury, która umoż-
liwiała zdawanie na uczelnię woj-
skową i mimo, że wielu kolegów a 
nawet niektórzy nauczyciele odra-
dzali mi taki wybór, byłem osobi-
ście w tej sprawie całkowicie zde-
cydowany.

DN. Pana szkoła średnia to no-
wogardzkie Liceum dzisiaj nr 1, 
wówczas w latach 60-tych jedyne w 
mieście i okolicy do którego uczęsz-
czali uczniowie także z miejscowo-
ści oddalonych od Nowogardu. Pa-
mięta pan ówczesnych nauczycieli.

Gen Z.G. Oczywiście, że pamię-
tam. Lat szkolnych i osób ważnych 
dla nas w okresie gdy się kształtu-
jemy jako ludzie, tak łatwo się nie 
zapomina. Pamiętam, że dyr. był 

Edward Chudziński, jego zastępcą 
p. Małysiak. Z tym ostatnim spo-
tkałem się zresztą po latach, gdy 
przyjechał do Czarnego gdzie słu-
żyłem wówczas. Moją wychowaw-
czynią była pani St. Kopycińska, 
ale pamiętam także takie nazwi-
ska jak: p. Gruchała, p. Czerwiń-
ski, p. Wieczorek i wielu innych. 
Mam także kontakt ze swoimi ró-
wieśnikami szkolnymi, ponieważ 
przyjeżdżam tutaj prawie na każ-
dy zjazd absolwentów jeśli tylko 
jest organizowany…

DN. Po ukończeniu szkoły ofi-
cerskiej w Poznaniu zaczęła się dla 
pana codzienna wojskowa służba 
i życie w miejscach, które na ogół 
wojskowy nie wybiera, ale jest tam 
posłany…

Gen Z.G. No tak tu już nie ma 
„zmiłuj się” choć muszę powie-
dzieć, że zaraz po studiach mia-

łem możliwość wyboru jednost-
ki, w której będę służył. Trafiłem 
do Trzebiatowa ponieważ zachę-
cił mnie do tego jeden z kolegów. 
Nie wiem dlaczego nie wybrałem 
wówczas np. Stargardu gdzie było 
bliżej od domu i gdzie były dwie 
jednostki tzw. białe i czerwone ko-
szary. Ten Trzebiatów z różnych 
względów nie był dla mnie do-
brym wyborem no ale stało się i 
pierwsze lata po szkole spędziłem 
właśnie tam, potem był Słupsk i 
następnie Akademia Wojskowa w 
Moskwie..

DN. Należy pan do tego poko-
lenia wojskowych odbywających 
swoja służbę w armii, która znala-
zła się w pewnym momencie histo-
rii jakby w innym świecie, w krót-
kim czasie armia polska z Układu 
Warszawskiego przeszła do NATO. 
Gdy wchodziliśmy do NATO był 
pan już pułkownikiem. Jak pan pa-
mięta ten czas

Gen Z.G. W tym okresie gdy 
wchodziliśmy do NATO byłem 
dowódcą 11 Dywizji Kawalerii 
Pancernej w Żaganiu. Z tej histo-
rycznej okazji zorganizowali wte-
dy takie przyjęcie w Berlinie, na 
które byłem zaproszony. Pamię-
tam, że były to przyjemne chwi-
le, panowało zadowolenie, że po 
latach starań i zabiegów przyjęto 
nas do tego paktu wojskowego i 
wówczas w Berlinie uświadamia-
liśmy sobie to naocznie.

DN.  Ale też zaczął się chyba 
trudny czas dla wojska, kadry do-
wódczej, wszyscy musieli się prze-
stawić, zmieniło się wówczas wie-
le….

Gen Z.G.  Rzeczywiście ska-
la zmian, poznanie nowych stan-
dardów, konieczność wdrożenia 
natowskich procedur, to wszyst-
ko wymagało dużo wysiłku i nie 
było łatwe dla całej kadry wojska 
polskiego i tej młodszej i tej star-
szej, również dla wyższego do-
wództwa, dla generałów. Dla star-
szych dodatkowym problemem 
była konieczność poznania języka 
angielskiego, który w NATO jest 
językiem roboczym. Ale muszę 
powiedzieć, że przed akcesją do 
NATO pomagano nam, szczegól-
nie pomagali Niemcy, Holendrzy, 
Anglicy, żeby wymienić choćby 
tych europejskich sojuszników. 
Szkolili nas tutaj na miejscu, ale 
też wyjeżdżaliśmy na szkolenia do 
nich. To był czas intensywnej na-
uki. Co ciekawe, wielu z nich uwa-
żało, że są rzeczy u nas, które po-
winniśmy sobie pozostawić, nie 
likwidować, kontynuować, nieste-

Zdzisław Goral w mundurze galowym 
generała broni

Jako dowódca 11 Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu
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ty tych cennych rad nie zawsze w 
Polsce słuchano, zwłaszcza tam, 
gdzie decydowały się często spra-
wy dotyczące armii, a jak wiemy 
nie zawsze to się decyduje w mun-
durowym dowództwie…

DN.  Pan sobie jednak osobi-
ście poradził z tymi trudnościami, 
wszak osiągnął pan w nowych cza-
sach, natowskich czasach, wysoką 
pozycję dowódczą, również w do-
wodzeniu działaniami wielonaro-
dowymi..

Gen Z.G.  Tak się złożyło, że na 
40 lat mojej służby drugie dwu-
dziestolecie przypadło na nowe 
czasy, jak pan to określił. Poradze-
nie sobie w nich wymagało spo-
ro wysiłku. Dla mnie i kolegów 
w moim wieku uczenie się języ-
ków nie przychodziło tak łatwo 
jak młodszym wiekiem, a na po-
ziomie wyższej kadry dowódczej 
trzeba było dysponować biegłą 
znajomością angielskiego, czyli w 
trzecim biegłym stopniu według 
natowskich standardów. Egzami-
ny, które musieliśmy obowiązko-
wo zaliczyć obejmowały cztery 
zakresy, mówienie, słuchanie, pi-
sanie, rozumienie. 

DN.  Droga żołnierza poprowa-
dziła też pana na misje zewnętrz-
ne…

Gen Z.G. Tak było. Na misje 
poza granicami kraju udałem się 
jako zastępca dowódcy polskie-
go kontyngentu wojskowego w 
1993 do Jugosławii. Polski kon-
tyngent wchodził w skład wojsk 
ONZ, których zdaniem było za-
pewnienie pokoju na tych gorą-
cych wówczas terenach. Misja na-
zywana  UNPROFR była „pokojo-
wą”, ale pokoju to tam nie było. Do 
żołnierzy strzelano, napadano na 
posterunki. Nasz mandat pozwa-
lał na użycie broni tylko w obro-
nie własnej, nie pozwalał nam na 
używanie siły w innych przypad-
kach. Wielu żołnierzy, zwłaszcza 
francuskich, zginęło wtedy od kul 
snajperów. Te strzały z ukrycia 
to był jeden ze sposobów walki z 
nami. Misja w Jugosławii, na któ-
rej byłem dwa lata, drugi rok już 
jako dowódca kontyngentu, była 
bardzo trudna. Na kadrze dowód-
czej spoczywała szczególna od-
powiedzialność, to my wysyłali-
śmy żołnierzy, którzy przez kilka 
kilkanaście dni pozostawali sami 
na odległych posterunkach, trze-

ba było im ufać, że nie dadzą się 
sprowokować i jednocześnie nie 
dadzą sobie zrobić krzywdy. Te 
dwa lata w Jugosławii były bardzo 
wyczerpujące, ale jednak myślę, 
że nie powinniśmy rezygnować z 
udziału naszego wojska w takich 
pokojowych misjach ONZ. Jest to 
nie tylko służenie sprawie pokoju, 
ale także zdobywanie doświadcze-
nia w warunkach realnych zagro-
żeń, doświadczenie to znacznie 
podnosi wartość naszych żołnie-
rzy, również jako obrońców przed 
potencjalnymi zagrożeniami na 
terenie naszego kraju.

DN. W pana żołnierskiej biogra-
fii jest też okres pracy w struktu-
rach NATO w Brukseli.

Gen Z. G.  Zaczęło się od tego, 
że znany w Polsce gen Pietrzyk 
będąc tutaj w Szczecinie w kie-
rownictwie Korpusu Wielona-
rodowego, został pół roku przed 
końcem kadencji w Korpusie do-
wódcą Wojsk Lądowych i popro-
sił mnie, abym go zastąpił przez te 
pół roku w dowództwie Korpusu. 
Zespół dowodzący składał się z 
trzech generałów. Dowódcą w tej 
kadencji był wówczas Duńczyk, 
zastępcą Polak, a szefem sztabu 
Niemiec. Po tym roku w Szczeci-
nie, gen Pietrzyk skierował mnie 
do dowództwa Wojsk Lądowych 
w Warszawie, i stamtąd po pew-
nym czasie zaproponowano mi 
funkcje w dowództwie natowskim 
w Brukseli, no więc pojechałem...

DN.  Mam wrażenie, ze sposo-
bu w jaki pan opowiada, że chyba 
bardziej panu odpowiadały stano-
wiska jako żołnierza, generała li-
niowego, aniżeli te w sztabach za-
rządzających…. 

Gen Z.G. Naturalnie, dlatego 
bardzo niechętnie przechodziłem 
do dowództwa  Wojsk Lądowych. 
Także równie niechętnie wysłu-
chałem i z entuzjazmem odrzu-
ciłem propozycję pracy w Sztabie 
Generalnym, którą Szef Sztabu za-
proponował mi, gdy byłem w do-
wództwie Wojsk Lądowych…

DN.  Systematyczne awanse na 
wyższe stopnie wojskowe doprowa-
dziły pana aż do stopnia genera-
ła broni. Trzygwiazdkowy generał 
to prawie wszystko co żołnierzowi 
udaje się osiągnąć…

Gen Z. G. Jest jeszcze generał 
czterogwiazdkowy, ale w danym 
czasie takich generałów w naszej 

armii jest jeden, do dwóch, więc 
mój stopień to rzeczywiście w 
praktyce maksimum. Niestety jest 
tak, że po osiągnięciu wieku 60 lat 
w armii obligatoryjnie odchodzi 
się w stan spoczynku. Nie jest to 
moim zdaniem korzystne rozwią-
zanie. Należałoby tu raczej odejść 
od konieczności, a jedynie zosta-
wić taką możliwość. Dzisiaj wraz 
z często pełnymi jeszcze sił wital-
nych 60- letnimi generałami, ar-
mia traci także ich doświadcze-
nie i umiejętności. Ja także z po-
wodzeniem mógłbym jeszcze słu-
żyć. Minister żegnał nas odcho-
dzących z wojska 10 lutego, a 10 
kwietnia wydarzyła się katastro-
fa smoleńska, gdzie zginęło całe 
nasze dowództwo. Przeważająca 
większość z nich to moi koledzy, 
w zasadzie z tego samego roczni-
ka, kilku młodszych, no niestety. 
Powstała wtedy potężna luka „na 
górze”. Ale dla tych co już z woj-
ska odeszli powrotu nie było. 

DN. Czy teraz, gdy jest pan na 
emeryturze wykorzystuje się, ko-
rzysta się w jakiejś formie z umie-
jętności pana i pana kolegów…

Gen Z. G. Niestety nie. Nie ma 
w tej sprawie też żadnych regu-
lacji, żadnych procedur. Jedyne z 
czym nie mogę się czasowo „ wy-
robić”, to obsłużyć zaproszenia na 
rożne uroczystości czy spotkania, 
które napływają z wielu stron. Na-
leżę też do klubu generałów, który 
istnieje w naszym zachodniopo-
morskim regionie.

DN. Od kilku lat nie ma w Pol-
sce obowiązkowego poboru, mamy 
wojsko zawodowe, jak pan ocenia 
tę zmianę

Gen Z. G. Kiedyś w koszarach 
w jednym czasie było około 400 
tys. żołnierzy, a teraz mamy oko-
ło 100 żołnierzy w służbie. Oczy-
wiście takie wojsko profesjonalne 
jest lepiej wyposażone, lepiej wy-
szkolone, sprawniejsze, nie wyko-
nuje rzeczy do których żołnierze 
nie powinni być wykorzystywani. 
Ale dzisiaj boję się abyśmy nie za-
gubili tej więzi, jaka powinna ist-
nieć miedzy wojskiem a społe-
czeństwem. Kiedy pobór był po-
wszechny, ta więź się naturalnie 
umacniała. Chociażby na przysię-

gi wojskowe do jednostek przyjeż-
dżały setki rodzin. 

DN. Teraz po latach jak pan oce-
nia swój życiowy wybór zostania 
żołnierzem, spytam klasycznie, 
gdyby pan mógł jeszcze raz zaczy-
nać to czy by pan to powtórzył 

Gen Z. G. Proszę pana, gdybym 
zakończył służbę w stopniu kapi-
tana czy majora to może mógł-
bym odczuwać jakiś niedosyt, ale 
ja doszedłem do generała broni, 
czyli w praktyce do końca moż-
liwości awansu. Satysfakcję spra-
wia mi też fakt doceniania mo-
jej pracy, co się wyraziło wieloma 
odznaczeniami, które mi nada-
no, także zagranicznymi np. przez 
prezydenta Niemiec (Krzyż Wiel-
ki Zasługi z Gwiazdą- dop. –red). 
Więc muszę czuć się człowiekiem 
od tej strony spełnionym…

DN. No tak, to jest niewątpliwie 
powód do satysfakcji jako żołnie-
rza, ale chodzi mi też o satysfakcję 
tę ludzką, jako człowieka, ojca ro-
dziny…

Gen Z.G. Wstępując do służby 
zdawałem sobie sprawę z tego, że 
jest to trudne zajęcie z wielu po-
wodów, również tych ludzkich – 
konieczność bycia w stałej dys-
pozycyjności, zmiany miejsca za-
mieszkania wiadomo, że przycho-
dzi rozkaz i trzeba się pakować… 
teoretycznie można odmówić, ale 
przecież taki żołnierz, który de-
cyduje tylko pod siebie, jakoś się 
przekreśla jako osoba odpowie-
dzialna, ale ja przecież byłem ofi-
cerem, większość służby wyższym 
oficerem. No to właśnie takie ne-
gatywne strony tej służby, zwłasz-
cza dla rodziny. Moje dzieci cią-
gle zmieniały środowiska, jeden z 
synów w ciągu szkoły podstawo-
wej był w sześciu różnych szko-
łach, to jest trudne dla młodzień-
ca, który potrzebuje stałego śro-
dowiska, znajomych, a nie mogli-
śmy dzieciom takich warunków 
zapewnić. Kiedyś ktoś nas spytał, 
mnie i małżonkę - „czy wy ma-
cie jakichś przyjaciół ?” Dla mnie 
przyjaźń to wielkie słowo. Aby ko-
goś nazwać przyjacielem, trzeba z 
nim wiele przeżyć, a my nie mie-
liśmy takiej możliwości, pozna-
wało się kolejnych sąsiadów, zna-

jomych na krótko, a potem inne 
miejsce. Trudna była też rozłąka. 
Po wielu latach przenosin, w koń-
cu dla dobra dzieci zadecydowa-
liśmy, że mimo, że zmieniało się 
moje miejsce pracy, nie będzie-
my się więcej przenosić. Pojawiły 
się więc długotrwałe moje rozłą-
ki z rodziną. Ale mimo wszystko 
uważam, że warto było.

DN. Dziękuję panie Generale za 
interesująca rozmowę.

Małżonka była obok 
W trakcie naszej rozmowy w 

salonie, w domu pana generała, 
jego małżonka była obok zajęta 
swoimi obowiązkami. Pani Boże-
na Goral z domu Wiśniewska po-
chodzi z Nowogardu, jej ojciec to 
przed laty znana tutaj osoba, był 
wieloletnim dyrektorem Zakła-
dów Ziemniaczanych tzw. kroch-
malni. Korzystając z okazji zagad-
nąłem również panią generałową 
o życie w roli żony żołnierza i ofi-
cera.

Oczywiście to nie jest łatwe życie 
dla żony człowieka, który musi być 
dyspozycyjny w służbie zwłaszcza 
dla takiego, który miał bardzo in-
tensywny i urozmaicony przebieg 
swojej wojskowej kariery jak mój 
mąż – mówi pani Bożena.  Ale 
zawsze męża bardzo wspierałam 
i uważam, że nasze życie mimo 
trudności było bardzo ciekawe.

Bez wsparcia żony i zrozumie-
nia rodziny nie dałoby się zrealizo-
wać takiego życia na służbie- do-
daje tutaj pan generał - jestem jej 
bardzo wdzięczny i dziękuję za tę 
postawę, którą przez lata konse-
kwentnie prezentowała. 

Państwo Goral dochowali się 
dwójki synów, obaj są …, a jakże 
żołnierzami zawodowymi, a także 
trójki wnucząt.

Wnuk od starszego syna patrzy 
w dziadka, jak w obraz- mówi 
pani generałowa- i już zapowie-
dział, że będzie żołnierzem. 

 Wszystko więc zgodnie z tra-
dycją rodzinną,  o której kto jak 
kto, ale państwo Goral mogą na 
pewno powiedzieć, że stała się 
trwałym elementem ich życia.

 Rozmawiał: Marek Słomski

Z małżonką Bożeną podczas drugiej nominacji generalskiej

Na misjach ONZ w Jugosławii na zdjęciu z ówczesną premier RP Hanną Suchocką
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Rozmowa z naocznym świadkiem wydarzeń ’80 – ’89

Dzień Solidarności i Wolności
31 sierpnia, mija 33. rocznica powstania NSZZ „Solidarność”. Proces upadku komuni-
zmu i wyzwolenia narodów Europy Środkowej i Wschodniej był dla Polaków szczegól-
nym okresem. Zapisał się w historii oraz świadomości Polaków, jako jedno z najważ-
niejszych wydarzeń w dziejach narodu polskiego. Suche fakty nie są w stanie w pełni od-
zwierciedlić tego, co wówczas działo się w świadomości walczących opozycjonistów. W 
związku ze zbliżającym się świętem, postanowiliśmy przedstawić tamte wydarzenia „od 
kuchni”. W tym celu odbyliśmy rozmowę z jednym z działaczy „Solidarności”, panem 
Janem Korchutem – człowiekiem, który wydarzenia ’80 – ’89 przeżył na własnej skórze.

Mianem wstępu…
Sięgnijmy na chwilę wspomnie-

niami wstecz, do czasów II woj-
ny światowej. Pan Jan urodził się 
w 1937 r. Jako dziecko mieszkał w 
Hruszowie (woj. lubelskie, dawny 
powiat chełmski). Tam też, przez 
pierwsze lata nauki uczęszczał do 
szkoły. W późniejszym okresie, 
wraz z rodziną, osiedlił się w Mięt-
nie, gdzie mieszka do dzisiejszego 
dnia. Nie powiem pewnie nic nowe-
go, ale zarówno w czasie wojny, jak 
i po wojnie – nie było wesoło – tak 
wspomina wydarzenia lat 1939 – 
1945. To były trudne czasy – praw-
dziwa szkoła przetrwania. Bywało, 
że po kilka tygodni musiałem sie-
dzieć w lesie. Zimą! 

Zanim zawiązano „Solidar-
ność”…

Do pierwszego poważnego pro-
testu robotników doszło w czerw-
cu 1956 r. Było to w Poznaniu. Za-
mieszki zostały krwawo stłumione. 

Pracowałem wtedy w zakładzie 
PGR w Otrębach. Kiedy wróciłem z 
urlopu, w Poznaniu trwały już roz-
ruchy. Tak… Doskonale pamiętam 
też ten okres, kiedy Władysław Go-
mułka doszedł do władzy. Czasów 
świetności tego „kwadratowego łba” 
nie zapomnę nigdy.

W latach 60. wojsko polskie zo-
stało zmuszone do wzięcia udziału 
w interwencji w Czechosłowacji

Werbowano wtedy ORMO-wców. 
Krążyły opowieści, że w niektórych 
zakładach stolarskich zaczęto nawet 
przygotowywać pałki. Ja tego nie wi-
działem, ale słyszałem, że tak było. 
Wszystko zmierzało ku najgorsze-
mu. Za czasów Gomułki nie było 
wesoło, oj, nie…

Rządy Władysława Gomułki, zo-
stały obalone po strajkach i manife-
stacjach w 1970 r. Jego miejsce zajął 
działacz partyjny, Edward Gierek, 
który polską gospodarkę doprowa-
dził do ruiny.

Pamiętam, że w pewnym momen-
cie zdobył nawet moje zaufanie. Po-
dobało mi się to, jak przemawiał. 
Nie należałem do jego partii, ale wy-
dawało mi się, że to co mówił, było 
szczere i uczciwe. Pomyliłem się.

Dwa lata przed zawiązaniem 
NSZZ „Solidarność” Karol Wojty-
ła został wybrany papieżem. Fakt 
ten miał ogromny wpływ na po-
dejście społeczeństwa do ówczesnej 
sytuacji w państwie polskim. Ho-
milie papieskie odbijały się dużym 
echem.

To było ważne wydarzenie w życiu 
każdego Polaka. To, co mówił, praw-

dy, jakie przekazywał – to wszystko 
miało ogromny wpływ na kształto-
wanie poglądów przyszłych działa-
czy „Solidarności”. Utwierdzał nas 
w przekonaniu, że trzeba zacząć coś 
robić, działać. 

Działalność w „Solidarności”
NSZZ „Solidarność” został for-

malnie zarejestrowany 10 listopa-
da 1980 r. przez Sąd Wojewódzki w 
Warszawie. Był to wynik sierpnio-
wych porozumień. Ogrom represji 
ze strony władzy rządzącej, ucisk 
polityczny, świadomość zbrodni 
stalinizmu – to wszystko podszep-
tywało Polakom, by jak najszybciej 
się zjednoczyć i za wszelką cenę po-
dejmować próby obalenia rządów 
komunistycznych. Zaczęto groma-
dzić się w związki, które miały na 
celu sabotowanie działań ówcze-
snej władzy. 

Dziennik Nowogardzki: Jak za-
częła się pańska przygoda z „Soli-
darnością”? 

Jan Korchut: Najpierw, jak wszy-
scy wtedy, słuchałem rozgłośni ra-
diowej „Wolna Europa”. U nas na 
wsi, ludzie nie byli świadomi kom-
pletnie niczego, nic nie było wiado-
mo. W mieście przepływ informacji 
był o wiele lepszy. Dzięki radiu mo-
gliśmy się dowiedzieć o wielu spra-
wach, o których nie zwykło się mó-
wić głośno. To właśnie z „Wolnej Eu-
ropy” dowiedziałem się, że zaczyna 
się dziać coś wyjątkowego. Już wte-
dy, wraz z kolegami, powoli zaczy-
naliśmy przymierzać się do działa-
nia. Po wielu rozmowach doszliśmy 
do wniosku, że czas najwyższy za-
cząć zbierać podpisy. 

DN: Co było dalej?
JK: Nasz związek powstał tutaj – 

w Miętnie. Wspólnie z ochotnikami 
przedyskutowaliśmy to, rozważyli-
śmy wszystkie „za” i „przeciw” i po-
stanowiliśmy pozbierać podpisy. To 
był wrzesień 1980 r. W październi-
ku pojechaliśmy do Szczecina, by za-
rejestrować naszą komórkę  związ-
kową. To było już po tych wszyst-
kich głośnych strajkach, po podpi-
saniu porozumień jastrzębskich, 
gdańskich, szczecińskich… Pobra-
łem wszystkie potrzebne dokumenty 
i wypełniłem. Później zrobiliśmy ze-
branie. Wszedłem do zarządu, ale w 
żadnym wypadku nie chciałem pia-
stować stanowiska przewodniczące-
go. Nigdy nie wychylałem się przed 
szeregi. Zawsze wolałem być gdzieś 
z tyłu, coś komuś podszepnąć, dora-
dzić, pomóc. 

DN: Co było decydującym 
czynnikiem, który wpłynął na de-

cyzję utworzenia związku na tere-
nie Miętna?

JK: Jak mówiłem, moja niechęć 
do rządów w tamtym okresie kształ-
towała się przez lata. Wiele czynni-
ków miało wpływ na moje później-
sze podejście do sytuacji państwa 
polskiego. Powiem tak – ja nie lu-
bię ludzi dwulicowych i ich niejed-
noznacznych wypowiedzi. U mnie 
czarne musi być czarne. To, co ro-
bili „Czerwoni” mijało się z celem, 
było zupełnie sprzeczne z moimi 
poglądami. Treści ich statutu były 
sprzeczne z tym, co w istocie robi-
li. Wiem, bo czytałem ten statut. W 
miarę upływu czasu, ich inicjatywa 
gdzieś przepadła, rozmyła się. Jak to 
mówią – rozmienili się na drobne. 
Byli niekonsekwentni w działaniu. 
Nadużywali władzy, naginali swo-
je przywileje – zaczęło się złodziej-
stwo, chamstwo… „Czerwony” mógł 
wszystko. A my mieliśmy to pokornie 
przyjmować.

DN: Jak ówczesna władza re-
agowała na powstawanie coraz to 
nowych związków?

JK: Po strajkach, odniosłem nie-
odparte wrażenie, że „Czerwoni” za-
czynają się cofać. Jak szczury, które 
z pokładu tonącego okrętu uciekają 
jako pierwsze, tak i oni zaczęli się 
wycofywać. Zapewne czuli, że coś 
jest nie tak. 

DN: Jak odniesie się pan do wy-
darzeń z 13 grudnia 1981 r.?

JK: Wspomnę jeszcze tylko, że 
przed wprowadzeniem stanu wo-
jennego komuniści patrzyli nam na 
ręce, śledzili nasze kroki, ale zabie-
rali się jak pies do jeża. Nie wiedzieli 
jak to ugryźć. Jeszcze wcześniej, za-
nim „Czerwoni” zaczęli działać, z 
naszego związku wycofał się prze-
wodniczący. Musieliśmy wybrać ko-
goś innego. Zrobiliśmy zebranie – 
padło na mnie. Od listopada 1981 
r. byłem przewodniczącym związ-
ku Kombinatu w Nowogardzie. 13 
grudnia 1981 r. – pamiętam, jakby 
to było wczoraj. Wstałem nad ra-
nem, włączyłem radio i usłyszałem 
głos Jaruzelskiego. Po tym, co powie-
dział, czułem się jak sparaliżowany. 
Ok. godz.9:00 pojechałem do biura 
do Nowogardu. Byłem tam od 9:00 
do 12:00 – nikt się nie pojawił. A 
wcześniej tylu chętnych było, tyle się 
nagadali… Potrafili dużo mówić, ale 
żeby coś zdziałać – to już ciężko. Pa-
miętam, że później kilka osób przy-
szło, nie mogę powiedzieć, że nie.

DN: Na czym głównie opierała 
się pańska działalność jako związ-
kowca?

JK: Moja działalność polegała 
przede wszystkim na słuchaniu „Wol-
nej Europy” i propagowaniu treści, 
jakie były tam przekazywane. Trze-
ba było uważać, z kim się rozmawia. 
My to wiedzieliśmy, więc spokojnie 
mogliśmy działać. Mimo licznych 
ostrzeżeń i gróźb ze strony przeciw-
nej, nie czułem się winny, nie uważa-
łem, żebym robił coś złego. Za moją 
działalność, za roznoszenie ulotek, 
za głoszenie tego, co przekazywała 
„Wolna Europa”, groziło mi albo wię-
zienie, albo zwolnienie z pracy. 

DN: Co działo się w później-
szym okresie?

JK: Pewnego dnia, w radiu usły-
szałem, że organizowane są spotka-
nia w Szczecinie (przy ul. Poczto-
wej). To był początek 1989 r. Jadąc 
do Szczecina, do końca tak napraw-
dę nie wiedziałem, gdzie się udać. 
Zapytałem, wsiadłem w tramwaj 
i pojechałem na Pocztową. Wsze-
dłem do Kościoła, był pusty, nie było 
tam nikogo. Zadzwoniłem na pleba-
nię. Ksiądz udzielił mi informacji, 
że wszyscy pojawiają się po połu-
dniu. W podziemiach. Poczekałem 
do wieczora. Rzeczywiście, pojawi-
ło się ok. 50 osób. Byłem tam kilka 
razy. To był czas, kiedy formował 
się „Okrągły Stół”. Wiedzieliśmy, że 
trzeba coś robić, jakoś działać, ze-
brać ludzi, zwerbować. Polecono mi 
zgłosić się do księdza, by na ambo-
nie powiedział na ten temat kilka 
słów. Kiedy wróciłem ze Szczecina, 
od razu zacząłem działać. Zgłosiłem 
się do proboszcza, Grzegorza Zakli-
ki. Powiedziałem, co jest na rzeczy. 
Wygłosił wtedy kazanie, którego ni-
gdy nie zapomnę. Dał „Czerwonym” 
popalić. Duchowni mieli wówczas, 
można powiedzieć, moc sprawczą. 
Oczywiście nie obyło się bez odzewu 
ze strony przeciwnej. Powiedziano 
mi wtedy, żebym uważał. Po kon-
sultacji całej sprawy z trzema człon-
kami zarządu regionu ze Szczecinie, 
doszliśmy wspólnie do wniosku, że 
trzeba zwołać zebranie, po to, żeby 
zwerbować ludzi. Po trzech dniach 
tak zrobiliśmy. Na zebraniu pojawił 
się też Marek Słomski. Wybraliśmy 
go na przewodniczącego związku. 
Przedstawiłem Marka w Zarządzie 
Regionu jako przewodniczącego. Ja 
byłem z-cą. Co mogliśmy, to robi-
liśmy. Urządziliśmy kilka strajków 
(nie pamiętam dokładnie ile, ale ok. 
5) w Kombinacie. Wywalczyliśmy 
wtedy podwyżki dla ludzi. „Czerwo-
ni” bali się coraz bardziej. Ruch wy-
zwoleńczy miał coraz większą rzeszę 
zwolenników.

DN: Jak długo działał pan w 
Kombinacie?

JK: Związek został rozwiązany 
ok. 2000 r. Dlaczego? To proste. W 
polskiej mentalności nie podoba mi 
się to, że każdy chciałby być przy-
wódcą. I to jest problem. Jeśli każdy 
chce rządzić, nic z tego nie wyjdzie. 
Nie rozumiem dlaczego nie może 
być tak, żeby ludzie mając wspólny 
cel, jednoczyli się na dobre. Mogą 
być drobne rozbieżności, ale cel 
mamy przecież wspólny. 

DN: Nie jest tajemnicą, że obec-
nie niektóre wysokie stanowiska 
piastowane są przez ludzi pokroju 
tamtejszych reprezentantów wła-
dzy. Co pan na ten temat myśli?

JK: Kiedy sobie o tym pomyślę i 
wiem, że muszę akceptować to, że są 
osadzeni na wysokich stanowiskach 
– od razu skacze mi ciśnienie. Zasta-
nawiam się, jak to się stało… Pamię-
tam jak namawiałem wszystkich do 
tego, by głosowali na Wałęsę, rozno-
siłem ulotki, ufałem temu, co mówił 
i popierałem to, co robił. A teraz ten 
sam Wałęsa każe pałować związ-
kowców. To mi się nie mieści w gło-
wie. Kiedy o tym myślę, krew się we 
mnie burzy. Przecież u nas jest teraz 
tak, że rządzi bandyta, to on stawia 
warunki. Tyle pracy, tyle zrywów, 
tyle przelanej krwi… A takiego ban-
dyty nie można teraz osądzić. To na-
prawdę boli. Tacy właśnie ludzie, od 
zawsze nauczeni przepychania się 
łokciami, w międzyczasie szykowa-
li sobie stanowiska. Oni mieli mili-
cję, oni mieli służby specjalne – mieli 
zatem możliwości, by przyszykować 
sobie grunt. 

Żałuję tylko jednego – że to co wy-
darzyło się w roku 80. i 89. nie wy-
darzyło się 30 lat wcześniej. Wtedy 
każdy miałby możliwość ułożenia 
sobie dostatniego życia. 

DN: A zatem, czy nie ma pan 
wrażenia, że w pewnym sensie, 
wasza praca jako związku, poszła 
na marne? 

JK: Nie raz zastanawiałem się, 
po co mi to wszystko. Po co ja się w 
to w ogóle aż tak zaangażowałem. 
Jak każdy, miałem chwile zwątpie-
nia. Nie chciałbym, aby odniesio-
no wrażenie, że się wywyższam, ale 
muszę to stwierdzić: gdyby nie było 
takich ludzi jak my, nie byłoby po-
wstań śląskich, nie byłoby powstania 
wielkopolskiego, warszawskiego, ko-
ściuszkowskiego… Oni wszyscy też 
na początku nie wierzyli, wątpili, 
nie byli pewni, czy to wszystko ma w 
ogóle sens. Ale w rezultacie działali. 
To właśnie tacy ludzie potrafili obu-
dzić w reszcie ducha narodu... 

Rozmawiała: 
Karolina Klonowska
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Kancelaria 
PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077

Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca

Julia córka Anny  i 
Piotra Dygas ur. 
22.08.2013 z Nowo-
gardu

Marcel syn Moniki 
Plichta ur. 29.08.2013 
z Węgorzyc

Krystian syn Anny i 
Marka ur. 27.08.2013 
z Nowogardu

Mateusz syn Mag-
daleny i Mariusza 
ur. 22.08.2013 z Nowo-
gardu

Alicja córka Katarzyny 
Ciężka ur. 28.08.2013 
z Orle

Oliwia córka Anety i 
Michała ur. 22.08.2013 
z Długołęki

Aleksandra córka Ewy 
i Tomasza Mordar-
skich ur. 28.08.2013 z 
Bienic

Autor rubryki: 
Janusz Roguski 
Szpital NowogardWitamy wśród nas... „Wszystko co tylko miłe na świecie

Wszystko co tylko pomyślność wróży
Niech Wam w jedno ogniwo splecie

I będzie szczęściem w życia podróży.”

Kochanym Rodzicom
Janinie i Czesławowi Nizioł
z okazji 50 Rocznicy Ślubu

Najserdeczniejsze życzenia
od Marka, Mirka i Beaty oraz Rafała i Przemka

Nowogard • ul. 15 LUTEGO 17
(vis a vis elewatora)

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Maja córka Agniesz-
ki i Tomasza ur. 
28.08.2013 z Dobrej



Nr 67 (2201) DZIENNIK
NOWOGARDZKI

14

www.dzienniknowogardzki.pl

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej„Gardno” w Nowogardzie 
ogłasza  przetarg pisemny nieograniczony na ustanowienie  

i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego
Lokal nr 1:  Dobra, ul. Traugutta 3a, pow. 78,10 m2 

  II piętro, cztery pokoje, kuchnia, łazienka, WC, korytarz.  
  Cena: 75.500 zł  Wadium: 3.600 zł  
Lokal nr 2:  Nowogard, ul. Bankowa 6, pow. 53,70 m2 

  IV piętro, trzy pokoje, kuchnia, łazienka, WC, korytarz.
  Cena:  125.000 zł  Wadium:   6.200 zł  
Lokal nr 3:  Nowogard, ul. Bankowa 3d, pow. 61,80 m2 

  III piętro, trzy pokoje, kuchnia, łazienka, WC, korytarz.   
  Cena: 142.500 zł  Wadium: 7.200 zł
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
Wpłacenie wadium na konto Spółdzielni nr 98 9375 1012 4200 0202 2000 0010. 
Złożenie w sekretariacie Spółdzielni najpóźniej do 6 września 2013 r. do godz.12.00 pisemnej oferty, któ-

rą należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na mieszkanie nr ......”. Oferta winna zawierać: 
imię, nazwisko i adres oferenta, nr telefonu, oferowaną cenę oraz potwierdzoną przez Spółdzielnię kopię 
wpłaty wadium.

Otwarcie ofert nastąpi w obecności oferentów w dniu 6 września 2013 r. o godz.12.15

Osoba, której oferta zostanie zatwierdzona przez Zarząd winna uiścić zaoferowaną kwotę na konto 
Spółdzielni w terminie 30 dni od daty otrzymania pisma o przyjęciu oferty. Wadium zostanie zaliczone na 
poczet ceny nabycia. Pozostałym  uczestnikom wadium zostanie zwrócone w następnym dniu roboczym 
po rozstrzygnięciu przetargu. Wadium ulega przepadkowi, gdy wygrywający przetarg nie dokona wpłaty 
pełnej wylicytowanej kwoty lub nie przystąpi do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Zarząd. 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, odwołania lub unieważnienie przetargu 
bez podania przyczyn. 

Lokale można oglądać w terminie uzgodnionym ze Spółdzielnią. Operat szacunkowy do wglądu w sie-
dzibie Spółdzielni. 

Dodatkowe  informacje dostępne w biurze Spółdzielni lub telefonicznie 91-3910010, 607607814.

MIQROKOSMOS w Klubokawiarni Kulturalnej (Sądowa 1 - rezer-
wacja miejsc pod nr tel. 601 916 999)

Już w piątek 30 sierpnia 2013r. przygotowaliśmy dla was ko-
lejną grubą imprezę w naszym lokalu!

Tym razem impreza będzie nosiła nazwę Miqrokosmos, 
a 3k odwiedzi jeden z najlepszych DJ w Polsce i twórca le-

gendarnego już after party Sunrise Festival – DJ Miqro. 
Poza tym na imprezie będziecie mogli usłyszeć dobrze nam 

znanych już z naszego lokalu DJ, a będą to: Dave-G, Landsca-
pe. Miqrokosmos będzie kolejną większą imprezą w naszym 

lokalu!! Mamy nadzieję, że będziecie z nami i tym razem, przez 
co pomożecie nam w organizowaniu kolejnych większych wyda-
rzeń w naszym mieście.

Już w sobotę 31 sierpnia w Klubokawiarni Kulturalnej (Sądo-
wa 1 - rezerwacja miejsc pod nr tel. 601 916 999) odbędzie się 
mega impreza kończąca wakacje!!

W związku z tym 3k Odwiedzi Kolejny znakomity DJ, a będzie 
nim: MONSIEUR SZWED!!

DJ ze Szczecina, który swoimi brzmieniami rozgrzewa każdy 
Parkiet! Przez Ostatnie Pół Roku Rezydent Kilku Beach Barów 
na Wyspach Zielonego Przylądku! Obok naszego gościa zagra-
ją dobrze znany wam rezydenci 3k Dave-G. Uwaga druga sce-
na tzw.: Alternatywna zatoka: Usłyszycie na niej ponownie 
alternatywne brzmienia tym razem: deep house, techno, 

electronica, dubstep, chillstep… prezentuje: Matthew Hail. 
Zapraszamy bardzo serdecznie!! :) 

Śledźcie terminarze na naszym Facebookowym fanpagu`u - 
fb.com/klubokawiarniakulturalna. 

Wszystkich serdecznie zapraszamy !!!
Klubokawiarnia Kulturalna

Pomorzanin przegrywa w Myśliborzu

Nie pomógł piękny gol
Pomorzanin Nowogard w środę (28 sierpnia), w 5 ko-
lejce rozgrywek wojewódzkiej okręgówki zanotował 
drugą porażkę. Zawodnicy z Nowogardu nie sprosta-
li beniaminkowi z Myśliborza. Była szansa wywieźć z 
trudnego terenu choćby jeden punkt, zabrakło jednak 
koncentracji. Warta odnotowania była piękna bramka 

Macieja Gołdyna po strzale przewrotką.
Osadnik Myślibórz – Pomorzanin Nowogard 2:1 (1:1)
Gol: Maciej Gołdyn
Skład: Jacek Malanowski – Michał Soska (c), Konrad Winczewski, Natan Wnuczyński, Michał Łu-

kasiak – Maciej Dobrowolski, Gracjan Wnuczyński, Krzysztof Kieruzel, Piotr Winogrodzki, Dominik 
Wawrzyniak – Maciej Gołdyn. 

Na zdjęciu od lewej- Piotr Sowiński, Lu-
cjusz Wasielewski (W-ce prezes PZ Kol-
-u), Adam Salamon, Jakub Ubych

Chrabąszcze  
bez medalu
W dniach 24-25 sierpnia w Kaliszu, odbyły się Międzywoje-
wódzkie Mistrzostwa Młodzików w kolarstwie torowym. W za-
wodach udział wzięła drużyna młodzików z nowogardzkiego 
klubu kolarskiego „Chrabąszcze”. Niestety podopieczni Ry-
szarda Posackiego nie zdołali stanąć na „pudle”.

Zawodnicy nowogardzkiego 
klubu kolarskiego „Chrabąsz-
cze” rywalizowali w katego-
rii młodzik, z zawodnikami z 
całej Polski. W składzie Jakub 
Ubych, Adam Salamon i Piotr 
Sowiński, podopieczni Ryszar-
da Posackiego wystartowali na 
2000 m drużynowo i w sprin-
cie drużynowym. Cała trójka 
kolarzy rywalizowała również 
w konkurencjach indywidu-
alnych: na 2000 m, w wyści-
gu punktowym, w wyścigu au-
stralijskim, oraz na 500m ze 
startu zatrzymanego. Druży-
na z Nowogardu najlepiej się 
zaprezentowała w sprincie. 
„Chrabąszcze” osiągnęli czas 
1:02:785 i uplasowali się na 5 
pozycji, zostawiając w tyle ta-
kie drużyny jak: Kórnik/Go-
styń, MLUKS Victoria Jarocin, 
KTK Kalisz 2, KKS Gostyń 2. 
Natomiast w drużynowej ry-
walizacji na 2000 m, nasi re-
prezentanci uzyskali 6 miejsce. 
Jeśli chodzi o starty indywi-

dualne, najbliżej podium był 
Piotr Sowiński w wyścigu au-
stralijskim. Młodzik z Nowo-
gardu walczył w sumie przez 
50 okrążeń, gdyż tylu zawod-
ników wystartowało w kon-
kurencji. W końcowych frag-
mentach wyścigu stracił wy-
sokie miejsce i ostatecznie za-
kończył na 9 pozycji. Ten sam 
zawodnik zdołał się jeszcze raz 
uplasować w pierwszej dzie-
siątce – w wyścigu punkto-
wym zajął 10 lokatę. 

KR   

W swoim trzecim wyjaz-
dowym meczu w tym sezo-
nie, Pomorzanin notuje dru-
gą porażkę. W Myśliborzu nie 
było łatwo o zwycięstwo, jed-
nak gdyby nie błędy defensy-
wy, być może udało by się wy-
walczyć remis. Osadnik w wo-
jewódzkiej okręgówce prezen-
tuje się przyzwoicie, po zwy-
cięstwie nad Pomorzaninem 
zajmuje obecnie drugie miej-
sce. Zespół beniaminka wy-
szedł na prowadzenie po oko-
ło 20 minutach gry. Zawod-
nik gospodarzy wykorzystał 
błąd nowogardzkich piłkarzy 
i nie dał szans Malanowskie-
mu. Goście nie kazali swoim 
kibicom długo czekać na od-
powiedź. Kilka minut później 
golkiper gospodarzy piąstko-
wał piłkę, która trafiła na 10 

metr do Macieja Gołdyna. Co 
zrobił napastnik Pomorza-
nina? Precyzyjnie uderzył w 
trudnej sytuacji z przewrotki, 
zdobywając naprawdę pięk-
ną bramkę. Do przerwy wy-
nik nie uległ zmianie. Nato-
miast po zmianie stron powró-
ciły „stare grzechy...” Jeden z 
defensorów Pomorzanina po-
pełnił błąd przy kryciu zawod-
nika, w efekcie druga bramka 
dla Osadnika i około 20 minut 
na odrobienie strat. Niestety 
przyjezdnym nie udało się od-
wrócić losów tego spotkania i 
w ten sposób, zawodnicy z No-
wogardu notują drugą porażkę 
w sezonie. Trener Surma po-
mimo, iż miał do dyspozycji 
„szeroką” ławkę rezerwowych, 
nie zdecydował się na żadną 
zmianę. Co najważniejsze Po-

morzanin, który obecnie zaj-
muje 7 miejsce w tabeli, do li-
dera traci zaledwie 3 punkty. 
W 6 kolejce jednak przed pod-
opiecznymi Tomasza Surmy, 
kolejne trudne zadanie. Do 
Nowogardu przyjedzie „spad-
kowicz” z III ligi bałtyckiej, ze-
spół Pogoni Barlinek. Pomo-
rzanin jeszcze nie stracił punk-
tów przed własną publiczno-
ścią i z pewnością miejscowi 
piłkarze zrobią wszystko, aby 
tak samo było po sobotnim 
pojedynku. Początek meczu 
z Pogonią o godzinie 18:00 w 
najbliższą sobotę (31 sierpnia). 
Przy artykule prezentujemy 
aktualną tabelę, komplet wyni-
ków oraz zapowiedź zbliżającej 
się serii gier.

KR   
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Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

WARSZTAT SAMOCHODOWY

SZYBY SAMOCHODOWE

PLANDEKINA WYMIAR NA WYMIAR

Profesjonalna naprawa od A do Z

OSOBOWE, CIĘŻAROWE I MASZYNY

Geometria kół, naprawa zawieszenia,komputerowa diagnostyka pojazdu
naprawy blacharskie i lakierniczePrzegląd i naprawa klimatyzacji,

Ul. Nadtorowa 12
tel 91 39 20 131
kom 601860716

Ul. Kilińskiego 26
tel 91 39 25 627
kom 601897368

Sprzedaż, wymiana, naprawa. Wykonujemy usługi na zlecenie ubezpieczalni

Używane i nowe części do wszystkich marek samochodów

Plandeki do samochodów ciężarowych (łódki, firanki),przykrywające
stelaże, przegrody do hal, przyczepy ciągnikowe i samochodowe

UDZIELAMY GWARANCJI
NA WYKONANE USŁUGI

KUPIĘ 
GOSPODARSTWO 
lub GRUNT ROLNy 
TEL. 664 944 635

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie 
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

w Sklepie             
ul. Boh. Warszawy 2

(przy torach)

Zapraszamy
W każdy poniedziałek nowy towar

Duży wybór odzieży 
dziecięcej i jesiennej

kurtki, bluzy itp.

KUPON RABATOWY
10%

na odzież używaną
FIGARO

ZAGINĘŁA
suczka czarna z czerwoną 

obrożą - gończy polski
mylony z labradorem

tel. 534 007 398 
889 608 260

Bank Spółdzielczy w Goleniowie 

sprzeda 
okna demontowane 

z remontowanego budynku
przy ul. Konstytucji 3 Maja 56 

w Goleniowie. 
Okna PCV z szybą jednokomorową. 

Wymiary w większości 130X180  - do obejrzenia 
w obiekcie. Stan okien - bardzo dobry; 

data montażu w obiekcie - IV kwartał 2012 r. 
Osoby zainteresowane zakupem 

prosimy o składanie propozycji ofert 
w sekretariacie Banku lub 

e-mailem: 
sekretariat@bsgoleniow.pl

Telefon do kontaktu: 
91 464 77 91

Opiekunki Niemcy - praca od zaraz 
okolice Hamburg, Bremen, Bielefeld, 

kontakt Szczecin:

tel. 666 096 761, 666 096 774

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECIĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

Poszukujemy  
pracowników 

do pracy na plantacji wierzby 
w Węgorzycach/k.Osiny

 Tel: 601 99 40 30

Sprzedam drewno 
kominkowe i opałowe

Transport
tel. 691 466 441

Inauguracja Pomorzanina II w A-Klasie

Terminarz meczy „u siebie”
W niedzielę (1 września) drugi zespół Pomorzanina Nowogard zainauguruje 
rozgrywki A-Klasy w sezonie 2013/2014. Specjalnie dla wszystkich kibiców pu-
blikujemy terminarz spotkań, które nowogardzcy piłkarze rozegrają w rundzie 
jesiennej na własnym boisku.

 Zapraszamy wszystkich ki-
biców na inaugurację rozgry-
wek drugiego zespołu, na sta-
dion miejski w Nowogardzie. 
W A-Klasie Szczecin gr. 3, w 
sezonie 2013/2014 w sumie 
rywalizować będzie 12 dru-
żyn. Rywalami Pomorzanina 
II będą następujące zespoły: 
Hanza Goleniów, OKS Euro-

insbud Goleniów, Wołczkowo 
– Bezrzecze, Orzeł Grzędzice, 
Komarex Komarowo, Vielgo-
via Szczecin, Fagus Kołbacz, 
Wicher Reptowo, Grot Gard-
no, Znicz Niedźwiedź, Zryw 
Kołbaskowo.

Pierwszy mecz „rezerwowi” 
rozegrają w najbliższą niedzie-
lę o godzinie 15:00. Rywalami 

będą piłkarze Orła Grzędzi-
ce, którzy w poprzednim se-
zonie w A-Klasie zajęli słabe 8 
miejsce. Wszyscy liczą, że Po-
morzanin II dobrze rozpocz-
nie rundę jesienną i upora się z 
pierwszym przeciwnikiem.

KR  

LUDOWy KLUB SPORTOWy „POMORZANIN”
72-200 Nowogard, Biuro Plac Szarych Szeregów 6, tel. fax.   91 3926295, Stadion ul. 

Wojska Polskiego 41, tel. 607289955
www.pomorzanin.com, e-mail:nowogard @pomorzanin.com
Zarząd LKS „POMORZANIN” Nowogard uprzejmie informuje, iż mecze o mistrzostwo 

Szczecińskiej KL A GR 3 ZZPN I rundy sezonu 2013/2014 rozgrywać będziemy na Stadio-
nie Miejskim w Nowogardzie przy ul. Wojska Polskiego 41 według niżej podanych termi-
nów:

01.09.2013  Niedziela godz.15.00  Pomorzanin II  -  Orzeł Grzędzice

15.09.2013  Niedziela godz.15.00  Pomorzanin II  -  Znicz Niedźwiedz

29.09.2013  Niedziela godz.15.00  Pomorzanin II  -   Fagus Kołbacz

13.10.2013  Niedziela godz.14,00  Pomorzanin II   -  Hanza Goleniów

27.10.2013  Niedziela godz.14.00  Pomorzanin II  -  Wicher Reptowo 

10.11.2013  Niedziela godz.14.00  Pomorzanin II  - Euroinsbud  Goleniów 

Łączymy sportowe pozdrowienia !
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Pielęgnacja ogrodów

Wypożyczalnia 
sprzętu ogrodniczego

(glebogryzarki, weltykulatory...)

tel. 511 091 922
www.ogrody-wiki.pl

Profesjonalne zarządzanie 
nieruchomościami 

wspólnot mieszkaniowych 
i osób prywatnych 
Nr licencji 21569

Kontakt:  Eliza Kałmuk

tel. 602 296 684

OGŁO SZE NIA DROB NE

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. 
Piłsudskiego 2a. 602 350 301

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 
3. 604 284 597

• Kupię mieszkanie bezczynszo-
we/niskoczynszowe, min 3po-
kojowe, 60-80m 791443026

• Do wynajęcia lokal handlowy – 
660143840 

• Sprzedam mieszkanie w No-
wogardzie i Dobrej, tel. 91-
3910010, 607607814

• KUPIĘ ZA GOTÓWKĘ OBCIĄŻO-
NE NIERUCHOMOŚCI tel. 508 
312 261

• DOMy NA WSI – GRUNTy, GO-
SPODARSTWA

• SPRZEDAJEMy, KUPUJEMy. 
TEL. 660 206 833

• Sprzedam nowy sklep na ulicy 
Racibora. tel. 913925552, 695 
264 594

• Sprzedam nowe, własnościo-
we, 2 pokojowe mieszkanie, 
58 m kw. na os. Gryfitów tel. 
913925552, 695 264 594.

• SPRZEDAM - bardzo tanio 
działki pod budowę ul: Asnyka. 
Tel: 513045188. 

• Wynajmę mieszkanie 2 poko-
jowe  w Nowogardzie na ulicy 
Racibora I 4. tel. 91 39 25 552, 
kom. 783 570 060

• BUDyNEK - gospodarczy 400 
m2 sprzedam lub wydzierża-
wię, Strzelewo. Tel. 502853573

• Sprzedam parter domu 110 
m2. Podpiwniczony, garaż 
i podwórko. 600  809  312; 
604 903 853

• Sprzedam lub zamienię dom 
nad morzem na mieszkanie II 
p z dopłatą w Nowogardzie. 
515 167 978

• Sprzedam mieszkanie 85 
m2 z dużym ogrodem. 91 39 
21 868 785 921 868 

• KUPIĘ - Grunty rolne, okolice N-du 
minimum 10 h. Tel.661915420.

• GARAŻ – ul. 700 - Lecia. SPRZE-
DAM. 18 tys. zł. /do negocjacji/. 
Tel. 514620330.

• DZIAŁKĘ - SIEDLISKOWĄ wraz z 
budynkiem gospodarczym oko-
lice Nowogardu. SPRZEDAM. Tel. 
48606276773. 

• SPRZEDAM - działkę budowlaną 
10 ar. Tel. 660010540.

• SPRZEDAM - 6,60 h. rolnego, czę-
ściowo ogrodzone. Bagna. Tel. 
609950640.

• KAWALERKA – nieumeblowana 
do wynajęcia. Tel.663265096.

• Sprzedam mieszkanie w Nowo-
gardzie - 67 m2. Dobra cena. 
730 585 928

• Wynajmę magazyn z biurem. 
607 289 286

• Domek jednorodzinny do wyna-
jęcia. 607 289 286

• Sprzedam działkę ogrodową z 
altanką murowaną przy ul. Zam-
kowej Tel. 661 630 044

• WYNAJMĘ – pomieszczenie biu-
rowe ul. Boh. Warszawy. Tanio. 
Tel. 601500090.

• SPRZEDAM - mieszkanie 2 poko-
je, centrum. Tel. 504118857.

• Wynajmę kawalerkę w Nowogar-
dzie. 509 458 527

• Sprzedam kawalerkę o pow. 25 
m2. Tel. 781 886 884

• SPRZEDAM – mieszkanie 2 po-
koje lub zamienię na kawalerkę z 
dopłatą. Tel. 724696051.

• Sprzedam pilnie mieszkanie 
trzypokojowe + garderoba. 
509 601 559

• Sprzedam działkę budowlaną 
1500 m2 z warunkami zabudowy 
i pozwoleniami, ok. Olchowo-Ko-
ściuszki. Tel. 790 300 727 

• Do wynajęcia lokal 20 m2 w Cen-
trum na działalność usługową. 
508 105 332

• Sprzedam ziemię 0,50 i 0,47 ar w 
Nowogardzie. 603 383 004

• Sprzedam garaż ul. 3 Maja 31. Tel. 
609 671 030

• SPRZEDAM   - Bar  „HAGA 
„.Tel.510243843.

• SPRZEDAM  -  działkę  Redosto-
wo.Tel.725176063.

• SPRZEDAM - Gospodarstwo  
15,60 h. z  budynkami   lub  
bez. Okolice  Nowogardu 
.Tel.722011142.

• DO  WYNAJĘCIA  -  kawalerka  
centrum  miasta.Tel.793371984.

• SPRZEDAM  - TANIO  dział-
ki  budowlane  koło  szko-
ły 3 .Tel. 0033787818189, 
0033683831869.

• SPRZEDAM  -  działki  budowlane. 
Kars.Tel.510766180.

• SPRZEDAM  - działkę  43  ar. wraz  
z  budynkami . Działka budowla-
na.Karsk.Tel.605930246.

• SPRZEDAM – dwupokojowe   
mieszkanie   na  15  - Lutego   II 
piętro 125 tyś. do  negocjacji. 
Tel.501307666.

• DWUPOKOJOWE  -  sprzedam  na  
Poniatowskiego , 55 m 2  III  pię-
tro 135 tyś.Tel.725899426.

• SPRZEDAM -  grunty  rolne  k/ No-
wogardu   1,62 HA, i  6, 12  HA . 
Tel.502103432.

• WYNAJMĘ  -  GARAŻ. 
Tel.782549811.

• STOLARNIA  -   do   wynajęcia 
.Tel.605336228.

• Wynajmę lokal biurowy 700 le-
cia 17b Ip. Parking, 28 m2 tel. 
501 549 818 

• Wynajmę   lokal  na  działalność 
gospodarczą.  visa&vis  szpitala . 
Tel:887 467 309.

• Do wynajęcia 2 pokoje, tel. 507 
055 803.

 MOTORyZACJA

• Kupię: Stare motory, motoro-
wery, samochody. Tel. 501 126 
109

• Sprzedam skrzynię biegów do 
Audi 80. Tel. 781785751.

• Sprzedam GOLF II, poj. 1,3 rok 
rej. 1993, benzyna 5 drzwio-
wy, przegląd i OC ważne, szy-
berdach, hak, czerwony. Tel. 
512633610.

• Sprzedam 2 opony letnie 185 
65 R15, continental conti 3, 
cena za 2 szt. 80 zł, tel. 605 
522 340

• SPRZEDAM - LEXUSA RX 350 w 
wersji Prestige rok 2006 .Stan 
licznika 170 tys. km. Zakupiony 
w salonie, pierwszy właściciel, 
garażowany, stan b. dobry .Tel. 
606945398.

• SPRZEDAM - szyba przednia 
HONDA CIVIC / ŻABKA/ - 240zł 
nowa. Amortyzatory : przed-
nie Astra 1 nowe 35 zł/szt., 
fiat Uno 98 r. nowe 40 zł / szt. 
Tel.785042805.

• SPRZEDAM - Volkswagen Golf - 
3 , 1, 9 Diesel 1993 rok prod. Tel. 
503636840.

• SPRZEDAM - Daewoo – TICO 
1999 r. Tel. 726252946.

ROLNICTWO

• Sprzedam zboże i słomę. 502 853 
573

• Sprzedam słomę w snop-
kach cena 2, 20 zł/ snopek. Tel. 
782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL. 783 678 070

• KOSZENIE MULCZOWANIE ŁĄK, 
BELOWANIE SŁOMY, SIANA, 
ORKA, TALERZOWANIE, SIEW.TEL. 
608013995.

• Maliny – sprzedaż, własny zbiór. 
502 853 573

• Sprzedam lub zamienię na 
zboże mały ciągnik C-28. Tel. 
696 807 922

• SPRZEDAM - obornik . Tel. 
607739866.

• SPRZEDAM - prosiaki warchlaki. 
Tel. 515406298.

• SPRZEDAM - około 40 kg. gryki 
60 zł/1 kwintal. Tel.600653124. 
Korneluk - Glicko.

• SPRZEDAM  -  prosiaki . Tel. 
692222840.

• SPRZEDAM  - gorczycę.
Tel.695652737.

USŁUGI

• Firma Usługowa „Zielona”. Wyna-
jem sal na: konferencje, zebrania, 
szkolenia. Tel. 91 39 26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROB-
NE NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA 
RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 
22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. Zie-
lona 3. 91 39 20 714

• Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695  085 
470; 91 39 72 575

• AGENCJA REKLAMWA VIZART 
- oprawianie prac - w 2 minu-
ty, bindowanie, wydruki A3-A4 
kolor, ksero A3-A4 - kolor, lami-
nowanie A3-A4. Tylko u nas naj-
większy wybór okładek. Nowo-
gard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. in-
nych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Rekla-
my Vizart. Nowogard, ul. 700 Le-
cia 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel 605 522 340. 

• Usługi koparko- ładowarką No-
wogard. 514172446 

• Fast – Driver, tanie usługi trans-
portowe tel. 721 230 990

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sawicki, 
ul. Kazimierza Wielkiego 7, tel. 
913920737 

• Remonty mieszkań, szpachlowa-
nie, malowanie. 880 690 659

• Regulacja i naprawa okien i 
drzwi, tel. 695 181 070

• J. niemiecki i angielski w Szkole 
Języków Obcych „Concept” (daw-
niej „Germianic”), Nowogard ul. 
Woj. Polskiego 3 tel. 607 545 991; 
WWW.concept.edu.pl 

• KOREPETYCJE Z MATEMATYKI 
PRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ BIE-
ŻĄCYCH , EGZAMINÓW GIMNA-
ZJALNYCH ORAZ LICEALNYCH 
– KONTAKT- 723-328-678.

• TRANSPORT , PRZEPROWADZKI, 
SZYBKO , TANIO.Tel.696138406.

• Dachy, docieplenia, stropodo-
cieplenia, obróbki blacharskie, 
podbitki. 609 752 854

• PRANIE - DyWANÓW, WyKŁA-
DZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ, 
SAMOCHODOWEJ, /SKÓRZA-
NEJ, MATERIAŁOWEJ/. PRA-
NIE POŚCIELI WEŁNIANEJ /
LANOLINĄ/. SPRZĄTANIE 
BIUR, MIESZKAń, CZySZCZE-
NIE FUG. TEL. 604373143, 
794229083.

• TRANSPORT BUS – MAX. 
TEL.784053493.

• US ŁUGI REMONTOWO - BU-
DOWLANE, DOCIEPLENIA. TEL. 
784053493.

• REMONT NA KAŻDĄ KIESZEń 
TEL. 609 715 839 
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MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Nowość

energooszczędny pro�l

6 komorowy

z 3 uszczelkami

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

Sprzedam Bmw 
318, automat, 

1993 r., aktualny 
przegląd 

i ubezpieczenie, 
cena 2300 zł. 

Tel. 602 772 596.

OGŁO SZE NIA DROB NE

Dom parterowy w stanie 
surowym zamkniętym, 
pełne uzbrojenie  130 m kw. 

+ garaż 36 m kw.
SPRZEDAM
605 548 164

SPRZEDAM - WyKONAM
palety Euro,

przemysłowe i inne
tel. 885 493 471

Wynajmę 
mieszkanie
2 pokoje z kuchnią

ul. Bankowa 2a
tel. 601 328 360

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych im. Bronisława Malinowskiego w Osinie 

zatrudni od 1.09.2013 r nauczyciela
- j. angielskiego - przyrody

Wymagane pełne kwalifikacje
Telefon kontaktowy 91 39 103 80

TARTAK 
ŁOSOŚNICA

oferuje:
- drewno budowlane
- więźba dachowa
- łaty, kontrłaty
- drewno opałowe

ŁOSOŚNICA 23A
72-315 Resko

tel. 91 395 01 53
kom. 500 111 126

Serwis Grupy VW
zatrudni

MECHANIKA
na korzystnych warunkach 

tel. 603 742 034

• TANIO - MONTAŻ MEBLI.
TEL.887077557.

• UBEZPIECZENIA ALLIANZ. 
607 083 776 

• REMONTY - MIESZKAń . 
TEL.794115153.

• GLAZURA, TERAKOTA. FA-
CHOWO I SOLIDNIE. WYKOń-
CZENIA WNĘTRZ POD KLUCZ. 
TEL.607647515.

• WYMIANA CZĘŚCI W SAMO-
CHODACH OSOBOWYCH TANIO. 
695 807 775

• WOLNE 2 MIEJSCA W SAMO-
CHODZIE OSOBOWYM W DRO-
DZE DO LONDYNU. CENA ZA 
OSOBĘ 150 ZŁ. WYJAZD 1 WRZE-
ŚNIA BR. Z NOWOGARDU 91 39 
25 127

• REMONTY MIESZKAń . 
TEL.796101370.

• SZPACHLOWANIE, MALOWANIE 
, PANELE, WYMIANA INSTALACJI 
.TEL.789146025.

• Usługi remontowe 601 567 369

• REMONTY  -  MIESZKAń  
.Tel.789146025.

• US ŁUGI  REMONTOWO – BU-
DOWLANE   udzielam   gwarancji 
.Tel.608364330.

• KOREPETYCJE  - z  matematyki  : 
SP , Gimnazjum.Tel.532557381.

• KOREPETYCJE – MATEMATYKA.
Tel.668171212.

• DOWÓZ  -  piasku  ,  żwiru ,  wy-
wrotka  2,5 t.Tel.514740538.

• BUD NAAR dachy remonty da-
chów ocieplenia budynków. 
726 169 098

PRACA

• Przyjmę samodzielnego pracow-
nika do prac wykończeniowych. 
Tel. 888 603 612

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe, emerytalne – Niemcy, 
Holandia, Anglia, Irlandia, Dania, 
Belgia, Austria, Włochy, Norwe-
gia, USA. Tel. 71 385 20 18 lub 601 
759 797

• Młoda mama zaopiekuje się Two-
im dzieckiem. 661 196 022

• DOŚWIADCZONA - Niania za-
opiekuje się dzieckiem. Duża 

dyspozycyjność czasowa 
Tel.602690897.

• Zatrudnię przy murowaniu i do-
cieplaniu. 608 817 214

• ZATRUDNIĘ – na budowę z do-
świadczeniem, warunek – zna-
jomość j. niemieckiego / czy-
tanie rysunków budowlanych 
/.Tel.512013258.

• PRZyJMĘ – do pracy zdecy-
dowanego z doświadczeniem 
kierowcę C+E trasy: Szwecja-
-Polska. Tel. 660 491 900

• PRZyJMĘ – do pracy mechani-
ka poj. ciężarowych z doświad-
czeniem.Tel.606357165.

• FIRMA – zatrudni pracownika 
do działu księgowość – kadry. 
Wymagania: doświadczenie 
na podobnym stanowisku, wy-
kształcenie minimum średnie , 
umiejętność pracy w zespole. 
Kontakt pod nr Tel. 667800245.

• Zatrudnię lektorów j. obcych 
CV e-mail: biuro@concept.edu.
pl Tel. 607 545 991

• Zatrudnię pracowników bu-
dowlanych, do remontów i 
wykończeń mieszkań. 694 241 
510

INNE

• Kupię: Antyki, różne starocie. Tel. 
501-126-109

• Sprzedam drewno bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane - 
603 353 789

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, 
srebrna, 4 elementy: wzmac-
niacz, tuner przestrojony, korek-
tor, deck szuflada, stan idealny, 
używana sporadycznie, cena 
780 zł do uzgodnienia. tel. 605 
522 340.

• PIECE GAZOWE c.o. wiszące z Nie-
miec firmy Vaillant wysoka jakość 
do mieszkania, domu, sklepu, 
restauracji, zakładu fryzj. tylko 
ogrzewanie różne powierzchnie 
cena od 800zł montaż 300zł pie-
ce dwufunkcyjne cena od 1.000zł 
montaż 400zł gwarancja serwiso-
wa + roczne przeglądy kontrolne, 
naprawy oraz elektryczne prze-
pływowe podgrzewacz wody 
użytkowej 18-21kw na prąd 380V 
cena od 200zł tel. 691 686 772

• SPRZEDAŻ - podbitki drewnianej. 
TANIO. Tel: 726169098.

• SPRZEDAM DREWNO OPAŁOWE I 
KOMINKOWE. Tel;667788820.

• Sprzedam CB radio Harry III z an-
teną, na gwarancji, cena 650 zł, 
tel. 605 522 340

• Chcesz przewieźć drewno? Zała-
dunek i rozładunek pod wskaza-
ny adres. Zadzwoń 721230990, 
TANIO!

• Sprzedam cegłę klinkierową 
czerwoną Japek 2500 szt, styro-
pian 4-12 cm, tel. 502 385 935

• Sprzedam wózek spacerowy 
– parasolka (Chico CT04): stan 
bdb, duże koła, lekki, oryginalny 
śpiworek + folia, kolor czerwono-
-beżowy, tanio. 600 897 758

• Sprzedam lodówko - zamrażarkę 
Indesit srebrną, cena 750 zł, tel. 
605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpie-
czeniowe na życie SKANDIA, tel. 
605 522 340

• SPRZEDAM – ROWER TRZYKOŁO-
WY.TEL.781292715.

• SPRZEDAM - czarną kurt-
kę skurzaną i kask na motor.
Tel.607793764

• SPRZEDAM – 10 – tygodniowego 
pieska rasy York zaszczepiony i 
odrobaczony.Tel.783622496.

• Przyjmę ziemię i drobny gruz. 
660 010 540

• Sprzedam rower turystyczny mę-
ski cena 200 zł; regał garażowy. 
0049 511 897 1624; 0049 152 585 
15 502

• SPRZEDAM  - pustak  „ Porotherm   
25  „ w  ilości  1300 szt. Za  4000 zł. 
Glicko.Tel.662608832.

• TANIO  SPRZEDAM  -  nową  da-
chówkę  rzymską  podwójną  
czerwoną. Tel.603895622.

• TANIO  -  sprzedam  2  fotele.
Tel.695480058.

• SPRZEDAM  -  piłę   Stichl  0, 17  . 
Cena 550 zł.Tel.789146025.

• SPRZEDAM  - gołębie  krótkie  
ozdobne.Tel.913920186.
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Dziś 2 malowanki  i  połączyć cyfry .  
Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

ZECER

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

poleca

BRULION - 96 kartek
polskiego producenta - TYLKO 1,50 zł

Rozwiązanie krzyżówki  dla dorosłych – „Jeśli nie byłoby Boga, trzeba by było Go wymyślić”
Janina Grudzińska, Sławomir Skowroński, Halina Stefańska, Małgorzata Kraczyk, Cecylia Fur-

mańczyk, Urszula Kaczmarek, Andrzej Leszczyński, Barbara Bartosik, Wiesław Borowik, Halina 
Szwal, Alicja Wypych, Mirosława Rutkowska, Renata Dumańska, Pelagia Feliksiak

Zwycięzcy: Cecylia Furmańczyk, Barbara Bartosik, Mirosława Rutkowska
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: tablica
Miłosz Wielgus, Nikola Molka, Aleksandra Walewska, Magda Skowrońska, Julia Furmańczyk, 

Kacper Skowroński, Bartek Feliksiak, Mateusz Nocek, Kacper Dąbrowski, Martyna Grenda 
Zwycięzca: Mateusz Nocek 
Bon o wartości 30 zł. do zrealizowania w sklepie BIUREX
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Informacja PKS    91 392 18 87   lub   91 469 83 15

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski - redaktor prowadzący (tel. 511 407 627),  

Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport,   Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny   
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65, tel./fax 91 392 50 87;  

e-mail: dziennik@domjudy.pl.  Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej.  
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZKŁAD JAZDy BU SÓW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E;  14:00E;  
15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIńCZyK - Linia Regularna  
 TEL.   607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Morfeusz - 91 577 66 85

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych    - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD
Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIńSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIńSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku 
oprócz świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 
1, 3, 5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwart-
ki, soboty oprócz świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; 
R – kurs do Reska

INFORMATOR LOKALNy - NOWOGARD
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kategorii „B”

zapisy w poniedziałek

Kolektory 
słoneczne

Dotacja45%

Montaż / Serwis • Przygotowanie dokumentacji

www.provsolar.com

e-mail: info@provsolar.com • tel./fax 91 482 40 50
Biuro czynne od 8 - 16

GABINET 
PSYCHOLOGICZNY

Ewa Walorska - tel. 799 461 030
www.psycholog-nowogard.manifo.com 

Marta Żetecka-Krugła - tel. 799 470 500
pl. Wolności 9, pok. 419 (IV piętro)

72-200 Nowogard

91 443 51 87, 94 721 61 83
59 833 43 12,  698 230 205

www.partnerstal.pl

GARAŻE BLASZANE WIATY 
BRAMY GARAŻOWE

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

Do�nansowanie 40%
Projekt - montaż 

Przydomowe 
oczyszczalnie ścieków

Proj-mont
Chwarstnica 

ul. Sportowa 4
74-100 Gry�no

tel: 693 88 90 90
tel./fax 91 4824050

TYGRYSEK

BAWIALNIA
dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

Sprzedam nowe, 
własnościowe, 

2 pokojowe mieszkanie 
o pow. 58 m2 

w Nowogardzie 
na ulicy Racibora I 4

KONTAKT:
PIB „PRO-BUD s.c.
72-200 Nowogard, 
ul. 3 Maja 14tel.: 

91 39 25552; 783 570 056    
www: probud-nowogard.pl

Zapraszamy uczniów 
od 1.09.2013 r. do nauki zawodu 

Piekarz lub Cukiernik
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 66

tel. 91 392 19 86

R E K L A M A
e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

TEL.  913 922 165 •  TEL. 91 577 20 07

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA
tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

Wielka loteria
10 nagród x 24 000 zł
4 900 nagród x 50 zł

  Weź szybką pożyczkę 
i wyślij SMS-a na nr 4305

 Całkowity koszt SMS-a zgodny z taryfą operatora.

 Weź udział w losowaniu
 Wygraj gotówkę

W loterii biorą udział Umowy pożyczki podpisane w okresie od 28.08 do 01.10.2013 r.  
Szczegóły i regulamin loterii „Pensja na rok”: www.provident.pl oraz w oddziałach Provident Polska S.A.  

Organizatorem loterii jest Albedo Marketing Sp. z o.o.

Jesteśmy, kiedy potrzeba
600 400 288
Zadzwoń lub wyślij SMS o treści M

Koszt połączenia i SMS-a wg taryfy operatora

Szybka pożyczka!
Zadzwoń lub wyślij SMS o treści M
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Zawiadamiamy,  
że w Nowogardzie  

rozpoczęła działalność  

Kancelaria 
Radców Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca 
Prawny Radosław Górski oraz 
Radca  Prawny Paweł Iwan. 
Kancelaria mieści się przy  
Pl. Wolności 9, budynek dawnego 
hotelu „Cisy”, pokój nr 8 (parter). 

Telefony do Kancelarii:  
788-802-101, 694-403-733

s. 4 s. 8, 9s. 7
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Nowy rok 
szkolny 

rozpoczęty

Świadkowie historii: 
Pod 

hitlerowskim 
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Czytaj s. 10
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prawo, 

ale...

ZARZĄDZANIE 
NIERUCHOMOŚCIAMI

Numer licencji 
21569 

Tel: 602 296 684 

ElIZA KAŁMUK

Kompleksowe usługi 
w zakresie zarządzania 

nieruchomościami 
wspólnot mieszkaniowych 

Zapraszamy uczniów 
od 1.09.2013 r. do nauki zawodu 

Piekarz lub Cukiernik
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 66

tel. 91 392 19 86Nowogard • ul. 15 LUTEGO 17
(vis a vis elewatora)

ZAPRASZAMY
PON.-PT 9.00-17.00

SOB. 9.00-14.00

3 września 2013 r.
od 11.00 - 12.00 (wtorek)

 udzielane będą bezpłatne porady 
prawne  w redakcji 

ul. Boh. Warszawy 7A

Koniec  konsultacji  w sprawie 
zmiany nazwy powiatu

93 %  - przytłaczająca 
większość  
za zmianą!

Żabowo

Śmiertelny  
wypadek na drodze

Czytaj s. 3 Czytaj s. 2

Dożynki  
gminne  
w Wierzbięcinie

Czy te  
dęby mogą 
runąć?

IV Festyn 
Komandosa 
Dziwnów 2013
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Byłeś świadkiem  ciekawego zdarzenia, 
wykonałeś oryginalne zdjęcia, 

jesteś w posiadaniu interesujących wiadomości?  
Zadzwoń lub napisz do nas o każdej porze.

Tel. 513 088 309
e-mail: poligraf@post.pl 

Kronika  
policyjna

Nasza  sonda
Witaj Szkoło ! Wczoraj 02.09.2013r. zainaugurowano nowy rok szkolny 
2013/2014. W całym kraju, naukę rozpoczęło około 4,5 mln uczniów.  Dlatego 
tym razem udaliśmy się do jednej z nowogardzkich szkół, aby zapytać niektó-
rych z młodszych uczniów, jak spędzili wakacje  oraz czego będą się chcieli na-
uczyć w nowym roku szkolnym. 

Kacper - Wakacje spędziłem dobrze, najpierw byłem w Nowo-
gardzie, a potem u cioć w Trzemesznie. Mam nadzieję, że ten  rok 
szkolny będzie układał mi się dobrze. Bardzo bym chciał otrzy-
mywać tylko same 6-ki. Dzisiejszy apel był bardzo fajnie przygo-
towany, ale do szkoły jeszcze nie bardzo mi się chciało przyjść. 

Oliwier  - Ogólnie wakacie minęły mi dobrze. Najpierw byłem 
w Nowogardzie, a później razem z moim bratem w Trzemesznie. 
W nowym roku szkolnym mam nadzieję, że będę dobrze sobie ra-
dził. W tym roku idę już do nowego skrzydła naszej szkoły i mam 
nadzieję, że spotka mnie tam wiele dobrych i miłych przygód, a 
nauka będzie mi szła bardzo dobrze. Jestem dobrym z  matema-
tyki, historii i przyrody. Dlatego na tych przedmiotach będę chciał 
się skupić najbardziej, by z nich otrzymywać dobre oceny. 

Kacper Zakrzewski - Wakacje chyba minęły mi dobrze. Kil-
ka razy byłem nad morzem i w Czermnicy. Ja w tym roku idę do 
pierwszej klasy i mam nadzieję, że w tej szkole będę się dobrze 
czuł. Muszę koniecznie nauczyć się czytać i pisać, bo inaczej mój 
tata nie pozwoli mi grać w moją ulubioną grę, która jest też ulu-
bioną grą taty. 

Oliwia Balbus - Wakacje minęły mi fajnie, byłam nad morzem 
i u cioci w Świnoujściu. W szkole chciałabym się nauczyć dobrze 
czytać i pisać. W tej szkole bardzo mi się podoba, a w szczególno-
ści moja klasa. Życzę wszystkim dzieciom, by były grzeczne i do-
brze się uczyły. 

Julia Piesyk – Wakacje minęły mi super. Pojechałam do Świno-
ujścia z chrzestnym, wujkiem i kuzynką, z którymi mieszkałam 
w internacie. Każdego dnia jak było ciepło chodziliśmy na plażę, 
mój wujek tak się opalił, że nie mógł się ruszać i dotykać. Szkoła 
mi się podoba, a najbardziej moja klasa. Początek roku szkolne-
go też był fajny. Mam nadzieję, że nauczę się tu dobrze czytać i 
pisać. Ale najpierw muszę się dowiedzieć, która będzie moja ław-
ka w klasie?

Oliwia Miśkiewicz - Wakacje minęły mi bardzo dobrze, bo 
spędzałam je u babci z którą następnie  wychodziłam na miasto, 
pojechałam zzdo mojej cioci, a tam już czekali na mnie Kalinka i 
Ignaś - moi kuzyni, z którymi się świetnie bawiłam. Obecnie zda-

łam do IV klasy i zamierzam 
w tym roku uczyć się więcej z 
przyrody i historii, bo te przed-
mioty bardzo mnie interesują. 
W tym roku mam nową panią 
wychowawczynię, która jest bardzo fajna. 

rozmawiał: Jarek Bzowy 

Żabowo

Śmiertelny  
wypadek na drodze
Do tragicznego zdarzenia doszło w piątek ok. godz. 
14:30 na drodze wylotowej z Żabowa na Nowogard, 
w okolicach cmentarza. Jadący samochodem oso-
bowym marki Opel Astra w kierunku Nowogardu, 
z nieustalonych dotąd przyczyn, zjechał nagle na 
przeciwległy pas ruchu i zderzył się z jadącym z na-
przeciwka samochodem ciężarowym.  

W wyniku czołowego zde-
rzenia, 47-letni kierowca Opla 
zginął na miejscu. Jak ustalo-
no, nic nie stało się kierujące-
mu samochodem ciężarowym. 
Mężczyzna został tylko zbada-
ny na zawartość alkoholu we 
krwi; był trzeźwy. Na miejsce 
został wezwany również he-
likopter, który miał posłużyć 
do reanimacji kierowcy Opla. 
Nie jest do tej pory pewne, czy 
przyczyną wypadku mogły być 

nadmierna prędkość, zasłab-
nięcie kierowcy Opla czy  zły 
stan techniczny tego pojazdu. 

- W toku prowadzonego po-
stępowania wyjaśniającego 
przyczyny wypadku, zbadane 
zostaną szczegółowo okolicz-
ności, w jakich doszło do zda-
rzenia – mówi podkom. Marta 
Maciejuniec z Policji w Gole-
niowie.

(ps)

29.08.2013 r. 
Godz. 18:35 Zgłoszenie o 

uszkodzeniu pojazdu na par-
kingu osiedlowym. Sprawca 
oddalił się z miejsca zdarzenia.

30.08.2013 r.
Godz. 17:29 Zgłoszenie koli-

zji drogowej między samocho-
dem marki Ford Focus, Skody 
Fabii i Mercedesa. Poszkodo-
wani, bez większych obrażeń, 
zostali przewiezieni do szpitala.

31.08.2013 r.
Godz. 11.08  Kolizja drogo-

wa w miejscowości Żabowo. 

31.08.2013 r. 
Godz. 13:00 Kolizja drogowa 

na parkingu przy ul. Żerom-
skiego 6. 

31.08.2013 r. 
Godz. 22:25 Policjanci, pod-

czas kontroli drogowej moto-
roweru marki Zipp ujawnili, że 
kierujący znajduje się w stanie 
nietrzeźwości, miał 1,78 pro-
mila alkoholu w wydychanym 
powietrzu.

01.09.2013 r.  
Godz. 0:05 Na obwodnicy 

Nowogardu doszło do koli-
zji drogowej samochodu mar-
ki Seat i Opel. Sprawca został 
ukarany mandatem karnym. 

opr. red.  
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Ogrodzenia,
brukarstwo, 

ogrody, trawniki
www.trawnikizrolki.com.pl

tel. 669 342 893

PROMOCJA  LETNIA

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel./fax 91 39 22 329

Kom. 601 150 620

Zakład Stolarski
„Kornik”

Nowogard, ul. Górna 4

przyjmie 
uczniów

na praktyczną
naukę zawodu

tel. 606 830 893

Koniec  konsultacji  w sprawie zmiany nazwy powiatu

93 %  - przytłaczająca większość za zmianą!
W piątek zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie zmiany nazwy powiatu. Trójka ankieterów przez miesiąc odwiedziła ponad 4 
tysiące mieszkańców naszej Gminy. Wyniki konsultacji nie pozostawiają żadnych wątpliwości -  93 % obywateli naszej gminy, biorących 
udział w konsultacjach  oddało swój głos „Za” zmianą nazwy powiatu.

Konsultacje zostały za-
rządzone przez burmistrza 
Nowogardu, jako rezultat  
podjętej w maju przez Radę 
Miasta uchwały, o rozpo-
częciu procedury przygoto-
wania wniosku do minister-
stwa administracji o zmianę 
nazwy powiatu goleniow-
skiego, na powiat goleniow-
sko-nowogardzki. Uchwa-
ła weszła pod obrady Rady 
w trybie wniosku obywa-
telskiego, przygotowanego 
przez inicjatora akcji, czyli 
Stowarzyszenie Partnerstwo 
i Rozwój i popartego podpi-
sami  prawie 1300 obywate-
li. W ciągu miesiąca sierpnia 
trójka ankieterów odwiedzi-
ła ponad 4 tysiące obywateli 
naszego miasta, którzy mieli 
do wyboru trzy możliwości 
– za, przeciw i wstrzymać 
się od głosu. 

Wyniki konsultacji to do-
skonała wiadomość  dla  ini-
cjatorów projektu,  także dla  
odpowiedzialnych za dal-
szą procedurę i wszystkich, 
którym zależy na  szansach 
rozwojowych  Nowogardu i 
jego właściwym stymulowa-
niu, także z poziomu powia-
tu. Wynik konsultacji spo-
łecznych robi nie tylko z po-
wodu nieczęsto spotykanej 
w kraju w podobnych  pro-
cedurach ilości biorących 
udział, ale także ze względu 
na wykazaną w ten sposób 
odpowiedzialność  i doj-
rzałość  obywateli  umieją-
cych i chcących  korzystać 
z narzędzi, jakie daje demo-
kracja. Sama akcja związa-
na z poszczególnymi eta-
pami wdrażania inicjatywy 
zmiany nazwy powodowała 
i nadal powoduje też istotne 
ożywienie społeczne, rów-
nież wśród młodych ludzi.  
Warto tutaj chociażby  przy-
pomnieć, że kilka miesięcy 
temu uczniowie  z Gimna-
zjum nr 2 pod kierownic-
twem wychowawczyni pani 
Edyty Bosiackiej, w ramach  
zajęć przeprowadzili  kilka 
działań w tej sprawie, m.in. 

badania preferencji  miesz-
kańców. Wynik ich sonda-
żu wyniósł wtedy 96 % - za! 
Uczniowie więc, jak się dzi-
siaj okazało, zrobili bardzo 
profesjonalnie swoje ba-
dania i ich wynik niewiele 
różni się od tego potwier-
dzonego w szerokich kon-
sultacjach. Same konsulta-
cje w ocenie odpowiedzial-
nej z ramienia Gminy za 
ich przeprowadzenie pani 
Agnieszki Biegańskiej- Sa-
wickiej, przebiegały bardzo 
sprawnie, zarówno ankiete-
rzy, jak i odpowiadający, nie 
zgłaszali żadnych zakłóceń 
– większość osób  była zo-
rientowana w tematyce kon-
sultacji, wielu też skorzysta-
ło z możliwości oddania gło-

su bezpośrednio w biurze 
rady - mówi  pani  sekre-
tarz. O komentarz poprosi-
liśmy też członków komisji 
powołanej przez radę i od-
powiedzialnej za wdrażanie 
procedury przygotowania 
wniosku. 

Wynik konsultacji potwier-
dził moje przypuszczenia, 
społeczeństwo nie akceptu-
je obecnego stanu w zakresie 
organizacji i sposobu funk-
cjonowania naszego powia-
tu,  miejsca i roli w nim No-
wogardu. Ten wynik to duże 
wyzwanie dla polityków, któ-
rzy powinni się wsłuchiwać 
w głos wyborców i realizować 
ich oczekiwania, a  nie zada-
walać  się tylko osobistymi 
uzyskami i pozycją społecz-

ną - mówi Marek Krzywa-
nia- przewodniczący komi-
sji. Także radny Jacek Rafiń-
ski reprezentujący w komisji 
klub SLD odczytuje wynik 
konsultacji, jako zadanie na 
przyszłość.

Wynik konsultacji jest bar-
dzo  dobry dla sprawy i cał-
kowicie  jednoznaczny, z ca-
łym szacunkiem dla argu-
mentów nielicznych zresztą 
osób, które głosowały prze-
ciw. Jest oczywiste, że społe-
czeństwo życzy sobie zmiany 
i naszą rolą jest teraz zarów-
no temat doprowadzić do 
końca, jak i dotrzeć  jeszcze 
w pełni z informacją, co wią-
że się konkretnie z formalną 
zmianą nazwy powiatu. Ja-
kie zmiany i możliwości w 
praktyce ona stwarza- mówi 
DN radny SLD. 

Swojego zadowolenia 
nie kryje członek komisji 
ze strony społecznej, prze-
wodniczący stowarzysze-
nia, inicjator projektu - Pa-
weł Słomski  -Ten  wynik tak 
oczywisty, będzie miał duże 
znaczenie dla oceny projektu 
przez ministerstwo – nikt nie 
może bowiem zignorować 
tak wyraźnego głosu spo-
łecznego. Dziękuję wszyst-
kim, którzy poparli ten waż-
ny dla nas wszystkich  spo-
łecznie projekt i jednocześnie 
proszę o  dalsze wsparcie w 
miarę możliwości, każdego 
na kolejnych etapach proce-
dury. Teraz opinie będą wy-
rażać  poszczególne samo-
rządy na terenie całego  po-
wiatu, w tym samorząd po-

wiatowy. Warto, aby radni 
powiatowi nie tylko ci z na-
szego nowogardzkiego okrę-
gu, otrzymywali nadal tak 
jednoznaczne sygnały – jaka  
jest wola wyborców - koń-
czy Paweł Słomski. Jak nas 
poinformowano w UM, 
jeszcze we wrześniu zosta-
ną wysłane do poszczegól-
nych samorządów  gmin-
nych w powiecie i do samo-
rządu powiatowego prośby 
o wyrażenie opinii w tema-
cie zmiany nazwy powiatu. 
Samorządy te powinny to 
uczynić  w ciągu trzech mie-
sięcy, jeśli w tym terminie 
się nie wypowiedzą, wymo-
gi procedury  przewidziane 
dla wniosku zostaną i tak 
spełnione i wniosek można 
będzie składać. Oczywiście 
lepiej dla sprawy, aby sa-
morządy  się wypowiedzia-
ły i to wypowiedziały, „Za”. 
Jednak, jak pokazują do-
świadczenia innych, opinie 
te nie mają znaczenia roz-
strzygającego. Dzisiaj z po-
wodzeniem zakończył się 
kolejny etap – etap konsul-
tacji społecznych w gminie 
Nowogard, pozostaje mieć 
nadzieję na powodzenie tej 
dobrej sprawy do końca.                                                                                                                                          

 red.   

Ostatecznie wyniki 
konsultacji są następujące:

„za”  zmianą          
4223  

co daje  
93,08 %

 „przeciw”  
134  

 co daje       
2,93 %  

 „wstrzymało się” 
181     

co daje      
3,99%
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Rok szkolny 2013/2014 rozpoczęty!
Wybiła już godzina. Dzwonek!
Rok szkolny się zaczyna
Znów dni płyną pracowite
Nad książką szkolną, nad zeszytem...
Życzę wam wszystkim na początek
Szkolnego roku – samych piątek! - 

Słowami wiersza Jana Brzechwy przywitano wczoraj uczniów Publicznego Gim-
nazjum nr 1 w Nowogardzie na uroczystym apelu rozpoczynającym nowy rok 
szkolny 2013/2014. 2 września zmagania z nauką ropoczęli także uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki. Towarzyszyliśmy uczniom i 
nauczycielom tych szkół w tym uroczystym dniu.

Publiczne Gimnazjum nr 1 
im. Szarych Szeregów, nowy 
rok szkolny rozpoczęło o go-
dzinie 9:00. Uczniom klas trze-
cich złożono życzenia pomyśl-
nych wyników na egzaminach 
końcowych, pierwszaków na-
tomiast przywitano w murach 
szkoły. Nauczycielom zaś ży-
czono, by współpraca z ucznia-
mi układała się jaknajlepiej. 
Dyrektor Anna Łysiak zwró-
ciła się do uczniów pierwszych 
klas, zapewniając, że zyska-
ją wielu przyjaciół i spędzą tu 
niezapomniane chwile. Wy-
raziła nadzieję, że pozytyw-
na wakacyjna energia, da siłę 
do poradzenia sobie z trudami 
czekającej nauki oraz zagwa-
rantowała pomoc nauczycieli 
dla osób, które będą jej potrze-
bować.

W Szkole Podstawowej nr 1 

apel rozpoczął się o godzinie 
10:00. W uroczystości uczest-
niczył  burmistrz Robert Cza-
pla, który powitał dzieci i ro-
dziców po wakacjach. - Dro-
dzy uczniowie, nauczyciele, 
mam nadzieję, że spędziliście te 

wakacje miło i wesoło. Wszyst-
kim rodzicom życzę, aby byli 
dumni ze swoich pociech. Bur-
mistrz złożył gratulacje dyrek-
torowi Sebastianowi Szymań-
skiemu i życzył pomyślności 
na nowy rok szkolny.

Rozmawialiśmy również z 
rodzicami uczniów o nadzie-
jach i obawach nadchodzące-
go roku. - Mój syn poszedł te-
raz do pierwszej klasy. Cieszę 
się, bo będzie miał obowiązki i 
z pewnoscią czegoś się nauczy. 
Obawiam się trochę tej nowej 
dla niego sytuacji, ale wierzę, 
że da sobie radę – powiedziała 
mama jednego z uczniów.

- Ja mam dwoje dzieci w pod-
stawówce. Jedno dopiero zaczy-
na przygodę z nauką, a dla dru-
giego to ostatni rok w tej szkole. 
Czeka nas więc podwójny stres 
związny z akceptacją nowego 
środowiska przez młodszego 
syna i końcowymi egzamina-

mi córki – powiedział jeden z 
rodziców. Również dzieci po-
mimo końca dwumiesięczne-
go wypoczynku, znalazły po-
zytywne strony powrotu do 
szkoły. - Szkoda, że wakacje się 
skończyły, ale cieszę się, że zo-
baczę się teraz z kolegami z kla-
sy – powiedział Olek.

Redakcja DN życzy wszyst-
kim uczniom i nauczycielom 
pomyślnego roku szkolnego 
2013/2014, dobrych wyników 
w nauce oraz satysfakcji z pra-
cy.

Natalia Domnick
Weronika Kwiatkowska

Inauguracja  w  „czwórce” 

Nowa  dyrektor w nowym roku

W „Czwórce” na osie-
dlu Bema,  nowy rok szkol-
ny przywitało 124 uczniów w 
sześciu oddziałach (0-6).  W 
tym jest 28 pierwszoklasistów. 
Kadra pedagogiczna i ucznio-
wie, noszącej imię Jana Paw-
ła II placówki, rozpoczynają 
pracę w nieco odmienionej 

rzeczywistości. I nie chodzi 
tutaj bynajmniej o malowanie 
klas. Chociaż i w obszarze in-
frastruktury obiektu, w czasie 
wakacji poczyniono inwesty-
cję, przygotowując nowy ga-
binet, w którym odbywać się 
będą zajęcia z dziećmi bory-
kającymi się z wadami wy-
mowy.  Najważniejsza zmiana 
zaszła jednak w administracji 
placówki.  Z dniem 1 wrze-
śnia, kierowanie szkołą ofi-
cjalnie przejęła nowa dyrektor 
- pani Beata Kuligowska, któ-
ra jeszcze przed wakacjami 
wygrała konkurs na to stano-
wisko. - Jestem przekonana, że 
będzie nam się wszystkim do-
brze współpracowało- wyzna-
ła witając społeczność szkol-
ną, w dość krótkim, jak na tę 
okoliczność przemówieniu, 
chwilę po tym jak odebrała z 
rąk wiceburmistrza Damia-
na Simińskiego oficjalną no-
minację na funkcję dyrekto-
ra szkoły i bukiet kwiatów. Jak 

będzie? Czas pokaże. Jedno 
jest pewne. Przed nową dy-
rektor sporo pracy. Jak wiado-
mo SP 4 osiągnęła najgorszy 
wynik w testach, które napi-
sali uczniowie kończący pod-

stawówkę. Przynajmniej naj-
słabiej w gminie Nowogard. 

Przed nową dyrektor, stoi 
jeszcze jedno „wyzwanie”. 

Pisząc o zmianach w szko-
le, nie da się nie wspomnieć 
o złej atmosferze, jaka panu-
je szczególnie w klasie szó-
stej. Ta, mimo ostrego sprze-
ciwu Rady Rodziców,  po-

wstała z połączenia dwóch, 
dotychczas kilkunastoosobo-
wych oddziałów. Niemal 30 
uczniów „spędzono” do jed-

nej, niewielkiej salki, zmienia-
jąc również wychowawcę. Aby 
wszystkich pomieścić, trze-
ba było dostawiać dodatkowe 
ławki. Co by ktoś nie mówił – 
jest bardzo ciasno. Dziennik 
sprawdził to wczoraj. Niestety 
na zmianę decyzji władz szan-
sy raczej nie ma. Na najbliż-
szej sesji, która ma się odbyć 
już środę, skarga rodziców na 
decyzję burmistrza o połącze-
niu klas, zostanie odrzucona. 
To jednak nie zmieni faktu, 
że rodzice uczniów są pełni 
obaw. Niepokoją się, że nowa 
sytuacja w której znalazły się 
ich pociechy, może zdezorga-
nizować całą grupę, co może 
spowodować znaczny spadek 
motywacji do nauki. Tym sa-
mym w przyszłym roku, o 
lepszym wyniku testów szó-
stych klas będzie można za-
pomnieć…

MS
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Dożynki gminne w Wierzbięcinie

W podzięce za tegoroczne plony
W sobotę 31 sierpnia w Wierzbięcinie odbyły się gminne uroczystości dożynkowe. 

O godzinie 12 odprawiona zo-
stała Msza św. dziękczynna za 
tegoroczne plony oraz polecają-
ca Bożej Opatrzności tych, któ-
rzy żyją z płodów ziemi. Na do-
żynki przybyli przedstawiciele 
władz gminnych z burmistrzem 
Robertem Czaplą na czele. 

Główna  część uroczysto-
ści, połączona z festynem, mia-
ła miejsce na tamtejszym sta-
dionie, na którym organizato-
rzy przygotowali dla przybyłych 
tego dnia do Wierzbięcina  róż-
ne atrakcje. Można było m.in. 
spróbować jazdy konnej czy za-
poznać się z wnętrzem kabiny 
kombajnu. Ponadto na uczestni-
ków festynu dożynkowego cze-
kało wiele stoisk, m.in. hodowcy 
ptaków ozdobnych, pszczelar-
skie, sprzedawcy roślin, stowa-
rzyszenia diabetyków itd. Naj-
młodszym zaś mnóstwo frajdy 
sprawiała zjeżdżalnia na dmu-
chanym zamku. 

Tradycyjnie podczas dożynek 
odbyły się konkursy: tytuł naj-
ładniejszej wsi gminy Nowogard 
zdobyło Olchowo, drugie miej-
sce – Żabowo, a trzecie - Świer-
czewo, natomiast w kategorii na 

najładniejszy wieniec dożynko-
wy zwyciężyła Dąbrowa, przed 
Żabowem i Sąpolnicą. W tej 
konkurencji wzięło udział ogó-
łem 10 sołectw: (oprócz trzech 
wymienionych) Ostrzyca, Kra-
snołęka, Błotno, Maszkowo, 
Wierzbięcin, Wojcieszyn, Orze-

sze – wszystkie otrzymały wy-
różnienia.

Rozstrzygnięto również kon-
kurs „Zadbaj o siedlisko, bo to 
twoje środowisko”, w którym 
pierwsze miejsce zdobyła pani 

Maja Żyto z Karska, na drugiej 
pozycji uplasowali się Arleta i 
Rafał Wróbel z Maszkowa, a na 
trzecim Danuta i Ryszard Wie-
teska z Dąbrowy, wyróżnienie 
zaś otrzymała Maria Brzeska ze 
Świerczewa.  

Mówi sołtys Wierzbięci-

na pani Monika Pękala – Je-
stem przede wszystkim dumna z 
mieszkańców Wierzbięcina. Bar-
dzo miło mnie zaskoczyli swo-
im zaangażowaniem i pomocą; 
sama nic bym nie zrobiła. Bardzo 

dziękuję również Adzie Piasz-
czyk, która jest moją prawą ręką. 
Na początku słyszałam wiele gło-
sów przeciwnych organizacji do-
żynek w Wierzbięcinie, mówio-
no mi, że porywam się z moty-

ką na słońce. Okazuje się jednak, 
że to nieprawda, gdyż Wierzbię-
cin jest bardzo fajną wioską. Lu-
dzie są tutaj wspaniali. Wystar-
czy tylko trochę animacji, zaan-
gażowania, pobudzenia młodzie-
ży i można bez problemu zrobić 
taką imprezę. To, co widzimy, to 
efekt wytrwałej trzytygodniowej 
pracy. - Jestem również bardzo 
zadowolona – dodaje pani Ad-
rianna Piaszczyk - Cieszy mnie, 
że wszystko tak pięknie wyszło i, 
że cała wieś tak wspaniale się spi-
sała.

W trakcie dożynek rozryw-
ki dostarczały także wdzięczne 
rytmy zespołów ludowych. Dla 
dzieci natomiast wystąpił clown, 
który wymyślał im przeróżne 
gry i zabawy. Całość zwieńczy-
ła zabawa taneczna, która trwała 
do 3 nad ranem. 

Piotr Słomski

Wieniec z Dąbrowy - zwycięzca konkursu

Dla kogo była ta impreza? 
Dożynki od kuchni, a raczej... 

Wybierając się na gminne ob-
chody święta plonów, czyli trady-
cyjne dożynki, nie spodziewałem 
się tego, co przyszło mi oglądać, 
a co gorsza słuchać. Bo oczywi-
ście wiadomym jest, że tego typu 
imprezy to dla władzy okazja do 
promocji. Problem w tym, że w 
tym roku okazja, by się „lanso-
wać” (a przy okazji swoich partyj-
nych kolegów) zepchnęła na dru-
gi plan tych, którzy na dożynkach 
powinni być najważniejsi… czyli 
rolników i mieszkańców wsi. Na 
szczęście o mszy św. nie zapo-
mniano, choć jak nam wiadomo, 
i tu swoje trzy grosze burmistrz 
wetknął, surowo ograniczając 
czas trwania liturgii do 45 minut! 
Naród się jednak nie posłuchał. 
Msza trwała trochę dłużej, choć 
chwilami dało się wyczuć w po-
wietrzu jakiś niepokój…

Polityczna hulanka zaczęła się 
jednak na dobre, gdy cała im-
preza dotarła do sceny głównej. 
Wcześniej przez wieś, przeszedł 
korowód, prowadzony przez 
konnych jeźdźców i orkiestrę 
dętą z Goleniowa. Ta najwyraź-
niej pomyliła imprezy. Zamiast 

ludowych dźwięków, zaserwowa-
no nam kilka standardów jazzo-
wych – skocznych, dobrze wyko-
nanych, ale pasujących „ jak świ-
ni krawat” do sytuacji. Atmosfera 
imprezy z minuty na minutę sła-
bła. W końcu,  ludowy czar prysł, 
po prezentacji wieńców, gdy na 
scenę wszedł gminny gospodarz. 
Swoje kilkunastominutowe prze-
mówienie poświęcił na czytaniu 
długiej listy gości. Wśród nich 
nie zabrakło  działaczy SLD. Jakże 
niektórych zasłużonych dla mia-
sta, jak np. były poseł Stanisław 
Kopeć, czy też obecny Grzegorz 
Napieralski, znanych głównie w 
Nowogardzie, z wizyt na „Har-
cowiadzie”. Miał być też przed-
stawiciel parlamentu w Brukse-
li – Bogusław Liberadzki. Też z 
SLD. Ten przysłał w zamian sze-
fa swojego biura i przeprosiny, że 
nie mógł być z nami w ten waż-
ny dla gminy dzień. Tłum, wy-
dał po tej informacji wyraźny po-
mruk rozczarowania… Nie mo-
gło zabraknąć też wiceprezydent 
Świnoujścia, Joanny Agatowskiej, 
po pracy zajmującej się wice sze-
fowaniem regionalnymi struk-

turami SLD. O jej zasługach dla 
naszego miasta niestety nie zna-
lazłem informacji, w internecie, 
ulubionym medium ludzi lewicy. 
Tym bardziej, nic mi nie wiado-
mo o tych działaniach, które mia-
łyby dotyczyć wsi i rolników. Był 
też wicemarszałek rodem z SLD, 
Wojciech Drożdż– znany głów-
nie z otwierania sztandarowych 
inwestycji, ostatnio naszego szpi-
tala. Podobnie jak koleżanka Jo-
anna, w środowisku producen-
tów rolnych mało rozpoznawal-
ny, może za sprawą nazwiska, 
nieco w branży spożywczej. 

Było też paru gości z PSL-u, na 
czele z wicemarszałkiem Jarosła-
wem Rzepą, będącym jednocze-
śnie szefem partii w naszym wo-
jewództwie– no ale ten, prócz 
nazwiska, z rolnictwem związa-
ny jest przynajmniej naukowo- 
w 2007 obronił tytuł doktora na 
Akademii Rolniczej w Szczecinie. 

Oczywiście nie mogło zabrak-
nąć lokalnego „establishmentu”. 
Było, więc kilku radnych, przed-
stawicieli organizacji rolniczych, 
służb mundurowych, przedsię-
biorców, duchownych.  (Tych też 

burmistrz, wymieniał, a w za-
sadzie próbował, bo biedakowi 
ktoś pomieszał kartki z listą gości 
– sabotaż?)

No i zapyta pewnie czytelnik: 
a rolnicy byli? A no byli. Nawet 
wystawili kilka okazałych ma-
szyn rolniczych. Burmistrz, ośle-
piony blaskiem spinek w koszu-
lach partyjnej egzekutywy, za-
pomniał jednak ich przywitać. 
O rolnictwie też nic nie powie-
dział. Nie ma się, co dziwić. W 
końcu w mieście się wychował. 
Skąd ma wiedzieć? Później po-
noć się zreflektował, by zaraz, do 
końca imprezy zniknąć w namio-
cie dla vip-ów, gdzie pozostał do 
późnych godzin wieczornych, na 
końcu w otoczeniu nielicznych, 
najbliższych współpracowni-
ków…

A na koniec jeszcze dwa spo-
strzeżenia.  Pierwsze. W na-
miocie, dla władzy podłączono 
prąd, toteż nawet gdy się ściem-
niło, było jak złapać za szklan-
kę, czy też trafić widelcem z na-
bitym szaszłykiem do ust. Na ten 
luksus nie mogli liczyć „zwy-
kli”, „szarzy” obywatele, a wśród 
nich, dziennikarze, sołtysi, kilku 
przedsiębiorców, mieszkańców 
Wierzbięcina – w namiocie prze-
znaczonym dla „plebsu”, zresztą 

oddalonym sporo od tego gdzie 
zasiadła władza, prądu nie było. 
Zresztą miejsc siedzących też 
brakowało. Mimo wszystko było 
miło…, a i pogadać było z kim. 
Czego o namiocie, gdzie siedział 
gospodarz, jak wynika z relacji 
niektórych co się tam wybrali, 
już nie. 

A teraz drugie. Tym razem 
śmierdzące. Muszę trochę poma-
rudzić. Nie byłbym sobą. Posta-
wione na dożynkach toalety mo-
bilne, czyli „toj toje”, były w takim 
stanie, że napotkanych dwóch 
przeze mnie młodych mężczyzn 
zastanawiało się, czy sam bur-
mistrz skorzystałby z tego przy-
bytku w razie potrzeby. Informu-
ję: skorzystał, choć próbował się 
wymigać… Rozumiem jednak, 
że kobiety tą informacją nie będą 
usatysfakcjonowane. Wszak to 
one odczuły najbardziej dyskom-
fort z tytułu załatwiania swoich 
potrzeb fizjologicznych w czasie 
dożynek…

Aby jednak nie pozostać do 
końca krytycznym, należy dodać, 
że oprócz tego wszystko było ok. 
Piękne wieńce, smaczne jadło, 
koniec, muzyka, a czasem nawet 
śpiew. Brakło tylko pogody…

Marcin Simiński
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III Nowogardzki Turniej Tenisa Ziemnego
Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Osób 

Niepełnosprawnych „NASZE SZANSE” – 
działające przy Specjalnym Ośrodku Szkol-
no-Wychowawczym w Nowogardzie – już po 
raz trzeci organizuje turniej tenisa ziemnego 
dla wszystkich, którzy chcą sprawdzić swoje 
umiejętności. Mogą wziąć w nim udział kobie-
ty i mężczyźni, dorośli oraz młodzież. Turnieje, 
które odbyły się w ostatnich dwóch latach poka-
zały, że warto jest organizować takie spotkania, 
bo zainteresowanie było duże.

Po raz kolejny Burmistrz Nowogardu, pan R. 
Czapla, zgodził się objąć patronatem tę sporto-

wą imprezę i ufundować nagrodę główną – ra-
kietę do tenisa. Będą też puchary i dyplomy, Jest 
o co walczyć, a przy okazji spotkać się z nowo-
gardzkimi miłośnikami tego sportu. Serdecznie 
zapraszamy.

Turniej odbędzie się 7 września 2013 r. na 
korcie państwa M. W. Kubickich, który znajduje 
się przy ulicy Kościuszki (Warnkowo). O godz. 
9.00 nastąpi losowanie, a o godz. 10.00 rozpocz-
nie się pierwszy mecz.

Zapisy do 5 września 2013 r. pod numerem 
telefonu: 602 350 301 (Zbigniew Ceranka).

Zapraszamy.

• Sprzedam komplet książek do III gimnazjum SP nr 1. Tel. kontaktowy: 784-
690-716 

• Kupię książki roczne do VI klasy Szkoły Podstawowej nr 3. Tel. kontaktowy: 
721-550-940 

• Kupię książki do I klasy liceum nr 2 (profil humanistyczny); nowa podstawa 
programowa. Tel. kontaktowy: 696-044-863

• Sprzedam: 1) Matematyka do klasy I szkoły ponadgimnazjalnej, zakres pod-
stawowy, nowa podstawa programowa; autorzy: W. Babiński, L. Hańko, D. 
Ponczek; 2) Język niemiecki, Magnet 3, podręcznik + ćwiczenie, nr dopusz-
czenia: 98/31/2011, autor: G. Motta, wyd. Lektorklett; klasa gimnazjalna 3) Ję-
zyk angielski, Exam Connection 3, podręcznik + ćwiczenie, autor: J. Spencer-
-Kępczyńska, wyd. Oxford; klasa gimnazjalna. Tel. kontaktowy: 603-611-864

• Sprzedam nowe podręczniki i ćwiczenia do szkoły podstawowej do języka 
angielskiego: ćwiczenia BUGS WORLD 1 A z elementami pisania (30 zł); - ćwi-
czenia BUGS WORLD 1 B bez elementów pisania ( 30 zł ); - podręcznik BUGS 
WORLD 2 (30 zł): - ćwiczenia BUGS WORLD 2 A doskonalący umiejętności pi-
sania ( 30 zł); - ćwiczenia BUGS WORLD 2 B stopniowo rozwijający umiejętno-
ści pisania (30 zł);  - podręcznik i ćwiczenie TEMPO 1 KL IV wyd. Macmillan (55 
zł): - podręcznik i ćwiczenie HOTSPOT 1 KL IV wyd. Macmillan (55 zł): Tel. kon-
taktowy: 663-425-260

• Sprzedam książki do klasy I gimnazjum nr 2/Kupię podręczniki do klasy II gim-
nazjum nr 2. Tel. kontaktowe: 668-772-306

• Sprzedam książki do kl. IV SP nr 3. Tel. kontaktowy: 726-169-098 lub 605-905-
884

• Kupię książki do klasy II gimnazjum nr 2. Tel. kontaktowy: 91-392-50-46 lub 
502-649-104

• Kupię podręczniki do klasy I gimnazjum nr 1. Tel. kontaktowy:        607-545-991
• Sprzedam: 1. „Tajemnice przyrody” – klasa VI; 2. „Matematyka Wokół Nas” – kla-

sa VI; 3. Język Polski, nowy zeszyt do ćwiczeń – klasa VI; 4. „Był sobie człowiek” 
– podręcznik z płytą CD – klasa VI; 5. Język Polski, podręcznik (M. Składanek); 
6. „Historia Wokół Nas” – klasa VI; 7. „Prowadzeni przez Boga” – klasa VI. Tel. 
kontaktowy: 885-740-413

• Sprzedam nowe podręczniki do jęz. ang. za połowę ceny katalogowej: 1.Foot-
prints 1, Macmillan (podręcznik+port folio+CD+CD z historyjkami i piosenka-
mi); 2.Primary Kid’s Box 1, Cambridge (podręcznik+CD); 3.Starland 2, Express 
Publishing (podręcznik+ćwiczenia z gramatyką); 4.Look! 1, Pearson (podręcz-
nik); 5. Look! 2, Pearson (podręcznik); 6. Twister 2, PWN (podręcznik+ćwicze-
nia+2CD); 7. Hello 2, PWN (podręcznik+ćwiczenia+2CD); 8. Global Pre-int, 
Macmillan (podręcznik+ćwiczenia); 9. Real life elementary, Pearson (podręcz-
nik); 10.English in Mind 1(wyd. egzaminacyjne), Cambridge (podręcznik); 11. 
Our Discovery Island 1, Pearson (podręcznik+ćwiczenia wariant intensywny/
łagodny+CD); 12. New Horizons 1, Oxford (podręcznik+ćwiczenia+CD); 13. 
New Matura Success Pre-int, Pearson (podręcznik); 14.English Plus 1, Oxford 
(podręcznik); 15. Voices 1, Macmillan (podręcznik+ćwiczenia); 16.Traveller B2, 
mm (podręcznik); 17.Full Blast! ,2 mm (podręcznik+ćwiczenia); 18. Yazoo 1, 
Pearson (podręcznik+2CD); 19. Smart 5, mm (podręcznik); 20.Discover En-
glish 1, Pearson (podręcznik); 21. Next Move 2 (ćwiczenia+MP3); Dodatko-
wych informacji udzielę drogą mailową: angielski_ksiazki@op.pl

• Sprzedam książki do III klasy LO nr 2 w Nowogardzie. 1) GEOGRAFIA POLSKI 
- pod red. Edwarda Świtalskiego, Zdzisława Preisnera - Turpress, 2) HISTORIA 
NAJNOWSZA (zakres rozszerzony) - pod red. Bogumiła Burda, Bohdana Hal-
czaka - Operon 3) MIĘDZY TEKSTAMI część 5 - pod red. Stanisław Rosiek, Zbi-
gniew Majchrowski - Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Tel. 697296218.

• Sprzedam: 1) „Wiedza o Społeczeństwie”, wyd. OPERON, podręcznik (zakres 
podstawowy), autorzy: Z. Smutek, J. Maleska, B. Surmacz; 2) „Egzamin gim-
nazjalny. Repetytorium z testami”, wyd. Macmillan, autorzy: M. Rosińska, G. 
Śpiewak; 3) „Angielski na dobry początek”, wyd. Glottiverbum;, poradnik dla 
rodziców + książka dla dzieci (z płytami CD), klasy I-III; 4) „Zbiór zadań plus te-
sty z matematyki”, klasy V-VI szkoły podstawowej, autor: D. Zarzycka. Tel. kon-
taktowy: 784-793-086. 

• Sprzedam książki do klasy I Liceum Ogólnokształcacego nr 1. Tel. kontakto-
wy: 697-680-259.

• Sprzedam książki do klasy I gimnazjum nr 2. Cena: 45 zł. Tel. kontaktowy: 91-
392-50-46 lub 509-615-300

• Sprzedam: 1) klasa I LO: „Wiedza o kulturze” (cz. I i II), autorzy: K. Chmielewski, 
J. Krawczyk; Matematyka (liceum, technikum); „Podstawy geografii fizycznej”, 
autorzy: E. Świtalski, Z. Preisner, A. Stańczyk; „Fizyka i astronomia”, autor: S. 
Brzozowski; Historia, zakres podstawowy (cz. I i II); 2) klasa V szkoły podstawo-
wej: Przyroda, autorzy: J. Ślusarczyk, R. Kozik . F. Szlajfer; J. Angielski „Winners”, 
wyd. Oxford oraz „New English Zone” + ćwiczenie; 3) klasa VI szkoły podsta-
wowej: „Słowa na start”, autor: M. Derlukiewicz; Technika, autor: U. Białka; 4) 
klasa I gimnazjum: „Fizyka i astronomia”, wyd. Nowa Era; J. Niemiecki „Team 
Deutsch” + ćwiczenie, autorzy: U. Esterl, E. Korner; Religia i muzyka; 5) klasa 
II gimnazjum: Historia, autorzy: T. Małkowski, J. Rześniowiecki. Tel. kontakto-
wy: 725-175-998.

Dziennikowa giełda 
podręczników szkolnych

Sygnał Czytelnika

Czy te dęby mogą runąć?
W ostatnim czasie udaliśmy się na posesję dzieloną przez 4 rodziny w miejscowo-
ści Trzechel. Pod numerem 53 znajduje się ładny, poniemiecki dom, nad którym 
rosną 4 ogromne dęby, które według mieszkańców posesji, grożą zawaleniem. 

- Bardzo się boimy tych dębów – twierdzi w 
rozmowie z DN pan Zygmunt Warzyniak. - 
Mają już bardzo słabe korzenie. Tu i ówdzie po-
jawił się nawet grzyb. Kiedy przychodzi wichura, 
to ubieram się, wychodzę i oddalam się do pobli-
skiego lasku, bo cały czas obawiam się, że te dęby 
runą mi na głowę. I nie tylko ja, pozostali miesz-
kańcy domu też się boją. Kiedyś w dęby uderzył 
piorun. W korze jednego z nich pozostaje budzą-
ce grozę zgłębienie po tym uderzeniu – dodaje.

Pan Zygmunt wraz z sąsiadami zgłaszał już tę 
sprawę do UM, ale tam odpowiedziano mu, że 
dęby są pomnikiem przyrody. - Jakiś czas temu 
kazano tylko podciąć gałęzie, co zostało wykona-
ne, ale to i tak nie zniwelowało zagrożenia. Niech 
ten, kto uznał te dęby za pomnik przyrody, sam 
przyjdzie tutaj mieszkać. Zobaczy, jak to strach 
– mówi. 

Faktycznie, dęby posiadają status pomnika 
przyrody, czego potwierdzeniem jest zamon-
towana na nich tabliczka. Niemniej wysłaliśmy 
do wydziału Gospodarki Komunalnej, Miesz-
kaniowej i Ochrony Środowiska zapytanie o 
przyjrzenie się sygnalizowanemu przez nasze-
go czytelnika problemowi z nadzieją na rychłe 
ustosunkowanie się.  

(ps)

Paweł Rojek, lat: 29, zmarł: 18.08.2013r, pogrzeb odbył się: 02.09.2013r, na cmentarzu w Dobrej.
Dorota Szyłko, lat: 45, zmarła: 02.09.2013r, pogrzeb odbędzie się: 04.09.2013r, o godz. 14 na 

cmentarzu w Strzelewie.
Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Pomóżmy sobie!
•	  Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie oraz ławę pokojową i TV tel.782 556 716
•	 Przyjmę fotel do biurka, informacja tel. 504 874 397 lub pod nr tel. red. 91 22 165 
•	 Przyjmę narożnik pokojowy, sofkę dwuosobową dla dzieci i dziecięcy,  tel.516 648-561 
•	 Przyjmę  używaną pralkę, komputer PC oraz dywany tel.512 174 371 
•	 Przyjmę tapczan dwuosobowy, używaną pralkę automatyczną - sprawną tel. 514 466 037 
•	 Przyjmę meble kuchenne i meblościankę pokojową tel. 669 517 964 lub 91 39 107 62
•	 Przyjmę lodówkę w stanie dobrym tel. 725536022
•	 Przyjmę  dwuosobowy fotel rozkładany tel. 513 -520-798
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Osina: Urzędnicy przeganiają grzybiarzy

Twarde prawo, ale...
Sprzedawcy owoców leśnych, którzy handlują przy drogach, stanowią już nieodłącz-
ny element drogowego krajobrazu w naszym kraju. Zdaje się, że każdemu z nas nie 
raz przydarzyło się nabyć np. jagody czy grzyby u osób stojących przy drodze, chcą-
cych dorobić do znikomych świadczeń. W ostatnim czasie odebraliśmy sygnał od 
dwóch osób prowadzących tego rodzaju handel, które właśnie w miejscu, w którym 
próbują podłatać skromny domowy budżet, miały do czynienia z interwencją urzęd-
niczek z Państwowej Inspekcji Sanitarnej z Goleniowa. Zachowanie się tych ostat-
nich, zdaniem handlujących przy drodze pań, pozostawiało wiele do życzenia...

Panie, z którymi rozmawia-
liśmy, pochodzą z wiosek znaj-
dujących się w gminie Osina. 
Na drodze handlują od lat. - Nie 
stoimy tutaj dla przyjemności, 
ale przynajmniej by te 10 zł za-
robić – twierdzą. Do interwen-
cji SANEPID-u doszło w czwar-
tek 22 sierpnia. Relacjonuje jed-
na z pań – To było między godz. 
13 a 14. Stałyśmy na przystan-
ku z koleżanki i miałyśmy wy-
stawione grzyby. Nagle w okoli-
cach zakrętu do wioski, zobaczy-
łyśmy radiowóz jadący „na świa-
tłach”. Pomyślałyśmy, że pewnie 
kogoś ścigają, ale nagle ten radio-
wóz zatrzymał się na przystan-
ku. Wysiadły z niego dwie mło-
de dziewczyny. Podeszły do nas 
i oznajmiły, że są z goleniowskie-
go SANEPID-u, ale nie pokaza-
ły żadnych identyfikatorów. Za-
pytały nas, czy posiadamy atesty 
uprawniające do sprzedaży. Nie 
mamy – odpowiedziałyśmy. Ale 
jakie atesty? - zaczęłam dopyty-
wać. Przecież tyle lat już sprzeda-
jemy grzyby i nic się do tej pory 
nie działo. Zdarzało się nawet, 
że policjanci podjeżdżali do nas 
radiowozem i kupowali. Następ-
nie te panie wręczyły nam ulotki 
i poprosiły o imię i nazwisko. Po-
wiedziałam, że nie podam. Wte-
dy one powiedziały, że muszą 
mieć nazwisko, bo nas pouczają. 
A jak nie podamy, to będą karać 
mandatem – powiedziały. Zapy-
tałam je, co będzie, jak kary nie 
zapłacę? - To pójdziemy do sądu 
– odpowiedziały. A jak nie zapła-
cę w sądzie, bo nie mam z czego, 
dziecko mam jeszcze na utrzy-
maniu. - To pójdzie pani do wię-
zienia! – odpowiedziała mi jedna 
z urzędniczek. Stwierdziłyśmy w 
końcu z koleżanką, że jak nam 
powiedzą, gdzie można takie ate-
sty uzyskać to pojedziemy i posta-
ramy się o nie. A one mi odpowie-
dziaały, że informacje na ten te-
mat są  w Internecie. - Ależ my 
nie mamy dostępu do Internetu 
i komputera – odpowiedziałam. 
Słysząc to, urzędniczka wyraziła 
ogromne zdziwienie, że w dzisiej-
szych czasach ktoś może nie mieć 
dostępu do Internetu, po czym 
dodała, że do handlu jest odpo-

wiednie miejsce, i będziemy mu-
siały się tam przenieść. Zapowie-
działy ponadto, że tak długo będą 
nas ścigać i tak długo policja bę-
dzie nam wystawiać mandaty, że 
się stąd w końcu usuniemy. Poli-
cjanci w ogóle się nie odzywali. 
Zdawali się być nawet lekko zaże-
nowani tym faktem – stwierdza. 
- I w końcu przedstawiły nam pa-
pierek do podpisu. Zapytałam, 
co tu jest napisane, a one odpo-
wiedziały, że to dokument, że nas 
pouczyły. A co nam panie takie-
go powiedziały? - zapytałam. 
Przecież panie nam nic konkret-
nego nie powiedziały. Na koniec 
stwierdziłam, że pewnie jedyne 
wyjście dla nas to pójść i ukraść! 
A jedna z nich powiedziała – Nie 
wiem. I odjechały. Do tej pory się 
już nie pojawiły. W innych wio-
skach też tak zrobiły – dodaje.

Na przystanku, na który przy-
jechaliśmy, znajdują się nie tyl-
ko panie, z którymi odbyliśmy 
rozmowę, ale również inne oso-
by, nawet inwalidzi. Bardzo czę-
sto są to byli pracownicy PGR-
-ów, którzy, przez lata pracy na 
„państwowym”, w wolnej Pol-
sce nie potrafili się już odnaleźć. 
- Handlują tu ludzie nie tylko z 
naszej wioski. A co innego mają 
robić? Gdzie zarobić? Nie chcą 
przecież kraść. Sama posiadam 
bardzo znikome dochody. Wyko-
nuję prace interwencyjne na wio-
sce, za nieduże pieniądze. Jestem 
zarejestrowana w urzędzie pra-
cy. Nie mam etatu, dostaję parę 
groszy i muszę tutaj handlować, 
a panie z urzędu spokojnie sobie 
twierdzą, że zagrażamy bezpie-
czeństwu i że z naszego powodu 
panuje tu bałagan. A ja akurat 
tutaj sprzątam, mam specjalne 
worki na śmieci. Widać, że utrzy-
muję wokół przystanku porzą-
dek, a przy okazji sprzedam tro-
chę grzybów. Kiedyś pracowałam 
w sklepie spożywczym, ale to się 
skończyło. Mam jeszcze na utrzy-
maniu syna, który jest chorowi-
ty i często trzeba z nim jeździć 
na kontrole lekarskie do Szcze-
cina, sama też choruję na serce 
i nadciśnienie. Potrzebuję więc 
pieniędzy na leki. A rok szkolny 
rozpocznie się lada dzień i muszę 

też jakoś zdobyć środki na zakup 
podręczników.

Na miejscu była też druga pani 
– Moja córka była w sanepidzie 
w tamtym roku. Poinformowano 
ją, że atest jest wymagany, jeżeli 
sprzedaje się produkty na rynku, 
ale nie na ulicy. Ale mimo wszyst-
ko zapytałyśmy te panie, które 
do nas podjechały radiowozem, 
gdzie taki atest można zdobyć. A 
jedna z nich mówi, że nie wie. No 
to dodaję, jeżeli pani jest z SANE-
PID-u, to niech nas pani poinfor-
muje dokładnie gdzie. Nareszcie 
mówi - To proszę się zgłosić do 
Szczecina. W szczecińskim od-
dziale SANEPID-u bardzo miła 
pani poinformowała mnie, że 
trzeba się zgłosić do Goleniowa, 
a ja mówię, że były panie z SA-
NEPID-u i kazały skontaktować 
się ze Szczecinem. Dowiedziałam 
się ponadto, że jakbym otrzyma-
ła taki atest, to musiałabym jeź-
dzić z grzybami co 24 godziny 
do Szczecina, i tam je badać. To 
się nie opłaci, albo zarobię 10 zł 
dziennie, albo nie zarobię – opi-
suje sytuację druga z pań.

O wyjaśnienia związane z in-
terwencją urzędniczek popro-
siliśmy SANEPID w Golenio-
wie. Mówi kierownik Oddziału 
Nadzoru Sanitarnego Powiato-
wej Stacji Sanitarno - Epidemio-
logicznej, pani Julia Kuchciak. 
- Interwencje są przeprowadza-
ne w ramach akcji zorganizowa-
nej w porozumieniu: Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Au-
tostrad, Komendy Wojewódzkiej 
Policji i SANEPID-u.  Chcieli-
śmy pouczyć tych ludzi, że stanie 
w tych miejscach rodzi niebezpie-
czeństwo. A ponadto owoce runa 
leśnego, np. świeże grzyby mogą 
być sprzedawane tylko wtedy, gdy 
osoba zbierająca posiada atest 
klasyfikatora grzybów. Tego typu 
sprzedaż jest więc karalna. Przy-
słane przez nas panie, informując 
sprzedających o karach, mówi-
ły to, co wiedzą. Takie jest rozpo-
rządzenie wydane przez ministra 
zdrowia. Na razie nie nakładamy 
na nikogo żadnych sankcji, tylko 
edukujemy, ale jeżeli ta sytuacja 
będzie się notorycznie powtarza-
ła, to niestety będzie trzeba karać. 

Chodzi też o ludzi, którzy kupu-
ją grzyby, przecież one mogą być 
niejadalne. Ja też mogę sprzeda-
wać królika w worku, który póź-
niej okaże się kogutem. 

Jeździliśmy radiowozem poli-
cyjnym, gdyż nie mieliśmy odwa-
gi na tak ruchliwej drodze uży-
wać naszego samochodu. A poli-
cja zawsze ma w tym względzie 
uprzywilejowaną pozycję. To, że 
sprzedawcy prowadzą handel na 
przystanku, nie zmienia faktu, że 
jeżeli pojazd osoby kupującej za-
trzyma się na miejscu postoju dla 
autobusów, to kierowca tego sa-
mochodu, w przypadku zatrzy-
mania przez policję, otrzyma 
punkt karny i mandat w wysoko-
ści 100 zł. 

Sprzedawcy owoców runa le-
śnego mogą to robić w miejscach 
specjalnie wyznaczonych przez 
Urzędy Gminne. Rozumiem, że 
te osoby mogą czuć się rozgory-
czone, ale nie zmienia to faktu, 
że ich przebywanie w tym miej-
scu jest niezgodne z prawem, a 
nieznajomość prawa nie zwalnia 
od przestrzegania go. Zdaję sobie 
sprawę, że handlarze zazwyczaj 
powołują się na fakt, że korzysta-
ją z opieki społecznej i mają nie-
wielkie środki na życie; doskonale 
ich rozumiemy, ale musimy chro-
nić  zarówno sprzedających, jak i 
kupujących – taki handel stano-
wi poważne zagrożenie dla ru-
chu. Jeszcze w lipcu jeździliśmy 
z przedstawicielem Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad. Rozdajemy specjalne ulotki 
informacyjne w których piszemy, 
że miejsca te nie są przeznaczone 
do handlu. Te panie sporządzały 
tylko adnotacje urzędowe odno-
towujące fakt pouczenia – wyja-
śnia pani Julia Kuchciak.

Stanowiska obydwu stron są 
jasne. Zdajemy sobie sprawę, że 
prawo, które winno regulować 
stosunki międzyludzkie musi 

być przestrzegane. Niemniej nie 
słychać jakoś dotąd, żeby han-
dlarze owocami runa leśnego 
byli przyczyną licznych wypad-
ków na naszych drogach. Jak 
powszechnie wiadomo, jest to 
albo wina kierowców, albo fa-
talny stan nawierzchni większo-
ści dróg, po których codziennie 
się poruszamy. Doskonale ro-
zumiemy również, że urzędni-
cy muszą egzekwować prawo, 
ale za literą prawa, winni też do-
strzegać ludzi i sytuacje, w ja-
kich żyją. A co do jakości sprze-
dawanych przez nich produk-
tów, to sprawa rysuje się bardzo 
prosto; najlepszą reklamę stano-
wią sami kupujący. Gdyby któ-
ryś ze sprzedających przy dro-
dze handlował owocami słabej 
jakości, szybko mógłby zwinąć 
„interes” okrywając się złą famą. 
Dla większości handlujących w 
ten sposób dzienny utarg ozna-
cza mieć na jedzenie lub nie. 
Znowu więc mamy sytuację, w 
której rodzi się często zadawa-
ne pytanie, gdzie kończy się pra-
wo stanowione, a zaczyna prawo 
do walki o codzienny, i tak bar-
dzo skromny, byt. I jeszcze jed-
no, jeśli już takie poważne insty-
tucje jak Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad, Policja i SA-
NEPID porozumiały się co do 
wspólnej akcji przeciw sprze-
dającym grzyby w imię bezpie-
czeństwa drogowego, to może 
by raczej przedmiot tego poro-
zumienia dotyczył wyznaczenia 
miejsc przy drogach, gdzie na 
ogół sprzedaje się leśne owoce, 
w których bezpiecznie mogliby 
się zatrzymać ewentualni kupu-
jący w tym ...policjanci i różni 
urzędnicy. Oni też - jak mówią 
nam Panie, nasze rozmówczy-
nie - nabywają często i chętnie u 
nich świeże prosto z lasu grzyby 
czy jagody.   

Piotr Słomski
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„Tak mówi Pismo Święte,  
i niepojęte słowa w Nim tkwią…”

     (Raz Dwa Trzy)

Obecności Bożego słowa w każdym dniu życia,
 umiejętności jego rozważania, 
wiary, nadziei i miłości w sercu, 

a także spełnienia marzeń i wielu dobrych chwil

Ks. Grzegorzowi  
Podlaskiemu 

w dniu imienin najserdeczniejsze życzenia 
składają Marta, Natalia, Jędrek i Karolina

Świadkowie historii: Roboty przymusowe w III Rzeszy

Pod hitlerowskim jarzmem...
Bohater tego artykułu, Zygmunt Wawrzyniak, w chwili wybuchu wojny miał 15 lat. Najazd Niemców 1 września, a następnie 6 lat oku-
pacji przyniosły kres jego dzieciństwu. W 1942 roku rodzina Wawrzyniaków otrzymuje wezwanie z Urzędu Pracy do udania się na ro-
boty przymusowe do Niemiec.

Zygmunt urodził się 15 kwiet-
nia 1924 roku w Karczówku 
(gmina Szadek, powiat Sieradz). 
Rodzice, Anna i Michał, byli 
rolnikami. Mieli pięcioro dzie-
ci: Asię, Gienię, Janka, Zygmun-
ta i Teresę. – Rodzice posiadali 8 
morgów ziemi uprawnej, a poza 
tym jeszcze krowy, świnie i ko-
nia. Pomagałem w gospodar-
stwie. Chodziłem do szkoły. Ży-
cie jakoś biegło swoim tempem 
– rozpoczyna pan Zygmunt. 
Niestety normalność skończyła 
się we wrześniu 1939 roku, kie-
dy Polska została zaatakowana 
najpierw przez Niemców, a na-
stępnie Związek Radziecki. Dla 
rodziny Warzyniaków, tak jak 
dla innych, rozpoczęła się walka 
o przetrwanie w trudnym czasie 
okupacji niemieckiej. 

Wywózka do III Rzeszy
Podczas wojny w wyniku ma-

sowego poboru młodych męż-
czyzn do Wehrmachtu w Niem-

czech pojawił się deficyt siły ro-
boczej w rolnictwie i przemy-
śle. Niemcy postanowili go uzu-
pełnić pozyskując robotników 
m.in., z okupowanej Polski. Pod-
stawą prawną stało się rozpo-
rządzenie z 16 i 31 październi-
ka 1939 roku, które wprowadza-
ło przymus pracy na rzecz Nie-
miec dla osób zamieszkałych w 
Generalnej Guberni, w wieku od 
18 do 60 lat, natomiast 14 grud-
nia tego roku został on rozcią-
gnięty na osoby, które ukończy-
ły 14 rok życia. Na początku pro-
wadzono agitację zachęcającą 
ludność GG (Generalna Guber-
nia) do dobrowolnego wyjazdu, 
jednakże w obliczu powszech-
nej dezaprobaty Polaków dla tej 
„propozycji”, 24 kwietnia 1940 
roku Hans Frank, generalny gu-
bernator, wydał rozporządzenie, 
na mocy którego tzw. Arbeit-
samty (Urzędy Pracy) w GG za-
częły rozsyłać imienne wezwa-

nia do stawienia się i odebrania 
przydziału na roboty do Niemiec 
z jednoczesną groźbą, że wszel-
kie uchylanie się od „obowiąz-
ku” pracy fizycznej dla III Rze-
szy skończy się m.in. wywózką 
rodziny do obozu koncentracyj-
nego, konfiskatą mienia z karą 
śmierci włącznie. W obliczu ta-
kiego postawienia sprawy przez 
okupanta, Polacy, nie widząc in-
nego sposobu na przetrwanie, 
poddawali się rozporządzeniu. 
Jednakże liczba wyjeżdżających 
nie pokrywała się z objętością 

wyznaczonych przez Niemców 
kontyngentów ludności przypa-
dających na dane miasto, co spo-
wodowało, że okupanci zaczę-
li organizować tzw. łapanki, w 
trakcie których osoby nie posia-
dające zaświadczeń o zatrudnie-
niu z urzędów pracy, deporto-
wano natychmiast do III Rzeszy. 
Tylko nieliczni do Niemiec uda-
wali się dobrowolnie, i to z po-
wodu zbyt dotkliwego niedostat-
ku materialnego w Polsce. Szacu-
je się, że w czasie wojny wywie-
ziono na roboty przymusowe 12 
mln ludzi, wśród których znaj-
dowało się od 2,5 do 3 mln Po-
laków, z czego ok. 1 mln pocho-
dził z GG. Na miejscu zaś Pola-
cy byli już zdani na łaskę i nieła-
skę właścicieli firm i gospodarzy. 
Byli pozbawieni praw przysłu-
gujących robotnikom i obywa-
telom. Praca Polaków w Niem-
czech, nie raz ponad siły, była 
bardzo słabo wynagradzana, a za 
pracę w dni świąteczne nie otrzy-
mywali w ogóle żadnych pienię-
dzy. Ponadto Polacy zostali wy-

łączeni spod niemieckiego prawa 
pracy – nie mogli liczyć na zasił-
ki chorobowe czy płatne urlopy. 
Zabroniono również Polakom 
opuszczania miejsca pobytu bez 
specjalnego zezwolenia, a także 
udziału w zabawach, nabożeń-
stwach czy kontaktu z młodzieżą 
niemiecką. Polacy cierpieli rów-
nież z głodu, gdyż zaopatrzenie 
w żywność było niewielkie. Wa-
runki mieszkaniowe też pozosta-
wiały wiele do życzenia; często 
były to pomieszczenia gospodar-
cze, sale. W takich właśnie wa-

runkach przyszło przez 3 lata żyć 
rodzinie Wawrzyniaków. – W 
1942 roku przyszli do nas urzęd-
nicy Arbeitsamtu. Dali niewie-
le czasu na opuszczenie domu. 
Zdążyliśmy włożyć coś na siebie 
i wziąć kawałek chleba. Zawieźli 
nas najpierw do Łodzi, na ul. Łą-
kową. Była tam fabryka, w której 
umieszczono 500 osób. Wszyscy 
czekali na wywózkę do Niemiec. 
Pół tysiąca ludzi na jednej hali, 
ścieśnionych jak śledzie i czeka-
ło na wywóz do Niemiec do ro-
boty, a wśród nich My, tzn. ja, 
tata, mama i najmłodsza siostra 
Teresa. Brat nie został wywiezio-
ny, bo należał jeszcze przed woj-
ną, do Junaków – takiej parami-
litarnej organizacji młodzieżo-
wej. Wojenna zawierucha gdzieś 
go poniosła, po wojnie przeby-
wał jakiś czas na terenie amery-
kańskiej strefy okupacyjnej. Na-
tomiast siostry otrzymały jeszcze 
wcześniej pracę gdzieś w Łodzi 
i dzięki temu również uniknęły 
wywózki – opowiada pan Zyg-
munt.

Berlin
Pierwszym obozem przejścio-

wym dla rodziny Wawrzynia-
ków okazał się Berlin. Tam spę-
dzili trzy miesiące, oczekując na 
przydział miejsca pracy. – Do 
stolicy Niemiec wieziono pra-
cowników w towarowych wa-
gonach dla bydła. Wyładowano 
nas w Berlinie i umieszczono w 
jakimś magazynie, dostawali-
śmy tylko kawę, kawałek czarne-
go chleba i zupę z buraków albo 
brukwi. Drugie lagry przejścio-
we były już poza Berlinem. Tam 
też cierpieliśmy w poczuciu nie-
pewności i z niedożywienia. Je-
den z robotników przymuso-
wych wydostał się na jakiś czas 
z obozu, żeby zdobyć coś więcej 
do jedzenia, jakiś świeży chleb 
itd.. Od razu zaczęli go szukać, 
a jak znaleźli, to go zaraz przy-
wlekli do obozu i mocno zbili. 
Do dziś pamiętam, jak krzyczał 
z bólu – opowiada.

Altenhof
Miejscem, w którym rodzi-

na Wawrzyniaków pracowała 
przez 3 lata była wieś Altenhof w 
Meklemburgi-Pomorzu Przed-
nim. - Dostaliśmy przydział w 
600 hektarowym majątku majo-
ra Hermana Futza. Miał on już 
wtedy 70 lat. Jeździłem wołami 
w pole. Późnej przerzucili mnie 
na konie i posłali na młyn do 
Muritz. Nosiłem ciężkie worki 
zboża. Nikt mi nie pomagał. Po 
niedługim czasie tak nadwerę-
żyłem kręgosłup, że nie mogłem 
nic robić. A musiałem pracować. 
Tak więc kazali mi chodzić za 
końmi, albo za wołami. Nie ob-
chodziło ich tak naprawdę, czy 
ktoś jest w stanie wykonywać 
polecenia, czy nie. Gdy człowiek 
według nich „ociągał się” to za-
raz mówili, że faul leniwy i gro-
zili wysłaniem do obozów pracy, 
w których warunki były właści-
wie takie, jak w obozach kon-
centracyjnych. 

Zakazana miłość
Niemcy gorliwie przestrzegali 

zakazu jakichkolwiek form bliż-
szych stosunków z Polakami. 
Naszym rodakom za utrzymy-
wanie np. stosunków intymnych 
z Niemkami, groziła śmierć. – 
Pewnego razu przyłapano taką 
parę, Polaka i Niemkę. Zebrano 
nas wszystkich na polanie. Obok 
rosły sosny; na jednej z nich za-
wieszono sznur, zakończony 

Od lewej żona Jadwiga, córka Marysia, syn Leszek, Zygmunt Wawrzyniak i córka Irena 

Zygmunt Wawrzyniak
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Kościoły naszej gminy - Strzelewo

Kościół parafialny w Strzele-
wie, pw. św. Sylwestra

pośw. 30 XII 1945 r., odpust: 
31 XII i 29 VI

Kościół powstał w latach 90. 
XIX w. z kwadr granitowych 
oraz cegły, neoromański.

W otoczeniu starego, obec-
nie nieczynnego cmentarza. 
Teren kościelny wydzielo-
ny współczesny ogrodzeniem 
(murowany cokół i siatka). 
Pierwotne ogrodzenie z ka-
mieni polnych zachowane jest 
fragmentarycznie od strony 
wschodniej - już poza granicą 
obecnej działki kościelnej. Ne-
kropolia zlikwidowana, w po-
bliżu świątyni rośnie kilka sta-
rych dębów. 

źródło: Schematyzm Archidiecezji Szcze-
cińsko-Kamieńskiej, Szczein 2007.

/Studium Historyczno-urbanistyczne

pętlą, a na ziemi ustawiono 
taboret. Podjechały trzy sa-

mochody. Wysiedli z nich funk-
cjonariusze Gestapo, którzy peł-
nili nad nami funkcje jurysdyk-
cyjne. Wyprowadzili skazanego, 
ustawili go na taborecie, założy-
li pętlę na szyję, pośpiesznie od-
czytali wyrok i wykonali egze-
kucję. A my mieliśmy się przy-
glądać, ku przestrodze, żeby cza-
sem nie przyszły nam do głowy 
podobne stosunki. Ta Niemka 
natomiast musiała nosić zawie-
szoną na szyi tabliczkę, na któ-
rej było napisane, że zadała się z 
Polakiem – wspomina pan Zyg-
munt.

O mały włos od obozu kon-
centracyjnego

Podczas robót przymuso-
wych można było podpaść np. 
za „ociąganie się w pracy”, lub 
„sabotaż” i trafić przez to do 
obozu zagłady. Taki los mógł 
spotkać młodego Zygmunta. – 
Uwziął się na mnie jeden Nie-
miec. Chciał wysłać mnie tam, 
skąd jak wiemy, niewielu wra-
cało, czyli do obozu koncentra-
cyjnego. Przejeżdżałem akurat 
końmi w pobliżu części do ma-
szyny młockarskiej, które on 
wyłożył na ziemi. Konie przeszły 
bardzo blisko tych części, ale ich 
nie dotknęły. Wtedy on podniósł 
larum – Co ty Polaku wyrabiasz? 

Chciałeś, żeby konie stratowały 
te części! Natychmiast pobiegł 
do rządcy i na mnie naskarżył, 
podsuwając pomysł, żeby wysłać 
mnie do obozu. Jednakże rząd-
ca zbadał sprawę i nakazał wró-
cić mi do obowiązków, a Niem-
cowi uspokoić się – relacjonuje 
nasz bohater.

Pałką za kilka jabłek
Jak się okazuje, do dotkliwie 

karanych przewinień należa-
ły także proste gesty miłosier-
dzia. – Tego dnia na polu była 
zbiórka kartofli. Zostali zaan-
gażowani do niej więźniowie. 
Było ich kilkudziesięciu. Aku-
rat miałem przy sobie 5 jabłek. 
Podszedłem do jednego z nich i 
wręczyłem mu. Niby nic takie-
go. Mały ludzki gest. Nagle usły-
szałem, że woła mnie strażnik 
– „Chodź! Muszę ci coś powie-
dzieć!” Nawet się nie spodzie-
wałem, że przywali mi pałką w 
głowę. Po odebraniu bolesne-
go strzału, skuliłem się i odsze-
dłem. Następnie strażnik pod-
szedł do więźnia, który wziął 
ode mnie jabłka i strasznie go 
pobił – wspomina pan Zygmunt.

Zastrzelę cię Polaku!
Czas biegł, aż nadszedł rok 

1945. Front przesuwał się coraz 
szybciej w stronę Berlina. Niem-
cy wiedzieli, że koniec jest już co-
raz bliższy. Do Altenhof zaczęły 

dobiegać odgłosy kanonady ra-
dzieckich dział. – Wśród Niem-
ców panował popłoch, a na twa-
rzach malował im się przestrach. 
Nagle podbiegł do mnie jeden 
wściekły gestapowiec, wyciągnął 
pistolet i chciał mnie zabić, krzy-
cząc „Ty! Polaku!” Zanim jednak 
zdążył pociągnąć za spust. Pod-
biegła do mnie pewna Niemka i 
przytuliwszy do siebie krzyknę-
ła do niego, żeby zostawił mnie 
w spokoju. „To jest dobry Polak, 
pracowity i pomocny” powie-
działa. Ale on nieubłagany rzekł 
do niej – „To i ciebie ubiję!” I już 
się zamierzał, gdy nagle po oko-
licy ozwał się po raz kolejny huk 
działa. Niemiec wystraszył się, 
obrócił błędnymi oczyma i od-
dalił się pośpiesznie – opowiada 
pan Zygmunt.

Do domu z wychudzonymi 
końmi

W końcu do Altenhof wkra-
czają wojska radzieckie. Major 
Futz nie uciekał. Był spokojny, 
nie obawiał się; być może dlate-
go, że nie wyżywał się nad ludź-
mi. My natomiast zbieraliśmy 
się do powrotu do Polski. Z ra-
cji, że pracowałem na majątku, 
zabrałem dwa konie i wóz na ko-
łach z oponami, żeby było czym 
wrócić do domu. Niestety te ko-
nie i wóz zostały nam szybko 
odebrane przez czerwonoarmi-

stów. We wsi znaleźliśmy jednak 
inne konie, ale te nie były już tak 
mocne. Dwie wychudłe szkapy – 
wspomina.

Jedźcie na Pomorze
Kiedy rodzina Wawrzyniaków 

znalazła się ponownie w swo-
im domu w Sieradzu, nie mia-
ła już przed sobą wielu perspek-
tyw; gospodarstwo, które kiedyś 
tętniło pracą i życiem, teraz sta-
ło zrujnowane. – Po niedługim 
czasie ogłoszono, że na Pomo-
rzu Zachodnim, czyli tzw. „zie-
miach odzyskanych” jest wiele 
gospodarstw do zasiedlenia. Nie 
namyślając się długo, ruszyli-
śmy na Pomorze. Brat który, jak 
wspomniałem, należał do Juna-
ków, opuścił amerykańską strefę 
okupacyjną i osiedlił się w Koło-

brzegu. Ja natomiast zamieszka-
łem w Trzechlu. Dokończyłem 
szkołę, założyłem rodzinę, pra-
cowałem na roli, a teraz przeży-
wam sędziwe lata – kończy pan 
Zygmunt.

Warto nadmienić, że pan Zyg-
munt jest teściem Tadeusza Łu-
kaszewicza, znanego Nowogar-
dzianom i nie tylko, działacza 
społecznego. 

W celu napisania części fakto-
graficznej artykułu, korzystałem 
z publikacji pani Elżbiety Laski 
„Praca przymusowa Polaków w 
III Rzeszy” oraz z tekstu infor-
macyjnego na stronie interneto-
wej Fundacji Polsko-Niemiec-
kie Pojednanie. 

Piotr Słomski
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IV Festyn Komandosa – Dziwnów 2013

Rodzinna zabawa
W Dziwnowie w dniach 23-25 sierpnia odbył się IV Festyn Komandosa. Na miejscu spotkali się sympatycy militariów z całej Polski oraz 
ze świata. Nie zabrakło również licznej grupy nowogardzian, która czynnie brała udział w tym wydarzeniu. 

Festyn Komandosa kojarzo-
ny jest z pokazami najnowszej 

broni oraz prezentacjami grup 
szturmowych z całego świata. 

Mimo tego, w imprezie udział 
brały całe rodziny. W progra-
mie najciekawszymi wydarze-
niami były liczne rekonstrukcje 
bitew. Jedną z nich była insceni-
zacja walk w operacji „Market-
-Garden”. Była to rekonstrukcja 
największej operacji z udziałem 
wojsk powietrznodesantowych 
podczas II wojny światowej. Od-
była się na terenie Holandii we 
wrześniu 1944 roku. W Dziw-
nowie podczas inscenizacji ele-
mentów tejże operacji, można 
było zaobserwować m.in. wal-
ki uliczne w Nijmegen. Bardzo 
efektownie prezentował się rów-
nież pokaz desantowania z mo-
rza na plażę, który odbył się przy 
wejściu z ul. Reymonta. W de-
sancie wykorzystano Rigid Hull 
Inflatable Boat – czyli ponto-
ny z kadłubem wytworzonym 

z włókna szklanego, używane 
przez Royal Marines, SAS i SBS. 
Przy użyciu RIB-ów komandosi 
zaprezentowali wszystkim zgro-
madzonym szybki i skutecz-

ny atak na plażę w Dziwnowie. 
Przez cały czas trwania festy-
nu odbywały się pokazy filmów 
Combat Camera – zespołu re-
porterskiego, który podle-Stanowisko elitarnej formacji wojsk lądowych Stanów Zjednoczonych - Rangers

Na zdjęciu żołnierz ISAF (Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa) pozu-
jący z młodziutkim Szymonem, w tle pani Elżbieta Horniak

Kuriozalna sytuacja z fotoradarem

Płacić czy nie płacić?
W poniedziałek (2 września) do naszej redakcji, mieszkaniec Nowogardu chcący zachować anonimowość, przyniósł pismo, które otrzy-
mał pocztą od straży gminnej z Wałcza. W wezwaniu podpisanym przez Komendanta Tomasza Skoniecznego występuje szereg niepra-
widłowości. Mianowicie, nr rejestracyjny na zdjęciu z fotoradaru nie zgadza się z tym, który należy do mieszkańca Nowogardu, do tego 
nasz rozmówca nie jest … kobietą, która widnieje na zdjęciu.  

Fotoradar wykonał zdjęcie 
22 sierpnia 2013 roku o godzi-
nie 16:03, w miejscowości Wi-
tankowo-Karczma na drodze 
Wit K-10. Co w tym czasie robił 
nasz rozmówca? -Ja w tym cza-
sie cały dzień spędziłem w Szcze-
cinie... - komentuje czytelnik. Na 
zdjęciu widnieje samochód mar-
ki Opel o rejestracji ZGL 23156, 
za jego kierownicą siedzi kobie-
ta. Od czasu otrzymania wezwa-
nia kierowca z Nowogardu nie 
może skontaktować się ze stra-
żą gminną (miejską) w Wałczu. 
-W czwartek otrzymałem man-
dat z Wałcza od straży gminnej, 
mandat był wystawiony 22 sierp-
nia.  Mam całkowicie inne auto 
tj. marki Toyota, do tego na zdję-
ciu jest kobieta, a mój nr rejestra-
cyjny różni się jedną cyfrą. Te-
raz staram się skontaktować ze 
strażą gminną w Wałczu w celu 
wyjaśnienia sprawy, jednak nikt 
nie odbiera. - komentuje prze-
jęty mieszkaniec naszej gmi-
ny. Zabawna sytuacja, ale po-
krzywdzonemu w tej całej spra-
wie nie jest jednak do śmiechu, 

z pisma wynika, iż jeśli przyjmie 
mandat kosztować go to będzie 
100 zł oraz 2 punkty karne. Jak-
by nie było cała ta sytuacja zaist-
niała przez niekompetencje ko-
mendanta, który albo nie potra-
fi czytać, albo z rutyny podpisu-
je wszystko co mu ktoś podsu-
wa pod nos. Na wezwaniu, któ-
re publikujemy przy artykule 
widać, że nr rejestracyjny różni 
się jedną cyfrą od tego na zdję-
ciu! Przez taką „głupotę” i nie-
kompetencję, nasz mieszkaniec 
musi teraz tracić nerwy i wy-
dzwaniać do „ułomnych” pseu-
do funkcjonariuszy. Czy jednak 
powinien się obawiać? Wycho-
dzi na to, że nie! Wszystko za 
sprawą wypowiedzi Prokurato-
ra Generalnego – Andrzeja Se-
remety. Oto jego wypowiedź z 
tego roku: „Mandaty wystawia-
ne przez straż miejską na podsta-
wie zdjęć ze stacjonarnych foto-
radarów są nieważne. Kierowcy 
nie powinni ich przyjmować, tyl-
ko czekać co zdecyduje sąd.” Bio-
rąc do tego pod uwagę, że nasz 
mieszkaniec otrzymał wezwa-

nie, które jest kompletnie po-
zbawione sensu(!) - nie powi-
nien się niczego obawiać. Pro-
blem zaczyna się dopiero, gdy 
mandat zapłacimy, wówczas nie 
pomoże nam nawet Prokuratu-
ra Generalna. Oczywiście Kra-
jowa Rada Komendantów Stra-
ży Miejskich i Gminnych sta-
nowczo protestuje, jak twierdzi, 
przeciw rozpowszechnianiu nie-
prawdziwych informacji na te-
mat uprawnień strażników. Nic 
dziwnego, po raz kolejny moż-
na się przekonać, że ta forma-
cja nikomu nie jest potrzebna, 
no chyba tylko po to, aby wle-
pić mandat za śmiecenie lub pi-
cie alkoholu... Sprawy związane 
z ruchem drogowym zdecydo-
wanie ich przerastają! Niestety 
przez tak poważne niedopatrze-
nie, jak to w przypadku miesz-
kańca Nowogardu powoduje, iż 
zainteresowany będzie musiał 
jeszcze mieć do czynienia z są-
dem. Straż gminna przegrywa 
wszystkie sprawy z mieszkań-
cami, którzy nie zgodzili się na 
przyjęcie mandatu za wykrocze-

nia zarejestrowane przez kame-
ry. Takie sytuacje miały miejsca 
już niemal we wszystkich mia-
stach w Polsce, w tym w Szcze-
cinie. Z wnioskami o ukaranie w 
świetle prawa występować może 
tylko policja. Zatem fakt we-
zwań wysyłanych przez strażni-

ków bardziej wygląda tu na zwy-
kłą złośliwość i utrudnianie ży-
cia, lub jak kto woli, naciąganie 
obywateli. Naszemu czytelniko-
wi życzymy szybkiego załatwie-
nia sprawy bez niepotrzebnych 
problemów z tym związanych. 

KR
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Dramaturgia i 4 gole w Nowogardzie

Poważny uraz kapitana
W sobotę (31 sierpnia) o godzinie 18:00 na 
stadionie w Nowogardzie rozpoczął się mecz 
6 kolejki wojewódzkiej okręgówki. Gospoda-
rze podejmowali spadkowiczów z III ligi bał-
tyckiej, zespół Pogoni Barlinek. Po bardzo 
słabej pierwszej połowie, Pomorzanin zdołał 
podnieść się po dwóch „ciosach” i wywalczyć 
punkt. Mimo wszystko miejscowi przypłacili 

to dwoma czerwonymi kartkami, oraz utratą swojego kapita-
na Michała Soski, który karetką został przetransportowany do szpitala. 

Pomorzanin Nowogard – Pogoń Barlinek 2:2 (0:2)
`64 min. Kamil Lewandowski, `90 min Maciej Gołdyn
Skład: Jacek Malanowski – Konrad Winczewski, Michał Soska (c) (Maciej Dobrowolski), Natan 

Wnuczyński, Michał Łukasiak – Gracjan Wnuczyński, Piotr Winogrodzki, Krzysztof Kieruzel, Domi-
nik Wawrzyniak (Kamil Lewandowski) – Sławomir Paszkowski, Maciej Gołdyn.

Trener Tomasz Surma po 6 
kolejce będzie miał nie lada 
„orzech do zgryzienia” – mia-
nowicie, jak zestawić linię de-
fensywną swojej drużyny. Po-
ważnego urazu biodra naba-
wił się Michał Soska. Konrad 
Winczewski za dwie żółte kart-
ki obejrzał czerwony kartonik. 
Drugą „żółtą” ujrzał również 
Maciej Gołdyn (ci dwaj piłka-
rze nie będą pauzowali w naj-
bliższym meczu, to tyczy się 
tylko w sytuacji bezpośrednio 
otrzymanej czerwonej kartki), 
mimo tego miejscowi pokaza-
li duży charakter i w osłabio-
nym składzie zdołali odrobić 
dwubramkową stratę. Ale od 
początku...            W 17 minu-
cie goście obejmują prowadze-
nie. Składna akcja, podanie na 
prawe skrzydło i idealne wy-
łożenie przed pole bramkowe 
– napastnikowi Pogoni pozo-
stało tylko skierować piłkę do 

bramki obok bezradnego Ma-
lanowskiego. Pomorzanin grał 
słabo, natomiast przyjezdni 
szukali kolejnych goli. Ta sztu-
ka udała im się w 28 minucie, 
gdy po błędach obrony, kolej-
ny z piłkarzy Pogoni podwyż-
sza stan meczu na 2:0. Tyle je-
śli chodzi o pierwszą część me-
czu, po zmianie stron gospoda-
rze jeszcze bardziej komplikują 
sobie sytuację... W 55 minucie 
za drugą żółtą kartkę z boiska 
wylatuje Konrad Winczewski 
i robi się nieciekawie. Dodaj-
my, że piłkarzom w grze prze-
szkadzał rzęsisty deszcz, który 
jednak w 63 minucie... pomógł 
gospodarzom. Napastnik Po-
goni znalazł się wówczas w sy-
tuacji sam na sam z Malanow-
skim, uderzył celnie jednak za 
słabo, a futbolówka zatrzymała 
się tuż przed linią bramkową w 
ogromnej kałuży! Minutę póź-
niej Pomorzanin zdobywa gola 

kontaktowego. W roli głów-
nej Kamil Lewandowski, któ-
ry po przerwie zmienił Domi-
nika Wawrzyniaka. Młody pił-
karz Pomorzanina wykorzystał 
asystę Macieja Gołdyna i z zim-
ną krwią zdobył gola kontak-
towego. Pech jednak tego dnia 
nie opuszczał podopiecznych 
Tomasza Surmy... Po groźnym 
urazie, Michał Soska musiał 
zostać przetransportowany ka-
retką do szpitala, jego miej-
sce w linii defensywy zajął Ma-
ciej Dobrowolski. Jak się oka-
zało, kapitan nowogardzkiej 
drużyny nabawił się poważne-
go stłuczenia biodra i najpraw-
dopodobniej przez miesiąc nie 
powróci na boisko. Goście za 
wszelką cenę chcieli dobić ry-
wali, mieli ku temu okazję na 
minutę przed końcem regula-
minowego czasu gry, wówczas 
strzał zawodnika Pogoni trafił 
w słupek, a futbolówka przeto-

czyła się wzdłuż bramki... Ar-
biter tego spotkania doliczył 3 
minuty (w rzeczywistości za-
kończył mecz po 6!). W drugiej 
minucie doliczonego czasu gry, 
w polu karnym gości, zaplą-
tał się w dryblingu Sławomir 
Paszkowski, na szczęście był na 
miejscu Maciej Gołdyn, który 
przejął futbolówkę na 10 me-
trze i skutecznie huknął obok 
bezradnego bramkarza. To już 
czwarty gol Gołdyna w tym se-
zonie, do tego drugi strzelony 
w ostatnich minutach meczu 
i dający punkty swojej druży-
nie. Napastnik Pomorzanina 
nie popisał się za to w ostatnich 
sekundach meczu, gdy za faul 
na rywalu ujrzał drugą żółtą 

kartkę... Pomorzanin kończył 
w „dziewiątkę”, jednak wynik 
już nie uległ zmianie, brawo za 
ambicje i walkę do ostatnich 
sekund, jednak utrata  podsta-
wowego zawodnika na pewno 
nie może cieszyć trenera. Na 
duże brawa zasługują również 
kibice Pomorzanina, którzy 
mimo ulewnego deszczu, przez 
cały czas głośno dopingowali 
swoich piłkarzy. Życzymy jak 
najszybszego powrotu do zdro-
wia kapitanowi Pomorzanina, 
miejmy nadzieję, że Michał So-
ska już niebawem znów będzie 
walczył ze swoim zespołem o 
kolejne punkty. 
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6 kolejka:
Piast Chociwel – Pomorzanin Przybiernów 2:0
Stal Lipiany – Polonia Płoty   3:3
Gavia Choszczno – Flota II Świnoujście 2:0
Klon Krzęcin – Odra Chojna   1:4
Ina Ińsko – Zorza Dobrzany   0:0
Unia Dolice – Osadnik Myślibórz  0:3
Pomorzanin Nowogard – Pogoń Barlinek 2:2
Victoria Przecław – Iskierka Szcz.-Śmierd. 2:0
Morzycko Moryń    pauza

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Osadnik Myślibórz 6 15 14 4 5 0 1
2 Gavia Choszczno 5 13 14 2 4 1 0
3 Zorza Dobrzany 6 13 15 6 4 1 1
4 Pogoń Barlinek 6 13 11 5 4 1 1
5 Flota II Świnoujście 6 11 10 7 3 2 1
6 Ina Ińsko 6 11 4 2 3 2 1
7 Pomorzanin Nowogard 6 10 13 9 3 1 2
8 Piast Chociwel 5 10 7 3 3 1 1
9 Odra Chojna 5 9 13 10 3 0 2
10 Polonia Płoty 5 7 15 14 2 1 2
11 Pomorzanin Przybiernów 6 6 7 9 2 0 4
12 Stal Lipiany 6 4 10 15 1 1 4
13 Unia Dolice 6 4 5 12 1 1 4
14 Victoria Przecław 5 3 3 11 1 0 4
15 Morzycko Moryń 5 3 6 14 1 0 4
16 Klon Krzęcin 6 3 7 21 1 0 5
17 Iskierka Szczecin - Śmierdnica 6 3 3 13 1 0 5

ga Wydziałowi Prasowemu 
Dowództwa Operacyjnego 

Sił Zbrojnych. Zespół „Combat 
Camera” odpowiedzialny jest 
za realizację materiałów filmo-
wych i zdjęciowych prezentują-
cych działania polskich kontyn-
gentów wojskowych poza grani-
cami państwa. W ostatni dzień 
Festynu Komandosa, odbył się 
pokaz uzbrojenia produkowa-
nego przez „Bumar” - obecnie 
występujący pod nazwą Polski 
Holding Obronny. Jest to kon-
cern zbrojeniowy skupiający 40 
przedsiębiorstw polskiego prze-
mysłu zbrojeniowego i jak nie 
trudno się domyśleć, jedna z 
największych polskich grup ka-
pitałowych. Choć broń i pokaz 
siły najlepszych oddziałów spe-
cjalnych z całego świata, które 
pojawiły się w Dziwnowie, może 

źle się kojarzyć z „festynem ro-
dzinnym”, tego dnia było zu-
pełnie inaczej. W nadmorskim 
mieście zjawiły się setki rodzin, 
które czynnie brały udział w tym 
wydarzeniu. Jedną z nich była 
rodzina z Nowogardu, były ko-
mandos Ryszard Horniak na fe-
styn wybrał się z żoną Elżbietą 
oraz wnukiem Szymonem. Na-
prawdę wspaniała zabawa oraz 
masa wiedzy przekazanej dla 
najmłodszych. Na moim wnuku 
ogromne wrażenie robiły insceni-
zacje walk zapisanych na kartach 
historii. Poza tym, Szymon foto-
grafował się z najnowocześniej-
szą bronią, miał możliwość po-
strzelania do celu i bardzo miło 
wspomina ten spędzony czas. 
Duże wrażenie robiły również 
skoki spadochronowe i desanto-
wanie na linach ze śmigłowca. Z 

tego miejsca chciałbym zachęcić 
wszystkich do przybycia na kolej-
ny Festyn Komandosa, który od-
będzie się w Dziwnowie w przy-
szłym roku. To naprawdę świetna 
zabawa dla całych rodzin! - opo-
wiada Ryszard Horniak. W wy-
darzeniu udział wziął również 
nowogardzki kolekcjoner Ta-
deusz Łukaszewicz, który miał 
w podczas festynu swoje stano-
wisko, przy którym prezento-
wał liczną kolekcję. Ponadto w 
trakcie festynu odbył się kon-
cert dudziarzy przy Al. Gwiazd, 
spotkania z weteranami, uczest-
nicy brali udział w przeprawie 
na środkach podręcznych przez 
Dziwnę, podczas której wyko-
nali abordaż na statek – obser-
wować operacje można było z 
mostu na Dziwnie. To tylko naj-
ciekawsze wydarzenia IV Fe-

stynu Komandosa, obecni na 
miejscu jednak byli świadkami 
dużo większej liczby naprawdę 
efektownych oraz pouczających 
wydarzeń. Zakończenie festy-

nu odbyło się w niedzielę o go-
dzinie 18:00, jak również wcze-
śniejsza msza polowa -  przy Po-
mniku Komandosa. 

KR  

Szymon z dziadkiem Ryszardem przy broni M2 QCB Monroy o kalibrze 12,7 mm
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Inauguracja rozgrywek w A Klasie

Wymęczone zwycięstwo
Pomorzanin II Nowogard w niedzielę zainaugurował 
rozgrywki w A Klasie. Po nudnym meczu udało się 
zgarnąć pełną pulę, jednak widać, że „rezerwowym” 
daleko do optymalnej formy... Gola na wagę 3 punk-
tów zdobył w pierwszej połowie Tomasz Szafran.

Pomorzanin II Nowogard – Orzeł Grzędzice 1:0 (1:0)
`34 min. Tomasz Szafran
Skład: Adam Łuczak (Mateusz Krupski) – Andrzej Piotrowicz, Krzysztof Domanowski (c), Rafał 

Podbiegło (Artur Jurczyk), Grzegorz Skrzecz (Sławomir Połatyński) – Marcin Skórniewski, Tomasz 
Szafran, Tomasz Łysiak, Rafał Górecki – Krystian Kubicki (Jarosław Kaczmarek), Jakub Szczypień.  

1 kolejka:
Hanza Goleniów – Fagus Kołbacz   1:1
Komarex Komarowo – OKS Euroinsbud Goleniów 0:3
Wołczkowo–Bezrzecze – Grot Gardno   1:2
Pomorzanin II Nowogard – Orzeł Grzędzice  1:0
Wicher Reptowo – Znicz Niedźwiedź   1:1
Vielgovia Szczecin – Zryw Kołbaskowo  1:2

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 OKS Euroinsbud Goleniów 1 3 3 0 1 0 0
2 Grot Gardno 1 3 2 1 1 0 0
3 Zryw Kołbaskowo 1 3 2 1 1 0 0
4 Pomorzanin II Nowogard 1 3 1 0 1 0 0
5 Fagus Kołbacz 1 1 1 1 0 1 0
6 Znicz Niedźwiedź 1 1 1 1 0 1 0
7 Wicher Reptowo 1 1 1 1 0 1 0
8 Hanza Goleniów 1 1 1 1 0 1 0
9 Vielgovia Szczecin 1 0 1 2 0 0 1
10 Wołczkowo - Bezrzecze 1 0 1 2 0 0 1
11 Orzeł Grzędzice 1 0 0 1 0 0 1
12 Komarex Komarowo 1 0 0 3 0 0 1

Nie za dużo „dobrego” dzia-
ło się na stadionie w Nowo-
gardzie w niedzielę (1 wrze-
śnia), podczas inauguracji roz-
grywek w A Klasie. No, może 
poza uroczystym wręczeniem 
pamiątkowego pucharu za 
awans do wyższej ligi dla pił-
karzy drugiego zespołu, tuż 
przed pierwszym gwizdkiem. 
Gdy rozpoczął się mecz, miej-
scowi piłkarze od razu prze-
konali się, że nie będzie łatwo. 
Jako pierwsi zaatakowali go-
ście, jednak strzał nie zagroził 
bramce strzeżonej przez Łu-
czaka. Młody golkiper nie po-
grał jednak długo w tym me-
czu, po 30 minutach między 
słupkami zastąpił go Mateusz 
Krupski. Łuczak nabawił się 
urazu podczas jednej z inter-
wencji. Chwilę wcześniej, stu-
procentową okazję zmarno-
wał Kubicki, po tym jak stanął 
„oko w oko” z bramkarzem go-
ści. Pomorzanin dopina swego 
w 34 minucie, o dziwo głów-
ną rolę odegrał nie strzelec, a 
asystujący Rafał Górecki. Po-
mocnik Pomorzanina popę-
dził do bezpańskiej piłki zmie-

rzającej do bramkarza, za spra-
wą swojej szybkości uprzedził 
golkipera gości, opanował pił-
kę w polu karnym tuż przed li-
nią końcową, popatrzył gdzie 
są wolni koledzy, po czym wy-
łożył futbolówkę na 7 metr do 
niepilnowanego Szafrana. To-
masz Szafran przyjął i miał 
przed sobą jedynie bramkarza 
– uderzył bardzo słabo! Piłka 
nie miała prawa wtoczyć się 
do bramki, jednak do poziomu 
tego uderzenia dopasował się 
bramkarz Orła, który w wia-
domy dla siebie sposób prze-

puścił ten strzał. Jeszcze przed 
przerwą, kolejną stuprocento-
wą okazję zmarnował Kubicki i 
do szatni gospodarze schodzili 
ze skromną zaliczką. Po zmia-
nie stron, to goście z Grzędzic 
zaczęli groźnie atakować. Na 
samym początku drugiej czę-
ści, napastnik Orła znalazł się 
w sytuacji sam na sam z Krup-
skim, jednak uderzył obok 
słupka. W 58 minucie jedna z 
nielicznych akcji gospodarzy. 
Tomasz Szafran ładnie dograł 
do Artura Jurczyka, który nie-
celnie uderzył z „pół woleja”. 

Tomasz Szafran (pierwszy z prawej) miał sporo szczęścia przy zdobytej bramce

Rafał Górecki wyróżniał się na boisku zawziętością i walką o każdą piłkę

Siedem minut później Krupski 
popisuje się paradą po potęż-
nym uderzeniu z 16 metrów, 
dobitka zostaje zablokowa-
na i po raz kolejny „rezerwo-
wi” wychodzą obronną ręką. 
Orzeł zawzięcie parł do przo-
du, Pomorzanin nie potrafił 
dobić rywala i tak po nudnym 

meczu, drugi zespół wymęczył 
zwycięstwo na inaugurację se-
zonu. Co ciekawe, tylko nowo-
gardzcy piłkarze w pierwszej 
kolejce zdołali wygrać na wła-
snym boisku, w pozostałych 
spotkaniach padały remisy lub 
wygrywali goście.

KR 

Piątek i Sobota od 21:00
Wychodząc naprzeciw Waszym pragnie-

niom wprowadzamy nową formę piątkowo-
-sobotnich spotkań. Aby zapewnić klubowo-
-kawiarnianą atmosferę uruchomiliśmy dru-
gą salę, zwaną zatoką połamanych dźwięków 
(palarnia), na której od godziny 20, dla ludzi 
chcących potańczyć nasi DJ’e serwować będą 
muzykę taneczną. Natomiast sala główna 
ma stworzyć miłą atmosferę do posiedzenia 
w gronie przyjaciół, a około godziny 24 Nasi 
DJ’e poderwą Was do tańca. 

Po gorącym przyjęciu przez wymagającą no-
wogardzką publikę, zaprosiliśmy ponownie jed-
nego, naszym zdaniem, z najlepszych DJ- se-
lekcjonerów województwa zachodniopomor-

skiego El Mathias’a, który uraczy was potęż-
ną dawką muzyki klubowej (każdy znajdzie 
coś dla siebie-gwarantowane). Wstęp wolny.  
DJ El Mathias, a tak naprawdę Maciej. Mło-
dy zwariowany chłopak otwarty na ludzi i ich 
potrzeby. Kocha muzykę od najmłodszych lat. 
Zagrał z takimi Dj’ami jak: Dj Miqro, Kalwi 
& Remi, Toxic Noise, Sasha Dubrovsky... Grał 
między innymi w Club Elit, Baila Szczecin. Mu-
zykę jaką można usłyszeć w jego setach to: Ho-
use R&B i Funk lecz zawsze szuka nowych tren-
dów i nie boi się wyzwań.  

Śledźcie terminarze na naszym Facebookowym 
fanpagu`u - fb.com/klubokawiarniakulturalna.

Wszystkich serdecznie zapraszamy !!!
Klubokawiarnia Kulturalna
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Morfeusz - 91 577 66 85

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych    - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól
ul. Zielona 2  - 666 135 133

KUPIę 
GOSPODARSTWO 
lub GRUNT ROLNY 
TEL. 664 944 635

DLA PAŃ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ 

z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia 7 

września 2013 r. organizuje wyjazd na badania mammograficz-
ne do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publicz-

ny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godz. 8.30-14.30 tel. 91 
3921356 wew. 122, oraz u Lidii Bogus tel. 505393636

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam prezes Fundacji Lidia Bogus

OFERTA 
STAL

ZBROJENIOWA
 Ø6 - 2,35 + VAT

 Ø10-20 - 2,15 + VAT
ul. B. W-wy 71 • Nowogard

91 39 22 915

w Sklepie             
ul. Boh. Warszawy 2

(przy torach)

Zapraszamy
W każdy poniedziałek nowy towar

Duży wybór odzieży 
dziecięcej i jesiennej

kurtki, bluzy itp.

KUPON RABATOWY
10%

na odzież używaną
FIGARO

Szkółka w Karsku
poleca: 

TUJE SZMARAGD 
od 0,5 do 4 m wysokości

P R O M O C J A
JAŁOWIEC SKYROKET

(na żywopłot)
1,5 m wysokości - 9 zł szt.

RÓŻE PIENNE
w promocji 20 zł szt. 

BRZOSKWINIE z owocami

tel. 606 106 142
i inne drzewka owocowe

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165 •  TEL. 91 577 20 07

Spartakiada w Wojcieszynie

Mają nowe boisko
W niedzielę (25 sierpnia) w Wojcieszynie odbyła się spartakiada organizowana 
przez LZS. Zawody sportowe były świetną okazję na „przetestowanie” nowo po-
wstałego boiska w tej miejscowości. 

Teren sportowo-rekre-
acyjny w Wojcieszynie obej-
muje boiska do: piłki noż-
nej, piłki siatkowej oraz 
badmintona. Sportowcy 
którzy tego dnia przyby-
li do Wojcieszyna z Ostrzy-
cy, Długołęki, Szczytnik, 
Kulic oraz Ostrzycy, wraz z 
gospodarzami rywalizowali 

w turnieju piłkarskim oraz 
siatkarskim. 

W rozgrywce siatkarskiej 
zwyciężyli gospodarze, dru-
gie miejsce przypadło siat-
karzom reprezentującym 
Szczytniki, na najniższym 
stopniu podium stanę-
ła Ostrzyca. Ta klasyfikacja 
odwróciła się w turnieju pił-

ki nożnej. Najlepszymi pił-
karzami podczas spartakia-
dy w Wojcieszynie okaza-
li się zawodnicy z Ostrzycy. 
Drugie miejsce przypadło 
zespołowi Długołęki, nato-
miast 3 pozycję wywalczyli 
gospodarze. 

K0R
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OGŁO SZE NIA DROB NE
NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. 
Piłsudskiego 2a. 602 350 301

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 3. 
604 284 597

• Kupię mieszkanie bezczynszo-
we/niskoczynszowe, min 3poko-
jowe, 60-80m 791443026

• Do wynajęcia lokal handlowy – 
660143840 

• Sprzedam mieszkanie w Nowo-
gardzie i Dobrej, tel. 91-3910010, 
607607814

• KUPIĘ ZA GOTÓWKĘ OBCIĄŻO-
NE NIERUCHOMOŚCI tel. 508 
312 261

• DOMY NA WSI – GRUNTY, GO-
SPODARSTWA

• SPRZEDAJEMY, KUPUJEMY. 
TEL. 660 206 833

• Sprzedam nowy sklep na ulicy 
Racibora. tel. 913925552, 695 
264 594

• Sprzedam nowe, własnościo-
we, 2 pokojowe mieszkanie, 
58 m kw. na os. Gryfitów tel. 
913925552, 695 264 594.

• SPRZEDAM - bardzo tanio dział-
ki pod budowę ul: Asnyka. Tel: 
513045188. 

• Wynajmę mieszkanie 2 poko-
jowe  w Nowogardzie na ulicy 
Racibora I 4. tel. 91 39 25 552, 
kom. 783 570 060

• BUDYNEK - gospodarczy 400 
m2 sprzedam lub wydzierżawię, 
Strzelewo. Tel. 502853573

• Sprzedam lub zamienię dom 
nad morzem na mieszkanie II 
p z dopłatą w Nowogardzie. 
515 167 978

• Sprzedam mieszkanie 85 
m2 z dużym ogrodem. 91 39 
21 868 785 921 868 

• KUPIĘ - Grunty rolne, okoli-
ce N-du minimum 10 h. Tel. 
661915420.

• GARAŻ – ul. 700 - Lecia. SPRZE-
DAM. 18 tys. zł. /do negocjacji/. 
Tel. 514620330.

• DZIAŁKĘ - SIEDLISKOWĄ wraz z 
budynkiem gospodarczym oko-
lice Nowogardu. SPRZEDAM. Tel. 
48606276773. 

• Sprzedam mieszkanie w Nowo-
gardzie - 67 m2. Dobra cena. 
730 585 928

• Wynajmę magazyn z biurem. 
607 289 286

• Domek jednorodzinny do wyna-
jęcia. 607 289 286

• WYNAJMĘ – pomieszczenie biu-
rowe ul. Boh. Warszawy. Tanio. 
Tel. 601500090.

• SPRZEDAM - mieszkanie 2 poko-
je, centrum. Tel. 504118857.

• Sprzedam kawalerkę o pow. 25 
m2. Tel. 781 886 884

• SPRZEDAM – mieszkanie 2 po-
koje lub zamienię na kawalerkę z 
dopłatą. Tel. 724696051.

• Sprzedam działkę budowlaną 
1500 m2 z warunkami zabudo-
wy i pozwoleniami, ok. Olcho-
wo-Kościuszki. Tel. 790 300 727 

• Do wynajęcia lokal 20 m2 w Cen-
trum na działalność usługową. 
508 105 332

• Sprzedam ziemię 0,50 i 0,47 ar w 
Nowogardzie. 603 383 004

• SPRZEDAM   - Bar  „HAGA" . Tel. 
510243843.

• SPRZEDAM  -  działkę  Redosto-
wo. Tel .725176063.

• SPRZEDAM - Gospodarstwo  
15,60 h. z  budynkami   lub  
bez. Okolice  Nowogardu. Tel. 
722011142.

• DO  WYNAJĘCIA  -  kawalerka  
centrum  miasta.Tel.793371984.

• SPRZEDAM  - TANIO  dział-
ki  budowlane  koło  szko-
ły 3. Tel. 0033787818189, 
0033683831869.

• SPRZEDAM  -  działki  budowla-
ne. Kars.Tel.510766180.

• SPRZEDAM  - działkę  43  ar. wraz  
z  budynkami . Działka budowla-
na.Karsk.Tel.605930246.

• WYNAJMĘ  -  GARAŻ. Tel. 
782549811.

• STOLARNIA  -   do   wynajęcia 
.Tel.605336228.

• Wynajmę lokal biurowy 700 le-
cia 17b Ip. Parking, 28 m2 tel. 
501 549 818 

• Wynajmę   lokal  na  działalność 
gospodarczą.  visa&vis  szpitala . 
Tel:887 467 309.

• DO  -  wynajęcia  mieszkanie  3  
pokojowe, umeblowane. Tel. 
607420272.

• DO  -  wynajęcia  mieszkanie  
dwupokojowe. Tel. 695264677.

• SPRZEDAM – mieszkanie  2  
pokoje  45  m 2 , Nowogard. 
Tel.601871779.

• DO  - wynajęcia  mieszkanie   2  
pokojowe. Tel. 606703451.

 MOTORYZACJA

• Kupię: Stare motory, motoro-
wery, samochody. Tel. 501 126 
109

• Sprzedam skrzynię biegów do 
Audi 80. Tel. 781785751.

• Sprzedam GOLF II, poj. 1,3 rok rej. 
1993, benzyna 5 drzwiowy, prze-
gląd i OC ważne, szyberdach, 
hak, czerwony. Tel. 512633610.

• Sprzedam 2 opony letnie 185 65 
R15, continental conti 3, cena za 
2 szt. 80 zł, tel. 605 522 340

• SPRZEDAM - szyba przednia 
HONDA CIVIC / ŻABKA/ - 240zł 
nowa. Amortyzatory : przed-
nie Astra 1 nowe 35 zł/szt., 
fiat Uno 98 r. nowe 40 zł / szt. 
Tel.785042805.

• SPRZEDAM - Daewoo – TICO 
1999 r. Tel. 726252946.

• Sprzedam VW Passat combi rok 
prod. 1995; poj. 1.8 cena 2300 
tel. 723 843 415

ROLNICTWO

• Sprzedam zboże i słomę. 502 853 
573

• Sprzedam słomę w snop-
kach cena 2, 20 zł/ snopek. Tel. 
782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL. 783 678 070

• KOSZENIE MULCZOWANIE ŁĄK, 
BELOWANIE SŁOMY, SIANA, 
ORKA, TALERZOWANIE, SIEW.
TEL. 608013995.

• Maliny – sprzedaż, własny zbiór. 
502 853 573

• Sprzedam lub zamienię na 
zboże mały ciągnik C-28. Tel. 
696 807 922

• SPRZEDAM - obornik . Tel. 
607739866.

• SPRZEDAM - około 40 kg. gryki 
60 zł/1 kwintal. Tel.600653124. 
Korneluk - Glicko.

• SPRZEDAM  -  prosiaki . 
Tel.692222840.

• SPRZEDAM  - gorczycę.
Tel.695652737.

• SPRZEDAM    -   prosięta  . 
Tel.663573407.

USŁUGI

• Firma Usługowa „Zielona”. Wyna-
jem sal na: konferencje, zebrania, 
szkolenia. Tel. 91 39 26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROB-
NE NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA 
RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 
22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. Zie-
lona 3. 91 39 20 714

• Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695  085 

470; 91 39 72 575

• AGENCJA REKLAMWA VIZART 
- oprawianie prac - w 2 minu-
ty, bindowanie, wydruki A3-A4 
kolor, ksero A3-A4 - kolor, la-
minowanie A3-A4. Tylko u nas 
największy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. in-
nych. Wydruki, Ksero, także ko-
lor. Szybko i Solidnie. Studio Re-
klamy Vizart. Nowogard, ul. 700 
Lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). Tel 605 522 340. 

• Usługi koparko- ładowarką 
Nowogard. 514172446 

• Fast – Driver, tanie usługi 
transportowe tel. 721 230 990

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sawic-
ki, ul. Kazimierza Wielkiego 7, 
tel.913920737 

• Remonty mieszkań, szpachlowa-
nie, malowanie. 880 690 659

• Regulacja i naprawa okien i 
drzwi, tel. 695 181 070

• J. niemiecki i angielski w Szko-
le Języków Obcych „Concept” 
(dawniej „Germanic”), Nowo-
gard ul. Woj. Polskiego 3 tel. 
607  545  991; www.concept.
edu.pl 

• Dachy, docieplenia, stropo-
docieplenia, obróbki blachar-
skie, podbitki. 609 752 854

• PRANIE - DYWANóW, WYKŁA-
DZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ, 
SAMOCHODOWEJ, /SKó-
RZANEJ, MATERIAŁOWEJ/. 
PRANIE POŚCIELI WEŁNIA-
NEJ /LANOLINą/. SPRZąTA-
NIE BIUR, MIESZKAŃ, CZYSZ-
CZENIE FUG. TEL. 604373143, 
794229083.

• REMONT na każdą kieszeń Tel. 
609 715 839 

• Ubezpieczenia Allianz. 607  083 
776 

• Glazura, terakota. Fachowo i so-
lidnie. Wykończenia wnętrz pod 
klucz. Tel.607647515.

• Usługi remontowe 601 567 369

• REMONTY  -  MIESZKAŃ  
.Tel.789146025.

• US ŁUGI  REMONTOWO – BU-
DOWLANE   udzielam   gwaran-
cji. Tel. 608364330.

• KOREPETYCJE  - z  matematyki  : 
SP , Gimnazjum. Tel. 532557381.

• KOREPETYCJE – MATEMATYKA.
Tel. 668171212.

• DOWÓZ  -  piasku  ,  żwiru ,  wy-
wrotka  2,5 t. Tel. 514740538.

• KOREPETYCJE  -  z  matema-
tyki: S.P. L.O. Gimnazjum.Tel. 
608158430..

• BUD NAAR dachy remonty da-
chów ocieplenia budynków. 
726 169 098

PRACA

• Przyjmę samodzielnego pracow-
nika do prac wykończeniowych. 
Tel. 888 603 612

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe, emerytalne – Niemcy, Ho-
landia, Anglia, Irlandia, Dania, Belgia, 
Austria, Włochy, Norwegia, USA. Tel. 
71 385 20 18 lub 601 759 797

• Młoda mama zaopiekuje się 
Twoim dzieckiem. 661 196 022

• DOŚWIADCZONA - Niania za-
opiekuje się dzieckiem. Duża 
dyspozycyjność czasowa Tel. 
602690897.

• PRZYJMę – do pracy zdecy-
dowanego z doświadczeniem 
kierowcę C+E trasy: Szwecja-
-Polska. Tel. 660 491 900

• FIRMA – zatrudni pracownika do 
działu księgowość – kadry. Wy-
magania: doświadczenie na po-
dobnym stanowisku, wykształ-
cenie minimum średnie , umie-
jętność pracy w zespole. Kontakt 
pod nr Tel. 667800245.

• Praca w Niemczech - Opie-
kunki Osób Starszych, wyjaz-
dy od zaraz, pełna organiza-
cja wyjazdu, atrakcyjne zarobki 
Tel:666096761, 666096774

• ZLECĘ  -  pracę   z   wykona-
niem   ocieplenia  budynku  o  po-
wierzchni  150 m 2. Oferty  kie-
rować Do   piekarnia   Karsk. Tel. 
601434305.

• ZATRUDNIę   -  Praca  w  Hur-
towni   Drobiu,  1 / 2  etatu , 
prawo jazdy  kategoria  B, wiek   
do  45  lat.Tel.913922144.  Do  
11 ,30 godz.

• SJO „Concept” zatrudni lekto-
rów j. obcych w Nowogardzie, 
CV e-mail: biuro@concept.
edu.pl. Tel. 607 545 991

• Zatrudnię pracowników bu-
dowlanych, do remontów i wy-
kończeń mieszkań. 694  241 
510
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Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

Poszukujemy  
pracowników 

do pracy na plantacji wierzby 
w Węgorzycach/k.Osiny

 Tel: 601 99 40 30

Informacja PKS    91 392 18 87   lub   91 469 83 15

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski - redaktor prowadzący

Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport,  Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny   
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65, tel./fax 91 392 50 87;  

e-mail: dziennik@domjudy.pl.  Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej.  
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZKŁAD JAZDY BU SóW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E;  14:00E;  
15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWóZ OSóB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL.   607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIąTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIóW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD
Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku 
oprócz świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 
1, 3, 5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwart-
ki, soboty oprócz świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; 
R – kurs do Reska

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

OGŁO SZE NIA DROB NE

Sprzedam BMW 318, 
automat, 1993 r., 

aktualny przegląd 
i ubezpieczenie, cena 

2300 zł. 
Tel. 602 772 596.

INNE

• Kupię: Antyki, różne starocie. 
Tel. 501-126-109

• Sprzedam drewno bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane - 
603 353 789

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, 
srebrna, 4 elementy: wzmac-
niacz, tuner przestrojony, ko-
rektor, deck szuflada, stan ideal-
ny, używana sporadycznie, cena 
780 zł do uzgodnienia. tel. 605 
522 340.

• PIECE GAZOWE c.o. wiszące z Nie-
miec firmy Vaillant wysoka ja-
kość do mieszkania, domu, skle-
pu, restauracji, zakładu fryzj. tylko 
ogrzewanie różne powierzchnie 
cena od 800zł montaż 300zł pie-
ce dwufunkcyjne cena od 1.000zł 
montaż 400zł gwarancja serwi-
sowa + roczne przeglądy kon-
trolne, naprawy oraz elektryczne 
przepływowe podgrzewacz wody 
użytkowej 18-21kw na prąd 380V 
cena od 200zł tel. 691 686 772

• SPRZEDAŻ - podbitki drewnia-
nej. TANIO. Tel: 726169098.

• SPRZEDAM DREWNO OPAŁOWE I 
KOMINKOWE. Tel;667788820.

• Sprzedam CB radio Harry III z an-
teną, na gwarancji, cena 650 zł, 
tel. 605 522 340

• Sprzedam wózek spacerowy 
– parasolka (Chico CT04): stan 
bdb, duże koła, lekki, oryginalny 
śpiworek + folia, kolor czerwo-
no-beżowy, tanio. 600 897 758

• Sprzedam lodówko - zamrażarkę 
Indesit srebrną, cena 750 zł, tel. 
605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpie-
czeniowe na życie SKANDIA, tel. 
605 522 340

• SPRZEDAM – ROWER TRZYKOŁO-
WY.TEL.781292715.

• SPRZEDAM - czarną kurt-
kę skurzaną i kask na motor.
Tel.607793764

• SPRZEDAM – 10 – tygodniowe-
go pieska rasy York zaszczepio-
ny i odrobaczony.Tel.783622496.

• Przyjmę ziemię i drobny gruz. 
660 010 540

• SPRZEDAM  - pustak  „ Porotherm   
25  „ w  ilości  1300 szt. Za  4000 zł. 
Glicko.Tel.662608832.

• TANIO  SPRZEDAM  -  nową  da-
chówkę  rzymską  podwójną  
czerwoną. Tel.603895622.

• TANIO  -  sprzedam  2  fotele.
Tel.695480058.

• SPRZEDAM  -  piłę   Stichl  0, 17  . 
Cena 550 zł.Tel.789146025.

• SPRZEDAM  - gołębie  krótkie  
ozdobne.Tel.913920186.
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Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca

TYGRYSEK

BAWIALNIA
dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

Sprzedam nowe, własnościowe,  
2 pokojowe mieszkanie o pow. 58 m2 
w Nowogardzie na ulicy Racibora I 4

KONTAKT:                PIB „PRO-BUD s.c.
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14
tel.: 91 39 25552; 783 570 056    www: probud-nowogard.pl

POŻYCZKA CYWILNOPRAWNA
DLA CIEBIE LUB TWOJEJ FIRMY
– na spłatę uciążliwych długów
– na spłatę komornika
– na inwestycję
– na oświadczenie o dochodach
– od 10.000 PLN
– max. okres spłaty 240 m-cy

Tel. 91 818-25-36 • 790 402 010

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECIĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

Kancelaria  
PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPóŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁęKA
tel. 504 265 607 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

Placówka Banku Zachodniego WBK w Nowogardzie

Poszukuje pracownika 
na stanowisko

Doradca Klienta
Mile widziane doświadczenie w obszarze bankowości

CV wraz ze zdjęciem prosimy przesyłać na adres  
agnieszka.luty@bzwbk.pl lub składać bezpośrednio  

w Placówce przy ul. Warszawskiej 14.
tel. 91 391 03 78

Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie
ul. Warszawska 14, tel. 91 391 03 78, pn.-pt. 9:00-17:30, sob. 10.00-13.00

Bank Spółdzielczy w Goleniowie 

sprzeda 
okna demontowane 

z remontowanego budynku
przy ul. Konstytucji 3 Maja 56 

w Goleniowie. 
Okna PCV z szybą jednokomorową. 

Wymiary w większości 130X180  - do obejrzenia 
w obiekcie. Stan okien - bardzo dobry; 

data montażu w obiekcie - IV kwartał 2012 r. 
Osoby zainteresowane zakupem 

prosimy o składanie propozycji ofert 
w sekretariacie Banku lub 

e-mailem: 
sekretariat@bsgoleniow.pl

Telefon do kontaktu: 
91 464 77 91

ZATRUDNI 
SAMODZIELNĄ KSIĘGOWĄ

osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy 
o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres

piekarnia-zelek21@wp.pl

Firma Cukierniczo-Piekarnicza w Kamieniu Pomorskim

HURTPOL Sp. z o.o. 
Spółka Komandytowa

Przyjmie ucznia 
na praktyczną naukę 

zawodu – sprzedawca
Osoby zainteresowane 

prosimy o kontakt:
Ul. Młynarska 1a; Nowogard

kadry@hurtpol.pl lub 
tel. 91 579-29-18

Turniej „ulicznej koszykówki” rozstrzygnięty

„Bracia Rysia”  
wygrali na „dolnym”
W sobotę (24 sierpnia) odbył się długo wyczekiwany przez miłośników basketu 
w naszym mieście turniej streetballa, który odbył się na boisku przy placu Sza-
rych Szeregów. Trybuny zgromadziły liczną grupę kibiców. 

Oprócz punktu dnia czyli 
meczów trzyosobowych dru-
żyn, odbył się również konkurs 
rzutów za trzy punkty. Obec-
nym na boisku tego dnia, w 
przerwach pomiędzy mecza-
mi, wypełniały występy pod-
ziemnych artystów. Przez cały 
czas trwania turnieju, z gramo-
fonów leciały popularne utwo-
ry hiphopowe. Do rywalizacji 
przystąpiło 15 drużyn, które 
w sumie rozegrały aż 50 gier. 
O wysoki poziom sędziowa-
nia zadbali: Rafał Rożek i Bog-
dan Wawryczuk. Po zaciętej 
walce wyłonione zostały 4 naj-
lepsze trzyosobowe ekipy, któ-
re walczyły o najwyższe miej-
sca. Ostatecznie zwyciężyli ko-
szykarze drużyny „Bracia Ry-
sia”, którzy na podium wyprze-
dzili zespoły „Who’s Daddy” 
oraz „Sixteen”. Organizatorzy 

rozstrzygnęli również otwar-
ty konkurs rzutów za 3 punk-
ty. Najcelniej rzucał Maciej 
Adamkiewicz. Turniej tylko 
potwierdził, że w Nowogardzie 
jest mnóstwo osób spragnio-

nych rywalizacji na koszykar-
skich boiskach. Pozostaje wie-
rzyć, że ponownie streetballo-
we turnieje na dobre zagoszczą 
w naszym mieście.

KR 
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 Cena 1, 90 zł Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt samochodowy
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Finanse - 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Zawiadamiamy, 
że w Nowogardzie 

rozpoczęła działalność 

Kancelaria 
Radców 

Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca 
Prawny Radosław Górski oraz Radca  
Prawny Paweł Iwan. Kancelaria mieści 
się przy 
Pl. Wolności 9, budynek dawnego 
hotelu „Cisy”, pokój nr 8 (parter). 

Telefony do Kancelarii: 
788-802-101, 694-403-733

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

ZAPRASZAMY
na

specjalistyczne 
badanie wzroku

środy i piątki 

Specjalny plan lekcji 
od DN dla naszych 

młodych czytelników

s. 4 s. 10, 11

ul. Boh. Warszawy 4b
Nowogard

tel. 532 512 703 

Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe 
leczenie stomatologiczne

Lekarz dentysta

Ewa Rosa

godz. przyjęć 
pn.-pt. 10.00 - 18.00

13

Przesunięto 
milion złotych

Halina Galus • Elżbieta i Helena Wnuk

USŁUGI KSIĘGOWO-PODATKOWE

ul. 3 Maja 14 (budynek Banku Spółdzielczego) tel. 91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

Chcesz odzyskać VAT? Przyjdź!

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Nasi przedsiębiorcy: 

Studio 
tańca 

- Ewa Paś

Kanon lektur 
w rozsypce

s. 9

Nowogard,  
ul. Wojska Polskiego 3
SJO Krystyna Dwornik 

„CONCEPT”
(wcześniej „GERMANIC”)

zaprasza na nowe kursy języka
niemieckiego i angielskiego

www.concept.edu.pl
Zapisy i informacje:

tel. 607 545 991

ELDAS

W atrakcyjnych 
cenach

ELDAS s.j.
POLECA:
- parniki węglowe
- kotły CO węglowe
- siatki ogrodzeniowe
W atrakcyjnych 

cenach
Nowogard 

ul. Nadtorowa 12
tel. 91 392 16 79, 

91 579 00 29, 91 579 00 28

Poldanor – będzie biogazownia?

Jak na razie śmierdzi 
nadal
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W obiektywie DN

Wypadek w okolicach Sąpolnicy

Znowu brawura
Do niecodziennego zdarzenie doszło na drodze z Nowo-
gardu do Stargardu, przy miejscowości Sąpolnica, w ponie-
działek (2 września) około godziny 16:00. Ruch był wstrzy-
many na kilkadziesiąt minut z powodu busa dostawczego, 
który z poważnymi uszkodzeniami stanął w poprzek jezdni.

Jak w większości tego typu 
incydentów na drodze, o wy-
padku zadecydowała bra-
wura. Do tego, w poniedzia-
łek (2 września) padał rzęsi-
sty deszcz, który na pewno 
nie ułatwiał kierującym jaz-
dy. Z informacji, które uzy-
skaliśmy, kierowca busa nie 
dostosował prędkości do pa-
nujących warunków atmosfe-
rycznych. Wskutek nadmier-
nej prędkości, busa „wyrzuci-
ło” na łuku, przez co wpadł do 
rowu, uszkadzając tył pojazdu. 
Co ciekawe, siła zderzenia w 

niecodzienny sposób „wybiła” 
auto z powrotem na jezdnie, 
gdzie bus skutecznie zabloko-
wał ruch. Kierującemu pojaz-
dem nic się nie stało. Ruch na 
drodze jednak został wstrzy-
many. Na miejscu zjawiła się 
straż pożarna. Strażacy zabez-
pieczyli zarówno miejsce zda-
rzenia, jak i pojazd, w obawie 
zapalenia się wyciekających 
płynów. Po kilkudziesięciu mi-
nutach samochód został usu-
nięty, dzięki czemu przywró-
cono ruch na drodze. 

KR

Sezon na grzybobranie można 
uznać za rozpoczęty. To też wielu 
mieszkańców miasta, wybiera się na 
spacery do lasu, by połączyć przyjem-
ne z pożytecznym. Grzyby chętnie 
zbierają też dzieci. Na zdjęciu 8-letnia 
Wiktoria, która wspólnie z rodzicami 
uzbierała całe wiaderko dorodnych 
podgrzybków i prawdziwków, w oko-
licach Truskolasu. 

Informacja
  „Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Środowiska” w Goleniowie 
- Koło w Nowogardzie informuje, że na terenie gminy Nowogard w 
miejscach publicznych są wyłożone listy przeciw budowie ferm norek na 
terenie całej gm. Nowogard. Na tej liście jest też projekt takiej uchwały 
oraz o stworzenie 6 km. strefy ochronnej wokół jeziora Orzechowskiego, 
na której nie wolno lokować żadnego przemysłu uciążliwego środowisku. 
Jezioro Orzechowskie jest chronionym Rezerwatem Przyrody w którym 
żyje elisma wodna - zapisana w czerwonej księdze ginących gatunków. 
Uprzejmie prosimy mieszkańców gminy o liczne wpisy. Lista taka 
wyłożona też będzie w sekretariacie Dziennika Nowogardzkiego.

Przedstawiciel Nowogardzkiego Koła „Stowarzyszenie 
na Rzecz Ochrony Środowiska”  -  Eugeniusz Korneluk

Kolejna niezrozumiała inwestycja

Co robią przy murach?
W piątek (23 sierpnia) jeden z naszych czytelników poinformował, że przy murach (naprzeciw 
biblioteki miejskiej) pas zieleni został ponownie zalany wodą. Najbardziej zdumiewająca była 
sytuacja, w której pracująca tam koparka, jak się okazało, nie usuwała nanosin po deszczu  ale 
poważnie rozkopywała teren. Od tamtej pory, mimo licznych prób uzyskania odpowiedzi na 
pytanie, co tam się robi, nie udało się nam otrzymać stanowiska UM w Nowogardzie. 

Komentarz naszego czytelnika 
mówił wszystko, koparka przeko-
puje teren, który został zalany po 
kolejnej ulewie, które w tamtym 
czasie nawiedzały nasze miasto. Co 
ciekawe, nastąpiło to dzień po pu-
blikacji na stronie UM tekstu „baj-
kopisarza”, o tym, że to już było i 
nie wróci więcej... (zalewanie, po-
deszczowe wraz z nieczystościa-
mi). Wróciło, i to następnego dnia. 
Teren widoczny na zdjęciu z 23 
sierpnia został przekopany przez 
koparkę jednej z nowogardzkich 
firm. W związku z tym, prosiliśmy 
o komentarz Kierownika Wydzia-
łu GKMiOŚ, Tadeusza Fiejdasza, 
który najwyraźniej nie miał ochoty 
zabierać głosu w tej sprawie. Udało 
nam się ustalić, jaka firma zajmo-
wała się „rozkopywaniem” terenu, 
jest nią Domel z Nowogardu. Nie-
stety, przedstawiciel tejże firmy nie 
udzielił komentarza, odsyłając nas 
do Kierownika Fiejdasza. Koło się 
zamyka, jak to mówią. W końcu 
udało nam się uzyskać wyjaśnie-
nie dotyczące prowadzonych nad 
jeziorem prac. Opisano to w spra-
wozdaniu burmistrza Nowogardu 
z działalności pomiędzy sesjami, 
przygotowanym na środową sesję 
Rady Miejskiej - oto fragment pi-
sma: W postępowaniu dotyczącym 
wykonania rozbiórki nawierzchni 
bitumicznej oraz sceny betonowo-
-ceglanej na terenie zielonym przy 
Placu Szarych Szeregów w Nowo-
gardzie wpłynęły 4 oferty. Najko-
rzystniejszą złożył Zakład Ogólno-
budowlany z ND za cenę 9 tys. 840 
zł. Zadanie ma na celu poprawę es-
tetyki tego terenu, likwidację za-
stoisk wody oraz nierówności tere-
nu. Umowę podpisano 23 sierpnia 
a termin wykonania prac upływa 6 
września. No właśnie, 6 września 
– przez ten czas, poza rozkopa-
niem terenu, nic „poważniejszego” 
się tam nie działo. W takim razie, 
skąd suma prawie 10 tys. zł? Bur-
mistrz lepiej by zrobił wykorzystu-

jąc swoją „ulubioną siłę roboczą”, 
czyli więźniów z nowogardzkiego 
Zakładu Karnego. Każdy dostał-
by łopatę i teren równie skutecz-
nie zostałby przekopany. Tak spra-
wę komentuje Robert Czapla: Pod-
pisałem umowę na wykonanie od-
wodnienia terenu zielonego nad 
jeziorem polegającego na niwela-
cji terenu, a konkretnie na podwyż-
szeniu jego poziomu z firmą Domel 
z Nowogardu na kwotę 41 tys. zł. 
Prace polegają na nawiezieniu zie-
mi, rozplantowaniu i urządzeniu 
nowego trawnika. Wykonanie po-
wyższych prac spowoduje likwida-
cję zastoisk wody, która negatyw-
nie wpływa na istniejącą zieleń. 
termin realizacji zadania to poło-
wa września. Te punkty to odpo-
wiedzi na zapytanie radnego, Mar-
cina Nieradki, w sprawie tego, co 
się dzieje nad jeziorem. Szkoda, że 

urzędnicy kazali nam czekać 2 ty-
godnie na uzasadnienie tych dzia-
łań. To jednak nie pierwszy przy-
padek, w którym miejskim urzęd-
nikom ciężko jest (mimo swojego 
obowiązku o udostępnieniu infor-
macji do wiadomości publicznej) 
odpowiedzieć na trudne pytania. 
Kiedy to się zmieni? Z pewnością 
nie prędko. Inna sprawa, pozostaje 
zastosowana metoda „ podwyższe-
nia terenu” dla skuteczności czę-
ściowego odwodnienia terenu... 
ale to temat na osobny tekst.

KR 
Zdjęcie zostało wykonane 5 września a 
tu ciągle mokro... mimo ładnej pogody

Prace koparki w porannych godzinach 
z 23 sierpnia 2013 roku
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntEr 
laptop

 serwis - komis

naprawiamy, 
sprzedajemy, 

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748 PROMOCJA  LETNIA

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel./fax 91 39 22 329

Kom. 601 150 620

Ogrodzenia,
brukarstwo, 

ogrody, trawniki
www.trawnikizrolki.com.pl

tel. 669 342 893

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Zakład Stolarski
„Kornik”

Nowogard, ul. Górna 4

przyjmie 
uczniów

na praktyczną
naukę zawodu

tel. 606 830 893

Poldanor – będzie biogazownia?

Jak na razie śmierdzi nadal
Przedsiębiorstwo „Poldanor”, znane jest nie tylko jako właściciel ferm trzody, w tym tej w Miętnie, ale także ze świadczenia usług o cha-
rakterze agrarnym, znowu daje się we znaki mieszkańcom podnowogardzkich  miejscowości. Problem znany jest nie od dziś. Odraża-
jący fetor wylewanej na pola gnojowicy staje się coraz bardziej uciążliwy, wręcz nie do zniesienia.

Gnojowica wywożona jest na 
pola raz lub dwa razy w ciągu 
roku (wiosna, jesień).  

Na oficjalnej stronie interne-
towej „Poldanoru” czytamy, że 
zakład stale inwestuje w nowe 
technologie. Niestety, fakty temu 
przeczą. Nieznośny zapach, jaki 
towarzyszy nawożeniu pól, wy-
raźnie sugeruje, że firma prawdo-
podobnie korzysta z technologii i 
maszyn, które nawet w najmniej-
szym stopniu nie redukują nie-
przyjemnego odoru wylewanej 
gnojowicy. Co więc rozumie się 
poprzez termin „nowe techno-
logie”? Możliwość użytkowania 
nowoczesnego sprzętu, pozwala-
jącego na aplikowanie gnojowi-
cy doglebowo, dla tak renomo-
wanej firmy, jaką jest „Poldanor”, 
nie powinna być żadną tajemni-
cą. Żyjemy w XXI wieku – epoce, 
której przyświeca troska o zapew-
nienie godnych warunków ży-
cia każdemu człowiekowi.   Tym-
czasem zakład woli pójść po linii 
najmniejszego oporu i rozlewać 
obornik po powierzchni terenów 
rolnych, gwarantując tym samym 
„wspaniałe” doznania węchowe 
miejscowym. Niewątpliwie, jak 
na duże i uznane przedsiębior-
stwo przystało, „Poldanor” do-
kłada wszelkich starań, by prawi-
dłowo się rozwijać i sprostać wy-
maganiom swoich klientów, czyli 
odbiorców wieprzowiny. Pytanie 
brzmi – gdzie w tym wszystkim 
jest miejsce na dbałość o nosy 
mieszkańców pobliskich miejsco-
wości? Problem związany z do-
kuczliwym fetorem dotyczy nie 
tylko wsi, ale także samego Nowo-

gardu. Pan Jan, jeden z mieszkań-
ców osiedla przy ul. gen. Józefa 
Bema, mówi: Potwierdzam, że od 
kilku tygodni zwyczajnie śmierdzi. 
Powodem tego jest najprawdopo-
dobniej wylewana na pola gnojo-
wica. Źródłem tego odoru jest fer-
ma świń z Poldanoru. Smród jest 
okropny. Zamiast wietrzyć miesz-
kanie, robię wszystko, by wszyst-
kie okna były szczelnie zamknięte. 
Niestety, sprawa dla nas, mieszań-
ców, jest dość  trudna, bo nic tak 
naprawdę nie możemy zrobić. Na 
teren fermy „zwykły” człowiek nie 
ma wstępu. Ten smród jest nie do 
wytrzymania. Godziny tej katorgi 
uzależnione są od godzin wylewa-
nia gnojowicy. Najgorsza jest pora 
popołudniowa, nocna oraz wcze-
sny ranek. Dobrze, że Dziennik 
Nowogardzki chce ten śmierdzący 
problem wyjaśnić. Przecież te ście-
ki mogą zatruwać np. wody grun-
towe i naturalneśrodowisko.

Niemniej jednak, faktem jest, że 
najbardziej, bo niemal bez prze-
rwy, swąd gnojowicy czuć w pod-
nowogardzkich wsiach. Skargom 
i lamentom mieszkańców nie ma 
końca. Uciążliwy odór utrudnia 
ludziom zwyczajne funkcjonowa-
nie, a najprostsze codzienne czyn-
ności czyni niemożliwymi do zre-
alizowania. Właściciele okolicz-
nych domostw narzekają m.in. 
na niemożność rozwieszenia na 
zewnątrz świeżo wypranej odzie-
ży czy zjedzenia posiłku w nor-
malnych warunkach, bez odru-
chów wymiotnych. Zarówno nad 
ranem, jak i wieczorem, nie moż-
na wyjść z domu. Wszędobylski 
smród skutecznie zniechęca do wy-

nurzania się na zewnątrz. Wszyst-
kie okna muszą być pozamykane, 
prania wywiesić nie można, bo za-
raz znowu trzeba by było wrzu-
cać do pralki, relaks w ogrodzie  
przy grillu też odpada. Człowieko-
wi nawet jeść się odechciewa. Do 
czego to doszło – żebym we wła-
snym domu nie mógł wypoczywać 
w godnych warunkach! – mówi 
nam zbulwersowany mieszkaniec 
jednej z dotkniętych problemem 
przerażającego odoru wsi. Trud-
no się z tym nie zgodzić. Wiado-
mym jest, że procesowi nawoże-
nia terenów agrarnych siłą rzeczy 
towarzyszy nieprzyjemny zapach. 
Jednakże, jak już zostało wspo-
mniane, w dobie XXI w. zmini-
malizowanie tego typu skutków 
ubocznych nie jest, a przynaj-
mniej nie powinno być, niemoż-
liwe do zrealizowania. Zwłaszcza, 
że nowoczesne technologie wciąż 
wychodzą naprzeciw dbałości o 

komfort człowieka, na który skła-
dają się także wrażenia zmysłowe. 
Obiektywnie rzecz ujmując, firma 
nie zajmuje się niczym, co byłoby 
niezgodne z prawem. W związ-
ku z powyższym, jedyne, co moż-
na w tej sprawie zrobić, to mówić 
o problemie głośno. Liczymy za-
tem na rozsądek oraz wyrozu-
miałość ludzi odpowiedzialnych 
za podejmowanie decyzji doty-
czących metod wylewania gnojo-
wicy na pola. Pozostało mieć na-
dzieję, że odruchy ludzkie nie są 
im obce. Przy okazji poruszenia 
kwestii dokuczliwego fetoru gno-
jowicy, warto przypomnieć, że od 
dawna . prowadzone były rozmo-
wy na temat budowy biogazow-
ni na terenie Miętna. Dzięki niej 
problem z pewnością byłby mniej 
odczuwalny, jeśli nie całkowicie 
zażegnany. Ponad dwa lata temu, 
prezes firmy „Poldanor S.A.”, pan 
Grzegorz Brodziak,  deklarował  
realizacje w/w inwestycji w Mięt-
nie. W celu uzyskania  informacji 
jak temat ewentualnej inwestycji 
wygłąda dzisiaj , postanowiliśmy 
skontaktować się z zakładem „Po-
ldanor”. W odpowiedzi na pyta-
nie dotyczące deklaracji budowy 
biogazowni uzyskaliśmy nastę-
pującą odpowiedź: Spółka Polda-
nor realizując swoją politykę śro-
dowiskową konsekwentnie inwe-
stuje w biogazownie rolnicze, wy-
korzystujące gnojowicę pochodzą-
cą z jej ferm świń. Produkujemy w 
nich „zieloną” energię elektryczną 
i cieplną oraz wysokiej jakości na-
wóz naturalny pozbawiony przy-
krego zapachu. Ich funkcjonowa-
nie jest zatem pod każdym wzglę-

dem przyjazne dla środowiska i 
lokalnej społeczności. Obecnie po-
siadamy już 8 tego typu instala-
cji, stając się tym samym liderem 
w skali całego kraju. Biogazownię 
rolniczą chcemy wybudować także 
przy fermie świń koło Miętna, co 
deklarowaliśmy już w 2011 r. W 
tym celu wykonaliśmy już konkret-
ne kroki, m.in. uzyskaliśmy wa-
runki przyłączenia do sieci - naj-
ważniejszy dokument umożliwia-
jący budowanie instalacji do pro-
dukcji energii. W najbliższym cza-
sie oczekujemy na działania Agen-
cji Nieruchomości Rolnych mają-
ce na celu sfinalizowanie sprzeda-
ży nam nieruchomości w Miętnie, 
które od niej obecnie dzierżawimy. 
Liczymy ponadto, iż wraz z wej-
ściem nowelizacji prawa dotyczą-
cego Odnawialnych Źródeł Ener-
gii, otworzą się nowe możliwości 
uzyskania kredytów na tego typu 
inwestycje. Jeśli wszystkie działa-
nia odbędą się planowo, to budo-
wę biogazowni rolniczej przy Fer-
mie Miętno rozpoczniemy jeszcze 
w 2014 r. i oddamy do użytkowa-
nia w tym samym roku.

Pomijając kwestię „papierkowej 
roboty”, udało się uzyskać jakiś 
konkret – deklarację rozpoczę-
cia budowy biogazowni w przy-
szłym roku. Miejmy nadzieję, że 
obietnicom „Poldanoru” nic nie 
stanie na przeszkodzie. Nie po-
winno, bo, jak wynika z wyżej cy-
towanego stanowiska zakładu, to 
tylko kwestia dopełnienia wszel-
kich formalności. Pożyjemy, zo-
baczymy.

Karolina Klonowska
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Powakacyjna sesja na nami

I Bielida nadal przewodniczącym i wszystko po staremu 
W środę odbyła się pierwsza po wakacjach zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Nowogardzie. Program sesji budził nieco emocji, choćby głosowanie 
wniosku 7-miu radnych nad  odwołaniem A. Bielidy z funkcji przewodniczącego rady, ale racjonalne kalkulacje już nie pozwalały mieć złudzeń... 
i stało się tak jak zwykle. 

PSL mimo wcześniejszych 
deklaracji niektórych radnych 
nie przyłożył ręki i głosu żad-
nego radnego do odwołania 
przewodniczącego A. Bielidy. 
Co prawda w tajnym głosowa-
niu za było 8 radnych (wobec 
12 sprzeciw) czyli o jednego 
więcej jak liczba wnioskodaw-

ców ale z tego co nam wiado-
mo ten jeden  nie był to radny 
PSL. Poza tym również wszyst-
ko inne  było jak w tej kaden-
cji tradycyjnie - uległe zacho-
wanie PSL, aroganckie de-
monstrowaniem władzy przez 
burmistrza,  desperackie pró-
by opozycji przemówienia do 

rozsądku i spowodowania dys-
kusji nad oczywistymi sprawa-
mi itp. itd. Niektóre zagadnie-
nia poruszane na sesji przybli-
żamy dzisiaj  w odrębnym tek-
ście obok, pozostałe (z braku 
miejsca w kolejnych numerach 
DN).

red.

Czy nie czas na zmiany ale nie budżetu a kadrowe...  

Przesunięto milion złotych  !
Pewne zmiany w budżetach przyjmowane w ciągu  roku budżetowego są normalną praktyką funkcjonowania samorządów. Jednak skala tych 
zmian, którą uchwalono na  środowej sesji Rady Miejskiej, zastanawia. Przesunięto  bowiem  razem kilkanaście  pozycji wydatkowych, na ogólną 
kwotę prawie 1 miliona złotych ! Ponadto merytoryczne przygotowanie tych  zmian budzi tak wiele uwag, że pojawia się pytanie czy nie czas na 
zmiany ale nie budżetu a kadrowe...  

Komu zabrano ?
W uzasadnieniu przesunięć  

czytamy, że  zmiany dotyczy-
ły   m.in. „przeniesienia wolnych 
środków w ramach zadań bieżą-
cych oraz rozliczenia zadań inwe-
stycyjnych w ramach wydatków 
majątkowych” W konsekwencji 
oznacza to jednak nie rozdyspo-
nowanie wolnych (znikąd ?) środ-
ków -  jak  wynika z uzasadnienia 
tylko zdjęcie konkretnych pozycji 
-  jak wynika z treści  uchwały. I 
tak zmniejszeniu  o kwotę 934 353 
zł  ulegają następujące pozycje:

a) ochrona  zabytków i  opieka  
nad zabytkami – o  60 000 zł 

b) pozostała  działalność - za-
gospodarowanie terenów gmin-
nych  pod place rekreacyjno- za-
bawowe- o 100 000 zł 

c) drogi  publiczne powiatowe- 
przebudowa chodników w ulicy 
Wojska Polskiego- o 60 000 

d) drogi  publiczne gminne  - 
budowa drogi  Jana  Pawła  II w 
Nowogardzie wraz z kanalizacją 
deszczową- o 210 000 zł 

e) szkoły  podstawowe- budowa  
placu zabaw  przy Szkole  Podsta-
wowej Nr  l w Nowogardzie - Ra-
dosna  Szkoła- o 15 000 t) gospo-
darka ściekowa i  ochrona  wód-  
przebud. kanalizacji deszczowej 
umożliwiającej     rozdział sieci  
ogólnospławnej na sieć  kanaliza-
cji deszczowej i  sanitarnej  - o 60 
000 zł 

g) domy  i ośrodki  kultury,  
świetlice i  kluby- przebudowa 
świetlicy w Orzechowie - o 200 
000 zł 

h) gospodarka ściekowa i 
ochrona wód- zakup  usług po-
zostałych - rekultywacja jeziora  
Nowogardzkiego - o 170 000 zł 

i) gimnazja- wymiana stolarki  
okiennej w ZSO  - o 5150 zł 

j) gimnazja- budowa  bieżni  
lekkoatletycznej wraz ze skocznią 
w ZSO - dokumentacja- o 5370 zł 

k) obiekty  sportowe- budowa  
boiska wielofunkcyjnego na osie-
dlu  Bema – o 10 400 zł 

l) drogi  publiczne gminne- 
budowa  parkingu  przy ulicy 
700-Lecia  oraz ulicy 3 Maja w 
Nowogardzie - o 12 780 zł 

ł) rezerwa celowa - na opraco-
wanie i  aktualizację dokumentów 
strategicznych dla gminy  Nowo-
gard - o 20 000 zł 

m) pozostała działalność- „Z 
bezradności do aktywności”  pro-
jekt realizowany w ramach POKL 
współfinansowany z EFS-  poro-
zumienie z powiatem  Goleniow-
skim – o 4853 zł 

Kto dostanie?
Taką samą kwotę, jak zmniej-

szono , czyli  934 253 zł skierowa-
no  na inne, następujące zadania, 

a) ochrona  zabytków i opieka  
nad zabytkami - dotacja  celowa  
na remont Kościoła  w Sikorkach- 
60 000 zł 

b) drogi  publiczne powiato-
we- budowa  chodników na ulicy 
Wiejskiej w Nowogardzie- 83 200 
zł drogi  publiczne gminne - bu-
dowa przedłużenia łącznika  ulicy 
Dworcowej (od  stacji  PKP do ul. 
700-Lecia) - 195 000 zł 

d) drogi  publiczne gminne- 
budowa  parkingu  przy Szkole 
Podstawowej Nr 2- dokumentacja 
-  15 000 zł 

e) drogi  publiczne gminne- bu-
dowa  parkingu  przy ulicy Kowal-
skiej – dokumentacja - 20 000 zł 

f) drogi  publiczne gminne- 
budowa  parkingu  przy ulicy 5 
Marca – realizacja – 90 000 zł 

g) drogi  publiczne wojewódz-
kie- budowa  chodnika we wsi 
Karsk  -dokumentacja-  2 000 zł 

h) pozostała działalność-  budo-
wa  placu zabaw  w miejscowości 
Słajsino - dokumentacja i wyko-
nanie- 117 000 zł 

i) pozostała działalność- budo-
wa  placu zabaw  w miejscowo-
ści  Karsk – dokumentacja  4750 zł 

j) budowa placu zabaw w miej-
scowości Łęgno – dokumentacja 
– 5400

k) budowa placu zabaw w miej-
scowości Sąpolnica - dokumenta-
cja - 5250 zł rozbudowa oświetle-
nia w Strzelewie – 10 000 zł

ł) budowa boiska sportowego ze 
sztucznej nawierzchni na Stadio-
nie Miejskim – dokumentacja.- 
1800 zł

m) rezerwa celowa – realizacja 
zadań  inwestycyjnych na terenie 
gminy Nowogard-  budowa ulicy 
Ogrodowej- 320 000 zł

n) zasiłki i pomoc w naturze 
oraz składki na ubezpieczenie - 
4853 zł.

Myślenie strategiczne czy tyl-
ko (pod)wyborcze ?

Zmiany w budżecie w takiej 
skali  muszą skłaniać do pytań. Są 
to pytania  dotyczące i  kierunku  
przesunięć  ale także są to pyta-
nia dotyczące trybu przygotowa-
nia zmian. W ustawie o samorzą-
dzie terytorialnym  czytamy bo-
wiem, że do wyłącznych właści-
wości Rady Gminy należy m.in. 
...uchwalanie budżetu gminy, roz-
patrywanie sprawozdania z wyko-
nania budżetu oraz podejmowanie 

uchwały w sprawie udzielenia lub 
nieudzielenia absolutorium z tego 
tytułu....

Pytaliśmy  więc radnych, któ-
rzy  głosowali  w środę  przygoto-
wane przez burmistrza przesunię-
cia, czy konsultowano z nimi kie-
runek tych przesunięć.

Nikt z nami na ten temat nikt 
nie rozmawiał – mówi Tomasz 
Szafran przewodniczący opozy-
cyjnego klubu radnych Wspólne-
go Nowogardu (5 radnych) - to 
jest stała praktyka w tej kadencji, 
burmistrza i koalicji nie obchodzą 
problemy mieszkańców miasta, 
gdyby tak nie było  rozmawiano 
by z nami chociażby po to, aby zo-
rientować się jakie są oczekiwania 
i wspólnie wypracowywać kierunki 
w jakie przesuwa się  środki budże-
towe, w istocie przecież środki po-
datników.  

Nie konsultowano więc z klu-
bem opozycyjnym, tym bardziej 
nikt nie rozmawiał z radnymi nie-
zależnymi M. Nieradką, M. Krzy-
wania czy C.  Marcinkowskim. 

Jedynie klub koalicyjny PSL 
miał według jego przewodniczą-
cego Stanisława Saniuka, swój 
udział w zaistnieniu niektórych 
pozycji, na które skierowano prze-
suwane środki.

Wnioskowaliśmy głównie te 
punkty,  które dotyczą wydatków 
na  place  zabaw na terenie  wiej-
skim - mówi St. Saniuk – w trak-
cie sesji wnieśliśmy  jeszcze  projekt 
uchwały  dotyczący  ulicy Ogrodo-
wej.

Tak więc nowogardzki samo-
rząd z SLD-owskim burmistrzem 
R. Czaplą i Rada pod kierownic-
twem A. Bielidy, ograniczają po-

jęcie  podmiotowości  do radnych 
koalicyjnych. Ale jakie rozeznanie     
istoty  demokracji i zasad  samo-
rządu mogą mieć mentalni i rocz-
nikowi wychowankowie PRL-u? 

Taki właśnie sposób przygo-
towania tak wielu i tak różnych 
zmian w budżecie musiał skut-
kować w wielu fragmentach  nie-
profesjonalnymi założeniami  co 
wzbudziło   kontrowersje w trak-
cie ich dyskutowania na radzie. 
Przygotowana np.  przez radnego 
R Szpilkowskiego ocena dotyczą-
ca projektu  skierowania środków 
na zagospodarowanie tzw łączni-
ka drogowego między dworcem 
PKP  a przejazdem kolejowym 
na 700/lecia okazała się tak da-
lece druzgocąca dla oceny mery-
torycznej  opracowanej     przez 
burmistrza  inwestycji, że nawet 
na  radnych  koalicji zrobiła ona 
wrażenie. Wydaje się że uznali 
oni  przedstawioną  argumenta-
cję radnego opozycji   wniosku-
jąc o   przerwę celem przemyśle-
nie sensu  głosowania   nieprzygo-
towanego projektu. Niestety żad-
ne argumenty nawet oczywiste nie 
robią  wrażenia na burmistrzu R 
Czapli i  przewodniczącym A Bie-
lidzie, który zobligował klub SLD i  
i w konsekwencji konsekwentnie 
wtórującym SLD koalicjantów z 
PSL do głosowania za przeznacza-
niem pieniędzy na  tę    inwestycję 
w takim stanie przygotowania jak 
wyżej.  Bliżej szczegóły i problemy 
związane z ta inwestycja przedsta-
wimy w najbliższych wydaniach  
DN. Pytania wzbudziło  też prze-
znaczenie ponad 300 tys na bu-
dowę ulicy Ogrodowej  ale o tym  
szczegółowo  we wtorek.  

 ms
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Skarga na decyzję burmistrza odrzucona…

Rodzice przegrali z koalicją (SLD-PSL)
Zgodnie z przewidywaniami, skarga na Burmistrza, jaką złożyli rodzice uczniów połączo-
nych klas w Szkole Podstawowej nr 4, została odrzucona głosami radnych koalicji SLD-PSL. 
Opozycja, mimo apeli, nie doczekała się wyjaśnień w tej sprawie ze strony Roberta Czapli. 

Przypomnijmy, że sprawa wy-
szła na jaw w czerwcu, tuż przed 
wakacjami. Wówczas dyrektorzy 
szkół rozpisywali tzw. siatki godzi-
nowe dla nauczycieli, jakie miałby 
obowiązywać od września. Tak też 
było w SP 4. Tyle, że w przypad-
ku tej placówki, burmistrz harmo-
nogram pracy pedagogów prze-
wrócić „do góry nogami”. Tłuma-
cząc to oszczędnościami, postano-
wił, że od nowego roku szkolnego 
dwa, dotychczas kilkunastoosobo-
we oddziały klas 5 a i 5 b, zostaną 
połączone w jeden. Rodzice sprze-
ciwili się tej decyzji i postanowili 
złożyć w Urzędzie Miasta skargę 
na działalność burmistrza. Zarzu-
cili burmistrzowi, że nowopow-
stała klasa będzie zbyt liczna, a 
połączenie grup wpłynie negatyw-
nie na poziom emocjonalny dzie-
ci, a co za tym idzie, proces dydak-
tyczny i wychowawczy. Obawia-
li się tego, gdyż, jak podkreślali, 
spora część dzieci, które mają być 
umieszczone w jednej klasie, jest 
objęta pomocom psychologicz-
ną. Rodzice nie zgodzili się także 
z ekonomicznym uzasadnieniem 
decyzji podjętej przez Roberta 
Czaplę. Ich zdaniem, połączenie 
klas spowoduje tylko iluzoryczne 
oszczędności, a co gorsza, spowo-
duje brak efektów we wdrażanym 
w szkole „programie efektywno-
ści Kształcenia”. SP 4 wypadła bo-
wiem najgorzej w testach, jakie 
uczniowie klas szóstych pisali na 
zakończenie podstawówki, spo-
śród pozostałych szkół w Gminie 
Nowogard.  

Najpierw komisja, a za nią 
cała koalicja 

Najpierw argumenty rodziców 
„pod lupę” wzięła Komisja Rewi-
zyjna, która jest organem upraw-
nionym do rozpatrywania skarg 
na działalność burmistrza. Ta jed-
nak uznała (za wyjątkiem jedyne-
go radnego opozycji w tym gro-
nie tj. Michała Wiatra), że bur-
mistrz prawa nie złamał, bo brak 
jest przepisów określanych liczbę 
uczniów w poszczególnych kla-
sach. 

W środę temat stanął na sesji. 
Radni zwracali się do obecnego 
na sali Burmistrza, by ten wyja-
śnił, dlaczego podjął taką decyzję. 

- Na komisji nie mieliśmy oka-
zji usłyszeć pana stanowiska w tej 
sprawie. Chciałbym teraz usłyszeć 
od pana, dlaczego pan podjął de-
cyzję o połączeniu klas? – pytał M. 
Wiatr. 

Wtórował mu Marek Krzy-
wania. - Skarga spowodowana 
jest rozczarowaniem rodziców 
uczniów, których pańska decyzja 
dotyczy. Zewsząd słyszymy tylko, 
że nie złamał pan prawa. My chce-
my jednak usłyszeć dlaczego pan 
tak postanowił?  

Robert Czapla nie miał jednak 
zamiaru się tłumaczyć. Podszedł 
do sprawy w swoim stylu –  for-
malnie. 

- Rada rozpatruje skargę na 
działalność burmistrza pod wzglę-
dem formalno-prawnym, ocenia-
jąc, czy burmistrz złamał przepi-
sy prawa czy nie. Ja stoję na sta-
nowisku, że nie złamałem przepi-

sów prawa. Nie mnie jednak siebie 
samego osądzać. Proszę więc, aby 
państwo stwierdzili, czy działanie 
to prowadzę zgodnie z przepisami 
prawa, uznając skargę za zasad-
ną bądź też nie – skwitował dość 
chłodno Burmistrz, ani słowem 
nie odnosząc się do obaw i argu-
mentów rodziców, autorów skar-
gi. 

Szybko, szybko…
Po tym oświadczeniu, Prze-

wodniczący RM, Antoni Bieli-
da, pośpiesznie oznajmił, że za-
myka dyskusję w sprawie. Próbo-
wał mu w tym przeszkodzić M. 
Wiatr, twierdząc, że nie otrzymał 
odpowiedzi od burmistrza. Prze-
wodniczący był innego zdania. – 
Burmistrz już odpowiedział. Za-
rządzam głosowanie – orzekł sta-
nowczym głosem. To przebiegło 
bez niespodzianek. Z obecnych 
na sali 17 radnych, 11 zagłosowa-
ło za odrzuceniem skargi. Tylko 5 
radnych głos rodziców uznało za 
zasadny.

Tym samym nadzieję na to, że 
uczniowie połączonych oddzia-
łów dokończą naukę na podsta-
wowym poziomie w swoich „sta-
rych” klasach, umarła. A o tym, 
kto w tej sprawie miał rację, prze-
konamy się za kilka miesięcy, gdy 
znane będą wyniki sprawdzia-
nu szóstoklasistów. Szkoda tyl-
ko, że komuś zachciało się testo-
wać swoją „nieomylność” na dzie-
ciach…

Marcin Simiński  

Gmina Osina zostanie kompleksowo skanalizowana
Blisko 6,3 miliona złotych kosztować będzie kompleksowa kanalizacja gminy Osina.  Ponad 3,5 miliona złotych to wsparcie unijne. 
Podpisaną umowę w tej sprawie przekaże wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Andrzej Jakubowski. Uroczystość od-
będzie się w piątek 6 września br. o godzinie 12:00 w świetlicy  Węgorzy. 

Inwestycja rozpocznie się 
jeszcze w tym roku i obejmie 
dwie miejscowości: Węgorze i 
Redostowo - mieszka 16% lud-
ności gminy. Głównym celem 
projektu jest poprawa stanu 
środowiska naturalnego oraz 
ograniczenie ilości zanieczysz-
czeń przedostających się do 
wód i gleb. To z kolei wpłynie 
na podniesienie poziomu jako-
ści życia w gminie i zwiększe-
nie atrakcyjności nieruchomo-
ści na jej terenie, m.in. poprzez 
uzupełnienie brakującego 
uzbrojenia terenów. Zwiększe-
niu ulegnie konkurencyjność 
gospodarki i spójność prze-
strzenna. W wyniku realiza-

cji projektu powstanie ponad 
10 kilometrów sieci kanaliza-
cyjnych oraz 4 przepompow-
nie. Zakończenie prac przewi-
dziano na grudzień 2014 roku 
a być może jak chce wójt już w 
listopadzie 2014 roku.  Chciał-
bym aby ludzie na święta Boże-
go Narodzenia  2014 mogli już 
korzystać z nowej instalacji- de-
klaruje wójt Osiny

Całkowity koszt projektu 
szacuje się na 6.230 810,62 zło-
te. Dofinansowanie z Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopo-
morskiego na lata 2007-2013 
to kwota 3.548.763,76 złotych. 
Przypomnijmy, że obecnie 

trwa modernizacja i rozbudo-
wa oczyszczalni ścieków poło-
żonej w Osinie. Ta wielomilio-
nowa inwestycja jest również 
dofinansowana z funduszy re-

gionalnych. Do tej oczyszczal-
ni zostaną skierowane ścieki z 
miejscowości poprzez system 
kanalizacyjny,  który do ist-
niejącej już kanalizacji w Ki-

korzach  podłączy właśnie  te 
które będą budowane czyli w 
Węgorzach i Redostowie. 

red.

Plac Szarych Szeregów 

Po kilkudziesięciu 
latach rozebrali scenę 
Na zawsze zniknął jeden z elementów nowogardzkiego kra-
jobrazu w okolicach jeziora i pizzerii Neptun. Parę dni temu 
rozebrano murowaną scenę. Na jej „deskach” występowa-
li przez lat  artyści lokalni oraz ci z pierwszych stron gazet. 

Po stojącej od wielu lat muro-
wanej scenie – nie ma już śladu. 
Ostatnią imprezą, jaka miała na 
niej miejsce, był występ między 
innymi Krzysztofa Krawczyka czy 
Andrzeja Rosiewicza, jak również 
Powiatowego Komendanta Po-
licji, który swojego czasu zapra-
szał dzieci z okazji ich święta  do 
startowania w konkursie organi-
zowanym przez Policję. Kilka dni 
temu, do rozbiórki sceny przystą-
piła powołana ekipa, która bardzo 
sprawnie poradziła sobie z tym 
zadaniem. Efektem tego jest zu-

pełnie „puste pole” pokryte pia-
chem. Podobno scena nie odpo-
wiadała już wymaganiom i była w 
bardzo złym stanie technicznym. 
Z tego, co udało nam się ustalić, 
na miejscu zdemontowanej sceny 
w najbliższym czasie prawdopo-
dobnie nie będzie żadnej inwesty-
cji. Dlatego kolejne planowane w 
tym miejscu imprezy kulturalno-
-widowiskowe, będą realizowane 
przypuszczalnie na scenie prze-
nośnej.

Jarek Bzowy 
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Słowo Boże na Niedzielę:
(Łk 14,25-33) Wielkie tłumy 

szły z Jezusem. On zwrócił się 
i rzekł do nich: Jeśli kto przy-
chodzi do Mnie, a nie ma w 
nienawiści swego ojca i mat-
ki, żony i dzieci, braci i sióstr, 
nadto siebie samego, nie może 
być moim uczniem. Kto nie 
nosi swego krzyża, a idzie za 
Mną, ten nie może być moim 
uczniem. Bo któż z was, chcąc 
zbudować wieżę, nie usiądzie 
wpierw i nie oblicza wydat-
ków, czy ma na wykończenie? 
Inaczej, gdyby założył funda-
ment, a nie zdołałby wykoń-
czyć, wszyscy, patrząc na to, 
zaczęliby drwić z niego: Ten 
człowiek zaczął budować, a nie 
zdołał wykończyć. Albo który 
król, mając wyruszyć, aby sto-
czyć bitwę z drugim królem, 
nie usiądzie wpierw i nie roz-
waży, czy w dziesięć tysięcy 
ludzi może stawić czoło temu, 
który z dwudziestoma tysiąca-
mi nadciąga przeciw niemu? 
Jeśli nie, wyprawia poselstwo, 
gdy tamten jest jeszcze daleko, 
i prosi o warunki pokoju. Tak 
więc nikt z was, kto nie wyrze-
ka się wszystkiego, co posiada, 
nie może być moim uczniem.

We fragmencie przewidzia-
nym w tym roku na XXIII nie-
dzielę zwykłą spotykamy za-
skakujące słowa Pana Jezusa o 
nienawiści do swoich bliskich. 
Czy Pan Jezus rzeczywiście 
każe nam nienawidzić swoich 
bliskich? Nie. W swoich sło-
wach Pan Jezus chce podkre-
ślić radykalizm wyboru Ewan-
gelii, zdecydowane opowie-
dzenie się za Synem Bożym, 
aby nie było takich postaw, 
gdzie zewnętrznie przyjmuje-
my chrześcijaństwo, ale w co-
dziennym życiu rzadziej lub 
częściej Pan Bóg nie jest obec-
ny w naszym myśleniu, sposo-
bie postępowania, decyzjach 
czy utrwalonych postawach. 
Oczywiście nikt z nas nie jest 

wolny od błędów. Nikt też, ży-
jący pośród ludzi, w rodzinie, 
w pracy, nie może myśleć tyl-
ko o Panu Bogu i być nieobec-
ny duchem. Nie o to chodzi. 
Prawdziwie przeżywana wia-
ra nie ogranicza się do mo-
dlitwy Ojcze nasz czy Zdro-
waś Maryjo. Czasem dzieje się 
tak jakby Pan Bóg był obecny 
w naszym życiu tylko podczas 
kilku sekund modlitwy czy 
podczas Mszy świętej w ko-
ściele. Czasem możemy przy-
jąć taką postawę, w której je-
steśmy wobec Pana Boga ja-
kimś łaskawodawcą, który ob-
darza Pana Boga swym cen-
nym czasem i poświęca Jemu 
modlitwę. Prawdziwa wia-
ra to życie w Bożej obecno-
ści, to nabieranie sił na modli-
twie i Mszy świętej, na nabo-
żeństwach, adoracji i spowie-
dzi, na czytaniu i rozważaniu 
Pisma świętego. To nabieranie 
sił do odpowiadania dobrem 
na zło, zaangażowaniem na 
zniechęcenie, miłością na za-
wiść i zazdrość. Ze spotkania z 
Bogiem ma wypływać pewien 
styl życia. W wielu miastach 
ludzie każdego dnia idą rano 
do kościoła, aby Panu Bogu 
ofiarować wszystko, co ma 
się tego dnia wydarzyć, swo-
ja pracę i spotkania z drugim 
człowiekiem. Prawdziwa wia-
ra to pamiętanie o Bożej obec-
ności pośród nas. Powierza-
nie Jemu swojej pracy, a nawet 
uświęcanie się poprzez pracę, 
która może stać się służbą dla 

innych, oddawaniem życia, 
czego wzór dał nam Pana Je-
zus na krzyżu. Ewangelia do-
maga się odpowiedzi „tak” lub 
„nie”. Tam nie ma miejsca na 
kompromisy. Ewangelia nie 
jest również czymś ograniczo-
nym, niedzisiejszym. Przykła-
dy z życia świętych pokazują, 
że nie ma nic bardziej ożywia-
jącego, nic bardziej twórcze-
go, nic bardziej wytrwałego na 
prześladowania czy nawet tor-
tury niż życie oparte na wy-
borze Chrystusa. Nie należy 
się przecież dziwić. To Duch 
Święty, Boże tchnienie życia, 
prowadzi tych, którzy powie-
rzają się Chrystusowi. Dlate-
go Pan Jezus mówi mocno i 
stanowczo. Należy wybierać. 
Czy rzeczywiście wierzymy 
Jego naukę, niełatwą, ale moż-
liwą, czy może względy ludz-
ki są dla nas ważniejsze. Cza-
sem każdy z nas się poddaje, 
wybiera łatwiejsze drogi i ja-
koś ustaje w wyborze Chry-
stusa. Poddajemy się lękowi, 
wybieramy doczesne poparcie 
i popularność. Należy jednak 
pamiętać, że wtedy jesteśmy 
zwyciężeni, a zwycięzca raczej 
nie ceni pokonanego. Patrzy 
na niego z góry, jakby na swo-
jego niewolnika. Może pokle-
pie po ramieniu, ale to pokle-
pywanie nie będzie miało nic 
ze szczerej przyjaźni. Będzie 
tylko gestem, który ma nas 
oswoić z poddaństwem. 

Ks. Bartłomiej Bugajak

Narodowe czytanie
Aleksander Fredro

„Narodowe Czytanie” to zaini-
cjowana w zeszłym roku przez 
Prezydenta RP Bronisława Komo-
rowskiego ogólnopolska akcja pu-
blicznego czytania największych 
polskich dzieł literackich. 

W tym roku przypada 220. 
rocznica urodzin Aleksandra 
Fredry. W związku z tym jubi-
leuszem Prezydent zachęca do 
wzięcia udziału w publicznym 
czytaniu dzieł tego najwybitniej-
szego polskiego komediopisarza, 
poety i autora pamiętników, któ-
re odbędzie się 7 września 2013 r.

Utwory Aleksandra Fredry po-
znajemy już jako dzieci, któż z nas 

nie zna Pawła i Gawła, a wiele jego 
dzieł  znajduje się w kanonie lek-
tur szkolnych. Ulubionym gatun-
kiem literackim Fredry były ko-
medie, w których z właściwym so-
bie humorem ukazał polskie spo-
łeczeństwo, takie jakim ono było. 
O ponadczasowym charakterze 
jego dzieł świadczy fakt, że  kil-
kanaście z nich stale gości na de-
skach scenicznych.

Miejska Biblioteka Publiczna 
im. Stefana Żeromskiego  

w Nowogardzie

Spotykamy się 07.09.2013 /
sobota/ w godz. 11.00 – 13.00

„Pozwólcie małym dzieciom przychodzić 
do mnie, bo takich jest Królestwo niebios” 

W myśl słów Jezusa po raz ko-
lejny Kościół Ewangelicznych 
Chrześcijan Zbór w Nowogardzie, 
przy współpracy z Misją Namio-
tową oraz Urzędem Miasta No-
wogard zorganizował Spotkania 
z Ewangelią. Tym razem wielki 
biało-niebieski namiot stanął na 
miejscu tradycyjnych imprez ple-
nerowych przy Placu Szarych Sze-
regów. 

Od rana do późnego popołu-
dnia ponad setka roześmianych 
i rozkrzyczanych nowogardzkich 
dzieci wypełniała wrzawą nasze 
podwoje...

Wieczorami spotykaliśmy się 
z mieszkańcami Nowogardu na 
spotkaniach Ewangelizacyjnych, 
na których, oprócz śpiewu i mo-
dlitwy nie mogło zabraknąć gło-
szenia Ewangelii o zmartwych-
wstałym Jezusie Chrystusie. Póź-
nym wieczorem obejrzeliśmy fil-
my i reportaże o ludziach zmie-
nionych przez Jezusa i Jego Słowo. 
Do śpiewu przygrywał nam ze-
spół składający się z młodzieży z 
Nowogardu, Gdańska i Warszawy, 
na którego dźwięki wielu spacero-
wiczów chociaż na chwilkę zaglą-
dało do naszego namiotu. W nie-
dzielę 25 sierpnia do Nowogardu 
zjechało się ponad 150 osób w ra-
mach Konferencji Zborów Okrę-
gu Zachodniego. Wierni wysłu-
chali porywających wykładów 
dyrektora Polskiej Misji Ewan-
gelicznej w USA, pastora Rus-
sella Browna oraz wzięli radosny 
udział we wspólnych śpiewach i 
modlitwach. 

Ponad 30 wolontariuszy nie tyl-
ko zajmowało się dziećmi, prowa-
dzeniem namiotowej kawiarenki, 
sprzątaniem  oraz pilnowaniem 
namiotu w przerwach między za-
jęciami i w nocy. Wszystkim im 
dziękuję i jestem pełen podziwu 
dla ich zapału, poświęcenia  i wło-
żonego serca.

Pragnę podziękować Burmi-

strzowi Robertowi Czapla i  jego 
podwładnym, w szczególności 
kierownikowi OPS w Nowogar-
dzie pani Teresie Skibskiej  za po-
moc w organizacji, oraz za udo-
stępnienie grupy skazanych do 
postawienia i złożenia namio-
tu . Dziękuję Panu Arturowi Ka-
wickiemu „ARKA” za jak corocz-
ną pomoc w podłączeniu zasila-
nia, Państwu Edycie i Sławomiro-
wi Wencel  pizzeria „Neptun” za 
możliwość korzystania z toalet w 
trakcie trwania imprezy, Dzięku-
ję Pani prezes PRD SA  grupa Po-
lDróg  pani Krystynie Łazarz za 
możliwość magazynowania na-
miotu. Dziękuję właścicielom Pie-
karni „KARSK” za słodkie poczę-
stunki. Szczególne pragnę podzię-
kować  firmie AP SERVICE z Ko-
łobrzegu, Tomasz Piela za pomoc 
w zakupie nagłośnienia oraz do-
radztwo techniczne. Firmie EMi-
LAB z Nowogardu za druk plaka-
tów i ulotek. Pani Ewie Kasprzyk  
PHUP „EWA” za przepyszne 
obiady. Dziękuję moim braciom 
i siostrom ze Zboru w Nowogar-
dzie za ich ciężką pracę oraz ofia-
ry pieniężne na rzecz imprezy . 
Dziękuję wszystkim mieszkań-
com Nowogardu za ciepłe słowa i 
miłą atmosferę wokół naszej im-
prezy. Dziennikowi  Nowogardz-
kiemu i państwu Słomskim za pa-
tronat medialny imprezy. Wszyst-
kim serdeczne „ Bóg zapłać” 

Przede wszystkim, jednak pra-
gnę podziękować Panu Bogu za 
Jego błogosławieństwo w każdej 
kwestii naszego przedsięwzięcia, 
za ochronę przed wypadkami, za 
bezpieczeństwo mienia i osób, za 
stałą i niegasnącą motywację  do 
działania, za dobrych ludzi, któ-
rych dał mi przywilej poznać i z 
nimi pracować.  

W imieniu Zboru KECH  
w Nowogardzie 

Pastor Cezary Komisarz 

Tomasz Mrówczyński, lat: 47, zmarł: 03.09.2013r, pogrzeb od-
będzie  się: 06.09.2013r, o godz. 14 na cmentarzu w Nowogardzie 

Franciszek Tyrka , lat: 83, zmarł: 03.09.2013r, pogrzeb odbę-
dzie się: 08.09.2013r, o godz. 14 na cmentarzu w Nowogardzie.

Józefa Sienkiewicz, lat 78, zmarła 04.09.2013, pogrzeb odbę-
dzie się 07.09.2013r, o 14:00 w Nowogardzie 

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 



6-9.09.2013 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

7

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

„Czas się poznać moi mili…”

Czyli dni adaptacyjne
W dniach 28 i 29 sierpnia br. 

odbyły się w Zielonym Przed-
szkolu w Nowogardzie „Dni Ada-
ptacyjne” dla nowo przyjętych 
przedszkolaków. W spotkaniach 
uczestniczyły dzieci 2,5letnie z 
grupy „Zielone Elfy”, dzieci 3let-
nie z grupy „Zielone Żółwiki” 
oraz dzieci z grupy „Zielone Ja-
błuszka” – oddziału integracyj-
nego, który w tym roku szkolnym 
po raz pierwszy rozpocznie swoją 
działalność. 

Pierwsze chwile w przedszko-
lu najczęściej wiążą się z trudnym 
procesem adaptacji dziecka, bo-
wiem malucha czekają poważne 
zmiany w życiu, często trudne do 
zaakceptowania. Mając na uwa-
dze debiut małego człowieka w no-
wym otoczeniu panie nauczycielki 
przygotowały wiele zabaw ułatwia-
jących integrację dzieci, a także za-

baw umożliwiających im zapozna-
nie się z wyglądem i wyposaże-
niem sal przedszkolnych. W myśl 
zasady – „czas się poznać moi mili, 
po to żeśmy tu przybyli” w Zielo-
nym Przedszkolu zawrzało od tań-
ców, pląsów i dziecięcego śmiechu. 
Dzięki nowym przedszkolakom 
ponownie „pociąg ruszył z daleka”, 
kilkukrotnie połamało się „Kół-
ko graniaste”, miejsca zabrakło na 
„Karuzeli”, zaproszono „Ojca Wir-

giliusza”, a na domiar tego wszyst-
kiego „Balonik” przebrał miarę – 
no i „trach!”…aż obudzono „Stare-
go Niedźwiedzia”…

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne 
Zielonego Przedszkola życzy przy-
szłym Przedszkolakom oraz Ich 
Rodzicom aby ten pierwszy krok 
do samodzielności łączył się z mi-
łymi przeżyciami i niezapomnia-
nymi chwilami w przedszkolu.

Anna Grzelak

„Zadbaj o siedlisko, bo to twoje środowisko” 

Wizyta w zwycięskiej posesji
Podczas dożynek gminnych w Wierzbięcinie, rozstrzygnięto konkurs „Zadbaj o siedlisko, 
bo to twoje środowisko”. Pierwsze miejsce zajęła pani Maja Żyto zamieszkała w Karsku. Po-
stanowiliśmy więc udać się do niej i przypatrzeć bliżej jej siedlisku, które zajęło I miejsce i 
nagrodę w wysokości 1.000 zł.

Pani Maja mieszka w Karsku 
wraz z mężem Tomaszem i córka-
mi Hanią i Kaliną. - Wszystko ro-
bimy razem i sami – mówi pani 
Maja – mieszkamy tu od trzech lat. 
Przyszliśmy tutaj na nową działkę 
i wszystko trzeba było wykonać od 
początku – dodaje. - Dzielimy się 
obowiązkami; ja skupiam się bar-
dziej na uprawie warzyw, które ro-
sną w wydzielonej części ogród-
ka oraz koszeniu trawy, natomiast 
moja żona zajmuje się pielęgna-
cją rosnących tu roślin ozdobnych 
– włącza się do rozmowy pan To-
masz, mąż pani Mai, a na co dzień 
pracownik techniczny Celowego 
Związku Gmin R XXI. 

Do przystąpienia do organizowa-
nego przez burmistrza Nowogar-
du Roberta Czaplę konkursu na-
mówił państwa Żyto sołtys Karska 
Jerzy Kubicki. - Najważniejszym 
kryterium uczestnictwa w konkur-
sie były czystość i porządek na po-
dwórzu przed domem – informuje 
nas pani Maja. Właściwie to się spe-
cjalnie do tego nie przygotowywali-
śmy. Na podwórko przyszła komisja 
i wykonała fotografie – opowiada 
pani Maja.  

Ogród państwa Żyto, jak twier-
dzą sami właściciele, spełnia ich 
oczekiwania i przynosi wiele satys-
fakcji. Niemniej jest to dość młody 
ogródek i widać, że na osiągnięcie 
optymalnej wielkości jeszcze kil-
ka lat poczeka np. naturalna ściana 
świerków, rosnąca wzdłuż ogrodze-

nia. Za kilka lat da całemu siedlisku 
efekt prawdziwego zacisza, nie tylko 
tego stricte domowego, pośród czte-
rech ścian. 

Tymczasem udajemy się w głąb 
okalającego dom ogrodu.  Po pra-
wej stronie widzimy szklarnię, obok 
której znajdują się grządki obsa-
dzone gęsto różnymi warzywami, 
naprzeciwko kłaniają im się spo-
rej wielkości kielichy słoneczników.  
A tuż za nimi rozciąga się zabudo-
wane skrzydło posesji, stanowią je 
mały budynek gospodarczy oraz 
przylegająca do niego drewniana 
wiata, pod dachem której przecho-
wywany jest opał.

Od lewej zaś rozpościera się pe-
łen różnorodnych kwiatów ogró-
dek. - Planując rozmieszczenie ro-
ślin i ogólną ich kompozycję staram 
się zawsze zdawać na to, co w da-
nej chwili podpowiada mi intuicja – 
twierdzi pani Maja.

Podwórze państwa Żyto zajmuje 
również spory obszar wolnej prze-
strzeni, na której ustawione są prze-
nośne elementy, jak dmuchany ba-

sen i trampolina dla dzieci. - Ko-
szenie trawnika przy areale 2000 
m2 nie jest prostą sprawą, tak więc 
staramy się zachować, jak najwię-
cej pustej przestrzeni na środku po-
dwórka – tłumaczy pan Tomasz. 
Ponadto tuż przy stwarzających 
przyjemną atmosferę oraz wydzie-
lających miłą woń kwiatach wymu-
rowany jest grill, obok którego znaj-
dują się stół i drewniany domek do 
zabawy dla dzieci, nieco dalej zaś, 
miejsce na ognisko.

- Bardzo lubimy przebywać na 
swoim siedlisku, nie tylko sami, ale 
również w gronie dalszych człon-
ków rodziny – mówi pani Maja. 

W ogóle na wsi żyje się nam bar-
dzo spokojnie ...i z ładnym wido-
kiem na okoliczne jezioro – kończy 
pan Tomasz. 

Gratulujemy zajęcia pierwszego 
miejsca w konkursie i wierzymy, że 
przykład państwa Żyto zainspiru-
je też innych, do ładnego urządze-
nia swojego podwórza oraz wzięcia 
udziału w konkursie.

(ps)

• Sprzedam komplet książek do III gimnazjum SP nr 1. Tel. kontaktowy: 784-
690-716 

• Kupię książki roczne do VI klasy Szkoły Podstawowej nr 3. Tel. kontaktowy: 
721-550-940 

• Kupię książki do I klasy liceum nr 2 (profil humanistyczny); nowa podstawa 
programowa. Tel. kontaktowy: 696-044-863

• Sprzedam: 1) Matematyka do klasy I szkoły ponadgimnazjalnej, zakres pod-
stawowy, nowa podstawa programowa; autorzy: W. Babiński, L. Hańko, D. 
Ponczek; 2) Język niemiecki, Magnet 3, podręcznik + ćwiczenie, nr dopusz-
czenia: 98/31/2011, autor: G. Motta, wyd. Lektorklett; klasa gimnazjalna 3) Ję-
zyk angielski, Exam Connection 3, podręcznik + ćwiczenie, autor: J. Spencer-
-Kępczyńska, wyd. Oxford; klasa gimnazjalna. Tel. kontaktowy: 603-611-864

• Sprzedam nowe podręczniki i ćwiczenia do szkoły podstawowej do języka 
angielskiego: ćwiczenia BUGS WORLD 1 A z elementami pisania (30 zł); - ćwi-
czenia BUGS WORLD 1 B bez elementów pisania ( 30 zł ); - podręcznik BUGS 
WORLD 2 (30 zł): - ćwiczenia BUGS WORLD 2 A doskonalący umiejętności pi-
sania ( 30 zł); - ćwiczenia BUGS WORLD 2 B stopniowo rozwijający umiejętno-
ści pisania (30 zł);  - podręcznik i ćwiczenie TEMPO 1 KL IV wyd. Macmillan (55 
zł): - podręcznik i ćwiczenie HOTSPOT 1 KL IV wyd. Macmillan (55 zł): Tel. kon-
taktowy: 663-425-260

• Sprzedam książki do klasy I gimnazjum nr 2/Kupię podręczniki do klasy II 
gimnazjum nr 2. Tel. kontaktowe: 668-772-306

• Sprzedam książki do kl. IV SP nr 3. Tel. kontaktowy: 726-169-098 lub 605-905-
884

• Kupię książki do klasy II gimnazjum nr 2. Tel. kontaktowy: 91-392-50-46 lub 
502-649-104

• Kupię podręczniki do klasy I gimnazjum nr 1. Tel. kontaktowy:        607-545-991
• Sprzedam: 1. „Tajemnice przyrody” – klasa VI; 2. „Matematyka Wokół Nas” – 

klasa VI; 3. Język Polski, nowy zeszyt do ćwiczeń – klasa VI; 4. „Był sobie czło-
wiek” – podręcznik z płytą CD – klasa VI; 5. Język Polski, podręcznik (M. Skła-
danek); 6. „Historia Wokół Nas” – klasa VI; 7. „Prowadzeni przez Boga” – klasa VI. 
Tel. kontaktowy: 885-740-413

• Sprzedam nowe podręczniki do jęz. ang. za połowę ceny katalogowej: 1.Foot-
prints 1, Macmillan (podręcznik+port folio+CD+CD z historyjkami i piosenka-
mi); 2.Primary Kid’s Box 1, Cambridge (podręcznik+CD); 3.Starland 2, Express 
Publishing (podręcznik+ćwiczenia z gramatyką); 4.Look! 1, Pearson (podręcz-
nik); 5. Look! 2, Pearson (podręcznik); 6. Twister 2, PWN (podręcznik+ćwicze-
nia+2CD); 7. Hello 2, PWN (podręcznik+ćwiczenia+2CD); 8. Global Pre-int, 
Macmillan (podręcznik+ćwiczenia); 9. Real life elementary, Pearson (podręcz-
nik); 10.English in Mind 1(wyd. egzaminacyjne), Cambridge (podręcznik); 11. 
Our Discovery Island 1, Pearson (podręcznik+ćwiczenia wariant intensywny/
łagodny+CD); 12. New Horizons 1, Oxford (podręcznik+ćwiczenia+CD); 13. 
New Matura Success Pre-int, Pearson (podręcznik); 14.English Plus 1, Oxford 
(podręcznik); 15. Voices 1, Macmillan (podręcznik+ćwiczenia); 16.Traveller 
B2, mm (podręcznik); 17.Full Blast! ,2 mm (podręcznik+ćwiczenia); 18. Yazoo 
1, Pearson (podręcznik+2CD); 19. Smart 5, mm (podręcznik); 20.Discover En-
glish 1, Pearson (podręcznik); 21. Next Move 2 (ćwiczenia+MP3); Dodatko-
wych informacji udzielę drogą mailową: angielski_ksiazki@op.pl

• Sprzedam książki do III klasy LO nr 2 w Nowogardzie. 1) GEOGRAFIA POL-
SKI - pod red. Edwarda Świtalskiego, Zdzisława Preisnera - Turpress, 2) HISTO-
RIA NAJNOWSZA (zakres rozszerzony) - pod red. Bogumiła Burda, Bohdana 
Halczaka - Operon 3) MIĘDZY TEKSTAMI część 5 - pod red. Stanisław Rosiek, 
Zbigniew Majchrowski - Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Tel. 697296218.

• Sprzedam: 1) „Wiedza o Społeczeństwie”, wyd. OPERON, podręcznik (zakres 
podstawowy), autorzy: Z. Smutek, J. Maleska, B. Surmacz; 2) „Egzamin gim-
nazjalny. Repetytorium z testami”, wyd. Macmillan, autorzy: M. Rosińska, G. 
Śpiewak; 3) „Angielski na dobry początek”, wyd. Glottiverbum;, poradnik dla 
rodziców + książka dla dzieci (z płytami CD), klasy I-III; 4) „Zbiór zadań plus te-
sty z matematyki”, klasy V-VI szkoły podstawowej, autor: D. Zarzycka. Tel. kon-
taktowy: 784-793-086. 

• Sprzedam książki do klasy I Liceum Ogólnokształcacego nr 1. Tel. kontakto-
wy: 697-680-259.

• Sprzedam książki do klasy I gimnazjum nr 2. Cena: 45 zł. Tel. kontaktowy: 91-
392-50-46 lub 509-615-300

• Sprzedam: 1) klasa I LO: „Wiedza o kulturze” (cz. I i II), autorzy: K. Chmielewski, 
J. Krawczyk; Matematyka (liceum, technikum); „Podstawy geografii fizycznej”, 
autorzy: E. Świtalski, Z. Preisner, A. Stańczyk; „Fizyka i astronomia”, autor: S. 
Brzozowski; Historia, zakres podstawowy (cz. I i II); 2) klasa V szkoły podstawo-
wej: Przyroda, autorzy: J. Ślusarczyk, R. Kozik . F. Szlajfer; J. Angielski „Winners”, 
wyd. Oxford oraz „New English Zone” + ćwiczenie; 3) klasa VI szkoły podsta-
wowej: „Słowa na start”, autor: M. Derlukiewicz; Technika, autor: U. Białka; 4) 
klasa I gimnazjum: „Fizyka i astronomia”, wyd. Nowa Era; J. Niemiecki „Team 
Deutsch” + ćwiczenie, autorzy: U. Esterl, E. Korner; Religia i muzyka; 5) klasa 
II gimnazjum: Historia, autorzy: T. Małkowski, J. Rześniowiecki. Tel. kontakto-
wy: 725-175-998.

• Kupię podręcznik do fizyki III klasa gimnazjum 1. Tel. 723 675 858

Dziennikowa giełda 
podręczników szkolnych
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• Od 1000 zł do 120 000 zł
• Do 10 000 zł bez zaświadczeń
• Nawet 0% prowizji

Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie 
ul. Warszawska 14, tel. 91 391 03 78, pn.-pt. 9:00-17:30, sob. 10.00-13.00

ZAPRASZAMY

LEKI GOTOWE I ROBIONE

SUPLEMENTY DIETY   DERMOKOSMETYKI 

PIELUCHOMAJTKI NA WNIOSEK

SPRZÊT MEDYCZNY
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Nasi przedsiębiorcy - STUDIO RUCHU I TAŃCA ART- STRIT EWA PAŚ

Taniec jest po części odkryciem nas samych! 
Tym razem w ramach cyklu „Nasi Przedsiębiorcy” rozmawiam z Panią Ewą Paś, właścicielką szkoły tańca, która proponuje Studio 
ART-STRIT oraz instruktorką PILATES, która swoim klientom proponuje: Aerobic Dance dla młodzieży, Latino kobiet, mężczyzn i 
parami, Taniec towarzyski dla dorosłych, Step Aerobic, Pilates. Dodatkowo jest jeszcze możliwość nauki na instrumentach klawiszo-
wych i śpiewu. W rozmowie bierze też udział p. Regina Makowska – instruktorka z tej szkoły.

Dziennik Nowogardzki: Nim 
rozpoczniemy rozmowę, to muszę 
wyjaśnić dość ważną kwestię, bo 
przyznam, że jest ona dla mnie nie-
zrozumiała. Pani uprawia MaSum-
bę czy Zumbę? 

Ewa Paś: Od razu powiem, że Ma-
Sumba wywodzi się od Zumby, czy-
li połączenia tańców latynoamery-
kańskich z aerobikiem. A dlaczego 
nie Zumba, lecz MaSumba?  Ta dru-
ga to jest nasza własna nazwa, którą 
wymyśliłam razem z moją instruk-
torką, którą zatrudniam. MaSum-
ba to taniec, który zawiera w sobie 
elementy Jazzu, Bollywood, tańca 
współczesne, oraz stepu. Nie mogę 
pominąć jeszcze piłek. 

To mamy kolejny produkt re-
gionalny – taniec z Nowogardu. 
Nie wiem, czy jest to prawdą, ale 
spotkałem się w materiałach z ta-
kim stwierdzeniem, że taniec uza-
leżnia.

Zgodzę się z tym, że taniec oraz 
prawidłowo wykonywane ćwicze-
nia fizyczne, uzależniają i aktywizu-
ją cały organizm i do większego wy-
siłku, który mimo wszystko jest zba-
wienny dla naszego zdrowia. Ma-
Sumba to połączenia tańca z aerobi-
kiem i innymi formami tanecznymi.  

Regina Mąkowska, instruktor - 
Dodam do wypowiedzi Ewy, że ten 
taniec jest niczym innym, jak dobro-
czynnym ruchem dla naszego zdro-
wia, który poprawia kondycję fizycz-
ną, ale i psychiczną. Dlatego ja rów-
nież to potwierdzę: taniec, a konkret-
nie nasza MaSumba, uzależnia. 

Zatem fenomen MaSumby to 
siła, ale i energia, które pewnie 
były również potrzebne, aby zało-
żyć szkołę tańca? Jakie były, więc 
jej początki i kto się przyczynił do 
powstania studia tańca w Nowo-
gardzie? 

E.P. Zacznę od tego, że studio 
tańca STUDIO RUCHU I TAŃCA 
ART-STRIT powstało w 2007 roku. 
Jego początki były w miejscu odda-

lonym od Nowogardu o kilka kilo-
metrów, dlatego, że pierwsze zajęcia 
zaczynałam prowadzić w Osinie, w 
szkole podstawowej, jako instruk-
torka tańca dla młodzieży. Następ-
nie przeniosłam się do Nowogardu 
- do budynku Pana Kopycińskiego 
w „Zielonym Przedszkolu” przy ul. 
Zielonej w Nowogardzie, i tam pro-
wadziłam zajęcia wraz z moją ko-
leżanką z Pilatesu, o którym też za-
raz opowiem nieco więcej. Jednak to 
nie ostatnie miejsce, bo po „Zielonym 
Przedszkolu” był jeszcze NDK oraz 
pomieszczenia przy ul. Sądowej, 
gdzie nasza działalność trwała 1, 5 
roku. Ostatecznie po tym czasie prze-
niosłam się tu do pomieszczeń przy 
ul. Boh. Warszawy, gdzie funkcjo-
nuję po dzień obecny. Uważam, że 
moja działalność jest możliwa dzięki 
mojej pani choreograf, którą obecnie 
zatrudniam, a także mojemu mężo-
wi i dzieciom, które dają mi siłę, i 
na pewno także rodzicom. To dzię-
ki tym osobom, pasji i „zarażeniem” 
mnie miłością do tańca, dziś prowa-
dzę z powodzeniem to studio, które 
ma coraz więcej adeptek i swoją sta-
łą siedzibę, co na pewno jest dużym 
ułatwieniem dla mnie i pań, które tu 
przychodzą poćwiczyć i potańczyć. A 
jeszcze, gdy zajęcia te mogą być spo-
sobem na utrzymanie, to jest już bar-
dzo dobrze. 

R.G. - Dodam tylko, że oprócz 
tańca przy ul. Sądowej, prowadziły-
śmy jeszcze step-arobik, a także zaję-
cia z rękodzieła oraz teatr ognia.

Taniec to siła energii, ale i przy-
jemność dla duszy i ciała? 

E.P. Zdecydowanie ma pan rację. 
A dlaczego? Bo taniec na organizm 
i kondycję człowieka działa bardzo 
relaksująco, niemal dobroczynnie. 
W tańcu angażujemy do aktywności 
ręce, nogi, niemal całe ciało. Waż-
nym czynnikiem aktywizującym jest 
również śmiech, który udziela się po-
przez wydzielanie się endorfin.

 R.G. - Ale rzeczą najważniej-

szą jest fakt zmiany do otoczenia i 
siebie. Co procentuje zawiązywa-
niem nowych znajomości, a nawet 
przyjaźni, które owocują wspólny-
mi przedsięwzięciami na przyszłość. 
To jest oczywiście budujące dla nas, 
instruktorek, bo oprócz kondycji fi-
zycznej jest również ważna kondycja 
psychiczna.  

Wróćmy jeszcze na chwi-
lę do MaSumby, czyli waszego 
nowogardzkiego tańca. MaSum-
ba, którą uprawiacie, jak same Pa-
nie twierdzą, wzoruje się na Zum-
bie. Z kolei Zumba bazuje na połą-
czeniu elementów tańców latyno-
amerykańskich, a także elemen-
tów fitness. Taniec został opraco-
wany w latach 90. przez kolumbij-
skiego tancerza i choreografa, Al-
berto Pereza, który chyba sam nie 
wierzył w tak duży sukces swojego 
tańca? 

R.G. Widzimy, że jest pan rze-
czywiście bardzo dobrze przygoto-
wany do wywiadu, bo przecież są to 

informacje, które zarezerwowane są 
dla nas – fachowców od tańca. Nie-
mniej, potwierdzam, że Alberto Pe-
rez, świetny choreograf z Kolumbii, 
zainicjował ten taniec, tzn. Zumbę. 
Opracował on różne kombinacje ru-
chu, które były nie dla zysku, lecz dla 
przyjemności jego i innych. On sam 
chyba nie sądził, że jego taniec, któ-
ry dziś jest bardzo popularny niemal 
na całym świecie, osiągnie taki suk-
ces. A jest to tylko aerobik, ale z ele-
mentami tańca. To taniec bardzo dy-
namiczny i ekspresyjny, z dużym na-
ciskiem na elementy poszczególnych 
części ciała. W szczególności kształ-
tuje naszą postawę ciała, a także 
działa na wzmocnienia siły mięśnio-
wej. 

E.P. Żałujemy, że nie widzieliśmy 
Pana Persa na żywo, lecz tylko w In-
ternecie. Naprawdę tańczy świetnie. 

R.G. Chcę dodać, że MaSumba, 
czyli taniec, który same wymyśliły-
śmy, powstała na potrzeby naszych 
klientek. Chcę powiedzieć, że gdy 
byłam w Stanach Zjednoczonych u 
mojej córki, zapoznałam się z ideą  
ZUMBY i byłam na kilku zajęciach, 

gdzie trenerzy czy instruktorzy uczą 
tego tańca. Tam zainspirowałam się, 
że sama mogę ten taniec przenieś do 
Polski, ale pod inną nazwą i z do-
datkowymi elementami, które będą 
miały za zadanie przyciągnąć klient-
ki i może też klientów. 

Co zatem różni od siebie te dwa 
tańce? 

R.G. Nasz taniec, poprzez dodat-
kowe formy, takie jak taniec współ-
czesny, afro, dance, hip-hop, jazz 
oraz taniec towarzyski w zakresie 
podstawowym, jest bardziej rozbu-
dowany od Zumby. Ale nader wszyst-
ko bazą jest oczywiście Zumba.

Uprawianie tańca wymaga pew-
nego planu, ale i porządku. Dlate-
go proszę powiedzieć,   jak wyglą-
dają zajęcia i ile osób na nie przy-
chodzi? 

R.G Nasze zajęcia wyglądają bar-
dzo typowo i najczęściej rozpoczy-
nają się rozgrzewką, która ma przy-
gotować ciało do większego wysiłku. 
Ale chcę też powiedzieć, że MaSum-

ba jest to metoda na zrzucenie zbęd-
nych kilogramów, metoda na wy-
śmienitą zabawę, zrelaksowanie się 
i przyjemne zmęczenie, które zde-
cydowanie poprawi naszą kondycję. 
Co do zajęć, to nie ma tutaj szablo-
nów, gdyż każde nasze zajęcia są w 
zasadzie inne i zawierają też inne 
formy ćwiczeń. Godzina czasu jest 
dość sporym wysiłkiem, ale wbrew 
pozorom jest to stosunkowo dość 
mało czasu. Nie będę już precyzowa-
ła, co dokładnie robimy podczas za-
jęć czy rozgrzewki, ale zapewniam, 
że są to ćwiczenia bardzo atrakcyj-
ne, które, tak jak powiedziałam, po-
prawiają kondycję i powodują lepsze 
samopoczucie.

E.P., Co do frekwencji, to jest ona 
różna, szczególnie w okresie wakacji, 
które już się zakończyły. Ale na obec-
ną chwilę prowadzimy dwie grupy 
pań (od 10 do 12). Większa ilość nie 
ma sensu gdyż jest wtedy dość duży 
tłok na Sali i jest za ciasno. Co do 
wieku, to w zasadzie nie ma na ten 
taniec jakichś ograniczeń, bo w gru-
pie mamy bardzo młode dziewczyny, 
ale mamy też panią, która ukończy-

ła 60 lat i całkiem nieźle sobie radzi. 
Co do dni, to zajęcia prowadzimy w 
poniedziałki i czwartki o godz. 19: 
00 oraz we wtorki i czwartki o godz. 
20: 00. Zainteresowanych odsyłamy 
jeszcze na naszą stronę na facebo-
oku, gdyż tam jest wszystko pięknie 
i bardzo czytelnie napisane. 

Nie spytałem jeszcze o przeciw-
wskazania i o to, czy panowie rów-
nież mogą zgłaszać się na zajęcia? 

 R.G. Jak każda aktywność rucho-
wa, MaSumba ma swoje prawa, ale 
i przeciwwskazania, które dotyczą 
osób z dużą otyłością, schorzeniami 
stawów kolanowych czy stóp. Kolej-
nym przeciwwskazaniem pojawiają 
się wtedy, gdy ktoś jest po świeżych 
urazach czy urazach kręgosłupa. Nie 
zaleca się wówczas intensywnego ru-
chu, lecz bardziej rehabilitację pod 
okiem specjalisty. 

E.P.  Co do panów, to nie mamy 
ich w swoich szeregach, ale bardzo 
byśmy chciały, dlatego za pośrednic-
twem gazety serdecznie ich zapra-
szamy, bo gdyby się tacy znaleźli, to 
jesteśmy w stanie dla nich utworzyć 
specjalną grupę – poprowadziłby ją 
pan, który uprawia taniec Latyno-
dance. Panowie, odwagi! Naprawdę 
warto się do nas zgłosić. 

  Chciałabym jeszcze zapytać o 
taniec, jako ogólne zjawisko w No-
wogardzie, które w świadomości 
nowogardzian zaczyna funkcjo-
nować, jako powód do lokalnej 
dumy, a to za sprawą corocznego 
konkursu tanecznego, który ma 
swój rezonans nie tylko w gminie, 
ale i w całym województwie i poza 
nim? 

  R.G. To bardzo ważne pytanie, 
bo zauważyłyśmy, ze społeczność 
nowogardzka w tańcu zaczyna od-
nosić sukcesy. Przykładem jest choć-
by dobrze funkcjonująca szkoła tań-
ca „FLESZ”, którą prowadzą pań-
stwo Agata i Mikołaj Kubiak, którzy 
mają bardzo duży wkład w popu-
laryzację tańca w Nowogardzie. To 
dzięki nim mamy przecież ten bar-
dzo już znany turniej tańca, który co 
roku odbywa się w SP nr 3 i ma on 
wielu uczestników, a także zwycięz-
ców, wśród których są i czasami za-
wodnicy z naszego miasta. Pan Mi-
kołaj miał i ma ogromny wkład, żeby 
roztańczyć się Nowogard. Dlatego je-
steśmy z jego działań bardzo zado-
wolone i życzymy szkole „FLESZ” sa-
mych sukcesów. W tańcu ludzie mu-
szą szukać samych siebie i własnej 
drogi, która będzie ich własną drogą.

E.P. Całkowicie się zgadzam z Re-
nią. Dodam jeszcze tylko to, że taniec 
to forma ruchu, w której każdy może 
znaleźć coś dla siebie i pójść do nas, 
NDK czy szkoły FLESZ, i tam zdo-
bywać umiejętności taneczne i 

Panie  Ewa i Renia tworzą bardzo dobry duet

Ćwiczenia  są dla wszystkich, którzy chcą dbać o swoja kondycję
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Porozmawiajmy o naszych dzieciach

Debata o kanonie lektur szkolnych
Wychowanie młodego człowieka to odwieczny problem rodziców i osób odpowiedzialnych za formację uczniów. Dzisiaj wśród insty-
tucji zajmujących się przygotowaniem dzieci i młodzieży do  pełnego  i wartościowego   życia odgrywa szkoła. To ona ma decydujący 
wpływ na kształtowanie osobowości  młodych ludzi. Co oferuje szkoła ma więc podstawowe znaczenie dla kształtu przyszłości . Jednym 
z istotnych aspektów formacji będącej obowiązkiem  szkoły   jest kształtowanie wrażliwości młodzieży - odbywa się to zwłaszcza po-
przez obcowanie z literatura piękną. Dyskusja dotycząca  zestawu lektur obowiązujących w szkole trwa od lat.  Różne fragmenty tego 
zagadnienia przedstawiamy dzisiaj w dwu tekstach – jednym ogólnym czyli rozważaniach znanego publicysty Mariana Piłki i   drugim 
lokalnym tekście naszych praktykantek – studentek US. Zapraszamy do lektury 

Powrót do Cycerona
Przebrzmiała już częściowo  debata nad kanonem lektur szkolnych ujawniła cały kryzys polskiej edukacji. Dyskusja o tym, co powinno 
znaleźć się w kanonie pokazała, że polskiej szkole nie przyświeca żaden ideał człowieka wykształconego.

Propozycje fragmentów z au-
torów od Sasa do Lasa nie pro-
wadzą bowiem do wychowania 
wykształconych obywateli, a co 
najwyżej do umiejętności czy-
tania i opanowania mniej lub 
bardziej dobrego stylu wypo-
wiadania się. Ale są to zadania 
dla szkoły podstawowej, ewen-
tualnie zawodowej, dla uczniów 
których wprowadza się czytan-
ki różnych fragmentów, a nie 
całe dzieła, które wiodą czytel-
ników w świat pytań o podsta-
wowe wymiary ludzkiej egzy-
stencji. Wykształcenie literac-
kie, studiowanie całego spek-
trum ludzkich zachowań i po-
szukiwań, zawartych w dziełach 

literackich prowadzi bowiem do 
pełnego rozwoju intelektualnego 
i moralnego niezbędnego w ide-
ale wykształconego człowieka. 
Literatura to nie tylko umiejęt-
ność czytania, czy wprawki sty-
listyczne, to przede wszystkim 
wejście w świat wielkich proble-
mów egzystencjalnych, to pyta-
nia o sprawy podstawowe, o sens 
ludzkiego życia, to kształtowa-
nie umiejętności rozwiązywania 
intelektualnych i moralnych wy-
zwań wraz z autorami i ich dzie-
łami. To radość czytania i po-
znawania, której nigdy nie da-
dzą żadne wypisy czy fragmenty. 
To nie zamierzchła historia, ale 
przyjemność poznawania świata 

i zmagania się z jego problema-
mi. Jest potrzeba czytania całych 
dzieł, a nie ich wypisów, bo tylko 
tak mogą one kształtować wy-
obraźnię i umiejętności samo-
dzielnych poszukiwań. Czyta-
nie dzieł to odkrywanie świata, 
a nie pokazywanie pocztówek, 
które niewiele mówią o rzeczy-
wistości.

Postulat wypisów jest pró-
bą redukcji edukacji jedynie do 
sprawności potrzebnych w wy-
kształceniu zawodowym, a nie 
wykształcenie zdolności samo-
dzielnego zmagania się z rzeczy-
wistością.

Pomysł ministerstwa wypisów 
z autorów od Sasa do Lasa, za-

miast lektur całych dzieł wielkiej 
literatury, ukazuje jeszcze jeden 
rys współczesnej edukacji. W 
tym wszystkim nie ma żadnego 
pozytywnego ideału wykształ-
conego współczesnego Polaka. 
A może właśnie jest. To model 
edukacji, który nie zamierza ni-
czym ucznia zachwycić, nicze-
go nie chce poznać dogłębnie. 
To model, który dziedzictwo li-
terackie traktuje jak fast food, a 
nie intelektualną strawę, którą 
można się rozkoszować. Kanon 
edukacyjny złożony z fragmen-
tów autorów nie zakorzenionych 
w narodowym dziedzictwie, 
może pobudzić być może chwi-
lową ekscytację, ale nie ukształ-

tuje ani wiedzy, ani wyobraźni, 
ani umiejętności sprostania wy-
zwaniom współczesności. Taki 
„wypisowy” kanon może naj-
wyżej wychować współczesne-
go barbarzyńcę, wyobcowane-
go z kulturowego dziedzictwa i 
niezdolnego do panowania nad 
swymi emocjami i popędami.

Barbaryzacja edukacji po-
przez kolejne „reformy” pro-
wadzi do barbaryzacji współ-
czesnej kultury przekształca-
jąc ją w popkulturę, której kon-
sumentów wychowuje. Dlatego 
powstaje pytanie o sens i kształt 
współczesnej edukacji i wycho-
wania. Obecna barbaryzacja jest 
bowiem tej edukacji żywym za-

je rozwijać. Warunek jest jeden: 
musi sam tego chcieć i wyjść z 

domu. Podsumowując, taniec na-
prawdę kształtuje nasz charakter i 
leczy dolegliwości, które są ukryte w 
naszym ciele. Dlatego ruszajmy się, 
czy to chodząc o kijkach, biegając, 
jeżdżąc na rowerze czy właśnie tań-
cząc. 

A teraz trochę o Pilates.  Pilates 
to również forma aktywności. Stał 
się ostatnio bardzo popularną for-
mą gimnastyki i wiem, że cieszy 
się  już dość dużym zainteresowa-
niem. Jak Pani sądzi, dlaczego?

  R.G. Pilates jest to nic innego 
jak połączeniem gimnastyki, tai-
-chi, jogi i baletu, który oparty jest 
na naturalnym ułożeniu naszego 
ciała. Ćwiczenia odbywają się przy 
spokojnej, relaksacyjnej muzyce. 
Ruchy są wolne, precyzyjne, mają 
na celu wzmocnienie naszych mię-
śni ciała. Pilates angażuje nie tyl-
ko duże mięśnie, ale i te najmniej-
sze, położone głęboko – wzmacnia 
je, rozciąga, napręża, a także roz-
luźnia. Z każdym ruchem ciała sko-
ordynowany jest i musi być oddech.  
Dla kogo są ćwiczenia pilates?

  E.P. Te ćwiczenia polecane są 
wszystkim, bez względu na płeć, 
wiek, kondycję fizyczną. Są dosko-
nałe dla osób pragnących popra-
wić elastyczność ciała, nauczyć się 
w kontrolowany sposób wykonywać 

ćwiczenia i zachować prawidłową 
postawę, na co dzień. Jednak, za-
nim ktoś do nich przystąpi, dobrze 
byłoby najpierw skonsultować się z 
lekarzem, a następnie poprosić in-
struktora, by dobrał odpowiedni ze-
staw ćwiczeń, który będzie stopnio-
wo realizowany. Przy urazach, bó-
lach i zwyrodnieniach kręgosłupa, a 
także w czasie ciąży oraz po opera-
cjach narządów wewnętrznych, trze-
ba zachować również dużą ostroż-
ność i najlepiej przed przystąpieniem 
do ćwiczeń skonsultować się z leka-
rzem. To jest bardzo ważne. 

Wiele kobiet   i zapewne męż-
czyzn chce zrzucić zbędne kilo-
gramy, a właściwe wyrzeźbić  swo-
ją sylwetkę. Czy Pilates  to umoż-
liwia? 

  R.G. Pilates jest bardzo dobrym 
początkiem. Dlatego zawsze go na 
początku polecamy, a później kolej-
ne. 

E.P. Ćwicząc Pilastes, naprawdę 
rzeźbimy swoja sylwetkę i wzmac-
niamy całe ciało. Dowodem tego jest 
fakt, że gdy go ćwiczymy regularnie, 
to ubrania są po jakimś czasie luź-
niejsze. Dowodem jestem ja sama – 
po urodzeniu dziecka mój brzuszek 
był dość duży. Ale po regularnych 
ćwiczeniach naprawdę się zmniejszył.

Panie starają się wykonywać   
również   ćwiczenia na podstawie 
filmów instruktażowych   czy cza-

sopism. Czy zatem takie ćwicze-
nia, ale wykonywane samodziel-
nie są równie skuteczne? I co naj-
ważniejsze: czy są bezpieczne?

E.P Osobiście polecam ćwiczenia 
w grupie, na sali treningowej, pod 
okiem instruktora, który wie, jak 
należy wykonywać dane ćwiczenie i 
w jakich ilościach oraz które z nich 
będą bezpieczne dla naszego zdro-
wia i życia. Ale to nie znaczy, że w 
domu nie można ćwiczyć, bo moż-
na. Jednak tutaj najpierw proponu-
ję wcześniej zapytać o wszystko in-
struktora, który udzieli nam porad. 
Ważną rzeczą jest motywacja. Dla-
tego, gdy zdecydujemy się ćwiczyć w 
pojedynkę, musimy być bardzo kon-
sekwentni, gdyż w odróżnieniu od 
grupy nie ma, kto nas motywować.  

R.G. Jako instruktor dodam, że 
każde ćwiczenie musi być wykony-
wane poprawnie i bezpiecznie. Dla-
tego szczególnie przy grupie tera-
peutycznej jest wymagana bardzo 
duża rozwaga i ostrożność oraz wie-
dza na temat danego ćwiczenia czy 
choreografii. Powiem więcej: często 
sama testuję te ćwiczenia na sobie, 
by później mieć pewność, że są one 
bezpieczne dla naszych klientek lub 
pacjentek. Bezpieczeństwo jest tutaj 
bezapelacyjne najważniejsze. Kase-
ty, książki czy media treningowe – 
na pewno tak, ale po konsultacji z le-

karzem czy instruktorem. Takie ćwi-
czenia „na własną rękę” i bez kon-
sultacji naprawdę mogą przynieść 
czasami odwrotny rezultat, toteż nie 
róbmy ich bez wcześniejszej konsul-
tacji. 

Aby więc zajęcia w studiu mogły 
odbywać się poprawnie, muszą do 
tego być wykwalifikowani instruk-
torzy…

 E.P. Na chwilę obecną zatrudniam 
3 osoby, które mają umowę o dzie-
ło.  Ale są również jeszcze inne, któ-
re ze mną współpracują, gdyż mają 
swoje własne firmy i działalności. 
Co do współpracy, jest ona jak naj-
bardziej poprawna i profesjonalna. 
Moim zamiarem jest pracować z oso-
bami, które są doświadczone i mają 
dobrą renomę zawodową, która bar-
dzo się tu przydaje na sali treningo-
wej. Ale najważniejszą sprawą dla 
mnie jest fakt, że wszystkie te osoby 
są z uprawnieniami i certyfikatami. 
I może to zabrzmi dość dziwacznie, 
bo jako pierwsza osoba nie podzięku-
ję pracownikom, ale wyrażę wyrazy 
wdzięczności licząc na kontynuację 
we współpracy tym osobom.  

Gimnastyka czy sam taniec 
to  pasje, a zarazem również Pani 
praca. Czy gdy taniec staje się pra-
cą, może wciąż być jeszcze pasją? 

R.G. Zdecydowanie uważam, że 
taniec jest moją pasją a później pra-
cą. Pasję i pracę można pogodzić, ale 

nie rozdzielić. 
E.P. Chcę jeszcze dodać, że gdy-

bym nie miała miłości do tańca, to 
nie wykonywałabym go. On jest dla 
mnie całym życiem, tak jak moja ro-
dzina, która jest najważniejsza. Ta-
niec, jeżeli nie jest wykonywany bez 
przekonania, to po jakimś czasie 
może znudzić, a to nie jest już do-
bre zjawisko. Musi być ta pasja i we-
wnętrzna potrzeba samorealizacji w 
tym, co się kocha. 

Kończąc ten interesujący wy-
wiad, proszę powiedzieć, czy 
droga do zostania instruktorem 
jest łatwą czy niełatwą?

 E.P. Nie jest łatwą. Ale warto nią 
iść i zdobywać umiejętności, a tak-
że realizować się i zdobywać kolejne 
wyróżnienia czy certyfikaty umie-
jętności. W tym zawodzie trzeba 
cały czas się na bieżąco dokształcać. 
Gdyż taniec czy inne formy ruchu 
zwyczajnie ewoluują i się rozwijają. 
W tańcu czy fitness podstawową za-
sadą, tak jak u lekarzy, jest nie szko-
dzić. Dlatego my, jako instruktorzy, 
musimy o tym pamiętać.

Ostatnią sprawą są podatki dla 
przedsiębiorców w Nowogardzie. 
Podatki w Nowogardzie od lat za-
skakują przedsiębiorców coraz to 
wyższymi. 

 E.P. To prawda, ale cóż?  Musimy 
je płacić i jakoś sobie dalej pracować.  

Rozmawiał: Jarek Bzowy 
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Kolejne lektury znikają ze szkół!

Kanon lektur w rozsypce
Czytanie książek bez wątpienia poszerza naszą wiedzę o świecie, kształtuje w nas pewne 
wzorce, wzbogaca wyobraźnię, poprawia słownictwo i znajomość ortografii. Zalet czyta-
nia jest więc wiele. Aby móc zagłębiać się w świat książki, potrzeba jednak sporo wolnego 
czasu. Dla wielu młodych ludzi jest to kluczowy problem. W dobie Internetu, opracowań 
i filmów zapoznanie się z treścią lektury bez jej przeczytania nie stanowi już trudności. 
Jakby tego było mało, z roku na rok tytułów szkolnych lektur jest coraz mniej.

Największe zmiany w kano-
nie lektur dotyczą szkół śred-
nich. Tam podstawa progra-
mowa uległa najbardziej zna-
czącej zmianie. Obecnie zakres 
podstawowy w Liceum Ogól-
nokształcącym nr 1 obejmuje 
nie mniej niż 13 pozycji książ-
kowych w trzyletnim okresie 
nauczania. Dodatkowe pozy-
cje to wybierane przez nauczy-
cieli teksty o mniejszej objęto-
ści. Teksty, które nie mogą być 
pominięte przy realizowaniu 
programu to: Bogurodzica, La-
ment świętokrzyski, wybrane 
pieśni, treny (inne niż w gimna-
zjum) i psalm Jana Kochanow-
skiego, Dziady część III, Pan 
Tadeusz, Lalka, Wesele, wybra-
ne opowiadanie Bruno Schul-
za. Wybór pozostałych pozycji 
książkowych zostaje w kwestii 
nauczyciela polonisty. Nauczy-

ciele ubolewają nad zmianami i 
obawiają się, że będzie to miało 
niekorzystny wpływ na kształ-
towanie świadomości młodego 
człowieka. - Uważam, że lek-
tury, które wypadły z kanonu 
były równie ważne jak te, któ-
re w dalszym ciągu są realizo-
wane. Moim zdaniem to bar-
dzo niedobrze, że dobór lektur 
tak się zawężył. Należy zwró-
cić również uwagę na to, że w 
szkołach średnich nie można 
już robić tzw. powtórki, czyli 
przerabiania lektur, które oma-
wiane były w gimnazjum – po-
wiedziała jedna z polonistek 
LO nr 1. Podobne zdanie ma 
jedna z polonistek z II Liceum 
Ogólnokształcącego w Nowo-
gardzie – Wprowadzenie nowej 
zmiany programowej spowo-
dowało znaczne zmiany w ka-
nonie lektur. Książek do oma-

wiania jest mniej, ale ucznio-
wie nie odczuwają tych zmian 
bo nie mają punktu odniesie-
nia do poprzednich roczników. 
Nauczyciele natomiast czuja tę 
stratę. Ja nie wyobrażałam so-
bie lekcji języka poskiego bez 
niektórych tytułów albo oma-
wiania ich fragmentów, jednak 
przekonałam się, że młodzież 
bez nich też daje sobie radę.

Inaczej sprawy mają się w 
gimnazjach. Tam kanon lektur 
od kilku lat jest niezmienny. Co 
ciekawe, gimnazjaliści, po skon-
sultowaniu się z nauczycielem 
mogą dodatkowo przerabiać wy-
brane przez siebie powieści mło-
dzieżowe. Jest to bardzo intere-
sująca próba zachęcenia mło-
dzieży do wykazywania wła-
snej inicjatywy w doborze lektur 
i rozwijaniu ich zainteresowań. 
Z drugiej jednak strony, po ta-

kie pozycje uczniowie sięgaliby 
dobrowolnie w swoim wolnym 
czasie, a szkoła w tym miejscu 
realizowałaby swoją misję edu-
kacyjną i miała czas na oma-
wianie ważniejszych lektur.

Jeżeli chodzi o szkoły podsta-
wowe, to np. SP nr 1 Nowogar-
dzie dopuszcza różne programy 
nauczania, a nauczyciele do-
datkowo mogą je modyfikować. 
Możliwość ta pozwala na reali-
zowanie rozmaitych kombina-
cji w tworzeniu kanonu lektur.

Otaczająca nas zewsząd roz-
rywka innego typu, czy to pod 
postacią filmu, serialu czy gry, 
sprawia, że książka staje się 
mało atrakcyjna. A kto, jak nie 
dorośli, odpowiada się za edu-
kacją młodych. Wyrzucanie 
więc z programu kolejnych lek-
tur z pewnością będzie miało 
swoje negatywne skutki.

Co w takim razie przyniosą 
kolejne lata?

Weronika Kwiatkowska
Natalia Domnick

przeczeniem. W sytuacji tak 
totalnego kryzysu edukacyj-

nego nie pozostaje nic innego, 
jak odwołanie się do sprawdzo-
nych wzorców wychowawczych, 
których porzucenie spowodo-
wało ten kryzys. Kluczem jest 
powrót do wychowania klasycz-
nego, wychowania, które spraw-
dziło się w ciągu wieków, a które 
także dało Polsce wspaniałą in-
teligencję XIX i pierwszej poło-
wy XX wieku.

Wykształcenie klasyczne było 
oparte o realistyczną koncep-
cję rozwoju intelektualnego i 
duchowego młodego człowieka 
oraz na ukształtowanym przez 
wieki kompletnym ideale czło-
wieka wykształconego. Model 
edukacji klasycznej opierał się 
na założeniu, iż człowiek jest by-
tem duchowo-cielesnym, a ce-
lem wychowania jest ukształto-
wanie pełnego człowieczeństwa, 
poprzez ukształtowanie zdol-
ności do racjonalnego panowa-
nia nad własnymi emocjami. 
Dla Rzymian osoba rozumna 
to taka, której duch panuje nad 
ciałem. Dlatego w wykształce-
niu klasycznym nacisk położo-
ny był na kształtowanie charak-
teru, na zdolność opanowania, 
na samodyscyplinę, na kształ-
towanie wytrwałości, poświęce-
nia, zdolności współczucia, od-

powiedzialności .Dla Rzymian 
synonimem barbarzyńcy była 
osoba nie panująca nad swoimi 
emocjami i popędami, dla któ-
rej najważniejszymi dobrami 
były alkohol, seks i dobra docze-
sne. Dla barbarzyńcy siła ozna-
czała prawo, a prawo to triumf 
najsilniejszego. Rzymianin pró-
buje panować nad sytuacją, gdy 
barbarzyńca jest przez bieg wy-
darzeń miotany. Rzymski wzo-
rzec człowieka wykształconego, 
to osoba zachowująca dystans 
do biegu wydarzeń, niepodat-
na na mody i przemijające eg-
zaltacje. Ale ideał człowieka wy-
kształconego w tradycji klasycz-
nej, to przede wszystkim zdol-
ność do wypełniania funkcji 
przywódczych, nie tylko funk-
cji przywództwa politycznego, 
ale wypełnianie społecznej roli 
przywódczej. To nie tylko udział 
w stanowieniu sprawiedliwe-
go prawa, przykładnego wyko-
nywania obowiązków, ale także 
dawanie przykładu własnym za-
chowaniem. Dla Rzymian nie-
wyobrażalne było aspirowanie 
do roli przywódczej, jeżeli nie 
posiadało się umiejętności pa-
nowania nad samym sobą. To 
ten model edukacyjny ukształ-
tował etos polskiej inteligencji.

Ten model klasycznego wy-
chowania, dla którego hasło 

„róbta, co chceta” jest wyrazem 
zdegenerowanego barbarzyń-
stwa, opierał się przede wszyst-
kim na studiowaniu tekstów sta-
rożytnych i dzieł narodowego 
kanonu. U jego podstaw leżała 
nauka greki i łaciny, jako kluczy 
do starożytnego dziedzictwa li-
terackiego. Nauka języków sta-
rożytnych, bardzo logicznych 
w swej strukturze, uczyła tak-
że logicznego i precyzyjnego 
myślenia i wypowiadania się. 
Nauka łaciny traktowana była 
jako wstęp do logiki. Wycho-
wanie klasyczne to także zdol-
ność do pięknego wypowiadania 
się. Nic też dziwnego, że wraz z 
odrzuceniem tego modelu edu-
kacji sztuka oratorska także za-
nikła .Nauka języków klasycz-
nych ćwiczyła także pamięć, co 
później znacznie ułatwiało tak-
że przyswajanie wiedzy. Ale zna-
jomość języków klasycznych 
przede wszystkim wprowadza-
ła w świat autorów klasycznych 
z ich wielkimi pytaniami filo-
zoficznymi i egzystencjalnymi i 
ułatwiała w towarzyszeniu im w 
ich próbach szukania odpowie-
dzi. Pisarze klasyczni stawiali 
pytania, które w każdym czasie i 
dla każdego są pytaniami funda-
mentalnymi, pytali o sens życia, 
sens wspólnoty, racje poświęce-
nia i męstwa. I poprzez własne 

rozważania i odpowiedzi wypo-
sażali swych czytelników nie tyl-
ko w zdolności rozróżniania do-
bra i zła, ale dawali intelektual-
ne narzędzia do szukania wła-
snych odpowiedzi na egzysten-
cjalne i intelektualne wyzwania 
swoich czasów. Literatura staro-
żytna stanowiła swego rodzaju 
moralną bazę określającą reguły 
postępowania. Poprzez jej stu-
diowanie utrwalano wartości i 
normy, których była nośnikiem.. 
Uważano, że ideał człowieka wy-
kształconego, to nie tylko znajo-
mość dzieł klasycznych, ale tak-
że postępowanie zgodnie z cno-
tami przez nie propagowanymi. 
Klasyczny ideał wychowawczy 
był więc ideałem kompletnym, 
był ideałem wykształcenia in-
telektualnego i odpowiadają-
cej jego wartościom ideałem 
człowieka szlachetnego. Staro-
żytni byli przekonani bowiem, 
iż prawdziwe cnoty realizujące 
ideał pełnego człowieczeństwa 
mogą się tylko rozwinąć w pro-
cesie wykształcenia literackiego. 
Literatura klasyczna to nie czci-
godny zabytek, ale żywa inspi-
racja intelektualna i fascynująca 
przygoda.

Ten klasyczny ideał człowie-
ka wykształconego był oparty 
na realistycznej ocenie możliwo-
ści rozwojowych ludzkiej natury. 

Jego celem było stałe przezwy-
ciężanie barbarzyństwa tkwiące-
go w ludzkiej naturze i wzmac-
nianie dominacji jej racjonalne-
go wymiaru. Ten ideał edukacyj-
ny został kompletnie zdruzgota-
ny przez współczesną edukację. 

Współczesny kryzys polskiego 
patriotyzmu ma jedno ze swych 
źródeł w destrukcji wychowania 
literackiego. Zamiast wielkich 
polskich dzieł literackich, na 
których wychowywały się poko-
lenia XIX –wiecznej i pierwszej 
połowy XX-wiecznej inteligencji 
polskiej, uczniowie dostają spre-
parowane wypisy, albo dzieła 
tzw. literatury krytycznej, które 
często niszczą te cnoty i postawy, 
od których zależy siła narodowej 
więzi. Współczesna szkoła ogra-
nicza możliwość intelektualnej 
przygody, jaką jest zawsze ob-
cowanie z wielkimi dziełami li-
terackimi.

 Ideał moralno-intelektualne-
go i obywatelskiego wykształce-
nia jest najlepszą odpowiedzią 
na postępującą barbaryzację 
umysłów i postaw. Jest najlepszą 
odpowiedzią na kryzys współ-
czesnej szkoły i współczesnego 
społeczeństwa.

Marian Piłka
historyk, Wiceprezes Prawicy 

Rzeczypospolitej
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Mistrzostwa Strefy Polski Zachodniej – VIII i IX runda

Jamroży zakończy sezon na podium!
W ostatnich tygodniach rozegrano VIII i IX serie Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w motocrossie, odpowiednio w Obornikach i 
Konikowie. W kategorii MX Quad Open ponownie udane starty zaliczył Tomasz Jamroży. Zawodnik KM Cisy Nowogard w klasyfikacji 
sezonu zajmuje drugie miejsce, do końca sezonu pozostały już tylko zawody w Mirocinie Dolnym, przewaga Jamrożego pozwala twier-
dzić, że tegoroczną rywalizację ten zawodnik zakończy na podium.

W VIII rundzie podczas star-
tów w Obornikach, Tomasz 
Jamroży po raz kolejny nie 
schodził z podium. Najpierw, 
podczas pierwszego wyścigu, 
pozwolił się wyprzedzić jedy-
nie Gaborowi Zienkiewiczowi 
z klubu WKM Wschowa, oraz 
Łukaszowi Lorencowi z Auto-
mobilklubu gorzowskiego. W 
swoim drugim starcie poszło 
mu jeszcze lepiej. Z niespełna 
5 sekundową stratą zajął dru-
gie miejsce, ponownie na naj-
wyższym, stopniu podium sta-
nął Gabor Zienkiewicz. Uzbie-
rane punkty zapewniły Toma-
szowi drugie miejsce w klasyfi-
kacji zawodów. 

W kolejnej rundzie tj. IX Mi-
strzostw Strefy Polski Zachod-
niej, która odbyła się w Koni-
kowie, Jamroży po raz kolej-
ny zajął wysokie lokaty. Choć 
w pierwszym i drugim trenin-

gu zawodnik z Nowogardu zaj-
mował 4 pozycję, to co najlep-
sze - pozostawił na wyścigi. W 
pierwszym biegu najszybszy 
był Gabor Zienkiewicz. Po 11 
okrążeniach Tomasz Jamroży 
przyjechał na drugim miejscu 
tracąc do zwycięscy niespełna 
30 sekund. W swoim drugim 

wyścigu w Konikowie, zawod-
nika KM Cisy oprócz Zienkie-
wicza który znów wygrał, wy-
przedził jeszcze Łukasz Lorenc. 
Jednak ponownie drugie i trze-
cie miejsce pozwoliło Jamro-
żemu zająć 2 pozycję w „gene-
ralce” zawodów. Najważniejsza 
informacja: Tomasz Jamroży w 

klasyfikacji sezonu z liczbą 463 
punktów zajmuje 2 miejsce! Li-
derem jest Marcin Sobol, do 
którego Jamroży traci zaledwie 
15 punktów. Jednak zawodnik 
KM Cisy Nowogard wciąż musi 
uważać na trzeciego w klasy-
fikacji Gabora Zienkiewicza, 
który do naszego reprezentan-
ta ma zaledwie 5 punktów stra-
ty. Jedno jest pewne, ta trójka 
w ostatnich zawodach pomię-
dzy sobą rozstrzygnie sprawę 
mistrzostwa, gdyż 4 w klasyfi-

kacji Piotr Paździor wskoczy 
na podium jedynie na skutek 
absencji lub ostatnich pozy-
cji jednego z wyżej sklasyfiko-
wanych zawodników. Zawody 
w Mirocinie rozstrzygną kla-
syfikację sezonu 2013. Później 
przed Jamrożym czeka jeszcze 
jedno wyzwanie, czyli start w 
Pucharze Polski. Przy artykule 
prezentuje pierwszą „dziesiąt-
kę” klasyfikacji sezonu w kate-
gorii MX Quad Open.

KR 

1. Marcin Sobol  (WKM Wschowa) 478 pkt.
2. Tomasz Jamroży  (KM Cisy Nowogard) 463 pkt.
3. Gabor Zienkiewicz (WKM Wschowa) 458 pkt.
4. Piotr Paździor (WKM Wschowa) 387 pkt.
5. Konrad Kubera  (Ostrowski Klub Motocrossowy) 367 pkt.
6. Łukasz Lorenc  (Automobilklub Gorzowski) 325 pkt.
7. Krzysztof Kreczetowski (WKM Wschowa) 293 pkt.
8. Tomasz Goliński (WKM Wschowa) 291 pkt.
9. Dawid Sierżant (Motoklub Oborniki) 271 pkt.
10. Patryk Kucharewicz  (Klub 4x4 Sokółka) 259 pkt.

Tomasz Jamroży podczas swoich startów w VIII rundzie w Obornikach

Weekendowe mecze Pomorzanina

W „domu” tylko kobiety
W najbliższy weekend kolejne spotkania rozegrają pierwszy i drugi zespół oraz kobieca drużyna Pomorzanina. W przypadku panów, 
będą to mecze wyjazdowe, panie natomiast zainaugurują rozgrywki o mistrzostwo III ligi kobiet na stadionie w Nowogardzie.

Trudne zadanie przed pierw-
szym zespołem Pomorzanina, 
który rywalizuje w „wojewódz-
kiej okręgówce”. Podopieczni 
Tomasza Surmy w sobotę za-
grają na boisku w Dobrzanach. 
Tamtejsza Zorza zajmuje 3 
miejsce w tabeli i, jak na razie, 
jeszcze nie przegrała „u sie-
bie”. W konfrontacjach z Zo-
rzą bez punktów wracali pił-
karze Polonii Płoty (3:1), Mo-
rzycka Moryń (2:0) oraz Stali 
Lipiany (3:1). Z kolei siódmy 
zespół w tabeli, czyli Pomorza-
nin, w swoich trzech dotych-
czasowych wyjazdowych me-
czach zanotował zwycięstwo 
i dwie porażki. Jak informo-
waliśmy już wcześniej, w me-
czu nie wystąpi kapitan zespo-
łu – Michał Soska. Jak bez tego 
piłkarza będzie się sprawować 
nowogardzka defensywa, prze-
konamy się w najbliższą sobotę 
o godzinie 17:00. 

Również na wyjeździe zagra-
ją zawodnicy drugiego zespo-
łu, którzy rywalizują w 3 gr. 

szczecińskiej A Klasy. Przed 
nimi długi wyjazd do Kołba-
skowa. Tamtejszy Zryw w po-
przednim sezonie zajął niskie 
9 miejsce. Jak podróż do tej 
miejscowości odbije się na for-
mie piłkarzy, dowiemy się po 
ostatnim gwizdku sędziego. 
Początek meczu w sobotę o go-
dzinie 17:00.

Czas na inaugurację w III 
lidze kobiet, w której swój 
pierwszy historyczny mecz ro-
zegra zespół Pomorzanina No-
wogard. Rywalkami będą za-
wodniczki Olimpu Gościno, 

który w poprzednim sezonie 
zajął 2 miejsce, przegrywając 
walkę o awans do II ligi ze Sti-
lonem II Gorzów. Wydaje się, 
że to właśnie zawodniczki z 
Gościna są głównymi faworyt-
kami do awansu w tym sezo-
nie, zatem przed podopieczny-
mi Pawła Błaszczyka nie lada 
wyzwanie już na inaugurację 
rozgrywek. Ten mecz na pew-
no zweryfikuje, o ile awans Po-
morzanina wydaje się realny, 
jedno jest pewne – w grupie, 
w której gra 7 drużyn, każda 
utrata punktów może przekre-
ślić te szansę. Mecz z Olimpem 
rozpocznie się w najbliższą 
niedzielę na stadionie w No-
wogardzie, o godzinie 12:00. 
Wszystkich serdecznie zapra-
szamy, aby wsparli swoją obec-
nością kobiecą drużynę pod-
czas tego spotkania. Przy arty-
kule publikujemy komplet gier 
w poszczególnych ligach.

KR  

Liga Okręgowa Szczeciński 2013/2014
7 kolejka:
Pomorzanin Przybiernów – Gavia Choszczno (07.09; 17:00)
Osadnik Myślibórz – Piast Chociwel  (07.09; 17:00)
Zorza Dobrzany – Pomorzanin Nowogard (07.09; 17:00)
Polonia Płoty – Ina Ińsko   (07.09; 17:00)
Odra Chojna – Stal Lipiany   (07.09; 17:30)
Morzycko Moryń – Klon Krzęcin  (07.09; 17:30)
Flota II Świnoujście – Victoria Przecław (08.09; 16:00)
Pogoń Barlinek – Unia Dolice   (08.09; 17:30)
Iskierka Szczecin-Śmierdnica   pauza

A Klasa Szczecin gr. 3 2013/2014
2 kolejka:
Komarex Komarowo – Hanza Goleniów (07.09; 16:00)
Zryw Kołbaskowo – Pomorzanin II Nowogard (07.09; 17:00)
Grot Gardno – Wicher Reptowo  (08.09; 15:00)
Znicz Niedźwiedź – Vielgovia Szczecin  (08.09; 16:00)
Fagus Kołbacz – Wołczkowo-Bezrzecze (08.09; 16:00)
OKS Euroinsbud Goleniów – Orzeł Grzędzice (08.09; 18:00)

III Liga Kobiet 2013/2014
1 kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Olimp Gościno (07.09; 12:00)
Olimpia III Szczecin – Olimpia II Szczecin  (07.09)
Vielgovia Szczecin – Fala Międzyzdroje (07.09)
Zalew Stepnica    pauza
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Wiktoria córka Jo-
lanty Durkiewicz ur. 
30.08.2013 z Radowa 
Wielkiego

Kornel syn Moniki i 
Norberta ur. 2.09.2013 
z Nowogardu

Marcel syn Angeliki 
Sarnikowskiej ur. 
1.09.2013 z Łęgna

Ada córka Katarzyny 
Rzeźniczak ur. 1.09.2013 
z Długołęki

Autor rubryki: 
Janusz Roguski 
Szpital NowogardWitamy wśród nas...

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Antonina córka Katarzy-
ny i Pawła ur. 3.09.2013 
z Nowogardu

Miłosz syn Agnieszki i Pio-
tra Łuczak ur. 4.09.2013 
z Bagna

HURTPOL Sp. z o.o. 
Spółka Komandytowa

Przyjmie ucznia 
na praktyczną naukę 

zawodu – sprzedawca
Osoby zainteresowane 

prosimy o kontakt:
Ul. Młynarska 1a;  

Nowogard
kadry@hurtpol.pl lub 

tel. 91 579-29-18

Dane 
Dilera

NOWY WIELKI
AURIS TOURING 
SPORTS KOMBI

Toyota Auris Touring Sports – zużycie paliwa i emisja CO2 (UE 80/1268 z późn. zm.) w zależności od wariantu i wersji auta: od 4,2 do 6,1 l/100 km i od 109 do 140 g/km (cykl mieszany).
Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji: www.toyota.pl. Samochód na zdjęciu zawiera wyposażenie dodatkowe.

Zapraszamy do autoryzowanych salonów.

Wielka Premiera 14 i 15 września.
Przyjdź i poznaj samochód, który imponuje 
niezwykłą przestronnością. 

Już od 62 900 złDane 
Dilera

NOWY WIELKI
AURIS TOURING 
SPORTS KOMBI

Toyota Auris Touring Sports – zużycie paliwa i emisja CO2 (UE 80/1268 z późn. zm.) w zależności od wariantu i wersji auta: od 4,2 do 6,1 l/100 km i od 109 do 140 g/km (cykl mieszany).
Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji: www.toyota.pl. Samochód na zdjęciu zawiera wyposażenie dodatkowe.

Zapraszamy do autoryzowanych salonów.

Wielka Premiera 14 i 15 września.
Przyjdź i poznaj samochód, który imponuje 
niezwykłą przestronnością. 

Już od 62 900 zł

DLA KAŻDEGO ODWIEDZAJĄCEGO UPOMINEK

Toyota Nowogard MK Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 27 b, 72-200 Nowogard • serwis tel. 91 39 25 702 • salon tel. 91 39 25 700 • M: 509 246 475

e-mail:002@toyota.pl • salon@toyotanowogard.pl • www.toyotanowogard.pl

DLA KAŻDEGO 

ODWIEDZAJĄCEGO 

UPOMINEK

TYGRYSEK

BAWIALNIA
dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard
Zapraszamy uczniów 

od 1.09.2013 r. do nauki zawodu 

Piekarz lub Cukiernik
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 66

tel. 91 392 19 86
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Sołtys oraz Rada Sołecka Wierzbięcina
dziękuje za wsparcie finansowe

w organizacji 
Dożynek Gminnych w Wierzbięcinie

Celowemu Związkowi Gmin R XXI w Słajsinie
Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” w Wierzbięcinie
Nadleśnictwu Nowogard
Fermie krów Otręby - P. Wrona
Bankowi BGŻ
Eurobankowi
W. Januszewskiej - sklep „Stodoła”
Hurtowni Budowlano-Chemicznej „Bodzio”
A. Wysoszyńskiej - sklep „Bartek”
B.J. Klukowskim
R.M. Grygowskim - kiosk „Przy torach”
M.L. Bartoszczyk
Piekarni WB Pędziszczak
H. Ossowskiej

Sołtys oraz Rada Sołecka Wierzbięcina
dziękuje za pomoc w zorganizowaniu Loterii Fantowej 

na Dożynkach Gminnych w Wierzbięcinie
Aptece „Jantar”, PZU - Ubezpieczenia, Księgarni „Atlas”, Księgarni „Cymelia”, M.Kubickiej - sklep 
sportowy, Sklep „Tęczak”, Drogerii „Natura”, Credit Agricole, kiosk „Dymek”, Elżbiecie Szmyt, 
Katarzynie Tomala, Andrzejowi Wypych, R.M. Grygowskim - kiosk „Przy torach”

„Człowiek jest wielki, nie przez to, co posiada, 
lecz przez to kim jest, nie przez to, co ma, 

lecz przez to, czym dzieli się z innymi”
    bł. Jan Paweł II

Sołtys Sołectwa Wierzbięcin
dziękuje wszystkim Mieszkańcom za pomoc 

w organizacji Dożynek Gminnych w Wierzbięcinie
począwszy od strojenia, dekoracji, 

po wypieki, obsługę  itp.
 dziękuję M.Pękala

Sołtys oraz Rada Sołecka 
Wierzbięcina
dziękuje 

Stowarzyszeniu Diabetyków  
- Nowogard

Gospodarstwu  
Agroturystycznemu  

„U Furmana”
za udział w Dożynkach 

Gminnych w Wierzbięcinie
Po przejażdżce konnej 

mogliśmy sprawdzić ciśnienie, 
a po wierzbięcińskich 

wypiekach cukier i cholesterol

Klub kolekcjonera Koło Numizmatyczne Nowogard 

Denar Bolesława Chrobrego
Koło Numizmatyczne Nowogard wzbogaciło swoją kolekcję o Denar Bolesława 
Chrobrego. Moneta została wybita przez Narodowy Bank Polski i jest inaugura-
cją serii „Historia Monety Polskiej”.

„Do niedawna powszech-
nie sądzono, że twórcą pol-
skiego mennictwa był Miesz-
ko I (ok. 960-992 r.). Kiedy 
okazało się jednak, że mone-
ty opatrzone imieniem „Mi-
sico” zostały wybite nie przez 
niego, ale przez jego wnuka 
– Mieszka II (ok. 1013-1025-
1034 r.), pierwszeństwo trze-
ba było przyznać Bolesławowi 
Chrobremu (992-1025 r.). Po-
nieważ jednak władca ten wy-
bił aż 17 różnych typów srebr-
nych denarów, długo nie było 
wiadomo, który z nich jest naj-
starszy. A były wśród nich mo-
nety bardzo cenne i od dawna 
znane – z symbolicznym por-
tretem księcia i nazwą Gnie-
zna (GNEZDVN CIVITAS – 
Gniezno gród) lub z wyobraże-
niem pawia i najstarszą nazwą 
Polski (PRINCES POLONIE 
– władca Polski). W końcu za 
najstarsze zostały uznane – 
niedawno odkryte i wciąż bar-
dzo rzadkie – denary z końca 
X w. z przedstawieniem strzały 
wyłaniającej się z pęku sześciu 
gałązek. Mamy tu najprawdo-
podobniej do czynienia z sym-
boliką chrześcijańską, która 
jest wszechobecna również i na 
innych monetach z tego czasu. 
Strzała to symbol Słowa Bo-
żego, a gałązki to uproszczo-
ne Drzewo {Żcia. Mała liczba 
zachowanych monet (3 sztu-
ki) sugeruje, że rozmiary naj-
starszego mennictwa nie były 
duże. Powodem jego rozpo-

częcia nie były więc przyczyny 
ekonomiczne, ale raczej mani-
festacyjne. Bolesław Chrobry 
nie chciał tu jednak manifesto-
wać swojej niezawisłości, ale 
przynależności do grona wład-
ców chrześcijańskiej Europy”. 
Tak na temat Denara Bolesła-
wa Chrobrego, pierwszej pol-
skiej monety, pisze Stanisław 
Suchodolski – polski arche-
olog, numizmatyk i historyk. 
W dniu 20 czerwca 2013 roku 
za sprawą Narodowego Banku 
Polskiego, do obiegu została 
wprowadzona moneta z serii 
„Historia Monety Polskiej” o 
nominale 5 zł – upamiętniają-
ca denar Bolesława Chrobre-
go. Projektantem monety jest 
Dominika Karpińska-Kopiec. 
Moneta wykonana jest z me-
talu Ag 925/1000, przy użyciu 
stempla lustrzanego. Jej śred-
nica wynosi 24,00 mm, masa 
7,07 g, natomiast nakład do 
20000 sztuk. Następną mo-
netą z serii będzie denar Bo-

lesława Śmiałego, który uka-
że się we wrześniu 2013 roku. 
Pierwszą część zatytułowaną 
„denary trzech Bolesławów, 
X-XII w.” zamknie denar Bo-
lesława Krzywoustego. W czę-
ści drugiej prezentacji „Histo-
ria Monety Polskiej” przedsta-
wiony zostanie „okres brakte-
atów i groszy, XII-XV w.”, na-
stępnie część III i i monety 
Rzeczypospolitej „okres złote-
go, XVI-XVII w.”. Ostatnia IV 
część serii zatytułowana bę-
dzie „pieniądz po rozbiorach, 
XVIII-XX w.”. Pierwsza z mo-
net denar Bolesława Chrobre-
go o nominale 5 zł, jest już w 
posiadaniu nowogardzkiego 
Koła numizmatycznego. Przy-
pominamy, że w kole prowa-
dzone są zapisy, które umoż-
liwią wstąpienie do koła nu-
mizmatycznego oraz klubu 
kolekcjonera. Wszystkich za-
interesowanych gorąco zapra-
szamy.

KR 

Rozstrzygnięto turniej 
siatkówki plażowej 

„Orien”  
mistrzem 2013
W sobotę (31 sierpnia) rozstrzygnięto kolejną serię 
siatkówki plażowej, organizowanej cyklicznie przez 
LZS na miejskiej plaży w Nowogardzie. Po mie-
sięcznej grze zostały wyłonione trzy najlepsze pary. 
Główne trofeum trafiło do drużyny Orien.

Jak co roku, na miejskiej pla-
ży od początku sierpnia trwa-
ły zmagania dwuosobowych 
drużyn w siatkówce plażowej. 
Turniej organizowany przez 
MG LZS tym razem zaszczy-
ciło 6 drużyn. Ostatniego dnia 
zawodów, tj. w sobotę 31 sierp-
nia, rozegrano finał rozgry-
wek, w którym rywalizowały 
4 najlepsze zespoły. W pierw-
szym pojedynku Orien gładko 

uporał się z drużyną Masa 2:0. 
Taki sam rezultat drużyna ta 
uzyskała w pojedynku z Dzi-
kimi Kotami. W kolejnym me-
czu Masa wygrywa z Dzikimi 
Kotami 2:0, takim samym wy-
nikiem zwyciężył team Zdzi-
chu/Bogdan w rywalizacji z 
Masą. Najdłuższy mecz roze-
grały Dzikie Koty z parą Zdzi-
chu/Bogdan, gdzie zawodnicy 
rywalizowali 3 sety, ostatecz-
nie „Koty” wygrały 2:1.  Gra-
tulujemy zwycięskiej parze – 
drużynie Orien, która rywa-
lizowała w składzie Krzysztof 
Wojdalski i Krzysztof Doma-
nowski. Dla drużyn które wy-
walczyły podium przygotowa-
ne były pamiątkowe puchary. 
Przy artykule prezentuje kla-
syfikacje końcową turnieju.

KR

1. Orien 
(Krzysztof Wojdalski, Krzysztof Domanowski) 69 pkt.
2. Dzikie Koty 
(Rafał i Adrian Milusz) 57 pkt.
3. Masa 
(Kamil Jońca, Dawid Tomczak) 38 pkt.
4. Zdzichu, Bogdan 30 pkt.
5. Anonimowi 8 pkt.
6. Ostrzyca 6 pkt.
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Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

WARSZTAT SAMOCHODOWY

SZYBY SAMOCHODOWE

PLANDEKINA WYMIAR NA WYMIAR

Profesjonalna naprawa od A do Z

OSOBOWE, CIĘŻAROWE I MASZYNY

Geometria kół, naprawa zawieszenia,komputerowa diagnostyka pojazdu
naprawy blacharskie i lakierniczePrzegląd i naprawa klimatyzacji,

Ul. Nadtorowa 12
tel 91 39 20 131
kom 601860716

Ul. Kilińskiego 26
tel 91 39 25 627
kom 601897368

Sprzedaż, wymiana, naprawa. Wykonujemy usługi na zlecenie ubezpieczalni

Używane i nowe części do wszystkich marek samochodów

Plandeki do samochodów ciężarowych (łódki, firanki),przykrywające
stelaże, przegrody do hal, przyczepy ciągnikowe i samochodowe

UDZIELAMY GWARANCJI
NA WYKONANE USŁUGI

KUPIĘ 
GOSPODARSTWO 
lub GRUNT ROLNy 
TEL. 664 944 635

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie 
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

w Sklepie             
ul. Boh. Warszawy 2

(przy torach)

Zapraszamy
W każdy poniedziałek nowy towar

Duży wybór odzieży 
dziecięcej i jesiennej

kurtki, bluzy itp.

KUPON RABATOWY
10%

na odzież używaną
FIGARO

Bank Spółdzielczy w Goleniowie 

sprzeda 
okna demontowane 

z remontowanego budynku
przy ul. Konstytucji 3 Maja 56 

w Goleniowie. 
Okna PCV z szybą jednokomorową. 

Wymiary w większości 130X180  - do obejrzenia 
w obiekcie. Stan okien - bardzo dobry; 

data montażu w obiekcie - IV kwartał 2012 r. 
Osoby zainteresowane zakupem 

prosimy o składanie propozycji ofert 
w sekretariacie Banku lub 

e-mailem: 
sekretariat@bsgoleniow.pl

Telefon do kontaktu: 
91 464 77 91

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

Sprzedam drewno 
kominkowe i opałowe

Transport
tel. 691 466 441

TARTAK 
ŁOSOŚNICA

oferuje:
- drewno budowlane
- więźba dachowa
- łaty, kontrłaty
- drewno opałowe

ŁOSOŚNICA 23A
72-315 Resko

tel. 91 395 01 53
kom. 500 111 126

AEROBIK

instr. Monik Durajtel. 605 856 584

(ZAJĘCIA w SP 1)
wtorek, czwartek
od godz. 18 -1900 00

Starosta Goleniowski 
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

Przedmiot dzierżawy – działka nr 254/4 o pow. 6,83 ha (LsV – 1,83 
ha, LsVI – 0,02 ha, Ws – 4,98 ha), położona w obrębie Glicko gmina 
Nowogard, zapisana w księdze wieczystej nr SZ1O/00053370/9; uży-
tek Ws stanowi jezioro zaliczane do śródlądowych wód powierzch-
niowych i wpisane jest w rejestrach gruntów jako wody stojące „Je-
zioro Glicko”. Czas trwania umowy dzierżawy – 10 lat.
Wywoławcza stawka czynszu w stosunku rocznym wynosi 1044,88 
zł + podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stawka 
czynszu nie obejmuje podatku od nieruchomości.
Przetarg odbędzie się w dniu 7 października 2013 r. o godz. 9ºº w 
Starostwie Powiatowym w Goleniowie przy ul. Dworcowej 1 (pokój 
125).
Wadium w wysokości 100,00 zł należy wpłacić do dnia 1 paździer-
nika 2013 r. w kasie znajdującej się w Starostwie Powiatowym w 
Goleniowie lub na konto: Bank Spółdzielczy w Goleniowie  15  9375  
0002  0000  0459  2000  0040 (wymagane potwierdzenie przelewu). 
Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na wska-
zany powyżej rachunek bankowy.
Ogłoszenie o przetargu zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń w 
budynku Starostwa Powiatowego w Goleniowie przy ul. Dworcowej 
1, na stronie internetowej i Biuletynie Informacji Publicznej Staro-
stwa Powiatowego w Goleniowie.
Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wy-
dziale Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 204 II piętro) lub 
telefonicznie (91) 471-02-39.

Starosta Goleniowski
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony
Przedmiotem dzierżawy są nieruchomości:
1. Działka nr 20 o powierzchni 0,3914 ha - KW nr SZ1O/00044729/5, 

stawka wyjściowa czynszu rocznego do przetargu wynosi 55,38 
zł – wadium 10,00 zł

2. Działka nr 28/2 o powierzchni 0,3170 ha - KW nr SZ1O/00044734/3, 
stawka wyjściowa czynszu rocznego do przetargu wynosi 55,38 
zł – wadium 10,00 zł

3. Działka nr 45/1 o powierzchni 0,2826 ha - KW nr SZ1O/00044745/3, 
stawka wyjściowa czynszu rocznego do przetargu wynosi 55,38 
zł – wadium 10,00 zł 

4. Działka nr 45/2 o powierzchni 0,3914 ha - KW nr SZ1O/00044746/0, 
stawka wyjściowa czynszu rocznego do przetargu wynosi 56,36 
zł – wadium 10,00 zł

Powyższe nieruchomości położone są w obrębie 4 miasta Nowogard. 
Oddanie w dzierżawę nastąpi czas nieoznaczony z przeznaczeniem 
na cel rolny. Kwota czynszu nie obejmuje podatku rolnego.
Przetarg odbędzie się w dniu 8 października 2013 r. o godz. 9ºº w 
Starostwie Powiatowym w Goleniowie przy ul. Dworcowej 1 (pokój 
125).
Wadium należy wpłacić do dnia 1 października 2013 r. w kasie znaj-
dującej się w Starostwie Powiatowym w Goleniowie lub na konto: 
Bank Spółdzielczy w Goleniowie  15  9375  0002  0000  0459  2000  
0040 (wymagane potwierdzenie przelewu). Za datę wpłaty wadium 
uznaje się dzień wpływu środków na wskazany powyżej rachunek 
bankowy.
Ogłoszenie o przetargu zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń w 
budynku Starostwa Powiatowego w Goleniowie przy ul. Dworcowej 
1, na stronie internetowej i Biuletynie Informacji Publicznej Staro-
stwa Powiatowego w Goleniowie.
Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wy-
dziale Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 204 II piętro) lub 
telefonicznie (91) 471-02-39.

R E K L A M A
e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

TEL.  913 922 165 •  TEL. 91 577 20 07

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA
tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

Kancelaria 
PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077
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Pielęgnacja ogrodów

Wypożyczalnia 
sprzętu ogrodniczego

(glebogryzarki, weltykulatory...)

tel. 511 091 922
www.ogrody-wiki.pl

Profesjonalne zarządzanie 
nieruchomościami 

wspólnot mieszkaniowych 
i osób prywatnych 
Nr licencji 21569

Kontakt:  Eliza Kałmuk

tel. 602 296 684

OGŁO SZE NIA DROB NE

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. 
Piłsudskiego 2a. 602 350 301

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 3. 
604 284 597

• Kupię mieszkanie bezczynszo-
we/niskoczynszowe, min 3po-
kojowe, 60-80m 791443026

• Do wynajęcia lokal handlowy – 
660143840 

• Sprzedam mieszkanie w No-
wogardzie i Dobrej, Tel.  91-
3910010, 607607814

• KUPIĘ ZA GOTÓWKĘ OBCIĄŻO-
NE NIERUCHOMOŚCI Tel.  508 
312 261

• DOMy NA WSI – GRUNTy, GO-
SPODARSTWA

• SPRZEDAJEMy, KUPUJEMy. Tel.  
660 206 833

• Sprzedam nowy sklep na ulicy 
Racibora. Tel.  913925552, 695 
264 594

• Sprzedam nowe, własnościo-
we, 2 pokojowe mieszkanie, 
58 m kw. na os. Gryfitów Tel.  
913925552, 695 264 594.

• SPRZEDAM - bardzo tanio dział-
ki pod budowę ul: Asnyka. Tel: 
513045188. 

• Wynajmę mieszkanie 2 poko-
jowe  w Nowogardzie na ulicy 
Racibora I 4. Tel.  91 39 25 552, 
kom. 783 570 060

• BUDyNEK - gospodarczy 400 
m2 sprzedam lub wydzierża-
wię, Strzelewo. Tel.  502853573

• Sprzedam lub zamienię dom 
nad morzem na mieszkanie II 
p z dopłatą w Nowogardzie. 
515 167 978

• Sprzedam mieszkanie 85 
m2 z dużym ogrodem. 91 39 
21 868 785 921 868 

• KUPIĘ - Grunty rolne, okolice N-du 
minimum 10 h. Tel. 661915420.

• GARAŻ – ul. 700 - Lecia. SPRZE-
DAM. 18 tys. zł. /do negocjacji/. 
Tel.  514620330.

• DZIAŁKĘ - SIEDLISKOWĄ wraz z 
budynkiem gospodarczym oko-
lice Nowogardu. SPRZEDAM. Tel.  
48606276773. 

• Sprzedam mieszkanie w Nowo-
gardzie - 67 m2. Dobra cena. 
730 585 928

• Wynajmę magazyn z biurem. 
607 289 286

• Domek jednorodzinny do wyna-
jęcia. 607 289 286

• SPRZEDAM - mieszkanie 2 pokoje, 
centrum. Tel.  504118857.

• Sprzedam kawalerkę o pow. 25 
m2. Tel.  781 886 884

• SPRZEDAM – mieszkanie 2 pokoje 
lub zamienię na kawalerkę z do-
płatą. Tel.  724696051.

• Sprzedam działkę budowlaną 
1500 m2 z warunkami zabudowy 
i pozwoleniami, ok. Olchowo-Ko-
ściuszki. Tel.  790 300 727 

• Sprzedam ziemię 0,50 i 0,47 ha w 
Nowogardzie. 603 383 004

• SPRZEDAM   - Bar  „HAGA „.Tel. 
510243843.

• SPRZEDAM  -  działkę  Redostowo.
Tel. 725176063.

• SPRZEDAM - Gospodarstwo  15,60 
h. z  budynkami   lub  bez. Okolice  
Nowogardu. Tel.  722011142.

• SPRZEDAM  - TANIO  działki  bu-
dowlane  koło  szkoły 3 .Tel.  
0033787818189, 0033683831869.

• SPRZEDAM  -  działki  budowlane. 
Karsk. Tel.  510766180.

• SPRZEDAM  - działkę  43  ar. wraz  
z  budynkami . Działka budowla-
na.Karsk.Tel. 605930246.

• STOLARNIA  -   do   wynajęcia .Tel. 
605336228.

• Wynajmę lokal biurowy 700 le-
cia 17b Ip. Parking, 28 m2 Tel.  
501 549 818 

• Wynajmę   lokal  na  działalność 
gospodarczą.  visa&vis  szpitala . 
Tel:887 467 309.

• SPRZEDAM – mieszkanie  2  po-
koje  45  m 2 , Nowogard. Tel. 
601871779.

• DO  - wynajęcia  mieszkanie   2  
pokojowe.Tel. 606703451.

• Wydzierżawię lub sprzedam 
garaż na ul. Jana Pawła ii Tel.  
607 580 172

• Kupię kawalerkę na Bema. 
663 366 430

• SPRZEDAM  -  dwupokojowe  
mieszkanie  na  15 – Lutego   II  
piętro   125 tyś. do  negocjacji. Tel. 
501307666.

• DWUPOKOJOWE  -  sprzedam na  
Poniatowskiego  55  m 2  III  piętro   
135  tyś.Tel. 725899426.

• SPRZEDAM  -  grunty  rolne  k/No-
wogardu   1,62  HA  i   6,12  HA.Tel. 
502103432.

• WYNAJMĘ   garaż  ul; Poniatow-
skiego  22  .Tel. 507100280.

• SPRZEDAM    lub  WYNAJMĘ   garaż  
ul; Jana  Pawła .Tel. 607083893.

• SPRZEDAM   -  3  pokoje   64  m 2 . 
Goleniów . Tel. 887137129.

 MOTORyZACJA

• Kupię: Stare motory, motorowery, 
samochody. Tel.  501 126 109

• Sprzedam skrzynię biegów do 
Audi 80. Tel.  781785751.

• Sprzedam GOLF II, poj. 1,3 rok rej. 
1993, benzyna 5 drzwiowy, prze-
gląd i OC ważne, szyberdach, hak, 
czerwony. Tel.  512633610.

• Sprzedam 2 opony letnie 185 65 
R15, continental conti 3, cena za 2 
szt. 80 zł, Tel.  605 522 340

• SPRZEDAM - szyba przednia HON-
DA CIVIC / ŻABKA/ - 240zł nowa. 

Amortyzatory : przednie Astra 
1 nowe 35 zł/szt., fiat Uno 98 r. 
nowe 40 zł / szt. Tel. 785042805.

• SPRZEDAM - Daewoo – TICO 1999 
r. Tel.  726252946.

• Sprzedam VW Passat combi rok 
prod. 1995; poj. 1.8 cena 2300 Tel.  
723 843 415

• Sprzedam motorower marki Ro-
met poj. 45,50 cm3, cztery biegi, 
duże koła, stan bdb. Bezawaryjny, 
przegląd i ubezpieczenie do wrze-
śnia 2014 r., nienaruszony stan fa-
bryczny. Tel.  517 696 897

• Sprzedam kmpl. kół zimowych 
185/60/R14 st. Bdb.Tel.  510  244 
075

ROLNICTWO

• Sprzedam przyczepę D-47 cena 
5000 zł. Tel.  602 708 518

• Sprzedam zboże i słomę. 502 853 
573

• Sprzedam słomę w snopkach cena 
2, 20 zł/ snopek. Tel.  782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG Tel.  783 678 070

• Sprzedam ciągnik MTZ rok prod. 
1999 sprawny tech. Zarejestrowa-
ny cena 32.000 zł. Tel.  602 708 518

• KOSZENIE MULCZOWANIE ŁĄK, 
BELOWANIE SŁOMY, SIANA, 
ORKA, TALERZOWANIE, SIEW.Tel.  
608013995.

• Maliny – sprzedaż, własny zbiór. 
502 853 573

• Sprzedam ciągnik C-360 spraw-
ny tech. Zarejestrowany lub za-
mienię na zboże oprócz żyta Tel.  
602 708 518

• Sprzedam lub zamienię na 
zboże mały ciągnik C-28. Tel.  
696 807 922

• SPRZEDAM - około 40 kg. gryki 60 
zł/1 kwintal. Tel. 600653124. Kor-
neluk - Glicko.

• Sprzedam kombajn ziemniaczany 
sprawny oraz kopaczkę dwurzę-
dową. Tel.  602 708 518

• SPRZEDAM    -   prosięta  . Tel. 
663573407.

• Zatrudnię traktorzystę. 
724 827 779

• Sprzedam bronę, talerzową 2M 
sprawna tech. Cena 2500 zł. Tel 
602 708 518

• SPRZEDAM – obornik. Tel. 
607739866.

• SPRZEDAM  2  przyczepy  kamie-
nia   polnego  .Tel. 605820330.

• TRAKTORZYSTA  -  potrzebny  w  
gospodarstwie.Tel:502853573.

• Kopaczkę   dwurzędową  do  ziem-
niaków  sprzedam.Tel. 795916988.

• SPRZEDAM   -   aronię  leczniczą . 5  
zł / 1 kg. Tel. 913921896.

• KREDYT  dla  rolnika. Tel. 
601627044,  697082509  .

USŁUGI

• Firma Usługowa „Zielona”. Wyna-
jem sal na: konferencje, zebrania, 
szkolenia. Tel.  91 39 26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROB-
NE NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA 
RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 22 
70

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. Zielo-
na 3. 91 39 20 714

• Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695 085 470; 
91 39 72 575

• AGENCJA REKLAMWA VIZART 
- oprawianie prac - w 2 minuty, 
bindowanie, wydruki A3-A4 kolor, 
ksero A3-A4 - kolor, laminowanie 
A3-A4. Tylko u nas największy wy-
bór okładek. Nowogard, ul. 700 
Lecia 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel.  605 522 340.

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. in-
nych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Reklamy 
Vizart. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel 605 
522 340. 

• Usługi koparko- ładowarką No-
wogard. 514172446 

• Fast – Driver, tanie usługi trans-
portowe Tel.  721 230 990

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sawicki, 
ul. Kazimierza Wielkiego 7, Tel. 
913920737 

• Remonty mieszkań, szpachlowa-
nie, malowanie. 880 690 659

• Regulacja i naprawa okien i drzwi, 
Tel.  695 181 070

• J. niemiecki i angielski w Szko-
le Języków Obcych „Concept” 
(dawniej „Germanic”), Nowo-
gard ul. Woj. Polskiego 3 Tel.  
607  545  991; www.concept.
edu.pl 

• Dachy, docieplenia, stropodo-
cieplenia, obróbki blacharskie, 
podbitki. 609 752 854

• PRANIE - DyWANÓW, WyKŁA-
DZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ, 
SAMOCHODOWEJ, /SKÓRZA-
NEJ, MATERIAŁOWEJ/. PRANIE 
POŚCIELI WEŁNIANEJ /LA-

NOLINĄ/. SPRZĄTANIE BIUR, 
MIESZKAŃ, CZySZCZENIE fUG. 
TEL.  604373143, 794229083.

• REMONT NA KAŻDĄ KIESZEŃ 
TEL.  609 715 839 

• UBEZPIECZENIA ALLIANZ. 
607 083 776 

• GLAZURA, TERAKOTA. FACHO-
WO I SOLIDNIE. WYKOńCZE-
NIA WNĘTRZ POD KLUCZ. TEL. 
607647515.

• USŁUGI REMONTOWE 601 
567 369

• REMONTY  -  MIESZKAń  .TEL. 
789146025.

• US ŁUGI  REMONTOWO – BU-
DOWLANE   UDZIELAM   GWA-
RANCJI .TEL. 608364330.

• KOREPETYCJE  - Z  MATEMATYKI  : 
SP , GIMNAZJUM.TEL. 532557381.

• KOREPETYCJE – MATEMATYKA.
TEL. 668171212.

• MATEMATYKA  . Tel. 604124623.

• NOWA  MATURA   Z   MATEMATYKI   
WSZYSTKIE   POZIOMY  PROFE-
SJONALNE. Meil;mat15.58@02pl.

• KREDYTY   dla   osób   prowadzą-
cych  działalność  gospodarczą  
bez  BIK  , wysokie  kwoty , małe  
raty.Tel. 601627044, 697082509.

• KOREPETyCJE Z MATEMATyKI 
DLA LICEALISTÓW I GIMNAZIA-
LISTÓW Tel.  723 328 678

• KOREPETyCJE  -  z  matema-
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Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Nowość

energooszczędny pro�l

6 komorowy

z 3 uszczelkami

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

OGŁO SZE NIA DROB NE

Dom parterowy w stanie 
surowym zamkniętym, 
pełne uzbrojenie  130 m kw. 

+ garaż 36 m kw.
SPRZEDAM
605 548 164

SPRZEDAM - WyKONAM
palety Euro,

przemysłowe i inne
tel. 885 493 471

Wynajmę 
mieszkanie
2 pokoje z kuchnią

ul. Bankowa 2a
tel. 601 328 360

Serwis Grupy VW
zatrudni

MECHANIKA
na korzystnych warunkach 

tel. 603 742 034

Zatrudni pracowników 
do obsługi HDS / żurawi leśnych
Mile widziane uprawnienia C+E.

Praca w delegacji.
Firma zapewnia zakwaterowanie.

Tel. 601-99-40-30

Opiekunki Niemcy - praca od zaraz 
okolice Hamburg, Bremen, Bielefeld, 

kontakt Szczecin:

tel. 666 096 761, 666 096 774

Poszukujemy  
pracowników 

do pracy na plantacji wierzby 
w Węgorzycach/k.Osiny

 Tel: 601 99 40 30

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECIĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

tyki : S.P. L.O. Gimnazjum.Tel. 
608158430..

• BUD NAAR dachy remonty da-
chów ocieplenia budynków. 
726 169 098

PRACA

• Przyjmę samodzielnego pracow-
nika do prac wykończeniowych. 
Tel.  888 603 612

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe, emerytalne – Niemcy, 
Holandia, Anglia, Irlandia, Dania, 
Belgia, Austria, Włochy, Norwegia, 
USA. Tel.  71 385 20 18 lub 601 
759 797

• Młoda mama zaopiekuje się Two-
im dzieckiem. 661 196 022

• DOŚWIADCZONA - Niania zaopie-
kuje się dzieckiem. Duża dyspozy-
cyjność czasowa Tel. 602690897.

• Praca w Niemczech - Opiekunki 
Osób Starszych, wyjazdy od za-
raz, pełna organizacja wyjazdu, 
atrakcyjne zarobki Tel:666096761, 
666096774

• ZLECĘ  -  pracę   z   wykonaniem   
ocieplenia  budynku  o  po-
wierzchni  150 m 2. Oferty  kie-
rować Do   piekarnia   Karsk. Tel. 
601434305.

• Zlecę wywiezienie gruzu po roz-
biórce. 603 259 309

• Zatrudnię traktorzystę. 724  827 
779

• ZATRUDNIĘ   -  Praca  w  Hurtow-
ni   Drobiu ,  1 / 2  etatu  , prawo 
jazdy  kategoria  B , wiek   do  45  
lat.Tel. 913922144.  Do  11 ,30 
godz.

• SJO „Concept” zatrudni lekto-
rów j. obcych w Nowogardzie, 
CV e-mail: biuro@concept.edu.
pl. Tel.  607 545 991

• Zatrudnię pracowników bu-
dowlanych, do remontów i 
wykończeń mieszkań. 694  241 
510

INNaE

• Kupię: Antyki, różne starocie. Tel.  
501-126-109

• Sprzedam drewno bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane - 
603 353 789

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, 
srebrna, 4 elementy: wzmac-
niacz, tuner przestrojony, ko-
rektor, deck szuflada, stan ide-
alny, używana sporadycznie, 
cena 780 zł do uzgodnienia. 
Tel.  605 522 340.

• PIECE GAZOWE c.o. wiszące z 
Niemiec firmy Vaillant wysoka 
jakość do mieszkania, domu, 
sklepu, restauracji, zakładu 
fryzj. tylko ogrzewanie różne 
powierzchnie cena od 800zł 
montaż 300zł piece dwufunk-
cyjne cena od 1.000zł montaż 
400zł gwarancja serwisowa 
+ roczne przeglądy kontrol-
ne, naprawy oraz elektryczne 
przepływowe podgrzewacz 
wody użytkowej 18-21kw na 
prąd 380V cena od 200zł Tel.  
691 686 772

• SPRZEDAŻ - podbitki drewnia-
nej. TANIO. Tel: 726169098.

• SPRZEDAM DREWNO OPA-
ŁOWE I KOMINKOWE. 
Tel;667788820.

• Sprzedam CB radio Harry III z 
anteną, na gwarancji, cena 650 
zł, Tel.  605 522 340

• Sprzedam wózek spacerowy 
– parasolka (Chico CT04): stan 
bdb, duże koła, lekki, orygi-
nalny śpiworek + folia, ko-

lor czerwono-beżowy, tanio. 
600 897 758

• Sprzedam lodówko - zamrażar-
kę Indesit srebrną, cena 750 zł, 
Tel.  605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpie-
czeniowe na życie SKANDIA, 
Tel.  605 522 340

• SPRZEDAM – ROWER TRZyKO-
ŁOWy.Tel. 781292715.

• SPRZEDAM – 10 – tygodnio-
wego pieska rasy york za-
szczepiony i odrobaczony. Tel. 
783622496.

• Przyjmę ziemię i drobny gruz. 
660 010 540

• TANIO  SPRZEDAM  -  nową  da-
chówkę  rzymską  podwójną  
czerwoną. Tel. 603895622.

• TANIO  -  sprzedam  2  fotele.Tel. 
695480058.

• SPRZEDAM  -  piłę   Stichl  0, 17  . 
Cena 550 zł.Tel. 789146025.

• Oddam w dobre ręce śliczną 
małą dwumiesięczną suczkę 
białą w czarne łatki. 91 39 79 
321

• Oddam małe suczki 91 39 17 305

• KUPIĘ MAŁE BIUROKO POD 
KOMPUTER 693 068 993

• Sprzedam drewno opałowe ko-
minkowe z dowozem do klien-
ta. 785 071 977

• Sprzedam obrzynki i odpa-
dy tartaczne w dużej ilości. 
785 071 977

• SPRZEDAM  –  wypoczynek    
kolor   zielony. Stan  bardzo do-
bry.Tel. 604375508.
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Dziś 4 malowanki.  
Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

ZECER

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

poleca

BRULION - 96 kartek
polskiego producenta - TYLKO 1,50 zł

Rozwiązanie krzyżówki  dla dorosłych – „Plon niesiemy plon”
Wincenty Olek, Alicja Wypych, Szczepan Falacinski, Stanisława Pokorska, Wiesław Borowik, Tadeusz 

Czuba, Halina Szwal, Barbara Barosik, Halina Stefańska, Lucyna Karbowiak, Michał Furmańczyk, Andrzeje 
Leszczyński, Krzysztof Skryplonek, Grażyna Siedlecka, Christiana Syfert, Mirosława Rutkowska, Teresa Ja-
nuszonek, Lucyna Andrzejczak, Agata Kochelska

Zwycięzcy: Barbara Barosik, Grażyna Siedlecka, Tadeusz Czuba
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: 
Wiktoria Duras, Mateusz Nocek, Oliwia Feliksiak, Julia Furmańczyk, Madzia Skowrońska, Basia Kloch, 

Miłosz Wielgus, Lena Skryplonek, Alicja Borzymowska, Igor Grenda, Kinga Lewandowska, Aleksandra Wa-
lewska 

Zwycięzca: Kinga Lewandowska
Bon o wartości 30 zł. do zrealizowania w sklepie BIUREX
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Informacja PKS    91 392 18 87   lub   91 469 83 15

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski - redaktor prowadzący (tel. 511 407 627),  

Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport,   Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny   
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65, tel./fax 91 392 50 87;  

e-mail: dziennik@domjudy.pl.  Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej.  
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZKŁAD JAZDy BU SÓW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E;  14:00E;  
15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZyK - Linia Regularna  
 TEL.   607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Morfeusz - 91 577 66 85

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych    - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

firmy Usługowo – Handlowej Adam fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD
Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku 
oprócz świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 
1, 3, 5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwart-
ki, soboty oprócz świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; 
R – kurs do Reska

INfORMATOR LOKALNy - NOWOGARD
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kategorii „B”

zapisy w poniedziałek

Kolektory 
słoneczne

Dotacja45%

Montaż / Serwis • Przygotowanie dokumentacji

www.provsolar.com

e-mail: info@provsolar.com • tel./fax 91 482 40 50
Biuro czynne od 8 - 16

GABINET 
PSYCHOLOGICZNY

Ewa Walorska - tel. 799 461 030
www.psycholog-nowogard.manifo.com 

Marta Żetecka-Krugła - tel. 799 470 500
pl. Wolności 9, pok. 419 (IV piętro)

72-200 Nowogard

91 443 51 87, 94 721 61 83
59 833 43 12,  698 230 205

www.partnerstal.pl

GARAŻE BLASZANE WIATY 
BRAMY GARAŻOWE

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

Do�nansowanie 40%
Projekt - montaż 

Przydomowe 
oczyszczalnie ścieków

Proj-mont
Chwarstnica 

ul. Sportowa 4
74-100 Gry�no

tel: 693 88 90 90
tel./fax 91 4824050

Sprzedam nowe, 
własnościowe, 

2 pokojowe mieszkanie 
o pow. 58 m2 

w Nowogardzie 
na ulicy Racibora I 4

KONTAKT:
PIB „PRO-BUD s.c.
72-200 Nowogard, 
ul. 3 Maja 14tel.: 

91 39 25552; 783 570 056    
www: probud-nowogard.pl

POŻYCZKA CYWILNOPRAWNA
DLA CIEBIE LUB TWOJEJ FIRMY
– na spłatę uciążliwych długów
– na spłatę komornika
– na inwestycję
– na oświadczenie o dochodach
– od 10.000 PLN
– max. okres spłaty 240 m-cy

Tel. 91 818-25-36 • 790 402 010

Wielka loteria
10 nagród x 24 000 zł
4 900 nagród x 50 zł

  Weź szybką pożyczkę 
i wyślij SMS-a na nr 4305

 Całkowity koszt SMS-a zgodny z taryfą operatora.

 Weź udział w losowaniu
 Wygraj gotówkę

W loterii biorą udział Umowy pożyczki podpisane w okresie od 28.08 do 01.10.2013 r.  
Szczegóły i regulamin loterii „Pensja na rok”: www.provident.pl oraz w oddziałach Provident Polska S.A.  

Organizatorem loterii jest Albedo Marketing Sp. z o.o.

Jesteśmy, kiedy potrzeba
600 400 288
Zadzwoń lub wyślij SMS o treści M

Koszt połączenia i SMS-a wg taryfy operatora

Szybka pożyczka!
Zadzwoń lub wyślij SMS o treści M

już od

69900

PROMOCJA

Pilarki STIHL.
Pokusa nie do odparcia.

Autoryzowany Dealer
 

Teraz do każdej 
pilarki poradnik 
„Prawidłowe 
ostrzenie piły 
łańcuchowej” 
gratis.

stihl dealerska.indd   1 8/30/13   1:16 PMNOWOGARD 
ul. Boh. Warszawy 5A • tel. 91 392 05 53

RATY 3 x 0%
Atrakcyjne materiały eksploatacyjne 

z zestawie

ZATRUDNI 
SAMODZIELNĄ KSIĘGOWĄ

osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy 
o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres

piekarnia-zelek21@wp.pl

Firma Cukierniczo-Piekarnicza w Kamieniu Pomorskim
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Zawiadamiamy,  
że w Nowogardzie  

rozpoczęła działalność  

Kancelaria 
Radców Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca 
Prawny Radosław Górski oraz 
Radca  Prawny Paweł Iwan. 
Kancelaria mieści się przy  
Pl. Wolności 9, budynek dawnego 
hotelu „Cisy”, pokój nr 8 (parter). 

Telefony do Kancelarii:  
788-802-101, 694-403-733

s. 4 s. 8s. 5

Czytaj s. 5

Uratowała psa 
tonącego 

w smole

Żabowo: 
Dożynki 

parafialne

Czytaj s. 6

Czytaj s. 10

Czytaj s. 10

Aerator
na jeziorze

Zapraszamy uczniów 
od 1.09.2013 r. do nauki zawodu 

Piekarz lub Cukiernik
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 66

tel. 91 392 19 86

Nowogard • ul. 15 LUTEGO 17
(vis a vis elewatora)

ZAPRASZAMY
PON.-PT 9.00-17.00

SOB. 9.00-14.00

Wypadek w Nowogardzie 

Chwila dekoncentracji  
i BMW uderzył w Yamahę 

Hossa na HosSo

Czy będzie  
tu galeria?

Czytaj s. 3

Czytaj s. 3

Gardno  
dba o swoje  
i... o  miasto

Unijne  
pieniądze na  
kanalizację  
w Osinie

Narodowe  
czytanie  
A. Fredry  
w bibliotece

Kobieca  
drużyna  
rozpoczęła
rozgrywki

Byłeś świadkiem   
ciekawego zdarzenia  

zadzwoń 
 Tel. 513 088 309



Nr 70 (2204)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

2

www.dzienniknowogardzki.pl

Byłeś świadkiem  ciekawego zdarzenia, 
wykonałeś oryginalne zdjęcia, 

jesteś w posiadaniu interesujących wiadomości?  
Zadzwoń lub napisz do nas o każdej porze.

Tel. 513 088 309
e-mail: poligraf@post.pl 

Kronika  
policyjna

Nasza  sonda

Jan Tomala, lat: 59, zmarł: 07.09.2013r, pogrzeb odbył się: 
09.09.2013r, na cmentarzu w Nowogardzie 

Antoni Sulikowski, lat: 74, zmarł: 07.09.2013r, pogrzeb odbę-
dzie się: 10.09.2013r, o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie 

Teofila Przydział, lat 82, zmarła 07.09.2013, pogrzeb odbędzie 
się 10.09.2013r, o godz.12:00 na cmentarzu w Nowogardzie 

Marek Kaźmierczak, lat: 57, zmarł: 08.09.2013r, pogrzeb od-
będzie się: 10.09.2013r, o godz. 15:30 na cmentarzu w Nowogar-
dzie 

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

02.09.2013 r. 
Godz. 19.00 Na ul. Poniatow-

skiego dokonano włamania do 
piwnicy, skąd skradziono pięć 
kompletów wędek i podbierak 
do połowu ryb. 

Godz. 13.00 Kradzież pienię-
dzy z mieszkania przy ul. Raci-
bora.

03.09.2013 r. 
Godz. 11.50 Kolizja drogowa 

na ul. Poniatowskiego, w której 
uczestniczyły dwa pojazdy: VW 
Caddy oraz Fiat Dukato. 

Godz. 12.30 Powiadomienie 
o oszustwie internetowym na 
portalu Tablica.pl przy zakupie 
tabletu.  

Godz. 18.00 Powiadomienie 
o włamaniu do piwnicy przy ul. 
Bohaterów Warszawy, skąd do-
konano kradzieży roweru gór-
skiego marki Cheeker Pig oraz 
pieniędzy. 

Godz. 22.15 Włamanie do bu-
dynku gospodarczego w miej-
scowości Osina, skąd dokona-
no kradzieży kosiarki spalino-
wej Stihl, sprzętu wędkarskiego 
z akcesoriami oraz quada. 

04.09.2013 r. 
Godz. 12.00 Powiadomienie 

o kradzieży biżuterii złotej z 
mieszkania przy ul. Zamkowej.  

Godz. 16.15 Powiadomienie o 
kradzieży telefonu marki Xpe-
ria Tipo na ul. Warszawskiej. 

Godz. 19.00 Kradzież tabli-
cy rejestracyjnej z samochodu 
marki Audi, zaparkowanego na 
parkingu przy ul. Zamkowej.

05.09.2013 r.
Godz. 02.00 Kradzież paliwa 

na stacji HL w Nowogardzie.  
Godz. 03.00 Włamanie do 

sklepu odzieżowego przy ul. 
Bankowej, skąd dokonano kra-
dzieży spodni, plecaków, bluz i 
kurtek. 

Godz. 04.00 Włamanie do 
sklepu spożywczego przy ul. 
Leśnej, skąd dokonano kradzie-

ży wyrobów tytoniowych oraz 
pieniędzy. 

Godz. 13.00 Nietrzeźwy ro-
werzysta ujawniony przez Poli-
cjantów OPI na ul. 3 Maja, Mi-
rosław M. miał 2,00 promila al-
koholu w wydychanym powie-
trzu. 

06.09.2013 r. 
Godz. 09.40 Powiadomienie 

o kradzieży odzieży oraz pie-
niędzy w sklepie odzieżowym 
przy ul. Bankowej. 

07.09.2013 r. 
Godz. 11.15 Z pomieszczenia 

gospodarczego w miejscowości 
Żabówko dokonano kradzie-
ży spawarki elektrycznej marki 
Einhel, szlifierki kątowej marki 
Bosch oraz roweru typu damka. 

Godz. 12.30 Kolizja drogowa 
na ul. Warszawskiej pomiędzy 
pojazdem marki BMW i moto-
cyklem marki Yamaha. 

Godz. 18.45 Kolizja drogowa 
w pobliżu miejscowości Redo-
stowo. Kierujący samochodem 
ciężarowym marki Mercedes 
stracił panowanie nad pojaz-
dem, zjechał na przeciwległy 
pas jezdni, a następnie  uderzył 
w motorower marki Baotian. 

08.09.2013 r. 
Godz. 02.15  Patrol OPI pod-

czas kontroli drogowej na ul. 15 
Lutego ujawnił nietrzeźwego 
kierującego samochodem mar-
ki Nissan, Paweł K. miał 2,05 
promila alkoholu w wydycha-
nym powietrzu. Ponadto kie-
rował pojazdem pomimo orze-
czonego zakazu prowadzenia 
pojazdów mechanicznych. 

Godz. 05.00 Policjanci OPI 
podczas kontroli drogowej na 
ul. Warszawskiej, ujawnili nie-
trzeźwego motorowerzystę, 
Mateusz K. miał 1,99 promila 
alkoholu w wydychanym po-
wietrzu. 

st. insp. Ref. Prewencji  
Klaudia Gieryń   

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Po wprowadzeniu ustawy śmieciowej pojawiają się kolejne pytania i wątpliwo-
ści. Chodzi zwłaszcza o sytuację tych, którzy zadeklarowali, że będą segregować 
śmieci, a przez to mniej płacić za ich wywóz. Dlatego tym razem w cotygodnio-
wej sondzie spytaliśmy respondentów, czy płacą mniej, czy więcej jak poprzed-
nio (tzn. od 1 lipca) za wywóz śmieci, oraz, czy pojemniki spod ich posesji są 
opróżniane regularnie. 

 

Pani Henryka – Jeżeli chodzi o kwestię wywozu śmieci, to 
przyznam, że wolałam starą zasadę. Teraz śmieci nie są regu-
larnie wywożone. Sortuję je; osobno pakuję plastiki, osobno 
papier, i powiem panu szczerze, że nie przedstawia się to zbyt 
ciekawie… Poza tym, za wywóz oczywiście płacę więcej. Pod-
sumowując – nie bardzo podoba mi się obecny przepis doty-
czący tej sprawy. Dawniej było lepiej.

Pan Bronisław – Z wywozem raczej nie ma większych pro-
blemów – śmieci wywożone są regularnie. Są specjalne worki 
przeznaczone do selekcji odpadów, więc nie ma żadnego pro-
blemu z sortowaniem. A jeśli chodzi o płatności, to powiem, 
że obecna kwota, owszem, jest wyższa, ale są to sprawy gro-
szowe. Nie odczuwam tego, aż tak bardzo, jak mogłoby się wy-
dawać. Uważam, że obecny przepis jest słuszny i rozsądny.

Teodor Dunajko – Za śmieci płacę więcej o połowę! Nowy 
system nie bardzo mi się podoba. Uważam, że nie powinno 
być drożej! Śmieci powinny być wywożone za darmo – mó-
wię tu o tych segregowanych. Przecież z tego płyną same ko-
rzyści: plastik osobno, folia osobno, szkło osobno… Apeluję 
do wszystkich, aby segregowali śmieci. I powtórzę – wtedy ich 
wywóz powinien być o połowę tańszy. A jeśli ktoś nie segregu-
je, to i owszem – wówczas powinno się płacić jak najdrożej. 
Po co wydawać tyle pieniędzy, skoro można płacić mniej – 
pod warunkiem, że odpady się selekcjonuje. 

Renata Kubeczka – Z tego, co mi wiadomo, to za śmieci 
płacę tyle, ile do tej pory. Powiem szczerze, że nawet się aż tak 
dokładnie nie orientuję. Jeżeli będę segregować śmieci, to i tak 
nie odczuję, że płacę mniej. Wprowadzono bowiem zasadę, że 
kubeczki po jogurtach czy śmietanie należy myć, co niesie za 
sobą dodatkowe koszty w postaci większego zużycia wody. Na 
tyle ile jestem w stanie segregować – oczywiście to robię. A jeśli 
chodzi o regularność wywozu, to nie ma żadnych problemów. 
Jeszcze się nie zdarzyło, żeby śmieci zalegały.

Franciszek Tarczykowski – Pewnie, że więcej płacę! Bo 
blisko 20 zł więcej. Cały czas starałem się z tym walczyć. Jeśli 
chodzi o kwestię śmieci, to muszę przyznać, że już od dłuższe-
go czasu wokół tego jest wielkie zamieszanie. Śmieci wywożo-
ne są raczej regularnie, chyba że z małym opóźnieniem. Pod-
sumowując – jest bałagan i jest w tym trochę draństwa.

Rozmawiał: Jarek Bzowy 
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Ogrodzenia,
brukarstwo, 

ogrody, trawniki
www.trawnikizrolki.com.pl

tel. 669 342 893

PROMOCJA  LETNIA

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel./fax 91 39 22 329

Kom. 601 150 620

Zakład Stolarski
„Kornik”

Nowogard, ul. Górna 4

przyjmie 
uczniów

na praktyczną
naukę zawodu

tel. 606 830 893

Hossa na HosSo

Czy będzie tu galeria?

Galeria HosSo w Gryficach

Telekomunikacja Polska sprzedała należącą do niej nieruchomość położoną w 
Nowogardzie przy ulicy 700-lecia - róg Bankowej, firmie HosSo z rejestrową sie-
dzibą w Gryficach, a biurem w Szczecinie. Nowy właściciel wystąpił kilka tygo-
dni temu do gminy Nowogard o wydanie warunków na przebudowę obiektu. 
Czy w tym miejscu powstanie na wzór gryfickiej,  nowogardzka galeria firmy 
HoSso?.

Firma HoSso – co to jest?
Firma HoSso posiadająca 

swoje biuro w Szczecinie przy 
ulicy Staromłyńskiej zajmuje 
się m.in. wynajmem pomiesz-
czeń na cele handlowo usługo-
we w będących jej własnością 
obiektach. Zarząd  firmy, któ-
ra jest spółką prawa handlowe-
go, tworzą dwaj  bracia Hrayr i 
Karen Hovsepyan - biznesme-
ni z Armenii od lat działający 
w Polsce. Spółka oferuje kilka-
dziesiąt lokalizacji w 18 róż-
nych miastach w Polsce, głów-
nie w województwie zachod-
niopomorskim, ale nie tyl-
ko. W kilku miejscowościach 
czyli Gryficach  w Kołobrze-
gu, Koszalinie i Szczecinku, 
firma wybudowała komplek-
sy handlowo usługowe pełnią-

ce funkcje lokalnych galerii. 
W samym Nowogardzie fir-
ma jest już właścicielem  loka-
lu na ulicy 3 Maja, gdzie znaj-
duje się sklep odzieżowy, pawi-
lonu handlowego na ulicy Ko-
ścielnej, a także obiektu z trze-
ma lokalami na ulicy 700-lecia 
– w obiekcie tym funkcjonuje 
m.in. apteka Centrum.

Kupili budynek Telekomu-
nikacji

Budynek Telekomunika-
cji Polskiej (w rzeczywistości 
francuskiej - większość udzia-
łów Skarbu Państwa tej nie-
gdyś polskiej firmy państwo-
wej, potem komercjalizowa-
nej, kupił kilkanaście lat temu 
France Telekom – francuska 
państwowa firma telekomu-

nikacyjna) znajduje się w na-
szym mieście w bardzo atrak-
cyjnym handlowo miejscu, u 
zbiegu ulic Bankowej i 700-le-
cia. Działka ma powierzchnię 
2051 m kw., a sam budynek li-
czy 1542 kw. pow. użytkowej. 
W ostatnich latach część po-
wierzchni obiektu była już wy-
najmowana na cele handlowo 
- usługowe, w pozostałej części 
znajdują się urządzenia teleko-
munikacyjne. Mimo koniecz-
ności zapewnienia tej ostatniej 
funkcji,  telekomunikacja wy-
stawiła na sprzedaż cały budy-
nek, znajdując nabywcę w po-
staci wymienionej już na wstę-
pie firmy HosSo.

Potwierdzam, że sprzedali-
śmy cały obiekt w Nowogardzie 
– mówi DN pani  Beata Cho-

ina-Mazurek z biura teleko-
munikacji w Gdańsku -  szcze-
góły dotyczące użytkowania 
przez nas części pomieszczeń, 
gdzie znajdują się urządzenia 
telekomunikacyjne są elemen-
tem umowy handlowej i jako 
takie objęte są tajemnicą han-
dlową. Mogę tylko stwierdzić, 
że nadal będą te urządzenia 
tam funkcjonować.

Co tutaj ostatecznie będzie?
Z dotychczasowej historii 

firmy HosSo można się do-
myślać, że w nabytym obiek-
cie telekomunikacji w Nowo-
gardzie będą oferowane po-
mieszczenia dla celów handlo-
wo usługowych. Przedstawi-
ciele ze szczecińskiego biura 
zajmujący się gospodarką nie-
ruchomościami tej firmy, nie 
chcą na razie na ten temat roz-
mawiać. Na dzisiaj nie mamy 
żadnych informacji w sprawie 
tego obiektu, które chcielibyśmy 
upubliczniać  – mówi nam jed-
na z osób pracujących w tym 
biurze- obecnie ze względu na  
trwający jeszcze sezon urlopo-
wy nie mogę państwa też skon-
taktować  z żadnym z członków 
Zarządu.

Niemniej udało się nam 
ustalić, że wniosek o wydanie 
warunków zabudowy obiektu 
wpłynął już do nowogardzkiego 
Ratusza  i obecnie  znajdu-
je się on w fazie niezbędnych 
wyjaśnień, zarówno dotyczą-
cych  ustalenia stanu faktycz-
nego nieruchomości, jak i osta-
tecznych zamierzeń inwestora. 
Z treści  wniosku wynika jed-
nak, że obiekt  ma być zasadni-

czo tylko adoptowany do celów 
wynajmu aniżeli to, że zamia-
rem inwestora jest jego grun-
towna przebudowa, w której 
wyniku miałaby powstać ga-
leria handlowa z prawdziwego 
zdarzenia. Niemniej pamiętaj-
my, że wniosek o wydanie wa-
runków, który rozpatruje gmi-
na, nie zawiera jeszcze pro-
jektu, który jest załącznikiem 
do wniosku o pozwolenie na 
budowę składanego do staro-
stwa. Jak więc naprawdę wy-
glądała będzie planowana in-
westycja dowiemy się dopiero, 
gdy inwestor o takie pozwole-
nie wystąpi. Jedno jest pewne, 
zapewne dostępna do wynaj-
mu powierzchnia  handlowa w 
Nowogardzie wkrótce jeszcze 
się nieco zwiększy. Możemy 
śmiało powiedzieć, że akurat w 
tej dziedzinie w Nowogardzie 
mamy od lat nieustanną hos-
sę  (podobieństwo do  HosSo 
– przypadkowe). Inwestorów 
chętnych więc na pieniądze 
nowogardzkiego konsumenta 
u nas ci nie brakuje, żałować 
należy, że inwestorów  chęt-
nych aby dać pieniądze no-
wogardzkiemu pracownikowi 
(oczywiście w postaci płacy za 
oferowaną pracę), to już znacz-
nie mniej, a nawet w ogóle.

ms

Wypadek w Nowogardzie 

Chwila dekoncentracji  
i BMW uderzył w Yamahę 
W sobotę  07.09.2013 około  godz. 12:30 w Nowogardzie, na ul. Warszawskiej na 
wysokości ul. Sądowej, doszło do dość groźnie wyglądającego zderzenia samo-
chodu z motocyklem. Kierowca jednośladu z lekkimi obrażeniami trafił do szpi-
tala na obserwacje.  

Jak wynika z ustaleń policji, 
kierujący BMW nie zachował 
należytej ostrożności i ude-
rzył w niebieski motocykl. O 
całym zdarzeniu mówi rzecz-
niczka Komendy Powiatowej Poli-
cji w Goleniowie, Julita Filipczuk  
-   24-letni kierowca, mieszka-
niec okolic Nowogardu, pojaz-
dem marki BMW wyjeżdżają-
cy z drogi podporządkowanej, 
nie ustąpił pierwszeństwa prze-
jazdu kierującemu motocyklem 
Yamaha (28l.). W wyniku tego 
zdarzenia, poszkodowany mo-
tocyklista bezzwłocznie został 
zaopatrzony w kołnierz orto-
pedyczny oraz pomoc medycz-
ną, a następnie przewieziony 
do szpitala. Po wstępnych ba-
daniach lekarze nie stwierdzi-
li żadnych poważnych złamań, 

a jedynie tylko lekkie potłu-
czenia, które nie zagrażały ży-
ciu poszkodowanego. Mimo to, 
został on poddany obserwacji 
na oddziale nowogardzkiego 
szpitala. Zdarzenie wyglądało 
dość groźnie, lecz i tym razem 
na szczęście obyło się bez ofiar 
w ludziach. Obydwaj kierowcy 
byli trzeźwi.

Na miejscu zdarzenia dro-
gowego wystąpiły niemal na-
tychmiastowe ograniczenia 
w ruchu, których efektem był 
samochodowy korek,  jednak 
Policja sprawnie kierowała ru-
chem. Ruch został przywróco-
ny w pełni, po około 2 godzi-
nach. 

Jarek Bzowy 
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Dziękuję za udzieloną pomoc 
nowogardzkim strażakom, 

policjantom oraz pogotowiu ratunkowemu. 
Przychodni weterynaryjnej Animal Vet, Panu 

Karolowi, a przede wszystkim Pani, 
od której ta pomoc się zaczęła. 

Katarzyna - właścicielka Bruce'a

Dramatyczna akcja w tajemniczym zbiorniku 

Uratowała psa tonącego w smole
Dramatyczny przebieg miała akcja ratowania tonącego w opuszczonym basenie ze smołą Labra-
dora, na pomoc któremu rzuciła się jego właścicielka. Psa udało się uratować. Cało z sytuacji 
wyszła także kobieta. Pozostaje jednak do wyjaśnienia, kto jest właścicielem terenu, na którym 
znajduje się niebezpieczny obiekt. Odpowiedzi na to pytanie szuka Urząd Miejski, a policja roz-
waża postawienie zarzutu o narażenie kobiety na utratę zdrowia i życia. 

Zdarzenie miało miejsce 
przy drodze biegnącej wzdłuż 
byłej wytwórni mas bitumicz-
nych (tuż obok bazy ZDW). 
Kilka minut po 17.00, pani Ka-
tarzyna, wybrała się w te oko-
lice na spacer z psem. Towa-
rzyszyły jej także dwie, małe 
siostrzenice (7 i 10 lat). Nagle, 
labrador oddalił się od właści-
cielki i pobiegł w zarośla. I tak 
rozpoczęła się dramatyczna w 
swoim przebiegu historia...

Chodzą tędy codziennie…
- Praktycznie codziennie wy-

prowadzam w tej okolicy psa 
na spacer. Tak było i tym ra-
zem. Szliśmy drogą, tuż przy 
wytwórni asfaltu, gdy nagle 
pies zaczął biec i zniknął w za-
roślach. Nigdy się tak nie zacho-
wywał, więc od razu wiedzia-
łam, że musiał coś wyczuć. Po-
stanowiłam sprawdzić, co się 
tam dzieje – mówi pani Kata-
rzyna. 

Co takiego przyciągnęło, na 
ogół spokojnego zwierzaka? 
Okazało się, że w czarnej smo-
le pływa psi trup. To najpraw-
dopodobniej zapach rozkła-
dającej się padliny podniecił 
czworonoga. 

- Gdy zbliżałam się na miej-
sce, widziałam, że pies stoi nie-
ruchomo. Gdy dobiegłam do 
niego, okazało się, że grzęźnie w 
czarnej brei, a obok niego dry-
fuje martwy, duży pies. Krzyk-
nęłam do dziewczynek, żeby 
zatrzymały jakiś samochód, a 
sama postanowiłam spróbo-
wać po niego wejść. Niestety, 
nie było takiej możliwości. Bez 
pomocy drugiej osoby utopiła-
bym się razem z nim – opowia-
da właścicielka czworonoga. 

Nadeszła pomoc 
Dziewczynkom udało się 

zatrzymać jadącą samocho-
dem kobietę. Ta przyłączy-
ła się do akcji ratowania psa. - 
Bruce tonął coraz bardziej. Na 
powierzchni pozostawała już 
jego morda i grzbiet. Złapałam 
za rękę kobietę i weszłam w tę 
smołę - opowiada pani Kata-
rzyna. 

 Ten manewr też się nie po-
wiódł. Na szczęście na miejscu 
pojawiła się policja. Kobieta, 
trzymając smycz w ręku, ase-

kurowana przez funkcjonariu-
szy, weszła do basenu pełne-
go lepiku. Przypięła do smyczy 
psa, a następnie przy pomocy 
policjantów wydostała się na 
zewnątrz. 

- Kiedy wyszłam, policjan-
ci okryli mnie kocem ratun-
kowym. Następnie z trudem 
uwolnili mojego psa - wspomi-
na kobieta. 

Ściągnęli swoje koszule, by 
nieść pomoc…

W tym czasie na miejscu po-
jawiła się również Straż Pożar-
na. Funkcjonariusze natych-
miast przystąpili do udziela-
nia pomocy kobiecie, która 
podobnie jak jej czworonożny 
pupil, była praktycznie cała w 
smole.  Zrobiło się zamiesza-
nie. Ktoś przywiózł ze sobą 
dodatkową ilość ropy. Kolej na 
olej. W tym czasie na pomoc 
koleżance przybyła także przy-
jaciółka pani Katarzyny, pani 
Magda. Przywiozła kobiecie 
czyste ubrania na zmianę. 

- Musiałam zdjąć całe ubra-
nie, by strażacy mogli mnie 
umyć ropą. Gdy już nie mieli 
płótna, ściągnęli własne koszul-
ki, by nieść mi pomoc – mówi p. 
Katarzyna. – Później, wspólnie 
zaczęliśmy wycierać psa – do-
daje. 

Zwierzę początkowo, będąc 
w szoku, próbowało uciekać. 
Szybko jednak opadło z sił. 
Strażacy odwieźli czworono-
ga do jednej z nowogardzkich 
lecznic, która podjęła się 
udzielania mu pomocy. 

Wizyty u lekarza nie unik-
nęła także pani Katarzyna. - 
Zrobiło mi się słabo od oparów 
ropy. Pamiętam tylko, że ktoś 
powiedział, że trzeba wezwać 

pogotowie – wspomina Kobie-
ta. 

Czują się już dobrze…
Kobieta wyszła ze szpita-

la jeszcze tego samego dnia. 
Umyto ją ze smoły i podano 
leki dożylne. W gorszym sta-
nie jest pies. Przez kilka go-
dzin zwierzę było czyszczo-
ne w lecznicy weterynaryj-
nej Animal Vet, należącej do 

pana Janusza Soroki, przy ul. 
3 Maja. Niestety pies musiał 
zostać ogolony z sierści. Jest 
na antybiotykach. Zaczął nie-
śmiało jeść, co jest zwiastu-
nem lepszego samopoczucia. 
Jego przyszłość nie jest jednak 
jeszcze pewna. 

- Nie wiadomo, czy za jakiś 
czas nie pojawią się problemy 
z oczami. Jest też prawdopo-
dobieństwo, że Bruce dostanie 
uczulenia - mówi zaniepokojo-
na właścicielka psa. 

Do tego stan psychiczny 
zwierzęcia nie jest najlepszy. 
Pies jest wystraszony. Nie chce 
wychodzić na dwór.

Urząd szuka, policja wyja-
śnia…

Pozostaje pytanie, kto jest 
właścicielem terenu, na któ-
rym znajduje się opuszczo-
ny basen pełen smoły. Urząd 
Miejski ustala, do kogo należy 
ten teren. 

- Mam swoje przypuszcze-
nia, ale na razie za wcześnie, by 
o tym mówić. Na razie zwróci-
liśmy się do Starostwa Powia-
towego, by wskazało nam, czy 
owe miejsce jest zinwentary-
zowane na mapach geodezyj-
nych. Dopiero wówczas będzie-
my mogli potwierdzić, do kogo 
należy ten teren – mówi Ewa 
Jakubcewicz, kierownik miej-

skiego wydzia-
łu Gospodarki, 
Nieruchomości, 
Geodezji i Rol-
nictwa. 

Sprawę pod 
lupę wzięła tak-
że policja

- Obecnie trwają czynno-
ści wyjaśniające, które mogły-
by potwierdzić zaistnienie fak-
tu przestępstwa, polegającego 
na narażeniu na utratę życia 
bądź zdrowia właściciela tego 
psa – mówi Julita Filipuczk z 
Komendy Powiatowej Policji 
w Goleniowie. 

O wynikach prac, zarówno 
urzędników, jak i policji, bę-
dziemy informować na bieżąco.  

Kobieta apeluje i dziękuje
Pani Katarzyna nie ukrywa, 

że bez pomocy ludzi, przyja-
ciół i w końcu służb ratunko-
wych, cała historia mogłaby 
mieć smutny finał. 

- Sama z pewnością nie wy-
ciągnęłabym psa. Nie wiem, 
kim była ta kobieta, która 
pierwsza do nas przybiegła, 
ale bardzo jej dziękuję za po-
średnictwem gazety za pomoc. 
Nieoceniona była także posta-
wa policjantów. Z całego ser-
ca dziękuję również strażakom, 
którzy dodatkowo udzielili mi 
także wsparcia psychicznego i 
pozostałym osobom będącym 
na miejscu – mówi kobieta. 

Apeluje jednocześnie do 
wszystkich służb, aby te poczy-
niły możliwie wszystkie dzia-
łania zmierzające do ustale-
nia właściciela terenu i wymu-
szenia na nim odpowiedniego 
zabezpieczenia tego miejsca. 
- Strach pomyśleć, co by było, 
gdyby tam wpadło dziecko – 
dodaje pani Katarzyna i zapo-
wiada, że będzie żądała zwro-

Karetka zabiera panią Katarzynę do szpitala

tu kosztów leczenia zwierzęcia 
od osoby, do której należy nie-
ruchomość. 

Warto dodać…
Przy okazji tego zdarze-

nia i odkrycia niebezpiecz-
nego miejsca, które znajdu-
je się tuż przy drodze prowa-
dzącej do byłej przesypowni, 
warto dodać kilka zdań. Fak-
tem jest, że cały teren, prowa-
dzący od przejazdu kolejowe-
go aż po wyjazd przy ul. Bo-
haterów Warszawy wygląda 
jak pobojowisko. Nie ma tam 
drogi. Nie ma też chodnika. 
Teoretycznie nie powinno się 
więc tamtędy jeździć, ani cho-
dzić. To jednak żadne wytłu-
czenie dla właściciela (a może 
kilku?) tych terenów.  Prywat-
ne grunty powinny być odpo-
wiednio ogrodzone i oznako-
wane. Tym bardziej, że basen, 
w którym niemalże utonęło 
zwierzę Pani Katarzyny to nie 
jedyne tak niebezpieczne miej-
sce w tej okolicy. Kilkadziesiąt 
metrów wcześniej, również w 
zaroślach, znajdują się odkry-
te otwory zakopanych w zie-
mi zbiorników, które niegdyś 
również służyły do przecho-
wywania smoły. A pozostawio-
ne resztki dawnej infrastruktu-
ry przemysłowej są rozkradane 
w biały dzień, stwarzając do-
datkowe zagrożenie. Nie wie-
le trzeba, by następnym razem 
wydarzyła się tam tragedia, po 
której na drzewach zawisną 
czarne nekrologi…

Marcin Simiński

Bruce, krótko po przewiezieniu do lecznicy weterynaryjnej
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Gardno dba o swoje i... o  miasto

Remonty przy  
ul. Czarnieckiego i Luboszan

W okolicach ul. Czarniec-
kiego oraz ul. Lubuszan trwa-
ją prace renowacyjne. Wyraź-
nie widać zmianę na lepsze, 
zarówno pod kątem użytko-
wym, jak i estetycznym. Prace 
na osiedlu należącym do Spół-
dzielni Mieszkaniowej Gard-
no położonym w kwartale ul. 
Luboszan, Kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego oraz Placu 
Wolności rozpoczęto w mar-
cu 2012 roku. W celu uzyska-
nia dokładniejszych informa-
cji na temat realizacji tego pro-
jektu inwestycyjnego, posta-
nowiliśmy skontaktować się z 
panem Janem Smolirą, preze-
sem Spółdzielni Mieszkanio-
wej Gardno, odpowiedzialnej 
za zlecenie prac remontowych 
na wspomnianym obszarze. 
Udało nam się ustalić, że do 
tej pory wartość robót wyko-
nanych  wyniosła 1,9 mln zł. 
Należy przy tym pamiętać, że 
wymieniona kwota obejmuje 

także wcześniejsze inwestycje, 
np. modernizację budynków, 
wymianę nawierzchni między-
osiedlowych chodników itp. 
Jak wynika z wypowiedzi pre-
zesa, trwające obecnie prace 
remontowe przy ul. Czarniec-
kiego, obejmują całkowitą wy-
mianę nawierzchni oraz stopni 
schodowych przy pasażu han-
dlowym przy Placu Wolności. 
Niebawem zamontowana zo-
stanie balustrada, zainstalowa-
ne  oświetlenie, a na cokołach 

położona będzie mozaika. Pra-
ce prowadzone są także na te-
renach zielonych – wykonano 
nowe trawniki, nasadzenia itp. 
Finał tego etapu remontu da-
towany jest na koniec miesiąca 
września. Wykonawcą zaś gry-
ficka firma „Konarzewscy”.

Jak zdradza SM Gardno, pla-
ny dalszych inwestycji dotyczą 
renowacji chodników i parkin-
gu przy ul. Lubuszan 12. Plac 
znajdujący się wewnątrz osie-
dla, także czeka na zagospo-

darowanie. Finałem zmian re-
alizowanych w obrębie wspo-
mnianych ulic będzie  prowa-
dzona już obecnie moderniza-

cja pawilonu handlowego Bie-
dronka.

Karolina Klonowska 

 

Tir w rowie 
W sobotę, 7 września, około godz. 18:45, na drodze 
nr 6, tuż obok restauracji przy wiatraku, kierują-
cy tirem, mieszkaniec Koszalina, stracił panowanie 
nad ciężarówką i wpadł do rowu. 

Z naszych ustaleń wynika, że 
kierowca ciężarówki jechał za 
szybko i stracił panowanie nad 
pojazdem. Policja nałożyła na 
niego mandat karny – informuje 
Julita Filipczuk, rzecznik praso-
wy policji. 

Kierowca był trzeźwy. Nie od-
niósł też większych obrażeń, 
poza kilkoma zadrapaniami. 
Doszczętnie za to zniszczona 
została ciężarówka, którą prze-
wożony był towar do Biedronki. 

Tira wyciągnięto z drogi dopiero 
na drugi dzień, w godzinach po-
południowych. Właściciel auta, 
musiał sprowadzić do tego celu 
specjalny dźwig i lawetę. 

Cała akcja, którą zabezpiecza-
li policjanci z goleniowskiej dro-
gówki, trwała kilka godzin. W 
tym czasie ruch na tym odcinku 
drogi odbywał się wahadłowo. 
Ponieważ była to niedziela, kor-
ków praktycznie nie było. 

MS

Czym jest aerator pulwe-
ryzacyjny? Wyjaśnia to firma 
„AERATOR” zajmująca się re-
kultywacją jezior, na swojej 
stronie internetowej. To tech-
nologia polegająca na wykorzy-
staniu energii wiatru do natle-
nienia strefy naddennej tzw. głę-
boczka kumulacyjnego. Efektem 
pracy aeratora jest wytworzenie 
w warstwie naddennej głębocz-
ka kumulacyjnego (tam groma-
dzi się zwykle większość bioge-
nów) tzw. strefy życia, w której 
dochodzi do intensywnego roz-
woju fito i zooplanktonu i że-
rujących na nich ryb. Systema-
tyczny odłów szybko rosnących 
ryb (ważna dobra współpraca 
z gospodarzem jeziora) pozwa-
la na zmniejszenie żyzności je-
ziora (tzw. trofii) i systematycz-
ną poprawę jakości wody.  Do-
dajmy, że firma AERATOR zo-
stała założona przez prof. Sta-

nisława Podsiadłowskiego w 
2001 roku. Profesor Podsia-
dłowski był gościem podczas 
montażu i wodowania urzą-
dzenia, przy restauracji Przy-
stań, wówczas zgromadzonym 
gościom objaśniał zasady dzia-
łania aeratora pulweryzacyjne-
go. Koszt kompleksowej rekul-
tywacji jeziora wyniesie 400 
000 zł, za sprawą dofinansowa-
nia z WFOŚiGW w Szczecinie, 
miasto na ten cel otrzymało 
170 700 złotych. Profesor Pod-
siadłowski podkreślał, że urzą-
dzenie znakomicie będzie się 
sprawdzać na naszym jeziorze, 
ze względu na jego położenie. 
W nowogardzkim akwenie wy-
stępują wiatry zachód-wschód, 
nie jak w większości jezior 
północ-południe, dzięki cze-
mu aerator będzie wydajniej-
szy. Montaż trwał bardzo dłu-
go i uroczyste wodowanie nie-

co się przeciągnęło, ostatecznie 
w godzinach popołudniowych, 
aerator pulweryzacyjny wypły-
nął i już rozpoczął swoją pracę. 
W miesiącu październiku tego 
roku odbędzie się kolejny etap 
zarybiania jeziora - biomani-
pulacja, czyli zarybianie szczu-
pakiem w celu uporządkowa-
nia łańcucha pokarmowego w 
ekosystemie jeziora. Przypo-
mnijmy, że metoda zastoso-
wana na nowogardzkim jezio-
rze została kilka tygodni temu, 
jako nieskuteczna, skrytyko-
wana przez innego profesora z 
ZUT w Szczecinie, który swoje 
uwagi zamieścił w publikowa-
nym przez nas liście otwartym 
do burmistrza Nowogardu. 
Czekamy zatem z tym więk-
szym zainteresowaniem, jakie 
będą efekty rozpoczętej dzisiaj 
procedury rekultywacyjnej. 

KR

Kolejny etap rekultywacji jeziora

Aerator już pływa
W poniedziałek (9 września) rozpoczęto kolejny 
etap rewitalizacji nowogardzkiego jeziora. Urucho-
miony został aerator pulweryzacyjny. Sprzęt ma po-
móc w przywróceniu czystości wody oraz dobrego 
stanu ekologicznego nowogardzkiego jeziora.
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Powiat goleniowsko-nowogardzki

Teraz czas na radnych powiatowych
Po imponującym wyniku konsultacji w gminie Nowogard  procedura przygotowania wniosku o  zmianę  nazwy powiatu na powiat go-
leniowsko- nowogardzki wkracza w kolejną fazę. Teraz  bardzo ważne będzie zaangażowanie i determinacja  naszych nowogardzkich 
radnych powiatowych. Pytamy ich więc o to, co mają  zamiar uczynić w tej jakże istotnej społecznie sprawie?

Przypomnijmy, że zakoń-
czone z końcem sierpnia kon-
sultacje społeczne zarządzone 
przez burmistrza Nowogardu, 
w których wzięło udział ponad 
4,5 tysiąca  obywateli, wykaza-
ły zdecydowanie poparcie na-
szej społeczności dla projektu. 
Za zmianą było 93 procent bio-
rących udział w konsultacjach. 
Zarówno procent osób pyta-
nych, jak i zwłaszcza wynik na 
„tak”, zrobił duże wrażenie rów-
nież na zewnętrznych obserwa-
torach i komentatorach życia 
samorządowego w Polsce. Ko-
lejnym etapem procedury przy-
gotowania wniosku, za które-
go złożenie odpowiada gmina 
Nowogard, jest wystąpienie do 

rad poszczególnych gmin i rady 
powiatu o wyrażenie opinii w 
sprawie. I tutaj zwłaszcza je-
śli idzie o opinię Rady Powiatu, 
bardzo ważne znaczenie będzie 
miała aktywność i determinacja 
nowogardzkich radnych powia-
towych. Postanowiliśmy więc 
zapytać ich, co sądzą o projek-
cie?, co mają zamiar uczynić, 
aby  wyraźna wola społeczno-
ści nowogardzkiej mogła zostać 
wsparta również przez korzyst-
ną dla projektu opinię samorzą-
du powiatowego?

Wojciech Włodarczyk – 
radny powiatowy, członek klu-
bu SLD

Oczywiście popieram osobi-

ście inicjatywę i za zmianą będę 
lobbował wśród członków na-
szego klubu. W klubie SLD z 
Nowogardu są dwie osoby ja, i  
pan Kazimierz  Lembas, ale po-
staramy się przekonać jak naj-
większą liczbę radnych, aby po-
parli projekt, który nie tylko jest 
korzystny dla Nowogardu, ale 
także pomaga ukierunkować 
przyszłość całego powiatu na 
bardziej zrównoważony rozwój.

Kazimierz  Lembas – radny 
powiatowy, członek klubu SLD

Zawsze wspierałem i będę 
wspierał  sprawy ważne dla No-
wogardu, również tę inicjatywę 
zmiany nazwy powiatu. Mam 
nadzieję, że także  pozanowo-

gardcy  radni SLD podzielą ar-
gumentację, którą im przedsta-
wiam w sprawie, rozmowy te  
już prowadzę....

Józef Korkosz - radny po-
wiatowy, członek klubu PSL

Zdecydowanie popieram ini-
cjatywę, będę głosował za pozy-
tywną dla zmiany nazwy opi-
nią rady powiatu. 

Anna Fedorczuk - Smoli-
ra-  radna powiatowa, członki-
ni klubu PO

Całym sercem popieram tę 
inicjatywę i oczywiście będę 
głosowała za wyrażeniem przez 
Radę Powiatu pozytywnej opi-
nii w tej sprawie.

 Nie udało się nam zdobyć 
przed zamknięciem tego nu-
meru zdania jeszcze dwójki 
radnych Marcina Fedeńcza-
ka - przewodniczącego klubu 
PO, który znajdował się na wy-
jeździe, pozostawił  jednak in-
formację, że skontaktuje się w 
środę oraz  Tomasza Kulini-
cza - radnego klubu PSL i wi-
cestarosty, przebywającego do 
czwartku poza granicami kra-
ju. Zaraz po uzyskaniu odpo-
wiedzi na zadane przez nas py-
tania od tych radnych, opubli-
kujemy je w kolejnym odcinku 
naszej serii  artykułów poświę-
conych tematowi zmiany na-
zwy powiatu. 

red.

Powiat  
goleniowsko-
nowogardzki

Unijne pieniądze na kanalizację w gminie Osina

Uroczyste przekazanie
W dniu 6 września 2013 roku, odbyło się uroczyste przekazanie umowy na dofinansowanie inwestycji pn. „Kompleksowa kanalizacja 
Gminy Osina”. Do miejscowości Węgorza przybył wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski, aby oso-
biście przekazać na ręce Wójta Gminy Osina umowę na dofinansowanie w wysokości 3,5 mln zł.

 Przekazanie miało miejsce 
w nowo wybudowanej świetli-
cy w Węgorzy, również z fun-
duszy unijnych PROW. Całko-
wity koszt operacji szacuje się 
na 6.230 810,62 zł. Dofinanso-
wanie z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Wojewódz-
twa Zachodniopomorskie-
go na lata 2007-2013, to kwo-
ta 3.548.763,76 zł. W wyniku 
całej inwestycji skanalizowa-
ne zostaną miejscowości Re-
dostowo i Węgorza, będzie to 
ponad 10 kilometrów sieci ka-
nalizacyjnych oraz 4 przepom-
pownie. Jest to kolejny etap ka-

nalizacji Gminy Osina, w 2011 
roku zakończono kanalizowa-
nie miejscowości Kościuszki, 
Kikorze i Osina. 

W uroczystości brali rów-
nież udział Przewodniczący 
Rady Gminy Arkadiusz Wit-
kowski oraz radni Jolanta Buk-
sińska z Redostowa i Zdzisław 
Doszczeczko z Węgorzy. Jak 
wiele ta inwestycja znaczy dla 
zainteresowanych wsi, powie-
działa nam pani radna Redo-
stowa. - Bardzo długo czekali-
śmy na tę inwestycję, jest bar-
dzo ważna dla nas oraz dla 
okolicznych wsi. Nie będzie już 

takich problemów ze ściekami, 
które różnie były wylewane do 
tej pory. Będzie na pewno czyst-
sze powietrze, to bardzo ważne, 
gdyż u nas coraz więcej mło-
dych ludzi buduje domy; chcą 
tutaj mieszkać. Jesteśmy bardzo 
zadowoleni, bo wszystko idzie 
w dobrą stronę. Niebawem bę-
dziemy mieli nową świetlicę, 
wioska jest czystsza i co naj-
ważniejsze, już nie pachnie tak 
okropnie - dla mnie czystość na 
wioskach zawsze była bardzo 
ważna - komentuje pani Jolan-
ta Buksińska, radna z Redosto-
wa. 

Rozpoczęcie inwestycji pla-
nowane jest na listopad 2013 
roku, natomiast jej zakończe-
nie na grudzień 2014 roku. 
Następnie Wicemarszałek A. 
Jakubowski wspólnie z Wój-
tem i Przewodniczącym Rady 
udali się na roboczą wizytację 
trwających i zakończonych in-
westycji w Gminie Osina. 

Wizytowano nową świetlicę w 
Krzywicach, odwiedzano m.in. 
place budowy nowej oczysz-
czalni ścieków oraz przebudo-
wywanej świetlicy w Osinie. 
Marszałek zaznaczył, że: „Inwe-
stycja w oczyszczalnie ścieków 

w gminie Osina to przykład, że 
środki Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007-
2013 przynoszą wymierne efek-
ty”. To również przykład gospo-
darskiego podejścia do podję-
tych działań i obowiązków. Wi-
cemarszałek Andrzej Jakubow-
ski oprócz przekazania umowy, 
miał dla wójta Krzysztofa Szwe-
do jeszcze małą niespodzian-
kę... Mianowicie maskotkę 
przedstawiającą krówkę, jak się 
po chwili okazało, to symbolicz-
ny prezent dla pana wójta, który 
niedawno został dziadkiem. 

KR

Uroczyste przekazanie umowy, od lewej- Wójt Krzysztof Szwedo i wicemarszałek 
Andrzej Jakubowski

Pamiątkowe zdjęcie tuż po przekazaniu umowy, od lewej- Zdzisław Doszczeczko, Krzysztof Szwedo, Andrzej Jakubowski, Jo-
lanta Buksińska, Arkadiusz Witkowski
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Jadwidze 
Kaźmierczak

wyrazy głębokiego 
współczucia

z powodu śmierci

Męża
składają

Kierownictwo i Pracownicy
Ośrodka Pomocy Społecznej

w Nowogardzie

• Sprzedam komplet książek do III gimnazjum SP nr 1. Tel. kontaktowy: 784-690-716 
• Kupię książki roczne do VI klasy Szkoły Podstawowej nr 3. Tel. kontaktowy: 721-550-940 
• Kupię książki do I klasy liceum nr 2 (profil humanistyczny); nowa podstawa progra-

mowa. Tel. kontaktowy: 696-044-863
• Sprzedam: 1) Matematyka do klasy I szkoły ponadgimnazjalnej, zakres podstawowy, 

nowa podstawa programowa; autorzy: W. Babiński, L. Hańko, D. Ponczek; 2) Język 
niemiecki, Magnet 3, podręcznik + ćwiczenie, nr dopuszczenia: 98/31/2011, autor: 
G. Motta, wyd. Lektorklett; klasa gimnazjalna 3) Język angielski, Exam Connection 3, 
podręcznik + ćwiczenie, autor: J. Spencer-Kępczyńska, wyd. Oxford; klasa gimnazjal-
na. Tel. kontaktowy: 603-611-864

• Sprzedam nowe podręczniki i ćwiczenia do szkoły podstawowej do języka angiel-
skiego: ćwiczenia BUGS WORLD 1 A z elementami pisania (30 zł); - ćwiczenia BUGS 
WORLD 1 B bez elementów pisania ( 30 zł ); - podręcznik BUGS WORLD 2 (30 zł): - 
ćwiczenia BUGS WORLD 2 A doskonalący umiejętności pisania ( 30 zł); - ćwiczenia 
BUGS WORLD 2 B stopniowo rozwijający umiejętności pisania (30 zł);  - podręcznik i 
ćwiczenie TEMPO 1 KL IV wyd. Macmillan (55 zł): - podręcznik i ćwiczenie HOTSPOT 
1 KL IV wyd. Macmillan (55 zł): Tel. kontaktowy: 663-425-260

• Sprzedam książki do klasy I gimnazjum nr 2/Kupię podręczniki do klasy II gimna-
zjum nr 2. Tel. kontaktowe: 668-772-306

• Sprzedam książki do kl. IV SP nr 3. Tel. kontaktowy: 726-169-098 lub 605-905-884
• Kupię książki do klasy II gimnazjum nr 2. Tel. kontaktowy: 91-392-50-46 lub 502-

649-104
• Kupię podręczniki do klasy I gimnazjum nr 1. Tel. kontaktowy:        607-545-991
• Sprzedam: 1. „Tajemnice przyrody” – klasa VI; 2. „Matematyka Wokół Nas” – klasa VI; 

3. Język Polski, nowy zeszyt do ćwiczeń – klasa VI; 4. „Był sobie człowiek” – podręcz-
nik z płytą CD – klasa VI; 5. Język Polski, podręcznik (M. Składanek); 6. „Historia Wokół 
Nas” – klasa VI; 7. „Prowadzeni przez Boga” – klasa VI. Tel. kontaktowy: 885-740-413

• Sprzedam nowe podręczniki do jęz. ang. za połowę ceny katalogowej: 1.Footprints 
1, Macmillan (podręcznik+port folio+CD+CD z historyjkami i piosenkami); 2.Prima-
ry Kid’s Box 1, Cambridge (podręcznik+CD); 3.Starland 2, Express Publishing (pod-
ręcznik+ćwiczenia z gramatyką); 4.Look! 1, Pearson (podręcznik); 5. Look! 2, Pearson 
(podręcznik); 6. Twister 2, PWN (podręcznik+ćwiczenia+2CD); 7. Hello 2, PWN (pod-
ręcznik+ćwiczenia+2CD); 8. Global Pre-int, Macmillan (podręcznik+ćwiczenia); 9. 
Real life elementary, Pearson (podręcznik); 10.English in Mind 1(wyd. egzaminacyj-
ne), Cambridge (podręcznik); 11. Our Discovery Island 1, Pearson (podręcznik+ćwi-
czenia wariant intensywny/łagodny+CD); 12. New Horizons 1, Oxford (podręczni-
k+ćwiczenia+CD); 13. New Matura Success Pre-int, Pearson (podręcznik); 14.English 
Plus 1, Oxford (podręcznik); 15. Voices 1, Macmillan (podręcznik+ćwiczenia); 16.Tra-
veller B2, mm (podręcznik); 17.Full Blast! ,2 mm (podręcznik+ćwiczenia); 18. Yazoo 
1, Pearson (podręcznik+2CD); 19. Smart 5, mm (podręcznik); 20.Discover English 1, 
Pearson (podręcznik); 21. Next Move 2 (ćwiczenia+MP3); Dodatkowych informacji 
udzielę drogą mailową: angielski_ksiazki@op.pl

• Sprzedam książki do III klasy LO nr 2 w Nowogardzie. 1) GEOGRAFIA POLSKI - pod 
red. Edwarda Świtalskiego, Zdzisława Preisnera - Turpress, 2) HISTORIA NAJNOWSZA 
(zakres rozszerzony) - pod red. Bogumiła Burda, Bohdana Halczaka - Operon 3) MIĘ-
DZY TEKSTAMI część 5 - pod red. Stanisław Rosiek, Zbigniew Majchrowski - Gdańskie 
Wydawnictwo Oświatowe. Tel. 697296218.

• Sprzedam: 1) „Wiedza o Społeczeństwie”, wyd. OPERON, podręcznik (zakres podsta-
wowy), autorzy: Z. Smutek, J. Maleska, B. Surmacz; 2) „Egzamin gimnazjalny. Repe-
tytorium z testami”, wyd. Macmillan, autorzy: M. Rosińska, G. Śpiewak; 3) „Angielski 
na dobry początek”, wyd. Glottiverbum;, poradnik dla rodziców + książka dla dzieci 
(z płytami CD), klasy I-III; 4) „Zbiór zadań plus testy z matematyki”, klasy V-VI szkoły 
podstawowej, autor: D. Zarzycka. Tel. kontaktowy: 784-793-086. 

• Sprzedam książki do klasy I Liceum Ogólnokształcącego nr 1. Tel. kontaktowy: 697-
680-259.

• Sprzedam książki do klasy I gimnazjum nr 2. Cena: 45 zł. Tel. kontaktowy: 91-392-50-
46 lub 509-615-300

• Sprzedam: 1) klasa I LO: „Wiedza o kulturze” (cz. I i II), autorzy: K. Chmielewski, J. Kraw-
czyk; Matematyka (liceum, technikum); „Podstawy geografii fizycznej”, autorzy: E. 
Świtalski, Z. Preisner, A. Stańczyk; „Fizyka i astronomia”, autor: S. Brzozowski; Histo-
ria, zakres podstawowy (cz. I i II); 2) kla-
sa V szkoły podstawowej: Przyroda, au-
torzy: J. Ślusarczyk, R. Kozik . F. Szlajfer; 
J. Angielski „Winners”, wyd. Oxford oraz 
„New English Zone” + ćwiczenie; 3) kla-
sa VI szkoły podstawowej: „Słowa na 
start”, autor: M. Derlukiewicz; Technika, 
autor: U. Białka; 4) klasa I gimnazjum: 
„Fizyka i astronomia”, wyd. Nowa Era; J. 
Niemiecki „Team Deutsch” + ćwiczenie, 
autorzy: U. Esterl, E. Korner; Religia i 
muzyka; 5) klasa II gimnazjum: Historia, 
autorzy: T. Małkowski, J. Rześniowiecki. 
Tel. kontaktowy: 725-175-998.

• Kupię podręcznik do fizyki III klasa 
gimnazjum 1. Tel. kontaktowy: 723 675 
858.

  Jedynka    
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SPEŁNIAMY MARZENIA 

Cała szkoła tego dokonała
W codziennym zabieganiu, szukaniu sensu życia, zatracaniu się czasami w po-
wierzchownych nic nieznaczących konfliktach, gonieniu za rozgłosem, lepszą 
posadą, bardzo często zapominamy o tym, iż dla wielu ciężko chorych ludzi, 
szczególnie dzieci, sensem i radością jest spełnienie ich najskrytszych marzeń. 
Ma to dla nich szczególne znaczenie, bo bardzo często może braknąć im czasu 
na to, aby stały sie rzeczywistością. 

Wielką wrażliwością i zrozu-
mieniem tego faktu wykazała 
się cała brać uczniowska oraz 
nauczyciele i rodzice SP nr 1 
w Nowogardzie. Kolejny już 
raz, współpracując z fundacją 
„Mam Marzenia”, przez cały 
ubiegły rok szkolny uczniowie 
organizowali różne akcje, któ-
rych celem było zgromadzenie 
funduszy i przekazanie ich na 
pomoc w spełnieniu marze-
nia jednego z podopiecznych 
fundacji. Tym razem był nim 
13-letni niewidomy Oskar, dla 
którego marzeniem nie była 
jakaś daleka, egzotyczna po-
dróż, superdroga zabawka, ale 
posiadanie swojego psa. Tym 
najcenniejszym dla niego pre-
zentem, w którego otrzyma-
niu braliśmy udział okazał sie 
pies rasy Labrador. Odbyło się 
to w wyjątkowych okoliczno-
ściach, bo akurat w dniu uro-
dzin chłopca, 12 lipca. „Na-
zwę go Kuruk. To imię z baj-
ki o awatarze, które dawno mi 
się podobało – mówił witając 
się z psem chłopiec. – Pieska 

nie mogłem się doczekać. Ku-
ruk od razu mnie polizał, więc 
mnie polubił.”( wiad. Szczecin)

Wolontariusze fundacji nie 
zapomnieli też o torcie i ba-
lonach dla Oskara. Radość i 
szczęście na twarzy chłopca 
to niezapomniany widok. Na 
to miłe, wzruszające spotkanie 
oczywiście została zaproszona 
nasza szkoła. Reprezentowa-
ła ją pani pedagog, Anna Szy-
mańska, inicjatorka, propaga-

torka idei fundacji w SP nr 1.
Oczywiście wielu sceptyków 

powiedziałoby, że to banał, ale 
naprawdę w pełni szczęśliwym 
można poczuć się tylko wte-
dy, gdy możemy coś bezintere-
sownie zrobić dla innych. Wie-
le jeszcze jest chorych dzie-
ci, które mają swoje marzenia 
i na pewno w dalszym ciągu 
uczniowie SP nr 1 będą poma-
gać je spełniać.  

Dziennikowa giełda 
podręczników szkolnych

„Jedynka Szkołą z Klasą”
Mamy przyjemność poinformować, iż nasze roczne starania o Certyfikat Szkoły z Kla-
są zostały uwieńczone sukcesem. Dnia 17 sierpnia otrzymaliśmy potwierdzenie uzy-
skania Certyfikatu 2.0 i tytułu Szkoły z Klasą.

Szkoła z Klasą to ogólno-
polska akcja edukacyjna pro-
wadzona od 2002 roku przez 
Centrum Edukacji Obywatel-
skiej i „Gazetę Wyborczą”. W 
kampanii wzięło już udział po-
nad osiem tysięcy szkół, ponad 
100 tysięcy nauczycieli i ponad 
milion uczniów. Od począt-
ku trwania akcji wspólnie z na-
uczycielami, dyrektorami i eks-
pertami promuje i współtwo-
rzy szkołę, która przygotowuje 
do życia w nowoczesnym świe-
cie i wychowuje młodych ludzi 
na aktywnych obywateli, którzy 

chcą i potrafią stale się uczyć i 
podejmować nowe wyzwania. 

Od września 2010 roku w ra-
mach kolejnej odsłony akcji, 
Szkoły z Klasą 2.0, skupia się na 
mądrym wprowadzaniu i wy-
korzystywaniu nowych tech-
nologii informacyjno-komuni-

kacyjnych (TIK) w codziennej 
pracy szkolnej. Koordynatorem 
naszych działań szkolnych była 
Pani Anna Tracz.

  Program prowadzony jest 
przez Centrum Edukacji Oby-
watelskiej i „Gazetę Wyborczą” 
przy wsparciu Polsko-Amery-
kańskiej Fundacji Wolności i 
Fundacji Agora.

Program Szkoła z Klasą 2.0 
realizuje idee zawarte w Podsta-
wie Programowej Kształcenia 
Ogólnego i objęty jest  honoro-
wym patronatem Ministra Edu-
kacji Narodowej. 
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Żabowo: Dożynki parafialne

Dziękczynienie za obfity plon...
W sobotę w Żabowie odbyły się parafialne uroczystości dożynkowe. Rozpoczęły się o godz. 16 Mszą św., odprawioną w kościele pw. 
Matki Bożej Różańcowej w Żabowie. Następnie uczestnicy dożynek przenieśli się na miejscowy stadion, gdzie odbyła się dalsza część 
imprezy.

Tego dnia do Żabowa przy-
było ok. 300 osób, zarówno z 
wiosek wchodzących w skład 
parafii pw. Matki Bożej Różań-
cowej w Żabowie, jak również 
z Nowogardu czy Wojcieszyna, 
byli też przedstawiciele władz 
gminnych. Mówi pani Małgo-
rzata Stańczyk, sołtys Żabowa 
– Dożynki dla rolnika to jeden 
z najpiękniejszych dni w roku, 
to święto plonów, radości i od-
poczynku po ciężkiej pracy. Tra-
dycyjnie już na początku wrze-
śnia, podczas uroczystości do-

żynkowych dziękujemy rolni-
kom za trud włożony w zbiór 
plonów, którymi obrodziła zie-
mia. Dożynki są naszym wspól-
nym świętem, ale mają rów-
nież przypominać wszystkim, 
że dzięki pracy rolników, co-
dziennie na stoły w naszych do-
mach trafia polski chleb. Życzę 
przy tej okazji naszym gościom, 
mieszkańcom oraz wszystkim 
ludziom, aby nigdy nie zabrakło 
im chleba. Bardzo pragnę rów-
nież podziękować wszystkim, 
którzy przyczynili się do zor-

ganizowania dożynek parafial-
nych w Żabowie: księdzu pro-
boszczowi za odprawienie Mszy 
św., osobom, które udekorowa-
ły miejsce tegorocznego spotka-
nia, gospodyniom za wspaniałe 
wypieki i smakołyki, wszystkim 
obsługującym stoiska gastrono-
miczne, panu Januszowi Kozie-
łowi, który zawsze uświetnia 
nasze spotkania muzyką, panu 
Razikowi za użyczenie nacze-
py, mieszkańcom wiosek, którzy 
przygotowali przepiękne wień-
ce dożynkowe, sołtysom, naszej 
pani Teresie za przyśpiewki, 
których słuchaliśmy w trakcie 
imprezy, osobom, które wykosi-
ły teren boiska, oraz wszystkim 
sponsorom i darczyńcom, a tak-
że każdemu, kto w jakikolwiek 
sposób przyczynił się do organi-
zacji uroczystości.

Uczestnicy dożynek bawili 
się do białego rana; parkiet ta-
neczny był szczelnie zapełnio-
ny, a przy tym udało się dobrze 
zagospodarować, zdaje się je-
den z ostatnich już w tym roku 
tak słonecznych weekendów.

Piotr Słomski

Uczestnikom dożynek bardzo smakowała m.in. grochówka

Były pieczone na grillu kiełbasy

Mieszkańcy symbolicznie podzielili się dożynkowym chlebem

Była okazja do spotkań w gronie rodziny i przyjaciół

Pani sołtys Małgorzata Stańczyk wita przybyłych gości
Msza św. dziękczynna za tegoroczne plony
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Kościół  w Świerczewie, pw. św. Fau-
styny Kowalskiej należy do parafii pw. w 
Strzelewie.

Pośw . 30 IV 2006 r. odpust: 5 X
Kościół granitowy, wzniesiony w roku 

1833 r., zrujnowany po 1945 r. Odbudo-
wany w latach 2004-2006 wg projektu 
inż. arch. Antoniego Tomasza Kuleszy.

Dwa dęby tworzą rodzaj zielonej bra-
my.

źródło: Schematyzm Archidiecezji  
Szczecińsko-Kamieńskiej, Szczein 2007.

/Studium Historyczno-urbanistyczne

Kościoły naszej gminy - Świerczewo

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECIĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

Zaproszenie
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Nowogardzie i para-
fia św. Rafała Kalinowskiego mają zaszczyt zaprosić państwa na uroczystość od-
słonięcia i poświęcenia Tablicy Pięciu Prawd Polaków, która odbędzie się pod-
czas Mszy św. w niedzielę 15 września o godz. 11:00 w kościele pw. Świętego Ra-
fała Kalinowskiego w Nowogardzie.

Będzie to tablica w hołdzie wszystkim Po-
lakom na obczyźnie, członkom Związku 
Polaków w Niemczech oraz ich rodzinom, 
a także Polonii, którzy dla utrwalenia swo-
ich praw do wyznania, języka polskiego, 
polskiej kultury narodowej oraz polskich 
obyczajów, złożyli dowody najwyższego po-
święcenia i odwagi, swoje prawa i obowiąz-
ki sformułowali w uniwersalnych i zawsze 
aktualnych Pięciu Prawdach Polaków spod 
Znaku Rodła, oto ich treść:
1. Jesteśmy Polakami
2. Wiara ojców naszych jest wiarą naszych 

dzieci
3. Polak Polakowi bratem
4. Co dzień Polak narodowi służy
5. Polska jest naszą Matką, nie wolno mó-

wić o Matce źle

Rodło - znak ukazujący bieg Wisły wraz 
z naznaczonym miastem Krakowem, uży-
wany przez Związek Polaków w Niemczech 
(założony 27 sierpnia 1922 roku)
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W tym roku przypada 220 rocznica urodzin pisarza Aleksandra Fredry. Dlatego z tej oka-
zji  w większości bibliotek w całej Polsce, w dniu 07.09.2013 roku uczczono twórczość 
autora „Ślubów panieńskich” i słynnej „Zemsty”, wspólną narodową akcją czytania jego 
dzieł. Nie mogło więc też zabraknąć Biblioteki w Nowogardzie. W Nowogardzkiej Biblio-
tece dyrektor, pani Zofia Pilarz,  była gospodarzem tego spotkania, przywitała wszystkich  
przybyłych gości,  opowiedziała o idei akcji, a następnie zaprosiła do czytania.

Narodowe Czytanie zostało 
zainicjowane w 2012 rok przez 
Prezydenta RP Bronisława Ko-
morowskiego. To ogólnopol-
ska akcja publicznego czytania 
największych polskich dzieł li-
terackich. Podstawowym ce-
lem publicznego czytania jest 
popularyzacja czytelnictwa, a 
także zwrócenie uwagi na po-
trzebę dbałości o polską mowę 
oraz wzmocnienie poczucia 
narodowej tożsamości i rów-
ności. Nazwano je narodowym, 
by podkreślić jego wyjątkowy 
charakter i zachęcić do syste-
matycznego czytania młodzież 
i wszystkich obywateli. W ze-
szłym roku czytane było dzieło 
narodowego wieszcza Adama 
Mickiewicza, pt. „Pan Tadeusz”, 
w tym roku czytane były książ-
ki Aleksandra Fredry.

W nowogardzkiej bibliotece, 
Ogólnopolską Akcję Narodo-
wego Czytania, otworzył bur-
mistrz Nowogardu, odczyta-
niem utworu „Paweł i Gaweł”.  

O tym jak przebiega akcja czy-
tania w Nowogardzie, popro-
siliśmy o wypowiedź dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Nowogardzie, panią Zo-
fię Pilarz i  Annę Przybyłek  - 
Akcja czytania rozpoczęła się już 
od wczesnych godzin rannych. 
Ta wspaniała akacja, zainicjo-
wana została przez Prezydenta 
RP Bronisława Komorowskiego, 
odbywa się już po raz drugi w 
naszym kraju, w tym roku skie-
rowana została na dzieła Alek-
sandra Fredry.  W nowogardz-
kiej bibliotece przystąpiliśmy do 
akcji z ogromną ochotą, każ-
da forma promowania książki 
i czytania jest dla nas wielkim 
wyzwaniem,  mówi się, że czy-
telnictwo w Polsce spada, ale ja 
z tą opinią się nie zgadzam i mó-
wię, że jest to nieprawda, gdyż 
w naszym mieście mieszkań-
cy właśnie czytają i to bardzo 
dużo, z czego ja i moi pracowni-
cy bardzo się cieszymy. Dlatego 
biblioteka nowogardzka, jeżeli 

ma tylko okazję promować czy-
tanie czy jakąś książkę, to bar-
dzo chętnie się w ten projekt an-
gażuje - kończy wypowiedź dy-
rektor biblioteki. 

Anna Przybyłek uczennica 
II LO w Nowogardzie   - Bar-
dzo się cieszę z moimi koleżan-
kami, że mogłyśmy brać udział 
w tym spotkaniu. Podoba mi się, 
że cała ta akcja  powstała z ini-
cjatywy pana Prezydenta Broni-
sława Komorowskiego i zaanga-
żowały się w nią osoby z naszego 
miasta, m.in. burmistrz Nowo-
gardu czy dyrektor NDK. My-

W ubiegłym roku czytany był "Pan Tadeusz” w tym „Zemsta”

ślę, że warto ułatwiać dzieciom 
kontakt z literaturą i zachęcać 
do czytania dzieł naszych wybit-
nych twórców. Czytałam dzie-
ciom z przyjemnością, nie mia-
łam z tym trudności, gdyż czy-
tam często swojej młodszej sio-
strze i kuzynom. 

W spotkaniu oprócz burmi-
strza Nowogardu, brali udział 
również dyrektor NDK, pra-
cownicy biblioteki, nauczycie-
le, młodzież oraz dzieci. 

 Jarek Bzowy 

Kobieca drużyna zainaugurowała rozgrywki

Olimp za mocny
Podopieczne Pawła Błaszczyka, w niedzielę o godzi-
nie 12:00 rozegrały swój pierwszy mecz w III lidze 
kobiet. Niestety nie udało się wywalczyć punktów w 
rywalizacji z Olimpem Gościno. Bardziej doświad-
czone rywalki wykorzystały błędy w defensywie, i już 
w pierwszej części meczu ustaliły wynik. 

Pomorzanin Nowogard – Olimp Gościno 0:2 (0:2)
Skład: Magdalena Jeż (c) – Karolina Kowalczuk, Monika Wróbel, Aleksandra Sobczak (Wikto-

ria Tupko), Anna Nowicka – Patrycja Bobik (Martyna Stępień), Katarzyna Piotrowska, Małgorzata 
Wołk, Anita Skowrońska -  Klaudia Korgiel (Monika Witkowska), Patrycja Kozioł.

bramki. Niestety nie-
czysto uderzyła w fut-
bolówkę i po ostatnim 
gwizdku sędziego, to 
przyjezdne z Gościna 
wywożą z Nowogardu 
3 punkty. Na pochwa-
ły ponownie zasługu-
je Magdalena Jeż, któ-
ra na najwyższym po-
ziomie strzegła bram-
ki, pewnie w obronie 
zagrała również Karo-
lina Kowalczuk, nato-
miast dużo „szumu” 
na skrzydle starała się 
robić Anita Skowroń-
ska. Teraz podopiecz-
ne Pawła Błaszczyka mają dłuż-
szą przerwę, gdyż druga kolejka 
zostanie rozegrana dopiero 21 
września. Miejmy nadzieję, że 

ten czas pozwoli podbudować 
morale i do Międzyzdrojów na 
mecz z tamtejszą Falą, piłkarki 
z Nowogardu pojadą z większą 
wiarą w zwycięstwo.  

KR

W meczu przeciwko Olimpo-
wi Gościno, dziewczyny z Po-
morzanina ponownie źle rozpo-
częły mecz, tak jak w rywaliza-
cji pucharowej szybko stracona 
bramka ustawiła losy tego poje-
dynku. Już w 2 minucie meczu, 
zawodniczka z Olimpu otrzy-
mała podanie na prawe skrzy-
dło, po czym wyłożyła piłkę ko-
leżance na 15 metr. Napastnicz-
ka przyjezdnych bez większych 
problemów posłała futbolówkę 
obok interweniującej Magdale-
ny Jeż. Zły początek przełożył 
się na kolejne wydarzenia bo-
iskowe. Chwilę potem kolejna 
groźna akcja piłkarek z Gościna, 

bramkarka gospodyń opuszcza 
bramkę, zostaje przelobowana, 
a z linii bramkowej piłkę głową 
wybija Karolina Kowalczuk, ra-
tując swój zespół. W 8 minucie 
pierwszy groźny strzał z dystan-
su zawodniczek z Nowogardu, 
przynosi im rzut rożny. W 26 
minucie, Magdalena Jeż, w sy-
tuacji sam na sam popisuje się 
skuteczną interwencją. Niestety, 
zaledwie minutę później Olimp 
znów dochodzi do stuprocento-
wej sytuacji i tym razem, w sy-
tuacji „oko w oko” z bramkar-
ką Pomorzanina, lepsza oka-
zuje się zawodniczka przyjezd-
nych. 0:2 i z takim wynikiem 

podopieczne Pawła Błaszczy-
ka schodzą na przerwę. Podob-
nie jak w meczu pucharowym 
z Błękitnymi, Pomorzanin dru-
gą połowę zagrał o niebo lepiej. 
Były okazje na zdobycie choć-
by honorowego gola, jednak ta 
sztuka już się nie udała. Mag-
dalena Jeż ponownie obroniła 
swój zespół przed utratą gola w 
sytuacji sam na sam. Najlepszą 
okazję do gola kontaktowego, 
Pomorzanin miał na 21 minut 
przed końcem spotkania. Wów-
czas po trochę przypadkowej 
akcji, jedna z nowogardzkich 
piłkarek miała piłkę wyłożoną 
jak na tacy, około 11 metrów od 

1 kolejka:
Olimpia III Szczecin – Olimpia II Szczecin (brak danych) 
Vielgovia Szczecin – Fala Międzyzdroje 0:3
Pomorzanin Nowogard – Olimp Gościno 0:2

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Fala Międzyzdroje 1 3 3 0 1 0 0
2 Olimp Gościno 1 3 2 0 1 0 0
3 Olimpia II Szczecin  0 0 0 0 0 0 0
4 Olimpia III Szczecin 0 0 0 0 0 0 0
5 Zalew Stepnica 0 0 0 0 0 0 0
6 Pomorzanin Nowogard 1 0 0 2 0 0 1
7 Vielgovia Szczecin 1 0 0 3 0 0 1

Magdalena Jeż robiła co mogła aby wynik Pomorza-
nina wyglądał inaczej, jednak przy golach była bez 
szans
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Pomorzanin II wygrywa w Kołbaskowie 

5 goli w drugiej połowie
Pomorzanin II Nowogard rozegrał świetną drugą połowę w Kołbaskowie z tamtejszym Zrywem. Przy sta-
nie 2:0 dla gospodarzy od 60 minuty na boisku panowali tylko goście. Ostatecznie drugi zespół strzela ry-
walom 5 bramek i wywozi z trudnego terenu pełną pulę. 

Zryw Kołbaskowo – Pomorzanin II Nowogard 2:5 (2:0)
Gole: `Krystian Kubicki x2, `Tomasz Szafran x2, `Jakub Szczypień
Skład: Krzysztof Haberski (c) – Andrzej Piotrowicz, Maciej Grzejszczak, Grzegorz Skrzecz (Jakub  Wojciechowski), Rafał Górecki – 

Marcin Skórniewski, Marek Podbiegło, Jakub Szczypień, Dariusz Iwaniuk (Tomasz Szafran) – Artur Jurczyk, Krystian Kubicki.

Drugi zespół Pomorzanina 
do Kołbaskowa przyjechał po 3 
punkty. Wszystko układało się 
dobrze do 20 minuty, gdy Zryw 
wyprowadził dwa ciosy. Naj-
pierw w 20 minucie – następ-
nie w 22 po fatalnym zachowa-
niu w defensywie, Pomorzanin 
traci dwa gole i zaczynają się 
kłopoty... Do przerwy zawodni-
cy drugiego zespołu grali nie-
poradnie, wydarzenia boisko-
we skupiły w środku pola, i nie 
zapowiadało się na lepszą grę w 
drugiej części. Piłkarze „rezerw” 
najwyraźniej w szatni mocno 
przedyskutowali to co wydarzy-
ło się w pierwszej części. Po wej-
ściu na boisko Tomasza Szafra-
na, grę prowadził już tylko je-
den zespół. Minutę po tej zmia-
nie fantastyczną bramkę  zdo-

bywa Krystian Kubicki. Napast-
nik Pomorzanina przedryblował 
dwóch zawodników schodząc z 
lewego skrzydła pod pole karne, 
huknął z 16 metrów po długim 
rogu w okienko bramki Zrywu. 
Chwilę później ten sam zawod-
nik strzałem z pola karnego daje 
„rezerwowym” remis. To jed-
nak nie koniec strzeleckich po-
pisów. Aktywny w tym meczu 
Artur Jurczyk ładnie uderzył na 
bramkę rywali, golkiper z Koł-
baskowa wybija piłkę przed sie-
bie, do niej dopada Jakub Szczy-
pień i pewnym strzałem wypro-
wadza Pomorzanin na prowa-
dzenie. Kolejny fragment gry to 
już popis Tomasza Szafrana. Po-
nownie ładnie zachowuje się Ja-
kub Szczypień, który będąc przy 
linii końcowej wykłada futbo-

lówkę na 7 metr do Szafrana. 
Zawodnikowi Pomorzanina nie 
pozostało nic innego, jak strze-
lić 4 bramkę dla swojego zespo-
łu. To jednak nie koniec. Wszę-
dobylski Krystian Kubicki, ład-
nie drybluje w polu karnym, de-
fensorzy Zrywu nie potrafią so-
bie z nim poradzić i uciekają się 
do przewinienia. Sędzia wskazu-
je na „wapno”, a do piłki podcho-
dzi Tomasz Szafran. Pomocnik 
Pomorzanina pewnie wykonuje 
„jedenastkę” i ustala wynik tego 
meczu na 2:5 dla gości. Brawa za 
charakter i walkę do ostatnich 
minut. Pomorzanin II, świetnie 
rozpoczyna ten sezon, po dwóch 
zwycięstwach jest wiceliderem 
tabeli A-Klasy. 

KR

2 kolejka:
Komarex Komarowo – Hanza Goleniów  0:3
Zryw Kołbaskowo – Pomorzanin II Nowogard  2:5
Grot Gardno – Wicher Reptowo   2:2
Znicz Niedźwiedź – Vielgovia Szczecin   1:3
Fagus Kołbacz – Wołczkowo–Bezrzecze  4:1
OKS Euroinsbud Goleniów – Orzeł Grzędzice    5:0

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 OKS Euroinsbud Goleniów 2 6 8 0 2 0 0
2 Pomorzanin II Nowogard 2 6 6 2 2 0 0
3 Fagus Kołbacz 2 4 5 2 1 1 0
4 Hanza Goleniów 2 4 4 1 1 1 0
5 Grot Gardno 2 4 4 3 1 1 0
6 Zryw Kołbaskowo 2 3 4 6 1 0 1
7 Vielgovia Szczecin 2 3 4 3 1 0 1
8 Wicher Reptowo 2 2 3 3 0 2 0
9 Znicz Niedźwiedź 2 1 2 4 0 1 1
10 Wołczkowo - Bezrzecze 2 0 2 6 0 0 2
11 Orzeł Grzędzice 2 0 0 6 0 0 2
12 Komarex Komarowo 2 0 0 6 0 0 2

Pomorzanin wygrywa w Dobrzanach

Problemy kadrowe
Pomorzanin Nowogard w sobotę borykał się ze sporymi 

problemami. W meczu nie mogło zagrać kilku podstawo-
wych zawodników, do tego jeszcze przed przerwą trener 
Tomasz Surma musiał zmienić dwóch piłkarzy z powodu 
kontuzji. Mimo problemów, zawodnicy z Nowogardu za-
grali dobry mecz i ograli Zorzę w Dobrzanach 0:2. 

Zorza Dobrzany – Pomorzanin Nowogard 0:2 (0:1)
Gole: ` Krzysztof Kieruzel, ` Michał Łukasiak

Skład: Jacek Malanowski – 
Krzysztof Domanowski, Gra-
cjan Wnuczyński, Michał Łu-
kasiak, Natan Wnuczyński – 
Maciej Dobrowolski, Krzysztof 
Kieruzel, Dawid Langner (Łu-
kasz Olechnowicz), Dominik 
Wawrzyniak (Tomasz Łysiak), 
Kamil Lewandowski – Maciej 
Gołdyn (c) .

Pomorzanin do Dobrzan przy-
jechał mocno osłabiony, zabra-
kło podstawowych piłkarzy: Mi-
chał Soska, Konrad Winczewski, 
Sławomir Paszkowski. Na ławce 
rezerwowych usiadło dwóch za-
wodników: Tomasz Łysiak i Łu-
kasz Olechnowicz. Już w 30 mi-
nucie meczu, trener Tomasz Sur-
ma dokonał dwóch zmian! Bo-
isko musieli opuścić Dominik 
Wawrzyniak oraz Dawid Lan-
gner – w obu przypadkach po-

wodem były kontuzje. Na szczę-
ście do końca meczu nikomu 
spośród nowogardzkich piłka-
rzy nic się nie przytrafiło. Po-
morzanin w mocno osłabionym 
składzie zagrał dobry mecz, już 
przed przerwą obejmując pro-
wadzenie. Maciej Gołdyn ładnie 

przymierzył z około 30 metrów, 
piłka nieuchronnie zmierzała 
w okienko bramki gospodarzy, 
jednak golkiper Zorzy popisał 
się ładną paradą, po czym goście 
wykonywali rzut rożny. Po do-
środkowaniu, defensor miejsco-
wych nieporadnie głową wybija 
piłkę, ta trafiła w nogę Krzyszto-
fa Kieruzela i w takich okolicz-
nościach Pomorzanin obejmuje 
prowadzenie. Po zmianie stron 
gra się zbytnio nie zmieniła. Ki-
bice obserwowali bicie głową w 
mur gospodarzy, natomiast Po-
morzanin kontrolował przebieg 
gry. W końcu goście z Nowo-
gardu wyprowadzają drugi cios, 
który ustala wynik tego spotka-
nia. Kamil Lewandowski uderzył 
z rzutu wolnego, bramkarz go-
spodarzy wybija piłkę przed sie-
bie, powstaje zamieszanie w polu 

karnym, w którym najlepiej od-
najduje się Michał Łukasiak, i po 
strzale głową zdobywa bramkę 
na 0:2. Mimo starań Zorzy wy-
nik nie uległ zmianie, a Pomo-

rzanin w osłabionym składzie 
inkasuje 3 punkty. Dodajmy, że 
była to pierwsza porażka Zorzy 
na własnym boisku. 

KR   

Michał Łukasiak dobrze wkomponował 
sie w nowogardzki zespół, w sobotę 
ustalił wynik spotkania z Zorzą

7 kolejka:
Pomorzanin Przybiernów – Gavia Choszczno 2:2
Osadnik Myślibórz – Piast Chociwel   2:0
Zorza Dobrzany – Pomorzanin Nowogard  0:2
Polonia Płoty – Ina Ińsko    8:2 

  
Odra Chojna – Stal Lipiany    2:3
Morzycko Moryń – Klon Krzęcin   4:2
Flota II Świnoujście – Victoria Przecław  8:3
Pogoń Barlinek – Unia Dolice   2:2
Iskierka Szczecin-Śmierdnica    pauza

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Osadnik Myślibórz 7 18 16 4 6 0 1
2 Gavia Choszczno 6 14 16 4 4 2 0
3 Pogoń Barlinek 7 14 13 7 4 2 1
4 Flota II Świnoujście 7 14 18 10 4 2 1
5 Pomorzanin Nowogard 7 13 15 9 4 1 2
6 Zorza Dobrzany 7 13 15 8 4 1 2
7 Ina Ińsko 7 11 6 10 3 2 2
8 Polonia Płoty 6 10 23 16 3 1 2
9 Piast Chociwel 6 10 7 5 3 1 2
10 Odra Chojna 6 9 15 13 3 0 3
11 Pomorzanin Przybiernów 7 7 9 11 2 1 4
12 Stal Lipiany 7 7 13 17 2 1 4
13 Morzycko Moryń 6 6 10 16 2 0 4
14 Unia Dolice 7 5 7 14 1 2 4
15 Victoria Przecław 6 3 6 19 1 0 5
16 Klon Krzęcin 7 3 9 25 1 0 6
17 Iskierka Szczecin - 

Śmierdnica
6 3 3 13 1 0 5
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Bielas  Redakcja „WBREW”: Natalia Daczkowska, Aleksandra Daćkowska, Piotr Jasiek, Sylwia Jeziorska, Katarzyna Kozieł, Aleksandra Laszkiewicz, Paulina 
Majdzińska, Kinga Piwowarczyk, Monika Romasłowska

Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2013/2014
W dniu 2 września w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie, odbyła się uroczystość rozpoczęcia 
roku szkolnego 2013/2014, którą poprowadzili Katarzyna Sowul i Kuba Gradus. W apelu wzięli udział nauczyciele, uczniowie i zapro-
szeni goście, wśród których obecny był także wicestarosta Powiatu Goleniowskiego, pan Tomasz Kulinicz. Podczas swojego wystąpienia 
dyrektor szkoły pan Stefan Sitkowski powitał wszystkich przybyłych, a w szczególności nowych uczniów i nauczycieli. W roku szkolnym 
2013/2014 naukę w naszej szkole rozpoczęło 8 klas pierwszych, których wychowawcami są:

klasa I TH – wychowawca pani Aneta Wysoszyńska
klasa I TŻ – wychowawca pani Barbara Jendrusiak
klasa I TM – wychowawca pani Małgorzata Łuka
klasa I THE – wychowawca pani Marta Portas
klasa I TLI – wychowawca pan Dariusz Barczak
klasa I M – wychowawca pan Jarosław Chudyk
klasa I E – wychowawca pani Anna Pikuła-Bielska
klasa I K – wychowawca pani Dorota Kluba

Pracę rozpoczęli także nowi nauczyciele: pani Barbara Papuszka, pani Iwona 
Więzowska, pan Leszek Łuka i ks. Andrzej Kamiński. Wszystkim pierwszakom 
życzymy wielkich sukcesów w nauce, niezapomnianych chwil oraz oczywiście 
promocji do następnej klasy.

Powodzenia! 
                                                                                            Weronika Daćkowska  i Krystyna Skubała

                                                                                             klasa II TH

…udadzą się do swoich klasUczniowie już za chwilę...

Poczet sztandarowyUczniowie ZSP podczas apelu

Dyrektor szkoły pan Stefan SitkowskiDyrekcja ZSP oraz wicestarosta pan Tomasz Kulinicz
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Morfeusz - 91 577 66 85

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych    - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól
ul. Zielona 2  - 666 135 133

KUPIę 
GOSPODARSTWO 
lub GRUNT ROLNY 
TEL. 664 944 635

Promocyjne  
zestawy obiadowe 12 zł

09.09 PONIEDZIAŁEK
Zupa pomidorowa z makaronem
Kotlet mielony z pieczarkami, 
ziemniaki, surówka

10.09 WTOREK
Zupa jesienna
Filet drobiowy po parysku, 
ziemniaki, surówka

11.09 ŚRODA
Zupa pieczarkowa
Pieczeń z karkówki w sosie, 
ziemniaki, surówka

12.09 CZWARTEK
Zupa szczawiowa z jajkiem
Pierogi leniwe

13.09 PIĄTEK
Biały barszcz z kiełbasą
Spaghetti bolognese

Tel. 91 3922 424 
608 053 371   

www.caffepiwnica.pl

w Sklepie             
ul. Boh. Warszawy 2

(przy torach)

Zapraszamy
W każdy poniedziałek nowy towar

Duży wybór odzieży 
dziecięcej i jesiennej

kurtki, bluzy itp.

KUPON RABATOWY
10%

na odzież używaną
FIGARO

Szkółka w Karsku
poleca: 

TUJE SZMARAGD 
od 0,5 do 4 m wysokości

P R O M O C J A
JAŁOWIEC SKYROKET

(na żywopłot)
1,5 m wysokości - 9 zł szt.

RÓŻE PIENNE
w promocji 20 zł szt. 

BRZOSKWINIE z owocami

tel. 606 106 142
i inne drzewka owocowe

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

AEROBIK

instr. Monik Durajtel. 605 856 584

(ZAJĘCIA w SP 1)
wtorek, czwartek
od godz. 18 -1900 00

13.09.2013 r. o godzinie 19:00
Koncert zespołu Dice! (ul. Sądowa 1, Nowogard) wstęp – 10 zł

Uwaga!!!  Do rozlosowania 5 biletów na to  
wydarzenie – tylko w Dzienniku Nowogardzkim!

Zasady są bardzo proste: wytnij kupon znajdujący się przy zapowiedzi koncertu, podaj swoje imię i 
nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego. Dostarcz kupon do redakcji Dziennika Nowogardzkiego (ul. 
Bohaterów Warszawy 7 a), do czwartku (12 września), do godziny 14:00. Spośród dostarczonych kupo-
nów wylosujemy 5 szczęśliwców, którzy otrzymają od nas bilet na koncert zespołu Dice. Nazwiska zwy-
cięzców opublikujemy w piątkowym wydaniu DN, bilety będą do odbioru w naszej redakcji do godziny 
15:00. Wszystkich gorąco zapraszamy do wzięcia udziału w losowaniu. 

Dice to zespół rockowy pochodzący ze Stargardu Szczecińskiego, który został założony w 2007 roku. Mu-
zyka grupy to klasyczny hard rock w nowoczesnym wydaniu. Skład zespołu: Łukasz Przybylski – gitara & wo-
kal, Karol Przybylski – gitara basowa, Marcin Bagiński – gitara, Mateusz Szeremata – perkusja. 14.06.2013r. 
to data premiery debiutanckiego albumu Dice „Stara Historia” wydanego przez Luna Music Polska. Na płycie 
znajduje się 10 autorskich utworów zespołu. Płyta trwa ponad 50 minut i wypełniona jest bezkompromisowym 
hard rockiem. Dice nagrali płytę w Red Studio w Morzyczynie. Nagrania odbywały się w sierpniu i wrześniu 
2012r. Materiał, który znalazł się na płycie, to utwory Dice z przekroju 6-ciu lat istnienia zespołu. Produkcją 
płyty zajęli się Piotr „Pith” Wilkoński i Dice. Płytę można nabyć m.in. w salonach EMPIK, Merlin.pl, Media 
Markt, Saturn, iTunes, Music Corner, DVDMax, Book Master, oraz w sklepie luna.pl. Dice na swoim koncie 
ma już kilka sukcesów, m.in.: pierwsze miejsce na I Stargardzkim Przeglądzie Zespołów Rockowych (2010), 
pierwsze miejsce w konkursie audycji Polskiego Radia Koszalin – Rock Nie Wyro(c)k (2011), pierwsze miejsce 
na Nowogardzkim Przeglądzie Zespołów Rockowych (2011), pierwsze miejsce w internetowym konkursie He-
avy Metal na Soundrive.pl (2012), drugie miejsce na III Stargardzkim Przeglądzie Zespołów Rockowych (2012), 
laureaci przeglądu Born to Be Wild 2 (2013).

Śledźcie terminarze na naszym Facebookowym fanpagu`u - fb.com/klubokawiarniakulturalna.
 Wszystkich serdecznie zapraszamy !!! Klubokawiarnia Kulturalna

  KUPON: 
Imię, Nazwisko................................................................................................................ tel. ..................................
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OGŁO SZE NIA DROB NE
NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. Pił-
sudskiego 2a. 602 350 301

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 3. 
604 284 597

• Kupię mieszkanie bezczynszowe/
niskoczynszowe, min 3pokojowe, 
60-80m 791443026

• Do wynajęcia lokal handlowy – 
660143840 

• Sprzedam mieszkanie w Nowo-
gardzie i Dobrej, tel. 91-3910010, 
607607814

• KUPIĘ ZA GOTÓWKĘ OBCIĄŻONE 
NIERUCHOMOŚCI tel. 508 312 261

• DOMY NA WSI – GRUNTY, GO-
SPODARSTWA SPRZEDAJEMY, 
KUPUJEMY. TEL. 660 206 833

• Sprzedam nowy sklep na uli-
cy Racibora. tel. 913925552, 695 
264 594

• Sprzedam nowe, własnościowe, 
2 pokojowe mieszkanie, 58 m kw. 
na os. Gryfitów tel. 913925552, 
695 264 594.

• SPRZEDAM - bardzo tanio dział-
ki pod budowę ul: Asnyka. Tel: 
513045188. 

• Wynajmę mieszkanie 2 poko-
jowe  w Nowogardzie na ulicy 
Racibora I 4. tel. 91 39 25 552, 
kom. 783 570 060

• BUDYNEK - gospodarczy 400 
m2 sprzedam lub wydzierżawię, 
Strzelewo. Tel. 502853573

• Sprzedam lub zamienię dom 
nad morzem na mieszkanie II 
p z dopłatą w Nowogardzie. 
515 167 978

• Sprzedam mieszkanie 85 
m2 z dużym ogrodem. 91 39 
21 868 785 921 868 

• KUPIĘ - Grunty rolne, okolice N-du 
minimum 10 h. Tel.661915420.

• GARAŻ – ul. 700 - Lecia. SPRZE-
DAM. 18 tys. zł. /do negocjacji/. 
Tel. 514620330.

• DZIAŁKĘ - SIEDLISKOWĄ wraz z 
budynkiem gospodarczym oko-
lice Nowogardu. SPRZEDAM. Tel. 
48606276773. 

• Sprzedam mieszkanie w Nowo-

gardzie - 67 m2. Dobra cena. 
730 585 928

• Wynajmę magazyn z biurem. 
607 289 286

• Domek jednorodzinny do wyna-
jęcia. 607 289 286

• SPRZEDAM - mieszkanie 2 pokoje, 
centrum. Tel. 504118857.

• Sprzedam działkę budowlaną 
1500 m2 z warunkami zabudowy 
i pozwoleniami, ok. Olchowo-Ko-
ściuszki. Tel. 790 300 727 

• Sprzedam ziemię 0,50 i 0,47 ha w 
Nowogardzie. 603 383 004

• SPRZEDAM   - Bar  „HAGA „ . Tel. 
510243843.

• SPRZEDAM  -  działkę  Redostowo.
Tel.  725176063.

• SPRZEDAM - Gospodarstwo  15,60 
h. z  budynkami   lub  bez. Okolice  
Nowogardu .Tel. 722011142.

• SPRZEDAM  - TANIO  działki  bu-
dowlane  koło  szkoły 3 .Tel. 
0033787818189, 0033683831869.

• SPRZEDAM  -  działki  budowlane. 
Karsk. Tel. 510766180.

• SPRZEDAM  - działkę  43  ar. wraz  
z  budynkami . Działka budowla-
na. Karsk. Tel. 605930246.

• STOLARNIA  -   do   wynajęcia . Tel. 
605336228.

• Wynajmę lokal biurowy 700 le-
cia 17b Ip. Parking, 28 m2 tel. 
501 549 818 

• Wynajmę   lokal  na  działalność 
gospodarczą.  visa&vis  szpitala . 
Tel:887 467 309.

• SPRZEDAM – mieszkanie  2  pokoje  
45  m 2, Nowogard. Tel. 601871779.

• DO  - wynajęcia  mieszkanie   2  
pokojowe. Tel. 606703451.

• Wydzierżawię lub sprzedam 
garaż na ul. Jana Pawła II Tel. 
607 580 172

• Kupię kawalerkę na Bema. 
663 366 430

• WYNAJMĘ   garaż  ul; Poniatow-
skiego  22. Tel. 507100280.

• SPRZEDAM    lub  WYNAJMĘ   garaż  
ul; Jana  Pawła . Tel. 607083893.

• SPRZEDAM   -  3  pokoje   64  m 2 . 
Goleniów. Tel. 887137129.

• Sprzedam mieszkanie w ok. No-
wogardu (Września), dwupo-
kojowe o pow. 48 m2, parter. 
609 385 559 cena 52.000 zł.

• SPRZEDAM  -  Działkę  budowlaną  
10  ar. Tel. 660010540.

• DO  WYNAJĘCIA -  3 pokojowe  
mieszkanie   Nowogard   ul: Zam-
kowa.Tel.603530638.

 MOTORYZACJA

• Sprzedam skrzynię biegów do 
Audi 80. Tel. 781785751.

• Sprzedam GOLF II, poj. 1,3 rok rej. 
1993, benzyna 5 drzwiowy, prze-
gląd i OC ważne, szyberdach, hak, 
czerwony. Tel. 512633610.

• Sprzedam 2 opony letnie 185 65 
R15, continental conti 3, cena za 2 
szt. 80 zł, tel. 605 522 340

• SPRZEDAM - Daewoo – TICO 1999 
r. Tel. 726252946.

• Sprzedam VW Passat combi rok 
prod. 1995; poj. 1.8 cena 2300 tel. 
723 843 415

• Sprzedam motorower marki Ro-
met poj. 45,50 cm3, cztery biegi, 
duże koła, stan bdb. Bezawaryjny, 
przegląd i ubezpieczenie do wrze-
śnia 2014 r., nienaruszony stan fa-
bryczny. Tel. 517 696 897

• Sprzedam kmpl. kół zimowych 
185/60/R14 st. Bdb.tel. 510  244 
075

ROLNICTWO

• Sprzedam przyczepę D-47 cena 
5000 zł. Tel. 602 708 518

• Sprzedam zboże i słomę. 502 853 
573

• Sprzedam słomę w snopkach cena 
2, 20 zł/ snopek. Tel. 782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG 
TEL. 783 678 070

• Sprzedam ciągnik MTZ rok prod. 
1999 sprawny tech. Zarejestrowa-
ny cena 32.000 zł. Tel. 602 708 518

• KOSZENIE MULCZAROWANIE 
ŁĄK, BELOWANIE SŁOMY, SIANA, 
ORKA, TALERZOWANIE, SIEW.TEL. 
608013995.

• Maliny – sprzedaż, własny zbiór. 
502 853 573

• Sprzedam ciągnik C-360 spraw-
ny tech. Zarejestrowany lub za-
mienię na zboże oprócz żyta Tel. 
602 708 518

• SPRZEDAM - około 40 kg. gryki 60 
zł/1 kwintal. Tel. 600653124. Kor-
neluk - Glicko.

• Sprzedam kombajn ziemniaczany 
sprawny oraz kopaczkę dwurzę-
dową. Tel. 602 708 518

• Sprzedam bronę, talerzową 2M 
sprawna tech. Cena 2500 zł. Tel 
602 708 518

• SPRZEDAM – obornik. Tel. 
607739866.

• SPRZEDAM  2  przyczepy  kamie-

nia   polnego. Tel. 605820330.

• TRAKTORZYSTA  -  potrzebny  w  
gospodarstwie. Tel: 502853573.

• Kopaczkę   dwurzędową  do  ziem-
niaków  sprzedam. Tel. 795916988.

• KREDYT  dla  rolnika. Tel. 
601627044,  697082509  .

USŁUGI

• Firma Usługowa „Zielona”. Wyna-
jem sal na: konferencje, zebrania, 
szkolenia. Tel. 91 39 26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANE-
LI PODŁOGOWYCH I INNE DROB-
NE NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA 
RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 22 
70

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. Zielo-
na 3. 91 39 20 714

• Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695 085 470; 
91 39 72 575

• AGENCJA REKLAMA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty, bin-
dowanie, wydruki A3-A4 kolor, 
ksero A3-A4 - kolor, laminowanie 
A3-A4. Tylko u nas największy wy-
bór okładek. Nowogard, ul. 700 
Lecia 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. in-
nych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Reklamy 
Vizart. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel 605 
522 340. 

• Usługi koparko- ładowarką No-
wogard. 514172446 

• Fast – Driver, tanie usługi trans-
portowe tel. 721 230 990

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sawic-
ki, ul. Kazimierza Wielkiego 7, tel. 
913920737 

• J. niemiecki, przygotowanie do 
matury. 607 617 844

• Remonty mieszkań, szpachlowa-
nie, malowanie. 880 690 659

• Transport  - przeprowadzki, szyb-
ko  - tanio . Tel. 696138406 .

• Regulacja i naprawa okien i drzwi, 
tel. 695 181 070

• J. niemiecki i angielski w Szkole 
Języków Obcych „Concept” (daw-
niej „Germanic”), Nowogard ul. 
Woj. Polskiego 3 tel. 607 545 991; 
www.concept.edu.pl 

• Dachy, docieplenia, stropodo-
cieplenia, obróbki blacharskie, 
podbitki. 609 752 854

• REMONT na każdą kieszeń Tel. 
609 715 839 

• Ubezpieczenia Allianz. 607  083 
776 

• Glazura, terakota. Fachowo i so-
lidnie. Wykończenia wnętrz pod 
klucz. Tel. 607647515.

• Usługi remontowe 601 567 369

• US ŁUGI  REMONTOWO – BUDOW-
LANE   udzielam   gwarancji. Tel. 
608364330.

• KOREPETYCJE  - z  matematyki  : 
SP , Gimnazjum. Tel.532557381.

• KOREPETYCJE – MATEMATYKA.Tel. 
668171212.

• MATEMATYKA. TEL. 604124623.

• NOWA  MATURA   Z   MATEMATY-
KI   WSZYSTKIE   POZIOMY  PROFE-
SJONALNE. Mail; mat15.58@02pl.

• KREDYTY   dla   osób   prowadzą-
cych  działalność  gospodarczą  
bez  BIK  , wysokie  kwoty , małe  
raty. Tel. 601627044, 697082509.

• KOREPETYCJE Z MATEMATYKI 
DLA LICEALISTÓW I GIMNAZIA-
LISTÓW tel. 723 328 678

• KOREPETYCJE  -  z  matematyki: S.P. 
L.O. Gimnazjum. Tel. 608158430.

• BUD NAAR dachy remonty da-
chów ocieplenia budynków. 
726 169 098

PRACA

• Przyjmę samodzielnego pracow-
nika do prac wykończeniowych. 
Tel. 888 603 612

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe, emerytalne – Niemcy, 
Holandia, Anglia, Irlandia, Dania, 
Belgia, Austria, Włochy, Norwe-
gia, USA. Tel. 71 385 20 18 lub 601 
759 797

• Młoda mama zaopiekuje się Two-
im dzieckiem. 661 196 022

• DOŚWIADCZONA - Niania zaopie-
kuje się dzieckiem. Duża dyspozy-
cyjność czasowa Tel. 602690897.

• Praca w Niemczech - Opiekunki 
Osób Starszych, wyjazdy od za-
raz, pełna organizacja wyjazdu, 
atrakcyjne zarobki Tel:666096761, 
666096774

• Zlecę wywiezienie gruzu po roz-
biórce. 603 259 309

• Zatrudnię pilarza, niewymagane 
papiery tel. 726 649 215

• ZATRUDNIĘ  -  Barmankę  & Kel-
nerkę . Tel. 693521211.

• ZLECĘ  -  wykonanie   stropu   TE-
RIVA    w  Karsku. Tel. 691664658.

• ZATRUDNIę   -  Praca  w  Hurtow-
ni   Drobiu ,  1 / 2  etatu  , prawo 
jazdy  kategoria  B , wiek   do  45  
lat (rencista). Tel.913922144.  
Do  11 ,30 godz.

• SJO „Concept” zatrudni lek-
torów j. obcych w Nowo-
gardzie, CV e-mail: biuro@
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

Poszukujemy  
pracowników 

do pracy na plantacji wierzby 
w Węgorzycach/k.Osiny

 Tel: 601 99 40 30

Informacja PKS    91 392 18 87   lub   91 469 83 15

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski - redaktor prowadzący

Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport,  Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny   
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65, tel./fax 91 392 50 87;  

e-mail: dziennik@domjudy.pl.  Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej.  
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E;  14:00E;  
15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL.   607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD
Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku 
oprócz świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 
1, 3, 5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwart-
ki, soboty oprócz świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; 
R – kurs do Reska

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

OGŁO SZE NIA DROB NE

Sprzedam BMW 318, 
automat, 1993 r., 

aktualny przegląd 
i ubezpieczenie, cena 

2300 zł. 
Tel. 602 772 596.

concept.edu.pl. Tel. 607 545 
991

• Zatrudnię pracowników bu-
dowlanych, do remontów i wy-
kończeń mieszkań. 694 241 510

INNE

• Sprzedam drewno bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane - 
603 353 789

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, 
srebrna, 4 elementy: wzmacniacz, 
tuner przestrojony, korektor, deck 
szuflada, stan idealny, używa-
na sporadycznie, cena 780 zł do 
uzgodnienia. tel. 605 522 340.

• PIECE GAZOWE c.o. wiszące z Nie-
miec firmy Vaillant wysoka ja-
kość do mieszkania, domu, skle-
pu, restauracji, zakładu fryzj. tylko 
ogrzewanie różne powierzchnie 
cena od 800zł montaż 300zł pie-
ce dwufunkcyjne cena od 1.000zł 
montaż 400zł gwarancja serwi-
sowa + roczne przeglądy kon-
trolne, naprawy oraz elektryczne 
przepływowe podgrzewacz wody 
użytkowej 18-21kw na prąd 380V 
cena od 200zł tel. 691 686 772

• SPRZEDAŻ - podbitki drewnia-
nej. TANIO. Tel: 726169098.

• SPRZEDAM DREWNO OPAŁOWE I 
KOMINKOWE. Tel;667788820.

• Sprzedam CB radio Harry III z an-
teną, na gwarancji, cena 650 zł, 
tel. 605 522 340

• Sprzedam wózek spacerowy – pa-
rasolka (Chico CT04): stan bdb, 
duże koła, lekki, oryginalny śpi-
worek + folia, kolor czerwono-be-
żowy, tanio. 600 897 758

• Sprzedam lodówko - zamrażarkę 
Indesit srebrną, cena 750 zł, tel. 
605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpiecze-
niowe na życie SKANDIA, tel. 605 
522 340

• SPRZEDAM – ROWER TRZYKOŁO-
WY. TEL. 781292715.

• Przyjmę ziemię i drobny gruz. 
660 010 540

• Oddam w dobre ręce śliczną małą 
dwumiesięczną suczkę białą w 
czarne łatki. 91 39 79 321

• Oddam małe suczki 91 39 17 305

• KUPIę MAŁE BIURKO POD KOM-
PUTER 693 068 993

• Sprzedam drewno opałowe ko-
minkowe z dowozem do klienta. 
785 071 977

• Sprzedam obrzynki i odpady tar-
taczne w dużej ilości. 785 071 977

• SPRZEDAM  –  wypoczynek    ko-
lor   zielony. Stan  bardzo dobry. 
Tel. 604375508.

• Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe atrakcyjna cena. 
726 649 215

• SPRZEDAM -  cement  cena  7zł/ 
kg. Tel. 609723236



Nr 70 (2204)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

16

www.dzienniknowogardzki.pl

Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca

TYGRYSEK

BAWIALNIA
dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

Sprzedam nowe, własnościowe,  
2 pokojowe mieszkanie o pow. 58 m2 
w Nowogardzie na ulicy Racibora I 4

KONTAKT:                PIB „PRO-BUD s.c.
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14
tel.: 91 39 25552; 783 570 056    www: probud-nowogard.pl

POŻYCZKA CYWILNOPRAWNA
DLA CIEBIE LUB TWOJEJ FIRMY
– na spłatę uciążliwych długów
– na spłatę komornika
– na inwestycję
– na oświadczenie o dochodach
– od 10.000 PLN
– max. okres spłaty 240 m-cy

Tel. 91 818-25-36 • 790 402 010

Kancelaria  
PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077

Placówka Banku Zachodniego WBK w Nowogardzie

Poszukuje pracownika 
na stanowisko

Doradca Klienta
Mile widziane doświadczenie w obszarze bankowości

CV wraz ze zdjęciem prosimy przesyłać na adres  
agnieszka.luty@bzwbk.pl lub składać bezpośrednio  

w Placówce przy ul. Warszawskiej 14.
tel. 91 391 03 78

Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie
ul. Warszawska 14, tel. 91 391 03 78, pn.-pt. 9:00-17:30, sob. 10.00-13.00

Bank Spółdzielczy w Goleniowie 

sprzeda 
okna demontowane 

z remontowanego budynku
przy ul. Konstytucji 3 Maja 56 

w Goleniowie. 
Okna PCV z szybą jednokomorową. 

Wymiary w większości 130X180  - do obejrzenia 
w obiekcie. Stan okien - bardzo dobry; 

data montażu w obiekcie - IV kwartał 2012 r. 
Osoby zainteresowane zakupem 

prosimy o składanie propozycji ofert 
w sekretariacie Banku lub 

e-mailem: 
sekretariat@bsgoleniow.pl

Telefon do kontaktu: 
91 464 77 91

ZATRUDNI 
SAMODZIELNĄ KSIĘGOWĄ

osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy 
o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres

piekarnia-zelek21@wp.pl

Firma Cukierniczo-Piekarnicza w Kamieniu Pomorskim

ZAPRASZAMY

LEKI GOTOWE I ROBIONE

SUPLEMENTY DIETY   DERMOKOSMETYKI 

PIELUCHOMAJTKI NA WNIOSEK

SPRZÊT MEDYCZNY

SPRZEDAM 
mało używany 
wkład kominkowy
(pęknięta szyba)
Tel. 507 610 372



Piątek 
13 września 2013 r. 
Nr 71 (2205) 
nakład 3000
Rok XXI  ISSN 1897-2640 

 Cena 1, 90 zł Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt samochodowy
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Finanse - 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Zawiadamiamy, 
że w Nowogardzie 

rozpoczęła działalność 

Kancelaria 
Radców 

Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca 
Prawny Radosław Górski oraz Radca  
Prawny Paweł Iwan. Kancelaria mieści 
się przy 
Pl. Wolności 9, budynek dawnego 
hotelu „Cisy”, pokój nr 8 (parter). 

Telefony do Kancelarii: 
788-802-101, 694-403-733

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

ZAPRASZAMY
na

specjalistyczne 
badanie wzroku

środy i piątki 

s. 4 s. 11

ul. Boh. Warszawy 4b
Nowogard

tel. 532 512 703 

Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe 
leczenie stomatologiczne

Lekarz dentysta

Ewa Rosa

godz. przyjęć 
pn.-pt. 10.00 - 18.00
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System 
śmieciowy 
na plusie?

Halina Galus • Elżbieta i Helena Wnuk

USŁUGI KSIĘGOWO-PODATKOWE

ul. 3 Maja 14 (budynek Banku Spółdzielczego) tel. 91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

Chcesz odzyskać VAT? Przyjdź!

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Porozmawiajmy 
o naszych 
dzieciach

Piłkarka - 
kobieta 
z pasją

s. 10,11

Nowogard,  
ul. Wojska Polskiego 3
SJO Krystyna Dwornik 

„CONCEPT”
(wcześniej „GERMANIC”)

zaprasza na nowe kursy języka
niemieckiego i angielskiego

www.concept.edu.pl
Zapisy i informacje:

tel. 607 545 991

Czytaj s. 3

ELDAS

W atrakcyjnych 
cenach

ELDAS s.j.
POLECA:
- parniki węglowe
- kotły CO węglowe
- siatki ogrodzeniowe
W atrakcyjnych 

cenach
Nowogard 

ul. Nadtorowa 12
tel. 91 392 16 79, 

91 579 00 29, 91 579 00 28

Wizyty we wtorki: 
rejestracja pod 
tel. 914071250, tel. 914073250
72-100 Goleniów
ul. M. Konopnickiej 10 a

Specjalista ginekolog-położnik
Lek. med Adam Sokołowski

• konsultacje ginekologiczne
• cytologie

• prowadzenie ciąży
• USG

PROFI-MED s.c.

Byłeś świadkiem   
ciekawego zdarzenia  

zadzwoń 
 Tel. 513 088 309

Wkrótce rozstrzygnięcie przetargu

Czy Niemiec wody  Ci poda?

Zbliża się  rozstrzygnięcie chyba najdłuższego ostatnio 
przetargu publicznego, dotyczącego dostawcy wody  i 
administratora sieci wodnokanalizacyjnej w gminie No-
wogard. Kto z dwójki pozostałych na placu boju oferen-
tów będzie nas obsługiwał przez najbliższe 15 lat, dowie-
my się w połowie października. 

Czy tu będzie PUWiS czy  REMONDIS
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W obiektywie DN

Byłeś świadkiem  
ciekawego zdarzenia, 

wykonałeś 
oryginalne 

zdjęcia, jesteś 
w posiadaniu 

interesujących 
wiadomości?  

Zadzwoń 
lub napisz do nas 

o każdej porze. 
Tel. 513 088 309

e-mail: poligraf@post.pl

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Na razie jest tylko jedna, ale za to jaka duża! Od wielu tygodni na 
ul. 3 Maja ( w kierunku Olchowa na wysokości działek ogrodniczych), 
powstała na ścieżce rowerowej dziura, która czeka na załatanie. Wczo-
raj tj. 29.08 (czwartek), około godziny 17, reporter DN zauważył na 
ścieżce rowerowej, sporej wielkości dziurę, która nie jest w żaden spo-
sób oznakowana. Jej rozmiary są na tyle duże, że wpadnięcie w nią 
przechodnia porą wieczorową, czy rowerem, grozi połamaniem nóg, 
wywrotką, a następnie już tylko wizytą w szpitalu. W ostatnich dniach 
wprawdzie dziura została zasypana a „nie zalana” asfaltem co oznacza, 
że chyba rowerzystom o nie takie rozwiązanie chodziło. 

Ciemności w świetle…? Świeżo wyremontowany chodnik, bujny 
pas zieleni wokół bloków, rosnące wzdłuż ulicy drzewa, lampy uliczne 
– iście sielski obrazek, teren niezwykle schludny, zadbany i bezpiecz-
ny. Chociaż – z tym ostatnim można by polemizować. Lampy stojące 
wzdłuż chodnika przy ul. 15 Lutego (naprzeciwko elewatora) nie speł-
niają zamierzonej funkcji. Powinny przecież oświetlać deptak i ulicę, 
jak to lampy uliczne. Tymczasem rosnące przy nich drzewa, skutecznie 
ograniczają docieranie światła do ziemi. Wiadomym jest, że drzew wy-
ciąć nie sposób (nawet nie byłoby to wskazane), latarni także nie da się 
przesunąć. Niemniej jednak, warto zwrócić uwagę na fakt, że obecność 
lamp w tych miejscach mija się z celem. Należałoby więc temu w jakiś 
sposób zaradzić (wyciąć zbędne gałęzie?). Jako, że problem odczuwal-
ny jest w godzinach wieczornych i nocnych, z całą pewnością brak od-
powiedniego oświetlenia stanowi zagrożenie dla przechodniów. 

Wypadek na skrzyżowaniu 
Zielonej i 3 Maja
Wczoraj przy ul. 3 Maja o godz. 15 doszło do kolizji. Wyjeżdżający z ulicy Zielo-
nej (od strony Przystani) samochód marki Rover wymusił pierwszeństwo i zde-
rzył się z jadącym w kierunku na Szczecin Fiatem Cinquecento.

Mówi asp. Julita Filipczuk, rzecznik policji w 
Goleniowie - Kierująca pojazdem Rover (18-lat-
ka z powiatu łobeskiego) wyjeżdżając z ulicy 
podporządkowanej nie ustąpiła pierwszeństwa 
kierującej Cinquecento 72-letniej mieszkance 
Nowogardu w wyniku czego doszło do zderzenia.

W Roverze oprócz kierującej znajdowała się 
również 22-latka będąca w zaawansowanej cią-
ży. Na szczęście wszystkie panie oprócz ogólnych 
potłuczeń, nie odniosły poważnych obrażeń. W 
szpitalu na obserwację, ze względu na ciążę, zo-
stała zatrzymana 22-latka. Jak ustaliła policja 
obie kierujące były trzeźwe.            

(ps)

Dzikie wysypisko na 
terenie garaży przy uli-
cy Zamkowej. Jak na ra-
zie nikt nie znajduje re-
cepty na ten, szpecący wi-
dok otoczenia, problem. 
Tymczasem składowisko 
od kilku miesięcy zalega 
i co pewien czas „wzbo-
gaca się” o kolejne, czasa-
mi również brzydko pach-
nące, elementy. Być może 
problem rozwiązałby tu 
monitoring?

Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Środowiska

Nie dla ferm norek
„Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Środowi-

ska” w Goleniowie - Koło w Nowogardzie infor-
muje, że na terenie gminy Nowogard w miej-
scach publicznych są wyłożone listy przeciw 
budowie ferm norek na terenie całej gm. Nowo-
gard. Na tej liście jest też projekt takiej uchwa-
ły oraz o stworzenie 6 km strefy ochronnej wo-
kół jeziora Orzechowskiego, na której nie wol-
no lokować żadnego przemysłu uciążliwego 
środowisku. Jezioro Orzechowskie jest chronio-
nym Rezerwatem Przyrody w którym żyje eli-
sma wodna - zapisana w czerwonej księdze gi-
nących gatunków. Uprzejmie prosimy o wpi-
sywanie się przeciw budowie 

ferm norek na terenie całej naszej gminy. Lista 
wyłożona też będzie w sekretariacie Dziennika 
Nowogardzkiego. Jednocześnie informujemy 
państwa , że  w tym tygodniu otrzymaliśmy pi-
smo z UM w Nowogardzie o uznaniu stowarzy-
szenia za stronę w postępowaniu administra-
cyjnym dotyczącym planowanej budowy fermy 
norek w Glicku. Nie muszę dodawać ,że będzie-
my w tym postępowaniu prezentować sprzeciw 
wobec tej budowy jako kolejnego zagrożenia 
dla środowiska.

Przedstawiciel Nowogardzkiego Koła 
„Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Środowiska”  -  

Eugeniusz Korneluk
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EnTEr 
lapTop

 serwis - komis

naprawiamy, 
sprzedajemy, 

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

TEl. 795 648 748 PROMOCJA  LETNIA

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel./fax 91 39 22 329

Kom. 601 150 620

Ogrodzenia,
brukarstwo, 

ogrody, trawniki
www.trawnikizrolki.com.pl

tel. 669 342 893

Usługi opiekuńcze 
dla osób starszych 

i niepełnosprawnych zarówno 
w domu jak i poza domem. 

W ramach usług opiekuńczych
 w mojej asysście możliwość

skorzystania z : 
• samochodu osobowego
• załatwienia spraw mobilnych
• korzystanie z wózka 

inwalidzkiego lub chodzika
„Tutela”   Halina Przybyszewska

ul. Kochanowskiego 7, Nowogard

tel. 880 690 330

TUTELA

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Wyjaśnienie PUWiS

Dlaczego nie było wody 
środowej  nocy?

Począwszy od wczesnych godzin wieczornych w środę do rana 
następnego dnia  następowało postępujące zanikanie ciśnienia, a 
potem brak wody w całej sieci nowogardzkiej. O przyczynach in-
formuje PUWiS w swoim komunikacie

W związku z awarią magistrali wodociągowej o średnicy 400 mm 
w węźle z magistralą o średnicy 250 mm zlokalizowaną przy stacji 
uzdatniania wody w Nowogardzie ul. Wojska Polskiego, w dniu 10 i 
11.09.2013 roku występowało  obniżone ciśnienie wody w miejscowo-
ściach: Ostrzyca, Kulice, Olchowo, Miętno, Wojcieszyn, Oś. Bema-Le-
śna oraz wyższe kondygnacje budynków w m. Nowogard.

W dniu 11.09.2013 od godziny 22.00 do 6.00 dnia 12.09.2013 na-
stąpiło  dalsze obniżenie ciśnienia a w niektórych rejonach jej brak, ze 
względu na konieczność wyłączenia, celem statecznej naprawy magi-
strali ,stacji uzdatniania wody w Nowogardzie.

System wodociągowy zasilany był  tylko z ujęć awaryjnych w Karsku 
i Olchowie, które nie były  w stanie podać odpowiedniej  ilości  wody i 
pod odpowiednim ciśnieniem. W najbliższych dniach będzie przepro-
wadzane standardowe po takich awariach czyszczenie i odkażanie sieci.

Za utrudnienia przepraszamy naszych odbiorców.
Wiceprezes Zarządu PUWIS, piotr Tomków

Wkrótce rozstrzygnięcie przetargu

Czy Niemiec wody  Ci poda?
Zbliża się  rozstrzygnięcie chyba najdłuższego ostatnio przetargu publicznego, dotyczącego dostawcy wody  i administratora sieci wod-
nokanalizacyjnej w gminie Nowogard. Kto z dwójki pozostałych na placu boju oferentów będzie nas obsługiwał przez najbliższe 15 lat, 
dowiemy się w połowie października. 

Trochę historii
Przetarg na wyłonienie do-

stawcy wody i administrato-
ra sieci wodno-kanalizacyj-
nej został rozpisany już jesie-
nią ubiegłego roku. Procedu-
rę przeprowadzano zgodnie z  
obowiązującymi regulacjami 
w  zakresie zasad partnerstwa 
publiczno-prywatnego, we-
dług ustawy o  trybie zlecania 
usług koncesjonowanych. Tryb 
ten różni się od tych, które są 
zapisane w ustawie o zamówie-
niach publicznych, zwłaszcza 
w zakresie pozycji negocjacyj-
nej oferenta i zlecającego, któ-
re są tutaj bardzo zrównane. 
Wpływa to istotnie na prze-
bieg, a  zwłaszcza na długość 
procesu wyłaniania bardziej 
partnera do wykonania  zada-
nia aniżeli tylko wykonawcy 
zlecenia. Również w przypad-
ku nowogardzkiego przetar-
gu tak to zaskutkowało, dlate-
go wstępny termin  wyłonienia 
wykonawcy do końca ubiegłe-
go roku okazał się niemożli-
wy do realizacji. Na począt-
ku do przetargu przystąpiło 5 
firm, z których trzy wycofały 
się po zapoznaniu z warunka-
mi określonymi przez gminę. 
Już w styczniu na placu boju 
pozostały tylko dwie firmy, 
nowogardzki PUWiS wielolet-
ni dotychczasowy wykonawca 
tej usługi i właściciel pewnej 
części infrastruktury dostaw-

czej oraz firma z kapitałem nie-
mieckim Remondis. Od tego 
momentu rozpoczął się żmud-
ny i skomplikowany cykl po-
legający głównie na negocja-
cjach gminy z oferentami, któ-
rych przedmiotem był zwłasz-
cza kształt umowy ze wszyst-
kimi warunkami, które stro-
ny gotowe byłyby i ostatecznie 
zaakceptować. Umowa obej-
muje nie tylko koszty realiza-
cji usługi w postaci początko-
wych   stawek za dostawę (po-
czątkowych ponieważ umowa 
jest na 15 lat), ale także kwestie 
gwarancji, zabezpieczeń, zobo-
wiązań dodatkowych w postaci 
wielkości  i harmonogramu re-
alizacji nakładów remontowo 
-modernizacyjnych i inwesty-
cyjnych. Proces ten, jak się do-
wiadujemy, zbliża się do końca 
i dzisiaj już wiadomo kiedy na-
stąpi ostateczne rozstrzygnię-
cie.

Wszystko będzie wiadome 
w połowie października

Wyłanianie wykonawcy trwa  
wiele miesięcy nie tylko z po-
wodu konieczności wypełnie-
nia skomplikowanej procedu-
ry, ale także ze względu na to, 
że oferenci w przypadku tego 
trybu mogą przedłużać te pro-
cedurę, znajdują się bowiem w 
pozycji partnerskiej i wpływa-
ją nie tylko na kształt własnej 
oferty, ale także na zapisy pro-

ponowanej przez gminę umo-
wy. Zapisy te muszą być z nimi 
negocjowane. Jak się nieoficjal-
nie dowiedzieliśmy, symptomy 
takiego zachowania  jednego z 
oferentów miały miejsce. Nie-
mniej udało się w ostatnich ty-
godniach odpowiedzialnemu 
za procedurę ze strony UM, 
Damianowi Simińskiemu, do-
prowadzić do rozpoczęcia 
ostatniego etapu, który rozpo-
czyna wyrażona przez obydwu 
referentów akceptacja treści i 
zapisów umowy. Stało się to na 
początku września. Teraz za-
czynają biec terminy nieodwo-
łalne, można więc obliczyć 
czas zakończenia. Do dzisiaj, 
a najpóźniej do poniedziałku 
oferenci będą wezwani przez 
gminę do złożenia tzw. oferty 
ostatecznej. Muszą tego doko-
nać w ciągu 30 dni. Następnie 
gmina ma tydzień na podanie 
rozstrzygnięcia, czyli z kim za-
wrze umowę ostateczną. Tak 
więc w połowie października 
będziemy wiedzieli kto nas bę-
dzie zaopatrywał w wodę przez 
najbliższe 15 lat.

Kto wygra
W przypadku tego zadania i 

trybu wynikającego z ustawy, 
o ostatecznym wyniku decy-
duje wiele czynników, z któ-
rych tylko jednym jest cena 
podstawowej usługi. Istotne 
będą również takie czynniki, 

jak doświadczenie potencjał, 
gwarancje realizacji wielolet-
nich zobowiązań. Uważamy, że 
ważne by było, skoro rozstrzy-
gający  mogą tutaj oceniać ca-
łościowo konsekwencje wybo-
ru konkretnego oferenta, aby 
uwzględniono również skut-
ki dla lokalnego rynku pracy, 
przekładające się przecież bez-
pośrednio na konsekwencje fi-
nansowe dla zlecającego, czyli 
gminy, a także kwestie stabil-

ności, trwałości i przewidywal-
ności funkcjonowania oferen-
ta. Nie jesteśmy szowinistami, 
ale bliższa ciału koszula i war-
to zadbać zwłaszcza o swoje. 
Niemcy dobrze tę zasadę znają, 
ponieważ u siebie stosuję ją od 
lat konsekwentnie – może dla-
tego bogatsi od nas są o wiele, 
choć zapewne my  nie jesteśmy 
od nich mniej zdolni.

ms
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Warsztaty w Zielonym Przedszkolu
Bycie nauczycielem to nie tylko kwestia wyuczonego zawodu, to przede wszystkim tkwiąca w człowieku pasja, powołanie do dzielenia 
się tym co ważne, mądre i potrzebne. 

Mając na uwadze słowa Mak-
sima Gorki, że „prawdziwy na-
uczyciel powinien być zawsze 
najpilniejszym uczniem” w 
dniach 2-3 września bieżącego 
roku, w Zielonym Przedszkolu 
odbyły się kolejne warsztaty z 
udziałem pani Ewy Zielińskiej, 
kierowane do nauczycieli i ro-
dziców. 

Tematem spotkania było - 

„wspomaganie dzieci w rozwo-
ju zdolności do skupiania uwa-
gi, świadomego zapamiętywa-
nia i odtwarzania informacji”. 
Prowadząca zajęcia pani Ewa 
Zielińska, jest wieloletnią na-
uczycielką wychowania przed-
szkolnego, współautorką pro-
gramów edukacyjnych, wielu 
publikacji dla nauczycieli, pa-
kietów pomocy dydaktycznych 

oraz zabawek edukacyjnych 
dla dzieci, a także artykułów 
wspomagających rodziców w 
procesie wychowania. Wiedza 
oraz doświadczenie zdobyte 
podczas warsztatów wzboga-
ciły jego uczestników w nie-
zbędne i pomocne wskazówki 
metodyczne i merytoryczne do 
dalszej pracy z dziećmi. 

anna Grzelak

Bilans pierwszego miesiąca

System śmieciowy na plusie?
Nowogardzka gmina po pierwszym miesiącu obowiązywania Ustawy Śmieciowej zyskała ponad 40 tys. zł mimo, iż jednocześnie otrzy-
mała niespełna 40 tys. zł mniej, aniżeli powinno wpłynąć zgodnie z deklaracjami złożonymi przez mieszkańców... 

Na ostatniej sesji Rady Miej-
skiej (04.09.2013) o wstępne re-
zultaty finansowe funkcjono-
wania nowego, obowiązujące-
go od 1 lipca systemu śmiecio-
wego dopytywał radny Marcin 
Nieradka.   

 W związku z nową ustawą, 
również mieszkańcy gminy 
Nowogard płacą za śmieci we-
dług nowych zasad i stawek, ale 
także wnoszą te opłaty nie do 
ZUK, ale do gminy jako tzw. 
podatek śmieciowy. I to gmina, 
jako odpowiedzialna za całość 
gospodarki odpadami, w poło-
wie czerwca w przetargu wy-
łoniła Zakład Usług Komunal-
nych, jako wykonawcę zlecenia 
odbioru śmieci. Przypomnijmy, 
że ZUK złożył najniższą ofertę 
w kwocie ok. 1 mln zł, w przy-
padku zbiórki śmieci na terenie 
miasta. Na około 660 tys. zł wy-
liczył ten sam zakres usług na 
terenach wiejskich. To z naszej 
opłaty śmieciowej miasto opła-
ca ZUK za odbiór śmieci, na-
tomiast zakład wywozi śmie-
ci do Celowego Związku Gmin 
RXXI. Jak poinformował za-
stępca burmistrza Damian Si-
miński, według zapisów księgo-
wych Zarządu Budynków Ko-
munalnych ( realizator zadania 
gminy) stan wpłat właścicieli 
posesji z tytułu gospodarowa-
nia odpadami wyniósł na ko-
niec lipca br. (czyli na koniec 
ostatniego zamkniętego okresu 
rozliczeniowego) 230.424,76 zł, 
przy wymagalnej kwocie wyni-
kającej ze złożonych deklara-

cji na poziomie 270.067,70 zł. 
Oznacza to, iż za miesiąc lipiec 
ZBK odnotowało ujemne saldo 
rozliczeń opłat za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi 
w wysokości -39.642,94 zł. Wy-
wnioskować z tego można, że 
wbrew złożonym deklaracjom 
jeszcze nie wszyscy mieszkańcy 
gminy rozliczyli się z ZUK. Jed-
nocześnie za ten okres gmina 
otrzymała rachunki obciążają-
ce od ZUK – za odbiór i wywóz 
śmieci oraz od R/XXI za skła-
dowanie. Wynoszą one odpo-
wiednio Zakład Usług Komu-
nalnych za odbiór i wywóz od-
padów na sumę … 101.023,35 
zł.  I za składowanie śmieci, 
Celowy Związek Gmin RXXI 

wystawił za miesiąc lipiec fak-
tury na łączną sumę 88.281,79 
zł, Czyli razem gmina wydała 
o około 40 tys. zł mniej aniże-
li zebrała. Wiceburmistrz Da-
mian Simiński odpowiedzial-
ny za opracowanie, wdrożenie 
i nadzorowanie nowego syste-
mu zastrzega się jednak, że je-
den miesiąc to zbyt krótki czas 
na całościową ocenę kosztów 
funkcjonowania systemu i rela-
cji do nich kwot pozyskanych z 
opłaty śmieciowej

- bilansowanie się systemu go-
spodarowania odpadami komu-
nalnymi rozpatrywać należy w 
ujęciu średniorocznym, - pisze 
wiceburmistrz - wpływy za po-
szczególne miesiące mogą na-

przemiennie pokrywać, bądź 
nie, koszty funkcjonowania sys-
temu, w tym koszty comiesięcz-
ne – jak koszty składowania od-
padów, ich odbioru, koszty ad-
ministracyjne, ale także koszty 
prowadzonych akcji – jak kosz-
ty dokonywanych zbiórek odpa-
dów wielkogabarytowych, które 
to także są wpisane w funkcjo-
nowanie systemu gospodarowa-
nia odpadami. Zatem, pierw-
szego zbilansowania funkcjono-
wania systemu dokonać będzie 
można dopiero po pierwszym 
półroczu, natomiast pełnię in-
formacji uzyskamy po rocznym 
cyklu jego funkcjonowania. 

Stawki i zasady przyjęte przez 
koalicję, przez wielu były kry-

tykowane i nie tylko chodzi o 
to, że ich wysokość powoduje, 
że na ogół wszyscy płacą wię-
cej jak poprzednio, ale także 
o nieporozumienia dotyczące 
rożnych szczegółów. Zgodnie z 
intencją twórców systemu, za 
segregowanie śmieci jest „na-
groda” w postaci niższej opła-
ty za tak przygotowane odpa-
dy. Przykładowo: średnie go-
spodarstwo (3-5 osób) musi 
zapłacić za odbiór nieposegre-
gowanych śmieci 53 zł mie-
sięcznie, natomiast za odpady 
segregowane 38,95 zł. Jak się 
okazuje jednak, według donie-
sień naszych czytelników, dla 
zakładu zajmującego się wy-
wozem śmieci- nie ma to zna-
czenia. To co wyprawia ZUK to 
są jakieś kpiny! Na własne oczy 
widziałem jak worki z segrego-
wanymi odpadami są wrzuca-
ne do tych nieposegregowanych! 
Więc po co ja mam płacić dro-
żej? Jak to wszystko i tak jest se-
gregowane w RXXI ? - grzmi je-
den z mieszkańców pod nowo-
gardzkiej wsi. Tak więc jeszcze 
wiele do zrobienia przed odpo-
wiedzialnymi za funkcjonowa-
nie systemu. Na zrobienie peł-
nego bilansu trafności wyso-
kości stawek przyjdzie zaś czas, 
jak słusznie zauważa wicebur-
mistrz, za kilka miesięcy, i wte-
dy też się przekonamy, czy od-
notowane za pierwszy miesiąc 
relacje się powtórzą i czy gmi-
na sporo „zarobi” na śmieciach.

KR  
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W „Malinowym Żłobku”
We wtorek 10 września oficjalnie otwarto nowy żłobek. Znajduje się on przy ul. Bohaterów Warszawy 71 i nosi ciepło brzmiącą nazwę 
„Malinowy Żłobek”.

Placówka składa się z dwóch 
sal dydaktycznych, sypial-
ni, szatni, aneksu kuchenne-
go, łazienki oraz dużego pla-
cu zabaw, na którym znajduje 
się piaskownica, zjeżdżalnia, 
domek i huśtawka. - Ten plac 
będzie jeszcze modernizowa-
ny i powiększany. Plac jest tra-
wiasty, zacieniony, ogrodzony 
i odpowiednio zabezpieczony. 
Urządzając przedszkole od we-
wnątrz i na zewnątrz postawi-
łam przede wszystkim na jak 
najwyższą jakość materiałów 
i wyposażenia. Bardzo zale-
żało mi na stworzeniu przyja-
znego, kolorowego i bezpieczne-
go miejsca – mówi pani Agata 
Malinowska prowadząca nowo 
otwarty żłobek.

- W tym zawodzie trzeba 
mieć powołanie. W pewnym 
momencie życia odkryłam, że 
to jest coś, z czym chcę się zwią-

zać zawodowo. Wcześniej przez 
5 lat pracowałam w przedszko-
lu. – opowiada pani Agata. - 
Pracuję z dziećmi już piąty rok. 
Nie wyobrażam sobie innego 
zajęcia. Uwielbiam opiekować 
się maluchami - dodaje jej pra-
cownik pani Małgorzata Strze-
szewska, również doświadczo-
ny opiekun.

Godziny, w których dzieci 
znajdują się w żłobku, dostoso-
wane są do potrzeb rodziców. 
- Obecnie działa on od 6:30 do 
16:30. Oczywiście, jeżeli zajdzie 
taka potrzeba, to może się to 
zmienić. Godziny dostosowane 
są zawsze do potrzeb rodziców, 
placówka nie może być jednak 
czynna więcej niż 10 godzin - 
tłumaczy pani Agata.

- Zachęcam wszystkich ro-
dziców do powierzenia swo-
ich dzieci w nasze ręce. Dzie-
ci, które uczęszczały do żłobka 

mają ułatwiony start w przed-
szkolu, gdyż nabyły podstawo-
wych umiejętności przydatnych 
w życiu społecznym, w pewnym 
stopniu są już samodzielne, 
umieją nawiązywać kontakty 
społeczne, nabyły również od-
porność przed chorobami. Po-
siadamy jeszcze kilka wolnych 
miejsc. Zapraszam na stronę 
internetową www.malinowy-
zlobek.pl

 po więcej informacji.
Przy okazji pragnę podzię-

kować mojemu mężowi, Grze-
gorzowi – bez którego nie mo-
głabym zrealizować swoich ma-
rzeń oraz właścicielom obiektu, 
w którym znajduje się Żłobek – 
Pani Magdalenie i Mariuszowi 
Koniecznym, którzy wspierali 
mnie podczas przygotowywa-
nia pomieszczeń – dodaje pani 
Agata.

(ps)

Od lewej: pani Małgorzata Strzeszewska z Maciusiem, pani Agata Malinowska, oraz jedna z 
mam, pani Ania z córeczką Antosią

Idzie jesień – wypalanie śmieci czas zacząć!

Reakcji brak, a problem jak był, tak jest
Spalanie śmieci jest problemem, który nasila się zwłaszcza w okresie przełomu lata i jesieni. Powód jest oczywisty – pora jesienna sprzyja gro-
madzeniu się na posesjach liści, gałęzi, traw… Co z nimi zrobić? Najlepiej się ich pozbyć, co, jak się okazuje, w pojęciu wielu ludzi oznacza po 
prostu – spalić. Zjawisko to staje się coraz bardziej nagminne. Najgorsze, że niektórzy posuwają się jeszcze dalej – spalają plastiki, opony i inne 
surowce, których swąd nie tylko jest nie do zniesienia, ale także wpływa szkodliwie na zdrowie człowieka i zanieczyszcza środowisko.

Kilka dni temu otrzymali-
śmy sygnał od jednej z naszych 
czytelniczek, że w okolicach ul. 
Leśnej na osiedlu gen. Józefa 
Bema właściciele działek wy-
palają śmieci. Jak nie Poldanor, 
to teraz to… Ten fetor jest nie-
znośny, coraz bardziej uciążli-
wy! Nie można otworzyć okna, 
firanki są czarne jak smoła, na 
zewnątrz śmierdzi tak, że czło-
wiekowi odechciewa się wszyst-
kiego. Oczywiście zgłaszaliśmy 
to już na policję. Panowie przy-
jechali, popatrzyli i pojechali. 
Nie poczyniono żadnych kro-
ków w tej sprawie. Nie rozu-
miem. To znaczy, że nie da się 
nic zrobić w tej sprawie? Ileż 
można prosić i zwracać uwa-
gę? Do ludzi i tak nic nie docie-
ra – skarży się mieszkanka osie-
dla przy ul. Gen. Józefa Bema. 
Przede wszystkim, należy przy-
pomnieć (kolejny już raz!), że 
spalanie śmieci jest działaniem 
bezprawnym. Fakt, że działka 
jest własnością spalającego, nie 
ma tu żadnego znaczenia i abso-
lutnie nie stanowi okoliczności 

łagodzącej. Nie jest to bowiem 
kwestią miejsca, lecz rodzaju 
występku. Czy to na swojej po-
sesji czy też w innym miejscu, 
człowiek spalający śmieci ry-
zykuje karę grzywny lub aresz-
tu. Jest to bezwzględnie zabro-
nione, co zresztą jasno określa-
ją przepisy (np. Ustawa o od-
padach, art. 71). Próbowaliśmy 
ustalić, kto jest odpowiedzialny 
za interwencję w tego typu sy-
tuacjach. W tym celu skontak-
towaliśmy się z z-cą komen-
danta Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w 
Goleniowie, panem Arkadiu-
szem Skrzypczakiem, który po-
informował nas, że najpewniej 
należy zgłosić się do Wydzia-
łu Gospodarki Komunalnej, 
Mieszkaniowej i Ochrony Śro-
dowiska w Nowogardzie. Z-ca 
kierownika, pani Joanna Krę-
pa, poleciła nam zatelefonować 
do prezesa Zarządu Rodzin-
nych Ogrodów Działkowych, 
pana Ryszarda Wajka. Po wielu 
trudach związanych z odsyła-
niem nas od jednego urzędnika 

do drugiego, udało się uzyskać 
informację: Działki znajdują-
ce się na terenie osiedla Gen. Jó-
zefa Bema- Leśna są własnością 
mieszkańców, nie podlegają za-
tem wewnętrznemu regulami-
nowi Zarządu. Wydaje mi się, że 
skoro na terenie gminy obowią-
zuje bezwzględny zakaz wypala-
nia śmieci, to zareagować powi-
nien Wydział Ochrony Środowi-
ska. My nie możemy nic zrobić, 
z racji tego, że ogródki znajdu-
jące się na wspomnianym tere-
nie nie należą do nas – powie-
dział nam pan Ryszard Wajk. A 
zatem wracamy do punktu wyj-

ścia (GKMiOŚ). Nikt nic nie 
wie. Co zrobić w takiej sytuacji? 
Nie wiadomo. 

W obliczu takich okoliczno-
ści nie pozostało nam nic in-
nego, jak apelować, nie tyl-
ko do mieszkańców osiedla 
przy ul. Gen. Józefa Bema, ale 
do wszystkich, którzy pokąt-
nie spalają śmieci, aby zanie-
chali tego karygodnego i jakże 
szkodliwego dla zdrowia dru-
giego człowieka czynu. Jeśli nie 
przez wzgląd na przepisy praw-
ne, które najwyraźniej nie są 
wystarczającym powodem, by 
zmusić do głębszej refleksji, to 

z troski o czystość środowiska 
oraz ze względów czysto ludz-
kich. Narażeni na wdychanie 
dymu spalanych śmieci czy pla-
stików, mają prawo denerwo-
wać się, a w ostateczności, gdy 
zwykłe prośby nie pomaga-
ją – powiadomić odpowiednie 
służby. Kierowanie się dome-
ną „wolnoć, Tomku, w swoim 
domku” w tej sytuacji nie ma 
racji bytu. Między wolnością, a 
dowolnością działania, istnieje 
cienka granica, jednakże różni-
ca jest ogromna. Poza tym, na-
leży pamiętać, że wolność jed-
nego człowieka nie może ogra-
niczać wolności drugiego. Spa-
lanie śmieci niewątpliwie jest 
dowodem bezmyślności, bra-
ku wyobraźni (przecież konse-
kwencje mogą być tragiczne w 
skutkach) oraz aktem nieludz-
kiego i aspołecznego podejścia 
do życia. Jesteśmy istotami my-
ślącymi, a to do czegoś zobo-
wiązuje. Skoro nie można do-
gadać się z urzędnikiem, trzeba 
negocjować z sąsiadem. 

Karolina Klonowska
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Informacje Parafialne
Vox    Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:

Słowa Ewangelii według Świę-
tego Łukasza (Łk 15,1-32) Zagi-
niona owca. Zagubiona drach-
ma. Syn marnotrawny.

Zbliżali się do Jezusa wszyscy 
celnicy i grzesznicy, aby Go słu-
chać. Na to szemrali faryzeusze i 
uczeni w Piśmie. Ten przyjmuje 
grzeszników i jada z nimi. Opo-
wiedział im wtedy następującą 
przypowieść: Któż z was, gdy ma 
sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie 
zostawia dziewięćdziesięciu dzie-
więciu na pustyni i nie idzie za 
zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją 
znajdzie, bierze z radością na ra-
miona i wraca do domu; sprasza 
przyjaciół i sąsiadów i mówi im: 
Cieszcie się ze mną, bo znalazłem 
owcę, która mi zginęła. Powiadam 
wam: Tak samo w niebie większa 
będzie radość z jednego grzeszni-
ka, który się nawraca, niż z dzie-
więćdziesięciu dziewięciu spra-
wiedliwych, którzy nie potrzebu-
ją nawrócenia. Albo jeśli jakaś ko-
bieta, mając dziesięć drachm, zgu-
bi jedną drachmę, czyż nie zapala 
światła, nie wymiata z domu i nie 
szuka staranne, aż ją znajdzie. A 
znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki 
i sąsiadki i mówi: Cieszcie się ze 
mną, bo znalazłam drachmę, któ-
rą zgubiłam. Tak samo, powiadam 
wam, radość powstaje u aniołów 
Bożych z jednego grzesznika, któ-
ry się nawraca. Powiedział też: Pe-
wien człowiek miał dwóch synów. 
Młodszy z nich rzekł do ojca: Oj-
cze, daj mi część majątku, która 
na mnie przypada. Podzielił więc 
majątek między nich. Niedługo 
potem młodszy syn, zabrawszy 
wszystko, odjechał w dalekie stro-
ny i tam roztrwonił swój majątek, 
żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko 
wydał, nastał ciężki głód w owej 
krainie i on sam zaczął cierpieć 
niedostatek. Poszedł i przystał do 
jednego z obywateli owej krainy, 
a ten posłał go na swoje pola żeby 
pasł świnie. Pragnął on napełnić 

swój żołądek strąkami, którymi 
żywiły się świnie, lecz nikt mu ich 
nie dawał. Wtedy zastanowił się i 
rzekł: Iluż to najemników mojego 
ojca ma pod dostatkiem chleba, 
a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i 
pójdę do mego ojca, i powiem mu: 
Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu 
i względem ciebie; już nie jestem 
godzien nazywać się twoim sy-
nem: uczyń mnie choćby jednym 
z najemników. Wybrał się więc i 
poszedł do swojego ojca. A gdy był 
jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec 
i wzruszył się głęboko; wybiegł na-
przeciw niego, rzucił mu się na 
szyję i ucałował go. A syn rzekł do 
niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw 
Bogu i względem ciebie, już nie je-
stem godzien nazywać się twoim 
synem. Lecz ojciec rzekł do swo-
ich sług: Przynieście szybko naj-
lepszą szatę i ubierzcie go; dajcie 
mu też pierścień na rękę i sandały 
na nogi. Przyprowadźcie utuczo-
ne cielę i zabijcie: będziemy uczto-
wać i bawić się, ponieważ ten mój 
syn był umarły, a znów ożył; zagi-
nął, a odnalazł się. I zaczęli się ba-
wić. Tymczasem starszy jego syn 
przebywał na polu. Gdy wracał i 
był blisko domu, usłyszał muzykę 
i tańce. Przywołał jednego ze sług 
i pytał go, co to ma znaczyć. Ten 
mu rzekł: Twój brat powrócił, a oj-
ciec twój kazał zabić utuczone cie-
lę, ponieważ odzyskał go zdrowe-
go. Na to rozgniewał się i nie chciał 
wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i 
tłumaczył mu. Lecz on odpowie-
dział ojcu: Oto tyle lat ci służę i 
nigdy nie przekroczyłem twoje-
go rozkazu; ale mnie nie dałeś ni-
gdy koźlęcia, żebym się zabawił z 
przyjaciółmi. Skoro jednak wró-
cił ten syn twój, który roztrwonił 
twój majątek z nierządnicami, ka-
załeś zabić dla niego utuczone cie-
lę. Lecz on mu odpowiedział: Moje 
dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie 
i wszystko moje do ciebie należy. A 
trzeba się weselić i cieszyć z tego, 
że ten brat twój był umarły, a znów 
ożył, zaginął a odnalazł się.

Zaginął a odnalazł się
Święty Łukasz podarował nam 

przepiękną przypowieść. Dobrze 
byłoby często ją sobie przypomi-
nać, a jednocześnie czynić reflek-
sję na temat bohaterów w niej wy-

stępujących. Bo może się zdarzyć, 
że nie będzie trudną rzeczą utoż-
samić się z jednym z nich. Może 
to będzie wspaniały i dobry ojciec, 
który potrafi wybaczyć wszystko. 
Może to będzie marnotrawny syn, 
który stawia na swoim, ale w koń-
cu przyznaje się do swojej głupo-
ty i wraca. A może będzie to ten 
starszy z synów, któremu nie uda-
ło się pokonać swojej głupoty. Ta 
przypowieść daje szansę na to, aby 
ten, kto ją czyta, mógł bardziej 
zrozumieć relację między sobą a 
Bogiem, tym kochającym i zawsze 
czekającym dobrym Ojcem.

Kochający Ojciec dał nam swe-
go Syna, który dokładnie tak 
samo nas kocha. Ukazuje siebie 
jako dobrego pasterza. Ten obraz 
również bardzo dobrze znamy. W 
takiej pasterskiej postaci może-
my bardzo często podziwiać Jezu-
sa, czy to oglądając obrazy, czy też 
podziwiając inne dzieła sztuki, jak 
chociażby figury Dobrego Paste-
rza. Troska, zaangażowanie, czu-
łość, delikatność, ofiarność, wraż-
liwość, to wszystko można wyczy-
tać z tych wizerunków. Oczywi-
ście o miłości nie trzeba wspomi-
nać. 

To właśnie ta miłość „napędza” 
Jezusa do tego, by zająć się czło-
wiekiem i jego losem. To tak, jak 
z tą kobietą, która miała dziesięć 
drachm i zdarzyło się jej, że jed-
ną z nich zgubiła. Wiadomo co 
zrobiła. Jezus zrobił dokładnie 
to samo. Miał dziewięć chórów 
anielskich (wg. Dionizego Are-
opagity są to: Serafini, Cherubi-
ni, Trony – kontemplujące Boga; 
Państwa, Księstwa, Zwierzchności 
– rządzące światem; Mocarstwa, 
Archaniołowie, Aniołowie – wy-
pełniające poszczególne polece-
nia) oraz ludzkość. Razem dzie-
sięć. Gdy mu ta jedna i jedyna w 
swoim rodzaju ludzkość zagubi-
ła się, porzuca dziewięć wspania-
łych, wiernych, oddanych i kocha-
jących chórów i szuka jej, biednej, 
słabej, narażonej na wiele niebez-
pieczeństw, a jednocześnie tak 
bardzo przez niego kochanej, że 
oddaje za nią życie. 

Nie ma i nie będzie większej mi-
łości. Więc jakże na nią nie odpo-
wiedzieć?!

Ks. Grzegorz Podlaski

Zapraszamy!
We wtorek 17 września o godz. 12:00 pod Pomnikiem Sybirac-

kim na cmentarzu w Nowogardzie odbędą się uroczyste obchody 
rocznicy napaści sowieckiej na Polskę (17 września 1939 roku).

Z tej okazji zapraszamy serdecznie do przybycia na nasz 
nowogardzki cmentarz, aby po raz kolejny wspomnieć losy na-
szej ojczyzny, która w czasie II wojny światowej znalazła się w po-
trzasku dwóch sił; najpierw 1 września zaatakowana przez hitle-
rowskie Niemcy, a 17 września przez ZSRR. 

Prezes Nowogardzkiego Związku sybiraków
Franciszka kobylińska

Chrześcijańskie Centrum Pomocy
Agenda Zboru

Kościoła  Ewangelicznych Chrześcijan w Nowogardzie
ul.700-Lecia 14,  72-200 Nowogard

DYSTRYBUCJA  ŻYWNOŚCI
Dla podopiecznych OPS

z terenów wiejskich Gminy Nowogard
Wtorek   17.09.2013 10:00 – 15:00 
Środa   18.09.2013   9:00 – 15:00
Zapraszamy do siedziby przy 700-Lecia 14 w podwórzu ZBK  

z aktualnym skierowaniem z OPS-u oraz potwierdzoną  ilością 
osób w rodzinie i dokumentem tożsamości.

w imieniu Zboru Pastor Cezary Komisarz 

KLUB HONOROWYCH DAWCÓW KRWI
Polskiego Czerwonego Krzyża w Nowogardzie

ZAPRASZA
mieszkańców Nowogardu i sąsiednich miejscowości oraz 

krwiodawców zrzeszonych i niezrzeszonych 

do HONOROWEGO 
ODDANIA KRWI

Klub krwiodawców wspólnie z Wojskowym Centrum  Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie przy udziale władz sa-
morządowych  organizuje akcję  poboru krwi w dniu 17.09.2013 

od 09:30 do 14:00 w Nowogardzkim Domu Kultury
Zarząd Klubu HDK

Patronat akcji Burmistrz Nowogardu
Patronat medialny Dziennik Nowogardzki

„Twoja Krew ratuje życie”

Pomóżmy sobie!
•	 Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie oraz ławę pokojową i TV tel. 

782 556 716
•	Przyjmę fotel do biurka, informacja tel. 504 874 397 lub pod nr tel. red. 

91 22 165 
•	Przyjmę narożnik pokojowy, sofkę dwuosobową dla dzieci i dziecięcy,  tel. 

516 648-561 
•	Przyjmę  używaną pralkę, komputer PC oraz dywany tel. 512 174 371 
•	Przyjmę tapczan dwuosobowy, używaną pralkę automatyczną - sprawną 

tel. 514 466 037 
•	Przyjmę meble kuchenne i meblościankę pokojową tel. 669 517 964 lub 

91 39 107 62
•	Przyjmę lodówkę w stanie dobrym tel. 725536022
•	Przyjmę  dwuosobowy fotel rozkładany tel. 513 -520-798
•	Przyjmę używany sprawny  wózek inwalidzki dla ciężko chorej osoby tel. 

91-39-22-165 

Leszek Zagórski, lat: 50, zmarł: 08.09.2013r, pogrzeb odbył 
się: 10.09.2013r, na cmentarzu w Nowogardzie 

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Sprostowanie 
Przepraszam uczennicę Annę Szcześniak za błędnie podane 

nazwisko w ostatnim nr DN  70(2204) z dnia 10 września 2013 w 
artykule „Narodowe czytanie A. Fredry w Bibliotece”, w którym 
zamiast napisać Anna Szcześniak, napisałem Anna Przybyłek 

red. Jarosław Bzowy 
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,,Nie wystarczy urodzić się 
człowiekiem, trzeba nim być!”

Ks. kard. Stefan Wyszyński

,,SZWY” WACŁAWA HO-
LEWIŃSKIEGO, to książka, 
która wciąga od pierwszych 
stron. Autor to prawnik, wy-
dawca , redaktor. Działacz 
przedsierpniowej opozycji de-
mokratycznej. Internowany 
w stanie wojennym, a w 1984 
roku aresztowany. Współtwór-
ca Przedświtu, jednego z naj-
większych wydawnictw dru-
giego obiegu.

W ubiegłym roku opubliko-
wał ,,Opowiem Ci o wolności” 
– o kobietach konspirujących 
w NSZ, a potem NZW (pisa-
łam o tej książce kilka miesię-
cy temu).

WACŁAW HOLEWIŃSKI 
to ,,pisarz tematów trudnych” 
w ,,SZWACH” odszedł od ulu-
bionej swojej tematyki Żołnie-
rzy Wyklętych, przechodząc z 
czasów stalinizmu do czasów 
nam współczesnych. 

Główny bohater Maks – 
współczesny pisarz pisze 
książkę o młodym studencie, 

bestialsko zakatowanym przez 
Milicję Obywatelską w okresie 
stanu wojennego. Student To-
masz Miteńko nie jest ani opo-
zycjonistą, ani w żaden sposób 
związany z opozycją. Po pro-
stu znalazł się w niewłaściwym 
czasie w nieodpowiednim 
miejscu i nie posiadał ważne-
go dowodu osobistego. To wy-
starczyło, by zginął. Milicjanci 
odpowiedzialni za jego śmierć 
nie ponieśli żadnej kary. Pisa-
nie powieści o wydarzeniach 
z przed blisko trzydziestu lat 
wydaje się być zwyczajną pi-
saniną, jest jednak inaczej. 
Na Maksa spadają najróżniej-
sze kłopoty, dostaje dziwne 
ostrzeżenia, telefony z pogróż-
kami, ktoś niszczy mu samo-
chód, kasuje dane w kompute-
rze, zostaje pobity, a wydawca 
jego książki zostaje zastraszo-
ny procesem i zmuszony do 
wycofania się z publikacji po-
wieści.

,,SZWY” łączą w sobie kry-
minał, wątki autobiograficz-
ne i są tzw. powieścią rozlicze-
niową. Rozliczeniom polegają 
czasy PRL i III RP.

Czytając zadajemy sobie 
wiele pytań związanych z Pol-
ską i Polakami. Autor stawia 
pytanie: ,,Co zrobiliśmy z na-
szą niepodległością? Albo od-
wrotnie czemu tak wiele rze-
czy nie zrobiliśmy, choć było 
to naszym obowiązkiem?”

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz 

Biblioteka poleca

Farma Redło Sp z o.o.

Gmina Osina

Program Dożynek
13:00 - Msza Święta Dziękczynna w Kościele Filialnym  
  Świętego Jana Chrzciciela w Węgorzy
14:00 - Wymarsz Korowodu Dożynkowego pod przewodnictwem
 „Kapeli Rycha” z Nowogardu
14:20 - Uroczyste rozpoczęcie ceremoniału Dożynkowego
15:00 - Występ zespołu ,,Kapela Rycha” z Nowogardu
16:00 - Występy lokalnych zespołów artystycznych
 „ZuMba Dance” (pokazy taneczne)
 „Hip Hop”
 „Bodzęcinianie” (lokalny folklor)
17: 15 - Występ Orkiestry Dętej „Wood & Brass Band”

18:00 GWIAZDA DOŻYNEK -  

  KABARET KOŃ POLSKI
19:00 - Rozstrzygnięcie konkursów:
 „Najładniejsza Wieś w Gminie Osina 2013”,
 „Najestetyczniejsza Zagroda Wiejska w Gminie Osina”,
 „Najładniejszy wieniec Dożynkowy”
20:00 - Dożynkowa zabawa taneczna - Gra zespół MIDIMEN

Imprezę poprowadzi Hubert „Specyficzny” Biczkowski

W programie również: 
warsztaty balonowe dla dzieci,  
zamki dmuchane, 
pokaz nowoczesnych maszyn rolniczych, 
wystawy zwierząt, 
stoiska rękodzielnicze

SPONSORZY: Patron medialny:

Dożynki Gminne
w Węgorzy 

14 września 2013

Zapraszamy

Zaproszenie
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Nowogardzie i para-
fia św. Rafała Kalinowskiego mają zaszczyt zaprosić państwa na uroczystość od-
słonięcia i poświęcenia Tablicy Pięciu Prawd Polaków, która odbędzie się pod-
czas Mszy św. w niedzielę 15 września o godz. 11:00 w kościele pw. Świętego Ra-
fała Kalinowskiego w Nowogardzie.

Będzie to tablica w hołdzie 
wszystkim Polakom na ob-
czyźnie, członkom Związku 
Polaków w Niemczech oraz 
ich rodzinom, a także Po-
lonii, którzy dla utrwalenia 
swoich praw do wyznania, 
języka polskiego, polskiej 
kultury narodowej oraz pol-
skich obyczajów, złożyli do-
wody najwyższego poświę-
cenia i odwagi, swoje prawa 
i obowiązki sformułowali w 
uniwersalnych i zawsze ak-
tualnych Pięciu Prawdach 
Polaków spod Znaku Rodła, 
oto ich treść:

1. Jesteśmy Polakami
2. Wiara ojców naszych jest 

wiarą naszych dzieci
3. Polak Polakowi bratem
4. Co dzień Polak narodo-

wi służy
5. Polska jest naszą Matką, 

nie wolno mówić o Mat-
ce źle

Rodło - znak ukazujący bieg 
Wisły wraz z naznaczonym 
miastem Krakowem, używa-
ny przez Związek Polaków w 
Niemczech (założony 27 sierp-
nia 1922 roku)

Program Obchodów 
,,Dnia Spadochroniarza” 
w Dziwnowie

Piątek 13 wrzesień 2013r.
Przyjazdy -przybycie zaproszo-

nych gości i zakwaterowanie wg 
własnego uznania. (możliwość 
wskazania miejsca rezerwacji noc-
legu, pod nr telefonów podanymi 
niżej)

 Sobota 14 wrzesień 2013r.
* godz. 10.15 - zbiórka uczestni-

ków przy bramie koszar Garnizo-
nu Dziwnów ( zwiedzamy koszary 
l Batalionu Szturmowego)

*godz. 11.00- 12.00 -spotkanie 
ekumeniczne w kościele garnizo-
nowym, z możliwością zwiedzenia 
pięknego dzieła artystycznego, w 
wykonaniu naszego kolegi (Ołtarz 
oraz Droga Krzyżowa),

*godz. 13.30- 14.30- apel pamięci 
Zmarłych Spadochroniarzy,  miej-
sce - Cmentarz  Komunalny,

* godz. 15.00 - Uroczysty Apel 
przy Obelisku Komandosa l Bata-
lionu Szturmowego ul. Reymonta, 
oraz złożenie kwiatów pod obeli-
skiem/,

* godz. 16.00- spotkanie inte-
gracyjne w bazie Ośrodka Sportów 
Wodnych i żołnierska grochówka, 
konkursy, gry i zabawy, ognisko i 
tańce w świetle gwiazd /.

Organizowane spotkanie w w/w 
terminie, jest okazją do odwiedze-
nia miejsc, gdzie każdy przelał litry 
potu i walczył ze swoimi słabościa-
mi.

Męską przygodę komandosa od-
było tu kilka tysięcy żołnierzy. 

Byli to najlepsi żołnierze w Woj-
sku Polskim.

Wskazane jest zabranie ze sobą 
beretu. Potwierdzeniem uczest-
nictwa, jest dokonanie wpłaty 40 
zł – od osoby  (Wpłatę można do-
konać na miejscu)

Telefony kontaktowe: Z. Jesz-
ka teł. 603-848-334, R. Szeszko teł. 
609-590-443

W imieniu organizatorów za-
praszają 

Ryszard Horniak 
i Tadeusz Łukaszewicz
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ZAPRASZAMY

LEKI GOTOWE I ROBIONE

SUPLEMENTY DIETY   DERMOKOSMETYKI 

PIELUCHOMAJTKI NA WNIOSEK

SPRZÊT MEDYCZNY
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Sklep z artykułami ortopedyczno-medycznymi PROFI-MED Sp. z o.o. na ul. Kościuszki

Sklep z nadzieją!
Dla wielu z nas poszukiwanie niezbędnych artykułów ortopedyczno-medycznych po chorobie, odbytej  rehabilitacji czy w normalnym 
codziennym życiu, jest dość kłopotliwe, a nawet problematyczne, często wywołujące zmartwienie i bezradność. Dlatego tym razem 
wsłuchując się w sygnały czytelników, szczególne tych, którym przyszło nie z własnej woli odwiedzać szpitale czy gabinety rehabilita-
cyjne po odbytej chorobie, postanowiłem przeprowadzić wywiad z właścicielem sklepu z artykułami ortopedyczno-medycznymi w ra-
mach cyklu” Nasi przedsiębiorcy”, który wyjaśni nam czy refundacja i dofinansowanie znaczy dla NFZ i PFRON-u to samo. 

Dziennik Nowogardzki: 
Jak pokazują wyniki badań, 
znaczny procent schorzeń na-
szego ciała ma związek z nie-
prawidłowym stylem życia. 
Jakie są, pana zdaniem, naj-
większe błędy popełniane na 
co dzień przez przysłowiowe-
go Kowalskiego?

  dr. Jakub Klonek, Profi-
-Med: Brak ruchu, stres, nie-
właściwa dieta, papierosy, al-
kohol, niewłaściwy tryb życia, 
zbyt długa praca, a do tego nie-
właściwy odpoczynek. Kolej-
ność dowolna.

Czy mogą nam państwo po-
wiedzieć, co nowego dzieje 
się w rehabilitacji, czy są ja-
kieś korzystne zmiany w me-
todach, jakie proponuje nam 
branża medyczno-ortope-
dyczna?

 Jest wiele nowych produktów, 
głównie w zakresie zaopatrze-
nia ortopedycznego, które po-
jawiają się na rynku medycz-
nym. Nowe ortezy ortopedycz-
ne, środki pielęgnacyjne. Wie-
le z nich jest po prostu modyfi-
kacją już istniejących. Tak więc 
przy ich wyborze zawsze war-
to podeprzeć się wiedzą osób „z 
branży”.

Kończąc wątek zdrowia, co 
poradziłby pan osobom, któ-
re cierpią na różnego typu 
dolegliwości kręgosłupa i od-
wiedzają właśnie tego rodza-
ju sklepy, by kupić np. opaskę 
czy gorset uciskowy. W nie-
których przypadkach chorzy 

ci sięgają najpierw po pora-
dy kręglarzy, których metody 
nie do końca mogą pomóc, 
a wręcz zaszkodzić naszemu 
zdrowiu. 

Myślę, że pytanie ewidentnie 
dotyczy błędów, jakie popełnia-
my w okresie leczenia tego typu 
schorzeń. W każdym takim 
przypadku najważniejsze jest, 
by w pierwszej kolejności uzy-
skać prawidłową diagnozę. Do-
piero w dalszej kolejności nastę-
puje leczenie i wybór metody. 
Samodzielne   stosowanie środ-
ków ortopedycznych może być 
przyczyną  pogorszenia się sta-
nu zdrowia, nie wspominając 
już o samowolnym leczeniu się 
u kręglarzy. 

Jako osoba niepełnospraw-
na czasami jestem zmuszo-
ny korzystać z tego typu skle-
pów, by kupić dla siebie  arty-
kuły, które są mi niezbędne w 
moim schorzeniu. Jednak w 
rozmowach z ludźmi spoty-
kam się z takimi oto opinia-
mi, „ Jestem przerażony ce-
nami w sklepach medycznych, 
mówią też, że  sklepy te „na-
ciągają” ludzi i NFZ na bar-
dzo wygórowane ceny. Czy 
jako właściciel specjalistycz-
nego sklepu ortopedycznego, 
zgodzi się pan z taką opinią? 

W pewnym sensie tak, wyso-
kie ceny nie zależą od nas. Ceny 
artykułów medycznych były, są 
i będą  wysokie, ponadto proszę 
mi powiedzieć, co uważamy za 
tą „rozsądną” cenę?...  I czy pan 

wie, co stanowi o wysokich ce-
nach tych artykułów? Między  
innymi wynika to z przepisów, 
tj. uzyskania   przez ich produ-
centów,   koniecznych certyfi-
katów stosowanych w danym 
sprzęcie czyli urządzeniach, 
którymi leczy się ludzi. Uzyska-
nie tych odpowiednich norm i 
ich spełnienie jest bardzo trud-
ne i dlatego kosztują producen-
tów dużo. Co w rezultacie obar-
cza wysokimi kosztami poten-
cjalnego klienta i NFZ. Ponad-
to niektóre sprzęty produkowa-
ne są w małych ilościach, co też 
przekłada się na jego wysoką 
cenę.

W Nowogardzie jest chyba 
jeden sklep ze sprzętem me-
dyczno-ortopedycznym. Pro-
szę powiedzieć, kto przycho-
dzi do pana sklepu, co najczę-
ściej kupuje?

W naszym sklepie zakupy do-
konywane są przez osoby po-
trzebujące okazjonalnie sprzęt 
medyczny lub dokonujące za-
kupu w sposób stały, związany 
np. z długotrwałością choroby. 
Najczęściej kupowane towary 
należą do grupy artykułów pie-
lęgnacyjnych, takich jak: pielu-
chomajtki, środki opatrunkowe, 
dezynfekcyjne, worki stomijne, 
worki do zbiórki moczu. 

Jaki asortyment posiada 
sklep?

Dużą grupę artykułów stano-
wią produkty zaopatrzenia or-
topedycznego tj. ortezy ortope-
dyczne czy wkładki itd.

Sklep swoją siedzibę ma w 
Nowogardzie na ulicy Ko-
ściuszki,  czy jest również 
możliwość,  zakupić potrzeb-

ne nam artykuły w tym skle-
pie przez Internet? 

Tak, adres strony sklepu www.
profimed.pl, dlatego również 
zapraszam wszystkich chętnych 
do odwiedzenia strony interne-
towej naszego sklepu. 

Wiemy, że sklep ten funk-
cjonuje już od wielu lat. Jed-
nak proszę przypomnieć 
nam, kiedy powstał jakie były 
jego początki oraz ilu zatrud-
nia pracowników? 

Istniejący na  terenie Nowo-
gardu punkt istnieje już od 6 
lat. Spełnia przede wszystkim 
rolę konsultacyjną, z możliwo-
ścią uzyskania informacji na 
tematy związane z zaopatrze-
niem w środki medyczne. W 
chwili obecnej, do jego obsługi 
zatrudniona jest jedna osoba, 
która mieszka w Nowogardzie. 
Głównym naszym punktem jest 
sklep medyczny w Goleniowie, 
przy ulicy Marii Konopnickiej 
10 A

Wiem, że na miejscu jest 
również możliwość obsłu-
gi i wypełnienia wniosków 
do Narodowego Funduszu 
Zdrowia. Co to oznacza dla 
pacjenta? 

Oznacza to, iż wnioski wysta-
wione przez lekarza   na dany 
sprzęt, który  podlega refunda-
cji przez NFZ, mogą być zre-
alizowane w naszym sklepie. 
Stopień refundacji ( określony 
przez NFZ ), sposób i czas reali-
zacji wniosku są różne, w zależ-
ności od rodzaju artykułu. O to 
wszystko można zapytać  pra-
cownika sklepu, który w każ-
dej sytuacji służy pomocą. In-
formacje w powyższej sprawie 
można również uzyskać telefo-
nicznie ( Tel. nr 91 407 23 40 )

To oznacza, że pacjent przy 
zakupie niektórych produk-
tów medycznych znajdują-
cych się w tym sklepie może 
skorzystać z dofinansowa-
nia z Narodowego Funduszu 
Zdrowia... 

...oczywiście. Nasza firma 
ma podpisaną umowę z NFZ 
na refundację artykułów me-
dycznych wg. zasad i w zakresie 
określonym przez NFZ. Wszyst-
kie artykuły, dofinansowywane 
przez NFZ są dostępne w na-

szym sklepie.
Więc aby otrzymać taki 

wniosek czy zlecenie na za-
opatrzenie w środki pomoc-
nicze, jak np. pieluchomajt-
ki, cewniki, worki do zbiórki 
moczu, co pacjent powinien 
zrobić oraz do kogo się udać, 
by otrzymać zwrot pieniędzy 
za zakupione elementy? 

Jeśli wniosek został wystawio-
ny przez upoważnionego leka-
rza, pacjent dokonuje zakupu 
płacąc cenę pomniejszoną o re-
fundację z NFZ, której wyso-
kość jest ustalana przez narodo-
wy fundusz. Refundacja ta  jest 
rożna w zależności od rodzaju 
środka pomocniczego. 

Czy można jeszcze obniżyć 
koszt zakupu danego środ-
ka?  Nie wspomnieliśmy jesz-
cze o możliwym dofinanso-
waniu - mianowicie chodzi o 
PFRON. Czy refundacja bądź 
dofinansowanie jest możliwe 
również z PFRON? 

 Wiele osób korzysta dodatko-
wo ze środków PFRON za po-
średnictwem powiatowego cen-
trum pomocy rodzinie ( PCPR 
). Nie dzieje się to automatycz-
nie, dla uzyskania dofinanso-
wania należy spełnić szereg kry-
teriów, m.in. dotyczących stop-
nia i rodzaju niepełnosprawno-
ści. Jest to tzw. pomoc rodzinie, 
tak więc ważnym elementem są 
dochody, które dość mocno bra-
ne są również pod uwagę przy 
wydawaniu decyzji o dofinan-
sowaniu. Wszystkie informacje 
na ten temat można uzyskać w 
siedzibie PCPR lub w naszym 
sklepie.

Podsumowując zapytam 
pana, czy zatem sklepy orto-
pedyczno-medyczne, takie  
jak ten w Nowogardzie, mają 
szansę na dalsze funkcjono-
wanie? 

Uważam, że Nowogard jest 
na tyle dużym miastem, iż sklep 
oferujący artykuły medyczne, 
w tym refundowane przez NFZ 
czy PFRON, ma tu rację bytu. 
Oczywiście podstawą tej gwa-
rancji są, i mam nadzieję, że 
będą nasi klienci, których ser-
decznie zapraszamy do korzy-
stania z naszych usług.

 rozmawiał: Jarek Bzowy 

Sklep proponuje klientowi sprzęt ortopedyczny, obuwie ortopedyczne i ar-
tykuły pielęgnacyjne

Pan Jarosław jest pracownikiem sklepu 
PROFI-MED w Nowogardzie
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Porozmawiajmy o naszych dzieciach

Eksperymenty genderowskie już od przedszkola
Środowiska feministyczno-gejowskie od kilku lat trwają  w ofensywie, której celem jest nie tylko uzyskanie prawnego uznania  różnych 
form dewiacji, ale także wpływanie na  proces edukacyjny poprzez kształtowanie wypaczonego pojęcia seksualności, płciowości wśród 
dzieci i młodzieży. Środowiska te zabrały się też za najmłodszych, a więc przedszkolaków.... 

Czym Jaś za młodu...
Wiosną  tego roku pisaliśmy 

o protestach wielu środowisk w 
związku  z zaangażowaniem pol-
skiego MEN w promowanie pro-
gramów edukacji seksualnej wy-
kraczających daleko poza zdro-
we wyobrażenia, nawet  tych 
rodziców liberalnie  do tych 
spraw  nastawionych . Protesty 
te przyniosły wtedy pewien sku-
tek - ministerstwo oświadczyło, 
że na razie nie będzie wdrażać 
szokujących pomysłów na sek-
sualną edukację naszych dzie-
ci. Ale środowiska  ludzi od lat, 
zresztą za pieniądze międzyna-
rodowych dewiantów, próbują-

ce rozkładać zdrową tkankę spo-
łeczną  i racjonalny system wy-
chowawczy nie przestają szukać 
sposobów na demoralizację na-
szej młodzieży. W ponad 80 pla-
cówkach w kraju prowadzonych 
przez Fundację Edukacji Przed-
szkolnej za pieniądze z Unii Eu-
ropejskiej realizowany jest pro-
gram Równościowe Przedszko-
le do którego podręcznik napi-
sały aktywistki fundacji o zna-
miennej nazwie Feminoteka . 
W sprawie tego programu, który 
na szczęście nie jest jeszcze obo-
wiązujący, poza wymieniony-
mi wyżej placówkami, protestu-

ją i rodzice i nauczyciele  w wie-
lu miejscach protestują rodzice. 
W interpelacji poselskiej złożo-
nej w kwietniu tego roku przez 
poseł Elżbietę Rafalską  czytamy 
m.in.

W wielu polskich przedszko-
lach zostaje wdrążany program 
sfinansowany w ramach Naro-
dowej Strategii Spójności, które-
go fundusze składają się w więk-
szości ze środków Unii Europej-
skiej oraz z części pochodzącej z 
polskiego budżetu. Program pt. 
„Równościowe przedszkole”, któ-
rego jednym z autorów jest fun-
dacja Feminoteka, otrzymał 1400 

tys. zł ww. dofinansowania. W 
ramach tego programu nauczy-
ciele mają przekazywać pod-
opiecznym tzw. różne wzorce ro-
dziny oraz wpajać wiedzę o płci 
kulturowej, która zmienia się w 
zależności od czasu i kultury. We-
dług fundacji i autorów tego pro-
gramu należy zaprzestać utrwa-
lania stereotypów wynikających 
z polskich tradycyjnych wierszy i 
bajek. W związku z powyższym 
przed odczytaniem takiego utwo-
ru należy w nim zamienić role 
kobiety i mężczyzny. Jedna z „za-
baw edukacyjnych” ma na celu 

nauczyć dzieci podjęcia decyzji, 

jakiej są płci. Cały program bu-
dzi zainteresowanie głównie śro-
dowisk feministycznych i homo-
seksualnych, natomiast wśród ro-
dziców, którzy posyłają dzieci do 
jednej z placówek, która wprowa-
dziła ten kontrowersyjny projekt 
do programu nauczania, budzi 
sprzeciw i niezadowolenie. Duże 
zaniepokojenie budzi fakt, iż au-
torzy projektu uznali, że rodzi-
ce nie są dobrymi wychowawca-
mi swoich dzieci, ponieważ to oni 
głównie utrwalają światowe ste-
reotypy i nie posiadają fachowej 
wiedzy potrzebnej do prawidło-
wego rozwoju najmłodszych...

Dyskusja w mediach trwa
Wdrażanie tego rodzaju 

„eksperymentów”  budzi sze-
roką dyskusję, która swoje od-
zwierciedlenie znajduje w róż-
nych mediach. Interesujący 
tekst znaleźliśmy m.in. na por-
talu   wSumie.pl   O tym dla-
czego program „Równościowe 
Przedszkole” odziera chłop-
ców z godności i demoluje psy-
chikę dzieci, z Dorotą Dziam-
ską, metodykiem nauczania 
początkowego z Pracowni Pe-
dagogicznej im. prof. Ryszarda 
Więckowskiego  rozmawia Ka-
tarzyna Kawlewska

wSumie.pl: Jak ocenia 
pani program „Równościo-
we Przedszkole”? Jak uczy-
nić wychowanie przedszkol-
ne wrażliwym na płeć”?

Dorota Dziamska:  Przede 
wszystkim, nie jest to „pro-
gram”, który można nazwać od 
strony dydaktycznej „projek-
tem programowym”. Widać, że 
nie jest napisany przez pedago-
gów, począwszy od konspektu 
zdań, które są nieprawidłowe, 
zasad kształcenia, skończyw-
szy na tym, że zadania są nud-
ne dla dzieci. Zawiera też błędy 
merytoryczne. Generalnie, jest 
to program, który powinien 
natychmiast zostać wrzucony 
do kosza. Najbardziej „śmie-
szy” mnie to - pomijając gen-
der, którego nie akceptuję - że 
wciska się polskim dzieciom 
do przedszkoli program, ale 
badania są robione na dzie-
ciach i nauczycielach w Szwe-
cji. To paranoja.

Jaki wpływ realizacja tego 
programu może mieć na psy-
chikę przedszkolaka, teraz i w 
przyszłości?

Na swoich szkoleniach, do-
tyczących innych tematów, 
poznałam nauczycielki, któ-
re przyznały się, że zostały 
przymuszone przez dyrekto-
ra przedszkola do wprowadze-
nia tego programu do zajęć z 
dziećmi. Jedna opowiedzia-
ła, jak reagują dzieci. W mo-
mencie, kiedy zaproponowała 
chłopcom przebranie się w su-

kienki, część z nich uciekła do 
toalety, część zaczęła płakać, 
kilku zaoponowało natych-
miast, a jeden zareagował agre-
sją i chciał nauczycielkę po-
gryźć. Program odziera z god-
ności małych chłopców. O ile 
dziewczynki godzą się na prze-
bieranki, bo to dla nich frajda, 
dla chłopców jest to uwłaczają-
ce. Nawet jeśli nie jest to przy-
mus, a propozycja. Takie zaję-
cia prowadzą do ogromnego 
„bałaganu” w psychice dziecka 

i będą się ciągnąć za nim przez 
całe dorosłe życie. Takie odzie-
ranie chłopców z godności to 
dla mnie przestępstwo.

Czy 4-latek jest przygoto-
wany emocjonalnie i wystar-
czająco dojrzały na edukację 
z zakresu gender?

Autorki programu „Rów-
nościowe Przedszkole” kom-
pletnie nie znają się na psychi-
ce rozwojowej małych dzieci. 
Chcę zdecydowanie podkre-
ślić, że w polskim przedszkolu 
nigdy nauczyciel nie zabraniał 

chłopcu bawić się lalkami czy 
dziewczynce samochodem, co 
sugerują w treści programu. 
Dzieci świetnie widzą różnicę, 
sięgają po różne zabawki, po 
czym wracają do ulubionych. 
Nauczyciel nie stawia żadnych 
granic, daje wolność wybo-
ru dzieciom. To, co proponuje 
gender, jest manipulacją. Same 
autorki narzucają dzieciom 
inne spojrzenie, do którego 
przedszkolak sam nie docho-
dzi. Edukacja powinna polegać 

na tym, że dzieci same tworzą 
swoją wiedzę i dochodzą do 
pewnych zwyczajów kulturo-
wych, ról, które są przyjęte w 
ich rodzinach. Nauczyciel nie 
ma prawa do tego, by mieszać 
w głowie dziecku, bo jakieś 
„zakompleksione panie” mają 
problem z identyfikacją. Gene-
ralnie projekt pokazuje proble-
my dorosłych, które przetwo-
rzono na program dla dzieci. 
Czterolatek nie widzi żadnych 
ról płciowych.

A może autorki walczą 
o równouprawnienie dla 
dziewczynek?

W tym programie kobiety 
wystawione są przed szereg, 
zawsze na pierwszym planie, 
przed mężczyznami. Autor-
ki, niby walczą z dyskrymina-
cją, a same dyskryminują męż-
czyzn. Czy chłopiec ubrany w 
„dziewczyńską” sukienkę nie 
jest dyskryminowany? Jest po-
śmiewiskiem dla rówieśników. 
Okrada się go z godności. W 
programie na siłę zmieniana 
jest obyczajowość, w sposób 
sztuczny i nieadekwatny do 
polskiej rzeczywistości, która 
wynika z naszej natury i po-
trzeb rozwojowych.

W programie „Równościo-
we Przedszkole” znajdujemy 
fragment o tym, że dziew-
czynki idą do przedszkola bez 
płci, beztrosko, a po pół roku 
otrzymują płeć, bez moż-
liwości zmiany. Natomiast 
chłopcy idą do przedszkola 
jako chłopcy i wychodzą jako 
chłopcy. To prawda?

To jest zupełnie nielogiczne. 
Autorki same sobie przeczą. 
Najpierw mówią, że dziew-
czynki zawsze są ubierane na 
różowo a potem, że jednak 
płeć zostaje narzucona dopie-
ro w przedszkolu przez ste-
reotypowe nauczycielki i ich 
metody. Brak w tym konse-
kwencji. To jest następna ma-
nipulacja genderowców. Trzy-
letnie dziecko doskonale wie 
kim jest, dopiero takiego typu 
program miesza mu w głowie. 
Przedszkole, to miejsce, gdzie 
buduje się tożsamość płciową. 
Każdy człowiek ma prawo wie-
dzieć kim jest, ma prawo do 
korzeni. Dzieci zazwyczaj bu-
dują relacje społeczne między 
sobą, zaś program wprowadza 
ideologiczne rozmowy, któ-
re zupełnie nie są na poziomie 
tych dzieci. Funkcjonowanie 
takiego projektu w przedszko-
lu jest pozbawione sensu.

Znana psycholog, Doro-
ta Zawadzka broni projektu, 
mówiąc, że panie z Feminote-
ki przygotowały „fajny” pro-
gram edukacyjny dla dzieci, 
który pokazuje tylko jak „faj-
nie” jest być chłopcem i rów-
nie „fajnie” być dziewczynką.

Przede wszystkim, nie jest 
to program edukacyjny. Doro-
ta Zawadzka przyklepuje pro-
jekt i jak widać, popiera rzeczy, 
których kompletnie się nie zna. 
Jest przecież psychologiem i 
powinna dokładnie wiedzieć, 
co się dzieje w wieku od 3 do 
6 lat z psychiką i rozwo-
jem dziecka. I jak wyglą-
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Piłkarka – kobieta z pasją 
„Piłka nożna to moje hobby. W grę wkładam całą siebie, całą duszę i serce. Wszystkie wyrzeczenia, których się podjęłam, nie były zwy-
kłym poświęceniem. Robiłam to w imię pasji. Wokół piłki kręci się całe moje życie”. Karolina Kowalczuk od dziecka uprawia nietypowy 
dla kobiety sport – piłkę nożną. O tym jak rozpoczęła się jej kariera, co uznaje za swój sukces i jakie są jej marzenia mówi w rozmowie 
z DN młoda piłkarka Pomorzanina Nowogard.

Jak się zaczęła Twoja przy-
goda z piłką nożną?

Już od najmłodszych lat bie-
gałam za piłką. Jak tata wspo-
mina, gdy miałam niespełna 
2 latka moi bracia uczyli mnie 
grać w „nogę”. Z wiekiem to-
warzystwo rodzeństwa zmie-
niło się na kolegów z podwór-
ka, którzy wyjątkowo nie mieli 
nic przeciwko, bym dołączyła 
do ich drużyny. W wieku 11 lat 
trafiłam już do klubu w Mo-
stach – LUKS Promień Mosty. 
Tam na poważnie zaczęła się 
moja przygoda z piłką.

Ot tak nie trafia się do klu-
bu sportowego. Gdzie do-
strzeżono Twoje umiejętno-
ści?

Nie od razu mój wybór ży-
ciowy był tak jednoznacz-
nie ukierunkowany. W szko-
le podstawowej mama zapisa-
ła mnie do drużyny dziewczyn 
grających w koszykówkę. Dość 
szybko zorientowałam się, że 
to jednak nie to. Moje odej-
ście nie było łatwe dla trenera, 
który widział we mnie poten-
cjał. Postanowił namówić moją 
mamę, by ta przekonała mnie 
do powrotu. Na moje szczę-
ście, wiedziała o moim niety-
powym upodobaniu i pewnie 
wyznała, że jej córka wolałaby 
trenować piłkę nożną. Dzię-
ki szerokim kontaktom byłe-
go instruktora, polecono mnie 
szkoleniowcowi z Mostów. 

Twoja kariera zaczęła wte-
dy nabierać szybszego tem-
pa…

Tak, choć wiele było w tym 
przypadku. Z LUKS-u musia-
łam odejść, gdyż był to klub 
młodzieżowy. Po ukończeniu 

15 lat byłam zmuszona go opu-
ścić. Otrzymanie ofert z kilku 
klubów napawało mnie dumą, 
jednak decyzja nie była łatwa. 
Ze względu na swój młody 
wiek poprosiłam rodziców o 
pomoc w podjęciu jej. Posłu-
chałam się taty i trafiłam do 
Olimpii Szczecin. Za nic tego 
wyboru nie żałowałam.

W końcu, to z tym klubem 
osiągałaś sukcesy…

Tak, udało nam się awanso-
wać do I Ligii. Nie zapomnę 
euforii, która nam wtedy to-
warzyszyła. To były bardziej 
dojrzałe emocje, niż gdy w 
2006 r. zdobyłam srebrny me-
dal z drużyną z Mostów pod-
czas Ogólnopolskiego Turnie-
ju Dziewcząt „Piłkarska Kadra 
Czeka”. 

Wiele poświęceń wymaga-
ło od Ciebie spełnianie swo-
jej pasji?

Piłka nożna to moje hob-
by. W grę wkładam całą siebie, 
całą duszę i serce. Wszystkie 
wyrzeczenia, których się pod-
jęłam nie były zwykłym po-
święceniem. Robiłam dla pasji. 

Wokół piłki kręci się całe moje 
życie. Uczęszczałam do szkoły 
sportowej - Centrum Kształ-
cenia Sportowego. Pamiętam, 
że wracałam z zajęć niekiedy 
bardzo zmęczona, przytłoczo-
na uczniowskimi obowiązka-
mi. Nigdy w domu głośno nie 
mówiłam o jakimkolwiek zmę-
czeniu. Pakowałam się i jecha-
łam na trening. To dodawało 
mi siły, a siła mojej osobowo-
ści sprawia, że czuję się kobietą 
spełnioną.

Czy uważasz, że już wszyst-
ko osiągnęłaś?

Nie, ale to, że cały czas tre-
nuję sprawia, że się samoreali-
zuję. Mam wiele marzeń. Naj-
większym z nich jest gra w Re-
prezentacji Polski. Byłam nie-
zwykle dumna, gdy ogląda-
jąc finałowy mecz Mistrzostw 
Europy U-17 w piłce nożnej 
kobiet, mogłam oglądać, jak 
dziewczyny walczą o każdy ka-
wałek boiska. Zdobycie przez 
nie złotego medalu sprawiło, iż 
nie potrafiłam ukryć łez wzru-
szenia. 

Futbol w męskim wydaniu 

też budzi u Ciebie takie emo-
cje?

Zdecydowanie tak. Gdy moje 
zainteresowanie tą dziedziną 
sportu dopiero się rozwijało, 
nie było tak głośno o piłce ko-
biecej. Skupiałam się wtedy na 
„kopaninie” mężczyzn, oglą-
dając mecze w telewizji, czy 
jeżdżąc na nie z tatą. Piłkarze 
grają szybciej, rozgrywają mię-
dzy sobą więcej podań. Męż-
czyźni często zarzucają piłkar-
kom, iż brakuje im twardej gry 
i dobrego tempa. Ze swojego 
doświadczenia widzę, że u ko-
biet zaangażowania nie braku-
je. Płeć piękna też potrafi być 
wytrwała i zawzięta na boisku. 
Co więcej, jak zostaną sfaulo-
wane, to wstają i grają dalej. W 
piłce nożnej mężczyzn poka-
zów aktorskich umiejętności 
nie brakuje. 

Dziękuję za rozmowę i ży-
czę wiele sukcesów z drużyną 
Pomorzanina Nowogard. 

Dziękuję. 
Rozmawiała: Katarzyna Goc

da budowanie tożsamo-
ści płciowej. Jeżeli ta pani, 

jako psycholog, nie widzi w 
tym programie drogi do zabu-
rzeń psychicznych dziecka, to 
znaczy, że ma wielki problem. 
Celem edukacji człowieka jest 
dojrzałość, integracja psy-
chiczna, a te zajęcia powodu-
ją dezintegrację tych malut-
kich dzieci. Jeżeli Dorota Za-
wadzka nie widzi tego, to ja-
kim jest ona psychologiem? 
Takimi słowami traci autory-
tet w oczach pedagogów i psy-
chologów.

Autorki programu mówią, 
że program uczy tolerancji 
do mniejszości, również sek-
sualnych, zwalcza dyskrymi-
nację, uczy akceptacji i zwra-
ca uwagę na przemoc seksu-
alną.

To właśnie jest absurdalne, 
bo autorki zapominają albo 
nie wiedzą, że dziecko do ok. 
13 roku życia jest w okresie la-
tencji. Dzieci w tym wieku nie 
zajmują się sprawami seksual-
nymi. Interesują się cielesno-
ścią, porównują swoje ciała z 
rówieśnikami. Natomiast pro-
blem przemocy, inicjacji sek-

sualnej czy homoseksualizmu 
to rzeczy, które tych dzieci nie 
dotyczą! Edukacja człowie-
ka polega na tym, że jeśli się 
„dziś” czegoś nauczy, to „ju-
tro” zaczyna stosować. Łatwo 
wyobrazić sobie skutki. Au-
torki przerzucają temat z wyż-
szych poziomów edukacji na 
maleńkie dzieci. Manipulu-
ją nimi, obarczając je proble-
mami, których dzieci nie ro-
zumieją.

Do jednego z przykłado-
wych scenariuszy zajęć, za-
kładanych przez program, 
potrzebne są materiały takie 
jak: peruki, sukienki, taśma, 
czapki bejsbolowe. Do czego, 
według Pani wiedzy, mają 
służyć takie rekwizyty?

Oczywiście do prowadze-
nia zajęć. Rozmawiałam z na-
uczycielkami i wiem, że prze-
bierają dzieci. Autorki progra-
mu nie mogą więc twierdzić, 
że przebieranek się nie sto-
suje, że to tylko przykład. A 
pod tym konkretnym scena-
riuszem nie ma dopisku, że to 
„teatrzyk”.

W programie „Równościo-
we Przedszkole” czytamy, że 

zadaniem nauczycielek jest 
„przełamanie stereotypowe-
go myślenia o rolach rodzi-
ców i dziadków”, szacunek 
dla tego, co inne, niezgodne 
ze stereotypem. Czy ukry-
tym celem programu nie jest 
po prostu  zredefiniowanie 
roli małżeństwa i rodziny?

Panie, które napisały pro-
gram, zapomniały, że nauczy-
ciel w przedszkolu jest po to, 
by pomagać rodzicom w roz-
woju, wychowaniu i kształto-
waniu dziecka. My, nauczycie-
le, nie mamy prawa ingerować 
w rodzinę. A ten program, 
pod pozorem walki ze stereo-
typami, wchodzi z „butami” w 
rodzinę. Nie wolno zarzucać 
rodzinie, że jest stereotypo-
wa, ponieważ panuje wolność 
i demokracja, a rodzice mają 
konstytucyjne prawo do wy-
chowania dziecka zgodnie z 
przekonaniami. Ten program 
to atak na rodzinę. Niestety, 
autorki nie mają świadomo-
ści konsekwencji, są podmio-
tem większej indoktrynacji, 
która dotarła do Polski, a jest 
efektem europejskiej tenden-
cji uderzania w rodzinę i oby-

czajowość. Ten program, to 
ślepa kopia nieprawdopodob-
nych rzeczy, które mają miej-
sce w Szwecji i innych krajach 
europejskich. Polacy wcale nie 
są tak stereotypowi, jak twier-
dzą autorki. Projekt jest obra-
zą rodziny, nauczycieli, mał-
żeństwa. Powinien zniknąć z 
przedszkoli na zawsze. Nie je-
steśmy głupim narodem, jak 
sugerują panie, piszące ten 
projekt.

Jakie wartości według pani 
warto zaszczepiać dzieciom?

Każda kobieta ma prawo 
być kobietą, a mężczyzna być 
mężczyzną. Mamy prawo do 
swoich cech. Mamy prawo 
wychowywać własne dzie-
ci - dziewczynkę na kobietę, 
a chłopca na mężczyznę. To 
dojrzałość psychiczna jest ce-
lem. Człowiek musi wiedzieć 
kim jest, jaką ma płeć i cechy. 
Dużo lepszy byłby program 
wzmacniający cechy kobie-
cości i męskości, żeby poka-
zać ich piękno i wzajemną po-
trzebę. Natura sama stworzy-
ła komplementarność między 
ludźmi i uzupełnianie się.

W 
Nowogardzie 
– to głupota...
Gdy pytaliśmy wychowaw-

ców w nowogardzkich przed-
szkolach o  ocenę programu 
„ Równościowe Przedszkole” 
okazało się, że całe szczęście 
u nas  raczej problemu nie bę-
dzie. I to nie tylko dlatego, że 
żadne z naszych przedszko-
li nie jest prowadzone przez 
Fundację Edukacji  Przed-
szkolnej, ale również dlatego, 
że nowogardzcy wychowaw-
cy nie znają jego założeń, a za-
poznawszy się oceniają  jed-
noznacznie - według mnie ten 
program to głupota … mówi 
DN jedna z pań wychowaw-
czyń w nowogardzkim  przed-
szkolu. Dziwi tylko, że przy-
znający wcale niemałe fundu-
sze, 1,4 miliona złotych na re-
alizację tych  „głupot”, nie za-
stanowili się -  cóż to czynią. 
Ale tak to już jest, że szkodnik 
często „nie wie co czyni”.

opr. redakcja
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LUKS Top Wierzbięcin rozpoczyna sezon

Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny
W przyszłą sobotę (21 września) podopieczni Józefa Korkosza zainaugurują rozgrywki II ligi tenisa stołowego. Rozegrają dwa mecze na wy-
jeździe, rywalami będzie Stal Szczecin oraz Champion Police. W minioną sobotę (7 września) odbył się I Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny 
młodzików i juniorów w Sianowie. Na duże pochwały zasługuje debiutujący w drużynie Adrian Kurenda, który wywalczył wysokie 6 miejsce.

Podczas rozgrywanego 7 
września 2013 r. I Wojewódz-
kiego Turnieju Kwalifikacyj-
nego młodzików w Sianowie, 
świetnie zaprezentował się 
Adrian Kurenda. Podopiecz-
ny Józefa Korkosza, po zaled-
wie miesięcznym treningu, ry-
walizował z bardziej doświad-
czonymi zawodnikami i zdo-
łał wywalczyć 6 miejsce, prze-
grywając w całym turnieju za-
ledwie dwa pojedynki. Jak na 
pierwszy występ w swojej ka-
rierze tenisisty stołowego, to 
bardzo imponujący wynik. Go-
rzej wypadli juniorzy z wierz-
bięcińskiego klubu, którzy na 

I WTK Juniorów rywalizowali 
następnego dnia. Sebastian Je-
milianowicz uplasował się na 
miejscu 9-10, zaraz za nim z lo-
katą 11-12 znalazł się Zubrzyc-
ki Daniel. Drużyna LUKS Top 
mocno przepracowała okres 
przygotowawczy, trenując dwa 
razy dziennie pod okiem swo-
jego trenera, który najwięk-
szą uwagę skupiał na szybko-
ści i regularności. Od 16 do 
24 sierpnia trwał główny obóz 
przygotowawczy do zbliżające-
go się sezonu. Treningi zawod-
nicy z Wierzbięcina odbywa-
li z zaprzyjaźnionym klubem z 
województwa lubuskiego - KS 

Unia Lubiszyn -Tarnów, pod 
okiem trzech trenerów (Józef 
Korkosz, Jarosław Malinow-
ski, Henryk Grabowski). W 
zajęciach udział brało również 
kilku wybranych zawodników 
z województwa zachodnio-
pomorskiego, których zapro-
sił Józef Korkosz, trener kadry 
ZPZTS. Jak ten okres przygo-
towawczy wpłynie na wyniki 
II ligowej drużyny z Wierzbię-
cina? Odpowiedź na to pytanie 
być może dadzą dwa pierwsze 
ligowe mecze, które zespół ro-
zegra na wyjeździe w przyszłą 
sobotę. Wówczas rywalami bę-
dzie silny zespół Szczecińskiej 

Stali oraz Champion Police. 
Życzymy udanej inauguracji 

oraz powodzenia w walce o I 
ligę, w nadchodzącym sezonie.

KR

Kulturyści Pomorzanina na gali w Stepnicy

Arkadiusz Siewior powalczy o medal
W miniony weekend w Stepnicy odbyła się „VI Gala Boksu K1, MMA”, która została zorganizowana z myślą o dzieciach pokrzywdzonych przez los. Zja-
wili się wyśmienici goście świata sportów walki: Tomasz Drwal, Mariusz Cieślicki (mistrz świata w MMA), Krzysztof „Diablo” Włodarczyk, patrona-
tem imprezy zajął się Dariusz Michalczewski. W wydarzeniu udział wzięli zaproszeni przez organizatorów kulturyści z sekcji Pomorzanina Nowogard.

Kulturyści z sekcji Pomorza-

nina Nowogard dali w Stepnicy 
dwa pokazy. Pierwszy odbył się 
o godzinie 14:30, natomiast na 
scenie zaprezentowali się Kamil 
Strzeszewski i Arkadiusz Sie-
wior. 

Pokaz ten odbył się z myślą 
o najmłodszych, gdyż główna 
prezentacja zaplanowana była 
na godzinę 17:30. Wówczas do 
dwójki sportowców Pomorza-
nina dołączył jeszcze aktualny 
mistrz Polski – Krzysztof Skry-
plonek. Co najważniejsze, za-
równo publiczność jak i pogo-
da dopisała, pokaz został przyję-
ty bardzo ciepło, co było świetną 
zabawą dla widzów, jak i samych 

kulturystów.         Dostaliśmy za-

proszenie od organizatora całej 
gali. Spotkaliśmy się, poinformo-
wał mnie, że impreza jest organi-
zowana pod patronatem Michal-
czewskiego, że zjeżdża się dużo 
gwiazd m.in. Diablo i Drwal, do-
wiedziałem się, że cała impre-
za jest robiona charytatywnie 
dla dzieciaków, więc my również 
chcieliśmy zrobić coś dla nich i 
przy okazji dobrze się bawić dając 
pokaz, co zrobiliśmy całkowicie 
za darmo, z własnej kieszeni po-
krywając wszystkie koszty zwią-
zane z występem. Cała gala była 
bardzo fajnie zorganizowana, 
główną atrakcją były oczywiście 
walki MMA, boksu i Muai Thai. 

Poziom był naprawdę wysoki. 
Poza tym, było tam wiele innych 
pokazów, miło nam, że mogliśmy 
wziąć udział w tym wydarzeniu. 
- komentuje Kamil Strzeszewski. 
Co nowego u nowogardzkich 
medalistów? W tym roku po-
zostaje jeden ważny start, Ar-
kadiusz Siewior w dniach 4-5 
października, powalczy o me-
dal na mistrzostwach Polski we-
teranów. Przypomnijmy, że ten 
zawodnik w ubiegłym roku na 
tych zawodach wywalczył srebr-
ny medal. Pozostali zawodnicy 
pracują już nad formą do wio-
sennych startów. Mistrz Polski, 
Krzysztof Skryplonek, szykuje 
się do Mistrzostw Europy, które 
odbędą się najprawdopodobniej 
w maju. Kamil Strzeszewski tre-
nuje do wiosennych mistrzostw 
Polski seniorów. Kornela Wiel-
gus również przygotowuje się do 
wiosennych startów, w których 
zaliczy na pewno kilka imprez w 
tym najważniejszą - mistrzostwa 
Polski. Rok przerwy postanowił 
zrobić Grzegorz Skorupski, któ-
ry czas ten chce wykorzystać na 
naukę i przygotowania do matu-
ry, co nie oznacza jednak, że cał-
kowicie przez ten czas rozstaje 
się ze swoją pasją. Czas ten pla-
nuje wykorzystać na zwiększe-
nie masy mięśniowej.           KR

Od lewej - Arkadiusz Siewior, Krzysztof Skryplonek i Kamil Strzeszewski podczas 
pokazu w Stepnicy 

Na zdjęciu młodziutki Adrian Kurenda wraz z trenerem Józefem Korkoszem 
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Wiktoria córka Doroty 
Artuszewskiej 
ur. 8.09.2013 
z Czachowa

Maria Magdalena 
córka Jolanty Gnaj 
ur.11.09.2013 
z Nowogardu

Nikolas syn Katarzyny 
Pietrzak ur. 12.09.2013 
z Chociwla

Nadia córka Edyty 
Kalety ur. 5.09.2013 
z Ostrzycy

Autor rubryki: 
Janusz Roguski 
Szpital NowogardWitamy wśród nas...

Zapraszamy uczniów 
od 1.09.2013 r. do nauki zawodu 

Piekarz lub Cukiernik
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 66

tel. 91 392 19 86

Sprzedam nowe, 
własnościowe, 

2 pokojowe mieszkanie 
o pow. 58 m2 

w Nowogardzie 
na ulicy Racibora I 4

KONTAKT:
PIB „PRO-BUD s.c.
72-200 Nowogard, 
ul. 3 Maja 14tel.: 

91 39 25552; 783 570 056    
www: probud-nowogard.pl

ZATRUDNI 
SAMODZIELNĄ KSIĘGOWĄ

osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy 
o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres

piekarnia-zelek21@wp.pl

Firma Cukierniczo-Piekarnicza w Kamieniu Pomorskim

Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECIĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA
tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM DO KLIENTA
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„III Nowogardzki Turniej Tenisa Ziemnego”
Zorganizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Osób Niepełnosprawnych „NASZE SZANSE”, działające przy Specjalnym 
Ośrodku Szkolno – Wychowawczym, jest już za nami. Pozostały wspomnienia, a jest co wspominać…

Wszystko odbyło się zgod-
nie z planem. Organizatorzy 
oraz zawodnicy przybyli na 
czas, dzięki czemu losowanie 
nastąpiło o wyznaczonej po-
rze. Towarzyszyło temu lekkie 
podekscytowanie, bo pierwsza 
gra decydowała, czy zawod-
nik rozegra kolejne spotkania 
– czy też odpadnie. Kiedy pary 
zostały już rozlosowane, roz-
poczęły się mecze. Widać, że 
z roku na rok poziom umiejęt-
ności graczy rośnie, a pojedyn-
ki stają się coraz bardziej inte-
resujące. Spotkania przykuwa-
ły uwagę nawet laików. W tym 
roku wzięło udział 20 zawod-
ników, w tym czterech spoza 
Nowogardu: dwóch z Masze-
wa, jeden z Koszalina i jeden z 
Jeleniej Góry. Zawodnicy, któ-
rzy gościli po raz pierwszy na 
turnieju, zaskoczeni byli po-
ziomem gry oraz jakością im-
prezy. Wydaje się, że nie spo-
dziewali się czegoś takiego. 
Wzrosła też  liczba obserwato-
rów, ponieważ przybyły rów-

nież rodziny zawodników. 
Duży teren zachęcał dzieci do 
zabaw, dzięki czemu dorośli 
mogli kibicować. Turniej za-
mienił się w rodzinne spotka-
nie. Dziękujemy państwu Ku-
bickim – właścicielom kortu i 
obiektu – za cierpliwość i wy-

rozumiałość. Pogoda spisała 
się na medal – słońce i lekki 
wiaterek pozwalały na długie 
przebywanie na wolnym po-
wietrzu. Tegorocznym zwy-
cięzcą „III Nowogardzkiego 
Turnieju Tenisa Ziemnego” 
został pan Zbigniew Ceran-

ka i otrzymał rakietę do teni-
sa firmy Babolat, którą ufun-
dował burmistrz Nowogar-
du. Turniej odbył się nie tylko 
dzięki członkom stowarzysze-

nia „Nasze Szanse”, ale również 
dzięki sponsorom. Za wszyst-
ko bardzo dziękujemy! 

opr.: KR

Pierwszy i drugi zespół zagrają u siebie

Zrewanżują się Polonii?
Pierwszy zespół Pomorzanina w sobotę podejmować będzie przed własną pu-
blicznością Polonię Płoty, której w ubiegłym sezonie dwukrotnie uległ. Nato-
miast Pomorzanin II w niedzielę w Nowogardzie podejmować będzie zespół 
Znicza Niedźwiedź.

Ci, którzy w listopadzie w 
ubiegłym roku obserwowali 
zmagania Pomorzanina z go-
śćmi z Płot, nie mogli narze-
kać. Choć Pomorzanin prze-
grał wówczas z Polonią 2:3, 
kibice obserwowali istną „bo-
iskową wojnę” której towarzy-
szyło mnóstwo kartek. W re-
wanżu w Płotach, Pomorza-
nin przegrał wyżej, nie ma 
już co wracać do tych wyda-
rzeń, gdyż na boisko wybie-
gnie przez Tomasza Surmę 
zestawiony zupełnie inny ze-
spół. Polonia przed tygodniem 
postraszyła wysokim zwycię-
stwem nad Iną Ińsko (8:2), w 
sobotę okaże się, czy zawod-
nicy Polonii „wystrzelali się” 
w tamtym meczu. Jedno jest 
pewne, piłkarze z Nowogar-
du mogą liczyć na głośny do-
ping swoich sympatyków, któ-
rzy gorąco zapraszają na mecz. 
Grupa Young Boys prosi wszyst-

kich sympatyków Pomorzanina 
do przybycia na „młyn” i za-
chęca do wspólnego dopingo-
wania. Na meczu będzie przed-
stawiona oprawa, więc doping 
musi być najwyższej klasy, tak 
jak na nowogardzkich kibiców 
przystało! Wszyscy pod las ! - 
zachęca przedstawiciel Grupy 
„Young Boys”. Początek tego 
meczu w najbliższą sobotę o 
godzinie 17:00. Natomiast wi-
celiderzy A Klasy – Pomorza-
nin II, w niedzielę o godzi-
nie 15:00 zagrają ze Zniczem 
Niedźwiedź. Zespół ten w po-
przednim sezonie walczył o 
utrzymanie. Znicz zajął wów-
czas przedostatnie miejsce, za-
chowując prawo gry w A Kla-
sie z przewagą 2 punktów nad 
spadkowiczem. W obecnym 
sezonie Znicz w dwóch do-
tychczasowych meczach wy-
walczył 1 punkt. Faworytem 
z pewnością będą podopiecz-

ni Pawła Błaszczyka, jednak 
jakim wynikiem zakończy się 
ten mecz- to już zweryfikuje 
boisko.

KR

Liga Okręgowa Szczecińska 2013/2014
8 kolejka:
Stal Lipiany – Morzycko Moryń   (14.09; 15:00)
Iskierka Szcz.-Śmierd. - Flota II Świnoujście  (14.09; 15:00)
Ina Ińsko – Odra Chojna    (14.09; 16:00)
Unia Dolice – Zorza Dobrzany    (14.09; 16:00)
Piast Chociwel – Pogoń Barlinek   (14.09; 16:00)
Gavia Choszczno – Osadnik Myślibórz   (14.09; 16:00)
Pomorzanin Nowogard – Polonia Płoty  (14.09; 17:00)
Victoria Przecław – Pomorzanin Przybiernów  (14.09; 17:00)
Klon Krzęcin      pauza
A Klasa Szczecin gr. 3 2013/2014
3 kolejka:
Hanza Goleniów – OKS Euroinsbud Goleniów  (14.09; 13:00)
Wołczkowo-Bezrzecze – Komarex Komarowo  (14.09; 13:00)
Pomorzanin II Nowogard – Znicz Niedźwiedź  (15.09; 15:00)
Wicher Reptowo – Fagus Kołbacz   (15.09; 16:00)
Vielgovia Szczecin – Grot Gardno   (15.09; 16:00)
Orzeł Grzędzice – Zryw Kołbaskowo   (15.09; 16:00)

Kibice Pomorzanina zachęcają do gromkiego dopingu, zostanie również zaprezen-
towana oprawa
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Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

WARSZTAT SAMOCHODOWY

SZYBY SAMOCHODOWE

PLANDEKINA WYMIAR NA WYMIAR

Profesjonalna naprawa od A do Z

OSOBOWE, CIĘŻAROWE I MASZYNY

Geometria kół, naprawa zawieszenia,komputerowa diagnostyka pojazdu
naprawy blacharskie i lakierniczePrzegląd i naprawa klimatyzacji,

Ul. Nadtorowa 12
tel 91 39 20 131
kom 601860716

Ul. Kilińskiego 26
tel 91 39 25 627
kom 601897368

Sprzedaż, wymiana, naprawa. Wykonujemy usługi na zlecenie ubezpieczalni

Używane i nowe części do wszystkich marek samochodów

Plandeki do samochodów ciężarowych (łódki, firanki),przykrywające
stelaże, przegrody do hal, przyczepy ciągnikowe i samochodowe

UDZIELAMY GWARANCJI
NA WYKONANE USŁUGI

KUPIĘ 
GOSPODARSTWO 
lub GRUNT ROLNY 
TEL. 664 944 635

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie 
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

SZKÓŁKA KARSK
poleca szeroki wybór 

DRZEW OWOCOWYCH  
(np. jabłoń z owocami) oraz IGLAKI

PROMOCJA: 
jałowiec na żywopłot - 9 zł/szt.

tel. 606 106 142

ZGUBIONO 
większą kwotę pieniędzy i kartę bankomatową

Uczciwego znalazcę proszę  
o kontakt z tel.  91 885 32 63

Przewidziana nagroda

UWAGA WĘDKARZE                Koło Miejsko-Gminne
organizuje w dniu 29.09.2013 r.

Zawody wędkarskie spinningowe z łodzi oraz  
spławikowe z brzegu. Spotkanie o godz. 7.00 k. Neptuna.

Zapisy w sklepie „Wędkarz” do dnia 26.09.2013. Wpisowe 5 zł. 
Zarząd

w Sklepie             
ul. Boh. Warszawy 2

(przy torach)

Zapraszamy
W każdy poniedziałek nowy towar

Duży wybór odzieży 
dziecięcej i jesiennej

kurtki, bluzy itp.

KUPON RABATOWY
10%

na odzież używaną
FIGARO

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

Sprzedam drewno 
kominkowe i opałowe

Transport
tel. 691 466 441

AEROBIK

instr. Monik Durajtel. 605 856 584

(ZAJĘCIA w SP 1)
wtorek, czwartek
od godz. 18 -1900 00

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej„Gardno” w Nowogardzie 
ogłasza  przetarg pisemny nieograniczony
na ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności 

(ekspektatywy) lokalu mieszkalnego

Lokal nr 1:  Dobra, ul. Traugutta 3a, pow. 78,10 m2 

  II piętro, cztery pokoje, kuchnia, łazienka, WC, korytarz.  
  Cena: 71.700 zł  Wadium: 3.600 zł  

Lokal nr 2:  Nowogard, ul. Bankowa 6, pow. 53,70 m2 

  IV piętro, trzy pokoje, kuchnia, łazienka, WC, korytarz.
  Cena:  118.800 zł  Wadium:   5.900 zł 

Lokal nr 3:  Nowogard, ul. Bankowa 3d, pow. 61,80 m2 

  III piętro, trzy pokoje, kuchnia, łazienka, WC, korytarz.   
  Cena: 135.400 zł  Wadium: 6.800 zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
Wpłacenie wadium na konto Spółdzielni nr 98 9375 1012 4200 0202 2000 0010. 
Złożenie w sekretariacie Spółdzielni najpóźniej do 20 września 2013 r. do godz.12.00 pisem-

nej oferty, którą należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na mieszkanie nr ......”. 
Oferta winna zawierać: imię, nazwisko i adres oferenta, nr telefonu, oferowaną cenę oraz potwier-
dzoną przez Spółdzielnię kopię wpłaty wadium.

Otwarcie ofert nastąpi w obecności oferentów w dniu 20 września 2013 r. o godz.12.15

Osoba, której oferta zostanie zatwierdzona przez Zarząd winna uiścić zaoferowaną kwotę na 
konto Spółdzielni w terminie 30 dni od daty otrzymania pisma o przyjęciu oferty. Wadium zo-
stanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym  uczestnikom wadium zostanie zwrócone 
w następnym dniu roboczym po rozstrzygnięciu przetargu. Wadium ulega przepadkowi, gdy wy-
grywający przetarg nie dokona wpłaty pełnej wylicytowanej kwoty lub nie przystąpi do zawarcia 
umowy w terminie wskazanym przez Zarząd. 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, odwołania lub unieważnienie 
przetargu bez podania przyczyn. 

Lokale można oglądać w terminie uzgodnionym ze Spółdzielnią. Operat szacunkowy do wglą-
du w siedzibie Spółdzielni. 

Dodatkowe  informacje dostępne w biurze Spółdzielni lub telefonicznie 91-3910010, 
607607814.

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07
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Pielęgnacja ogrodów

Wypożyczalnia 
sprzętu ogrodniczego

(glebogryzarki, weltykulatory...)

tel. 511 091 922
www.ogrody-wiki.pl

Profesjonalne zarządzanie 
nieruchomościami 

wspólnot mieszkaniowych 
i osób prywatnych 
Nr licencji 21569

Kontakt:  Eliza Kałmuk

tel. 602 296 684

OGŁO SZE NIA DROB NE

Wynajmę  
mieszkanie 

w Centrum Nowogardu. 

604 702 817

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. 
Piłsudskiego 2a. 602 350 301

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 
3. 604 284 597

• Kupię mieszkanie bezczynszo-
we/niskoczynszowe, min 3po-
kojowe, 60-80m 791443026

• Do wynajęcia lokal handlowy – 
660143840 

• Sprzedam mieszkanie w No-
wogardzie i Dobrej, tel. 91-
3910010, 607607814

• KUPIĘ ZA GOTÓWKĘ OBCIĄŻO-
NE NIERUCHOMOŚCI tel. 508 
312 261

• DOMY NA WSI – GRUNTY, 
GOSPODARSTWA  
SPRZEDAJEMY, KUPUJEMY. 
TEL. 660 206 833

• Sprzedam nowy sklep na ulicy 
Racibora. tel. 913925552, 695 
264 594

• Sprzedam nowe, własnościo-
we, 2 pokojowe mieszkanie, 
58 m kw. na os. Gryfitów tel. 
913925552, 695 264 594.

• SPRZEDAM - bardzo tanio 
działki pod budowę ul: Asnyka. 
Tel: 513045188. 

• Wynajmę mieszkanie 2 po-
kojowe  w Nowogardzie na 
ulicy Racibora I 4. tel. 91 39 
25 552, kom. 783 570 060

• BUDYNEK - gospodarczy 400 
m2 sprzedam lub wydzierża-
wię, Strzelewo. Tel. 502853573

• Sprzedam lub zamienię dom 
nad morzem na mieszkanie II 
p z dopłatą w Nowogardzie. 
515 167 978

• Sprzedam mieszkanie 85 
m2 z dużym ogrodem. 91 39 
21 868 785 921 868 

• GARAŻ – ul. 700 - Lecia. SPRZE-
DAM. 18 tys. zł. /do negocjacji/. 
Tel. 514620330.

• DZIAŁKĘ - SIEDLISKOWĄ wraz 
z budynkiem gospodarczym 

okolice Nowogardu. SPRZE-
DAM. Tel. 48606276773. 

• Sprzedam mieszkanie w No-
wogardzie - 67 m2. Dobra 
cena. 730 585 928

• SPRZEDAM - mieszkanie 2 po-
koje, centrum. Tel. 504118857.

• Sprzedam działkę budowlaną 
1500 m2 z warunkami zabudo-
wy i pozwoleniami, ok. Olcho-
wo-Kościuszki. Tel. 790 300 727 

• Sprzedam ziemię 0,50 i 0,47 ha 
w Nowogardzie. 603 383 004

• SPRZEDAM   - Bar  „HAGA 
„.Tel.510243843.

• SPRZEDAM  -  działkę  Redosto-
wo.Tel.725176063.

• SPRZEDAM - Gospodarstwo  
15,60 h. z  budynkami   lub  
bez. Okolice  Nowogardu . Tel. 
722011142.

• SPRZEDAM  - TANIO  dział-
ki  budowlane  koło  szko-
ły 3. Tel. 0033787818189, 
0033683831869.

• SPRZEDAM  -  działki  budowla-
ne. Karsk. Tel. 510766180.

• STOLARNIA  -   do   wynajęcia . 
Tel. 605336228.

• Wynajmę lokal biurowy 700 le-
cia 17b Ip. Parking, 28 m2 tel. 
501 549 818 

• Wynajmę   lokal  na  działalność 
gospodarczą.  visa&vis  szpitala 
. Tel:887 467 309.

• Wydzierżawię lub sprzedam 
garaż na ul. Jana Pawła II Tel. 
607 580 172

• Kupię kawalerkę na Bema. 
663 366 430

• WYNAJMĘ   garaż  ul; Ponia-
towskiego  22  .Tel. 507100280.

• SPRZEDAM    lub  WYNAJMĘ   
garaż  ul; Jana  Pawła . Tel. 
607083893.

• SPRZEDAM   -  3  pokoje   64  
m 2 . Goleniów. Tel. 887137129.

• Sprzedam mieszkanie w ok. 
Nowogardu (Września), dwu-
pokojowe o pow. 48 m2, par-
ter. 609 385 559 cena 52.000 zł.

• SPRZEDAM  -  Działkę  budow-
laną  10  ar. Tel. 660010540.

• DO  WYNAJĘCIA -  3 pokojowe  
mieszkanie   Nowogard   ul: 
Zamkowa. Tel. 603530638.

• Do wynajęcia pomieszczenie 
180 m2. Tel. 609 245 816 

• Do wynajęcia mieszkanie po 
remoncie Centrum Szczecin. 
609 245 816

• Do wynajęcia kawalerka ume-

blowana na ul. Poniatowskie-
go. 724 579 450

• SPRZEDAM – dwupokojowe  
mieszkanie  na  15  Lutego  II  
piętro   125  tys. do  negocjacji. 
Tel. 501307666.

• DWUPOKOJOWE  -  sprzedam  
na  Poniatowskiego  55  m 2   III  
piętro   135  tys. Tel. 725899426.

• SPRZEDAM  -  grunty  rolne  k/
Nowogardu   1,62  HA   i  6,12 
HA. Tel. 502103432.

• SPRZEDAM – mieszkanie  3 
– pokojowe  61 m2 po  gene-
ralnym  remoncie, II  piętro 
,cena 180 tyś, ul; 15  go  Lutego  
15/23. Tel. 691655888.

• SPRZEDAM  -  garaż  ul. Zamko-
wa. Tel. 667700795.

 MOTORYZACJA

• Sprzedam skrzynię biegów do 
Audi 80. Tel. 781785751.

• Sprzedam GOLF II, poj. 1,3 rok 
rej. 1993, benzyna 5 drzwio-
wy, przegląd i OC ważne, szy-
berdach, hak, czerwony. Tel. 
512633610.

• Sprzedam 2 opony letnie 185 
65 R15, continental conti 3, 
cena za 2 szt. 80 zł, tel. 605 
522 340

• SPRZEDAM - Daewoo – TICO 
1999 r. Tel. 726252946.

• Sprzedam VW Passat combi 
rok prod. 1995; poj. 1.8 cena 
2300 tel. 723 843 415

• Sprzedam kmpl. kół zimo-
wych 185/60/R14 st. Bdb.tel. 
510 244 075

• Sprzedam Opel Zafira B rok 
prod. 2006 poj. 1,9 diesel. 
667 221 463

• SPRZEDAM  MOTOCYKL  -  ETZ   
250  rok. 1986. Z  dokumentami 
cena  1500 zł. Tel. 607408682.

• SPRZEDAM  PEUGEOT – COMBI  
407  SW.  Poj. silnika  2,2 Diesel  
170  KM. Rok  prod. 2007.

• Przebieg  127600 km./ ksią-
żeczka  serwisowa /.Panora-
miczny dach, dwustrefowa  kli-
matyzacja,4 elektryczne  szyby,   
bogate   wyposażenie. Cena  
26900,-tyś zł.  Do negocjacji .  
Tel.693821702, 697537557 .

ROLNICTWO

• Sprzedam zboże i słomę. 
502 853 573

• Sprzedam słomę w snopkach 
cena 2, 20 zł/ snopek. Tel. 
782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL. 783 678 070

• KOSZENIE MULCZOWANIE 
ŁĄK, BELOWANIE SŁOMY, SIA-
NA, ORKA, TALERZOWANIE, 
SIEW.TEL. 608013995.

• Maliny – sprzedaż, własny 
zbiór. 502 853 573

• SPRZEDAM - około 40 kg. gryki 
60 zł/1 kwintal. Tel. 600653124. 
Korneluk - Glicko.

• SPRZEDAM – obornik. Tel. 
607739866.

• SPRZEDAM  2  przycze-
py  kamienia   polnego  . Tel. 
605820330.

• KREDYT  dla  rolnika. Tel. 
601627044,  697082509  .

• Sprzedam ziemniaki Belaroza, 
Vineta, hurtowo z dowozem. 
513 941 882

• Sprzedam miód gryczany. 
793 006 469 

• KUPIĘ   -  5  ton  jęczmie-
nia  i  3  tony  pszenżyta  . Tel. 
696807922. EMISJE: 13  ,  17   
09  2013 r.

• SPRZEDAM  -  prosięta . Tel. 
913917960  ,  694819036.

USŁUGI

• Firma Usługowa „Zielona”. 
Wynajem sal na: konferencje, 
zebrania, szkolenia. Tel. 91 39 
26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROB-
NE NAPRAWY WYKONA „ZŁO-
TA RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 
79 22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. 
Zielona 3. 91 39 20 714

• Montaż ogrodzeń betono-
wych, farmerskich i innych; 
695 085 470; 91 39 72 575

• AGENCJA REKLAMA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty, 
bindowanie, wydruki A3-A4 
kolor, ksero A3-A4 - kolor, la-
minowanie A3-A4. Tylko u nas 
największy wybór okładek. 
Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel. 
605 522 340.

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), 
dokumentów, CV, listów mo-
tyw. innych. Wydruki, Ksero, 
także kolor. Szybko i Solidnie. 
Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel 605 
522 340. 

• Usługi koparko-ładowarką 
Nowogard. 514172446 

• Fast – Driver, tanie usłu-
gi transportowe tel. 
721 230 990

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sa-
wicki, ul. Kazimierza Wielkiego 
7, tel. 913920737 

• J. niemiecki, przygotowanie 
do matury. 607 617 844

• Remonty mieszkań, szpa-
chlowanie, malowanie. 
880 690 659
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MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Nowość

energooszczędny pro�l

6 komorowy

z 3 uszczelkami

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

OGŁO SZE NIA DROB NE

Dom parterowy w stanie 
surowym zamkniętym, 
pełne uzbrojenie  130 m kw. 

+ garaż 36 m kw.
SPRZEDAM
605 548 164

SPRZEDAM - WYKONAM
palety Euro,

przemysłowe i inne
tel. 885 493 471

Wynajmę 
mieszkanie
2 pokoje z kuchnią

ul. Bankowa 2a
tel. 601 328 360

Serwis Grupy VW
zatrudni

MECHANIKA
na korzystnych warunkach 

tel. 603 742 034

Zatrudni pracowników 
do obsługi HDS / żurawi leśnych
Mile widziane uprawnienia C+E.

Praca w delegacji.
Firma zapewnia zakwaterowanie.

Tel. 601-99-40-30

Opiekunki Niemcy - praca od zaraz 
okolice Hamburg, Bremen, Bielefeld, 

kontakt Szczecin:

tel. 666 096 761, 666 096 774

Zatrudnię pracowników 
budowlanych  

do prac wykończeniowych.  
Tel. 695 264 594

TYGRYSEK

BAWIALNIA
dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

• Naprawa samochodów wymia-
na części, zawieszenia, uszcze-
lek, pasków itp. 695 807 775

• KOREPETYCJE Z MATEMATY-
KI STATYSTYKI I EKONOME-
TRII DLA LICEALISTÓW I STU-
DENTÓW PROFESJONALNE 
PRZYGOTOWANIE  100% 
ZDAWALNOŚĆ Tel. 600 
924 128

• Transport  - przeprowadz-
ki, szybko  - tanio. Tel. 
696138406 

• Regulacja i naprawa okien i 
drzwi, tel. 695 181 070

• J. niemiecki i angielski w 
Szkole Języków Obcych 
„Concept” (dawniej „Ger-
manic”), Nowogard ul. Woj. 
Polskiego 3 tel. 607 545 991; 
www.concept.edu.pl 

• Dachy, docieplenia, stro-
podocieplenia, obrób-
ki blacharskie, podbitki. 
609 752 854

• REMONT na każdą kieszeń 
Tel. 609 715 839 

• Ubezpieczenia Allianz. 607 083 
776 

• Glazura, terakota. Fachowo i 
solidnie. Wykończenia wnętrz 
pod klucz. Tel. 607647515.

• Usługi remontowe 601 567 369

• US ŁUGI  REMONTOWO – BU-
DOWLANE   udzielam   gwa-
rancji .Tel.608364330.

• KOREPETYCJE  - z  matema-
tyki  : SP , Gimnazjum.Tel. 
532557381.

• KOREPETYCJE – MATEMATYKA.
Tel.c 668171212.

• MATEMATYKA  . TEL. 
604124623.

• NOWA  MATURA   Z   MATE-
MATYKI   WSZYSTKIE   POZIO-
MY  PROFESJONALNE. E-mail; 
mat15.58@02pl.

• KOREPETYCJE Z MATEMA-
TYKI DLA LICEALISTÓW I 
GIMNAZJALISTÓW tel. 723 
328 678

• BUD NAAR dachy remonty 
dachów ocieplenia budyn-
ków. 726 169 098

• PRANIE - dywanów, wy-
kładzin, tapicerki me-
blowej, samochodowej, 
/skórzanej, materia-
łowej/. Pranie poście-
li wełnianej /lanoliną/. 
Sprzątanie biur, miesz-
kań, czyszczenie fug. Tel.  
604373143, 794229083. 

PRACA

• Przyjmę samodzielnego pra-
cownika do prac wykończe-
niowych. Tel. 888 603 612

• Zwrot podatku z pracy, ro-
dzinne, urlopowe, emerytal-
ne – Niemcy, Holandia, An-
glia, Irlandia, Dania, Belgia, 
Austria, Włochy, Norwegia, 
USA. Tel. 71 385 20 18 lub 
601 759 797

• Młoda mama zaopiekuje się 
Twoim dzieckiem. 661 196 022

• DOŚWIADCZONA - Niania za-
opiekuje się dzieckiem. Duża 
dyspozycyjność czasowa Tel. 
602690897.

• Praca w Niemczech - Opiekun-
ki Osób Starszych, wyjazdy 
od zaraz, pełna organizacja 
wyjazdu, atrakcyjne zarobki 
Tel:666096761, 666096774

• Zlecę wywiezienie gruzu po 
rozbiórce. 603 259 309

• Zatrudnię pilarza, niewymaga-
ne papiery tel. 726 649 215

• ZATRUDNIĘ  -  Barmankę  & Kel-
nerkę . Tel. 693521211.

• ZLECĘ  -  wykonanie   stro-
pu   TERIVA    w  Karsku. Tel. 
691664658.

• Big Band Nowogard poszukuje 
gitarzystów. 699 268 478

• Zatrudnię przy murowaniu i 
ocieplaniu. 608 817 214

• ZATRUDNIĘ   -  Praca  w  Hur-
towni   Drobiu ,  1 / 2  etatu  
, prawo jazdy  kategoria  B , 
wiek   do  45  lat (rencista). 
Tel.913922144.  Do  11 ,30 
godz.

• SJO „Concept” zatrudni lek-
torów j. obcych w Nowogar-
dzie, CV e-mail: biuro@con-
cept.edu.pl. Tel. 607 545 991

INNE

• Sprzedam drewno bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane - 
603 353 789

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, 
srebrna, 4 elementy: wzmac-
niacz, tuner przestrojony, ko-
rektor, deck szuflada, stan ide-
alny, używana sporadycznie, 
cena 780 zł do uzgodnienia. 
tel. 605 522 340.

• PIECE GAZOWE c.o. wiszące z 
Niemiec firmy Vaillant wysoka 
jakość do mieszkania, domu, 
sklepu, restauracji, zakładu 
fryzj. tylko ogrzewanie różne 
powierzchnie cena od 800zł 
montaż 300zł piece dwufunk-
cyjne cena od 1.000zł montaż 

400zł gwarancja serwisowa 
+ roczne przeglądy kontrol-
ne, naprawy oraz elektryczne 
przepływowe podgrzewacz 
wody użytkowej 18-21kw na 
prąd 380V cena od 200zł tel. 
691 686 772

• SPRZEDAŻ - podbitki 
drewnianej. TANIO. Tel: 
726169098.

• SPRZEDAM DREWNO OPA-
ŁOWE I KOMINKOWE. 
Tel;667788820.

• Sprzedam CB radio Harry III z 
anteną, na gwarancji, cena 650 
zł, tel. 605 522 340

• Sprzedam wózek spacerowy 
– parasolka (Chico CT04): stan 
bdb, duże koła, lekki, orygi-
nalny śpiworek + folia, ko-
lor czerwono-beżowy, tanio. 
600 897 758

• Sprzedam lodówko - zamra-
żarkę Indesit srebrną, cena 750 
zł, tel. 605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpie-
czeniowe na życie SKANDIA, 
tel. 605 522 340

• SPRZEDAM – ROWER TRZYKO-
ŁOWY. TEL. 781292715.

• Przyjmę ziemię i drobny gruz. 
660 010 540

• Oddam w dobre ręce śliczną 
małą dwumiesięczną suczkę 
białą w czarne łatki. 91 39 79 
321

• Sprzedam drewno opałowe 
kominkowe z dowozem do 
klienta. 785 071 977

• Sprzedam obrzynki i odpa-
dy tartaczne w dużej ilości. 
785 071 977

• SPRZEDAM -  cement  cena  
7zł/ kg. Tel. 609723236

• Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe atrakcyjna cena. 
726 649 215

•   Sprzedam świerk pospolity 
i   srebrny   z plantacji. Tel. 602 
10 11 18
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Dziś krzyżówka, malowanka zgadywanka i pokoloruj liście.  
Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

ZECER

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

poleca

BRULION - 96 kartek
polskiego producenta - TYLKO 1,50 zł

Pokoloruj obrazek i odgadnij nazwę jednego z owoców

Rozwiązanie krzyżówki  dla dorosłych – „Wyprawka dla pierwszaka”
Grażyna Siedlecka, Andrzej Leszczyński, Stanisława Pokorska, Gertruda Wasyluk, Alicja Wy-

pych, Zdzisław Doszczenko, Halina Szwal, Barbara Bartosik, Wiesław Borowik, Lucyna Andrzej-
czak, Szczepan Falaciński, Kamila Walewska, Christiana Syfert, Agnieszka Skowrońska, Piotr Fe-
liksiak, Bronisława Buczak, Teresa Januszonek, Halina Stefańska, Ryszard Górecki, Pelagia Felik-
siak, Mirosława Rutkowska

Zwycięzcy: Christiana Syfert, Wiesław Borowik, Stanisława Pokorska 
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: 
Miłosz Wielgus, Marzena Okoń, Martyna Grenda, Adriana Walewska, Błażej Wyczkowski, Mag-

dalena Skowrońska, Kacper Skowroński, Bartek Feliksiak, Mateusz Lewandowski
Zwycięzca: Mateusz Lewandowski
Bon o wartości 30 zł. do zrealizowania w sklepie BIUREX
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Informacja PKS    91 392 18 87   lub   91 469 83 15

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski - redaktor prowadzący (tel. 511 407 627),  

Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport,   Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny   
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65, tel./fax 91 392 50 87;  

e-mail: dziennik@domjudy.pl.  Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej.  
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E;  14:00E;  
15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL.   607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIąTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Morfeusz - 91 577 66 85

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych    - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD
Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku 
oprócz świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 
1, 3, 5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwart-
ki, soboty oprócz świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; 
R – kurs do Reska

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
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kategorii „B”

Rozpoczęcie kursu
 w każdy poniedziałek

Kolektory 
słoneczne

Dotacja45%

Montaż / Serwis • Przygotowanie dokumentacji

www.provsolar.com

e-mail: info@provsolar.com • tel./fax 91 482 40 50
Biuro czynne od 8 - 16

GABINET 
PSYCHOLOGICZNY

Ewa Walorska - tel. 799 461 030
www.psycholog-nowogard.manifo.com 

Marta Żetecka-Krugła - tel. 799 470 500
pl. Wolności 9, pok. 419 (IV piętro)

72-200 Nowogard

91 443 51 87, 94 721 61 83
59 833 43 12,  698 230 205

www.partnerstal.pl

GARAŻE BLASZANE WIATY 
BRAMY GARAŻOWE

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

Do�nansowanie 40%
Projekt - montaż 

Przydomowe 
oczyszczalnie ścieków

Proj-mont
Chwarstnica 

ul. Sportowa 4
74-100 Gry�no

tel: 693 88 90 90
tel./fax 91 4824050

POŻYCZKA CYWILNOPRAWNA
DLA CIEBIE LUB TWOJEJ FIRMY
– na spłatę uciążliwych długów
– na spłatę komornika
– na inwestycję
– na oświadczenie o dochodach
– od 10.000 PLN
– max. okres spłaty 240 m-cy

Tel. 91 818-25-36 • 790 402 010

Wielka loteria
10 nagród x 24 000 zł
4 900 nagród x 50 zł

  Weź szybką pożyczkę 
i wyślij SMS-a na nr 4305

 Całkowity koszt SMS-a zgodny z taryfą operatora.

 Weź udział w losowaniu
 Wygraj gotówkę

W loterii biorą udział Umowy pożyczki podpisane w okresie od 28.08 do 01.10.2013 r.  
Szczegóły i regulamin loterii „Pensja na rok”: www.provident.pl oraz w oddziałach Provident Polska S.A.  

Organizatorem loterii jest Albedo Marketing Sp. z o.o.

Jesteśmy, kiedy potrzeba
600 400 288
Zadzwoń lub wyślij SMS o treści M

Koszt połączenia i SMS-a wg taryfy operatora

Szybka pożyczka!
Zadzwoń lub wyślij SMS o treści M

już od

69900

PROMOCJA

Pilarki STIHL.
Pokusa nie do odparcia.

Autoryzowany Dealer
 

Teraz do każdej 
pilarki poradnik 
„Prawidłowe 
ostrzenie piły 
łańcuchowej” 
gratis.

stihl dealerska.indd   1 8/30/13   1:16 PMNOWOGARD 
ul. Boh. Warszawy 5A • tel. 91 392 05 53

RATY 3 x 0%
Atrakcyjne materiały eksploatacyjne 

z zestawie
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Zawiadamiamy,  
że w Nowogardzie  

rozpoczęła działalność  

Kancelaria 
Radców Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca 
Prawny Radosław Górski oraz 
Radca  Prawny Paweł Iwan. 
Kancelaria mieści się przy  
Pl. Wolności 9, budynek dawnego 
hotelu „Cisy”, pokój nr 8 (parter). 

Telefony do Kancelarii:  
788-802-101, 694-403-733

s. 3 s. 5s. 4

Czytaj s. 3

Nowy 
projektor 

w kinie 
"Orzeł"

"Tam 
ma pani 

ulicę..."

Czytaj s. 6

Czytaj s. 8

Remont 
drogi 

w Orzechowie

Zapraszamy uczniów 
od 1.09.2013 r. do nauki zawodu 

Piekarz lub Cukiernik
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 66

tel. 91 392 19 86

Nowogard • ul. 15 LUTEGO 17
(vis a vis elewatora)

ZAPRASZAMY
PON.-PT 9.00-17.00

SOB. 9.00-14.00

20 września 2013 r.
od 10.00 - 11.00 (piątek)
 udzielane będą bezpłatne porady 

prawne  w redakcji 
ul. Boh. Warszawy 7A

Byłeś świadkiem   
ciekawego zdarzenia  

zadzwoń 
 Tel. 513 088 309

Z okazji 40 lecia 
pożycia małżeńskiego

Barbarze  
i Ryszardowi

Wojciechowskim
najserdeczniejsze 
życzenia na dalsze  

wspólne lata
składa

syn Damian z żoną Agatą
i dziećmi Martynką i Kacprem

Gminne uroczystości dożynkowe

Dziękujemy za plon… i piękną pogodę!

Pies w smole  
- ciąg dalszy

Kto jest 
właścicielem 
tego  
zbiornika...

17 września  

Rocznica 
losu  
Polaków

Wojcieszyn 
zbiera na  
swój Kościół
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Czy wydarzenie 17 września 1939 roku i jego skutki dla Polski są dziś znane?   
Z takim pytaniem zwróciliśmy się do naszych respondentów w cotygodniowej 
sondzie DN.

Magdalena Sarzyńska -  Ta data jak najbardziej jest mi 
znana. Przecież Rosjanie mieli nam pomóc, ale  jednak nie 
do końca tak się stało.  W tym roku nie każdy będzie o niej 
pamiętał, ponieważ jest premiera GTA V. Ta data społe-
czeństwu oczywiście jest znana, my  Rosjan przecież ni-
gdy nie lubiliśmy, dlatego musimy o tym pamiętać. Co do 
skutków to wiem, że Rosjanie byli w Polsce do roku 1989. 
Myślę, że osoby starsze bardziej  pamiętają o tych skutkach 
politycznych, a młodsi trochę mniej. 

Cezary Zając – Ta data jest nieznana w ogóle społeczeń-
stwu, bo to jest ukrywane od dawna. Naród jest okłamy-
wany,  mówiono nam, że wojna była tylko z Niemcami, a 
Rosja była naszym sojusznikiem. A to było tak, jakby nam 
nóż w plecy wbili. Od przodu atak Niemiec, a od tyłu Ro-
sji. Polacy nie pamiętają o ataku Rosjan, bo za rządów ko-
munistycznych był podpisany jakiś pakt i nie można było 
o tym mówić. 

Halina Bogatkowska - 17 września kojarzy mi się z II 
Wojną Światową, i z atakiem na nas Rosjan. Wielu ludzi 
przeszło to bardzo ciężko, nie wszystkim udało się przeżyć. 
Do dziś wszyscy to dokładnie pamiętają. Ta data powinna 
być znana społeczeństwu, ale niestety nie wszystkim jest 
znana, nie każdy o tym pamięta. Informacje o tym wyda-
rzeniu są nieprecyzyjne, znają je dokładnie tylko historycy, 
a my możemy je kojarzyć jedynie z medialnych przekazów 
w wiadomościach.

Wiesława Rosołowska - Część ludzi zna tę datę, a część 
nie. Rosjanie byli złymi ludźmi; m.in. gwałcili i zabijali 
kobiety. 17 września kojarzy mi się z czymś bardzo niedo-
brym. Moja Babcia opowiadała mi, że w tym czasie zginę-
ła jej siostra i córeczka, które zostały zabite właśnie przez 
Rosjan. Moi przodkowie odczuli to bardzo, wiem, że im 
wszystkim pozostały smutne wspomnienia po tym zdarze-
niu. 

Albin Szałach - Nie znam tej daty. Ale stacjonowanie 
Rosjan w Polsce było złe i nie popieram tego. Cieszę się, że 
obecnie mamy swój własny, suwerenny kraj. 

Wysłuchali: Paulina Turek i Jarek Bzowy

Kronika  
policyjna

Nasza  sonda
09.09.2013 r. 
Godz. 06.45 Powiadomie-

nie o ujawnieniu porzuconej 
trampoliny w rowie w pobliżu 
miejscowości Osina. 

Godz. 17.00 W miejscowo-
ści Żabówko z pomieszcze-
nia gospodarczego dokonano 
kradzieży piły spalinowej oraz 
wykaszarki marki Husqvarna.

10.09.2013 r. 
Godz. 10.30  Policjanci OPI 

podczas kontroli drogowej na 
ul. Armii Krajowej ujawnili 
nietrzeźwego rowerzystę, Ja-
rosław S. miał 3,04 promila al-
koholu w wydychanym powie-
trzu. 

Godz. 14.40 Seweryn M. na 
ul. Armii Krajowej kierował 
samochodem marki Fiat Pun-
to, pomimo posiadanego ak-
tywnego zakazu prowadzenia 
pojazdów mechanicznych. 

Godz. 18.50 Uszkodzenie 
pojazdów: Audi A6, Citroen 
Berlingo na obwodnicy No-
wogardu w wyniku najecha-
nia na przedmioty porzucone 
na jezdni. 

Godz. 18.50 Patrol OPI pod-
czas kontroli drogowej w miej-
scowości Słajsino ujawnił nie-
trzeźwego kierującego pojaz-
dem marki VW Golf, Piotr K. 
miał 2,73 promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu. 

11.09.2013 r. 
Godz. 10.15 Uśmiercenie 

zwierzęcia na działce ogrodo-
wej przy ul. 5 Marca. 

Godz. 22.50 Kolizja drogo-
wa w miejscowości Wojcie-
szyn pomiędzy pojazdem mar-
ki Ford, a zwierzyną leśną. 

12.09.2013 r. 
Godz. 14.30 Kolizja drogowa 

na skrzyżowaniu ulic: 3 Maja i 
Zielonej, gdzie doszło do zde-
rzenia pojazdów marki Rover 
oraz Fiat. 

Godz. 15.00 Zgłoszenie pod-

robienia podpisu przy zawar-
ciu umowy kupna sprzeda-
ży samochodu marki Ford 
Eskort. 

Godz. 18.00 Kradzież tablic 
rejestracyjnych z pojazdu Mit-
subishi Lancer zaparkowanego 
na ul. Światowida.

Godz. 19.00 Wyrzucenie 
śmieci przez kierującego po-
jazdem marki Scania w pobli-
żu miejscowości Maszkowo. 

Godz. 23.20 Kolizja drogowa 
na ul. 3 Maja, pomiędzy pojaz-
dem Jeep Grand Cherokee, a 
zaparkowanym samochodem 
marki VW Golf. Sprawca koli-
zji Sebastian G. znajdował się 
pod wpływem alkoholu z wyni-
kiem 2,22 promila w wydycha-
nym powietrzu, ponadto posia-
da aktywny zakaz prowadzenia 
pojazdów mechanicznych. 

13.09.2013 r. 
Godz. 09.50 Powiadomienie 

o kradzieży roweru typu dam-
ka z posesji przy ul. Bohaterów 
Warszawy. 

Godz. 15.15 Ochrona sklepu 
Inter Marche powiadomiła o 
ujawnieniu sprawcy kradzieży 
sklepowej, na miejscu Partol 
wylegitymował Kamilę P. 

Godz. 22.00 Kolizja drogowa 
w pobliżu miejscowości Kiko-
rze, pomiędzy autobusem PKS 
i zwierzyną leśną. 

Godz. 18.00 Powiadomie-
nie o wybiciu szyby w pojeź-
dzie marki Opel Corsa na ul. 3 
Maja i kradzieży głośników sa-
mochodowych oraz pokrow-
ców. 

Godz. 21.30 Uszkodzenie kół 
w samochodzie marki Peugeot 
poprzez przecięcie, na parkin-
gu  przy ul. Boh. Warszawy. 

15.09.2013 r. 
Godz. 14.40 Kradzież pienię-

dzy z mieszkania w miejsco-
wości Wołowiec.

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

KLUB HONOROWYCH DAWCÓW KRWI
Polskiego Czerwonego Krzyża w Nowogardzie

ZAPRASZA mieszkańców Nowogardu i sąsiednich miejscowości oraz 
krwiodawców zrzeszonych i niezrzeszonych 

do HONOROWEGO ODDANIA KRWI
Klub krwiodawców wspólnie z Wojskowym Centrum  Krwiodaw-

stwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie przy udziale władz samorządo-
wych  organizuje akcję  poboru krwi w dniu 17.09.2013 od 09:30 do 
14:00 w Nowogardzkim Domu Kultury

Zarząd Klubu HDK
Patronat medialny DZIENNIK NOWOGARDZKI     

Patronat akcji Burmistrz Nowogardu
„Twoja Krew ratuje życie”

Zapraszamy!
We wtorek 17 września o godz. 12:00 pod Pomnikiem Sy-

birackim na cmentarzu w Nowogardzie odbędą się uroczyste 
obchody rocznicy napaści sowieckiej na Polskę (17 września 
1939 roku).

Prezes Nowogardzkiego Związku Sybiraków
Franciszka Kobylińska
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Ogrodzenia,
brukarstwo, 

ogrody, trawniki
www.trawnikizrolki.com.pl

tel. 669 342 893

PROMOCJA  LETNIA

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel./fax 91 39 22 329

Kom. 601 150 620

17 września  

Rocznica losu Polaków
73 lata mija dzisiaj od dnia 17 września 1939 roku, gdy Polacy 

zmagający się od 1 września z niemiecką nawałą zostali zaatako-
wani od tyłu przez Sowietów. Atak ten był realizacją tajnego poro-
zumienia dwóch przyszłych okupantów Polski, zawartego wcze-
śniej i formalnie  podpisanego 28 sierpnia 1939 roku przez mini-
strów Ribbentropa i Mołotowa. Polska została  w myśl tego poro-
zumienia po raz czwarty w swojej historii  podzielona przez za-
borców. Akt napaści z 17 września przesądził losy militarne po-
czątków wojny światowej - w tej sytuacji sojuszu potęg militarnych 
nie mieliśmy szans!  Jak się wkrótce okazało, szans nie miała  pra-
wie cała  niekolaborująca z Niemcami Europa. Niebawem w wyni-
ku militarnej klęski od końca października rozpoczęła się na zie-
miach II Rzeczpospolitej, prawie sześcioletnia okupacja obfitująca 
w wiele tragedii, hekatombę ofiar, zgotowaną naprzemiennie przez 
jednego bądź drugiego zaborcę. Niemcy wymordowali wielu pola-
ków w aktach eksterminacyjnych, zarówno posługując się okrut-
nym prawem okupacyjnym, jak i działając poza prawnie, bądź re-
alizując tajne plany wyniszczenia narodu, zwłaszcza inteligencji. 
Sowieci nie pozostawali w tyle, wywożąc masowo ludność polską 
na tereny, gdzie żyć się nie dało i umierać trzeba było długo, mor-
dując masowo polskie elity społeczne, a Katyń jest tylko symbo-
lem tej zbrodni – jej rozmiary w całości były daleko bardziej prze-
rażające. Nawet późniejsze starcie okupantów i zmiana sojuszy nie 
spowodowało, że Polacy mogli odetchnąć - zwłaszcza po stronie 
sowietów zmieniły się tylko nieco formy dalszego zniewalania na-
rodu. Nawet późniejsze tzw. wyzwolenie, polegało głównie na  roz-
szerzeniu strefy wpływów i podporządkowaniu politycznemu od-
zyskanej przez Polskę w wyniku zakończonej już wojny światowej  
państwowości. Może się wydawać, że po latach to co się zaczęło 17 
września jest już tylko historią i wspominanie tych zdarzeń i ich 
okoliczności, to domena tylko historyków. Jednak to nie jest tak. 
Data 17 września przez lata PRL i komunistycznych rządów w Pol-
sce, była ideologicznie  zupełnie  rugowana ze świadomości Pola-
ków. Konieczność tworzenia mitu ZSRR - rzekomego przyjaciela i 
opiekuna Polski spowodowała, że w żadnym programie szkolnym 
prawdy i o tej napaści i późniejszych zbrodniach, także powojen-
nych, sowietów nie mogliśmy znaleźć. Trzeba więc nadal o tym 
mówić, aby rzeczy widzieć i w prawdzie i ich właściwym znacze-
niu. I jeszcze sprawa wymogów wdzięczności. Kolejne pokolenia 
Polaków urodzone po 1945 roku żyją w czasach, których ominę-
ło nas jako naród doświadczenie tragedii wojennych. A Ci, którzy 
mogą jeszcze pamiętać rok 1939, jeśli żyją, to dzisiaj mają ponad  
80 lat! Czy my dzisiaj, nasi rodzice i nasze dzieci, moglibyśmy za-
znać takiego wyjątkowego jak na naszą historię czasu, gdyby nie 
ofiara naszych dziadków i pradziadków. Gdyby nie ich zdetermi-
nowany opór, przywiązanie do Polskości i wierność. Czy dzisiaj 
żylibyśmy w świecie, gdzie Polska ma swoje niezależne, suwerenne 
miejsce, czy w ogóle byłaby Polska?

Marek Słomski

17 IX – Dzień Sybiraka
Mianem Sybiraka określa się w Polsce nie tyle autochtonicznego miesz-

kańca Syberii, ile osobę, która wbrew własnej woli, z przyczyn politycz-
nych, znalazła się na bezkresnych obszarach nazywanych Sybirem.

Jest to specyficzne miano dla języka polskiego, uwarunkowane historią 
naszego narodu.

Powstanie Związku Sybiraków
Zalążki Związku w II Rzeczypospolitej można odnieść do lat 1921-22, 

kiedy to powstało Akademickie Koło Sybiraków w Warszawie, natomiast 
część byłych żołnierzy 5 Dywizji Syberyjskiej skupiła się w Zrzeszeniu Sy-
biraków z siedzibą w Katowicach. Po powrocie do władzy Józefa Piłsud-
skiego pojawiły się przesłanki zjednoczeniowe. Sybiracy chcieli wesprzeć 
Marszałka, silniej zaznaczyć swą obecność w Państwie. 15 stycznia 1928 
roku odbyło się pierwsze zebranie organizacyjne, a 29-30 czerwca tegoż 
roku w obecności Prezydenta Ignacego Mościckiego, I Zjazd powołał Zwią-
zek Sybiraków, przyjmując na honorowych członków Józefa Piłsudskiego i 
Wacława Sieroszewskiego. Działalność Związku zakończyła się wraz z klę-
ską wrześniową, a po wojnie władza ludowa nie reaktywowała Związku.

W 1988 roku prof. Andrzej Stelmachowski opracował projekt statutu 
biorąc za wzór dokument z 1928 roku. W czerwcu złożony został do prezy-
denta m. Warszawy wniosek o rejestrację Związku Sybiraków. Zgodę uzy-
skano 17 grudnia 1988 roku. 

Franciszka Kobylińska Prezes Związku Sybiraków w Nowogardzie

Kino „Orzeł” w Nowogardzie… 

Ma nowy projektor  
Do tej pory w kinie „Orzeł” w Nowogardzie funkcjonował projektor, który naprawdę 
był już wysłużony, mimo wcześniej wprowadzonego systemu dźwięku przestrzennego 
Dolby Surround. Z tego m.in. względu placówka miała nieco ograniczony dostęp do 
nowości filmowych i premier, ponieważ w dzisiejszej dobie dystrybutorzy najczęściej 
rozpowszechniają obrazy filmowe w wersji cyfrowej. 

W dniu 13 września, o 
godz. 18 w kinie „Orzeł” 
Nowogardzkiego Domu Kultu-
ry odbyła się inauguracja kina 
cyfrowego. Mimo, że impre-
za nie była aż takim wydarze-
niem, które zgromadziłoby zbyt 
wielu widzów.  … Cieszę się, 
że państwo przybyliście do nas 
mimo deszczowej pogody i 13-
go w piątek...., ale mam nadzie-
ję, że ta data nie okaże się feral-
ną dla naszego nowego cyfrowe-
go kina, które od dziś już dzia-
ła. Mam nadzieję, że ten nowy 
projektor będzie państwu uprzy-
jemniał czas w weekendowe dni 
w naszym kinie. Urządzenie jest 
w leasingu, a jego spłata jest roz-
łożona w ratach, ale tą „lwią” 
część mamy już spłaconą. Pro-
jektor bardzo cieszy, ale nakłada 
obowiązki, które teraz musimy 
realizować poprzez zapropono-
wanie widzowi filmów tych naj-
nowszych. Efektem tego jest już 
trochę lepsza frekwencja, bo na 
dzień dzisiejszy na 3 projekcjach 
było około 400 widzów, wśród 
których były  dzieci  i młodzież 
ze szkół na projekcjach przedpo-
łudniowych, a także osoby doro-
słe i młodzież na projekcjach po-
południowych. Dziś otwieramy 
nową historię nowogardzkiego 
kina i to bardzo cieszy…. - po-
wiedziała  dyr. NDK,  Aneta 
Drążewska. 

Jakie jest to urządzenie, o to 
zapytaliśmy operatora filmo-
wego w kinie „Orzeł”:

Projektor został zamontowa-
ny w sierpniu.  Zmieni on do-
tychczasowy sposób wyświetla-
nia filmów w naszym kinie. Za-
miast na szpuli, film trafi  do 
widza w postaci płytki cyfro-
wej. Nie muszę mówić, że jest 
to skok milowy w stosunku do 
poprzedniego urządzenia. Pro-
jektor jest firmy NEC 900 i jest 
bardzo nowoczesnym urządze-
niem, które dla wyświetlanego 
filmu oznacza super dobry ob-
raz i dźwięk - wyjaśnia Adrian 
Czernicki operator filmowy 
kina „Orzeł” w Nowogardzie.                                                  
Po oficjalnych i symbolicz-
nych przemówieniach o godzi-
nie 18.00 odbyła się projekcja 
nowego filmu Woody’ego Al-
lena – Blue Jasmine.  Cyfryza-
cja nowogardzkiego kina była 
możliwa dzięki dofinansowa-
niu otrzymanemu, przez NDK z 
Urzędu Miasta w Nowogardzie.

Nasz komentarz: 
Czy to była gafa? 
W trakcie  imprezy w nowo- 

gardzkim kinie „Orzeł” doszło do 
zdarzenia, które delikatnie moż-
na nazwać  dużym  „faux pas”.  
A mianowicie, miało miejsce bo-
wiem  naganne zachowanie  pani 
Kamili Ratajczak (pełniła funk-
cję porządkowej przy wejściu w 
tym dniu), która pozwoliła sobie 
na absurdalną w okolicznościach 
uwagę i  wyrażanie totalnej  nie-
chęci, którą skierowała do redak-
tora DN, co niewątpliwe zosta-
ło zauważone przez kilka jeszcze 
innych osób, które zainteresowa-
ły się tą sprawą. Słuchając wy-
dobywających się słów, mogłem 
stwierdzić, że pani asystent  ma 
problem  z kulturą zachowania 
w miejscu  przeznaczonym prze-
cież do krzewienia kultury, gdzie 
wymaga się  zwłaszcza  od osób 
pracujących tam właśnie, godzi-
wego zachowania. Pomijając fakt 
absurdalności  wyrażania  uwag 
dotyczących przybycia  na impre-
zę promocyjną  na zaproszenie,  
aż  2 (słownie: dwóch)  osób z 
DN w sytuacji,  gdy na sali miejsc 
wolnych  było do woli i ponadto 
wiele osób ze względu na charak-
ter  właśnie promocyjny imprezy, 
również z rodzin oficjeli, nie po-
siadała biletów, ponieważ przy-
byli  jak nasi redaktorzy na za-
proszenia -  to  pani  K. Ratajczak 
chyba zapomniała  się poważnie 
co do  roli jaką tam pełniła. Być 
może w czasach PRL, to był „do-
bry ton” (naburmuszona bile-
terka strofująca zastraszonych 
klientów), ale nie dzisiaj w kinie 
utrzymywanym z pieniędzy po-
datników i widzów, którzy chcą 
być poinformowani przez prasę, 

w tym DN, choćby o tym, co się 
wiąże z instalacją  nowoczesne-
go  projektora  w nowogardzkim 
kinie  i czy oprócz konieczno-
ści spłaty  zaciągniętego na ten 
cel zobowiązania finansowego,  
będą mieli z tego jakiś pożytek.  
Czyżby pani Ratajczak broniła 
w ten niewymyślny sposób  do-
stępu  niezależnej w Nowogar-
dzie  prasy  do  jakichś informa-
cji?  A może chodzi o to, aby do-
brze wypaść – tylko przed kim,  
ale to już słodka tajemnica pani 
Ratajczak. Piszemy o tym fakcie, 
ponieważ sami mieliśmy nieste-
ty okazję sprawdzić na sobie  do-
niesienia, które wcześniej już od 
różnych osób na temat  swoistego 
pojmowania kultury  przez panią 
Kamillę otrzymywaliśmy. 

Jarek Bzowy 

Dzięki temu nowemu projektorowi nowogardzkie kino jest już na pewno teraz w 
XXI w. - Mówi   pan Adrian
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Koleżance 
Janinie Grzesik
wyrazy głębokiego

współczucia
z powodu śmierci 

teściowej
składają 

współpracownicy
ze szkoły w Błotnie

Powiat goleniowsko-nowogardzki
Dzisiaj  ciąg dalszy wypowiedzi nowogardzkich radnych powiatowych oraz kilka rozważań dotyczących kontekstu 
politycznego w jakim będzie zapadała decyzja powiatu w sprawie opinii o projekcie zmiany nazwy naszego powiatu 

Przypomnijmy- w związku z 
trybem przewidzianym proce-
durą przygotowania wniosku do 
ministerstwa ds. administracji w 
sprawie zmiany nazwy powia-
tu, na powiat goleniowsko-no-
wogardzki, we wrześniu gmi-
na Nowogard jako wniosko-
dawca, zwróci się o opinię w tej 
sprawie do pozostałych samo-
rządów na terenie powiatu, w 
tym do samorządu powiatowe-
go. W ubiegły wtorek pytaliśmy 
naszych,  wybranych z okręgu 
nowogardzkiego, radnych po-
wiatowych, o ich stanowisko, 
jakie będą prezentowali w tym 
temacie na forum Rady Powia-
tu, i co ewentualnie zamierzają 
uczynić, aby opinia  całego sa-
morządu powiatowego była po-
zytywna. Odpowiedzi uzyska-
liśmy wtedy od 4 na 6 radnych 
nowogardzkich.  Radni: Woj-
ciech Włodarczyk, Kazimierz 
Lembas,  Józef Korkosz i Anna  
Fedorczuk-Smolira, wyrazi-

li wtedy zdecydowaną aprobatę 
dla projektu oraz zadeklarowali 
działanie lobbingowe wśród po-
zostałych radnych powiatowych 
z innych gmin. Dzisiaj prezentu-
jemy stanowisko  jednego jesz-
cze radnego :

Marcin Fedeńczak - radny 
PO, przewodniczący klubu PO.

Popieram projekt zmiany na-
zwy powiatu i tak też będę gło-
sował w tej sprawie. Jako prze-
wodniczący klubu, będę się starał 
przekonać również innych poza 
nowogardzkich radnych PO.

Niestety mimo prób nie uda-
ło się nam w poniedziałek po-
łączyć i uzyskać opinii radnego 
PSL  Tomasza Kulinicza –  wice-
starosty.

Nasi wybrani z okręgu 
nowogardzkiego radni stanowią  
sześcioosobową grupę w radzie, 
w której zasiada 19 radnych, w 
tym jeszcze - 8 radnych wybra-

nych z  okręgu  obejmującego 
gminę Goleniów i 5 radnych z 
okręgu obejmującego pozosta-
łe gminy w powiecie, czyli Ma-
szewo (3 radnych),  Stepnicę (1 
radny), Osinę (1 radny) i Przy-
biernów (0 radnych). Jedną  więc 
z  okoliczności mogących mieć 
znaczenie dla wyniku głosowa-
nia, jest fakt  reprezentowania 
przez radnych  interesów  spo-
łeczności z różnych gmin. War-
to tutaj jednak zauważyć, że pro-
jekt zmiany nazwy zakłada także 
uczynienie z powiatu jednostki 
zapewniającej bardziej zrówno-
ważony rozwój dla wszystkich 
gmin wchodzących w jego skład 
– nowogardzki, w członie nazwy 
oznacza więc też, szanse dla  po-
zostałych gmin  na większe środ-
ki na ich terenie i na lepszą ob-
sługę ludności w zakresie zadań  
powiatowych. Na co dzień, radni 
jednak bardziej aniżeli według 
wyróżnika terytorialnego gru-
pują  się według przynależności 

do poszczególnych klubów par-
tyjnych. I tutaj w radzie zasiada 
9 radnych należących do klu-
bu PO (w tym 2 z Nowogardu), 
5 radnych należących do klubu 
PSL (w tym 2 z Nowogardu), 4 
radnych należących do klubu 
SLD  (w tym 2 z Nowogardu) i 1 
radny PiS  z Goleniowa. 

Nasi radni nowogardzcy od-
grywają w swoich klubach waż-
ne role,  Kazimierz Lembas jest 
przewodniczącym klubu SLD, 
a Marcin Fedeńczak  przewod-
niczącym klubu PO. Także To-
masz Kulinicz jako wicestarosta 
i szef powiatowych struktur PSL 
powinien mieć istotny wpływ 
na stanowiska tego ostatniego 
ugrupowania, ponadto  wyda-
je się, że PSL jako zadeklarowa-
ny obrońca i wspierający dąże-
nia małych społeczności, powi-
nien  być szczególnie zobowią-
zany do wsparcia inicjatywy,  
która  tak wyraźnie koleruje z 
prezentowaną oficjalnie przez tę 

partie filozofią polityczną.  Z 
tego co udało się nam ustalić, 
członkowie komisji ds.  zmia-
ny nazwy powołanej przez radę  
Miejską  w Nowogardzie, aktyw-
nie  starają się obecnie przeko-
nać różne osoby z innych samo-
rządów o wsparcie inicjatywy. 

Spotykamy się i rozmawiamy 
przedkładając argumenty w spra-
wie – mówi DN Paweł Słomski 
(członek komisji i przewodni-
czący stowarzyszenia  Partner-
stwo i Rozwój – inicjatora pro-
jektu)- na obecnym  etapie proce-
dury jest bardzo ważne, abyśmy 
dotarli z argumentacją do róż-
nych osób na terenie powiatu  i 
to nie tylko  radnych  gminnych 
czy powiatowych, sprawa ta jest 
bowiem sprawą istotną i mogącą  
przynieść korzystne zmiany  dla 
całej społeczności powiatowej- 
kończy Paweł Słomski.

ms                                     

Powiat  
goleniowsko-
nowogardzki

Remont drogi w Orzechowie

Wdrażanie burmistrzowskich deklaracji
O złym stanie drogi gminnej w Orzechowie pisaliśmy w wydaniu DN nr 55 (2189) z dn. 19 lipca 2013 r. Chodzi tu o odcinek rozciąga-
jący się od sklepu do ostatniej posesji. Gwoli ścisłości przypomnijmy, że informację dotyczącą tematu fatalnej infrastruktury otrzyma-
liśmy od jednego z naszych czytelników. 

Chciałbym na łamach DN przy-
pomnieć panu burmistrzowi, Ro-
bertowi Czapli, o bardzo ważnej 
kwestii związanej z remontem 
drogi gminnej w Orzechowie. (…)
Fragment drogi, o którym mowa, 
jest w bardzo złym stanie. Znajdu-
ją się tam duże i głębokie dziury, 
które sprawiają, że w trakcie ulew 
gromadzą się w nich ogromne ilo-
ści wody, co uniemożliwia ruch 
zarówno samochodów, jak i pie-
szych – mówił nam zbulwerso-

wany mieszkaniec wsi. Od tego 
momentu minęło półtora miesią-
ca, czyli wystarczająco dużo cza-
su, by powziąć odpowiednie kro-
ki ku polepszeniu kondycji na-
wierzchni alei, a co za tym idzie 
– samopoczucia mieszkańców 
miejscowości. Postanowiliśmy 
zatem udać się do Orzechowa i 
sprawdzić, jak i czy w ogóle prze-
biega realizacja obietnicy pana 
burmistrza. Okazało się, że re-
mont drogi nareszcie został roz-
poczęty. Prace trwają od 13 wrze-
śnia (od piątku). Wykonawcą jest 
przedsiębiorstwo trudniące się 
robotami ogólnobudowlanymi, 
m.in. naprawianiem i utrzymy-
waniem w dobrym stanie dróg, 
tj. firma „Azbud”. Po wielu nie-
udanych próbach skontaktowa-
nia się z biurem zakładu, zanie-
chaliśmy dalszych działań w tej 
kwestii. Niemniej jednak, w celu 
zebrania jak najrzetelniejszych 
informacji, postanowiliśmy po-
rozmawiać z pracownikami fir-
my, których zastaliśmy na miej-
scu. Udało nam się ustalić rzecz 

najważniejszą, czyli jaki materiał 
zostanie wykorzystany do pokry-
cia nawierzchni drogi – będzie to 
emulsja i grys. Nie wiadomo na-
tomiast, do kiedy potrwają prace 
remontowe. Pracownicy „Azbu-
du” na końcową datę renowacji 
szacują dzień 16 września. Pozo-
stało jeszcze wyrównanie podkła-
du i położenie wierzchniej war-
stwy. Czas najwyższy, by miesz-
kańcy wsi mogli poruszać się po 
alei bez większych przeszkód. 
Z racji tego, że na wspomnia-
nym odcinku nie sposób rozwi-
nąć zawrotnej prędkości (jest on 
za krótki), ciesząca się złą sławą 
mieszanka emulsji z grysem tym 
razem nie powinna stanowić pro-
blemu. Jednak z opinią końcową 
należy wstrzymać się do finału re-
montu i oddania drogi do użytku. 
Przez wzgląd na komfort miesz-
kańców Orzechowa, miejmy na-
dzieję, że nie trzeba będzie skła-
dać żadnych reklamacji, a wszę-
dobylskie doły wreszcie odejdą w 
zapomnienie.

Karolina Klonowska
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Pies w smole - ciąg dalszy

Kto jest właścicielem tego zbiornika...
Sprawa  niezabezpieczonych zbiorników z pozostałością smoły na terenach z tyłu za targowiskiem, wzbudziła kilka dni temu szeroki 
oddźwięk wśród mieszkańców. Szczególne były okoliczności ujawnienia tego niebezpiecznego miejsca. Do odkrytych zbiorników wpa-
dły bowiem  spacerujące z właścicielami psy, a nawet jedna z osób, która próbowała je wyciągać...

Badamy fakty...  
W ubiegły wtorek zamieści-

liśmy relacje z tych wydarzeń, 
które miały miejsce  w poprze-
dzający weekend, pisaliśmy 
wówczas -

„Dramatyczny przebieg mia-
ła akcja ratowania tonącego w 
opuszczonym basenie ze smo-
łą Labradora, na pomoc które-
mu rzuciła się jego właścicielka. 
Psa udało się uratować. Cało z 
sytuacji wyszła także kobieta. 
Zdarzenie miało miejsce przy 
drodze biegnącej wzdłuż by-
łej wytwórni mas bitumicznych 
(tuż obok bazy ZDW). Kilka 
minut po 17.00, pani Katarzy-
na, wybrała się w te okolice na 
spacer z psem. Towarzyszyły jej 
także dwie, małe siostrzenice (7 
i 10 lat). Nagle, labrador odda-
lił się od właścicielki i pobiegł 
w zarośla. I tak rozpoczęła się 
dramatyczna w swoim przebie-
gu historia...” Pozostaje jednak 
do wyjaśnienia, kto jest właści-
cielem terenu, na którym znaj-
duje się niebezpieczny obiekt. 

Odpowiedzi na to pytanie szu-
ka Urząd Miejski, a policja roz-
waża postawienie zarzutu o na-
rażenie kobiety na utratę zdro-
wia i życia.”-  

Jak się potem  okazało, do 
wpadnięcia dwóch kolejnych 
psów doszło jeszcze  w tym 
miejscu, także w niedzielę po 
południu. Od tego czasu pró-
bujemy się dowiedzieć,  czy 
Policji, a zwłaszcza Urzędowi 
Miejskiemu w związku ze zło-
żoną deklaracją, udało się usta-
lić właściciela działki na której 
znajdują się niezabezpieczo-
ne doły ze smołą. W ubiegły 
czwartek, czyli prawie tydzień 
po zdarzeniu, dzwoniliśmy się 
w tej sprawie do UM w Nowo-
gardzie.

Czy już coś wiadomo w spra-
wie dołów ze smołą, w które 
wpadły psy - pytamy pani Ja-
kubcewicz  zajmującej się spra-
wą.

Proszę złożyć zapytanie pi-
semne do sekretariatu

Dobrze, jeśli to konieczne to 

oczywiście złożymy, tylko czy 
warto, czy już coś ustaliliście, 
zwłaszcza właściciela działki…

Oczywiście wiemy już 
wszystko …

W związku z powyższym 
jeszcze tego samego dnia, oko-
ło południa, wysłaliśmy  do 
urzędu e-maila o następującej 
treści…

W tenże czwartek, około 
godz. 15, dzwonimy do pani 
Jakubcewicz z pytaniem, czy 
uda jej się dzisiaj jeszcze udzie-
lić nam  według  jej własnej de-
klaracji posiadanej  już  infor-
macji...

- Dzisiaj to jest mało prawdo-
podobne, mam tutaj sporo zajęć 
- odpowiada nam urzędnicz-
ka.                 Jak się okazało, rze-
czywiście nie tylko w czwartek, 
ale i w piątek i także w ponie-
działek  informacji z UM nie 
otrzymaliśmy. Wczoraj próbo-
waliśmy ponownie dodzwonić 
się do pani Jakubcewicz. Nie-
stety, dziwnym trafem  stale 

miała zajęty telefon. Nic też nie 
można się dowiedzieć z Policji.

- Prowadzimy postępowa-
nie w tej sprawie, na dzisiaj nie 
mam jeszcze żadnych informa-
cji, również tych dotyczących 
właściciela działki  – mówi DN 
pani Filipczuk,  rzecznik po-
wiatowy Policji w Goleniowie.

Dlaczego nabrali wody w 
usta ….

Dziwne  ociąganie się urzęd-
ników z podaniem informacji 
publicznej  wzbudziło nasze 
podejrzenia, czy przypadkiem 
w sprawie nie ma drugiego dna 
(już nie pod smołą). To drugie 
dno dotyczy zwłaszcza tema-
tu właściciela działki, czyli od-
powiedzialnego za zabezpie-
czenie zbiorników. Może ko-
goś kryją – zastanawialiśmy się 
głośno.  Nie mogąc się docze-
kać głosu z urzędu, spotkali-
śmy się z dwoma przedsiębior-
cami, którzy mają w tej okolicy 
działki i których niektórzy po-
dejrzewali, że to właśnie  w  bę-
dących własnością  jednego z 

nich dołach, topiły się psy, i do 
których wpadła ratująca swo-
jego pupila kobieta. Obaj jed-
nak pokazali nam granice swo-
ich  posesji i żadna z nich nie 
obejmowała terenu z feralnym 
dołem ze smołą. W trakcie na-
szych poszukiwań  właściciela  
działki, pewna na ogół dobrze 
poinformowana osoba powie-
działa nam – przecież to nale-
ży do gminy!

Czyżby ta osoba miała ra-
cję. Przeciągające się milcze-
nie i Policji i Gminy w spra-
wie, mogłoby potwierdzać tę 
wersję  - ktoś chyba zawalił i 
teraz boi się odpowiedzialno-
ści  i tej przed opinią publicz-
ną  i również  tej odszkodo-
wawczej. Kobieta  poszkodo-
wana już bowiem oświadczy-
ła naszemu dziennikarzowi, 
że będzie się ubiegać za zwrot 
kosztów leczenia psa, a może i 
więcej...

red.

Jak może poruszać się niepełnosprawny w Nowogardzie?  

Tam ma pani ulicę! 
W sobotę 7 września br. pani Teresa udała się na przejażdżkę swoim elektrycznym wóz-
kiem inwalidzkim w okolice ulicy Rzeszowskiego w Nowogardzie. I nie byłoby w tym 
nic dziwnego, gdyby nie pewien przykry incydent, który ją dość mocno dotknął.

- Jechałam moim wózkiem po 
chodniku przy ul. Rzeszowskiego. 
Kiedy znajdowałam się w pobliżu 
sklepu NEONET, przede mną szła 
pewna kobieta z synem. Przepro-
siłam tych państwa i poprosiłam 
o umożliwienie przejazdu między 
nimi. Chłopak odwrócił się, spoj-
rzał na mnie i powiedział do swojej 
mamy – Ustąpmy tej pani, która je-
dzie za nami wózkiem. - Ku moje-
mu zaskoczeniu kobieta odwróci-
ła się i powiedziała – tam ma pani 
ulicę! - wskazując mi na jezdnię. A 
ja niestety nie mogłam zjechać na 
drogę z tego powodu, że krawęż-
nik chodnika, po którym jecha-
łam, był zbyt wysoki, co uniemoż-
liwiało mi zjechanie, ponadto uli-
ca jest zbyt ruchliwa i jadąc nią nie 
czuję się bezpiecznie – opowiada z 
przejęciem pani Teresa.

Nowogardzianka, która od lat 
jest osobą niepełnosprawną, nigdy 
nie spotkała się z takim zachowa-
niem innych ludzi. Mimo że poru-

sza się na wózku inwalidzkim, sta-
ra się radzić sobie, jak potrafi naj-
lepiej. Nie narzeka, choć nie jest 
jej łatwo. Dlatego, tym bardziej nie 
rozumie takiego potraktowania, 
jakie miało miejsce kilka dni temu 
na ulicy Rzeszowskiego w Nowo-
gardzie. W rozmowie mówi łamią-
cym się głosem - Nigdy nie spotka-
łam się z taką niegrzecznością. Ja 
tylko  poprosiłam o ustąpienie mi 
miejsca i spokojnie chciałam wymi-
nąć tę matkę z dzieckiem. Ulica  jest 
zbyt ruchliwa, jeżdżą w tą i z po-
wrotem samochody. Dlatego mam 
pewne obawy, by po niej się poru-
szać – stwierdza. 

Jak jest traktowana,  zgodnie z 
prawem drogowym , osoba nie-
pełnosprawna poruszająca się na 
wózku? - pytamy  rzecznika Ko-
mendy Powiatowej Policji w Go-
leniowie, asp. Julitę Filipczuk

 - W odpowiedzi na zadane py-
tania odpowiadam, że zgodnie 
z przepisami   Ustawy z dnia 20 

czerwca 1997 r. prawo o ruchu dro-
gowym, osoba poruszająca się na 
wózku inwalidzkim, napędzanym 
siłą mięśni lub za pomocą silni-
ka, którego konstrukcja ogranicza 
prędkość jazdy do prędkości pie-
szego jest traktowana, jako pieszy. 
W związku z powyższym taką oso-
bę obowiązują przepisy dotyczące 
ruchu pieszych. Osoba niepełno-
sprawna poruszająca się na wóz-
ku inwalidzkim jest obowiązana 
korzystać z chodnika lub drogi dla 
pieszych, a w razie ich braku – z po-
bocza. Jeśli nie ma pobocza lub cza-
sowo nie można z niego korzystać, 
wówczas może korzystać z jezdni 
pod warunkiem zajmowania miej-
sca jak najbliżej jej krawędzi i ustę-
powania miejsca nadjeżdżającemu 
pojazdowi. Poruszając się wózkiem 
inwalidzkim po poboczu lub jezd-
ni, należy jechać lewą stroną drogi. 
W strefie zamieszkania pieszy ko-
rzysta z całej szerokości drogi i ma 
pierwszeństwo przed pojazdem - 

wyjaśnia asp. Julita Filipczuk. Pra-
wo rozstrzyga więc jednoznacznie 
osoba niepełnosprawna na wózku  
jest traktowana jako pieszy – opi-
sane wyżej uwagi skierowane  do 
Pani Teresy były więc nie tylko 
niegrzeczne ale także niezgodne w 
treści z regulacjami prawnymi

Ka lekiej wyob raźni, chyba nic 
nie uzasadni? 

Przykład pani Teresy z Nowo-
gardu  pokazuje, że osoby porusza-
jące się na wózku  nie mają w No-
wogardzie  łatwego życia. Rzadko 
wychodzą  same na miasto, a jeże-
li już, to w towarzystwie opieku-
nów, rodziców czy osób im towa-
rzyszących. Poruszając się same-
mu po mieście ryzykują, że będą 
mogli spotkać się z niezrozumie-
niem osób zdrowych, jak i trud-

nościami  wynikającymi  z  istnie-
jących jeszcze w naszym mieście 
barier architektonicznych. Wystę-
pujące tu i ówdzie wysokie progi, 
schody bez podjazdów, brak win-
dy w Urzędach świadczą o tym, że 
nadal nie jest u nas dobrze z dba-
niem o osoby borykające się z nie-
pełnosprawnością. DN w tej spra-
wie wielokrotnie już zajmował 
swoje stanowisko. Czy zatem nie-
pełnosprawni w tym mieście mu-
szą dalej  przepraszać, za to, że są, 
jacy są? Odpowiedź pozostawiam  
odpowiedzialnym za szybkie i roz-
sądne  decyzje w tej kwestii, któ-
re mogą sprawić, żeby osoby, któ-
re los przecież i tak już mocno do-
świadczył, mogły czuć się w na-
szym mieście normalnie.

Jarek Bzowy 
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Kiermasz przed Kościołem pw. WNMP w Nowogardzie

Wojcieszyn zbiera na swój Kościół
15 września 2013 r., mieszkańcy Wojcieszyna zorganizowali przy kościele pw. WNMP w Nowogardzie, kiermasz. Przybyli nie tylko ze swoimi wy-
piekami i pierogami, ale również dlatego, by powiedzieć wszystkim głośno, co jest ich największym i najważniejszym celem, który chcą zrealizować. 

Poniżej zamieszczamy tekst 
- apel, który wygłaszany był na 
każdej niedzielnej Mszy świętej, 
i czytany przez Antoniego To-
malę w imieniu mieszkańców 
Wojcieszyna. Należy dodać, że 
kiermasz trwający w międzycza-
sie na placu kościelnym, cieszył 
się szerokim zainteresowaniem, 
jak i popytem na proponowa-
ne na nim produkty. Dochód i 
ofiary złożone do puszek w łącz-
nej kwocie 3500 złotych, zasiliły 
konto budowy Kościoła w Woj-
cieszynie. 

Apel mieszkańców Wojcieszy-
na

W imieniu mieszkańców Woj-
cieszyna, a także swoim, pragnę 
przekazać kilka bardzo ważnych 
słów. 24 lata temu, ówczesny 
proboszcz tej parafii, ks. Broni-
sław Pisarek, w porozumieniu z 
mieszkańcami Wojcieszyna, za-
łożył kaplicę w pomieszczeniu 
byłej świetlicy. Skromny krzyż, 
pokojowy stół nakryty białym 
obrusem, prosty świecznik, sta-
nowiły początkowo wyposażenie 
tego świętego i ważnego miejsca. 
Mieszkańcy z należytą odpowie-
dzialnością dbali, aby sprawowa-
ne Msze święte, dorównywały ob-
rzędami wymogom sakralnym. 
Kaplica bardzo szybko doczekała 
się ołtarza, konfesjonału, orna-
tów, kielicha, żłóbka, drogi Krzy-
żowej, Grobu Pańskiego i estetyki 
godnego miejsca. Ponadto, spra-
wowane liturgie nabierały coraz 
piękniejszego blasku i bogatego 
oblicza.

Zarówno proboszcz, ks. Broni-
sław Pisarek, jak i następca, ks. 
Grzegorz Zaklina, byli zadowole-
ni z działalności i pobożnego za-

angażowania mieszkańców Woj-
cieszyna. My zaś byliśmy bardzo 
wdzięczni proboszczom, kapła-
nom, siostrom zakonnym i mini-
strantom. Dziękujemy więc jesz-
cze raz wszystkim za sprawowa-
ną posługę i ofiarność.

Z czasem to miejsce stało się 
ważnym wydarzeniem każdej 
niedzieli. Po dziś dzień, mimo 
wielu trudnych spraw, które czę-
sto są do pokonywania, przez 
cały rok odbywają się tu nabo-
żeństwa tak jak w innych kościo-
łach, z tą jedną, jedyną różnicą – 
że nie jest to jednak kościół, nie 
ma w nim tabernakulum, przed 
którym byśmy mogli pochylić gło-
wy o każdej porze dnia i nocy. To 
jest podstawową i najważniejszą 
sprawą, która kieruje nasze my-
śli, pragnienia i czyny do jej zre-
alizowania. Tak więc z pełnym 
zapałem i nadzieją wkraczamy w 
budowę wielkiego dzieła, budowę 
Kościoła w Wojcieszynie. 

Pragniemy przekazać naszym 
dzieciom i wnukom jeszcze więk-
sze wartości, jakie sami otrzyma-
liśmy od rodziców. Pragniemy 
też, aby nowo wybudowany Ko-
ściół nosił imię naszego wielkiego 
Polaka, Jana Pawła II. W chwili 
jego odejścia do Pana, nasze my-
śli biegły na Plac Św. Piotra, jed-
nocząc się z całym światem, po-
lecaliśmy Jego w modlitwie. Już 
wtedy czuliśmy niezwykłą bli-
skość, niezwykłą łączność z JP II, 
i tak jest do chwili obecnej. Każ-
dego roku, 2 kwietnia gromadzi-
my się w kaplicy z naszymi dzieć-
mi, często z kapłanami, i poświę-
camy czas modlitwom, rozważa-
niom o Janie Pawle II, opierając 
się na Jego myślach, czynach i 
nauce. Później, w procesji z „Bar-

ką” na ustach niesiemy zapalone 
lampiony do przydrożnego krzy-
ża. Gorąco wierzymy i ufamy, że 
jest On wielkim Orędownikiem 
w naszych codziennych spra-
wach, i że Matka Boża Niepoka-
lana wstawia się i modli za nami. 
Dzięki ofiarności  ludzi dobrej 
woli, to wielkie dzieło jest możli-
we do zrealizowania i uwieńcze-
nia pobożności nas wszystkich i 
pobożności JP II. Dziś, łącznie z 
proboszczem, ks. Grzegorzem Le-
gutko, zdecydowanie przystępu-
jemy do zaplanowanego przed-
sięwzięcia. Wierzymy, że mając 
takiego przewodnika, jakim jest 
ks. Proboszcz, szybko osiągniemy 
nasz wspólny cel, jakim jest bu-
dowa Kościoła w Wojcieszynie. 

Za okazałą pomoc i wsparcie 
wszystkim serdeczne „Bóg za-
płać”. 

inf. własna

Oto co na obecnym etapie 
projektu budowy świątyni w 
Wojcieszynie mówi nam człon-
kini społecznego komitetu bu-
dowy pani Halina Zając -

W chwili obecnej jesteśmy na 
etapie zakupu wybranej działki 
i przekształcenia jej pod budo-
wę sakralną. W najbliższym cza-
sie nastąpi także wybór jej wy-
glądu zewnętrznego. Za okazaną 
pomoc i wsparcie wszystkim ser-
deczne Bóg Zapłać.

Za naszym pośrednictwem 
Wszystkim darczyńcom i ofia-
rodawcom serdeczne podzię-
kowanie składają organizatorzy 
kiermaszu wraz z proboszczem 
parafii pw. WNMP w Nowogar-
dzie, ks. G. Legutko. 

Sygnały czytelników

Czy powstaną tutaj (obiecane) schodki?
Ostatnio zgłosił się do nas mieszkaniec ul. Zamkowej informując, że dwa lata temu burmistrz obiecał wybudowanie schodów, na wi-
docznym na zdjęciu łączniku, między parkingiem, a terenem, na którym znajdują się garaże.

Mówi czytelnik - Podczas 
otwarcia nowego parkingu dwa 
lata temu, burmistrz i jego świ-
ta z urzędu miasta, obiecywa-
li zbudowanie łagodnego zej-
ścia do garaży. Wiele osób, 
również starszych, chodzi tędy 
(przez garaże), m.in. na ogród-
ki działkowe. Od dawna powin-
ny się w tym miejscu znaleźć ja-
kieś schodki z odpowiednimi 

poręczami. To „dzikie” zejście 
robi się niebezpieczne zwłasz-
cza zimą, kiedy z tego zejścia 
robi się prawdziwa ślizgaw-
ka. Odcinek terenu, na którym 
to „zejście” się znajduje należy 
do miasta. Tak więc, obiecana 
zresztą, budowa schodów, pozo-
staje w gestii gminy. 

Widać jednak, że nic się do 
tej pory nie zmieniło i łącznik 

nadal pozostaje w takim stanie, 
w jakim jest od „niepamięt-
nych” czasów, stanowiąc wy-
raźny kontrast z terenem ga-
raży, wyłożonym kostką bru-
kową i pobliskim znajdującym 
się naprzeciwko blokowiska, 
parkingiem. 

(ps)

Podziękowania

Rada Budowy Kościoła w Wojcieszynie 
dziękuje bardzo pani Mieczysławie Jędrzejczak, 

która wspomogła nas pracą i dobrą radą 
przy przyrządzaniu pierogów wystawionych na kiermaszu. 
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Sanktuarium św. Rafała Kalinowskiego: Odsłonięcie pamiątkowej tablicy V Prawd Polaków 

Jesteśmy Polakami!
W niedzielę 15 września w sanktuarium św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie, o godz. 11 odbyło się uroczyste poświęcenie tablicy 
upamiętniającej V Prawd Polaków uchwalonych przez Związek Polaków w Niemczech.

Prezes nowogardzkiego oddziału Civitas Christiana pani Barbara Gontarska wraz 
z zastępcą burmistrza Damianem Simińskim odsłaniają tablicę V Prawd Polaków

Wmurowanie tablicy pamiąt-
kowej jest owocem inicjatywy 
nowogardzkiego oddziału Kato-
lickiego Stowarzyszenia Civitas 
Christiana, którego prezesem jest 
pani Barbara Gontarska. Uroczy-
stości przebiegały w podniosłej 
atmosferze. Przybyli m.in. przed-
stawiciele władz gminnych z za-
stępcą burmistrza Damianem Si-
mińskim na czele, dyrektor Bi-
blioteki Miejskiej w Nowogardzie 
pani Zofia Pilarz czy przewodni-
cząca Związku Sybiraków w No-
wogardzie pani Franciszka Koby-
lińska. Były także poczty sztan-
darowe – zarówno kombatanckie, 
jak i nowogardzkich szkół. Mszę 
św. sprawował ks. kanonik Kazi-
mierz Łukjaniuk, duszpasterz Sy-
biraków archidiecezji szczeciń-
sko-kamieńskiej, natomiast oko-
licznościową homilię wygłosił 
ks. dr Tadeusz Uszkiewicz, z pa-
rafii pw. Niepokalanego Poczęcia 
NMP w Resku. Ks. dr T. Uszkie-
wicz w wygłoszonym przez sie-
bie słowie podkreślił znaczenie, 
jakie miała działalność Związ-
ku Polaków w Niemczech. - Spo-
tykamy się dzisiaj na poświęceniu 
tablicy V Prawd Polaków uchwa-
lonych przez Związek Polaków w 
Niemczech, który przez dziesiątki 
lat był wyrazicielem przywiązania 
naszych rodaków, zamieszkałych 
w Niemczech, do wiary, języka pol-
skiego, kultury i polskich obyczajów 
– stwierdził ks. dr T. Uszkiewicz. 
Przypomniał również charyzmat 
ks. Bolesława Domańskiego, dok-
tora filozofii, jednego z zasłużo-
nych działaczy Związku Polaków 
w Niemczech, przywołując m.in. 
słowa abpa Mariana Przykuckie-
go, zmarłego przed kilkoma laty, 
metropolity szczecińsko-kamień-
skiego – Był to kapłan szczególnie 
gorliwy, wielki patriota, można by 
powiedzieć mąż stanu całej ojczy-
zny, wspaniały krzewiciel polskiej 
kultury w Niemczech. Pozostaje 
wzorem dla wielu katolickich sto-
warzyszeń.

Po zakończeniu Mszy św. księ-
ża, przedstawiciele władz, pocz-
ty sztandarowe oraz licznie zgro-
madzeni tego dnia w koście-
le wierni udali się na miejsce, 
gdzie została wmurowana tabli-
ca V Prawd Polaków. Tam prezes 
nowogardzkiego oddziału Civitas 
Christiana pani Barbara Gontar-
ska oraz zastępca burmistrza pan 
Damian Simiński uroczyście od-
słonili tablicę. Po czym ks. kano-
nik Kazimierz Łukjaniuk dokonał 
jej poświęcenia. 

Kilka dat i faktów
Związek Polaków w Niemczech 

(Bund der Polen in Deutschland) 
to organizacja polonijna, która 
powstała 27 sierpnia 1922 roku w 
Berlinie.  

Związek został podzielony na 
pięć administracyjnych dzielnic. 
Na początku lat 30-tych liczył 35 
tys. członków. 

Jego podstawę ideową stanowi-
ło V Prawd Polaków uchwalonych 
w 1937 roku. Brzmią one nastę-
pująco: 1. Jesteśmy Polakami! 2. 
Wiara ojców naszych jest wiarą 
naszych dzieci! 3. Polak Polakowi 
bratem! 4. Co dzień Polak naro-
dowi służy! 5. Polska Matką naszą 
– nie wolno mówić o Matce źle!

Zadaniem Związku było więc 
reprezentowanie Polaków – oby-
wateli niemieckich oraz polskie 
stowarzyszenia wobec władz w 
Niemczech, a także działalność 
kulturalna, gospodarcza i poli-
tyczna.

Związek wydawał wiele tytułów 
gazet. Z jego inicjatywy powstał 
również Bank Centralny Spół-
dzielczości Polskiej tzw. Bank Sło-
wiański w Berlinie. Związek pro-
wadził także rejestr przestępstw, 
jakich dokonywano na przedsta-
wicielach mniejszości polskiej w 
Niemczech oraz udzielał pomocy 
poszkodowanym. 

Jego członkowie zasiadali także 
w Sejmie Pruskim oraz sejmikach 
krajowych. 

Związek został zdelegalizowa-
ny przez władze III Rzeszy w lu-
tym 1940 roku. Władze niemiec-
kie skonfiskowały jego majątek. 
Działaczy zaś dotknęły prześla-
dowania ze strony hitlerowców. 
Część została rozstrzelana, nato-
miast 4.000 znalazło się w obo-
zach koncentracyjnych m.in. Da-
chau, Sachsenhausen czy Buchen-
waldzie. Większość z nich nie 
przeżyła warunków obozowych. 

Znamienne jest, że właśnie w 
czasie II wojny światowej wraz 
z delegalizacją związku, Polacy 
utracili status mniejszości naro-
dowej w Niemczech, którego nie 
odzyskali do dziś.

W 1945 roku Związek Pola-
ków w Niemczech wznowił dzia-
łalność na terenach okupowa-
nych przez aliantów. Jego obecna 
siedziba znajduje się w Bochum. 
Związek nadal walczy o pełnię 
praw Polaków posiadających oby-
watelstwo niemieckie, czego wy-
razem są choćby postulaty przyję-
te na posiedzeniu Zarządu Głów-
nego, Rady Naczelnej i Komisji 

Rewizyjnej Związku w Getyndze, 
24 sierpnia 2013 roku. Przyjęte 
postulaty brzmią następująco:

1. Polskie organizacje w Niem-
czech nie otrzymują żadnego in-
stytucjonalnego wsparcia ze stro-
ny rządu federalnego, krajów 
związkowych lub gmin. Aby za-
pewnić prawidłowe funkcjono-
wanie tych organizacji żądamy 
jednoznacznego uregulowania 
sprawy instytucjonalnego finan-
sowania organizacji polskich w 
Niemczech na tych samych za-
sadach, na jakich Rzeczpospolita 
Polska finansuje mniejszość nie-
miecką w Polsce.

2. Żądamy odszkodowań za za-
grabiony w 1940 roku majątek 
Związku Polaków w Niemczech.

3. Żądamy finansowania nauki 
języka polskiego jako ojczystego 
w szkołach publicznych, prywat-
nych oraz prowadzonych przez 
stowarzyszenia i inne organizacje 
pozarządowe wszędzie tam, gdzie 
zostanie zgłoszone zapotrzebo-
wanie, na tych samych zasadach, 
na jakich Rzeczpospolita Polska 
finansuje naukę języka niemiec-
kiego dla mniejszości niemieckiej 
w Polsce.

4. Żądamy ratyfikacji Kon-
wencji Ramowej Rady Europy 
o ochronie mniejszości narodo-
wych z roku 1995 oraz Europej-
skiej Karty języków regionalnych 
i mniejszościowych z roku 1992 w 
stosunku do mniejszości polskiej 

w Niemczech oraz wypełniania 
Traktatu polsko-niemieckiego z 
roku 1991 przez Republikę Fede-
ralną Niemiec.

5. Żądamy zapewnienia przez 
państwo niemieckie nieograni-
czonego dostępu do mediów dla 

organizacji polskich w Niem-
czech.

6. Żądamy przywrócenia Po-
lakom w Niemczech statusu 
mniejszości narodowej.

Piotr Słomski

Będzie też misterium „Litania Wołyńska”   

Niedzielne uroczystości  
w parafii  św. R.  Kalinowskiego
W dniu 17 września przypada Rocznica Napadu Sowietów na Polskę obchodzo-
na także jako Dzień Sybiraka. Napad ten rozpoczął tragedię wielu Polaków wy-
wiezionych na Syberię, zamordowanych na Wołyniu  i w Małopolsce Wschod-
niej, deportowanych z Ojczystej ziemi.

Z tej okazji a także  w ramach obchodów  te-
gorocznej   70 tej rocznicy tragedii na Wołyniu  
w dniu 21 września 2013 r. o godz. 11.00 odbę-
dzie się Pielgrzymka do Sanktuarium św. Rafała 
Kalinowskiego w Nowogardzie, patrona Sybira-
ków i Kresowiaków.

Plan Pielgrzymki:
- Godz. 11.00 Msza św. za Ojczyznę
- Po Mszy św. złożenie Kwiatów pod Obeli-

skiem poświęconym ofiarom Zbrodni Wołyń-
skiej

- Misterium pod tytułem Litania Wołyńska w 
wykonaniu młodzieży II Liceum Ogólnokształ-
cącego w      Nowogardzie.

- Poczęstunek  
- Godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Boże-

go i Litania do św. Rafała Kalinowskiego.
- Zakończenie Pielgrzymki.

 Zapraszam  na tę Pielgrzymkę 
Kustosz Sanktuarium

 Kapelan Sybiraków i Kresowiaków
Nowogard, 10.08.2013 rok
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Osina: Dożynki gminne w Węgorzy

Dziękujemy za plon… i piękną pogodę!
relacja: Piotr Słomski

W  sobotę 14 września we wsi Węgorze odbyły się dożynki gminne. Gospodarze przygotowali imprezę pełną różnorodnych atrakcji. 

W trakcie homilii rolni-
cy mogli usłyszeć m.in. 
– Drogi bracie i siostro, 
na tej ziemi żyjesz i 
pracujesz. Po niej Pan 
Jezus chodził pośród 
pól. Jego uczniowie zry-
wali kłosy. Spożywali 
chleb z ziaren tej ziemi 
i pili wino z winogron. 
[...] Musimy się wszy-
scy uczyć szacunku dla 
chleba. Sprawiedliwie 
go dzielić. I nauczyć 
także młode pokolenie 
szacunku dla pracy 
każdego człowieka...

Przed zagrodami znaj-
dowały się różne ele-
menty ozdobne. Gospo-
darze jak widać prześci-
gali się w pomysłowości.

Nie tylko dobre przy-
gotowanie imprezy, 
ale również słonecz-
na aura ściągnęły do 
Węgorzy mnóstwo 
chcących odprężyć 
się w weekend ludzi

Starostowie dożynek 
– Elżbieta Laszkie-
wicz i Janusz Rossa w 
bryczce wiodą uczest-
ników na rozrywkową 
część dożynek

Publiczność rozbawiał swo-
imi skeczami kabaret „Koń 
Polski”. - Jestem w szoku 
patrząc, jak wieś się przy-
gotowała do dożynek, bo 
takiego nagromadzenia 
różnych słomianych figur, 
kukiełek i innych elemen-
tów plastycznych jeszcze w 
życiu nie wiedziałem. Robi 
to naprawdę miłe wraże-
nie. Specjalnie powolutku 
jechaliśmy przez wieś, żeby 
móc się lepiej przyjrzeć. 
Pod tym względem macie I 
miejsce w Polsce! – wyznają 
członkowie „Konia Polskie-
go”

Sołtys Węgorzy Anna 
Jurgielaniec wita przy-
byłych gości. - To bardzo 
ważne chwile w życiu 
wsi. Jestem wdzięczna 
wszystkim mieszkańcom 
za zaangażowanie w 
przygotowanie dożynek. 
Dziś patrzę na pięknie 
przystrojoną wieś i do-
brze bawiących się ludzi. 
Serce się raduje!

Wójt Osiny Krzysztof 
Szwedo i starościna  
dzielili się dożynko-
wym chlebem

Wicemarszałek woje-
wództwa zachodnio-
pomorskiego Andrzej 
Jakubowski podczas 
tańca z mieszkańcami 
Węgorzy

Przed sceną prezentują 
się wieńce dożynkowe. W 
konkursie na najładniejszy 
wieniec I miejsce zajęła 
wieś Węgorza (w środku 
w kształcie żaglowca), na 
drugim miejscu znalazły 
się Kościuszki (1 z lewej), 
natomiast na trzeciej po-
zycji uplasował się wieniec 
z miejscowości Redostowo 
(4 od lewej).  W konkursie 
na najładniejszą wieś wy-
grały Kościuszki, na drugiej 
pozycji znalazła się Osina a 
na trzecim stopniu podium 
stanęła Węgorza.

Była też orkiestra dęta
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Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie 
ul. Warszawska 14, tel. 92 391 03 78, pn.-pt. 9:00-17:30, sob. 10:00-13:00

Festyn Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum w Nowogardzie

Studenci miastu!
W sobotę w godzinach od 11 do 17 w gmachu Wydziału Zamiejscowego Collegium Balticum przy ul. Zielonej 11, odbył się festyn promocyjny 
szczecińskiej uczelni, mający na celu w atrakcyjny sposób zachęcić do podjęcia studiów na oferowanych przez tę placówkę kierunkach.

Na miejscu, uczestni-
ków imprezy czekały różne 
atrakcje, m.in. występy ze-
społów z Nowogardzkiego 
Domu Kultury czy konkur-
sy z nagrodami. Organizato-
rzy nie zapomnieli również 
o najmłodszych, dla których 
na miejscu znalazły się takie 
zabawy jak: malowanie twa-

rzy, zjeżdżalnia, trampolina, 
zamek dmuchany itd.

Mówi dr Grażyna Hagel, dzie-
kan Wydziału Zamiejscowego 
Szczecińskiej Szkoły Wyższej 
Collegium Balticum w Nowo-
gardzie - Ideą tego festynu było 
przybliżenie mieszkańcom No-
wogardu oraz sąsiednich miast 
Uczelni Collegium Balticum, 

do której zapraszamy wszyst-
kich chętnych. Podobną impre-
zę mieliśmy w Nowogardzie 14 
czerwca w LO nr I przy ul. Woj-
ska Polskiego. 

Jedną z form promocji był 
przemarsz przedstawicieli uczel-
ni, studentów i nauczycieli. Włą-
czyli się do niego również liceali-
ści z klasy policyjnej z LO nr I w 

Nowogardzie, aby zaznaczyć, że 
z tego rejonu pochodzi najwięk-
sza ilość studentów wybierająca 
kierunek resocjalizacja i peda-
gogika opiekuńczo - wychowaw-
cza. Oczywiście do udziału w 
marszu serdecznie zapraszaliśmy 
także wszystkie osoby napotkane 
przez nas w trakcie jego trwania. 
W ramach festynu odbywały się 

również zabawy dla dzieci i mło-
dzieży - m.in. konkurs na najle-
piej tańczące osoby. Bardzo po-
mogły nam w organizacji impre-
zy pani Karina Surma, dyrektor 
LO nr I oraz pani Aneta Drążew-
ska dyrektor Nowogardzkiego 
Domu Kultury. Nowogardzianie 
to naprawdę wspaniali ludzie! 

Piotr Słomski

Festyn miał rodzinny klimat Przemarsz ulicami miasta
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UWAGA WĘDKARZE                
Koło  

Miejsko-Gminne
organizuje w dniu 

29.09.2013 r.
Zawody wędkarskie 

spinningowe z łodzi oraz  
spławikowe z brzegu. 

Spotkanie o godz. 7.00  
k. Neptuna.

Zapisy w sklepie „Wędkarz” do 
dnia 26.09.2013. Wpisowe 5 zł. 

Zarząd

Placówka Banku Zachodniego WBK w Nowogardzie

Poszukuje pracownika 
na stanowisko

Doradca Klienta
Mile widziane doświadczenie w obszarze bankowości

CV wraz ze zdjęciem prosimy przesyłać na adres  
agnieszka.luty@bzwbk.pl lub składać bezpośrednio  

w Placówce przy ul. Warszawskiej 14.
tel. 91 391 03 78

Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie
ul. Warszawska 14, tel. 91 391 03 78, pn.-pt. 9:00-17:30, sob. 10.00-13.00

Osłabiony Pomorzanin traci punkty z Polonią

Zabrakło kilku minut...
Pomorzanin Nowogard w sobotę (14 września) nie zdołał 
na własnym boisku ograć Polonii Płoty. Goście „odebra-
li” punkty nowogardzkim piłkarzom, strzelając bramkę w 
ostatnich minutach meczu. Pomimo remisu podopieczni 
Tomasza Surmy wciąż zajmują w tabeli wysokie 4 miejsce, z 
małą stratą punktową do rywali.

Pomorzanin Nowogard – Polonia Płoty 1:1 (1:0)
`18min.  Krzysztof Kieruzel
Skład: Jacek Malanowski – Gracjan Wnuczyński, Maciej Grzejszczak, Łukasz Olechnowicz, Natan 

Wnuczyński – Krzysztof Kieruzel, Tomasz Łysiak, Krystian Kubicki, Dominik Wawrzyniak, Kamil 
Lewandowski – Maciej Gołdyn (c). 

Ładna pogoda i liczna gru-
pa sympatyków z Nowogardu 
oraz gości z Płotów. Pomorzanin 
od dłuższego czasu boryka się z 
kontuzjami, stąd nie może dziwić 
obecność w pierwszym składzie, 
wyróżniających się piłkarzy dru-
giego zespołu. Od pierwszej mi-
nuty na boisku zaprezentowali 
się: Maciej Grzejszczak, Tomasz 
Łysiak i Krystian Kubicki. Pierw-
szą groźną akcję przeprowadziła 
Polonia, w 5 minucie po poda-
niu na prawe skrzydło, napastnik 
gości nie czysto uderzył z woleja 
futbolówkę i piłka bez zagroże-
nia wychodzi poza plac gry. Go-
ście prezentowali się lepiej fizycz-
nie, stwarzali sobie również wię-
cej okazji. Dalekimi wykopami 
imponował Malanowski, który 
w 14 minucie posłał piłkę w kie-
runku Gołdyna. Obrońca gości 
nie zdołał przeciąć tego wykopu, 
futbolówka spada w okolicach 
narożnika pola karnego, a Ma-
ciej Gołdyn bez zastanowienia 
uderza z woleja, jednak golkiper 
Polonii był na miejscu i obronił 
trudny strzał. Kilka minut póź-
niej gospodarze dopięli swego. 
Rzut wolny z prawej strony przy 
linii bocznej wykonywał Kamil 
Lewandowski. Po jego dośrod-
kowaniu powstało zamieszanie w 
polu karnym, piłka odbija się od 
jednego z rywali, a najsprytniej-
szy okazuje się być Krzysztof Kie-
ruzel, który potężnym strzałem 
z 7 metrów nie daje szans bram-
karzowi. Od tego momentu kry-
stalizuje się przewaga gości. Naj-
groźniejszą sytuację w meczu Po-

lonia ma w 22 minucie. Ładne 
podanie za plecy obrońców, na-
pastnik przyjezdnych przyjęciem 
gubi defensorów i pędzi na bram-
kę Pomorzanina, w sytuacji „sam 
na sam” przekłada sobie piłkę z 
lewej na prawą nogę, gubiąc zwo-
dem wracającego Grzejszczaka, 
następnie przekłada po raz kolej-
ny mijając Malanowskiego – o je-
den zwód za dużo... Piłkarz Polo-
nii uderza, ale jest na posterun-
ku Grzejszczak, który wślizgiem 
blokuje ten strzał, a gościom po-
zostaje tylko rzut rożny. Dwie 
minuty później groźny strzał z 16 
metrów o centymetry mija bram-
kę strzeżoną przez Malanowskie-
go. Polonia konstruowała ładne 
akcje, ale w 33 minucie Pomo-
rzanin mógł prowadzić już 2:0. 
Z rzutu wolnego dośrodkowy-
wał Łukasz Olechnowicz, uczy-
nił to na tyle precyzyjnie, że pił-
ka trafiła do Kieruzela, ten przy-
mierzył i uderzył głową stojąc ty-
łem do bramki, zabrakło dosłow-
nie kilku centymetrów, a golkiper 
gości nie miałby żadnych szans. 
Po zmianie stron obraz gry nie 
uległ zmianie, to Polonia prowa-
dziła grę – natomiast Pomorza-
nin starał się kontrować. Dodaj-
my, że tak jak zazwyczaj bywało 
w meczach pomiędzy tymi dru-
żynami, nie zabrakło ostrej gry... 
W 58 minucie Krystian Kubicki 
mógł powtórzyć bramkę z meczu 
w A Klasie. Otrzymał podanie 
przy polu karnym, ładnie zwiódł 
obrońcę i przymierzył pod po-
przeczkę, jednak golkiper Polo-
nii zdołał przenieść piłkę nad po-

przeczką. Gdy wydawało się, że 
Pomorzanin dowiezie ten wynik 
do końca, nastąpił niepotrzeb-
ny faul Dominika Wawrzyniaka, 
za który pomocnik miejscowych 
ogląda drugą żółtą kartkę i „wyla-
tuje” z boiska. Można się spierać, 
czy kartka była zasłużona, jedno 
jest pewne- ten fakt dodał skrzy-
deł gościom. Pomorzanin już tyl-
ko bronił się na własnej połowie, 
niestety do pełni sukcesu zabra-
kło kilku minut... W 89 minucie 
Polonia napiera rywali, defensor 
z Nowogardu za krótko wybija 
piłkę, jeden z pomocników go-
ści ładnie wpada w pole karne i 
przy linii końcowej odgrywa do 
partnera, ten jeszcze raz przedłu-
ża podanie wzdłuż pola karnego, 
gdzie kompletnie nie pilnowany 
czeka piłkarz Polonii, po czym z 
najbliższej odległości pakuje pił-
kę do siatki. W Nowogardzie re-
mis, a arbiter dolicza 5 minut. W 
tym czasie Polonia stwarza so-
bie jeszcze jedną groźną sytuację, 
jednak wynik nie ulega już zmia-
nie. Po ostatnim gwizdku piłka-
rze z Nowogardu ładnie podzię-
kowali swoim sympatykom za 
świetny doping, który nie ucichł 
przez cały mecz. Szkoda straty 2 
punktów w ostatnich minutach, 
jednak obiektywnie rzecz biorąc, 
Polonia prezentowała się lepiej 
i zasłużyła na ten remis. W naj-
bliższą środę (18 września) Po-
morzanin zagra mecz w ramach 
Pucharu Polski z Iną II Goleniów 
na wyjeździe, początek spotkania 
o godzinie 16:30.
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 8 kolejka:
Stal Lipiany – Morzycko Moryń   4:0 
Iskierka Szcz.-Śmierd. - Flota II Świnoujście 3:4
Ina Ińsko – Odra Chojna    1:2
Unia Dolice – Zorza Dobrzany   3:3
Piast Chociwel – Pogoń Barlinek   1:0
Gavia Choszczno – Osadnik Myślibórz  2:1
Pomorzanin Nowogard – Polonia Płoty  1:1
Victoria Przecław – Pomorzanin Przybiernów 0:1
Klon Krzęcin      pauza

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Osadnik Myślibórz 8 18 17 6 6 0 2
2 Gavia Choszczno 7 17 18 5 5 2 0
3 Flota II Świnoujście 8 17 22 13 5 2 1
4 Pomorzanin Nowogard 8 14 16 10 4 2 2
5 Pogoń Barlinek 8 14 13 8 4 2 2
6 Zorza Dobrzany 8 14 18 11 4 2 2
7 Piast Chociwel 7 13 8 5 4 1 2
8 Odra Chojna 7 12 17 14 4 0 3
9 Polonia Płoty 7 11 24 17 3 2 2
10 Ina Ińsko 8 11 7 12 3 2 3
11 Pomorzanin Przybiernów 8 10 10 11 3 1 4
12 Stal Lipiany 8 10 17 17 3 1 4
13 Unia Dolice 8 6 10 17 1 3 4
14 Morzycko Moryń 7 6 10 20 2 0 5
15 Victoria Przecław 7 3 6 20 1 0 6
16 Klon Krzęcin 7 3 9 25 1 0 6
17 Iskierka Szczecin - Śmierdnica 7 3 6 17 1 0 6

Transmisje Sportowe - ruszamy z Ligą mistrzów i ligą Europej-
ską. Na trzech telebimach równolegle prezentujemy na żywo te eli-
tarne rozgrywki.

Champions League
17 września, wtorek 

20.40 Manchester United - Bayer Leverkusen 
20.40 Bayern Monachium - CSKA Moskwa 
20.40 Viktoria Pilzno - Manchester City 
18 września, środa 
20.40 SSC Napoli - Borussia Dortmund 
20.40 Olympique Marsylia - Arsenal 
20.40 AC Milan - Celtic Glasgow 
Liga Europejska

19 września, czwartek  
21.00 Lazio Rzym - Legia Warszawa 
Rozrywka: 
Piątek, Wstęp wolny. 
DJ El Mathias 

Wychodząc naprzeciw Waszym pragnieniom wprowadza-
my nową formę piątkowo-sobotnich spotkań. Aby zapew-
nić klubowo-kawiarnianą atmosferę uruchomiliśmy drugą 
salę, zwaną zatoką połamanych dźwięków (palarnia), na któ-
rej od godziny 20, dla ludzi chcących potańczyć nasi DJ ser-
wować będą muzykę taneczną. Natomiast sala główna ma 
stworzyć miłą atmosferę do posiedzenia w gronie przyja-
ciół, a około godziny 24 Nasi DJ-e poderwą Was do tańca. 
Sobota, Wstęp wolny.

Luka Nova- (Szczecin, Sunrise Festival) Odsłona Druga w 3K- 
DJ, który po raz kolejny swój niesamowity talent ma możliwość 
zaprezentować nowogardzkiej publiczności. Doświadczenie zapro-
wadziło go aż na Sunrise Festival w 2008 roku, gdzie miał zaszczyt 
reklamować firmę Pioneer. Robi to co kocha i dzieli się tym z inny-
mi. Umie unieść na duchu tych, którzy go słuchają, bo wie co czują 
i czego oczekują od niego. Jego umiejętności mixowania pozwalają 
stworzyć za konsoletą prawdziwe przedstawienie. 

Śledźcie terminarze na naszym Facebookowym fanpagu`u - 
fb.com/klubokawiarniakulturalna.

 Wszystkich serdecznie zapraszamy !!!
Klubokawiarnia Kulturalna
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Seria trwa – Pomorzanin liderem A Klasy

Wygrali, ale nie zachwycili...
Pomorzanin II Nowogard w niedzielę podejmował piłkarzy Znicza 

Niedźwiedź. Miejscowi gładko wygrali 3:0, jednak gra momentami pozo-
stawia wiele do życzenia. Udany debiut zaliczył Karol Pakulski, który zdo-
był bramkę. Co najważniejsze, „rezerwowi” są już jedynym zespołem tej 
grupy A Klasy bez porażki i objęli prowadzenie w tabeli.

Pomorzanin II Nowogard – Znicz Niedźwiedź 3:0 (1:0)
Gole: `Dariusz Iwaniuk x2, ` Karol Pakulski 
Skład: Krzysztof Haberski (c) – Konrad Winczewski, Marek Podbiegło, Grzegorz Skrzecz (Karol Pakulski), 

Rafał Podbiegło – Marcin Skórniewski, Tomasz Szafran, Sławomir Połatyński, Jakub Szczypień, Artur Jurczyk 
– Dariusz Iwaniuk. 

Pomorzanin przedłuża serię 
zwycięstw w A Klasie, tym ra-
zem 3 punkty podopieczni Paw-
ła Błaszczyka wywalczyli w meczu 
ze Zniczem Niedźwiedź. Co cie-
kawe, mecz był bardzo wyrówna-
ny, a goście momentami grali na-
prawdę niezłą piłkę. Pierwszy gol 
padł pod koniec pierwszej części 
spotkania. Wówczas Dariusz Iwa-
niuk po akcji na prawym skrzy-
dle „ściął” w stronę bramki i z na-
rożnika pola karnego uderzył pre-

cyzyjnie w samo okienko bramki 
rywali. Ten gol był istną perełką 
w tym spotkaniu. W drugiej czę-
ści gry ten sam zawodnik pod-
wyższa na 2:0. Napastnik Pomo-
rzanina otrzymał idealne podanie 
z głębi pola, przepchnął obrońcę, 
po czym minął nieporadnie inter-
weniującego bramkarza i dopeł-
nił formalności strzałem na pustą 
bramkę. Na ostatnie 10 minut me-
czu na boisku pojawił się Karol Pa-
kulski – zawodnik ten debiutował 

w A Klasie, swoją przygodę z piłką 
rozpoczynał w trampkarzach oraz 
juniorach Pomorzanina, po latach 
postanowił spróbować sił w dru-
żynie „seniorów”. Trener drugiego 
zespołu po raz kolejny udowodnił, 
że ma „nosa” do zmian. W ostat-
nich fragmentach meczu po po-
daniu Tomasza Szafrana Pakulski 
znalazł się w sytuacji sam na sam, 
po czym na raty pokonał golkipera 
gości. Wynik choć wskazuje na do-
minację piłkarzy z Nowogardu, nie 

odzwierciedla „sennej” gry gospo-
darzy. Co najważniejsze, Pomorza-
nin w tym sezonie nie stracił jesz-
cze punktów i jest już samotnym 
liderem w swojej grupie A Kla-
sy. W środę (18 września) piłka-
rze drugiego zespołu na własnym 

boisku o godzinie 16:30 rozegra-
ją II rundę Pucharu Polski ZZPN. 
Rywal będzie wymagający, gdyż w 
Nowogardzie zawita zespół rywa-
lizujący w okręgówce z pierwszym 
zespołem – Flota II Świnoujście.

KR        

Makroregion w Darłowie – punkt Słowińskiego

Dni Szczecina – podium Chrabąszczy
W ostatnich dniach podopieczni Ryszarda Posackiego z klubu Chrabąszcze Nowogard, 
wystartowali na dwóch imprezach kolarskich. Najpierw w dniach 7-8 września rywali-
zowali w zawodach makroregionu w Darłowie. W miniony weekend 15 września, zdo-
minowali IV Rowerowe Dni Szczecina, sponsorowane przez operatora Enea.

W sobotę i niedzielę (7-8 
września) nowogardzcy kola-
rze rywalizowali o punkty do 
klasyfikacji sezonu w Darłowie, 
podczas zawodów makroregio-
nu. Tym razem „Chrabąszcze” 
podczas wyścigu prowadzeni 
byli przez klubowego mechani-
ka Dariusza Kurkowskiego. Po-
ziom był bardzo wysoki, przez 
co tylko jeden reprezentant No-
wogardu zapunktował w klasyfi-
kacji. Chodzi o młodzika Piotra 
Sowińskiego, który zajął 14 po-
zycję na 16, które dawały punk-
ty. Niewiele zabrakło natomiast 
Jakubowi Ubychowi, który zła-
pał gumę, przez co nie zdołał 
przebić się do czołówki, pomi-
mo udanej jazdy na początku 
wyścigu. Oprócz tej dwójki, wy-
startował również Adam Sala-
mon i Damian Teodorczyk. Dla 
Damiana był to pierwszy start w 
ogólnopolskim wyścigu. 

Po tygodniowej przerwie, już 
pod opieką trenera Ryszarda Po-
sackiego, zawodnicy z Nowogar-
du wystartowali w imprezie „IV 
Rowerowe Dni Szczecina ENEA 
Operator 2013”. W tym przypad-
ku można śmiało powiedzieć o 
dominacji nowogardzkich ko-

larzy. Nie zabra-
kło jednak „gorz-
kich” chwil. W 
kategorii „Żak 
Młodszy” o du-
żym pechu może 
mówić Hubert 
Grygowski, któ-
ry po udanych 
kwalifikacjach, 
w wyścigu fina-
łowym złapał 

gumę. Ostatecznie ukończył na 
dalekiej pozycji, a szkoda, bo 
miał ogromne szanse na wyso-
ką lokatę. Drugi z żaków młod-
szych- Jacek Fecak, zrobił co do 
niego należało. Zajął 2 miejsce i 
nie krył swojego szczęścia sta-
jąc na podium. Mimo świetnego 
wyniku, trener doskonale znają-
cy możliwości swojego wycho-
wanka przyznał, że Jacek był w 
stanie wygrać ten wyścig. W ka-
tegorii Młodzik, rządził już tyl-
ko jeden klub! Czwórka kolarzy: 
Piotr Sowiński, Jakub Ubych, 
Paweł Damecki i Damian Teo-
dorczyk, bez problemów prze-
szli kwalifikacje, po czym po-
kazali dużą klasę w wyścigu fi-
nałowym. Przez większą cześć 

3 kolejka:
Hanza Goleniów – OKS Euroinsbud Goleniów 1:1
Wołczkowo-Bezrzecze – Komarex Komarowo 13:0
Pomorzanin II Nowogard – Znicz Niedźwiedź 3:0
Wicher Reptowo – Fagus Kołbacz   2:3
Vielgovia Szczecin – Grot Gardno   0:2
Orzeł Grzędzice – Zryw Kołbaskowo  0:3

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Pomorzanin II Nowogard 3 9 9 2 3 0 0
2 OKS Euroinsbud Goleniów 3 7 9 1 2 1 0
3 Fagus Kołbacz 3 7 8 4 2 1 0
4 Grot Gardno 3 7 6 3 2 1 0
5 Zryw Kołbaskowo 3 6 7 6 2 0 1
6 Hanza Goleniów 3 5 5 2 1 2 0
7 Wołczkowo - Bezrzecze 3 3 15 6 1 0 2
8 Vielgovia Szczecin 3 3 4 5 1 0 2
9 Wicher Reptowo 3 2 5 6 0 2 1
10 Znicz Niedźwiedź 3 1 2 7 0 1 2
11 Orzeł Grzędzice 3 0 0 9 0 0 3
12 Komarex Komarowo 3 0 0 19 0 0 3

Puchar Polski w Dębskiej Woli

Jamroży poza podium
Na torze motocrossowym w Dębskiej Woli (woj. świę-
tokrzyskie) w dniach 14-15 września, odbyła się I runda 
Pucharu Polski 2013. W kategorii MX Quad Open wy-
startował zawodnik KM Cisy Nowogard – Tomasz Jam-
roży. Niestety, nie udało mu się stanąć na podium, osta-
tecznie w klasyfikacji zawodów Jamroży zajął 4 miejsce.

W Pucharze Polski w katego-
rii MX Quad Open rywalizowało 
6 zawodników. Już od treningów 
było widać, że trudno będzie za-
wodnikowi KM Cisy Nowogard 
zająć miejsce na podium. O ile w 
treningu dowolnym Tomasz Jam-
roży przegrał 3 miejsce o minutę, 
w treningu kwalifikacyjnym zajął 
ostatnią pozycję. W pierwszym 
wyścigu Tomasz nie odegrał na 
torze znaczącej roli. Najszybszy 
był zawodnik SKM Szarek Socha-
czew – Kacper Kamiński, za nim 
uplasował się reprezentant ATV 
Racing Team Kielce – Aleksander 
Głowacki, natomiast na trzecim 
miejscu przyjechał rywal Jamro-
żego ze strefy zachodniej Łukasz 
Lorenc. Zawodnik z Nowogardu 

ostatecznie w tym biegu zajął 5 
miejsce. Nieco lepiej było w dru-
gim wyścigu, w którym nasz re-
prezentant przejechał 11 okrążeń. 
Mimo wszystko przejazd Jamro-
żego dał mu jedynie 4 miejsce. 
Po raz Kolejny zwyciężył Kacper 
Kamiński, drugiego miejsce zajął 
Aleksander Głowacki, natomiast 
na trzecim miejscu przyjechał Łu-
kasz Lorenc. Ostatecznie Tomasz 
Jamroży w klasyfikacji zawodów 
z 53 punktami zajął 4 pozycję. Jak 
na rywalizację z najlepszymi w 
Polsce – 4 pozycja ujmy nie przy-
nosi, jednak po świetnych star-
tach w strefie Polski zachodniej, 
z pewnością sam zawodnik liczył 
na więcej. 

KR 

biegu finałowego na prowadze-
niu był zawodnik gospodarzy, 
natomiast dwójka Sowiński-
-Ubych siedziała mu na „ogo-
nie”. W decydującej fazie wyści-
gu podopieczni Ryszarda Posac-
kiego przycisnęli i wyprzedzi-
li przeciwnika, aby pomiędzy 
sobą rozstrzygnąć kolejność na 
podium. Ostatecznie najszybszy 
okazał się Piotr Sowiński, nato-
miast jego klubowy kolega Ja-

kub Ubych zajął 2 miejsce. Do-
dajmy, że obaj zawodnicy Chra-
bąszczy na metę przyjechali z 
ogromną przewagą. To jednak 
nie koniec, pozostali kolarze z 
Nowogardu, również spisali się 
bardzo dobrze. Paweł Damecki 
uplasował się na 4 miejscu, na-
tomiast Damian Teodorczyk za-
raz za nim na 5 pozycji. 

KR 

Od lewej - Jakub Ubych i Piotr Sowiński, na podium w IV Rowerowych Dniach Szczecina

Jacek Fecak (pierwszy z lewej) na drugim stopniu podium 
podczas zawodów z okazji rowerowych Dni Szczecina
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Kijana  Redakcja "WBREW": Weronika Daćkowska, Katarzyna Kozieł, Kinga Piwowarczyk, Monika Romasłowska, Hanna Siemierz, Krystyna Skubała 

Klasa IV TE w Szczecinie
11 września (środa) klasa IV TE udała się do Szczecina na jednodniową wycieczkę. Młodzież wraz z opiekunami Panią Ewą Balov  i Pa-
nią Katarzyną Kijaną spacerowała po Szczecinie następnie zaś udała się do Multikina na seans filmowy.

Powtórne życie książek, czyli kiermasz podręczników w ZSP
13 września (piątek) w Zespole Szkół Ponadgim-

nazjalnych im. Stanisława Staszica odbył się kier-
masz książek, którego organizatorem był Samorząd 
Uczniowski znajdujący się pod opieką Pani Anny Za-
mary. Akcję sprzedaży podręczników poprowadzi-

li sprawnie uczniowie: Kasia Sowul i Kuba Gradus. 
Kiermasz odbył się w holu szkoły i przyciągnął praw-
dziwy tłum uczniów, którzy chętnie odkupili  książki 
od starszych kolegów.

Kiermasz należy uznać za udany, ponieważ sprze-

dano niemal wszystkie książki.  Już teraz zapraszamy 
wszystkich chętnych na kiermasz tanich książek już 
za rok!

Weronika Daćkowska i Krystyna Skubała

Uczniowie biorący udział w kiermaszu książek

Na schodach Czerwonego Ratusza w Szczecinie...      ...i przy Pomniku z Kotwicą
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej  
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu 
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Morfeusz - 91 577 66 85

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94  
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium  
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych    - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól
ul. Zielona 2  - 666 135 133

KUPIĘ 
GOSPODARSTWO 
lub GRUNT ROLNY 
TEL. 664 944 635

Promocyjne  
zestawy obiadowe 12 zł

17.09 WTOREK
Kapuśniak z kapusty słodkiej
Gulasz wieprzowy z kaszą

18.09 ŚRODA
Zupa z fasolki szparagowej
Sznycel z szynki, ziemniaki, su-
rówka

19.09 CZWARTEK
Zupa pomidorowa z ryżem
Pulpety drobiowe z sosem ko-
perkowym

20.09 PIĄTEK
Zupa grochowa na wędzące
Pierogi ruskie okraszone ce-
bulką

Tel. 91 3922 424 
608 053 371   

www.caffepiwnica.pl

w Sklepie             
ul. Boh. Warszawy 2

(przy torach)

Zapraszamy
W każdy poniedziałek nowy towar

Duży wybór odzieży 
dziecięcej i jesiennej

kurtki, bluzy itp.

KUPON RABATOWY
10%

na odzież używaną
FIGARO

Szkółka w Karsku
poleca: 

TUJE SZMARAGD 
od 0,5 do 4 m wysokości

P R O M O C J A
JAŁOWIEC SKYROKET

(na żywopłot)
1,5 m wysokości - 9 zł szt.

RÓŻE PIENNE
w promocji 20 zł szt. 

BRZOSKWINIE z owocami

tel. 606 106 142
i inne drzewka owocowe

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

AEROBIK

instr. Monik Durajtel. 605 856 584

(ZAJĘCIA w SP 1)
wtorek, czwartek
od godz. 18 -1900 00

ZGUBIONO 
większą kwotę pieniędzy i kartę bankomatową

Uczciwego znalazcę proszę  
o kontakt z tel.  91 885 32 63

Przewidziana nagroda

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA
tel. 504 265 607 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

"Firma "NOWORIM" Sp. z o.o. 
ul. Sienkiewicza 7c 72-200 Nowogard

poszukuje kandydatów  
na stanowisko pracownik produkcji

Szukamy również osób chętnych do pracy w charakterze 
pracowników pomocniczych przy pracach produkcyjnych, 
które gotowe są podjąć zatrudnienie na podstawie umowy 
cywilnoprawnej.
 Wymagane jest posiadanie aktualnej książeczki zdrowia dla 
celów sanitarno-epidemiologicznych.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem 
telefonu 91 3922394

DLA PAŃ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z 
TERENU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia 5 
października 2013r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne 
do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.
Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpital 
Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.30 tel.91 3921356 wew.122, 
oraz u Lidii Bogus tel.505393636
Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam prezes Fundacji Lidia Bogus

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14 
Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info
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OGŁO SZE NIA DROB NE

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165 •  TEL. 91 577 20 07

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECIĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

Sprzedam nowe, własnościowe,  
2 pokojowe mieszkanie o pow. 58 m2 
w Nowogardzie na ulicy Racibora I 4

KONTAKT:                PIB „PRO-BUD s.c.
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14
tel.: 91 39 25552; 783 570 056    www: probud-nowogard.pl

SPRZEDAM 
mało używany 
wkład kominkowy
(pęknięta szyba)
Tel. 507 610 372

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. Pił-
sudskiego 2a. 602 350 301

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 3. 
604 284 597

• Kupię mieszkanie bezczynszowe/
niskoczynszowe, min 3pokojowe, 
60-80m 791443026

• Do wynajęcia lokal handlowy – 
660143840 

• Sprzedam mieszkanie w Nowo-
gardzie i Dobrej, Tel.  91-3910010, 
607607814

• KUPIĘ ZA GOTÓWKĘ OBCIĄŻONE 
NIERUCHOMOŚCI Tel.  508 312 261

• DOMY NA WSI – GRUNTY, GOSPO-
DARSTWA

• SPRZEDAJEMY, KUPUJEMY. Tel.  
660 206 833

• Sprzedam nowy sklep na ulicy Raci-
bora. Tel.  913925552, 695 264 594

• Sprzedam nowe, własnościowe, 2 
pokojowe mieszkanie, 58 m kw. na 
os. Gryfitów Tel.  913925552, 695 
264 594.

• SPRZEDAM - bardzo tanio dział-
ki pod budowę ul: Asnyka. Tel: 
513045188. 

• Wynajmę mieszkanie 2 pokojo-
we w Nowogardzie na ulicy Raci-
bora I 4. Tel.  91 39 25 552, kom. 
783 570 060

• BUDYNEK - gospodarczy 400 m2 
sprzedam lub wydzierżawię, Strze-
lewo. Tel.  502853573

• Sprzedam lub zamienię dom nad 
morzem na mieszkanie II p z do-
płatą w Nowogardzie. 515 167 978

• Sprzedam mieszkanie 85 
m2 z dużym ogrodem. 91 39 
21 868 785 921 868 

• GARAŻ – ul. 700 - Lecia. SPRZE-
DAM. 18 tys. zł. /do negocjacji/. Tel.  
514620330.

• DZIAŁKĘ - SIEDLISKOWĄ wraz z 
budynkiem gospodarczym oko-
lice Nowogardu. SPRZEDAM. Tel.  
48606276773. 

• Sprzedam mieszkanie w Nowo-
gardzie - 67 m2. Dobra cena. 
730 585 928

• SPRZEDAM - mieszkanie 2 pokoje, 
centrum. Tel.  504118857.

• Sprzedam działkę budowlaną 1500 
m2 z warunkami zabudowy i po-
zwoleniami, ok. Olchowo-Kościusz-
ki. Tel.  790 300 727 

• Sprzedam ziemię 0,50 i 0,47 ha w 
Nowogardzie. 603 383 004

• SPRZEDAM  - TANIO  dział-
ki  budowlane  koło  szkoły 3 .Tel.  
0033787818189, 0033683831869.

• SPRZEDAM  -  działki  budowlane. 
Karsk. Tel.  510766180.

• STOLARNIA  -   do   wynajęcia. Tel.  
605336228.

• Wynajmę lokal biurowy 700 le-
cia 17b Ip. Parking, 28 m2 Tel.  
501 549 818 

• Wynajmę   lokal  na  działalność 
gospodarczą.  visa&vis  szpitala . 
Tel:887 467 309.

• Wydzierżawię lub sprzedam garaż 
na ul. Jana Pawła II Tel.  607 580 172

• WYNAJMĘ   garaż  ul; Poniatowskie-
go  22  .Tel.  507100280.

• SPRZEDAM    lub  WYNAJMĘ   garaż  
ul; Jana  Pawła .Tel. 607083893.

• Sprzedam mieszkanie w ok. Nowo-
gardu (Września), dwupokojowe 
o pow. 48 m2, parter. 609  385  559 
cena 52.000 zł.

• SPRZEDAM  -  Działkę  budowlaną  
10  ar. Tel. 660010540.

• DO  WYNAJĘCIA -  3 pokojowe  
mieszkanie   Nowogard   ul: Zamko-
wa. Tel. 603530638.

• Do wynajęcia pomieszczenie 180 
m2. Tel.  609 245 816 

• Do wynajęcia mieszkanie po remon-
cie Centrum Szczecin. 609 245 816

• Do wynajęcia kawalerka ume-
blowana na ul. Poniatowskiego. 
724 579 450

• SPRZEDAM – mieszkanie  3 – po-
kojowe  61 m2 po  generalnym  re-
moncie, II  piętro ,cena 180 tyś, ul; 15  
go  Lutego  15/23. Tel. 691655888.

• SPRZEDAM  -  garaż  ul;Zamkowa.
Tel. 667700795.

• DO   WYNAJĘCIA  -   kawalerka  cen-
trum  miasta. Tel. 694786400.

• SPRZEDAM  DOM  -  110  m 2 i  garaż  
w  Nowogardzie .Tel. 608853710.

• DO  -  wynajęcia   kawalerka . Tel. 
605943209.

•  SPRZEDAM  -  Budowę  w  stanie su-
rowym. Tel. 507045404.

• POSIADAM  -  mieszkanie  do  wyna-
jęcia  dwupokojowe  centrum. Tel. 
785140754.

 MOTORYZACJA

• Sprzedam skrzynię biegów do Audi 
80. Tel.  781785751.

• Sprzedam GOLF II, poj. 1,3 rok rej. 
1993, benzyna 5 drzwiowy, prze-
gląd i OC ważne, szyberdach, hak, 
czerwony. Tel.  512633610.

• Sprzedam 2 opony letnie 185 65 
R15, continental conti 3, cena za 2 
szt. 80 zł, Tel.  605 522 340

• SPRZEDAM - Daewoo – TICO 1999 r. 
Tel.  726252946.

• Sprzedam VW Passat combi rok 
prod. 1995; poj. 1.8 cena 2300 Tel.  
723 843 415

• Sprzedam kmpl. kół zimowych 
185/60/R14 st. Bdb.Tel.  510 244 075

• Sprzedam Opel Zafira B rok prod. 
2006 poj. 1,9 diesel. 667 221 463

• SPRZEDAM  MOTOCYKL  -  ETZ   250  
rok. 1986. Z  dokumentami cena  
1500 zł.Tel. 607408682.

• SPRZEDAM  PEUGEOT – COMBI  407  
SW.  Poj. silnika  2,2 Diesel  170  KM. 
Rok  prod. 2007.

• Przebieg  127600 km./ książeczka  
serwisowa /.Panoramiczny dach, 
dwustrefowa  klimatyzacja,4 elek-
tryczne  szyby,   bogate   wyposaże-
nie. Cena  26900,-tyś zł.  Do negocja-
cji .  Tel. 693821702, 697537557 .

ROLNICTWO

• Sprzedam zboże i słomę. 502  853 
573

• Sprzedam słomę w snopkach cena 
2, 20 zł/ snopek. Tel.  782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG 
Tel.  783 678 070

• KOSZENIE MULCZOWANIE ŁĄK, 
BELOWANIE SŁOMY, SIANA, 
ORKA, TALERZOWANIE, SIEW.Tel.  
608013995.

• Maliny – sprzedaż, własny zbiór. 
502 853 573

• SPRZEDAM - około 40 kg. gryki 60 
zł/1 kwintal. Tel. 600653124. Korne-
luk - Glicko.

• SPRZEDAM – obornik. Tel. 
607739866.

• SPRZEDAM  2  przyczepy  kamienia   
polnego  .Tel. 605820330.

• KREDYT  dla  rolnika. Tel. 601627044,  
697082509  .

• Sprzedam ziemniaki Belaro-
za, Vineta, hurtowo z dowozem. 
513 941 882

• Sprzedam miód gryczany. 
793 006 469 

• KUPIĘ   -  5  ton  jęczmienia  i  3  tony  
pszenżyta  . Tel. 696807922. EMISJE: 
13  ,  17   09  2013 r.

• Sprzedam ziemię 1,65 ha do zabu-
dowy, wszystkie media i karpia do 
zarybienia – Kościuszki. 91 39  18  
297

• SPRZEDAM  -  krowę  mleczną .Jeni-
kowo. Tel. 607647102.

• SPRZEDAM   -  prosiaki .Tel. 
692222840.

• SPRZEDAM -  gołębie   ozdobne  
krótkie . Tel. 913920186.

• ŚCINACZ  -  łęcin . SPRZEDAM . 500 
zł.Tel. 795916988.

• USŁUGI

• Firma Usługowa „Zielona”. Wynajem 
sal na: konferencje, zebrania, szkole-
nia. Tel.  91 39 26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROB-
NE NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA 
RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 
22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania Nowogard, ul. Zielona 3. 91 
39 20 714

• Montaż ogrodzeń betonowych, far-
merskich i innych; 695  085 470; 91 
39 72 575

• AGENCJA REKLAMWA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty, bin-
dowanie, wydruki A3-A4 kolor, kse-
ro A3-A4 - kolor, laminowanie A3-
A4. Tylko u nas największy wybór 
okładek. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 

(nad sklepem zielarskim). Tel.  605 
522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, 
licencjackich, innych), dokumen-
tów, CV, listów motyw. innych. Wy-
druki, Ksero, także kolor. Szybko i 
Solidnie. Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel 605 522 340. 

• Usługi koparko- ładowarką No-
wogard. 514172446 

• Fast – Driver, tanie usługi trans-
portowe Tel.  721 230 990

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sawic-
ki, ul. Kazimierza Wielkiego 7, Tel. 
913920737 

• J. niemiecki, przygotowanie do ma-
tury. 607 617 844

• Remonty mieszkań, szpachlowanie, 
malowanie. 880 690 659

• Naprawa samochodów wymiana 
części, zawieszenia, uszczelek, pa-
sków itp. 695 807 775

• KOREPETYCJE Z MATEMATYKI STA-
TYSTYKI I EKONOMETRII DLA LICE-
ALISTÓW I STUDENTÓW PROFE-
SJONALNE PRZYGOTOWANIE 100% 
ZDAWALNOŚĆ Tel.  600 924 128

• Transport  - przeprowadzki, szybko  
- tanio . Tel. 696138406 .

• Regulacja i naprawa okien i drzwi, 
Tel.  695 181 070

• Dachy, docieplenia, stropodocie-
plenia, obróbki blacharskie, pod-
bitki. 609 752 854

• REMONT na każdą kieszeń Tel.  
609 715 839 

• Ubezpieczenia Allianz. 607 083 776 

• Glazura, terakota. Fachowo i solid-
nie. Wykończenia wnętrz pod klucz. 
Tel. 607647515.

• Usługi remontowe 601 567 369

• US ŁUGI  REMONTOWO – BUDOW-
LANE   udzielam   gwarancji .Tel. 
608364330.

• KOREPETYCJE  - z  matematyki  : SP , 
Gimnazjum.Tel. 532557381.

• KOREPETYCJE – MATEMATYKA.Tel. 
668171212.

• MATEMATYKA  . Tel. 604124623.

• NOWA  MATURA   Z   MATEMATYKI   
WSZYSTKIE   POZIOMY  PROFESJO-
NALNE. Mail;mat15.58@02pl.

• KOREPETYCJE Z MATEMATYKI 
DLA LICEALISTÓW I GIMNAZIALI-
STÓW Tel.  723 328 678

• BUD NAAR dachy remonty da-
chów ocieplenia budynków. 
726 169 098

• PRANIE - dywanów, wykładzin, ta-
picerki meblowej, samochodowej, /
skórzanej, materiałowej/. Pranie po-
ścieli wełnianej /lanoliną/. Sprząta-
nie biur, mieszkań, czyszczenie fug. 
Tel.   604373143, 794229083.

PRACA

• Przyjmę samodzielnego pracowni-
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Poszukujemy  
pracowników 

do pracy na plantacji wierzby 
w Węgorzycach/k.Osiny

 Tel: 601 99 40 30

Informacja PKS    91 392 18 87   lub   91 469 83 15

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski - redaktor prowadzący

Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport,  Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny   
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65, tel./fax 91 392 50 87;  

e-mail: dziennik@domjudy.pl.  Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej.  
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E;  14:00E;  
15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL.   607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD
Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku 
oprócz świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 
1, 3, 5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwart-
ki, soboty oprócz świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; 
R – kurs do Reska

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

OGŁO SZE NIA DROB NE

TYGRYSEK

BAWIALNIA
dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

W dniu 20 września (piątek) 
od godz. 10.00 w siedzibie 
Caritas przy ul. 700-lecia 

(w podwórku za ZBK),  

będzie wydawana 
żywność z programu 

pomocowego UE. 
Zapraszamy osoby z listy 

od nr 120 do 260 oraz tych, 
którzy nie korzystali nigdy 

z pomocy. 
Zespół Caritas przy parafii 

pw. WNMP w Nowogardzie

ka do prac wykończeniowych. Tel.  
888 603 612

• Zwrot podatku z pracy, rodzin-
ne, urlopowe, emerytalne – Niem-
cy, Holandia, Anglia, Irlandia, Da-
nia, Belgia, Austria, Włochy, Norwe-
gia, USA. Tel.  71 385 20 18 lub 601 
759 797

• Młoda mama zaopiekuje się Twoim 
dzieckiem. 661 196 022

• DOŚWIADCZONA - Niania zaopie-
kuje się dzieckiem. Duża dyspozy-
cyjność czasowa Tel. 602690897.

• Praca w Niemczech - Opiekun-
ki Osób Starszych, wyjazdy od za-
raz, pełna organizacja wyjazdu, 
atrakcyjne zarobki Tel:666096761, 
666096774

• Zlecę wywiezienie gruzu po roz-
biórce. 603 259 309

• Zatrudnię pilarza, niewymagane 
papiery Tel.  726 649 215

• ZATRUDNIĘ  -  Barmankę  & Kelner-
kę . Tel. 693521211.

• ZLECĘ  -  wykonanie   stropu   TERI-
VA    w  Karsku. Tel. 691664658.

• Zatrudnię przy murowaniu i ocie-
planiu. 608 817 214

• ZATRUDNIĘ  - mechanika do  pila-
rek spalinowych i kosiarek .W godz. 
9 – 17  dzwonić  913926857 lub  
608328095.

INNE

• Sprzedam drewno bukowe i dębo-
we pocięte i porąbane - 603 353 789

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, 
srebrna, 4 elementy: wzmacniacz, 
tuner przestrojony, korektor, deck 
szuflada, stan idealny, używa-
na sporadycznie, cena 780 zł do 
uzgodnienia. Tel.  605 522 340.

• PIECE GAZOWE c.o. wiszące z Nie-
miec firmy Vaillant wysoka jakość 
do mieszkania, domu, sklepu, re-

stauracji, zakładu fryzj. tylko ogrze-
wanie różne powierzchnie cena od 
800zł montaż 300zł piece dwufunk-
cyjne cena od 1.000zł montaż 400zł 
gwarancja serwisowa + roczne 
przeglądy kontrolne, naprawy oraz 
elektryczne przepływowe podgrze-
wacz wody użytkowej 18-21kw na 
prąd 380V cena od 200zł Tel.  691 
686 772

• SPRZEDAŻ - podbitki drewnianej. 
TANIO. Tel: 726169098.

• SPRZEDAM DREWNO OPAŁOWE I 
KOMINKOWE. Tel;667788820.

• Sprzedam CB radio Harry III z ante-
ną, na gwarancji, cena 650 zł, Tel.  
605 522 340

• Sprzedam wózek spacerowy – para-
solka (Chico CT04): stan bdb, duże 
koła, lekki, oryginalny śpiworek + 
folia, kolor czerwono-beżowy, ta-
nio. 600 897 758

• Sprzedam lodówko - zamrażarkę In-
desit srebrną, cena 750 zł, Tel.  605 
522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpiecze-
niowe na życie SKANDIA, Tel.  605 
522 340

• SPRZEDAM – ROWER TRZYKOŁO-
WY.Tel. 781292715.

• Przyjmę ziemię i drobny gruz. 
660 010 540

• Oddam w dobre ręce śliczną małą 
dwumiesięczną suczkę białą w czar-
ne łatki. 91 39 79 321

• SPRZEDAM -  cement  cena  7zł/ 
kg.Tel. 609723236

• Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe atrakcyjna cena. 
726 649 215

•  Sprzedam świerk pospolity i  srebr-
ny  z plantacji. Tel.  602 10 11 18
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Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca

POŻYCZKA CYWILNOPRAWNA
DLA CIEBIE LUB TWOJEJ FIRMY
– na spłatę uciążliwych długów
– na spłatę komornika
– na inwestycję
– na oświadczenie o dochodach
– od 10.000 PLN
– max. okres spłaty 240 m-cy

Tel. 91 818-25-36 • 790 402 010

Kancelaria  
Prawna

nawet trudne sprawy

601 949 077

ZATRUDNI 
SAMODZIELNĄ KSIĘGOWĄ

osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy 
o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres

piekarnia-zelek21@wp.pl

Firma Cukierniczo-Piekarnicza w Kamieniu Pomorskim

ZAPRASZAMY

LEKI GOTOWE I ROBIONE

SUPLEMENTY DIETY   DERMOKOSMETYKI 

PIELUCHOMAJTKI NA WNIOSEK

SPRZÊT MEDYCZNY
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 Cena 1, 90 zł Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt samochodowy
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Finanse - 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

ZAPRASZAMY
na

specjalistyczne 
badanie wzroku

środy i piątki 

s. 4 s. 11

ul. Boh. Warszawy 4b
Nowogard

tel. 532 512 703 

Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe 
leczenie stomatologiczne

Lekarz dentysta

Ewa Rosa

godz. przyjęć 
pn.-pt. 10.00 - 18.00

Zawiadamiamy, że w Nowogardzie rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radców Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca Prawny Radosław Górski oraz Radca  
Prawny Paweł Iwan. Kancelaria mieści się przy 
Pl. Wolności 9, budynek dawnego hotelu „Cisy”, pokój nr 8 (parter). 

Telefony do Kancelarii: 788-802-101, 694-403-733.

13

System 
śmieciowy 
na plusie?

Halina Galus • Elżbieta i Helena Wnuk

USŁUGI KSIĘGOWO-PODATKOWE

ul. 3 Maja 14 (budynek Banku Spółdzielczego) tel. 91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

Chcesz odzyskać VAT? Przyjdź!

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Porozmawiajmy 
o naszych 
dzieciach

Piłkarka - 
kobieta 
z pasją

s. 10,11

Nowogard,  
ul. Wojska Polskiego 3
SJO Krystyna Dwornik 

„CONCEPT”
(wcześniej „GERMANIC”)

zaprasza na nowe kursy języka
niemieckiego i angielskiego

www.concept.edu.pl
Zapisy i informacje:

tel. 607 545 991

ELDAS

W atrakcyjnych 
cenach

ELDAS s.j.
POLECA:
- parniki węglowe
- kotły CO węglowe
- siatki ogrodzeniowe
W atrakcyjnych 

cenach
Nowogard 

ul. Nadtorowa 12
tel. 91 392 16 79, 

91 579 00 29, 91 579 00 28

Wizyty we wtorki: 
rejestracja pod 
tel. 914071250, tel. 914073250
72-100 Goleniów
ul. M. Konopnickiej 10 a

Specjalista ginekolog-położnik
Lek. med Adam Sokołowski

• konsultacje ginekologiczne
• cytologie

• prowadzenie ciąży
• USG

PROFI-MED s.c.

20 września 2013 r.
od 10.00 - 11.00 (piątek)
 udzielane będą bezpłatne porady 

prawne  w redakcji 
ul. Boh. Warszawy 7A

Informujemy, że 
od 28 września 

do 12 października
Salon Plus w Nowogardzie 
zostanie zamknięty 

na czas Nowego Urządzania.

Zapraszamy 
14 października 2013 r.

Infolinia*: 601 101 205 
Połączenia naliczane wg stawek operatora

Jak nas Czapla puści z torbami to „dziadówki” mamy gotowe

Najbardziej zadłużone gminy 

Nowogard coraz wyżej

s. 5 s. 11

Obchody 
rocznicy  

17 września

Nasi przedsiębiorcy: 
PH „Terminex”

s. 9

Upośledzona 
ulica 

Dworcowa
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W obiektywie DN

Byłeś świadkiem  
ciekawego zdarzenia, 

wykonałeś 
oryginalne 

zdjęcia, jesteś 
w posiadaniu 

interesujących 
wiadomości?  

Zadzwoń 
lub napisz do nas 

o każdej porze. 
Tel. 513 088 309

e-mail: poligraf@post.pl

ZAKŁAD USŁUG 
INSTALATORSTWA 
ELEKTRYCZNEGO  

 
ZIELIŃSKI  GRZEGORZ 

TEL: 698-846-647 
•  instalacje elektryczne 

domowe, przemysłowe 
•  domofony, wideofony 
•  alarmy, zabezpieczenia 

budynków 

Przed Rossmannem i PEP- CO brak stojaków na rowery 

Kiedy pojawią się stojaki? 
- Rowerzyści i miłośnicy 

skuterów, chyba nie do końca 
wiedzą, że stawiając zarówno 
rower, jak i skuter w miejscu 
gdzie przechodzą również pie-
si, utrudniają im tym trochę 
życie - alarmuje nasza czytel-
niczka, która przyszła na za-
kupy do Rossmanna i PEPCO 
w Nowogardzie.

Nowe pawilony handlowe, 
tj. Rossmann i PEPCO, zostały 
otwarte niespełna 3 lata temu. 
Jednak nie ma przy nich sto-
jaków na rowery, gdyż wyko-
nawcy chyba o tym nie pamię-
tali lub zwyczajnie pominęli 
w planach budowy, co irytu-
je cyklistów, gdyż muszą swo-

je rowery czy skutery parko-
wać w miejscu, które przezna-
czone jest dla pieszych. Jedną 
z osób, która zostawiła w ten 
sposób swój rower była pani 
Anna - Nie ma stojaków, więc 
uznałam, że mogę postawić ro-
wer w obojętnie którym miej-
scu i nie sądziłam, że ktoś może 
mi z tego tytułu zwrócić uwa-
gę za niedogodność przechodze-
nia. Przyznam się, że nie pomy-
ślałem o tym, że mogę w ten 
sposób komuś zagrodzić drogę 
przejścia - mówi. - Pewnie gdy-
by były tu stojaki, to nie byłoby 
takiego problemu - dodaje pani 
Anna, czytelniczka DN 

Jarek Bzowy 

Sołtys wsi Karsk, pan Jerzy Kubicki 

pragnie serdecznie podziękować 
państwu Mai i Tomaszowi Żyto, za przekazanie na rzecz 

sołectwa Karsk nagrody w wysokości 1000 złotych, 
wygranej w konkursie na najładniejszą zagrodę 

„Zadbaj o siedlisko, bo to twoje środowisko”. 

Znalazł grzyba większego  
od swojej dłoni 
Sezon grzybowy coraz bardziej się roz-
kręca. Co prawda zdania wśród grzybia-
rzy są podzielone (przynajmniej do so-
boty - bo w niedzielę ponoć był wysyp), 
co do obfitości występowania grzybów 
w tym sezonie, jednak  niektórym udaje 
się zebrać całkiem sporą ich ilość. 

Zdarzają się też wyjątkowe okazy. 13 wrze-
śnia w lesie pod Lestkowem, pan Damian zna-
lazł  w ubiegłym tygodniu pięknego grzyba, któ-
rego wielkość jest naprawdę imponująca. Kape-
lusz miał kilkanaście cm średnicy, był większy od 
mojej dłoni, a wysoki na około 15 cm, natomiast 
ważył mniej więcej ok. 65 dkg — mówi pan Da-
mian. Jak widać grzyby i to jaaaaakie ... pojawia-
ją  się w naszych  lasach. Dlatego zamiast sie-
dzieć w domu przed telewizorem, udajmy się do 

lasu na grzyby. Jednak uważajmy jakie grzyby 
zbieramy, i pamiętajmy, żebyśmy zbierali tyl-
ko te dobrze nam znane. 

Jarek Bzowy 

Uwaga! ! ! Krążą oszuści i wyłudzacze
W ostatnich tygodniach odnotowujemy wzmożenie ilości sygnałów o próbach oszustw 
czy wyłudzeń z zastosowaniem różnych sposobów. Dzisiaj dla ostrzeżenia dwa przy-
kłady zdarzeń, które miały miejsce  w tych dniach na terenie Nowogardu i gminy.

Oferujemy Pani dar-
mowe ubezpieczenie…

Do starszej Pani z podnowo-
gardzkiej wsi dzwoni osoba, 
podająca się za przedstawicie-
la ubezpieczyciela zdrowotne-
go, zachęcając do rzekomo bez-
płatnego ubezpieczenia zdro-
wotnego. W potoku płynących 
ze słuchawki słów starsza oso-
ba wyławia niewiele, w końcu 
stwierdza, aby zakończyć  roz-
mowę i pozbyć się  natręta, że 
jak darmowo to niech będzie. 
Po pewnym czasie w domu 
starszej Pani pojawia się agent 
z umową i żąda na wstępie 70 
zł. Na co dostaje odpowiedź, 
że przecież nikt się na żad-
ną zapłatę nie umawiał. Agent 

nie ustępuje i zaczyna groźby 
o podaniu do sądu, ponieważ 
rzekomo usługa została zamó-
wiona. W tym wypadku się nie 
udało, ponieważ nasza starsza 
Pani okazała się na tyle rezo-
lutna, że wyprosiła naciągacza. 
Ale zapewne wiele razy sztucz-
ka się powiodła i nie wiado-
mo, jakie jeszcze niespodzianki 
kryły się w samej umowie i czy 

nie była ona zupełną fikcją.
Zbieramy na guzik komi-

niarza
Po nowogardzkich mieszka-

niach krążą też ludzie, którzy 
rzekomo  reprezentują miej-
scowego kominiarza i zbiera-
ją datki na kominiarski guzik 
szczęścia. Nie gardzą żadnym 
datkiem. 
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W obiektywie DN

Byłeś świadkiem  
ciekawego zdarzenia, 

wykonałeś 
oryginalne 

zdjęcia, jesteś 
w posiadaniu 

interesujących 
wiadomości?  

Zadzwoń 
lub napisz do nas 

o każdej porze. 
Tel. 513 088 309

e-mail: poligraf@post.pl

ZAKŁAD USŁUG 
INSTALATORSTWA 
ELEKTRYCZNEGO  

 
ZIELIŃSKI  GRZEGORZ 

TEL: 698-846-647 
•  instalacje elektryczne 

domowe, przemysłowe 
•  domofony, wideofony 
•  alarmy, zabezpieczenia 

budynków 

Przed Rossmannem i PEP- CO brak stojaków na rowery 

Kiedy pojawią się stojaki? 
- Rowerzyści i miłośnicy 

skuterów, chyba nie do końca 
wiedzą, że stawiając zarówno 
rower, jak i skuter w miejscu 
gdzie przechodzą również pie-
si, utrudniają im tym trochę 
życie - alarmuje nasza czytel-
niczka, która przyszła na za-
kupy do Rossmanna i PEPCO 
w Nowogardzie.

Nowe pawilony handlowe, 
tj. Rossmann i PEPCO, zostały 
otwarte niespełna 3 lata temu. 
Jednak nie ma przy nich sto-
jaków na rowery, gdyż wyko-
nawcy chyba o tym nie pamię-
tali lub zwyczajnie pominęli 
w planach budowy, co irytu-
je cyklistów, gdyż muszą swo-

je rowery czy skutery parko-
wać w miejscu, które przezna-
czone jest dla pieszych. Jedną 
z osób, która zostawiła w ten 
sposób swój rower była pani 
Anna - Nie ma stojaków, więc 
uznałam, że mogę postawić ro-
wer w obojętnie którym miej-
scu i nie sądziłam, że ktoś może 
mi z tego tytułu zwrócić uwa-
gę za niedogodność przechodze-
nia. Przyznam się, że nie pomy-
ślałem o tym, że mogę w ten 
sposób komuś zagrodzić drogę 
przejścia - mówi. - Pewnie gdy-
by były tu stojaki, to nie byłoby 
takiego problemu - dodaje pani 
Anna, czytelniczka DN 

Jarek Bzowy 

Sołtys wsi Karsk, pan Jerzy Kubicki 

pragnie serdecznie podziękować 
państwu Mai i Tomaszowi Żyto, za przekazanie na rzecz 

sołectwa Karsk nagrody w wysokości 1000 złotych, 
wygranej w konkursie na najładniejszą zagrodę 

„Zadbaj o siedlisko, bo to twoje środowisko”. 

Znalazł grzyba większego  
od swojej dłoni 
Sezon grzybowy coraz bardziej się roz-
kręca. Co prawda zdania wśród grzybia-
rzy są podzielone (przynajmniej do so-
boty - bo w niedzielę ponoć był wysyp), 
co do obfitości występowania grzybów 
w tym sezonie, jednak  niektórym udaje 
się zebrać całkiem sporą ich ilość. 

Zdarzają się też wyjątkowe okazy. 13 wrze-
śnia w lesie pod Lestkowem, pan Damian zna-
lazł  w ubiegłym tygodniu pięknego grzyba, któ-
rego wielkość jest naprawdę imponująca. Kape-
lusz miał kilkanaście cm średnicy, był większy od 
mojej dłoni, a wysoki na około 15 cm, natomiast 
ważył mniej więcej ok. 65 dkg — mówi pan Da-
mian. Jak widać grzyby i to jaaaaakie ... pojawia-
ją  się w naszych  lasach. Dlatego zamiast sie-
dzieć w domu przed telewizorem, udajmy się do 

lasu na grzyby. Jednak uważajmy jakie grzyby 
zbieramy, i pamiętajmy, żebyśmy zbierali tyl-
ko te dobrze nam znane. 

Jarek Bzowy 

Uwaga! ! ! Krążą oszuści i wyłudzacze
W ostatnich tygodniach odnotowujemy wzmożenie ilości sygnałów o próbach oszustw 
czy wyłudzeń z zastosowaniem różnych sposobów. Dzisiaj dla ostrzeżenia dwa przy-
kłady zdarzeń, które miały miejsce  w tych dniach na terenie Nowogardu i gminy.

Oferujemy Pani dar-
mowe ubezpieczenie…

Do starszej Pani z podnowo-
gardzkiej wsi dzwoni osoba, 
podająca się za przedstawicie-
la ubezpieczyciela zdrowotne-
go, zachęcając do rzekomo bez-
płatnego ubezpieczenia zdro-
wotnego. W potoku płynących 
ze słuchawki słów starsza oso-
ba wyławia niewiele, w końcu 
stwierdza, aby zakończyć  roz-
mowę i pozbyć się  natręta, że 
jak darmowo to niech będzie. 
Po pewnym czasie w domu 
starszej Pani pojawia się agent 
z umową i żąda na wstępie 70 
zł. Na co dostaje odpowiedź, 
że przecież nikt się na żad-
ną zapłatę nie umawiał. Agent 

nie ustępuje i zaczyna groźby 
o podaniu do sądu, ponieważ 
rzekomo usługa została zamó-
wiona. W tym wypadku się nie 
udało, ponieważ nasza starsza 
Pani okazała się na tyle rezo-
lutna, że wyprosiła naciągacza. 
Ale zapewne wiele razy sztucz-
ka się powiodła i nie wiado-
mo, jakie jeszcze niespodzianki 
kryły się w samej umowie i czy 

nie była ona zupełną fikcją.
Zbieramy na guzik komi-

niarza
Po nowogardzkich mieszka-

niach krążą też ludzie, którzy 
rzekomo  reprezentują miej-
scowego kominiarza i zbiera-
ją datki na kominiarski guzik 
szczęścia. Nie gardzą żadnym 
datkiem. 
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

ENTER 
LAPTOP

 SERWIS - KOMIS

naprawiamy, 
sprzedajemy, 

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

TEL. 795 648 748 PROMOCJA  LETNIA

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel./fax 91 39 22 329

Kom. 601 150 620

Ogrodzenia,
brukarstwo, 

ogrody, trawniki
www.trawnikizrolki.com.pl

tel. 669 342 893

Usługi opiekuńcze 
dla osób starszych 

i niepełnosprawnych zarówno 
w domu jak i poza domem. 

W ramach usług opiekuńczych
 w mojej asysście możliwość

skorzystania z : 
• samochodu osobowego
• załatwienia spraw mobilnych
• korzystanie z wózka 

inwalidzkiego lub chodzika
„Tutela”   Halina Przybyszewska

ul. Kochanowskiego 7, Nowogard

tel. 880 690 330

TUTELA

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Najbardziej zadłużone gminy 

Nowogard coraz wyżej
Nowogard pnie się systematycznie w rankingu zadłużenia samorządów w Polsce. W 
swojej kategorii  gmin miejskich, z wyłączeniem miast powiatowych i prezydenckich, 
zajmuje na koniec 2012 roku, 149 w Polsce miejsce, gdy na koniec 2010 roku –począ-
tek kadencji obecnego burmistrza – był jeszcze na 350 miejscu. Gdy to tempo zostanie 
utrzymane, a wiele na to wskazuje, to na koniec tego roku skończymy w pierwszej setce. 

Nie ocena, ale ścisłe dane księ-
gowe …

Opracowanie dotyczące sytu-
acji w zakresie zadłużenia samo-
rządów w Polsce zostało w tych 
dniach  opublikowane we Wspól-
nocie Samorządowej - periodyku 
specjalizującym się w tematyce 
samorządowej. Zestawienia obej-
mują wszystkie samorządy w Pol-
sce, które podzielone są na grupy 
w zależności od szczebla, a więc 
na samorządy powiatowe, woje-
wódzkie, jak i gminne. Te ostat-
nie podzielono jeszcze na  kate-
gorie wielkościowe - gmin miast 
powiatowych, gmin z miastami 
i gmin wiejskich. Nowogard ra-
zem z 580 innymi gminami jest 
ujęty w kategorii gmin z miasta-
mi. Porównanie przeprowadzono 
klasyfikując  gminy od tych naj-
bardziej zadłużonych, po te coraz 
mniej. Przyjęto ustawowe kry-
terium oceny poziomu zadłuże-
nia, czyli wielkość wyrażoną w 
procentach długu samorządowe-
go w relacji do wysokości docho-
dów budżetu. Przypomnijmy, że 
zgodnie z ustawą, przekroczenie 
poziomu 60 procent tak  liczone-
go poziomu zadłużenia, jest zła-
maniem dyscypliny budżetowej i 
grozi wprowadzeniem w tak za-
dłużonej gminie programu na-
prawczego i zarządu komisarycz-
nego. W zestawieniu oprócz po-
ziomu zadłużenia wyrażonego w 
procentach i aktualnej na koniec 
2012 roku pozycji w rankingu, 
podano także miejsce danej gmi-

ny w tej klasyfikacji w poprzed-
nich latach.

No cóż, jesteśmy coraz wyżej 
czyli ... bliżej „ dna”

Według wyżej wymienionego 
zobiektywizowanego kryterium 
Nowogard w stosunku do innych 
prawie 600 gmin w Polsce, w 
swojej kategorii znajdował się na 
koniec 2010 roku na 351 pozycji, 
co dawało mu miejsce mniej wię-
cej w połowie stawki czyli, jak to 
u średniaka ani za dobrze, ani też 
zbyt źle.   Przypomnijmy, że to był 
zarazem czas, gdy zarządzanie 
gminą obejmował samorząd ak-
tualnej kadencji i burmistrz Ro-
bert Czapla (listopad 2010). Już 
po roku rządów burmistrza pod-
skoczyliśmy nieco w rankingu  
zajmując na koniec 2011 roku, 
302 miejsce. Jednak rok 2012 
okazał się przełomowy dla tem-
pa progresu  w górę ( czyli w dół), 
Nowogard wyraźnie „ podkręcił” 
tempo i efekt - na koniec właśnie 
2012 roku wylądowaliśmy na 149 
miejscu!. Biorąc pod uwagę zna-
ne powszechnie fakty, dotyczą-
ce gminnych wydatkowań, mo-
żemy przypuszczać, że na koniec 
tego roku być może znajdziemy 
się w pierwszej setce  najbardziej 
zadłużonych gmin miejskich w 
Polsce. W szczecińskiej części 
naszego województwa, jednak 
w najtrudniejszej sytuacji w tym 
zakresie znajduje się Maszewo i 
Golczewo, chodź to drugie po-
niżej granicy zagrożenia ustawo-
wego . Wyżej jest sklasyfikowa-

ny także Trzebiatów, a podobnie 
do Nowogardu sytuacja wygląda 
w Resku i Płotach Międzyzdro-
jach. Dodając do  kategorii no-
wogardzkiej miasta powiatowe 
otrzymujemy 235 pozycję Nowo-
gardu na 846 miast.  Oczywiście 
poziom zadłużenia w procentach 
45,61 nie kwalifikuje naszej gmi-
ny do działań naprawczych, a te-
goroczna zmiana ustawy o finan-
sach publicznych liberalizująca 
zasady, jeszcze nieco oddaliła do-
puszczalną granicę, ale wyraźna 
wieloletnia tendencja naszej gmi-
ny w górę tego zestawienia, po-
winna skłaniać przynajmniej do 
przyglądania się uważnego wy-
datkom i sposobowi inwestowa-
nia i gospodarowania publicz-
nym groszem.

Dług długowi nierówny
Samo miejsce Nowogardu w 

rankingu zadłużenia, nie do koń-
ca pozwala jednak ocenić stopień 
zagrożenia wynikający z groź-
by ewentualnej niewypłacalno-
ści. Dla tej oceny ważne są tak-
że wnioski wynikające z  analizy 
struktury długu i rodzaju wydat-
ków na jakie zadłużenie zostało 
zaciągnięte. Stosunkowo wysoki 
poziom długu w przypadku bar-
dzo wielu gmin w Polsce wynika 
często z zaciągania różnych form 
pożyczek na tzw. wkłady własne, 
celem uzyskania dofinansowań 
unijnych. Jeśli te dofinansowa-
nia są  kierowane na inwestycje 
generujące w konsekwencji do-
chody, to istnieją wtedy poważ-

ne przesłanki, że uzyskany wzrost 
przychodów w wyniku działania 
efektów podatkowych i dla ryn-
ku pracy tych  inwestycji, pozwo-
li spłacić nawet relatywnie wy-
sokie zadłużenia. Taki charakter 
mają zwłaszcza inwestycje infra-
strukturalne polepszające walo-
ry gospodarcze, a także inwesty-
cje bezpośrednio w rynek pracy i 
wspomaganie przedsiębiorczości 
lokalnej… . Dla przykładu  gmi-
na  Uniejów  w łódzkiem  (nie-
co mniejsza jak Nowogard) po-
zyskała  w ciągu 2012 roku dofi-
nansowania na kwotę 37 milio-
nów złotych ! Kwota taka to  po-
łowa  budżetu  Nowogardu a np. 
szpital kosztował nas  i to wszyst-
ko z własnej kasy,  ponad 20 mi-
lionów złotych. Uniejów zajmu-
je w rankingu zadłużenia miejsce 
333 z  procentem  zadłużenia 30 
,58 Niestety analiza taka w przy-
padku Nowogardu nie skłania 
do optymizmu – dofinansowania 
unijne pozyskane przez nasz sa-
morząd są niewielkie i znacznie 
odbiegają kwotowo na naszą nie-
korzyść od efektów uzyskiwanych 
przez wiele miast, nawet tych pro-
centowo wyżej zadłużonych. Po-
nadto inwestycje przeprowadzone 
w ostatnich latach z kasy gminnej 
na ogół mają  charakter konsump-
cyjny, przysparzają dodatkowych 
stałych kosztów i to znacznie  bar-
dziej, aniżeli generują przyszłe 
wyższe dochody budżetowe . Do-
strzegane społecznie marnotraw-
stwo  środków na różne fanaberie 
bądź inwestycje, nie najważniej-
sze w racjonalnej kolejności, stały 
się już swoistą wizytówka kaden-
cji obecnego burmistrza. Mak-
syma - nie chodzi o chodniki a o 
to, by miał kto i gdzie po nich cho-
dzić -  którą wygłosił pewien zna-
ny polityk oceniając sensowność 
wydatków publicznych - na pew-
no przydałaby się jako codzienna 
lektura do poduszki dla naszych 
nowogardzkich  decydentów.

MS 

Jak to oceniają radni 
Tomasz Szafran ze Wspól-

nego Nowogardu
Niestety to jest niepokoją-

cy objaw świadczący o zu-
pełnym braku odpowiedzial-
ności koalicji rządzącej SLD-
-PSL, bezkrytycznie pozwa-
lającej burmistrzowi na sza-
stanie pieniędzmi publiczny-
mi. Nasze wnioski dotyczące 
racjonalnego przeznaczania 
kwot w budżecie, niestety na 
ogół są nawet bez dyskusji od-
rzucane  przez większość ko-
alicyjną w radzie.

Marcin Nieradka – radny 
niezależny  

Nasze niskie miejsce w tym 
rankingu i zwiększające się 
zadłużenie wynika z tego, że 
dla burmistrza Czapli i jego 
koalicji nie liczy się stan fi-
nansów gminy, która jest 
wspólnotą wszystkich miesz-
kańców. Ten człowiek od po-
czątku kadencji nie stworzył 
w Nowogardzie ani jednego 
miejsca pracy. Nie spowodo-
wał, by młodzi pochodzący z 
Nowogardu ludzie chcieli tu-
taj wracać i układać sobie ży-
cie. Wszystkie inwestycje wy-
myślone przez burmistrza 
są jedynie obliczone na jego 
propagandowy sukces. Nowe 
chodniki, molo, ekran w kinie, 
czy choinka na Placu Wolno-
ści, na zdjęciach wyglądają 
ładnie, ale nic nie dają miesz-
kańcom miasta. Tego typu 
wydatki odbiją się na miesz-
kańcach, bo z czasem zacznie 
brakować pieniędzy np. na 
oświatę.

Najbardziej zadłużone gminy

Nowogard coraz wyżej
Nowogard pnie się systematycznie w rankingu zadłużenia samorządów w Polsce. W 
swojej kategorii  gmin miejskich, z wyłączeniem miast powiatowych i prezydenckich, 
zajmuje na koniec 2012 roku, 149 w Polsce miejsce, gdy na koniec 2010 roku –począ-
tek kadencji obecnego burmistrza – był jeszcze na 350 miejscu. Gdy to tempo zostanie 
utrzymane, a wiele na to wskazuje, to na koniec tego roku skończymy w pierwszej setce. 

Nie ocena, ale ścisłe dane księ-
gowe …

Opracowanie dotyczące sytu-
acji w zakresie zadłużenia samo-
rządów w Polsce zostało w tych 
dniach  opublikowane we Wspól-
nocie Samorządowej - periodyku 
specjalizującym się w tematyce 
samorządowej. Zestawienia obej-
mują wszystkie samorządy w Pol-
sce, które podzielone są na grupy 
w zależności od szczebla, a więc 
na samorządy powiatowe, woje-
wódzkie, jak i gminne. Te ostat-
nie podzielono jeszcze na  kate-
gorie wielkościowe - gmin miast 
powiatowych, gmin z miastami i 
gmin wiejskich. Nowogard razem 
z 580 innymi gminami jest ujęty 
w kategorii gmin z miastami. Po-
równanie przeprowadzono klasy-
fikując  gminy od tych najbardziej 
zadłużonych, po te coraz mniej. 
Przyjęto ustawowe kryterium 
oceny poziomu zadłużenia, czy-
li wielkość wyrażoną w procen-
tach długu samorządowego w re-
lacji do wysokości dochodów bu-
dżetu. Przypomnijmy, że zgodnie 
z ustawą, przekroczenie poziomu 
60 procent tak  liczonego pozio-
mu zadłużenia, jest złamaniem 
dyscypliny budżetowej i grozi 
wprowadzeniem w tak zadłużo-
nej gminie programu naprawcze-
go i zarządu komisarycznego. W 
zestawieniu oprócz poziomu za-
dłużenia wyrażonego w procen-
tach i aktualnej na koniec 2012 
roku pozycji w rankingu, podano 
także miejsce danej gminy w tej 
klasyfikacji w poprzednich latach.

No cóż, jesteśmy coraz wyżej 
czyli ... bliżej „ dna”

Według wyżej wymienione-
go zobiektywizowanego kryte-
rium Nowogard w stosunku do 
innych prawie 600 gmin w Pol-
sce, w swojej kategorii znajdo-
wał się na koniec 2010 roku na 
351 pozycji, co dawało mu miej-
sce mniej więcej w połowie staw-
ki czyli, jak to u średniaka ani za 
dobrze, ani też zbyt źle.   Przypo-
mnijmy, że to był zarazem czas, 
gdy zarządzanie gminą obej-
mował samorząd aktualnej ka-
dencji i burmistrz Robert Cza-
pla (listopad 2010). Już po roku 
rządów burmistrza podskoczyli-
śmy nieco w rankingu  zajmując 
na koniec 2011 roku, 302 miej-
sce. Jednak rok 2012 okazał się 
przełomowy dla tempa progresu  
w górę ( czyli w dół), Nowogard 
wyraźnie „ podkręcił” tempo i 
efekt - na koniec właśnie 2012 
roku wylądowaliśmy na 149 
miejscu!. Biorąc pod uwagę zna-
ne powszechnie fakty, dotyczące 
gminnych wydatkowań, może-
my przypuszczać, że na koniec 
tego roku być może znajdziemy 
się w pierwszej setce  najbardziej 
zadłużonych gmin miejskich w 
Polsce. W szczecińskiej części 
naszego województwa, jednak 
w najtrudniejszej sytuacji w tym 
zakresie znajduje się Maszewo i 
Golczewo, chodź to drugie po-
niżej granicy zagrożenia ustawo-
wego . Wyżej jest sklasyfikowa-
ny także Trzebiatów, a podobnie 
do Nowogardu sytuacja wygląda 

w Resku, Płotach i Międzyzdro-
jach. Dodając do  kategorii no-
wogardzkiej miasta powiatowe 
otrzymujemy 235 pozycję No-
wogardu na 846 miast.  Oczywi-
ście poziom zadłużenia w pro-
centach 45,61 nie kwalifikuje na-
szej gminy do działań napraw-
czych, a tegoroczna zmiana usta-
wy o finansach publicznych libe-
ralizująca zasady, jeszcze nieco 
oddaliła dopuszczalną grani-
cę, ale wyraźna wieloletnia ten-
dencja naszej gminy w górę tego 
zestawienia, powinna skłaniać 
przynajmniej do przyglądania 
się uważnego wydatkom i sposo-
bowi inwestowania i gospodaro-
wania publicznym groszem.

Dług długowi nierówny
Samo miejsce Nowogardu w 

rankingu zadłużenia, nie do koń-
ca pozwala jednak ocenić stopień 
zagrożenia wynikający z groź-
by ewentualnej niewypłacalno-
ści. Dla tej oceny ważne są tak-
że wnioski wynikające z  analizy 
struktury długu i rodzaju wydat-
ków na jakie zadłużenie zostało 
zaciągnięte. Stosunkowo wysoki 
poziom długu w przypadku bar-
dzo wielu gmin w Polsce wynika 
często z zaciągania różnych form 
pożyczek na tzw. wkłady własne, 
celem uzyskania dofinansowań 
unijnych. Jeśli te dofinansowa-
nia są  kierowane na inwestycje 
generujące w konsekwencji do-
chody, to istnieją wtedy poważne 
przesłanki, że uzyskany wzrost 
przychodów w wyniku działania 
efektów podatkowych i dla rynku 

pracy tych  inwestycji, pozwoli 
spłacić nawet relatywnie wyso-
kie zadłużenia. Taki charakter 
mają zwłaszcza inwestycje infra-
strukturalne polepszające walo-
ry gospodarcze, a także inwesty-
cje bezpośrednio w rynek pra-
cy i wspomaganie przedsiębior-
czości lokalnej… . Dla przykła-
du  gmina  Uniejów  w łódzkiem  
(nieco mniejsza jak Nowogard) 
pozyskała  w ciągu 2012 roku 
dofinansowania na kwotę 37 
milionów złotych ! Kwota taka 
to  połowa  budżetu  Nowogar-
du a np. szpital kosztował nas  i 
to wszystko z własnej kasy,  po-
nad 20 milionów złotych. Unie-
jów zajmuje w rankingu zadłu-
żenia miejsce 333 z  procentem  
zadłużenia 30 ,58 Niestety ana-
liza taka w przypadku Nowo-
gardu nie skłania do optymi-
zmu – dofinansowania unijne 
pozyskane przez nasz samorząd 
są niewielkie i znacznie odbie-
gają kwotowo na naszą nieko-
rzyść od efektów uzyskiwanych 
przez wiele miast, nawet tych 
procentowo wyżej zadłużonych. 
Ponadto inwestycje przeprowa-
dzone w ostatnich latach z kasy 
gminnej na ogół mają  charak-
ter konsumpcyjny, przysparzają 
dodatkowych stałych kosztów i 
to znacznie  bardziej, aniżeli ge-
nerują przyszłe wyższe dochody 
budżetowe . Dostrzegane spo-
łecznie marnotrawstwo  środ-
ków na różne fanaberie bądź 
inwestycje, nie najważniejsze w 
racjonalnej kolejności, stały się 
już swoistą wizytówka kadencji 
obecnego burmistrza. Maksyma 
- nie chodzi o chodniki a o to, by 
miał kto i gdzie po nich chodzić -  
którą wygłosił pewien znany po-
lityk oceniając sensowność wy-
datków publicznych - na pewno 
przydałaby się jako codzienna 
lektura do poduszki dla naszych 
nowogardzkich  decydentów.

ms 



Nr 73 (2207) DZIENNIK
NOWOGARDZKI

4

www.dzienniknowogardzki.pl

Protest rolników w Szczecinie

Także nowogardzianie brali udział w manifeście
11 września w Szczecinie odbył się strajk rolników. Był to protest NSZZ RI „Solidarność” (Niezależny Samorządny Związek Za-
wodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”). Poprzez demonstrację próbowano wyrazić frustrację z powodu sytuacji, w 
której obecnie znajduje się rolnictwo w Polsce. Rolnicy nie kryli oburzenia faktem wykupu gruntów przez zagraniczne podmio-
ty przez podstawione osoby, tzw.  „słupy”. W manifestacji brali udział także rolnicy z gminy Nowogard, Gryfic oraz Maszewa.

Do miasta wjechało 55 cią-
gników. Protest liczył ponad 
200 uczestników. Spod Wałów 
Chrobrego, zrzeszeni rolnicy 
ruszyli do miejsca, w którym 
znajduje się oddział Agencji 
Nieruchomości Rolnych (przy 
ul. Jana Matejki), by następ-
nie ulicami centrum powró-
cić na Wały. Protest trwał kil-
ka godzin (od 12:00 do 18:00). 
Tego samego dnia, w tym sa-
mym czasie warszawscy rolni-
cy pikietowali pod siedzibą Mi-
nistra Rolnictwa – informuje 
nas pan Edward Kosmal, prze-
wodniczący Międzyzwiązko-

wego Komitetu Protestacyjne-
go Rolników Województwa Za-
chodniopomorskiego. Jak już 
wspomniano, celem przemar-
szu była manifestacja niezado-
wolenia z obecnej polityki rzą-
du oraz Agencji Nieruchomości 
Rolnych. Zarzuca się im łama-
nie wcześniejszych ustaleń. Po-
stulaty, które zostały zaakcep-
towane przez władze rządowe i 
ANR, zwyczajnie nie są realizo-
wane. Prawda jest taka, że gdy-
by w rolnictwie wszystko było w 
porządku, to nikt nie zdecydo-
wałby się iść na protest – mówi 
nam pan Zbigniew Luter, prze-

wodniczący naszej Izby Rolni-
czej na terenie naszego powiatu 
– Jednostka, jaką jest Izba Rol-
nicza, ma charakter apolityczny, 
tzn. łączy wszystkich rolników, 
niezależnie od tego, z jakich or-
ganizacji politycznych się wywo-
dzą. Bronimy interesów wszyst-
kich rolników, nie członków po-
szczególnych grup czy związków 
zawodowych, tylko wszystkich! 
Gdy dochodzi do strajku, Izba 
Rolnicza włącza się w to logi-
stycznie, a także organizacyjnie 
– udziela wszelkiego wsparcia 
całości, tak jak to było w ubie-
głym roku w proteście przy bu-

dynku ANR. Protestować może 
każda grupa, każdy związek. Ta-
kie manifestacje pokazują, że w 
rolnictwie sprawy nadal mają się 
źle. My, jako Izba Rolnicza, je-
steśmy swego rodzaju łącznikiem 
pomiędzy rządem a społeczeń-
stwem rolniczym. Te rozmowy 
cały czas trwają, wciąż modyfi-
kujemy sprzedaż ziemi. Wszyst-
kie swoje żądania i oczekiwania 
wobec władzy rolnicy umieścili 
w petycjach, które zaadresowa-
li do dyrektora oddziału ANR 
w Szczecinie oraz do premiera 
RP. Pan dyrektor zaprosił nas do 
środka. 20 minut rozmawialiśmy 
o tym, co zostało zrealizowane, a 
co nie, zgodnie z ustaleniami z 
11 marca 2013 r. Oznajmiliśmy 
panu dyrektorowi, że w ciągu 
najbliższego miesiąca należałoby 
się spotkać. Trzeba przecież po-
rozmawiać o tym, że wcześniej-
sze ustalenia nie są realizowane. 
Nadal pozostaje problem słupów 
przetargowych, a ANR przygo-
towuje grunty do sprzedaży na 
rzecz obcego kapitału – mówi 
nam pan Edward Kosmal. 

Wiece rolników odbierane są 
przez społeczeństwo różnie – 
mają zarówno swoich zwolen-
ników, jak i zagorzałych prze-
ciwników. Jak to zwykle bywa 
przy okazji dużych manifesta-
cji, największe wzburzenie wy-
wołuje fakt, że ulice miast są 
zakorkowane. Jest to niczym w 
porównaniu z ideą, jaka przy-
świeca protestującym rolni-
kom. Należy bowiem pamię-
tać, że strajki o takim charak-
terze mają na celu dbałość o 
dobro wspólne, nie tylko spo-
łeczności rolniczej. Jeśli obec-
nie rządzącej władzy brakuje 
kręgosłupa prawno-moralne-
go, nie pozostaje nic innego, 
jak uciekanie się do ostatecz-
ności. Wraz z innymi grupami, 
które deklarują chęć przyłącze-
nia się do protestu, z pewnością 
zorganizujemy jeszcze większą 
manifestację. Jedno jest pewne 
– nie przestaniemy się jedno-
czyć – kończy swój wywód pan 
Zbigniew Luter. 

Karolina Klonowska
foto. Kamila

W dniu 17.09.2013r. 
znaleziono klucze, 

z jednym bardzo charakte-
rystycznym koloru żółtego. 
Klucze są do odbioru w re-
dakcji DN 

Elewacja budynków przy ul. 3 Maja w Nowogardzie

Chcą, żeby było dobrze
Na ul. 3 Maja, od 26 sierpnia trwa remont elewacji budynków nr 37 i 38, które przetrwały 
wojnę, a popularnie zwane są „ kolejowymi” ze względu na długoletniego administratora 
PKP. Remontem zajmuje się firma Walbud. Z dniem 15 października upływa termin od-
dania prac, toteż nie każdy z mieszkańców jest pewny, że firma zdąży na czas. Nie ma co 
się dziwić, gdyż wspólnota na ten cel zaciągnęła kredyt. 

Wspólnota mieszkaniowa 3 
Maja 37 i 38 ogłosiła przetarg na 
wykonanie prac dotyczących ele-
wacji tychże budynków. Dodaj-
my, że powstały one przed wojną 
i jako nieliczne w naszym mie-
ście- przetrwały. Do przetargu 
zgłosiły się 4 firmy – oprócz tej, 
która właśnie wykonuje remont. 
Firmy biorące udział w przetar-
gu zażądały bardzo dużych pie-
niędzy, natomiast Firma Walbud 
– Waldemara Puszcza, okazało 
się, że zrobi to najtaniej. Przetar-
gi wahały się w granicach do 250 
tys. złotych. Zarząd wspólnoty w 
drodze uchwały zastrzegł sobie, 
że zrezygnuje ze wszystkich firm 
biorących udział w przetargu, 
jeśli będzie tańsza oferta. Wcze-
śniej, bo 5 lat temu było coś już 

robione, jednak zabrakło pienię-
dzy, dlatego nie dokończono re-
montu całego budynku nr 38. 
Wspólnota aby odświeżyć bu-
dynki zaciągnęła kredyt. Firma 
Walbud jako, że okazała się dużo, 
dużo tańsza od innych, zobowią-
zała się w przystępnej dla nas ce-
nie zrobić tę elewację. My zacią-
gnęliśmy kredyt, dlatego bardzo 
nam zależy, by wszystko było do-
brze wykonane. W tej chwili idzie 
trochę kulawo, umowa opiewa 26 
sierpnia do dnia 15 październi-
ka, dlatego martwimy się czy wy-
konawca zdąży. Z tego co mówi 
nam szef firmy pan Puszcz, to 
ładnie to będzie wyglądało i ja 
wierzę, że tak będzie.-  informu-
je Adam Sidłowski, przewodni-
czący Zarządu Wspólnoty. Wy-

konawca uspokaja twierdząc, 
że nawet jeśli termin się wydłu-
ży, to na pewno tylko nieznacz-
nie. Staramy się wszystko wyko-
nać w terminie. Musimy brać pod 
uwagę różne czynniki niezależne 
od nas takie jak np.pogoda, tak 
niestety bywa.- komentuje Wal-
demar Puszcz, właściciel fir-
my Walbud.  Umowa dopuszcza 
przedłużenie się okresu oddania 
prac, poprzez negocjacje i od-
powiednie uzasadnienie, może 
on zostać uwzględniony, miej-
my nadzieję, że te zabytkowe bu-
dynki, stojące przy prestiżowej 
ulicy, zyskają nowy estetyczny 
wygląd. W końcu zależy na tym 
zarówno mieszkańcom jak i wy-
konawcy prac. 

KR Ulica 3 Maja przed wojną - widok od strony Goleniowa, strzałką zaznaczony jeden z 
obecnie remontowanych budynków
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Protest rolników w Szczecinie

Także nowogardzianie brali udział w manifeście
11 września w Szczecinie odbył się strajk rolników. Był to protest NSZZ RI „Solidarność” (Niezależny Samorządny Związek Za-
wodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”). Poprzez demonstrację próbowano wyrazić frustrację z powodu sytuacji, w 
której obecnie znajduje się rolnictwo w Polsce. Rolnicy nie kryli oburzenia faktem wykupu gruntów przez zagraniczne podmio-
ty przez podstawione osoby, tzw.  „słupy”. W manifestacji brali udział także rolnicy z gminy Nowogard, Gryfic oraz Maszewa.

Do miasta wjechało 55 cią-
gników. Protest liczył ponad 
200 uczestników. Spod Wałów 
Chrobrego, zrzeszeni rolnicy 
ruszyli do miejsca, w którym 
znajduje się oddział Agencji 
Nieruchomości Rolnych (przy 
ul. Jana Matejki), by następ-
nie ulicami centrum powró-
cić na Wały. Protest trwał kil-
ka godzin (od 12:00 do 18:00). 
Tego samego dnia, w tym sa-
mym czasie warszawscy rolni-
cy pikietowali pod siedzibą Mi-
nistra Rolnictwa – informuje 
nas pan Edward Kosmal, prze-
wodniczący Międzyzwiązko-

wego Komitetu Protestacyjne-
go Rolników Województwa Za-
chodniopomorskiego. Jak już 
wspomniano, celem przemar-
szu była manifestacja niezado-
wolenia z obecnej polityki rzą-
du oraz Agencji Nieruchomości 
Rolnych. Zarzuca się im łama-
nie wcześniejszych ustaleń. Po-
stulaty, które zostały zaakcep-
towane przez władze rządowe i 
ANR, zwyczajnie nie są realizo-
wane. Prawda jest taka, że gdy-
by w rolnictwie wszystko było w 
porządku, to nikt nie zdecydo-
wałby się iść na protest – mówi 
nam pan Zbigniew Luter, prze-

wodniczący naszej Izby Rolni-
czej na terenie naszego powiatu 
– Jednostka, jaką jest Izba Rol-
nicza, ma charakter apolityczny, 
tzn. łączy wszystkich rolników, 
niezależnie od tego, z jakich or-
ganizacji politycznych się wywo-
dzą. Bronimy interesów wszyst-
kich rolników, nie członków po-
szczególnych grup czy związków 
zawodowych, tylko wszystkich! 
Gdy dochodzi do strajku, Izba 
Rolnicza włącza się w to logi-
stycznie, a także organizacyjnie 
– udziela wszelkiego wsparcia 
całości, tak jak to było w ubie-
głym roku w proteście przy bu-

dynku ANR. Protestować może 
każda grupa, każdy związek. Ta-
kie manifestacje pokazują, że w 
rolnictwie sprawy nadal mają się 
źle. My, jako Izba Rolnicza, je-
steśmy swego rodzaju łącznikiem 
pomiędzy rządem a społeczeń-
stwem rolniczym. Te rozmowy 
cały czas trwają, wciąż modyfi-
kujemy sprzedaż ziemi. Wszyst-
kie swoje żądania i oczekiwania 
wobec władzy rolnicy umieścili 
w petycjach, które zaadresowa-
li do dyrektora oddziału ANR 
w Szczecinie oraz do premiera 
RP. Pan dyrektor zaprosił nas do 
środka. 20 minut rozmawialiśmy 
o tym, co zostało zrealizowane, a 
co nie, zgodnie z ustaleniami z 
11 marca 2013 r. Oznajmiliśmy 
panu dyrektorowi, że w ciągu 
najbliższego miesiąca należałoby 
się spotkać. Trzeba przecież po-
rozmawiać o tym, że wcześniej-
sze ustalenia nie są realizowane. 
Nadal pozostaje problem słupów 
przetargowych, a ANR przygo-
towuje grunty do sprzedaży na 
rzecz obcego kapitału – mówi 
nam pan Edward Kosmal. 

Wiece rolników odbierane są 
przez społeczeństwo różnie – 
mają zarówno swoich zwolen-
ników, jak i zagorzałych prze-
ciwników. Jak to zwykle bywa 
przy okazji dużych manifesta-
cji, największe wzburzenie wy-
wołuje fakt, że ulice miast są 
zakorkowane. Jest to niczym w 
porównaniu z ideą, jaka przy-
świeca protestującym rolni-
kom. Należy bowiem pamię-
tać, że strajki o takim charak-
terze mają na celu dbałość o 
dobro wspólne, nie tylko spo-
łeczności rolniczej. Jeśli obec-
nie rządzącej władzy brakuje 
kręgosłupa prawno-moralne-
go, nie pozostaje nic innego, 
jak uciekanie się do ostatecz-
ności. Wraz z innymi grupami, 
które deklarują chęć przyłącze-
nia się do protestu, z pewnością 
zorganizujemy jeszcze większą 
manifestację. Jedno jest pewne 
– nie przestaniemy się jedno-
czyć – kończy swój wywód pan 
Zbigniew Luter. 

Karolina Klonowska
foto. Kamila

W dniu 17.09.2013r. 
znaleziono klucze, 

z jednym bardzo charakte-
rystycznym koloru żółtego. 
Klucze są do odbioru w re-
dakcji DN 

Elewacja budynków przy ul. 3 Maja w Nowogardzie

Chcą, żeby było dobrze
Na ul. 3 Maja, od 26 sierpnia trwa remont elewacji budynków nr 37 i 38, które przetrwały 
wojnę, a popularnie zwane są „ kolejowymi” ze względu na długoletniego administratora 
PKP. Remontem zajmuje się firma Walbud. Z dniem 15 października upływa termin od-
dania prac, toteż nie każdy z mieszkańców jest pewny, że firma zdąży na czas. Nie ma co 
się dziwić, gdyż wspólnota na ten cel zaciągnęła kredyt. 

Wspólnota mieszkaniowa 3 
Maja 37 i 38 ogłosiła przetarg na 
wykonanie prac dotyczących ele-
wacji tychże budynków. Dodaj-
my, że powstały one przed wojną 
i jako nieliczne w naszym mie-
ście- przetrwały. Do przetargu 
zgłosiły się 4 firmy – oprócz tej, 
która właśnie wykonuje remont. 
Firmy biorące udział w przetar-
gu zażądały bardzo dużych pie-
niędzy, natomiast Firma Walbud 
– Waldemara Puszcza, okazało 
się, że zrobi to najtaniej. Przetar-
gi wahały się w granicach do 250 
tys. złotych. Zarząd wspólnoty w 
drodze uchwały zastrzegł sobie, 
że zrezygnuje ze wszystkich firm 
biorących udział w przetargu, 
jeśli będzie tańsza oferta. Wcze-
śniej, bo 5 lat temu było coś już 

robione, jednak zabrakło pienię-
dzy, dlatego nie dokończono re-
montu całego budynku nr 38. 
Wspólnota aby odświeżyć bu-
dynki zaciągnęła kredyt. Firma 
Walbud jako, że okazała się dużo, 
dużo tańsza od innych, zobowią-
zała się w przystępnej dla nas ce-
nie zrobić tę elewację. My zacią-
gnęliśmy kredyt, dlatego bardzo 
nam zależy, by wszystko było do-
brze wykonane. W tej chwili idzie 
trochę kulawo, umowa opiewa 26 
sierpnia do dnia 15 październi-
ka, dlatego martwimy się czy wy-
konawca zdąży. Z tego co mówi 
nam szef firmy pan Puszcz, to 
ładnie to będzie wyglądało i ja 
wierzę, że tak będzie.-  informu-
je Adam Sidłowski, przewodni-
czący Zarządu Wspólnoty. Wy-

konawca uspokaja twierdząc, 
że nawet jeśli termin się wydłu-
ży, to na pewno tylko nieznacz-
nie. Staramy się wszystko wyko-
nać w terminie. Musimy brać pod 
uwagę różne czynniki niezależne 
od nas takie jak np.pogoda, tak 
niestety bywa.- komentuje Wal-
demar Puszcz, właściciel fir-
my Walbud.  Umowa dopuszcza 
przedłużenie się okresu oddania 
prac, poprzez negocjacje i od-
powiednie uzasadnienie, może 
on zostać uwzględniony, miej-
my nadzieję, że te zabytkowe bu-
dynki, stojące przy prestiżowej 
ulicy, zyskają nowy estetyczny 
wygląd. W końcu zależy na tym 
zarówno mieszkańcom jak i wy-
konawcy prac. 

KR Ulica 3 Maja przed wojną - widok od strony Goleniowa, strzałką zaznaczony jeden z 
obecnie remontowanych budynków
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Teresie i Mariuszowi
Gruszczyńskiemu

w 30 rocznicę ślubu
wszystkiego 

co szczęściem się zowie
życzą 

siostry Lidia, Iwona, Jolanta z rodzinami

Warsztaty Terapii 
Zajęciowej w Nowogardzie 

serdecznie 
dziękują 

właścicielowi hurtowni 
budowlano-chemicznej 

„Bodzio”  
p. Bogdanowi 
Jaklińskiemu 

za wsparcie rzeczowe 
przy pracach 

remontowych

Dziękuję Dyrekcji PUWiS
działowi sprzedaży, 

pracownikom
za miłą i życzliwą współpracę

składa  
emeryt (były pracownik)

Obchody 74 rocznicy ataku ZSRR na Polskę oraz Dnia Sybiraka
Moja bezbronna ojczyzna przyjmie cię najeźdźco 
i da ci sążeń ziemi pod wierzbą - i spokój 
by ci co po nas przyjdą uczyli się znowu 
najtrudniejszego kunsztu - odpuszczania win
    Zbigniew Herbert, 17 IX

We wtorek, 17 września o 
godz. 12 pod pomnikiem Sy-
biraków na cmentarzu w No-
wogardzie odbyły się uro-
czystości upamiętniające 74 
rocznicę inwazji sowieckiej 
na Polskę. 17 września ob-
chodzony jest także dzień Sy-
biraka.

Uroczystość prowadziła pani 
Franciszka Kobylińska, prezes 
Związku Sybiraków w Nowo-
gardzie. Spotkanie rozpoczęło 
się odśpiewaniem hymnu Sy-
biraków i symbolicznym zło-
żeniem wieńców pod pomni-
kiem. Następnie pani Fran-
ciszka Kobylińska, w nawią-
zaniu do obchodzonego dnia 
Sybiraka, krótko przypomnia-
ła historię Związku Sybiraków: 
pierwszy zjazd Sybiraków od-
był się w dniach 29 – 30 czerw-

ca 1928 roku. (…) W zjeździe 
uczestniczył Prezydent Rzecz-
pospolitej prof. Ignacy Mościc-
ki i Marszałek Polski Józef Pił-
sudski (…) Związek działał do 
1939 roku, został reaktywowa-
ny w 1988 r. Po czym przyto-
czyła słowa Józefa Piłsudskie-
go: Związek Sybiraków jest po-
mostem między starym, a no-
wym pokoleniem. Przekazywa-
nie prawdy historycznej i do-
świadczeń zesłania jest podsta-
wowym zadaniem Związku.

Po przemówieniu pani Fran-
ciszki Kobylińskiej, głos za-
brał wiceburmistrz Nowogar-
du, Damian Simiński. - Dziś, 
w 74. rocznicę agresji Armii 
Czerwonej na Polskę, spotyka-
my się tutaj, aby uczcić pamięć 
naszych przodków - poległych, 
pomordowanych, represjono-

wanych Polaków. Spotykamy 
się, by oddać hołd tym, którzy 
przez ludzkie bestialstwo straci-
li wszystko – ojców, matki, bra-
ci, siostry, a nawet dzieci. Mimo 
to ludzie ci nigdy nie poddali 
się sowieckiemu i niemieckie-
mu najeźdźcy. Walczyli do koń-
ca o odzyskanie niepodległości. 
Oni sami i ich potomkowie są 
również dziś obecni tutaj, stoją 
wśród nas. Za wasze oddanie, 
bohaterstwo, przywiązanie do 
ojczyzny serdeczne Bóg zapłać.

Następnie Piotr Słomski, re-
daktor DN oraz doktorant hi-
storii na Uniwersytecie Szcze-
cińskim, został poproszony o 
wygłoszenie przemówienia w 
formie krótkiej lekcji historii. 
Oto fragmenty - Rocznica, któ-
rą dziś obchodzimy, jest nazy-
wana przez historyków IV roz-
biorem Polski. Na mocy tajnego 
protokołu między Związkiem 
Radzieckim a Niemcami, za-
wartego w pakcie Ribbentrop-
-Mołotow z 23 sierpnia 1939 
roku, ZSRR zobowiązał się do 
zbrojnego wystąpienia przeciw 
Polsce, w razie gdyby ta znala-
zła się w stanie wojny z Niem-
cami. Tak to Niemcy i Rosjanie 
eufemistycznie określili, jeszcze 
w sierpniu, bezprawny atak na 
Polskę hitlerowskich Niemiec 1 
września 1939 roku. (…) Ofi-
cjalny pretekst ataku na Pol-
skę Sowieci przekazali 17 wrze-
śnia o godzinie 3.00 nad ra-
nem ambasadorowi polskiemu 

w Moskwie Wacławowi Grzy-
bowskiemu. Sowieci kłamli-
wie stwierdzali w sporządzonej 
przez siebie nocie, że państwo 
polskie rozpadło się, że przed-
stawiciele rządu polskiego ucie-
kli. (…) Tak wyglądały począt-
ki agresji ZSRR na Polskę. Agre-
sji, która podobnie jak okupacja 
niemiecka – przyniosła ogrom-
ne straty narodowi polskiemu: 
wspomnijmy tu choćby depor-
tacje setek tysięcy Polaków na 
Sybir, czy wymordowanie wio-
sną 1940 w Katyniu, Miedno-
je, Ostaszkowie i innych miej-
scach kaźni kilkudziesięciu ty-
sięcy obywateli polskich, w tym 
ponad 10 tysięcy oficerów. (…)  
O tej polskiej krwi, tak obficie 
przelanej, nigdy nie wolno nam 
zapomnieć. Ta krew powinna 
użyźniać grunt, na którym doj-
rzewał będzie patriotyzm na-
stępnych pokoleń. Także wasz, 
z obecnych tutaj, najmłodszych. 
Wiedzcie, że budując każdego 
dnia przyszłość naszej ojczyzny, 
musicie być zawsze pomni tego, 
co działo się w przeszłości. Nie 
żywcie z tego powodu nienawi-
ści do naszych sąsiadów – Ro-
sjan, Niemców, czy Ukraińców. 
Ale nie bądźcie też naiwni. Sza-
nujcie innych, ale zawsze bądź-
cie czujni. I wreszcie. Przyjmij-
cie to dziedzictwo krwi roda-
ków, kultywujcie je i przekażcie 
tym, którzy po was przyjdą. By 
przetrwała pamięć, jeden z naj-
ważniejszych budulców naro-
dowej tożsamości. Piotr Słom-

ski zakończył swoje przemówie-
nie odczytem wiersza Zbignie-
wa Herberta „17 IX”.

Po wystąpieniach uczestnicy 
odmówili modlitwę w intencji 
tych, którzy zginęli na Sybe-
rii, Sybiraków, wszystkich po-
ległych podczas II wojny świa-
towej i w intencji wolnej, nie-
podległej ojczyzny. Modlitwę 
poprowadził ks. Kazimierz Łu-
kjaniuk, proboszcz parafii  pw. 
św.  Rafała Kalinowskiego w 
Nowogardzie. Po modlitwie 
przyszła pora na poezję. Czwo-
ro uczniów ze Szkoły Podstawo-
wej nr 1 recytowało Balladę Ze-
słańców.

Na koniec spotkania odbyło 
się uroczyste przejście, za szkol-
nymi pocztami sztandarowymi, 
pod Krzyż poległych na wscho-
dzie. Tam został odmówiony, 
wraz z ks. Andrzej Gański z pa-
rafii pw. Wniebowzięcia  Naj-
świętszej  Maryi Panny  w No-
wogardzie, Anioł Pański.

Bardzo ważna jest pamięć 
o takich wydarzeniach jak 17. 
września. Nie tylko ze względu 
na pokolenia, które przeżyły tę 
tragedię, ale głównie ze względu 
na młodych ludzi. Dzięki takim 
uroczystościom jak ta, mają oni 
szanse dowiedzieć się, jak było 
naprawdę i jak wyglądało to z 
perspektywy ludzi, którzy bra-
li w tym udział. Nie są to su-
che fakty, przedstawiane na lek-
cjach historii, ale prawdziwe, 
ludzkie wspomnienia. 

Paulina Turek
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Słowo Boże na Niedzielę:

Będzie też misterium „Litania Wołyńska”   

Niedzielne uroczystości  
w parafii  św. R.  Kalinowskiego
W dniu 17 września przypada Rocznica Napadu So-
wietów na Polskę obchodzona także jako Dzień Sy-
biraka. Napad ten rozpoczął tragedię wielu Polaków 
wywiezionych na Syberię, zamordowanych na Wo-
łyniu  i w Małopolsce Wschodniej, deportowanych z 
Ojczystej ziemi.

Z tej okazji a także  w ra-
mach obchodów  tegorocznej   
70 tej rocznicy tragedii na Wo-
łyniu  w dniu 21 września 2013 
r. o godz. 11.00 odbędzie się 
Pielgrzymka do Sanktuarium 
św. Rafała Kalinowskiego w 
Nowogardzie, patrona Sybira-
ków i Kresowiaków.

Plan Pielgrzymki:
- Godz. 11.00 Msza św. za 

Ojczyznę
- Po Mszy św. złożenie Kwia-

tów pod Obeliskiem poświę-
conym ofiarom Zbrodni Wo-
łyńskiej

- Misterium pod tytułem Li-
tania Wołyńska w wykonaniu 
młodzieży II Liceum Ogólno-
kształcącego w      Nowogar-
dzie.

- Poczęstunek  
- Godz. 15.00 Koronka do 

Miłosierdzia Bożego i Litania 
do św. Rafała Kalinowskiego.

- Zakończenie Pielgrzymki.

 Zapraszam  na tę Pielgrzymkę 
Kustosz Sanktuarium
 Kapelan Sybiraków  

i Kresowiaków
Nowogard, 10.08.2013 rok

Słowa Ewangelii według Świę-
tego Łukasza (Łk 16,1-13) Ob-
rotny rządca. Dobry użytek z 
pieniądza.

   Jezus powiedział do swoich 
uczniów: Pewien bogaty czło-
wiek miał rządcę, którego oskar-
żono przed nim, że trwoni jego 
majątek. Przywołał go do siebie i 
rzekł mu: Cóż to słyszę o tobie? 
Zdaj sprawę z twego zarządu, bo 
już nie będziesz mógł być rządcą. 
Na to rządca rzekł sam do siebie: 
Co ja pocznę, skoro mój pan po-
zbawia mię zarządu? Kopać nie 
mogę, żebrać się wstydzę. Wiem, 
co uczynię, żeby mię ludzie przy-
jęli do swoich domów, gdy będę 
usunięty z zarządu. Przywołał 
więc do siebie każdego z dłużni-
ków swego pana i zapytał pierw-
szego: Ile jesteś winien mojemu 
panu? Ten odpowiedział: Sto be-
czek oliwy. On mu rzekł: Weź 
swoje zobowiązanie, siadaj pręd-
ko i napisz: pięćdziesiąt. Następ-
nie pytał drugiego: A ty ile jesteś 
winien? Ten odrzekł: Sto korcy 
pszenicy. Mówi mu: Weź swo-
je zobowiązanie i napisz: osiem-
dziesiąt. Pan pochwalił nieuczci-
wego rządcę, że roztropnie postą-
pił. Bo synowie tego świata roz-
tropniejsi są w stosunkach z ludź-
mi podobnymi sobie niż synowie 
światłości. Ja też wam powia-
dam: Pozyskujcie sobie przyjaciół 
niegodziwą mamoną, aby gdy /
wszystko/ się skończy, przyjęto 
was do wiecznych przybytków. 
Kto w drobnej rzeczy jest wier-
ny, ten i w wielkiej będzie wierny; 
a kto w drobnej rzeczy jest nie-
uczciwy, ten i w wielkiej nieuczci-
wy będzie. Jeśli więc w zarządzie 
niegodziwą mamoną nie okazali-
ście się wierni, prawdziwe dobro 
kto wam powierzy? Jeśli w zarzą-
dzie cudzym dobrem nie okaza-
liście się wierni, kto wam da wa-
sze? żaden sługa nie może dwom 

panom służyć. Gdyż albo jedne-
go będzie nienawidził, a drugie-
go miłował; albo z tamtym będzie 
trzymał, a tym wzgardzi. Nie mo-
żecie służyć Bogu i mamonie. 

Aby gdy wszystko się skończy, 
przyjęto was do wiecznych przy-
bytków.

Ile czasu potrafi poświęcić 
człowiek, aby coś zyskać? Nie-
którzy całe swoje życie wypeł-
niają poszukiwaniami tego, co i 
gdzie można kupić taniej. A robią 
to angażując wszystkie swoje siły, 
całą uwagę i przede wszystkim 
bezcenny czas. Niejednokrotnie 
wykazują nawet swego rodzaju 
przebiegłość w tego typu czynno-
ściach. Wiedzą gdzie będzie ja-
kaś wyprzedaż, w którym sklepie 
są największe promocje, co się 
bardziej opłaca teraz kupić. Naj-
ważniejsze, że udało się to zdo-
być za dobrą cenę. Czasem trzeba 
było nabiegać się za tym, spraw-
dzić najpierw w wielu miejscach, 
by wybrać najbardziej optymalne 
rozwiązanie. Grunt, że się udało.

   To przecież nic złego. Nawet 
można pokusić się o stwierdze-
nie, że takie działanie pokazuje 
czyjąś roztropność. Bo skoro nie 
ma za dużo środków do dyspozy-
cji, to trzeba do wydatków pod-
chodzić rozsądnie. Tym bardziej 
gdy proponowane są promocje 
czy różnego rodzaju wyprzedaże. 
Można i trzeba z tego skorzystać. 
Oczywiście dobrze jest w tym ko-
rzystaniu zachować jakiś umiar 
i ten nieoceniony zdrowy rozsą-
dek, bo chęć posiadania i groma-
dzenia dóbr może nieść z sobą 
pewne niebezpieczeństwo. Może 
się okazać, że dla człowieka naj-
ważniejsze będzie  zdobycie ko-
lejnego dobra (wprawdzie tylko 
doczesnego, ale jednak dobra), 
niż chociażby inna osoba, może 
nawet ta najbliższa. Piszę może, 
bo wcale nie musi tak być. Nie-
mniej jest to niebezpieczne.

   Gdyby zorganizować szkole-
nie, na którym dokładnie wytłu-
maczą nam co trzeba zrobić, żeby 
móc jak najlepiej korzystać z oka-
zji, jakie się nadarzają, by móc 
coś zdobyć jak najmniejszym 
kosztem, to zainteresowanie by-
łoby pewnie duże. I bardzo do-

brze. Ja nie mam nic przeciwko 
temu. Nie jesteśmy aż tak bogaci, 
żeby takie sprawy lekceważyć. A 
nawet ci bogaci pewnie też chcie-
liby z czegoś takiego skorzystać. 

   Jest jednak coś, co może nie-
co martwić. A może nie nieco, 
tylko bardzo. Bo te sprawy, to do-
czesność, a to tylko jedna stro-
na medalu. Jest jeszcze ta druga 
– wieczność. I tutaj jawi się pro-
blem. Zabieganie o doczesność 
odciąga uwagę od wieczno-
ści. Tym bardziej, że doczesność 
mocno doskwiera, a wieczność 
jest jakoś tak daleko. Doczesność 
potrafi obchodzić się z człowie-
kiem dosyć brutalnie i często 
boli, a ból nie jest miły. Dlatego 
tak łatwo udaje się nam chcieć od 
niego uciec. Nie zawsze to wy-
chodzi, ale ta chęć zawsze nam 
towarzyszy. 

   Co by było, gdyby organizo-
wać szkolenie na którym dokład-
nie wytłumaczą nam co trzeba 
zrobić, by móc jak najlepiej ko-
rzystać z okazji jakie się nadarza-
ją, by móc zdobyć życie wieczne? 
Jakie byłoby zainteresowanie tego 
typu wydarzeniem? Nic prostsze-
go. Wystarczy obserwacja dowol-
nej społeczności w obojętnie ja-
kim miejscu. Najważniejsze, żeby 
było to w niedzielę. Można wte-
dy wiele zobaczyć i jednocześnie 
niewiele dostrzec, bo zaintereso-
wanie jest raczej bardzo mizer-
ne. Do tego można dołączyć ob-
serwację tych, którzy zdecydo-
wali się jednak na to, by udać się 
na mszę. Czasem bardzo wyraź-
nie widać ile jest w tym chęci, a 
ile czegoś innego. Dodajmy do 
tego rekolekcje, czyli takie wła-
śnie szkolenie. 

   Proste, prawda? No to dlacze-
go tak słabo nam to idzie? Prze-
cież mamy to wszystko na wycią-
gnięcie ręki, a tak trudno z tego 
skorzystać. Nie ma co się tłuma-
czyć, że czasu za mało, że czło-
wiek zmęczony, że niesprzyjająca 
atmosfera (nie tylko ta związana 
z pogodą). Nie dajmy się zwieść 
złudzeniu, że wieczność jest da-
leko. Ona jest bliżej, niż się spo-
dziewamy.

Ks. Grzegorz Podlaski

   

Jan Hałaj, lat: 82, zmarł: 15.09.2013r, pogrzeb odbędzie się: 
24.09.2013r, o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie 

Jerzy Wieczorkiewicz, lat:71, zm.16.09.2013r, pogrzeb odbę-
dzie się: 21.09.2013r, o godz. 11:00 na cmentarzu w Nowogardzie

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Pomóżmy sobie!
•	  Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie oraz ławę pokojową 

i TV tel.782 556 716
•	 Przyjmę fotel do biurka, informacja tel. 504 874 397 lub pod nr 

tel. red. 91 22 165 
•	 Przyjmę narożnik pokojowy, sofkę dwuosobową dla dzieci i 

dziecięcy,  tel.516 648-561 
•	 Przyjmę  używaną pralkę, komputer PC oraz dywany tel.512 174 

371 
•	 Przyjmę tapczan dwuosobowy, używaną pralkę automatyczną - 

sprawną tel. 514 466 037 
•	 Przyjmę meble kuchenne i meblościankę pokojową tel. 

669 517 964 lub 91 39 107 62
•	 Przyjmę lodówkę w stanie dobrym tel. 725536022
•	 Przyjmę  dwuosobowy fotel rozkładany tel. 513 -520-798
•	 Przyjmę używany sprawny  wózek inwalidzki dla ciężko chorej 

osoby tel.91-39-22-165 
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ściach. Wiedzą gdzie będzie ja-
kaś wyprzedaż, w którym sklepie 
są największe promocje, co się 
bardziej opłaca teraz kupić. Naj-
ważniejsze, że udało się to zdo-
być za dobrą cenę. Czasem trzeba 
było nabiegać się za tym, spraw-
dzić najpierw w wielu miejscach, 
by wybrać najbardziej optymalne 
rozwiązanie. Grunt, że się udało.

   To przecież nic złego. Nawet 
można pokusić się o stwierdze-
nie, że takie działanie pokazuje 
czyjąś roztropność. Bo skoro nie 
ma za dużo środków do dyspozy-
cji, to trzeba do wydatków pod-
chodzić rozsądnie. Tym bardziej 
gdy proponowane są promocje 
czy różnego rodzaju wyprzedaże. 
Można i trzeba z tego skorzystać. 
Oczywiście dobrze jest w tym ko-
rzystaniu zachować jakiś umiar 
i ten nieoceniony zdrowy rozsą-
dek, bo chęć posiadania i groma-
dzenia dóbr może nieść z sobą 
pewne niebezpieczeństwo. Może 
się okazać, że dla człowieka naj-
ważniejsze będzie  zdobycie ko-
lejnego dobra (wprawdzie tylko 
doczesnego, ale jednak dobra), 
niż chociażby inna osoba, może 
nawet ta najbliższa. Piszę może, 
bo wcale nie musi tak być. Nie-
mniej jest to niebezpieczne.

   Gdyby zorganizować szkole-
nie, na którym dokładnie wytłu-
maczą nam co trzeba zrobić, żeby 
móc jak najlepiej korzystać z oka-
zji, jakie się nadarzają, by móc 
coś zdobyć jak najmniejszym 
kosztem, to zainteresowanie by-
łoby pewnie duże. I bardzo do-

brze. Ja nie mam nic przeciwko 
temu. Nie jesteśmy aż tak bogaci, 
żeby takie sprawy lekceważyć. A 
nawet ci bogaci pewnie też chcie-
liby z czegoś takiego skorzystać. 

   Jest jednak coś, co może nie-
co martwić. A może nie nieco, 
tylko bardzo. Bo te sprawy, to do-
czesność, a to tylko jedna stro-
na medalu. Jest jeszcze ta druga 
– wieczność. I tutaj jawi się pro-
blem. Zabieganie o doczesność 
odciąga uwagę od wieczno-
ści. Tym bardziej, że doczesność 
mocno doskwiera, a wieczność 
jest jakoś tak daleko. Doczesność 
potrafi obchodzić się z człowie-
kiem dosyć brutalnie i często 
boli, a ból nie jest miły. Dlatego 
tak łatwo udaje się nam chcieć od 
niego uciec. Nie zawsze to wy-
chodzi, ale ta chęć zawsze nam 
towarzyszy. 

   Co by było, gdyby organizo-
wać szkolenie na którym dokład-
nie wytłumaczą nam co trzeba 
zrobić, by móc jak najlepiej ko-
rzystać z okazji jakie się nadarza-
ją, by móc zdobyć życie wieczne? 
Jakie byłoby zainteresowanie tego 
typu wydarzeniem? Nic prostsze-
go. Wystarczy obserwacja dowol-
nej społeczności w obojętnie ja-
kim miejscu. Najważniejsze, żeby 
było to w niedzielę. Można wte-
dy wiele zobaczyć i jednocześnie 
niewiele dostrzec, bo zaintereso-
wanie jest raczej bardzo mizer-
ne. Do tego można dołączyć ob-
serwację tych, którzy zdecydo-
wali się jednak na to, by udać się 
na mszę. Czasem bardzo wyraź-
nie widać ile jest w tym chęci, a 
ile czegoś innego. Dodajmy do 
tego rekolekcje, czyli takie wła-
śnie szkolenie. 

   Proste, prawda? No to dlacze-
go tak słabo nam to idzie? Prze-
cież mamy to wszystko na wycią-
gnięcie ręki, a tak trudno z tego 
skorzystać. Nie ma co się tłuma-
czyć, że czasu za mało, że czło-
wiek zmęczony, że niesprzyjająca 
atmosfera (nie tylko ta związana 
z pogodą). Nie dajmy się zwieść 
złudzeniu, że wieczność jest da-
leko. Ona jest bliżej, niż się spo-
dziewamy.

Ks. Grzegorz Podlaski

   

Jan Hałaj, lat: 82, zmarł: 15.09.2013r, pogrzeb odbędzie się: 
24.09.2013r, o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie 

Jerzy Wieczorkiewicz, lat:71, zm.16.09.2013r, pogrzeb odbę-
dzie się: 21.09.2013r, o godz. 11:00 na cmentarzu w Nowogardzie

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Pomóżmy sobie!
•	  Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie oraz ławę pokojową 

i TV tel.782 556 716
•	 Przyjmę fotel do biurka, informacja tel. 504 874 397 lub pod nr 

tel. red. 91 22 165 
•	 Przyjmę narożnik pokojowy, sofkę dwuosobową dla dzieci i 

dziecięcy,  tel.516 648-561 
•	 Przyjmę  używaną pralkę, komputer PC oraz dywany tel.512 174 

371 
•	 Przyjmę tapczan dwuosobowy, używaną pralkę automatyczną - 

sprawną tel. 514 466 037 
•	 Przyjmę meble kuchenne i meblościankę pokojową tel. 

669 517 964 lub 91 39 107 62
•	 Przyjmę lodówkę w stanie dobrym tel. 725536022
•	 Przyjmę  dwuosobowy fotel rozkładany tel. 513 -520-798
•	 Przyjmę używany sprawny  wózek inwalidzki dla ciężko chorej 

osoby tel.91-39-22-165 
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OSINA: Echa dożynek w Węgorzy– rozmowa z kabaretem „Koń Polski”

Marian i Hela na dożynkach!
Na sobotnie dożynki do Węgorzy przybył także znany w Polsce kabaret „Koń Polski”. Tuż przed występem słynni już odtwórcy m.in. 
Mariana i Heli czy Badziewiaka i Szeregowego Maślanki, udzielili wywiadu dla czytelników DN.

Przybyli panowie na dożyn-
ki do Węgorzy. Jakie są pierw-
sze wrażenia?

Leszek Malinowski: Jestem 
w szoku, patrząc, jak Węgorza 
przygotowała się do uroczysto-
ści, bo takiego nagromadzenia 
słomianych figur, kukiełek i in-
nych elementów plastycznych 
jeszcze nie widziałem. Robi to 
naprawdę miłe wrażenie...

...ksiądz w trakcie homilii 
wspomniał o pewnym panu z 
Krakowa, który stwierdził, że 
nawet w jego stronach, słyną-
cych przecież z kultywowania 
tradycji, nie ma takiego roz-
machu. 

Waldemar Sierański: Spe-
cjalnie powolutku jechaliśmy 
przez wieś, żeby móc się lepiej 
przyjrzeć. Pod tym względem 
macie I miejsce w Polsce!

Oddalmy się na chwilę od 
Węgorzy. Jak to właściwie jest 
z dzisiejszą satyrą polityczną? 
Czy nie wydaje się panom, że 
obecnie polityka sama w so-
bie jest takim kabaretem, że 
już nic nie trzeba dodawać?

Leszek Malinowski: Kiedy 
widzimy, że w polityce dzieje 
się coś śmiesznego, to wtedy z 
tego korzystamy. Przekładamy 
konkretne sytuacje z polityki 
na skecze sceniczne...

...na przykład skecz „Roz-
mowa z europosłem”

Leszek Malinowski: Tak, 
niemniej trzeba to wszystko 
wyważyć. Nie zamęczać ludzi 
polityką, żeby nie utonąć w 
tych wszystkich problemach. 
Naszą ideą jest to, żeby bawić 
ludzi. Oczywiście, jeśli uda się 
stworzyć kilka żartów na temat 

bieżących wydarzeń, to myślę, 
że jest to też dobrze odbierane. 
Dostrzegamy pewne sprawy i 
jesteśmy w nich w jakimś sen-
sie obecni. Ale najważniejsze, 
żeby ludzie się pośmiali i byli 
zrelaksowani. 

Waldemar Sierański: W na-
szym kabarecie jest trochę po-
lityki, trochę obyczaju. Stara-
my się raczej przygotowywać 
program uniwersalny. 

Po latach kabaretu poli-
tycznego w Polsce, zwłaszcza 
w latach 90’ z legendarnymi 
już występami Jerzego Kry-

szaka i Andrzeja Zaorskiego 
m.in. w „Polskim Zoo” na ba-
zie tekstów Marcina Wolskie-
go, przyszedł czas, że twórcy 
kabaretów zaczęli skupiać się 
bardziej na prozie życia...

Waldemar Sierański: Nowe 
czasy niosą coraz więcej zja-
wisk, które tworzy rozwijająca 
się wciąż cywilizacja i niektóre 
są zabawne. Staramy się je wy-
ławiać i z nich korzystać. 

Gdzieś wyczytałem, że sku-
pienie się kabaretu na co-
dziennym życiu, jest w jakimś 
sensie odpowiedzią na dzi-
siejsze zapotrzebowania pu-
bliczności.

Leszek Malinowski: Oczy-
wiście publiczność jest naszym 
najważniejszym recenzentem i 
jednocześnie barometrem po-
czucia humoru. Dlatego stara-
my się odpowiadać, w najwyż-
szym możliwym stopniu, na jej 
potrzeby. 

Znalazłem na wasz temat 
opinię, że przy kabarecie 
„Koń Polski” można się do-
brze pobawić, bo umiejętnie i 

przede wszystkim bez cham-
stwa przedstawia codzien-
ność, zarówno tę znaną ze 
świata polityki, jak i zwyczaj-
nego życia. 

Leszek Malinowski: To 
prawda. Nie lubimy przekli-
nać. Wiadomo, że na widowni 
pojawiają się dzieci i młodzież. 
Nie chcemy wychowywać naj-
młodszych w chamstwie, tyl-
ko się pośmiać, ale kulturalnie. 
Choć przedstawiane przez nas 
sytuacje sprawiają, że czasami 
ciśnie się na usta jakiś moc-
niejszy zwrot, to jednak woli-
my unikać jego użycia.  

Czy w trakcie występu znaj-
dą się jakieś motywy związa-
ne z dożynkami w Węgorzy?

Waldemar Sierański: O tak. 
Zawsze staramy się włączać 
do programu pewne elementy, 
związane z miejscem i impre-
zą, na którą się udajemy. 

Dziękuję za rozmowę
Również dziękujemy i po-

zdrawiamy serdecznie wszyst-
kich czytelników DN.

Piotr Słomski

 Kobieta walcząca
Park w Nowogardzie, godzina 16. Na jednej z ławek dostrzegam Kasię Soskę, bohaterkę mojej 
rozmowy. Nie jestem pewna czy to jest ona. Kobietę walczącą wyobrażałam sobie zupełnie ina-
czej. Ku mojemu zaskoczeniu, jest to krucha, delikatna, atrakcyjna szatynka. Wita mnie nie-
zwykle słodkim uśmiechem, którym pewnie łamie serca mężczyzn. Potrafi też złamać znacz-
nie więcej... Od kilku lat trenuje izraelski system walki, szerzej znany jako krav maga. Skąd 
taka pasja u młodej dziewczyny o tak subtelnej urodzie? Postanowiłam się tego dowiedzieć.

Katarzyna Goc: Jak rozpoczę-
ła się Twoja przygoda z Israeli 
Krav Maga?

Kasia Soska: Kilka lat temu, 
jak każda nastolatka, chciałam 
być bardzo dorosła, korzystać z 
różnych form rozrywki. Jednak 
rodzice byli na tyle ostrożni, iż 
nie pozwalali na wyjścia na dys-
koteki. Sama odczuwałam taki 
strach, lecz chęci były silniejsze. 
Postanowiłam zadbać o swoje 
bezpieczeństwo i wybrać się na 

trening samoobrony, bo tym jest 
krav maga. We wrześniu 2010 
roku przyłączyłam się do sek-
cji, która działała w moim mie-
ście. Byłam tam jedyną kobietą. 
Co prawda, przedstawicielki płci 
pięknej czasem przychodziły na 
zajęcia, obserwowały je, jednak-
że szybko rezygnowały.

KG: Co odróżniło Cię od in-
nych kobiet, które się poddały?

KS: Przychodząc na trening by-
łam bardzo zmotywowana. Fakt, 
że od razu nawiązałam dobry 
kontakt z chłopakami był nie-
zwykle istotny. Koledzy wspierali 
mnie, w chwilach słabości pyta-
li „Ty nie dasz rady? Ty?”. Zawsze 
to pytanie determinowało mnie 
do dalszej pracy nad sobą. 

KG: Osobą, która zazwyczaj 
motywuje jest trener. Czy otrzy-
mywałaś od niego więcej wspar-
cia, niż mężczyźni z sekcji?

KS: Tu muszę przyznać, że zna-
jomość z panem Marcinem Skór-
niewskim dodatkowo zachęci-
ła mnie do uczęszczania na jego 
treningi. Często mnie do tego 
namawiał i pomógł w stawia-
niu pierwszych „kroków” w krav 
maga. Nauczył mnie podstaw, 
pokazał jak prawidłowo trzymać 
gardę, jak poruszać się w walce. 
Nie były to udogodnienia z ty-
tułu bycia kobietą. Bardziej cho-
dziło o to, że ja dopiero zaczyna-
łam, a reszta mężczyzn już wiele 
potrafiła. Na treningach zawsze 
mówił, że mamy walczyć w osta-
teczności i wygrywać. 

KG: Wygrywać… Czy uda-
ło Ci się kiedykolwiek pokonać 
mężczyznę?

KS: Jako kobiecie, nieco trud-
niej jest walczyć z płcią przeciw-
ną, bo różnimy się masą ciała. 
Jednak udawało mi się wygrywać 

z mężczyznami, którzy dopiero 
zaczynali swą przygodę z IKMA. 
Krav Maga to system walki, a nie 
jej sztuka, więc nie odczuwali oni 
goryczy porażki, a raczej cieszyli 
się ze zdobywania nowych umie-
jętności. Na treningach pojedyn-
kujemy się, jak równy z równym. 
Koledzy z sekcji nigdy nie trak-
towali mnie inaczej, niż innych 
przeciwników. Często nawet nie 
zwracali uwagi na kontuzje, któ-
re nabywałam podczas wymiany 
chwytów. 

KG: Kontuzje, siniaki są nie-
uniknione. Jak reagowali na to 
Twoi bliscy?

KS: Najbardziej zatroskana 
była mama. Sama myśl, iż wy-
bieram się na zajęcia z krav maga 
budziła w moich rodzicach oba-
wy. Było też zdziwienie i brak 
wiary. Tata sądził, że szybko zre-
zygnuję, a to motywowało mnie 
do kontynuowania tej przygody. 
Jednak najbardziej zależało mi 
na własnej satysfakcji. Z upły-
wem czasu, moi bliscy przyzwy-
czaili się do mojej pasji. Dzięki 
temu przestałam ograniczać się 
do samych treningów i uczest-
niczyłam w innych formach do-
skonalących. Jedną z nich było 
seminarium prowadzone przez 
wybitnego instruktora Krzyszto-

fa Sawickiego, który jako pierw-
szy i jedyny Polak odbył kom-
pletne szkolenie instruktorskie 
krav maga w Izraelu. Uzyskał on 
stopień mistrzowski autoryzo-
wany przez rdzenną izraelską or-
ganizację założoną przez twórcę 
systemu Imi Lichtenfelda - Isra-
eli Krav Maga Association – Gi-
don System.

KG: Czy z treningów udało Ci 
się wynieść coś więcej, niż lep-
szą kondycję fizyczną i umiejęt-
ności techniczne?

KS: Z treningów wyniosłam o 
wiele więcej. Stałam się silniej-
sza psychicznie, bardziej zawzię-
ta. Uparcie dążę do celów, któ-
re przed sobą stawiam. Podczas 
mojej przygody z krav maga po-
znałam wielu wspaniałych ludzi. 
Znajomości utrzymuję do dziś. 
Jednakże najważniejsze jest dla 
mnie to, iż teraz, po kilku latach 
treningów żyję ze świadomością, 
że w sytuacji zagrożenia pora-
dzę sobie. Co więcej, być może 
będę mogła pomóc komuś inne-
mu. Choćby ze względu na to za-
chęcam wiele moich koleżanek 
do tego, by przyszły na trening i 
spróbowały nauczyć się czegoś, 
co kiedyś może je uchronić.

Rozmawiała: Katarzyna Goc
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ZAPRASZAMY

LEKI GOTOWE I ROBIONE

SUPLEMENTY DIETY   DERMOKOSMETYKI 

PIELUCHOMAJTKI NA WNIOSEK

SPRZÊT MEDYCZNY

PRZYJDŹ:    ul. Warszawska 14 • NOWOGARD
ZADZWOŃ: tel. 91 391 03 78

AUTOLEASING
KROK DO TWOJEGO SAMOCHODU
Założyłeś �rmę i potrzebujesz nowego samochodu? Liczy się dla Ciebie czas i minimum formalności? 
W autoleasingu decyzję otrzymasz nawet w 6 godzin i to bez przedstawiania dokumentów �nansowych!

JAKIE  OTRZYMASZ KORZYŚCI?
• Minimum formalności - NIE WYMAGAMY DOKUMENTÓW FINANSOWYCH TWOJEJ FIRMY, 
   wystarczy że działasz na rynku od minimum 3 miesięcy
• Oszczędność czasu - decyzję leasingową otrzymasz nawet w 6 godzin, 
   a nasz doradca przyjedzie podpisać umowę do Twojej firmy
• Optymalizacja podatkowa - wybierając leasing operacyjny raty leasingowe 
   możesz w całości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu

CO OBEJMUJE NASZA OFERTA?
• Finansowanie nowych samochodów osobowych oraz dostawczych
• Wartość samochodu do 120 tys zł netto
• Okres finansowania do 60 miesięcy
• Wpłata własna od 20%
• Wygodną kartę paliwową

pn.-pt. 9:00-17:30 
sob. 10:00-13:00
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Upośledzona ulica Dworcowa
Rafał Szpilkowski 
radny klubu Wspólny Nowogard

Podczas ostatniej sesji rady 
burmistrz Czapla poprosił radę 
miejską o zwiększenie środków 
przeznaczonych na budowę dro-
gi prowadzącej wzdłuż torów ko-
lejowych od ronda przy dwor-
cu do ul. 700-lecia. Jej wykona-
nie ma kosztować podatników 
500.000 zł. Po analizie projek-
tu budowlanego podjąłem pró-
bę przekonania rady miejskiej i 
burmistrza do czasowego odstą-
pienia od tej inwestycji. Zdaję so-
bie sprawę z tego, że wielu nowo-
gardzian oczekuje, aby ten zde-
wastowany obszar został szyb-
ko uporządkowany. Jednak po-
śpiech i krótkowzroczność nie 
są dobrymi doradcami w kwestii 
zagospodarowania przestrzenne-
go, gdzie raz podjęte złe decyzje 
skutkują na dziesięciolecia.

Cały ten teren był pierwotnie 
własnością PKP. Kilka lat temu 
PKP zdecydowało się podzielić 
go na mniejsze części. Za zgo-
dą Urzędu Miejskiego wyodręb-
niono działkę drogową oraz kil-
ka mniejszych nieruchomości. Z 
punktu widzenia urbanisty do-
konano tego w najgorszy możli-
wy sposób - granice działek wy-
tyczono po istniejących ogrodze-
niach m.in. składu opału i skupu 
złomu. W wyniku tego powsta-
ły działki-dziwolągi o kształtach 
wielokątów, wąskie, pozbawione 
choćby dwóch równoległych do 
siebie granic. Jednak absolutnym 
kuriozum jest działka drogowa, 
która wygląda jakby nakreśliła ją 
ręka przedszkolaka. Standardo-
wo działka drogowa ma równą 
szerokość - najczęściej ma kształt 
wydłużonego prostokąta. Tutaj 
mamy absolutną fantazję. 

W jaki sposób doszło do tego, 
że urząd miejski wydał decyzję 
na taki podział działek? Był to 
pierwszy kardynalny błąd w po-
stępowaniu z tym fragmentem 
naszego miasta. Drugim błędem 
był brak starań o przejęcie od 
PKP tych nieruchomości w celu 
uporządkowania ich podziałów 
i wyprostowania działki drogo-
wej. Bardzo rzadko zdarza się, 
aby w ściśle zabudowanym cen-
trum miasta nagle „otwierał 
się” tak atrakcyjny do zagospo-
darowania obszar. Również w 
Nowogardzie jest tak, że wszyst-
kie śródmiejskie tereny są gęsto 

podzielone i intensywnie zabu-
dowane. Gdy PKP złożyło wnio-
sek o wydanie zgody na podział 
gruntów, należało sporządzić 
koncepcję urbanistyczną zago-
spodarowania tego obszaru. Po-
kazałaby ona jak podzielić dział-
ki, aby mogła powstać normal-
na śródmiejska ulica z zabudową 
usługowo-mieszkaniową. Nie-
stety, nigdy do tego nie doszło.  

W 2011 burmistrz Czapla zle-
cił wykonanie projektu przebu-
dowy drogi łączącej dworzec z 
ul. 700-lecia. W jego głowie nie 
narodziła się wizja stworzenia 
nowej, wartościowej przestrzeni 
miejskiej. Zlecił tylko i wyłącz-
nie wykonanie drogi od punk-
tu A do punktu B, zupełnie nie 
interesując się tym, jak ta dro-
ga będzie kształtowała zagospo-
darowanie przyległych terenów. 
Projekt miał obejmować wyłącz-

nie: jezdnię, chodnik, parkingi i 
kanalizację deszczową. Czapla 
pominął niezbędne dla każdej 
śródmiejskiej ulicy elementy in-
frastruktury– wodociąg, kanali-
zację sanitarną i instalację oświe-
tlenia ulicznego. W ten sposób 
już na etapie zlecenia projektu 
ul. Dworcowa została w poważny 
sposób upośledzona.

Zlecenie wykonania dokumen-
tacji otrzymała Agencja Rozwoju 
i Promocji „Wisent” ze Stargar-
du Szcz. Według informacji wid-
niejących na jej stronie interne-
towej, firma ta „specjalizuje się 
w organizacji jubileuszy, pikni-
ków i bankietów”. W jaki sposób 
doszło do tego, że za kształto-
wanie ładu przestrzennego ul. 
Dworcowej zabrali się specja-
liści od pikników? Wie o tym 
tylko R.Czapla. Nie mogę pojąć, 
dlaczego wszystko stoi w naszej 
gminie na głowie. Za dziesiąt-
ki tysięcy złotych zatrudnia się 
urbanistów do wykonania zbęd-
nych planów miejscowych dla 
ogrodów działkowych. Tysiące 
wydaje się na konkurs, w którym 

architekci prezentują utopijne 
wizje zagospodarowania Placu 
Wolności. A do ul. Dworcowej, 
gdzie rzeczywiście potrzeba do-
brej ręki projektanta przestrze-
ni, zatrudnia się specjalistów od 
bankietów i konferencji.

W wyniku tego, że przedmio-
tem opracowania była drogowa 
działka-dziwoląg, efektem koń-
cowym projektu jest droga-dzi-
woląg. Asfaltowa jezdnia na ca-
łej długości wciąż zwęża się i roz-
szerza. Chodnik zaprojektowano 
tylko z jednej strony ulicy. Po-
między wagą, a kioskiem, przy 
wjeździe od ul. 700-lecia, chod-
nika nie przewidziano wcale. Do 
dyspozycji pieszych ma pozostać 
istniejący na prywatnej posesji, 
przylegający do witryn kiosku, 
chodnik o szerokości 1 m. Pyta-
łem burmistrza, jak wyobraża so-
bie ruch pieszy w dwie strony po 

jednometrowym chodniku. Nie 
odpowiedział.

Niespodzianka czeka także 
mieszkańców budynków wie-
lorodzinnych S.M. GARDNO 
przy ul. Bankowej, którzy dojeż-
dżają gruntowym dojazdem z ul. 
Dworcowej na podwórze swo-
ich bloków. Projekt przewiduje w 
tym miejscu wysoki krawężnik i 
pas zieleni. Zjazdu na ich pose-
sję nie przewidziano. Nie będzie 
możliwości dojazdu np. pogoto-
wia lub straży pożarnej. Dla Cza-
pli nie stanowi to widocznie pro-
blemu.

W chwili obecnej teren przy 
torach stał się nieformalnym za-
pleczem parkingowym dla ca-
łej okolicy. W projekcie na ca-
łym odcinku od dworca do ul. 
700-lecia przewidziano 14 miejsc 
parkingowych. Jak to się ma do 
oczywistych potrzeb?

Projekt wykonany został w 
styczniu 2012 r. Od tamtego cza-
su nastąpiły kluczowe zmiany w 
strukturze własności gruntów 
przyległych do ul. Dworcowej. 
PKP sprzedało w przetargach 3 

nieruchomości – były skład opa-
łu, były skup złomu oraz budy-
nek magazynowy z rampą, w 
którym mieszczą się komisy. No-
wymi właścicielami są mieszkań-
cy Nowogardu. Pojawienie się 
prywatnych, lokalnych właści-
cieli gruntów powoduje, że gmi-
na zyskuje naturalnych partne-
rów do współpracy dla dobre-
go zagospodarowania terenu. 
Zwrócili się oni do burmistrza z 
wnioskami o wstrzymanie reali-
zacji projektu i przystosowanie 
go do ich zamiarów inwestycyj-
nych. Zadeklarowali jednocze-
śnie chęć współfinansowania bu-
dowy chodników i parkingów 
przy ich posesjach oraz wykona-
nia sieci wodociągowej i kanali-
zacyjnej. Swoje propozycje skła-
dali zarówno pisemnie, jak i w 
czasie spotkań z burmistrzem i 
wiceburmistrzem. Podkreślali, 

że budowa jezdni i chodników 
uniemożliwi wykonanie przyłą-
czy do sieci wodociągowej, kana-
lizacyjnej, energetycznej i gazo-
wej. Bezskutecznie.

Podczas sesji rady miejskiej w 
obszernym wystąpieniu przed-
stawiłem wszystkim obec-
nym okoliczności, które powin-
ny skłonić każdego rozsądnego 
człowieka do wstrzymania reali-
zacji opisanego projektu. Przy-
gotowałem dla radnych wydru-
ki czytelnie prezentujące wszyst-
kie opisane powyżej zagadnienia. 
Zaprezentowałem koncepcję za-
gospodarowania pokazującą, że 
można zbudować ulicę o jednoli-
tej szerokości jezdni, z obustron-
nymi chodnikami, z 55 miejsca-
mi parkingowymi, z zieleńcami i 
drzewami. 

Niestety, nie pierwszy raz po-
czułem jakbym uderzał głową 
w betonowy mur. R. Czapla w 
czasie mojej wypowiedzi osten-
tacyjnie spoglądał w okno, nie 
otwierając nawet przygotowa-
nych przeze mnie dokumentów 
i nie podjął żadnej merytorycz-

nej dyskusji, Natomiast radni ko-
alicji wydawali się być poruszeni 
zaprezentowanym materiałem. 
Zawnioskowali nawet o przerwę 
w obradach dla przedyskutowa-
nia tematu. Niestety w jej czasie 
doszło do zdyscyplinowania klu-
bu SLD-PSL i po powrocie wszy-
scy jego członkowie zagłosowali 
za zwiększeniem środków na bu-
dowę drogi. W ten sposób otwo-
rzono burmistrzowi Czapli drogę 
do realizacji tej upośledzonej in-
westycji. Jakie będą tego skutki? 
Za 0,5 mln zł powstanie karyka-
tura ulicy śródmiejskiej. Ludzie 
będą musieli chodzić po jezdni z 
powodu braku chodników. Wie-
czorem panować będą ciemności 
z powodu braku lamp ulicznych. 
Mieszkańcy bloków przy ul. Ban-
kowej, odcięci od dojazdu, będą 
musieli zostawiać swoje auta na 
parkingu przy Lidlu. Na nieru-
chomościach przylegających do 
drogi nie powstanie żaden budy-
nek, gdyż nie będzie możliwości 
przyłączenia go do sieci wodo-
ciągowej, kanalizacyjnej, energe-
tycznej i gazowej. 

Nie potrafię zrozumieć, skąd 
taki upór w dążeniu do błędne-
go celu. Czy chęć zmarnowania 
0,5 mln zł i zniszczenia potencja-
łu przestrzennego ul. Dworcowej 
wynika tylko z woli przecięcia 
wstęgi w wyborczym roku 2014? 
Dla kogo ma być zbudowana ta 
droga? Jakie problemy komuni-
kacyjne ma ona rozwiązać?

Jako architekt z ogromnym 
szacunkiem myślę o ludziach, 
którzy dziesiątki lat temu wyty-
czyli piękne arterie naszego mia-
sta – ul. Wojska Polskiego, Ko-
ściuszki, 3 Maja, 700-lecia, Armii 
Krajowej. W czasach, gdy nie ist-
niał ruch samochodowy, zapla-
nowano szerokie ulice, szerokie 
chodniki i przydrożne szpale-
ry drzew. Jakiś burmistrz i jacyś 
radni przeznaczyli gminne pie-
niądze na ich budowę. Dziś nie 
znamy ich nazwisk, ale pozosta-
ły po nich piękne ulice. Tak samo 
zatrze się pamięć o nas, dzisiej-
szych rajcach. Jesteśmy tylko 
małym trybikiem w kilkuset-
letniej  historii tego miasta. W 
tej krótkiej chwili służby dla lo-
kalnej społeczności decydujemy, 
jak Nowogard będzie wyglądał w 
następnych dekadach. Niech bę-
dzie to przyczynkiem do reflek-
sji dla radnych, którzy głosowali 
za tą uchwałą. A gdy już w peł-
ni okaże się, jak bezmyślnie wy-
konano ul. Dworcową, proponu-
ję przemianować ją na ul. Czapli. 
Aby czas szybko nie zatarł wspo-
mnienia o człowieku, który argu-
mentom się nie kłaniał.
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Nasi przedsiębiorcy -  PH „TERMINEX”

Na zamówienie pod wymiar, czy wprost ze sklepu? 
Meble pokojowe jak i kuchenne, oprócz dobrego wyglądu, muszą jeszcze pełnić funkcję użytkową. Odpowiednie są te, które są trwa-
łe, ładne, zdobiące nasze wnętrza i wykonane solidnie, dzięki czemu służą klientowi na wiele lat. Są dla klienta „inwestycją”, która od-
płaci się przyjemnością ich posiadania. Dlatego tym razem na temat rynku meblowego, oraz czy narożnik jest jeszcze modny, poroz-
mawiam w ramach cyklu „ Nasi przedsiębiorcy” z właścicielem firmy PH TERMINEX S.J. M.Wasyluk M.Szymanik, który na rynku 
nowogardzkim działa już od 1991 roku. 

 Dziennik Nowogardzki: Na 
początek naszego wywiadu, 
zadam dość może  banalne 
pytanie. Czy polski mebel, to 
dobry mebel...?

Maciej Szymanik - współ-
właściciel  PH TERMINEX: 
Pozwoli pan redaktor, że na za-
dawane pytania będę  odpowia-
dał tylko w  swoim  imieniu, 
gdyż mój wspólnik jest nieobec-
ny z powodów służbowych. Pol-
ski mebel to mebel z tradycją,  w 
większości o dobrej jakości, wy-
konany z dobrych materiałów. 
Myślę, że to nie przypadek, że 
Polska jest jednym z najwięk-
szych producentów mebli w Eu-
ropie. 

 DN: Chyba nie przesadzę 
stwierdzeniem, że ten sklep 
jest niejako symbolem dla in-
nych sklepów branżowych, 
gdyż jego działalność pamię-
ta jeszcze czasy, gdy panowały 
meble z PRL-u. Jak pan, jako 
właściciel, wspomina począt-
ki sklepu i jak zaczęła się jego 
działalność? 

M.Sz. - Firma istnieje od 
marca 1991 roku. Sklep został 
wydzierżawiony od ówczesne-
go właściciela GS w Nowogar-
dzie. Na początku było to oko-
ło 120 m2 powierzchni handlo-
wej, resztę stanowił magazyn 
zupełnie nieprzystosowany  do 
wykorzystania, jako powierzch-
nia wystawowa.  Początki, jak 
we wszystkim, nigdy nie są ła-
twe, ale był to czas, kiedy więk-
szość firm, tak jak my, zaczy-
nała swoją działalność, wszy-
scy byliśmy na etapie szukania 
kontrahentów, rozpoczynania 
nowej współpracy i nawiązy-
wania kontaktów handlowych. 

Niektóre z nich przekształciły 
się w bliższą znajomość i trwają 
do dzisiaj, co ułatwia współpra-
cę, buduje zaufanie i ma rów-
nież wpływ na jakość i asorty-
ment sprzedawanych mebli. 

 DN: W swojej ofercie sklep 
ma bardzo duży wybór me-
bli wypoczynkowych, skrzy-
niowych, biurowych, sypial-
nianych, kuchennych, jadal-
nianych oraz młodzieżowych 
i dziecięcych, ale również ro-
bionych na wymiar.

M.Sz. - To prawda widzę, że 
jest pan bardzo dobrze zorien-
towany w naszej ofercie. Dzi-
siaj sklep to około 800 m2 po-
wierzchni handlowej z asorty-
mentem wyposażenia wnętrz; 
od rożnego rodzaju mebli mo-
dułowych, meblościanek, sy-
pialni po meble tapicerowane 
dla klientów w różnym wieku 
i guście. Sklep oferuje również 
meble kuchenne pod indywi-
dualną zabudowę, a nasi  do-
świadczeni pracownicy dora-
dzą w wyborze, wykonują po-
miar i gotowy projekt. 

DN: Przeglądając materia-
ły do wywiadu, z lekkim zdzi-
wieniem spostrzegłem, że jest 
coraz mniej ofert dotyczą-
cych tzw. „narożników”, które 
kiedyś były w każdym domu.

M.Sz.- Nie zgodzę się z tą  in-
formacją. Uważam, że  pośród 
wszystkich rodzajów mebli wy-
poczynkowych w narożnikach 
jest obecnie największy wybór 
fasonów, modeli i doboru tka-
nin, ten mebel jest nadal poszu-
kiwany i ceniony przez klien-
tów. 

DN:  Z własnego doświad-
czenia wiem, że meble poko-

jowe czy kuchenne to nie tyl-
ko wyposażenie mieszkania, 
ale przede wszystkim wizy-
tówka każdego domu.

M.Sz.- Obecnie jest tak duży 
wybór kolorów płyt meblowych, 
w przypadku mebli systemo-
wych i kuchennych, oraz mate-
riałów w przypadku mebli ta-
picerowanych, że każdy może 
umeblować własne mieszkanie 
tak, aby czuł się w nim dobrze 
i odpowiadało ono jego potrze-
bom. 

 DN: Sprzedaż prowadzo-
na jest za gotówkę, ale i na 
raty, co niewątpliwie jest bar-
dzo dużym ułatwieniem dla 
klienta, zapytam jeszcze o 
transport, a także personel, 
który jest zatrudniony w tym 
sklepie. 

M.Sz.- Sprzedaż ratalna jest 
dużym ułatwieniem, ze swojej 
strony staramy się negocjować 
z bankami jak najkorzystniej-
sze warunki dla naszych klien-

tów. Klienci najczęściej doko-
nując zakupu sugerują się ceną 
oferowanych mebli, myślę, że 
niczego nie odkryję mówiąc, że 
cena najczęściej idzie w parze 
z jakością, i na rynku jest spo-
ro mebli wizualnie podobnych, 
ale jakością mocno od siebie od-
biegających. Dlatego przy za-
kupie należy pytać sprzedawcę 
o konstrukcję i materiały, z ja-
kich jest zrobiony mebel. Perso-
nel jest ważnym elementem w 
funkcjonowaniu każdej firmy. 
Obecny pracuje w naszym skle-
pie od kilkunastu lat i doświad-
czenie, jakie nabył w tym okre-
sie, jest bardzo pomocne i wy-

korzystywane przez klientów do 
dokonania właściwego wybo-
ru w trakcie zakupu mebli, ta-
pet, dywanów, karniszy i innego 
asortymentu w naszym sklepie. 

 DN: Kończąc wątek mebli 
kuchennych, wiem, że fronty 
produkowane są w oparciu o 
płytę mdf i wiórową. Jak więc 
dobrze wybrać fronty me-
bli kuchennych i na co zwró-
cić uwagę przy rozmowie z 
sprzedawcą sklepu? 

M.Sz.- Do tego, co podałem 
już we wcześniejszych wypo-
wiedziach, chciałbym dodać, że 
fronty są również z litego drew-
na. Aczkolwiek są one rzadziej 
kupowane, gdyż ich cena jest 
nadal dość wysoka. Ale front 
mdf jest frontem bardzo do-
brym i pokrywanym folią lakie-
rowaną, są również płyty mdf 
w rozmaitych koralach. Jest też 
szeroka gama płyt wiórowych, 
które w ostatnim czasie są bar-
dzo mocno wybarwiane w naj-

rozmaitsze kolory. Jednak cechą 
takich płyt jest to, że są one ja-
kościowo dużo gorsze od płyt 
mdf. Płyta mdf jest płytą nieco 
droższą od płyty wiórowej, ale 
za to bardziej trwałą. Ważną 
cechą są również okucia i za-
wiasy. Natomiast elementem w 
meblach, który zawsze musi być 
dobry są prowadnice, gdyż one 
najwięcej pracują i zużywają 
się w czasie użytkowania.  

DN: Czy mógłby pan opo-
wiedzieć o podstawowych 
błędach popełnianych przez 
klientów podczas zakupu me-
bli?  

M.Sz.- Zacznę od tego, że za-

wsze powinniśmy słuchać rad 
sprzedawcy w sklepie, który na 
pewno jest już doświadczony 
i dysponuje odpowiednią wie-
dzą, która powinna nam po-
móc. Co do bezpośredniej wy-
powiedzi, to takimi podstawo-
wymi kryteriami wyboru mebli 
do mieszkania czy kuchni  po-
winny być ich komfort, a tak-
że funkcjonalność. Proporcje 
między tymi elementami oraz 
kwestia wyboru tego, co dla nas 
ważniejsze, to rzecz indywidu-
alna. Są jednak ogólne zasady, 
o których dobrze jest pamiętać 
i które mogą nam ułatwić za-
kup odpowiednich dla nas me-
bli. Tych rad i również błędów, 
o które pan pyta jest dość spo-
ro. Dlatego skupię się na tych 
najbardziej istotnych, do któ-
rych zalicza się między innymi  
niska cena, która nigdy nie bę-
dzie gwarantować dobrej jako-
ści mebla. Kolejną ważną spra-
wą jest, by przed  zakupem za-
stanowić  się, czego oczekujemy 
i do czego będzie służyć nasz 
nowy mebel. Co do gwarancji 
na meble, to jest ona najczę-
ściej na dwa lata od momentu 
zakupu. Ale jest to indywidual-
na kwestia, którą ustalają sami 
producenci wobec swoich pro-
duktów. 

DN: Czy zatem możemy 
uniknąć pomyłek przy zaku-
pach, jeżeli wcześniej dokład-
nie przemyślimy sobie, co 
tak naprawdę chcemy kupić 
do naszego mieszkania czy 
kuchni? 

M.Sz.- Zdecydowanie mo-
żemy uniknąć takich pomy-
łek czy sytuacji. Sytuacja jest o 
wiele trudniejsza, gdy kupuje-
my kuchnię pod wymiar. Dlate-
go lepiej jest zaprosić monterów 
ze sklepu i powiedzieć, na któ-
ry mebel się zdecydowaliśmy,  a 
oni już dobrze wszystko wymie-
rzą, a także podadzą wstępny 
kosztorys. Co do terminu reali-
zacji od momentu podpisania 
umowy przez klienta, to jest to 
około 3 tygodni. Ale czas ocze-
kiwania może być skrócony. 

 DN: Dowiedziałem się, że 
dwa ostatnie lata były dla pol-
skiego meblarstwa trudne, 
jednak przedstawiciele 
branży liczą na nowe ryn-

Załoga salonu  od lat jest ciągle  ta sama,a cechuje ją profesjonalizm i uprzejmość 
z którą sam się spotkałem 

Maciej Szymanik  współwłacicel  PH TERMINEX podczas rozmowy w salonie 
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ki zbytu, szczególnie za 
granicą. Kto jest najczęst-

szym klientem waszego salo-
nu? 

M.Sz.- Bezapelacyjne najczę-
ściej kupują mieszkańcy miasta 
i gminy Nowogard. Ale również 
część naszego towaru wywozi-
my do miejscowości ościennych, 
takich jak Dobra, Łobez, Resko 
czy Płoty. W te strony naprawdę 
wozimy dużo mebli, które oczy-
wiście przewozimy własnym 
transportem do domu klienta. 
Co do ilości klientów, to jest mi 
trudno podać konkretną liczbę, 
ale przychodzi ich tu napraw-
dę sporo. Dlatego korzystając z 
okazji bardzo serdecznie chciał-
bym razem z moim wspólni-

kiem podziękować im za to, jak 
również naszym pracownikom, 
którzy swoje obowiązki na-
prawdę wykonują bardzo do-
brze. Bardzo dziękujemy. 

DN: Widzę, że w salonie 
jest jeszcze cała gama tapet. 

M.Sz.- To prawda. Mamy ich 
tu wiele i naprawdę w rozma-
itych wzorach i kolorach, klien-
ci bardzo chętnie do nich wra-
cają i je kupują.  Nasz sklep ma 
w ciągłej sprzedaży około 300 
wzorów tapet, mamy chyba naj-
większy ich asortyment i liczbę 
wzorów. Dodam, że tapeta wró-
ciła do łask, gdyż był taki okres, 
że naprawdę źle się sprzedawa-
ła. Niemniej od dwóch lat jest 
jej ponowne odrodzenie, które 

może nie skutkuje zakupem na 
wszystkie ściany w mieszkaniu 
a tylko np. na jedną, ale za to 
z ciekawym i bardzo oryginal-
nym wzorem. 

DN: W sierpniu otwarto 
w  Nowogardzie salon sieci 
ogólnopolskich sklepów me-
blowych.  Przyzna pan, że to 
dość silna konkurencja dla 
sklepów z branży w Nowo-
gardzie. 

M.Sz.- Powiem panu, że do-
wiedziałem się o tym fakcie 
około tydzień czy dwa tygodnie 
po ich otwarciu.  Dlatego jest mi 
trudno cokolwiek powiedzieć 
na ten temat. Póki co, nasz sa-
lon nie odczuł tej nowej konku-
rencji, aczkolwiek liczymy się z 

tym, że jakiś klient może odejść, 
ale tak właśnie wygląda wolny 
rynek i każdy ma prawo kupo-
wać tam, gdzie chce. Kończąc 
powiem jeszcze, że nasz salon 
działa już 22 lata, wiem, że cie-
szymy się dobrą opinią wśród 
klientów. Co nie oznacza, że 
działamy doskonale, bo prze-
cież także i u nas zdarzają się 
czasami jakieś reklamacje, któ-
re niejednokrotnie są nieunik-
nione i zdarzają  się w tego 
typu działalności raz na jakiś 
czas. Niemniej żadnego nasze-
go klienta nie zostawiamy sa-
mego z tym problemem i stara-
my się mu się pomóc tak, by był 
usatysfakcjonowany.  

DN: Kończąc chciałbym 

jeszcze zadać pytanie, któ-
re by podsumowało nasz wy-
wiad. 

M.Sz.-  To ciekawe pytanie. 
Dlatego odpowiem tak, przy za-
kupie i wyborze mebli bądźmy 
zdani na osoby, które trudnią 
się tym zawodowo. Wiem coś 
na ten temat, ponieważ od wie-
lu lat zatrudniam właśnie takie 
osoby. Nie ma więc tutaj  mowy 
o tym, że ktoś kogoś oszuka czy 
wprowadzi w błąd, bo te błędy 
i tak kiedyś wrócą do nas. My 
bazujemy na tradycji, a tak-
że uczciwości i te dwa atuty są 
główną siłą, „TERMINEXU”.

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Planowana Ferma norek koło Glicka 

Zagrożenie dla ludzi i środowiska - cz 1.
Drogi czytelniku D.N. przedstawiam poniżej skrócony materiał, jaki w dn. 10 września br. dostarczyłem Panu Burmistrzowi i  Przewodniczącemu 
wraz z Radą Miejską w Nowogardzie. Dostarczony też został projekt uchwały zakazującej budowy ferm norek na terenie gm. Nowogard, utworze-
nia 6 km. strefy buforowej wokół jeziora Orzechowskiego i inne, ale o tym później napiszę. Mimo starania się by materiał ten był krótki i przejrzy-
sty, w niektórych tematach nie można było pozbyć się obowiązujących przepisów prawa, które wręcz obligują naszą lokalną władzę, by w naszym 
imieniu teraz wstawiła się i poważnie tym tematem się zajęła. Dlatego proszę o wyrozumiałość i zapraszam do przeczytania 1 cz. materiału. 

Do Burmistrza Nowogardu
oraz
Przewodniczącego i Rady 

Miejskiej w Nowogardzie 
Załącznik – Pismo nr 3
Sprzeciw i Wniosek 
o zablokowanie wydania po-

zwolenia na warunki zabudowy 
do planowanej budowy fermy 
norek koło miejscowości Glicko.

Do wydania pozwolenia na 
warunki zabudowy i dalej na po-
zwolenie na budowę fermy norek 
koło Glicka - nie wolno dopuścić 
z kilku bardzo istotnych powo-
dów, przekreślających lokalizację 
takiej inwestycji w tym miejscu!

   Oto one:
1. - Zostanie naruszona ustawa 

o zagospodarowaniu przestrzen-
nym z 7 lipca 1994 r. w Art. 6. 
Ust. 4. pkt. 2) która mówi w stu-
dium o uwzględnieniu  „wy-
stępowania obiektów, terenów 
chronionych na podstawie prze-
pisów szczególnych” i dotyczy – 
w studium miejscowości Glicko 
– tom II str. 184 „Uwzględnienie 
ochrony korytarza ekologiczne-
go, przebiegającego na zachód 
od wsi”. 

– istniejący korytarz ekologicz-
ny, przebiegający z południa na 
północ równolegle do wsi Glic-
ko narażony będzie przez emi-
sję zanieczyszczeń na degradację 
przez zanieczyszczenie środowi-
ska spowodowaną bliskością pla-
nowanej inwestycji. Korytarz ten 
łączy się z siecią  Korytarzy Eko-
logicznych o znaczeniu ponadre-
gionalnym i stanowi integral-

ny element - Ekologicznej Sieci 
Obszarów Chronionych ESOCH 
Pomorza Szczecińskiego!

W  studium zaproponowano 
w pt. :4. wskazanie kierunków w 
kształtowaniu środowiska przy-
rodniczego poprzez następujące 
działania:

....d). zachowanie dolin rzecz-
nych przed zabudową, zainwe-
stowaniem i zanieczyszczeniami 
jako tzw. korytarz ekologiczny w 
systemie ESOCH, m.in. dla mi-
gracji, żerowania i gniazdowa-
nia licznych gatunków zwierząt 
i zachowania równowagi reten-
cji wodnej; 

- Wzdłuż drogi od Miętna do 
Wierzchów zaznaczony jest te-
ren „o walorach kwalifikujących 
do uznania za obszar chronione-
go krajobrazu”. Teren ten bezpo-
średnio przylega do obszaru na 
którym inwestor planuje budowę 
norek, co jest wręcz niedopusz-
czalne. - Należy tu dodać, że w 
rejonie użytków ekologicznych 
Małe i Duże Sikorki, oddalonych 
ok. 500 i 800 m od planowanej 

inwestycji mają miejsca żerowi-
skowe setki dzikich gęsi, żurawi 
i innego dzikiego ptactwa – co 
jest oznaką czystego i nie skażo-
nego środowiska. Teren przezna-
czony przez inwestora pod fermę 
norek, jest na mapie do Studium 
przeznaczony jako postulowany 
do ewentualnego zalesienia a nie 
pod inwestycję przemysłową. 

- Na terenie pod planowaną 
fermę norek zaznaczone są sta-
nowiska archeologiczne pod nr 
216 i 217. Należy wspomnieć, ze 
okolicznym rolnikom uciekłe z 
fermy norki zagryzły całe stada 
kur a wiele z tych zwierząt sami 
rolnicy upolowali we własnym 
kurniku – to z relacji w tym roku 
i ostatnich paru latach, gdzie naj-
bliższą fermą z której mogły norki 
uciec jest ferma norek pod  Wo-
łowcem.

2. Zostaną zagrożone w szcze-
gólności lokalne zasoby środo-
wiska przyrodniczego, przez co 
zostanie naruszony Plan Prze-
strzennego zagospodarowania 
mówiący na str. 184 II tomu stu-

dium: „ … możliwa realizacja za-
budowy turystycznej nad jezio-
rem nad wschód od wsi Glicko”, 
a na str. 84 III tomu studium: „na 
wschód od wsi, tereny nad jezio-
rem, atrakcyjne dla celów rekre-
acyjnych”.

– Na mapie do studium na za-
chód i północ od jeziora przy-
legły jest  teren o pow. ok.10 ha 
przeznaczony wyłącznie pod za-
budowę turystyczną i agrotury-
styczną. Art. 18. Ust. 2. pkt. 2a, w 
Planie Przestrzennego zagospo-
darowania mówi o: „spójności 
rozwiązań projektu planu z po-
lityką  przestrzenną gminy” co 
daje podstawę do wstrzymania 
i odrzucenia pozwolenia na wa-
runki zabudowy dla fermy no-
rek koło Glicka. Gdyby taka fer-
ma powstała w odległości zaled-
wie 100 – 200 m. od jeziora, fetor 
z fermy odstraszy raz na zawsze 
turystów a setki mięsożernych i 
agresywnych norek na wolności 
które uciekną z fermy skutecznie 
wytępią całą populację ryb gdyż 
norki są świetnymi podwodny-
mi łowcami. Jako ciekawostkę 
wspomnę, że w USA są na eta-
cie setki wyborowych strzelców, 
którzy tępią te wodne szkodniki 
na obrzeżach rzek przed ich dal-
szą ekspansją na ląd.

3.  Wydział Środowiska i Rol-
nictwa objął cały zbiornik jezio-
ra Orzechowskiego strefą ochro-
ny i zaznaczony on jest na mapie 
- Studium czerwonym otocze-
niem i symbolem R – (Rezerwat) 
ze względu na występowanie 

chronionej prawnie rośliny: eli-
smy wodnej – (luronium natans) 
i zakazał w jego otoczeniu, cyt.: 
„wznoszenia obiektów, urządzeń 
i instalacji” w piśmie z Wydziału 
Środowiska i Rolnictwa Zachod-
niopomorskiego Urzędu Woje-
wódzkiego z 24 listopada 2006 r. 
skierowane do: PZW w  Szczeci-
nie i lidera Młodzieżowego Koła 
LOP w Nowogardzie - Andrze-
ja Wyrzykowskiego. Już sam ten 
zapis nie dopuszcza do lokowa-
nia takich inwestycji jak ferma 
norek w pobliżu otoczenia jezio-
ra Orzechowskiego.  

4.   Na  południe od jeziora 
Orzechowskiego powstaje – 40 
ha rezerwat przyrody. Tak roz-
legły obszar lasu stanowi niepo-
wtarzalną florę i faunę w skali 
gminy Nowogard. Swoim pół-
nocnym obrzeżem przylega do 
objętego ochroną prawną Jezio-
ra Orzechowskiego ze stanowi-
skiem elismy wodnej. Zachwia-
nie bioróżnorodności – (przez 
zadomowienie się przebywają-
cych na wolności norek i tam że-
rujących) w owym ekosystemie 
może przynieść nieodwracalne 
zmiany z negatywnym skutkiem 
dla egzystencji elismy. 

Zapraszam do 2-cz tego te-
matu w D.N. już za tydzień.

Tekst i foto: Eugeniusz 
Korneluk - przedstawiciel 

Nowogardzkiego Koła -  
„Stowarzyszenie na Rzecz 

Ochrony Środowiska w 
Goleniowie”  

Tak wygląda jedna z wielu ferm norek na terenie gminy Nowogard która coś nam 
przypomina z czasów II wojny światowej. 
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Nasi przedsiębiorcy -  PH „TERMINEX”

Na zamówienie pod wymiar, czy wprost ze sklepu? 
Meble pokojowe jak i kuchenne, oprócz dobrego wyglądu, muszą jeszcze pełnić funkcję użytkową. Odpowiednie są te, które są trwa-
łe, ładne, zdobiące nasze wnętrza i wykonane solidnie, dzięki czemu służą klientowi na wiele lat. Są dla klienta „inwestycją”, która od-
płaci się przyjemnością ich posiadania. Dlatego tym razem na temat rynku meblowego, oraz czy narożnik jest jeszcze modny, poroz-
mawiam w ramach cyklu „ Nasi przedsiębiorcy” z właścicielem firmy PH TERMINEX S.J. M.Wasyluk M.Szymanik, który na rynku 
nowogardzkim działa już od 1991 roku. 

 Dziennik Nowogardzki: Na 
początek naszego wywiadu, 
zadam dość może  banalne 
pytanie. Czy polski mebel, to 
dobry mebel...?

Maciej Szymanik - współ-
właściciel  PH TERMINEX: 
Pozwoli pan redaktor, że na za-
dawane pytania będę  odpowia-
dał tylko w  swoim  imieniu, 
gdyż mój wspólnik jest nieobec-
ny z powodów służbowych. Pol-
ski mebel to mebel z tradycją,  w 
większości o dobrej jakości, wy-
konany z dobrych materiałów. 
Myślę, że to nie przypadek, że 
Polska jest jednym z najwięk-
szych producentów mebli w Eu-
ropie. 

 DN: Chyba nie przesadzę 
stwierdzeniem, że ten sklep 
jest niejako symbolem dla in-
nych sklepów branżowych, 
gdyż jego działalność pamię-
ta jeszcze czasy, gdy panowały 
meble z PRL-u. Jak pan, jako 
właściciel, wspomina począt-
ki sklepu i jak zaczęła się jego 
działalność? 

M.Sz. - Firma istnieje od 
marca 1991 roku. Sklep został 
wydzierżawiony od ówczesne-
go właściciela GS w Nowogar-
dzie. Na początku było to oko-
ło 120 m2 powierzchni handlo-
wej, resztę stanowił magazyn 
zupełnie nieprzystosowany  do 
wykorzystania, jako powierzch-
nia wystawowa.  Początki, jak 
we wszystkim, nigdy nie są ła-
twe, ale był to czas, kiedy więk-
szość firm, tak jak my, zaczy-
nała swoją działalność, wszy-
scy byliśmy na etapie szukania 
kontrahentów, rozpoczynania 
nowej współpracy i nawiązy-
wania kontaktów handlowych. 

Niektóre z nich przekształciły 
się w bliższą znajomość i trwają 
do dzisiaj, co ułatwia współpra-
cę, buduje zaufanie i ma rów-
nież wpływ na jakość i asorty-
ment sprzedawanych mebli. 

 DN: W swojej ofercie sklep 
ma bardzo duży wybór me-
bli wypoczynkowych, skrzy-
niowych, biurowych, sypial-
nianych, kuchennych, jadal-
nianych oraz młodzieżowych 
i dziecięcych, ale również ro-
bionych na wymiar.

M.Sz. - To prawda widzę, że 
jest pan bardzo dobrze zorien-
towany w naszej ofercie. Dzi-
siaj sklep to około 800 m2 po-
wierzchni handlowej z asorty-
mentem wyposażenia wnętrz; 
od rożnego rodzaju mebli mo-
dułowych, meblościanek, sy-
pialni po meble tapicerowane 
dla klientów w różnym wieku 
i guście. Sklep oferuje również 
meble kuchenne pod indywi-
dualną zabudowę, a nasi  do-
świadczeni pracownicy dora-
dzą w wyborze, wykonują po-
miar i gotowy projekt. 

DN: Przeglądając materia-
ły do wywiadu, z lekkim zdzi-
wieniem spostrzegłem, że jest 
coraz mniej ofert dotyczą-
cych tzw. „narożników”, które 
kiedyś były w każdym domu.

M.Sz.- Nie zgodzę się z tą  in-
formacją. Uważam, że  pośród 
wszystkich rodzajów mebli wy-
poczynkowych w narożnikach 
jest obecnie największy wybór 
fasonów, modeli i doboru tka-
nin, ten mebel jest nadal poszu-
kiwany i ceniony przez klien-
tów. 

DN:  Z własnego doświad-
czenia wiem, że meble poko-

jowe czy kuchenne to nie tyl-
ko wyposażenie mieszkania, 
ale przede wszystkim wizy-
tówka każdego domu.

M.Sz.- Obecnie jest tak duży 
wybór kolorów płyt meblowych, 
w przypadku mebli systemo-
wych i kuchennych, oraz mate-
riałów w przypadku mebli ta-
picerowanych, że każdy może 
umeblować własne mieszkanie 
tak, aby czuł się w nim dobrze 
i odpowiadało ono jego potrze-
bom. 

 DN: Sprzedaż prowadzo-
na jest za gotówkę, ale i na 
raty, co niewątpliwie jest bar-
dzo dużym ułatwieniem dla 
klienta, zapytam jeszcze o 
transport, a także personel, 
który jest zatrudniony w tym 
sklepie. 

M.Sz.- Sprzedaż ratalna jest 
dużym ułatwieniem, ze swojej 
strony staramy się negocjować 
z bankami jak najkorzystniej-
sze warunki dla naszych klien-

tów. Klienci najczęściej doko-
nując zakupu sugerują się ceną 
oferowanych mebli, myślę, że 
niczego nie odkryję mówiąc, że 
cena najczęściej idzie w parze 
z jakością, i na rynku jest spo-
ro mebli wizualnie podobnych, 
ale jakością mocno od siebie od-
biegających. Dlatego przy za-
kupie należy pytać sprzedawcę 
o konstrukcję i materiały, z ja-
kich jest zrobiony mebel. Perso-
nel jest ważnym elementem w 
funkcjonowaniu każdej firmy. 
Obecny pracuje w naszym skle-
pie od kilkunastu lat i doświad-
czenie, jakie nabył w tym okre-
sie, jest bardzo pomocne i wy-

korzystywane przez klientów do 
dokonania właściwego wybo-
ru w trakcie zakupu mebli, ta-
pet, dywanów, karniszy i innego 
asortymentu w naszym sklepie. 

 DN: Kończąc wątek mebli 
kuchennych, wiem, że fronty 
produkowane są w oparciu o 
płytę mdf i wiórową. Jak więc 
dobrze wybrać fronty me-
bli kuchennych i na co zwró-
cić uwagę przy rozmowie z 
sprzedawcą sklepu? 

M.Sz.- Do tego, co podałem 
już we wcześniejszych wypo-
wiedziach, chciałbym dodać, że 
fronty są również z litego drew-
na. Aczkolwiek są one rzadziej 
kupowane, gdyż ich cena jest 
nadal dość wysoka. Ale front 
mdf jest frontem bardzo do-
brym i pokrywanym folią lakie-
rowaną, są również płyty mdf 
w rozmaitych koralach. Jest też 
szeroka gama płyt wiórowych, 
które w ostatnim czasie są bar-
dzo mocno wybarwiane w naj-

rozmaitsze kolory. Jednak cechą 
takich płyt jest to, że są one ja-
kościowo dużo gorsze od płyt 
mdf. Płyta mdf jest płytą nieco 
droższą od płyty wiórowej, ale 
za to bardziej trwałą. Ważną 
cechą są również okucia i za-
wiasy. Natomiast elementem w 
meblach, który zawsze musi być 
dobry są prowadnice, gdyż one 
najwięcej pracują i zużywają 
się w czasie użytkowania.  

DN: Czy mógłby pan opo-
wiedzieć o podstawowych 
błędach popełnianych przez 
klientów podczas zakupu me-
bli?  

M.Sz.- Zacznę od tego, że za-

wsze powinniśmy słuchać rad 
sprzedawcy w sklepie, który na 
pewno jest już doświadczony 
i dysponuje odpowiednią wie-
dzą, która powinna nam po-
móc. Co do bezpośredniej wy-
powiedzi, to takimi podstawo-
wymi kryteriami wyboru mebli 
do mieszkania czy kuchni  po-
winny być ich komfort, a tak-
że funkcjonalność. Proporcje 
między tymi elementami oraz 
kwestia wyboru tego, co dla nas 
ważniejsze, to rzecz indywidu-
alna. Są jednak ogólne zasady, 
o których dobrze jest pamiętać 
i które mogą nam ułatwić za-
kup odpowiednich dla nas me-
bli. Tych rad i również błędów, 
o które pan pyta jest dość spo-
ro. Dlatego skupię się na tych 
najbardziej istotnych, do któ-
rych zalicza się między innymi  
niska cena, która nigdy nie bę-
dzie gwarantować dobrej jako-
ści mebla. Kolejną ważną spra-
wą jest, by przed  zakupem za-
stanowić  się, czego oczekujemy 
i do czego będzie służyć nasz 
nowy mebel. Co do gwarancji 
na meble, to jest ona najczę-
ściej na dwa lata od momentu 
zakupu. Ale jest to indywidual-
na kwestia, którą ustalają sami 
producenci wobec swoich pro-
duktów. 

DN: Czy zatem możemy 
uniknąć pomyłek przy zaku-
pach, jeżeli wcześniej dokład-
nie przemyślimy sobie, co 
tak naprawdę chcemy kupić 
do naszego mieszkania czy 
kuchni? 

M.Sz.- Zdecydowanie mo-
żemy uniknąć takich pomy-
łek czy sytuacji. Sytuacja jest o 
wiele trudniejsza, gdy kupuje-
my kuchnię pod wymiar. Dlate-
go lepiej jest zaprosić monterów 
ze sklepu i powiedzieć, na któ-
ry mebel się zdecydowaliśmy,  a 
oni już dobrze wszystko wymie-
rzą, a także podadzą wstępny 
kosztorys. Co do terminu reali-
zacji od momentu podpisania 
umowy przez klienta, to jest to 
około 3 tygodni. Ale czas ocze-
kiwania może być skrócony. 

 DN: Dowiedziałem się, że 
dwa ostatnie lata były dla pol-
skiego meblarstwa trudne, 
jednak przedstawiciele 
branży liczą na nowe ryn-

Załoga salonu  od lat jest ciągle  ta sama,a cechuje ją profesjonalizm i uprzejmość 
z którą sam się spotkałem 

Maciej Szymanik  współwłacicel  PH TERMINEX podczas rozmowy w salonie 
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ki zbytu, szczególnie za 
granicą. Kto jest najczęst-

szym klientem waszego salo-
nu? 

M.Sz.- Bezapelacyjne najczę-
ściej kupują mieszkańcy miasta 
i gminy Nowogard. Ale również 
część naszego towaru wywozi-
my do miejscowości ościennych, 
takich jak Dobra, Łobez, Resko 
czy Płoty. W te strony naprawdę 
wozimy dużo mebli, które oczy-
wiście przewozimy własnym 
transportem do domu klienta. 
Co do ilości klientów, to jest mi 
trudno podać konkretną liczbę, 
ale przychodzi ich tu napraw-
dę sporo. Dlatego korzystając z 
okazji bardzo serdecznie chciał-
bym razem z moim wspólni-

kiem podziękować im za to, jak 
również naszym pracownikom, 
którzy swoje obowiązki na-
prawdę wykonują bardzo do-
brze. Bardzo dziękujemy. 

DN: Widzę, że w salonie 
jest jeszcze cała gama tapet. 

M.Sz.- To prawda. Mamy ich 
tu wiele i naprawdę w rozma-
itych wzorach i kolorach, klien-
ci bardzo chętnie do nich wra-
cają i je kupują.  Nasz sklep ma 
w ciągłej sprzedaży około 300 
wzorów tapet, mamy chyba naj-
większy ich asortyment i liczbę 
wzorów. Dodam, że tapeta wró-
ciła do łask, gdyż był taki okres, 
że naprawdę źle się sprzedawa-
ła. Niemniej od dwóch lat jest 
jej ponowne odrodzenie, które 

może nie skutkuje zakupem na 
wszystkie ściany w mieszkaniu 
a tylko np. na jedną, ale za to 
z ciekawym i bardzo oryginal-
nym wzorem. 

DN: W sierpniu otwarto 
w  Nowogardzie salon sieci 
ogólnopolskich sklepów me-
blowych.  Przyzna pan, że to 
dość silna konkurencja dla 
sklepów z branży w Nowo-
gardzie. 

M.Sz.- Powiem panu, że do-
wiedziałem się o tym fakcie 
około tydzień czy dwa tygodnie 
po ich otwarciu.  Dlatego jest mi 
trudno cokolwiek powiedzieć 
na ten temat. Póki co, nasz sa-
lon nie odczuł tej nowej konku-
rencji, aczkolwiek liczymy się z 

tym, że jakiś klient może odejść, 
ale tak właśnie wygląda wolny 
rynek i każdy ma prawo kupo-
wać tam, gdzie chce. Kończąc 
powiem jeszcze, że nasz salon 
działa już 22 lata, wiem, że cie-
szymy się dobrą opinią wśród 
klientów. Co nie oznacza, że 
działamy doskonale, bo prze-
cież także i u nas zdarzają się 
czasami jakieś reklamacje, któ-
re niejednokrotnie są nieunik-
nione i zdarzają  się w tego 
typu działalności raz na jakiś 
czas. Niemniej żadnego nasze-
go klienta nie zostawiamy sa-
mego z tym problemem i stara-
my się mu się pomóc tak, by był 
usatysfakcjonowany.  

DN: Kończąc chciałbym 

jeszcze zadać pytanie, któ-
re by podsumowało nasz wy-
wiad. 

M.Sz.-  To ciekawe pytanie. 
Dlatego odpowiem tak, przy za-
kupie i wyborze mebli bądźmy 
zdani na osoby, które trudnią 
się tym zawodowo. Wiem coś 
na ten temat, ponieważ od wie-
lu lat zatrudniam właśnie takie 
osoby. Nie ma więc tutaj  mowy 
o tym, że ktoś kogoś oszuka czy 
wprowadzi w błąd, bo te błędy 
i tak kiedyś wrócą do nas. My 
bazujemy na tradycji, a tak-
że uczciwości i te dwa atuty są 
główną siłą, „TERMINEXU”.

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Planowana Ferma norek koło Glicka 

Zagrożenie dla ludzi i środowiska - cz 1.
Drogi czytelniku D.N. przedstawiam poniżej skrócony materiał, jaki w dn. 10 września br. dostarczyłem Panu Burmistrzowi i  Przewodniczącemu 
wraz z Radą Miejską w Nowogardzie. Dostarczony też został projekt uchwały zakazującej budowy ferm norek na terenie gm. Nowogard, utworze-
nia 6 km. strefy buforowej wokół jeziora Orzechowskiego i inne, ale o tym później napiszę. Mimo starania się by materiał ten był krótki i przejrzy-
sty, w niektórych tematach nie można było pozbyć się obowiązujących przepisów prawa, które wręcz obligują naszą lokalną władzę, by w naszym 
imieniu teraz wstawiła się i poważnie tym tematem się zajęła. Dlatego proszę o wyrozumiałość i zapraszam do przeczytania 1 cz. materiału. 

Do Burmistrza Nowogardu
oraz
Przewodniczącego i Rady 

Miejskiej w Nowogardzie 
Załącznik – Pismo nr 3
Sprzeciw i Wniosek 
o zablokowanie wydania po-

zwolenia na warunki zabudowy 
do planowanej budowy fermy 
norek koło miejscowości Glicko.

Do wydania pozwolenia na 
warunki zabudowy i dalej na po-
zwolenie na budowę fermy norek 
koło Glicka - nie wolno dopuścić 
z kilku bardzo istotnych powo-
dów, przekreślających lokalizację 
takiej inwestycji w tym miejscu!

   Oto one:
1. - Zostanie naruszona ustawa 

o zagospodarowaniu przestrzen-
nym z 7 lipca 1994 r. w Art. 6. 
Ust. 4. pkt. 2) która mówi w stu-
dium o uwzględnieniu  „wy-
stępowania obiektów, terenów 
chronionych na podstawie prze-
pisów szczególnych” i dotyczy – 
w studium miejscowości Glicko 
– tom II str. 184 „Uwzględnienie 
ochrony korytarza ekologiczne-
go, przebiegającego na zachód 
od wsi”. 

– istniejący korytarz ekologicz-
ny, przebiegający z południa na 
północ równolegle do wsi Glic-
ko narażony będzie przez emi-
sję zanieczyszczeń na degradację 
przez zanieczyszczenie środowi-
ska spowodowaną bliskością pla-
nowanej inwestycji. Korytarz ten 
łączy się z siecią  Korytarzy Eko-
logicznych o znaczeniu ponadre-
gionalnym i stanowi integral-

ny element - Ekologicznej Sieci 
Obszarów Chronionych ESOCH 
Pomorza Szczecińskiego!

W  studium zaproponowano 
w pt. :4. wskazanie kierunków w 
kształtowaniu środowiska przy-
rodniczego poprzez następujące 
działania:

....d). zachowanie dolin rzecz-
nych przed zabudową, zainwe-
stowaniem i zanieczyszczeniami 
jako tzw. korytarz ekologiczny w 
systemie ESOCH, m.in. dla mi-
gracji, żerowania i gniazdowa-
nia licznych gatunków zwierząt 
i zachowania równowagi reten-
cji wodnej; 

- Wzdłuż drogi od Miętna do 
Wierzchów zaznaczony jest te-
ren „o walorach kwalifikujących 
do uznania za obszar chronione-
go krajobrazu”. Teren ten bezpo-
średnio przylega do obszaru na 
którym inwestor planuje budowę 
norek, co jest wręcz niedopusz-
czalne. - Należy tu dodać, że w 
rejonie użytków ekologicznych 
Małe i Duże Sikorki, oddalonych 
ok. 500 i 800 m od planowanej 

inwestycji mają miejsca żerowi-
skowe setki dzikich gęsi, żurawi 
i innego dzikiego ptactwa – co 
jest oznaką czystego i nie skażo-
nego środowiska. Teren przezna-
czony przez inwestora pod fermę 
norek, jest na mapie do Studium 
przeznaczony jako postulowany 
do ewentualnego zalesienia a nie 
pod inwestycję przemysłową. 

- Na terenie pod planowaną 
fermę norek zaznaczone są sta-
nowiska archeologiczne pod nr 
216 i 217. Należy wspomnieć, ze 
okolicznym rolnikom uciekłe z 
fermy norki zagryzły całe stada 
kur a wiele z tych zwierząt sami 
rolnicy upolowali we własnym 
kurniku – to z relacji w tym roku 
i ostatnich paru latach, gdzie naj-
bliższą fermą z której mogły norki 
uciec jest ferma norek pod  Wo-
łowcem.

2. Zostaną zagrożone w szcze-
gólności lokalne zasoby środo-
wiska przyrodniczego, przez co 
zostanie naruszony Plan Prze-
strzennego zagospodarowania 
mówiący na str. 184 II tomu stu-

dium: „ … możliwa realizacja za-
budowy turystycznej nad jezio-
rem nad wschód od wsi Glicko”, 
a na str. 84 III tomu studium: „na 
wschód od wsi, tereny nad jezio-
rem, atrakcyjne dla celów rekre-
acyjnych”.

– Na mapie do studium na za-
chód i północ od jeziora przy-
legły jest  teren o pow. ok.10 ha 
przeznaczony wyłącznie pod za-
budowę turystyczną i agrotury-
styczną. Art. 18. Ust. 2. pkt. 2a, w 
Planie Przestrzennego zagospo-
darowania mówi o: „spójności 
rozwiązań projektu planu z po-
lityką  przestrzenną gminy” co 
daje podstawę do wstrzymania 
i odrzucenia pozwolenia na wa-
runki zabudowy dla fermy no-
rek koło Glicka. Gdyby taka fer-
ma powstała w odległości zaled-
wie 100 – 200 m. od jeziora, fetor 
z fermy odstraszy raz na zawsze 
turystów a setki mięsożernych i 
agresywnych norek na wolności 
które uciekną z fermy skutecznie 
wytępią całą populację ryb gdyż 
norki są świetnymi podwodny-
mi łowcami. Jako ciekawostkę 
wspomnę, że w USA są na eta-
cie setki wyborowych strzelców, 
którzy tępią te wodne szkodniki 
na obrzeżach rzek przed ich dal-
szą ekspansją na ląd.

3.  Wydział Środowiska i Rol-
nictwa objął cały zbiornik jezio-
ra Orzechowskiego strefą ochro-
ny i zaznaczony on jest na mapie 
- Studium czerwonym otocze-
niem i symbolem R – (Rezerwat) 
ze względu na występowanie 

chronionej prawnie rośliny: eli-
smy wodnej – (luronium natans) 
i zakazał w jego otoczeniu, cyt.: 
„wznoszenia obiektów, urządzeń 
i instalacji” w piśmie z Wydziału 
Środowiska i Rolnictwa Zachod-
niopomorskiego Urzędu Woje-
wódzkiego z 24 listopada 2006 r. 
skierowane do: PZW w  Szczeci-
nie i lidera Młodzieżowego Koła 
LOP w Nowogardzie - Andrze-
ja Wyrzykowskiego. Już sam ten 
zapis nie dopuszcza do lokowa-
nia takich inwestycji jak ferma 
norek w pobliżu otoczenia jezio-
ra Orzechowskiego.  

4.   Na  południe od jeziora 
Orzechowskiego powstaje – 40 
ha rezerwat przyrody. Tak roz-
legły obszar lasu stanowi niepo-
wtarzalną florę i faunę w skali 
gminy Nowogard. Swoim pół-
nocnym obrzeżem przylega do 
objętego ochroną prawną Jezio-
ra Orzechowskiego ze stanowi-
skiem elismy wodnej. Zachwia-
nie bioróżnorodności – (przez 
zadomowienie się przebywają-
cych na wolności norek i tam że-
rujących) w owym ekosystemie 
może przynieść nieodwracalne 
zmiany z negatywnym skutkiem 
dla egzystencji elismy. 

Zapraszam do 2-cz tego te-
matu w D.N. już za tydzień.

Tekst i foto: Eugeniusz 
Korneluk - przedstawiciel 

Nowogardzkiego Koła -  
„Stowarzyszenie na Rzecz 

Ochrony Środowiska w 
Goleniowie”  

Tak wygląda jedna z wielu ferm norek na terenie gminy Nowogard która coś nam 
przypomina z czasów II wojny światowej. 
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Kibice z Nowogardu mogą 
czuć się bardzo zawiedzeni, 
piłkarze z ich klubu pokpili 
sprawę w PP. Oczywiście, me-
cze pucharowe zespoły z okrę-
gowych rozgrywek traktują 
bardziej treningowo, gdyż wia-
domo, że o Puchar Polski to 
grać będzie Legia, Śląsk, Lech 
itd. Jednak ostatni „wyczyn” 
pierwszego zespołu, nie zasłu-
guje na przychylny komentarz. 
Sprzęt przyszykowany, trans-
port czeka i trener... trener, 
który nie ma do dyspozycji 
choćby 11 piłkarzy. Większość 
z nich zagrała w Nowogar-
dzie z Flotą. Oczywiście, każ-
dy ma swoje życie prywatne, 
pracę itp. przez co nie zawsze 
godzina meczu 16:30 obliguje 
zawodnika do występu. W ta-
kiej sytuacji jednak klub po-
winien zostać wcześniej poin-
formowany o ewentualnej ab-
sencji, wówczas nie trwoniono 
by niepotrzebnie pieniędzy i 
czasu, który został poświęco-
ny na ten wyjazd. Co najważ-
niejsze, nieobecni piłkarze nie 
zachowali się w porządku wo-
bec kolegów z drużyny, którzy 
wcześniej urywali się z pracy- 
a to już nie świadczy dobrze! 
Można się również spodziewać 
kary ze strony ZZPN. Pomija-
my już tutaj fakt, że tak jak i 

nowogardzcy piłka-
rze, również ci z Go-
leniowa „wyrywali” 
się wcześniej z pra-
cy aby ten mecz ro-
zegrać. Rozczarowa-
nia nie kryje prezes 
Marcin Skórniewski, 
który delikatnie mó-
wiąc jest wściekły na 
zawodników. Kilka 
osób niepoważnie potraktowało 
klub, trenera, kolegów z druży-
ny, kibiców i mnie... Nie wiem 
jeszcze dokładnie kogo zabrakło 
na miejscu, jednak ci zawodni-
cy mogą być pewni, że poniosą 
odpowiednie konsekwencje za 
nieuzasadnioną nieobecność. 
- mówi prezes Pomorzanina. 
Klub ponosi koszty za zorgani-
zowany transport, z pewnością 
dojdzie jeszcze kara pieniężna z 
ZZPN. Co najbardziej bolesne, 
piłkarze ci nie zachowali się fair 

wobec swoich kolegów i trenera, 
którzy brali wolne w pracy, aby 
stawić się na miejscu w dniu 
wyjazdu. To bardzo nieładne 
zachowanie. - grzmi na zawod-
ników Marcin Skórniewski. Ci 
którzy nie zdążyli na wyjazd, 
wzmocnili „rezerwy” nowo-
gardzkiej drużyny. To jednak 
nie wiele pomogło... We Flo-
cie zagrali m.in. Robert Ko-
lendowicz, Konrad Gilewicz, 
Christian Nnamani, Charles 
Nwaogu i Maciej Mysiak, któ-
ry w tym meczu ustrzelił hat-

Grają dla klubu? Dla kibiców? Czy dla siebie? Mało który zespół w okręgówce ma takich kibiców jak Pomorzanin... Szkoda, że 
nie każdy z piłkarzy to docenia

Puchar Polski ZZPN, II runda
Ina II STOK Goleniów – Pomorzanin Nowogard 

3:0 (walkower)

Pomorzanin II Nowogard – Flota II Świnoujście 1:8
` Tomasz Łysiak
Skład: Mateusz Krupski – Konrad Winczewski (Grzegorz 

Skrzecz), Maciej Grzejszczak (c), Michał Łukasiak, Maciej Do-
browolski – Krzysztof Kieruzel (Jakub Szczypień), Tomasz Łysiak, 
Gracjan Wnuczyński, Dominik Wawrzyniak (Jakub Wojciechow-
ski) – Sławomir Paszkowski, Krystian Kubicki (Dariusz Iwaniuk).

Liga Okręgowa Szczecińska 2013/2014
9 kolejka:
Odra Chojna – Pomorzanin Nowogard (21.09; 13:00)
Osadnik Myślibórz – Victoria Przecław (21.09; 16:00)
Pogoń Barlinek – Gavia Choszczno  (21.09; 16:00)
Klon Krzęcin – Stal Lipiany   (21.09; 16:00)
Pomorzanin Przybiernów – Iskierka  (21.09; 17:00)
Zorza Dobrzany – Piast Chociwel  (21.09; 17:00)
Polonia Płoty – Unia Dolice   (21.09; 17:00)
Morzycko Moryń – Ina Ińsko   (21.09; 17:00)
Flota II Świnoujście      pauza

A Klasa Szczecin gr.3 2013/2014
4 kolejka:
Hanza Goleniów – Wołczkowo-Bezrzecze (21.09; 15:00)
Komarex Komarowo – Wicher Reptowo (21.09; 16:00)
Euroinsbud Goleniów – Zryw Kołbaskowo (21.09; 18:00)
Grot Gardno – Pomorzanin II Nowogard (22.09; 15:00)
Znicz Niedźwiedź – Orzeł Grzedzice  (22.09; 16:00)
Fagus Kołbacz – Vielgovia Szczecin  (22.09; 16:00)

Wielkie nazwiska na stadionie w Nowogardzie

I-wszy zespół zakpił z kibiców!
Pomorzanin Nowogard w środę o godzinie 16:30 powinien rozegrać drugą rundę PP ZZPN w Goleniowie. Na gości z Nowogardu czekał 
drugi zespół Iny Goleniów, przyjezdni jednak nie zdołali zebrać pełnego składu... Cierpliwość prezesa klubu, jak i kibiców, jest już na 
wyczerpaniu, nie wykluczone, że wielu zawodników odpowie za swoje zachowanie. Natomiast „rezerwowi” (zasileni pierwszym zespo-
łem!), zagrali z Flotą II Świnoujście, która przyjechała … z nazwiskami z I ligi! W Nowogardzie wystąpili zawodnicy, którzy są znani z 
boisk ekstraklasy, zatem wynik 1:8 nie może dziwić...

tricka. Do przerwy Po-
morzanin II przegrywał 
0:4, po zmianie stron 
Flota dorzuciła jeszcze 
dwie bramki, po czym 
gospodarze zdobyli gola 
honorowego. Grzegorz 
Skrzecz, który pojawił się 
na boisku z ławki rezer-
wowych, dośrodkował 
w pole karne, po zgra-

niu piłki ta trafiła do Toma-
sza Łysiaka, który przyjął fut-
bolówkę na klatkę piersiową i 
precyzyjnie uderzył z pola kar-

nego. Przy stanie 1:7 Pomorza-
nin miał jeszcze jedną okazję z 
rzutu karnego. Niestety szczę-
ście zupełnie nie dopisywało 
gospodarzom - „jedenastkę” 
zmarnował Mateusz Krupski. 
Ostatecznie 1:8 i jedyne pozy-
tywne wrażenia to fakt, że w 
Nowogardzie zagrali piłkarze 
z „górnej” półki, których ki-
bice od lat na tym boisku nie 
oglądali. Szkoda, że pogoda 
nie dopisała, bo więcej osób 
mogłoby zostać przez Flotę II 
„mile” zaskoczonych. Cieka-
we jak na „nastawienie” piłka-
rzy zareagują nowogardzcy ki-
bice, którzy w porównaniu do 
piłkarzy - prezentują najwyż-
szy poziom. Teraz w najbliż-
szy weekend kolejne mecze li-
gowe, pierwszy zespół zagra w 
Chojnie – wierzymy, że daleki 
wyjazd nie zniechęci piłkarzy... 
Drugi zespół natomiast po-
walczy o przedłużenie serii w 
Gardnie z tamtejszym Grotem. 

KR
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Natalia córka Anety 
Płusa ur. 17.09.2013 
z Orzechowa

Marcelina córka 
Joanny Skowronek ur. 
18.09.2013 z Wołkowa

Błażej syn Jolanty  
i Krystiana Kurzyńskich 
ur.17.09.2013 z Wołowca

Zuzanna córka Anny 
Saja ur.18.09.2013 
z Jarchlina

Wiktor syn Emilii 
Maszota ur. 17.09.2013 
z Cewic

Maja córka Marty  
i Tomasza Kochanowicz  
ur. 9.09.2013 z Nowogardu

Adaś syn Anety  
Jednoróg ur. 16.09.2013 
z Żelmowa

Nikola córka Katarzyny 
Pietrzak ur. 12.09.2013 
z Chociwla

Syn Michaliny Albiniak 
ur.19.09.2013 z Dolna

Autor rubryki: 
Janusz Roguski 
Szpital NowogardWitamy wśród nas...

Zapraszamy uczniów 
od 1.09.2013 r. do nauki zawodu 

Piekarz lub Cukiernik
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 66

tel. 91 392 19 86

Sprzedam nowe, 
własnościowe, 

2 pokojowe mieszkanie 
o pow. 58 m2 

w Nowogardzie 
na ulicy Racibora I 4

KONTAKT:
PIB „PRO-BUD s.c.
72-200 Nowogard, 
ul. 3 Maja 14tel.: 

91 39 25552; 783 570 056    
www: probud-nowogard.pl

Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca

GABINET 
PSYCHOLOGICZNY

Ewa Walorska - tel. 799 461 030
www.psycholog-nowogard.manifo.com 

Marta Żetecka-Krugła - tel. 799 470 500
pl. Wolności 9, pok. 419 (IV piętro)

72-200 Nowogard

91 443 51 87, 94 721 61 83
59 833 43 12,  698 230 205

www.partnerstal.pl

GARAŻE BLASZANE WIATY 
BRAMY GARAŻOWE

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

POŻYCZKA CYWILNOPRAWNA
DLA CIEBIE LUB TWOJEJ FIRMY
– na spłatę uciążliwych długów
– na spłatę komornika
– na inwestycję
– na oświadczenie o dochodach
– od 10.000 PLN
– max. okres spłaty 240 m-cy

Tel. 91 818-25-36 • 790 402 010

TYGRYSEK

BAWIALNIA
dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

Gdy miną owacje, tort weselny, toasty i gratulacje,
weźcie się za ręce, uściśnijcie skrycie

i idźcie przed siebie w nowe, wspólne życie

Szczęśliwym Nowożeńcom:
Magdalenie Podlesińskiej 
i Pawłowi Lewińskiemu 

wszystkiego najlepszego 
życzą pracownicy

Firmy STW i L-SERVICE
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UWAGA WĘDKARZE                
Koło Miejsko-Gminne
organizuje w dniu 

29.09.2013 r.
Zawody wędkarskie 

spinningowe z łodzi oraz  
spławikowe z brzegu. 
Spotkanie o godz. 7.00  

k. Neptuna.
Zapisy w sklepie „Wędkarz” do 
dnia 26.09.2013. Wpisowe 5 zł. 

Zarząd

Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości 
,,Profit” w Nowogardzie 

ul. Wojska Polskiego 3, tel. 91 39 20891 
prowadzi nabór  

na bezpłatne kursy komputerowe 
dla osób w wieku od 50 do 64 lat, 
zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Nowogard 
i gmin sąsiednich. Osoby zainteresowane nabyciem 

umiejętności obsługi komputera na poziomie 
podstawowym lub rozszerzonym prosimy 
o pilny kontakt osobisty lub telefoniczny

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECIĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA
tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

20-23.09.2013 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

WARSZTAT SAMOCHODOWY

SZYBY SAMOCHODOWE

PLANDEKINA WYMIAR NA WYMIAR

Profesjonalna naprawa od A do Z

OSOBOWE, CIĘŻAROWE I MASZYNY

Geometria kół, naprawa zawieszenia,komputerowa diagnostyka pojazdu
naprawy blacharskie i lakierniczePrzegląd i naprawa klimatyzacji,

Ul. Nadtorowa 12
tel 91 39 20 131
kom 601860716

Ul. Kilińskiego 26
tel 91 39 25 627
kom 601897368

Sprzedaż, wymiana, naprawa. Wykonujemy usługi na zlecenie ubezpieczalni

Używane i nowe części do wszystkich marek samochodów

Plandeki do samochodów ciężarowych (łódki, firanki),przykrywające
stelaże, przegrody do hal, przyczepy ciągnikowe i samochodowe

UDZIELAMY GWARANCJI
NA WYKONANE USŁUGI

KUPIĘ 
GOSPODARSTWO 
lub GRUNT ROLNY 
TEL. 664 944 635

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie 
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

SZKÓŁKA KARSK
poleca szeroki wybór 

DRZEW OWOCOWYCH  
(np. jabłoń z owocami) oraz IGLAKI

PROMOCJA: 
jałowiec na żywopłot - 9 zł/szt.

tel. 606 106 142

ZGUBIONO 
większą kwotę pieniędzy i kartę bankomatową

Uczciwego znalazcę proszę  
o kontakt z tel.  91 885 32 63

Przewidziana nagroda

w Sklepie             
ul. Boh. Warszawy 2

(przy torach)

Zapraszamy
W każdy poniedziałek nowy towar

Duży wybór odzieży 
dziecięcej i jesiennej

kurtki, bluzy itp.

KUPON RABATOWY
10%

na odzież używaną
FIGARO

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

Sprzedam drewno 
kominkowe i opałowe

Transport
tel. 691 466 441

AEROBIK

instr. Monik Durajtel. 605 856 584

(ZAJĘCIA w SP 1)
wtorek, czwartek
od godz. 18 -1900 00

Dla Panów
„Tydzień Urologii” odbywa się w tym roku w dniach 23-27 wrze-

śnia 2013. W tym samym czasie w Polsce startuje akcja społeczna re-
alizowana przez Firmę Berlin Chemie Menarinii umożliwiająca wy-
konanie badań profilaktycznych gruczołu krokowego. 

Również w Nowogardzie dnia 12 października 2013 roku, Samo-
rządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” przy współpracy 
Urzędu Miejskiego i Firmy Berlin Chemie Menarinii organizuje ak-
cję społeczną dla mieszkańców Gminy Nowogard, umożliwiającą wy-
konanie badania PSA i badań profilaktycznych gruczołu krokowego. 
Akcja wspierana jest pakietem materiałów promocyjnych (plakaty, 
etykiety, ulotki edukacyjne).

Hasło akcji: „Badanie prostaty jest tak proste jak sprawdzanie oleju”
 Badania odbędą w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Rejono-

wym w Nowogardzie. Szczegółowe informacje( (termin badania krwi 
i godz. badania lekarskiego  podczas rejestracji: Samodzielny Publicz-
ny Szpital Rejonowy w Nowogardzie Tel. 91 39 21 356 wew. do  Fun-
dacji  'Zdrowie" 122 do godz 15-ej, lub u Lidii Bogus  tel. 505393636.

 PAMIĘTAJ TY TEŻ MUSISZ DBAĆ O ZDROWIE.
zapraszam  prezes Fundacji "Zdrowie" Lidia Bogus

Dla Pań 
"PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TE-

RENU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia 5 paź-

dziernika 2013r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne do 
NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpi-

tal Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.30 tel.91 3921356 
wew.122, oraz u Lidii Bogus tel.505393636

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam prezes Fundacji Lidia Bogus

"Firma "NOWORIM" Sp. z o.o. 
ul. Sienkiewicza 7c 72-200 Nowogard

poszukuje kandydatów  
na stanowisko pracownik produkcji

Szukamy również osób chętnych do pracy w charakterze 
pracowników pomocniczych przy pracach produkcyjnych, 
które gotowe są podjąć zatrudnienie na podstawie umowy 
cywilnoprawnej.
 Wymagane jest posiadanie aktualnej książeczki zdrowia dla 
celów sanitarno-epidemiologicznych.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem 
telefonu 91 3922394

W dniu 20 września (piątek) 
od godz. 10.00 w siedzibie 
Caritas przy ul. 700-lecia 

(w podwórku za ZBK),  

będzie wydawana 
żywność z programu 

pomocowego UE. 
Zapraszamy osoby z listy 

od nr 120 do 260 oraz tych, 
którzy nie korzystali nigdy 

z pomocy. 
Zespół Caritas przy parafii 

pw. WNMP w Nowogardzie

TARTAK 
ŁOSOŚNICA

oferuje:
- drewno budowlane
- więźba dachowa
- łaty, kontrłaty
- drewno opałowe

ŁOSOŚNICA 23A
72-315 Resko

tel. 91 395 01 53
kom. 500 111 126

SKUP 
AUT i BUSÓW

gotówka od ręki
tel. 791 337 976

Piłkarki Pomorzanina wciąż bez bramki

Z Olimpią II zabrakło szczęścia
Awansem został rozegrany mecz ostatniej 7 ko-
lejki III ligi kobiet. Zawodniczki Pomorzanina 
Nowogard, w sobotę rywalizowały w Szczeci-
nie z tamtejszą Olimpią II. Ponownie zabra-
kło szczęścia... Do 60 minuty Pomorzanin był 
lepszym zespołem, potem sędzia podyktował 
kontrowersyjny rzut karny i ponownie kobiety 
z Nowogardu nie wywalczyły punktów. 

Olimpia II Szczecin – Pomorzanin Nowogard 3:0 (0:0)
Skład: Magdalena Jeż (c) – Karolina Kowalczuk, Anna Nowicka, Monika Wróbel (Aleksandra Sob-

czak), Klaudia Mrówczyńska – Martyna Stępień (Anita Nowakowska), Katarzyna Piotrowska, Anita 
Skowrońska, Małgorzata Wołk (Klaudia Korgiel), Patrycja Bobik (Monika Krystkiewicz) – Patrycja 
Kozioł. 

Podopieczne Pawła Błasz-
czyka wciąż pozostają bez 
bramki w III lidze kobiet. 
Choć według terminarza drugi 
swój mecz powinny zagrać 21 
września w Międzyzdrojach z 
Falą, awansem rozegrano spo-
tkanie z 7 kolejki. Pomorzanin 
wybrał się na wyjazd do Szcze-
cina rywalizować z drugim ze-
społem Olimpii. Rywalki w 1 
kolejce postraszyły wszystkich 
gromiąc w derbach Olimpię III 
Szczecin aż 18:0! Jednak pod-
opieczne Pawła Błaszczyka ani 
myślały się „położyć” na mu-
rawie. Mało tego, Pomorzanin 
w pierwszej części gry przewa-
żał i choć do przerwy wynik 
brzmiał 0:0, wyglądało na to, 

że pierwszy gol w debiutanc-
kim sezonie jest kwestią czasu. 
Niestety, dziewczyny z Nowo-
gardu znów mogą czuć się po-
krzywdzone. Po 60 minutach 
gry sędzia wskazuje na wap-
no, można powiedzieć, że była 
to mocno naciągana decyzja. 
Magdalena Jeż w sytuacji sam 
na sam wygarnęła piłkę rywal-
ce spod nóg, ta jednak zaha-
czana, sprytnie się przewró-
ciła i sędzia zinterpretował to 
jako faul. Pewnie wykonany 
rzut karny i 1:0 dla gospodyń. 
Olimpia przeprowadziła w 
tym meczu aż 7 zmian! Na bo-
isku pojawiły się zawodniczki 
pierwszego zespołu, co dodat-
kowo może świadczyć o tym, 

że Pomorzanin postawił trud-
ne warunki. Niestety, jak to w 
sporcie bywa – nie zawsze wy-
grywa lepszy... Przyjezdne za-
częły grać otwartą piłkę w po-
goni za pierwszą bramką w III 
lidze, natomiast Olimpia prze-
prowadziła dwie kontry, któ-
re zamieniła na gole. Pomimo 
nienajgorszego występu, Po-
morzanin znów przegrywa i 
nie zdobywa bramki. Wyda-
je się, że nowogardzkie piłkar-
ki mają za sobą już konfronta-
cje z najsilniejszymi drużyna-
mi. Miejmy nadzieję, że pierw-
szy gol stanie się faktem już w 
Międzyzdrojach.

KR

Górny rząd od lewej: Paweł Błaszczyk (trener), Marcin Skórniewski (prezes), Karolina Kowalczuk, Katarzyna Piotrowska, Patrycja 
Bobik, Wiktoria Tupko, Martyna Stępień, Magdalena Jeż (kapitan), Anna Nowicka, Aleksandra Sobczak, Daria Partyka, Zdzisław Zdeb 
(wiceprezes); dolny rząd od lewej: Anita Nowakowska, Agata Witkowska, Monika Wróbel, Patrycja Kozioł, Małgorzata Wołk, Klaudia 
Kaczor, Klaudia Korgiel, Anita Skowrońska, Ada Szemiot, Monika Witkowska. 

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Olimpia II Szczecin 2 6 21 0 2 0 0
2 Fala Międzyzdroje 1 3 3 0 1 0 0
3 Olimp Gościno 1 3 2 0 1 0 0
4 Zalew Stepnica 0 0 0 0 0 0 0
5 Vielgovia Szczecin 1 0 0 3 0 0 1
6 Pomorzanin Nowogard 2 0 0 5 0 0 2
7 Olimpia III Szczecin 1 0 0 18 0 0 1

Polska moneta „na ustach” 
świata numizmatyki
W niedzielę giełda w NDK
Polska moneta „Fortuna Redux”, okazała się istną furo-
rą podczas targów w Berlinie – to jedne z największych i 
najważniejszych wydarzeń w świecie numizmatyki. Jest 
to pierwsza na świecie moneta-walec. Srebrna moneta 
o nominale 50 dolarów nowozelandzkich, szczęśliwych 
nabywców będzie kosztować 1950 zł. 

Fortuna Redux jest pierwszą 
przestrzenną monetą na świecie o 
niespotykanych dotąd proporcjach 
wysokości do szerokości. Wysokość 
to około 70 proc. jej średnicy. Naj-
nowsza moneta Mennicy przed-
stawia wizerunek Merkurego, an-
tycznego boga kupców i podróż-
ników. Był on często przedstawia-
ny na monetach rzymskich. Wie-
rzono, że moneta z wizerunkiem 
Merkurego przynosi powodzenie 
w biznesie i w handlu, a jego ma-
giczna moc chroni kupców. Awers 
przedstawia wizerunek Merkurego, 
obok postać Jej Wysokości Królo-
wej Elżbiety II i nominał: 50 dola-
rów. W tle - mapa świata wykona-
na techniką matowienia laserowego 
z elementami symbolizującymi po-
dróże. Wzdłuż rantu napisy: 2013 
(rok emisji), NIUE ISLAND (emi-
tent), Ag 999 (metal). Natomiast re-
wers tej wyjątkowej monety, to wi-
zerunek złotej monety z popiersiem 
Merkurego, w tle znajduje się mapa 
wszechświata wykonana techni-
ką matowienia laserowego. Mone-
ta posiada również swoja trzecią 
stronę! Przedstawia stylizowany wi-
zerunek charakterystycznych dla 
Merkurego, nóg zdobionych skrzy-
dełkami. W tle widnieje mapa świa-
ta z elementami symbolizującymi 
podróże. Projektantką monety jest 
Urszula Walerzak. Niestety, z racji 
na swoją cenę, tego eksponatu nie 

posiada Koło Numizmatyczne No-
wogard, które w najbliższy week-
end organizuje kolejny pokaz. W 
niedzielę (22 września) giełda ko-
lekcjonerska, odbędzie się w holu 
Nowogardzkiego Domu Kultury. 
Spotkanie hobbystów i kolekcjo-
nerów rozpocznie się o godzinie 
16:00. W programie: skup, wymia-
na, sprzedaż, wycena- banknotów, 
medali, orderów, monet, literatury 
oraz innych eksponatów. Przypo-
minamy również o prowadzonych 
zapisach, które umożliwiają wstą-
pienie do koła numizmatycznego 
oraz klubu kolekcjonera. Zaprasza-
my w imieniu organizatora. 

KR

Sprzedam mieszkanie
lub zamienię 
na kawalerkę

z dopłatą
tel. 724 696 051
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UWAGA WĘDKARZE                
Koło Miejsko-Gminne
organizuje w dniu 

29.09.2013 r.
Zawody wędkarskie 

spinningowe z łodzi oraz  
spławikowe z brzegu. 
Spotkanie o godz. 7.00  

k. Neptuna.
Zapisy w sklepie „Wędkarz” do 
dnia 26.09.2013. Wpisowe 5 zł. 

Zarząd

Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości 
,,Profit” w Nowogardzie 

ul. Wojska Polskiego 3, tel. 91 39 20891 
prowadzi nabór  

na bezpłatne kursy komputerowe 
dla osób w wieku od 50 do 64 lat, 
zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Nowogard 
i gmin sąsiednich. Osoby zainteresowane nabyciem 

umiejętności obsługi komputera na poziomie 
podstawowym lub rozszerzonym prosimy 
o pilny kontakt osobisty lub telefoniczny

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECIĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA
tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

20-23.09.2013 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

15

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

WARSZTAT SAMOCHODOWY

SZYBY SAMOCHODOWE

PLANDEKINA WYMIAR NA WYMIAR

Profesjonalna naprawa od A do Z

OSOBOWE, CIĘŻAROWE I MASZYNY

Geometria kół, naprawa zawieszenia,komputerowa diagnostyka pojazdu
naprawy blacharskie i lakierniczePrzegląd i naprawa klimatyzacji,

Ul. Nadtorowa 12
tel 91 39 20 131
kom 601860716

Ul. Kilińskiego 26
tel 91 39 25 627
kom 601897368

Sprzedaż, wymiana, naprawa. Wykonujemy usługi na zlecenie ubezpieczalni

Używane i nowe części do wszystkich marek samochodów

Plandeki do samochodów ciężarowych (łódki, firanki),przykrywające
stelaże, przegrody do hal, przyczepy ciągnikowe i samochodowe

UDZIELAMY GWARANCJI
NA WYKONANE USŁUGI

KUPIĘ 
GOSPODARSTWO 
lub GRUNT ROLNY 
TEL. 664 944 635

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie 
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

SZKÓŁKA KARSK
poleca szeroki wybór 

DRZEW OWOCOWYCH  
(np. jabłoń z owocami) oraz IGLAKI

PROMOCJA: 
jałowiec na żywopłot - 9 zł/szt.

tel. 606 106 142

ZGUBIONO 
większą kwotę pieniędzy i kartę bankomatową

Uczciwego znalazcę proszę  
o kontakt z tel.  91 885 32 63

Przewidziana nagroda

w Sklepie             
ul. Boh. Warszawy 2

(przy torach)

Zapraszamy
W każdy poniedziałek nowy towar

Duży wybór odzieży 
dziecięcej i jesiennej

kurtki, bluzy itp.

KUPON RABATOWY
10%

na odzież używaną
FIGARO

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

Sprzedam drewno 
kominkowe i opałowe

Transport
tel. 691 466 441

AEROBIK

instr. Monik Durajtel. 605 856 584

(ZAJĘCIA w SP 1)
wtorek, czwartek
od godz. 18 -1900 00

Dla Panów
„Tydzień Urologii” odbywa się w tym roku w dniach 23-27 wrze-

śnia 2013. W tym samym czasie w Polsce startuje akcja społeczna re-
alizowana przez Firmę Berlin Chemie Menarinii umożliwiająca wy-
konanie badań profilaktycznych gruczołu krokowego. 

Również w Nowogardzie dnia 12 października 2013 roku, Samo-
rządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” przy współpracy 
Urzędu Miejskiego i Firmy Berlin Chemie Menarinii organizuje ak-
cję społeczną dla mieszkańców Gminy Nowogard, umożliwiającą wy-
konanie badania PSA i badań profilaktycznych gruczołu krokowego. 
Akcja wspierana jest pakietem materiałów promocyjnych (plakaty, 
etykiety, ulotki edukacyjne).

Hasło akcji: „Badanie prostaty jest tak proste jak sprawdzanie oleju”
 Badania odbędą w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Rejono-

wym w Nowogardzie. Szczegółowe informacje( (termin badania krwi 
i godz. badania lekarskiego  podczas rejestracji: Samodzielny Publicz-
ny Szpital Rejonowy w Nowogardzie Tel. 91 39 21 356 wew. do  Fun-
dacji  'Zdrowie" 122 do godz 15-ej, lub u Lidii Bogus  tel. 505393636.

 PAMIĘTAJ TY TEŻ MUSISZ DBAĆ O ZDROWIE.
zapraszam  prezes Fundacji "Zdrowie" Lidia Bogus

Dla Pań 
"PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TE-

RENU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia 5 paź-

dziernika 2013r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne do 
NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpi-

tal Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.30 tel.91 3921356 
wew.122, oraz u Lidii Bogus tel.505393636

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam prezes Fundacji Lidia Bogus

"Firma "NOWORIM" Sp. z o.o. 
ul. Sienkiewicza 7c 72-200 Nowogard

poszukuje kandydatów  
na stanowisko pracownik produkcji

Szukamy również osób chętnych do pracy w charakterze 
pracowników pomocniczych przy pracach produkcyjnych, 
które gotowe są podjąć zatrudnienie na podstawie umowy 
cywilnoprawnej.
 Wymagane jest posiadanie aktualnej książeczki zdrowia dla 
celów sanitarno-epidemiologicznych.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem 
telefonu 91 3922394

W dniu 20 września (piątek) 
od godz. 10.00 w siedzibie 
Caritas przy ul. 700-lecia 

(w podwórku za ZBK),  

będzie wydawana 
żywność z programu 

pomocowego UE. 
Zapraszamy osoby z listy 

od nr 120 do 260 oraz tych, 
którzy nie korzystali nigdy 

z pomocy. 
Zespół Caritas przy parafii 

pw. WNMP w Nowogardzie

TARTAK 
ŁOSOŚNICA

oferuje:
- drewno budowlane
- więźba dachowa
- łaty, kontrłaty
- drewno opałowe

ŁOSOŚNICA 23A
72-315 Resko

tel. 91 395 01 53
kom. 500 111 126

SKUP 
AUT i BUSÓW

gotówka od ręki
tel. 791 337 976
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Pielęgnacja ogrodów

Wypożyczalnia 
sprzętu ogrodniczego

(glebogryzarki, weltykulatory...)

tel. 511 091 922
www.ogrody-wiki.pl

Profesjonalne zarządzanie 
nieruchomościami 

wspólnot mieszkaniowych 
i osób prywatnych 
Nr licencji 21569

Kontakt:  Eliza Kałmuk

tel. 602 296 684

OGŁO SZE NIA DROB NE

Wynajmę  
mieszkanie 

w Centrum Nowogardu. 

604 702 817

NIERUCHOMOŚCI

•	 Sprzedam mały dom 57 m2 ul. 
Piłsudskiego 2a. 602 350 301

•	 Sprzedam dom jednorodzin-
ny w Nowogardzie ul. Jesio-
nowa 3. 604 284 597

•	 Kupię mieszkanie bezczyn-
s z o w e / n i s k o c z y n s z o w e , 
min 3pokojowe, 60-80m 
791443026

•	 Do wynajęcia lokal handlowy 
– 660143840 

•	 Sprzedam mieszkanie w No-
wogardzie i Dobrej, tel. 91-
3910010, 607607814

•	 KUPIĘ ZA GOTÓWKĘ OBCIĄ-
ŻONE NIERUCHOMOŚCI tel. 
508 312 261

•	 DOMY NA WSI – GRUNTY, GO-
SPODARSTWA

•	 SPRZEDAJEMY, KUPUJEMY. 
TEL. 660 206 833

•	 Sprzedam nowy sklep na uli-
cy Racibora. tel. 913925552, 
695 264 594

•	 Sprzedam nowe, własnościo-
we, 2 pokojowe mieszkanie, 
58 m kw. na os. Gryfitów tel. 
913925552, 695 264 594.

•	 SPRZEDAM - bardzo tanio 
działki pod budowę ul: Asny-
ka. Tel: 513045188. 

•	 Wynajmę mieszkanie 2 poko-
jowe w Nowogardzie na ulicy 
Racibora I 4. tel. 91 39 25 552, 
kom. 783 570 060

•	 BUDYNEK - gospodarczy 
400 m2 sprzedam lub wy-
dzierżawię, Strzelewo. Tel. 
502853573

•	 Sprzedam lub zamienię dom 
nad morzem na mieszkanie 
II p z dopłatą w Nowogardzie. 
515 167 978

•	 Sprzedam mieszkanie 85 
m2 z dużym ogrodem. 91 39 
21 868 785 921 868 

•	 GARAŻ – ul. 700 - Lecia. SPRZE-
DAM. 18 tys. zł. /do negocjacji/. 
Tel. 514620330.

•	 DZIAŁKĘ - SIEDLISKOWĄ wraz 
z budynkiem gospodarczym 
okolice Nowogardu. SPRZE-
DAM. Tel. 48606276773. 

•	 Sprzedam mieszkanie w Nowo-
gardzie - 67 m2. Dobra cena. 
730 585 928

•	 SPRZEDAM - mieszkanie 2 po-
koje, centrum. Tel. 504118857.

•	 Sprzedam ziemię 0,50 i 0,47 ha 
w Nowogardzie. 603 383 004

•	 SPRZEDAM  - TANIO  dział-
ki  budowlane  koło  szko-
ły 3 .Tel. 0033787818189, 
0033683831869.

•	 SPRZEDAM  -  działki  budowla-
ne. Kars.Tel.510766180.

•	 STOLARNIA  -   do   wynajęcia 
.Tel.605336228.

•	 Wynajmę lokal biurowy 700 le-
cia 17b Ip. Parking, 28 m2 tel. 
501 549 818 

•	 Wynajmę   lokal  na  działalność 
gospodarczą.  visa&vis  szpitala . 
Tel:887 467 309.

•	 WYNAJMĘ   garaż  ul; Poniatow-
skiego  22  .Tel.507100280.

•	 SPRZEDAM    lub  WYNAJ-
MĘ   garaż  ul; Jana  Pawła 
.Tel.607083893.

•	 Sprzedam mieszkanie w ok. 
Nowogardu (Września), dwu-
pokojowe o pow. 48 m2, parter. 
609 385 559 cena 52.000 zł.

•	 SPRZEDAM  -  Działkę  budowla-
ną  10  ar.Tel.660010540.

•	 DO  WYNAJĘCIA -  3 pokojowe  
mieszkanie   Nowogard   ul:Zam-
kowa.Tel.603530638.

•	 Do wynajęcia pomieszczenie 
180 m2. Tel. 609 245 816 

•	 Do wynajęcia mieszkanie po 
remoncie Centrum Szczecin. 
609 245 816

•	 SPRZEDAM  -  garaż  ul;Zamko-
wa.Tel.667700795.

•	 DO   WYNAJĘCIA  -   kawalerka  
centrum  miasta.Tel.694786400.

•	 SPRZEDAM  DOM  -  110  m 
2 i  garaż  w  Nowogardzie 
.Tel.608853710.

•	  SPRZEDAM  -  Budowę  w  stanie 
surowym.Tel.507045404.

•	 Sprzedam garaż na ul. 3 
Maja wjazd od ul. Bankowej. 
888 313 884

•	 Sprzedam garaż blaszany na ul. 
Boh. Warszawy. 691 621 141

•	 Kupię mieszkanie w Nowogar-
dzie min. trzy pokoje, bezczyn-
szowe/niskoczynszowe. BEZ 
POŚREDNIKÓW. 660 489 093

•	 Do wynajęcia garaż przy ul. Le-
śnej 660 489 093

•	 Kawalerka do wynajęcia Tel. 91 
39 21 402

•	 Sprzedam barak 9 dł na 3 szer. 
odbiór osobisty. 607 251 127

•	 Wynajmę halę 80 m2 woda + 
prąd + ogrzewanie 607 251 127

•	 Sprzedam garaż przy ul. Ponia-
towskiego 24. Tel. 602 521 671

•	 PILNIE  -  poszukuję  pokoju do  
wynajęcia  . Tel.783195094.

•	 SPRZEDAM  -  mieszkanie  3  po-
kojowe  . Tel.509601559.

 MOTORYZACJA

•	 Sprzedam skrzynię biegów do 
Audi 80. Tel. 781785751.

•	 Sprzedam GOLF II, poj. 1,3 rok 
rej. 1993, benzyna 5 drzwio-
wy, przegląd i OC ważne, szy-
berdach, hak, czerwony. Tel. 
512633610.

•	 Sprzedam 2 opony letnie 185 65 
R15, continental conti 3, cena za 
2 szt. 80 zł, tel. 605 522 340

•	 SPRZEDAM - Daewoo – TICO 
1999 r. Tel. 726252946.

•	 Sprzedam VW Passat combi rok 
prod. 1995; poj. 1.8 cena 2300 
tel. 723 843 415

•	 Sprzedam kmpl. kół zimo-
wych 185/60/R14 st. Bdb.tel. 
510 244 075

•	 Sprzedam Opel Zafira B rok 
prod. 2006 poj. 1,9 diesel. 
667 221 463

•	 SPRZEDAM  PEUGEOT – COM-
BI  407  SW.  Poj. silnika  2,2 
Diesel  170  KM. Rok  prod. 
2007. Przebieg  127600 km./ 
książeczka  serwisowa /.Pano-
ramiczny dach, dwustrefowa  
klimatyzacja,4 elektryczne  szy-
by,   bogate   wyposażenie. Cena  
26900,-tyś zł.  Do negocjacji .  
Tel.693821702, 697537557.

•	 Sprzedam Citroen rok prod. 
1993 poj. 0.9 przebieg 122 tys. 
stan bdb. 722 011 142  

•	 Sprzedam Golf III diesel poj. 
1.9 rok prod. 1994 moc 75 KM 
cena 2200 zł do negocjacji. 
784 942 235

•	 Sprzedam opony zimowo- let-
nie M+S, w bardzo dobrym sta-
nie Fulda Kristall Supremo 205 
60 R16 92 H , 4szt, cena 750 zł 
komplet do uzgodnienia, tel. 
605 522 340

ROLNICTWO

•	 Sprzedam zboże i słomę. 
502 853 573

•	 Sprzedam słomę w snopkach i 
siano cena 2, 20 zł/ snopek. Tel. 
782 036 086

•	 KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL. 783 678 070

•	 KOSZENIE MULCZOWANIE ŁĄK, 
BELOWANIE SŁOMY, SIANA, 
ORKA, TALERZOWANIE, SIEW.
TEL. 608013995.

•	 Maliny – sprzedaż, własny zbiór. 
502 853 573

•	 SPRZEDAM - około 40 kg. gryki 
60 zł/1 kwintal. Tel.600653124. 
Korneluk - Glicko.

•	 SPRZEDAM – obornik. 
Tel.607739866.

•	 SPRZEDAM  2  przyczepy  kamie-
nia   polnego  .Tel.605820330.

•	 KREDYT  dla  rolnika. 
Tel.601627044,  697082509  .

•	 Sprzedam ziemniaki Belaroza, 
Vineta, hurtowo z dowozem. 
513 941 882

•	 Sprzedam miód gryczany. 
793 006 469 

•	 Sprzedam ziemię 1,65 ha do za-
budowy, wszystkie media i kar-
pia do zarybienia – Kościuszki. 
91 39 18  297

•	 SPRZEDAM  -  krowę  mleczną 
.Jenikowo. Tel.607647102.

•	 SPRZEDAM   -  prosiaki 
.Tel.692222840.

•	 SPRZEDAM -  gołębie   ozdobne  
krótkie . Tel.913920186.

•	 ŚCINACZ  -  łęcin . SPRZEDAM . 
500 zł.Tel.795916988.

•	 Sprzedam klacz karą 3 lata. 
722 011 142

•	 Hurtowa sprzedaż jaj wiejskich. 
609 534 604

•	 Kupię zboże: owies i pszenżyto. 
602 708 518

•	 Sprzedam krowę dojną, rozrzut-
nik do obornika dwuosiowy. 
505 620 285; 501 162 025

•	 Sprzedam  ziemniaki  jadalne   
Vineta.  Żabowo.  Tel.531302840.

•	 Kury  nioski  1,5 roczne .Wyprze-
daż. Gospodarstwo  Drobiarskie 
. Żabowo  13 . Tel.913910666 , 
502530452.

USŁUGI

•	 Firma Usługowa „Zielona”. 
Wynajem sal na: konferencje, 
zebrania, szkolenia. Tel. 91 39 
26 691.

•	 MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROB-

NE NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA 
RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 
22 70

•	 Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. Zie-
lona 3. 91 39 20 714

•	 Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695  085 
470; 91 39 72 575

•	 AGENCJA REKLAMWA VIZART 
- oprawianie prac - w 2 minu-
ty, bindowanie, wydruki A3-A4 
kolor, ksero A3-A4 - kolor, la-
minowanie A3-A4. Tylko u nas 
największy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

•	 Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. 
innych. Wydruki, Ksero, także 
kolor. Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 
700 Lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim). Tel 605 522 340. 

•	 Usługi koparko- ładowarką No-
wogard. 514172446 

•	 Fast – Driver, tanie usługi trans-
portowe tel. 721 230 990

•	 NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sawic-
ki, ul. Kazimierza Wielkiego 7, 
tel.913920737 
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MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Nowość

energooszczędny pro�l

6 komorowy

z 3 uszczelkami

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

OGŁO SZE NIA DROB NE

Dom parterowy w stanie 
surowym zamkniętym, 
pełne uzbrojenie  130 m kw. 

+ garaż 36 m kw.
SPRZEDAM
605 548 164

SPRZEDAM - WYKONAM
palety Euro,

przemysłowe i inne
tel. 885 493 471

Wynajmę 
mieszkanie
2 pokoje z kuchnią

ul. Bankowa 2a
tel. 601 328 360

Zatrudni pracowników 
do obsługi HDS / żurawi leśnych
Mile widziane uprawnienia C+E.

Praca w delegacji.
Firma zapewnia zakwaterowanie.

Tel. 601-99-40-30

Opiekunki Niemcy - praca od zaraz 
okolice Hamburg, Bremen, Bielefeld, 

kontakt Szczecin:

tel. 666 096 761, 666 096 774

Zatrudnię pracowników 
budowlanych  

do prac wykończeniowych.  
Tel. 695 264 594

Sprzedam 
5 ton żyta. 

Cena 450 zł za tonę.
Tel. 600 653 124

•	 J. niemiecki, przygotowanie do 
matury. 607 617 844

•	 Remonty mieszkań, szpachlo-
wanie, malowanie. 880 690 659

•	 Naprawa samochodów wymia-
na części, zawieszenia, uszcze-
lek, pasków itp. 695 807 775

•	 KOREPETYCJE Z MATEMATY-
KI STATYSTYKI I EKONOMETRII 
DLA LICEALISTÓW I STUDEN-
TÓW PROFESJONALNE PRZY-
GOTOWANIE  100% ZDAWAL-
NOŚĆ Tel. 600 924 128

•	 Transport  - przeprowadzki, 
szybko  - tanio . Tel.696138406 .

•	 Regulacja i naprawa okien i 
drzwi, tel. 695 181 070

•	 Dachy, docieplenia, stropo-
docieplenia, obróbki blachar-
skie, podbitki. 609 752 854

•	 REMONT na każdą kieszeń 
Tel. 609 715 839 

•	 Ubezpieczenia Allianz. 
607 083 776 

•	 Glazura, terakota. Fachowo i so-
lidnie. Wykończenia wnętrz pod 
klucz. Tel.607647515.

•	 Usługi remontowe 601 567 369

•	 US ŁUGI  REMONTOWO – BU-
DOWLANE   udzielam   gwaran-
cji .Tel.608364330.

•	 KOREPETYCJE  - z  matematyki  : 
SP , Gimnazjum. Tel. 532557381.

•	 MATEMATYKA . TEL. 604124623.

•	 NOWA  MATURA   Z   MATE-
MATYKI   WSZYSTKIE   POZIO-
MY  PROFESJONALNE. Mai: 
mat15.58@02pl.

•	 Remonty kompleksowo. 504 
568 051

•	 J. niemiecki i angielski w Szko-
le Języków Obcych „Concept” 
(dawniej „Germanic”), Nowo-
gard ul. Woj. Polskiego 3 tel. 607 
545 991; www.concept.edu.pl

•	 Tapety natryskowe. 504 568 051

•	 ZABIORĘ – do  centrum  
Szczecina  / codziennie na  8 
godz./ powrót po  16  godz.
Tel.601472947.

•	 REMONTY – DACHY  OCIEPLE-
NIA. Tel.692562306.

•	 KOREPETYCJE Z MATEMATYKI 
DLA LICEALISTÓW I GIMNA-
ZIALISTÓW tel. 723 328 678

•	 BUD NAAR dachy remonty 
dachów ocieplenia budyn-
ków. 726 169 098

•	 PRANIE - DYWANÓW, WY-
KŁADZIN, TAPICERKI ME-

BLOWEJ, SAMOCHODOWEJ, 
/SKÓRZANEJ, MATERIA-
ŁOWEJ/. PRANIE POŚCIELI 
WEŁNIANEJ /LANOLINĄ/. 
SPRZĄTANIE BIUR, MIESZ-
KAń, CZYSZCZENIE fUG. TEL.  
604373143, 794229083.

PRACA

•	 Przyjmę samodzielnego pra-
cownika do prac wykończenio-
wych. Tel. 888 603 612

•	 Zwrot podatku z pracy, ro-
dzinne, urlopowe, emerytal-
ne – Niemcy, Holandia, Anglia, 
Irlandia, Dania, Belgia, Austria, 
Włochy, Norwegia, USA. Tel. 71 
385 20 18 lub 601 759 797

•	 Młoda mama zaopiekuje się 
Twoim dzieckiem. 661 196 022

•	 DOŚWIADCZONA - Niania za-
opiekuje się dzieckiem. Duża 
dyspozycyjność czasowa 
Tel.602690897.

•	 Praca w Niemczech - Opie-
kunki Osób Starszych, wyjaz-
dy od zaraz, pełna organizacja 
wyjazdu, atrakcyjne zarobki 
Tel:666096761, 666096774

•	 Zlecę wywiezienie gruzu po roz-
biórce. 603 259 309

•	 Zatrudnię pilarza, niewymaga-
ne papiery tel. 726 649 215

•	 ZLECĘ  -  wykonanie   stropu   TE-
RIVA    w  Karsku. Tel.691664658.

•	 Zatrudnię przy murowaniu i 
ocieplaniu. 608 817 214

•	 ZATRUDNIĘ  - mechanika do  
pilarek spalinowych i kosia-
rek .W godz. 9 – 17  dzwonić  
913926857 lub  608328095.

•	 Zatrudnię pracowników bu-
dowlanych  do prac wykończe-
niowych. Tel. 695 264 594 

•	 Przyjmę murarza. 785 931 513

•	 Zaopiekuję się starszą osobą. 91 
39 20 399 po 17.00

•	 Podejmę pracę w handlu. 91 39 
20 536  

•	 Zakład drzewny w Olchowie 
(przy drodze) przyjmie stolarza. 
Tel. 601 864 739

•	 Firma budowlana zatrudni be-
toniarza i zbrojarza. 694 440 205

•	 SZUKAM   -  pracy  jako  kie-
rowca  : dostawca, kurier,  kat. B 
.Tel.783195094.

•	 FIRMA   AUTOKOMPLEKS  -  
przyjmie  do  pracy  pomocnika 
– lakiernika  samochodowego. 
Na  dobrych  warunkach. Tel. 
601260138.

•	 Poszukuję  osoby  do  opieki  nad  
4  letnią  dziewczynką   podczas  
nieobecności  w przedszkolu na  
czas  choroby. Tel. 664991850

•	 Szukam pracy jako kierow-
ca, dostawca, kurier kat. B. 
783 195 094

INNE

•	 Sprzedam drewno bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane - 
603 353 789

•	 Sprzedam wieżę Diora WS 
442, srebrna, 4 elementy: 
wzmacniacz, tuner przestro-
jony, korektor, deck szufla-
da, stan idealny, używana 
sporadycznie, cena 780 zł do 
uzgodnienia. tel. 605 522 340.

•	 PIECE GAZOWE c.o. wiszące z 
Niemiec firmy Vaillant wysoka 
jakość do mieszkania, domu, 
sklepu, restauracji, zakładu 
fryzj. tylko ogrzewanie różne 
powierzchnie cena od 800zł 
montaż 300zł piece dwufunk-
cyjne cena od 1.000zł montaż 
400zł gwarancja serwisowa 
+ roczne przeglądy kontrol-
ne, naprawy oraz elektryczne 
przepływowe podgrzewacz 
wody użytkowej 18-21kw na 
prąd 380V cena od 200zł tel. 
691 686 772

•	 SPRZEDAŻ - podbitki drew-
nianej. TANIO. Tel: 726169098.

•	 SPRZEDAM DREWNO OPA-
ŁOWE I KOMINKOWE. 
Tel;667788820.

•	 Sprzedam CB radio Harry III 
z anteną, na gwarancji, cena 
650 zł, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam wózek spacerowy 
– parasolka (Chico CT04): stan 
bdb, duże koła, lekki, orygi-
nalny śpiworek + folia, ko-
lor czerwono-beżowy, tanio. 
600 897 758

•	 Sprzedam lodówko - zamra-
żarkę Indesit srebrną, cena 
750 zł, tel. 605 522 340

•	 Odsprzedam 2 polisy ubez-
pieczeniowe na życie SKAN-
DIA, tel. 605 522 340

•	 SPRZEDAM – ROWER TRZYKO-
ŁOWY. TEL. 781292715.

•	 Przyjmę ziemię i drobny gruz. 
660 010 540

•	 SPRZEDAM -  cement  cena  7zł/ 
kg.  Tel. 609723236

•	 Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe atrakcyjna cena. 
726 649 215

•	   Sprzedam świerk pospolity 
i  srebrny  z plantacji. Tel. 602 10 
11 18

•	 Sprzedam betoniarkę 80l po 
remoncie nowe części + zapaso-
we cena 350 zł. Tel. 91 39 22 924 
lub 507 625 011

•	 Sprzedam gołębie garłacze 10 
zł/szt 506 184 436

•	 SPRZEDAM  -  drewno  opa-
łowe  kominkowe, obrzynki, 
odpady  tartaczne. Dowóz. Tel. 
785071977.
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Dziś krzyżówka i dwie jesienne malowanki.  
Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

ZECER

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie Tonery i tusze  do drukarek wszelkiego typu

Zakupione u nas odkupimy po zużyciu,  
więc dbaj o swoją kieszeń i środowisko

poleca
czynne 8-18 • tel. 91 39 206 96

1. Nosi jabłko na grzbiecie.
2. Owoce dębu.
3. Owoc drzewa, ukryty w kolczastej skorupce.
4. Ptak, który odlatuje jesienią do ciepłych krajów.
5. Mienią się różnymi kolorami jesienią na drzewie.
6. Miesiąc zaczynający kalendarzową jesień.
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Informacja PKS    91 392 18 87   lub   91 469 83 15

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski - redaktor prowadzący (tel. 511 407 627),  

Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport,   Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny   
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65, tel./fax 91 392 50 87;  

e-mail: dziennik@domjudy.pl.  Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej.  
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E;  14:00E;  
15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL.   607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Morfeusz - 91 577 66 85

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych    - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD
Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku 
oprócz świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 
1, 3, 5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwart-
ki, soboty oprócz świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; 
R – kurs do Reska

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

Rozwiązanie krzyżówki  dla dorosłych – „Mimozami jesień się zaczyna”
Stanisława Pokorska, Alicja Wypych, Andrzej Leszczyński, Grażyna Siedlecka, Justyna Grenda, Małgorza-

ta Krawczyk, Danuta Domagalska, Zdzisław Doszczenko, Teresa Januszonek, Weronika Skryplonek, Halina 
Stefańska, Genofewa Maćkowska, Halina Szwal, Wiesław Borowik, Barbara Bartosik, Jolanta Rudzińska, Mi-
chał Furmańczyk, Renata Dumańska, Pelagia Feliksiak, Zofia Górecka, Iwona Kochelska

Zwycięzcy: Halina Szwal, olanta Rudzińska, Pelagioa Feliksiak
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: Brzechwa
Mateusz Zaremba, Miłosz Wielsgus, Adrianna Walewska, Aleksandra Walewska, Patrycja Jaworska, Igor 

Grenda, Julia Furmańczyk, Kacper Skowroński, Kinga Feliksiak, Kacper Dąbrowski, Oliwia Feliksiak, Ma-
dzia Skowrońska, Weronika Lewandowska, Mateusz Nocek

Zwycięzca: Madzia Skowrońska
Bon o wartości 30 zł. do zrealizowania w sklepie BIUREX
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Zakupione u nas odkupimy po zużyciu,  
więc dbaj o swoją kieszeń i środowisko

poleca
czynne 8-18 • tel. 91 39 206 96

1. Nosi jabłko na grzbiecie.
2. Owoce dębu.
3. Owoc drzewa, ukryty w kolczastej skorupce.
4. Ptak, który odlatuje jesienią do ciepłych krajów.
5. Mienią się różnymi kolorami jesienią na drzewie.
6. Miesiąc zaczynający kalendarzową jesień.
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Informacja PKS    91 392 18 87   lub   91 469 83 15

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski - redaktor prowadzący (tel. 511 407 627),  

Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport,   Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny   
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65, tel./fax 91 392 50 87;  

e-mail: dziennik@domjudy.pl.  Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej.  
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E;  14:00E;  
15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL.   607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Morfeusz - 91 577 66 85

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych    - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD
Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku 
oprócz świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 
1, 3, 5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwart-
ki, soboty oprócz świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; 
R – kurs do Reska

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
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kategorii „B”

Rozpoczęcie kursu
 w każdy poniedziałek

Kolektory 
słoneczne

Dotacja45%

Montaż / Serwis • Przygotowanie dokumentacji

www.provsolar.com

e-mail: info@provsolar.com • tel./fax 91 482 40 50
Biuro czynne od 8 - 16

Do�nansowanie 40%
Projekt - montaż 

Przydomowe 
oczyszczalnie ścieków

Proj-mont
Chwarstnica 

ul. Sportowa 4
74-100 Gry�no

tel: 693 88 90 90
tel./fax 91 4824050

Wielka loteria
10 nagród x 24 000 zł
4 900 nagród x 50 zł

  Weź szybką pożyczkę 
i wyślij SMS-a na nr 4305

 Całkowity koszt SMS-a zgodny z taryfą operatora.

 Weź udział w losowaniu
 Wygraj gotówkę

W loterii biorą udział Umowy pożyczki podpisane w okresie od 28.08 do 01.10.2013 r.  
Szczegóły i regulamin loterii „Pensja na rok”: www.provident.pl oraz w oddziałach Provident Polska S.A.  

Organizatorem loterii jest Albedo Marketing Sp. z o.o.

Jesteśmy, kiedy potrzeba
600 400 288
Zadzwoń lub wyślij SMS o treści M

Koszt połączenia i SMS-a wg taryfy operatora

Szybka pożyczka!
Zadzwoń lub wyślij SMS o treści M

już od

69900

PROMOCJA

Pilarki STIHL.
Pokusa nie do odparcia.

Autoryzowany Dealer
 

Teraz do każdej 
pilarki poradnik 
„Prawidłowe 
ostrzenie piły 
łańcuchowej” 
gratis.

stihl dealerska.indd   1 8/30/13   1:16 PMNOWOGARD 
ul. Boh. Warszawy 5A • tel. 91 392 05 53

RATY 3 x 0%
Atrakcyjne materiały eksploatacyjne 

z zestawie
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Zawiadamiamy, 
 że w Nowogardzie 

 rozpoczęła działalność 

 Kancelaria 
Radców Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca 
Prawny Radosław Górski oraz 
Radca  Prawny Paweł Iwan. 
Kancelaria mieści się przy 
 Pl. Wolności 9, budynek dawnego 
hotelu „Cisy”, pokój nr 8 (parter). 

Telefony do Kancelarii: 
 788-802-101, 694-403-733

s. 5 s. 8s. 4

Odszedł  
Zenon 

Zieleśkiewicz
1923-2013

Nasi  
przodują

Czytaj s. 9

Wymieniono 
asfalt na...

nowej  
drodze

Zapraszamy uczniów 
od 1.09.2013 r. do nauki zawodu 

Piekarz lub Cukiernik
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 66

tel. 91 392 19 86

Czytaj s. 6

Czytaj s. 7

Byłeś świadkiem  
 ciekawego zdarzenia 

 zadzwoń
  Tel. 513 088 309

Informujemy, że 
od 28 września 

do 12 października
Salon Plus w Nowogardzie 
zostanie zamknięty 

na czas Nowego Urządzania.

Zapraszamy 
14 października 2013 r.

Infolinia*: 601 101 205 
Połączenia naliczane wg stawek operatora

Życzenia, odznaki, medale...

65 lat ROD w Nowogardzie

Z ostatniej chwili:

Jakub 
Cieplak 
Mistrzem 
Polski!

Bałagan za  
budynkiem  
Telekomunikacji

Wysypisko  
w centrum  
miasta

Czytaj s. 3

Nowogardzki Klub  
Abstynenta „Hania”

Dostaliśmy  
jeszcze jedną  
szansę…
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Kronika 
 policyjna

Nasza  sonda
16.09.2013 r. 
Godz. 05.40 Powiadomienie 

o włamaniu do sklepu „Ciacho” 
przy ul. Żeromskiego, skąd doko-
nano kradzieży pieniędzy i arty-
kułów spożywczych. 

Godz. 16.30 Kradzież linii na-
powietrznej w miejscowości 
Miętno. 

Godz. 18.15 Powiadomienie o 
kradzieży pieniędzy z mieszkania 
w miejscowości Węgorzyce. 

Godz. 21.30 Znalezienie nie-
zabezpieczonego roweru marki 
Kross przed byłym Hotelem Cisy 
przy Pl. Wolności. 

Godz. 21.50 Kradzież linii tele-
komunikacyjnej na odcinku Błot-
no-Łęgno. 

Godz. 23.50 Powiadomienie o 
osobach przebywających na tere-
nie dyskontu spożywczego Bie-
dronka przy ul. Boh. Warszawy. 
Przybyły na miejsce patrol OPI 
ujawnił otwór w podsuficie skle-
pu. 

17.09.2013 r. 
Godz. 10.50 Zgłoszenie oszu-

stwa na portalu internetowym Al-
legro przy zakupie telefonu ko-
mórkowego. 

Godz. 17.00 Wycięcie drzewa 
na posesji przy ul. Kilińskiego. 

18.09.2013 r. 
Godz. 16.00 Kolizja drogowa na 

ul. 3 Maja, w której uczestniczy-
ły dwa pojazdy: Citroen C3 oraz 
Nissan Note. 

Godz. 17.50 Kolizja drogowa na 
ul. 5 Marca, gdzie doszło do zde-
rzenia pojazdów marki Renault 
oraz Ford Focus. 

Godz. 23.00 Policjanci OPI 
podczas kontroli drogowej na ul. 
700 Lecia ujawnili, że kierujący 
motorowerem Dawid C. znajduje 
się w stanie po użyciu alkoholu, z 
wynikiem 0,30 promila alkoholu 
w wydychanym powietrzu. 

19.09.2013 r. 
Godz. 03.10 Na ul. 700 Lecia 

przy Michaelu K. i Przemysławie 
K. ujawniono krzak konopi indyj-
skiej. 

Godz. 09.00 Wyłudzenie kursu 
taxi na trasie Szczecin - Kikorze 
przez Stefana W. 

Godz. 08.45 W miejscowości 
Słajsiono, Policjanci Ruchu Dro-
gowego KPP w Goleniowie ujaw-
nili kierującego pojazdem marki 
Mercedes bez aktualnej polisy OC 
pojazdu. 

Godz. 10.30  Kradzież nieza-
bezpieczonego roweru marki 
Kross na ul. Stolarskiej. 

20.09.2013 r. 
Godz. 06.20 Kradzież oleju na-

pędowego z samochodu ciężaro-
wego marki Scania zaparkowane-
go na stacji paliw Orlen.

Godz. 17.50 W kantorze wy-
miany walut na ul. Warszawskiej 
ujawniono banknot co do którego 
zachodzi podejrzenie, że jest fał-
szywy.

 
21.09.2013 r. 
Godz. 11.00 Powiadomienie o 

uszkodzeniu kostki granitowej na 
posesji przy ul. Roosevelta. 

Godz. 10.30 Policjanci OPI w 
trakcie kontroli drogowej w miej-
scowości Długołęka ujawnili nie-
trzeźwego rowerzystę, Michał T. 
miał 1,16 promila alkoholu w wy-
dychanym powietrzu. 

Godz. 23.20 Kradzież samocho-
du marki Audi A6 zaparkowane-
go na parkingu osiedlowym przy 
ul. Leśnej. 

22.09.2013 r. 
Godz. 21.45 Kolizja drogowa w 

miejscowości Kikorze, gdzie w za-
parkowany samochód marki Sko-
da uderzył inny pojazd i odjechał 
z miejsca zdarzenia. 

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

Odpust w Dąbrowie
Rada Kościoła oraz Rada Sołecka w Dąbrowie zapraszają do 

wspólnej modlitwy i zabawy podczas Odpustu.
Uroczysta msza odpustowa odbędzie się w dniu 29.09.2013 o 

godzinie 14.00 w Kościele filialnym pw. św. Michała Archanioła w 
Dąbrowie. Uroczystą mszę świętą celebrował będzie kś. Andrzej 
Gański, a słowo Boże wygłosi kś. Proboszcz Grzegorz Gierek. 
Po mszy świętej zapraszamy wszystkich na salę wiejską na festyn.

Na festynie zapewniamy:
- występ chóru z Uniwersytetu Szczecińskiego
- loteria fantowa
- występ kapeli ludowej z Dobrej
- ciasto, grochówka oraz kiełbaski z grilla, kawa, herbata 
Uzyskane pieniądze przeznaczone są na potrzeby Kościoła w 

Dąbrowie.
Rada Kościoła

Sezon grzewczy 2013.  Już wkrótce rozpocznie się sezon grzewczy. Pomimo jesz-
cze utrzymującej się słonecznej pogody, warto już zastanowić się, czy są dobrze 
przygotowane do intensywnej eksploatacji nasze piece, kaloryfery oraz czy mamy 
zabezpieczony opał. Dlatego tym razem w cotygodniowej sondzie DN, zapytali-
śmy naszych respondentów, czy są już przygotowani do sezonu grzewczego.

Pani Bożena – Tak, ja już przygotowałam się do sezonu grzew-
czego. Właśnie niedawno kupiłam drzewo i przepalam już lek-
ko w piecu. Co roku staram się uzupełniać zapas drewna, by nie 
zabrakło go w trakcie sezonu grzewczego. A w ogóle to mam na-
dzieję, że tegoroczna zima będzie nieco lżejsza od ubiegłorocznej.

Bogusław Dziura - Oczywiście, że jestem przygotowany do se-
zonu grzewczego, mam ogrzewanie gazowe, które tu w Nowogar-
dzie miałem  jako jeden z pierwszych. Nie ukrywam, że jest ono 
bardzo wygodne, ale też trzeba mieć stały kontakt z serwisantem 
i oczywiście trzeba mieć pieniążki, aby opłacić rachunki, które 
no cóż, co roku są coraz większe. Szkoda tylko, że rewaloryzacja 
emerytur i rent w stosunku do tych podwyżek nie idzie też w górę, 
lecz stoi w miejscu. Mam nadzieję, że tegoroczny sezon grzewczy 
będzie nieco lżejszy od minionego, który był  jak pamiętamy bar-
dzo ciężki i chłodny. 

Pan Krzysztof - Do tegorocznego sezonu nie jestem jeszcze 
przygotowany, ale już zamierzam wkrótce to zrobić, chcę  zaku-
pić węgiel i drewno. Jednak najpierw muszę mieć na to pieniążki. 
Jak wiemy węgiel, drewno czy gaz są dziś bardzo drogie. Dlatego 
może być ciężko. 

Wiesława i Andrzej Skąpscy - Byliśmy u prezesa spół-
dzielni, ale on odparł, że ciepło „puści” dopiero na początku 
października. Mieszkamy w bloku, dlatego jesteśmy uzależ-
nieni od decyzji rządzących  naszą spółdzielnią mieszkanio-
wą, więc czekamy aż nam po prostu włączą to ciepło. Mamy 
nadzieję, że tegoroczna zima nie będzie taka ostra, jak ta z 
tamtego roku.  

Andrzej Wy-
brzak z wnuczką 
Zuzią - Do tegorocznego sezonu grzewczego jestem przygoto-
wany w 80 %, to znaczy, że mam już trochę zgromadzonego 
drewna, węgla i koksu, ale jest to jeszcze ilość niezadowalają-
ca, ze względu na ceny tych paliw, które nie należą do małych. 
Przepalałem już trochę w domu ze względu na wnuczkę, któ-
ra musi mieć ciepło, by nam przypadkiem nie zachorowała. 
Co do tegorocznej zimy, to mam nadzieję, że będzie ona nieco 
lżejsza od tej z minionego roku.

Wiesław Banasiak - Miesz-
kam w bloku spółdzielczym, w 
którym na szczęście już ciepło 
zostało puszczone do mieszkań. 
Budynek ma własną kotłownię, 
zdecydowaliśmy więc z lokato-
rami, że uruchomimy ciepło na 
razie na 50% tak, by w miesz-
kaniach nie było chłodu. Więc 
mamy już w mieszkaniach ciepło i przyjemnie. Ale gdy przyjdą sro-
gie mrozy, moc ogrzewania na pewno zostanie zwiększona. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 
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Ogrodzenia,
brukarstwo, 

ogrody, trawniki
www.trawnikizrolki.com.pl

tel. 669 342 893

PROMOCJA  LETNIA

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel./fax 91 39 22 329

Kom. 601 150 620

Życzenia, odznaki, medale...

65 lat ROD w Nowogardzie 
W dniu 21 września uczczono 65-lecie powstania Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. Juliusza Słowackiego w Nowogardzie. Tego 
dnia obchodzono także Dzień Działkowca. 

W uroczystości oprócz 
nowogardzkich działkowców 
wzięli udział także zaproszeni 
goście. Wśród nich był m.in. 
prezes Okręgowego Zarządu 
Polskiego Związku Działkow-
ców Tadeusz Jarzębak, oraz 
prezes ROD „Cukrownik” w 
Gryficach Stanisław Ciach. 
Byli także przedstawiciele lo-
kalnych władz, na czele z bur-
mistrzem Robertem Czaplą. 

- Z okazji 65-lecia powsta-
nia ROD w Nowogardzie, ży-
czę państwu przede wszystkim 
dużo zdrowia, satysfakcji i ra-
dości z uprawiania działki oraz 
stabilnego prawa, które pozwoli 
nam spokojnie uprawiać swoje 
ogrody i świętować kolejne jubi-
leusze – witał wszystkich przy-
byłych, Ryszard Wajk, prezes 
Zarządu ROD w Nowogar-
dzie. 

W czasie wystąpienie pre-
zes przypomniał, że PZD jest 
kontynuatorem, bogatych tra-
dycji całego polskiego ruchu 
ogrodnictwa działkowego. Dni 
Działkowca są świętem o dłu-
goletniej ponad 116-letniej tra-
dycji. To święto jest obchodzo-

ne nie tylko w Polsce, ale w 
całej Europie. Dla przykładu 
w Anglii podobny ruch dział-
kowców powstał już 200 lat 
temu. 

Odznaki, medale, wyróż-
nienia...

Każdy jubileusz to okazja 
do nagrodzenia tych, którzy 
w sposób szczególny angażu-
ją się w życie danej organiza-
cji. Tak też było i w przypad-

ku sobotniego święta, na któ-
rym spotkali się nowogardzcy 
działkowcy. Prezes Jarzębak w 
imieniu prezesa PZD Eugeniu-
sza Kondrackiego wręczył jubi-
leuszowy puchar wraz z dyplo-
mem uznania Prezydium Kra-
jowej Rady Polskiego Związ-
ku Działkowców dla ROD w 
Nowogardzie z okazji 65-lecia 
istnienia. Prezes odczytał tak-
że list od OZ PZD w Szczeci-

nie oraz wręczył działkowcom 
nagrodę.

Poza tym Zarząd PZD 
w Szczecinie przyznał 
nowogardzkim działkowcom 
odznaki w dwóch barwach. 
Srebrne otrzymali: Adolf Kop-
ciuch, Wiesław Zając, Wacław 
Gałęski, Barbara Gontarska, 
Jan Mazurek, Jan Zmitrowicz, 
Jerzy Gnych. Brązowe odznaki 
trafiły do: Jerzego Jabłońskie-

go, Stanisława Karmana i Józe-
fa Kucypera. 

Swoje wyróżnienia przyznał 
też Zarząd ROD w Nowogar-
dzie. I tak za najlepszą mo-
dernizację działki dyplomem i 
książką nagrodzono panią Bo-
żenę Wardzińską. Przyznano 
też wyróżniania za „Wzoro-
wą Działkę Roku 2013”. Otrzy-
mali je: Dębska Sylwia, Dzier-
żawska Janina, Grudzień Jaro-
sław i Marzena, Wardzińska 
Bożena, Kopaczewski Stani-
sław, Bornowska Maria, Wit-
kowski Zdzisław, Talaszek Ka-
zimiera, Łuczak Janina (ogród 
nr 1); Wleklak Paweł, Chajdu-
kowski Grzegorz, Maria i Zdzi-
sław Kowalczykowie, Muca 
Marlena, Wanda i Jan Więc-
kowie, Falfura Jan, Katarzyna 
i Michał Ośmiakowie (ogród 
nr 2); Żywalewski Leon, Dura 
Piotr, Gawlicki Mariusz, Jarząb 
Iwona, Elżbieta i Janusz Jaro-
szowie (ogród nr 3); Kramer 
Jerzy, Wrębiakowski Wojciech, 
Durkowska Lucyna, Ceremuga 
Stanisław. 

Natomiast  Prezydium Kra-
jowej Rady PZD Krajowego, 

Caritas informuje
Uwaga zmiana terminu
Zespół Caritas przy parafii pw. WNMP w Nowogardzie in-

formuje, że tym razem ulega zmianie termin wydawania żyw-
ności . W tym tygodniu wydawka rozpocznie się o godz. 10.00 
w czwartek, a nie jak to bywało dotychczas w piątek. Zaprasza-
my wszystkie osoby z listy od nr 1 do 125 oraz wszystkie oso-
by,  które jeszcze nie korzystały z pomocy. Dystrybucja darów 
odbędzie się tradycyjnie w siedzibie Caritas przy ul. 700-lecia. 

Zespół Caritas

Caffe Piwnica zaprasza 

Koncert Roberta Narwojsza 
W piątek 27 września w Caffe Piwnica odbędzie się koncert  

szczecińskiego wokalisty Roberta Narwojsza, który współ-
pracował  m.in. z Urszulą Kozidrak w trakcie jednego z so-
pockich festiwali. 

Muzyka Roberta, to wyśmienita dawka bluesa i jazzu w re-
welacyjnym wykonaniu. W Nowogardzie towarzyszyć jemu bę-
dzie Marcin Stachowiak, który grać będzie na saksofonie. 

Początek o godzinie 20:00. 
Bilety w cenie 18zł od osoby. 
Szczegółowe informacje i rezerwacja pod numerem telefonu 

91 39 22 424 lub bezpośrednio w lokalu Caffe Piwnica. 
opr. MS

Pomóżmy sobie!
•	  Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie oraz ławę po-

kojową i TV tel.782 556 716
•	 Przyjmę fotel do biurka, informacja tel. 504 874 397 lub 

pod nr tel. red. 91 22 165 
•	 Przyjmę narożnik pokojowy, sofkę dwuosobową dla dzieci 

i dziecięcy,  tel.516 648-561 
•	 Przyjmę  używaną pralkę, komputer PC oraz dywany 

tel.512 174 371 
•	 Przyjmę tapczan dwuosobowy, używaną pralkę automa-

tyczną - sprawną tel. 514 466 037 
•	 Przyjmę meble kuchenne i meblościankę pokojową tel. 

669 517 964 lub 91 39 107 62
•	 Przyjmę lodówkę w stanie dobrym tel. 725536022
•	 Przyjmę  dwuosobowy fotel rozkładany tel. 513 -520-798
•	 Przyjmę używany sprawny  wózek inwalidzki dla ciężko 

chorej osoby tel.91-39-22-165 

Uroczystość prowadził Ryszard Wajk, prezes Zarządu ROD w Nowogardzie

przyznało odznakę „za zasługi 
dla polskiego  Związku Dział-
kowców” prezesowi ROD w 
Nowogardzie, Ryszardowi 
Wajkowi. 

Na terenie Nowogardu 
znajduje się niemal 1300 
ogrodów działkowych pod 
zarządem ROD.

Marcin Simiński
fot. Renata Stasiak
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Nasza  sonda z Osiny

Reni Hałaj 
wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy

z powodu śmierci

Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek,
a wspomnień nikt nam nie odbierze,

zawsze będą z nami

Teścia 
składają koleżanki i koledzy 

KSM Trading Sp. z o.o.

 Wyrazy współczucia 
Annie Majewskiej 

z powodu 

śmierci Taty 
składają 
sąsiedzi

Chcemy przedszkola 
Mieszkańcy gminy Osina są zdecydowanie za tym, by powstało u nich przedszkole, do 
którego na czas swojej pracy zawodowej czy w okresie prac polowych będą mogli zapro-
wadzać dzieci. - Chcemy utworzenia u nas przedszkola oraz zorganizowania opieki nad na-
szymi dziećmi. Żądamy od  tych, którzy mają coś do powiedzenia i rządzą naszą gminą, aby 
dopomogli w zorganizowaniu przedszkola w Osinie - mówią zgodnie mieszkańcy gminy. 

Roman Golema - Uważam, że w Osinie powinno powstać 
przedszkole, bo rodzice, którzy mają małe dzieci też pracują, więc 
na co dzień nie ma kto nad nimi sprawować opieki. Przecież gmi-
na Osina ma bardzo dobrą infrastrukturę, więc dlaczego tego nie 
wykorzystać?  Myślę, że nikt z rodziców nie będzie domagał się 
nie wiadomo jakichś super warunków,  poza tymi, które obowią-
zują w ogólno przyjętych przepisach o przedszkolach. Przedszkole 
zdecydowanie ułatwiłoby sprawę pracującym rodzicom i rozwią-
załoby problem opieki nad dziećmi. Dlatego jestem jak najbar-
dziej za takim pomysłem. 

Bogusław Wielgat - Jestem zdecydowanie za tym, by przed-
szkole na terenie gminy powstało. 

Mamy dość dużo dzieci i 11 przyległych do gminy Osina wio-
sek. Obecnie zostały otworzone świetlice wiejskie w Węgorzach, 
Krzywicach, w których też można byłoby utworzyć punkty przed-
szkolne. Uważam, że przedszkole powinno być, ponieważ nasze 
dzieci obecnie nie mają należytej opieki. 

Pani Agata - Zdecydowanie jestem za tym, żeby powstało u 
nas przedszkole. Mamy tu w gminie dość dużo dzieci, które na 
czas pracy rodziców np. prace polowe czy żniwa, nie mają z kim 
zostać. Kolejnym powodem, który świadczy  o tym, że przedszko-
le powinno powstać jest to, że dziecko już w przedszkolu przygoto-
wywane jest do nauki w szkole. Dlatego jestem za tym, by przed-
szkole w gminie Osina powstało. 

Milena Wysocka z córką Olgą - Jako mama dwójki dzie-
ci uważam, że jak najbardziej przedszkole powinno tu powstać. 
Przecież każda w zasadzie gmina ma już swoje przedszkole. 
Więc, dlaczego nie miałoby powstać w naszej gminie? Pamiętam, 
że niespełna 30 lat temu takie przedszkole było w Węgorzy, sama 
do niego uczęszczałam, a miałam wtedy około 3 latka,  bardzo 
dobrze wspominam ten okres, więc jestem za tym, by przedszkole 
u nas powstało. Utworzenie go zdecydowanie rozwiąże i ułatwi 
rodzicom opiekę nad dziećmi. Wiem, że na jednym z portali spo-
łecznościowych została zainicjowana dyskusja na ten temat. Większość  internautów uważa, że takie 
przedszkole zdecydowanie powinno być utworzone w naszej gminie, jak najprędzej. W naszej gmi-
nie jest dość dużo dzieci, które na czas pracy rodziców nie mają opieki. Ja sama pracuję na świetlicy i 
widzę, że dzieci przychodzą tylko na zajęcia do świetlicy, a mogłyby chodzić również do przedszkola. 
Przedszkole byłoby dla nich świetnym miejscem, w którym byłyby przygotowywane do szkoły. 

Pan Waldemar - Takie przedszkole powinno powstać tu na 
miejscu jak najszybciej. Bo, po co rodzice mają dowozić swoje 
dzieci do innych gmin. Starsze dzieci chodzą do szkoły, ale jest 
problem właśnie z tymi młodszymi, które nie mają opieki. Takie 
przedszkole powinno na pewno u nas powstać. 

Pan Zenon - Na pewno jestem za tym, żeby tutaj takie przed-
szkole powstało. Moja bratanica  swojego syna musi codziennie 
budzić bardzo wcześnie rano, by dowozić go do Goleniowa, a po 
co, skoro mogłaby prowadzać go tutaj na miejscu. Mamy szkołę i 
sporą gminę, to dlaczego mamy nie mieć przedszkola dla dzieci? 
Młodzi rodzice, po co mają jeździć do Goleniowa, jak mogą mieć 
przedszkole tutaj na miejscu. Wójt i radni powinni przeznaczyć 
jakieś pomieszczenie i zorganizować takie przedszkole, więc niech 
pomyślą o tym jak najprędzej.

Rozmawiał : Jarek Bzowy 

Remont wiaduktu w Karsku

Wymieniono  
nawierzchnię... nowej drogi
20 września (piątek), prowadzone były prace remonto-
we na wiadukcie w Karsku. Nawierzchnia świeżo odda-
nej do użytku drogi została zerwana i położona na nowo. 
Przyczyną wymiany warstwy odcinka jezdni była reorga-
nizacja ruchu pojazdów.

Jednostką odpowiedzialną za 
remonty w obrębie tego obsza-
ru jest firma Budimex. Zmiany 
w organizacji ruchu wynikają z 
poprawek naniesionych na pro-
jekt budowy nowogardzkiej ob-
wodnicy. Pan Adam Barszczyń-
ski, szef grupy kierującej realiza-
cją projektu budowy obwodnicy 
w Nowogardzie, poinformował 
nas, że renowacja prowadzona 
jest w ramach prac gwarancyj-
nych. Zapewnia także, że odno-
wa fragmentu drogi w żadnym 
wypadku nie ma nic wspólne-
go z utworzeniem się na jej po-
wierzchni dziur, jak mogłoby się 
wydawać. Zmiany w projekcie 
budowy wiaduktu uwzględniają 
eliminację pasa przeznaczonego 
do skrętu w lewo. Odcinek jezdni, 
o którym mowa, jest za wąski na 
obecność trzech pasów. W związ-
ku z tym, że reorganizacja ruchu 
wymaga rozrysowania nowego 
układu znaków poziomych, nale-
żało zerwać wierzchnią warstwę 
drogi i położyć ją na nowo. Po tak 
gruntowym zabiegu z pewnością 
będzie to wyglądać estetycznie 
– mówi nam pan Barszczyński. 
Dodatkowym utrudnieniem dla 

kierowców były wysepki i pola 
martwe, które znacznie ograni-
czały pojazdom swobodę ruchu.

Pierwotny projekt budo-
wy odcinka znajdującego się 
na wiadukcie spalił na panew-
ce. Skoro konieczne były zmia-
ny dotyczące reorganizacji ru-
chu drogowego, celem wykona-
nia pracy rzetelnie – frezowanie 
nawierzchni i położenie jej na 
nowo, okazało się nieuniknione. 
Miejmy nadzieję, że tym razem 
plany organizacji ruchu będą 
bardziej praktyczne.

Karolina Klonowska
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Zarządowi, Członkom 
i Pocztowi Sztandarowemu Koła 

Łowieckiego "Ryś" w Nowogardzie 
serdeczne podziękowanie  

za uczestnictwo w pogrzebie 

Serdecznie podziękowanie 
za odprawienie Mszy św. 

i zorganizowanie 
ceremonii pogrzebowej 

Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

śp. Zenona 
Zieleśkiewicza 

składa 
rodzina

śp. Zenona 
 Zieleśkiewicza 

śp. Zenona Zieleśkiewicza 
honorowego Członka Stowarzyszenia Forum 

 Rozwoju Gospodarczego Ziemi Nowogardzkiej

dla ks. kanonika Kazimierza Łukjaniuka

rodzinie i bliskim 
składają

Zarząd i Członkowie Stowarzyszenia

składa rodzina

Wszystkim uczestnikom 
 za udział 

w ostatniej drodze 

Wyrazy współczucia rodzinie
z powodu śmierci 

śp. Zenona Zieleśkiewicza 
wyrazy

wdzięczności

składa Rodzina

śp. Zenona 
Zieleśkiewicza 

składają koledzy
z Nowogardzkiego Cechu 

Rzemieślników i Przedsiębiorców

Anna Wolska, lat: 64, zmarła: 19.09.2013r, pogrzeb odbył się: 
21.09.2013r, na cmentarzu w Nowogardzie 

Zenon Zieleśkiewicz, lat:80, zmarł: 20.09.2013r, pogrzeb od-
był się: 22.09.2013r, na cmentarzu w Nowogardzie

Mirosław Koko, lat:50, zmarł: 19.09.2013r, pogrzeb odbył się: 
21.09.2013r, na cmentarzu w Nowogardzie

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Odszedł zasłużony społecznik 

Pożegnanie śp. Zenona Zieleśkiewicza 
W minioną niedzielę odbyły się uroczystości pogrzebowe  śp. Zenona Zieleśkiewi-
cza, pioniera nowogardzkiej przedsiębiorczości, fundatora i działacza społecznego. 

Zenon Zieleśkiewicz po-
chodził z Wielkopolski. Uro-
dził się w Międzychodzie. Póź-
niej mieszkał we Wronkach. To 
stamtąd, w roku 1945 przybył 
do Nowogardu. Rok później po-
znał swoją przyszłą żonę, Kry-
stynę, która do naszego miasta 
trafiła z Kresów Wschodnich. 

Na początku pracował w 
POM-ie, później w Spółdziel-
ni Pracy„Przełom”, by pod ko-
niec lat 50-tych otworzyć wła-
sny zakład instalatorstwa, przy 
ul. Młynarskiej. Miał troje dzie-
ci: jedną córkę i dwóch synów. 
Zmarł w miniony piątek, 20 
września, przeżywszy 80 lat. 

Uroczystości pogrzebowa śp. 
Zenona Zieleśkiewicza odbyły 
się w minioną niedzielę.  Naj-
pierw, w Kościele pw. św. Rafa-
ła Kalinowskiego odprawiono 
mszę św. za duszę zmarłego, by 
następnie złożyć ciało w grobie 
na nowogardzkim cmentarzu. 

Liturgii pogrzebowej prze-
wodniczył dziekan, ks. Kazi-
mierz Łukjaniuk. - Będzie nam 
brakowało śp. Zenona. Był odda-
nym parafianinem. Przychodził 
często do mnie i pytał, co moż-
na zrobić dla naszej Świątyni? To 
głównie dzięki niemu na wieży 
kościoła dzisiaj biją dzwony , a 
nad drzwiami do zakrystii znaj-
duje się obraz Błogosławione-
go Jana Pawła II. Wspierał tak-
że budowę witraża Matki Bożej.  
Nieocenione też było jego zaan-
gażowanie w nasze działania o 
charakterze patriotycznym, któ-
re były podejmowane przez na-
szą wspólnotę – wspominał Pro-
boszcz. 

Rzeczywiście, chociaż śp. Z. 
Zieleśkiewicz, jako jeden z pio-
nierów nowogardzkiej przedsię-
biorczości, całe zawodowe życie 
poświęcił na prowadzenie wła-
snego biznesu, nigdy nie brako-
wało mu czasu na działalność 
społeczną. Przez wiele lat włą-
czał się  w aktywną działalność 
kilku nowogardzkich organiza-
cji i stowarzyszeń. Przez 30 lat 
był członkiem nowogardzkiego 
Cechu Rzemiosł. Wstąpił w sze-
regi tej organizacji w 1959 roku. 
W 1963 roku zdobył tytuł mi-

strza w zawodzie instalatora sa-
nitarnego i grzewczego. W la-
tach 1971-74 oraz 1981-83 peł-
nił funkcję członka zarządu. 
Jego aktywność została doce-
niona kilkoma odznaczeniami. 
Otrzymał m.in. Honorową Od-
znakę Rzemiosła, Srebrną Od-
znakę za szkolenie uczniów, a w 
1981 roku Brązowy Krzyż Za-
sługi nadany przez Radę Pań-
stwa na wniosek zarządu Cechu 
w Nowogardzie. 

Był także honorowym człon-
kiem Stowarzyszenia Forum 
Rozwoju Gospodarczego Zie-
mi Nowogardzkiej, zrzeszające-
go lokalnych przedsiębiorców. 
Tak wspomina Z. Zieleśkiewi-
cza, prezes tejże organizacji, 
Stanisław Rynkiewicz: - Był dla 
nas oparciem, a na niwie lokal-
nej przedsiębiorczości autoryte-
tem.  Angażował się w podejmo-
wane przez nas inicjatywy. Czę-
sto sam był ich motorem. Dał się 
zapamiętać jako oddany społecz-
nik. Nigdy nie odmawiał wspar-
cia. Zawsze znajdował dla nas 
czas. Wielka szkoda, że tracimy 
tak zacnego członka. 

Oprócz stowarzyszeń sku-
piających nowogardzkich pra-
codawców śp. Z. Zieleśkiewicz 
działał także w strukturach Koła 
Łowieckiego „Ryś”. Był z zami-
łowania myśliwym, dlatego też, 
został pochowany w myśliw-
skim mundurze galowym. 

- Jeszcze kilka dni temu, gdy 
byłeś już słaby, zabrałeś swojego 
syna Mirka do lasu na ostatnie 
polowanie. Chciałeś się pożegnać 
z lasem. Niech tam, na górze, za-

wsze Ci szumi knieja – mówił 
nad grobem zmarłego, Arnold 
Gieryń, prezes koła. 

Śp. Zenon Zieleśkiewicz był 
również członkiem Towarzy-
stwa Przyjaciół Ziemi Nowo-
gardzkiej. 

Oprócz wspierania lokalnych 
organizacji, podejmował wie-
le własnych inicjatyw. Był m.in. 
zaangażowany  w dzieło odbu-
dowy zniszczonego wskutek 
pożaru, zabytkowego Kościo-
ła pw. WNMP w Nowogardzie. 
Powołał do tego celu Fundację 
„Dzwon Nadzieja”. Dzięki jego 
inicjatywom fundusz odbudo-
wy został powiększony o kilka-
dziesiąt tysięcy złotych. Dofi-
nansowano także zakup nowe-
go dzwonu do zniszczonej świą-
tyni. W późniejszym okresie  
Fundacja zakupiła drugi dzwon 
– tym razem dla parafii pw. św. 
Rafała Kalinowskiego. 

To między innymi za zaanga-
żowanie w odbudowę kościo-
ła, Zenon Zieleśkiewicz  został 
w 2010 roku odznaczony przez 
władze miasta „Laurem Ciso-
wym”. 

Mimo choroby i podeszłego 
wieku nie tracił zapału do koń-
ca. Ostatnio czynnie angażo-
wał się w sprawę przywrócenia 
pamięci pomnikowi przy ul. 3 
Maja. Był także zawsze obecny 
na uroczystościach patriotycz-
nych. 

Zmarłego, oprócz rodziny i 
przyjaciół, żegnali także sąsie-
dzi, przedsiębiorcy, radni, oraz 
członkowie organizacji, w któ-
rych był zrzeszony. W chwi-
li składania ciała śp. Zenona w 
grobie, na cmentarzu rozległy 
się strzały oddane przez myśli-
wych, w powietrze wypuszczo-
no białe gołębie, a z trąbki wy-
brzmiał żałobny utwór...

Redakcja DN składa bliskim 
zmarłego, wyrazy współczucia. 

Marcin Simiński 



Nr 72 (2206)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

6

www.dzienniknowogardzki.pl

Bałagan za budynkiem Telekomunikacji

Wysypisko w centrum miasta 
Dostaliśmy sygnał od jednej z naszych czytelniczek, że przy budynku Telekomu-
nikacji panuje duży bałagan. Postanowiliśmy to sprawdzić. 

Jak już informowaliśmy, te-
ren na którym znajduje się bu-
dynek należący dotychczas do 
Telekomunikacji, kilka miesię-
cy temu został sprzedany. Nie-
ruchomość za kilka miesięcy 
być może zamieni się w gale-
rię. Wszystko ładnie i pięknie, 
ale jest jeden problem – nie 
ma kubłów na śmieci. - Nie ma 
nic, żadnego pojemnika, który 
pozwoliłby nam na gromadze-
nie śmieci w sposób określony w 
ustawie. Nowe przepisy weszły 
w życie w lipcu, a do tej pory 
nie mamy kubłów – mówi nam 
nasza rozmówczyni, chcąca 
zachować anonimowość. Oka-
zuje się, że nieestetyczny krajo-
braz, to nie jedyny mankament 
zaistniałej sytuacji, bowiem 
do boksu wypełnionego od-
padami coraz częściej zaczy-
nają zaglądać miejscowi „ko-
lekcjonerzy” puszek, butelek i 
tym podobnych przedmiotów, 
cieszących się zainteresowa-
niem wędrownych zbieraczy. 
Chociaż budynek ma nowego 

właściciela, brakuje gospoda-
rza. Przepisy określają jasno, 
że każdy właściciel danego te-
renu obowiązany jest nabyć 
pojemniki na śmieci. - Uwa-
żam, że skoro zmienił się wła-
ściciel działki, powinien poczuć 
się odpowiedzialnym i zagwa-
rantować na swoim terenie ku-
bły na odpady. Tymczasem nic 
takiego nie miało miejsca. Nikt 

tych śmieci nie wywozi, czę-
sto są porozrzucane… Przecież 
nie może tak być – mówi nasza 
rozmówczyni. 

Miejmy nadzieję, że problem 
ten zostanie niebawem zaże-
gnany – wysypisko ulegnie 
uprzątnięciu, a właściciel tere-
nu zrobi to, co do niego należy. 

Karolina Klonowska

Sprzątanie Świata  
w Strzelewie

W dniach 20-22 września 
2013 roku odbywała się ogólno-
polska akcja Sprzątanie Świata. 
Tegoroczne hasło akcji brzmia-
ło „Odkrywamy czystą Polskę”. 
Uczniowie ze Szkoły Podstawo-
wej w Strzelewie, jak co roku, 
czynnie włączyli się w ratowa-
nie naszej planety od góry śmie-
ci, jakie ją zawalają. Na początku 
dnia dzieci zostały zapoznane  
ze sposobem segregacji śmie-
ci oraz uświadomione, jak wiel-
kie zagrożenie dla Ziemi stano-

wią wytwarzane przez człowie-
ka śmieci. Następnie  młodsi 
uczniowie z klas 0-III udali się 
na porządkowanie wsi, a starsze 
z klas IV-VI w kierunku lasu. 
„Udało się” zebrać 11 worków 
śmieci. Wieś oraz okoliczny las 
uwolnili się od sterty odpadów, 
które zalegały od jakiegoś cza-
su w różnych miejscach Strze-
lewa. Natychmiast zrobiło się 
piękniej. Miejmy nadzieję, że na 
długo… 

inf. własna

W nowy rok szkolny  
z panem Jezusem...

Dobry Boże, Ty jesteś
źródłem naszego życia, 
źródłem naszej radości.
Z Toba rozpoczynamy 
nasz rok szkolny.

Dziękujemy, że nas prowadzisz.
Dziękujemy za wszystkich,
którzy idą razem z nami.
Pozwól im doświadczyć
Twojej bliskości i miłości.

Prosimy Cię, oświeć nas
Twoim światłem i pozwól,
abyśmy byli światłem
dla siebie nawzajem.
Dlatego prosimy Cię
przez Jezusa Chrystusa,
który jest Światłem świata.
On  żyje z Tobą i kocha nas,
dzisiaj i na wieki. Amen. 
Druga niedziela września, pięt-

nasty dzień miesiąca. W kro-
plach deszczu wędrują do 
nowogardzkich kościołów dzielne 
pierwszaki. Na buziach uśmiech, 
na plecach nowiutkie plecaki, a w 
oczach dużo ciekawości świata, 
dziecięcej radości i nadziei. A w 
parafii pw. św. Rafała Kalinowskie-
go czekają na dzieci Siostry – S. 
Maksymiliana i S. Amadea, Ksiądz 
Marcin i starsi koledzy i koleżanki. 

Rozpoczyna się Msza Święta. 
Plecaki wędrują pod ołtarz, by 
płynęły na nie Boże łaski i błogo-
sławieństwo. Ewangeliczne „zia-
renka” kiełkują w koszyczku, by 
razem z darami chleba i wina 
przynieść je Panu Jezusowi. Pły-
nie modlitwa z dziecięcych ust: 
za Ojca Świętego Franciszka, za 
dzieci i młodzież w nowym roku 
szkolnym, za Rodziców, za nas 
wszystkich, byśmy byli dobrymi 

uczniami w szkole Pana Jezusa i 
za pierwszaków, by zawsze tuli-
ły się do Serca Pana Jezusa. Śpie-
wamy sercem: „Jesteś Królem...”, 
a Pan Jezus patrzy, uśmiecha się, 
kroplami święconej wody wlewa 
swoją miłość do plecaków i bło-
gosławi nam wszystkim. Chodź z 
nami do naszych szkół, Jezu...
Z życzeniami Bożych łask w nowym 

roku szkolnym – s. Amadea.

Niemal kilogramowy 
borowik 

W poprzednim numerze 
pisaliśmy o okazałym grzy-
bie, jaki w okolicach Lestkowa 
znalazł pan Damian. Tym ra-
zem swoim znaleziskiem po-
chwaliła się nam pani Zuzan-
na Kondratowicz, mieszkanka 
Krzywic (gmina Osina). Prze-

piękny grzyb, z którym nasza 
Czytelniczka pozuje do zdję-
cia, to ważący niemal kilogram 
(dokładnie 95 dekagramów) 
borowik!  Gratulujemy zbioru 
i dziękujemy za przesłanie fo-
tografii. 

MS
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Nowogardzki Klub Abstynenta „Hania”

Dostaliśmy jeszcze jedną szansę…
W niedzielę o godzinie 10:30 w nowogardzkim klubie abstynenta „Hania” przy ul. Zamkowej 13 w trakcie mityngu świadectwo swoje-
go życia przedstawili państwo Anna i Krzysztof Lorenc z Warszawy.

Tego dnia w klubie, jak zawsze 
zebrała się grupa uczestników, 
którzy poddają się terapii wycho-
dzenia z nałogu. Niemniej tym ra-
zem to nie oni zaczęli opowiadać 
o swoim przeżywaniu osobistych 
zmagań z alkoholem, lecz wsłu-
chali się w opowieść przybyłych 
ze stolicy gości. Anna i Krzysz-
tof Lorenc poznali się w jednym 
z warszawskich klubów AA, po-
nad 20 lat temu. Obydwoje prze-
szli długą drogę wychodzenia 
z nałogu. Posiadają zacięcie ar-
tystyczne: Anna śpiewa i ukła-
da piosenki o tragedii wpadania 
w nałóg, o tym, że alkohol za-
wsze na początku ubiera niewin-
ne szaty, by później z całym im-
petem ogarnąć i zniewolić czło-
wieka. Krzysztof natomiast gra 
na gitarze, czego nauczył się jesz-
cze dzieciństwie. Alkohol zrujno-
wał jego młodość. Zabrał mu ojca 
i brata, którzy zmarli w wyniku 
długotrwałego zatrucia alkoholo-
wego. „Miłość” do alkoholu prze-
wyższała też w jego życiu miłość 
do pierwszej żony i synka, co ok. 
40 lat temu zakończyło się roz-
wodem. Kiedy w szpitalu na raka 
umierała jego mama był w takiej 
kondycji z powodu ciągłego pi-
cia, że nie dał rady jej odwiedzić 
a gdy już umarła, nie było go na 
jej pogrzebie. Dzisiaj z przejęciem 

opowiada o tych wydarzeniach i o 
tym jak wielką łaskę otrzymał od 
Boga, dzięki której mógł stanąć 
na nogi. – W pewnym momencie 
życia zostałem sam jak palec. Tyl-
ko ze swoim nałogiem. Nie było już 
rodziny, przyjaciół, gdyż alkohol 
był dla mnie zawsze najważniej-
szy. To już jednak przeszłość. Dziś 
chcę dawać świadectwo i przestro-
gę dla innych, by nigdy nie dali się 
zdominować nałogowi, gdyż cena 
jest zawsze bardzo wysoka – twier-
dzi Krzysztof Lorenc.

Anna i Krzysztof; jak sami mó-
wią, przed laty pomocną dłoń 
otrzymali za darmo, w klubie abs-
tynenta mogli się wtedy poczuć, 
jak w rodzinie, która przygarnia, 
otacza zrozumieniem i opieką. 
Dziś sami chcą nieść pomoc in-

nym na krętej drodze wychodze-
nia z alkoholizmu. Od lat jeżdżą 
po Polsce, z piosenką, świadec-
twem życia i słowem otuchy. Do 

Nowogardu zawitali po raz drugi. 
Mówi pan Bolesław, członek 

nowogardzkiego klubu abstynen-
ta „Hania” – W wypowiedzi nasze-
go gościa, Krzysia Lorenca, dało się 
odczuć żal straconych dni, tego jak 
sam niszczył siebie i swoją rodzinę. 
Teraz jest trzeźwy i ma wielu przy-
jaciół i tak jak mówił - my alkoho-
licy dostaliśmy jeszcze jedną szan-
sę. Jesteśmy ludźmi wybranymi. 
Możemy żyć na trzeźwo i spotykać 
się z ludźmi takimi jak my. Niesie-
my przesłanie innym, którzy jesz-
cze cierpią. Swoją obecną postawą 
i wypowiedziami dajemy nadzie-
ję ludziom, że można żyć w trzeź-
wości. Życie nigdy nie jest straco-
ne. Każdy kto odbił się od dna ma 

szansę godnie żyć. Sam niosę taki 
przekaz również więźniom, któ-
rzy w większości wylądowali w ZK 
właśnie z powodu alkoholu. Kiedyś 
otrzymałem pomoc i dziś też sam 
chcę ją nieść. 

Po zakończeniu mityngu w 
Nowogardzie Anna i Krzysz-
tof Lorenc udali się do kościoła 
w Czermnicy, w którym o godz. 
13:15 uczestniczyli we Mszy św. a 
następnie dali specjalny koncert. 
Ich występ wprawił słuchaczy w 
refleksyjny nastrój. 

Świadectwo życia Krzysztofa 
Lorenca ukaże się niebawem na 
łamach DN.

Piotr Słomski

Pielgrzymka do Sanktuarium św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie

U Patrona Sybiraków i Kresowiaków…
W sobotę 21 września o godz. 11 w parafii-sanktuarium św. Rafała Kalinowskiego odbyła się pielgrzymka upamiętniająca Polaków, 
którzy cierpieli w wyniku napaści sowieckiej na Polskę 17 września 1939, a w jej następstwie stali się m.in. ofiarami wywózek na Sybir. 
Była to też modlitwa za ofiary Rzezi Wołyńskiej w 70 rocznicę tej tragedii, która rozegrała się na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej.

W uroczystej Mszy św. w in-
tencji ofiar tamtych wydarzeń z 
okresu II wojny światowej wzięło 
udział kilkadziesiąt osób. Wśród 
nich byli przedstawiciele lokal-
nych władz, środowisk sybirac-
kich, kresowych, kombatanckich, 
m.in. z Nowogardu i Szczecina 
oraz uczniowie z nowogardzkich 
szkół wraz z pocztami sztanda-
rowymi. Podczas homilii, kustosz 
sanktuarium i proboszcz para-
fii św. Rafała a także duszpasterz 
środowisk kresowych i sybirac-
kich archidiecezji szczecińsko-ka-
mieńskiej, ks. kanonik Kazimierz 
Łukjaniuk stwierdził – Wołanie Je-
zusa, jak mówi Ewangelista – Kto 
ma uszy do słuchania, niechaj słu-
cha! - jest wciąż aktualne. I gdyby 
ludzie chcieli to słowo Boże przy-
jąć i zachowywać, nigdy by nie do-
szło do takiej tragedii, jak ta pod-
czas drugiej wojny światowej. (…) 
I niestety wciąż widać, że ludzkość 

nie chce słuchać głosu Pana. (…)
Po zakończeniu Mszy św. 

uczestnicy uroczystości udali się 
pod Krzyż i tablicę upamiętniają-
cą pomordowanych przez OUN-
-UPA Polaków w czasie Rzezi wo-
łyńskiej, gdzie odśpiewano hymn 
Polski i złożono kwiaty.

Następnie w kościele odbyło się 
przedstawienie słowno-muzycz-

ne pod tytułem „Litania wołyń-
ska” przygotowane przez uczniów 
II LO w Nowogardzie po kierun-
kiem ks. wikariusza Marcina Gu-
dełajskiego z parafii św. Rafa-
ła Kalinowskiego. Młodzież za-
brała zgromadzonych w koście-
le w duchową podróż po kreso-
wych sanktuariach, zniszczonych 
w czasie działań wojennych a na-

stępnie przez reżim komunistycz-
ny. Intencją przedstawienia było 
przesłanie, że choć świątynie na 
Wołyniu zniknęły z powierzchni 
ziemi to ich promieniowanie du-
chowe nadal trwa. 

Po występie wszyscy uczestnicy 

udali się na obiad w gmachu po-
bliskiego ZSO. 

Pielgrzymka została zakończo-
na Koronką do Miłosierdzia Bo-
żego odmówioną w Sanktuarium 
św. Rafała Kalinowskiego.

Piotr SłomskiW trakcie Litanii Wołyńskiej 

Pod Krzyżem i tablicą upamiętniającą ofiary Rzezi Wołyńskiej 

Pamiątkowe zdjęcie po mityngu w klubie ''Hania'' 

Koncert Anny i Krzysztofa Lorenc po Mszy św. w kościele w Czermnicy 
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Dzień Spadochroniarza obcho-
dzony jest 23 września w rocznicę 
powołania przez Naczelnego Do-
wódcę Sił Zbrojnych Rzeczpospo-
litej Polskiej i Samodzielnej Bry-
gady Spadochronowej w 1941 r. w 
Szkocji. Po raz dwudziesty drugi, 
do Dziwnowa zjechali się byli spa-
dochroniarze z 1 Batalionu Sztur-
mowego, który utworzony został w 
1963 roku i istniał do 1986 r. Tym 
razem w Dziwnowie zjawiło się nie-
spełna 100 żołnierzy w stanie spo-
czynku, wraz ze swoimi rodzinami. 
Przy pomocy trójki uczestników tj. 
panów: Ryszarda Horniaka, Tade-
usza Łukaszewicza oraz Stanisława 
Osajdy, prezentujemy relację z tego 
wydarzenia.  

Nowogardzianie z I Batalionu 
Szturmowego w Dziwnowie

Dokładnie o godzinie10:15 spo-
tkaliśmy się przy bramie głównej 
do jednostki wojskowej, z pocztem 
sztandarowym. - opowiada Ry-
szard Horniak. Następnie spod bra-
my z pocztem sztandarowym poszli-
śmy pod sztab jednostki, gdzie zło-
żyliśmy hołd. Zwiedzaliśmy również 
cały budynek jednostki. Przy wejściu 
do sztabu znajduje się tablica pa-
miątkowa I Batalionu Szturmowego 
z Dziwnowa. Tablica ta została od-

słonięta 27.09.2003 r. - upamiętnia 
byłych żołnierzy, bo jednostka zosta-
ła przeniesiona do Lubińca w 1986 
r. - wspomina R. Horniak. Następ-
nie do rozmowy włącza się Tadeusz 
Łukaszewicz: Po zwiedzeniu jednost-
ki udaliśmy się do Kościoła garnizo-
nowego na Mszę, którą odprawił Ka-
pelan Dziekan z Katedry z Kamie-
nia Pomorskiego, Dariusz Żarkow-
ski, natomiast na organach pięknie 
grał nasz kolega spadochroniarz z 
Kościuszek - Stanisław Osajda. Pan 
Stanisław przyznaje, że przed or-
ganami zasiadł bez przygotowania, 
gdyż sam pomysł wyszedł całkowi-
cie spontanicznie. Nie byłem przygo-
towany do tego, że będę grał podczas 
Mszy św., wszystko wyszło sponta-
nicznie, zgodnie z kanionem obrzędu 
Mszy świętej, która była poświęcona 
zmarłym komandosom, jak i uczest-
niczącym. - opowiada Stanisław 
Osajda, po czym dalej kontynuuje:  
Rozpoczęło się wprowadzenie sztan-
daru przy pieśni patriotycznej „Boże 
coś Polskę...”- gdyż stwierdziłem, że 
ta pieśń najbardziej będzie pasowała 
do tego święta. Zresztą sam tekst to 
potwierdza: „Boże, coś Polskę przez 
tak liczne wieki, Otaczał blaskiem 
potęgi i chwały, Coś ją osłaniał tar-
czą swej opieki, Od nieszczęść, które 

przygnębić ją miały!”. Podczas refre-
nu nie jednej osobie mogła się za-
kręcić łza w oku: „Przed Twe ołta-
rze zanosim błaganie: Ojczyznę wol-
ną pobłogosław Panie!”- Stanisław 
Osajda nie krył również zadowole-
nia, że to właśnie spadochroniarze z 
gminy Nowogard byli najliczniejszą 
grupą podczas obchodów tego dnia. 
Na 160 członków Związku Polskich 
Spadochroniarzy, najsilniejszą grupę 
stanowi okręg nowogardzki i sama 
gmina Nowogard. W sumie to około 
15 członków czynnie uczestniczących 
we wszystkich spotkaniach. To rów-
nież się odzwierciedliło na tym wrze-
śniowym spotkaniu. - podsumowuje 
S. Osajda. W przyszłym roku odbę-
dzie się 25 lecie powstania Związku 
Polskich Spadochroniarzy i już wia-
domo, że Stanisław Osajda będzie 
odpowiedzialny za oprawę ekume-
niczną, natomiast Mszę św. popro-
wadzi biskup Szczecińsko-Kamień-
ski. To duże wyróżnienie dla miesz-
kańca naszej gminy.

Oddali hołd zmarłym kolegom
Po Mszy św. udaliśmy się na 

cmentarz komunalny, gdzie uczcili-
śmy tych, którzy odeszli i spoczywa-
ją na cmentarzu w Dziwnowie, oraz 
są rozsiani po całej Polsce. - opowia-
da Tadeusz Łukaszewicz. My jako 

byli żołnierze składaliśmy znicze 
do swoich dowódców i kolegów żoł-
nierzy spadochroniarzy. Po odegra-
niu hejnału z cmentarza udaliśmy 
się pod obelisk, upamiętniający ist-
nienie jednostki I Batalionu Sztur-
mowego w Dziwnowie, jedynej ta-
kiej jednostki w Polsce. Przy obeli-
sku znajduje się tablica pamiątkowa 
z nazwiskami wszystkich dowódców 
tego batalionu. Znajduje się rów-
nież tablica upamiętniająca płk Ta-
deusza Wandzla, który był dowódcą 
i zginął podczas wykonywania sko-
ku spadochronowego „na wodę” do 
morza bałtyckiego. - mówi Ryszard 
Horniak. Dodajmy, że pamiątkowa 
tablica została ufundowana, m.in. 
ze składek jego podwładnych. Ko-
lejną ciekawostką dotyczącą tych 
wydarzeń, jest fakt, iż hejnalistą był 
… mieszkaniec Nowogardu. Hejnał 
podczas wizyty na cmentarzu ode-
grał Paweł Zając. 

Wspomnienia i pamiątkowe 
zdjęcia

Następnie udaliśmy się na pla-
żę, aby wykonać pamiątkowe zdję-
cia. Stamtąd wyruszyliśmy do ośrod-
ka szkolenia płetwonurków oraz na-

szego biura Związku Polskich Spa-
dochroniarzy, około 15:00. Tam po 
posiłku odbyły się zawody strzelec-
kie, hymn spadochroniarzy „Czerwo-
ny berecik” odegrała kapela podwór-
kowa Kryzys z Nowogardu, w której 
grał były spadochroniarz z Batalionu, 
Tadeusz Łukaszewicz. - podsumo-
wuje Ryszard Horniak. Wspomina-
liśmy czasy w których byliśmy czyn-
nymi spadochroniarzami, to były na-
prawdę piękne wspomnienia. Wspól-
na zabawa trwała do białego rana. 
W trakcie spotkania wymienialiśmy 
różne pamiątki między sobą, otrzy-
maliśmy również legitymacje spado-
chroniarza, oraz czasopisma militar-
ne. - kończy Tadeusz Łukaszewicz. 

Podsumowując dodajmy, że 
szef organizacji spadochronowej z 
Dziwnowa – pan Zbigniew Jeszka, 
nie krył zadowolenia z licznie zgro-
madzonych gości. Spotkania ko-
mandosów, którzy rozsławili Dziw-
nów swoją służbą, już na dobre wpi-
sali się w życie tego regionu. Może-
my się tylko cieszyć, że jest to rów-
nież udziałem licznej grupy spado-
chroniarzy z gminy Nowogard. 

KR 

XXII Dzień Spadochroniarza – Dziwnów

Nowogard przoduje
W sobotę (14 września) w Dziwnowie po raz 22 obchodzony był „Dzień Spado-
chroniarza”. Na tym wydarzeniu nie zabrakło osób z gminy Nowogard. Jak się 
okazuje, spośród osób zrzeszonych w Związku Polskich Spadochroniarzy, naj-
liczniejszą grupą są właśnie byli spadochroniarze z naszej gminy.

Zdjęcie przy Pomniku Komandosa – od lewej: Stanisław Osajda, Zenon Mazur z małżonką Ewą, Czesław Dukaczewski, Tadeusz 
Łukaszewicz, Elżbieta Horniak, Zbigniew Żywicki, Zygmunt Nawrocki, Halina Żywicka, Ryszard Horniak.

Poczet sztandarowy I Batalionu Szturmowego w Dziwnowie, od lewej: Zbigniew Żywicki, Ryszard Szeszko, Ryszard Hałas, Ry-
szard Truszkiewicz, Tadeusz Łukaszewicz, Ryszard Horniak, Stanisław Konopski  

Stanisław Osajda podczas Mszy świętej odbywającej się w Kościele garnizonowym

Od lewej, ze sztandarem Ryszard Hałas, który wykonał ołtarz oraz drogę krzyżową 
w Garnizonowym Kościele w Dziwnowie



17-19.09.2013 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

9

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Kościuszki, pw. św. Stanisława Kost-
ki należy do parafii pw. w Strzelewie.

pośw. l VII 1945 r. odpust: 18 IX
Zbudowany w 1844 r. z łupane-

go kamienia granitowego oraz cegły, 
neoromański.

Wieża drewniana, spłonęła na po-
czątku XX w., następnie odbudowa-
na.

źródło: Schematyzm Archidiecezji 
 Szczecińsko-Kamieńskiej, Szczein 2007.

/Studium Historyczno-urbanistyczne

Kościoły naszej gminy - Kościuszki

VII Ogólnopolskie Kryterium Kolarskie – Maszewo

Słabe starty „Chrabąszczy”
W sobotę (21 września) w Maszewie rozegrane zostało VII Ogólnopolskie Kry-
terium Kolarskie o Puchar Burmistrza Maszewa. Na zawodach zjawili się repre-
zentanci „Chrabąszczy”, którzy tym razem nie zaprezentowali się z najlepszej 
strony... Na szczęście nie zabrakło nowogardzkiego akcentu, w kategorii VIP 2 
miejsce zaraz za Mistrzem Europy, zajął członek zarządu klubu – Łukasz Janic.

W Maszewie najlepiej prezentowali się gospo-
darze. W kategorii Żak i Młodziczka startowali 
Jacek Fecak i Hubert Grygowski, obaj nie ode-
grali znaczących ról. Jacek Fecak został sklasy-
fikowany na 13 miejscu, natomiast Hubert Gry-
gowski mimo, iż dojechał w środku stawki, nie 
został sklasyfikowany. Zwyciężył Dawid Szaliń-
ski z Ratusza Maszewo. Wydawało się, że lepiej 
zaprezentują się dwaj Młodzicy – Piotr Sowiń-
ski i Jakub Ubych. Niestety zajęli odległe miej-
sca. Piotr Sowiński przystępował do wyścigu 
przeziębiony, przez co zakończył na 16 miejscu. 
Jakub Ubych przez większość wyścigu jechał w 
czele stawki, jednak pod koniec wyścigu wypadł 
z czołówki i zakończył przed klubowym kole-
gą na 15 pozycji. Najlepszy w tej kategorii był 
zawodnik Bogo Szczecin – Jan Zalewski. Nie 
zabrakło jednak nowogardzkiego akcentu. Ro-
zegrano wyścig w kategorii „VIP”, wystartował 
w nim m.in. Mistrz Europy Piotr Gawroński i 
oczywiście nie mógł zrobić nic innego, jak tyl-
ko wygrać. W końcu tytuł mistrzowski zobo-
wiązuje...  Zaraz za nim na mecie wyścigu po-
jawił się Łukasz Janic – członek zarządu klubu 

„Chrabąszcze Nowogard”. Natomiast tuż za po-
dium, na 4 miejscu, sklasyfikowany został Ad-
rian Sawicki. Wynik Łukasza Janica, to dobry 
przykład dla młodszych kolegów, który swoją 
postawą na pewno pozytywnie na nich podzia-
łał po nieudanych startach w kryterium. Dodaj-
my, że Łukasz angażuje się społecznie w życie 
klubu i to również bardzo pozytywny przykład 
dla młodzieży.

KR   

Łukasz Janic (pierwszy z lewej) na drugim stopniu podium 
podczas VII Kryterium w Maszewie

Na zdjęciu Jakub Cieplak, podczas MP Juniorów we Wrocławiu

Z ostatniej chwili:

Jakub Cieplak 
Mistrzem Polski!
Mieszkaniec Nowogardu Jakub Cieplak, w sobotę (21 
września) w Zielonej Górze, zdobył Mistrzostwo Polski 
w strzelectwie sportowym, z pozycji leżącej z karabinka. 

Podczas Finału Mistrzów Pol-
ski, który rozegrany został w 
dniach 19-22 września, mieszka-
niec Nowogardu, Jakub Cieplak 
został Mistrzem Polski! Zawod-
nik występujący w barwach Tar-
czy Goleniów, zdobył złoty medal 
w strzelectwie sportowym z kara-
binka z pozycji leżącej. To naj-
większy sukces mieszkańca No-
wogardu. Wcześniej informowa-
liśmy już o jego udanych startach 

w Mistrzostwach Polski Junio-
rów, gdzie plasował się na 4 miej-
scu, oraz w drużynie wywalczył 
srebrny medal. Wówczas zawo-
dy rozgrywane były w dniach 27-
30 czerwca we Wrocławiu. Przy-
pomnijmy, że Klub Tarcza Go-
leniów ma swoją sekcję strzelec-
ką w Nowogardzie. Gratulujemy 
świetnego startu i życzymy Jaku-
bowi kolejnych złotych medali.

KR
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Odra Chojna rozgromiła Pomorzanin 

Nie jest dobrze...
W sobotę (21 września) w Chojnie, Pomorzanin No-
wogard podejmował tamtejszą Odrę. Wczesna pora 
rozgrywania meczu najwyraźniej źle wpłynęła na 
przyjezdnych, którzy wrócili do domu z bagażem 
ośmiu bramek! Ostatnie występy Pomorzanina nie 
napawają optymizmem... Podopieczni Tomasza Sur-
my do lidera tracą już 7 punktów.

Odra Chojna – Pomorzanin Nowogard 8:0 (4:0)
Skład: Jacek Malanowski – Maciej Grzejszczak, Konrad Winczewski, Michał Łukasiak, Natan 

Wnuczyński – Maciej Dobrowolski, Krzysztof Kieruzel, Łukasz Olechnowicz, Tomasz Łysiak – Sławo-
mir Paszkowski, Kamil Lewandowski; zmiany: Krystian Kubicki, Jakub Szczypień.

Kolejny walkower – tym razem drugi zespół...

Nie mieli badań lekarskich
Piłkarze Pomorzanina ponownie rozczarowują, tym 
razem w roli głównej, drugi zespół, który oddał wal-
kowerem mecz w Gardnie z tamtejszym Grotem. Po-
wodem absencji wielu piłkarzy był brak badań lekar-
skich! W taki nieodpowiedzialny sposób „rezerwo-
wi” przerywają swoją serię zwycięstw i tracą pozycję 
lidera 3 grupy A Klasy.

Grot Gardno – Pomorzanin II Nowogard 3:0 (walkower)

To co się dzieje w ostatnich 
dniach w nowogardzkim klu-
bie przerasta miejscowych ki-
biców. Lider A-Klasy nie jedzie 
do Gardna, bo w czasie zbiór-
ki przed wyjazdem na miejscu 
stawia się niekompletna jede-
nastka. Powodem są badania 
lekarskie. Niektórzy piłkarze 
zachowali się profesjonalnie i 
zrobili badania, pozostali ko-
ledzy z zespołu pokpili spra-
wę i nie zdążyli dopiąć wszyst-
kiego na ostatni guzik. W efek-
cie Pomorzanin II nie wyje-
chał do Gardna, przez co ry-
wale wygrali walkowerem. Co 
o tym wszystkim sądzi trener 
drugiego zespołu? Mi jest bar-

dzo przykro, że zawodnicy nie 
mają tych badań... Nie po to 
trenujemy, wygrywamy mecze 
- by teraz nie pojechać na mecz 
i przegrać walkowerem przez 
taki błahy powód. - mówi nie-
pocieszony Paweł Błaszczyk. 
Po tragedii jaka wydarzyła się 
w poprzednim sezonie, kiedy 
zmarł na boisku Joshua Pep-
ple, klub kładzie duży nacisk 
na odpowiednio przeprowa-
dzone badania lekarskie, gdyż 
zdrowie piłkarzy jest najważ-
niejsze. Niestety wciąż znaj-
dują się tacy, którzy mogą so-
bie myśleć, że ich to nie doty-
czy. Przykro mi, że ci zawodni-
cy którzy mają badania nie za-

grali przez nieodpowiednie za-
chowanie swoich kolegów. To ci 
piłkarze, którzy zjawili się na 
zbiórce przed wyjazdem są naj-
bardziej pokrzywdzeni. - pod-
sumowuje trener Paweł Błasz-
czyk. Po raz kolejny o komen-
tarz prosiliśmy prezesa Pomo-
rzanina – Marcina Skórniew-
skiego. Zatem dlaczego wyszło 
tak jak wyszło? Zawodnicy wie-
dzieli, że biorą odpowiedzial-
ność za swoje zdrowie. Każdy 
badania musi wykonać na wła-
sną rękę, jednak klub zwraca 
wszystkie koszty tych czynności. 
Najwyraźniej nie wszystkim się 
chciało to zrobić na czas... Pił-
karze muszą wiedzieć, że zdro-

A Klasa Szczecin gr.3 2013/2014
4 kolejka:
Hanza Goleniów – Wołczkowo-Bezrzecze 5:2
Komarex Komarowo – Wicher Reptowo 0:4
Euroinsbud Goleniów – Zryw Kołbaskowo 3:1
Grot Gardno – Pomorzanin II Nowogard 3:0 (walkower)
Znicz Niedźwiedź – Orzeł Grzedzice 0:1
Fagus Kołbacz – Vielgovia Szczecin 7:1

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Fagus Kołbacz 4 10 15 5 3 1 0
2 OKS Euroinsbud Goleniów 4 10 12 2 3 1 0
3 Grot Gardno 4 10 9 3 3 1 0
4 Pomorzanin II Nowogard 4 9 9 5 3 0 1
5 Hanza Goleniów 4 8 10 4 2 2 0
6 Zryw Kołbaskowo 4 6 8 9 2 0 2
7 Wicher Reptowo 4 5 9 6 1 2 1
8 Wołczkowo - Bezrzecze 4 3 17 11 1 0 3
9 Vielgovia Szczecin 4 3 5 12 1 0 3
10 Orzeł Grzędzice 4 3 1 9 1 0 3
11 Znicz Niedźwiedź 4 1 2 8 0 1 3
12 Komarex Komarowo 4 0 0 23 0 0 4

wie jest najważniejsze! Po raz 
kolejny powiem, tak jak w przy-
padku walkowera z PP, że za-
wodnicy poniosą konsekwencje, 
odzwierciedleniem tego będą 
wyjściowe jedenastki w naj-
bliższych meczach. - komen-
tuje prezes Marcin Skórniew-
ski. Wierzymy, że naprawdę 
tak to będzie wyglądać, bo je-
śli komuś nie zależy na grze i 
nie zachowuje się w porządku 

wobec kolegów – może lepiej 
ogrywać piłkarzy z juniorskich 
drużyn? Wracając do A Klasy, 
na fotel lidera „wskoczył” ze-
spół Fagusa Kołbacz, który w 
swoim meczu rozgromił Viel-
govię Szczecin 7:1. Przy arty-
kule prezentujemy komplet 
wyników oraz tabelę po 4 ko-
lejce w 3 grupie A Klasy. 
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Od dłuższego czasu kibi-
ce nowogardzkiej drużyny nie 
mają powodów do zadowole-
nia. Po walkowerze w PP, pił-
karze pierwszego zespołu po-
jechali do Chojny, aby tam 
wynagrodzić swoim sympaty-
kom ostatnie „wpadki”. Nieste-
ty mecz nie ułożył się po myśli 
przyjezdnych. Pierwsze minu-
ty wyglądały obiecująco, Po-
morzanin mógł nawet objąć 
prowadzenie po stu procen-
towej okazji, jednak zabrakło 
skuteczności. Na domiar złe-
go kompletnie nie spisała się 
linia defensywy, która w star-
ciach ze zwrotnymi zawodni-
kami gospodarzy, delikatnie 

mówiąc „nie nadążała”. Pierw-
szy gol dla Chojny po szybkiej 
akcji, jeszcze nie wróżył po-
gromu. Jednak po kuriozal-
nej bramce na 2:0, w której po 
strzale z dystansu piłka skozło-
wała nad Malanowskim, wo-
rek z bramkami się rozwiązał... 
W efekcie do przerwy 4:0 dla 
Odry, po zmianie stron, go-
spodarze dorzucili kolejne 4 
bramki i pogrom stał się fak-
tem! Nie ważne jak to spotka-
nie wyglądało – wynik 8:0 nie 
świadczy dobrze o dyspozycji 
nowogardzkich piłkarzy. Po-
stanowiliśmy sprawdzić, kiedy 
ostatnio Pomorzanin przegrał 
tak wysoko, zdarzały się poraż-

ki 5:0, 7:0, ale od ostatniej utra-
ty 8 goli minęło bardzo dużo 
czasu! Dokładnie 14 paździer-
nika 2007 roku w nieistniejącej 
już V lidze (obecnie dwie kla-
sy okręgowe), w wyjazdowym 
meczu przeciwko drużynie 
Mieszko Mieszkowice, rów-
nież padł wynik 8:0 dla gospo-
darzy. Trener Tomasz Surma 
nie ma ostatnio powodów do 
zadowolenia. Liczne kontuzje, 
przez co „uszczuplona” ławka 
rezerwowych. Pierwszy zespół 
zasilają zdolni młodzi piłkarze, 
którzy debiutowali w „rezer-
wach”, jednak po raz kolejny 
kibice nowogardzkiej drużyny 
przekonują się o tym, że w tym 

sezonie z taką kadrą będzie 
bardzo ciężko awansować... 
Pomorzanin ma na koncie 4 
zwycięstwa, 2 remisy i trzy po-
rażki, zajmuje obecnie 7 pozy-
cję w tabeli i traci do lidera 7 
punktów. Na prowadzeniu jest 
zespół Osadnika Myślibórz z 
liczbą 21 punktów, na drugim 

miejscu promującym awans, 
znajduje się Gavia Choszczno 
(20 punktów), przy czym ze-
spół ten, ma jeden mecz mniej 
rozegrany, ponieważ pauzo-
wał. Przy artykule prezentuje-
my komplet wyników 9 kolejki 
oraz aktualną tabelę.
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Liga Okręgowa Szczecińska 2013/2014
9 kolejka:
Odra Chojna – Pomorzanin Nowogard 8:0
Osadnik Myślibórz – Victoria Przecław 1:0
Pogoń Barlinek – Gavia Choszczno 2:3
Klon Krzęcin – Stal Lipiany  1:4
Pomorzanin Przybiernów – Iskierka 2:1
Zorza Dobrzany – Piast Chociwel  3:2
Polonia Płoty – Unia Dolice  0:2
Morzycko Moryń – Ina Ińsko  1:2
Flota II Świnoujście     pauza

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Osadnik Myślibórz 9 21 18 6 7 0 2
2 Gavia Choszczno 8 20 21 7 6 2 0
3 Flota II Świnoujście 8 17 22 13 5 2 1
4 Zorza Dobrzany 9 17 21 13 5 2 2
5 Odra Chojna 8 15 25 14 5 0 3
6 Pogoń Barlinek 9 14 15 11 4 2 3
7 Pomorzanin Nowogard 9 14 16 18 4 2 3
8 Ina Ińsko 9 14 9 13 4 2 3
9 Piast Chociwel 8 13 10 8 4 1 3
10 Pomorzanin Przybiernów 9 13 12 12 4 1 4
11 Stal Lipiany 9 13 21 18 4 1 4
12 Polonia Płoty 8 11 24 19 3 2 3
13 Unia Dolice 9 9 12 17 2 3 4
14 Morzycko Moryń 8 6 11 22 2 0 6
15 Victoria Przecław 8 3 6 21 1 0 7
16 Klon Krzęcin 8 3 10 29 1 0 7
17 Iskierka Szczecin - Śmierdnica 8 3 7 19 1 0 7



17-19.09.2013 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

11

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

 Warto pomyśleć

Hip-hopowi barbarzyńcy ?
Marian Piłka  historyk , którego teksty publicystyczne  często publikujemy w DN tym razem o hip-hopie . Może niektórych zdziwić fakt że człowiek 
już dobrze po pięćdziesiątce a więc z pokolenia innych muzycznych gustów wypowiada się z uznaniem o muzyce która niekoniecznie budzi najlepsze 
skojarzenia a dla M Piłki katolickiego publicysty wydaje się być propozycją z innego świata estetycznego i ideowego . Jak się  jednak okazuje to pro-
pozycja  tylko pozornie z innego świata… W tekście ze względu na jego objętość dokonaliśmy pewnych skrótów do celów tej publikacji.

Hip-hop to nie jest muzyka 
z mojej bajki. Nigdy jej nie słu-
chałem, a nawet więcej, gdy tyl-
ko przypadkowo   natknąłem się 
na rap, to wyłączałem odbiornik. 
Już sama jej agresywna forma i jej 
rytm drażniły mnie. Wbrew swo-
im zwyczajom odrzucałem ten ro-
dzaj muzyki bez jakiejkolwiek pró-
by jej zrozumienia. Nie miałem 
poczucia, że mamy do czynienia 
z interesującym zjawiskiem mu-
zycznym, czy tym bardziej spo-
łecznym. 

A tymczasem chyba nie spo-
sób tego zjawiska dalej ignorować, 
bez względu czy  ten typ muzycz-
nej ekspresji  się   podoba, czy nie. 
To dziś już nie jest muzyka tylko 
blokowisk i środowisk margine-
su społecznego.  Koncerty groma-
dzą już nie setki, ale tysiące fanów. 
Istnieje co najmniej  kilkaset, jeżeli 
nie kilka tysięcy zespołów… . Hip-
-hop jest dziś bowiem szerokim 
zjawiskiem społecznym wielonur-
towym i wielowątkowym zawiera-
jącym w sobie różne, często także 
sprzeczne treści, zjawiskiem, które 
nadal szuka swego nie tylko mu-
zycznego, ale i społecznego wyra-
zu.  Powoli ten typ  muzyki, prze-
staje być  tylko subkulturą mło-
dzieżową, a  staje się głosem obec-
nego pokolenia młodzieży, po-
zbawionej perspektyw życiowych 
i zepchniętej na margines, już nie 
kryminalny, ale społeczny i ekono-
miczny.  ...  Jej wspólnym mianow-
nikiem jest sprzeciw wobec istnie-
jącej rzeczywistości, już nie tylko 
wobec policji charakterystyczne-
go dla środowisk znajdujących się 
w konflikcie z obowiązującym pra-
wem, ale coraz bardziej antysyste-
mowego. Ten bunt przeciwko rze-
czywistości wyraża w różnorakiej 
formie. Co więcej można powie-
dzieć, że już sam charakter tej mu-
zyki: ograniczenie linii melodycz-
nej i dominacja rytmu czy  dekla-
macyjny charakter czyni ją już w 
warstwie muzycznej,  wyrazem 
protestu. Także w warstwie języko-
wej: używanie wulgaryzmów jest   
semantycznym przejawem prote-
stu wobec, nie tylko    języka uży-
wanego w warstwach dominują-
cych, ale wobec dominującej de-
kadenckiej kultury….Właśnie ten 
gniew i agresja ukształtowały w 
znacznej mierze emocje i charak-
ter młodego pokolenia. ..Poczucie 
beznadziejności i pustki   pcha bo-
wiem młode pokolenie do zacho-
wań antysystemowych i prób ra-
dzenia sobie w życiu często na gra-
nicy prawa, bądź nawet poza tą 
granicą. Jednym z najbardziej doj-
mujących wyrazów  pustki współ-
czesnej cywilizacji jest bowiem 
rozwój narkomani i związanego 
z nią handlu narkotykami   w śro-
dowiskach nie tylko wielkomiej-
skich, ale wśród szerokich kręgów 
młodego pokolenia. ..Dekadencja 
współczesnej kultury, upowszech-

nienie się różnego rodzaju patolo-
gii w postaci kryzysu patriotyzmu, 
kryzysu zachowań moralnych, po-
wszechność deprawacji  i różno-
rakich patologii w rodzaju femi-
nizmu, homoseksualizmu, gen-
der,  wojującego ateizmu, aborcji, 
rozwodów, wykorzenienia narodo-
wego i religijnego, tak charaktery-
stycznych zwłaszcza dla środowisk 
wielkomiejskich, prowokuje  z jed-
nej strony do uczestniczenia w nie-
których tych zjawiskach, z drugiej 
zaś do agresywnych, i często wul-
garnych reakcji przeciwko innym 
przejawom tej dekadencji…. Po-
czucie ekonomicznej beznadziei 
spycha młode pokolenie na spo-
łeczny margines i prowadzi też  do 
uświadomienia   swego antysyste-
mowego charakteru i  narastającej 
potrzeby zdruzgotania dotychcza-
sowego systemu blokującego aspi-
racje młodemu pokoleniu. Ten ję-
zyk protestu zaowocował wytwo-
rzeniem     specyficznego kodeksu 
zachowań antysystemowych, nie 
tylko antypolicyjnych.  Jest to tak-
że muzyka będącą protestem prze-
ciwko zdegenerowanemu, a domi-
nującemu w mediach, show bizne-
sowi. Hip-hop, to muzyka poko-
lenia dorastającego już w Polsce 
niepodległej, pokolenia pozbawio-
nego fobii i kompleksów poprzed-
nich pokoleń wychowanych w ko-
munistycznym zniewoleniu, poko-
lenia, szukającego   swych racji we 
własnej sile i solidarności rówie-
śniczej, pokolenia     pełnego gnie-
wu i agresji.  Jest to   w znacznym 
stopniu muzyka wyrażająca etos 
poszukiwania  sposobów na radze-
nie sobie w tym złym i nieprzyja-
znym otoczeniu. ..… Jest to z resz-
tą bardziej zróżnicowana muzyka 
niż się to wydaje po pobieżnym za-
poznaniu. Nurt gangsterski w hip-
-hopie, choć bardzo wyraźny nie 
jest dziś  dominującym nurtem.  .. 
Wyraża   ona często  doświadcze-
nie młodych pokoleń, także spon-
taniczną, beztroską i czasami ło-
buzerską  radość młodości, nie 
obce są jej także wątki liryczne, 
zwłaszcza tęsknoty za prawdzi-
wą miłością, czy szacunek dla ma-
tek. «Z fartem» Małach&Rufusa, 
czy  «Przedłużka» i «Stolica ser-
ca» Grupy Napalm, mają na przy-
kład wyraźnie rozrywkowy cha-
rakter.  A nade wszystko wyraża, 
w świecie postrzeganym jako obcy 
i często wrogi, tęsknotę za przyjaź-
nią lojalnością, szacunkiem, god-
nością, wiernością danemu sło-
wu,  pomocy kolegom w potrzebie, 
wskazuje na konieczność kształto-
wania własnego charakteru i wal-
ki o swoje miejsce w tej rzeczy-
wistości.  To wezwanie do twardej 
obrony własnych racji, przeciw-
stawienie się mazgajstwu i brako-
wi charakteru…. Dlatego mamy 
tu odwołanie do świata prostych, 
ale jasnych wartości, świata w któ-
rym rzeczy są nazywane po imie-

niu, a zasady nie są rozmywane w 
nieokreśloności… Zespoły Firma, 
Napalm, Zjednoczony Ursynów, 
Enceha, Rete  i dziesiątki innych 
odwołują się to tradycji, zwłasz-
cza tradycji żołnierzy wyklętych, 
do bohaterstwa polskich żołnierzy 
w czasie wojny, do obrony polskich 
interesów.  .. Patriotyzm staje się 
wyrazem postawy młodego poko-
lenia i znajduje to wyraz także  w 
charakterze tej muzyki… Patrio-
tyzm tej muzyki jest odpowiedzią 
na antynarodowy charakter inte-
gracji europejskiej, jej program 
destrukcji państwa narodowego i 
patriotyzmu Polaków, i jest zasad-
niczym wyrazem sprzeciwu wobec 
dominującego systemu.

Innym wyrazem   odpowiedzi 
na społeczny i cywilizacyjny kry-
zys jest  poszukiwanie modelu za-
chowań społecznych młodego po-
kolenia… Przykładem takich po-
szukiwań, jest bardzo popularny 
w internecie klip Sportowa War-
szawa   Bonusa czyli Oliwiera Ro-
manowskiego, jednego z najcie-
kawszych i najzdolniejszych ra-
perów,   nagranego wraz z jego 
kolegami. W   sensie ścisłym jest 
to  utwór prezentujący pochwałę 
sportowego trybu życia i wezwa-
nie   młodego pokolenia do upra-
wiania sportu. Ale w rzeczywisto-
ści ten utwór jest czymś znacznie 
więcej, niż tylko przejawem spor-
towych pasji jego autorów. Jest 
przede wszystkim wezwaniem do 
rezygnacji z narkotyków i alko-
holu, co w środowisku, w którym   
dość powszechne używa się i han-
dluje narkotykami,   jest wezwa-
niem do alternatywnego stylu ży-
cia. Nie jest to całkowicie zerwanie 
z narkotykami, bo główny autor 
tego utworu, Bonus jest także zna-
ny z utworów propagujących pale-
nie marihuany, ale wydźwięk tego 
utworu jest jednoznaczny, podob-
nie jak i   wielu innych utworów 
propagujących sportowy styl ży-
cia.  „Walczyć i trenować”, to hasło, 
które przyświeca temu utworowi, 
to w rezultacie propagowanie wzo-
ru «ulicznego wojownika» walczą-
cego o swoje racje… . Na pierwszy 
rzut oka utwór ten może razić uży-
waniem wulgaryzmów charakte-
rystycznych dla tego rodzaju mu-
zyki oraz agresja i przemoc, cha-
rakterystyczna dla sportów walki. 
Ale w rzeczywistości, to wezwa-
nie do   odbudowy   bardzo trady-
cyjnego modelu mężczyzny jako 
wojownika, będącego odpowie-
dzią na dekadencje współczesno-
ści i zniewieścienie współczesnych 
mężczyzn, to przypomnienie, że 
podstawową rolą mężczyzny jest 
rola wojownika, jako obrońcy nie 
tylko siebie, ale także własnej ro-
dziny, czy jak tu   śpiewa Karat, 
„jak Polska Walcząca”, własnej oj-
czyzny…. « Żeby być wolnym, mu-
sisz być silny»  Tu szczególnie ak-
centuje się przezwyciężenie  tak 

powszechnego używania narkoty-
ków «nasza plaga leży w dragach›, 
degenerujące fizycznie i psychicz-
nie młode pokolenie…Bez wzglę-
du na hip-hopowe  zaangażowanie 
w propagowanie „wolnych kono-
pi’, sportowy tryb życia uruchamia 
zupełnie odmienną logikę. Logikę  
twardego kształtowanie własnego 
losu i odrzucenie uzależnień, „nie 
bądź wymięty, jak pod sklepem 
menty». ..

 Ale znaczenie tej muzyki w 
przemianach kulturowych może 
być znacznie większe i dalej idące... 
Bowiem odwołuje się on do bardzo 
tradycyjnego modelu mężczyzny, a 
w konsekwencji, jeżeli ten nurt bę-
dzie rozwijał się z obecną logiką, 
także do tradycyjnego modelu ro-
dziny i modelu Kobiecości. O tym 
ostatnim śpiewa zespół Firma w 
otworze «podziękujmy dziewczy-
nom». Otóż zasadniczym sporem 
współczesności jest spór pomię-
dzy chrześcijańską wizją człowie-
ka i społeczeństwa, a neobolsze-
wicką - zdefiniowaną przez szkołę 
frankfurcka i inne lewackie nurty 
intelektualne, w tym psychoana-
lizę -  rewoltą przeciwko cywiliza-
cji chrześcijańskiej. Cywilizacja 
chrześcijańska jest bowiem zagro-
żona u samych swych podstaw i 
potrzebuje przede wszystkim spo-
łecznej i intelektualnej obrony. To 
czas walki o jej przetrwanie. « To 
nie czas jest dla słabości... to hard-
cor, a nie sielanka». ..I tu hip-hop 
staje się niespodziewanym prze-
ciwnikiem wrogów naszej chrze-
ścijańskiej cywilizacji…

Ale nie jest to sojusznik łatwy, 
ani też jednoznacznie zdeklarowa-
ny. Jego wrogość wobec lewackiej 
dekadencji ma bardziej naturali-
styczny i witalistyczny,  niż chrze-
ścijański charakter, choć wątki 
chrześcijańskie, także w nim mają 
miejsce. A zatem może być to je-
dynie sojusz taktyczny, czasowo 
ograniczony i bez głębszych kul-
turowych konsekwencji. Ale może 
mieć też inny charakter.. Dziś tak-
że polski katolicyzm stoi przed in-
telektualnym wyzwaniem odpo-
wiedzi na zjawisko tej masowej 
subkultury. Może się od niej od-
wrócić, ze względu na jej agresyw-
ny i naturalistyczny charakter, a 
może też podjąć wysiłek wypraco-
wania modelu kultury, w którym 
przywrócone zostaną wartości i 
postawy tak charakterystyczne dla 
tego nurtu, a jednocześnie ukie-
runkowane i przetworzone tak, 
aby zbliżały się do ideałów chrze-
ścijańskich.

Na to wyzwanie może tylko od-
powiedzieć nurt tradycjonalistycz-
ny w Kościele, nurt, dla którego 
ideałem jest ideał Kościoła wal-
czącego. Kościoła, który nie idzie 
na kompromisy ze współczesnym 
światem, ale walczy o jego oblicze. 
Kościoła, w którym dominuje du-
chowość chrystologiczna zorien-

towana na Prawdę i broniąca tej 
prawdy w życiu narodów i państw, 
wskazującą na społeczne i religij-
ne powinności wiernych, a nie za-
pewniająca im psychoterapii. I  w 
tym modelu wiary, można odna-
leźć punkty styczne z hip-hopo-
wą kulturą. ..Nie jest to proste, ale 
potrzeba sprawiedliwości, pomi-
mo gangsterskich korzeni tej mu-
zyki jest zakodowana w sercach 
wielu młodych raperów i w two-
rzonych przez nich utworach. Na-
tomiast umiarkowanie i roztrop-
ność nabywa się w miarę upływu 
lat….. Hip - hop może być cennym 
sojusznikiem w walce z degenera-
cją współczesnej kultury, ale pod 
warunkiem, że zostanie wypraco-
wany nowy model kultury w któ-
rym dojdzie do syntezy chrześci-
jańskich wartości z wartościami 
sportowego i patriotycznego  nur-
tu   tej muzyki. Tak, jak doszło do 
unarodowienia znacznej części tej 
subkultury, tak teraz jest czas na 
jej «ochrzczenie›. Ale ten «chrzest» 
hip-hopu musi  zawierać przede 
wszystkim afirmację modelu mę-
skości i wyznawanych wartości ta-
kich jak honor, godność, szacunek, 
ale także uznanie dla walki, jako 
podstawowej funkcji w obronie 
własnej rodziny, religii i ojczyzny.

Bóg stwarzając mężczyznę wy-
posażył go w instynkt walki, to jest 
konstytutywny element męskiej 
tożsamości. Dziś jest on  zwalcza-
ny zarówno w pedagogice, jak i ca-
łej współczesnej kulturze. Nieste-
ty, także w praktyce duszpaster-
skiej. Jest to sprzeczne z rolą Ko-
ścioła jako obrońcy prawa natu-
ralnego. …Bo religia, wbrew pol-
skiemu doświadczeniu, to przede 
wszystkim jest męską rzeczą. Hip-
-hop jest dziś żywą i autentyczną 
kulturą młodego pokolenia, uj-
muje swym autentyzmem, choć 
może razić swym naturalizmem, 
językiem i często przesadną agre-
sją. Jest kulturą poszukującą nie 
tylko swego muzycznego wyrazu, 
ale jest ewoluującą i poszukującą   
swego sensu, często po omacku i 
eksperymentując z różnymi nie-
bezpiecznymi   pokusami. Jest w 
niektórych swych nurtach głębo-
ko zaangażowana w zjawiska szko-
dliwe i niebezpieczne, ale jej au-
tentyzm powoduje, że jest kulturą 
poszukującą i odnajdującą  rzeczy-
wiste wartości. A jak pisał św. To-
masz z Akwinu, ziarna prawdy na-
leży uszanować nawet we wrogich 
poglądach, a w przypadku przy-
najmniej «sportowego› nurtu tej 
muzyki mamy do czynienia z wie-
loma «ziarnami›, które mogą wy-
rosnąć i zmienić krajobraz współ-
czesnej kultury. …

Marian Piłka, historyk, 
Wiceprezes Prawicy 

Rzeczypospolitej
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z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Kijana  Redakcja "WBREW": Weronika Daćkowska, Katarzyna Kozieł, Kinga Piwowarczyk, Monika Romasłowska, Hanna Siemierz, Krystyna Skubała 

RODZICE UCZNIÓW 
 KLAS PIERWSZYCH!

Zapraszamy na zebranie, 
które odbędzie się 25.09.2013 r.  

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
 im. St. Staszica w Nowogardzie

Harmonogram zebrania:
16.00 – spotkanie z pedagogiem szkolnym 
              (stołówka szkolna)
16.15 – spotkanie z wychowawcami klas

ZAPRASZAMY!!!

SPRZĄTANIE ŚWIATA 2013
W dniach 20-22 września odbyła się 20. edycja ogólnopolskiej kampanii Sprzątanie Świata – Polska 2013, w której wzięli również udział 
uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie.

Tegoroczne akacja Sprzątania Świata przebiegała 
pod hasłem „Odkrywamy czystą Polskę” i miała na 
celu:

•	 propagowanie unikania tworzenia odpadów,
•	 odkrywanie lasów,
•	 promocję zbiórek ZSEE na cele pomocy innym 

placówkom,
•	 zorganizowanie lokalnych działań z zakresu go-

spodarki odpadowej,

•	 selektywną zbiórkę odpadów.

W ramach edukacji odpadowej uczniowie ZSP wy-
konali plakaty informujące o tym jak poprawnie se-
gregować śmieci, następnie wyruszyli w teren, aby 
uporządkować swoje najbliższe otoczenie.

Koordynatorem akcji na terenie naszej gminy był 
wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i 
Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Nowo-

gardzie. Opiekunami akcji w naszej szkole były: Pani 
Grażyna Kostrzewska, Pani Katarzyna Kijana i Pani 
Monika Sipajło.

Zachęcamy wszystkich do dbania o nasze środowi-
sko poprzez odpowiednią segregację śmieci oraz skła-
dowanie odpadów tylko w specjalnie przeznaczonych 
do tego miejscach.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
 Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
   - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
 i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu
   - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Morfeusz - 91 577 66 85

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
 I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
 Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
   - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych    - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól
ul. Zielona 2  - 666 135 133

KUPIę 
GOSPODARSTWO 
lub GRUNT ROLNY 
TEL. 664 944 635

w Sklepie             
ul. Boh. Warszawy 2

(przy torach)

Zapraszamy
W każdy poniedziałek nowy towar

Duży wybór odzieży 
dziecięcej i jesiennej

kurtki, bluzy itp.

KUPON RABATOWY
10%

na odzież używaną
FIGARO

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

AEROBIK

instr. Monik Durajtel. 605 856 584

(ZAJĘCIA w SP 1)
wtorek, czwartek
od godz. 18 -1900 00

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

UWAGA WęDKARZE                
Koło Miejsko-Gminne
organizuje w dniu 

29.09.2013 r.
Zawody wędkarskie 

spinningowe z łodzi oraz 
 spławikowe z brzegu. 

Spotkanie o godz. 7.00 
 k. Neptuna.

Zapisy w sklepie „Wędkarz” do 
dnia 26.09.2013. Wpisowe 5 zł. 

Zarząd

Zarząd  Spółdzielni  Mieszkaniowej „Cisy” w Nowogardzie 
z siedzibą przy ulicy   Ks.J. Poniatowskiego 7a

OGŁASZA  PRZETARG USTNY   
NIEOGRANICZONY

na  ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego
Lokalizacja, położenie:   Nowogard  ul. S. Żeromskiego 4/14          IV piętro
Kategoria lokalu :             M-2 (kawalerka) ,o  powierzchni użytkowej – 26,18m2 
Rodzaj ogrzewania:  centralne 
Cena wywoławcza – 45.000,00zł      (lokal do remontu) 
Przetarg odbędzie się w dniu 04 października 2013r.

Informacje w sprawie warunków przystąpienia do przetargu  udzielamy w siedzibie S-ni   
lub  tel. 0913925261   kom. 697 104 578

Dla Panów
Tydzień Urologii - odbywa się w tym roku w dniach 23-27 września 2013. 

W tym samym czasie w Polsce startuje akcja społeczna realizowana przez Firmę 
Berlin Chemie Menarinii umożliwiająca wykonanie badań profilaktycznych gru-
czołu krokowego.

 Również w Nowogardzie dnia 12 października 2013 roku, Samorządowa Fun-
dacja Opieki Medycznej Zdrowie przy współpracy Urzędu Miejskiego i Firmy 
Berlin Chemie Menarinii organizuje akcję społeczną dla mieszkańców Gminy 
Nowogard, umożliwiającą wykonanie badania PSA i badań profilaktycznych gru-
czołu krokowego. Akcja wspierana jest pakietem materiałów promocyjnych (pla-
katy, etykiety, ulotki edukacyjne).

Hasło akcji: Badanie prostaty jest tak proste jak sprawdzanie oleju
  Badania odbędą w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Rejonowym w Nowo-

gardzie. Szczegółowe informacje( (termin badania krwi i godz badania lekarskie-
go podczas rejestracji: Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie 
Tel. 91 39 21 356 wew. do Fundacji ‚Zdrowie” 122 do godz 15-ej, lub u Lidii Bo-
gus tel.505393636.

 PAMIĘTAJ TY TEŻ MUSISZ DBAĆ O ZDROWIE.
 zapraszam prezes Fundacji „Zdrowie” Lidia Bogus

 

 DLA PAŃ 
„PROFILAKTYKA RAKA PIERSI”  WYJAZD NA BADANIA MAMMO-

GRAFICZNE DLA PAŃ z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC
 Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” dnia 5 października 

2013r.  organizuje wyjazd na badania mammograficzne do NZOZ Medical Care 
CRiDO Szczecin Zdroje.

 Oferta Składa się z kompleksowej porady:
 - badanie mammograficzne
 - wynik badania oraz konsultacja lekarska
 Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpital Rejono-

wy w Nowogardzie w godz.8.30-14.30 tel.91 3921356 wew.122, oraz u Lidii Bo-
gus tel.505393636

 Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł.
 PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

 Zapraszam prezes Fundacji Lidia Bogus 
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OGŁO SZE NIA DROB NE
NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. Piłsudskie-
go 2a. 602 350 301

• Sprzedam dom jednorodzinny w Nowo-
gardzie ul. Jesionowa 3. 604 284 597

• Kupię mieszkanie bezczynszowe/niskoczyn-
szowe, min 3pokojowe, 60-80m 791443026

• Do wynajęcia lokal handlowy – 660143840 

• Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie i 
Dobrej, tel. 91-3910010, 607607814

• KUPIĘ ZA GOTÓWKĘ OBCIĄŻONE NIERU-
CHOMOŚCI tel. 508 312 261

• DOMY NA WSI – GRUNTY, GOSPODAR-
STWA SPRZEDAJEMY, KUPUJEMY. TEL. 
660 206 833

• Sprzedam nowy sklep na ulicy Racibora. 
tel. 913925552, 695 264 594

• Sprzedam nowe, własnościowe, 2 pokojo-
we mieszkanie, 58 m kw. na os. Gryfitów 
tel. 913925552, 695 264 594.

• SPRZEDAM - bardzo tanio działki pod bu-
dowę ul: Asnyka. Tel: 513045188. 

• Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe w No-
wogardzie na ulicy Racibora I 4. tel. 91 
39 25 552, kom. 783 570 060

• BUDYNEK - gospodarczy 400 m2 sprze-
dam lub wydzierżawię, Strzelewo. Tel. 
502853573

• Sprzedam lub zamienię dom nad mo-
rzem na mieszkanie II p z dopłatą w No-
wogardzie. 515 167 978

• Sprzedam mieszkanie 85 m2 z dużym 
ogrodem. 91 39 21 868 785 921 868 

• DZIAŁKĘ - SIEDLISKOWĄ wraz z budyn-
kiem gospodarczym okolice Nowogardu. 
SPRZEDAM. Tel. 48606276773. 

• SPRZEDAM - mieszkanie 2 pokoje, cen-
trum. Tel. 504118857.

• Sprzedam ziemię 0,50 i 0,47 ha w Nowo-
gardzie. 603 383 004

• SPRZEDAM  - TANIO  działki  budowla-
ne  koło  szkoły 3. Tel. 0033787818189, 
0033683831869.

• STOLARNIA  -   do   wynajęcia . Tel. 605336228.

• Wynajmę lokal biurowy 700 lecia 17b Ip. 
Parking, 28 m2 tel. 501 549 818 

• Wynajmę   lokal  na  działalność gospodar-
czą.  visa&vis  szpitala . Tel:887 467 309.

• WYNAJMĘ   garaż  ul; Poniatowskiego  22. 
Tel. 507100280.

• SPRZEDAM    lub  WYNAJMĘ   garaż  ul.Jana  
Pawła. Tel. 607083893.

• DO  WYNAJĘCIA -  3 pokojowe  mieszkanie   
Nowogard   ul. Zamkowa. Tel. 603530638.

• Do wynajęcia pomieszczenie 180 m2. Tel. 
609 245 816 

• SPRZEDAM  -  garaż  ul; Zamkowa.Tel. 
667700795.

• DO   WYNAJĘCIA  -   kawalerka  centrum  
miasta.Tel.694786400.

• SPRZEDAM  DOM  -  110  m 2 i  garaż  w  
Nowogardzie. Tel. 608853710.

•  SPRZEDAM  -  Budowę  w  stanie surowym. 
Tel. 507045404.

• Sprzedam garaż na ul. 3 Maja wjazd od ul. 
Bankowej. 888 313 884

• Sprzedam garaż blaszany na ul. Boh. War-
szawy. 691 621 141

• Kawalerka do wynajęcia Tel. 91 39 21 402

• Sprzedam barak 6 dł na 2,5 szer. odbiór 
osobisty. 607 251 127

• Wynajmę halę 80 m2 woda + prąd + 
ogrzewanie 607 251 127

• Sprzedam garaż przy ul. Poniatowskiego 
24. Tel. 602 521 671

• PILNIE  -  poszukuję  pokoju do  wynajęcia. 
Tel. 783195094.

• SPRZEDAM  -  mieszkanie  3  pokojowe. Tel. 
509601559.

• Sprzedam mieszkanie w Centrum. 
604 702 817

• DO  wynajęcia  -  mieszkanie  2 pokojowe  
ul; Księcia   Racibora. Tel. 784056335.

 MOTORYZACJA

• Sprzedam skrzynię biegów do Audi 80. Tel. 
781785751.

• Sprzedam GOLF II, poj. 1,3 rok rej. 1993, 
benzyna 5 drzwiowy, przegląd i OC 
ważne, szyberdach, hak, czerwony. Tel. 
512633610.

• Sprzedam 2 opony letnie 185 65 R15, con-
tinental conti 3, cena za 2 szt. 80 zł, tel. 605 
522 340

• SPRZEDAM - Daewoo – TICO 1999 r. Tel. 
726252946.

• Sprzedam VW Passat combi rok prod. 
1995; poj. 1.8 cena 2300 tel. 723 843 415

• Sprzedam kmpl. kół zimowych 185/60/
R14 st. Bdb.tel. 510 244 075

• Sprzedam Opel Zafira B rok prod. 2006 poj. 
1,9 diesel. 667 221 463

• SPRZEDAM  PEUGEOT – COMBI  407  SW.  
Poj. silnika  2,2 Diesel  170  KM. Rok  prod. 
2007. Przebieg  127600 km./ książeczka  
serwisowa /.Panoramiczny dach, dwu-
strefowa  klimatyzacja,4 elektryczne  szy-
by,   bogate   wyposażenie. Cena  26900,-
tyś zł.  Do negocjacji.  Tel. 693821702, 
697537557.

• Sprzedam Citroen rok prod. 1993 poj. 0.9 
przebieg 122 tys. stan bdb. 722 011 142  

• Sprzedam Golf III diesel poj. 1.9 rok prod. 
1994 moc 75 KM cena 2200 zł do negocja-
cji. 784 942 235

• Sprzedam opony zimowo- letnie M+S, w 
bardzo dobrym stanie Fulda Kristall Supre-
mo 205 60 R16 92 H, 4szt, cena 750 zł kom-
plet do uzgodnienia, tel. 605 522 340

• SPRZEDAM  - Fiata  126 p . Tel. 913926499, 
727570243.

Transmisje sportowe
Sobota 28 września
T-Mobile Ekstraklasa godz. 15:10 
Cracovia - Pogoń Szczecin godz.  20:00
KSW 24 w Łodzi. 
Starcie Gigantów Paweł Nastula i Mariusz „Pu-

dzian” Pudzianowski

 Wydarzenia Kulturalne
 Piątek 27 września  godz. 21:00 
 DJ El Mathias w 3K
Sobota 28 września godz. 23:00
 DJ Dave-G (David Nine) w 3K
 Niedziela 29 września godz. 19:00
 Koncert zespołu Raggafaya !!!
 Raggafaya – polski zespół muzyczny, który powstał 

w 2004 roku w Koszalinie. Styl zespołu łączy w sobie 
wiele gatunków muzycznych (Reggae, Ragga, Dance-
hall, Ska, Rock, Hip-Hop).

 W wyniku wcześniejszych kwalifikacji i konkursu 
półfinałowego, 6 listopada 2011 zespół wystąpił w fi-
nale 2. edycji programu Must Be the Music. Tylko mu-
zyka[5], emitowanego przez telewizję Polsat.18 listo-
pada tego roku pod nazwą Dźwiękoszczelni ukazała 
się druga EP-ka zespołu.

 6 grudnia 2011 roku nakładem wydawnictwa Zło-
ty Melon pod nazwą Raggafaya XVII Przystanek Wo-
odstock ukazała się płyta DVD z rejestracją koncertu 
zespołu podczas 17 edycji festiwalu.

 22 marca 2012 roku zespół został wyróżniony na-
grodą Prezydenta Miasta Koszalina za dotychczaso-
we osiągnięcia w dziedzinie kultury. 23 kwietnia 2012 
ukazał się drugi LP zespołu, zatytułowany Mixturrra.

 Uwaga!!!  Do rozlosowania 5 biletów na to 
wydarzenie – tylko w Dzienniku Nowogardzkim!
Zasady są bardzo proste: wytnij kupon znajdujący 

się przy zapowiedzi koncertu, podaj swoje imię i na-
zwisko oraz nr telefonu kontaktowego. Dostarcz kupon 
do redakcji Dziennika Nowogardzkiego (ul. Bohaterów 
Warszawy 7 a), do czwartku (12 września), do godziny 
14:00. Spośród dostarczonych kuponów wylosujemy 5 
szczęśliwców, którzy otrzymają od nas bilet na koncert 
zespołu Raggafaya. Nazwiska zwycięzców opublikuje-
my w piątkowym wydaniu DN, bilety będą do odbioru 
w naszej redakcji do godziny 15:00. Wszystkich gorąco 
zapraszamy do wzięcia udziału w losowaniu. 

Śledźcie terminarze na naszym Facebookowym fan-
pagu`u - fb.com/klubokawiarniakulturalna.

 Serdecznie zapraszamy !!!
Klubokawiarnia Kulturalna

Do kuponu: 
Imię, Nazwisko ............................................................................................. nr telefonu ....................................... 

ROLNICTWO

• Sprzedam zboże i słomę. 502 853 573

• Sprzedam słomę w snopkach i siano cena 
2, 20 zł/ snopek. Tel. 782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG TEL. 
783 678 070

• KOSZENIE MULCZOWANIE ŁĄK, BELOWA-
NIE SŁOMY, SIANA, ORKA, TALERZOWANIE, 
SIEW.TEL. 608013995.

• Maliny – sprzedaż, własny zbiór. 
502 853 573

• SPRZEDAM - około 40 kg. gryki 60 zł/1 
kwintal. Tel. 600653124. Korneluk - Glicko.

• KREDYT  dla  rolnika. Tel. 601627044,  
697082509  .

• Sprzedam ziemniaki Belaroza, Vineta, hur-
towo z dowozem. 513 941 882

• Sprzedam miód gryczany. 793 006 469 

• Sprzedam ziemię 1,65 ha do zabudowy, 
wszystkie media i karpia do zarybienia – 
Kościuszki. 91 39 18  297

• Sprzedam klacz karą 3 lata. 722 011 142

• Hurtowa sprzedaż jaj wiejskich. 
609 534 604

• Kupię zboże: owies i pszenżyto. 602 708 518

• Sprzedam krowę dojną, rozrzutnik do 
obornika dwuosiowy. 505  620  285; 
501 162 025

• Sprzedam  ziemniaki  jadalne   Vineta.  Ża-
bowo.  Tel.531302840.

• Kury  nioski  1,5 roczne .Wyprzedaż. Go-
spodarstwo  Drobiarskie . Żabowo  13 . 
Tel.913910666 , 502530452.

• SPPRZEDAŻ  -  jabłek  zbiór  wła-
sny  cena  1,50 / kg. Urwane  cena  2 zł/
kg.Tel.607251196.

• SPRZEDAM  obornik.Tel.793908098.

USŁUGI

• Firma Usługowa „Zielona”. Wynajem sal na: 
konferencje, zebrania, szkolenia. Tel. 91 39 
26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI PODŁOGO-
WYCH I INNE DROBNE NAPRAWY WYKONA 
„ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 22 
70

• Czyszczenie uszu za pomocą świecowania 
Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 20 714

• Montaż ogrodzeń betonowych, farmer-
skich i innych; 695 085 470; 91 39 72 575

• AGENCJA REKLAMWA VIZART - oprawia-
nie prac - w 2 minuty, bindowanie, wydru-
ki A3-A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, lamino-
wanie A3-A4. Tylko u nas największy wybór 
okładek. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, licen-
cjackich, innych), dokumentów, CV, listów 
motyw. innych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Reklamy Vizart. 
Nowogard, ul. 700 Lecia 15 (nad sklepem 
zielarskim). Tel 605 522 340. 

• Usługi koparko- ładowarką Nowogard. 
514172446 

• Fast – Driver, tanie usługi transportowe 
tel. 721 230 990

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sawicki, ul. Kazi-
mierza Wielkiego 7, tel.913920737 

• J. niemiecki, przygotowanie do matury. 
607 617 844

• Remonty mieszkań, szpachlowanie, malo-
wanie. 880 690 659

• Naprawa samochodów wymiana czę-
ści, zawieszenia, uszczelek, pasków itp. 
695 807 775

• Transport  - przeprowadzki, szybko  - tanio 
. Tel.696138406 .

• Regulacja i naprawa okien i drzwi, tel. 695 
181 070

• Dachy, docieplenia, stropodocieple-
nia, obróbki blacharskie, podbitki. 
609 752 854

• REMONT na każdą kieszeń Tel. 609 715 
839 

• Ubezpieczenia Allianz. 607 083 776 

• Glazura, terakota. Fachowo i solid-
nie. Wykończenia wnętrz pod klucz. 
Tel.607647515.

• Usługi remontowe 601 567 369

• US ŁUGI  REMONTOWO – BUDOWLANE   
udzielam   gwarancji .Tel.608364330.

• KOREPETYCJE  - z  matematyki  : SP , Gim-
nazjum.Tel.532557381.

• Remonty kompleksowo. 504 568 051

• J. niemiecki i angielski w Szkole Języków 
Obcych „Concept” (dawniej „Germanic”), 
Nowogard ul. Woj. Polskiego 3 tel. 607 545 
991; www.concept.edu.pl

• Tapety natryskowe. 504 568 051

• ZABIORĘ – do  centrum  Szczecina  / co-
dziennie na  8 godz./ powrót po  16  godz.
Tel.601472947.

• REMONTY – DACHY  OCIEPLENIA. 
Tel.692562306.

• BUD NAAR dachy remonty dachów ocie-
plenia budynków. 726 169 098

• PRANIE - DYWANóW, WYKŁADZIN, TA-
PICERKI MEBLOWEJ, SAMOCHODO-
WEJ, /SKóRZANEJ, MATERIAŁOWEJ/. 
PRANIE POŚCIELI WEŁNIANEJ /LANO-
LINą/. SPRZąTANIE BIUR, MIESZKAŃ, 
CZYSZCZENIE FUG. TEL.  604373143, 
794229083.

PRACA

• Przyjmę samodzielnego pracownika do 
prac wykończeniowych. Tel. 888 603 612

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopo-
we, emerytalne – Niemcy, Holandia, An-
glia, Irlandia, Dania, Belgia, Austria, Wło-
chy, Norwegia, USA. Tel. 71 385 20 18 lub 
601 759 797

• Młoda mama zaopiekuje się Twoim dziec-
kiem. 661 196 022

• DOŚWIADCZONA - Niania zaopiekuje się 
dzieckiem. Duża dyspozycyjność czasowa 
Tel.602690897.

• Praca w Niemczech - Opiekunki Osób 
Starszych, wyjazdy od zaraz, pełna or-
ganizacja wyjazdu, atrakcyjne zarobki 
Tel:666096761, 666096774

• Zlecę wywiezienie gruzu po rozbiórce. 
603 259 309

• Zatrudnię pilarza, niewymagane papiery 
tel. 726 649 215

• ZLECĘ  -  wykonanie   stropu   TERIVA    w  
Karsku.Tel.691664658.



17-19.09.2013 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

15

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Informacja PKS    91 392 18 87   lub   91 469 83 15

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski - redaktor prowadzący

Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport,  Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny   
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65, tel./fax 91 392 50 87;  

e-mail: dziennik@domjudy.pl.  Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej.  
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZKŁAD JAZDY BU SóW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E;  14:00E;  
15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWóZ OSóB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL.   607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIąTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIóW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD
Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku 
oprócz świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 
1, 3, 5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwart-
ki, soboty oprócz świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; 
R – kurs do Reska

OGŁO SZE NIA DROB NE

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14
 Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

Sprzedam mieszkanie
lub zamienię 
na kawalerkę

z dopłatą
tel. 724 696 051

ZATRUDNIMY
STRÓŻA

Oferty kierować na 
adres:

recepcja@toyotanowogard.pl 

• ZATRUDNIĘ  - mechanika do  pilarek 
spalinowych i kosiarek .W godz. 9 – 17  
dzwonić  913926857 lub  608328095.

• Zatrudnię pracowników budowla-
nych  do prac wykończeniowych. Tel. 
695 264 594 

• Przyjmę murarza. 785 931 513

• Zaopiekuję się starszą osobą. 91 39 
20 399 po 17.00

• Podejmę pracę w handlu. 91 39 20 
536  

• Skład drzewny w Olchowie (przy 
drodze na Wyszomierz) przyjmie 
stolarza. Tel. 601 864 739

• Firma budowlana zatrudni betoniarza 
i zbrojarza. 694 440 205

• SZUKAM   -  pracy  jako  kierowca  : do-
stawca, kurier,  kat. B .Tel.783195094.

• FIRMA   AUTOKOMPLEKS  -  przyjmie  
do  pracy  pomocnika – lakiernika  sa-
mochodowego. Na  dobrych  warun-
kach. Tel.601260138.

• Poszukuję  osoby  do  opieki  nad  4  
letnią  dziewczynką   podczas  nie-
obecności  w przedszkolu na  czas  
choroby.Tel.664991850

• ZATRUDNIĘ  -   operatora   koparki.
Tel.606739447.

• Szukam pracy jako kierowca, do-
stawca, kurier kat. B. 783 195 094

INNE

• Sprzedam drewno bukowe i dębowe 
pocięte i porąbane - 603 353 789

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, srebr-
na, 4 elementy: wzmacniacz, tuner 
przestrojony, korektor, deck szuflada, 
stan idealny, używana sporadycznie, 
cena 780 zł do uzgodnienia. tel. 605 
522 340.

• PIECE GAZOWE c.o. wiszące z Nie-
miec firmy Vaillant wysoka jakość do 
mieszkania, domu, sklepu, restauracji, 

zakładu fryzj. tylko ogrzewanie różne 
powierzchnie cena od 800zł montaż 
300zł piece dwufunkcyjne cena od 
1.000zł montaż 400zł gwarancja ser-
wisowa + roczne przeglądy kontrol-
ne, naprawy oraz elektryczne przepły-
wowe podgrzewacz wody użytkowej 
18-21kw na prąd 380V cena od 200zł 
tel. 691 686 772

• SPRZEDAŻ - podbitki drewnianej. 
TANIO. Tel: 726169098.

• SPRZEDAM DREWNO OPAŁOWE I KO-
MINKOWE. Tel;667788820.

• Sprzedam CB radio Harry III z ante-
ną, na gwarancji, cena 650 zł, tel. 605 
522 340

• Sprzedam wózek spacerowy – para-
solka (Chico CT04): stan bdb, duże 
koła, lekki, oryginalny śpiworek + fo-
lia, kolor czerwono-beżowy, tanio. 
600 897 758

• Sprzedam lodówko - zamrażarkę In-
desit srebrną, cena 750 zł, tel. 605 
522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpieczenio-
we na życie SKANDIA, tel. 605 522 340

• SPRZEDAM -  cement  cena  7zł/ 
kg.Tel.609723236

• Sprzedam drewno opałowe i komin-
kowe atrakcyjna cena. 726 649 215

•   Sprzedam świerk pospolity i   srebr-
ny  z plantacji. Tel. 602 10 11 18

• Sprzedam betoniarkę 80l po remon-
cie nowe części + zapasowe cena 350 
zł. Tel. 91 39 22 924 lub 507 625 011

• Sprzedam gołębie garłacze 10 zł/szt 
506 184 436

• SPRZEDAM  -  drewno  opałowe  ko-
minkowe, obrzynki , odpady  tartacz-
ne. Dowóz .Tel.785071977.

• Sprzedam fotel masujący kręgosłup. 
601 553 551



Nr 72 (2206)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

16

www.dzienniknowogardzki.pl

Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca

POŻYCZKA CYWILNOPRAWNA
DLA CIEBIE LUB TWOJEJ FIRMY
– na spłatę uciążliwych długów
– na spłatę komornika
– na inwestycję
– na oświadczenie o dochodach
– od 10.000 PLN
– max. okres spłaty 240 m-cy

Tel. 91 818-25-36 • 790 402 010

PRZYJDŹ:    ul. Warszawska 14 • NOWOGARD
ZADZWOŃ: tel. 91 391 03 78

AUTOLEASING
KROK DO TWOJEGO SAMOCHODU
Założyłeś �rmę i potrzebujesz nowego samochodu? Liczy się dla Ciebie czas i minimum formalności? 
W autoleasingu decyzję otrzymasz nawet w 6 godzin i to bez przedstawiania dokumentów �nansowych!

JAKIE  OTRZYMASZ KORZYŚCI?
• Minimum formalności - NIE WYMAGAMY DOKUMENTÓW FINANSOWYCH TWOJEJ FIRMY, 
   wystarczy że działasz na rynku od minimum 3 miesięcy
• Oszczędność czasu - decyzję leasingową otrzymasz nawet w 6 godzin, 
   a nasz doradca przyjedzie podpisać umowę do Twojej firmy
• Optymalizacja podatkowa - wybierając leasing operacyjny raty leasingowe 
   możesz w całości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu

CO OBEJMUJE NASZA OFERTA?
• Finansowanie nowych samochodów osobowych oraz dostawczych
• Wartość samochodu do 120 tys zł netto
• Okres finansowania do 60 miesięcy
• Wpłata własna od 20%
• Wygodną kartę paliwową

pn.-pt. 9:00-17:30 
sob. 10:00-13:00

TYGRYSEK

BAWIALNIA
dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECIĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

Sprzedam nowe, własnościowe, 
 2 pokojowe mieszkanie o pow. 58 m2 
w Nowogardzie na ulicy Racibora I 4

KONTAKT:                PIB „PRO-BUD s.c.
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14
tel.: 91 39 25552; 783 570 056    www: probud-nowogard.pl

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPóŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁęKA
tel. 504 265 607 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

Kancelaria 
 PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077
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 Cena 1, 90 zł Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt samochodowy
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Finanse - 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Zawiadamiamy, 
że w Nowogardzie 

rozpoczęła działalność 

Kancelaria 
Radców 

Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca 
Prawny Radosław Górski oraz Radca  
Prawny Paweł Iwan. Kancelaria mieści 
się przy 
ul. 700 Lecia 24/5j20 w 
Nowogardzie 
Telefony do Kancelarii: 
788-802-101, 694-403-733

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

ZAPRASZAMY
na

specjalistyczne 
badanie wzroku

środy i piątki 

ul. Boh. Warszawy 4b
Nowogard

tel. 532 512 703 

Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe 
leczenie stomatologiczne

Lekarz dentysta

Ewa Rosa

godz. przyjęć 
pn.-pt. 10.00 - 18.00

13

Halina Galus • Elżbieta i Helena Wnuk

USŁUGI KSIĘGOWO-PODATKOWE

ul. 3 Maja 14 (budynek Banku Spółdzielczego) tel. 91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

Chcesz odzyskać VAT? Przyjdź!

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

ELDAS

W atrakcyjnych 
cenach

ELDAS s.j.
POLECA:
- parniki węglowe
- kotły CO węglowe
- siatki ogrodzeniowe
W atrakcyjnych 

cenach
Nowogard 

ul. Nadtorowa 12
tel. 91 392 16 79, 

91 579 00 29, 91 579 00 28

Wizyty we wtorki: 
rejestracja pod 
tel. 914071250, tel. 914073250
72-100 Goleniów
ul. M. Konopnickiej 10 a

Specjalista ginekolog-położnik
Lek. med Adam Sokołowski

• konsultacje ginekologiczne
• cytologie

• prowadzenie ciąży
• USG

PROFI-MED s.c.

Byłeś świadkiem   
ciekawego zdarzenia  

zadzwoń 
 Tel. 513 088 309

s. 4 s. 12

Szpital już po 
przeprowadzce

s. 4

Trzechel: 
Przepust 
znów do 
remontu

Początek  
skandalu  

w KM 
CISY?

Informujemy, że 
od 28 września 

do 12 października
Salon Plus w Nowogardzie 
zostanie zamknięty 

na czas Nowego Urządzania.

Zapraszamy 
14 października 2013 r.

Infolinia*: 601 101 205 
Połączenia naliczane wg stawek operatora

Sprzedam myjnię 
w Nowogardzie 

tanio
607 251 127
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Czytaj s. 3

Za 600 tysięcy nie pospacerujesz

Na molo tylko tupot białych mew...
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W obiektywie DN

ZAKŁAD USŁUG 
INSTALATORSTWA 
ELEKTRYCZNEGO  

 
ZIELIŃSKI  GRZEGORZ 

TEL: 698-846-647 
•  instalacje elektryczne 

domowe, przemysłowe 
•  domofony, wideofony 
•  alarmy, zabezpieczenia 

budynków 

We wtorkowy, słoneczny po-
ranek przedszkolaki z Zielonego 
Przedszkola przywitały radośnie 
panią Jesień, podczas zabaw i tań-
ców w ogrodzie przedszkolnym. 
Pomimo jednodniowego opóźnie-
nia spowodowanego deszczowym 
„humorem” przybyłej pory roku 
– Jesieni, zabawa udała się wy-
śmienicie. Dzieci z dwóch najstar-
szych grup – Motylki oraz Skrzaty 
– wraz ze swoimi paniami nauczy-
cielkami, brały udział w przygoto-
wanych przez panią Kasię Michal-
ską zawodach sportowych, w któ-
rych nagrodami były dary Jesie-
ni – brunatne kasztany. Młodsze 
przedszkolaki – Żabki, Koniczyn-
ki, Groszki, Żółwiki, Jabłuszka 
oraz Elfy – kibicowały starszakom 
bardzo aktywnie wymachując ko-
lorowymi pomponami oraz przy-
grywając na własnoręcznie wyko-
nanych grzechotkach. Całej rado-
snej zabawie towarzyszyło hasło: 
„Panią Jesień dziś witamy, do za-
bawy zapraszamy”. Na zakończe-
nie zabawy przedszkolaki zatań-
czyły wspólny taniec przy skocz-
nej muzyce oraz odebrały jesienne 
podarunki – soczyste jabłuszka. 

Dagmara Roziewicz

Na  nowogardzkiej plaży leży wyrwane i powalone drzewo. To cha-
rakterystyczna śliwka, która od wielu lat, rosła sobie spokojnie w tym 
miejscu, dając w porze upałów odrobinę cienia wielbicielom wypo-
czynku nad wodą. Widać jednak drzewo komuś w urzędzie zaczęło 
przeszkadzać...

24 września w lesie pod Łęgnem, pan Zbigniew Gabrysiak (na zdję-
ciu) znalazł okazałego grzyba. Podgrzybek miał 22 cm wysokości, a 
jego kapelusz był  średnicy 22.07 cm. Gratulujemy znaleziska! 

„Śmieci” wciąż zaskakują 

Diabeł tkwi w szczegółach 
Nowe przepisy śmieciowe obowiązują już prawie od trzech miesięcy. Wciąż jed-
nak zaskakują. Tym razem przyjrzeliśmy się harmonogramowi wywozu odpa-
dów komunalnych, jaki obowiązuje w Wierzbięcinie, Ostrzycy, Sąpolnicy, Słaj-
sinie i Bromierzu. 

Śmieci w tych miejscowo-
ściach, mowa o tzw. odpadach 
mieszanych, odbierane są dwa 
razy w miesiącu. Niby wszystko 
w porządku. Ale, jak się uważ-
niej przyjrzeć owemu harmo-
nogramowi, sprawa się kom-
plikuje. Otóż, na ogół przyjęto, 
że worki z odpadami odbiera-
ne są co dwa tygodnie. Są jed-
nak miesiące, w których sys-
tem się „rozjeżdża”. W lipcu za-
planowano wywóz na 10 i 24 
dzień miesiąca, zachowując od-
stęp 14 dni. Tak samo w sierp-
niu, wrześniu i październiku. 
Gorzej sprawa wygląda już w 
listopadzie. Otóż pierwszy ter-
min odbioru odpadów wypada 
dopiero na 13 dzień miesiąca, a 
więc po 27 dniach od ostatniej 
wywózki, która odbędzie się 16 
października. Później jest już 
przez chwilę dobrze. Kolejny li-
stopadowy odbiór, zaplanowa-
no na dzień 27. Tyle, że nastę-
pujący po tej dacie termin wy-
wózki, według harmonogramu, 
zaplanowano na 4 grudnia, a 
więc już po 11, a nie 14 dniach. 
Kolejna data wywózki, choć już 
zaplanowana według dwuty-
godniowego cyklu, też dziwi. 
Śmieci odebrane będą 18 grud-

nia, a więc na kilka dni przed 
świętami Bożego Narodzenia, 
a zabrane dopiero po Nowym 
Roku. Wszystko wskazuje na 
to, że w tym okresie krajobraz 
miejscowości objętych opisy-
wanym planem odbiórki odpa-
dów, wzbogacą dziesiątki wy-
pełnionych śmieciami worków 
zalegających pod płotami pose-
sji. Wszak to okres, gdy produ-
kuje się mnóstwo odpadów. 

Na przełomie października i 
listopada każe nam się zbierać 
śmieci niemal przez cały mie-
siąc.  Później opróżnią nam po-
jemniki po 11 dniach. A do tego 

jeszcze przez święta będziemy 
oglądać zza okien pełne kubły. 
Ktoś tu chyba tego nie przemy-
ślał – skarży się jeden z miesz-
kańców Ostrzycy, który to 
zwrócił uwagę redakcji na har-
monogram. 

Można, byłoby powiedzieć, że 
złośliwy i  czepia się  szczegó-
łów. Ale to właśnie w nich tkwi 
diabeł, jak mówi stare porzeka-
dło. Wydaje się więc, że przyję-
ty w tym obrębie gminy rozkład 
jazdy śmieciarek, należy raz 
jeszcze przeanalizować. 

MS 
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EnTEr 
lapTop

 serwis - komis

naprawiamy, 
sprzedajemy, 

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

TEl. 795 648 748 PROMOCJA  LETNIA

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel./fax 91 39 22 329

Kom. 601 150 620

Ogrodzenia,
brukarstwo, 

ogrody, trawniki
www.trawnikizrolki.com.pl

tel. 669 342 893

Usługi opiekuńcze 
dla osób starszych 

i niepełnosprawnych zarówno 
w domu jak i poza domem. 

W ramach usług opiekuńczych
 w mojej asysście możliwość

skorzystania z : 
• samochodu osobowego
• załatwienia spraw mobilnych
• korzystanie z wózka 

inwalidzkiego lub chodzika
„Tutela”   Halina Przybyszewska

ul. Kochanowskiego 7, Nowogard

tel. 880 690 330

TUTELA

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Za 600 tysięcy nie pospacerujesz

Na molo tylko tupot białych mew...
Nowe molo to jedna z atrakcji, dzięki której mieszkańcy mieli przestać narzekać na nudę odwiedzając miejskie kąpielisko. Okazało się 
jednak, że z owego luksusu korzystać można tylko latem. 

Jakiś czas temu wejścia na plażę miejską szczelnie 
okłódkowano. Zamknięto również furtkę, którą na ką-
pielisko można było wejść od strony placu zabaw.  Na 
bramach i płocie powieszono kilka tablic  informują-
cych, że obiektu strzeże firma ochroniarska. Ciekawe 
tylko przed kim, jak na plażę wstępu nie ma...

Nie ma więc już możliwości przespacerowania się po 
kosztującym 600 tys. złotych drewnianym pomoście, 
jaki to w blasku fleszy oddano do użytku w czerwcu tego 
roku. 

Z całej sytuacji zadowolone wydają się być tylko 
mewy. Te z mola zrobiły sobie grzędę...

Nam nie pozostaje nic innego jak zanucić piosen-
kę, którą niegdyś śpiewał Wiesław Gołas: „Tupot bia-
łych mew, O pusty pokład, W dali morza zew, Na głowie 
okład...szubidubi...szubidubi...” i popatrzeć na molo zza 
płotu...

A teraz bardziej poważnie...
 Pojawia się pytanie, czy grodzenie nabrzeża jezio-

ra jest dozwolone prawem? Wszak jeden z paragrafów 
Ustawy Prawo Wodne wyraźnie głosi, że „wody będące 
własnością Skarbu Państwa lub samorządu terytorialne-
go są wodami publicznymi” (rozdział 2. Prawo Własności 

Wód. art. 10). Natomiast art. 27 tej samej ustawy wyraź-
nie zakazuje „grodzenia  nieruchomości przyległych do 
powierzchniowych wód publicznych w odległości mniej-
szej niż 1,5 m od linii brzegu lub uniemożliwienia  prze-
chodzenia przez ten obszar.” Mowy o grodzeniu dostępu 
do jezior, nie ma także w rozdziale dotyczącym zasad 
funkcjonowania kąpielisk. Na jakiej podstawie zatem 
zamknięto  dostęp do tego w Nowogardzie? Stawiamy to 
pytanie publicznie, licząc, że wkrótce miejscy urzędnicy 
nam to wyjaśnią...

Marcin Simiński 

I tędy również nie wejdziesz...Tędy też nie wejdziesz...Tędy nie wejdziesz...

Gmina Osina 

Wpadł na gorącym uczynku 
Kryminalni z goleniowskiej komendy zatrzymali na gorącym uczynku  sprawcę, który w miejscowości 
Osina usiłował ukraść samochód marki  Volkswagen.

Mundurowi z Goleniowa otrzymali 
zgłoszenie o usiłowaniu kradzieży samo-
chodu marki Volkswagen Golf, który za-
parkowany był przed blokiem mieszkal-
nym w miejscowości Osina.  17-latek jed-
nak swojego celu nie osiągnął, gdyż prze-
szkodzili mu w tym policjanci. 

- W momencie, gdy podjechał patrol, zło-
dziej zdążył wyłamać zamki w drzwiach 

pojazdu. Nie krył zdziwienia, gdy zobaczył 
policyjny radiowóz, rzucił się wówczas do 
ucieczki, jednak po krótkim pościgu był już 
w rękach stróżów prawa. Mimo młodego 
wieku do kradzieży był solidnie przygoto-
wany, posiadał łamaki i inny sprzęt służą-
cy mu do otwierania pojazdów. Nie było to 
pierwsze przestępstwo, którego dopuścił się 
młodzieniec

Już wcześniej niejednokrotnie miał konflikt 
z prawem i był dobrze znany goleniowskim 
kryminalnym – mówi asp. Julita Filipczuk, 
rzecznik prasowy policji.  Zatrzymany zo-
stał przewieziony do policyjnego aresztu. 
Za usiłowanie kradzieży pojazdu odpowie 
przed sądem. Zgodnie z kodeksem karnym 
17-latkowi grozi nawet do 5 lat więzienia.

Opr. MS
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Od stycznia jeszcze OIOM

Szpital już po przeprowadzce 
W ubiegłą sobotę zakończyła się ostatecznie przeprowadzka oddziałów szpitalnych ze starej bryły do nowego budynku placówki. Przy-
pomnijmy, że budowę nowego szpitala zakończono w maju. 

Jak już informowaliśmy, bu-
dynek posiada trzy kondygna-
cje. W piwnicach znajdują się 
pomieszczenia techniczne, szat-
nie i sterylizatornia. Na parte-
rze, obok izby przyjęć, umiesz-
czony został oddział anestezjo-
logii i intensywnej terapii, tzw. 
OIOM wyposażony w trzyoso-
bową salę, wraz z łazienkami 
i stanowiskiem dozoru pielę-
gniarskiego. Oddział ten zacznie 
funkcjonować jednak dopiero 
od stycznia, gdy szpital podpi-
sze nową umowę z NFZ. Oprócz 
tego na tej kondygnacji budyn-
ku funkcjonuje oddział chorób 
wewnętrznych oraz część gabi-
netów diagnostycznych.  

Na pierwszym piętrze znajdu-
je się oddział chirurgiczny. Jest 
także blok operacyjny i pracow-
nia endoskopowa. 

Na drugim piętrze umiejsco-
wiono blok ginekologiczno – 
położniczy oraz porodowy. Ten 
ostatni posiada blok porodowy 

obejmujący salę cięć cesarskich 
oraz dwustanowiskową salę po-
rodową. Jest także sala do tzw. 
porodów rodzinnych, w któ-
rej znajduje się wanna porodo-
wa. Część położnicza została za-
projektowana, jako pokoje dwu-
łóżkowe w systemie „matka z 
dzieckiem”. 

Na piętrze trzecim znajdują 
się pomieszczenia administra-
cyjne. To 5 pokoi biurowych, w 
których znajdować się będzie re-
jestr usług medycznych, staty-
styka, pokój informatyka, sala 
konferencyjna i pomieszczenia 
sanitarne. 

W każdym z oddziałów znaj-
dują się pokoje 2-3 osobowe z 
łazienkami oraz tzw. izolatki. 
Są także sale dla osób niepełno-
sprawnych. 

Warto dodać, że nowy budy-
nek jest połączony ze starą bry-
łą. Ta w przyszłości też ma być 
zagospodarowana. W pierwszej 
kolejności, dyrekcja szpitala pla-

nuje przenieść oddział dziecięcy 
do sal, gdzie dotychczas znajdo-
wał się oddział ginekologiczno-
-położniczy. Na holu dzielącym 
oba oddziały ma powstać ba-
wialnia dla dzieci. 

W nowej bryle znajduje się 90 
łóżek, to o 40 mniej niż w sta-
rym szpitalu. To „cena” jaką 
trzeba było zapłacić za komfort 
nowych sal dla chorych, które są 
większe i bardziej przestronne. 

Przypomnijmy, że rozbudo-
wa szpitala kosztował niemal 
20 mln złotych. Pieniądze po-
chodzą z obligacji, które na ten 
cel wyemitowała gmina. Dodat-
kowo gmina pożyczyła placów-
ce 800 tys. zł na niezbędne wy-
posażenie medyczne. Większość 
zamówień jest już w trakcie re-
alizacji. Szpital otrzymał też kil-
ka specjalistycznych urządzeń 
od Fundacji „Polsat” i TVN, na 
łączną kwotę 260 tys. zł. Trafiły 
one głównie na oddział „nowo-
rodków”. Mowa m.in. o nowo-

czesnym USG do badania uro-
dzonych w szpitalu maluchów 
oraz tzw. cieplarki. 

Już dziś zapraszamy do wtor-
kowego wydania DN, w którym 
zaprezentujemy fotograficzny 

„przewodnik” po nowym szpita-
lu. Wszak lepiej, aby każdy z nas 
nową placówkę oglądał tylko na 
zdjęciach...

Marcin Simiński 

Na zdjęciu pani Marta Henschel -  jedna z pierwszych pacjentek, która urodziła 
dziecko już w nowym szpitalu. Pani Marta została szczęśliwą mamą ponad 2,5 kilo-
gramowej Mai. Poród odbył się 21 września, o godz. 10.30. 

Trzechel: przepust znów do remontu

Dopiero naprawili, a już muszą poprawiać
Nie minął rok, od kiedy oddano do użytku wyremontowany przepust znajdujący się na drodze Błotno -Trzechel, a położony tam asfalt 
już nadaje się do remontu. Starostwo Powiatowe w Goleniowie, które jest właścicielem drogi, zapewnia, że zostanie ona poprawiona w 
ramach gwarancji. Nie wiadomo tylko kiedy. 

Feralny odcinek drogi prowa-
dzącej do Trzechla spędzał sen 
z powiek kierowcom i władzom 
powiatu. Co roku bowiem za-
padnięty odcinek drogi, zale-
wany w okresie jesienno - zi-
mowym, był zamykany. Do wsi 
można było dojechać tylko ob-
jazdem, nadrabiając kilka kilo-
metrów. Powiat obiecywał re-
mont mostku od wielu lat. Sło-
wa dotrzymał w ubiegłym roku. 
Ogłoszono przetarg, który wy-
grało Przedsiębiorstwo Bu-
dowlano-Transportowe Arbet 
z Grzędzic w gminie Stargard 
Szczeciński. Za 420 tys. złotych 
podniesiono teren, zamonto-
wano nowy przepust i położo-
no na nim nową nawierzchnię 
bitumiczną. Umocniono też 
pobocze. Zamontowano barie-
ry ochronne. Ustawiono od-
powiednie oznakowanie. Wy-
remontowany przepust odda-
no uroczyście do użytku pod 
koniec października ubiegłego 
roku. Polał się nawet szampan...

Niestety, już kilka miesięcy 

po zakończeniu inwestycji po-
jawiły się problemy. Dosłownie 
na samym środku wyremonto-
wanego odcinka asfalt pofałdo-
wał się jak mokra kartka papie-
ru. Aby tego było mało, w jed-
nym miejscu ubywa pobocza. 

O dalsze losy  przepustu za-
pytaliśmy wicestarostę gole-
niowskiego, Tomasza Kulini-
cza. Ten zapewnia, że wszelkie 
usterki mają być usunięte. Nie 
mówi tylko, kiedy. - W nawią-
zaniu do zapytania uprzejmie 
informuję, iż z chwilą zakoń-
czenia prac na przepuście dro-
gowym pomiędzy miejscowo-
ściami Błotno i Trzechel poja-
wił się wzmożony ruch ciężkich 
pojazdów tzw. „dłużyc”, wywo-
żących drewno z lasu. Pojazdy 
te w naszej ocenie, bardzo czę-
sto były przeładowane, co z ko-
lei wpłynęło na nadmierne do-
ciążenie całego korpusu drogi w 
strefie przepustu, a tym samym 
jego nadmierne osiadanie. Przez 
cały czas wraz z przedstawicie-
lami wykonawcy prowadzimy 

stały monitoring ww. przepu-
stu, który pozwala nam oszaco-
wać zmiany na nim zachodzące. 
Ponadto do listopada 2015 roku 
posiadamy gwarancję na wy-
konane prace, w ramach której 
będą naprawiane wszelkie uster-
ki wynikające z ewentualnych 
wad wykonawczych – wczoraj 
napisał do redakcji DN, wice-
starosta T. Kulinicz. 

Warto dodać, że  na tym od-
cinku drogi znajduje się pod-
mokły, torfowy teren. Aby 
uniknąć zapadania się grun-
tu, należałoby poczynić inwe-
stycję liczoną w milionach zło-
tych. Wymagałoby to bowiem 
kompleksowej wymiany grun-
tu i uregulowania płynącej pod 
przepustem rzeczki. Na to po-
wiat nie miał pieniędzy. Przy-
jęto metodę tańszą, która miała 
spowodować, że przynajmniej 
na 10 lat problem zniknie. Nie-
stety,  natura okazała się silniej-
sza. Nie minął rok, a drogę trze-
ba będzie znów remontować. 

 Marcin Simiński Zdjęcie nie oddaje do końca aktualnego stanu nawierzchni wyremontowanej w 
październiku ubiegłego roku. Wystarczy jednak przejechać tamtędy samochodem

Osuwające się pobocze przy przepuście drogi Błotno-Trzechel
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Decydowali o podziale funduszu sołeckiego 

Na co wieś wyda pieniądze?
Ostatnie dni minęły pod znakiem zebrań sołeckich, na których mieszkańcy wsi decydowali, na co będą chcieli wydać pieniądze z przy-
szłorocznego funduszu sołeckiego. W tym roku do dyspozycji jest prawie 372 tys. złotych. 

Orzechowo 
Pierwsze w tym tygodniu ze-

branie w sprawie zaplanowa-
nia wydatków z funduszu so-
łeckiego na rok 2014, odbyło się 
w Orzechowie. W poniedzia-
łek 23 września o godz. 17:30 
w świetlicy  spotkali się w tej 
sprawie mieszkańcy, rada so-
łecka i przedstawiciele Urzędu 
Miejskiego. Zebraniu  przewod-
niczył sołtys wsi, Marian Biał-
czak. Spotkanie zaczęto się od 
podsumowania funduszu so-
łeckiego za ubiegły rok. Wyno-
sił on ponad 8000 zł. Na utrzy-
manie świetlicy przeznaczo-
no 1500 zł, z czego wydano je-
dynie 1/3 kwoty. Na utrzyma-
nie zieleni (w tym także nowo-
powstałego boiska) wieś miała 
do dyspozycji1000zł. Wykorzy-
stano połowę sumy. Dofinanso-
wanie do remontu odcinka dro-
gi, o którym pisaliśmy wydaniu 
DN nr 72 (2206) z dnia 17 wrze-
śnia 2013 r., wyniosło niespełna 
2500 zł. Ponadto, 2000 zł prze-
znaczono na ogrodzenie cmen-
tarza w Orzechowie, natomiast 
1200 zł odłożono na zakup pa-
czek świątecznych dla najmłod-
szych mieszkańców wsi. Miesz-
kańcy po przedyskutowaniu 
kwestii zaoszczędzonych fundu-
szy, wspólnie doszli do wniosku, 
że najlepiej przeznaczyć je na 
poprawę infrastruktury świeżo 
otwartego boiska (nawóz i pali-
wo do kosiarki). Fundusz sołec-
ki na 2014 r. uchwalono na kwo-
tę 8688,86 zł. Jednogłośnie zade-
cydowano, że pieniądze zostaną 
przeznaczone na eksploatację, 
utrzymanie i wyposażenie no-
wej świetlicy, której zakończe-
nie budowy planuje się na poło-
wę przyszłego roku (ponad 6500 
zł). Oczywiście uwzględniono 
także wydatki związane z im-
prezą świąteczną dla dzieci oraz 
zakupem paczek (2000 zł). Jeśli 
zaś chodzi o koszty związane z 
uroczystością otwarcia świetli-
cy, burmistrz zadeklarował, że 
zajmie się całą sprawą: Otwarcie 
świetlicy leży po naszej stronie, 
biorę to na siebie. 

Pan Marian Białczak przypo-
mniał także, że Orzechowo wy-
grało Igrzyska Sportowe LZS. 
Zadecydowano, że nagroda pie-
niężna w kwocie 4000 zł zo-
stanie przeznaczona na zakup 
sprzętu nagłaśniającego. 

Po rozmowach dotyczących 

zaplanowania wydatków na rok 
2014 r., przyszedł czas na ogól-
ne wnioski i zapytania miesz-
kańców. Pojawiły się pytania o 
możliwość budowy chodnika 
we wsi. Jest to całkiem rozsąd-
na propozycja zwłaszcza, że w 
Orzechowie znajduje się Szkoła 
Podstawowa – przez wzgląd na 
bezpieczeństwo dzieci, budowa 
chodnika wydaje się niezbęd-
na. Jeśli już mowa o gwaran-
cji bezpieczeństwa, mieszkańcy 
wnioskują także o oświetlenie 
fragmentu wsi, na którym do 
tej pory panuje ciemność. Pan 
Czapla stwierdził, że szczegóły 
dotyczące tych dwóch kwestii 
należałoby poruszyć w następ-
nej kadencji… jeśli oczywiście 
zostanie wybrany. Jak widać, 
optymizm i humor burmistrzo-
wi dopisywał. Tak czy inaczej, 
budowa chodnika to duża inwe-
stycja i na razie nie jest możliwa 
jej realizacja. Niemniej jednak 
miejmy nadzieję, że kiedyś zo-
staną podjęte odpowiednie kro-
ki ku takiemu przedsięwzięciu.

Nie sposób, by naszej uwadze 
umknęła niewątpliwie najważ-
niejsza kwestia, którą poruszo-
no na spotkaniu sołeckim, tzn. 
budowa fermy norek nieopo-
dal Glicka. Gwoli ścisłości nale-
ży dodać, że mieszkańcy Orze-
chowa są przeciwni tej inwesty-
cji. Burmistrza więc zapytano, 
jak mógłby się odnieść do tej 
sprawy. Na początku stwierdził, 
że nie wie o czym mowa, ale 
gdy tylko wytknięto mu wtor-
kowe (24 września) spotkanie 
z panem Andrzejem Piątakiem, 
przypomniał sobie całą sprawę. 
Pan Czapla stronił od zaprezen-

towania swojej osobistej posta-
wy w tej kwestii i zajęcia jakie-
gokolwiek stanowiska, zasła-
niając się urzędowymi przepi-
sami i regulaminami. Oczywi-
ście nie było to żadną niespo-
dzianką. Summa summarum, 
mieszkańcy nie dowiedzieli się 
niczego poza tym, że o szcze-
góły dotyczące budowy fermy 
powinni pytać nie burmistrza, 
ale jego zastępcę,  Damiana Si-
mińskiego, gdyż, jak zapewniał 
żarliwie Robert Czapla, to wła-
śnie  Damian Simiński zajmuje 
się tą sprawą. Cóż, w obliczu ta-
kich okoliczności nie pozosta-
je nic innego, jak czekać, dzwo-
nić, chodzić i zbierać informa-
cje na własną rękę, bo urzędnik 
pomocnej dłoni na pewno nam 
nie poda, zwłaszcza, gdy upa-
truje w tym swoją niekorzyść. 
Powiedzenie „od Annasza do 
Kajfasza” po raz kolejny znaj-
duje odzwierciedlenie w szarej 
urzędniczej rzeczywistości. 

Ostrzyca 
We wtorek o godz. 18.00 w 

sprawie podziału funduszu so-
łeckiego w swojej świetlicy 
spotkali się także mieszkańcy 
Ostrzycy. Ta wieś ma do wy-
korzystania w przyszłym roku 
13 070 zł. Ostrzyca zdecydowa-
ła, że środki chce wydać w du-
żej mierze na robociznę i zakup 
materiałów na dokończenie re-
montu zaplecza sanitarno-ku-
chennego w świetlicy wiejskiej, 
na kwotę 10 300 zł. Pozostałe 
pieniądze mają być wydane na 
zakup opału do ogrzania świe-
tlicy (kwota 900 zł),  sfinanso-
wanie zabaw dla dzieci (1 300 

zł) oraz zakup paliwa do kosiar-
ki na kwotę 570 zł. 

We wniosku o wyodrębnie-
nie środków w budżecie gmi-
ny, Ostrzyca zwróciła się jed-
nocześnie o zwiększenie środ-
ków z funduszu sołeckiego. Po-
zwala na to ustawa o fundu-
szach sołeckich. Wieś od wielu 
lat (mimo składania wniosków 
do budżetu gminy), nie może 
się doprosić od miejskich władz 
budowy chodnika wraz z ka-
nalizacją burzową. Z prośbą tą 
i w tym roku wieś zwróciła się 
do burmistrza, pisząc osobny 
wniosek do budżetu. Oprócz 
chodnika zawarto w nim jesz-
cze kilka innych, niezbędnych 
zdaniem mieszkańców tej osa-
dy, inwestycji, m.in. ogrodzenie 
świetlicy od drogi, budowy pły-
ty betonowej z przeznaczeniem 
na imprezy plenerowe i boisko 
do gry w piłkę koszykową, do-
finansowanie remontu kościoła, 
rekultywację boiska sportowe-
go czy przedłużenie oświetlenia 
drogowego w kierunku cmenta-
rza. 

Poza tym w czasie zebrania 
dyskutowano nad zmianami w 
statucie sołectw, który w tym 
roku znowelizowano, a także 
o nowych umowach użyczenia 
świetlic wiejskich, które są przy-
gotowywane przez Urząd Miej-
ski w Nowogardzie. Zmiana ma 
dotyczyć głównie zasad rozli-
czania się z dzierżawy pomiesz-
czeń w tych obiektach na cele 
handlowe (sklepy wiejskie), jak 
i komercyjne (wesela, chrzciny). 
Więcej na ten temat w kolejnych 
wydaniach DN. 

Błotno 
W tym samym czasie o po-

dziale środków z funduszu so-
łeckiego debatowało Błotno. 
Zgodnie z podjętą uchwałą, 
Fundusz Sołecki na 2014 rok w 
tej wsi wyniósł 12 897,15 zło-
tych. Sołtys zaproponowała jej 
podział, w następujący spo-
sób: zakup metalowych drzwi 
do szatni na boisku sportowym, 
wyposażenie świetlicy, pali-
wo do agregatu i kosiarek, za-
kup sprzętu na prace społecz-
no – użyteczne, zorganizowa-
nie imprez Dnia Dziecka oraz 
Mikołajek, barierki na moście w 
Błotnym Młynie. Na ostatni cel 
pieniędzy z funduszu zabrakło. 
Obecny na zebraniu burmistrz 
zadeklarował, że gmina wyko-
na to zadanie „we własnym” za-
kresie. 

Olchowo 
W ubiegłym tygodniu w śro-

dę, zebranie na ten sam temat, 
odbyło się także we wsi Olcho-
wo. Miejscowość ta ma do dys-
pozycji 11 560 zł w ramach fun-
duszu sołeckiego. Propozycje 
podziału tych pieniędzy przyję-
li zgodnie wszyscy mieszkańcy. 
Zgodnie z przyjętą przez nich 
uchwałą, w przyszłym roku Ol-
chowo wzbogaci się o namiot na 
imprezy plenerowe, nowe sto-
ły, krzesła i  podkaszarkę spali-
nową. Zakupione zostaną tak-
że narzędzia do prac porządko-
wych. Wieś część pieniędzy wy-
korzysta również do organizacji 
Dnia Dziecka, a także opłacenia 
rachunków za energię elektrycz-
ną wykorzystywaną w świetli-
cy wiejskiej. W czasie zebrania 
dyskutowano ponadto o wy-
wózce odpadów wielkogabary-
towych, remoncie kościoła oraz 
o budowie drogi dojazdowej do 
jeziora i placu zabaw. 

W gminie Nowogard jest 
obecnie 36 sołectw. Łączna 
kwota z funduszu sołeckiego, 
jaką mają do rozdysponowania 
wsie w przyszłym roku, to 371 
814 zł. Czasu na podjęcie decy-
zji nie zostało wiele. Wnioski do 
budżetu miasta przyjmowane są 
tylko do końca września. 

W kolejnych wydaniach DN 
postaramy się  informować,  na 
co swój budżet wydadzą pozo-
stałe miejscowości. 

Karolina Klonowska,  
Marcin Simiński 

Spotkanie w Orzechowie otwiera sołtys wsi Marian Białczak
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Informacje Parafialne
Vox    Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:

 Słowa Ewangelii według Świę-
tego Łukasza   (Łk 16,19-31) Bo-
gacz i ubogi Łazarz

   Żył pewien człowiek bogaty, 
który ubierał się w purpurę i bi-
sior i dzień w dzień świetnie się 
bawił. U bramy jego pałacu leżał 
żebrak okryty wrzodami, imie-
niem Łazarz. Pragnął on nasycić 
się odpadkami ze stołu bogacza; 
nadto i psy przychodziły i lizały 
jego wrzody. Umarł żebrak, i anio-
łowie zanieśli go na łono Abra-
hama. Umarł także bogacz i zo-
stał pogrzebany. Gdy w Otchłani, 
pogrążony w mękach, podniósł 
oczy, ujrzał z daleka Abrahama i 
Łazarza na jego łonie. I zawołał: 
Ojcze Abrahamie, ulituj się nade 
mną i poślij Łazarza; niech koniec 
swego palca umoczy w wodzie i 
ochłodzi mój język, bo strasznie 
cierpię w tym płomieniu. Lecz 
Abraham odrzekł: Wspomnij, 
synu, że za życia otrzymałeś swo-
je dobra, a Łazarz przeciwnie, 
niedolę; teraz on tu doznaje po-
ciechy, a ty męki cierpisz. A prócz 
tego między nami a wami zionie 
ogromna przepaść, tak że nikt, 
choćby chciał, stąd do was przejść 
nie może ani stamtąd do nas się 
przedostać. Tamten rzekł: Proszę 
cię więc, ojcze, poślij go do domu 
mojego ojca. Mam bowiem pięciu 
braci: niech ich przestrzeże, żeby 
i oni nie przyszli na to miejsce 
męki. Lecz Abraham odparł: Mają 
Mojżesza i Proroków, niechże ich 
słuchają. Nie, ojcze Abrahamie - 
odrzekł tamten - lecz gdyby kto z 
umarłych poszedł do nich, to się 
nawrócą. Odpowiedział mu: Jeśli 
Mojżesza i Proroków nie słuchają, 
to choćby kto z umarłych powstał, 
nie uwierzą.

Choćby kto z umarłych po-
wstał, nie uwierzą

 Wcześnie rano, gdy jeszcze nie 
ma ruchu na ulicy, podjeżdża pod 
kościół samochód. Marka nie-
ważna, w każdym razie jest to lep-
szy model. Z samochodu wysiada 
człowiek, który pomaga wyjść z 

tego samego auta innemu pasaże-
rowi. Na pierwszy rzut oka widać, 
że ten drugi jest niepełnosprawny. 
Zostaje on zaniesiony nieopodal 
drzwi kościoła, a tam, zajmując 
to samo co zwykle miejsce, zaczy-
na swoją pracę. I tak codziennie, 
od rana do wieczora. To ile zaro-
bi, zależy od tego, jak duży będzie 
ruch, czyli jak wielu ludzi, wraż-
liwych na czyjąś biedę, przejdzie 
obok i w odpowiedni sposób za-
reaguje.

   Są tacy, którzy w milczeniu 
czekają na każdy odruch dobrej 
woli. Nieraz mają kartkę z infor-
macją, która ma pokonać ewen-
tualną obojętność. Ale często nie 
mają nic, oprócz jakiegoś naczy-
nia, czy pojemnika na jałmużnę. 
Są również tacy, którzy, w niekie-
dy bardzo wyraźny sposób, zachę-
cają przechodzących do podziele-
nia się swoimi dobrami. Równie 
wyraźnie dziękują za otrzymaną 
pomoc. Ale gdy takowej nie otrzy-
mają, również w wyraźny sposób, 
a może nawet jeszcze wyraźniej-
szy, ujawniają swoją dezaprobatę, 
obrzucając człowieka, który nie 
wykorzystał szansy, jaką mu dali, 
odpowiednimi epitetami. Niekie-
dy robią to po cichu, może z oba-
wy przed ewentualnym atakiem, 
ale i tak pomyślą swoje na temat 
ludzkiej bezduszności.  

   Dlaczego chcą zarabiać w taki 
właśnie sposób? Czy nie mogli-
by zająć się jakimś innym, może 
bardziej dochodowym zajęciem. 
Chociaż z drugiej strony to tak 
naprawdę nie wiadomo, ile można 
w ten sposób zarobić. Może tyle, 
że nie opłaca się zabierać do ja-
kiejś konkretnej pracy. Wystarczy 
tylko jakoś znieść poczucie wsty-
du, że ta działalność tak właśnie 
wygląda i przełknąć komentarze 
przechodniów, w których słychać 
coś o zmarnowanym życiu, czy o 
braku pomysłu na to życie, albo 
też o naciąganiu naiwnych. Taki 
nietypowy zawód.

   Jakim żebrakiem był główny 
bohater z przypowieści, umiesz-
czany co dzień przy bramie pała-
cu bogacza? Leżał tam, a więc mu-
siał go ktoś przynosić. Trudno so-
bie wyobrazić, że przebywał tam 
cały czas. Może ktoś pomyślał, że 
to będzie dobry pomysł, by kłaść 
go właśnie w tym miejscu, gdzie 
istnieje szansa na to, by ktoś z pa-

łacu dostrzegł biedę i zareagował 
na nią w odpowiedni sposób. Miał 
na imię Łazarz, czyli Eleazar. Czy 
to symboliczne imię, czy rzeczy-
wiste, nie wiadomo. Niemniej wy-
daje się  być bardzo odpowiednie, 
bo oznacza: „Bóg jest pomocni-
kiem”. Nasz bohater pragnął nasy-
cić się odpadkami ze stołu boga-
cza, więc ktoś musiał mu je przy-
nieść i dać, a może nawet nakar-
mić. Nadto psy przychodziły i li-
zały jego wrzody, a on biedny nie 
mógł się od nich opędzić. W przy-
padku kogoś, kto rzeczywiście 
nie może zająć się inną pracą, ze 
względu na to, że nie może się ru-
szać o własnych siłach, rzeczywi-
ście Bóg staje się jedyną nadzie-
ją. Najwidoczniej nie był naciąga-
czem, bo w innym przypadku nie 
mógłby się znaleźć na łonie Abra-
hama. Już wtedy Żydzi wierzyli, że 
jest takie miejsce, które po śmierci 
okazuje się szczęśliwym, chociaż 
tą szczęśliwość otworzył przed 
nami i dla nas dopiero Jezus, przez 
swoje zmartwychwstanie.

   Co stało się z przypowieścio-
wym bogaczem wiemy. Wydawać 
by się mogło, że nie był z gruntu 
złym człowiekiem. A już na pew-
no nie mógł być taki dla rodziny. 
Przecież chciał, aby jego braci nie 
spotkał ten sam los. Nie wykorzy-
stał jednak sytuacji, jaką mu przy-
niosło życie. Bo to właśnie pod 
jego bramą, jego pałacu, znalazł 
się człowiek, któremu można było 
pomóc. 

   W dzisiejszym świecie takie 
sytuacje spotyka się na każdym 
kroku. Dosłownie na każdym. 
Może mają tylko inny wygląd ze-
wnętrzny, bo dotyczą różnego ro-
dzaju biedy. I może się okazać, 
że człowiek raz jest księciem, a 
raz żebrakiem. Mam nadzieję, że 
nikt z nas nie chce być żebrakiem. 
Może różnie bywać z materialną 
stroną naszego życia. A jeżeli cho-
dzi o te duchową stronę, to wy-
starczy „zasięgnąć języka” u na-
szego Twórcy. On powie dokład-
nie jakie jest nasze duchowe bo-
gactwo. Dlatego jeżeli jest się księ-
ciem, to nie ma sensu zastanawiać 
się nad tym, dlaczego ktoś inny 
żebrze. Wystarczy, że oczekuje po-
mocy, a ja mogę mu jej udzielić. 
Do tego jeszcze chcę to zrobić. Bo 
bycie bogatym zobowiązuje.

Ks. Grzegorz Podlaski

Uczmy - bawiąc… 
W dniu 24 września br., w 

Zielonym Przedszkolu odbyło 
się szkolenie na temat: „Wska-
zówki metodyczne i organi-
zacyjne w realizacji podsta-
wy programowej wychowania 
przedszkolnego.” Organizato-
rem spotkania było Centrum 
Edukacyjne przy ulicy Zielo-
nej w Nowogardzie. Prowadzą-
ca szkolenie – pani Ewa Zie-
lińska, współautorka „Podsta-
wy programowej”, edukowa-
ła nauczycieli nowogardzkich 
przedszkoli w jaki sposób, 
dzieciom objętym wychowa-
niem przedszkolnym, „zapew-
nić możliwość wspólnej zaba-
wy i nauki we wszystkich ob-

szarach działalności edukacyj-
nej przedszkola w warunkach 
bezpiecznych, przyjaznych 
i dostosowanych do ich po-
trzeb rozwojowych…”. Właści-
wa realizacja treści zawartych 
w „Podstawie programowej 
wychowania przedszkolnego” 
nie oznacza, że istnieje jedy-
nie konieczność nieustannego 
zwiększania zajęć dydaktycz-
nych kosztem zabawy, bo prze-
cież to właśnie zabawa jest tą z 
najlepszych metod przekaza-
nia wszelkiej wiedzy małemu 
człowiekowi. Zatem uczmy – 
bawiąc!

Anna Grzelak

Bohdan Kisiel, lat:61, zmarł: 23.09.2013r, pogrzeb odbył się: 
25.09.2013r, na cmentarzu w Nowogardzie

Józef Łukaszewicz, lat: 76, zmarł: 24.09.2013r, pogrzeb odbył 
się: 26.09.2013r, na cmentarzu w  Nowogardzie

Helena Budzisz, lat: 96, zmarła: 25.09.2013r, pogrzeb odbę-
dzie się: 28.09.2013r, o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogardzie 

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

Pomóżmy sobie!
•	  Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie oraz ławę po-

kojową i TV tel.782 556 716
•	 Przyjmę narożnik pokojowy i sofkę dwuosobową dla dzie-

ci,  tel.516 648-561 
•	 Przyjmę  używaną pralkę, komputer PC oraz dywany 

tel.512 174 371 
•	 Przyjmę tapczan dwuosobowy, używaną pralkę automa-

tyczną - sprawną tel. 514 466 037 
•	 Przyjmę meble kuchenne i meblościankę pokojową tel. 

669 517 964 lub 91 39 107 62
•	 Przyjmę lodówkę w stanie dobrym tel. 725536022
•	 Przyjmę  dwuosobowy fotel rozkładany tel. 513 -520-798

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
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Wszystkim, którzy uczestniczyli
w ostatniej drodze

śp. Jana Hałaj
wyrazy wdzięczności 

składa rodzina

Serdeczne podziękowania za piękne 
wieńce, kwiaty i wyrazy współczucia

„Rosja to różnorodny i barw-
ny świat. To nowobogacka Mo-
skwa i siermiężna prowincja. 
To Europa i Azja”.

Barbara Włodarczyk

„NIE MA JEDNEJ RO-
SJI” to zbiór reportaży zna-
nej dziennikarki BARBARY 
WŁODARCZYK, autorki cy-
klu w TVP o Rosji „Szerokie 
tory”, która zamiast kolejny 
raz stanąć przed kamerą sia-
dła przed komputerem.

Autorka spędziła w Rosji 
wiele lat, spotykała się z milio-
nerami i bezdomnymi, stróża-
mi prawa i tymi, którzy je ła-
mią. Brała udział w obrzędach 
odprawianych przez szamana 
nad Bajkałem i obserwowała 
z bliska muzułmańskich du-
chownych. Za każdym razem 
przekonywała się, że NIE MA 
JEDNEJ ROSJI. Wbrew na-
zwie partii władzy, bo w Pol-
sce nazwę prokremlowskiej 
partii tłumaczy się jako Jedna 
Rosja.

Książka powstała na kanwie 
cyklu „Szerokie tory”. „Bardzo 
trudno było mi wybrać sie-
demnaście osób spośród stu, o 
których robiłam reportaże, bo 
każdy z moich bohaterów robi 
coś niezwykłego, albo jest nie-
zwykle barwną osobowością. 
Jak np. jeden z pierwszych mi-
lionerów w Rosji – German 
Sterligow, który kiedyś miał 
zamek w Burgundii, aparta-
ment w Nowym Yorku i rezy-
dencję w najbogatszej dzielni-
cy Moskwy, a dziś mieszka w 
chacie na wsi i hoduje kozy”. 
Tak o wyborze swoich bohate-
rów mówi sama autorka, któ-

ra przez ich różnorodność po-
kazała wiele twarzy Rosji. I nie 
chodzi tu o kontrasty między 
biedą a bogactwem, ale rów-
nież między Kaukazem a eu-
ropejską częścią Rosji, mię-
dzy wyzwolonymi nastolat-
kami w Moskwie a muzuł-
mańskimi na Kaukazie, gdzie 
do tej pory rodzice aranżują 
małżeństwa. Kontrasty pod-
kreśla konstrukcja książki. 
Obok rozdziału o milionerze 
jest rozdział o bezdomnym 
Wasi z dworca moskiewskie-
go, po Tesaku (neofaszyście 
z Moskwy) jest o czarnoskó-
rym radnym z rosyjskiej pro-
wincji. Ostatni rozdział jest o 
Galinie z Katynia, która bar-
dzo dużo robi dla wyjaśnienia 
i nagłośnienia prawdy o zagła-
dzie polskich oficerów w 1941 
roku. Galina z ogromnym za-
angażowaniem dokumentuje 
zeznania ostatnich świadków 
z Katynia.

Losy bohaterów pozwalają 
dojrzeć przemiany, które za-
szły w Rosji w ciągu ostatnich 
20-30 lat. Książka jest świa-
dectwem wieloletniej, rze-
telnej pracy dziennikarskiej, 
a autorce udało się uchwy-
cić różnorodność Rosji oraz 
pokazać życie i problemy jej 
mieszkańców bez zbędnych 
kolorów i upiększeń. Gorąco 
polecam.

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz

Biblioteka poleca Biblioteka jest wielka przez swoją gościnność, a nie przez swoje rozmiary.  
    `    Rabindranath Tagore

Wielkie małe biblioteki
Chyba wszyscy doskonale pamiętamy to miejsce. Kojarzy nam się ono z ciszą, 
spokojem i zapachem starego pergaminu. Mała sala, z wysokimi regałami i nie-
zliczoną ilością książek, do której każdy z nas zaglądał. 

Jak dziś wyglądają bibliote-
ki szkolne? Czy wiele się zmieni-
ło od dwudziestu, trzydziestu lat? 
Czy praca bibliotekarki polega tyl-
ko na wypożyczaniu książek? I co 
takiego kryje się w wypożyczalni, 
że dzieci tak często tam wracają? 
Aby udzielić wyczerpującej odpo-
wiedzi na te pytania, udałam się 
do trzech szkolnych bibliotek – w 
SP 3, w SP 2 i w ZSO 2 w Nowo-
gardzie. 

Pani Kazimiera Krusińska od 
15 lat pracuje w bibliotece szkol-
nej w Szkole Podstawowej nr 3, 
wcześniej pracowała jako nauczy-
cielka geografii. Do wypożyczalni 
zapisani są wszyscy uczniowie, ale 
nie tylko oni wypożyczają książ-
ki, zdarza się, że rodzice biorą coś 
dla siebie na karty swoich dzie-
ci. Chociaż biblioteka jest mała i 
skromna, bo liczy tylko ponad 5 
200 woluminów. Publikacje po-
dzielone są na działy, m.in. lektu-
ry, przygoda i fantastyka, literatu-
ra piękna oraz bajki. W tej małej, 
kolorowej sali znajduje się także 
kącik cichego czytania, z które-
go może skorzystać każdy uczeń.  
Niestety nie każdy ma na to ocho-
tę. Pani Kazimiera Krusińska za-
uważyła, że dzieci bardzo mało 
czytają, przez co mają problemy 
nie tylko w nauce, ale także w po-
rozumiewaniu się z innymi i po-
prawnym budowaniem zdań. Za-
chęca ona uczniów do oddawania 
się lekturze i zawsze powtarza jed-
no zdanie: Nie musisz przeczytać 
całej książki, wystarczy, że prze-
czytasz jedną stronę – to już jest 
satysfakcja. 

Aby powiększać księgozbiór, 
pani Kazimiera Krusińska czę-
sto zakupuje nowe książki. Pie-
niądze na ostatni zakup pozyska-
ła ze sprzedaży makulatury zbiera-
nej przez uczniów, ponadto pewna 
pula pieniędzy z Komitetu Rodzi-
cielskiego przeznaczana jest wła-
śnie na ten cel.  Dzieci najczęściej 
wybierają książki przygodowe lub 
baśnie (w przypadku młodszych 
dzieci) i właśnie takich książek po-
szukuje pani Kazimiera Krusińska.

W bibliotece, w Szkole Podsta-
wowej nr 2, już od 26 lat pracuje 
pani Jolanta Modrzejewska. Wie, 
że dzieciom najbardziej podoba-
ją się nowości, to co w telewizji i 
reklamach, dlatego stara się ciągle 
dokupywać coś nowego. Pienią-
dze na nowe książki otrzymuje od 
Rady Rodziców. Księgozbiór liczy 
15  000 egzemplarzy, znajdują się 
w nim pozycje zupełnie nowe, ale 
także te trochę starsze. Ponadto w 

czytelni znajdują się komputery, 
gdzie uczniowie nie tylko mogą 
skorzystać z Internetu, ale także 
odrobić lekcje przy elektronicz-
nych wersjach słowników i ency-
klopedii. 

Aby sprawdzić czytelnictwo 
dzieci, w każdej klasie jest osoba 
odpowiedzialna za kontakt z bi-
blioteką, dzięki czemu nauczyciel 
wie, ilu uczniów czyta. Ponad-
to co miesiąc ogłaszane jest, któ-
ra klasa wypożyczyła w danym 
miesiącu najwięcej książek, co ma 
zmotywować uczniów do czyta-
nia. Pani Jolanta Modrzejewska 
zauważyła, że dziewczynki czyta-
ją więcej książek niż chłopcy, ale 
nie jest to regułą. 

Pani Anna Sikorska jest biblio-
tekarką w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących nr 2 od 7 lat. Biblio-
teka, którą zarządza, posiada ok. 
7 000 egzemplarzy, głównie lektur 
i książek popularnonaukowych, 
ale także książek „do poczytania”. 
Zakup nowych książek finanso-
wany jest przez Radę Rodziców, 
czasami przez dyrektora. Zdarza 
się także, że ktoś likwiduje księ-
gozbiór domowy i przekazuje go 
bibliotece. 

Pani Anna Sikorska zauważy-
ła, że to, że uczniowie nie czyta-
ją, często związane jest z różny-
mi dysfunkcjami, m.in.  wadami 
wzroku, dysleksją. Dlatego do bi-
blioteki kupowane są audiobo-
oki, na razie głównie te długie, 
które zawsze sprawiały proble-
my, tj. Krzyżacy, Syzyfowe prace. 
W tym roku postanowiła nagrać 
z uczniami Oskara i panią Różę.

Uczniowie gimnazjum i liceum 
wypożyczają nie tylko lektury. 
Często biorą różnego rodzaju po-
radniki o tym, jak sobie radzić z 
życiem, szkołą, rodzicami, a tak-
że książki o problemach, z który-
mi stykają się w mediach, np. My, 
dzieci z dworca ZOO, Pamiętnik 
nastolatki. 

Jeśli ktoś myśli, że praca biblio-
tekarza kończy się na wypoży-
czaniu książek i układaniu ich na 
półkach to jest w wielkim błędzie.

 Pani Kazimiera Krusińska pro-
wadzi cotygodniowe spotkania w 
zerówce i pierwszej klasie, gdzie 
dzieci poznają najpiękniejsze ba-
śnie i uczą się wierszy, w klasach 
drugiej i trzeciej spotkania odby-
wają się co miesiąc i aktualnie te-
matyką są najpiękniejsze utwo-
ry i bajki Aleksandra Fredry. Po-
nadto zajmuje się organizacją: 
przedstawień dla klas pierwszych, 
dni  książki itp. oraz jest jurorem 
konkursów: recytatorskich, kolęd, 
sportowych itd.  A także rysuje, 
maluje i wycina, aby uczynić swo-
ją bibliotekę jeszcze piękniejszą. 

Pani Jolanta Modrzejewska raz 
w tygodniu prowadzi zajęcia ma-
nualne z dziećmi, gdzie ucznio-
wie uczą się robić kwiatki z bibu-
ły, ozdabiają szklanki, robią za-
kładki do książek itp. W zeszłym 
roku zorganizowała Dzień Mat-
ki, gdzie Mamy razem ze swoimi 
dziećmi ozdabiały słoiczki na zio-
ła. Ponadto zorganizowała spo-
tkanie z pisarką Joanną Chmie-
lewską, po którym chętnych dzie-
ci do przeczytania jej książek nie 
brakowało. 

Nawet jeśli uczniowie nie czyta-
ją książek to dość często pojawia-
ją się w bibliotece. Czasami po to, 
aby zobaczyć czy jest coś nowego 
lub  porozmawiać z bibliotekarką. 
Częściej jednak przychodzą, aby 
surfować po Internecie. Bibliote-
ka jest idealnym miejscem do ro-
bienia wszystkich tych rzeczy. Jest 
tam cisza i spokój, można się sku-
pić i odrobić lekcje. 

Szkoda, że utraciła już trochę 
swoje pierwotne przeznaczenie. 
Jest to miejsce, w którym można 
wypożyczyć i poczytać książki. 
Niestety już niewielu uczniów o 
tym pamięta. Wchodzą, biorą lek-
turę do przeczytania na za tydzień 
i wychodzą, zapominając o niej 
już w drodze do domu. Ale jest 
jeszcze szansa. Panie bibliotekar-
ki stają na głowie, by pokazać ma-
giczne światy książek, a jeśli ktoś 
skusi się raz, to książka będzie mu 
już towarzyszyła do końca życia. 

Paulina Turek 
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PRZYJDŹ:    ul. Warszawska 14 • NOWOGARD
ZADZWOŃ: tel. 91 391 03 78

AUTOLEASING
KROK DO TWOJEGO SAMOCHODU
Założyłeś �rmę i potrzebujesz nowego samochodu? Liczy się dla Ciebie czas i minimum formalności? 
W autoleasingu decyzję otrzymasz nawet w 6 godzin i to bez przedstawiania dokumentów �nansowych!

JAKIE  OTRZYMASZ KORZYŚCI?
• Minimum formalności - NIE WYMAGAMY DOKUMENTÓW FINANSOWYCH TWOJEJ FIRMY, 
   wystarczy że działasz na rynku od minimum 3 miesięcy
• Oszczędność czasu - decyzję leasingową otrzymasz nawet w 6 godzin, 
   a nasz doradca przyjedzie podpisać umowę do Twojej firmy
• Optymalizacja podatkowa - wybierając leasing operacyjny raty leasingowe 
   możesz w całości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu

CO OBEJMUJE NASZA OFERTA?
• Finansowanie nowych samochodów osobowych oraz dostawczych
• Wartość samochodu do 120 tys zł netto
• Okres finansowania do 60 miesięcy
• Wpłata własna od 20%
• Wygodną kartę paliwową

pn.-pt. 9:00-17:30 
sob. 10:00-13:00
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Nasi przedsiębiorcy: Firma Iwona Czarnecka „Sklep Zielarsko-Medyczny” 

 Najpierw właściwa dieta, a potem suplementy…
Sklep medyczno-zielarski na ulicy Gen. Bema, działa w branży zielarsko-medycznej od 2006 roku. Jest jednym z dwóch sklepów o ta-
kim asortymencie w Nowogardzie. Na asortyment sklepu składają się przede wszystkim produkty na bazie suplementów, ziół, a także 
preparatów witaminowych. Sklep wychodzi naprzeciw zainteresowaniu na produkty naturalne i stawia sobie za cel miłą obsługę dla 
przychodzącego Klienta. 

Dziennik Nowogardzki: Wi-
dzę, że jest pani nieco zasko-
czona moją obecnością w tej 
części miasta? 

Iwona Czarnecka właściciel-
ka sklepu zielarski-medycznego 
- To prawda. Ale to miło, że i tu 
pan się pojawił. 

Skąd narodził się u pani po-
mysł, by w tej części miasta 
otworzyć sklep, i to właśnie z 
artykułami medyczno - zielar-
skimi? 

Działalność mojego sklepu roz-
poczęłam  w roku 2006. Co do 
jego początków, to związane  były 
one  z moim zawodem. Jestem z 
wykształcenia technikiem farma-
ceutą, zawód ten wykonywałam 
przez kilkanaście lat nie u siebie, 
lecz u kogoś w aptece - ostatnią 
była apteka Niebieska. Jednak po 
jakimś czasie  przyszła  refleksja 
i moment, w którym zapytałam 
sama siebie: Czy nie mogłabym 
spróbować pracować na własne 
konto w tej branży? Co też dało 
mi impuls do działania i rozej-
rzenia się w Nowogardzie za wła-
snym punktem. Wybór padł na to 
miejsce na osiedlu Bema. 

Czy dla pani bycie sprzedaw-
cą suplementów diety, to za-
wód, czy bardziej powołanie w 
służbie choremu pacjentowi? 

Czy zawód? Powiem panu, 
że ja bardzo lubię swoją pracę i 
bardzo dobrze się w niej odnaj-
duję. Ta praca jest dla mnie nie-
mal  powołaniem. Powiem wię-
cej. Kiedyś zastanawiałam się czy 
mogłabym pracować w innym 
zawodzie - odpowiedź brzmi, że 
na pewno nie! Ten zwód wypra-
cował we mnie pewność siebie, 
a także  odpowiedzialność, któ-
ra jest bardzo istotna, bo mimo, 

że nie sprzedaję leków na receptę, 
a jedynie suplementy i odżywki, 
to odpowiedzialność jest porów-
nywalna. Wiedzę jaką posiadam, 
czerpię głównie z literatury i cza-
sopism  o tematyce farmaceu-
tycznej  i czasami również z In-
ternetu. 

Proszę mi powiedzieć, kto 
jest pani klientem – czy ludzie, 
którzy szukają dodatkowych 
alternatyw leczenia, które mają 
wspomóc działanie leków wy-
pisanych przez lekarza, czy Ci, 
którzy wierzą tylko w zioła? 

 

 
 

 
W tym roku grypa prawdo-

podobnie będzie znowu bar-
dzo groźna dla naszego zdro-
wia. Dlatego nie mogę pomi-
nąć pytania właśnie związane-
go z profilaktyką oraz natural-
nymi sposobami, by się przed 
nią uchronić? 

Bez wątpienia ważną sprawą 
jest sama profilaktyka i szczepie-
nie się  przeciwko grypie. Ale, by 
się zaszczepić,  najpierw udajmy 
się koniecznie do lekarza rodzin-
nego, który najpierw nas zbada, 
a później określi czy możemy się 
zaszczepić. Ale ważną sprawą 
jest odpowiedni ubiór i przyj-
mowanie preparatów wzmac-
niających nasz system immuno-
logiczny, takich jak witamina C, 
Omega III, tran rybi czy prepara-

ty z zawartością czosnku. Nader 
wszystko najważniejsza jest tu 
prawidłowa dieta, która jest bar-
dzo ważna dla naszego zdrowia i 
odporności. 

Na półkach sklepowych jest 
wiele preparatów z tej gru-
py. Zatem,  które są obecnie 
najchętniej kupowane przez 
klientów? 

 Na obecną chwilę te najczę-
ściej kupowane to preparaty na 
przeziębienie,  koniecznie z za-
wartością witaminy C, oraz her-
batki i soki naturalne:  malino-
we, czarny bez, czyli preparaty o 
działaniu chroniącym nasz sys-
tem immunologiczny. Dużym za-
interesowaniem cieszą się także 
medykamenty gastrologiczne. 

Może to pytanie nieco panią 
zaskoczy, ale czy Nowogard to 
miasto ludzi zdrowych? 

To pytanie powinien pan re-
daktor skierować do lekarza, ale 
po kupowanych w moim sklepie 
preparatach powiem, że nie jest 
źle. Nowogardzka społeczność 
dba o swoje zdrowie i wie, co to 
jest profilaktyka zdrowia. Cieszy 
fakt, że Nowogardzianie intere-
sują się swoim zdrowiem i stara-
ją się wspomagać organizm po-
przez preparaty naturalne. Po-
wiem więcej, że przychodząc tu 
do mojego sklepu, czasami mnie 
zaskakują swoją wiedzą na te-
mat działania jakiegoś suple-
mentu, co potwierdza ich dużą 
świadomość na temat dobrego 
stanu zdrowia. Mam tu na myśli 
szczególnie ludzi młodych.

Kolejnym ważnym zagadnie-
niem są odżywki i suplementy. 
Często słyszymy, że kiedy mło-
dy człowiek przystępuje do tre-
ningu, to powinien sięgać po te 
produkty. Czy nie jest jednak 
tak, że w niektórych przypad-
kach są namawiani na coś, cze-
go tak naprawdę nie potrzebu-
ją?

Jestem technikiem farmacji, 
kwestie odżywek i suplementów 
oraz regulacyjne diety to sprawa 
raczej świadomości zaopatrują-
cego się klienta w danych skle-
pach. Myślę, że z kwestią tą bar-
dziej powinien udać się do leka-
rzy, którzy mają znacznie więk-
szą wiedzę na ten temat. Jednak 
zgodzę się z tym, że dieta jest 
podstawą prawidłowego funk-
cjonowania organizmu w okresie 
wzmożonego wysiłku, gdzie ob-
ciążamy nasz organizm podczas 
odbywanego treningu. Kupowa-

ne suplementy często traktuje-
my, jako uzupełnienie sposobu 
odżywiania się i  najczęściej się-
gamy po nie myśląc, że zastąpią 
nam one zjedzenie odpowiednio 
skomponowanych w składniki 
odżywcze posiłków w ciągu dnia. 
Nic nie jest w stanie zastąpić do-
brze zbilansowanych posiłków, w 
których powinny znajdować się 
odpowiednie składniki takie jak 
warzywa, owoce, ryby czy mięso. 
Dlatego najpierw udoskonalamy 
dietę tak, żeby organizm został 
zaopatrzony w niezbędne skład-
niki odżywcze potrzebne mu do 
dopasowania się i regeneracji 
podczas wytężonego wysiłku fi-
zycznego, następnie udajemy się 
nie do sklepu z odżywkami, lecz 
do specjalisty takiego jak: trener, 
lekarz, czy dietetyk, żeby uzu-
pełnili naszą dietę o suplemen-
ty i dopasowali je do charakteru 
dyscypliny sportowej, którą za-
mierzamy uprawiać, a dopiero 
na koniec do sklepu. Puentując 
to pytanie powiem tak: wychodź-
my na powietrze póki jest jeszcze 
ciepło i świeci słońce. Ciepłe pro-
mienie słoneczne i światło, bar-
dzo korzystnie działają na nasz 
organizm, który o tej porze roku 
potrzebuje zgromadzić energię 
na nadchodzącą zimę.  

„Skarby natury” to ogólny 
termin pisany czasami  na su-
plementach - niemniej doce-
niamy tę nazwę, czy produkty 
pochodzą ze źródeł natury? 

To prawda. Niektóre osoby co-
raz bardziej przekonują się do ta-
kich preparatów i chętnie je po-
szukują.  Rzeczą dla nich bar-
dzo ważną jest to, że chcą mieć 
w tych preparatach jak najwięcej 
składników naturalnych, a bar-
dzo mało, jeśli w ogóle mają, sub-
stancji chemicznych. Cieszy fakt, 
że w stosunku do minionych lat, 
niektóre osoby są już coraz bar-
dziej świadome zdrowego sty-
lu życia, co oznacza i świadczy 
o tym, że chcą żyć jak najdłu-
żej w zdrowiu. Oczywiście jest i 
chyba będzie nadal grupa osób, 
która wybierze specyfik o silniej-
szym działaniu, co jest zupełnie 
naturalne, bowiem ich stan nie 
pozwala na leczenie już tymi ła-
godniejszymi preparatami i na-
dal nie wyciągnie wniosku co do 
zmiany swojego stylu życia. 

W jakim wieku są pani klien-
ci?

Moi klienci są naprawdę w róż-
nym wieku. I nie mogę powie-

dzieć, których przychodzi tu wię-
cej. Ale wszyscy są w sklepie bar-
dzo mile widziani. Dlatego ko-
rzystając z okazji bardzo serdecz-
nie wszystkim dziękuję. 

Nie spytałem jeszcze o bar-
dzo ważną kwestię. A miano-
wicie, czy w pani sklepie moż-
na realizować recepty przepi-
sane od lekarza. A jeżeli nie, to 
jakie medykamenty są do na-
bycia?  

Od realizacji recept lekarskich 
są tylko apteki i to one mogą 
sprzedawać leki, co jest bardzo 
uzasadnione. Mój sklep nie reali-
zuje recept lekarskich, a jedynie 
sprzedaje leki bez recepty, medy-
kamenty witaminowe, szampo-
ny, kremy, naturalne syropy, na-
lewki, zioła, kosmetyki, niektóre 
zabawki, zdrową żywność, opa-
trunki itp. W sumie w sklepie 
prowadzi się około 500 pozycji 
towarowych. 

 W Nowogardzie jest do-
strzegalne bezrobocie. Pro-
szę powiedzieć, czy dla osób 
bezrobotnych takie sklepy jak 
pani, mogą być kluczem w za-
opatrywaniu się w leki nieco 
tańsze, ale równie skuteczne 
jak te z apteki. 

Sądzę, że jak najbardziej. W 
takim sklepie jak mój niektóre 
medykamenty potrafią być nieco 
tańsze w stosunku do tych z ap-
tek. Chociaż teraz apteki starają 
się również zatrzymać swojego 
klienta czy pacjenta, proponując 
im tzw. karty lojalnościowe, które 
pozwalają na zakup leków o nie-
co niżej cenie.  

Kończąc ten interesujący wy-
wiad, proszę powiedzieć, jakie 
są pani plany zawodowe oraz 
czy sama pani tutaj pracuje, 
czy może zatrudnia pani pra-
cownika? 

Chciałabym nadal tutaj praco-
wać i robię wszystko, by mój sklep 
się utrzymał. Jego widoki są jak 
najbardziej dobre, wobec czego 
bardzo się cieszę z tego powodu. 
Bardzo lubię wykonywać tę pra-
cę, toteż będę robiła wszystko, by 
zostać w tym miejscu jak najdłu-
żej. Co do zatrudnienia, to obec-
nie sama tutaj pracuję, choć za-
trudniałam pracownicę, ale od 
września prowadzę sklep sama. 
Ale w trudnej sytuacji zawsze 
mogę liczyć na tę panią i mogę 
poprosić ją by mnie zastąpiła na 
czas mojej niespodziewanej nie-
obecności. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Iwona Czarnecka
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Historia Krzysztofa Lorenca, który w niedzielę 22 września 
wraz z małżonka Anną spotkał się z członkami klubu abstynenta „Hania”

Spowiedź alkoholika
Od dziecka marzył, żeby zostać znanym gitarzystą. Przyznaje, że nigdy nie mógł znaleźć wspólnego języka z rówieśnikami, wolał utrzy-
mywać kontakt ze starszymi kolegami, z którymi udawał się na zabawy, mecze i popijawy. Kiedy miał 16 lat alkohol na dobre zagościł w 
jego życiu. Dziś otwiera przed nami księgę swojej osobistej historii, aby dać świadectwo o zwycięskiej walce z uzależnieniem - choć sam 
siebie zwycięzcą nigdy nie nazywa - i ku przestrodze dla innych, by nigdy nie ulegli dyktatowi butelki i kieliszka.

Krzysztof Lorenc przyszedł 
na świat 26 września 1954 roku 
w Warszawie. Rodzice, Helena i 
Jan, byli pracownikami fizyczny-
mi. Ojciec pracował na budowie 
a mama była sprzątaczką. Miał o 
trzy lata starszego brata Andrze-
ja.

- Zajmowaliśmy mieszkanie – 
pokój z kuchnią na Mokotowie. 
Mieszkam w nim zresztą do tej 
pory. W podstawówce do moich 
ulubionych przedmiotów należał 
w-f., interesowały mnie również 
historia i geografia. Do dziś lubię 
zwiedzać, podziwiać krajobrazy. 
Nauki ścisłe raczej nie przypadły 
mi do gustu – zaczyna swoją opo-
wieść pan Krzysztof. 

Już jako dziecko przejawiał ta-
lent artystyczny. Zdawał się być 
dość obiecującym chłopakiem. - 
Marzyłem o byciu znanym gita-
rzystą, graniu w zespole. W tam-
tych latach imponowali mi Beatle-
si. Też chciałem występować na 
scenie przy tak dużej publiczno-
ści. W wieku 10 lat nauczyłem się 
grać na gitarze. Mama sprząta-
ła wtedy u takiego państwa, któ-
rzy mieli dużą radziecką, 7-stru-
nową gitarę. Kiedyś pomagałem 
tam mamie przy odkurzaniu. Kie-
dy zobaczyłem instrument wzią-
łem go i zacząłem sobie brzdąkać 
tak na jednej strunie. I wyszła mi 
melodia „Pije Kuba do Jakuba”. 
Wtedy mama zauważyła we mnie 
iskierkę talentu. Najpierw ci pań-
stwo, u których mama pracowała, 
dali mi tę radziecką gitarę, a na-
stępnie, gdy już zacząłem lepiej 
grać, rodzice kupili mi nową. Pod-
jąłem nawet naukę gry w Pałacu 
Młodzieży w Warszawie, gdzie 
stawiałem pierwsze muzyczne 

kroki. Ale niestety długo tam nie 
pochodziłem, bo trzeba było pła-
cić, a że nie mieliśmy pieniędzy, to 
musiałem z tego zrezygnować. Po 
podstawówce poszedłem do szkoły 
mechanicznej. Uczyłem się na po-
czątku w zawodzie ślusarza-me-
chanika. Po dwóch latach zmieni-
łem kierunek, ponieważ nie zda-
łem z drugiej do trzeciej klasy i 
kontynuowałem naukę w szkole 
budownictwa komunalnego. Po 
czym rozpocząłem pracę w war-
szawskich wodociągach – opowia-
da pan Krzysztof.

Wśród „swoich”
 W wieku kilkunastu lat 

Krzysztof zaczyna coraz czę-
ściej przebywać w kręgach star-
szych od siebie chłopaków, któ-
rych „powab” życia bardzo mu 
imponuje. - Nigdy nie potrafi-
łem znaleźć kontaktu ze swoimi 
rówieśnikami. Zawsze impono-
wali mi starsi koledzy, którzy już 
pili, palili papierosy, chodzili pod 
rękę z dziewczynami, na zabawy. 
Na początku nie potrafiłem roze-
rwać się bez alkoholu. Odwiedza-
ło się wtedy różne kluby studenc-
kie. Chodziłem też na mecze Legii 
Warszawa, z nieodłączną butelką 
oczywiście. Alkohol dodawał mi 
odwagi, śmiałości, animuszu. No 
i po jakimś czasie nie potrafiłem 
zupełnie bez niego funkcjonować. 
Miałem 15 lat i takie pijane my-
ślenie. To mi imponowało – „Kim 
to ja nie jestem!” Wtedy modny 
był też autostop. Gdy tylko zaczy-
nały się wakacje, jechało się z ko-
legami, gdzie oczy poniosą. W taki 
sposób dotarłem kiedyś ze znajo-
mymi do Gdańska. Miałem wte-
dy 17 lat. Tak się z nimi spiłem, 

że urwał mi się film. Gdy się obu-
dziłem, zauważyłem, że jestem w 
jakimś dziwnym miejscu, w bia-
łej koszuli na jasnej sali „Gdzie 
ja jestem? pytam sam siebie, po 
chwili zrozumiałem - „Izba wy-
trzeźwień! O matko!” Po powrocie 
chwaliłem się tym na całą dzielni-
cę. Natomiast w kolejnych latach 
w warszawskiej izbie wytrzeźwień 
wylądowałem kilkanaście razy. 

Moja mama zawsze była prze-
ciwna piciu i dostawałem od niej 
kary. Miałem np. szlaban na wy-
chodzenie z domu. Ale że miesz-
kaliśmy na parterze, to oczywiście 
wychodziłem sobie przez okno. 
Upomnienia matki miałem gdzieś. 
Byłem nieznośny – wyznaje pan 
Krzysztof.

Tragiczny rok 1973
 Krzysztof nie był tak zwa-

ną czarną owcą w rodzinie, gdyż 
pili również jego starszy brat An-
drzej i ojciec. Tylko mama wciąż 
nie ustawała w przestrzeganiu ca-
łej trójki, że z tego picia na umór 
to nic dobrego nie wyniknie. I w 
końcu stało się... - Alkohol stawał 
się w domu codziennością. Mój 
brat Andrzej gdy wrócił z woj-
ska pił z tatą w mieszkaniu,  tak 
„normalnie”. Ja natomiast kiedy 
poznałem swoją dziewczynę Iwo-
nę to w ogóle przestałem na noc 
wracać. Dom powoli się rozpadał. 
Przyszedł w końcu rok 1973. Pew-
nego dnia ojciec napił się do tego 
stopnia, że zmarł na łóżku. Potem 
brat zaczął nawet otwarcie mówić, 
że chce iść za tatą, że nie odnajdu-
je już sensu. To było 22 maja tego 
samego roku. Andrzej porządnie 
się napił i zasnął na wieczność, w 
dodatku na tym samych łóżku, co 
ojciec. Miał zaledwie 22 lata. W 
ciągu tak krótkiego czasu rodzi-
na skurczyła się o połowę. Zosta-
łem sam z matką. Mama prosiła 
żebym nie pił. Ale ja swoje. W tym 
samym czasie Iwona zaszła w cią-
żę. O ślubie z nią w ogóle nie my-
ślałem. Proponowałem za to swo-
jej dziewczynie aborcję, czyli za-
bicie poczętego dziecka. W tam-
tych czasach tyle kobiet chodziło 
do ginekologa i „kasowało” ciąże, 
że i dla mnie było to coś normal-
nego. Pamiętam, że powiedziałem 
do niej – Słuchaj! Iwonka! Nie ma 
sprawy, wezmę wypłatę, pójdziesz 
do ginekologa i po bólu. Ale Iwona 
chciała urodzić i być ze mną. 13 
października 73 roku wziąłem z 

Iwonką ślub a 20 lutego 1974 roku 
przyszedł na świat nasz syn Artur.

… i zostało po staremu

Wydawać by się mogło, że te-
raz, po tak tragicznych wyda-
rzeniach związanych ze śmiercią 
ojca i brata wszystko się zmieni. 
Przecież doszły nowe obowiąz-
ki, pojawiło się dziecko, Krzysz-
tof został głową rodziny. Nieste-
ty, alkohol nadal w jego życiu był 
na pierwszym miejscu. Nawet 
konieczność zadbania o dziecko, 
żonę i własną mamę, która zo-
stała sama, nie zdołała zdetroni-
zować nałogu. - Po ślubie wpro-
wadziłem się do teściów na Woli. 
Niestety często wracałem pijany 
do domu. Iwona nie godziła się na 
to, nie akceptowała mojego „za-
miłowania” do alkoholu, co dziś 
jest dla mnie zrozumiałe, ale w 
tamtych czasach, oczywiste było 
tylko to, że trzeba się napić. Prak-
tycznie codziennie coś piłem, gdy 
przesadziłem, to nie jechałem już 
do domu tylko do swojej mamy i 
tam nocowałem. A jak tam spo-
tkałem się z kolegami z podwór-
ka to się jeszcze bardziej dopra-
wiałem. Kłamałem wtedy żonie, 
że muszę zostać na Mokotowie, bo 
mama źle się czuje.

Kiedyś takie kłamstwo wyszło 
na jaw. Byłem do tego stopnia pi-
jany, że noc spędziłem na izbie 
wytrzeźwień. Gdy wróciłem, 
oznajmiłem Iwonie, że opiekowa-
łem się mamusią, a ona mi wte-
dy powiedziała – „Jak to, prze-
cież byłam w nocy u teściowej i 
jakoś cię tam nie zastałam”. Tak 
to wychodziłem na idiotę. Kła-
małem często, ale żona nie da-
wała się już nabierać. Kiedyś po 
wypłacie byłem tak pijany, że na 
drugi dzień obudziłem się gdzieś 
w samej marynarce, bez płaszcza, 
portfela i obrączki. To był dopie-
ro obciach. Biegłem później zbie-
dzony do mamy, żeby pożyczyła 
mi, bo przecież nie mogę do żony 
bez wypłaty wrócić. A mama 
sama nie miała. - „Straciłeś, to te-
raz musisz sobie jakoś poradzić!” 
- odrzekła. Tak staczałem się na 
samo dno. 

W końcu Iwona nie wytrzy-
mała. Najpierw założyła sprawę 
o alimenty, myślała, że jak mnie 
postraszy to może się zmienię. 
Ale niestety to nie pomogło. Po-
stanowiła więc wystąpić z wnio-

skiem o rozwód. Początkowo tego 
nie chciałem, bo przecież na swój 
sposób kochałem Iwonę i Arturka. 
Ale alkohol był ważniejszy. Tak 
więc na drugiej sprawie wyrazi-
łem zgodę na rozwód. Nie chcia-
łem żeby Iwona i synek dłużej się 
ze mną męczyli.

Sam poszedłem mieszkać u 
mamy, a przede wszystkim wróci-
łem do kolegów. Dostawałem kary 
za picie w miejscach publicznych. 
Dzielnicowy mówił, że mnie za-
mknie jak nie zacznę się leczyć. 
Próbowałem uczęszczać na lecze-
nie antikolem, ale to też mi nie po-
magało – opowiada pan Krzysz-
tof.

W odmętach nałogu
Po rozpadzie rodziny Krzysztof 

idzie już na dobre w tzw. cug. - 
Poznałem w knajpie jakąś dziew-
czynę. Byliśmy razem kilka mie-
sięcy. Podobała mi się. Zresztą 
mojej mamie również. Ale kiedyś 
doszło do takiego zdarzenia. Obu-
dziliśmy się rano. Byłem strasz-
nie skacowany i na tyle bezczel-
ny, że powiedziałem do dziewczy-
ny „Albo pójdziesz i przyniesiesz 
mi jakiś alkohol albo wyp.....!” 
Nie miała wyboru. Poszła po al-
kohol. W sklepie spostrzegła jed-
nak, że zapomniała portfela. Ja 
natomiast, pod jej nieobecność do-
stałem ataku padaczki. Kiedy we-
szła do domu, z przerażeniem zo-
baczyła, że leżę na podłodze z roz-
waloną głową a kaloryfer i fira-
ny wzdłuż niego są zakrwawione. 
Szybko zadzwoniła po pogotowie. 
Kto wie co by się stało, gdyby nie 
zapomniała portfela i przyszła kil-
kanaście minut później? Począt-
kowo miałem tego typu ataki raz 
w tygodniu, natomiast kiedy uza-
leżnienie z roku na rok się pogłę-
biało dostawałem padaczki nawet 
do dwóch razy dziennie.

3 i pół roku w pace
W końcu przez alkoholizm 

Krzysztof popadł w poważny 
konflikt z prawem. - To się zda-
rzyło w Warszawie w 1984. Mia-
łem wtedy 30 lat. Pracowałem 
gdzieś prywatnie na budowie. 
Było właśnie po wypłacie.  Popili-
śmy z kumplem i jechaliśmy tram-
wajem w stronę Mokotowa. Po 
drodze doszło do awantury. Poszło 
o głupotę, tzn. o otwarcie okna, bo 
komuś z nas było widocznie dusz-
no a innej osobie zbyt chłodno. Od 
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słowa do słowa i wdaliśmy się w 
bójkę z jakimiś kolesiami. Walka 
przeniosła się na najbliższy przy-
stanek. Tam zacząłem bić się z 
jednym facetem, w pewnym mo-
mencie poczułem, że ktoś ciągnie 
mnie za włosy. Nie odwracając się 
machnąłem ręką i niechcący ude-
rzyłem, jak się później okazało, 
żonę tego pana. Była w zaawan-
sowanej ciąży. Ale oczywiście by-
łem tak pijany, że wkrótce film mi 
się urwał i wylądowałem na izbie 
wytrzeźwień. Tam, gdy już dosze-
dłem do siebie, funkcjonariusze 
pokazali mi zakrwawione ubra-
nia. Poczułem wtedy strach. Ba-
łem się tak panicznie, że gdy mi-
licjanci wzięli mnie do radiowo-
zu to błagałem ich na kolanach, 
żeby powiedzieli mi czego żem na-
robił. Ale oni nie wiedzieli, co się 
stało. Mieli tylko przewieźć mnie 
do aresztu. W takim napięciu sie-
działem aż do sprawy sądowej. To 
był prawdziwy koszmar. Myślałem 
cały czas, że tam na przystanku 
mogło dojść do najgorszego.

W końcu po przeprowadzeniu 
śledztwa i sprawie sądowej zosta-
łem skazany na 3,5 roku za pobi-
cie. Mama przyjeżdżała i płakała 
na widzeniach, a ja wciąż jej obie-
cywałem, że się zmienię. Ale oczy-
wiście, na obiecankach się skoń-
czyło – wyznaje pan Krzysztof.

Melina i tzw. „wynalazki”
Więzienie też niewiele nauczy-

ło Krzysztofa. Po wyjściu nie my-
ślał nawet o walce z nałogiem, 
lecz pierwsze kroki wraz z towa-
rzyszami skierował w stronę ja-
kiejś meliny. - To był obraz total-
nej egzystencjalnej nędzy. Melina, 
a w niej już nie tylko różnego ro-
dzaju alkohol, ale właściwie mul-
tum substancji, które zawierały 
jakąkolwiek jego ilość – od perfum 
na denaturacie skończywszy. No i 
panienki, tzn. prostytutki. I orgie 
zaprawiane denaturatem. 

Po kilku dniach na melinę 
wpadł patrol. Wzięli nas na ko-

mendę. Najpierw trafiliśmy do 
aresztu, w którym spędziliśmy 
48 godzin, a później dostaliśmy 3 
miesiące odsiadki (z tzw. bomby) 
i mama znów musiała na mnie 
czekać. Zabierali nas w tym czasie 
m.in. do kładzenia torów na no-
wych osiedlach, w ubraniach z na-
pisem ZK (Zakład karny). To był 
wstyd – stwierdza pan Krzysztof.

Choroba i śmierć mamy 
W pewnym momencie mama 

pana Krzysztofa zachorowała na 
nowotwór. - Nie pamiętam dobrze 
tamtego czasu – choroby i śmier-
ci mojej mamy. Rzadko bywałem 
w domu, przeważnie włóczyłem 
się gdzieś po pijackich zaułkach. 
Dopiero gdy zabrali ją do szpita-
la, wróciłem do domu i tam urzą-
dziłem z kumplami melinę. To był 
już 1988 rok. Nie pofatygowałem 
się nawet, żeby choć raz odwie-
dzić matkę, która była umierają-
ca. Mama odeszła 10 lipca. Kiedy 
sąsiedzi przyszli mnie o tym poin-
formować, leżałem w domu ska-
cowany w brudnej pościeli i po-
twornym smrodzie. Usłyszałem 
tylko zdanie – „Krzysiek, twoja 
mama nie żyje”. Ale nawet nie by-
łem wtedy w stanie się do tego od-
nieść. Byłem nieobecny. Pogrzeb  
odbył się tydzień po jej śmierci. Na 
nim też mnie zabrakło. Nie mia-
łem ani siły ani pieniędzy na bi-
let tramwajowy. Dopiero po trzech 
miesiącach zaczęło do mnie cokol-
wiek docierać. Ale nic to nie zmie-
niło. W końcu odcięli gaz, światło. 
Czynsz nie był regulowany jeszcze 
za życia mamy, która w osamot-
nieniu chorowała i nie dawała już 
rady płacić – opowiada.

Nawrócenie
Po śmierci mamy Krzysztof na-

dal w najlepsze oddawał się nało-
gowi. Mieszkanie na Mokotowie 
stało się meliną, do której w do-
wolnej porze dnia i nocy przy-
chodził kto chciał. Im więcej uda-
ło się załatwić denaturatu i papie-

rosów tym impreza była liczniej-
sza. - W nocy z 9 na 10 stycznia 89 
roku dostałem ataku delirium tre-
mens. Chodziłem na bosaka w sa-
mych majtkach po klatce 4-piętro-
wego bloku i szukałem matki, któ-
ra już pół roku nie żyła. Miałem 
takie zwidy, że ona znajduje się u 
kogoś w bloku. Na drugim piętrze 
trafiłem do sąsiadki, która domy-
śliła się, co może mi dolegać. Za-
dzwoniła na pogotowie.

Najpierw zabrali mnie do szpi-
tala na OIOM, a następnie do  In-
stytutu Psychiatrii i Neurologii na 
odtrucie i terapię. Spędziłem na 
leczeniu 2,5 miesiąca. Do alkoho-
lu od tamtego czasu już nie wró-
ciłem. 

Powrót do normalności
Krzysztof na zawsze odsta-

wia alkohol. Wychodzi z ośrod-
ka. „Koledzy”, z którymi pił bar-
dzo się zdziwili widząc go żywe-
go. „Myśleliśmy, że już kopnąłeś 
w kalendarz” – stwierdził któryś 
z nich. Krzysztof wrócił do domu 
oczyszczony, ale konsekwencje 
minionego życia cały czas na nim 
ciążyły. Po pierwsze mieszka-
nie na Mokotowie – zostało zu-
pełnie ogołocone przez starych 
kumpli. Właściwie eksmisja z po-
wodu nie płaconego od długiego 
czasu czynszu była już tylko kwe-
stią czasu. To wszystko groziło 
powrotem na złą drogę. Jednak 
pewnego dnia szala przykrego 
losu się przechyliła – Siedzę sobie 
taki zrujnowany, na jakichś karto-
nach w tym, moim jeszcze, miesz-
kanku, gdy nagle słyszę pukanie 
do drzwi. Otworzyłem i z przera-
żeniem ujrzałem przed sobą jakąś 
ciemną postać – „Duch, czy co-
?”Pomyślałem. Ale napięcie mnie 
opuściło gdy usłyszałem – „Dobry 
wieczór”. To była zakonnica, która 
miała za zadanie docierać do ta-
kich jak ja. Okazało się, że sporo o 
mnie wiedziała, przeprowadziw-
szy wcześniej wywiad u sąsiadów. 
Zaproponowała mi udanie się do 

klubu abstynenta „Serce”. Pierw-
sze spotkanie było w czwartek. 
Poszedłem, z pewną dozą obawy 
przed przyjęciem. Ale gdy prze-
stąpiłem próg placówki, od razu 
spotkałem się z ciepłem otoczenia. 
Byli tam ludzie z takimi samymi 
problemami. I jakimś dziwnym 
zrządzeniem losu, wszystko za-
częło się w moim życiu zmieniać. 
Spotkałem koleżankę, której opo-
wiedziałem o swoich kłopotach z 
mieszkaniem i długiem za czynsz. 
Koleżanka ta pracowała w Opiece 
Społecznej, gdzie dyrektorem była 
jej znajoma. Postanowiła mnie do 
niej zaprowadzić. Chciałem po-
prosić, czy nie dałoby się rozłożyć 
tego długu na jakieś możliwe raty. 
Gdy opowiedziałem pani dyrektor 
OS swoją historię, to ona rozpła-
kała się i powiedziała, że jeśli nie 
będę już pił i poddam się terapii w 
klubie abstynenta, to dług zostanie 
anulowany. Bardzo się ucieszyłem. 
Ale wisiały nade mną jeszcze dłu-
gi za alimenty, co groziło odsiad-
ką. Aż tu pewnego dnia odwiedzi-
ła mnie moja była żona, Iwona i 
oznajmiła, że zrzeka się alimen-
tów. – „Zadbaj o siebie, wstań na 
nogi!” – powiedziała. Poczułem 
się jakbym dostał nowe życie. 

Powoli zacząłem wracać na 
łono społeczeństwa. Na począt-
ku lat 90’ w klubie „Serce” pozna-
łem Anię, która była wtedy już od 
1,5 roku w abstynencji. Wcześnie 
owdowiała, wychowywała cór-
kę. Podobnie jak ja przeszła z po-
wodu alkoholu przez piekło. Ania 
potrafi układać piękne piosenki 
o codziennym życiu i zmaganiu 
się z przeciwnościami. W 1993 
roku wzięliśmy ślub cywilny. Jeź-
dziliśmy  na msze abstynenckie 
do Pruszkowa. Tam poznaliśmy 
księdza Krzysztofa, którego za-
prosiliśmy kiedyś do mojego sław-
nego, ale odmienionego już wte-
dy mieszkania (byłej meliny) na 
Mokotowie. Ksiądz Krzysztof za-
proponował nam, żebyśmy posta-
rali się w sądzie metropolitalnym 

o uznanie mojego wcześniejszego 
małżeństwa za nieważnie zawar-
te. Czekaliśmy trzy lata. I w koń-
cu przyszła pozytywna decyzja. W 
2002 roku wzięliśmy z Anią ślub 
kościelny. Od tamtej pory możemy 
cieszyć się pełnym uczestnictwem 
we Mszy św. i przede wszystkim 
życiem zgodnym z nauką Kościo-
ła, którego czujemy się częścią, 
choć w moim przypadku alkohol 
sprawił, że przez lata życie religij-
ne praktycznie we mnie zamarło. 

Darmo otrzymaliście…
Pan Krzysztof jest przekonany, 

że otrzymał łaskę, dzięki której 
został wyrwany z matni zła, jakie 
przez lata go ogarniało. Dzisiaj 
wraz z małżonką chce nieść po-
moc i otuchę innym, którzy ciągle 
walczą z nałogami - Często zapra-
szają mnie i Anię w różne miejsca 
i to po kilka razy, np. do szpitala w 
Tworkach, gdzie znajduje się ośro-
dek odwykowy. Przyjeżdżamy tam 
z naszą spikerką co dwa miesiące. 
Mamy w domu taką mapę. Kolo-
rowymi pineskami zaznaczamy 
na niej miejsca, w których już by-
liśmy. Takich pinesek jest ok. 300. 
Licheń, Nowy Targ, Częstochowa i 
wciąż przybywa. Teraz wkładamy 
kolejną z nazwą Stargard Szcze-
ciński. Dwukrotnie byliśmy też w 
Belgii - raz w Brukseli i raz w An-
twerpii, gdzie działają polskoję-
zyczne grupy abstynenckie. 

Tak właśnie wygląda historia 
pana Krzysztofa. Poruszająca, da-
jąca do myślenia. Znamienne jest 
to, że kiedy wrócił na drogę do-
bra, życie, akurat jemu, zaczę-
ło odpłacać się tym samym. Dziś 
ma dobry kontakt zarówno z sy-
nem Arturem jak i byłą żoną Iwo-
ną. Cieszy się z wnuków. Co było 
w przeszłości, zostało uleczone 
balsamem przebaczenia. Jego hi-
storia pokazuje, że nikt nie jest do 
końca stracony i jeśli chce, może 
wyjść na prostą. 

Piotr Słomski

„Zadbaj o siedlisko, bo to twoje środowisko”

Z wizytą u państwa Wróbel
W ostatnim czasie udaliśmy się do Maszkowa, gdzie znajduje się posesja pań-
stwa Arlety i Rafała Wróbel, którzy, zdobywając  94 punkty na 100 możliwych, 
zajęli II miejsce w konkursie „Zadbaj o siedlisko, bo to twoje środowisko”.

- Ogród jest naszą wspólną pa-
sją  – mówi pani Arleta Wróbel. 
- Kiedy przyszliśmy tutaj mieszkać 
12 lat temu, podwórko wymaga-
ło przeprowadzenia niezbędnych 
prac. Moja babcia Genowefa, nie 
miała już siły, aby się nim zajmo-
wać. Tak więc rok po roku udało 
nam się doprowadzić podwórko do 
dzisiejszego stanu. Posesja spełnia 
obecnie wiele funkcji. Mąż wyko-
nał np. domek do zabawy dla dzie-
ci, huśtawkę. Za ogrodem znajduje 

się też sad; są tam grusze, jabłonie, 
śliwy, czereśnia. Mamy też czerwo-
ne porzeczki. Pewną część ogrodu 
wydzieliliśmy również na warzy-
wa oraz na namiot z pomidora-
mi. Trzymamy ponadto kilkana-
ście kur, tak więc mamy swojej jaj-
ka. Jest tu też specjalne miejsce na 
ognisko. Babcia Genowefa zajmuje 
się kwiatami, które rosną przed do-
mem, a my pozostałą częścią ogro-
du i posesji. Gdy tylko mamy wol-

ny czas wychodzimy na świeże po-
wietrze i oddajemy się pracom w 
ogrodzie, w których bardzo może-
my liczyć również na pomoc na-
szych córek - piętnastoletniej Alek-
sandry, rok młodszej Kornelii i 
najmłodszej, sześcioletniej Marce-
liny – opowiada pani Arleta.

- Lubię zrywać kwiaty, zbierać 
kasztany – stwierdza Marcelina. 

(ps)

Pani Arleta z najmłodszą córką Marceliną
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Prosili o wiaty, zamiast płacić zawodnikom

Początek skandalu w KM Cisy?
Mistrzyni Polski ligi kobiet w motocrossie – Żaneta Zacharewicz kończy karie-
rę! Powód? Brak funduszy na naprawę motoru... Michał Kozera gdy już startuje, 
to wygrywa co jest do wygrania- on nie dokończył sezonu, powód? Nie ma za co 
jechać na zawody! Mimo braku funduszy w kasie, klub prosi burmistrza o wiaty 
i miejsce na ognisko... Tak działa nowy Zarząd KM Cisy Nowogard.

Od dawna w naszych rela-
cjach brakuje dwóch nazwisk, 
które godnie reprezentowały na-
sze miasto: Zacharewicz i Koze-
ra. Należą się drobne wyjaśnie-
nia dla wszystkich fanów talen-
tu Żanety oraz Michała. Zawod-
niczka, która broniła tytułu Mi-
strzyni Polski w lidze kobiet, w 
tym sezonie borykała się z pro-
blemami związanymi ze sprzę-
tem. Ostatni raz punktowała w 
Nowogardzie 30 czerwca, wów-
czas wygrała obydwa swoje bie-
gi. Choć po powrocie głównej 
pretendentki do tytułu Joanny 
Miller, ciężko jej było obronić 
mistrzostwo, to miejsce na po-
dium jak najbardziej pozostało 
w „zasięgu ręki”. Niestety, po de-
fekcie swojego motocykla wraz 
z rodzicami podjęła najtrudniej-
szą decyzję w swojej dotychcza-
sowej przygodzie z tym spor-
tem – kończy karierę! Powodem 
jest brak środków na naprawę. 
Kolejnym przykładem jest Mi-
chał Kozera, który pojawił się 
na dwóch imprezach: w Nowo-
gardzie (1 i 2 miejsce), oraz w 
Chojnie (1 i 2 miejsce). Przed 
zawodami w Nowogardzie Mi-
chał dochodził do siebie po bar-
dzo poważnej kontuzji. Po uda-
nych startach Kozery na torze w 

Chojnie, wciąż była szansa na 
awans do Pucharu Polski, jed-
nak zabrakło pieniędzy, aby w 
ogóle jechać na pozostałe za-
wody! Wobec tego, postanowili-
śmy sprawdzić jak finansowany 
jest Klub KM Cisy Nowogard. 
Przypomnijmy, że burmistrz w 
zakresie zadania „Wspierania 
działalności w zakresie organi-
zowania i upowszechniania kul-
tury fizycznej i sportu na tere-
nie Gminy Nowogard”-  udzie-
lił klubowi dwie kwoty dota-
cji: 21 500 zł i 26 000 zł. Jedna z 
nich „poszła” na organizację za-
wodów, natomiast druga … no 
właśnie na co? W związku z tym 
poprosiliśmy klub o upublicz-
nienie swoich wydatków na rok 
2013, niestety nie udało nam się 
od w-ce prezesa Michała War-
kalewicza, „wyciągnąć” infor-
macji, ile pieniążków trafiło do 
poszczególnych zawodników. 
Zamiast tego, klub nadesłał je-
dynie ogólne wiadomości doty-
czące podziału środków. Jak to 
mówią „ile by nie było, to i tak 
jest za mało”- jednak czy rze-
czywiście nie można było zrobić 
więcej, aby choćby Żaneta Za-
charewicz powalczyła do koń-
ca sezonu? Okazuje się, że moż-
na było – skoro znalazły się pie-

niądze na postawienie dwóch 
obskurnych wiat tuż przy torze 
motocrossowym, które koszto-
wały ponad 13 tys. zł. Powsta-
ły dwa „daszki” dzięki którym, 
jak informuje w swoim oficjal-
nym piśmie przysłanym na na-
szą prośbę do redakcji DN– pre-
zes klubu Tadeusz Hałubowski – 
nie będzie padać nikomu na gło-
wę podczas pieczenia kiełbasek 
(to tak w dużym skrócie- tekst 
prezesa w całości publikujemy 
przy artykule). Od tamtej pory 
często odwiedzaliśmy to miej-
sce, wypoczywających osób tam 
jednak nie było – były natomiast 
ślady po „zakrapianych” impre-
zach. Burmistrz zadbał, aby to-
warzysze nie stali w strugach 
deszczu, niestety w całym za-
mieszaniu zapomniano o spor-
towcach, którzy dla klubu po-
winni być najważniejsi. Ocenę 
całej sytuacji pozostawiamy czy-
telnikom, jednocześnie infor-
mujemy, że sprawa finansowa-
nia klubu wciąż będzie naświe-
tlana. W kolejnych numerach 
opublikujemy stanowisko rodzi-
ców zawodników w tej sprawie, 
którzy do tego „interesu” doło-
żyli najwięcej...

KR 

Zarząd Klubu Motorowego Cisy informuje, że nowo powsta-
łe wiaty na terenie motocrossu wybudowane zostały za kwotę 
13.815 złotych przez Zakład Ogólnobudowlany – Wojciech Ci-
checki wyłoniony w zapytaniu ofertowym przez Gminę Nowo-
gard , która jest właścicielem terenu. Inicjatorem tego pomysłu 
był Klub Motorowy Cisy, a to za sprawą od lat zadawanych przez 
ludzi uczestniczących w wydarzeniach na terenie motocrossu py-
tań o rozbudowę infrastruktury, a w szczególności zadaszonego 
miejsca na spotkania przy ognisku. Pod wpływem coraz większe-
go zainteresowania tym tematem, Zarząd KM Cisy zwrócił się 
z prośbą do Burmistrza Nowogardu o rozpatrzenie możliwości 
wybudowania wiat. Dzięki ogromnej przychylności Burmistrza 
Roberta Czapli zostały spełnione prośby ludzi, którzy widzą w 
owym terenie potencjał nie tylko na czas zawodów, ale zawsze, 
gdy przyjdzie ochota na spacer czy chwilę na łonie natury.

 Zarząd Klubu Motorowego Cisy pragnie ze swej strony ser-
decznie podziękować Panu Burmistrzowi Robertowi Czapli za 
pozytywne nastawienie oraz wspieranie inicjatyw służących po-
prawie jakości wypoczynku. Jednocześnie informujemy, że Klub 
własnymi siłami prowadzi dalsze prace mające na celu podnie-
sienie atrakcyjności tego terenu dla wszystkich zainteresowanych, 
których zapraszamy do kulturalnego zeń korzystania.

Prezes Klubu Motorowego Cisy
Tadeusz Hołubowski

W związku z zapytaniem o podział środków z dofinansowania 
na szkolenie zawodników Zarząd Klubu Motorowego „Cisy” in-
formuje, że dofinansowanie tego programu z Gminy Nowogard 
wyniosło 26 000 zł brutto. Kwota powyższa została rozdyspono-
wana decyzją Zarządu Klubu w następujący sposób:

- szkolenia  zawodników 10000 zł
- dofinansowanie wyjazdów zawodników na zawody 10 000 zł
- utrzymanie sprzętu 1800 zł
- licencje zawodników 2200 zł
- koszty administracyjne 167 zł/miesiąc *12 = 2000 zł 
Wszelkie wydatki zostały zaplanowane i zaakceptowane na 

posiedzeniu Zarządu Klubu Motorowego „CISY” i mają swoje 
pokrycie w dokumentacji finansowej zatwierdzonej przez komi-
sje rewizyjną. 

V-ce Prezes Klubu Motorowego Cisy
Michał Warkalewicz  

Żaneta Zacharewicz stoi na najwyższym stopniu podium pod-
czas zawodów w Nowogardzie w 2012 r., będzie nam brako-
wać takich obrazków, choć wierzymy, że jeszcze wróci na tor 

Michał Kozera od dłuższego czasu nie miał powodów do zado-
wolenia 

Wiaty stoją, jest i miejsce na ognisko - ten luksus kosztuje podatników 13 815 zł 

Zespoły Pomorzanina powalczą o punkty

Jak nie z Morzyckiem – to z kim?
W weekend trzy drużyny Pomorzanina Nowogard rozegrają kolejne mecze ligowe. Pierwszy zespół podejmuje słabiutkie w tym sezonie 
Morzycko Moryń. „Rezerwowi” zagrają z obecnym liderem A Klasy, natomiast drużyna kobiet wybiera się do Międzyzdrojów, aby po-
walczyć o pierwsze punkty z tamtejszą Falą. 



27-30.09.2013 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

13

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Zatrudnimy cukierników 
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 66

tel. 91 392 19 86
Zapraszamy do współpracy

Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca

Kancelaria 
PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077

W ostatnich dniach 
sporo mówiło się o pierw-

szym zespole Pomorzanina. 
Kontuzje, osłabiony skład, wy-
soka porażka w Chojnie – to 
nie napawa optymizmem. Jed-
nak w sobotę podopieczni To-
masza Surmy mają okazję do 
częściowej rehabilitacji, gdyż 
w Nowogardzie zawita druży-
na Morzycka Moryń, obecnie 
zajmująca 14 pozycję w tabe-
li. Sobotni rywale wygrali tyl-
ko dwa razy, w pozostałych 
meczach notując porażki, jeśli 
nie wygrać z Morzyckiem – to 
z kim? Początek tego meczu w 
sobotę o godzinie 16:00. Drugi 
zespół Pomorzanina podejmo-
wać będzie obecnego lidera- 

drużynę Fagusa Kołbacz, któ-
ra odebrała 1 pozycję w tabeli 
„rezerwowych” po walkowerze 
z ostatniej kolejki. To z pewno-
ścią będzie najciekawsze spo-
tkanie A Klasy. Pomorzanin 
II dotychczas miał mniej wy-
magających rywali, zobaczy-
my jak podopiecznym Pawła 
Błaszczyka pójdzie z Fagusem. 
Ten mecz rozegrany zostanie 
w niedzielę na stadionie w No-
wogardzie, o godzinie 15:00. 
Kobieca drużyna w poszuki-
waniu punktów i pierwszej 
bramki w III lidze wybierze się 
do Międzyzdrojów na mecz z 
Falą. To ostatnie spotkanie 2 
kolejki, gdyż rywalki już roze-
grały swoje mecze. Olimp Go-

ścino rozgromił Olimpie III 
Szczecin 11:0, natomiast Za-
lew Stepnica pokonał Vielgo-
vie Szczecin 4:2. Wygląda na 
to, że Pomorzanin ma za sobą 
dwa mecze z najtrudniejszymi 
drużynami, Fala dotychczas 
rozegrała jedno spotkanie, 
wówczas w 1 kolejce pokona-
ła w Szczecinie Vielgovie 0:3. 
Piłkarki Pomorzanina nie stoją 
w tym meczu na straconej po-
zycji, jak będzie – przekonamy 
się w sobotę o godzinie 12:00 
po pierwszym gwizdku sędzie-
go. Przy artykule prezentuje-
my komplet gier w poszczegól-
nych ligach.

KR 

Liga Okręgowa Szczecińska 2013/2014
10 kolejka:
Piast Chociwel – Polonia Płoty    (28.09; 15:00)
Gavia Choszczno – Zorza Dobrzany   (28.09; 15:00)
Iskierka Szcz.-Śmierd. - Osadnik Myślibórz  (28.09; 15:00)
Ina Ińsko – Klon Krzęcin    (28.09; 16:00)
Pomorzanin Nowogard – Morzycko Moryń  (28.09; 16:00)
Unia Dolice – Odra Chojna    (28.09; 16:00)
Victoria Przecław – Pogoń Barlinek   (28.09; 17:00)
Flota II Świnoujście – Pomorzanin Przybiernów  (29.09; 16:00)
Stal Lipiany      Pauza

A Klasa Szczecin gr.3 2013/2014
5 kolejka:
Wołczkowo-Bezrzecze – Euroinsbud Goleniów  (28.09; 13:00)
Vielgovia Szczecin – Komarex Komarowo  (28.09; 16:00)
Zryw Kołbaskowo – Znicz Niedźwiedź   (28.09; 16:00)
Pomorzanin II Nowogard – Fagus Kołbacz  (29.09; 15:00)
Wicher Reptowo – Hanza Goleniów   (29.09; 16:00)
Orzeł Grzędzice – Grot Gardno    (29.09; 16:00)

III Liga Kobiet 2013/2014
2 kolejka:
Fala Międzyzdroje – Pomorzanin Nowogard  (28.09; 12:00)
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Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie 
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

UWAGA WĘDKARZE                Koło Miejsko-Gminne
organizuje w dniu 29.09.2013 r.

Zawody wędkarskie spinningowe z łodzi oraz  
spławikowe z brzegu. Spotkanie o godz. 7.00 k. Neptuna.

Zapisy w sklepie „Wędkarz” do dnia 26.09.2013. Wpisowe 5 zł. 
Zarząd

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

Sprzedam drewno 
kominkowe i opałowe

Transport
tel. 691 466 441
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UWAGA WĘDKARZE                
Koło Miejsko-Gminne
organizuje w dniu 

29.09.2013 r.
Zawody wędkarskie 

spinningowe z łodzi oraz  
spławikowe z brzegu. 
Spotkanie o godz. 7.00  

k. Neptuna.
Zapisy w sklepie „Wędkarz” do 
dnia 26.09.2013. Wpisowe 5 zł. 

Zarząd

Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości 
,,Profit” w Nowogardzie 

ul. Wojska Polskiego 3, tel. 91 39 20891 
prowadzi nabór  

na bezpłatne kursy komputerowe 
dla osób w wieku od 50 do 64 lat, 
zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Nowogard 
i gmin sąsiednich. Osoby zainteresowane nabyciem 

umiejętności obsługi komputera na poziomie 
podstawowym lub rozszerzonym prosimy 
o pilny kontakt osobisty lub telefoniczny

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECIĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA
tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM DO KLIENTA
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Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

WARSZTAT SAMOCHODOWY

SZYBY SAMOCHODOWE

PLANDEKINA WYMIAR NA WYMIAR

Profesjonalna naprawa od A do Z

OSOBOWE, CIĘŻAROWE I MASZYNY

Geometria kół, naprawa zawieszenia,komputerowa diagnostyka pojazdu
naprawy blacharskie i lakierniczePrzegląd i naprawa klimatyzacji,

Ul. Nadtorowa 12
tel 91 39 20 131
kom 601860716

Ul. Kilińskiego 26
tel 91 39 25 627
kom 601897368

Sprzedaż, wymiana, naprawa. Wykonujemy usługi na zlecenie ubezpieczalni

Używane i nowe części do wszystkich marek samochodów

Plandeki do samochodów ciężarowych (łódki, firanki),przykrywające
stelaże, przegrody do hal, przyczepy ciągnikowe i samochodowe

UDZIELAMY GWARANCJI
NA WYKONANE USŁUGI

KUPIĘ 
GOSPODARSTWO 
lub GRUNT ROLNY 
TEL. 664 944 635

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie 
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

SZKÓŁKA KARSK
poleca szeroki wybór 

DRZEW OWOCOWYCH  
(np. jabłoń z owocami) oraz IGLAKI

PROMOCJA: 
jałowiec na żywopłot - 9 zł/szt.

tel. 606 106 142

ZGUBIONO 
większą kwotę pieniędzy i kartę bankomatową

Uczciwego znalazcę proszę  
o kontakt z tel.  91 885 32 63

Przewidziana nagroda

w Sklepie             
ul. Boh. Warszawy 2

(przy torach)

Zapraszamy
W każdy poniedziałek nowy towar

Duży wybór odzieży 
dziecięcej i jesiennej

kurtki, bluzy itp.

KUPON RABATOWY
10%

na odzież używaną
FIGARO

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

Sprzedam drewno 
kominkowe i opałowe

Transport
tel. 691 466 441

AEROBIK

instr. Monik Durajtel. 605 856 584

(ZAJĘCIA w SP 1)
wtorek, czwartek
od godz. 18 -1900 00

Dla Panów
„Tydzień Urologii” odbywa się w tym roku w dniach 23-27 wrze-

śnia 2013. W tym samym czasie w Polsce startuje akcja społeczna re-
alizowana przez Firmę Berlin Chemie Menarinii umożliwiająca wy-
konanie badań profilaktycznych gruczołu krokowego. 

Również w Nowogardzie dnia 12 października 2013 roku, Samo-
rządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” przy współpracy 
Urzędu Miejskiego i Firmy Berlin Chemie Menarinii organizuje ak-
cję społeczną dla mieszkańców Gminy Nowogard, umożliwiającą wy-
konanie badania PSA i badań profilaktycznych gruczołu krokowego. 
Akcja wspierana jest pakietem materiałów promocyjnych (plakaty, 
etykiety, ulotki edukacyjne).

Hasło akcji: „Badanie prostaty jest tak proste jak sprawdzanie oleju”
 Badania odbędą w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Rejono-

wym w Nowogardzie. Szczegółowe informacje( (termin badania krwi 
i godz. badania lekarskiego  podczas rejestracji: Samodzielny Publicz-
ny Szpital Rejonowy w Nowogardzie Tel. 91 39 21 356 wew. do  Fun-
dacji  'Zdrowie" 122 do godz 15-ej, lub u Lidii Bogus  tel. 505393636.

 PAMIĘTAJ TY TEŻ MUSISZ DBAĆ O ZDROWIE.
zapraszam  prezes Fundacji "Zdrowie" Lidia Bogus

Dla Pań 
"PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TE-

RENU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia 5 paź-

dziernika 2013r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne do 
NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpi-

tal Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.30 tel.91 3921356 
wew.122, oraz u Lidii Bogus tel.505393636

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam prezes Fundacji Lidia Bogus

"Firma "NOWORIM" Sp. z o.o. 
ul. Sienkiewicza 7c 72-200 Nowogard

poszukuje kandydatów  
na stanowisko pracownik produkcji

Szukamy również osób chętnych do pracy w charakterze 
pracowników pomocniczych przy pracach produkcyjnych, 
które gotowe są podjąć zatrudnienie na podstawie umowy 
cywilnoprawnej.
 Wymagane jest posiadanie aktualnej książeczki zdrowia dla 
celów sanitarno-epidemiologicznych.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem 
telefonu 91 3922394

W dniu 20 września (piątek) 
od godz. 10.00 w siedzibie 
Caritas przy ul. 700-lecia 

(w podwórku za ZBK),  

będzie wydawana 
żywność z programu 

pomocowego UE. 
Zapraszamy osoby z listy 

od nr 120 do 260 oraz tych, 
którzy nie korzystali nigdy 

z pomocy. 
Zespół Caritas przy parafii 

pw. WNMP w Nowogardzie

TARTAK 
ŁOSOŚNICA

oferuje:
- drewno budowlane
- więźba dachowa
- łaty, kontrłaty
- drewno opałowe

ŁOSOŚNICA 23A
72-315 Resko

tel. 91 395 01 53
kom. 500 111 126

SKUP 
AUT i BUSÓW

gotówka od ręki
tel. 791 337 976

Piłkarki Pomorzanina wciąż bez bramki

Z Olimpią II zabrakło szczęścia
Awansem został rozegrany mecz ostatniej 7 ko-
lejki III ligi kobiet. Zawodniczki Pomorzanina 
Nowogard, w sobotę rywalizowały w Szczeci-
nie z tamtejszą Olimpią II. Ponownie zabra-
kło szczęścia... Do 60 minuty Pomorzanin był 
lepszym zespołem, potem sędzia podyktował 
kontrowersyjny rzut karny i ponownie kobiety 
z Nowogardu nie wywalczyły punktów. 

Olimpia II Szczecin – Pomorzanin Nowogard 3:0 (0:0)
Skład: Magdalena Jeż (c) – Karolina Kowalczuk, Anna Nowicka, Monika Wróbel (Aleksandra Sob-

czak), Klaudia Mrówczyńska – Martyna Stępień (Anita Nowakowska), Katarzyna Piotrowska, Anita 
Skowrońska, Małgorzata Wołk (Klaudia Korgiel), Patrycja Bobik (Monika Krystkiewicz) – Patrycja 
Kozioł. 

Podopieczne Pawła Błasz-
czyka wciąż pozostają bez 
bramki w III lidze kobiet. 
Choć według terminarza drugi 
swój mecz powinny zagrać 21 
września w Międzyzdrojach z 
Falą, awansem rozegrano spo-
tkanie z 7 kolejki. Pomorzanin 
wybrał się na wyjazd do Szcze-
cina rywalizować z drugim ze-
społem Olimpii. Rywalki w 1 
kolejce postraszyły wszystkich 
gromiąc w derbach Olimpię III 
Szczecin aż 18:0! Jednak pod-
opieczne Pawła Błaszczyka ani 
myślały się „położyć” na mu-
rawie. Mało tego, Pomorzanin 
w pierwszej części gry przewa-
żał i choć do przerwy wynik 
brzmiał 0:0, wyglądało na to, 

że pierwszy gol w debiutanc-
kim sezonie jest kwestią czasu. 
Niestety, dziewczyny z Nowo-
gardu znów mogą czuć się po-
krzywdzone. Po 60 minutach 
gry sędzia wskazuje na wap-
no, można powiedzieć, że była 
to mocno naciągana decyzja. 
Magdalena Jeż w sytuacji sam 
na sam wygarnęła piłkę rywal-
ce spod nóg, ta jednak zaha-
czana, sprytnie się przewró-
ciła i sędzia zinterpretował to 
jako faul. Pewnie wykonany 
rzut karny i 1:0 dla gospodyń. 
Olimpia przeprowadziła w 
tym meczu aż 7 zmian! Na bo-
isku pojawiły się zawodniczki 
pierwszego zespołu, co dodat-
kowo może świadczyć o tym, 

że Pomorzanin postawił trud-
ne warunki. Niestety, jak to w 
sporcie bywa – nie zawsze wy-
grywa lepszy... Przyjezdne za-
częły grać otwartą piłkę w po-
goni za pierwszą bramką w III 
lidze, natomiast Olimpia prze-
prowadziła dwie kontry, któ-
re zamieniła na gole. Pomimo 
nienajgorszego występu, Po-
morzanin znów przegrywa i 
nie zdobywa bramki. Wyda-
je się, że nowogardzkie piłkar-
ki mają za sobą już konfronta-
cje z najsilniejszymi drużyna-
mi. Miejmy nadzieję, że pierw-
szy gol stanie się faktem już w 
Międzyzdrojach.

KR

Górny rząd od lewej: Paweł Błaszczyk (trener), Marcin Skórniewski (prezes), Karolina Kowalczuk, Katarzyna Piotrowska, Patrycja 
Bobik, Wiktoria Tupko, Martyna Stępień, Magdalena Jeż (kapitan), Anna Nowicka, Aleksandra Sobczak, Daria Partyka, Zdzisław Zdeb 
(wiceprezes); dolny rząd od lewej: Anita Nowakowska, Agata Witkowska, Monika Wróbel, Patrycja Kozioł, Małgorzata Wołk, Klaudia 
Kaczor, Klaudia Korgiel, Anita Skowrońska, Ada Szemiot, Monika Witkowska. 

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Olimpia II Szczecin 2 6 21 0 2 0 0
2 Fala Międzyzdroje 1 3 3 0 1 0 0
3 Olimp Gościno 1 3 2 0 1 0 0
4 Zalew Stepnica 0 0 0 0 0 0 0
5 Vielgovia Szczecin 1 0 0 3 0 0 1
6 Pomorzanin Nowogard 2 0 0 5 0 0 2
7 Olimpia III Szczecin 1 0 0 18 0 0 1

Polska moneta „na ustach” 
świata numizmatyki
W niedzielę giełda w NDK
Polska moneta „Fortuna Redux”, okazała się istną furo-
rą podczas targów w Berlinie – to jedne z największych i 
najważniejszych wydarzeń w świecie numizmatyki. Jest 
to pierwsza na świecie moneta-walec. Srebrna moneta 
o nominale 50 dolarów nowozelandzkich, szczęśliwych 
nabywców będzie kosztować 1950 zł. 

Fortuna Redux jest pierwszą 
przestrzenną monetą na świecie o 
niespotykanych dotąd proporcjach 
wysokości do szerokości. Wysokość 
to około 70 proc. jej średnicy. Naj-
nowsza moneta Mennicy przed-
stawia wizerunek Merkurego, an-
tycznego boga kupców i podróż-
ników. Był on często przedstawia-
ny na monetach rzymskich. Wie-
rzono, że moneta z wizerunkiem 
Merkurego przynosi powodzenie 
w biznesie i w handlu, a jego ma-
giczna moc chroni kupców. Awers 
przedstawia wizerunek Merkurego, 
obok postać Jej Wysokości Królo-
wej Elżbiety II i nominał: 50 dola-
rów. W tle - mapa świata wykona-
na techniką matowienia laserowego 
z elementami symbolizującymi po-
dróże. Wzdłuż rantu napisy: 2013 
(rok emisji), NIUE ISLAND (emi-
tent), Ag 999 (metal). Natomiast re-
wers tej wyjątkowej monety, to wi-
zerunek złotej monety z popiersiem 
Merkurego, w tle znajduje się mapa 
wszechświata wykonana techni-
ką matowienia laserowego. Mone-
ta posiada również swoja trzecią 
stronę! Przedstawia stylizowany wi-
zerunek charakterystycznych dla 
Merkurego, nóg zdobionych skrzy-
dełkami. W tle widnieje mapa świa-
ta z elementami symbolizującymi 
podróże. Projektantką monety jest 
Urszula Walerzak. Niestety, z racji 
na swoją cenę, tego eksponatu nie 

posiada Koło Numizmatyczne No-
wogard, które w najbliższy week-
end organizuje kolejny pokaz. W 
niedzielę (22 września) giełda ko-
lekcjonerska, odbędzie się w holu 
Nowogardzkiego Domu Kultury. 
Spotkanie hobbystów i kolekcjo-
nerów rozpocznie się o godzinie 
16:00. W programie: skup, wymia-
na, sprzedaż, wycena- banknotów, 
medali, orderów, monet, literatury 
oraz innych eksponatów. Przypo-
minamy również o prowadzonych 
zapisach, które umożliwiają wstą-
pienie do koła numizmatycznego 
oraz klubu kolekcjonera. Zaprasza-
my w imieniu organizatora. 
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Sprzedam mieszkanie
lub zamienię 
na kawalerkę

z dopłatą
tel. 724 696 051

LUKS Top Wierzbięcin 
zainaugurował sezon

Udane starty w WTK
Miniony weekend był bardzo pracowity dla za-
wodników z Wierzbięcina, reprezentujących naszą 
gminę w tenisie stołowym. W sobotę (21 września) 
LUKS Top rozegrał dwa pierwsze mecze w II lidze 
mężczyzn. Kolejnego dnia, podopieczni Józefa Kor-
kosza rywalizowali na WTK seniorów i seniorek. 

LUKS Top Wierzbięcin od 
porażki i zwycięstwa rozpo-
czyna sezon w II lidze męż-
czyzn. Rywale byli wymaga-
jący, w pierwszym pojedynku 
zawodnicy z Wierzbięcina ry-
walizowali z głównym fawory-
tem grupy – zespołem KS Sta-
li Szczecin, która była gospo-
darzem tego dnia. Stal pewnie 
wygrała 9:1, jedynym zawod-
nikiem LUKS Top, który za-
punktował, był Sebastian Je-
milianowicz. W drugim me-
czu, rywalami byli tenisiści 
UKS Champion Police. Pod-
opieczni Józefa Korkosza za-
prezentowali się lepiej i zwy-
ciężyli 7:3. W tym pojedynku 
punktowali następujący za-
wodnicy z Wierzbięcina: Bar-
tosz Jemilianowicz – 2.5, Seba-
stian Jemilianowicz – 2.5, Da-
niel Zubrzycki – 1, Mateusz 
Witkowski – 1.   

Następnego dnia w Międzyz-
drojach odbył się I Wojewódz-
ki Turniej Kwalifikacyjny se-
niorów i seniorek. Nie zabrakło 
w nim reprezentantów Wierz-
bięcina. Od początku sezonu w 
wysokiej formie jest Bartosz Je-
milianowicz, który i tym razem 
nie zawiódł swoich kibiców. Po 

swoich występach na WTK 
uzyskał awans do I Ogólnopol-
skiego Grand Prix. Uczynił to 
bezpośrednio w turnieju głów-
nym i nie musiał brać udziału 
w rozgrywce barażowej. Tur-
niej ukończył na 3 miejscu, 
przegrywając dopiero w me-
czu o finał z Jackiem Wanda-
chowiczem, który okazał się 
tego dnia bezkonkurencyjny. 
To jednak nie koniec w wyko-
naniu zawodników LUKS Top 
Wierzbięcin, najbardziej do-
świadczony spośród drużyny – 
Łukasz Owczarek wywalczył 5 
miejsce. Juniorzy których pro-
wadzi trener Józef Korkosz, 
zdobyli kolejne doświadczenie 
w rywalizacji z seniorami, na 
największą pochwałę zasługu-
je postawa Mateusza Witkow-
skiego, który wykazał się za-
angażowaniem i wielką wolą 
walki. Jako jedyna przedsta-
wicielka płci pięknej z druży-
ny LUKS Top, rywalizowała 
Jowita Mularczyk i ukończy-
ła turniej w strefie 9-12 miej-
sce. Przy tekście prezentuje-
my miejsca uzyskane na WTK 
przez wszystkich zawodników 
z Wierzbięcina.

KR

  I Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny - Międzyzdroje
Seniorki: 
Jowita Mularczyk – 9-12 miejsce 
Seniorzy: 
Bartosz Jemilianowicz - 3 miejsce 
Łukasz Owczarek - 5 miejsce 
Mateusz Witkowski -  9 miejsce 
Sebastian Jemilianowicz - 17 miejsce 
Daniel Zubrzycki  - 25 miejsce 
I. Moralewicz -  42 miejsce 

IV Międzyokręgowa Impreza Integracyjna dla funkcjonariuszy

Paintball na „smoczaku”
W dniu 28 września 2013 r. w Nowogardzie odbędzie się IV Międzyokręgowa impreza in-
tegracyjna dla funkcjonariuszy, pracowników cywilnych i ich rodzin połączona z  Druży-
nowymi zawodami w Paintballu o puchar Zarządu Okręgowego NSZZ FiPW w Szczecinie.

Impreza ma charakter zawo-
dów integracyjnych dla funkcjo-
nariuszy i pracowników Służby 
Więziennej i ich rodzin. Uczest-
nicy wpłacają wpisowe w kwocie 
60 zł (od zawodnika) za udział w 
zawodach głównych (drużyno-
wych zawodach paintballowych). 
Dodatkowe konkurencje i zabawy 
dla  rodziny zawodnika są darmo-
we. W zawodach drużynowych 
biorą udział drużyny 6 osobowe. 
W programie: Drużynowe zawo-
dy paintballowe, Konkurencje ro-
dzinne, Gry i zabawy dla dzieci, 
I wiele innych atrakcji. Przedsta-
wiamy najważniejsze punkty re-
gulaminu:

 Termin – 28.09.2013 r.( sobo-
ta) Przyjazd na godz. 9:30 odpra-
wa ekip godz.9:45. Miejsce – Tor 
motocrossowy „Cisy” na  „Smo-
czaku”, ul. Górna w Nowogardzie. 
Grać będą drużyny 6 osobowe w 
systemie pucharowym, natomiast 
czas gry wyniesie maksymalnie 
20 min. (1 mecz). Sprzęt strze-
lecki zapewnia organizator. Gra 
odbywać się będzie do „pełne-
go trafienia” - pełne rozbicie kul-
ki w jakąkolwiek część ciała gra-
cza i sprzętu (rykoszety i odpryski 
od przeszkód nie eliminują gra-

cza). Głównym celem dla druży-
ny jest  zdobycie flagi („capture 
the flag”). Zbity zawodnik unosi 
rękę w górę, po czym zabezpiecza 
broń i w ciszy schodzi z pola (za 
zbicie zawodnika drużyna zdoby-
wa 10 pkt., za zdobycie flagi 100 
pkt., zbicie wszystkich zawodni-
ków 70 pkt. - bez zdobycia flagi) 
W przypadku końca czasu wszy-
scy zawodnicy schodzą z pola gry 
i następuje sumowanie punktów. 
Wygrywa drużyna, która zdoby-
wa największą ilość punktów w 
meczu (w przypadku takiej samej 

ilości punktów wśród drużyn wy-
grywa ta drużyna, która uzyskała 
zwycięstwo w bezpośrednim star-
ciu). Kwestie sporne będą rozpa-
trywane przez obecnych na polu 
sędziów, natomiast, po meczu ka-
pitanowie drużyn schodzą do sto-
lika sędziowskiego w celu adnota-
cji wyniku odbytego meczu. 

Niezależny Samorządny Związek 
Zawodowy

Funkcjonariuszy i Pracowników 
Więziennictwa

ZARZĄD OKREGOWY W SZCZECINIE  
70- 952 Szczecin; ul. Kaszubska 28

Oprac: KR

„Grzybowa Liga Mistrzów” - Regulamin konkursu
Nadleśnictwo Nowogard w ramach kampanii „Lasy Państwowe zapraszamy” zorganizowało konkurs dla grzybia-
rzy, pod nazwą „Grzybowa Liga Mistrzów”. Poniżej prezentujemy najważniejsze punkty regulaminu konkursu.

Konkurs skierowany jest do wszystkich mi-
łośników grzybobrania. Konkurs odbywa się 
w dniach 24.09.2013 r. do 08.10.2013 r. Moż-
liwość zgłoszenia znalezionego okazu grzy-
ba kapeluszowego do konkursu – siedziba 
Nadleśnictwa Nowogard w dniach 24.09.2013 
- 08.10.2013 r. 

W dniu 09.10.2013r. na terenie Leśnictwa 
Olszyca (obiekt „Zielona Kuźnia”- Płotkowo) 
odbędzie się uroczyste podsumowanie zma-
gań konkursowych. Miejscem zbiorów grzy-
bów są lasy na terenie Nadleśnictwa Nowo-
gard.  Każdy z Uczestników Konkursu zgłasza 
się do Nadleśnictwa Nowogard ( pokój nr 9 ) 
w godzinach 10:00-12:00 w dniach 24.09.2013 
roku do 08.10.2013 roku. Przyjęcie okazu grzy-
ba kapeluszowego odbywa się na zasadzie: 

-dokonanie pomiaru najmniejszej i najwięk-
szej średnicy kapelusza(do karty–średnia z po-
miarów) – utrwalony na zdjęciu; pomiar obwo-
du trzonu – utrwalony na zdjęciu; wypełnie-
nie i zatwierdzenie karty Uczestnika-Okazu. W 
dniu 09.10.2013r. o godz. 12.00 komisja kon-
kursowa dokona podsumowania przebiegu 
konkursu poprzez porównanie wyników zapi-
sanych w kartach, ogłosi wyniki konkursu oraz 
wręczy nagrody na terenie obiektu edukacyj-
nego Zielona Kuźnia w Płotkowie. Informacje 
dodatkowe do przebiegu konkursu: 

1. Wszystkie grzyby kapeluszowe zostaną 
zmierzone z dokładnością do 1 mm (słownie: 
jednego milimetra). 

2. Wymiary kapelusza oraz trzonu zostaną 
dodane, suma oznacza wielkość okazu. 

3. Uczestnik Konkursu, którego wymiary 
grzyba okażą się największe,w dniu podsu-
mowania wyników, tj. 09.10.2013 r. otrzymuje 
nagrody główne. 

Przewidziane są następujące nagrody: 
1. Nagrody główne: 
a. miejsce I - suszarka do grzybów, kosz wi-

klinowy, atlas grzybów 
b. miejsce II - suszarka do grzybów 
c. miejsce III - kosz wiklinowy, atlas grzy-

bów 
2. Dla wszystkich uczestników konkursu – 

pamiątki uczestnictwa w konkursie. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do 

przyznania nagrody specjalnej według wła-
snego uznania.

opr. KR



27-30.09.2013 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

WARSZTAT SAMOCHODOWY

SZYBY SAMOCHODOWE

PLANDEKINA WYMIAR NA WYMIAR

Profesjonalna naprawa od A do Z

OSOBOWE, CIĘŻAROWE I MASZYNY

Geometria kół, naprawa zawieszenia,komputerowa diagnostyka pojazdu
naprawy blacharskie i lakierniczePrzegląd i naprawa klimatyzacji,

Ul. Nadtorowa 12
tel 91 39 20 131
kom 601860716

Ul. Kilińskiego 26
tel 91 39 25 627
kom 601897368

Sprzedaż, wymiana, naprawa. Wykonujemy usługi na zlecenie ubezpieczalni

Używane i nowe części do wszystkich marek samochodów

Plandeki do samochodów ciężarowych (łódki, firanki),przykrywające
stelaże, przegrody do hal, przyczepy ciągnikowe i samochodowe

UDZIELAMY GWARANCJI
NA WYKONANE USŁUGI

KUPIĘ 
GOSPODARSTWO 
lub GRUNT ROLNY 
TEL. 664 944 635

SZKÓŁKA KARSK
poleca szeroki wybór 

DRZEW OWOCOWYCH  
(np. jabłoń z owocami) oraz IGLAKI

PROMOCJA: 
jałowiec na żywopłot - 9 zł/szt.

tel. 606 106 142

w Sklepie             
ul. Boh. Warszawy 2

(przy torach)

Zapraszamy
W każdy poniedziałek nowy towar

Duży wybór odzieży 
dziecięcej i jesiennej

kurtki, bluzy itp.

KUPON RABATOWY
10%

na odzież używaną
FIGARO

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

AEROBIK

instr. Monik Durajtel. 605 856 584

(ZAJĘCIA w SP 1)
wtorek, czwartek
od godz. 18 -1900 00

Zarząd  Spółdzielni  Mieszkaniowej „Cisy” w Nowogardzie 
z siedzibą przy ulicy   Ks.J. Poniatowskiego 7a

OGŁASZA  PRZETARG USTNY   
NIEOGRANICZONY

na  ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego
Lokalizacja, położenie:   Nowogard  ul. S. Żeromskiego 4/14          IV piętro
Kategoria lokalu :             M-2 (kawalerka) ,o  powierzchni użytkowej – 26,18m2 
Rodzaj ogrzewania:  centralne 
Cena wywoławcza – 45.000,00zł      (lokal do remontu) 
Przetarg odbędzie się w dniu 04 października 2013r.

Informacje w sprawie warunków przystąpienia do przetargu  udzielamy w siedzibie S-ni   
lub  tel. 0913925261   kom. 697 104 578

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej„Gardno” w Nowogardzie 

ogłasza  przetarg pisemny nieograniczony
na ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności 

(ekspektatywy) lokalu mieszkalnego

Lokal nr 1:  Dobra, ul. Traugutta 3a, pow. 78,10 m2 

  II piętro, cztery pokoje, kuchnia, łazienka, WC, korytarz.  
  Cena: 71.700 zł  Wadium: 3.600 zł  
Lokal nr 2:  Nowogard, ul. Bankowa 6, pow. 53,70 m2 

  IV piętro, trzy pokoje, kuchnia, łazienka, WC, korytarz.
  Cena:  118.800 zł  Wadium:   5.900 zł 
Lokal nr 3:  Nowogard, ul. Bankowa 3d, pow. 61,80 m2 

  III piętro, trzy pokoje, kuchnia, łazienka, WC, korytarz.   
  Cena: 135.400 zł  Wadium: 6.800 zł
Lokal nr 4:  Nowogard, ul. Bankowa 3d, pow. 61,80 m2 

  II piętro, trzy pokoje, kuchnia, łazienka, WC, korytarz.   
  Cena: 148.600 zł  Wadium: 7.500 zł
Lokal nr 5:  Dobra, ul. Traugutta 3a, pow. 54,90 m2 

  parter, dwa pokoje, kuchnia, łazienka, WC, korytarz.  
  Cena: 92.671 zł  Wadium: 4.600 zł  

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
Wpłacenie wadium na konto Spółdzielni nr 98 9375 1012 4200 0202 2000 0010. 
Złożenie w sekretariacie Spółdzielni najpóźniej do 4 października 2013 r. do godz.12.00 pisem-

nej oferty, którą należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na mieszkanie nr ......”. 
Oferta winna zawierać: imię, nazwisko i adres oferenta, nr telefonu, oferowaną cenę oraz potwier-
dzoną przez Spółdzielnię kopię wpłaty wadium.

Otwarcie ofert nastąpi w obecności oferentów w dniu 4 października 2013 r. o godz.12.15

Osoba, której oferta zostanie zatwierdzona przez Zarząd winna uiścić zaoferowaną kwotę na 
konto Spółdzielni w terminie 30 dni od daty otrzymania pisma o przyjęciu oferty. Wadium zo-
stanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym  uczestnikom wadium zostanie zwrócone 
w następnym dniu roboczym po rozstrzygnięciu przetargu. Wadium ulega przepadkowi, gdy wy-
grywający przetarg nie dokona wpłaty pełnej wylicytowanej kwoty lub nie przystąpi do zawarcia 
umowy w terminie wskazanym przez Zarząd. 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, odwołania lub unieważnienie 
przetargu bez podania przyczyn. 

Lokale można oglądać w terminie uzgodnionym ze Spółdzielnią. Operat szacunkowy do wglą-
du w siedzibie Spółdzielni. 

Dodatkowe  informacje dostępne w biurze Spółdzielni lub telefonicznie 91-3910010, 607607814.
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Pielęgnacja ogrodów

Wypożyczalnia 
sprzętu ogrodniczego

(glebogryzarki, weltykulatory...)

tel. 511 091 922
www.ogrody-wiki.pl

Profesjonalne zarządzanie 
nieruchomościami 

wspólnot mieszkaniowych 
i osób prywatnych 
Nr licencji 21569

Kontakt:  Eliza Kałmuk

tel. 602 296 684

OGŁO SZE NIA DROB NE

OFERTY 0% - Klient kupujący nie płaci 
prowizji, koszty biura pokrywa sprzedający

www.rechnieruchomosci.pl
Nowogard, ul. 15 Lutego 6/2tel.

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam mały dom 57 
m2 ul. Piłsudskiego 2a. 
602 350 301

• Sprzedam dom jednoro-
dzinny w Nowogardzie ul. 
Jesionowa 3. 604 284 597

• Kupię mieszkanie bezczyn-
szowe/niskoczynszowe, 
min 3pokojowe, 60-80m 
791443026

• Do wynajęcia lokal handlo-
wy – 660143840 

• Sprzedam mieszkanie w 
Nowogardzie i Dobrej, tel. 
91-3910010, 607607814

• KUPIĘ ZA GOTÓWKĘ OB-
CIĄŻONE NIERUCHOMOŚCI 
tel. 508 312 261

• DOMY NA WSI – GRUNTY, 
GOSPODARSTWA

• SPRZEDAJEMY, KUPUJEMY. 
TEL. 660 206 833

• Sprzedam nowy sklep 
na ulicy Racibora. tel. 
913925552, 695 264 594

• Sprzedam nowe, własno-
ściowe, 2 pokojowe miesz-
kanie, 58 m kw. na os. Gry-
fitów tel. 913925552, 695 
264 594.

• SPRZEDAM - bardzo ta-
nio działki pod budowę ul: 
Asnyka. Tel: 513045188. 

• Wynajmę mieszkanie 2 po-
kojowe w Nowogardzie na 
ulicy Racibora I 4. Tel. 695 
264 594, 783 570 056

• BUDYNEK - gospodarczy 
400 m2 sprzedam lub wy-
dzierżawię, Strzelewo. Tel. 
502853573

• Sprzedam mieszkanie 85 
m2 z dużym ogrodem. 91 
39 21 868 785 921 868 

• DZIAŁKĘ - SIEDLISKOWĄ 
wraz z budynkiem gospo-
darczym okolice Nowo-
gardu. SPRZEDAM. Tel. 
48606276773. 

• Sprzedam ziemię 0,50 i 
0,47 ha w Nowogardzie. 
603 383 004

• SPRZEDAM  - TANIO  dział-

ki  budowlane  koło  szko-
ły 3 .Tel. 0033787818189, 
0033683831869.

• STOLARNIA  -   do   wynaję-
cia .Tel.605336228.

• Wynajmę lokal biurowy 
700 lecia 17b Ip. Parking, 28 
m2 tel. 501 549 818 

• Wynajmę   lokal  na  działal-
ność gospodarczą.  visa&vis  
szpitala . Tel:887 467 309.

• WYNAJMĘ   garaż  ul; Ponia-
towskiego  22  .Tel.507100280.

• SPRZEDAM    lub  WYNAJ-
MĘ   garaż  ul; Jana  Pawła 
.Tel.607083893.

• DO  WYNAJĘCIA -  3 pokojo-
we  mieszkanie   Nowogard   
ul:Zamkowa.Tel.603530638.

• Do wynajęcia pomieszczenie 
180 m2. Tel. 609 245 816 

• SPRZEDAM  -  garaż  ul;Zam-
kowa.Tel.667700795.

• DO   WYNAJĘCIA  -   ka-
walerka  centrum  miasta.
Tel.694786400.

• SPRZEDAM  DOM  -  110  m 
2 i  garaż  w  Nowogardzie 
.Tel.608853710.

•  SPRZEDAM  -  Budowę  w  sta-
nie surowym.Tel.507045404.

• Sprzedam garaż na ul. 3 
Maja wjazd od ul. Bankowej. 
888 313 884

• Sprzedam garaż blasza-
ny na ul. Boh. Warszawy. 
691 621 141

• Kawalerka do wynajęcia Tel. 
91 39 21 402

• Sprzedam barak 6 dł na 
2,5 szer. odbiór osobisty. 
607 251 127

• Wynajmę halę 80 m2 
woda + prąd + ogrzewanie 
607 251 127

• Sprzedam garaż przy ul. 
Poniatowskiego 24. Tel. 
602 521 671

• PILNIE  -  poszukuję  pokoju do  
wynajęcia  . Tel.783195094.

• SPRZEDAM  -  mieszkanie  3  
pokojowe  . Tel.509601559.

• Wynajmę mieszkanie w Cen-
trum. 604  702  817; 660  179 
776

• Wynajmę mieszkanie dwupo-
kojowe. 601 870 798

• DO  wynajęcia  -  mieszkanie  
2 pokojowe  ul; Księcia   Raci-
bora .Tel.784056335.

• GARAŻ  -   ul: 700 - Lecia  . 
SPRZEDAM. Cena do uzgod-
nienia. Tel.514 620 330.

• DO  WYNAJĘCIA -  mieszka-
nie  2  pokojowe. Szczecin 
ul:  Derdowskiego.  Dzwonić 
po  20  godz. Tel.913910917  ,  
518488714.

• KAWALERKA  -  do  wynajęcia 
. Tel.607289286.

• PRZYJMĘ  -  ziemię. 
Tel.783629801.

• Sprzedam dom jednorodzin-
ny 167 m2 w Nowogardzie ul. 
Mickiewicza.tel. 694 979 000

• Wynajmę sklep na ulicy Rze-
szowskiego. Tel.695 264 594

• Sprzedam mieszkanie trzy-
pokojowe po generalnym 
remoncie. I piętro 7893 814 
849

 MOTORYZACJA

• Sprzedam skrzynię biegów 
do Audi 80. Tel. 781785751.

• Sprzedam GOLF II, poj. 1,3 rok 
rej. 1993, benzyna 5 drzwio-
wy, przegląd i OC ważne, szy-
berdach, hak, czerwony. Tel. 
512633610.

• Sprzedam 2 opony letnie 185 
65 R15, continental conti 3, 
cena za 2 szt. 80 zł, tel. 605 
522 340

• Sprzedam VW Passat combi 
rok prod. 1995; poj. 1.8 cena 
2300 tel. 723 843 415

• Sprzedam kmpl. kół zimo-
wych 185/60/R14 st. B.db. 
Cena 200 zł.. tel. 510 244 075

• SPRZEDAM  PEUGEOT – COM-
BI  407  SW.  Poj. silnika  2,2 
Diesel  170  KM. Rok  prod. 
2007. Przebieg  127600 km./ 
książeczka  serwisowa /.Pano-
ramiczny dach, dwustrefowa  
klimatyzacja,4 elektryczne  
szyby,   bogate   wyposaże-
nie. Cena  26900,-tyś zł.  Do 
negocjacji .  Tel.693821702, 
697537557.

• Sprzedam Citroen rok prod. 
1993 poj. 0.9 przebieg 122 
tys. stan bdb. 722 011 142  

• Sprzedam Golf III diesel poj. 
1.9 rok prod. 1994 moc 75 KM 
cena 2200 zł do negocjacji. 
784 942 235

• Sprzedam opony zimowo- 
letnie M+S, w bardzo dobrym 
stanie Fulda Kristall Supremo 
205 60 R16 92 H , 4szt, cena 
750 zł komplet do uzgodnie-
nia, tel. 605 522 340

• SPRZEDAM  - Fiata  126 p 
.Tel.913926499, 727570243.

• Sprzedam trabanta rok prod. 
1974 zielony przyciemniane 
szyby, tanio. 724 860 287

• SPRZEDAM  -  Fiat   Cinqu-
ecento poj. 900 . Rok   prod.   
1993 r.Tel.692608128.

ROLNICTWO

• Sprzedam zboże i słomę. 
502 853 573

• Sprzedam słomę w snopkach 
i siano cena 2, 20 zł/ snopek. 
Tel. 782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL. 783 678 070

• KOSZENIE MULCZOWANIE 
ŁĄK, BELOWANIE SŁOMY, SIA-
NA, ORKA, TALERZOWANIE, 
SIEW.TEL. 608013995.

• Maliny – sprzedaż, własny 
zbiór. 502 853 573

• SPRZEDAM - około 40 
kg. gryki 60 zł/1 kwintal. 
Tel.600653124. Korneluk - 
Glicko.

• KREDYT  dla  rolnika. 
Tel.601627044,  697082509  .

• Sprzedam miód gryczany. 
793 006 469 

• Sprzedam klacz karą 3 lata. 
722 011 142

• Hurtowa sprzedaż jaj wiej-
skich. 609 534 604

• Sprzedam krowę dojną, roz-
rzutnik do obornika dwuosio-
wy. 505 620 285; 501 162 025

• Sprzedam  ziemniaki  jadal-
ne   Vineta.  Żabowo.  Tel. 
531302840.

• Kury  nioski  1,5 roczne .Wy-
przedaż. Gospodarstwo  Dro-
biarskie . Żabowo  13 . Tel. 
913910666 , 502530452.

• SPPRZEDAŻ  -  jabłek  
zbiór  własny  cena  1,50 

/ kg. Urwane  cena  2 zł/
kg.Tel.607251196.

• SPRZEDAM  obornik.
Tel.793908098.

• SPRZEDAM  -  Przyczepa 3 
, 5 ton. ,  siewnik  zbożowy.
Tel.692608128.

USŁUGI

• Firma Usługowa „Zielona”. 
Wynajem sal na: konferencje, 
zebrania, szkolenia. Tel. 91 39 
26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PA-
NELI PODŁOGOWYCH I INNE 
DROBNE NAPRAWY WYKONA 
„ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 22 
783, 784 79 22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. 
Zielona 3. 91 39 20 714

• Montaż ogrodzeń betono-
wych, farmerskich i innych; 
695 085 470; 91 39 72 575

• AGENCJA REKLAMWA VIZART 
- oprawianie prac - w 2 minu-
ty, bindowanie, wydruki A3-
A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, 
laminowanie A3-A4. Tylko u 
nas największy wybór okła-
dek. Nowogard, ul. 700 Lecia 
15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (ma-
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MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Nowość

energooszczędny pro�l

6 komorowy

z 3 uszczelkami

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

OGŁO SZE NIA DROB NE

Dom parterowy w stanie 
surowym zamkniętym, 
pełne uzbrojenie  130 m kw. 

+ garaż 36 m kw.
SPRZEDAM
605 548 164

SPRZEDAM - WYKONAM
palety Euro,

przemysłowe i inne
tel. 885 493 471

Zatrudnię pracowników 
budowlanych  

do prac wykończeniowych.  
Tel. 695 264 594

Wynajmę  
mieszkanie 

w Centrum Nowogardu. 

604 702 817 TYGRYSEK

BAWIALNIA
dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

gisterskich, licencjackich, 
innych), dokumentów, CV, 
listów motyw. innych. Wydru-
ki, Ksero, także kolor. Szybko 
i Solidnie. Studio Reklamy Vi-
zart. Nowogard, ul. 700 Lecia 
15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel 605 522 340. 

• Usługi koparko- ładowarką 
Nowogard. 514172446 

• Fast – Driver, tanie usługi 
transportowe tel. 721 230 990

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sa-
wicki, ul. Kazimierza Wielkie-
go 7, tel.913920737 

• J. niemiecki, przygotowanie 
do matury. 607 617 844

• Remonty mieszkań, szpa-
chlowanie, malowanie. 
880 690 659

• Transport  - przeprowadz-
ki, szybko  - tanio . Tel. 
696138406 

• Regulacja i naprawa okien i 
drzwi, tel. 695 181 070

• Dachy, docieplenia, stro-
podocieplenia, obrób-
ki blacharskie, podbitki. 
609 752 854

• REMONT na każdą kieszeń 
Tel. 609 715 839 

• Ubezpieczenia Allianz. 
607 083 776 

• Glazura, terakota. Fachowo i 
solidnie. Wykończenia wnętrz 
pod klucz. Tel. 607647515.

• Usługi remontowe 601 
567 369

• US ŁUGI  REMONTOWO – BU-
DOWLANE   udzielam   gwa-
rancji .Tel.608364330.

• KOREPETYCJE  - z  matema-
tyki  : SP , Gimnazjum.Tel. 
532557381.

• Naprawa samochodów, wy-
miana części – uszczelek, pa-
sków, zawieszenia itp. Tanio. 
695 807 775

• REMONTY – DACHY  OCIE-
PLENIA. Tel. 692562306.

• BUD NAAR dachy remonty 
dachów ocieplenia budyn-
ków. 726 169 098

• PRANIE - DYWANÓW, 

WYKŁADZIN, TAPICERKI 
MEBLOWEJ, SAMOCHO-
DOWEJ, /SKÓRZANEJ, MA-
TERIAŁOWEJ/. PRANIE PO-
ŚCIELI WEŁNIANEJ /LANO-
LINĄ/. SPRZĄTANIE BIUR, 
MIESZKAń, CZYSZCZENIE 
FUG. TEL.  604373143, 
794229083.

PRACA

• Przyjmę samodzielnego pra-
cownika do prac wykończe-
niowych. Tel. 888 603 612

• Zwrot podatku z pracy, ro-
dzinne, urlopowe, emerytal-
ne – Niemcy, Holandia, An-
glia, Irlandia, Dania, Belgia, 
Austria, Włochy, Norwegia, 
USA. Tel. 71 385 20 18 lub 601 
759 797

• Młoda mama zaopieku-
je się Twoim dzieckiem. 
661 196 022

• DOŚWIADCZONA - Niania za-
opiekuje się dzieckiem. Duża 
dyspozycyjność czasowa 
Tel.602690897.

• Praca w Niemczech - Opie-
kunki Osób Starszych, wyjaz-
dy od zaraz, pełna organizacja 
wyjazdu, atrakcyjne zarobki 
Tel:666096761, 666096774

• Zatrudnię pilarza, niewyma-
gane papiery tel. 726 649 215

• ZLECĘ  -  wykonanie   stro-
pu   TERIVA    w  Karsku.Tel. 
691664658.

• ZATRUDNIĘ  - mechanika do  
pilarek spalinowych i kosia-
rek .W godz. 9 – 17  dzwonić  
913926857 lub  608328095.

• Zatrudnię pracowników bu-
dowlanych  do prac wykoń-
czeniowych. Tel. 695 264 594 

• Przyjmę murarza. 785 931 513

• Skład drzewny w Olchowie 
(przy drodze na Wyszo-
mierz) przyjmie stolarza. 
Tel. 601 864 739

• Firma budowlana zatrud-
ni betoniarza i zbrojarza. 
694 440 205

• SZUKAM   -  pracy  jako  kie-
rowca  : dostawca, kurier,  
kat. B .Tel. 783195094.

• FIRMA   AUTOKOMPLEKS  -  
przyjmie  do  pracy  pomoc-
nika – lakiernika  samocho-
dowego. Na  dobrych  warun-
kach. Tel.601260138.

• ZATRUDNIĘ  -   operatora   ko-
parki. Tel. 606739447.

• Dziewczyna biegle znająca 
j. angielski i niemiecki dys-
pozycyjna podejmie pracę. 
534 095 249

• Zatrudnię przy murowaniu i 
ocieplaniu. 608 817 214

• Potrzebuję    nianię   do  od-
bioru  dziecka  z  przedszkola.
Tel. 508615083.

• ZATRUDNIĘ  -  barmankę  . Tel. 
913920750.

• Szukam pracy jako kierow-
ca, dostawca, kurier kat. B. 
783 195 094

INNE

• Sprzedam drewno bukowe 
i dębowe pocięte i porąba-
ne - 603 353 789

• Sprzedam wieżę Diora WS 
442, srebrna, 4 elementy: 
wzmacniacz, tuner prze-
strojony, korektor, deck 
szuflada, stan idealny, uży-
wana sporadycznie, cena 
780 zł do uzgodnienia. tel. 
605 522 340.

• PIECE GAZOWE c.o. wiszące 
z Niemiec firmy Vaillant wy-
soka jakość do mieszkania, 
domu, sklepu, restauracji, 
zakładu fryzj. tylko ogrze-
wanie różne powierzchnie 
cena od 800zł montaż 300zł 
piece dwufunkcyjne cena 
od 1.000zł montaż 400zł 
gwarancja serwisowa + 
roczne przeglądy kontrol-
ne, naprawy oraz elektrycz-
ne przepływowe podgrze-
wacz wody użytkowej 18-
21kw na prąd 380V cena od 
200zł tel. 691 686 772

• SPRZEDAŻ - podbitki 
drewnianej. TANIO. Tel: 
726169098.

• SPRZEDAM DREWNO 
OPAŁOWE I KOMINKOWE. 
Tel;667788820.

• Sprzedam CB radio Harry 

III z anteną, na gwarancji, 
cena 650 zł, tel. 605 522 340

• Sprzedam wózek space-
rowy – parasolka (Chico 
CT04): stan bdb, duże 
koła, lekki, oryginalny 
śpiworek + folia, kolor 
czerwono-beżowy, tanio. 
600 897 758

• Sprzedam lodówko - za-
mrażarkę Indesit srebrną, 
cena 750 zł, tel. 605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubez-
pieczeniowe na życie SKAN-
DIA, tel. 605 522 340

• Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe atrakcyjna cena. 
726 649 215

• Sprzedam świerk pospolity 
i  srebrny  z plantacji. Tel. 602 
10 11 18

• SPRZEDAM  -  drewno  opa-
łowe  kominkowe, obrzynki, 
odpady  tartaczne. Dowóz . 
Tel. 785071977.

• Sprzedam fotel masujący krę-
gosłup. 601 553 551

• Sprzedam drzwi zewnętrzne 
solidne. 609 245 816

• Sprzedam nowy (nieużywa-
ny) odkurzacz piorący Turbo 
Power Cleaner. Gwarancja 24 
m-ce cena do uzgodnienia 
Tel. 91 39 20 636

• Sprzedam piec CO 10kw. Tel. 
721 525 674

• Sprzedam łóżeczko dziecięce 
140cmx70cm. Cena 200 zł do 
uzgodnienia. 691 621 174

• Oddam gruz. 606 703 451

• SPRZEDAM  -  nowy , nie-
używany  wózek  inwa-
lidzki  / granatowy/. Tel. 
507966844.

• SPRZEDAM  -  koncentrator   
tlenu . Dwuletni. Dolegliwo-
ści  płucne. Tel. 507966844.
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Dziś krzyżówka, malowanka zgadywanka i pokoloruj liście.  
Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

poleca

BRULION - 96 kartek
polskiego producenta - TYLKO 1,50 zł

ZECER

Rozwiązanie krzyżówki  dla dorosłych – „Nie nastawiaj budzika na ostatnią godzinę”

Barbara Bartosik, Halina Szwal, Wiesław Borowik, Andrzej Leszczyński, Alicja Wypych, Ryszard Doma-
galski, Zofia Kraszewska, Agnieszka Skowrońska, Urszula Kaczmarek, Małgorzata Krawczyk, Grażyna Sie-
dlecka, Lucyna Andrzejczak, Stanisława Pokorska, Szczepan Falaciński, Teresa Januszonek, Janina Grudziń-
ska, Danuta Józefiak, Jolanta Gruszczyńska, Pelagia Feliksiak, Maria Sowińska, Ryszard Górecki, Ewa Do-
szczenko

Zwycięzcy: Agnieszka Skowrońska, Lucyna Andrzejczak, Pelagia Feliksiak
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: Jesień
Michał Puszcz, Oliwia Feliksiak, Kacper Skowroński, Kinga Feliksiak, Kuba Wyczkowski, Miłosz Wielgus, 

Martyna Grenda, Adriana Walewska, Aleksandra Walewska, Patrycja Jaworska, Kacper Solarski, Julia Fur-
mańczyk, Weronika Lewandowska, Mateusz Nocek

Zwycięzca: Aleksandra Walewska
Bon o wartości 30 zł. do zrealizowania w sklepie BIUREX
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Informacja PKS    91 392 18 87   lub   91 469 83 15

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski - redaktor prowadzący (tel. 511 407 627),  

Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport,   Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny   
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65, tel./fax 91 392 50 87;  

e-mail: dziennik@domjudy.pl.  Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej.  
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E;  14:00E;  
15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIńCZYK - Linia Regularna  
 TEL.   607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Morfeusz - 91 577 66 85

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych    - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD
Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIńSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIńSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku 
oprócz świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 
1, 3, 5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwart-
ki, soboty oprócz świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; 
R – kurs do Reska

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
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kategorii „B”

Rozpoczęcie kursu
 w każdy poniedziałek

Kolektory 
słoneczne

Dotacja45%

Montaż / Serwis • Przygotowanie dokumentacji

www.provsolar.com

e-mail: info@provsolar.com • tel./fax 91 482 40 50
Biuro czynne od 8 - 16

Do�nansowanie 40%
Projekt - montaż 

Przydomowe 
oczyszczalnie ścieków

Proj-mont
Chwarstnica 

ul. Sportowa 4
74-100 Gry�no

tel: 693 88 90 90
tel./fax 91 4824050

Wielka loteria
10 nagród x 24 000 zł
4 900 nagród x 50 zł

  Weź szybką pożyczkę 
i wyślij SMS-a na nr 4305

 Całkowity koszt SMS-a zgodny z taryfą operatora.

 Weź udział w losowaniu
 Wygraj gotówkę

W loterii biorą udział Umowy pożyczki podpisane w okresie od 28.08 do 01.10.2013 r.  
Szczegóły i regulamin loterii „Pensja na rok”: www.provident.pl oraz w oddziałach Provident Polska S.A.  

Organizatorem loterii jest Albedo Marketing Sp. z o.o.

Jesteśmy, kiedy potrzeba
600 400 288
Zadzwoń lub wyślij SMS o treści M

Koszt połączenia i SMS-a wg taryfy operatora

Szybka pożyczka!
Zadzwoń lub wyślij SMS o treści M

już od

69900

PROMOCJA

Pilarki STIHL.
Pokusa nie do odparcia.

Autoryzowany Dealer
 

Teraz do każdej 
pilarki poradnik 
„Prawidłowe 
ostrzenie piły 
łańcuchowej” 
gratis.

stihl dealerska.indd   1 8/30/13   1:16 PM

NOWOGARD 
ul. Boh. Warszawy 5A • tel. 91 392 05 53

Nawet do 

48 rat

Atrakcyjne materiały eksploatacyjne z zestawie

prowizji 
odsetek 
ubezpieczenia0% 

Sprzedam nowe, 
własnościowe, 

2 pokojowe mieszkanie 
o pow. 58 m2 

w Nowogardzie 
na ulicy Racibora I 4

KONTAKT:
PIB „PRO-BUD s.c.
72-200 Nowogard, 
ul. 3 Maja 14tel.: 

91 39 25552; 783 570 056    
www: probud-nowogard.pl

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECIĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA
tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM DO KLIENTA
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Zawiadamiamy, 
 że w Nowogardzie 

 rozpoczęła działalność 

 Kancelaria 
Radców Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca 
Prawny Radosław Górski oraz 
Radca  Prawny Paweł Iwan. 
Kancelaria mieści się przy 
ul. 700 Lecia 24/5 w Nowogardzie
Telefony do Kancelarii: 
 788-802-101, 694-403-733

tel. 91 578 49 01

s. 3 s. 7s. 5

Kolejny 
pożar przy   

ul. Młynarskiej

Jeździectwo: 
Hanna 
Czura 

mistrzynią

Czytaj s. 4

Gmina 
właścicielem 

zbiornika
ze smołą

Zatrudnimy cukierników 
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 66

tel. 91 392 19 86
Zapraszamy do współpracy

4 października 2013 r.
od 11.30 - 12.30 (piątek)
 udzielane będą bezpłatne porady 

prawne  w redakcji 
ul. Boh. Warszawy 7A

Czytaj s. 6

Czytaj s. 11

Byłeś świadkiem  
 ciekawego zdarzenia 

 zadzwoń
  Tel. 513 088 309

Informujemy, że 
od 28 września 

do 12 października
Salon Plus w Nowogardzie 
zostanie zamknięty 

na czas Nowego Urządzania.

Zapraszamy 
14 października 2013 r.

Infolinia*: 601 101 205 
Połączenia naliczane wg stawek operatora

• parapety
• blaty kuchenne i łazienkowe
• płytki
• kamień ogrodowy
• tablice reklamowe
• nagrobki
tel. 693 021 051, 609 240 304

e-mail: biuro.radel@gmail.com

www.radel.dzs.pl

USŁUGI BIUROWO-KSIĘGOWE 
dla małych i średnich �rm - tel. 609 240 304

Zabudowa jeziora   

To nie jest dobry pomysł…

Sport:

Piłkarki  
Pomorzania  
gromią Falę

Sygnały  
czytelników DN

Idzie zima  
i co z bez- 
domnymi?

Nasza  
sonda  
z Osiny
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Tegoroczne urodziny byłego lidera Solidarności i prezydenta Rzeczpospolitej z 
pewnością były wyjątkowe, gdyż Lech Wałęsa ukończył właśnie 70 lat. Dlatego 
tym razem, w cotygodniowej sondzie, spytaliśmy naszych czytelników, czego ży-
czyliby dostojnemu jubilatowi, gdyby mieli szansę osobiście te życzenia złożyć.

Pan Leszek - Cóż, powiem, że prezydent Lech Wałęsa trochę 
mnie zawiódł i mam wrażenie, że demokracja, którą wprowa-
dził, nie wyszła mu tak, jak to sobie wymyślił.. Niemniej, życzę 
mu, jako również elektryk, dużo zdrowia i na pewno refleksji nad 
naszym krajem, gdyż jego przyszłość miała wyglądać nieco ina-
czej… 

Maciej Gołdyn - Życzę naszemu byłemu prezentowi oczy-
wiście zdrowia. Mimo, że jego prezydentura nie wypadła najle-
piej, to dziś jest dostojnym jubilatem i trzeba życzyć mu właśnie 
zdrowia, a także większej troski wobec naszego państwa, w które 
mógłby włożyć jeszcze trochę „dobrego ducha”, gdyż ma on nadal 
odpowiednie kontakty, które mógłby wykorzystać dla dobra na-
szego państwa. 

Ryszard Piątkiewicz - Zdecydowanie Lechowi Wałęsie życzę 
zdrowia, bo ono jest dla człowieka najważniejsze. Ponadto, rów-
nież sprostowania w ostatnich swoich wypowiedziach, które dość 
mocno wstrząsnęły opinią publiczną, a nie służą  tym „starym” 
działaczom z „Solidarności”. Z pewnością działacze ci nie życzą 
mu źle. Życzą mu tylko powrotu do korzeni i również bycia sobą. 
Na koniec chciałbym zaznaczyć, że, skoro na co dzień nosi w kla-
pie marynarki wizerunek Matki Boskiej, nie powinien czynić ni-
czego wbrew niej. Niech ona pokazuje mu, jak ma postępować. 

Pan Adam - Czego Lechowi Wałęsie mogę życzyć, skoro nie-
stety nie zapisał się najlepiej podczas swojej prezydentury? Mimo 
wszystko, życzę mu  jak najlepiej i aby dożył 100 lat w dobrym 
zdrowiu. 

Genowefa Gibka - Życzę Lechowi Wałęsie oczywiście zdro-
wia i wszelkiej pomyślności. Na polityce się nie znam, dlatego nie 
będę się wypowiadać, ale nasuwa mi sie jeszcze jedno słowo, które 
chciałabym skierować do Lecha Wałęsy i naszego kraju – nazywa 
się ono „stabilizacja”. 

Anna Sosnowska z córką 
Agnieszką - Życzę Lechowi 
Wałęsie na pewno wiele zdro-
wia i aby oczywiście robił coś 
dobrego dla naszego kraju, któ-
rego był przecież prezydentem, 
i w którym planował, że jego 
obywatelom będzie się żyło le-
piej, a wiemy, że niestety tak 
się nie stało. Ponadto, życzę mu  
większych perspektyw dla Pol-
ski, a także tego, by zawsze myślał o naszym kraju oraz o Polakach.  

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

Kronika 
 policyjna

Nasza  sonda
23.09.2013 r. 
Godz. 10.00 Kolizja drogowa na 

skrzyżowaniu ul. Boh. Warszawy 
i 15 Lutego, pomiędzy pojazdami 
Opel Vectra i VW Transporter. 

Godz. 14.20 Kradzież biżuterii 
oraz telewizora z mieszkania na 
ul. Dębowej. 

Godz. 18.00 Kradzież baterii 
zasilającej oraz ogrodzenia elek-
trycznego w miejscowości Karsk.

Godz. 18.45 Zdarzenie ognio-
we w miejscowości Wierzbięcin, 
gdzie zapaleniu uległa altanka 
drewniana. 

Godz. 19.00 Włamanie  do 
wrzutnika monet myjni samo-
chodowej samoobsługowej na ul. 
Boh. Warszawy, skąd dokonano 
kradzież pieniędzy. 

24.09.2013 r. 
Godz. 13.50 Znalezienie tablicy 

rejestracyjnej na ul. Piłsudskiego. 
Godz. 16.25 Patrol OPI w miej-

scowości Sikorki ujawnił Leszka 
K. rowerzystę posiadającego dwa 
aktywne zakazu sądowe dot. kie-
rowania  rowerem.  

Godz. 20.50 Patrol OPI podczas 
kontroli drogowej na ul. Cmen-
tarnej ujawnił kierującego samo-
chodem marki Ford Escort niepo-
siadającego aktualnego ubezpie-
czenia OC oraz badań technicz-
nych. 

25.09.2013 r.
Godz. 05.00 Usiłowanie zabo-

ru samochodu marki  VW Golf 
w miejscowości Osina przez Nor-
berta K. Zamierzonego celu nie 
osiągną, gdyż został zatrzymanym 
przez patrol Policji. 

Godz. 09.00 Kradzież kabla te-
lekomunikacyjnego w pobliżu 
miejscowości Błotno. 

26.09.2013 r. 
Godz. 09.00 Kolizja drogowa 

na ul. Stolarskiej pomiędzy pojaz-

dem Ford Fiesta i Ford Kuga. 
Godz. 10.45 Odnalezienie po-

jazdu marki Audi A6 w komplek-
sie leśnym w rejonie miejscowo-
ści Kościuszki, utraconego w dniu 
22.09.13 r. 

Godz. 16.50 Powiadomienie o 
oszustwie na portalu interneto-
wym Allegro przy zakupie telefo-
nu komórkowego NOKIA X3.

Godz. 20.50 Policjanci Ru-
chu Drogowego KPP w Golenio-
wie podczas kontroli drogowej 
w miejscowości Miętno ujawnili, 
że Paweł K. znajduje się w stanie 
po spożyciu alkoholu z wynikiem 
0,46 promila ponadto posiada ak-
tywny zakaz prowadzenia pojaz-
dów mechanicznych. 

27.09.2013 r. 
Godz. 12.40 Powiadomienie o 

oszustwie internetowym na por-
talu Allegro przy zakupie telefonu 
marki Samsung. 

29.09.2013 r. 
Godz. 10.00 Wybicie szyby w 

mieszkaniu na ul. Światowida. 
Godz. 11.20 Powiadomienie o 

kradzieży telewizora z pokoju ho-
telowego przy ul. 3 Maja. 

Godz. 16.30 Pracownik ochro-
ny sklepu Inter Marche powiado-
mił o zatrzymaniu sprawcy kra-
dzieży sklepowej. Na miejscu Pa-
trol wylegitymował Jana O. 

Godz. 18.00 Powiadomienie o 
zadymieniu na terenie byłej mle-
czarni, gdzie palił się śmieci i inne 
zanieczyszczenia. 

Godz. 19.15 W trakcie kontroli 
drogowej w miejscowości Długo-
łęka Policjanci OPI ujawnili nie-
trzeźwego kierującego motorowe-
rem. Kamil W. miał 1,77 promila 
alkoholu w wydychanym powie-
trzu. 

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń  

Okradł pracodawcę 
Policjanci z goleniowskiej komendy zatrzymali mężczy-
znę, który, pracując w jednym z hoteli (Kamena) na tere-
nie gminy Nowogard, okradał swego  pracodawcę

Od dłuższego czasu właścicie-
le nowogardzkiego hotelu zanie-
pokojeni byli licznymi kradzieża-
mi na terenie ich obiektu. Nikogo 
nie podejrzewając, założyli mo-
nitoring. Na rezultat nie musieli 
długo czekać. Okazało się, że zło-
dziejem jest ich pracownik. Ka-
mery zarejestrowały, jak wyciąga  
pieniądze z kasy, zabiera apara-
ty fotograficzne, wynosi alko-
hol oraz papierosy. Bezczelność 
19-latka z Nowogardu nie zna-
ła granic. Bez zgody właścicieli 
brał kluczyki od służbowych sa-
mochodów, aby pojeździć sobie 

po mieście. W przypadku, gdy w 
pojeździe znajdował pieniądze, 
trafiały one do jego kieszeni. Nie-
uczciwy pracownik został zatrzy-
many przez stróżów prawa. Prze-
stępczą działalnością trudnił się 
przez pół roku. Usłyszał 22 za-
rzuty, między innymi za kradzie-
że, ponadto: kradzieże z włama-
niem i krótkotrwałe użycia po-
jazdów. Do wszystkich się przy-
znał. Myślał, że założone przez  
właścicieli kamery były atrapą. O 
dalszym losie mężczyzny zadecy-
duje sąd.

Opr. KR
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Ogrodzenia,
brukarstwo, 

ogrody, trawniki
www.trawnikizrolki.com.pl

tel. 669 342 893

PROMOCJA  LETNIA

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel./fax 91 39 22 329

Kom. 601 150 620

Zabudowa jeziora   

To nie jest dobry pomysł…
W sierpniu w numerze 62 i 63 ujawniliśmy w DN nieznany wcześniej szerszej 
opinii publicznej plan  zagospodarowania terenu nad jeziorem, tzw. półwyspu 
Rybackiego. 

Okazało się, że powstający 
tam aktualnie pierwszy budy-
nek to dopiero początek zabu-
dowy, która obejmie cały teren 
pomiędzy ulicą Wojska Pol-
skiego w końcowej jej części a 
brzegiem jeziora (a nawet nie-
co  w głąb toni wodnej!). Od 
tego czasu, otrzymujemy sy-
gnały, że ta koncepcja wzbudza 
wśród mieszkańców naszego 
miasta poważny sprzeciw i za-
niepokojenie, z powodu zagro-
żenia dla istnienia naturalnych 
nadwodnych obszarów, będą-
cych zarówno ostoją ptactwa 
wodnego, a także mających 
utrwalone tradycją funkcje  re-
kreacyjno-spacerowe. Nie bez 
znaczenia dla ogólnej nega-
tywnej społecznej oceny tego 
pomysłu jest również błąd, po-
legający na praktycznym braku 
w wielu miejscach swobodne-
go dojścia do  brzegu jeziora, 
z powodu wyznaczenia dzia-
łek w ten sposób, że granice 
niektórych z nich znajdują się 
już na powierzchni toni wod-
nej. Dzisiaj niżej publikujemy 
jeden z otrzymanych listów w 
tej sprawie, skierowany za na-
szym pośrednictwem, z prośbą 
o interwencję do p. Eugeniu-
sza Korniluka, przewodniczą-
cego Stowarzyszenia na Rzecz 
Ochrony Środowiska  w No-
wogardzie.

Szanowny panie Korne-
luk, zwracam się do pana 
za pośrednictwem Dzienni-
ka Nowogardzkiego, ponieważ 
uważam, że jest pan osobą, któ-
rej leży na sercu dobro miasta 

Nowogard i naszego jeziora. 
Chodzi o tereny przy Sarnim 
Lesie i jeziorze, oazie dzikie-
go ptactwa i zwierzyny. Mamy 
szanse jeszcze, podczas poran-
nych biegów przy jeziorze, zo-
baczyć pasące się na łące saren-
ki. Ale niestety, ta idylla niedłu-
go się kończy, dzięki naszej ko-
chanej władzy miejskiej. Nasza 
szanowna władza zdecydowa-
ła się na zmianę tych terenów 
rekreacyjnych na budowlane. 
W obecnej chwili rozpoczął 
się proces betonowania jeziora 
(dokładnie w wodzie). Proszę 
sobie wyobrazić, że na tym tere-
nie powstanie około  40-50 bu-
dynków jednorodzinnych, o da-
chach jak ogromne stogi (pięk-
ny krajobraz). Jak już widać, 
granice działek wchodzą w na-
sze jezioro (może lepiej, jezioro 
w działki), a właściciele będą 
mogli łapać rybki z okien swo-
ich domków.                                                                                                       

Na razie powstał jeden bu-
dynek, gdzie działka kończy się 
przy lustrze wody (wisi pasek 
taśm, jako znak graniczny, bo 
w innym wypadku trzeba kopć 
w wodzie). A następna działka 
ma granice już około 3-5 m w 
wodzie jeziora. Powstaje pyta-
nie, kiedy nasz Szanowny Pan 
Burmistrz rozpocznie budowę 
mostu albo umożliwi przejście 
sportowcom i spacerowiczom, 
bo liczyć na łaskawość właści-
cieli to paskudna perspektywa. 
Miały na początku powstać, o 
ile wiem od mieszkańców pobli-
skich domów (otrzymali pismo 
o działkach rekreacyjnych), 

działki rekreacyjne, z małą, 
ewentualnie, zabudową rekre-
acyjną (około 40 m²  pow. za-
budowy). Jak się okazało, po-
wstają bloki, mieszkańcy czu-
ją się oszukani. Zastanawiają-
ce jest, kto przeprowadził pro-
ces uwłaszczenia pana S….., że 
zapomniał o obowiązującym w 
prawie przejęcia dostępu do je-
zior i nie wydzielił pasa, w gra-
nicach 20-30m, a może to zro-
bił…

Uważamy, ja i moi znajomi, 
że jak uwłaszczenie, tak i sprze-
daż. Taki, dla okolicznych wła-
ścicieli, jest paskudnym błędem 
decydentów. Dobrze, że przy 
sprzedaży nie zapomniano o 
wydzieleniu pasa , gdzie planu-
je się budowę drogi, niestety to 
ma być ponoć droga nad jezio-
rem i tutaj kolejny błąd - dep-
tak tak, droga nie. 

Ten teren powinien pozo-
stać oazą przyrody i zwierzyny 
wodnej. Budowa domów spo-
woduje nieodwracalne szkody 
w systemie ptactwa wodnego i 
zwierzyny przybrzeżnej. 

Chciałam zwrócić też uwagę 
na park (Sarni Las) – jak moż-
na było przeprowadzić przez 
środek parku kanalizację i wodę 
głębokim rowem, co spowodo-
wało na pewno uszkodzenie ko-
rzeni drzewostanu i w najbliż-
szym czasie drzewa uschną. 
Ten lasek powinien się teraz na-
zywać „Muro las”, bo  także pan 
S….  wybudował mur obronny, 
ciekawe czy ma zezwolenie. 

Nie zapominajmy, że część 
parku to cmentarz żydowski i 

ciekawe, czy przy pracach zo-
staną zachowane wszystkie za-
sady prac na terenie cmentarzy.

Pytam się, co robią nasze 
władze i nasi radni, którzy 
sami chodzą tą drogą?

Słodkowodne zbiorniki wod-
ne to dobra ludzkości i należa-
łoby dbać o nie należycie, tak 
jak w innych krajach, bo w in-
nym wypadku świadczy to o 
głupocie ludzkiej. Na naszym 
jeziorze to z tym dbaniem jest 
na opak – brud, pełno śmieci, a 
tylu bezrobotnych.

Mam nadzieję,  że prasa i lu-
dzie nie pozwolą na takie postę-
powanie władz i zostanie prze-
rwany proces zabudowy jeziora 
i nie zostanie wydane zezwole-
nie na budowanie normalnych 
domów, tylko rekreacyjnych.

Dziękuję bardzo w moim 
imieniu i moich koleżanek, 
uczestniczek biegu przy jezio-
rze. Niech ten problem zainte-
resuje prasę i Stowarzyszenie, z 
panem Kornelukiem na czele…

Tyle list naszej Czytel-
niczki. Kolejny raz przypo-
minamy także decydentom 
nowogardzkim o prawnym za-
kazie ograniczania dostępu do 

linii brzegowej publicznych 
zbiorników wodnych a takim 
jest niewątpliwie nasze jezioro 
. Przedmiotowa zabudowa wy-
daje się w tym zakresie rodzić 
potężny konflikt i to mimo de-
klaracji jakie niedawno na na-
szych łamach publicznie zło-
żyła właścicielka pierwszego 
już stojącego budynku ,że nie 
zamierza grodzić się po grani-
cach  od strony wody  będącej  
jej  własnością  działki  właśnie 
dlatego że rozumie iż nie moż-
na dostępu do linii brzegowej 
zamknąć. Ta właścicielka nie 
zamierza ale czy inni wkrót-
ce tam budujący podziela to 
zdanie i nie postawią płotu w 
niektórych miejscach  ze słup-
kami  już w wodzie? Jak gmi-
na wyegzekwuje od  właścicie-
li  zagwarantowaną prawnie 
swobodę dysponowania swoją 
własnością  aby zapewnić rów-
nież zagwarantowany prawnie  
powszechny dostęp do linii 
brzegowej?  A wystarczyło kie-
dyś pomyśleć.. równie zawiły. 

Kolejny pożar na Młynarskiej 
Na terenie starych, pustych budynków, znajdujących się przy byłej mleczarni, 29.09.2013  
w niedzielę doszło do pożaru. Z ogniem walczyły 2 zastępy straży pożarnej. 

Pożar wybuchł w godzinach 
popołudniowych w opuszczo-
nym budynku, stojącym przy by-
łej mleczarni. Ogień objął wnę-
trze, a nad dachem unosił się 
czarny dym, który przez jakiś 
czas był widoczny w  znacznej 
części miasta. Strażacy opanowa-
li sytuację dość szybko. Prawdo-
podobną przyczyną pożaru było 
zaprószenie ognia lub podpale-
nie śmieci albo papy, która znaj-
dowała się w środku budynku. 

Co się dokładnie stało i co było 
przyczyną pożaru, zapytaliśmy 
z-cę komendanta Powiatowego 
PSP i jednocześnie rzecznika 
KP PSP w Goleniowie, mł. bryg. 
Arkadiusza Skrzypczaka: 

Potwierdzam, że taki pożar 
miał miejsce. Niestety, to kolejny 
pożar w tym miejscu. Właśnie w 
tym momencie analizujemy ilość 
zdarzeń, a także interwencji stra-
żaków w tym budynku. Dlatego 
na pewno będziemy o tym fakcie 

rozmawiać z burmistrzem Nowo-
gardu, by  podjął zdecydowane 
działania, których celem będzie 
zwrócenie uwagi i podjęcie próby 
zażegnania problemu. Co do sa-
mej akcji, to nasze działania były 
rutynowe i zakończyły się sukce-
sem. Jednak jesteśmy bardzo moc-
no zbulwersowani tym, że w tym 
rejonie, przy tej ulicy, tego typu  
zdarzenia notorycznie się powta-
rzają.  Chciałbym jeszcze dodać, 
że na terenie Nowogardu pożarów 

śmieci czy koszy występuje bardzo 
wiele. Dlatego władze Nowogar-
du muszą koniecznie przyjrzeć się 
temu zjawisku i jak najprędzej po-
dąć jakieś działania zapobiegaw-
cze. 

W działaniach gaśniczych 
udział brały dwa zastępy straży 
pożarnej: OSP z Osowa oraz PSP 
z Nowogardu. Obecna była także 
nowogardzka policja. 

Jarek Bzowy  
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Nasza  sonda z Osiny
Gmina Osina to gmina wiejska z typową dla takich małych gmin infrastrukturą, 
również handlową. W związku z tym, nie ma tutaj np. supermarketów. Zapewne 
zadowoleni są z tego miejscowi sprzedawcy, ale czy są oni w stanie zabezpieczyć 
wszystkie potrzeby konsumentów i czy mieszkańcy gminy Osina potrzebują na 
swoim terenie jakiegoś   supermarketu? Z takim pytaniem reporter DN zwrócił 
się do mieszkańców w naszej kolejnej osińskiej sondzie.

Agnieszka Golenia z córką Oliwią - Jestem mieszkanką 
gminy Osina i właśnie wracam z zakupów, które, cóż, są trochę 
uciążliwe, bo kupowane z dala od Osiny,  w innym mieście. Chcę 
dodać, że tutaj wiele osób, tak jak ja, nie ma swoich prywatnych 
samochodów, toteż jest im ciężko czasami  zapatrywać  się w nie-
które potrzebne artykuły, których nie ma lub nie zawsze są w tu-
tejszych sklepach. Dlatego taki supermarket spożywczy powinien 
zostać tu wybudowany. 

Aneta Pasternak - Oczywiście, że taki market powinien tu po-
wstać, bo obecnie miejscowi muszą niestety jeździć na zakupy 
do Goleniowa czy Nowogardu. Sama jeżdżę na zakupy do Go-
leniowa i jest to dla mnie jakąś uciążliwością. Dlatego nie mam 
nic przeciwko budowie takiego niewielkiego marketu na terenie 
gminy Osina.  

Bogdan Marciniak - Oczywiście, że powinien powstać. Wy-
budowanie takiego supermarketu spowoduje, że będzie większy 
wybór towaru. Dlatego jestem jak najbardziej za tym, by taki su-
permarket został wybudowany.  

Danuta Owczarek - Muszę jeździć do Osiny na zakupy, bo tu, 
w Krzywicach, nie mamy żadnego sklepu. Co z tego, że jest w Osi-
nie jeden czy dwa sklepy, skoro nie można w nich kupić wszyst-
kiego, co jest potrzebne do domu. A taki supermarket rozwiązał-
by problem i byłoby bardzo dobrze. W takim markecie na pewno 
są tańsze artykuły, takie jak np. cukier. Dlatego jestem za tym, by 
taki super market powstał na terenie gminy Osina.  

Pan Andrzej - Uważam, że powinien być, gdyż mieszkańcy 
niektórych pobliskich wsi, jak np. Krzywice, nie mają nawet ma-
łych sklepów. Dlatego taki supermarket rozwiązałby problem za-
kupów, które musimy robić w Nowogardzie albo w Goleniowe, a 
niekiedy także w wiejskich sklepach położonych, które i tak nie 
zawsze są otwarte. Dlatego taki supermarket rozwiązałby ten 
problem. 

Estera Król z wnukiem Filipem - Wydaje mi się, że taki su-
permarket powinien powstać. Niemniej, ja i tak robię zakupy 
najczęściej  w Nowogardzie, gdyż tam jest większy wybór towaru, 
no i  więcej  marketów. Jednakże nie mam nic przeciwko temu, by 
taki market powstał również w gminie Osina. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Stanisława Gajda , lat:87, zmarł: 27.09.2013r, pogrzeb odbył się: 30.09.2013r, na cmentarzu w 
Nowogardzie

Stanisław Zaremba, lat: 97, zmarł: 27.09.2013r, pogrzeb odbył się: 30.09.2013r, na cmentarzu w  
Nowogardzie

Informacje  przekazał zarządca cmentarza Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

 Kierowcy przestrzegają!  

Niebezpieczny  
wyjazd z ul. Bema 
Kierowcy wyjeżdżający z ul. Gen. Bema w kierunku cen-
trum miasta ( przy krzyżu) o zmroku, są narażeni nie z 
własnej winy na kolizję.  A wszystko przez to, że jest w tym 
miejscu mało widoczny uskok - pobocze, które powinno 
być o tej porze co najmniej oznakowane odblaskami. 

Pobocze drogi powiatowej, 
przy krzyżu od strony ulicy 
ul. Bema do centrum Nowo-
gardu, o zmroku jest komplet-
nie niewidoczne. Odcinek nie 
był malowany od czasu remon-
tu tej ulicy, który miał miejsce 
kilka lat temu - denerwuje się 
kierowca w rozmowie z DN.

Inny napotkany kierowca, 
mieszkaniec Nowogardu za-
pewnia, że jest to problem, 
z którym spotyka się na co 
dzień, gdyż jeździ tędy każ-
dego dnia do centrum mia-
sta - Wyjeżdżając o zmroku z 
ulicy Bema, ten fragment dla 
mnie i zapewne dla innych kie-
rowców, jest niezauważalny. To 
grozi wypadkiem lub jakąś po-
ważną kolizją. Dlatego w tym 
miejscu, trzeba zamontować 
jakieś odblaski lub pomalować 
ten fragment farbą odblaskową. 
Przecież taka sytuacja stwarza 
zagrożenie dla kierowców, któ-
rzy nie widząc toru drogi, mogą 
ściąć ją i wjechać na chodnik 

gdzie idzie pieszy, który naj-
częściej też nie jest „oświetlony” 
– alarmuje Czytelnik. Mamy 
wrażenie, że miasto zapomnia-
ło o naszej ulicy, na której ow-
szem, zrobiono kiedyś chodniki 
i na tym się skończyło. Wiemy, 
że ratusz modernizuje chodniki 
na ul. Wojska Wolskiego, więc 
może przy tej okazji pomaluje 
też pasy w tym feralnym miej-
scu - mówi  inny kierowca,  
czytelnik DN 

Postanowiliśmy to spraw-
dzić… 

By potwierdzić dochodzące 
do DN sygnały, nasz reporter 
sam pojechał nocą na ten frag-
ment drogi i ulicy. Potwierdzi-
ło się , że opisywane miejsce 
jest naprawdę  niebezpieczne. 
Jadący tędy kierowca narażo-
ny jest na zderzenie, a pieszy 
na potrącenie. Dlatego  trzeba 
prędko oznaczyć to miejsce, by 
nie doszło do nieszczęścia. 

Jarek Bzowy  

Pomóżmy sobie!
•	  Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie oraz ławę pokojową 

i TV tel.782 556 716
•	 Przyjmę narożnik pokojowy i sofkę dwuosobową dla dzieci,  

tel.516 648-561 
•	 Przyjmę  używaną pralkę, komputer PC oraz dywany tel.512 174 

371 
•	 Przyjmę tapczan dwuosobowy, używaną pralkę automatyczną - 

sprawną tel. 514 466 037 
•	 Przyjmę meble kuchenne i meblościankę pokojową tel. 

669 517 964 lub 91 39 107 62
•	 Przyjmę lodówkę w stanie dobrym tel. 725536022
•	 Przyjmę  dwuosobowy fotel rozkładany tel. 513 -520-798
•	 Oddam segment w dobrym stanie tel. 505 848-340 

Podziękowanie: Dziękuję za przekazanie fotela do biurka  dar-
czyńcom 
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Jest odpowiedź - Kto naraził zdrowie i bezpieczeństwo

Gmina jest właścicielem zbiornika ze smołą
Znalazł się właściciel terenu z niezabezpieczonym zbiornikiem ze smołą, do którego kilkanaście dni temu wpadł pies i próbująca go ratować właściciel-
ka czworonoga. Zgodnie z naszymi przypuszczeniami, jest to nowogardzka gmina, która ustalała ten prosty dla niej właśnie fakt całe… dwa tygodnie.

Nasza relacja z dramatycznych 
wydarzeń, które miały miejsce 
w piątek 6 września br. na tere-
nie z tyłu za targowiskiem, gdzie 
do niezabezpieczonego zbiorni-
ka ze smołą wpadł pies, a później 
także próbująca ratować swoje-
go pupila właścicielka, poruszy-
ła wielu Czytelników. Po uda-
nej akcji ratunkowej w wykona-
niu nowogardzkich strażaków 
i pomocy dla poszkodowanego 
psa, udzielonej przez weteryna-
rzy, feralny wypadek tym razem 
nie pociągnął ze sobą poważniej-
szych ofiar. Ale przecież niewie-
le brakowało, aby finał nieroz-
wagi osób, które nie zabezpie-
czyły istniejącego w tym miejscu 
zbiornika, był zgoła inny. Dlatego 
właściwe organy podjęły docho-
dzenie w sprawie. Również na-
sza redakcja postanowiła się do-
wiedzieć, kto jest odpowiedzialny 
za brak nadzoru właścicielskie-
go nad tym terenem. Skierowa-
liśmy więc zapytanie do gminy. 
Ta, mimo wielokrotnych moni-

tów, odpowiedziała nam dopie-
ro po dwóch tygodniach, mimo 
że urzędniczka, już w momencie 
kierowania przez nas pisemnie 
pytania, zapewniała, że w temacie 
własności terenu  posiada pełną 
wiedzę. Dlaczego więc tak długo 
gmina zwlekała? Po otrzymaniu 
odpowiedzi, wszystko stało się 
jasne – właścicielem terenu jest 
bowiem sama… gmina. Gmina 
zwlekała, mimo że miała zapew-
ne świadomość, iż wielu oskar-
żało w międzyczasie okolicznych 
prywatnych właścicieli działek, 
że to oni są odpowiedzialni za za-
bezpieczenie feralnego zbiornika. 
A takie chowanie głowy w piasek, 
gdy innych się oskarża niesłusz-
nie, to już także etycznie nagan-
ne  postępowanie. Nieładnie, Pa-
nie burmistrzu, oj, nieładnie… 
Zapewne, aby nieco poprawić 
swój wizerunek gospodarza, któ-
ry okazał się mało odpowiedzial-
ny w tych okolicznościach, gmi-
na, na prośbę poszkodowanej, 
nagrodziła strażaków biorących 

udział w akcji ratunkowej i, jak 
się dowiedzieliśmy, obiecała po-
szkodowanej pokrycie kosztów, 
które ta poniosła w związku z le-
czeniem psa . Niemniej, postę-
powanie, wyjaśniające w związ-
ku ze stworzeniem sytuacji nara-
żenia utraty życia bądź zdrowia, 
jest nadal prowadzone przez wła-
ściwe organy. O informację na te-
mat tego, na jakim etapie aktual-
nie się ono znajduje, poprosili-
śmy rzecznika goleniowskiej po-
licji asp. Julitę  Filipczuk. Oto jej 
odpowiedź :

W związku z zapytaniem o aktu-
alny etap postępowania w sprawie 
narażenia Katarzyny B. na bezpo-
średnie niebezpieczeństwo utraty 
życia lub zdrowia, informuję, co 
następuje: Zawiadomienie o moż-
liwości popełnienia przestępstwa 
zostało skierowane przez pokrzyw-
dzoną do Prokuratury Rejonowej 
w Goleniowie, z pominięciem Ko-
misariatu Policji w Nowogardzie. 
Z uwagi na obecność Policji KP w 
Nowogardzie na miejscu zdarze-

nia, podjęliśmy niezbędne czynno-
ści w tej sprawie, których wyniki są 
wykorzystywane aktualnie w pro-
wadzonych, planowanych i wska-
zanych przez  prokuratora czynno-
ściach. Aktualnie oczekujemy peł-
nej informacji od właściciela nieru-
chomości o  okolicznościach przeję-
cia obiektu, stanu zbiornika, pro-
wadzonego nadzoru właścicielskie-
go i innych istotnych faktów nie-
zbędnych dla prawidłowego toku 
postępowania przygotowawczego.

asp. Julita Filipczuk

O tym, jak to się zakończy, 
będziemy informować naszych 
Czytelników. Warto jeszcze do-
dać przy okazji, że mimo iż do 
zdarzenia doszło w piątek 6 
września, to jeszcze w następu-
jącą niedzielę do zbiornika wpa-
dły kolejne, spacerujące ze swo-
imi opiekunami, zwierzęta, po-
nieważ zabezpieczenia dokona-
no dopiero na początku tygo-
dnia. 

ms

Powiat goleniowsko-nowogardzki

Przychylne przyjęcie
Przygotowywanie wniosku do ministerstwa w sprawie zmiany nazwy powiatu wkro-
czyło aktualnie w fazę zbierania opinii poszczególnych samorządów na terenie powia-
tu, w tym samorządu powiatowego. Członkowie komisji naszej rady, odbywający w 
związku z tym spotkania z przewodniczącymi rad w naszym powiecie, są bardzo zado-
woleni z przebiegu  dotychczasowych spotkań. 

Kilka dni temu, burmistrz No-
wogardu, realizując uchwałę Rady 
Miejskiej i po przeprowadzeniu 
konsultacji w naszej gminie, zwró-
cił się do poszczególnych samo-
rządów na terenie powiatu, w tym 
samorządu powiatowego, o wy-
rażenie opinii w przedmiotowej 
sprawie. Samorządy, zgodnie z 
treścią rozporządzenia, mają trzy 
miesiące na jej podjęcie. Mogą też 
nie wypowiedzieć się w temacie i 
wymóg procedury spełniony bę-
dzie poprzez udokumentowanie 
złożenia do nich wniosku i opi-
nii. Oczywiście, najlepiej dla spra-
wy, aby wszyscy się wypowiedzie-
li, i to pozytywnie. Dlatego człon-
kowie Komisji Rady Miejskiej w 
Nowogardzie ds. przygotowania 
wniosku, w ślad za wspomnianym 
na początku wystąpieniem burmi-
strza, rozpoczęli w ubiegłym tygo-
dniu cykl spotkań z przewodni-
czącymi poszczególnych rad, ce-
lem przedłożenia pełnej argumen-
tacji w sprawie i odpowiedzi na 
ewentualne wątpliwości i zapyta-

nia. Pierwsze spotkanie odbyło się 
z przewodniczącym Rady Powia-
tu, Witoldem Kaleczycem. Udali 
się na nie: przewodniczący komi-
sji, Marek Krzywania, i członko-
wie: Paweł Słomski,  reprezentują-
cy stronę społeczną i inicjator pro-
jektu, oraz Stanisław Kaniuk, re-
prezentujący w komisji klub PSL. 
Przewodniczącemu, W. Kaleczy-
cowi, zostało przedłożone pismo z 
uzasadnieniem wniosku o zmianę 
nazwy powiatu. W trakcie intere-
sującej rozmowy, poruszano wie-
le aspektów funkcjonowania po-
wiatu w kontekście korzystnych 
zmian, jakie może przynieść zmia-
na nazwy. Wymieniono też infor-
macje o ewentualnych kosztach 
takiej zmiany. Zgodnie z wiedzą 
obydwu stron, oceniono, że koszty 
te są niewielkie i sprowadzają się 
do zmian o charakterze koniecz-
nych poprawek w elementach ad-
resowych i oznaczeniach. Co waż-
ne, mieszkańcy powiatu nie pono-
szą żadnych w tym zakresie obcią-
żeń. Omówiono również wstęp-

nie harmonogram przyjęcia przez 
radę uchwały opiniującej. Miałoby 
się to odbyć na sesji w ostatnich 
dniach października.

Muszę przyznać, że trafiają do 
mnie zwłaszcza argumenty doty-
czące likwidacji uwarunkowanych  
historycznie barier socjologicznych, 
utrudniających pełną integrację 
powiatowej społeczności  – powie-
dział przewodniczący, Witold Ka-
leczyc (jako radny mieszkaniec 
gminy Stepnica).  

Jesteśmy bardzo zadowoleni z 
rzeczowego i przychylnego podej-
ścia, jakie zaprezentował pan prze-
wodniczący Rady Powiatu – po-
wiedział po spotkaniu, w imie-
niu wszystkich obecnych przed-
stawicieli nowogardzkiej komisji, 
jej przewodniczący, Marek Krzy-
wania. - Zostaliśmy poproszeni, 
aby także pojawić się na komisjach 
przed sesją rady, która odbędzie się 
z końcem października.   Następne-
go dnia, tym razem Marek Krzy-
wania i Paweł Słomski spotkali się 
z przewodniczącym Rady Gminy 

Przybiernów, p. Ryszardem Ka-
zanowskim. Przewodniczący tej 
wiejskiej gminy powiedział, że, 
jego zdaniem, postulowana zmia-
na nazwy powiatu to dobry po-
mysł, zwłaszcza jeśli w jego efek-
cie poprawi się zrównoważenie 
rozwoju całego obszaru powiatu 
i jakość obsługi ludności w zakre-
sie prowadzonym przez powiat. 
Zadeklarował także przedłożenie 
właściwej uchwały w tym temacie 
na najbliższej październikowej se-
sji Rady. W ostatni czwartek, od-
było się również spotkanie z prze-
wodniczącym Rady Gminy Osina, 
p. Arkadiuszem Witkowskim. W 
tym spotkaniu, oprócz M. Krzy-
wani  i P. Słomskiego, wziął także 
udział radny, Jacek Rafiński, czło-
nek komisji, reprezentujący klub 
SLD. Przewodniczący położonej 
najbliżej Nowogardu gminy, któ-
ra historycznie łączy z nami róż-
norakie więzi społeczne, zadekla-
rował również, że sprawa zosta-
nie przedstawiona na najbliższej 
sesji rady, która odbędzie się na 
początku października. Jego zda-
niem, radni z Osiny mają szcze-
gólnie wiele powodów, aby pozy-
tywnie zaopiniować projekt zmia-
ny nazwy powiatu, dlatego jest do-
brej myśli, co do kształtu tej opi-
nii. Spotkania z przewodniczący-
mi kolejnych rad, Maszewa, Step-
nicy i gminy Goleniów, odbędą się 
w najbliższych dniach.  

To jest bardzo ważne, aby nasi 

sąsiedzi z innych gmin powiatu do-
kładnie poznali zarówno przesłan-
ki powstania projektu zmiany na-
zwy, jak i skutki jego wprowadzenia 
w życie – mówi DN Paweł Słomski, 
przewodniczący Stowarzyszenia 
„Partnerstwo i Rozwój”, inicjatora 
projektu. - Dlatego staramy się do-
trzeć z tym do wszystkich w powiecie 
i dać w ten sposób wyraz, że traktu-
jemy wspólnotę powiatową jako do-
bro mające służyć jak najlepiej ca-
łej społeczności. I taki jest przede 
wszystkim cel  naszego pomysłu – 
pomysłu zmiany nazwy powiatu. 

W trakcie wszystkich spo-
tkań, obecni byli też przedstawi-
ciele redakcji DN, co umożliwiło 
nam dokładną relację z ich prze-
biegu. W poprzednich numerach 
prezentowaliśmy stanowiska po-
szczególnych nowogardzkich rad-
nych powiatowych w sprawie gło-
sowania opinii dotyczącej zmiany 
nazwy. Jako ostatnią otrzymali-
śmy opinię Tomasza Kulinicza – 
radnego, przewodniczącego klubu 
PSL, wicestarostę. Oto ona:

„Oczywiście popieram projekt 
i będę głosował za zmianą nazwy 
powiatu, zwłaszcza, że zgodnie z 
założeniami ma on między inny-
mi wpłynąć na podniesienie ran-
gi i prestiżu Nowogardu. Ponadto, 
prowadzę już rozmowy z radnymi 
powiatowymi (z klubu PSL i z po-
zostałymi) o poparciu tej ważnej 
inicjatywy podczas głosowania”. 

red.
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Sygnały czytelników DN

Idzie zima i co z bezdomnymi ?
Idzie zima. Ze względu na niską temperaturę, jest to trudny czas dla osób bezdomnych. O tym pisze w liście otwartym do burmistrza, jako gospo-
darza gminy, jedna z naszych Czytelniczek, zatroskana losem ludzi, którzy z różnych powodów pozostają w stanie bezdomności. 

List otwarty do Burmistrza 
Nowogardu

…Mam 73 lata, w Nowogar-
dzie mieszkam od 1945 r. To tu 
zaczęłam chodzić do szkoły po  
ruinach wojennych, pamiętam, 
jak to miasto wyglądało. Dziś 
spacerując po mieście widzę, 
co się zmieniło na lepsze i co się 
jeszcze robi, tj. piękniejsze aleje 
koło jeziora, chodniki, place za-
baw itd. Panie Burmistrzu, ale 
o jednym pan zapomniał, żeby 
coś zrobić dla tych bezdomnych 
ludzi, którzy śpią po klatkach, 
piwnicach, na działkach i tam 
gdzie są przeganiani wszyscy. 
To patologia, niektórym życie 
zgotowało taki los. Nadchodzi 
jesień, zima i nie mają gdzie się 
podziać, nie mówię już o spa-
niu. Trzeba tym ludziom po-
móc, chociażby zorganizować 
noclegownię. Na pustostany 
robi się przetargi, a można by 
tak, przy pomocy tych właśnie 
ludzi, coś wyremontować, wy-
posażyć poszukać łóżek, koców 
itp., m.in. w szpitalach, pre-
wentorium, domach opieki, na 
pewno jest jakiś stary tego typu 
sprzęt. Można ogłosić w prasie 
lokalnej, to i ludzie pomogą i 
fundusze by się znalazły. Taki 

piękny budynek po przedszko-
lu na ul. 3-go Maja sprzedany i 
niszczeje, ile byłoby miejsca, bo 
przecież chodzi tylko o to, żeby 
ludzie mogli się chociaż prze-
spać, a nie byli tacy zaszczuci 
przez tych, co mają lepiej. Trze-
ba tym ludziom pomóc, życie 
i tak już ich ukarało. Tak jak 
my, po wojnie sobie pomagali-
śmy pomóżmy i im. Buduje się 
schronisko dla psów, kotów, a 
o ludziach się nie myśli. Taka 
noclegownia powinna być w 
pana planach Burmistrzu.

Podzielając zatroska-
nie autorki listu, pytamy w 
nowogardzkim OPS-sie, jak 
opieka społeczna jest przy-
gotowana w tym zakresie do 
kolejnego sezonu zimowego. 
Mówi p. Teresa Skibska – kie-
rownik OPS w Nowogardzie:

Od wielu lat korzystamy z 
noclegowni schroniska powiato-
wego, która mieści się w Mięko-
wie, na terenie gminy Goleniów. 
Nasi klienci mogą tam przeby-
wać. W schronisku w Miękowie, 
które gmina współfinansuje 
(ok. 12 tys. rocznie), nie opłaca-
my po za tym  nic, nie ponosimy 
żadnych dodatkowych kosztów. 
Natomiast w innych, co miesiąc 

opłacamy koszty pobytu  oso-
by bezdomnej. W schronisku 
w Miękowie obecnie przebywa 
5 osób, a  20 osób umieściliśmy 
w innych schroniskach. Każda 
osoba bezdomna, która chcia-
łaby być umieszczona w schro-
nisku, wystarczy, że się do nas 
zgłosi i naszym zadaniem jest 
udzielenie tym osobom pomocy 
w tej kwestii. Oczywiście jest je-
den warunek ,który trzeba speł-
nić w czasie pobytu w schro-
nisku   – przestrzegać zakazu 
spożywania alkoholu. Osoba, 
która się do tego nie zastosu-
je, nie będzie mogła przebywać 
na terenie schroniska. Na tere-
nie gminy obecnie jest ok. 35 

osób bezdomnych. Większość 
tych osób kwalifikuje jednak  
się do tzw bezdomności  zawi-
nionej  – te osoby miały miesz-
kania, ale utraciły je w związku 
z tym, że zaniedbywały płatno-
ści. Część osób, z tych  które ak-
tualnie  śpią na klatkach scho-
dowych , to te które, swego cza-
su przebywały w schroniskach, 
ale niestety powróciły do na-
łogu alkoholowego , a tym sa-
mym  nie dopełniły  warunku 
zakazu spożywania alkoholu. 
Teraz temperatura nie jest aż 
taka niska, ale jak przyjdzie 
zima, to kwestia bezdomnych z 
pewnością będzie nam spędzać 
sen z powiek. Dla nas również 

jest to wielki problem. Powtórzę 
– kierujemy do schronisk, opła-
camy je, pod warunkiem, że za-
interesowani pomocą rzeczywi-
ście tego chcą. Większość schro-
nisk żąda ponadto zaświadczeń 
lekarskich, a więc jest to kolej-
ny warunek przyjęcia do grona 
placówki. Zajmujemy się reje-
stracją do lekarza rodzinnego, 
kupujemy także bilet, by bez-
domny mógł dojechać w miejsce 
docelowe, natomiast nie daje-
my pieniędzy do ręki. Jeśli cho-
dzi o wszelkie płatności, to my 
je uiszczamy – podpisujemy w 
schronisku zobowiązanie do-
tyczące tej właśnie kwestii. Za-
wsze pomożemy takiej osobie, 
jeśli tylko wykaże się ona odro-
biną dobrej woli.  

 Czy zatem w  Nowogardzie 
potrzebna jest noclegownia dla 
bezdomnych - jak postuluje 
nasza Czytelniczka ?. Zapewne 
taka ewentualna decyzja  wy-
maga analiz  , które  powinny 
przeprowadzić organy gminy 
czyli burmistrz wraz z radą . 
Dopiero ich wynik mógłby po-
kazać skalę problemu.

Szczepienie czy chorowanie?
Wrzesień kojarzy nam się z rozpoczęciem szkoły, przedszkola i z brzydką pogodą za 
oknem oraz z epidemią grypy i przeziębieniami. Od kilku lat słyszymy o konieczności 
szczepienia się przeciwko grypie. O skuteczności tych szczepionek rozmawiałam z pa-
nią doktor Marzenną Śliwką oraz z panią Haliną Wasyluk.

Ryzyko zachorowania na gry-
pę występuje między październi-
kiem a marcem,  choroba objawia 
się m. in.   bólem mięśni, głowy, 
katarem i bólem gardła. Szcze-
pionka pomaga chronić osoby 
dorosłe i dzieci przed zachorowa-
niem, po jej podaniu układ od-
pornościowy wytwarza własną 
ochronę przed chorobą. Chro-
nieni jesteśmy przez cały rok, po 
którego upływie powinniśmy za-

szczepić się ponownie, gdyż co 
roku szczepionka jest modyfiko-
wana.

Skuteczność szczepionek zosta-
ła potwierdzona nie tylko nauko-
wo, ale także przez obie rozmów-
czynie, które zgodnie stwierdziły, 
że osoby szczepiące się przeciwko 
grypie, później na nią nie chorują. 
Niestety zainteresowanie szcze-
pionkami nie jest wielkie, zgłasza-
ją się głównie osoby, które szcze-
piły się rok wcześniej. A przecież 
cena szczepienia nie jest duża, ok. 
25 - 30 zł. Znacznie więcej pienię-
dzy wydamy w aptece gdy zacho-
rujemy. 

W tym roku zgłasza się znacz-
nie mniej osób, niż w poprzednich 
latach. W ubiegłym roku we wrze-
śniu było 200 osób zaszczepionych, 
w tym roku jest ich 60 – mówi pani 
Halina Wasyluk. 

Szczepionka polecana jest 

szczególnie dla osób po 60 roku 
życia, ponieważ ich organizmy 
mają większe problemy z wytwo-
rzeniem odpowiedniej ilości prze-
ciwciał. Pani dr Marzenna Śliwka 
zapytana o to, w jaki sposób moż-
na zapobiec grypie, odpowiedzia-
ła: można nie wychodzić z domu i 
nie kontaktować się z innymi ludź-
mi. Ale jest to po prostu niemożli-
we. Jedyną skuteczną metodą za-
pobiegania grypie jest szczepie-
nie. Jednak szczepionka nie chroni 
przed przeziębieniem, chociaż nie-
które jego objawy są podobne do 
grypy. 

Choć wirus grypy jeszcze się nie 
rozprzestrzenił, to w ciągu ostat-
nich dni znacznie wzrosła liczba 
pacjentów odwiedzających przy-
chodnie. Z reguły są to przezię-
bienia, jednak nie wiadomo, kiedy 
wirus grypy ponownie zaatakuje.

Paulina Turek

Gminne Obchody   
Światowego  
Dnia Walki z Cukrzycą

ZAPROSZENIE

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nowogard zapra-
sza wszystkich zainteresowanych mieszkańców Nowogardu oraz 
okolic wraz z rodzinami w sobotę dnia 05 października 2013 na 
godz. 11:00 do Domu Kultury w Nowogardzie na Gminne Obcho-
dy  Światowego Dnia Walki z Cukrzycą w Nowogardzie. Światowy 
Dzień Walki z Cukrzycą  jest kampanią mającą na celu propagowa-
nie wiedzy na temat cukrzycy. Mimo czynionych wysiłków w zapo-
bieganiu i leczeniu liczba chorych z cukrzycą rośnie na całym świe-
cie w zastraszającym tempie, wg danych IDF w listopadzie 2012r 
osiągnęła 366mln w Polsce 3,1mln chorych. W zapobieganiu i le-
czeniu cukrzycy istotną rolę odgrywa edukacja, ponieważ wiedza 
na jej temat pozwala zrozumieć choremu zasady leczenia, jak rów-
nież istotę choroby. Umożliwia znalezienie sposobu na samodzielne 
życie z chorobą.

Obchody są  dofinansowane w ramach realizacji zadania publicz-
nego „Wspieranie działalności w zakresie ochrony zdrowia ludzkie-
go na terenie Gminy Nowogard” ze środków Urzędu Miejskiego w 
Nowogardzie. www.nowogard.pl

Patronat Honorowy - burmistrz Nowogardu Robert Czapla 
Patronat medialny: Dziennik Nowogardzki , Portal internetowy  

wnowogardzie.pl 
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Mistrzostwa Okręgu Zachodniopomorskiego w jeździectwie

Hanna Czura mistrzynią!
W dniach 28-29 września, w Białym Borze, rozegrano Mistrzostwa Okręgu Zachodniopomorskiego w jeździectwie. Wiele powodów do ra-
dości dały nam dwie mieszkanki Nowogardu: Hanna Czura została mistrzynią, natomiast Hanna Teodorczyk stanęła na 3. miejscu podium.

Zawody rozegrano w Białym 
Borze, w Stadzie Ogierów Co-
wal Biały Bór. Nowogardzian-
ki skoki rozgrywały w katego-
rii juniorów 16-18 lat. Warto 
tu zaznaczyć, że Hanna Czura 
jechała w wyższej grupie wie-
kowej, aniżeli powinna, gdyż 
ma 15 lat i wciąż jest juniorem 
młodszym. Rok temu, w swo-
jej kategorii wiekowej została I 
wicemistrzynią okręgu, wów-
czas pokonywała przeszkody o 
wysokości 100 cm w półfinale i 
o 5 cm wyższe w finale. Były to 
konkursy z oceną stylu jeźdźca. 
W tegorocznym półfinale w tej 
kategorii wiekowej liczyła się 
dokładność – czyli za zrzutki 
na przeszkodach zawodniczka 
otrzymywała punkty karne. W 

półfinale wysokość przeszkód 
wynosiła 115 cm, po czym 
jeszcze dwukrotnie podnoszo-
no poprzeczkę w rozgrywce fi-
nałowej, do 120 cm w pierw-
szym nawrocie oraz 125 cm w 
drugim. Finał był konkursem 
zwykłym, czyli, poza błęda-
mi, liczył się czas zawodniczki. 
Warto dodać, że zwycięska no-
wogardzianka była najmłodszą 
uczestniczką zawodów! Tym 
bardziej należą się duże gratu-
lacje za osiągnięty wynik. Han-
na Czura czynnie trenuje od 8 
lat, na co dzień w Kościuszkach 
na swoich dwóch koniach, na 
których startowała w Białym 
Borze. Półfinał konkursu roze-
grała na koniu o imieniu „Con 
Suerte”, natomiast mistrzostwo 

w finale zapewniła jej świetna 
współpraca z koniem o imie-
niu „Czapla”. Nowa mistrzyni 
okręgu ma od kogo się uczyć, 
gdyż jej trenerem jest Ma-
rek Markiewicz, który w prze-
szłości był zawodnikiem Legii 
Warszawa i miał okazję treno-
wać wówczas z Janem Kowal-
czykiem – zdobywcą złotego 
medalu olimpijskiego podczas 
Igrzysk w Moskwie w 1980 r. Z 
kolei trzecia na podium Hanna 
Teodorczyk trenuje pod okiem 
Pauliny Gryciak w miejscowo-
ści Mołdawin. Gratulujemy re-
prezentantkom Nowogardu, 
jednocześnie wierzymy, że to 
dopiero początek wielkich suk-
cesów juniorek z naszej gminy. 

KR 
Przyjmująca gratulacje Hanna Czura na najwyższym stopniu podium, z jej lewej 
strony na 3 miejscu Hanna Teodorczyk

Po raz kolejny lato było urodzajne...

Ogromne warzywa i grzyby

Przedszkolna integracja
Wrzesień to nie tylko czas powrotu do szkół, ale również do przedszkoli. Są jednak w naszej okolicy dzieci, które, z powodów organizacyjnych i 
personalnych tych placówek, nie mogą do nich uczęszczać. Publiczne Przedszkole nr 3 w Nowogardzie stara się sprostać tym wymaganiom i od 
pięciu lat prowadzi oddział integracyjny. 

Oddział integracyjny jest spe-
cyficzną grupą i różni się od zwy-
kłych grup przedszkolnych. Sta-
wiane są przed nim większe wy-
magania, między innymi dotyczą-
ce personelu. Potrzebna jest w nim 
pomoc dodatkowego nauczyciela i, 
w miarę możliwości, rodziców. W 
pierwszym okresie, dzieciom pro-
ściej jest zaakceptować nowe miej-
sce, kiedy mają przy sobie kogoś 
bliskiego, a wychowawcy – poznać 
jego możliwości. Dzięki drugiemu 

nauczycielowi zajęcia są dostoso-
wane do dzieci i uwzględnia się w 
nich mniejszą sprawność ruchową 
czy manualną dziecka. Zapewnia 
to lepszą opiekę i prawidłowe na-
bywanie umiejętności. 

Drugą ważna rzeczą, z którą 
przedszkole musi sobie poradzić, 
jest ilość dzieci uczęszczających do 
tej grupy. Dzieci niepełnospraw-
ne powinny przede wszystkim 
uczęszczać na zajęcia z dziećmi 
zdrowymi. Dzięki temu nie zosta-

ją odizolowane. Działa to z korzy-
ścią dla obu grup, ponieważ dzie-
ci zdrowe mogą poznać problemy i 
ograniczenia swoich rówieśników. 
Uczą się tolerancji i, w miarę swo-
ich możliwości, pomagają swoim 
kolegą. Dzieci z dysfunkcjami zaś 
zyskują, tak ważny dla nich, kon-
takt z rówieśnikami, poznają dzieci 
z podobnymi problemami, co po-
maga im w odnalezieniu się w no-
wym miejscu i ma również działa-
nie terapeutyczne. 

Przedszkole to jednak nie tyl-
ko podopieczni, ale także ich ro-
dzice. Tu przed placówką również 
stoi odpowiedzialne zadanie. Ro-
dziców dzieci zdrowych trzeba za-
pewnić, że ich pociechy, dzięki ta-
kim grupom, uczą się wrażliwości i 
potrzeby niesienia pomocy. Jedno-
cześnie dla rodziców dzieci niepeł-
nosprawnych trzeba być pewnego 
rodzaju wsparciem i informować 
o trudnościach i postępach jego 
dziecka.

Prowadzenie oddziału integra-
cyjnego z pewnością wiąże się z 
większą odpowiedzialnością, zmo-
żoną pracą i wieloma trudnościa-
mi. Mimo to, w naszej okolicy zna-
lazło się przedszkole, które próbuje 
sprostać tym wymaganiom, i miej-
my nadzieję, że takich placówek 
będzie coraz więcej.

Klaudia Krasnowska
Od redakcji - tekst został przygo-

towany przez studentkę odbywająca 
praktyki w naszej redakcji

Po raz kolejny do naszej redakcji napłynęły informacje o ogromnych zbio-
rach. Dziś zaprezentujemy gigantyczne pomidory oraz sporego grzyba – 
„krawca”.

Na zdjęciu widzimy pana Ireneusza 
Lelowskiego, który jest czytelnikiem 
Dziennika Nowogardzkiego i postano-
wił się pochwalić swoim znaleziskiem. 
„Zdobycz” to nic innego, jak wielki 
grzyb „krawiec”, który waży 78 dekagra-
mów. Wczoraj (tj. 30 września), w na-
szej redakcji zjawiła się czytelniczka z 
nie mniejszym podgrzybkiem. Kobieta 
znalazła grzyba na terenie lasów Nadle-
śnictwa Nowogard, dlatego postanowiła 
zgłosić go do konkursu „Grzybowa Liga 
Mistrzów”. 

Natomiast zdjęcia nietypowego i za-
razem dość sporego pomidora, na adres 
redakcji nadesłała pani Renata Słomska, 
która od paru lat uprawia pomidory i z 
zachwytem chwali się czytelnikom DN, 
że pierwszy raz wyrósł jej taki duży okaz! 
Jak można zaobserwować na zdjęciu, po-
midor swym kształtem przypomina... 
ludzką głowę. Dziękujemy naszym czy-
telnikom, że postanowili się pochwalić 
dorodnymi okazami grzybów oraz wa-
rzyw i oczywiście gratulujemy!

KR
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Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca

– od 10.000 PLN
– max. okres spłaty

240 m-cy
– bez BIK i KRD

POŻYCZKA DLA CIEBIE 
– na spłatę uciążliwych

długów
– na spłatę komornika
– na inwestycję

Przykładowe raty:
kwota/lata 5 10 15 20

20 000 372,67 206,00 150,44 122,67
50 000 931,67 515,00 376,11 306,67

Reklama nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 
Tel. 91 818-25-36, 790-402-010

RR
SO

 5,
05

%
 

TYGRYSEK

BAWIALNIA
dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECIĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

Sprzedam nowe, własnościowe, 
 2 pokojowe mieszkanie o pow. 58 m2 
w Nowogardzie na ulicy Racibora I 4

KONTAKT:                PIB „PRO-BUD s.c.
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14
tel.: 91 39 25552; 783 570 056    www: probud-nowogard.pl

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA
tel. 504 265 607 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

Kancelaria 
 PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077

ZAPRASZAMY

LEKI GOTOWE I ROBIONE

SUPLEMENTY DIETY   DERMOKOSMETYKI 

PIELUCHOMAJTKI NA WNIOSEK

SPRZÊT MEDYCZNY



1-3.10.2013 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

9

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Kościoły naszej gminy - Węgorza

Węgorza - kościół pw. św. Jana 
Chrzciciela należy do parafii pw. w 
Strzelewie. Poświęcony l IX 1947 r. 
odpust: 24 VI

Wzniesiony na przełomie XV i XVI 
w. z głazów narzutowych i cegły. Wie-
ża z XVIII w. o konstrukcji szkieleto-
wej drewnianej, odeskowana.

źródło: Schematyzm Archidiecezji 
 Szczecińsko-Kamieńskiej, Szczein 2007.

/Studium Historyczno-urbanistyczne

II Rejonowy Dzień Skupienia Służby Liturgicznej 
21 września 2013 roku szes-

nastoosobowa grupa z parafii 
pw. Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny w Nowogar-
dzie, pod opieką księdza Rober-
ta Dąbrowskiego i siostry Iwet-
ty Verbitska, udała się na II Re-
jonowy Dzień Skupienia Służby 
Liturgicznej, który odbywał się 
w parafii pw. św. Ottona w Ka-
mieniu Pomorskim. Koordy-
natorem całego spotkania był 
ksiądz Bartłomiej Bugajak. O 
godzinie 8.30 rano, zebraliśmy 
się wszyscy pod nowogardzką 
plebanią i ruszyliśmy do Kamie-
nia Pomorskiego. W naszej gru-
pie było 6 ministrantów (Bole-
sław Grygowski, Mateusz Pisa-

rek, Łukasz Zegar, Kajetan Ra-
kowski, Dawid Błaszczyk i Kac-
per Molasy), 3 lektorów (Czarek 
Znyk, Radosław Salamon, Bar-
tłomiej Damecki), 7 dziewczy-
nek ze scholki dziecięcej (Ka-
tarzyna Skowrońska, Wiktoria 
Pawłowska, Adrianna Saniuk, 
Paulina Nurek, Weronika Nu-
rek, Oliwia Iwan i Barbara Or-
pel) oraz opiekunowie: ksiądz 
Robert Dąbrowski (opiekun mi-
nistrantów i lektorów) i siostra 
Iwetta Verbitska (opiekunka 
scholki dziecięcej). Wszyscy, z 
uśmiechem na twarzy i dobrym 
humorem, bezpiecznie dotar-
liśmy na miejsce. Dodatkowy 
czas wykorzystaliśmy na zwie-

dzanie konkatedry, modlitwę 
oraz pamiątkowe zdjęcia.

Zarejestrowaliśmy się przy 
wejściu do konkatedry pw. 
św. Ottona w Kamieniu Po-
morskim. Następnie wspólnie 
udaliśmy się do Auli w Szko-
le Podstawowej nr 1. Powitał 
nas wszystkich bardzo serdecz-
nie ksiądz Bartłomiej Bugajak i 
wspólną modlitwą w Auli szkol-
nej rozpoczęliśmy II Rejonowy 
Dzień Skupienia Służby Litur-
gicznej. Ponadto, każda z grup 
miała możliwość przedstawie-
nia siebie. W Dniu Skupienia 
wzięło około 70 osób, z takich 
miejscowości jak: Świnoujście, 
Gryfice, Goleniów, Wolin, No-
wogard i Kamień Pomorski.

Spotkanie obfitowało w róż-

ne ciekawe zajęcia, które żywo 
angażowały uczestników. Mi-
nistranci, lektorzy i scholanki 
mieli za zadanie wykonać por-
tret swojego opiekuna/opiekun-
ki. Otrzymali styropian, bibułę i 
mazaki.

Po zajęciach w Auli, udaliśmy 
się do konkatedry pw. św. Otto-
na, gdzie mieliśmy możliwość 
skorzystania z sakramentu po-
kuty i pojednania. Był to czas na 
naszą osobistą modlitwę oraz 
rozmowę z Bogiem. Modlitwę 
ubogacał wspólny śpiew, prze-
platany słowem skierowanym 
do nas przez księdza Bartłomie-
ja. Był to czas wyciszenia się i 
przygotowania do Eucharystii, 
którą rozpoczęliśmy zaraz po 
sakramencie pokuty.

Eucharystii przewodniczył 
ksiądz proboszcz z Golenio-
wa, Wacław Nowak. Wspól-
na Eucharystia była pięknym 
podsumowaniem Dnia Skupie-
nia Służby Liturgicznej. Po niej 
udaliśmy się do wirydarza, aby 
usłyszeć ogłoszenie wyników 
zaprezentowanych prac na naj-
lepszy portret. Ostatnim punk-
tem programu była wspólna 
AGAPA, którą spożyliśmy w 
chrześcijańskiej radości

Po pożegnaniach i podzięko-
waniach złożonych na ręce or-
ganizatorów całego spotkania, 
wszyscy rozjechali się do do-
mów.

Spędziliśmy słoneczne i cie-
płe sobotnie przedpołudnie na 
wspólnej zabawie, integracji, 
śpiewach, nauce oraz, co naj-
ważniejsze, na wspólnej modli-
twie. Mieliśmy okazję wiele się 
nauczyć, także od siebie nawza-
jem. Na pewno nie był to czas 
zmarnowany, lecz bardzo owoc-
ny. Dziękujemy Panu Bogu za 
możliwość przeżywania tak 
wspaniałych chwil, z pożytkiem 
na Jego chwałę.

Opiekunowie: Ksiądz Robert 
Dąbrowski i Siostra Iwetta 

Verbitska wraz z uczestnikami
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Okazałe zwycięstwo z Morzyckiem Moryń

Galus wraca i strzela
Piłkarze Pomorzanina, w swoim sobotnim meczu z Morzyckiem Moryń, zrobili, co do nich należało, i w ładnym stylu 
ograli rywala. To był świetny mecz w wykonaniu Macieja Gołdyna i Krzysztofa Kieruzela – obaj zdobyli bramkę oraz za-
liczyli 2 asysty. Po długiej przerwie, na boisko powrócił Paweł Galus, który kilkanaście minut po wejściu również trafił 
do siatki rywali. 

Pomorzanin Nowogard – Morzycko Moryń  6:1 (3:0)
`Kamil Lewandowski, Krzysztof Kieruzel, `Maciej Gołdyn, `Łukasz Olechnowicz, `Paweł Galus, `Krystian Kubicki
Skład: Mateusz Krupski – Konrad Winczewski (Marcin Skórniewski), Gracjan Wnuczyński, Łukasz Olechnowicz, Natan Wnuczyński – Piotr Wino-

grodzki, Krzysztof Kieruzel, Kamil Lewandowski (Paweł Galus), Tomasz Łysiak, Dominik Wawrzyniak – Maciej Gołdyn (Krystian Kubicki) (c). 
Pomorzanin, w najlepszy z 

możliwych sposobów, podno-
si się po „klęsce” w meczu z 
Odrą, aplikując przed własną 
publicznością drużynie Mo-
rzycka 6 goli. Pierwsza bram-
ka pada po szybkiej kontrze, 
w sytuacji „dwóch na jedne-
go” – Krzysztof Kieruzel wy-
kłada piłkę jak na tacy Kami-
lowi Lewandowskiemu, a ten 
do pustej bramki strzela na 
1:0. Druga bramka pada po 
wrzucie z autu, Maciej Gołdyn 
zgrywa piłkę głową do Kieru-
zela, a ten bez problemów zdo-
bywa drugiego gola dla go-
spodarzy. Jeszcze przed prze-
rwą Pomorzanin wyprowadza 
trzeci cios. Zza pola karnego 
uderzał Piotr Winogrodzki, 
nie był to zbyt dokładny strzał, 
ale piłka szczęśliwie trafia pod 
nogi Macieja Gołdyna, napast-
nik miejscowych odwraca się 
i pewnym strzałem zdobywa 
bramkę numer trzy. Z okazałą 
zaliczką Pomorzanin schodził 
do szatni, natomiast po zmia-
nie stron, gospodarze dorzucili 
kolejne gole. Pięknym strzałem 
z narożnika pola karnego, po 
podaniu Kieruzela, popisał się 
Łukasz Olechnowicz i golkiper 
gości ponownie wyjmuje piłkę 
z siatki. Swoją bramkę zdoła-
li również strzelić przyjezdni, 

Olechnowicz nieprzepisowo 
powstrzymywał w polu kar-
nym rywala i sędzia odgwiz-
dał „jedenastkę”. Rzutu karne-
go nie zdołał wybronić Krup-
ski i w taki sposób zawodnicy 
z Morynia zdobywają bram-
kę honorową. Na boisku miały 
miejsce dwa ważne wydarze-
nia. Mianowicie, najpierw, po 
15 miesiącach, na plac gry wra-
ca Paweł Galus. Przypomnij-
my, że napastnik Pomorzani-
na nabawił się groźnej kontu-
zji 27 maja 2012 roku w wyjaz-
dowym meczu z GKS-em Mie-
rzyn. Galus wszedł na murawę 
i od razu chciał o sobie przy-
pomnieć. Udało mu się to po 

kilkunastu minutach! Maciej 
Gołdyn uprzedza bramkarza 
i posyła piłkę do Galusa, ten 
natomiast nie ma problemów 
ze skierowaniem jej do pustej 
bramki. Po tym trafieniu z bo-
iska schodzi Maciej Gołdyn, 
przekazując opaskę kapitana 
Pawłowi Galusowi, który tę 
funkcje pełnił przed kontuzją. 
Dodajmy, że Gołdyn z powo-
dów zawodowych, nie zawsze 
będzie już do dyspozycji tre-
nera, Tomasza Surmy – przy-
najmniej przez jakiś czas. Gol 
i dwie asysty mówią same za 
siebie, na pewno będzie Mać-
ka brakować. Za Gołdyna na 
boisku pojawił się Krystian 

Kubicki, który, tak jak Galus, 
również zdobył swoją bram-
kę i jednocześnie ustalił wynik 
meczu na 6:1. Miejmy nadzie-
ję, że w nowogardzkim zespole 
znów coś „ruszyło” i ta druży-

na nie pozwoli się już zdekla-
sować rywalom z ligi. Przy ar-
tykule prezentujemy komplet 
wyników oraz tabelę.   

KR

Liga Okręgowa Szczecińska 2013/2014
10 kolejka:
Piast Chociwel – Polonia Płoty  1:0
Gavia Choszczno – Zorza Dobrzany  4:1
Iskierka Szcz.-Śmierd. - Osadnik Myślibórz 2:9
Ina Ińsko – Klon Krzęcin  2:1
Pomorzanin Nowogard – Morzycko Moryń 6:1
Unia Dolice – Odra Chojna 1:1
Victoria Przecław – Pogoń Barlinek  0:3
Flota II Świnoujście – Pomorzanin Przybiernów 7:1
Stal Lipiany Pauza

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Osadnik Myślibórz 10 24 27 8 8 0 2
2 Gavia Choszczno 9 23 25 8 7 2 0
3 Flota II Świnoujście 9 20 29 14 6 2 1
4 Pomorzanin Nowogard 10 17 22 19 5 2 3
5 Pogoń Barlinek 10 17 18 11 5 2 3
6 Ina Ińsko 10 17 11 14 5 2 3
7 Zorza Dobrzany 10 17 22 17 5 2 3
8 Odra Chojna 9 16 26 15 5 1 3
9 Piast Chociwel 9 16 11 8 5 1 3
10 Pomorzanin Przybiernów 10 13 13 19 4 1 5
11 Stal Lipiany 9 13 21 18 4 1 4
12 Polonia Płoty 9 11 24 20 3 2 4
13 Unia Dolice 10 10 13 18 2 4 4
14 Morzycko Moryń 9 6 12 28 2 0 7
15 Victoria Przecław 9 3 6 24 1 0 8
16 Klon Krzęcin 9 3 11 31 1 0 8
17 Iskierka Szczecin - 

Śmierdnica
9 3 9 28 1 0 8

Po 15 miesiącach przerwy spowodowanej kontuzją, Paweł Galus znów strzelił 
bramkę i przywdział opaskę kapitana

TRANSMISjE SPORTOwE:
Ruszamy z Ligą Mistrzów i Ligą Europejską. Na 

dwóch telebimach równolegle prezentujemy na żywo 
rozgrywki Ligi Mistrzów i Ligi Europejskiej!

Wtorek (1 października)
Mecz wieczoru:
20.40 Borussia Dortmund – Olympique Marsylia 
Do wyboru (zasada większości):
20.40 Arsenal - SSC Napoli
20.40 Celtic Glasgow - FC Barcelona
20.40 FC Porto - Atletico Madryt

Środa (2 października) 
Mecz wieczoru:
20.40 Manchester City - Bayern Monachium
Do wyboru (zasada większości):
20.40 Szachtar Donieck - Manchester United
20.40 Juventus Turyn - Galatasaray Stambuł
20.40 Paris Saint-Germain - Benfica Lizbona

Czwartek (3 października)
Liga Europejska, mecz fazy grupowej: 
18:55 Legia Warszawa - Apollon Limassol 

Sobota (5 października)
T Mobile Ekstraklasa
17:55 Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze 

Klubokawiarnia Kulturalna wraz z Dziennikiem 
Nowogardzkim zaprasza na turniej FIFA 13, który 
odbędzie się 5 października o godzinie 15:00! W za-
wodach weźmie udział 16 zawodników. Ich grę będzie 
można śledzić na trzech dużych panoramicznych ekra-

nach. Zainteresowanych kibicowaniem zapraszamy. 
Doping drużynom mile widziany!! Szczegółowy regu-
lamin znajduje się: http://www.lyda.vot.pl/fifa/regula-
minturnieju.pdf

wydARZENIA KuLTuRALNE:
Piątek (4 października)
godz. 21:00
DJ Dave-G (David Nine) - HOUSE FUNK SOUL 

RNB HIP-HOP DUBSTEP w 3K

Sobota (5 października)
godz. 21:00
DJ El Mathias w 3K 

Śledźcie terminarze na naszym Facebookowym fan-
pagu`u – fb.com/klubokawiarniakulturalna.

 
Serdecznie zapraszamy !!!

Klubokawiarnia Kulturalna
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Poważna kontuzja i okazałe zwycięstwo w Międzyzdrojach

Wygrały dla Oli Sobczak
Wyjazd kobiecej drużyny Pomorzanina Nowogard do Międzyzdrojów zakończył się dramatem jednej 
z zawodniczek i okazałym zwycięstwem nad tamtejszą Falą. Aleksandra Sobczak, podczas rozgrzewki, 
pechowo nabawiła się poważnej kontuzji i karetką została przetransportowana do szpitala. Jej koleżan-
ki zagrały dla niej i efektownie rozgromiły Falę 0:6! 

Fala Międzyzdroje – Pomorzanin Nowogard  0:6
Gole: Patrycja Kozioł, Małgorzata Wołk, Anita Skowrońska, Katarzyna Piotrowska, Monika Krystkiewicz x2.
Skład: Magdalena Jeż (c) – Klaudia Mrówczyńska, Karolina Kowalczuk, Anna Nowicka, Monika Wróbel – Małgorzata Wołk, 

Martyna Stępień, Monika Krystkiewicz, Anita Skowrońska, Katarzyna Piotrowska – Patrycja Kozioł; ławka rezerwowych: Patrycja Bobik, Anita 
Nowakowska, Aleksandra Sobczak, Agata Witkowska, Ada Szemiot. 

Kobieca drużyna Pomorza-
nina do Międzyzdrojów przy-
jechała po pierwszą bramkę 
w III lidze kobiet, a co za tym 
idzie – pierwsze punkty. Nie-
stety, już przed meczem przy-
trafiła się bardzo nieprzyjemna 
sytuacja. Podczas rozgrzewki 
Aleksandra Sobczak, pechowo 
upadła i nabawiła się bardzo 
poważnej kontuzji. Szybko zo-
stała przewieziona karetką do 
szpitala, towarzyszył jej tre-
ner, Paweł Błaszczyk. Ogrom-

ny pech Oli podczas rozgrzew-
ki, gdy poślizgnęła się przy bież-
ni na krawężniku i nabawiła się 
bolesnego urazu! Nie widzia-
łem meczu swoich podopiecz-
nych, cały czas byłem z Olą. 
Nie wiem jeszcze, jaki to uraz, 
mam nadzieje, że szybko wróci 
do zdrowia. Obecnie przebywa 

w szpitalu w Szczecinie. Chcia-
łem, aby koleżanki Oli zagrały 
dla niej. Zrobiły to najlepiej jak 
potrafiły – komentuje przejęty 
całą sytuacją Paweł Błaszczyk. 
Piłkarki Pomorzanina długo 
czekały na pierwszą bramkę w 
III lidze, jak już strzeliły... to na 
jednej się nie zakończyło! Na 

listę strzelców wpisywały się: 
Patrycja Kozioł, Małgorzata 
Wołk, Anita Skowrońska, Ka-
tarzyna Piotrowska oraz dwu-
krotnie Monika Krystkiewicz 
– ta zawodniczka dołączyła do 
zespołu w trakcie sezonu i od 
razu wniosła sporo dobrego do 
gry Pomorzanina. Na najwię-
cej uwagi zasługuje gol zdoby-
ty przez Katarzynę Piotrowską. 
O takich bramkach dosłownie 
mówi się „gol stadiony świata”. 
Już w meczu pucharowym z 
Błękitnymi udowodniła, że po-

trafi potężnie uderzyć z dystan-
su, wówczas zdobyła bramkę z 
30 metrów z rzutu wolnego. 
W Międzyzdrojach uderzyła z 
około 35 metrów, piłka odbiła 
się od poprzeczki, od murawy, 
ponownie od porzeczki i wpa-
dła do bramki! Po raz kolejny 
podopieczne Pawła Błaszczyka 
udowadniają, że drzemie w tej 
drużynie ogromny potencjał. 
Oby to zwycięstwo było tylko 
pierwszym krokiem w walce o 
wyższe lokaty. 

KR

2 kolejka:
Zalew Stepnica – Vielgovia Szczecin   4:2
Olimp Gościno – Olimpia III Szczecin   11:0
Fala Międzyzdroje – Pomorzanin Nowogard  0:6

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Olimpia II Szczecin 2 6 21 0 2 0 0
2 Olimp Gościno 2 6 13 0 2 0 0
3 Pomorzanin Nowogard 3 3 6 5 1 0 2
4 Zalew Stepnica 1 3 4 2 1 0 0
5 Fala Międzyzdroje 2 3 3 6 1 0 1
6 Vielgovia Szczecin 2 0 2 7 0 0 2
7 Olimpia III Szczecin 2 0 0 29 0 0 2

Ola Sobczak na dłużej musi pożegnać się 
z boiskiem... Wierzymy, że ta sympatycz-
na piłkarka szybko powróci do zdrowia

Piłkarki Pomorzanina udowodniły wszystkim, że w piłkę grać potrafią i powalczą w 
tym sezonie z każdą drużyną

Słaby mecz i zasłużona porażka z liderem

„Rezerwowi” coraz gorzej
W niedzielę o godzinie 15:00, Pomorzanin II podejmo-
wał lidera A Klasy, zespół Fagusa Kołbacz. Goście zde-
cydowanie przeważali i zasłużenie ograli miejscowych 
0:3. To druga porażka z rzędu „rezerwowych”, którzy 
spadli na 5. miejsce w tabeli.

Pomorzanin II Nowogard – Fagus Kołbacz 0:3 (0:1)
Skład: Krzysztof Haberski (c) – Michał Soska, Tomasz Szafran, Grzegorz Skrzecz, Jakub Wojcie-

chowski – Max Pokorski, Krystian Kubicki (Maciej Dobrowolski), Dariusz Iwaniuk, Paweł Galus 
(Marcin Skórniewski), Karol Pakulski (Marek Podbiegło) – Grzegorz Żyła. 

przebieg wydarzeń na boisku. 
Skład natomiast po raz kolejny 
pokazuje, że w drugim zespo-
le nie dzieje się najlepiej. Pozo-
staje wierzyć, że w następnym 

spotkaniu na własnym boisku, 
kibice ujrzą ciekawszy mecz w 
wykonaniu miejscowych pił-
karzy. Przy artykule aktualna 
tabela oraz wyniki 5. kolejki. 

KR 

Kolejny trzybramkowy ba-
gaż Pomorzanina II, tym ra-
zem jednak to nie walkower, a 
całkowicie zasłużone zwycię-
stwo lidera grupy 3 A Klasy – 
Fagusa Kołbacz. Już po pierw-
szych 5 minutach, goście stwo-
rzyli sobie trzy stuprocentowe 
okazje, piłka dwukrotnie tra-
fiała w słupek bramki strzeżo-
nej przez Krzysztofa Haber-
skiego. Trener, Paweł Błasz-

czyk, zmuszony był do ekspe-
rymentowania ze składem. W 
obronie zagrał wracający po 
kontuzji Michał Soska, które-
mu w środku pomagał Tomasz 
Szafran. Na skrzydle udany 
występ zaliczył Jakub Wojcie-
chowski. Niestety, goście tego 
dnia byli zbyt silni, przez nie-
mal cały mecz grając wysokim 
pressingiem. Pierwsza bramka 
to ładna akcja całego zespołu, 

po której napastnik Fagusa, w 
sytuacji „sam na sam”, nie dał 
szans golkiperowi gospodarzy. 
Po zmianie stron, obraz gry nie 
uległ zmianie. Kolejne groź-
ne akcje stwarzali przyjezdni. 
Udało im się jeszcze dwukrot-
nie trafić do bramki „rezerwo-
wych” i w takich oto okolicz-
nościach Pomorzanin II notu-
je drugą porażkę z rzędu. Wy-
nik całkowicie odzwierciedla 

A Klasa Szczecin gr.3 2013/2014
5 kolejka:
Wołczkowo-Bezrzecze – Euroinsbud Goleniów 1:2
Vielgovia Szczecin – Komarex Komarowo  10:0
Zryw Kołbaskowo – Znicz Niedźwiedź  0:2
Pomorzanin II Nowogard – Fagus Kołbacz 0:3
Wicher Reptowo – Hanza Goleniów  2:2
Orzeł Grzędzice – Grot Gardno   1:4

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Fagus Kołbacz 5 13 18 5 4 1 0
2 OKS Euroinsbud Goleniów 5 13 14 3 4 1 0
3 Grot Gardno 5 13 13 4 4 1 0
4 Hanza Goleniów 5 9 12 6 2 3 0
5 Pomorzanin II Nowogard 5 9 9 8 3 0 2
6 Zryw Kołbaskowo 5 6 8 11 2 0 3
7 Wicher Reptowo 5 6 11 8 1 3 1
8 Vielgovia Szczecin 5 6 15 12 2 0 3
9 Znicz Niedźwiedź 5 4 4 8 1 1 3
10 Wołczkowo - Bezrzecze 5 3 18 13 1 0 4
11 Orzeł Grzędzice 5 3 2 13 1 0 4
12 Komarex Komarowo 5 0 0 33 0 0 5
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Kijana  Redakcja "WBREW": Weronika Daćkowska, Katarzyna Kozieł, Kinga Piwowarczyk, Monika Romasłowska, Hanna Siemierz, Krystyna Skubała 

Wycieczka do Rewala połączona  
z warsztatami zawodoznawczymi
Dnia 11 września klasa IV TH wraz z wychowawcą Panią Sylwią Antczak wy-
jechała na trzydniową wycieczkę do Rewala połączoną z warsztatami zawodo-
znawczymi. Podczas wycieczki uczniowie pod okiem opiekuna rozwiązywali za-
dania egzaminacyjne. 

Dnia pierwszego tuż po za-
kwaterowaniu i rozpakowa-
niu się klasa grupowo przystą-
piła do rozwiązywania zada-
nia praktycznego. Po południu 
młodzież  wyruszyła zwiedzać 
miasto. Dnia drugiego ucznio-
wie rozwiązywali zadanie 

praktyczne w parach, następ-
nie ćwiczyli negocjacje grając 
w grę MONOPOL z wycho-
wawcą. Dnia trzeciego  uczest-
nicy indywidualnie rozwiązy-
wali zadania teoretyczne, po 
czym podziwiali widok rozbi-
jających się fal o brzeg morza. 

Ostatni dzień wycieczki zakoń-
czył grill, na którym uczniowie 
smażyli kiełbaski, rozmawiali i 
miło spędzali wieczór. Następ-
nego dnia rano uczniowie spa-
kowali się, wymeldowali i wró-
cili do domu.

 Katarzyna Podleś  klasa IV TH 

Uczniowie ZSP w Warszawie
Laureaci turnieju „Chłopskiej Szkoły Biznesu” wzięli udział w wyjeździe do 
Warszawy, który odbył się w dniach 22-25 września. 

W wycieczce do Warsza-
wy wzięło udział 12 uczniów 
ZSP, którzy okazali się jedny-
mi z najlepszych zawodników  
w turnieju „Chłopskiej Szko-
ły Biznesu” (turniej był roz-
grywany wiosną tego roku). 

Uczestnicy wyjazdu w skła-
dzie: Ania Doniec, Aleksander 
Gełomej, Marika Więzowska, 
Kamila Bielej, Anna Rzepka, 
Beata Hałas, Paweł Kryszto-
fiak, Patrycja Urbańska, Ane-
ta Grabowska, Agata Augu-

stynek, Mikołaj Janiak i Pa-
trycja Balasińska pozostawali 
pod opieką Pani Bożeny Bar-
toszewskiej. Trzeba przyznać, 
że program wycieczki był bo-
gaty - znalazły  się w nim ta-
kie punkty jak: zwiedzanie 

Muzeum Powstania Warszaw-
skiego, zwiedzanie Sejmu, 
zwiedzanie Centrum Nauki 
Kopernik, zwiedzanie Stadio-
nu Narodowego, zwiedzanie 
Giełdy Papierów Wartościo-
wych i Centrum Wspierania 
Aktywności Lokalnej. Nie za-
brakło oczywiście spaceru po 
Starym Mieście i innych naj-
piękniejszych miejscach na-
szej stolicy. 

Zwiedzania ciąg dalszyUczniowie podczas zwiedzania Muzeum Powstania Warszawskiego

Zdjęcie pamiątkowe 

 Klasa IV TH z wychowawcą 
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
 Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
   - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
 i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu
   - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Morfeusz - 91 577 66 85

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
 I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
 Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
   - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych    - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól
ul. Zielona 2  - 666 135 133

KUPIĘ 
GOSPODARSTWO 
lub GRUNT ROLNY 
TEL. 664 944 635

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

Przede wszystkim życiu: T A K !
Szanować życie jako takie, szanować każde życie to jest początkiem wszystkiego, bo przecież najbardziej podstawowe prawo człowieka 
to prawo do życia.

Taka refleksja towarzyszy-
ła czwartkowym katechezom w 
klasach I w II Liceum Ogólno-
kształcącym w Nowogardzie. 
Wykłady te poprowadził zapro-
szony przez ks. Marcina Gude-
łajskiego wolontariusz „pro-life” 
Marek Mozga - członek Kato-
lickiego Stowarzyszenia Civitas 
Christiana w Szczecinie. Zapro-
szony gość przedstawił krótką 
prelekcję na temat obrony życia 
i związanych z nim problemami 
takimi jak aborcja i in vitro. Cie-
kawe argumenty oparte na krót-
ko metrażowych filmach oraz 
osobiste doświadczenie cieszy-
ły się dużym zainteresowaniem 
wśród uczniów. Nawiązała się 
wrzawa dyskusja młodzieży z 
prelegentem, w której zostały 
rozjaśnione problemy dotyczące 
obrony ludzkiego życia. Dzię-

kujemy Markowi za przybycie 
do naszej szkoły i podzielenie 
się zdobytą praktyką w kwestii 
ochrony życia. 

W czasie refleksji jak re-
fren w piosence przeplatała się 
myśl: „Wszyscy zatem mamy 
nieść naszemu bliźniemu po-

sługę miłości, broniąc jego ży-
cia i wspomagając je zawsze, 
a zwłaszcza wówczas, gdy jest 
słabe lub zagrożone. Powinni-

śmy troszczyć się o nie tylko 
jako jednostki, ale także jako 
wspólnota, czyniąc z bezwa-
runkowego szacunku dla życia 
ludzkiego fundament nowego 
społeczeństwa. Jesteśmy we-
zwani, aby kochać i szanować 
życie każdego człowieka oraz 
dążyć wytrwale i z odwagą do 
tego, by w naszej epoce, w któ-
rej mnożą się zbyt liczne ozna-
ki śmierci, zapanowała wresz-
cie nowa kultura życia, owoc 
kultury prawdy i miłości.”( Bł. 
Jan Paweł II)

Trzeba aby każdy z nas pod-
jął jakieś zadanie w obronie 
ludzkiego życie od poczęcia do 
naturalnej śmierci, czy przez 
wytrwałą modlitwę czy własne 
świadectwo!

(RM)
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OGŁO SZE NIA DROB NE

Sprzedam VW  
T4 Caravelle, 8 miejsc, 

rocznik: 1991, poj. 2000, ben-
zyna/gaz, stan b. dobry. 
Cena do uzgodnienia. 
Tel.: 501  594  804 lub 

504  531  022 lub 91  391 09 84.

w Sklepie             
ul. Boh. Warszawy 2

(przy torach)

Zapraszamy
W każdy poniedziałek nowy towar

Duży wybór odzieży 
dziecięcej i jesiennej

kurtki, bluzy itp.

KUPON RABATOWY
10%

na odzież używaną
FIGARO

AEROBIK

instr. Monik Durajtel. 605 856 584

(ZAJĘCIA w SP 1)
wtorek, czwartek
od godz. 18 -1900 00

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam mały dom 57 m2 ul. Piłsud-
skiego 2a. 602 350 301

• Sprzedam dom jednorodzinny w Nowo-
gardzie ul. Jesionowa 3. 604 284 597

• Kupię mieszkanie bezczynszowe/nisko-
czynszowe, min 3pokojowe, 60-80m 
791443026

• Do wynajęcia lokal handlowy – 
660143840 

• Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie i 
Dobrej, tel. 91-3910010, 607607814

• KUPIĘ ZA GOTÓWKĘ OBCIĄŻONE NIE-
RUCHOMOŚCI tel. 508 312 261

• DOMY NA WSI – GRUNTY, GOSPO-
DARSTWA

• SPRZEDAJEMY, KUPUJEMY. TEL. 
660 206 833

• Sprzedam nowy sklep na ulicy Racibora. 
tel. 913925552, 695 264 594

• Sprzedam nowe, własnościowe, 2 poko-
jowe mieszkanie, 58 m kw. na os. Gryfi-
tów tel. 913925552, 695 264 594.

• SPRZEDAM - bardzo tanio działki pod 
budowę ul: Asnyka. Tel: 513045188. 

• Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe w 
Nowogardzie na ulicy Racibora I 4. 
Tel. 695 264 594, 783 570 056

• BUDYNEK - gospodarczy 400 m2 sprze-
dam lub wydzierżawię, Strzelewo. Tel. 
502853573

• Sprzedam mieszkanie 85 m2 z dużym 
ogrodem. 91 39 21 868 785 921 868 

• DZIAŁKĘ - SIEDLISKOWĄ wraz z budyn-
kiem gospodarczym okolice Nowogar-
du. SPRZEDAM. Tel. 48606276773. 

• Sprzedam ziemię 0,50 i 0,47 ha w Nowo-
gardzie. 603 383 004

• SPRZEDAM - TANIO działki budowla-
ne koło szkoły 3. Tel. 0033787818189, 
0033683831869.

• STOLARNIA - do wynajęcia. Tel. 
605336228.

• Wynajmę lokal biurowy 700 lecia 17b Ip. 
Parking, 28 m2 tel. 501 549 818 

• Wynajmę lokal na działalność gospodar-
czą. visa&vis szpitala. Tel:887 467 309.

• WYNAJMĘ garaż ul; Poniatowskiego 22. 
Tel. 507100280.

• SPRZEDAM lub WYNAJMĘ garaż ul; Jana 
Pawła. Tel. 607083893.

• DO WYNAJĘCIA - 3 pokojowe miesz-
kanie Nowogard ul. Zamkowa. Tel. 
603530638.

• Do wynajęcia pomieszczenie 180 m2. 
Tel. 609 245 816 

• SPRZEDAM - garaż ul. Zamkowa. Tel. 
667700795.

• DO WYNAJĘCIA - kawalerka centrum 
miasta. Tel. 694786400.

• SPRZEDAM DOM - 110 m 2 i garaż w No-
wogardzie. Tel. 608853710.

•  SPRZEDAM - Budowę w stanie suro-
wym. Tel. 507045404.

• Sprzedam garaż na ul. 3 Maja wjazd od 
ul. Bankowej. 888 313 884

• Sprzedam garaż blaszany na ul. Boh. 
Warszawy. 691 621 141

• Kawalerka do wynajęcia Tel. 91 39 
21 402

• Sprzedam barak 6 dł na 2,5 szer. odbiór 
osobisty. 607 251 127

• Wynajmę halę 80 m2 woda + prąd + 
ogrzewanie 607 251 127

• Sprzedam garaż przy ul. Poniatowskie-
go 24. Tel. 602 521 671

• PILNIE - poszukuję pokoju do wynajęcia. 
Tel.783195094.

• SPRZEDAM - mieszkanie 3 pokojowe. 
Tel.509601559.

• Wynajmę mieszkanie w Centrum. 
604 702 817; 660 179 776

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe. 
601 870 798

• DO wynajęcia - mieszkanie 2 pokojowe 
ul; Księcia Racibora. Tel. 784056335.

• GARAŻ - ul: 700 - Lecia. SPRZEDAM. 
Cena do uzgodnienia. Tel.514 620 330.

• DO WYNAJĘCIA - mieszkanie 2 pokojo-
we. Szczecin ul. Derdowskiego. Dzwonić 
po 20 godz. Tel.913910917, 518488714.

• KAWALERKA - do wynajęcia. 
Tel.607289286.

• PRZYJMĘ - ziemię. Tel.783629801.

• Sprzedam dom jednorodzinny 167 m2 
w Nowogardzie ul. Mickiewicza. Tel. 694 
979 000

• Wynajmę sklep na ulicy Rzeszowskiego. 
Tel.695 264 594

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
po generalnym remoncie. I piętro 783 
814 849

• KUPIĘ - kawalerkę w Nowogardzie. 
Dzwonić po 15 godz.Tel.693021100.

• SPRZEDAM - mieszkanie  48 m 
2.Tel.913921617.

• DO WYNAJĘCIA - 3 pokojowe miesz-
kanie Nowogard ul. Zamkowa.
Tel.603530638.

• Do  wynajęcia  mieszkanie trzy poko-
jowe w Nowogardzie ul: Bankowa 6 
.Tel.505979855.

• DO  wynajęcia mieszkanie  2 pokojowe.
Tel.793908098.

• Sprzedam mieszkanie 48 m kw. tel. 
91 392 16 17

• Wynajmę garaż. Tel. 782 549 811

 MOTORYZACJA

• Sprzedam skrzynię biegów do Audi 80. 
Tel. 781785751.

• Sprzedam GOLF II, poj. 1,3 rok rej. 1993, 
benzyna 5 drzwiowy, przegląd i OC 
ważne, szyberdach, hak, czerwony. Tel. 
512633610.

• Sprzedam 2 opony letnie 185 65 R15, 
continental conti 3, cena za 2 szt. 80 zł, 
tel. 605 522 340

• Sprzedam VW Passat combi rok prod. 
1995; poj. 1.8 cena 2300 tel. 723 843 415

• Sprzedam kpl. kół zimowych 185/60/
R14 st. B.db. Cena 200 zł.. tel. 510 244 075

• SPRZEDAM PEUGEOT – COMBI 407 SW. 
Poj. silnika 2,2 Diesel 170 KM. Rok prod. 
2007. Przebieg 127600 km /książeczka 
serwisowa /Panoramiczny dach, dwustre-
fowa klimatyzacja,4 elektryczne szyby, 
bogate wyposażenie. Cena 26900,-. Do 
negocjacji. Tel. 693821702, 697537557.

• Sprzedam Citroen rok prod. 1993 poj. 
0.9 przebieg 122 tys. stan bdb. 722 011 
142 

• Sprzedam Golf III diesel poj. 1.9 rok 
prod. 1994 moc 75 KM cena 2200 zł do 
negocjacji. 784 942 235

• Sprzedam opony zimowo- letnie M+S, 
w bardzo dobrym stanie Fulda Kristall 
Supremo 205 60 R16 92 H, 4szt, cena 
750 zł komplet do uzgodnienia, tel. 605 
522 340

• SPRZEDAM - Fiata 126 p. Tel. 913926499, 
727570243.

• Sprzedam trabanta rok prod. 1974 zie-
lony przyciemniane szyby, tanio. 724 
860 287

• SPRZEDAM - Fiat Cinquecento poj. 900. 
Rok prod. 1993 r. Tel. 692608128.

• Sprzedam opony zimowo- letnie M+S, 
w bardzo dobrym stanie Fulda Kristall 
Supremo 205 60 R16 92 H, 4szt, cena 
cena do uzgodnienia, tel. 605 522 340.

• SPRZEDAM - Łada Niva 1,7 1999 r. cena 
do uzgodnienia.Tel.609966517.

ROLNICTWO

• Sprzedam zboże i słomę. 502 853 573

• Sprzedam słomę w snopkach i siano 
cena 2, 20 zł/ snopek. Tel. 782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG TEL. 
783 678 070

• KOSZENIE MULCZOWANIE ŁĄK, BELO-
WANIE SŁOMY, SIANA, ORKA, TALERZO-
WANIE, SIEW. Tel. 608013995.

• Maliny – sprzedaż, własny zbiór. 
502 853 573

• SPRZEDAM - około 40 kg. gryki 60 zł/1 
kwintal. Tel.600653124. Korneluk - Glic-
ko.

• KREDYT dla rolnika. Tel.601627044, 
697082509.

• Sprzedam miód gryczany. 793 006 469 

• Sprzedam klacz karą 3 lata. 722 011 142

• Hurtowa sprzedaż jaj wiejskich. 
609 534 604

• Sprzedam krowę dojną, rozrzutnik do 
obornika dwuosiowy. 505  620  285; 
501 162 025

• Sprzedam ziemniaki jadalne Vineta. Ża-
bowo. Tel.531302840.

• Kury nioski 1,5 roczne. Wyprzedaż. Go-
spodarstwo Drobiarskie. Żabowo 13. 
Tel.913910666, 502530452.

• SPPRZEDAŻ - jabłek zbiór własny cena 
1,50 / kg. Urwane cena 2 zł/kg. Tel. 
607251196.

• SPRZEDAM obornik. Tel. 793908098.

• SPRZEDAM - Przyczepa 3, 5 ton., siewnik 
zbożowy. Tel. 692608128.

• SPRZEDAM -  nioski  ośmiomiesięczne  
zielononóżki  kuropatwiane  25 zł / 1 szt.

• Tel.913920307.

• SPRZEDAM - kaczki, gęsi. Tel. 782429405.

• SPRZEDAM - ziemniaki  Vineta. Tanio 
Tel.692125122.

USŁUGI

• Firma Usługowa „Zielona”. Wynajem sal 
na: konferencje, zebrania, szkolenia. Tel. 
91 39 26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI POD-
ŁOGOWYCH I INNE DROBNE NAPRAWY 
WYKONA „ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 22 
783, 784 79 22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą świeco-
wania Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 
20 714

• Montaż ogrodzeń betonowych, farmer-
skich i innych; 695 085 470; 91 39 72 575

• AGENCJA REKLAMWA VIZART - opra-
wianie prac - w 2 minuty, bindowanie, 
wydruki A3-A4 kolor, ksero A3-A4 - ko-
lor, laminowanie A3-A4. Tylko u nas naj-
większy wybór okładek. Nowogard, ul. 
700 Lecia 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, li-
cencjackich, innych), dokumentów, CV, 
listów motyw. innych. Wydruki, Ksero, 
także kolor. Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 700 Le-
cia 15 (nad sklepem zielarskim). Tel 605 
522 340. 

• Usługi koparko- ładowarką Nowo-
gard. 514172446 

• Fast – Driver, tanie usługi transporto-
we tel. 721 230 990

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sawicki, ul. Ka-
zimierza Wielkiego 7, tel.913920737 

• J. niemiecki, przygotowanie do matury. 
607 617 844

• Remonty mieszkań, szpachlowanie, ma-
lowanie. 880 690 659

• Transport - przeprowadzki, szybko - ta-
nio. Tel.696138406.

• Regulacja i naprawa okien i drzwi, tel. 
695 181 070

• Dachy, docieplenia, stropodocieple-
nia, obróbki blacharskie, podbitki. 
609 752 854

• REMONT na każdą kieszeń Tel. 
609 715 839 

• Ubezpieczenia Allianz. 607 083 776 

• Glazura, terakota. Fachowo i solid-
nie. Wykończenia wnętrz pod klucz. 
Tel.607647515.

• Usługi remontowe 601 567 369

• US ŁUGI REMONTOWO – BUDOWLANE 
udzielam gwarancji. Tel. 608364330.

• KOREPETYCJE - z matematyki: SP, Gim-
nazjum. Tel. 532557381.

• Naprawa samochodów, wymiana części 
– uszczelek, pasków, zawieszenia itp. Ta-
nio. 695 807 775

• REMONTY – DACHY OCIEPLENIA. 
Tel.692562306.

• BUD NAAR dachy remonty dachów 
ocieplenia budynków. 726 169 098

• PRANIE - DYWANÓW, WYKŁA-
DZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ, SA-
MOCHODOWEJ, /SKÓRZANEJ, MA-
TERIAŁOWEJ/. PRANIE POŚCIELI 
WEŁNIANEJ /LANOLINą/. SPRZą-
TANIE BIUR, MIESZKAń, CZYSZ-
CZENIE FUG. TEL. 604373143, 
794229083.

PRACA

• Przyjmę samodzielnego pracownika do 
prac wykończeniowych. Tel. 888 603 612

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlo-
powe, emerytalne – Niemcy, Holandia, 
Anglia, Irlandia, Dania, Belgia, Austria, 
Włochy, Norwegia, USA. Tel. 71 385 20 
18 lub 601 759 797

• Młoda mama zaopiekuje się Twoim 
dzieckiem. 661 196 022

• DOŚWIADCZONA - Niania zaopieku-
je się dzieckiem. Duża dyspozycyjność 
czasowa Tel.602690897.

• Praca w Niemczech - Opiekunki Osób 
Starszych, wyjazdy od zaraz, pełna or-
ganizacja wyjazdu, atrakcyjne zarobki 
Tel:666096761, 666096774

• Zatrudnię pilarza, niewymagane papie-
ry tel. 726 649 215

• ZLECĘ - wykonanie stropu TERIVA w Kar-
sku. Tel. 691664658.

• ZATRUDNIĘ - mechanika do pilarek 
spalinowych i kosiarek. W godz. 9 – 17 
dzwonić 913926857 lub 608328095.

• Zatrudnię pracowników budowla-
nych  do prac wykończeniowych. Tel. 
695 264 594 

• Przyjmę murarza. 785 931 513

• Skład drzewny w Olchowie (przy dro-
dze na Wyszomierz) przyjmie stola-
rza. Tel. 601 864 739

• Firma budowlana zatrudni betoniarza i 
zbrojarza. 694 440 205

• SZUKAM - pracy jako kierowca: dostaw-
ca, kurier, kat. B. Tel. 783195094.

• FIRMA AUTOKOMPLEKS - przyjmie do 
pracy pomocnika – lakiernika samocho-
dowego. Na dobrych warunkach. Tel. 
601260138.
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Informacja PKS    91 392 18 87   lub   91 469 83 15

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski - redaktor prowadzący

Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport,  Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny   
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65, tel./fax 91 392 50 87;  

e-mail: dziennik@domjudy.pl.  Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej.  
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E;  14:00E;  
15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIńCZYK - Linia Regularna  
 TEL.   607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIąTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD
Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIńSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIńSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku 
oprócz świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 
1, 3, 5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwart-
ki, soboty oprócz świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; 
R – kurs do Reska

OGŁO SZE NIA DROB NE

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETyCZNy 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14
 Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

ZATRUDNIMY
STRÓŻA

Oferty kierować na 
adres:

recepcja@toyotanowogard.pl 

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

• ZATRUDNIĘ - operatora koparki. Tel. 
606739447.

• Dziewczyna biegle znająca j. angielski i 
niemiecki dyspozycyjna podejmie pra-
cę. 534 095 249

• Zatrudnię przy murowaniu i ocieplaniu. 
608 817 214

• Potrzebuję nianię do odbioru dziecka z 
przedszkola. Tel. 508615083.

• ZATRUDNIĘ - barmankę. Tel.913920750.

• Szukam pracy jako kierowca, dostaw-
ca, kurier kat. B. 783 195 094

• ZATRUDNIĘ - kelnerkę  do  KEBABU.  
Tel. 511 361 125.

• DOŚWIADCZONA  - Niania  zaopieku-
je się dzieckiem. Duża dyspozycyjność 
czasowa.

• ZLECĘ - pracę w ogrodzie, drobne na-
prawy. Wierzbięcin Tel. 516  911 781

• Szukam niani Pilne. Tel. 609 392 482 
po 19.00

INNE

• Sprzedam drewno bukowe i dębowe 
pocięte i porąbane - 603 353 789

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, srebrna, 
4 elementy: wzmacniacz, tuner prze-
strojony, korektor, deck szuflada, stan 
idealny, używana sporadycznie, cena 
780 zł do uzgodnienia. tel. 605 522 340.

• PIECE GAZOWE c.o. wiszące z Niemiec 
firmy Vaillant wysoka jakość do miesz-
kania, domu, sklepu, restauracji, zakładu 
fryzj. tylko ogrzewanie różne powierzch-
nie cena od 800zł montaż 300zł piece 
dwufunkcyjne cena od 1.000zł mon-
taż 400zł gwarancja serwisowa + rocz-
ne przeglądy kontrolne, naprawy oraz 
elektryczne przepływowe podgrzewacz 
wody użytkowej 18-21kw na prąd 380V 
cena od 200zł tel. 691 686 772

• SPRZEDAŻ - podbitki drewnianej. TA-
NIO. Tel: 726169098.

• SPRZEDAM DREWNO OPAŁOWE I KO-
MINKOWE. Tel;667788820.

• Sprzedam CB radio Harry III z anteną, na 
gwarancji, cena 650 zł, tel. 605 522 340

• Sprzedam wózek spacerowy – parasol-
ka (Chico CT04): stan bdb, duże koła, 
lekki, oryginalny śpiworek + folia, kolor 
czerwono-beżowy, tanio. 600 897 758

• Sprzedam lodówko - zamrażarkę Inde-
sit srebrną, cena 750 zł, tel. 605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpieczeniowe 
na życie SKANDIA, tel. 605 522 340

• Sprzedam drewno opałowe i kominko-
we atrakcyjna cena. 726 649 215

• Sprzedam świerk pospolity i srebrny z 
plantacji. Tel. 602 10 11 18

• SPRZEDAM - drewno opałowe kominko-
we, obrzynki, odpady tartaczne. Dowóz. 
Tel. 785071977.

• Sprzedam fotel masujący kręgosłup. 
601 553 551

• Sprzedam drzwi zewnętrzne solidne. 
609 245 816

• Sprzedam nowy (nieużywany) odku-
rzacz piorący Turbo Power Cleaner. 
Gwarancja 24 m-ce cena do uzgodnie-
nia Tel. 91 39 20 636

• Sprzedam piec CO 10kw. Tel. 
721 525 674

• Sprzedam łóżeczko dziecięce 
140cmx70cm. Cena 200 zł do uzgodnie-
nia. 691 621 174

• SPRZEDAM - nowy, nieużywany wózek 
inwalidzki / granatowy/. Tel. 507966844.

• SPRZEDAM - koncentrator tlenu. 
Dwuletni. Dolegliwości płucne. Tel. 
507966844.

• Sprzedam aparat fotograficzny S Fine 
Pix 6500, cena 790 zł, tel. 605 522 340

• Sprzedam wagę towarową udźwig 250 
kg, suwakowa, konstrukcja stalowa, 
używana, sprawna. tel. 784 792 270

• Sprzedam - barak 6 m dł. 2,5 m szer. Ta-
nio. Odbiór osobisty. Tel.607251127.

• Zlecę wykonanie stropu Teriva w Kar-
sku. Tel. 691664658.

• Wynajmę - myjnię dwustanowiskową 
na dobrych warunkach. Tel. 607251127.
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Wycięte brzozy w pobliżu bloku 6b przy ul. Leśnej

Zawiadamiamy, że w Nowogardzie rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radców Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca Prawny Radosław Górski oraz Radca  
Prawny Paweł Iwan. Kancelaria mieści się przy 
Pl. Wolności 9, budynek dawnego hotelu „Cisy”, pokój nr 8 (parter). 
Telefony do Kancelarii:  788-802-101, 694-403-733, tel. 91 578 49 01

4 października 2013 r.
od 11.30 - 12.30 (piątek)
 udzielane będą bezpłatne porady 

prawne  w redakcji 
ul. Boh. Warszawy 7A

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Piątek 
4 października 2013 r. 
Nr 77 (2211) 
nakład 3000
Rok XXI  ISSN 1897-2640 

 Cena 1, 90 zł

Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Finanse - 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700-lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

ZAPRASZAMY
na

specjalistyczne 
badanie wzroku

środy i piątki 

ul. Boh. Warszawy 4b
Nowogard

tel. 532 512 703 

Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe 
leczenie stomatologiczne

Lekarz dentysta

Ewa Rosa

godz. przyjęć 
pn.-pt. 10.00 - 18.00

Halina Galus • Elżbieta i Helena Wnuk

USŁUGI KSIĘGOWO-PODATKOWE

ul. 3 Maja 14 (budynek Banku Spółdzielczego) tel. 91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

Chcesz odzyskać VAT? Przyjdź!

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Wizyty we wtorki: 
rejestracja pod 
tel. 914071250, tel. 914073250
72-100 Goleniów
ul. M. Konopnickiej 10 a

Specjalista ginekolog-położnik
Lek. med Adam Sokołowski

• konsultacje ginekologiczne
• cytologie

• prowadzenie ciąży
• USG

PROFI-MED s.c.

s. 4 s. 9,10

Główny 
Nauczyciel 

Nowogardu

Nasi przedsiębiorcy: 
Dariusz 

Story 

s. 5

Informujemy, że 
od 28 września 

do 12 października
Salon Plus w Nowogardzie 
zostanie zamknięty 

na czas Nowego Urządzania.

Zapraszamy 
14 października 2013 r.

Infolinia*: 601 101 205 
Połączenia naliczane wg stawek operatora

Sprzedam myjnię 
w Nowogardzie 

tanio
607 251 127

• parapety
• blaty kuchenne i łazienkowe
• płytki
• kamień ogrodowy
• tablice reklamowe
• nagrobki
tel. 693 021 051, 609 240 304

e-mail: biuro.radel@gmail.com

www.radel.dzs.pl

USŁUGI BIUROWO-KSIĘGOWE 
dla małych i średnich �rm - tel. 609 240 304

Kto i po co wycina drzewa przy ul. Leśnej 6b?

„Nikt nas o nic nie pyta!”

Pasowanie 
pierwszo-
klasistów
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W obiektywie DN

Byłeś świadkiem  
ciekawego zdarzenia, 

wykonałeś 
oryginalne 

zdjęcia, jesteś 
w posiadaniu 

interesujących 
wiadomości?  

Zadzwoń 
lub napisz do nas 

o każdej porze. 
Tel. 513 088 309

e-mail: poligraf@post.pl

ZAKŁAD USŁUG 
INSTALATORSTWA 
ELEKTRYCZNEGO  

 
ZIELIŃSKI  GRZEGORZ 

TEL: 698-846-647 
•  instalacje elektryczne 

domowe, przemysłowe 
•  domofony, wideofony 
•  alarmy, zabezpieczenia 

budynków 

Dziura przy ul. 3 Maja wciąż 
nie naprawiona. Nowogardzcy 
kierowcy narzekają na wyrwę w 
jezdni od kilkunastu dni. Z uciąż-
liwym wgłębieniem, poza tym, że 
zostało zabezpieczone, nadal nic 
się nie robi? Niewątpliwie bar-
dzo utrudnia to ruch pojazdów 
na tym odcinku drogi. Wpraw-
dzie dziura jest zabezpieczona, ale 
co z tego, skoro człowiek i tak musi 
uważać podczas manewru skrę-
cania w kierunku jeziora – mówi 
nam jeden z kierowców. 

Okazały borowik. Po raz kolej-
ny prezentujemy jednego z miesz-
kańców Nowogardu z wielkim 
okazem grzyba! Nasza czytelnicz-
ka, Marta Czarnecka, nadesłała w 
tym tygodniu na adres DN zdjęcie 
pięknego okazu borowika, które-
go w dniu 21 września znalazł jej 
syn, Kacper (6 i pół roku). Gratu-
lujemy młodziutkiemu „grzybia-
rzowi” i życzymy kolejnych, jesz-
cze większych znalezisk.

  

Kto to posprząta? W dniu dzi-
siejszym (tj. wtorek, przyp. redak-
cja) o godzinie 17:00 byłem na 
motokrosie, z psem na spacerze. 
To, co tam zobaczyłem, przekra-
cza wszelkie granice dobrego wy-
chowania. Po ostatniej imprezie, 
organizowanej w ostatni week-
end na motokrosie przez Zakład 
Karny w Nowogardzie, pozostało 
mnóstwo śmieci: tacki, kubki, wi-
delce i wiele innych pozostałości 
po dobrej zabawie. Organizatorzy 
tejże imprezy, na łamach waszej 
gazety, zapraszali na tę zabawę, a 
ja chciałbym, żeby teraz posprzą-
tali po sobie i swoich gościach, tego 
wymaga dobre wychowanie. Stały 
czytelnik. Zdjęcie mówi samo za 
siebie... Pozostawiamy to do ko-
mentarza czytelników DN.

Znaleziono okulary
W dniu 30.09 do biura DN zostały przyniesione okulary lecz-

nicze. Ich oprawy są koloru czarno-zielonego. Po odbiór należy 
się zgłosić do redakcji DN. 

Janina Bińkowska, lat 62, zmarła 29.09.2013 r., pogrzeb odbył 
się 02.10.2013 r. na cmentarzu w Nowogardzie

Elżbieta Maria Chmielewska, lat 63, zmarła 03.10.2013 r., po-
grzeb odbędzie się 05.10.2013 r. na cmentarzu w  Nowogardzie

Maria Witkowska, lat 63, zmarła 03.10.2013 r., pogrzeb odbę-
dzie się 05.10.2013 r. na cmentarzu w Nowogardzie 

Informacje przekazał zarządca cmentarza, Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Pomóżmy sobie!
•	  Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie oraz ławę po-

kojową i TV, tel.782 556 716
•	 Przyjmę narożnik pokojowy i sofkę dwuosobową dla dzie-

ci, tel.516 648-561 
•	 Przyjmę używaną pralkę, komputer PC oraz dywany, 

tel.512 174 371 
•	 Przyjmę tapczan dwuosobowy, używaną pralkę automa-

tyczną (sprawną), tel. 514 466 037 
•	 Przyjmę meble kuchenne i meblościankę pokojową, tel. 

669 517 964 lub 91 39 107 62
•	 Przyjmę lodówkę w stanie dobrym, tel. 725536022
•	 Przyjmę dwuosobowy fotel rozkładany, tel. 513 -520-798
•	 Oddam segment w dobrym stanie, tel. 505 848-340 
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntEr 
laptop

 serwis - komis

naprawiamy, 
sprzedajemy, 

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748 PROMOCJA  LETNIA

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 
brykiet - węgiel i drzewny
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel./fax 91 39 22 329

Kom. 601 150 620

Ogrodzenia,
brukarstwo, 

ogrody, trawniki
www.trawnikizrolki.com.pl

tel. 669 342 893

Kto i po co wycina drzewa przy ul. Leśnej 6b?

„Nikt nas o nic nie pyta!”
Po raz kolejny nie dzieje się najlepiej przy ul. Leśnej, o której już wielokrotnie 
pisaliśmy w sprawie zniszczonej podczas budowy obwodnicy drogi. Mieszkań-
cy nie rozumieją, dlaczego lasek, znajdujący się nieopodal, stopniowo zostaje 
karczowany. Nikt nie poinformował ich o rozpoczęciu i celu takich działań. Las, 
umiejscowiony naprzeciwko bloku 6b przy ul. Leśnej, wyciszał do tej pory tu-
mult dobiegający z obwodnicy. 

Jeden z mieszkańców wspól-
noty mieszkaniowej przy ul. Le-
śnej 6b poinformował redakcję 
Dziennika Nowogardzkiego o 
wycince brzóz w lasku nieopo-
dal bloku. Jednocześnie poru-
szył wiele innych ważnych kwe-
stii, sugerując, że władza kom-
pletnie nie liczy się ze zdaniem 
mieszkańców tego osiedla. Do 
tych spraw powrócimy w naj-
bliższych wydaniach. Dziś zaj-
miemy się wyciętymi drzewa-
mi. Jedno jest pewne – to nie 
tylko sygnał jednego mieszkań-
ca. Podczas wykonywania prze 
nas  zdjęć, od razu odezwała 
się  lokatorka budynku 6b, któ-
ra w tym czasie wyglądała przez 
okno. Proszę pana, to musi być 
„grubymi nićmi szyte”, komplet-
nie nic nie wiemy – po co drze-
wa są wycinane i kto to zlecił – 
mówiła przejęta rozmówczyni. 
Podczas czwartkowego spotka-
nia z mieszkańcem, panem Da-
nielem Cisowskim, do rozmowy 
włączył się kolejny lokator osie-
dla. Wszyscy mają pretensje o 
wycinane brzozy, które stanowią 
naturalną barierę wygłuszającą – 
do tej pory tłumiły hałas samo-
chodów przejeżdżających po są-
siedzku zlokalizowanej obwod-
nicy. W tym lasku znajduje się 
mnóstwo drzew, które są krzywe 
i z pewnością las znów zostanie 
przerzedzony. Jak my sobie wów-
czas poradzimy z tym hałasem? 
Skoro drzewa, które wszystko tłu-
miły, znikają z lasku, domagamy 
się obiecanych ekranów wygłu-
szających. Nie po to kupiłem so-
bie mieszkanie w, wydawać by się 
mogło, zacisznej okolicy, by teraz 
„widzi mi się” urzędników zafun-

dowało mi widok na obwodni-
cę lub park przemysłowy. Nawet, 
gdybym teraz chciał je sprzedać, 
to podejrzewam, że nikt nie był-
by chętny na jego kupno. Do tego 
jeszcze ta wołająca o pomstę do 
niebananiszczona droga, o której 
remont  walczymy od kilku lat, i 
brak odpowiedniego systemu od-
prowadzającego deszczówkę, któ-
ra nierzadko zalega pod blokiem. 
Co my jesteśmy, świnie, żeby ta-
plać się w błocie? - komentuje 
pan Daniel, po czym dalej kon-
tynuuje: Nie obchodzi mnie poli-
tyka, wiem, że burmistrz robi spo-
ro, np. przy ul. Zamkowej (tam 
ma mieszkanie – dop redakcja)) 
ludzie mają piękną kostkę bruko-
wą, którą dojeżdżają do garaży. 
A my? Nie mamy nawet dogod-
nego dojazdu do domów! Propo-
nuję, aby podczas ulewy pan bur-
mistrz przeszedł się po naszym 
osiedlu. Jakby tego było mało, 
doszło jeszcze karczowanie lasu. 
Są takie prześwity, że wygląda-
jąc przez okno, widzę obwodnicę. 
Brzozy zostały wycięte po prostej 
linii, aż po samą drogę. Pytając 
jednego z pracowników, dlaczego 
tak się stało, tłumaczył się tym, że 
potrzebowali drogi do wyciąga-
nia tych wyciętych drzew – mówi 
nam Daniel Cisowski.  Miesz-
kańcy uskarżają się na to, że nikt 
im nie powiedział, w jakim celu 
wycina się drzewa. Udało nam 
się ustalić, że teren należy do la-
sów Nadleśnictwa Nowogard. W 
celu dowiedzenia się czegoś wię-
cej na ten temat, wysłaliśmy do 
Nadleśnictwa pytania dotyczące 
tej sprawy oraz zdjęcia, na któ-
rych widać problem w całej jego 
okazałości. Do momentu złoże-

nia piątkowego wydania DN, nie 
otrzymaliśmy żadnej odpowie-
dzi. Ten materiał to zaledwie po-
czątek naszych publikacji w tej 
kwestii. Za sprawą tego, co dzie-
je się przy ul. Leśnej 6b, temat 
ten z pewnością będzie wracał 
na łamy naszej gazety. Ponadto, 
tak szybko, jak to tylko będzie 
możliwe, zadamy burmistrzo-
wi oraz odpowiednim urzędni-
kom pytania dotyczące dokład-
nych planów lokalizacji strefy 
ekonomicznej, której sygnalizo-
wana dotychczas bliskość rów-
nież spędza sen z powiek miesz-
kańców terenów przy ul. Leśnej 
i Gen. Józefa Bema, oświetlenia 
osiedla (lokatorzy z własnej kie-
szeni je opłacają, choć powin-
ni mieć, tak jak wszyscy zresz-
tą, oświetlenie miejskie!), ekra-
nów wygłuszających przy ob-
wodnicy (notabene, obiecanych 
już jakiś czas temu) oraz niekoń-
czącego się tematu zdewastowa-
nej drogi. Jesteśmy w posiadaniu 
pisma nadesłanego z UM, adre-
sowanego do lokatorów budyn-
ku, dotyczącego tej sprawy. Jego 
fragmenty przytoczymy w kolej-
nym nr DN. O wszystko musimy 
walczyć, wszystko sami przygo-
towujemy, burmistrza widzieli-
śmy tutaj tylko raz – na scenie, 
przy okazji obchodów „Dnia Pie-
roga”. Serdecznie zapraszamy go 
w któryś z deszczowych dni (tych 
z pewnością jesienią nie zabrak-
nie), niech zobaczy, ile wody spły-
wa tu z pobliskiego wiaduktu. 
Mógłby też posłuchać, jaki hałas 
niesie się z obwodnicy – kończy 
pan Daniel Cisowski.        

KR

Z okien już widać obwodnicę. Mieszkańcy obawiają się, że to jeszcze nie koniec 
przerzedzania lasu

Tu zdecydowanie powinny powstać ekrany wygłuszające

Mieszkańcy bloku zadają pytanie, jak dużo jeszcze drzew zostanie wyciętych
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Kolejne nieporozumienie 

Główny Nauczyciel Nowogardu
Burmistrz Nowogardu podejmuje kolejne kroki, aby zaoszczędzić na oświacie. Niestety, zarówno metody tego oszczędzania, jak i wdra-
żane od kilku miesięcy zmiany – muszą budzić zaniepokojenie. Wszystko bowiem wskazuje na to, że zamiast racjonalnego i rzeczowego  
pomysłu, mamy do czynienia z niezrozumiałym, chaotycznym i szkodliwym dla ostatecznego edukacyjnego efektu „rządzeniem się” w 
delikatnej materii. 

Obowiązek utrzymywania 
sieci szkół podstawowych i 
gimnazjalnych ustawowo spo-
czywa na gminie. Poważne 
koszty z tym związane pokry-
wane są zarówno ze środków 
własnych gminy, jak i z rzą-
dowej subwencji oświatowej. 
Praktyka pokazuje, że gmina 
musi dokładać do kwoty sub-
wencyjnej jeszcze tyle samo, 
aby pokryć wszystkie roczne 
wydatki związane z podlegają-
cą jej siecią szkół. W przypad-
ku Nowogardu, roczny budżet 
na oświatę w roku 2013 wynosi 
prawie 26 mln zł, z tego ok. 13 
mln zł to subwencja rządowa. 
Są to kwoty stanowiące w su-
mie prawie 1/3 całego budżetu. 
I mimo, że subwencji oświa-
towej nie można przeznaczyć 
na inne cele, a tzw. dokłada-
nie gminy jest w zasadzie nie-
zbędne, aby subwencję zago-
spodarować w całości, to gmi-
ny często próbują jak najwięcej 
na oświacie zaoszczędzić.  
Dzieje się na to na ogół po-
przez zmiany w sieci szkół. W 
ostatnich latach, ofiarą tych 
zmian padają najczęściej małe 
wiejskie szkoły, które likwidu-
je się nagminnie, mimo prote-
stów rodziców i środowisk po-
zbawianych w ten sposób, naj-
ważniejszej obok kościoła, pla-
cówki kulturalnej w ich miej-
scowości. Ale w przypadku 
Nowogardu, w ostatnim czasie 
mamy do czynienia z całą pa-
letą jeszcze innych manipulacji 
w tym wrażliwym systemie…

Potrzebne są pieniądze 
na… chodniki

Na początku lipca dowie-
dzieliśmy się o likwidacji Wy-
działu Oświaty i ustanowieniu 
w to miejsce Referatu Oświaty. 
Do dzisiaj, mimo że rok szkol-
ny dawno się rozpoczął, nie 
rozstrzygnięto jeszcze konkur-
su na kierownika tegoż Refe-
ratu. O (bez)sensowności tego 
posunięcia, zresztą „nowotar-
skiego” , w skali kraju pisali-
śmy w tamtym czasie.

Obcinanie „gminnej dokład-
ki” do oświaty w Nowogardzie 
przez burmistrza, R. Czaplę, 
powoduje  konkretne trudno-
ści w poszczególnych szkołach, 

związane z wydatkami bieżą-
cymi, np. w jednej z nich brak 
pełnej kwoty na ogrzewanie 
(sugerowano nawet, aby rodzi-
ce dołożyli!), a także niewypeł-
nianie zadań oświatowych po-
przez brak funduszy na zajęcia 
dla uczniów skierowanych do 
pomocy psychologicznej, któ-
re zobowiązana jest w całości 
finansować gmina. Aby uświa-
domić skalę problemu, to tylko 
w jednej konkretnej ze szkół  
nowogardzkich jest to liczba 
40-stu uczniów, wymagających 
tej pomocy. Jeśli jej nie otrzy-
mają, to skutki mogą być w 
wielu wypadkach trwałe i nie-
odwracalne. Brak pracy z taki-
mi uczniami jest przyczyną za-
równo ich przeszłych proble-
mów osobowościowych i psy-
chicznych, jak i niepowodzeń 

edukacyjnych. Nic więc dziw-
nego, że nowogardzkie szkoły 
podstawowe i gimnazjalne od 
lat są nisko notowane w ran-
kingach zdawalności testów 
kończących. Oświatowe ma-
nipulacje, realizowane przez 
burmistrza, wzbudzają opór 
środowiska, np. rodzice dzie-
ci ze Szkoły Podstawowej przy 
ul. Gen. Józefa Bema protesto-
wali  w tych miesiącach prze-
ciwko, ich zdaniem, szkodli-
wemu edukacyjnie pomysło-
wi „łączenia klas”, realizowa-
nym od tego roku w tej szkole. 
Słyszymy również o próbach 
przeciwstawiania się niektó-
rych dyrektorów swoistemu 
ręcznemu sterowaniu oświatą 
przez człowieka, który nie ma 
nie tylko kompetencji, ale rów-
nież uprawnień formalnych. 

Nasilenie objawów „kierowa-
nia samolotem nowogardzkiej 
oświaty przez domorosłego pi-
lota – Naczelnego Nauczycie-
la Miasta” – nastąpiło w ostat-
nich tygodniach. Oto list, któ-
ry w tej sprawie otrzymaliśmy.

   
To dyrektor jest kodekso-

wym pracodawcą…
Drodzy redaktorzy, jako oby-

watel tego miasta, nie mogę 
patrzeć, co dzieje się w naszej 
gminie za sprawą pana bur-
mistrza, Roberta Czapli. W 
nowogardzkich szkołach są 
przyjęci nauczyciele, którzy od 
1 września do dnia dzisiejszego, 
tj. czwartku (26 września), są 
bez pensji. Burmistrz nie pod-
pisuje arkuszy, ponieważ na-
kazał dyrektorom placówek za-
trudniać tylko nauczycieli-sta-

żystów, czego oni nie zrobili. W 
mieście jest głośno o całej spra-
wie. Pan burmistrz tłumaczy, 
że w ten sposób szuka zmniej-
szenia wydatków gminy, co jest 
absurdalne, ponieważ nauczy-
ciel-stażysta, w ciągu roku, jest 
i tak droższy od nauczyciela 
kontraktowego, włącznie z wy-
równaniem i 14. pensją. Jestem 
mężczyzną w średnim wieku, 
przeżyłem wiele w życiu, ale to, 
co się dzieje w naszej gminie za 
sprawą burmistrza, jest skan-
dalem. Burmistrz nie ma pra-
wa narzucać dyrektorom, ja-
kich nauczycieli mają zatrud-
niać, bo to dyrektor odpowia-
da za zatrudnienie i wybór pra-
cowników w swojej placówce. 
Tak samo nie ma prawa bur-
mistrz wstrzymywać wypłaty 
pensji nauczycielowi. Nauczy-
ciel, podpisujący umowę o pra-
cę z dyrektorem, jest zatrudnio-
ny na podstawie karty nauczy-
ciela, jest pracownikiem pań-
stwowym. Czas najwyższy, aby 
ktoś zajął się tą sprawą. Może 
pan burmistrz, Robert Czapla, 
powinien przestudiować Kartę 
Nauczyciela, bo w całej tej spra-
wie to on nie ma prawa poniżać 
w ten sposób nauczycieli, którzy 
zostali zatrudnieni i pracują 
bez pensji, ludzi, którzy latami 
się uczyli, aby w życiu do cze-
goś dojść. Pozdrawiam (dane 
do wiadomości red.).

Resume…
Cóż komentować – „jaki koń 

jest, każdy widzi”. Ale gdy cho-
dzi o nasze dzieci, które wszy-
scy chcemy wychować na ludzi 
porządnych etycznie i przy-
gotowanych edukacyjnie do 
wzrastających stale wymogów 
życia – nie wolno nam milczeć. 
Oświata wymaga najpierw od-
powiedzialności, a oszczędza-
nie musi być jej podporząd-
kowane, nie odwrotnie. Ina-
czej będziemy mieli system, w 
którym swój cel osiągną tylko 
dealerzy narkotyków, kręcą-
cy się wokół dzieci i młodzie-
ży (niektórzy, jak powszechnie 
wiadomo, mają w tej ostatniej 
sprawie spore życiowe sukce-
sy…).

red.

Po co chodzić do szkoły - 
tam można dostać „pałę”

Lepiej tutaj na no-
wym chodniku poleżeć. Nawet 
pałą nie dostanę, bo na paliwo 

nie mają....
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Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że w dniu 3 października 2013 r.

przeżywszy lat 63 zmarła 

śp. Maria Witkowska 
z domu Osuch.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 
w dniu 5 października (sobota) o godz. 14.00 
na Cmentarzu Komunalnym w Nowogardzie.

Pogrążona w smutku rodzina

Zatarcie skazania  
a prawo do prawdy 
o osobie publicznej

- Mieliśmy do tego nie tylko prawo, ale i obo-
wiązek. Zatarcie skazania nie może powodo-
wać odebrania społeczeństwu prawa do praw-
dy na temat osób, które wpływają na ich życie i 
mają silne oddziaływanie publiczne. Kiedy oka-
zało się, że ktoś znęcający się nad dzieckiem zo-
stał nauczycielem po zatarciu skazania, chwa-

lono media za ujawnienie tej informacji – tak stwierdziła w tych 
dniach jedna z osób, która ujawniła, że znany dziennikarz śled-
czy w przeszłości był karany za sprawy mające charakter krymi-
nalny. Tzw. zatarcie skazania jest instytucją prawną, polegającą 
na wykreśleniu po upływie pewnego okresu (na ogół 5 lat od za-
kończenia odbywania wyroku) takiej osoby z Krajowego Rejestru 
Karnego wykreślenie to skutkuje tym, że osoba ta, w procedurach 
wymagających podania swojego statusu w tym zakresie (na ogół 
przy ubieganiu się o stanowiska publiczne), może wpisać w odpo-
wiednim formularzu „nie karany”. Ale czy formalny fakt, umożli-
wiający osobie niegdyś skazanej korzystanie z różnych możliwo-
ści awansu czy pracy, można interpretować jako wykreślenie tego 
faktu z życiorysu historycznego tej osoby. Oczywiście nie – cho-
ciaż zwłaszcza zainteresowani często chcieliby taką interpretację 
sugerować. Nikt bowiem nie zmieni historii również tej osobistej, 
a ewentualne pozbawienie pewnych wydarzeń z przeszłości ne-
gatywnego wydźwięku prawnego i etycznego jest możliwe tylko 
poprzez udokumentowane bezsprzecznie późniejszym życiem i 
działaniem nawrócenie i zerwanie z karalnym postępowaniem. 
Jest to możliwe formalnie również w procesach rehabilitacyjnych, 
ale te dotyczą głównie osób, które zadarły z prawem takiego  pań-
stwa, które samo było przestępcze, a co zostało wykazane dopiero 
po czasie. I jeszcze argument lingwistyczny, ta instytucja prawna 
nazywa się dokładnie „zatarciem skazania”, a nie, jak często myl-
nie się podaje, „zatarciem wyroku”. To też przybliża nas do istoty 
tego instrumentu prawnego, mającego  poprawić możliwości ko-
rzystania z uprawnień skazanego, a nie „poprawić” jego historię.

Czy media mają więc prawo przypominać, w obliczu ważnych 
zdarzeń, np. ubiegania się osób o wybór na funkcję publiczną, o 
tych fragmentach z ich przeszłości, które zostały kiedyś osądzone 
w wyroku, ale w międzyczasie nastąpiło formalne zatarcie skaza-
nia. Oczywiście, mają takie prawo, nie tylko dlatego, że nie istnie-
ją ku temu przeszkody prawne, ale także dlatego, że w wielu wy-
padkach istnieje taki obowiązek etyczny wobec ludzi wybierają-
cych, którzy mają przecież prawo do prawdy o kandydacie wybie-
ranym, zwłaszcza, gdy ewentualne słabości tegoż kandydata mogą 
mieć bezpośrednie znaczenie dla wymaganych od wybieranego 
kompetencji moralnych. Oczywiście, ta prawda, podawana przez 
dziennikarzy, nie może być wybiórcza i świadomie dyskredyto-
wać osoby, poprzez zatajanie faktów, świadczących o istotnej po-
prawie w późniejszym życiu czy też pomyłce sądowej w czasie, 
gdy była osoba była sądzona. Ta prawda jest tym bardziej niezbęd-
na do upublicznienia, gdy aktualnie wiele może wskazywać na to 
że w kolejnych latach życia, kiedyś skazanego wyrokiem, który już 
mu się zatarł, nie nastąpiło przekonywające zerwanie ze złem. A 
już  najbardziej tej prawdy wymaga sytuacja, gdy to zerwanie jest 
na pokaz i polega tylko na tym, że  czyniąc to samo następnym i 
następnym razem, nie dał się już złapać. Oczywiście, dociekania 
tej prawdy można uniknąć, nie pchając się na świecznik i pilnie 
pracując w pocie czoła w miejscach, gdzie nikt nie będzie tego 
badał, ponieważ nie ma takiej społecznej potrzeby. Ale społecz-
na potrzeba na pewno będzie w stosunku do osób, które już za 
rok staną w Nowogardzie w szranki wyborcze. Tym razem DN 
będzie wypełniał swój obowiązek dziennikarski w tym zakresie 
z wyjątkową rzetelnością, ponieważ mylnie oceniliśmy poprzed-
nio, że społeczeństwo wszystko wie i wykazaliśmy za daleko idą-
cą  delikatność.

ms

Rozstrzygnięto przetargi na komunikację 
miejską i dowóz dzieci 

Po Nowogardzie  
z PKS Gryfice
W dniu 23 sierpnia, rozstrzygnięto przetarg, mający na celu wyłonienie firmy, 
która od 1 września będzie dowozić dzieci z gminy Nowogard do szkół i placó-
wek oświatowych w gminie Goleniów. Zdecydowanie najlepszą ofertę przedsta-
wiła firma „Przewozy Osobowe Krajowe Międzynarodowe Jerzy Serocki”. Nato-
miast trzech przetargów potrzeba było w celu wyłonienia firmy która zajmie się 
komunikacją miejską. Najlepszą ofertę przedstawił PKS Gryfice.

Jeśli chodzi o przetargi na 
świadczenie usług komuni-
kacji miejskiej, gmina Nowo-
gard na to zadanie zabezpie-
czyła kwotę 70 000 zł. Suma 
ta stanowi dopłatę do kosztów 
realizacji komunikacji miej-
skiej przez przewoźnika (środ-
ki finansowe ze sprzedaży bi-
letów są również przychodem 
przewoźnika). Potrzeba było 3 
przetargów, aby wyłonić wyko-
nawcę. Pierwszy z nich został 
ogłoszony 20 lutego br., a ter-
min składania ofert upłynął 15 
marca. Wpłynęła jedynie ofer-
ta od PKS Gryfice za kwotę 
165. 888,00 zł brutto. Zapropo-
nowana kwota zdecydowanie 
przewyższała środki zaplano-
wane na realizację przedmio-
towego zadania, zatem prze-
targ został unieważniony.  

Kolejny ogłoszony został 
dnia 17 maja, jego termin skła-
dania ofert minął z dniem 14 
czerwca. Tym razem wpłynę-
ły trzy oferty: Transmaru Mar-
cin Fedeńczak z Nowogardu za 
kwotę 75.000,00 zł brutto, Lu-
maxu Luiza Rejek z Mechowa 
za kwotę 100.000,00 zł brutto, 
oraz PKS-u Gryfice Sp z o.o. z 
Słudwii za kwotę 90.720,00 zł 
brutto. Podobnie jak w przy-
padku pierwszego przetargu, 
również i ten został unieważ-
niony. Natomiast 3. przetarg 
na świadczenie usług prze-
wozowych transportu zbioro-
wego dla potrzeb komunika-
cji miejskiej w mieście Nowo-
gard, został ogłoszony dnia 28 
czerwca, a jego termin składa-
nia ofert upłynął dnia 26 lipca, 
wówczas wpłynęły dwie ofer-
ty: Firmy Usługowo-Handlo-
wej Adama Fedeńczaka z No-
wogardu za kwotę 69.000,00 
zł brutto, oraz PKS-u Gryfi-
ce Sp z o.o. z Słudwii za kwo-
tę 68.888,00 zł brutto. W tym 
przypadku umowa została już 
zawarta z przedsiębiorstwem, 
które przedstawiło najniż-

szą ofertę, czyli PKS Gryfi-
ce. Umowę zawarto 23 sierp-
nia, z mocą obowiązującą od 1 
grudnia 2013 r. do 30 listopa-
da 2014 r. Z kolei przetarg do-
tyczący dowozu dzieci z gminy 
Nowogard do szkół i placówek 
oświatowych w gminie Gole-
niów, wygrała firma „Jerzy Se-
rocki” z Nowogardu. Do prze-
targu przystąpiło w sumie 3 
wykonawców. Firma „Jerzy Se-
rocki” z Nowogardu, „Lumax 
Luiza Rejek” z Płotów oraz 
przedsiębiorstwo „PKS Gryfi-
ce”. Cała „trójka” przedstawi-
ła oferty stawek brutto za kilo-

metr i od razu można zauwa-
żyć, że „PKS Gryfice” zostało 
przez konkurentów po prostu 
zdeklasowane. Przedsiębior-
stwo PKS oferowało cenę 4,43 
zł brutto za km, z kolei firma 
„Lumax Luiza Rejek” ponad 
dwa razy mniej, tzn. 2,16 zł 
brutto za km. Najlepszą ofer-
tę w przetargu przedstawił wy-
konawca „Jerzy Serocki”, firma 
z siedzibą przy ul. Kościusz-
ki 35/1 w Nowogardzie – 1,97 
zł brutto za km. Umowa obo-
wiązywać będzie od 1 września 
2013 do 30 czerwca 2014 roku.

KR
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Informacje Parafialne
Vox    Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:

Serdeczne wyrazy współczucia 
Panu Damianowi Simińskiemu

z powodu śmierci 

teściowej
w imieniu swoim i pracowników 

Urzędu Miejskiego w Nowogardzie
składają

Burmistrz Nowogardu      Przewodniczący Rady Miejskiej  
       Robert Czapla                                Antoni Bielida    

   Słowa Ewangelii według 
Świętego Łukasza   (Łk 17,5-10) 
Moc wiary. Służyć z pokorą

   Apostołowie prosili Pana: 
Przymnóż nam wiary. Pan rzekł: 
Gdybyście mieli wiarę jak ziarn-
ko gorczycy, powiedzielibyście tej 
morwie: Wyrwij się z korzeniem 
i przesadź się w morze, a byłaby 
wam posłuszna. Kto z was, mając 
sługę, który orze lub pasie, powie 
mu, gdy on wróci z pola: Pójdź i 
siądź do stołu? Czy nie powie mu 
raczej: Przygotuj mi wieczerzę, 
przepasz się i usługuj mi, aż zjem 
i napiję się, a potem ty będziesz 
jadł i pił? Czy dziękuje słudze za 
to, że wykonał to, co mu poleco-
no? Tak mówcie i wy, gdy uczyni-
cie wszystko, co wam polecono: 
Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wy-
konaliśmy to, co powinniśmy wy-
konać.

Przymnóż nam wiary
Jak właściwie jest z tą wiarą? Po-

dobno otrzymujemy ją na chrzcie 
świętym. Wtedy właśnie rodzice 
zobowiązują się do wychowania 
swojego dziecka w wierze, w któ-
rej ono przyjmuje chrzest, a któ-
rą oni wtedy publicznie wyzna-
ją. Następuje etap w życiu dziec-
ka, w którym, pod opieką wie-
rzących rodziców i nie tylko ich, 
poznaje ono świat, zarówno ten 
fizyczny, jak i duchowy. Przynaj-
mniej tak to powinno wyglądać. 
Czy rzeczywiście tak jest, to spra-
wa rodziców. Prędzej czy później, 
w każdym razie na pewno, zosta-
ną oni o to zapytani. Oby nie mu-
sieli „świecić oczami”, że niby nie 
wiedzieli, że to tak właśnie wyglą-
da sprawa z wypełnieniem zobo-
wiązań, podjętych z okazji chrztu 
swojego dziecka. 

   Jak dziecko ma szczęście, to 
trafi na odpowiednie towarzystwo, 
dla którego duchowy wymiar jest 
co najmniej równoznaczny z tym 
fizycznym. Dobrze by było, gdyby 

był ważniejszy. A nawet jeżeli tak 
nie jest, ale, tak czy inaczej, du-
chowość ma jakieś znaczenie, to 
już nie jest źle. Gorzej, gdy dziecko 
samo musi poznawać nadprzyro-
dzoność. Tu może wystąpić wielka 
niewiadoma i zazwyczaj występu-
je. Jednak mimo to zawsze może 
znaleźć się obok dobry przykład 
wiary w praktyce. Wtedy także po-
jawia się nadzieja, że z ta wiarą nie 
będzie tak źle. 

   Nie każde dziecko ma tyle 
szczęścia, by zajęto się jego odpo-
wiednim rozwojem w pełnym wy-
miarze. Ale tak, czy inaczej, każ-
de dochodzi do momentu, w któ-
rym staje się młodym człowie-
kiem. Wtedy odkrywa swoją toż-
samość i krytycznie spogląda na 
to wszystko, co wcześniej zostało 
mu przekazane. Niektóre sprawy 
przyjmuje, inne odrzuca, a jesz-
cze inne przekształca tak, by zga-
dzały się z jego osobistym świato-
poglądem. Wtedy niejednokrotnie 
pojawia się u innych wielkie zdzi-
wienie. No bo jak to możliwe, żeby 
z tak dobrego i religijnego domu 
wyszedł ktoś, kto zupełnie nie bie-
rze pod uwagę Pana Boga. Albo 
gdzie indziej okazuje się, że nawet 
trudne (czasami bardzo trudne) 
warunki wychowawcze, wcale nie 
determinują do patologicznych 
zachowań i, w swoim czasie, zaist-
nieje w społeczeństwie ktoś bar-
dzo wartościowy. 

   Oczywiście młody człowiek, 
borykając się z tymi wszystki-
mi mechanizmami, cały czas ma 
do dyspozycji miejsce, w którym 
stwarza mu się warunki do ducho-
wego rozwoju, przede wszystkim 
umożliwiając korzystanie z sakra-
mentów. Takim mocnym wydarze-
niem w życiu człowieka jest bierz-
mowanie. Wzbudza ono obecnie 
wiele kontrowersji, nie sam sakra-
ment oczywiście, ale cała otocz-
ka. Nie ważne, kto przyczynia się 
do tego, by te niejasności w ogó-
le zaistniały. Czasem niewłaściwie 
działających może być wielu. Nie 
będziemy ich sądzić, prawda? Naj-
ważniejsze, że jak ktoś się do tego 
odpowiednio przyłoży, to przeżyje 
coś, co da mu szansę otwarcia sie-
bie na niesamowite duchowe bo-
gactwo. Wtedy będzie to rzeczy-
wiście mocne wydarzenie.

   Przychodzi później czas doro-
słości, czyli wzięcia pełnej odpo-
wiedzialności za to, jakim się jest 
człowiekiem. Pomocnicy powin-
ni wtedy zejść na plan dalszy. Czę-
sto nie chcą tego robić i w rezul-
tacie słychać narzekania na swoje 
dzieci, które, mimo wcześniejsze-
go starania o ich rozwój duchowy, 
nie spełniają oczekiwań i żyją jak 
chcą. To nie jest czas na narzeka-
nia. Chyba, że człowiek ma preten-
sje do siebie, że nie sprostał zada-
niu, a mógł to zrobić. Wtedy niech 
narzeka, ale na siebie. I niech się 
modli, za siebie i za dziecko. A je-
żeli, z ręką na sercu, rodzic może 
powiedzieć, że zrobił to, co było 
w jego mocy, to narzekanie trzeba 
„wyłączyć”. Również wtedy trzeba 
się modlić i mieć nadzieję, że nie 
wszystko stracone. Bo nie wszyst-
ko stracone. 

   Więc jak, tak naprawdę, jest z 
tą wiarą? Rzeczywiście otrzymu-
jemy ją na chrzcie świętym. Żeby 
była żywa, musimy ja rozwijać. W 
innym przypadku staje się mar-
twa. Wtedy człowiek „skazuje” 
siebie na ziemski odbiór rzeczy-
wistości, łącznie z takim samym, 
przyziemnym odbiorem drugiego 
człowieka. Choć taki odbiór jest 
zgodny z naturą człowieka, to jest 
niepełny i w zasadniczy sposób 
upośledza postrzeganie rzeczy-
wistości. Niestety okazuje się, że 
z tego typu upośledzeniem moż-
na żyć, czasem wydaje się, że na-
wet nieźle i jakże często takie życie 
wydaje się łatwiejsze. Specjalnie 
piszę: „wydaje się”, bo uważam, że 
wcale nie musi być takie i faktycz-
nie takie nie jest.

   Tak czy inaczej, czy ktoś wie-
rzy, czy nie i tak czeka go taki sam 
los. Człowiek wierzący myśli wte-
dy o wieczności. Ciekawe o czym 
wtedy myśli ten, co nie wierzy? 
Ale jak już pomyślimy o tej wiecz-
ności, to pomyślmy również o 
swojej wierze w tę oczywistą rze-
czywistość. I zaraz przypomnijmy 
sobie, że bez uczynków nasza wia-
ra jest martwa. Więc trzeba dzia-
łać. A skoro nie ma tu innej opcji, 
to wybór jest prosty i koniecz-
ny, bo, jak mówią: „Czas ucieka, 
wieczność czeka”. Dodam tylko: „I 
do tego na każdego”.

Ks. Grzegorz Podlaski

Gminne Obchody  
Światowego Dnia 
Walki z Cukrzycą
ZAPROSZENIE

Polskie Stowarzyszenie Dia-
betyków Koło Nowogard za-
prasza wszystkich zaintereso-
wanych mieszkańców Nowo-
gardu oraz okolic wraz z ro-
dzinami w sobotę dnia 05 paź-
dziernika 2013 na godz. 11:00 
do Domu Kultury w Nowo-
gardzie na Gminne Obchody  
Światowego Dnia Walki z Cu-
krzycą w Nowogardzie. Świa-
towy Dzień Walki z Cukrzycą  
jest kampanią mającą na celu 
propagowanie wiedzy na te-
mat cukrzycy. Mimo czynio-
nych wysiłków w zapobiega-
niu i leczeniu liczba chorych 
z cukrzycą rośnie na całym 
świecie w zastraszającym tem-
pie, wg danych IDF w listopa-
dzie 2012r osiągnęła 366mln w 
Polsce 3,1mln chorych. W za-
pobieganiu i leczeniu cukrzy-

cy istotną rolę odgrywa edu-
kacja, ponieważ wiedza na jej 
temat pozwala zrozumieć cho-
remu zasady leczenia, jak rów-
nież istotę choroby. Umożliwia 
znalezienie sposobu na samo-
dzielne życie z chorobą.

Obchody są  dofinansowa-
ne w ramach realizacji zadania 
publicznego „Wspieranie dzia-
łalności w zakresie ochrony 
zdrowia ludzkiego na terenie 
Gminy Nowogard” ze środków 
Urzędu Miejskiego w Nowo-
gardzie. www.nowogard.pl

Patronat Honorowy - bur-
mistrz Nowogardu Robert 
Czapla 

Patronat medialny: Dzien-
nik Nowogardzki, Portal inter-
netowy  wnowogardzie.pl. 

 
                                Program 

Gminnych Obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą 
dnia 05 października 2013 godzina 11:00 w Nowogardzkim Domu Kultury 

 

„Cukrzyca: chrońmy naszą przyszłość” 

 Uroczyste otwarcie obchodów    
 Wystąpienia zaproszonych gości  
 Rola edukacji w walce z cukrzycą. „Szkoła Cukrzycy" – Pani dr Marzena Kargul. 
 „Samokontrola glikemii – kiedy i po co mierzymy cukier ?”  Pan Łukasz Kuberacki - Bayer. 
  „Komplikacje cukrzycowe – profilaktyka i leczenie” Pani mgr Elżbieta Piankowska -  

WÖRWAG PHARMA GmbH & CO. KG  
 Występy artystyczne    
 Rola masaży w codziennej rehabilitacji. Pan Łukasz Janicki -  Dea-Med           
 Prezentacja firmy WÖRWAG PHARMA GmbH & CO. KG)  
 Prezentacja firmy Bayer - Pan Łukasz Kuberacki 
 Występy artystyczne   
 Zakończenie. 

 
W trakcie obchodów będą prowadzone badania przesiewowe w kierunku: wykrywania cukrzycy, 

ciśnienia tętniczego oraz w kierunku stopy cukrzycowej. 
Będzie możliwość skorzystania z masażu na sprzęcie masującym firmy Casada 

 
 

Patronat honorowy:  Burmistrz Nowogardu Robert Czapla 
                                    Patronat medialny:   Dziennik Nowogardzki, 

                               Portal internetowy wNowogardzie.pl 
 

ZAPROSZENIE 
 

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nowogard zaprasza wszystkich 
zainteresowanych mieszkańców Nowogardu oraz okolic wraz z rodzinami w sobotę 
dnia 05 października 2013 na godz. 11:00 do Domu Kultury w Nowogardzie na Gminne 
Obchody  Światowego Dnia Walki z Cukrzycą w Nowogardzie. Światowy Dzień Walki z 
Cukrzycą  jest kampanią mającą na celu propagowanie wiedzy na temat cukrzycy. Mimo 
czynionych wysiłków w zapobieganiu i leczeniu liczba chorych z cukrzycą rośnie na całym 
świecie w zastraszającym tempie, wg danych IDF w listopadzie 2012r osiągnęła 366mln w 
Polsce 3,1mln chorych. W zapobieganiu i leczeniu cukrzycy istotną rolę odgrywa edukacja, 
ponieważ wiedza na jej temat pozwala zrozumieć choremu zasady leczenia, jak również istotę 
choroby. Umożliwia znalezienie sposobu na samodzielne życie z chorobą 

 
Obchody są  dofinansowane w ramach realizacji zadania publicznego "Wspieranie działalności w 
zakresie ochrony zdrowia ludzkiego na terenie Gminy Nowogard" ze środków Urzędu Miejskiego w 
Nowogardzie. www.nowogard.pl 
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„Szkoło nasza ukochana, jak to dobrze twoim uczniem być!” 

Pasowanie na pierwszoklasistę w SP nr 1
2 października (środa) o godz. 17:00 w SP nr 1 odbyło się uroczyste pasowanie na „pierwszaka”. Maluchy, dumnie prężąc się na forum 
sali gimnastycznej, przystąpiły do ceremonii symbolicznego wkroczenia na nową ścieżkę edukacji szkolnej. 

Uczniowie pierwszych klas A 
i B rozpoczęły naukę w Szkole 
Podstawowej nr 1. 2 paździer-
nika przystąpiły do ślubowa-
nia. Najpierw odegrano Ma-
zurka Dąbrowskiego, następ-
nie wszystkich przybyłych go-
ści przywitał serdecznie, wraz 
z gronem pedagogicznym, dy-
rektor szkoły, Sebastian Szy-
mański. Zwracając się do 
uczniów, zaznaczył, że w szko-
le nie tylko zdobywa się wie-
dzę, ale uczy również szacunku 
i wrażliwości na potrzeby dru-
giego człowieka oraz odpowie-
dzialności i tolerancji. Podkre-
ślił fakt, że w każdym uczniu 
trzeba wyrabiać nawyk nauki 
i samodzielności. Szczególnie 
ciepłe słowa skierował do dzie-
ci, które z uwagą wsłuchiwa-
ły się w wypowiedź dyrekto-
ra: Rozpoczęcie nauki w szkole 
jest ważnym momentem życia 
każdego dziecka. Z niecierpli-

wością czekaliście każdego dnia 
na spotkanie ze szkołą, z nowy-
mi wiadomościami, przygoda-
mi. Czekaliście na dzień, w któ-
rym staniecie  się prawdziwymi 
uczniami i poprzez pasowanie 
zostaniecie włączeni do społecz-
ności. 

W dalszej części przemówie-
nia, dyrektor zwrócił się rów-
nież do rodziców: Drodzy ro-
dzice, kiedy wasze dzieci były 
jeszcze w przedszkolu, zapew-
ne coraz częściej w wyobraź-
ni Państwa pojawił się obraz 
niedalekiej przyszłości: szkoła, 
dzwonki, tornister, elementarz, 
pierwsze litery, oceny itp. Na-
wet, gdy mamy najlepsze wspo-
mnienia z własnych doświad-
czeń szkolnych, na samą myśl 
o stopniach, wywiadówkach, 
świadectwach, my – dorośli – 
odczuwamy pewien niepokój, a 
nawet lęk. Na koniec przemó-
wienia życzył pierwszoklasi-

stom jak najlepszych stopni i 
wielu okazji do tego, aby roz-
wijali swoje pasje i zaintereso-
wania. Nauczycielom i rodzi-
com natomiast – satysfakcji z 
pracy oraz radości z osiągnięć 
dzieci. 

W programie całej uroczy-
stości pojawiło się kilka szcze-

gólnie ważnych punktów, 
m.in. taniec „Polonez”, odtań-
czony przez wszystkie dzieci. 
Na forum sali, pierwszoklaśi-
ści recytowali wierszyki, któ-
re momentami rozbawiały do 
łez wszystkich przybyłych. 
Nie zabrakło specjalnie przy-
gotowanych słodkich  poczę-
stunków. Na szczególne sło-
wa uznania zasłużyły wycho-
wawczynie obu klas – pani 
Anna Tracz i pani Róża Gór-
czewska – które bardzo sta-
rannie przygotowały całą uro-
czystość. Przygotowania trwa-
ły kilka dni. Wspólnie wyko-
naliśmy naprawdę intensyw-
ną pracę. Dzieci uczyły się 
wierszyków i piosenek... Spo-
ro pomagali nam także rodzi-
ce dzieci. Bardzo się cieszymy, 
że mamy takie maleństwa i 
uważamy, wraz z Anną Tracz, 
wychowawczynią klasy I A, 
że tak, jak to pięknie wyszło 

na przedstawieniu, tak będzie 
dalej. Cieszymy się, że mamy 
takich zdolnych uczniów i 
uczennice, bardzo kreatyw-
nych, uzdolnionych tanecznie i 
muzycznie i na pewno będzie 
wszystko dobrze - podsumo-
wała wychowawczyni klasy I 
B, pani Róża Górczewska.  A 
co o pasowaniu na pierwsza-
ka sądziły same dzieci? Spy-
taliśmy o zdanie pięciorga 
uczniów, Julka, Hanię, Gabry-
sia, Amelkę i Zuzię.  Wszyscy 
zgodnie stwierdzili, że trochę 
tęsknią za przedszkolem, ale 
w ogóle nie obawiają się tego, 
co czeka ich w pierwszej kla-
sie. Ogólnie rzecz ujmując – 
są dobrej myśli. 

Redakcja DN, ze swojej stro-
ny, wszystkim pierwszakom 
składa wiele serdeczności i sa-
tysfakcji z chodzenia do szko-
ły.  

KR

Pasowanie na przedszkolaka w Przedszkolu nr 4

Uroczystość trzylatków
W dniu 1 października o godz.14.30, w Przedszkolu nr 4, w grupie trzylatków, 
odbyło się pasowanie na przedszkolaka. 

Maluszki z Przedszkola nr 
4 w Nowogardzie, odświętnie 
ubrane, w towarzystwie swoich 
pań oraz rodziców, z dumą pre-
zentowały przed starszymi od 
siebie kolegami oraz koleżan-
kami pierwsze zdobyte umie-
jętności taneczne oraz wokal-
ne. Chwilę potem, w drugiej 
części, pani dyrektor, Elżbie-

ta Majchrzak, dokonała uro-
czystego pasowania na przed-
szkolaka. Maluszki z wielkim 
przejęciem przyjęli gratulacje 
oraz otrzymali pamiątkowe 
dyplomy. Następnie, wszyscy 
rodzice wraz ze swoimi pocie-
chami podążyli w rytm zabaw 
integracyjnych przy muzyce 
i trzeba przyznać, że wszyscy 

aktywnie w nich uczestniczy-
li. Po części oficjalnej, nowo 
upieczone przedszkolaki i go-
ście udali się na słodki poczę-
stunek, grilla, a także watę cu-
krową. Po uśmiechach wszyst-
kich można było zauważyć, iż 
zabawa była udana i na długo 
zostanie w pamięci.  

oprac: KR

Klasa I B oraz ich wychowawczyni, pani Róża GórczewskaPamiątkowe zdjęcie klasy I A, wraz z wychowawczynią, panią Anną Tracz

Uroczysty moment pasowania na 
pierwszoklasistę
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PRZYJDŹ:    ul. Warszawska 14 • NOWOGARD
ZADZWOŃ: tel. 91 391 03 78

AUTOLEASING
KROK DO TWOJEGO SAMOCHODU
Założyłeś �rmę i potrzebujesz nowego samochodu? Liczy się dla Ciebie czas i minimum formalności? 
W autoleasingu decyzję otrzymasz nawet w 6 godzin i to bez przedstawiania dokumentów �nansowych!

JAKIE  OTRZYMASZ KORZYŚCI?
• Minimum formalności - NIE WYMAGAMY DOKUMENTÓW FINANSOWYCH TWOJEJ FIRMY, 
   wystarczy że działasz na rynku od minimum 3 miesięcy
• Oszczędność czasu - decyzję leasingową otrzymasz nawet w 6 godzin, 
   a nasz doradca przyjedzie podpisać umowę do Twojej firmy
• Optymalizacja podatkowa - wybierając leasing operacyjny raty leasingowe 
   możesz w całości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu

CO OBEJMUJE NASZA OFERTA?
• Finansowanie nowych samochodów osobowych oraz dostawczych
• Wartość samochodu do 120 tys zł netto
• Okres finansowania do 60 miesięcy
• Wpłata własna od 20%
• Wygodną kartę paliwową

pn.-pt. 9:00-17:30 
sob. 10:00-13:00

ZAPRASZAMY

LEKI GOTOWE I ROBIONE

SUPLEMENTY DIETY   DERMOKOSMETYKI 

PIELUCHOMAJTKI NA WNIOSEK

SPRZÊT MEDYCZNY
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Nasi przedsiębiorcy – Dariusz Story 

Mebel trzeba zarobić raz, a dobrze!
Główną specjalizacją firmy PPUH „GRZEŚ” jest produkcja mebli na wymiar do kuchni i biur, jak również indywidualne konsultacje w 
zakresie projektowania mebli oraz aranżacji wnętrz. Tworzenie mebli jest dla naszego bohatera nie tylko zajęciem i sposobem na utrzy-
manie, ale i drogą, która daje spełnienie zawodowe. Oto kolejna odsłona cyklu „Nasi przedsiębiorcy”, w której wypowie się pan Da-
riusz Story, właściciel firmy.

Dziennik Nowogardzki: Je-
den z czołowych producen-
tów w pańskiej branży powie-
dział w  wywiadzie „twardo 
stąpam po ziemi”. A pan? 

Dariusz Story, właściciel 
firmy „Grześ”: To dość zaska-
kujące pytanie, ale odpowiem 
wprost, że ja również staram 
się mocno stąpać po ziemi, gdyż 
życie mnie ciągle uczy i na pew-
no nigdy nie rozpieszczało. Od-
powiadając dalej, powiem, że 
jesteśmy narodem, gdzie praca i 
uczciwość niekoniecznie są naj-
wyższymi wartościami, a nie-
którzy ludzie nie są tak do koń-
ca uczciwi wobec innych, dla-
tego zawsze trzeba mieć realne 
spojrzenie na życie. 

Może to pytanie pana lekko 
zaskoczy, ale jak Pan zarobił 
swoje pierwsze duże pienią-
dze i czy wówczas utwierdziły 
one pana, że może warto by-
łoby spróbować pójść jeszcze 
dalej, inwestować w rozwój 
własnego biznesu? 

Pierwszych dużych pienię-
dzy, paradoksalnie, nie zarobi-
łem na produkcji mebli, lecz na 
Giełdzie Papierów Wartościo-
wych. Jednakże był to tylko epi-
zod, który więcej się nie powtó-
rzył –  już nigdy więcej tam nie 
zajrzałem. Ten jeden raz zupeł-
nie mi wystarczył. Jeśli nato-
miast chodzi o dalsze zarobki, 
to wszystkiego dokonałem po-
przez ciężką pracę, od prowizo-
rycznego garażu, aż do obecnie 
funkcjonującej firmy, w którą 
sporo zainwestowałem i włoży-
łem mnóstwo wysiłku. Jak wi-
dać, przyniosło to zadowalające 
rezultaty. 

Pomysł powstania pańskiej 
firmy zrodził się bardziej 
z przypadku czy raczej po 
przeprowadzeniu szczegóło-
wej analizy potrzeb i oczeki-
wań nowogardzkiego rynku? 

Bardzo dobrze postawione 
pytanie. Muszę się tutaj odnieść 
do czasu, gdy wspólnie z moim 
teściem wpadliśmy na pomysł, 
by produkować drewniane za-
bawki dla dzieci. Niestety, były 
to dość ciężkie czasy, a proble-
mem było chociażby ściągnię-
cie gotówki od znacznie więk-
szych firm, które brały od nas 
towar – to spowodowało reflek-
sję, że nie chcę już pracować dla 
tych firm, które, mimo że były 
większe od mojej, miały poważ-
ne poważny problem z zapłatą 
za towar, który im dostarczy-
łem. Kolejnym impulsem była 
konieczność nabycia mebli na 
własne potrzeby, mebli, na któ-
re najzwyczajniej nie było mnie 
wtedy stać. Dlatego zdecydo-
wałem się zmienić działalność, 
jednocześnie zostając w branży 
obróbki drewna, jej końcowym 
wytworem miały być jednak nie 
zabawki, lecz meble. Jednak, by 
je produkować, najpierw mu-
siałem zbudować firmę od pod-
staw. Stąd też w miejscu, w któ-
rym obecnie funkcjonujemy, 
najpierw, w celu wyrównania 
terenu, pojawiły się tu spycha-
cze, koparki i inne maszyny bu-
dowlane, by później mógł po-
wstać budynek firmy, która z 
każdym rokiem rozrastała się. 
Był to dla mnie bardzo ważne 
lata, począwszy od roku 1994, 
1998, a skończywszy na 1999, 
gdy firma funkcjonowała już, 

mówiąc żargonem kierowców, 
„pełnym gazem”. 

Pańskie meble kupują oso-
by z Nowogardu, ale także z 
całego powiatu. Jednak mnie 
interesuje, kto był pierw-
szym, który zamówił meble w 
pańskiej firmie? 

Moja żona. Moim pierw-
szym klientem była moja żona 
(śmiech). Jeśli np. chodzi o me-
ble kuchenne, to wykonałem 
je perfekcyjnie, bo, mimo swo-
ich 14 lat, nadal spełniają swo-
ją funkcję bez zarzutu. Po mo-
jej żonie byli już tylko następni 
klienci, zarówno z Nowogardu, 
jak i powiatu, ale też z innych 
miast, a nawet i państw, ta-
kich jak np. Niemcy, Dania czy 
Szwajcaria. Dla tych zagranicz-

nych, wraz z moimi pracow-
nikami, osobiście montowa-
łem meble. Co do wartości mo-
ich usług, to muszę powiedzieć, 
że jest ona różna. Najdroższy-
mi meblami kuchennymi, jakie 
wykonaliśmy, były meble, któ-
rych koszt wyceniłem na ponad 
100000 zł. 

Jest to równowartość do-
brej klasy samochodu osobo-
wego!

To prawda. Proszę mi uwie-
rzyć, że nie jest to przesadzona 
informacja. 

Specjalizuje się pan w pro-
dukcji mebli kuchennych. 
Opis reklamowy na stronie 
firmy mówi, że „kuchnia jest 
bardzo często nazywana jest 
sercem domu”. Jak pan to ro-
zumie? 

To bardzo ciekawe pytanie. 
Tak naprawdę całe nasze ży-
cie niewątpliwie najczęściej to-

czy się właśnie w kuchni. Kuch-
nia to nierzadko przestronne 
pomieszczenie, gdzie stoi duży 
stół, przy którym rodzina za-
siada do posiłku czy wspólnej 
rozmowy. Dawne budownic-
two nie grzeszyło szczególnymi 
walorami, czego dowodem były 
małe kuchnie, zwane „ślepymi”. 
Nie było w nich ani światła, ani 
miejsca. Kuchnia to wyjątkowe 
miejsce, które budzi w nas naj-
lepsze skojarzenia.

Wiele się mówi o kryzysie. 
Czy wpłynął on na sprzedaż 
pańskich mebli, które głów-
nie montowane są w biurach 
i kuchniach? 

Jest odczuwalny, ale raczej 
w kwestii montażu mebli biu-
rowych. Jeśli natomiast idzie o 

meble kuchenne, to zapotrzebo-
wanie się zasadniczo nie zmie-
niło i utrzymuje się na dobrym 
poziomie. Niemniej jednak, w 
stosunku do minionych lat, za-
mówień jest chyba nieco trochę 
mniej? ? Zmienia się też struktu-
ra zamówień – np. teraz klienci 
kupują również sprzęt do za-
budowy. Kolejną dość istotną i 
zauważalną kwestią jest to, że 
klienci starają się brać zamó-
wione meble nie na raty, lecz za 
gotówkę. Odbiorcą naszych pro-
duktów są klienci indywidualni 
i niektóre firmy. Wśród klien-
tów indywidualnych, zdarza-
ją się osoby, które budują nowe 
domy. Nie mam ich wielu, ale 
ich zlecenia są bardziej złożone 
– polega to na wizycie w domu 
klienta i zapoznaniu się z jego 
oczekiwaniami. Tutaj chciała-
bym podkreślić, że nie posługu-
ję się katalogami, gdyż każdy 

mebel, zarówno kuchenny, jak i 
biurowy, jest kwestią indywidu-
alnej wizji klienta. Każdy taki 
wytwór śmiało mogę nazwać 
prototypem, ponieważ później 
nie jest on już nigdy powtarza-
ny. Dlatego celowo nie mamy 
żadnych wzorników czy szablo-
nów, które mogłyby nas kusić. 
Te meble powinny być dopaso-
wane do konkretnego wnętrza i 
bardzo solidnie wykonane, bo-
wiem muszą służyć klientowi 
przez wiele lat. Wobec tego nie 
ma znaczenia, czy podobają się 
one komuś innemu – mają się 
podobać tylko klientowi, który 
je u mnie zamawia. Może to ra-
dykalne uzasadnienie, ale pro-
szę mi wierzyć – to właśnie się 
sprawdza. 

Nazwanie firmy imieniem 
zobowiązuje. Czy wobec tego 
osobiście ręczy pan za jakość 
wykonania każdego mebla 
czy kuchni? 

Tutaj muszę od razu wyjaśnić 
pewną nieprawidłowość. Imię 
„Grzegorz” to imię nie moje, lecz 
mojego syna. Dlatego dobrze, że 
pan redaktor przytoczył ten wą-
tek, gdyż jest okazja, by go wy-
jaśnić. Cofnę się do czasu, gdy 
produkowałem jeszcze zabaw-
ki w firmie, którą, na cześć na-
szego syna, nazwałem „Grześ”. I 
tak już zostało. Dodam, że póź-
niejsi kontrahenci mieli w swo-
ich danych tę właśnie nazwę, 
toteż nie chciałem jej zmieniać. 
Chociaż przyznam, że miałem 
pewne wątpliwości, czy do pro-
dukowanych przeze mnie me-
bli nazwa „Grześ” będzie paso-
wać? Ale ostatecznie nazwa się 
dobrze przyjęła. Co do jakości i 
gwarancji mebli, to powiem, że 
materiały, z których je wykonu-
jemy, są tylko od sprawdzonych 
i dobrych dostawców. Powiem 
więcej – z założenia staram się 
nie kupować potrzebnych do 
produkcji komponentów z na-
pisem „made in China”. Przy-
znam, że starania o dobre wy-
konawstwo mebla są czasami 
nieco trudniejsze, ale za to gwa-
rantują solidną jakości mojego 
produktu. Przykładem tego są 
okucia firmy BLUM, która jest 
jednym z wiodących producen-
tów okuć meblowych na świecie 
i, według mnie, są one najlepsze 
na świecie. Ponadto, stałym 

Każdy mebel z firmy jest niepowtarzalną koncepcją, która przelewana jest na pa-
pier, a później tworzona na hali firmy

Pan Dariusz sam nadzoruje produkcję mebli - od projektu, aż po montaż, co zapew-
nia klientowi najwyższą jakość zamówionych mebli
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elementem każdej kuchni 
jest także sprzęt AGD. Wy-

posażenie bez wątpienia musi 
być tu łatwe w użyciu, funk-
cjonalne, trwałe, a także po-
winno estetycznie współgrać z 
ogólnym wyglądem kuchni. To-
też moja firma zapewnia profe-
sjonalne doradztwo w wyborze 
sprzętu AGD. W swojej ofercie 
możemy zaproponować sprzęt 
do zabudowy oraz wolnosto-
jący wszystkich dostępnych na 
rynku marek, a w szczególności: 
Electrolux, ZANUSSI, FRAN-
KE czy AEG. Gdyby klient wy-
brał sobie sprzęt jeszcze innej 
marki, to również bez problemu 
go zamontujemy.

Pana firma specjalizuje się 
w wykonywaniu mebli na wy-
miar. Oferuje zarówno kla-
syczne, jak i nowoczesne me-
ble kuchenne, a także meble 
biurowe, garderoby i szafy, 
łóżka, meble sklepowe oraz 
meble hotelowe i bary. Jed-
nocześnie klientom oferuje 
pełną obsługę, począwszy od 
wstępnej aranżacji i wyboru 
materiałów, poprzez wykona-
nie projektu komputerowego, 
skończywszy na montażu go-
towych mebli. Ilu pracowni-
ków potrzeba do wykonania 
takiej kompletnej usługi?

Ta liczba jest niewielka, sta-
nowi jedynie 8 pracowników, 

zatrudnionych na zasadzie 
umowy o pracę. Mają w niej 
zagwarantowane odpowied-
nie świadczenia, które ja, jako 
pracodawca, realizuję. Są to 
pracownicy o naprawdę wyso-
kich kwalifikacjach, toteż każ-
dy z nich zasługuje na to, by 
być traktowanym poważnie i 
mieć zapewnione godziwe wy-
nagrodzenie. Dlatego trady-
cyjnie, tak jak moi przedmów-
cy, za pośrednictwem DN, bar-
dzo serdecznie chciałabym im 
za tę pracę podziękować. Chcę 
także dodać, że siłą takiej nie-
wielkiej firmy nie są superma-
szyny czy urządzenia, lecz wła-
śnie pracownicy, od których nie 
tylko trzeba wymagać, ale też 
traktować z należytym szacun-
kiem oraz godnie wynagradzać 
za sumienne wykonywanie obo-
wiązków, które niekiedy trwa 
wiele godzin, aż do finalizacji 
pracy nad meblami.

Żeby utrzymać pozycję na 
rynku lokalnym, potrzebne 
jest wsparcie. Jak więc bur-
mistrz czy radni mogliby po-
móc nowogardzkim przed-
siębiorcom, którzy, patrząc 
przez pryzmat moich dotych-
czasowych wywiadów, nadal 
chcą pracować dla tego mia-
sta?

Myślę, że władze lokalne 
mają wpływ na to, co się dzieje 
w tym mieście. Dlatego posłu-

żę się pewną metaforą „tak kra-
wiec kraje, jak mu materiału 
staje”. A więc tak naprawdę, czy 
rządzi prawa czy lewa strona, 
to dla władzy zawsze powinien 
się liczyć człowiek i tutaj chcia-
łabym przypomnieć władzy, że 
to często zapomina, po co zo-
stała wybrana przez społeczeń-
stwo. Władza nie jest po to, by 
rozdawać między sobą posady, 
tylko robić coś, co trwale pozo-
stanie i będzie służyć żyjącemu 
tu człowiekowi. Natomiast fir-
my w Nowogardzie są naszym 
potencjałem, dlatego należy je 
wspierać i dawać im możliwość 
rozwijania się. 

Czy ma pan świadomość 

tego, że osiągnął w swoim za-
wodzie już tak wiele? Jak Pan 
rozumie pojęcie sukcesu i co 
dla pana oznacza on w kon-
tekście zawodowym? 

Chcę powiedzieć, że wcale mi 
nie chodziło o to, aby zbudować 
potężną firmę, która przyniesie 
mi ogromne pieniądze, lecz fir-
mę, która przyniesie zadowole-
nie i zaspokojenie życiowych po-
trzeb. Niewątpliwe pieniądze są 
rzeczą ważną, bo człowiek po-
trzebuje ich do życia. Ale nawet 
jeżeli są one średnie, mam tu na 
myśli takie kwoty, które pozwo-
lą na godne życie, tzn. takie, w 
którym nie będę się musiał za 
nic wstydzić, a w szczególności 

za działalność, w której mam 
prawo do reprezentowania fir-
my pełnym nazwiskiem, a nie 
jedynie tylko swoimi inicjałami 
– to jest już bardzo dobrze. Na-
zwisko i szacunek ma się jedno. 
Dlatego trzeba dwa razy pomy-
śleć, zanim cokolwiek się zrobi. 

Kończąc nasz wywiad, pro-
szę powiedzieć, jaka jest, 
pana zdaniem, recepta dla 
młodych na powodzenie w 
biznesie rozwijanym od pod-
staw i w mieście, które dość 
wysokimi podatkami ustano-
wionymi dla przedsiębiorców 
– zniechęca ich do aktywno-
ści zawodowej?

To prawda. Ale można też 
spojrzeć na to z innej strony – 
wszędzie dobrze, gdzie nas nie 
ma. Żyjemy w takim przeko-
naniu, że za granicą żyje się o 
wiele lepiej i ci, którzy tam po-
jechali, przekonali się, że to ży-
cie nie jest takie znowuż lepsze. 
Nigdzie na świecie nikt nicze-
go nie dostaje za darmo. Dla-
tego my, jako ludzie, musimy 
postawić sobie konkretny cel i 
realizować go z konsekwencją, 
często od rana do wieczora, by 
doczekać się efektów, które nie 
przyjdą tak od razu, lecz może 
po latach ciężkiej pracy. 

rozmawiał: Jarek Bzowy 

Funkcjonalność i piękno mebli tworzy jakość, którą firma „Grześ” osiąga dzięki wy-
kwalifikowanym pracownikom

CZARY MARY JESIENNE DARY tuż, tuż…   
Złoty, jesienny październik to 

czas na kolejny już gminny kon-
kurs „Czary Mary Jesienne Dary”, 
który na stałe wpisał się w trady-
cję  Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego w Nowogardzie. Impreza to 
szczególna bo jednocząca wszyst-
kie najmłodsze dzieci z  klas 1-3 
miasta i gminy Nowogard. Kon-
kurs cieszy się ogromnym zainte-
resowaniem mobilizując nas - Or-
ganizatorów do stworzenia dzie-
ciom niezapomnianej zabawy, bo 
jak powiedział J. Korczak: „Kiedy 
śmieje się dziecko, śmieje się cały 
świat…” . Celem  tego konkursu 
jest przede wszystkim wspólna za-

bawa i integracja dzieci niepełno-
sprawnych   z ich rówieśnikami, 
dlatego też w organizację impre-
zy włączyło się Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
„NASZE SZANSE” działające 
przy naszym  Ośrodku.

W poprzednich edycjach kon-
kursu prezentowane były  prace 
przestrzenne wykonane z darów 
jesieni przygotowane przez po-
szczególne klasy. Dzięki uprzej-
mości Dyrekcji Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Nowogardzie  
oraz Dyrekcji Nowogardzkiego 
Domu Kultury dzieła te mogliśmy 
oglądać w salach wystawowych.                                                                                                                                     

Prezentowane prace były ciekawe 
i świadczyły o olbrzymim wysiłku 
i zaangażowaniu zarówno dzieci, 
nauczycieli jak i rodziców, dlate-
go też wszyscy otrzymywali rów-
norzędne nagrody, które zostały 
ufundowane dzięki wielkiemu ser-
cu naszych sponsorów.  Nagroda-
mi były między innymi:  odtwa-
rzacze  DVD, radiomagnetofony, 
sprzęt sportowy dla najmłodszych, 
gry, zabawki ,przybory szkolne i 
słodycze. Wszystkim ofiarodaw-
com kłaniamy się  i dziękujemy z 
całego serca. To dzięki Wam kon-
kurs „Czary Mary Jesienne Dary” 
może odbywać się cyklicznie. Od 
początku wspierają nas między in-
nymi władze miasta,  Państwo El-
wira i Jan Bąk, właściciele firmy 
BARTEK-DOMET, panowie Ja-
nusz Sienkiewicz i Jacek Cyboroń, 
właściciele firmy PRO-BUD, pań-
stwo Bożena i Dariusz Szulejko, 
państwo Anna i Jan Smolira,  pan 
Edward  Gwiazdowski właściciel 
firmy  EDBA. Tegoroczna impre-
za  odbędzie się  24 października  
o godzinie 9.00   w Nowogardzkim 
Domu Kultury. Dzieci będą pre-
zentowały piosenkę i jesienny po-
kaz mody, przewidziane są rów-
nież zmagania kulinarne - przy-

gotowanie i degustacja słodkich 
wypieków z jesiennego sadu. Za-
praszamy serdecznie  i czekamy 
na Was. 

Zabawa łączy, integruje  i 
wzmacnia więzi pomiędzy dzieć-
mi, a przede wszystkim daje im 
radość. Bo nie ma nic piękniejsze-
go niż uśmiech dziecka…

Organizatorzy: OSW w 
Nowogardzie

Koordynatorzy: Małgorzata 
Cyboroń, Katarzyna Lembas, 

Jolanta Gornowska
Patronat medialny nad 

imprezą sprawuje „Dziennik 
Nowogardzki”
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Spacer po szpitalu
Zgodnie z zapowiedzią z sprzed tygodnia prezentujemy spacer po nowym nowogardzkim szpitalu. W pełni już uruchomionym (poza OIOM)

I z powrotem na Izbę przyjęć - M. Bielej,  E. Gajewska-Symonowicz

Aparat USG na oddziale noworodkowym - dar Fundacji PolsatDyżurka oddziału chirurgicznego  dr. R. Cieślak

Sala porodowa porodów rodzinnych - z prawej wanna porodowa Blok operacyjny na oddziale chirurgicznym 

Dyrektor szpitala K. Lembas jedzie windą (chyba w górę)

Sala cięć cesarskich - trwa zabieg

Oddział noworodkowy - widok z dyżurki pielęgniarek

Gabinet zabiegowy oddziału ginekologiczno-położniczego

Sala oddziału chirurgicznego

Gabinet zabiegowy M. Kośmider

Pracownia endoskopowa

Izba przyjąć: za pulpitem G. Czernicka,  E. Gajewska-Symonowicz

Wejście do szpitala
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Pani dr Teresie Buragas oraz 
całemu personelowi 

oddziału wewnętrznego
Szpitala w Nowogardzie

za fachową i serdeczną opiekę
nad Elżbietą Chmielewską

podziękowania składa
wdzięczna rodzina

V Drużynowe Zawody Paintballowe służb mundurowych

Zwycięstwo gospodarzy
W dniu 28 września 2013 r. kilka drużyn, głównie z Okręgu Szczecińskiego, zmierzyło się ze sobą  podczas V edycji Drużynowych Za-
wodów Paintballowych służb mundurowych o Puchar Przewodniczącego Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Funk-
cjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Szczecinie, połączone z IV imprezą integracyjną dla funkcjonariuszy i ich rodzin.

Po oficjalnym otwarciu im-
prezy przez Przewodniczącego 
Zarządu Okręgowego NSZZ 
FiPW w Szczecinie, kpt. 
Krzysztofa Żylaka, rozpoczę-
ła się barwna wojna drużyn 
na terenie toru motokroso-
wego „Cisy” w Nowogardzie. 
W turnieju udział wzięły za-
pisane wcześniej pięciooso-
bowe ekipy z Komendy Po-
wiatowej Policji z Goleniowa, 
Aresztu Śledczego ze Szczeci-
na, Komisariatu Policji z No-
wogardu, Zarządu Okręgowe-
go NSZZ FiPW ze Szczecina 
i gospodarzy –  Zakładu Kar-
nego z Nowogardu. Drużyny 
grały systemem „każdy z każ-
dym” w dwóch grupach. Zwy-
cięzcy grup walczyli o pierw-
sze miejsce, natomiast drugie 
miejsca z grup uprawniało do 
walki o trzeci stopień podium. 
Należy podkreślić znakomitą 
organizację turnieju przez Fir-
mę „DRAGON EVENT” ze 
Szczecina. Zwycięskie druży-
ny zostały nagrodzone pucha-
rami i nagrodami rzeczowymi, 
wręczanymi przez Przewodni-
czącego Zarządu Okręgowego 
NSZZ FiPW w Szczecinie, kpt. 
Krzysztofa Żylaka, i Dyrekto-
ra Zakładu Karnego w Nowo-
gardzie, płk. Jerzego Dudzika. 

Ponadto, Firma „DRAGON 
EVENT” przygotowała sze-
reg dodatkowych atrakcji, ta-
kich jak: zawody strzeleckie 
dla rodzin uczestników, które 
rozegrano w dwóch kategori-
ach: dla dzieci i kobiet. Odbyły 
się także zapasy sumo. Zawod-
nicy, w specjalnych kombi-
nezonach, walczyli o nagrodę 
burmistrza Nowogardu. W tej 
rywalizacji udział brały także 
panie (ze znakomitym skut-
kiem).

Kolejn¹ atrakcją była jazda 
kładami po torze motokroso-
wym z zawodnikami Klubu 
Motorowego „CISY”. Folwark 
„U Furmana”, pod lasem Jerze-
go Furmańczyka, przygotował 

jazdę konno dla chętnych. Nie 
zabrakło dmuchanego zam-
ku, popcornu i waty cukrowej, 
a przez cały czas przygrywał 
zespół muzyczny „THESAU-
RUS”. Zarówno zawodnicy, jak 
i zaproszeni goście, mieli oka-
zję skorzystać z poczęstunku 
w postaci grochówki z kieł-
basą oraz bigosu, serwowane-
go zarówno w trakcie trwania 
rozgrywek, jak i po ich zakoń-
czeniu. Dodajmy, że Dziennik 
Nowogardzki był patronem 
medialnym imprezy. 

Sponsorami imprezy byli: 
PZU Życie, SAHDI Gerling – 
Związkowiec, Zarząd Okrę-
gowy NSZZ FiPW w Szczeci-
nie, Biuro Poselskie Andrze-

ja Piątaka, Studio Reklamy 
„Vizart”. Organizatorami nato-
miast: Zarząd Okręgowy NSZ-
ZFiPW w Szczecinie, Zarząd 
Terenowy NSZZFiPW w No-
wogardzie, Przeprowadzenie 
zawodów spoczê³o na firmie 
„DRAGON EVENT” ze Szc-
zecina.

Pomocy w organizacji 
udzielili: Urząd Miasta No-
wogard, Klub motorowy 
„Cisy” w Nowogardzie, Gos-
podarstwo Agroturystyczne 
Jerzy Furmańczyk, Zamki 
Dmuchane – Leszek Ostrows-
ki, zespół muzyczny ‘THE-
SAURUS”, Sklep Sportowy 

Małgorzata Kubicka, „Lodos”, 
Firma Handlowo-Usługowa 
Krystyna Sachryń.

Zwycięzcami V edycji zo-
stały drużyny:

Zakład Karny Nowogard 
(drużyna związkowa)

Komenda Powiatowa Policji 
w Goleniowie

Komisariat Policji w Nowo-
gardzie

Areszt Śledczy Szczecin
Zarząd Okręgowy NSZZ 

FiPW w Szczecinie
Zakład Karny Nowogard II

oprac: KR

Rocznik 2003/2004 z nowymi strojami

Michał Łukasiak trenerem
Chłopcy z rocznika 2003/2004, trenujący w Pomorzaninie Nowogard, otrzymali 
nowe stroje piłkarskie firmy Adidas. Wszystko za sprawą prywatnych przedsię-
biorców, którzy tę drużynę objęli patronatem. 

Pomorzanin Nowogard ser-
decznie dziękuje Państwu Ko-
niecznym i Państwu Żmin-

da za objęcie patronatem gru-
py chłopców z roczników 
2003/2004. Zespół otrzymał 

od nich nowe stroje firmy Adi-
das, w których będzie wystę-
pować w swojej lidze – ko-
mentuje prezes, Marcin Skór-
niewski. Na koszulkach wid-
nieją loga Patronów – Ośro-
dek Wczasowy Familijni i No-
wo-Glas. Przypominamy, że ta 
grupa trenuje 3 razy w tygo-
dniu pod okiem Michała Łu-
kasiaka (tel.784038973), któ-
ry w tym sezonie dołączył do 
pierwszego zespołu Pomorza-
nina Nowogard, przechodząc z 
Iny Goleniów. 

KR
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Kacper syn Agaty Kłys 
ur. 1.10.2013 
z Wyszomierek

Oliwier syn 
Agaty 
Salamon ur.1.10.2013 
z Długołęki

Autor rubryki: 
Janusz Roguski 
Szpital NowogardWitamy wśród nas...

Zatrudnimy cukierników 
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 66

tel. 91 392 19 86
Zapraszamy do współpracy

Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca

• rozwija koordynację i cechy motoryczne • uczy dyscypliny i kontroli
• poprawia koncentrację • dla najmłodszych zabawowe formy treningu 

• uniwersalny trening ogólnorozwojowy

KLUB SPORTÓW i SZTUK WALKI

OFERUJEMY ZAJĘCIA:

OFERUJEMY RÓWNIEŻ:

Dlaczego dzieci powinny ćwiczyć karate?

• KARATE FUN - dzieci 5 - 8 lat
• KARATE - grupa: 9 - 12 lat,  
                    - grupa 13 - 16 lat
• COMBAT BODY DLA KOBIET 
   (z elementami samoobrony)
• gimnastykę dla osób +50
• gimnastykę korekcyjną 
    dla dzieci i młodzieży

• treningi indywidualne oraz 
• organizujemy imprezy 
   (np. urodzinowe w stylu sportowym )

NOWOGARD: pon., czw. - g. 16.30 - ul. Sądowa 1 (I piętro)
Prowadzenie: Wioletta Jarosiewicz, tel. 694 132 138

bierzemy udział 
w zawodach sportowych

trenujemy z mistrzami 
świata na zgrupowaniach

Trenujemy w Nowogardzie już od 5 lat

Zapraszam na zajęcia 
Karate Kyokushin

Treningi: 
Sala gimnastyczna 

Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 1

ul. Wojska Polskiego 8 
(wejście na salę od ul. Szkolnej)
Pierwszy trening gratis dnia 

11.10.2013r. (piątek) 
o godz. 18.00

Treningi: wtorek i piątek od 18.00 
do19.00 Zajęcia prowadzi 

mgr Dawid Macyszyn 1 kyu, 
tel. 721-027-670

Kolektory 
słoneczne

Dotacja45%

Montaż / Serwis • Przygotowanie dokumentacji

www.provsolar.com

e-mail: info@provsolar.com • tel./fax 91 482 40 50
Biuro czynne od 8 - 16

Do�nansowanie 40%
Projekt - montaż 

Przydomowe 
oczyszczalnie ścieków

Proj-mont
Chwarstnica 

ul. Sportowa 4
74-100 Gry�no

tel: 693 88 90 90
tel./fax 91 4824050

GABINET 
PSYCHOLOGICZNY

Ewa Walorska - tel. 799 461 030
www.psycholog-nowogard.manifo.com 

Marta Żetecka-Krugła - tel. 799 470 500
pl. Wolności 9, pok. 419 (IV piętro)

72-200 Nowogard



Nr 77 (2211) DZIENNIK
NOWOGARDZKI

14

www.dzienniknowogardzki.pl

SZKÓŁKA KARSK
poleca szeroki wybór 

DRZEW OWOCOWyCH  
(np. jabłoń z owocami) oraz IGLAKI

PROMOCJA: 
jałowiec na żywopłot - 9 zł/szt.

tel. 606 106 142

Szukam  
wykonawcy CO. 

516 956 825

Firma Irontech Sp. z o.o.
poszukuje osoby chętnej 

do podjęcia pracy w charakterze

PRACOWNIK 
MAGAZyNU
Miejsce pracy: Nowogard

Wymagania: 
- uprawnienia do obsługi 

wózków widłowych 
– warunek konieczny,
- doświadczenie w pracy 

w magazynie.
Osoby zainteresowanie prosimy 

o kontakt pod numerem telefonu 

91 39 200 36
w godzinach od 9:00 – 14:00. 

V Mistrzostwa Samorządowców w piłce nożnej

„Gmina Nowogard”  
bez medalu
W dniach 21-22 września w Kołobrzegu rozegrano V Mistrzostwa Polski Samo-
rządowców w piłce nożnej. W turnieju wzięli udział reprezentanci naszej gminy, 
niestety – nie zdołali awansować do 1/8 finału. 

Turniej samorządowców trwał 
dwa dni i był rozgrywany na bo-
iskach MOSiR-u w Kołobrze-
gu. Urząd Miejski w Nowogar-
dzie pokrył koszty wpisowego, 
które wyniosły 1600 zł. Noclegi 
i wyżywienie reprezentanci na-
szej gminy opłacali we własnym 
zakresie – to odmiana, w porów-
naniu do wyjazdu na turniej w 
ubiegłym roku, gdy cały rachu-
nek za dobrą sportową zabawę 
urzędników płacili podatnicy. 
Reprezentacja naszej gminy wy-
stąpiła w następującym składzie: 
Damian Simiński (kapitan), Szy-
mon Pilipczuk (kierownik dru-
żyny), Andrzej Kania, Bogumił 
Gała, Tomasz Szafran, Bartosz 
Zdanowicz, Marcin Marchewka, 
Rafał Szpilkowski, Marcin Wol-
ny, Bogdan Sobolewski i Jarosław 
Soborski. Ze wspólnej zabawy 
zrezygnował radny, Marcin Nie-

radka, którego nazwisko widnie-
je na liście zgłoszeniowej zawod-
ników, a który do Kołobrzegu się 
nie wybrał. Trudno stwierdzić, na 
ile jego pomoc pomogłaby naszej 
reprezentacji gminy w uzyskaniu 
lepszego wyniku. Nowogard zajął 
22. miejsce na 32 sklasyfikowane 
zespoły z całego kraju. Skoro już 
UM opłacił wpisowe na zawody i 
samorządowi piłkarze wybrali się 

na ogólnopolski turniej, by god-
nie reprezentować naszą gminę, 
warto byłoby lepiej się przygo-
tować do tego wydarzenia od 
strony sportowej, aby osiągnąć 
wyższą lokatę. Po raz pierwszy 
mistrzostwa rozgrywane były 
w dwóch kategoriach: Open, w 
której startowała nasza gmina, 
oraz Oldboy +U35. Pierwsze-
go dnia w sobotę rywalizowano 
w grupach. Nowogard wywal-
czył awans do II rundy z trze-

ciego, ostatniego miejsca, dają-
cego prawo dalszej gry. W walce 
o 1/8 finału, nowogardzki zespół 
nie zdołał wywalczyć punktów i z 
1 strzeloną bramką, oraz 13 stra-
conymi, zajął ostatnie miejsce w 
grupie. Przy artykule prezentuje-
my komplet wyników gminy No-
wogard w poszczególnych szcze-
blach rozgrywek.

KR

Grupa G:
Powiat Chodzieski – Powiat Włocławski 2:2
Gmina Nowogard – Powiat Kielecki   1:4
Powiat Chodzieski – Gmina Nowogard  7:3
Powiat Włocławski – Powiat Kielecki   1:2
Powiat Chodzieski – Powiat Kielecki   2:5
Powiat Włocławski – Gmina Nowogard   3:5

M Punkty Bramki

1 Powiat Kielecki 9 11-4 Awans do II rundy

2 Powiat Chodzieski 4 11-10 Awans do II rundy

3 Gmina Nowogard 3 9-14 Awans do II rundy

4 Powiat Włocławski 2 6-9 Puchar pocieszenia

II runda, grupa 3
Powiat Ostródzki – Gmina Nowogard  7:1 
Powiat Sanocki – Gmina Nowogard   6:0
Powiat Ostródzki – Powiat Sanocki   1:1

M Punkty Bramki

1 Powiat Ostródzki 4 8-2 Awans do 1/8 finału

2 Powiat Sanocki 4 7-1 Awans do 1/8 finału

3 Gmina Nowogard 0 1-13

Klasyfikacja końcowa kategorii Open:
1. Miasto Nowy Sącz
2. Powiat Ostródzki 
3. UM Sierp 
4. Powiat Sanocki 
5. Powiat Bełchatowski 
.
..
22. Gmina Nowogard 

LUKS Top Wierzbięcin w kolejnych meczach II ligi

Wygrają dwukrotnie?
Tenisiści stołowi drużyny LUKS Top Wierzbięcin, w sobotę rozegrają dwa spotkania ligowe na „własnym te-
renie”. Zapraszamy kibiców, aby wsparli podopiecznych Józefa Korkosza w kolejnych meczach II ligi męż-
czyzn.

Dnia 05.10.2013 r. zostanie rozegrana kolejna runda II ligi 
mężczyzn. LUKS TOP Wierzbięcin podejmować będzie we wła-
snej hali drużynę z Karniszewic i Pieszcza. Mecze odbędą się w 
Szkole Podstawowej w Wierzbięcinie. Zapraszamy wszystkich do 
gorącego dopingu. Czy podopieczni Józefa Korkosza odprawią 

rywali z kwitkiem? Kibice będą mogli się o tym przekonać już w 
najbliższą sobotę. KR

05.10. - Szkoła Podstawowa w Wierzbięcinie 
LUKS Top Wierzbięcin – DARZ Bór Karniszewice 10:30
LUKS Top Wierzbięcin – UKS Czarni Pieszcz  15:30

Pierwszy i drugi zespół z outsiderami

Kobiety „w domu” z Zalewem
W najbliższy weekend drużyny Pomorzanina Nowogard powalczą o kolejne 
punkty w swoich rozgrywkach ligowych. Pierwszy i drugi zespół zagrają z dru-
żynami ze strefy spadkowej, natomiast kobieca drużyna, na własnym boisku po-
dejmować będzie Zalew Stepnicę.

Pomorzanin Nowogard, w so-
botę o godzinie 15:00, gościć bę-
dzie na stadionie w Krzęcinie. W 
tym sezonie Klon wygrał tylko 
raz i z 3 punktami na koncie zaj-
muje przedostatnie miejsce w ta-
beli. Na własnym boisku piłkarze 
z Krzęcina jeszcze nie wywalczyli 
choćby punktu, zatem faworyt w 
tym meczu może być tylko jeden 

– Pomorzanin w sobotę powi-
nien przywieźć do Nowogardu 3 
punkty. Jeszcze łatwiejsze zadanie 
ma drugi zespół, który w swojej 6 
kolejce rozgrywek A Klasy podej-
muje „czerwoną latarnię” grupy, 
czyli Komarex Komarowo. Ry-
wale „rezerwowych” do tej pory 
nie wywalczyli choćby punktu, 
mało tego – zespół z Komarowa 

nie strzelił jeszcze bramki, tracąc 
ich aż  33! Jeśli jakimś cudem go-
spodarze urwą punkty Pomorza-
ninowi, z pewnością będzie moż-
na mówić o tym, że drugi zespół 
jest w totalnej rozsypce. Początek 
tego meczu w sobotę o godzinie 
15:00. Jedyny mecz na stadionie 
w Nowogardzie rozegrają piłkar-
ki Pomorzanina, które w niedzie-

lę o godzinie 12:00 gościć będą 
Zalew Stepnicę. Rywalki obecnie 
zajmują 3 miejsce w tabeli, roze-
grały dwa mecze i obydwa wy-
grały. Najpierw 4:2 z Vielgovią 
Szczecin, następnie, awansem 
rozgrywając 4 kolejkę, pokonały 
8:0 najsłabszy zespół – Olimpię 
III Szczecin. To będzie pierwszy 
wyjazdowy mecz Zalewu w tym 
sezonie. Wierzymy, że kobieca 
drużyna z Nowogardu nie będzie 
zbyt „gościnna” i upora się z ry-
walkami. Jak będzie? Przekona-
my się w niedzielę. Wszystkich 
zapraszamy na pojedynek kobie-
cej drużyny Pomorzanina. Przy 
artykule prezentujemy komplet 
weekendowych gier w poszcze-
gólnych rozgrywkach.

KR
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Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

WARSZTAT SAMOCHODOWY

SZYBY SAMOCHODOWE

PLANDEKINA WYMIAR NA WYMIAR

Profesjonalna naprawa od A do Z

OSOBOWE, CIĘŻAROWE I MASZYNY

Geometria kół, naprawa zawieszenia,komputerowa diagnostyka pojazdu
naprawy blacharskie i lakierniczePrzegląd i naprawa klimatyzacji,

Ul. Nadtorowa 12
tel 91 39 20 131
kom 601860716

Ul. Kilińskiego 26
tel 91 39 25 627
kom 601897368

Sprzedaż, wymiana, naprawa. Wykonujemy usługi na zlecenie ubezpieczalni

Używane i nowe części do wszystkich marek samochodów

Plandeki do samochodów ciężarowych (łódki, firanki),przykrywające
stelaże, przegrody do hal, przyczepy ciągnikowe i samochodowe

UDZIELAMY GWARANCJI
NA WYKONANE USŁUGI

KUPIĘ 
GOSPODARSTWO 
lub GRUNT ROLNy 
TEL. 664 944 635

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie 
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

w Sklepie             
ul. Boh. Warszawy 2

(przy torach)

Zapraszamy
W każdy poniedziałek nowy towar

Duży wybór odzieży 
dziecięcej i jesiennej

kurtki, bluzy itp.

KUPON RABATOWY
10%

na odzież używaną
FIGARO

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

Sprzedam drewno 
kominkowe i opałowe

Transport
tel. 691 466 441

AEROBIK

instr. Monik Durajtel. 605 856 584

(ZAJĘCIA w SP 1)
wtorek, czwartek
od godz. 18 -1900 00

Spółdzielnia  Mieszkaniowa „Cisy” w Nowogardzie
informuje o kontynuacji budowy 

-  I etapu garaży  przy ulicy Bohaterów Warszawy 
w Nowogardzie  („sad czereśniowy”).

Osoby zainteresowane nabyciem garażu zapraszamy 
do siedziby Spółdzielni przy ul.   Ks. J. Poniatowskiego 7a 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gardno” w Nowogardzie

ogłasza przetarg nieograniczony 
na  docieplenie budynków  

wraz z remontem dachu 
Budynek 24-rodzinny przy ul. Traugutta 3a w Dobrej
Budynek 12-rodzinny przy ul. Traugutta 5 w Dobrej

Termin składania ofert upływa 15 października 2013 r.  
o godz. 14.00

Specyfikację warunków zamówienia można otrzymać za 
odpłatnością 25 zł w administracji SM Gardno przy ul. Osie-
dlowej 6,  tel. 91 3910010.

Wyjaśnień związanych z przetargiem udziela Elżbieta Gie-
rach, tel. 91 3910014.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru 
oferenta oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczy-
ny.

Asystent Rodziny
serdecznie dziękuje

za wsparcie rzeczowe 
właścicielowi Hurtowni 
Budowlano-Chemicznej

„BODZIO” Bogdanowi Jakińskiemu

Liga Okręgowa Szczecińska 2013/2014
11 kolejka:
Osadnik Myślibórz – Flota II Świnoujście   (05.10; 13:00)
Odra Chojna – Piast Chociwel     (05.10; 13:00)
Pogoń Barlinek – Iskierka Szcz.-Śmierdnica   (05.10; 15:00)
Polonia Płoty – Gavia Choszczno    (05.10; 15:00)
Klon Krzęcin – Pomorzanin Nowogard   (05.10; 15:00)
Stal Lipiany – Ina Ińsko     (05.10; 15:00)
Zorza Dobrzany – Victoria Przecław    (05.10; 16:00)
Morzycko Moryń – Unia Dolice    (06.10; 16:30)
Pomorzanin Przybiernów     Pauza

A Klasa Szczecin gr.3 2013/2014
6 kolejka:
Hanza Goleniów – Vielgovia Szczecin    (05.10; 12:00)
Wołczkowo-Bezrzecze – Wicher Reptowo   (05.10; 15:00)
Komarex Komarowo – Pomorzanin II Nowogard  (05.10; 16:00)
Grot Gardno – Zryw Kołbaskowo    (06.10; 15:00)
Fagus Kołbacz – Orzeł Grzędzice    (06.10; 16:00)
OKS Euroinsbud Goleniów – Znicz Niedźwiedź  (06.10; 17:00)

III Liga Kobiet 2013/2014
3 kolejka:
Olimpia III Szczecin – Fala Międzyzdroje   (05.10)
Olimpia II Szczecin – Olimp Gościno    (05.10)
Pomorzanin Nowogard – Zalew Stepnica   (06.10; 12:00)
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Pielęgnacja ogrodów

Wypożyczalnia 
sprzętu ogrodniczego

(glebogryzarki, weltykulatory...)

tel. 511 091 922
www.ogrody-wiki.pl

Profesjonalne zarządzanie 
nieruchomościami 

wspólnot mieszkaniowych 
i osób prywatnych 
Nr licencji 21569

Kontakt:  Eliza Kałmuk

tel. 602 296 684

OGŁO SZE NIA DROB NE

OFERTy 0% - Klient kupujący nie płaci 
prowizji, koszty biura pokrywa sprzedający

www.rechnieruchomosci.pl
Nowogard, ul. 15 Lutego 6/2tel.

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 3. 
604 284 597

• Kupię mieszkanie bezczynszo-
we/niskoczynszowe, min 3poko-
jowe, 60-80m 791443026

• Do wynajęcia lokal handlowy – 
660143840 

• Sprzedam mieszkanie w Nowo-
gardzie i Dobrej, tel. 91-3910010, 
607607814

• KUPIĘ ZA GOTÓWKĘ OBCIĄŻO-
NE NIERUCHOMOŚCI tel. 508 
312 261

• DOMy NA WSI – GRUNTy 
SPRZEDAJEMy, KUPUJEMy.  
TEL. 660 206 833

• Sprzedam nowy sklep na ulicy 
Racibora. tel. 913925552, 695 
264 594

• Sprzedam nowe, własnościowe, 
2 pokojowe mieszkanie, 58 m kw. 
na os. Gryfitów tel. 913925552, 
695 264 594.

• SPRZEDAM - bardzo tanio dział-
ki pod budowę ul: Asnyka. Tel: 
513045188. 

• Wynajmę mieszkanie 2 pokojo-
we w Nowogardzie na ulicy Ra-
cibora I 4. Tel. 695 264 594, 783 
570 056

• BUDyNEK - gospodarczy 400 
m2 sprzedam lub wydzierżawię, 
Strzelewo. Tel. 502853573

• Sprzedam mieszkanie 85 
m2 z dużym ogrodem. 91 39 
21 868 785 921 868 

• Wynajmę lokal biurowy 700 le-
cia 17b Ip. Parking, 28 m2 tel. 
501 549 818 

• Wynajmę lokal na działalność 
gospodarczą. visa&vis szpitala. 
Tel:887 467 309.

• SPRZEDAM lub WYNAJMĘ garaż ul; 
Jana Pawła. Tel. 607083893.

• Do wynajęcia pomieszczenie 180 
m2. Tel. 609 245 816 

• SPRZEDAM - garaż ul. Zamkowa. 
Tel. 667700795.

• SPRZEDAM DOM - 110 m 2 i garaż 
w Nowogardzie. Tel. 608853710.

• Sprzedam garaż na ul. 3 Maja wjazd 
od ul. Bankowej. 888 313 884

• Sprzedam garaż blaszany na ul. 
Boh. Warszawy. 691 621 141

• Sprzedam barak 6 dł na 2,5 szer. 
odbiór osobisty. 607 251 127

• Wynajmę halę 80 m2 woda + prąd 
+ ogrzewanie 607 251 127

• Sprzedam garaż przy ul. Poniatow-
skiego 24. Tel. 602 521 671

• PILNIE - poszukuję pokoju do wy-
najęcia. Tel.783195094.

• SPRZEDAM - mieszkanie 3 pokojo-
we. Tel.509601559.

• Wynajmę mieszkanie w Centrum. 
604 702 817; 660 179 776

• Wynajmę mieszkanie dwupokojo-
we. 601 870 798

• DO wynajęcia - mieszkanie 2 po-
kojowe ul; Księcia Racibora. Tel. 
784056335.

• GARAŻ - ul: 700 - Lecia. SPRZE-
DAM. Cena do uzgodnienia. Tel.514 
620 330.

• DO WYNAJĘCIA - mieszkanie 2 
pokojowe. Szczecin ul. Derdow-
skiego. Dzwonić po 20 godz. 
Tel.913910917, 518488714.

• KAWALERKA - do wynajęcia. 
Tel.607289286.

• PRZYJMĘ - ziemię. Tel.783629801.

• Sprzedam dom jednorodzinny 167 
m2 w Nowogardzie ul. Mickiewi-
cza. Tel. 694 979 000

• Wynajmę sklep na ulicy Rzeszow-
skiego. Tel.695 264 594

• Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe po generalnym remoncie. I 
piętro 783 814 849

• KUPIĘ - kawalerkę w Nowo-
gardzie. Dzwonić po 15 godz.
Tel.693021100.

• SPRZEDAM - mieszkanie 48 m 
2.Tel.913921617.

• DO WYNAJĘCIA - 3 pokojowe 
mieszkanie Nowogard ul. Zamko-
wa.Tel.603530638.

• Do wynajęcia mieszkanie trzy po-
kojowe w Nowogardzie ul: Banko-
wa 6 .Tel.505979855.

• DO wynajęcia mieszkanie 2 poko-
jowe.Tel.793908098.

• Sprzedam mieszkanie 58 m2 w db 
lokalizacji IV p. Tel. 607 647 215

• Sprzedam budowę w stanie su-
rowym ul. Bema. 507 045 404 

• Sprzedam mieszkanie 48 m kw. 
tel. 91 392 16 17

• Wynajmę garaż. Tel. 782 549 811

• LOKAL - do wynajęcia centrum 
miasta .Tel.510170263.

• Sprzedam działki budowlane 
przy ul. Asnyka 35 zł/m2. tel. 
880 132 032

• Do wynajęcia mieszkanie 2 
pokoje w Szczecinie dzielnica 
Gumieńce. Ogrzewanie indywi-
dualne gazowe tel. Kontaktowy 
668 417 260

• Wynajmę garaż od zaraz przy 

ul. 15 Lutego ciąg garażowy. 
781 541 566

• Sprzedam dwupokojowe 55 m2 
Poniatowskiego 132 tys. Tel. 
502 103 432

• Dwupokojowe 46 m2 na 15 Lu-
tego II p. 119 tys. Tel 725 899 426

• Działka pod zabudowę domu 
blisko Nowogardu ok. 3000 m2 
b. atrakcyjna lokalizacja tanio 
889 133 882

 MOTORyZACJA

• Sprzedam skrzynię biegów do 
Audi 80. Tel. 781785751.

• Sprzedam GOLF II, poj. 1,3 rok rej. 
1993, benzyna 5 drzwiowy, prze-
gląd i OC ważne, szyberdach, hak, 
czerwony. Tel. 512633610.

• Sprzedam 2 opony letnie 185 65 
R15, continental conti 3, cena za 2 
szt. 80 zł, tel. 605 522 340

• Sprzedam VW Passat combi rok 
prod. 1995; poj. 1.8 cena 2300 tel. 
723 843 415

• Sprzedam kpl. kół zimowych 
185/60/R14 st. B.db. Cena 200 zł.. 
tel. 510 244 075

• Sprzedam Citroen rok prod. 1993 
poj. 0.9 przebieg 122 tys. stan bdb. 
722 011 142 

• Sprzedam Golf III diesel poj. 1.9 rok 
prod. 1994 moc 75 KM cena 2200 zł 
do negocjacji. 784 942 235

• Sprzedam opony zimowo- letnie 
M+S, w bardzo dobrym stanie 
Fulda Kristall Supremo 205 60 R16 
92 H, 4szt, cena 750 zł komplet do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340

• SPRZEDAM - Fiata 126 p. Tel. 
913926499, 727570243.

• Sprzedam trabanta rok prod. 1974 
zielony przyciemniane szyby, tanio. 
724 860 287

• SPRZEDAM - Fiat Cinquecento 
poj. 900. Rok prod. 1993 r. Tel. 
692608128.

• Sprzedam opony zimowo- letnie 
M+S, w bardzo dobrym stanie Ful-
da Kristall Supremo 205 60 R16 92 
H, 4szt, cena cena do uzgodnienia, 
tel. 605 522 340.

• SPRZEDAM - Łada Niva 1,7 
1999 r. cena do uzgodnienia.
Tel.609966517.

• Sprzedam przyczepkę samocho-
dową dużą. 507 045 404

• SPRZEDAM - Trabanta Combi , 
poj. 1100 + dwa na części. Za-
rejestrowany , ubezpieczony.
Tel.601714838.

ROLNICTWO

• Sprzedam zboże i słomę. 502  853 
573

• Sprzedam słomę w snopkach i 
siano cena 2, 20 zł/ snopek. Tel. 
782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG 
TEL. 783 678 070

• Maliny – sprzedaż, własny zbiór. 
502 853 573

• SPRZEDAM - około 40 kg. gryki 60 
zł/1 kwintal. Tel.600653124. Korne-
luk - Glicko.

• Sprzedam klacz karą 3 lata. 
722 011 142

• Sprzedam krowę dojną, rozrzut-
nik do obornika dwuosiowy. 
505 620 285; 501 162 025

• Sprzedam ziemniaki jadalne Vine-
ta. Żabowo. Tel.531302840.

• Kury nioski 1,5 roczne. Wyprzedaż. 
Gospodarstwo Drobiarskie. Żabo-
wo 13. Tel.913910666, 502530452.

• SPRZEDAM obornik. Tel. 
793908098.

• SPRZEDAM - Przyczepa 3, 5 ton., 
siewnik zbożowy. Tel. 692608128.

• SPRZEDAM - NIOSKI OŚMIOMIE-
SIĘCZNE ZIELONONÓŻKI KUROPA-
TWIANE 25 zł / 1 szt. Tel.91 39 20 
307.

• SPRZEDAM - kaczki, gęsi. Tel. 
782429405.

• SPRZEDAM - ziemniaki Vineta. Ta-
nio Tel.692125122.

• Sprzedam tanio króliki. 
669 929 717

• SPRZEDAM - Siewnik Amazonka 
poj.500 kg. Dwutalerzowy .Opry-
skiwacz. Tel.667952806.

• SPRZEDAM - prosięta i warchlaki.
Tel.697687665.

USŁUGI

• Firma Usługowa „Zielona”. Wyna-
jem sal na: konferencje, zebrania, 
szkolenia. Tel. 91 39 26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROBNE 
NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA RĄCZ-
KA”; 91 39 22 783, 784 79 22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania Nowogard, ul. Zielona 3. 
91 39 20 714

• Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695 085 470; 

91 39 72 575

• AGENCJA REKLAMWA VIZART 
- oprawianie prac - w 2 minuty, 
bindowanie, wydruki A3-A4 kolor, 
ksero A3-A4 - kolor, laminowanie 
A3-A4. Tylko u nas największy wy-
bór okładek. Nowogard, ul. 700 Le-
cia 15 (nad sklepem zielarskim). Tel. 
605 522 340.

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. in-
nych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Reklamy 
Vizart. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel 605 
522 340. 

• Usługi koparko- ładowarką Nowo-
gard. 514172446 

• Fast – Driver, tanie usługi transpor-
towe tel. 721 230 990

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sawic-
ki, ul. Kazimierza Wielkiego 7, 
tel.913920737 

• J. niemiecki, przygotowanie do 
matury. 607 617 844

• Remonty mieszkań, szpachlowa-
nie, malowanie. 880 690 659

• Transport - przeprowadzki, szybko 
- tanio. Tel.696138406.

• Regulacja i naprawa okien i drzwi, 
tel. 695 181 070

• Dachy, docieplenia, stropodo-
cieplenia, obróbki blacharskie, 
podbitki. 609 752 854
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MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Nowość

energooszczędny pro�l

6 komorowy

z 3 uszczelkami

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

OGŁO SZE NIA DROB NE

Dom parterowy w stanie 
surowym zamkniętym, 
pełne uzbrojenie  130 m kw. 

+ garaż 36 m kw.
SPRZEDAM
605 548 164

SPRZEDAM - WyKONAM
palety Euro,

przemysłowe i inne
tel. 885 493 471

Zatrudnię pracowników 
budowlanych  

do prac wykończeniowych.  
Tel. 695 264 594

Wynajmę  
mieszkanie 

w Centrum Nowogardu. 

604 702 817

AUMIX II
Sklep motoryzacyjny
ul. Boh. Warszawy 22

tel. 91 392 21 80

PROMOCJA  
ZIMOWA

płyn chłodniczy (-350C)     - 19,90,-
płyn do spryskiwaczy (-200C)  - 9,-
akumulator Bosch 60A         - 230,-

Do zakupów 
powyżej 50 zł GRATISY

TYGRYSEK

BAWIALNIA
dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECIĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA
tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

• REMONT na każdą kieszeń Tel. 
609 715 839 

• Ubezpieczenia Allianz. 607  083 
776 

• Glazura, terakota. Fachowo i so-
lidnie. Wykończenia wnętrz pod 
klucz. Tel.607647515.

• Usługi remontowe 601 567 369

• US ŁUGI REMONTOWO – BUDOW-
LANE udzielam gwarancji. Tel. 
608364330.

• KOREPETYCJE - z matematyki: SP, 
Gimnazjum. Tel. 532557381.

• Naprawa samochodów, wymiana 
części – uszczelek, pasków, zawie-
szenia itp. Tanio. 695 807 775

• REMONTY – DACHY OCIEPLENIA. 
Tel.692562306.

• BUD NAAR dachy remonty da-
chów ocieplenia budynków. 
726 169 098

• PRANIE - DyWANÓW, WyKŁA-
DZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ, 
SAMOCHODOWEJ, /SKÓRZA-
NEJ, MATERIAŁOWEJ/. PRANIE 
POŚCIELI WEŁNIANEJ /LANOLI-
NĄ/. SPRZĄTANIE BIUR, MIESZ-
KAń, CZySZCZENIE FUG. TEL. 
604373143, 794229083.

• USŁUGI BUDOWLANE I RE-
MONTOWE DOMU POD KLUCZ. 
504 595 424

• WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA 
„JODEŁKA” - ZLECI OBŁOŻENIE 150 
SZT. STOPNI SCHODOWYCH PŁYT-
KAMI /GRES/. KONT.601714838.

• TANIO - WYMIANA CZĘŚCI W SA-
MOCHODACH OSOBOWYCH, SPA-
WANIE TŁUMIKÓW , BLACHARKA 
SAMOCHODOWA.TEL:667171283.

• USŁUGI BUDOWLANE I RE-
MONTOWE DOMU POD KLUCZ. 
504 595 424

PRACA

• Przyjmę samodzielnego pracowni-
ka do prac wykończeniowych. Tel. 
888 603 612

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe, emerytalne – Niemcy, 
Holandia, Anglia, Irlandia, Dania, 
Belgia, Austria, Włochy, Norwe-
gia, USA. Tel. 71 385 20 18 lub 601 
759 797

• Młoda mama zaopiekuje się Twoim 
dzieckiem. 661 196 022

• Praca w Niemczech - Opiekunki 
Osób Starszych, wyjazdy od za-
raz, pełna organizacja wyjazdu, 

atrakcyjne zarobki Tel:666096761, 
666096774

• Zatrudnię pilarza, niewymagane 
papiery tel. 726 649 215

• ZLECĘ - wykonanie stropu TERIVA 
w Karsku. Tel. 691664658.

• Zatrudnię pracowników budowla-
nych  do prac wykończeniowych. 
Tel. 695 264 594 

• Skład drzewny w Olchowie (przy 
drodze na Wyszomierz) przyjmie 
stolarza. Tel. 601 864 739

• Firma budowlana zatrudni beto-
niarza i zbrojarza. 694 440 205

• SZUKAM - pracy jako kierow-
ca: dostawca, kurier, kat. B. Tel. 
783195094.

• ZATRUDNIĘ - operatora koparki. 
Tel. 606739447.

• Dziewczyna biegle znająca j. an-
gielski i niemiecki dyspozycyjna 
podejmie pracę. 534 095 249

• Potrzebuję nianię do odbio-
ru dziecka z przedszkola. Tel. 
508615083.

• ZATRUDNIĘ - barmankę. 
Tel.913920750.

• Szukam pracy jako kierowca, do-
stawca, kurier kat. B. 783 195 094

• ZATRUDNIĘ - kelnerkę do KEBA-
BU. Tel.511361125.

• DOŚWIADCZONA - Niania za-
opiekuje się dzieckiem. Duża 
dyspozycyjność czasowa. 
Tel.602690897.

• ZLECĘ - pracę w ogrodzie, drob-
ne naprawy. Wierzbięcin Tel. 
516 911 781

• Zatrudnię ślusarza, praca w Nowo-
gardzie. 601 090 160

• Podejmę się opieki nad osobą star-
szą lub dzieckiem. 602 126 695

• Szukam niani Pilne. Tel. 
609 392 482 po 19.00

INNE

• Sprzedam drewno bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane - 
603 353 789

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, 
srebrna, 4 elementy: wzmacniacz, 
tuner przestrojony, korektor, deck 
szuflada, stan idealny, używa-
na sporadycznie, cena 780 zł do 
uzgodnienia. tel. 605 522 340.

• PIECE GAZOWE c.o. wiszące z 
Niemiec firmy Vaillant wysoka ja-
kość do mieszkania, domu, skle-

pu, restauracji, zakładu fryzj. tyl-
ko ogrzewanie różne powierzch-
nie cena od 800zł montaż 300zł 
piece dwufunkcyjne cena od 
1.000zł montaż 400zł gwarancja 
serwisowa + roczne przeglądy 
kontrolne, naprawy oraz elek-
tryczne przepływowe podgrze-
wacz wody użytkowej 18-21kw 
na prąd 380V cena od 200zł tel. 
691 686 772

• SPRZEDAŻ - podbitki drewnia-
nej. TANIO. Tel: 726169098.

• SPRZEDAM DREWNO OPAŁOWE I 
KOMINKOWE. Tel;667788820.

• Sprzedam CB radio Harry III z an-
teną, na gwarancji, cena 650 zł, 
tel. 605 522 340

• Sprzedam wózek spacerowy 
– parasolka (Chico CT04): stan 
bdb, duże koła, lekki, oryginalny 
śpiworek + folia, kolor czerwo-
no-beżowy, tanio. 600 897 758

• Sprzedam lodówko - zamrażarkę 
Indesit srebrną, cena 750 zł, tel. 
605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpie-
czeniowe na życie SKANDIA, tel. 
605 522 340

• Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe atrakcyjna cena. 
726 649 215

• Sprzedam świerk pospolity i srebr-
ny z plantacji. Tel. 602 10 11 18

• SPRZEDAM - drewno opałowe ko-
minkowe, obrzynki, odpady tar-
taczne. Dowóz. Tel. 785071977.

• Sprzedam drzwi zewnętrzne solid-
ne. 609 245 816

• Sprzedam nowy (nieużywany) od-
kurzacz piorący Turbo Power Cle-
aner. Gwarancja 24 m-ce cena do 
uzgodnienia Tel. 91 39 20 636

• Sprzedam piec CO 10kw. Tel. 
721 525 674

• Sprzedam łóżeczko dziecięce 
140cmx70cm. Cena 200 zł do 
uzgodnienia. 691 621 174

• SPRZEDAM - nowy, nieużywany 
wózek inwalidzki / granatowy/. Tel. 
507966844.

• SPRZEDAM - koncentrator tlenu. 
Dwuletni. Dolegliwości płucne. Tel. 
507966844.

• Sprzedam aparat fotograficzny S 
Fine Pix 6500, cena 790 zł, tel. 605 
522 340

• Sprzedam wagę towarową udźwig 
250 kg, suwakowa, konstrukcja sta-

lowa, używana, sprawna. tel. 784 
792 270

• Sprzedam - barak 6 m dł. 2,5 
m szer. Tanio. Odbiór osobisty. 
Tel.607251127.

• Zlecę wykonanie stropu Teriva w 
Karsku. Tel. 691664658.

• Wynajmę - myjnię dwustanowi-
skową na dobrych warunkach. Tel. 
607251127.
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Dziś krzyżówka i malowanka.  
Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

przy zakupie powyższych produktów w prezencie

poleca prestiżowe marki

„Podstawy ładnego pisania”

ZECER

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych – „Tyle wiemy ile pamiętamy”
Grażyna Siedlecka, Lucyna Andrzejczak, Andrzej Leszczyński, Teresa Januszonek, Małgorzata Krawczyk, 

Alicja Wypych, Kamila Walewska, Stanisława Pokorska, Pelagia Feliksia, Maria Skowrońska, Szczepan Fala-
ciński, Mirosława Rutkowska, Ewa Doszczenko, Michał Furmańczyk, Halin Stefańska, Roman Kaczmarek, 
Urszula Kaczmarek, Maria Kloch

Zwycięzcy: Stanisława Pokorska, Mirosława Rutkowska, Maria Skowrońska
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: żyrafa
Oliwia Feliksiak, Karolina Lewandowska, Kacper Skowroński, Kamil Feliksiak, Basia Kloch, Julia Furmań-

czyk, Natalia Agacińska, Klaudia Simińska, Miłosz Wielgus, Igor Grenda, Patrycja Jaworska, Mateusz Za-
remba, Andżelika Sulikowska, Adrianna Walewska 

Zwycięzca: Karolina Lewandowska 
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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Informacja PKS    91 392 18 87   lub   91 469 83 15

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski - redaktor prowadzący (tel. 511 407 627),  

Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport,   Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny   
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65, tel./fax 91 392 50 87;  

e-mail: dziennik@domjudy.pl.  Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej.  
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZKŁAD JAZDy BU SÓW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E;  14:00E;  
15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIńCZyK - Linia Regularna  
 TEL.   607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Morfeusz - 91 577 66 85

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych    - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD
Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIńSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIńSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku 
oprócz świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 
1, 3, 5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwart-
ki, soboty oprócz świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; 
R – kurs do Reska

INFORMATOR LOKALNy - NOWOGARD
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kategorii „B”

Rozpoczęcie kursu
 w każdy poniedziałek

już od

69900

PROMOCJA

Pilarki STIHL.
Pokusa nie do odparcia.

Autoryzowany Dealer
 

Teraz do każdej 
pilarki poradnik 
„Prawidłowe 
ostrzenie piły 
łańcuchowej” 
gratis.

stihl dealerska.indd   1 8/30/13   1:16 PM

NOWOGARD 
ul. Boh. Warszawy 5A • tel. 91 392 05 53

Nawet do 

48 rat

Atrakcyjne materiały eksploatacyjne z zestawie

prowizji 
odsetek 
ubezpieczenia0% 

Sprzedam nowe, własnościowe, 2 pokojowe 
mieszkanie o pow. 58 m2 

w Nowogardzie na ul. Racibora I 4
KONTAKT: PIB „PRO-BUD s.c. 72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14 

tel.: 91 39 25552; 783 570 056    www: probud-nowogard.pl
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Zawiadamiamy, 
 że w Nowogardzie 

 rozpoczęła działalność 

 Kancelaria 
Radców Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca 
Prawny Radosław Górski oraz 
Radca  Prawny Paweł Iwan. 
Kancelaria mieści się przy 
ul. 700 Lecia 24/5 w Nowogardzie
Telefony do Kancelarii: 
 788-802-101, 694-403-733

tel. 91 578 49 01

s. 3 s. 4 s. 5

Czytaj s. 3

Bez pomysłu na 
przedszkole

Płacz 
i płać

Dokąd nas 
zaprowadzi 

taka polityka?

Zatrudnimy cukierników 
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 66

tel. 91 392 19 86
Zapraszamy do współpracy

Czytaj s. 6

Czytaj s. 10

Byłeś świadkiem  
 ciekawego zdarzenia 

 zadzwoń
  Tel. 513 088 309

Informujemy, że 
od 28 września 

do 12 października
Salon Plus w Nowogardzie 
zostanie zamknięty 

na czas Nowego Urządzania.

Zapraszamy 
14 października 2013 r.

Infolinia*: 601 101 205 
Połączenia naliczane wg stawek operatora

• parapety
• blaty kuchenne i łazienkowe
• płytki
• kamień ogrodowy
• tablice reklamowe
• nagrobki
tel. 693 021 051, 609 240 304

e-mail: biuro.radel@gmail.com

www.radel.dzs.pl

USŁUGI BIUROWO-KSIĘGOWE 
dla małych i średnich �rm - tel. 609 240 304

• ławki na cmentarz
• malowane proszkowo

Henryk Szpruch

www.google+Henryk Szpruch

tel. 697 602 419
Klępno 50 • 73-110 Stargard Szcz.

Co będzie 
z młodymi 
łabędziami? 

Gminne Obchody  
Światowego Dnia 
Walki z Cukrzycą

Pan  
prezes  
miał sen... 

IV Ogólnopolski 
Turniej Piłki 
Ręcznej Oldbojów

Handball  
Nowogard  
wygrywa!
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Byłeś świadkiem  ciekawego zdarzenia, wykonałeś oryginalne zdjęcia, 
jesteś w posiadaniu interesujących wiadomości?  

Zadzwoń lub napisz do nas o każdej porze.  Tel. 513 088 309

Kronika 
 policyjna

Nasza  sonda
Zbliża się Dzień Edukacji Narodowej. Dlatego tym razem, w cotygodniowej sondzie, spytaliśmy na-
szych respondentów, jak wspominają okres z ławy szkolnej i któryś z nauczycieli zapadł im szcze-
gólnie w pamięci?

Pan Ireneusz – Okres z lat szkolnych wspominam dobrze. Czasa-
mi nachodzi mnie taka myśl, że człowiek chciałby jeszcze przez chwi-
lę wrócić do szkoły. A przecież kiedyś chciało się  ją jak najszybciej 
skończyć. Jeśli chodzi o szkolne przedmioty, to lubiłem się uczyć histo-
rii. Natomiast, co do nauczycieli, to nie przypominam sobie, by któ-
ryś był moim ulubionym, takim, którego szczególnie zapamiętałem. 

Pan Józef – Pamiętam te lata doskonale. Powiem więcej –  wcale 
nie był to dla mnie  zły okres. Dlatego nie mam powodów, by narze-
kać. Jeśli chodzi o nauczycieli, to pamiętam kilka nazwisk, ze szkół 
z tam gdzie chodziłem, takich jak dyrektor Mistkowski czy nauczy-
ciel Zaremba. Moim ulubionym przedmiotem było wychowanie fi-
zyczne. 

Katarzyna Kujawa – Okres szkoły wspominam bardzo dobrze, 
wręcz miło i sympatycznie. Jeśli mam mówić o nauczycielach, to 
przyznam, że wspomnienia o nich budzą we mnie ciepłe skojarzenia, 
szczególnie pan Jerzy Ostasz, który był jednocześnie moim wycho-
wawcą. Dobrze wspominam także nauczyciela wychowania fizycz-
nego i panią od biologii. Niemniej jednak,  wszyscy moi nauczycie 
byli bardzo życzliwi i pomocni, toteż wspominam ich bardzo dobrze. 
Co do ulubionego przedmiotu, to była nim biologia, której uczyła 
pani Kostrzewska. 

Edyta Grabara – Okres szkoły wspominam naprawdę bardzo 
miło. Chciałabym do niej jeszcze wrócić. Jeśli chodzi o nauczycieli, 
to pamiętam zarówno tych dobrych, jak i tych nie najlepszych.  Naj-
bardziej lubiłam język polski i biologię. Oczywiście były też przed-
mioty, których nie lubiłam, m.in. matematyka czy w-f – te przed-
mioty nie były moją mocną stroną. 

Jerzy Wiśniewski – Przyjechałem tu, na ziemie zachodnie, z cen-
trali, w 1946 roku. Miałem wtedy 11 lat. Przedtem chodziłem do 
szkoły niemieckiej, bo była przymusowa. Jednak po jakimś czasie 
Niemcy się zreflektowali i wysłali nas, zamiast do nauki, do roboty. 
Kolejne klasy ukończyłem już po wojnie. Wtedy najbardziej lubiłem 
historię. Pamiętam nawet kilku nauczycieli: pana Karlickiego, Piąt-
ka i panią Wołoszyn. Podsumowując, okres szkolny wspominam bar-
dzo dobrze. 

Pan Adam – Lata nauki  wspominam bardzo miło. Gdybym teraz 
miał przypomnieć sobie nazwiska nauczycieli, to przyznam, że by-
łoby mi trudno. Najbardziej lubiłem zajęcia muzyczne.  Z nauką nie 
miałem kłopotów i w ogóle lubiłem się uczyć.  Okres szkoły wspomi-
nam bardzo dobrze i najchętniej wróciłbym do niej raz jeszcze, cho-
ciaż na chwilę. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

04.10.2013 r., piątek 
15:35 Kradzież pieniędzy 

w kwocie 1600 zł z mieszka-
nia prywatnego w Nowogar-
dzie przy ul. Boh. Warszawy. 
Trwają czynności zmierzają-
ce do ustalenia i zatrzymania 
sprawcy.

20:20 Kradzież portfela z za-
wartością dokumentów, a tak-
że kart bankomatowych, w 
sklepie PEPCO w Nowogar-
dzie. Sprawca nieustalony. 

21:00 Patrol OPI zatrzy-
mał do kontroli rowerzystę, 
którym okazał się Norbert K. 
Mężczyzna poruszał się rowe-
rem w stanie nietrzeźwości. 
Dlatego za swój czyn będzie 
odpowiadał przed Sądem.

06.10.2013 r., niedziela 
Kradzież w sklepie Biedron-

ka przy ul. Boh. Warszawy w 
Nowogardzie. Sprawcą oka-
zał się Eugeniusz B., który, po 
czynnościach wyjaśniających, 
wykonanych przez patrol po-
licji, został ukarany mandatem 
karnym. 

12:22 Zatrzymanie mężczy-
zny, Daniela A., poszukiwane-
go celem odbycia kary w za-
kładzie karnym. 

20:30 Powiadomienie przez 
mieszkankę Nowogardu o kra-
dzieży samochodu osobowego 
m-ki Golf z ulicy Osiedlowej. 
Pojazd został skradziony z par-
kingu niestrzeżonego i niemo-
nitorowanego. Trwają czynno-
ści wyjaśniające, których ce-
lem jest wykrycie sprawcy kra-
dzieży. 

źródło: Policja Nowogard 

Już w sobotę w Caffe Piwnica 

Koncert na rzecz 
chorego Tomka 
Już w najbliższą sobotę, 12 października o godz. 
18-tej, w restauracji „Caffe Piwnica” odbędzie się 
Koncert Charytatywny dla Tomka  Sokołowskiego, 
mieszkańca Nowogardu, który od urodzenia zmaga 
się z wieloma ciężkimi schorzeniami. Patronem me-
dialnym wydarzenia jest Dziennik Nowogardzki. 

O chorym młodym mężczyź-
nie i opiekującej się nim mamie, 
Halinie, pisaliśmy w zeszłym roku 
w styczniu. Przypomnijmy, że 
20-letni dziś Tomek urodził się z 
wielonarządowymi uszkodzenia-
mi. Prawie nie słyszy i nie widzi. 
Jest autystyczny, chwilami nadpo-
budliwy. Dręczą go bóle mięśni, 
głowy, a także mimowolne odru-
chy, nad którymi nie może zapa-
nować. Do tego zapada w bezde-
chy. Jest na specjalnej diecie. Wy-
maga całodobowej opieki. Jego 
mama, Halina, poświęciła swoje 
życie prywatne, a po części także 
rodzinne, by być przy swoim wy-
męczonym chorobami synu. 

Jest jej jednak coraz trudniej. 
Stan Tomka nie ulega poprawie. 
By ulżyć mu w cierpieniach, nie-
zbędna jest rehabilitacja. Na to 
jednak mamy chłopaka nie stać. 
Rodzina utrzymuje się z zasiłku 
pielęgnacyjnego w kwocie ok. 500 
zł, a także z pomocy uzyskanej za 
sprawą 1%. 

Ci, którzy zechcą wesprzeć cho-
rego Tomka i choć trochę ulżyć 
mu w cierpieniu, mogą to zrobić 
przychodząc na koncert do „Caf-
fe Piwnica” w najbliższą sobotę. 

W czasie koncertu, na scenie wy-
stąpią m.in. Beata Krzyżanow-
ska, Mateusz Kozłowski, a także 
Zespół Crescendo. W przerwach 
pomiędzy koncertami odbywać 
się będzie aukcja obrazów. Cena 
biletu to 20 zł od osoby.  Fundu-
sze zebrane ze sprzedaży biletów 
oraz aukcji zostaną przekazane na 
konto chorego mężczyzny. 

W imieniu organizatorów za-
chęcamy do wzięcia udziału w 
wydarzeniu kulturalnym i wspar-
ciu Tomka. 

Marcin Simiński

Henryk Chlebicki, lat 72, zmarł 04.10.2013 r., pogrzeb odbył 
się 07.10.2013 r. na cmentarzu w Nowogardzie

Irena Paluszek, lat 87, zmarła 05.10.2013 r., pogrzeb odbył  się 
07.10.2013 r. na cmentarzu w  Nowogardzie

Janina Róg, lat 85, zmarła 05.10.2013 r., pogrzeb odbył się 
08.10.2013 r. na cmentarzu w Maszewie

Informacje przekazał zarządca cmentarza, Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
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Ogrodzenia,
brukarstwo, 

ogrody, trawniki
www.trawnikizrolki.com.pl

tel. 669 342 893

Przy zakupie 1 t podpałka 
lub wypalacz sadzy gratis

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel./fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

Miętno 

Co będzie z młodymi łabędziami? 
Od ubiegłego  poniedziałku (tydzień temu), w miejscowości Miętno,  w gospodarstwie p Zenona stacjonują 3 młode łabędzie, które z 
nieznanych  powodów, znalazły się na terenie wsi? 

Pan Zenon, wraz z sąsiada-
mi, zaopiekował się 3 łabędzia-
mi. Teraz wszyscy mają kłopot, 
bo od ubiegłego poniedziałku 
młode łabędzie zamknięte są 
na terenie prywatnej posesji w 
ogródku. Muszą być pilnowa-
ne, by nic im się nie stało. 

- Jak pan widzi, są jeszcze 
bardzo młode i nie mam poję-
cia, jak się tu znalazły, a boję 
się, że na wsi mogą je rozszar-
pać psy lub rozjechać przejeż-
dżające autobusy czy samocho-
dy – mówi pan Zenon - Zago-
niłem je więc do zagrody i kar-
mię chlebem, poję wodą i zasta-
nawiam się, co z nimi zrobić?  

Nie wiadomo, dlaczego pta-
ki zatrzymały się na terenie  
wsi? Mieszkańcy próbowali 
dodzwonić się już do kilku in-
stytucji, w tym do weterynarza 
i UM . Jednak pomoc, do mo-
mentu interwencji dziennika-
rza DN, w dalszym ciągu nie 
nadeszła.  W rozmowie, pan 
Zenon mówi: Karmię je chle-
bem i poję wodą, daję kartofle. 
Ale cóż, samego chleba muszę 
na co dzień kupić 2-3 bochen-
ki, by je nakarmić, a to kosz-
tuje mnie też jakiś grosz. Ale 
co robić? Jak trzeba, to trzeba. 
Jednakże, bardzo proszę o kon-
kretną interwencję, by te ptaki 

ode mnie zabrać jak najprędzej. 
Mimo wysłanego w piątek do 
Wydziału Gospodarki Komu-
nalnej i Środowiska e-maila, 
do dnia dzisiejszego DN nie 
otrzymał żadnej odpowiedzi w 
tej sprawie.  Odpowiedź jak są-
dzimy  musi najprawdopodob-
niej odczekać   2 tygodnie  w 
szufladzie (tak sobie u nas w 
UM wymyślono) ale mamy na-
dzieję że łabędzie i pan Zenon , 
aż tyle czekać nie będą musieli, 
chociaż kto wie wczoraj minął 
bowiem już tydzień ich pobytu 
w zagrodzie w Miętnie.

Jarek Bzowy 

Zamiast pięknej posesji – ruiny

Bez pomysłu na przedszkole 
Wszystko wskazuje na to, że budynek byłego przedszkola przy ul. 3 Maja jeszcze długo będzie niechlubną wizytówką Nowogardu. Gmi-
na odpuściła sobie na dwa lata temat, po tym, jak kilkakrotnie spotkała się z właścicielem nieruchomości. Ten też, co potwierdza po-
garszający się stan posesji, pomysłu na jej zagospodarowanie nie ma. Ostatnio temat znów powrócił. 

Budynek, gdzie do początku 
lat 90-tych funkcjonowało pu-
bliczne przedszkole, to jedna 
z najpiękniejszych budowli w 
mieście. Niestety, konstrukcja 
ze spadzistym dachem, pięk-
nym drewnianym przedsion-
kiem i otaczającym ją tere-
nem zielonym, popada w coraz 
większą ruinę. 

Właścicielem nieruchomo-
ści jest szczeciński przedsię-
biorca, prowadzący firmę pie-
lęgnacji zieleni. Nabył ją od 
miejskich władz, w czasie, gdy 
wykonywał usługi na terenie 
naszej gminy, właśnie na zlece-
nie Urzędu Miejskiego. Wieść 
gminna niosła, że firma Sial 
(bo o niej mowa) właśnie w 
budynku przy ul. 3 Maja miała 
urządzić swoją siedzibę. Prze-
grała jednak kolejny przetarg 
na koszenie trawników i z No-
wogardu się wyniosła. Piękna 
posesja została pozostawiona 
na pastwę losu...

Zdawało się, że nowy bur-
mistrz, który wykazywał tro-
skę o los nieruchomości, zdo-
ła porozumieć się z właścicie-
lem odnośnie zagospodaro-
wania budynku. Takie wraże-
nie można byłoby mieć, czy-
tając chociażby sprawozdania 
ze spotkań obu panów, relacjo-

nowane przez miejskich spe-
ców od wizerunku, na stronie 
Urzędu Miejskiego. Nieste-
ty… Wszystko wskazuje na to, 
że owe treści były formułowa-
ne zbyt optymistycznie. - Roz-
mowy, jakie toczyły się dwa lata 
temu z właścicielem nierucho-
mości, nie przyniosły żadnych 
rezultatów – przyznaje dziś, w 
imieniu burmistrza, sekretarz 
gminy, Agnieszka Biegańska-
-Sawicka.

Kto powinien się tym zająć?
Ostatnio o temacie przypo-

mniał sobie jeden z miejskich 
radnych. Na wrześniowej sesji, 

zapytał burmistrza, na czym 
stanęły próby porozumienia 
się z właścicielem posesji co 
do jej zagospodarowania. Py-
tał też, czy gmina ma możli-
wości wymuszenia na nim, aby 
ten doprowadził budynek do 
należytego stanu. - Być może 
należy sprawą zainteresować 
Powiatowy Inspektorat Nadzo-
ru Budowlanego? – pytał Rafał 
Szpilkowski.

W ślad za radnym, również 
redakcja DN postanowiła po-
nownie wrócić do sprawy. Naj-
pierw o losy budynku zapy-
taliśmy wywołany do tablicy 

przez radnego Inspektorat Bu-
dowlany w Goleniowie. 

- Dwa lata temu, na wnio-
sek burmistrza, zobowiązali-
śmy właściciela posesji, by ten 
zabezpieczył budynek. Właści-
ciel polecenie wykonał. Na tym 
nasza rola się skończyła. Kolej-
ny krok należy teraz do burmi-
strza, który może, występując 
na drogę sądową, zobowiązać 
właściciela nieruchomości, aby 
ten przywrócił należyty stan 
posesji, tak by nie zakłócała ona 
porządku architektonicznego 
ulicy – powiedziała DN Hanna 
Krugły, Powiatowy Inspektor 
Nadzoru Budowlanego w Go-
leniowie. 

Urząd Miejski w Nowogar-
dzie jest innego zdania. 

- Nie istnieją rozwiązania 
prawne, za pomocą których 
burmistrz, jako organ wyko-
nawczy gminy, mógłby „przy-
wołać” właściciela nieruchomo-
ści do użytkowania go w celu 
poprawy przestrzeni architekto-
niczno-urbanistycznej miasta. 
Jedynym prawnym rozwiąza-
niem, dyscyplinującym właści-
ciela nieruchomości, dysponu-
je Powiatowy Inspektorat Nad-
zoru Budowlanego – twierdzi 
Agnieszka Biegańska-Sawic-
ka, sekretarz gminy. Mimo to, 

Gmina Nowogard ponownie 
wystosuje wniosek do właści-
ciela posesji w sprawie podję-
cia przez niego działań związa-
nych z zagospodarowaniem bu-
dynku – deklaruje urzędnicz-
ka. 

Jak widać zatem, coś zrobić 
można... Czekamy więc na dal-
szy rozwój wydarzeń. 

Marcin Simiński 
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Nasza  sonda z Osiny W odpowiedzi na sygnał czytelnika z Grabina, 
pana Zygmunta Wołoszyna 

Płacz i płać! 
Pan Zygmunt Wołoszyn, zamieszkały w Grabinie od 8 lat, cierpi na cukrzycę, 
co spowodowało konieczność amputacji prawej nogi. Jak twierdzi, na począt-
ku 2009 roku złożył w związku z tym wniosek w Urzędzie Pocztowym w Błotnie 
o zwolnieniu z opłaty abonamentowej. Jednakże, nie dostał żadnej informacji 
zwrotnej w sprawie tego wniosku , natomiast  w listopadzie 2010 roku pan Zyg-
munt otrzymał zawiadomienie z Urzędu Skarbowego, który pełni tutaj rolę or-
ganu egzekucyjnego, że zalega z opłatą 357 zł (bez odsetek), natomiast pod ko-
niec września tego roku przyszło do niego kolejne pismo z US, tym razem do za-
płacenia jest już 1.294.33 zł.

Cukrzyca nie jest jedyną 
chorobą, na jaką cierpi pan 
Zygmunt. Ok. roku 2009 prze-
szedł 3 zawały serca. Ma za-
łożone stenty na sercu, czyli 
małe sprężynki, zapewniające 
przywrócenie drożności na-
czynia krwionośnego. Ponad-
to, pan Zygmunt musiał pod-
dać się operacji woreczka żół-
ciowego, cierpi też na ślepotę 
i ma poważne kłopoty z błęd-
nikiem, co uniemożliwia mu 
praktycznie chodzenie. Teraz 
czeka na protezę, ale warun-
kiem jej wstawienia jest zago-
jenie rany w miejscu odcięcia 
kończyny. Od różnych dolegli-
wości nie jest wolna również 
jego małżonka, pani Krystyna, 
która od lat zmaga się z nadci-
śnieniem. Obydwoje mieszka-
ją kątem u swojego syna, któ-
ry wraz z małżonką pracuje 
za granicą, a do domu wraca 
rzadko. 

- W związku z moją chorobą 
i konsekwencjami, jakie zro-
dziła, m.in. w postaci kalec-
twa, postanowiłem w Urzędzie 
Pocztowym w Błotnie złożyć 
podanie o zwolnienie z opłat 
abonamentowych, które zresz-
tą uiszczałem od lat 70-tych – 
twierdzi pan Zygmunt.

Jednakże, po ponad roku, w 
listopadzie 2010, do pana Zyg-
munta Wołoszyna przychodzi 
zawiadomienie o zaleganiu z 
opłatą abonamentową w wy-
sokości 357 zł. – Chciałem się 
wtedy skontaktować z US, ale 
nie mogłem się dodzwonić i 
dałem sobie spokój – wyznaje 
pan Zygmunt. 

Przez lata nic się nie działo. 
Aż we wrześniu 2013 r., z dzia-
łu egzekucji Urzędu Skarbowe-
go w Goleniowie, przyszła wia-
domość, że wysokość opłaty za 
abonament wzrosła z odsetka-
mi do 1.294.33 zł. - Żyjemy tyl-
ko z mojej skromnej emerytu-
ry, która wynosi obecnie nie-

co ponad 1.400 zł, po prawie 
40 latach pracy, jako kierowca 
ciężarówki. Kiedy otrzymałem 
to zawiadomienie, zadzwoni-
łem do Urzędu Skarbowego, 
a tam powiedzieli mi, żebym 
w ciągu 7 dni złożył podanie 
odwoławcze – mówi pan Zyg-
munt. 

- W latach, gdy uiszczaliśmy 
opłatę abonamentową RTV, 
gdy tylko pojawiła się z naszej 
strony jakaś zwłoka w płatno-
ściach, to zaraz byliśmy o tym 
powiadamiani, jednakże tym 
razem, po wysłaniu wniosku o 
zwolnieniu z opłaty, tego typu 
pismo, ponaglające do zapła-
ty, przyszło po ponad roku, w 
listopadzie 2010. To jest dość 
dziwna sytuacja – dodaje pani 
Krystyna Wołoszyn.

Cała sytuacja wygląda dość 
osobliwie. Z braku reakcji 
Urzędu Pocztowego, który 
jest organem  przyjmującym 
wnioski w sprawie  opłaty abo-
namentowej, wynika, że doku-
menty, złożone w 2009 roku 
przez pana Zygmunta Woło-
szyna z wnioskiem o zwolnie-
nie z opłaty RTV, nie zostały 
przezeń rozpatrzone. 

Państwo Wołoszyn zmaga-
ją się z chorobami, które dziś 
utrudniają im normalne funk-
cjonowanie w społeczeństwie. 
Tym bardziej dziwi urzędni-
cze niedopatrzenie, które spo-

wodowało, że po roku czasu od 
złożenia przez pana Zygmunta 
podania o zwolnienie z opłaty 
RTV z wyraźnie podanym mo-
tywem, już w listopadzie 2010 
roku, otrzymuje on zawiado-
mienie o zaleganiu z opłatami 
za abonament. Nie ulega wąt-
pliwości, że mógł był wtedy 
zareagować w sposób bardziej 
zdecydowany i starać się wy-
jaśnić tę kwestię, niemniej, nie 
zmienia to faktu, że to Urząd 
Pocztowy, jako organ przyj-
mujący, winien był wykazać 
zainteresowanie w tej sprawie.  

Piotr Słomski

Nasz komentarz
Pan Zygmunt jest niewąt-

pliwie osobą niepełnospraw-
ną, wymagająca pomocy. Na-
wet tej prostej pomocy admi-
nistracyjnej, polegającej na 
doradzeniu, jakie pisma, w 
jakim terminie i do kogo na-
leży złożyć. Ponoć w takim 
celu uruchomiono ponad rok 
temu stanowisko koordyna-
tora ds. osób niepełnospraw-
nych w UM w Nowogardzie. 
Polecamy więc sprawę pana 
Zygmunta do załatwienia no-
wogardzkiemu urzędnikowi 
i trochę się dziwimy, że do-
tychczas ani sołtys, ani miesz-
kający w pobliskim Błotnie 
radny, do tegoż urzędnika p. 
Zygmunta nie skierowali.    

Redakcja 

Jednym z największych wyzwań, jakie przed sobą po-
stawiły władze gminy Osina, była budowa nowej kana-
lizacji. Zapytaliśmy mieszkańców tej miejscowości, czy 
są zadowoleni z nowej inwestycji? 

Pani Halina – Powiem panu, że 
nie jestem do końca zadowolona z 
tej inwestycji, bo jest z nią chyba 
coś nie tak? Jak jest ciepło, to po-
twornie śmierdzi. To bardzo prze-
szkadza, a sam zapach jest uciąż-
liwy, szczególnie w okresie letnim. 
Pamiętam, że gdy było ciepło, to w 
zasadzie nie można było wyjść na 
podwórze, by tak po prostu pood-

dychać sobie świeżym powietrzem. Tak sobie myślę: gdyby tak sytu-
acja miała miejsce w mieście, to czy zamieszkujący je ludzie i rządzą-
cy by to wytrzymali?

Ryszard Olbiński –  Przyznam, 
że nie odczuwam jakichś nie-
przyjemnych zapachów. Dlatego, 
że wcześniej w tym miejscu było 
szambo, które sprawiało napraw-
dę wiele problemów. Teraz jest spo-
kój. Osobiście jestem zadowolony z 
tej inwestycji, bo te nieczystości już 
nie trafiają do szamba, lecz do ka-
nalizacji. 

Jerzy Kowaluk – Jak dla mnie, 
to ta kanalizacja się sprawdza, ale 
jak dalej będzie – nie wiem… Po-
wiem panu, że tutaj, gdzie miesz-
kam, nic mi nie śmierdzi i nie za-
lewa mnie. U nas jest wszystko zro-
bione tak, jak trzeba, i teraz na-
prawdę jest duża wygoda, bo kie-
dyś ścieki z szamba musiały być 

wywożone, a teraz – nie ma już takiej potrzeby. 

Pani Jania – Śmierdzi, i to bar-
dzo! Nie wiem, dlaczego… Jak za-
łożyli te nowe rury kanalizacyjne, 
to smród jest wręcz nie do wytrzy-
mania. Szczególnie odczuwalne 
jest to w mojej łazience i czasami 
na dworze, przy moim domu. Ale 
może u innych nie śmierdzi lub 
mniej śmierdzi… Nie wiem. Dlate-
go mogę wypowiedzieć się jedynie 
za siebie. Krótko mówiąc, jak na mój gust, to bardzo śmierdzi z tej 
kanalizacji.

Stanisław Iwaniuk – Mi nic nie 
śmierdzi. Jak dla mnie, to wszystko 
jest w porządku. Dobrze, że tę ka-
nalizację nam  założyli. Wtedy, gdy 
jeszcze jej nie było, to był kłopot z 
wywozem szamba, a teraz – już go 
nie ma. 

Pan Andrzej – Jak na razie, 
wszystko jest w porządku. Wyda-
je mi się, że niektórzy mieszkańcy 
są chyba nieco przewrażliwieni, a, 
jak wiemy, ludzie na wsi są czasami 
bardziej przeczuleni niż ci z miasta. 
Jeżeli chodzi o moje spostrzeżenia, 
to ta kanalizacja jest, moim zda-
niem, dużym ułatwieniem. 

rozmawiał: Jarek Bzowy 
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POZWOLENIA NA BUDOWĘ wydane w powiecie goleniowskim w 
LATACH OD 2010 r. DO 2013 r. 

Budynki 
mieszkalne 

jednorodzinne 
+ zmiana 
sposobu 

użytkowania 
na cele 

mieszkalne
/ na 1000 

mieszkańców

Budynki 
wielorodzinne

Zakłady pracy
/ na 1000 

mieszkańców

Gmina 
Goleniów

2010 r. 177 / 5,21 - 33 / 0,97
2011 r. 165 / 4,85 - 31 / 0,91
2012 r. 115 / 3,38 - 25 / 0,74
2013 r. 67 / 2,0 - 9 / 0,27

Gmina 
Nowogard

2010 r. 36 / 1,44 3 7 / 0.28
2011 r. 54 / 2,16 1 7 / 0,28
2012 r. 47 / 1,88 1 4 / 0,16
2013 r. 21 / 0,84 - 1 / 0,04

Gmina 
Maszewo

2010 r. 28 / 3,3 - 8 / 0,94
2011 r. 30 / 3,53 - 7 / 0,82
2012 r. 28 / 3,3 - 3 / 0,35
2013 r. 15 / 1,76 - 2 / 0,23

Gmina 
Stepnica

2010 r. 12 / 2,4 - 4 / 0,8
2011 r. 13 / 2,6 - 7 / 1,4
2012 r. 12 / 2,4 7 - / 0
2013 r. 8 / 1,6 - - / 0

Gmina Osina

2010 r. 14 / 4,66 - 1 / 0,33
2011 r. 12 / 4,0 - 1 / 0,33
2012 r. 21 / 7,0 - 1 / 0,33
2013 r. 2 / 0,66 - -

Gmina 
Przybiernów

2010 r. 6 / 1,2 - 4 / 0,8
2011 r. 16 / 3,2 - - / 0
2012 r. 11 / 2,2 - 1 / 0,2
2013 r. 9 / 1,8 - 1 / 0,2

Razem

2010 r. 273 3 57
2011 r. 290 1 53
2012 r. 234 8 34
2013 r. 122 - 13

1,2

3,2

2,2

5,21

4,85

3,38

1,44

2,16
1,88

3,3
3,53

3,3

2,4
2,6

2,4

4,66

4
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2010 R. 2011 R. 2012 R.

GMINA PRZYBIERNÓW

Tytuł wykresu

Goleniów

Osina

Maszewo

Stepnica

Przybiernów

Nowogard

Budynki mieszkalne 
jednorodzinne

0,8

0

0,2

0,97

0,91

0,74

0,28 0,28

0,16

0,94

0,82

0,35

0,8

1,4

0

0,33 0,33 0,33

2010 R. 2011 R. 2012 R.

GMINA PRZYBIERNÓW

Budowy zakładów pracy

Osina
Nowogard

Stepnica
Przybiernów

Goleniów

Maszewo

Zakłady 
pracy

Czas na zmiany

Dokąd nas zaprowadzi taka polityka?
Od dawna dobiegają do nas 

głosy, że w Nowogardzie brak 
terenów pod budownictwo, że 
brak miejsc pracy i że wielu 
musi się stąd ewakuować, czy 
to za granicę czy to do innych 
miast, aby wyżywić rodzinę. 
Analizowane przez nas syste-

matycznie na łamach DN dane 
dotyczące ruchu ludnościo-
wego, niestety potwierdzają te 
spostrzeżenia. Sięgnęliśmy też 
dzisiaj do zestawień, obrazu-
jących dynamikę inwestycyjną 
w różnych gminach, i porów-
naliśmy je z danymi dotyczą-

cymi gminy Nowogard. Dy-
namika inwestycyjna wyrażo-
na została w ilościach wyda-
nych pozwoleń na budowę za 
lata 2010, 2011, 2012 i pierw-
szą połowę roku 2013, w rozbi-
ciu na różne kategorie budów 
i poszczególne gminy. Wnio-

ski z tej lektury są porażają-
ce dla nowogardzkich włoda-
rzy, odpowiedzialnych za roz-
wój miasta i gminy. Zwłaszcza 
porusza najbardziej obrazują-
ce zagadnienie, porównanie w 
ilościach pozwoleń w przeli-
czeniu na tysiąc mieszkańców. 

Liczby, w przeciwieństwie do 
gminnej propagandy sukcesu, 
nie kłamią, dlatego pozosta-
wiamy z nimi naszych Czytel-
ników, bez dalszego komenta-
rza. 

Obiekty 
według

rodzajów

Gmina  
i poszczególne 
lata 

Koledze Damianowi Simińskiemu i rodzinie 
wyrazy głębokiego współczucia i żalu z powodu 

śmierci 

śp. Marii Witkowskiej
składają członkowie 

Polskiego Stronnictwa Ludowego 
w Nowogardzie

Wszystkim, którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze 

śp. Marii Witkowskiej
oraz za słowa wsparcia i otuchy 

w trudnych chwilach
wyrazy wdzięczności 

składa rodzina
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Sprostowanie do tekstu czytelnika z dn. 04.10.2013 r.

Śmieci nie manna, z nieba nie spadły...
Po naszej publikacji w cotygodniowej rubryce „W obiektywie DNa”, w której ukazało się zdjęcie śmieci rozrzuconych po terenie moto-
crossu oraz wtorkowy tekst czytelnika, Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, 
Zbigniew Dwornik, poprosił nas o publikację sprostowania. 

Nasz czytelnik poruszył te-
mat śmieci które „fruwały” po 
terenie motocrossu po V Mię-
dzyokręgowych Mistrzostwach 
Służb Mundurowych w Paint-
ballu. Zbigniew Dwornik po-
informował telefonicznie re-
dakcję, że funkcjonariusze po-
zostawili należyty porządek. 
Aby sprawdzić, kto stoi za opi-
sanym bałaganem, skontakto-
waliśmy się z Klubem Moto-
rowym „Cisy” Nowogard, od-
powiedzialnym za dbałość o 

obiekt na „smoczaku”. Potwier-
dzam, że śmieci były pozbiera-
ne i zapakowane w worki, funk-
cjonariusze pozostawili po so-
bie porządek. To, że śmieci zo-
stały rozsypane, wynika z tego, 
iż nie zostały odpowiednio szyb-
ko wywiezione i ktoś lub jakieś 
zwierzę rozrzuciło je – komen-
tuje w-ce prezes, Michał War-
kalewicz. Mógł być to również 
porywisty wiatr. Nie zmienia to 
jednak faktu, że worki ze śmie-
ciami, przygotowane do od-

bioru, powinny być zutylizo-
wane szybciej. Nasz czytelnik 
swój tekst nadesłał we wtorek 
wieczorem, zdjęcie, które opu-
blikowaliśmy, zostało wykona-
ne w czwartek około godziny 
12:00. Przy artykule zamiesz-
czamy sprostowanie do zaist-
niałej sytuacji, nadesłane na 
adres redakcji przez pana Zbi-
gniewa Dwornika. Jedno jest 
pewne – udało nam się ustalić, 
że śmieci nie spadły z nieba...     

KR

W nawiązaniu do publi-
kacji czytelnika w piątko-
wym wydaniu „Dzienni-
ka Nowogardzkiego” z dnia 
04.10.2013 r. w sprawie po-
zostawienia przez funkcjo-
nariuszy służby więziennej 
Zakładu Karnego w Nowo-
gardzie śmieci przy torze mo-
tocrossowym „Cisy” w No-
wogardzie, oświadczam, iż 
wszystkie śmieci po V Mię-
dzyokręgowych Mistrzo-
stwach Służb Mundurowych 

w Paintballu zostały usunięte 
po ww. zawodach. Przy spro-
stowaniu, chciałbym w swo-
im imieniu przeprosić Dy-
rekcję i wszystkich funkcjo-
nariuszy Zakładu Karnego 
w Nowogardzie za zaistniałą 
sytuację.

Przewodniczący Zarządu 
Terenowego

Niezależnych Samorządnych 
Związków Zawodowych

Funkcjonariuszy i Pracowników 
Więziennictwa

Zbigniew Dwornik
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Sprostowanie do tekstu czytelnika z dn. 04.10.2013 r.

Śmieci nie manna, z nieba nie spadły...
Po naszej publikacji w cotygodniowej rubryce „W obiektywie DNa”, w której ukazało się zdjęcie śmieci rozrzuconych po terenie moto-
crossu oraz wtorkowy tekst czytelnika, Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, 
Zbigniew Dwornik, poprosił nas o publikację sprostowania. 

Nasz czytelnik poruszył te-
mat śmieci które „fruwały” po 
terenie motocrossu po V Mię-
dzyokręgowych Mistrzostwach 
Służb Mundurowych w Paintbal-
lu. Zbigniew Dwornik poinfor-
mował telefonicznie redakcję, że 
funkcjonariusze pozostawili na-
leżyty porządek. Aby sprawdzić, 
kto stoi za opisanym bałaganem, 
skontaktowaliśmy się z Klubem 
Motorowym „Cisy” Nowogard, 
odpowiedzialnym za dbałość o 

obiekt na „smoczaku”. Potwier-
dzam, że śmieci były pozbierane 
i zapakowane w worki, funkcjo-
nariusze pozostawili po sobie po-
rządek. To, że śmieci zostały roz-
sypane, wynika z tego, iż nie zo-
stały odpowiednio szybko wy-
wiezione i ktoś lub jakieś zwierzę 
rozrzuciło je – komentuje w-ce 
prezes, Michał Warkalewicz. 
Mógł być to również porywisty 
wiatr. Nie zmienia to jednak fak-
tu, że worki ze śmieciami, przy-

gotowane do odbioru, powinny 
być zutylizowane szybciej. Nasz 
czytelnik swój tekst nadesłał we 
wtorek wieczorem, zdjęcie, któ-
re opublikowaliśmy, zostało wy-
konane w czwartek około godzi-
ny 12:00. Przy artykule zamiesz-
czamy sprostowanie do zaistnia-
łej sytuacji, nadesłane na adres 
redakcji przez pana Zbigniewa 
Dwornika. Jedno jest pewne – 
udało nam się ustalić, że śmieci 
nie spadły z nieba...     KR

Planowana Ferma norek koło Glicka - poważnym 
zagrożeniem dla ludzi i środowiska - cz 2. 
Drogi czytelniku D.N. przedstawiam poniżej skrócony materiał jaki w dn. 10 września br. dostarczyłem Panu Burmistrzowi i Przewod-
niczącemu wraz z Radą Miejską w Nowogardzie. Dostarczony też został projekt uchwały zakazującej budowy ferm norek na ter. gm. 
Nowogard, utworzenia 6 km. strefy buforowej wokół jez. Orzechowskiego i inne, ale o tym później napiszę. Mimo starania się by mate-
riał ten był krótki i przejrzysty, w niektórych tematach nie można było pozbyć się obowiązujących przepisów prawa, które wręcz obli-
gują nasze lokalne władze, by w naszym imieniu teraz wstawiła się i poważnie tym tematem się zajęła. Dlatego proszę o wyrozumiałość 
i zapraszam do przeczy tania 2 cz. materiału. 

5. Przez budowę w/w fermy 
norek nastąpi trwałe zanie-
czyszczenie środowiska grun-
towo - wodnego. Wg. informa-
cji prawnej inwestor nie musi 
utwardzać terenu fermy ani 
budować na niej oczyszczalni 
ścieków, stąd wszystkie szko-
dliwe i trujące zanieczyszcze-
nia z tysięcy m2 powierzch-
ni fermy dostawały by się do 
ziemi. W Wołowcu zrzucane 
są do przepływającej rzeczki 
Gardominki w Glicku takiej 
nie ma. Zanieczyszczenia z te-
renu inwestycji dostawały by 
się nieuchronnie do podziem-
nych cieków wodnych zasilają-
cych strefę ochrony pośredniej 
dla ujęcia studni głębinowej 
w miejsc. Glicko zasilającej 4 
wioski: Glicko, Sikorki, Wierz-
chy i Szczytniki co w efekcie 
zaskutkowało by zamknięciem 
tego ujęcia. Czy Burmistrz i 
Rada Miejska w Nowogardzie 
wezmą na siebie takie ryzy-
ko? Taka historia miała miej-
sce parę lat wstecz gdy Polda-
nor wylewał gnojowicę tylko 
1 dzień na pole koło Glicka w 
takiej samej odległości od uję-
cia wody jak niedoszła ferma 
norek - ok. 1 km. Ferma za-
nieczyszczała by ujęcie wody 
w sposób ciągły. PUWiS zmu-

szony był dowozić beczkowo-
zem wodę do tych miejscowo-
ści. Czy historia miała by się 
powtórzyć? 

6. Nie wykluczamy świado-
mego zaniżenia obsady norek 
podanej przez Pana A. Piątaka 
w swoim wniosku o wydanie 
warunków zabudowy dla fer-
my norek w Glicku by ominąć 
ocenę oddziaływania inwesty-
cji na środowisko. 

W związku z obecnym za-
nieczyszczaniem środowiska 
Przez fermę koło Wołowca i 
skarg okolicznych mieszkań-
ców na jej uciążliwość, zmu-
szeni zostaliśmy poprosić o 
przeprowadzenie kontroli f 
ermy - Regionalną Dyrekcję 
Ochrony Środowiska w Szcze-
cinie. Została już przeprowa-
dzona 16 września br. Poinfor-
mowany zostałem że właści-
cielka Agnieszka Piątak, (żona 
A. Piątaka, potencjalnego in-
westora fermy norek koło Glic-
ka) - otrzymała mandat karny 
za z anieczyszczanie środowi-
ska. - o szczegółach poinfor-
mujemy w D.N. za ok. 2 mies. 

7. Występuje złamanie pra-
wa przez Pana Piątaka z tytułu 
wykupu ziemi od Agencji Nie-
ruchomości Skarbu Państwa 
i nie dotrzymaniu 5 letniego 

warunku zachowania dotych-
czasowego c harakteru użyt-
kowania ziemi – pozostawie-
nia użytkami rolnymi. Obecne 
ubieganie się o warunki zabu-
dowy, już stanowi naruszenie 
prawa. 

8. Jeśli nie podejmie się sto-
sownej uchwały, mieszkańcy 
gminy Nowogard podzielą los 
mieszkańców Przelewic. Rol-
nicy z Przelewic (20 września 
br. - już 72 dzień) protestują i 
są wręcz bezradni wobec inwe-
stora z Danii, który łamiąc pra-
wo rozpoczął budowę fermy 

norek. Tam Wójt gminy wraz z 
Radą Miejską i lokalnym spo-
łeczeństwem przeciwstawili 
się inwestorowi. A tutem w ich 
sprawie jest to, że Rada Gminy 
chcąc powstrzymać niechcia-
ną inwestycję przyjęła uchwa-
łę o sporządzeniu planu z za-
kazem inwestycji uciążliwych 
dla środowiska. Uchwałę pod-
jęto, zanim inwestor otrzymał 
zgodę na warunki zabudowy. 
Inwestor w Przelewicach nie 
bacząc na to i tak przystąpił do 
budowy - pisze o tym A. Łap-
kiewicz w Kurierze Szczeciń-

skim w art. pt. „Niechciana 
ferma” z 12 lipca 2013 r. 

By do takiej sytuacji nie 
dopuścić u nas, należy bez-
zwłocznie podjąć uchwałę o 
sporządzeniu planu ja k w po-
wyższym apelu i prośbie do 
Burmistrza, Przewodniczące-
go i Rady Miejskiej w Nowo-
gardzie. 
Tekst i foto: Eugeniusz Korneluk - 
p rzedstawiciel Nowogardzkiego 

Koła - 
„ Stowarzyszenie na Rzecz 

Ochrony Środowiska w 
Goleniowie

W nawiązaniu do publikacji czytelnika w piątkowym wydaniu 
„Dziennika Nowogardzkiego” z dnia 04.10.2013 r. w sprawie pozo-
stawienia przez funkcjonariuszy służby więziennej Zakładu Karnego 
w Nowogardzie śmieci przy torze motocrossowym „Cisy” w Nowogar-
dzie, oświadczam, iż wszystkie śmieci po V Międzyokręgowych Mi-
strzostwach Służb Mundurowych w Paintballu zostały usunięte po 
ww. zawodach. Przy sprostowaniu, chciałbym w swoim imieniu prze-
prosić Dyrekcję i wszystkich funkcjonariuszy Zakładu Karnego w No-
wogardzie za zaistniałą sytuację.

Przewodniczący Zarządu Terenowego
Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych

Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa
Zbigniew Dwornik
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serdeczne wyrazy współczucia 
i głębokiego żalu z powodu 

śmierci córki
śp. Mirosławy Gazińskiej

dr habilitowanego, 
profesora Uniwersytetu Szczecińskiego

Pani Marcie Krzywani
Naszej Drogiej Koleżance

z bankowości nowogardzkiej 
(NBP, PBKS, PEKAO S.A.)

składają 
współpracownicy bankowi

- czynni i emeryci

Pani Teresie 
Skibskiej

wyrazy głębokiego 
współczucia z powodu 

śmierci Mamy
składają

Kierownictwo i Pracownicy
Ośrodka Pomocy Społecznej

w Nowogardzie

Serdeczne wyrazy współczucia i głębokiego żalu

Pani Teresie Skibskiej
z powodu śmierci mamy

w imieniu swoim i pracowników 
Urzędu Miejskiego w Nowogardzie

składają
   Przewodniczący        Zastępca Burmistrza           Burmistrz
    Rady Miejskiej                 Nowogardu        Nowogardu
    Antoni Bielida            Damian Simiński           Robert Czapla

Gminne Obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą

Pan prezes miał sen... 
Gminne Obchody  Światowego Dnia Walki z Cukrzycą odbyły się w sobotę 5 października 2013r. o godz. 11: 00. Przedsięwzięcie miało miejsce w Domu Kul-

tury w Nowogardzie.

Koło Polskiego Stowarzy-
szenia Diabetyków w No-
wogardzie było organizato-
rem spotkania z okazji III 
Gminnych Obchodów Wal-
ki z Cukrzycą, które odby-
ły się Nowogardzkim Domu 
Kultury. Motywem przewod-
nim obchodów było zwróce-
nie uwagi na problem cukrzy-
cy. Uroczystości przyświe-
cało hasło „Chrońmy naszą 
przyszłość”. Gminne obchody 
Dnia Walki z Cukrzycą zosta-
ły zorganizowane  już po raz 
kolejnym w naszym mieście. 
Spotkanie prowadzili: prezes 
Nowogardzkiego Koła Diabe-
tyków w Nowogardzie, Euge-
niusz Tworek, oraz pracownik 

NDK, Barbara Źrobek. „Wi-
tam wszystkich na III Gmin-
nych Obchodach Światowego 
Dnia Walki z Cukrzycą- rozpo-
czął prezes E. Tworek- Jest mi 
niezmiernie miło gościć tu Pań-
stwa i widzieć w miarę zdro-
wymi. Niestety,  faktem jest, że 
chorzy na cukrzycę typu II na-
dal muszą  walczyć nie tylko z 
chorobą, ale również z brakiem 
zrozumienia ze  strony admini-
stracji rządowej. Jesteśmy obec-
nie na 30. miejscu w Europie 
pod względem refundacji kosz-
tów leczenia, co stawia nasz 
kraj w bardzo niekorzystnym 
świetle. Miałem sen, że dziś, 
na sali, będzie komplet uczest-
ników obchodów, lecz nieste-
ty, okazuje się, że  problem cu-
krzycy wciąż nie znajduje zro-
zumienia i nie zwraca należy-
tej uwagi. Jedno, co się rozwija, 
to liczba chorych na cukrzycę, 
która w listopadzie 2012 roku 
przekroczyła w Polsce 3, 1 mln. 
Zdrowie i życie to wartości naj-
ważniejsze – znajdują się one 
na szczycie hierarchii wartości 
większości z nas. Z kolei sze-
roko pojęte „zdrowie obywate-
li” to jeden z najważniejszych 
priorytetów w normalnie funk-

cjonujących krajach. Ale czy we 
wszystkich? Czy w Polsce rów-
nież? Odpowiedź wszyscy chy-
ba doskonale znamy – powie-
dział zdecydowanym głosem 
prezes Nowogardzkiego Koła 
Diabetyków, Eugeniusz Two-
rek.

Dalsza część obchodów 
przebiegała zgodnie z publi-
kowanym programem, w któ-
rym dr Marzena Kargul przy-
bliżyła założenia i ideę Szkoły 
Cukrzycy. Kolejną osobą, któ-
ra również miała do powiedze-
nia kilka zdań na temat pro-
blemu cukrzycy, był Łukasz 
Kuberacki, przedstawiciel  fir-
my Bayer, wyjaśnił, jak kontro-
lować glikemię oraz kiedy i po 
co mierzymy cukier. Następną 
osobą, która zabrała głos, wy-
głaszając referat pt. „Neurolo-
giczne komplikacje cukrzyco-
we”, był Hubert Majsnerski z 
firmy WÖRWAG PHARMA 
GmbH & CO. Na zakończe-
nie części prezentacyjno-edu-
kacyjnej, Łukasz Janicki (fir-
ma DEA-MED) zaprezento-
wał, jak ważną rolę w codzien-
nej rehabilitacji odgrywają 
masaże.  Zaproszonymi go-
śćmi byli również: Irena Ku-

lewska – członkini Prezydium 
Polskiego Stowarzyszenia Dia-
betyków Zarządu Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego, 
burmistrz Nowogardu Robert 
Czapla, Kazimierz Lembas 
– dyrektor nowogardzkiego 
szpitala, Jerzy Jabłoński – 
dyrektor nowogardzkiego 
RCP, Monika Bielan – pielę-
gniarka, oraz przedstawicie-

le nowogardzkich organiza-
cji pozarządowych. Obcho-
dy uatrakcyjniły występy ze-
społów i młodych tancerzy z 
Nowogardzkiego Domu Kul-
tury. Spotkanie zakończono 
poczęstunkiem i wspólnymi 
rozmowami na temat przy-
szłości. 

Jarek Bzowy

Wiele było gratulacji i podziękowań

Obchody urozmaiciły występy małych artystów  z NDK.JPG

W przerwie można było wykonać sobie badanie poziomu cukru.JPG

Eugeniusz Tworek - prezes koła 
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Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca

TYGRYSEK

BAWIALNIA
dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA
tel. 504 265 607 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

Zapraszam na zajęcia 
Karate Kyokushin

Treningi: 
Sala gimnastyczna 

Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 1

ul. Wojska Polskiego 8 
(wejście na salę od ul. Szkolnej)
Pierwszy trening gratis dnia 

11.10.2013r. (piątek) 
o godz. 18.00

Treningi: wtorek i piątek od 18.00 
do19.00 Zajęcia prowadzi 

mgr Dawid Macyszyn 1 kyu, 
tel. 721-027-670

SU z SP nr 1 na spotkaniu  
z komendantem komisariatu policji 
Dnia 26.09.2013r. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, wraz z opiekunem samorządu, panią Różą Górczewską, udali się do 
Miejskiego Komisariatu Policji w Nowogardzie, aby przeprowadzić wywiad z obecną komendant, Podinspektor Policji, Małgorzatą Fi-
gurą, oraz Klaudią Gieryń.

W spotkaniu uczestniczyli 
uczniowie klas IV-VI. Spotka-
nie cieszyło się dużym zainte-
resowaniem wśród młodzieży. 
Uczniowie zadawali pani ko-
mendant ciekawe i wnikliwe 
pytania. Interesowali się zagro-
żeniami, z którymi mogą się 
spotkać w każdej chwili. Mło-
dzież została poinformowana 
o tym, co należy zrobić w ta-
kich trudnych sytuacjach.

Interesowały ich również za-
gadnienia dotyczące codzien-
nej pracy kobiety-komendant. 
Wśród zadawanych pytań były 
też osobiste:

- Czy już w dzieciństwie ma-
rzyła pani o tym zawodzie?

- Jakie wykształcenie należy 
zdobyć, aby zostać komendan-
tem policji?

- Czy łatwo kobiecie kieruje 
się zespołem mężczyzn?

- Jak się pani komendant 
pracuje w naszym mieście?

Poza tym, pani policjantka 
opowiadała o swojej pracy w 
Komendzie Wojewódzkiej w 
Szczecinie. Młodzież, oprócz 
spotkania, miała możliwość 
obejrzenia odnowionej Ko-
mendy Policji w Nowogardzie.

Spotkanie przebiegło w ser-
decznej i miłej atmosferze. 

Młodzież wykazała się dojrza-
łością w zadawaniu pytań. Z 

zainteresowaniem wysłucha-
ła wyczerpujących odpowiedzi 

pani komendant. 
Samorząd Uczniowski

Rada Sołecka 
zaprasza 

na dyskotekę
w Bodzęcinie

12 października br. 
o godz. 21

Zabawa 
do białego rana 

Wejście 5 zł
                      Organizatorzy
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Kościoły naszej gminy - Trzechel

Trzechel - kościół parafialny 
pw. św. Katarzyny. Poświęcony 
1l IX 1945 r. odpust: 25 XI

Kościół pochodzi z XIX w., 
wzniesiony z kostki kamien-
nej i cegły. Wieża zwieńczo-
na smukłym hełmem. Działka 
kościelna otoczona murem ce-
glano-kamiennym wraz z ku-
ludziesięcioma lipami.

źródło: Schematyzm Archidiecezji 
 Szczecińsko-Kamieńskiej, Szczein 2007.

/Studium Historyczno-urbanistyczne

Pomorzanin wygrywa w Krzęcinie i pnie się w górę

Niespodzianki w 11. kolejce
Podopieczni Tomasza Surmy uporali się w 11. kolejce w Krzęcinie z tamtejszym Klonem. Mecz toczył się pod dyktando przyjezdnych 
i, po trafieniach Winczewskiego oraz Kieruzela, nowogardzki zespół dopisuje sobie kolejne 3 punkty. 11. kolejka przyniosła nieocze-
kiwane rozstrzygnięcia, dzięki czemu Pomorzanin znacznie zbliżył się do strefy dającej awans i powrócił na właściwy kurs do IV ligi.

Klon Krzęcin – Pomorzanin Nowogard  0:2 (0:1)
Gole: `Konrad Winczewski, `Krzysztof Kieruzel
Skład: Mateusz Krupski - Konrad Winczewski, Michał Soska (c), Michał Łukasiak, Maciej Dobrowolski - Piotr Winogrodzki, Krzysztof Kieruzel, Łukasz Olechnowicz 

(Paweł Galus), Dominik Wawrzyniak (Tomasz Łysiak) - Kamil Lewandowski (Krystian Kubicki), Sławomir Paszkowski.

Pomorzanin Nowogard w 
Krzęcinie zagrał niemal w najsil-
niejszym składzie. Cieszy powrót 
do gry kapitana, Michała Soski. 
Linię defensywną tworzył z nim 
Konrad Winczewski, na bokach 
pomagali: Michał Łukasiak oraz 
Maciej Dobrowolski. Nie bez 
przyczyny wymieniamy zawod-
ników, którzy w tym meczu za-
bezpieczali tyły. Po dotkliwej po-
rażce z Odrą, to już drugi mecz 
Pomorzanina bez straty gola. 
Mało tego, przyjezdnych na pro-
wadzenie wyprowadził obrońca,  
Konrad Winczewski. Stoper Po-
morzanina po raz kolejny udo-
wodnił, że potrafi się odnaleźć 
w polu karnym po stałym frag-
mencie. W tym przypadku rzut 
rożny wykonywał Łukasz Olech-
nowicz. Po jego centrze zakotło-
wało się pod bramką. Pierwszy 

strzał został zablokowany, jed-
nak największym sprytem pod 
bramką wykazał się Winczewski 
i wepchnął futbolówkę między 
słupki, dając tym samym prowa-
dzenie swojej drużynie. Pomo-
rzanin kontrolował wydarzenia 
na boisku i do przerwy schodził 
ze skromną, ale w pełni zasłu-
żoną zaliczką. Po zmianie stron, 
niewiele się zmieniło. Gospoda-
rze próbowali odrobić straty, ale 
nic im z tego nie wychodziło. Na 
niespełna 20 minut przed koń-
cem meczu, kolejne dośrodko-
wanie Łukasza Olechnowicza, 
precyzyjny strzał głową Krzysz-
tofa Kieruzela i kolejne 3 punk-
ty stały się faktem. Wygląda na 
to, że zespół prowadzony przez 
Tomasza Surmę wraca na odpo-
wiedni kurs do IV ligi. Pomogły 
w tej sytuacji inne drużyny. Po-

lonia Płoty zdeklasowała w-ce li-
dera z Choszczna 5:1. W meczu 
na szczycie tej grupy klasy okrę-
gowej lider z Myśliborza poko-
nał 2:0 zespół  Floty II Świno-
ujście. Największą niespodzian-
ką była porażka na własnym bo-
isku Pogoni Barlinek z Iskier-
ką 1:2. Te wyniki tylko potwier-
dzają, że na tym poziomie każdy 
może wygrać z każdym i nie ma 
co odbierać przedwcześnie no-
wogardzkiej drużynie szans na 
awans. Liderem z 27 punktami 
wciąż pozostaje Osadnik Myśli-
bórz. Gavia Choszczno, z licz-
bą 23 punktów, zajmuje drugie 
miejsce, natomiast  Flota, Pomo-
rzanin i Zorza Dobrzany, z 20 
punktami, depczą w-ce liderowi 
po piętach. Przy artykule prezen-
tujemy komplet wyników 11. ko-
lejki oraz aktualną tabelę.  KR 

Liga Okręgowa Szczecińska 2013/2014
11 kolejka:
Osadnik Myślibórz -  Flota II Świnoujście  2:0 
Odra Chojna  - Piast Chociwel   2:1
Pogoń Barlinek - Iskierka Szcz.-Śmierdnica 1:2
Polonia Płoty - Gavia Choszczno   5:1
Klon Krzęcin - Pomorzanin Nowogard  0:2
Stal Lipiany - Ina Ińsko    3:2
Zorza Dobrzany - Victoria Przecław  4:1
Morzycko Moryń - Unia Dolice   1:4
Pomorzanin Przybiernów   Pauza

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Osadnik Myślibórz 11 27 29 8 9 0 2
2 Gavia Choszczno 10 23 26 13 7 2 1
3 Flota II Świnoujście 10 20 29 16 6 2 2
4 Pomorzanin Nowogard 11 20 24 19 6 2 3
5 Zorza Dobrzany 11 20 26 18 6 2 3
6 Odra Chojna 10 19 28 16 6 1 3
7 Pogoń Barlinek 11 17 19 13 5 2 4
8 Ina Ińsko 11 17 13 17 5 2 4
9 Stal Lipiany 10 16 24 20 5 1 4
10 Piast Chociwel 10 16 12 10 5 1 4
11 Polonia Płoty 10 14 29 21 4 2 4
12 Pomorzanin Przybiernów 10 13 13 19 4 1 5
13 Unia Dolice 11 13 17 19 3 4 4
14 Iskierka Szczecin – Śmierdnica 10 6 11 29 2 0 8
15 Morzycko Moryń 10 6 13 32 2 0 8
16 Victoria Przecław 10 3 7 28 1 0 9
17 Klon Krzęcin 10 3 11 33 1 0 9
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IV Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Oldbojów

Handball Nowogard wygrywa!
W sobotę, 28 września, w nowo wybudowanej hali Gryf Arena w Gryficach klub Handball Nowogard rozpoczął nowy sezon 2013-2014  
w rozgrywkach oldbojów. Nowogardzki zespół, we współpracy ze Starostą Powiatu Gryfickiego, Kazimierzem Saciem, wystąpił tym ra-
zem również w roli organizatora turnieju. 

W historii drużyny był to już 
VI Ogólnopolski Turniej Pił-
ki Ręcznej, na który przybyły 
takie zespoły, jak: kat. kobiet: 
AZS Koszalin, Pogoń Szczecin, 
Relax Świdwin, kat. mężczyzn: 
Tęcza Kościan, MKS Wieluń, 
SPR Złotoryja, Dąbie Szcze-
cin, Gwardia Koszalin, Po-
goń Szczecin oraz dwa zespoły 
Handball Nowogard. Drużyny 
męskie podzielone zostały na 
dwie grupy po cztery zespoły, 
gdzie grano systemem „każdy 
z każdym”. Handball I Nowo-
gard w pierwszym meczu spo-
tkał się z MKS Wieluń. Spotka-
nie od początku było bardzo 
zacięte i nie można było wska-
zać faworyta tego pojedynku. 
Na szczęście dobra postawa 
w obronie i konsekwencja do 
pewnej piłki w ataku dała no-
wogardzkiej drużynie przewa-
gę i mecz zakończył się zwy-
cięstwem 12:8. Po tym spotka-
niu, na boisku pojawił się dru-
gi zespół Handball Nowogard, 
w pojedynku z bardzo mocną 
Gwardią Koszalin. Całe spo-
tkanie przebiegało pod dyk-
tando Koszalinian, lecz w koń-
cówce Handball włączył dru-
gi bieg i zaczął odrabiać straty, 
zbliżając się na 1 bramkę. Nie-
stety zabrakło szczęścia i czasu, 
przez co ostatecznie Nowogard 
uległ Koszalinowi 11:9. W dru-
gim spotkaniu pierwszy zespół 
zmierzył się z Dąbiem Szcze-
cin, w którym występują za-
wodnicy z przeszłością z Eks-
traklasy. Spotkanie od począt-
ku przebiegało pod dyktando 
nowogardzian. W bramce do-
brze zaczął Piotr Wojciechow-
ski, a w ataku nie do zatrzy-
mania był Jarek Galus. Prze-
waga rosła z każdą kolejną ak-
cją. Konsekwencja i opanowa-
nie dały kolejne zwycięstwo 
14:7. Do następnego meczu w 
grupie drugiej wyszły zespo-
ły SPR Złotoryja i Handball II 
Nowogard. Druga drużyna, po 
pierwszej porażce, mocno się 
zmobilizowała i zagrała bardzo 
odważnie, co dało efekty. Naj-
bardziej skuteczny w tym spo-
tkaniu był Andrzej Pająk, któ-
ry aż czterokrotnie pokonał 
bramkarza gości. Cały mecz 
należał do zespołu z Nowogar-
du i po pięknej walce  SPR zo-
stał pokonany 9:4. Zwycięstwo 

dało możliwość gry o 5. miej-
sce. W ostatnim spotkaniu w 
grupie, Handball I Nowogard 
zmierzył się z Tęczą Kościan. 
Dla nowogardzkiego zespołu 
był to mecz o I miejsce w gru-
pie i awans do finału. Każdy z 
zawodników pokazał, że po-
trafi grać w piłkę i, że w tym 
spotkaniu liczy się tylko zwy-
cięstwo. Po raz kolejny niezwy-
kłą walecznością wykazał się 
bramkarz, który, mimo poważ-
nej kontuzji kolana, bronił bar-
dzo trudne piłki, co umożliwi-
ło granie z kontry i powiększa-
nie przewagi. W tym spotka-
niu skutecznością błysnął Piotr 
Machut, rzucając 5 bramek. 
Ostatecznie Nowogard wygrał 
11:7 i oczekiwał na rywali z 
drugiej grupy. O wejście do fi-
nału w grupie drugiej walczyły 
Pogoń Szczecin i Gwardia Ko-
szalin. Mecz toczył się bramka 
za bramkę i w ostatnich sekun-
dach, po zaciętej walce, Kosza-
lin pokonał Pogoń 8:7. Do me-
czu o zwycięstwo w całym VI 
Ogólnopolskim Turnieju przy-
stąpiły zatem Gwardia Kosza-
lin i pierwszy zespół Handbal-
lu. Obie drużyny wielokrot-
nie spotykały się już w fina-
łach i za każdym razem trud-

no było przewidzieć zwycięzcę 
pojedynku. Już po pierwszym 
gwizdku sędziego, było widać, 
że to jest mecz finałowy i każ-
dy chce stanąć na najwyższym 
stopniu podium. Mobilizacja 
w drużynach była na 100%. 
Wiadomo było, że nie moż-
na sobie pozwolić na jakiekol-
wiek straty piłek, bo zostaną 
one bezlitośnie wykorzystane 
przez przeciwnika. Każda ak-
cja musiała być tworzona na 
pewny rzut i to się opłaciło. Po 
pierwszej połowie, Nowogard 
prowadził 9:2, a to za sprawą 
„Maziego” w bramce i Zyg-
munta Zamary, który na skrzy-
dle czynił cuda. W całym spo-
tkaniu „Zyga” rzucił 6 bramek, 
a Handball utrzymał przewagę 
do końca meczu i ostatecznie 
wygrał Finał 14:8. 

Drużyny kobiet rywalizowa-
ły ze sobą w systemie „każdy 
z każdym”. W pierwszym me-
czu AZS Koszalin, po nieuda-
nych pierwszych minutach i 
2 bramkach straty do zespołu 
Relax Świdwin, zdołał dopro-
wadzić do wyrównania, kilko-
ma pięknymi kontrami zyskał 
przewagę, zwyciężając osta-
tecznie 16:11. W drugim me-
czu Świdwinianki zmierzyły 

się z drużyną Pogoni Szcze-
cin. Spotkanie przez większość 
czasu było bardzo wyrówna-
ne, jednak w końcówce nie-
co lepsza okazała się drużyna 
ze Szczecina, wygrywając ry-
walizację 9:6.  Trzeci mecz ko-
biet był jednocześnie meczem 
finałowym, bowiem obie dru-
żyny miały na swym koncie po 

jednym zwycięstwie. Nieste-
ty, spotkanie to nie dostarczy-
ło zbyt wiele emocji, było bar-
dzo jednostronne i odbywało 
się pod dyktando AZS Kosza-
lin, który wykorzystywał każdy 
błąd rywalek ze Szczecina, po-
konując je w efekcie 21:10.    

oprac: KR

Klasyfikacja końcowa
Kategoria kobiet:
1. AZS Koszalin
2. Pogoń Szczecin
3. Relax Świdwin 
Kategoria mężczyzn:
1. Handball I Nowogard 
2. Gwardia Koszalin 
3. Pogoń Szczecin
4. MKS Wieluń
5. Tęcza Kościan
6. Handball II Nowogard 
7. Dąbie Szczecin
8. SPR Złotoryja

Wyróżnienia indywidualne:
Najlepsza zawodniczka: Mał-

gorzata Matusiak (Pogoń Szcze-
cin)

Najlepszy zawodnik: Rado-
sław Apanowicz (Gwardia Ko-
szalin)

Królowa strzelców: Anna Ta-
łaj (AZS Koszalin)

Król strzelców: Jarosław Galus 
(Handball I Nowogard)

Najlepsza bramkarka: Sylwia 
Zdunek (Relax Świdwin)

Najlepszy bramkarz: Zbigniew 
Kowalczyk (Pogoń Szczecin)

Skład Handball Nowogard: 
Roman Pikulski, Piotr Wojcie-
chowski, Maciek Błażewicz, Mi-
chał Błażewicz, Paweł Krawczyk, 
Jarek Galus, Szymon Koc, Artur 
Włodarczyk, Tomek Płachecki, 
Przemek Siuda, Zygmunt Za-
mara, Dominik Gołąb, Marcin 
Gołąb,  Mieczysław Machocki, 
Wiesław Piotrowicz, Norbert 
Dworak, Daniel Spór, Andrzej 
Pająk, Piotr Żytko, Piotr Ma-
chut.  
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Pomorzanin „tylko” remisuje z Zalewem

Charakteru im nie brakuje
Niezwykle emocjonujący mecz rozegrała ko-
bieca drużyna Pomorzanina, w konfrontacji z 
Zalewem Stepnica. Po głupio straconym golu, 
podopieczne Pawła Błaszczyka uparcie dąży-
ły do zmiany rezultatu, by w ostatniej minu-
cie wyrównać stan meczu. Na więcej zabrakło 
czasu i pozostał niedosyt, gdyż Pomorzanin 
był zdecydowanie lepszy od przyjezdnych. 

Pomorzanin Nowogard – Zalew Stepnica 1:1 (0:1)
`79 min. Patrycja Kozioł
Skład: Magdalena Jeż (c) – Karolina Kowalczuk, Ada Szemiot, Anna 

Nowicka, Klaudia Mrówczyńska – Martyna Stępień, Katarzyna Piotrow-
ska, Patrycja Bobik, Anita Skowrońska, Patrycja Kozioł – Klaudia Kor-
giel ; na zmiany wchodziły: Monika Wróbel, Monika Krystkiewicz, Wik-
toria Tupko, Anita Nowakowska, Klaudia Kaczor, Małgorzata Wołk.3

III Liga Kobiet
3 kolejka:
Olimpia II Szczecin – Olimp Gościno  (brak danych)
Olimpia III Szczecin – Fala Międzyzdroje (brak danych)
Pomorzanin Nowogard – Zalew Stepnica 1:1

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Zalew Stepnica 3 7 13 3 2 1 0
2 Olimpia II Szczecin 2 6 21 0 2 0 0
3 Olimp Gościno 2 6 13 0 2 0 0
4 Pomorzanin Nowogard 4 4 7 6 1 1 2
5 Fala Międzyzdroje 2 3 3 6 1 0 1
6 Vielgovia Szczecin 2 0 2 7 0 0 2
7 Olimpia III Szczecin 3 0 0 37 0 0 3

Od początku tego spotkania, 
to gospodynie przeważały na bo-
isku. Jednak przez pierwsze mi-
nuty nie potrafiły stworzyć sobie 
stuprocentowej sytuacji do strze-
lenia bramki. Z rzutów wolnych 
próbowała Katarzyna Piotrow-
ska, ale w tym meczu nie miała 
odpowiednio nastawionego ce-
lownika. Najpierw, w 12. minu-
cie, uderzyła obok bramki, na-
stępnie, w 26., jej strzał sprawił 
nieco problemów słabo dyspono-
wanej bramkarce Zalewu, jednak 
Patrycja Kozioł nie zdążyła z do-
bitką. Chwilę potem, w efektow-
ny sposób mijała jak tyczki dwie 
rywalki. Będąc na linii pola kar-
nego, mocno uderzyła, ale wprost 
w bramkarkę rywalek, która i 
tak miała sporo problemów z in-
terwencją. W 30. minucie trze-
cia okazja z rzutu wolnego przed 
Piotrowską, która tym razem, po 
strzale z około 20 metrów, posła-
ła futbolówkę wysoko nad po-
przeczką. W 34 minucie, ponow-
nie po ładnym dryblingu, Patry-
cja Kozioł dochodzi do dogodnej 
sytuacji i oddaje potężny strzał. 
Zawodniczka, strzegąca bramki 
Zalewu, wypuszcza piłkę z rąk, 
natomiast Klaudia Korgiel, przy 
próbie dobitki, zostaje uprzedzo-
na przez rywalki. W myśl stare-
go piłkarskiego powiedzenia „nie 
wykorzystane sytuacje się msz-

czą”, w 36. minucie bardziej do-
świadczone piłkarki ze Stepnicy 
wykorzystują swoją jedyną oka-
zję w pierwszej części gry. Brak 
koncentracji i Karolina Kowal-
czuk nie zatrzymuje prostopa-
dłego podania z głębi pola. Mag-
dalena Jeż, wychodząc z bramki, 
próbowała ratować sytuację. Na-
pastniczka gości uprzedza ją i z 
dużego kąta strzela bramkę dla 
przyjezdnych. Wielka szkoda – 
Pomorzanin powinien prowadzić 
dwoma bramkami, a do przerwy 
dziewczyny schodziły z „baga-
żem” jednego gola. W drugiej po-
łowie, obraz gry się nie zmienił. 
Gospodynie miały 40 minut (w 
lidze kobiet mecze trwają 2x po 
40 minut, dop. red.) na udowod-
nienie swojej wyższości. Kolej-
ne próby kończyły się jednak fia-
skiem, natomiast, przez niefraso-
bliwość w defensywie, Zalew był 
o mały włos od strzelenia dru-
giego gola. Tak się na szczęście 
nie stało. Poddenerwowany tre-
ner, Paweł Błaszczyk, wciąż po-
krzykiwał na swoje zawodniczki 
i przeprowadzał mnóstwo zmian. 
Sporo ożywienia wniosła Monika 
Krystkiewicz, która jednak dłu-
go nie pograła, bo, na skutek ura-
zu, po kilkunastu minutach mu-
siała opuścić plac gry. Trener ko-
biecej drużyny Pomorzanina za-
ryzykował – nie było, czego bro-

nić, więc dokonał dwóch roszad, 
które zmieniły obraz gry. Najlep-
sza tego dnia na boisku, Patry-
cja Kozioł, została przesunięta do 
ataku, natomiast Karolina Kowal-
czuk do środka pomocy. Takie 
posunięcie przyniosło należyte 
efekty. Karolina Kowalczuk, wraz 
z Katarzyną Piotrowską, przej-
mowały wszystkie piłki w środ-
ku pola i uruchamiały partnerki 
z linii ataku. Gdy wydawało się, 
że mecz zakończy się niezasłużo-
ną porażką Pomorzanina, Karoli-
na Kowalczuk rehabilituje się za 
swój błąd w obronie z pierwszej 
połowy. Doświadczona piłkarka 
Pomorzanina przejęła futbolów-
kę na 40. metrze, pociągnęła z nią 
pod pole karne i uderzyła z na-
rożnika. Strzał może nie był zbyt 
groźny, ale sprawił na tyle proble-
mów bramkarce, że ta wypuści-
ła piłkę z rąk. W pobliżu na błąd 
czekała Patrycja Kozioł i z zim-
ną krwią, z najbliższej odległości 
strzela upragnionego gola na 1:1.  
Po trafieniu, gospodynie ani my-
ślały o długiej celebracji radości. 
Szybko ustawiły rywalkom pił-
kę na środku boiska i walczyły o 
kolejną bramkę. Niestety, na wię-
cej zabrakło czasu i ostatecznie w 
Nowogardzie padł remis 1:1. Na-
leżą się wielkie brawa za charak-
ter i walkę do ostatnich sekund. 
Niewątpliwie trzeba przyznać, że 
Pomorzanin powinien wygrać 
ten mecz, gdyż był zdecydowanie 
lepszy. 
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Po serii zwycięstw... 
czas na serię porażek
W sobotę, w Komarowie, Pomorzanin II z drużyną, która po 
5 spotkaniach straciła 33 gole i nie strzeliła żadnej bramki. 
Do czasu, aż nie przyjechała „ekipa” drugiego zespołu z No-
wogardu. Komarex wygrywa 4:2 i ośmiesza „rezerwowych”, 
którzy z meczu na mecz prezentują się coraz gorzej. Czy pił-
karze, którzy do tego meczu nie potrafili strzelić bramki, ro-
zegrali swój mecz życia? Bardziej prawdopodobne zdaje się, 
że goście z Nowogardu położyli się na boisku...

Komarex Komarowo – Pomorzanin II Nowogard 4:2 (2:1)
Gole: `Przemysław Laszkiewicz, `Maciej Grzejszczak
Skład: Adam Łuczak – Maciej Grzejszczak, Krzysztof Doma-

nowski, Grzegorz Skrzecz (c) (Tomasz Szafran), Jakub Wojcie-
chowski – Jakub Szczypień, Dariusz Iwaniuk, Przemysław Lasz-
kiewicz – Grzegorz Żyła, Krzysztof Haberski.

Patrycja Kozioł (z prawej) co chwilę 
ośmieszała defensywę Zalewu swoimi 
indywidualnymi akcjami

Najlepiej byłoby nic nie pi-
sać, jednak wobec takiej niespo-
dzianki trudno przejść obojęt-
nie. Pomorzanin II na wyjazd 
do Komarowa wyruszył z 11 za-
wodnikami oraz, borykającym 
się z drobnym urazem, Toma-
szem Szafranem. W związku z 
tym, trener, Paweł Błaszczyk, 
musiał główkować, jak obstawić 
poszczególne pozycje. Bram-
karz, Krzysztof Haberski, zagrał 
w ataku... Między słupkami za-
stąpił go rezerwowy golkiper, 
Adam Łuczak. Skład Pomorza-
nina nie był jednak na tyle osła-
biony, by totalny outsider A Kla-
sy mógł kontrolować przebieg 
wydarzeń. Komarex, do tego 
meczu, nie strzelił żadnego gola. 
Goście z Nowogardu byli jednak 
w sobotę bardzo wyrozumiali... 
Niemal każdą z dogodnych sy-
tuacji gospodarze zamienili na 
bramkę, najpierw wychodząc na 
prowadzenie, następnie – pod-
wyższając na 2:0. Drugi zespół 
zdołał odpowiedzieć jeszcze 
przed przerwą trafieniem Prze-
mysława Laszkiewicza, który 
strzelił do bramki, po dośrodko-
waniu z rzutu wolnego Macieja 
Grzejszczaka. Wydawało się, że 

Pomorzanin odrobi straty, ale 
to zawodnicy z Komarowa zdo-
byli kolejną bramkę i podwyż-
szyli wynik na 3:1. Pomorzani-
na II stać było jedynie na gola 
z rzutu karnego, którego egze-
kwował Maciej Grzejszczak, po 
faulu na Dariuszu Iwaniuku. To 
jednak nie koniec w wykonaniu 
gospodarzy, którzy długo cze-
kali na pierwsze trafienia. Ko-
lejny gol i wstydliwy dla „rezer-
wowych” wynik 4:2 z „czerwo-
ną latarnią” grupy 3 w A Klasie. 
Należy dodać, że Pomorzanin 
II miał swoje sytuacje na więk-
szą liczbę bramek, jednak zabra-
kło skuteczności. To jednak nie 
zmienia faktu, że wynik ten daje 
do myślenia. Trudno stwierdzić, 
czy to Komarex, po serii blama-
żów, wziął się w garść i rozegrał 
najlepszy mecz w tym sezonie 
czy też piłkarzom z Nowogar-
du odechciało się grać w piłkę? 
Jedno jest pewne – zespół Pawła 
Błaszczyka kontynuuje serię po-
rażek i coraz bardziej zniechęca 
swoich kibiców, prezentując taki 
poziom. Przy artykule prezentu-
jemy komplet wyników 6. kolej-
ki oraz aktualną tabelę. 

KR

  
A Klasa Szczecin gr.3 2013/2014
6 kolejka:
Hanza Goleniów – Vielgovia Szczecin   3:0
Wołczkowo-Bezrzecze – Wicher Reptowo  1:5
Komarex Komarowo – Pomorzanin II Nowogard 4:2
Grot Gardno – Zryw Kołbaskowo   5:2
Fagus Kołbacz – Orzeł Grzędzice   2:0
OKS Euroinsbud Goleniów – Znicz Niedźwiedź 3:1

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Fagus Kołbacz 6 16 20 5 5 1 0
2 OKS Euroinsbud Goleniów 6 16 17 4 5 1 0
3 Grot Gardno 6 16 18 6 5 1 0
4 Hanza Goleniów 6 12 15 6 3 3 0
5 Wicher Reptowo 6 9 16 9 2 3 1
6 Pomorzanin II Nowogard 6 9 11 12 3 0 3
7 Zryw Kołbaskowo 6 6 10 16 2 0 4
8 Vielgovia Szczecin 6 6 15 15 2 0 4
9 Znicz Niedźwiedź 6 4 5 11 1 1 4

10 Wołczkowo - Bezrzecze 6 3 19 18 1 0 5
11 Orzeł Grzędzice 6 3 2 15 1 0 5
12 Komarex Komarowo 6 3 4 35 1 0 5
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Kijana  Redakcja "WBREW": Weronika Daćkowska, Katarzyna Kozieł, Kinga Piwowarczyk, Monika Romasłowska, Hanna Siemierz, Krystyna Skubała 

 „Sierpniowe niebo. 63 dni chwały”, 
czyli uczniowie ZSP w kinie „Orzeł”

Dnia 30 września (poniedziałek)  uczniowie Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych  im. Stanisława Sta-
szica w Nowogardzie  wybrali się do Nowogardziego 
Domu Kultury na film pt.: „Sierpniowe Niebo. 63 dni 
chwały” w reżyserii Irka Dobrowolskiego. Film przed-

stawia dramatyczną dla Polaków historię Powstania 
Warszawskiego.  W filmie obok zawodowych aktorów 
również zagrali Robert Darkowski oraz Maciej Bilka 
znani raperzy z grupy hip-hopowej Hemp Gru.  W 
filmie można usłyszeć także kilka piosenek  tej grupy.  

Widać, że reżyser włożył wiele pracy w ten film, po-
nieważ jest genialny!  Film trafił w serca widzów. Za-
chęcamy wszystkich do obejrzenia, bo WARTO!

Weronika Daćkowska i Krystyna Skubała

Warsztaty 
Miniprzedsiębiorstwa

Dnia 2 października 2013 r w Zespo-
le Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sta-
nisława Staszica odbyły się  warsztaty 
miniprzedsiębiorstwa, w których wzięli 
udział uczniowie klas IV oraz ich młod-
si koledzy z klas I i II. Uczniowie z klas 
IV wtajemniczali swoich młodszych ko-
legów w tajniki pracy miniprzedsiębior-
stwa (uczniowie młodszych klas zastą-
pią maturzystów, którzy przygotowują 
się do matury i egzaminu zawodowe-
go). Uczennice z klasy IV TE pokazywa-
ły swoim następcom jak robić: bombki, 
jajka i inne rzeczy związane z origami, 
ponieważ dołączą do grupy, która pra-
cuje nad różnymi ozdobami. W grupie 
osób, które uczestniczyły w tym spotka-
niu byli nawet chłopcy. Bardzo dzięku-
jemy za miło spędzone chwile:)

Weronika Daćkowska i Krystyna Skubała

 ...czekają na filmUczniowie w dobrych humorach....W holu przed projekcją filmu

Dzień Chłopaka w ZSP
30 września ucznio-

wie Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych ob-
chodzili Dzień Chło-
paka, w wielu klasach 
dziewczęta przygoto-
wały swoim kolegom 
poczęstunki oraz wrę-
czyły prezenty. Tego 
dnia  dziewczyny z kla-
sy IV TE zorganizowa-
ły Dzień Chłopaka dla 
swoich kolegów z kla-
sy. Uczennice  przygo-
towały mały poczęstu-
nek oraz upominki tj. 
smoczki i śliniaczki. 
Chłopcy byli bardzo 
zadowoleni. Wszyst-
ko odbyło się w miłej i 
przyjaznej atmosferze.

Ola Laszkiewicz 
i Aniela Kociuban

Oryginalne prezenty:)

Wspólne świętowanie
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
 Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
   - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
 i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu
   - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Morfeusz - 91 577 66 85

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
 I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
 Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
   - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych    - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól
ul. Zielona 2  - 666 135 133

KUPIĘ 
GOSPODARSTWO 
lub GRUNT ROLNY 
TEL. 664 944 635

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

Wydarzenia Kulturalne:
11 października (piątek)
godz. 21:00 (wstęp wolny)
DJ El Mathias, czyli House, Funk, R&B, Soul, Hip-Hop, Dubstep w 3K
Po gorącym przyjęciu przez wymagającą nowogardzką publikę, zaprosiliśmy 

ponownie, naszym zdaniem, jednego z najlepszych DJ-selekcjonerów wojewódz-
twa zachodniopomorskiego, El Mathiasa, który uraczy was potężną dawką mu-
zyki klubowej (każdy znajdzie coś dla siebie – gwarantowane).

12 października (sobota)
godz. 21:00 (wstęp wolny)
Monsieur Szwed w Klubokawiarni Kulturalnej 3K!!!
Jacek (Jaca) Szwed aka Monsieur Szwed – miłośnik muzyki, absolwent szko-

ły muzycznej I stopnia na instrumentach: skrzypce, fortepian; ponadto produ-
cent. Zamiłowanie do muzyki odziedziczył po dziadku i ojcu (instrumenty dęte 
i klawiszowe) już od najmłodszych lat. Jako dziecko, zawsze otaczała go muzyka 
pod różnymi postaciami, czy to żywych instrumentów, płyt winylowych czy ka-
set. Od początku nauki gry na skrzypcach, nie potrafił utrzymywać standardów 
i uczyć się nudnych gam czy sonat, zawsze próbował urozmaicić utwory własny-
mi wstawkami. Grając na pianinie, dostawał od nauczycieli nuty prostych roz-
rywkowych utworów, aby ominąć monotonność wcześniej wspomnianych sonat 
czy etiud. W tym samym czasie, zarażony zajawką przez kuzyna (Peter Parker), 

zaczął zajmować się produkcją. W jego utworach usłyszeć można melodie moc-
no bazujące na niskich tonach, okraszone wieloma instrumentami, aż po dźwięki 
symfoniczne z mocną linią perkusyjną... Przez cały okres dorastania, coraz częst-
sze spotkania towarzyskie, czy to na pierwszych domówkach czy słynne wspólne 
małolackie sylwestry, były pretekstem, by „zaprezentować” muzykę tak, aby każ-
dy bawił się jak najlepiej, co procentuje do chwili obecnej znajomością utworów 
z wielu gatunków. Tak zaczęła się przygoda DJ. Od domówki do domówki, na 
sprzęcie, jaki Bóg da, grało się imprezy to tu, to tam... Aż w końcu podczas po-
bytu w Wielkiej Brytanii w 2005 r. pojawił się pierwszy sprzęt dj-ski, a co za tym 
idzie – pierwsze mixy.  W międzyczasie, pierwsze występy w klubie Copacabana 
i pierwszy kontakt z gramofonami, nauka pod okiem znanego kolegi, DJa z Trój-
miasta, nie poszła w las i CD playery zostały odstawione w kąt, kosztem klasycz-
nych technicsów 1200. Od tego momentu, wszystko zrobiło się bardziej poważne, 
coraz więcej propozycji od klubów w Szczecinie, 2 pełne sezony najlepszych pla-
żowych imprez w Copie, leśne rave’y z przyjaciółmi, dwukrotny występ na Szcze-
cin United Art Festiwal (2012, 2013), dostęp do coraz większej biblioteki muzycz-
nej, setki godzin spędzonych na poszukiwaniach właśnie TEGO numeru, odsłu-
chiwanie tysięcy utworów, z czego jeden się nadawał na imprezę wg Jacy. W ten 
sposób Monsieur Szwed wyrobił sobie dość charakterystyczny „pozytywny” styl, 
w którym ciężko określić rodzaj muzyki, jaki gra.

Terminarze na naszym Facebookowym fanpagu`u pub.com/klubokawiarnia-
kulturalna.

 Serdecznie zapraszamy !!!
Klubokawiarnia Kulturalna
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Sprzedam VW 
T4 Caravelle, 8 miejsc, 

rocznik: 1991, poj. 2000, ben-
zyna/gaz, stan b. dobry. 
Cena do uzgodnienia. 
Tel.: 501  594  804 lub 

504  531  022 lub 91  391 09 84.

w Sklepie             
ul. Boh. Warszawy 2

(przy torach)

Zapraszamy
W każdy poniedziałek nowy towar

Duży wybór odzieży 
dziecięcej i jesiennej

kurtki, bluzy itp.

KUPON RABATOWY
10%

na odzież używaną
FIGARO

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 3. 
604 284 597

• Kupię mieszkanie bezczynszowe/
niskoczynszowe, min 3pokojowe, 
60-80m 791443026

• Do wynajęcia lokal handlowy – 
660143840 

• Sprzedam mieszkanie w Nowo-
gardzie i Dobrej, tel. 91-3910010, 
607607814

• KUPIĘ ZA GOTÓWKĘ OBCIĄŻONE 
NIERUCHOMOŚCI tel. 508 312 261

• DOMY NA WSI – GRUNTY  
SPRZEDAJEMY, KUPUJEMY. TEL. 
660 206 833

• Sprzedam nowy sklep na ulicy Ra-
cibora. tel. 913925552, 695 264 594

• Sprzedam nowe, własnościowe, 
2 pokojowe mieszkanie, 58 m kw. 
na os. Gryfitów tel. 913925552, 695 
264 594.

• SPRZEDAM - bardzo tanio dział-
ki pod budowę ul: Asnyka. Tel. 
513045188. 

• Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe 
w Nowogardzie na ulicy Racibora 
I 4. Tel. 695 264 594, 783 570 056

• Sprzedam mieszkanie 85 
m2 z dużym ogrodem. 91 39 
21 868 785 921 868 

• Wynajmę lokal biurowy 700 le-
cia 17b Ip. Parking, 28 m2 tel. 
501 549 818 

• Wynajmę lokal na działalność go-
spodarczą. vis’a’vis szpitala. Tel.887 
467 309.

• SPRZEDAM lub WYNAJMĘ garaż ul; 
Jana Pawła. Tel. 607083893.

• Do wynajęcia pomieszczenie 180 
m2. Tel. 609 245 816 

• SPRZEDAM - garaż ul. Zamkowa. 
Tel. 667700795.

• SPRZEDAM DOM - 110 m 2 i garaż w 
Nowogardzie. Tel. 608853710.

• Sprzedam barak 6 dł na 2,5 szer. od-
biór osobisty. 607 251 127

• Wynajmę halę 80 m2 woda + prąd 
+ ogrzewanie 607 251 127

• Sprzedam garaż przy ul. Poniatow-
skiego 24. Tel. 602 521 671

• Wynajmę mieszkanie w Centrum. 
604 702 817; 660 179 776

• GARAŻ - ul: 700 - Lecia. SPRZE-
DAM. Cena do uzgodnienia. Tel.514 
620 330.

• Sprzedam dom jednorodzinny 167 
m2 w Nowogardzie ul. Mickiewicza. 
Tel. 694 979 000

• Wynajmę sklep na ulicy Rzeszow-
skiego. Tel.695 264 594

• Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe po generalnym remoncie. I 
piętro 783 814 849

• KUPIĘ - kawalerkę w Nowogardzie. 
Dzwonić po 15 godz.Tel.693021100.

• DO WYNAJĘCIA - 3 pokojowe 
mieszkanie Nowogard ul. Zamko-
wa.Tel.603530638.

• Do wynajęcia mieszkanie trzy po-
kojowe w Nowogardzie ul. Banko-
wa 6. Tel.505979855.

• DO wynajęcia mieszkanie 2 pokojo-
we.Tel.793908098.

• Sprzedam mieszkanie 58 m2 w db 
lokalizacji IV p. Tel. 607 647 215

• Sprzedam budowę w stanie suro-
wym ul. Bema. 507 045 404 

• Sprzedam mieszkanie 48 m kw. 
tel. 91 392 16 17

• Wynajmę garaż. Tel. 782 549 811

• LOKAL - do wynajęcia centrum mia-
sta .Tel.510170263.

• Sprzedam działki budowla-
ne przy ul. Asnyka 35 zł/m2. tel. 
880 132 032

• Do wynajęcia mieszkanie 2 pokoje 
w Szczecinie dzielnica Gumieńce. 
Ogrzewanie indywidualne gazowe 
tel. Kontaktowy 668 417 260

• DO -  wynajęcia   mieszkanie   dwu-
pokojowe.Tel.784056335.

• Sprzedam mieszkanie o pow. 42 m2 
centrum Nowogardu. Cena 135.000 
zł  do negocjacji. Tel. 669-495-649.

• Wynajmę studentom kawalerkę 
40 m2 w Szczecinie ul. Potulicka. 
507 433 706 

• Sprzedam mieszkanie 23,70 m2 IV 
p. ul. Warszawska, 34 35 57 100

• Wynajmę mieszkanie na ul. Ban-
kowej trzypokojowe umeblowane 
695 741 022

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
lub zamienię na kawalerkę z dopła-
tą. 724 696 051

 MOTORYZACJA

• Sprzedam skrzynię biegów do 
Audi 80. Tel. 781785751.

• Sprzedam GOLF II, poj. 1,3 rok rej. 
1993, benzyna 5 drzwiowy, prze-
gląd i OC ważne, szyberdach, hak, 
czerwony. Tel. 512633610.

• Sprzedam 2 opony letnie 185 65 
R15, continental conti 3, cena za 2 
szt. 80 zł, tel. 605 522 340

• Sprzedam VW Passat combi rok 
prod. 1995; poj. 1.8 cena 2300 tel. 
723 843 415

• Sprzedam silnik ze skrzynią do 
peugeot 1,9D ’98 i citroen Tanio 
tel. 785 04 09 45

• Sprzedam opony zimowo- letnie 
M+S, w bardzo dobrym stanie Ful-
da Kristall Supremo 205 60 R16 92 
H, 4szt, cena 750 zł komplet do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340

• Sprzedam trabanta rok prod. 1974 

zielony przyciemniane szyby, ta-
nio. 724 860 287

• SPRZEDAM - Łada Niva 1,7 
1999 r. cena do uzgodnienia.
Tel.609966517.

• Sprzedam przyczepkę samocho-
dową dużą. 507 045 404

• SPRZEDAM - Trabanta Combi , 
poj. 1100 + dwa na części. Za-
rejestrowany , ubezpieczony.
Tel.601714838.

• Sprzedam Peugeot 306 Benz 1.4 
rok prod. 1995 stan bdb, mały 
przebieg, cena do uzgodnienia. 
506 225 326

ROLNICTWO

• Sprzedam zboże i słomę. 502  853 
573

• Sprzedam słomę w snopkach i 
siano cena 2, 20 zł/ snopek. Tel. 
782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG 
TEL. 783 678 070

• Maliny – sprzedaż, własny zbiór. 
502 853 573

• SPRZEDAM - około 40 kg. gryki 60 
zł/1 kwintal. Tel.600653124. Korne-
luk - Glicko.

• Sprzedam ziemniaki jadalne Vine-
ta. Żabowo. Tel.531302840.

• Kury nioski 1,5 roczne. Wyprzedaż. 
Gospodarstwo Drobiarskie. Żabo-
wo 13. Tel.913910666, 502530452.

• SPRZEDAM obornik. Tel. 
793908098.

• SPRZEDAM - NIOSKI OŚMIOMIE-
SIĘCZNE ZIELONONÓŻKI KURO-
PATWIANE 25 zł / 1 szt. Tel.91 39 
20 307.

• SPRZEDAM - ziemniaki Vineta. Ta-
nio Tel.692125122.

• Sprzedam tanio króliki. 
669 929 717

• SPRZEDAM - prosięta i warchlaki.
Tel.697687665.

• SPRZEDAM -  jabłka  I  gat. 1,50 zł /  
kg., II  gat . 1 zł / kg.  ul: Cmentarna  
11.Tel.913921896.

USŁUGI

• Firma Usługowa „Zielona”. Wyna-
jem sal na: konferencje, zebrania, 
szkolenia. Tel. 91 39 26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANE-
LI PODŁOGOWYCH I INNE DROB-
NE NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA 
RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 22 
70

• Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania Nowogard, ul. Zielona 3. 
91 39 20 714

• Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695 085 470; 
91 39 72 575

• AGENCJA REKLAMWA VIZART - 

oprawianie prac - w 2 minuty, bin-
dowanie, wydruki A3-A4 kolor, 
ksero A3-A4 - kolor, laminowanie 
A3-A4. Tylko u nas największy wy-
bór okładek. Nowogard, ul. 700 Le-
cia 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. in-
nych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Reklamy 
Vizart. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel 605 
522 340. 

• Usługi koparko- ładowarką No-
wogard. 514172446 

• Fast – Driver, tanie usługi trans-
portowe tel. 721 230 990

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sawic-
ki, ul. Kazimierza Wielkiego 7, 
tel.913920737 

• Remonty mieszkań, szpachlowa-
nie, malowanie. 880 690 659

• Regulacja i naprawa okien i drzwi, 
tel. 695 181 070

• Dachy, docieplenia, stropodo-
cieplenia, obróbki blacharskie, 
podbitki. 609 752 854

• REMONT na każdą kieszeń Tel. 
609 715 839 

• Glazura, terakota. Fachowo i so-
lidnie. Wykończenia wnętrz pod 
klucz. Tel.607647515.

• Usługi remontowe 601 567 369

• KOREPETYCJE - z matematyki: SP, 
Gimnazjum. Tel. 532557381.

• Naprawa samochodów, wymiana 
części – uszczelek, pasków, zawie-
szenia itp. Tanio. 695 807 775

• REMONTY – DACHY OCIEPLENIA. 
Tel.692562306.

• BUD NAAR dachy remonty da-
chów ocieplenia budynków. 
726 169 098

• PRANIE - DYWANÓW, WYKŁA-
DZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ, 
SAMOCHODOWEJ, /SKÓRZA-
NEJ, MATERIAŁOWEJ/. PRANIE 
POŚCIELI WEŁNIANEJ /LANOLI-
NĄ/. SPRZĄTANIE BIUR, MIESZ-
KAŃ, CZYSZCZENIE FUG. TEL. 
604373143, 794229083.

• Usługi budowlane i remontowe 
domu pod klucz. 504 595 424

• TANIO - wymiana części w samo-
chodach osobowych, spawanie 
tłumików , blacharka samochodo-
wa.Tel.667171283.

PRACA

• Przyjmę samodzielnego pracowni-
ka do prac wykończeniowych. Tel. 
888 603 612

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe, emerytalne – Niemcy, 
Holandia, Anglia, Irlandia, Dania, 
Belgia, Austria, Włochy, Norwe-
gia, USA. Tel. 71 385 20 18 lub 601 
759 797

• Młoda mama zaopiekuje się Two-
im dzieckiem. 661 196 022

• Praca w Niemczech - Opiekun-
ki Osób Starszych, wyjazdy od za-
raz, pełna organizacja wyjazdu, 
atrakcyjne zarobki Tel.666096761, 
666096774

• Zatrudnię pilarza, niewymagane 
papiery tel. 726 649 215

• ZLECĘ - wykonanie stropu TERIVA 
w Karsku. Tel. 691664658.

• Zatrudnię pracowników budowla-
nych  do prac wykończeniowych. 
Tel. 695 264 594 

• ZATRUDNIĘ - operatora koparki. 
Tel. 606739447.

• Dziewczyna biegle znająca j. an-
gielski i niemiecki dyspozycyjna 
podejmie pracę. 534 095 249

• ZATRUDNIĘ - kelnerkę do KEBABU. 
Tel.511361125.

• DOŚWIADCZONA - Niania zaopie-
kuje się dzieckiem. Duża dyspozy-
cyjność czasowa. Tel.602690897.

• ZLECĘ - pracę w ogrodzie, drob-
ne naprawy. Wierzbięcin Tel. 
516 911 781

• Zatrudnię ślusarza, praca w Nowo-
gardzie. 601 090 160

• Podejmę się opieki nad osobą star-
szą lub dzieckiem. 602 126 695

• Przyjmę do pracy lakiernika i lub 
szpachlarza samochodowego, tel. 
91 39 20131

• ZATRUDNIĘ  -  KIEROWCĘ  C + E 
.TRASA : SZWECJA , POLSKA, NIEM-
CY.TEL.660491900.

• POSZUKUJĘ -  pracowników   bu-
dowlanych  do  prac  wykończenio-
wych. Tel.694241510.
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REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E;  14:00E;  
15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL.   607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD
Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku 
oprócz świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 
1, 3, 5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwart-
ki, soboty oprócz świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; 
R – kurs do Reska

OGŁO SZE NIA DROB NE

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14
 Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

ZATRUDNIMY
STRÓŻA

Oferty kierować na 
adres:

recepcja@toyotanowogard.pl 

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Zatrudnię 
mechanika 

do pilarek spalinowych 
i kosiarek

dzwonić w godz. 9-17
91 392 68 57;  608 328 095

• ZAOPIEKUJĘ  -  się  osobą  za  za-
mieszkanie z nią.Tel.798592655.

• Szukam niani Pilne. Tel. 
609 392 482 po 19.00

INNE

• Sprzedam drewno bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane - 
603 353 789

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, 
srebrna, 4 elementy: wzmacniacz, 
tuner przestrojony, korektor, deck 
szuflada, stan idealny, używa-
na sporadycznie, cena 780 zł do 
uzgodnienia. tel. 605 522 340.

• PIECE GAZOWE c.o. wiszące z Nie-
miec firmy Vaillant wysoka jakość 
do mieszkania, domu, sklepu, re-
stauracji, zakładu fryzj. tylko ogrze-
wanie różne powierzchnie cena od 
800zł montaż 300zł piece dwufunk-
cyjne cena od 1.000zł montaż 400zł 
gwarancja serwisowa + roczne prze-
glądy kontrolne, naprawy oraz elek-
tryczne przepływowe podgrzewacz 
wody użytkowej 18-21kw na prąd 
380V cena od 200zł tel. 691 686 772

• SPRZEDAŻ - podbitki drewnia-
nej. TANIO. Tel. 726169098.

• SPRZEDAM DREWNO OPAŁOWE I 
KOMINKOWE. Tel;667788820.

• Sprzedam CB radio Harry III z an-
teną, na gwarancji, cena 650 zł, tel. 
605 522 340

• Sprzedam wózek spacerowy – para-
solka (Chico CT04): stan bdb, duże 
koła, lekki, oryginalny śpiworek + 
folia, kolor czerwono-beżowy, ta-
nio. 600 897 758

• Sprzedam lodówko - zamrażarkę In-
desit srebrną, cena 750 zł, tel. 605 
522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpiecze-
niowe na życie SKANDIA, tel. 605 
522 340

• Sprzedam drewno opałowe i komin-
kowe atrakcyjna cena. 726 649 215

• Sprzedam świerk pospolity i srebr-
ny z plantacji. Tel. 602 10 11 18

• SPRZEDAM - drewno opałowe ko-
minkowe, obrzynki, odpady tar-
taczne. Dowóz. Tel. 785071977.

• Sprzedam drzwi zewnętrzne solid-
ne. 609 245 816

• Sprzedam nowy (nieużywany) od-
kurzacz piorący Turbo Power Cle-
aner. Gwarancja 24 m-ce cena do 
uzgodnienia Tel. 91 39 20 636

• Sprzedam piec CO 10kw. Tel. 
721 525 674

• SPRZEDAM - nowy, nieużywany 
wózek inwalidzki /granatowy/. Tel. 
507966844.

• SPRZEDAM - koncentrator tlenu. 
Dwuletni. Dolegliwości płucne. Tel. 
507966844.

• Sprzedam aparat fotograficzny S 
Fine Pix 6500, cena 790 zł, tel. 605 
522 340

• Sprzedam - barak 6 m dł. 2,5 
m szer. Tanio. Odbiór osobisty. 
Tel.607251127.

• Zlecę wykonanie stropu Teriva w 
Karsku. Tel. 691664658.

• Wynajmę - myjnię dwustanowi-
skową na dobrych warunkach. Tel. 
607251127.
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ZAPRASZAMY

LEKI GOTOWE I ROBIONE

SUPLEMENTY DIETY   DERMOKOSMETYKI 

PIELUCHOMAJTKI NA WNIOSEK

SPRZÊT MEDYCZNY

– od 10.000 PLN
– max. okres spłaty

240 m-cy
– bez BIK i KRD

POŻYCZKA DLA CIEBIE 
– na spłatę uciążliwych

długów
– na spłatę komornika
– na inwestycję

Przykładowe raty:
kwota/lata 5 10 15 20

20 000 372,67 206,00 150,44 122,67
50 000 931,67 515,00 376,11 306,67

Reklama nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 
Tel. 91 818-25-36, 790-402-010

RR
SO

 5,
05

%
 ul. 15 Lutego 8 

Nowogard 
(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECIĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

GABINET 
PSYCHOLOGICZNY

Ewa Walorska - tel. 799 461 030
www.psycholog-nowogard.manifo.com 

Marta Żetecka-Krugła - tel. 799 470 500
pl. Wolności 9, pok. 419 (IV piętro)

72-200 Nowogard
JOG.STUDIO@ONET.EU

tel.603-844-014

WWW.JOGSTUDIO.NET

PROJEKTOWANIA WNĘTRZ

JoG
STUDIO
JOANNA GIZIŃSKA
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 Cena 1, 90 zł

Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Finanse - 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700-lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

ZAPRASZAMY
na

specjalistyczne 
badanie wzroku

środy i piątki 

ul. Boh. Warszawy 4b
Nowogard

tel. 532 512 703 

Gabinet 
Stomatologiczny

Oferuje kompleksowe 
leczenie stomatologiczne

Lekarz dentysta

Ewa Rosa

godz. przyjęć 
pn.-pt. 10.00 - 18.00

Halina Galus • Elżbieta i Helena Wnuk

USŁUGI KSIĘGOWO-PODATKOWE

ul. 3 Maja 14 (budynek Banku Spółdzielczego) tel. 91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

Chcesz odzyskać VAT? Przyjdź!

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Wizyty we wtorki: 
rejestracja pod 
tel. 914071250, tel. 914073250
72-100 Goleniów
ul. M. Konopnickiej 10 a

Specjalista ginekolog-położnik
Lek. med Adam Sokołowski

• konsultacje ginekologiczne
• cytologie

• prowadzenie ciąży
• USG

PROFI-MED s.c.

Byłeś świadkiem  
 ciekawego zdarzenia 

 zadzwoń
  Tel. 513 088 309

s. 4 s. 10,11

Kradną 
w PEPCO

Z okazji Dnia Nauczyciela 
- wywiad 

z B. Dziurą 

s. 5

Informujemy, że 
zakończyliśmy

już Nowe Urządzanie
w Plusie!!!

OBSŁUGUJEMY
od 10 października

ZAPRASZAMY

Infolinia*: 601 101 205 
Połączenia naliczane wg stawek operatora

Czytaj s. 3

• parapety
• blaty kuchenne i łazienkowe
• płytki
• kamień ogrodowy
• tablice reklamowe
• nagrobki
tel. 693 021 051, 609 240 304

e-mail: biuro.radel@gmail.com

www.radel.dzs.pl

USŁUGI BIUROWO-KSIĘGOWE 
dla małych i średnich �rm - tel. 609 240 304

Zawiadamiamy, 
 że w Nowogardzie 

 rozpoczęła działalność 

 Kancelaria 
Radców Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca 
Prawny Radosław Górski oraz 
Radca  Prawny Paweł Iwan. 
Kancelaria mieści się przy 
ul. 700 Lecia 24/5 w Nowogardzie
Telefony do Kancelarii: 
 788-802-101, 694-403-733

tel. 91 578 49 01

Warsztaty 
w 

Strzelewie

• ławki na cmentarz
• malowane proszkowo

Henryk Szpruch

www.google+Henryk Szpruch

tel. 697 602 419
Klępno 50 • 73-110 Stargard Szcz.

Dzień Edukacji Narodowej to szczególne święto wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty. 
Pragniemy podziękować Wszystkim Państwu za pasję i entuzjazm w tworzeniu jak najlepszej 
jakości pracy szkół i przedszkoli. Dzięki Wam szkoły i przedszkola są coraz ciekawsze, 
bardziej przyjazne i otwarte.

Niech Dzień Edukacji Narodowej oraz wszystkie inne dni w roku szkolnym 
będą radosne, spokojne, pełne zadowolenia, ale i odpowiedzialności 
za edukację, a także wychowanie tych, którzy są nadzieją narodu - polskich 
dzieci i młodzieży. 
Wszystkim Pracownikom Oświaty życzymy radości i satysfakcji z pracy, dumy 
z wychowanków i powodzenia w życiu osobistym.

Z poważaniem 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Nowogardzie 
Antoni Bielida

Burmistrz Nowogardu 
Robert Czapla

Zastępca Burmistrza 
Damian Simiński" 

20.000 zł !
Na początku września  odbyła się  impreza  partyjna, podczas 

której osoba piastująca wysokie stanowisko w gminie, (mają-
ca w przeszłości wyrok), dopuściła się zachowań lubieżnych w 
stosunku do jednej z kobiet przebywających na tej imprezie.  
Czyn ten, który był na tyle wulgarny, że pomijam jego opis, zo-
stał sfotografowany.

APELUJĘ do osób, w których posiadaniu znajdują się te zdję-
cia: Nie pozwólmy aby takie gorszące praktyki w wykonaniu 
funkcjonariuszy publicznych miały miejsce w Nowogardzie! 

20 tys. zł czeka na osobę, która przekaże (nawet anonimo-
wo) kopię tych zdjęć.
(informacje kontaktowe w biurze redakcji  w kopercie na hasło  „Ptak Błotny”)

OGŁOSZENIE PŁATNE

Eksperymenty uczniów 
Gimnazjum nr 2 

Najpierw stratosfera, 
później kosmos
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W obiektywie DN

ZAKŁAD USŁUG 
INSTALATORSTWA 
ELEKTRYCZNEGO  

 
ZIELIŃSKI  GRZEGORZ 

TEL: 698-846-647 
•  instalacje elektryczne 

domowe, przemysłowe 
•  domofony, wideofony 
•  alarmy, zabezpieczenia 

budynków 

5 października o godz. 15:00, 
w Klubokawiarni Kulturalnej od-
był się I turniej Fifa organizo-
wany wspólnie z Dziennikiem 
Nowogardzkim. Zjawiło się oko-
ło 50 osób, w tym 16 uczestników. 
Mecze rozgrywane były na 3 tele-
bimach. Publiczność euforycz-
nie reagowała na przebieg spo-
tkań. Główną nagrodę, grę FIFA 
14, wywalczył Maciej Mikita, na 
drugim miejscu uplasował się Pa-
weł Sobczak, a na najniższym po-
dium stanął Karol Tomicki. Za 2. 
i 3. miejsce nagrodą były „pady”. 
Następny turniej planowany jest 
na listopad. Nie wykluczone, że w 
najbliższym czasie zostanie utwo-
rzona liga. Na zdjęciu, od lewej: 
Paweł Sobczak, Maciej Mikita i 
Karol Tomicki. 

Przy ul. 5 Marca w Nowogardzie wisi 
rozbita latarnia, a właściwe – jej klosz. Czy 
to kolejny akt wandalizmu czy może kiep-
ski materiał, z jakiego została zrobiona, nie 
wytrzymał? Szkoda, że władze nie poczu-
wają się do odpowiedzialności za dbałość o 
wizerunek miasta i nie zawracają uwagi na 
tak ważny „szczegół”. Cóż, jak to mówią – 
pod latarnią jest czasami najciemniej... 

Znów egipskie ciemności 
nawiedziły ul. 3 Maja. Przy-
pomnijmy, że podobne sy-
tuacje miały miejsce w ze-
szłym roku, w czasie jesieni 
i zimy. Dało się wówczas za-
obserwować również pewną 
systematyczność w wyłącze-
niu oświetlenia na poszcze-
gólnych ulicach miasta. Za-
mieszczone zdjęcie wyko-
nano wczoraj, o godz. 18.40. 
Czy tym razem to awaria, 
czy może ktoś próbuje na nas 
oszczędzać? 

Łabędzie wkrótce 
odzyskają wolność 
Dopiero po interwencji Dziennika Nowogardzkiego 
udało się wywieźć w bezpieczne miejsce 3 młode łabę-
dzie, które przez niespełna tydzień przebywały w zagro-
dzie  mieszkańca Miętna. Ptaki teraz spędzą kilka dni 
w Wielgowie, w ośrodku rehabilitacyjnym dla zwierząt. 
Później mają być wypuszczone na wolność. 

Przypomnijmy, od zeszłego po-
niedziałku, w miejscowości Mięt-
no, w gospodarstwie pana  Zenona 
przebywały 3 młode łabędzie. Męż-
czyzna, wraz z innymi mieszańca-
mi, na własny koszt je utrzymywał. 
Jednocześnie próbował szukać od-
powiednich służb, które by zabra-
ły z jego posesji ptaki. Prosił o po-
moc m.in. Urząd Miejski w Nowo-
gardzie, a także jednego z miejsco-
wych weterynarzy. Bezskutecznie. 

Wczoraj dzikie ptaki trafiły do 
ośrodka rehabilitacji zwierząt w 
Wielgowie. Tam spędzą kilka (oko-
ło dwóch) tygodni i zostaną wy-
puszczone na wolność. Choć cała 
historia ma szczęsliwe zakończe-
nie, pojawił się w niej wątek dość 
smutny. Otóż, za przeprowadzoną 
akcję przewozu ptaków do ośrodka 
w Wielgowa nie ma kto zapłacić. - 
Akcja przebiegała bardzo spraw-
nie. Jednak dziwi mnie fakt, że oso-
ba, u której ptaki przebywały tyle 
dni, była pozostawiona z tym pro-
blemem sama sobie – mówi Michał 
Kudawski z ośrodka w Wielgowie, 
z którym wczoraj wieczorem skon-
taktowała się redakcja DN. Dlate-
go bardzo temu panu dziękuję, że 
sam zaopiekował się ptakami. Co 
do łabędzi, to są teraz w ośrodku i 

muszą być prawidłowo odkarmio-
ne właściwymi granulatami, które 
przywrócą im odpowiednią kwasi-
cę żołądka.  Jeśli chodzi o zapłatę 
za akcję, to nami kierowała przede 
wszystkim chęć pomocy zwierzę-
tom. To prawda, że gdy zwróciliśmy 
się do UM w Nowogardzie z proś-
bą o zwrot kosztów, urzędnicy byli 
zdziwieni. Okazało się, że gmina 
Nowogard na tego typu usługi nie 
ma w ogóle podpisanej umowy, tak 
jak np. Kamień Pomorski. Dlatego 
pojawia się pytanie, co się stanie gdy 
taka sytuacja się powtórzy? – zasta-
nawia się nasz rozmówca. 

Jak udało nam się nieoficjalnie 
ustalić, UM uważa, że w jego obo-
wiązkiem jest opieka nad zwierzę-
tami „domowymi”. Dlatego też, 
co roku podpisywana jest umowa 
ze schroniskiem w Sosnowicach, 
a w budżecie zabezpiecza się od-
powiednią kwotę na ewentualne 
utrzymanie bezdomnych zwierząt, 
trafiających tam z gminy Nowo-
gard. Dzikie zwierzęta, których na 
naszym obszarze przecież nie bra-
kuje, jak pokazał przykład opisy-
wanych łabędzi, również powinny 
być podobną opieką objęte...

Jarosław Bzowy
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

ENTER 
LAPTOP

 SERWIS - KOMIS

naprawiamy, 
sprzedajemy, 

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

TEL. 795 648 748

Ogrodzenia,
brukarstwo, 

ogrody, trawniki
www.trawnikizrolki.com.pl

tel. 669 342 893

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07 Przy zakupie 1 t podpałka 

lub wypalacz sadzy gratis

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel./fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

KUPON RABATOWY
50 zł 

Zapraszamy 
do udziału w promocji

na zakup kozaków 
damskich 

w sklepie „Lider” 
Bankowa 3e

Ważność kuponu 
11 i 12 październia br.



Eksperymenty uczniów Gimnazjum nr 2 

Nawiążą łączność ze stacją kosmiczną?
Uczniowie Gimnazjum nr 2, pod opieką Szymona Grygowskiego, wzięli udział w projekcie edukacyjnym pod kryptonimem miniSAT. 
Szkoła przygotowuje się jeszcze do większego projektu o nazwie ARISS, którego celem będzie nawiązanie łączności radiowej z astro-
nautami Międzynarodowej Stacji Kosmicznej Alfa.

Celem przedsięwzięcia mi-
niSAT było wyniesienie 8 eks-
perymentów, w postaci mi-
ni-kapsuł, za pomocą balo-
nu stratosferycznego, i wysta-
wienie ich na działanie nieko-
rzystnych warunków panują-
cych w stratosferze. W projek-
cie udział wzięli następujący 
uczniowie: Jan Rybka, Jan Kę-
dziora, Rafał Kujawa, Mateusz 
Tamborski, Patryk Tożewski, 
Radosław Gawroński, Hubert 
Fasuła, Paweł Józefiak. Wynie-
sienie balonu nastąpiło w miej-
scowości Łowicz, dnia 5 paź-
dziernika 2013 r., o godzinie 
12:30. Balon wzniósł się na wy-
sokość około 35 kilometrów, 
gdzie pękł i, opadając na spa-
dochronie ratowniczym, zo-
stał przechwycony przez ekipę 
poszukiwawczą. Nie było pro-
blemu z odnalezieniem apara-
tury, gdyż została wyposażona 
w moduł GPS. Kapsuły z eks-
perymentami zostały przeka-

zane opiekunowi grupy – Szy-
monowi Grygowskiemu. Za-
wartość mini-kapsuł została 
przekazana uczniom, a następ-
nie poddana analizie. Ucznio-
wie w swoich kapsułach umie-
ścili następujące obiekty: karta 
microSD, pendrive, słuchaw-
ki, bateria, magnes, ziarno fa-
soli, próbka wydruku atra-
mentowego i laserowego oraz 
kondensator. Wyniki z analizy 
przeprowadzonych ekspery-
mentów zostaną opublikowane 
w późniejszym terminie. Gim-
nazjum nr 2 w Nowogardzie 
przygotowuje się do udziału 
w innym, większym projekcie 
edukacyjnym  „ARISS” (Ama-
teur Radio on the International 
Space Station). O tym, co kry-
je się pod tą nazwą, powiedział 
redakcji DN dyrektor ZSO w 
Nowogardzie, Leszek Becela. 

- Finalnym celem tego 
przedsięwzięcia będzie nawią-
zanie w przyszłym roku łącz-

ności radiowej przez uczniów 
szkoły z astronautami Między-
narodowej Stacji Kosmicznej 
ISS. Zanim to zastąpi, w szkole 
będzie przeprowadzany kom-
pleksowy program edukacyj-
ny, w czasie którego ucznio-
wie będą brali udział w wielu 
zajęciach, m.in. fizyki i astrofi-
zyki. Dzięki temu, chcemy za-
chęcić uczniów naszej szkoły 
do kształtowania się w kierun-
kach nauk ścisłych – wyjaśnia 
L. Becela. 

Trzeba przyznać, że to bar-
dzo ambitny plan, jednak wie-
rzymy, iż zdolni podopieczni 
Szymona Grygowskiego, staną 

na wysokości zadania i osiągną 
swój cel. Trzymamy kciuki! O 

projekcie będziemy informo-
wać na bieżąco.          Oprac: KR

Eksperymenty wróciły do swoich właścicieli

Obiekt zainteresowania uczniów Gimnazjum nr 2 - stacja ISS
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15-lecie wymiany polsko-niemieckiej w I LO

Już ponad kilkuset uczniów!
Mija już 15 lat, odkąd I Liceum Ogólnokształcące w Nowogardzie współpracuje z Oskar-Picht Gymnasium w Pasewalku. W minioną 
środę, szkołę odwiedziła kolejna grupa niemieckich uczniów.

Tak, właśnie, to już 15 lat mija, 
gdy nawiązaliśmy współpracę z 
Oskar-Picht Gymnasium w Pa-
sewalku. Od 1999 roku spotyka-
my się i realizujemy wspólne pro-
jekty o bardzo różnej tematyce. 
Uczestniczymy w lekcjach pro-
wadzonych przez naszych przy-
jaciół, razem śpiewamy, uczymy 
się nowych i tradycyjnych tań-
ców, gramy w piłkę, kręgle, zwie-
dzamy ciekawe miejsca w Polsce i 
Niemczech. Można by długo wy-
mieniać... –  opowiada Dorota 
Borzeszkowa-Buriak. Przez te 
15 lat już kilkuset uczniów i wie-

lu nauczycieli mogło się poznać 
i razem naprawdę dobrze spę-
dzić czas. Co ciekawe, koordy-
natorkami są wciąż te same na-
uczycielki – ze strony niemiec-
kiej p. Sigrid Bohl oraz p. Do-
rit Engel, a ze strony polskiej – 
p. Dorota Borzeszkowska- Bu-
riak. Kilka lat temu dołączyły 
do tej grupy również p. Moni-
ka Werner-Tomasikiewicz oraz 
p. Beata Pietruczyk (nauczyciel-
ki j. niemieckiego). Ciekawost-
ką wymiany uczniów jest to, że 
w ciągu tych lat p. Dorit Engel 
nauczyła się języka polskiego, 

a nawet prowadzi w Pasewal-
ku lekcje polskiego i, jak twier-
dzi, zawsze jest chętna grupa do 
nauki. Cieszy również okazywa-
na przyjaźń i zainteresowanie. 
Byliśmy zapraszani na ważne 
uroczystości, np. 100-lecie gim-
nazjum, a wiosną mogliśmy go-
ścić w murach I LO całe Grono 
Pedagogiczne z Pasewalku. W 
przyszłym roku planujemy rewi-
zytę. Podstawowe wytyczne  na-
szych spotkań przekazują nam 
organizacje działające w stre-
fie przygranicznej – Jugendwerk 
oraz Polsko-Niemiecka Współ-

praca Młodzieży Stowarzyszenia 
Euroregionu POMERANIA. To 
stamtąd płynie dofinansowanie 
naszych spotkań. Tak było i tym 
razem – wspomina pani Dorota 
Borzeszkowska-Buriak.

W ostatnią środę przyjechała 
do I LO kolejna grupa młodych 
Niemców. Tym razem mieli oka-
zję nie tylko się zintegrować z 
polskimi uczniami podczas me-
czu siatkówki i różnych gier, ale 
również obejrzeli pokaz musztry 
klasy policyjnej, a nawet przeszli 
krótkie przeszkolenie, pod czuj-
nym okiem komisarza, Marcina 

Kraszewskiego. Sami także mo-
gli spróbować swych sił w mar-
szu. Mimo brzydkiej pogody, 
uczestnicy wymiany zwiedzi-
li nieco Nowogard, m.in. mogli 
podziwiać panoramę miasta z 
kościelnej wieży. Spotkanie było 
udane, niestety zbyt krótkie. Pla-
nujemy więc w przyszłym roku 
szkolnym wspólną, dłuższą, wy-
cieczkę do Gdańska. I, znając de-
terminację pań koordynatorek, 
na pewno się uda! – podsumo-
wuje Dorota Borzeszkowska- 
Buriak. 

Oprac: KR

Pamiątkowe zdjęcie uczestników polsko-niemieckiej wymiany uczniów w I LO w Nowogardzie

Pani Dorota Borzeszkowa-Buriak w rozmowie z DN, podczas trwania pokazu 
musztry. W tle natomiast - p. Beata Pietruczyk

Klienci ostrzegają – kradną w PEPCO 
DN pisał już kilka tygodni temu o sklepie Pepco, gdy klienci sygnalizowali, że nie ma stojaków na rowery (które, cóż, do dnia dzisiej-
szego się nie pojawiły). Jednak tym razem sprawa jest o wiele poważniejsza. Chodzi o kradzieże, które mają miejsce na terenie sklepu. 
Dotarła do nas  klientka, która straciła tu swój portfel, dokumenty i karty bankomatowe. 

Do wspomnianej kradzieży 
doszło w ostatnich dniach paź-
dziernika, w sklepie samoobsłu-
gowym PEPCO w Nowogardzie. 
Około godz. 13:00, nieznane ko-
biety (lub jedna z nich) ukradły 
z torebki mieszkanki Nowogar-
du portfel z pieniędzmi, karta-
mi bankomatowymi oraz doku-
mentami. Kobieta zajęta była ro-
bieniem zakupów, oglądaniem 
towaru i pilnowaniem swoje-
go dziecka, które przed chwi-
lą odbierała ze szkoły. Podczas 
przeglądania towaru w koszach, 
miała przewieszoną przez ramię 
torebkę. Chwila nieuwagi i stra-
ciła swój portfel oraz wszystko, 
co się w nim znajdowało. 

To była chwila. Wydaje mi się, 
że była to jedna z dwóch kobiet, 
która w dość podejrzany sposób 
oglądała spodnie, jednocześnie 
mnie obserwując. Wymachiwała 
trzymanymi w rękach spodnia-
mi, po czym, widząc, że na nią 

spoglądam, przypuszczalnie ona 
lub jej koleżanka wykorzysta-
ła moment i wyjęła mój portfel 
z torebki. Proszę mi uwierzyć, 
że nawet nie zorientowałam się, 
kiedy zostałam okradziona. Od-
kryłam to dopiero przy kasie. 
Zaraz poprosiłam jedną z eks-
pedientek o pomoc. Dość ner-
wowo zareagowała na moją in-
formację. Sprawą zajęła się do-
piero  kierowniczka PEPCO. 
Kradzież zgłosiłam również w 
nowogardzkim komisariacie. Po-
licja wykonała swoje rutynowe 
czynności – przesłuchano mnie. 
Byłam bardzo zdenerwowana 
całą sytuacją – mówi w rozmo-
wie z reportem DN pani Joan-
na – pokrzywdzona mieszkanka 
Nowogardu 

Niestety, to nie koniec proble-
mów pani Joanny. Wskutek kra-
dzieży, musi na nowo wyrobić 
osobiste dokumenty, m.in. pra-
wo jazdy i dowód osobisty. Do-

datkową bolączką są skradzione 
karty bankomatowe, dzięki któ-
rym pani Joanna mogła płacić 
swoje zobowiązania płatnicze.  
W rozmowie mówi, że nie była 
jedyną ofiarą kradzieży.   Jak 
wie kilka dni temu, dokładnie w 

tym samym sklepie miała miej-
sce podobna sytuacja. 

PEPCO to sieć samoobsługo-
wych sklepów, zlokalizowanych 
w centrach miast lub centrach 
handlowych . Oferuje szero-
ki zestaw produktów dla dzieci, 

dlatego też jego klienci to naj-
częściej rodzice przybywający  
tu wraz  z dziećmi. Rodzice na-
turalnie mają wówczas skoncen-
trowaną uwagę na swoich pocie-
chach, co zapewne zostało przez 
złodziei zdiagnozowane jako 
okoliczność sprzyjająca łatwiej-
szej kradzieży. Jednym z wielu 
oddziałów jest sklep w Nowo-
gardzie, gromadnie i chętnie od-
wiedzany przez klientów, a co za 
tym idzie – często zatłoczony. W 
obliczu takich okoliczności, na-
leży mieć oczy dookoła głowy, a 
kierownictwo sklepu powinno 
w tej sytuacji szczególnie zadbać 
o rejestrowanie tego, co się dzie-
je w sklepie. W dzisiejszej do-
bie rozwiniętych i już stosunko-
wo tanich systemów monitoru-
jących, ich instalacja nie wyda-
je się zbyt wielkim problemem, 
a złodziei może skutecznie od-
straszyć.

Jarek Bzowy 
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Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele,  
Pracownicy Administracji i Obsługi Szkół i Placówek 

prowadzonych przez Powiat Goleniowski 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

pragniemy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia 
wszelkiej pomyślności i satysfakcji z działań 

na rzecz wspólnego dzieła, jakim jest oświata, radości 
z osiągnięć pracy zawodowej, wytrwałości 

w pokonywaniu codziennych trudności 
i powodzenia w życiu osobistym 

Starostowie 
Tomasz Stanisławski 

i Tomasz Kulinicz 
oraz Radni Powiatu Goleniowskiego

Warsztaty śpiewacze  
i lirnicze w Strzelewie 

Pomiędzy ideą  
a życiem 

Niemal każde przedsięwzięcie 
społeczno-kulturalne, które ktoś ini-
cjuje jest oznaczane datą, miejscem 
i, co najważniejsze, kolejnym nume-
rem spotkania. Tak więc mamy VII 
Spotkania Teatralne Teatromanów, 
IX Zjazd Cyklistów, XXXV Koła Go-
spodyń ect. ect. Im wyższa numera-
cja, tym wyższy walor jakiegoś wy-
darzenia. Zatem dla wielu oczywi-

stym jest, że jeśli ktoś jest organizatorem trzydziestego spo-
tkania w hierarchii stoi wyżej, jak piąty. 

W tym roku Ośrodek Poszukiwań Twórczych w Strzele-
wie obchodziłby 15 lecie zainicjowania swojej działalności 
społeczno kulturalnej. Obchodziłby, gdyby od samego po-
czątku organizowane Wiejskie Festiwale były numerowa-
ne. Wielokrotnie pytano mnie, jaki to w tym roku Festiwal? 
Odpowiedź niezmiennie brzmi – nowy i pewnie będzie do-
bry, a może nawet lepszy niż poprzedni. Nigdy bowiem nie 
przywiązywałem wagi do tego, aby nazywać kolejne festi-
walowe edycje. 

Jest to spontaniczne wydarzenie, które od samego począt-
ku organizowało wiele osób. Począwszy od strzelewskiej 
młodzieży, która w liczbie kilkunastu osób przychodziła 
przez wiele tygodni i wspólnie w szczerym polu pomaga-
ła budować wielką konstrukcję sceny muzycznej. Poprzez 
młodzież skupioną wokół Stowarzyszenia Brama, która bu-
dowała widownię teatralną w artystycznej stodole, po Teatr 
Kana, który jeszcze ze śp. Zygmuntem Duczyńskim miał 
tu swoje niezwykłe premiery, jak choćby „Rajski Ptak”, aż 
po wielu anonimowych ludzi niemal z całej Europy, którzy 
swoim działaniem budowali charakter tego miejsca. 

Początki zadziały się w drugiej połowie lat ’90, czyli w 
czasie wielkich przemian polityczno gospodarczych,  a co 
za tym idzie lawinowego upadku wielu firm, bezrobocia 
i relatywizacji wartości. Mimo to ludzie potrafili bezinte-
resownie budować razem miejsce spotkań, bo wierzę, że 
mamy potrzebę wspólnego przeżywania losu, dzielenia się 
z bliskimi sobie ludźmi swoimi przemyśleniami, emocja-
mi, biedą i cierpieniem. Mamy też potrzebę uczestnictwa 
w czymś wspólnym, nawet jeśli do końca nie rozumiemy w 
czym i jaki ma to sens. 

Od początku strzelewskich spotkań nikt też nie prowadzi 
kroniki zdarzeń, choć może nieraz przydałaby się jakiś ka-
talog w kontaktach z artystami, czy darczyńcami, aby po-
kazać np. swój tzw. dorobek. Ale nie jestem kronikarzem, 
zbieraczem, ani kolekcjonerem. Życie jest niezwykłą chwi-
lą, która wciąż się tworzy i staje. Jest różna od poprzedniej 
i ulotna jak kolejne - carpe diem. Jednakże trzeba też znać 
twardą historię dziejów swojej rodziny, bliskich, powiem 
patetycznie, narodu, wiedzieć co się wydarzyło, dlaczego, 
co dzieje się dziś. W jakim kierunku i z jakimi ludźmi po-
winno i warto budować  nowe wydarzenia, tworzyć na no-
wej ziemi – nowy paradygmat współistnienia. 

Bo przecież żyjemy na tych ziemiach zaledwie kilkadzie-
siąt lat, to dużo na jedno życie, ale zupełnie nic w kontek-
ście historii i procesów społeczno-kulturowo-tożsamo-
ściowych. W tym kontekście - Strzelewo ma swój uniwer-
salny charakter, ma też swoisty dogmat wartości. I każdy, 
kto przeszedł przez nie, nawet jeśli nie wie, albo nie rozu-
mie czuje, że wiele rzeczy jest potrzebnych i ma wyjątkowy 
sens, choć przeczy temu codzienne życie w miejskiej dy-
chotomii. 

I na pewno ma, czego doświadczyłem kilka dni temu 
podczas koncertu po warsztatach polskiej pieśni dawnej i 
liturgicznej w kościele w Strzelewie, niektórym słuchaczom 
łza się w oku zakręciła, a to znaczy że warto, bardzo to war-
to. 

Zygmunt Heland 

Kolejne spotkanie z tradycją pieśni dziadowskich i liturgicznych w ramach cyklu 
„Wokół Tradycji 2013” zorganizował w Ośrodku Poszukiwań Twórczych w Strze-
lewie Teatr „Kana”. 

Był to cykl 4 dniowych stacjo-
narnych warsztatów gry na li-
rze korbowej oraz pieśni z tra-
dycji wędrownych lirników zwa-
nych dziadami. Na repertuar pie-
śni  dziadowskich złożyły się sta-
re tradycje muzyczne i epickie, 
praktykowane i rozpowszechnia-
ne przez wędrownych muzykan-
tów i opowiadaczy.

W warsztatach uczestniczyło 
20 osób z całej Polski. Chętnych 
było tak dużo, że organizatorzy 
byli zmuszeni odmawiać. Nie-
zwykłym jest to, że muzyka bądź 
co bądź niszowa, cieszy się tak 
dużym zainteresowaniem ludzi 
młodych, czy bardzo młodych. 
Cieszy fakt, że są tak zafascyno-
wani naszą tradycją, historią, a 
zatem i ciekawi swoich korzeni i 
tożsamości. 

W ramach warsztatów zorgani-
zowano w nowo wybudowanym 
wiejskim klubie w Węgorzach 

otwarte spotkanie z mieszkań-
cami z okazji Dnia Seniora. Cie-
kawostką tego spotkania jest to, 
że znany w Polsce z poszukiwań 
starych pieśni Jacek Hałas znalazł 
bardzo starą pieśń liczącą wg nie-
go ok. 600 lat w zeszycie miesz-
kanki Węgorzy Józefy Jurek spi-
saną ręcznie z ustnego przekazu. 

Wieś bardzo serdecznie już po 
raz kolejny gościła uczestników 
warsztatów ze Strzelewa, a przy 
suto zastawionych stołach z do-
mowymi wypiekami pieśń lepiej 
się niesie. W niedzielę w strze-
lewskim kościele odbyła się pre-
zentacja trzydniowych zmagań 
z bądź co bądź trudną pieśnią. 
Efekt, wg oceny słuchaczy, był 
niezwykle udany. Padały komen-
tarze, że – aż trudno uwierzyć, że 
uczyli się tego tylko trzy dni! 

Pieśni, które zaprezentowano 
po niedzielnej mszy to w więk-
szości anonimowy dorobek wę-

drujących po terenach dawnej 
Rzeczypospolitej dziadów. Śpie-
wali oni pieśni o świętych, cu-
downych objawieniach, koń-
cu świata, sądzie ostatecznym, 
śmierci i pośmiertnej wędrówce 
dusz. Częstym tematem , były hi-
storie oparte na wątkach biblij-
nych i apokryficznych oraz po-
wieści o rozmaitych tragicznych 
zdarzeniach (wojnach, pożarach, 
epidemiach, morderstwach itp.). 
Bogaty i zróżnicowany repertu-
ar pieśniowy dziadów charakte-
ryzował się tym, iż funkcjonują-
ce w nim teksty posiadały swoistą 
wymowę religijną. W obrazowy 
sposób ukazywały ogólnoludzkie 
prawdy, jednocześnie przypomi-
nając o wynikających z nich zasa-
dach moralnych. Rozważania te – 
jak szlachetny kruszec – szlifowa-
ne przez setki lat na bezdrożach 
Europy, nabrały wyrazistej i pięk-
nej formy, do dzisiejszego dnia 
zadziwiającej kunsztem i bogac-
twem wyobraźni.

Formuła strzelewskiego pro-
jektu stanowiącego nieformalną 
szkołę tradycji, zakłada zarów-
no naukę techniki gry na instru-
mencie, pieśni dziadowskich jak i 
zwyczajów funkcji i roli jakie peł-
niła ta grupa w środowisku wiej-
skim. Warsztaty prowadzili do-
świadczeni muzycy, znawcy tra-
dycji ludowej: Barbara Wilińska 
oraz Jacek Hałas. 

Serdeczne Bóg zapłać ks. 
Krzysztofowi Socha za gościnę.  

Zygmunt Heland, Rafał Foremski 
foto: Tadeusz Szklarski 
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Słowo Boże na Niedzielę:

 Słowa Ewangelii według Świę-
tego Łukasza (Łk 17,11-19) 
Wdzięczny Samarytanin

   Stało się, że Jezus zmierzając 
do Jerozolimy przechodził przez 
pogranicze Samarii i Galilei. Gdy 
wchodzili do pewnej wsi, wyszło 
naprzeciw Niego dziesięciu trędo-
watych. Zatrzymali się z daleka i 
głośno zawołali: Jezusie, Mistrzu, 
ulituj się nad nami. Na ich widok 
rzekł do nich: Idźcie, pokażcie 
się kapłanom. A gdy szli, zostali 
oczyszczeni. Wtedy jeden z nich 
widząc, że jest uzdrowiony, wrócił 
chwaląc Boga donośnym głosem, 
upadł na twarz do nóg Jego i dzię-
kował Mu. A był to Samarytanin. 
Jezus zaś rzekł: Czy nie dziesięciu 
zostało oczyszczonych? Gdzie jest 
dziewięciu? żaden się nie znalazł, 
który by wrócił i oddał chwałę 
Bogu, tylko ten cudzoziemiec. Do 
niego zaś rzekł: Wstań, idź, twoja 
wiara cię uzdrowiła.

Idź, twoja wiara cię uzdrowiła
Stało się, ale na pewno nie był 

to przypadek. Tym bardziej, że 
w życiu Jezusa nie było nic przy-
padkowego. Tak samo z resztą 
jak w naszym życiu. Również i tu 
nie ma przypadków. Często jed-
nak wydaje się nam, że właśnie 
tak jest, że to, co nas spotyka, jest 
przypadkiem albo zbiegiem oko-
liczności równie przypadkowych. 
To chyba taki wyraz ludzkiej bez-
silności. Przecież tak niewiele od 
nas zależy. Na rzeczywistość, bar-
dzo bogatą, nie mamy wielkie-
go wpływu. Jest on raczej bardzo 
nikły, albo tak znikomy, że wyda-
je się jakby go prawie w ogóle nie 
było. A chciałoby się taki wpływ 
wywierać. Ale skoro nie można 
tego zrobić tak, jakby się chciało, 
to pozostaje przyjmować to, czym 
obdarza nas rzeczywistość i ewen-
tualnie nazwać to przypadkiem. 
Zawsze przecież można zrzucić 
winę na ślepy los. Ja osobiście sta-
ram się tego nie robić, bo to i tak 
nic nie da. Ewentualnie wydłu-
ży drogę do momentu, w którym 

będę mógł lepiej poznać i zrozu-
mieć swoje życie we wszystkich 
jego przejawach. 

Nie przez przypadek ci trędo-
waci znaleźli się na trasie ostat-
niej już wyprawy Jezusa do Jero-
zolimy. Nie sądzę, by też ktoś im 
powiedział, że w tym miejscu i 
w tym czasie będą mogli spotkać 
Tego, który może ich uzdrowić. A 
jednak czytając ten fragment ma 
się wrażenie, że czekali na to spo-
tkanie. Tak, jakby ktoś im pod-
powiedział, co mają zrobić. Pew-
nie kiedyś dowiemy się kto im dał 
cynk. Póki co, czytając Ewangelię, 
możemy sobie to wyobrazić. I nie 
trudno wyobrazić sobie wielką ra-
dość Samarytanina. Przecież trąd 
to straszna choroba, a przywró-
cenie zdrowia to wręcz ponowne 
obdarzenie życiem. Skoro tak, to i 
wdzięczność winna być ogromna. 
I była. Aż się człowiek uśmiecha 
widząc oczami wyobraźni tego 
szczęśliwca, który dokładnie wie 
komu swoje szczęście zawdzięcza. 

Różnie w życiu bywa. Doświad-
czamy tego bogactwa rzeczy-
wistości, w której przyszło nam 
żyć. Znajdzie się wiele powodów 
do radości i jeszcze więcej, nie-
stety, do narzekania, chociażby 
na ten ślepy los, taki przypadko-
wy. A inni, na przykład, mają le-
piej. Mają więcej szczęścia. Los im 
sprzyja. Tak chętnie myślimy, czę-
sto z zazdrością, o tych wszystkich 
szczęściarzach, co to wygrali los 
na loterii. A zarazem tak chętnie 
narzekamy na swoją dolę, czy nie-
dolę. Czas mija. Myśli się o szczę-
ściu. Szkoda, że to szczęście nie 
dotyczy nas, tylko tych wszystkich 
„w czepku urodzonych”. 

No właśnie. Czas mija i szkoda 
żeby przeleciał na szukaniu dziu-
ry w całym. Zamiast dziury le-
piej poszukać sensu życia. To na 
początek. Potem można poszu-
kać szczęścia. I chociaż nie do-
świadczymy go teraz, to znajdując 
sens będziemy w stanie dostrzec, 
że to szczęście czeka na nas i jest 
naprawdę bardzo realne. Tak re-
alne jak nasze życie. Tylko jak to 
zrobić? Proponuję poszukać swo-
jego sposobu na dogadanie się z 
naszym Stwórcą. Tak będzie naj-
szybciej i choć niekoniecznie naj-
łatwiej, to na pewno najwłaści-
wiej. 

Chciałbym jednak podpowie-
dzieć coś, co związane jest z na-
szym fragmentem Ewangelii, a co 
może bardzo pomóc w naszych 
poszukiwaniach. To prawda, że 
niewiele od nas zależy. Właściwie 
tylko to, jak w danej chwili zacho-
wamy się, jak się odezwiemy, co 
pomyślimy. A to już bardzo dużo. 
Tak właściwie to wystarczy. Przez 
to mamy wpływ na to, co wokół 
nas się dzieje. Tak jak w podob-
ny sposób wpływają na nas inni. 
Oczywiście chodzi nam o ten do-
bry wpływ, za który powinni-
śmy być wdzięczni, bo to bardzo 
otwiera na drugiego, ociepla rela-
cję i daje jeszcze więcej radości, a 
tego nigdy za wiele. Dobrze, gdy 
towarzyszy nam czyjaś wdzięcz-
ność ze względu na to, co zrobili-
śmy i jeszcze lepiej, gdy my jeste-
śmy komuś wdzięczni. 

Na pewno znajdziemy wiele 
powodów do tego, by obdarować 
kogoś swoją wdzięcznością. Może 
warto zacząć od rodziców, dzię-
kując za dar życia, a kończąc na 
przykład na kierowcy busa, który 
nas bezpiecznie dowiózł na miej-
sce. Jak się człowiek nad tym za-
stanowi to zauważy, jak wiele in-
nym zawdzięcza i jak ta wdzięcz-
ność wyostrza spojrzenie na 
świat.    Tylko nie zapomnijmy o 
Tym, któremu zawdzięczamy naj-
więcej. I mogę się założyć, że nikt 
nie potrafi w pełni dostrzec, jak 
bardzo jest On blisko nas, jak wie-
le nam daje i jak bardzo nas ko-
cha. Gdyby człowiek potrafił zo-
baczyć to i zrozumieć, wtedy zro-
biłby wszystko, żeby się odwdzię-
czyć, jednocześnie zdając sobie 
sprawę z tego, że nawet za to, że 
ta wdzięczność się zrodziła, po-
winien być wdzięczny Bogu. Ow-
szem, święci dają nam piękne 
przykłady wdzięczności, ale i tak 
Nieskończony zawsze będzie dla 
nas poza zasięgiem. Za to my je-
steśmy w Jego zasięgu, wiec tym 
bardziej bądźmy Mu wdzięczni. 
Naprawdę mamy za co.

Na koniec jeden wdzięcz-
ny przykład - święty Paweł: „Za-
wsze się radujcie, nieustannie się 
módlcie! W każdym położeniu 
dziękujcie, taka jest bowiem wola 
Boża w Chrystusie Jezusie wzglę-
dem was” (1 Tes 5, 16-18).

Ks. Grzegorz Podlaski

W niedzielę kolejny 
Dzień Papieski
W najbliższą niedziele obchodzimy kolejny już XIII Dzień 
Papieski. Jak co roku w parafiach całej Polski również 
nowogardzkich będziemy w różnej formie, szczególnie pochy-
lać się nad nauczaniem Jan Pawła II. Warto w tym dniu pamię-
tać również o wspomaganiu dzieła Fundacja III Tysiąclecia zaj-
mującej się wspieraniem uzdolnionej a ubogiej młodzieży.

Każdorazowo Dzień Papie-
ski jest obchodzony pod in-
nym hasłem. Oto co na temat 
tegorocznego hasła pisze  ks.  
Dariusz Kowalczyk

Tegoroczny XIII już Dzień Pa-
pieski, decyzją Konferencji Epi-
skopatu Polski, będziemy obcho-
dzili 13 października, pod ha-
słem „Jan Paweł II – Papież Dia-
logu”. Zgłębianie papieskiego na-
uczania w tym obszarze, w łącz-
ności z Ojcem Świętym Francisz-
kiem I, w klimacie modlitwy i po-
głębionej refleksji może przynieść 
poprawę umiejętności twórczego 
spotkania ludzi odmiennych po-
glądów czy wyznawanej wiary, 
ludzi głęboko religijnych i  szcze-
rze poszukujących Boga.  Zmia-
na sposobu debaty, zarówno pu-
blicznej, jak i w wymiarze indy-
widualnym, jest zadaniem nie 
cierpiącym zwłoki. Dyskusja i 
polemika, jakkolwiek niejedno-
krotnie konieczne, nie zaspoka-
jają potrzeby głębokiego spotka-
nia pomiędzy ludźmi, na gruncie 
szacunku i zakładanej uprzednio 
dobrej woli dotarcia do prawdy 
o sobie nawzajem, o człowieku 
i jego miejscu w świecie, o  sen-
sie życia, wreszcie o  możliwości 
spotkania Boga, a więc o odkry-
waniu Prawdy Ostatecznej. Pro-
mowany wielokrotnie przez Jana 
Pawła II dialog, rzeczywistość 
większa od wymiany poglądów, 
krytyki czy sporu, wydaje się za-
daniem jak najbardziej aktual-
nym.

Błogosławiony Ojciec Święty 
Jan Paweł II był  mistrzem dia-
logu. Nie tylko w sensie teore-
tycznym. Jego pouczające sło-
wa o tym zagadnieniu zyskiwa-
ły niezwykłą siłę oddziaływania 
i swoisty blask prawdziwości po-
przez prezentowaną przez Papie-
ża unikalną postawę w kontakcie 
z drugim człowiekiem. Cechował 
ją niezwykły wręcz szacunek dla 
tego „innego”, z którym się spoty-
kał, budowany na respektowaniu 

jego ludzkiej godności. Wynika-
ła ona ze świadomości, że każdy 
człowiek ma przecież Boży rodo-
wód, nawet jeśli tego nie uznaje 
lub jeszcze nie odkrył….

Obok niezwykle istotnych słów 
Ojciec Święty pozostawił nam 
także czyny, gesty i spotkania, 
które doskonale ilustrują jego 
poglądy i mają niezwykłą moc 
przekonywania. Trzeba tutaj 
podkreślić choćby międzyreligijne 
spotkanie modlitewne w Asyżu 
(1986 r.), prace Papieskiej Aka-
demii Nauk, nieustanny dialog z 
młodzieżą, spotkania z dyploma-
tami niemal wszystkich krajów 
oraz przemówienia w Organiza-
cji Narodów Zjednoczonych.

Ufamy, że obszerne zagad-
nienie dialogu w wymiarze pu-
blicznym, indywidualnym, we-
wnątrzkościelnym, ekumenicz-
nym, międzyreligijnym, kulturo-
wym czy naukowym, które po-
dejmiemy podczas tegorocznego 
XIII Dnia Papieskiego przyniesie 
błogosławione i oczekiwane owo-
ce poprawy wzajemnych relacji 
w naszej Ojczyźnie.

 Ks. Dariusz Kowalczyk 

Z nowogardzkich parafii bo-
gaty program przygotowano tyl-
ko w parafii  Matki Boskiej Fa-
timskiej - Proboszcz, Ks. Ire-
neusz Kamionka w rozmowie 
telefonicznej poinformował w 
rozmowie „ Oczywiście, że Dni 
Papieskie będą organizowa-
ne w dniu 16.10.10.2013 od 09: 
do 12:00. Obchody Dni Papie-
skich zostały zaplanowane ra-
zem ze szkołą nr 4, która w tych 
dniach będzie obchodziła Świę-
to Szkoły. Z pewnością poprze-
dzone będą one uroczystą Mszą 
św., od godz. 09: 20 i następnie 
całym uroczystym programem, 
w którym nie zabraknie między 
innymi warsztatów szkolnych 
dla dzieci oraz zbiórki datków 
do puszki na Fundację „Dzieło 
Nowego Tysiąclecia”. 

Lesław Kołcz , lat 73, zmarł 09.10.2013 r., pogrzeb odbył się 
11.10.2013 r. o godz. 14:00, na cmentarzu w Nowogardzie.

Irena Korab , lat 71, zmarła 09.10.2013 r., pogrzeb odbędzie 
się 11.10.2013 r. o godz.12:00, na cmentarzu w  Grabinie.

Ryszard Witkowski , lat 79, zmarł 09.10.2013 r., pogrzeb od-
będzie się 12.10.2013 r. o godz. 14:00, na cmentarzu w Dobrej.

Informacje przekazał zarządca cmentarza, Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
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Caritas informuje 
Zespół Caritas przy para-

fii pw. WNMP w Nowogar-
dzie informuje, że w dniu 
11 października (przyszły 
piątek) od godz. 10.00, w 
siedzibie organizacji przy 
ul. 700-lecia (podwórko za 
ZBK) odbędzie się

wydawka  
darów 

żywnościowych 
Zapraszamy osoby z numerem 

od 1 do 150 z naszego dziennika. 
Zespół Caritas Dziś masz 18 lat! 

 Śmiało ruszaj więc przez świat, 
 Śmiało żyj i chciej najwięcej, 
 Trzymaj szczęście swe za ręce!

 Ani 
życzy ciocia Basia  

i wujek Krzysiek z dziećmi

Dorosłości czas już nastał, 
 czas dzieciństwa w tyle został. 

 Chociaż wiele wciąż przed Tobą, 
 pozostawaj zawsze sobą.

Z okazji 18-tych 
 urodzin ANI

wiele szczęścia w dorosłym życiu

składają dziadkowie Domańscy

Na pątniczym szlaku

Bogu niech będą dzięki za ten czas pielgrzymowania 
Od 27.09.2013 do 01.10.2013 roku trwała autokarowa pielgrzymka do Częstochowy na Jasną Górę z parafii pod wyzwaniem WNMP w 
Nowogardzie. W pielgrzymce uczestniczyło 49 osób, w tym ks. Proboszcz, Grzegorz Legutko, który opowiada nam o wydarzeniach po-
szczególnych dni pielgrzymki. 

Piątek: rozpoczęli modlitwą 
z błogosławieństwem arcybi-
skupa, Andrzeja Dzięgi 

Pielgrzymowanie rozpoczę-
ło się tradycyjnie od mszy św. w 
godzinach porannych w Koście-
le parafialnym w Nowogardzie, 
gdzie, po odbytej eucharystii, 
pielgrzymi udali się w trasę w 
kierunku Częstochowy i  Jasnej 
Góry. Pierwszym przystankiem 
był Międzyrzecz, gdzie zatrzy-
maliśmy się w Sanktuarium Św. 
Braci Męczenników Polskich, 
gdzie uczestniczyliśmy we Mszy 
Św., po której spotkaliśmy się 
z kustoszem Sanktuarium, ks. 
Markiem Rogańskim. Kolejnym 
etapem pielgrzymów była już 
Częstochowa i oczywiście wizy-
ta na Jasnej Górze. Po szczęśli-
wym dojechaniu do celu, wszy-
scy udali się na ul. św. Barbary, 
do domu rekolekcyjnego sióstr 
Urszulanek, by tam właśnie za-
kwaterować się i odpocząć przed 
zaplanowanym wcześniej noc-
nym czuwaniem diecezji pod 
przewodnictwem ks. arcybisku-
pa, Andrzeja Dzięgi, który był 
obecny i wspierał pątników. 

Sobota i niedziela 
Śniadanie było zaplanowa-

ne tak, by wszyscy mogli spo-
kojnie zjeść i przygotować siły 
do kolejnego celu  podróży – 
tym razem Łagiewnik. Tam, po 

przybyciu do sanktuarium Mi-
łosierdzia Bożego, odprawi-
łem Najświętszą Eucharystię 
dla nowogardzkiej grupy. Na-
stępnym punktem pielgrzymki 
były góry, a konkretnie Biesz-
czady, gdzie stacjonowaliśmy aż 
przez 3 dni w byłej letniej rezy-
dencji biskupów przemyskich w 
miejscowości Przysietnicy, koło 
Brzozowa. W czasie pobytu w 
górach, pątnicy z Nowogardu 
wzięli udział w uroczystościach 
odpustowych ku czci św. Mi-
chała Archanioła w miejscowo-
ści Miejsce Piastowe. Następnie, 
gdy przyszło popołudnie, pątni-
cy zwiedzili i nawiedzili sank-
tuarium św. Jana z Dukli i uda-
li się do jego pustelni. Godziny 
wieczorne to jeszcze wizyta w 
skansenie „Chata Łęmkowska”, 
w miejscowości  Zyndranowa. 

Poniedziałek pod znakiem 
turystyczno-krajoznawczym 

Poranek zainicjowany został 
odwiedzinami w Centrum Ca-
ritas diecezji rzeszowskiej, gdzie 
pątnicy na własne oczy mogli 
obejrzeć ogród biblijny. Wraże-
nie z tego zwiedzania zapewne 
na długo pozostanie w ich pa-
mięci. Kolejnym punktem był 
Park Miniatur Cerkwi i Kościo-
łów Bieszczadzkich. Przez cały 
dzień pątnikom towarzyszył pan 
Grzegorz, przewodnik PTTK, 

który bardzo interesująco opo-
wiadał  o zwiedzanych miej-
scach. Następnie, grupa uda-
ła się na tamę na Solinę i punkt 
widokowy w Polańczyku. Ostat-
nim punktem tego dnia była Ci-
sna, gdzie pątnicy mogli odwie-
dzić pracownię ikon, a także 
zwiedzić miejsca kultowe, któ-
re są w tej miejscowości. Dzień 
zakończył się Mszą Św. w Sank-
tuarium Matki Bożej Starowiej-
skiej. 

Wtorek: Czas powrotu 
W tym dniu wszyscy już przy-

gotowywali się na powrót do 
swoich domów. Ale przed wyru-
szeniem w trasę odbyła się jesz-
cze Msza Św. w Sanktuarium 
Matki Bożej z La Salette w Dę-
bowcu koło miejscowości Jasło. 
Podróż, mimo że była długa, to 
zakończyła się pełnym sukce-
sem, bo tuż przed północą auto-
bus z pątnikami wrócił do No-
wogardu. Pielgrzymka była peł-
na wrażeń i wszystkich, którzy 

w niej uczestniczyli zachwyciła, 
jak również umocniła w wierze. 
Jej sukces to także bezpieczny 
transport, który zapewniła fir-
ma „A. FEDEŃCZAK”. To jej 
należą się serdeczne podzięko-
wania ze strony organizatorów 
Pielgrzymki. Pielgrzymi ufun-
dowali do parafii obraz w posta-
ci Ikony wzorowanej na obrazie 
Matki Boskiej Ostrobramskiej. 

Pielgrzymi 

W sobotę w Caffe Piwnica 

Koncert na rzecz Tomka  
Już w najbliższą sobotę, 12 października o godz. 18-tej, w re-

stauracji „Caffe Piwnica” odbędzie się Koncert Charytatywny 
dla Tomka  Sokołowskiego, mieszkańca Nowogardu, który od 
urodzenia zmaga się z wieloma ciężkimi schorzeniami. Patro-
nem medialnym wydarzenia jest Dziennik Nowogardzki. 

W czasie koncertu, na scenie wystąpią m.in. Beata Krzyżanow-
ska, Mateusz Kozłowski, a także Zespół Crescendo. W przerwach 
pomiędzy koncertami odbywać się będzie aukcja obrazów. Cena 
biletu to 20 zł od osoby.  Fundusze zebrane ze sprzedaży biletów 
oraz aukcji zostaną przekazane na konto chorego mężczyzny. 

W imieniu organizatorów zachęcamy do wzięcia udziału w 
wydarzeniu kulturalnym i wsparciu Tomka. 

MS
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Z cyklu „Nasi Przedsiębiorcy” - Paulina Bielaszewska -Żubkowska 

„Miasto budzi się później”
Pani Paulina mieszka w Nowogardzie od czterech lat. Do naszego miasta przeprowadziła się z okolic Bydgoszczy, wraz ze swoim mężem, Markiem.  
Od zawsze czuła w sobie żyłkę przedsiębiorcy, woli pracować „na swoim”. Przez trzy lata prowadziła lokal gastronomiczny nad morzem, by póź-
niej, za namową taty, otworzyć oddział CUK Ubezpieczenia, mieszczący się przy ul. Warszawskiej 14 c. Tym razem więc, wywiad w naszym cyklu, 
w którym prezentujemy lokalnych pracodawców, jest nieco inny od pozostałych. Rozmawiamy bowiem nie tylko o firmie, ale także o tym, jak to 
się stało, że młode małżeństwo postanowiło osiedlić się akurat w Nowogardzie i czy dziś nie żałuje tej decyzji?

Marcin Simiński: Zacznę 
dość sztampowo, ale logo 
CUK jest czymś stosunkowo 
nowym w Nowogardzie, więc 
czy może pani na początek na-
szej rozmowy powiedzieć kil-
ka zdań o tej firmie? 

Paulina Bielawszewska 
-Żubkowska: CUK Ubezpie-
czenia to największa sieciowa 
multiagencja w Polsce. 

Co to znaczy multiagencja? 
Taka, która sprzedaje ubez-

pieczenia oferowane przez wię-
cej niż jedno towarzystwo. W 
naszym przypadku jest to 18 
towarzystw do wyboru. Firma 
funkcjonuje od 2001 r. i powsta-
ła w Toruniu. W naszej ofercie 
posiadamy ubezpieczenia: Avi-
ca, Allianz, Compensa, Con-
cordia, Generali, Gothaer, HDI, 
Hestia, Interrisk, Libert Direct, 
Link 4, MTU, TUZ TUW, TUW 
TUW, Proama, PZU, UNIQA, 
WARTA. W tej chwili,  w całym 
kraju funkcjonuje 100 placó-
wek. Jedną z nich jest ta w No-
wogardzie.

Którą z kolei placówką, spo-
śród wszystkich, jest ta otwar-
ta w Nowogardzie? 

To 53. oddział firmy i jest to 
całkiem nowa marka w woje-
wództwie zachodniopomor-
skim.

Wiem, że nie pochodzi pani 
z Nowogardu? 

Tak, to prawda. Pochodzę z 
okolic Bydgoszczy. W Nowo-
gardzie mieszkam od czterech 
lat. 

Dlaczego wybór padł akurat 
na to miasto? 

Podjęliśmy z mężem decyzję, 
że zamieszkamy w wojewódz-
twie zachodniopomorskim, a 
on dał mi wybór. Usiadłam przy 
komputerze, zaczęłam spraw-
dzać na mapie różne miasta i 
zaproponowałam Nowogard. 

Żartuje pani? To brzmi jak 
scenariusz  z amerykańskiego 
filmu...

(śmiech) Nie. Tak właśnie 
było. Mogliśmy zamieszkać w 
Goleniowie, Gryficach, Star-
gardzie, ale wybraliśmy z mę-
żem Nowogard. Akurat to mia-
sto, bo było najładniejsze. Poza 
tym, z naszych obserwacji wy-
nika, że te tereny nie są jeszcze 
tak rozwinięte, jak np. kujaw-
sko-pomorskie, skąd pochodzi-
my. Przeprowadzając się stam-
tąd, widziałam tutaj rzeczy, któ-
rych brakowało. Mieszkając tu-
taj przez cztery lata, widzę jed-
nak, że szanse na rozwój są bar-
dzo niewielkie…

Co z nami jest nie tak? 
Tak nie można do tego pod-

chodzić. Po prostu  macie inną 
mentalność. Na innych warto-
ściach opieracie codzienność. 
Inne rzeczy są dla was waż-

ne. Dam panu przykład: u nas, 
jak jest 7 rano, na ulicach jest 
boom. Wszyscy spieszą się do 
pracy. Tutaj o tej porze jest ci-
sza. Miasto budzi się później. 

To może teraz pani żałuje tej 
decyzji?

Ależ skąd! Dobrze nam się tu-
taj mieszka. Na początku było 
trudno. Nie mieliśmy znajo-
mych, przyjaciół. Teraz jest już 
łatwiej. Czas robi swoje. 

Ciekawi mnie jeszcze, czym 
zajmuje się pani mąż, że mógł 
tak dowolnie wybierać miejsce 
do życia?

Mąż prowadzi gospodarstwo 
rolne. Wychował się na wsi. To 
w jego rodzinie tradycja. Gdy 
postanowiliśmy się przeprowa-
dzić, kupił w gminie Radowo 
małe ziemie i stara się zbudo-
wać coś swojego. 

Muszę przyznać, że to, co 
pani mówi, jest ciekawe i po-
uczające, szczególnie, że pani 

może oceniać nas z pewnej 
perspektywy. Wróćmy jednak 
do „interesów”. Jak rozpoczę-
ła się pani przygoda z ubezpie-
czeniami? 

Zaczęło się od tego, że po 
przeprowadzce do Nowogar-
du nie mogłam znaleźć pracy. 
Przykro mi, że muszę to powie-
dzieć, ale kobietom jest trudniej 
podjąć zatrudnienie... 

...nie mogę się z tym zgodzić. 
W naszym wydawnictwie za-
trudnionych jest kilka kobiet. 
Niektóre z nich pełnią funkcję 
redaktorów naczelnych. Tak 
jest m. in. w Gryfinie i Stargar-
dzie Szczecińskim, gdzie rów-
nież wydajemy swoje gazety. 

Bardzo się z tego cieszę. Być 
może w tej branży jest z tym 

trochę lepiej. Zresztą, sama pra-
cowałam wcześniej w gazecie. 

Tak? W jakiej?
W Gazecie Wyborczej w Byd-

goszczy. Pracowałam na stano-
wisku korektora tekstów. 

Dobrze wiedzieć... Jednak 
tutaj postanowiła zająć się 
pani czymś innym? 

Miałam różne pomysły. Przez 
trzy sezony prowadziłam ga-
stronomię nad morzem. W tym 
czasie, moja znajoma otworzyła 
oddział CUK. Mój tata zapro-
ponował mi, żebym spróbowa-
ła tego samego w Nowogardzie. 
Postanowiłam spróbować i tak 
od ponad roku prowadzę od-
dział właśnie tej firmy. 

Jak wyglądały początki dzia-
łalności? 

Branża ubezpieczeniowa cha-
rakteryzuje się tym, że przez 
pierwszy okres należy stworzyć 
bazę klientów, a na to potrzebny 
jest czas. Później trzeba dbać, by 

klienci byli usatysfakcjonowani 
ze współpracy z agentem. 

I to się pani udało? 
Założyłam sobie, że przez 

pierwszy rok będę się stara-
ła zrobić tak, aby w kolejnym 
wyjść na tzw. „zero”. Ten cel zre-
alizowałam. Cieszę się też, że 
klienci do nas wracają, przedłu-
żają umowy. Są zadowoleni z 
naszych usług. 

Z pewnością największy od-
setek osób, kupujących ubez-
pieczenia w prowadzonym 
przez panią oddziale, to wła-
ściciele samochodów. Wydaje 
się dziś, że oferty na OC i AC 
są wszędzie takie same. Każda 
z firm kusi i mówi, że jej jest 
najlepsza. Proszę powiedzieć, 
czy rzeczywiście są w tych 

umowach jakieś diametralne 
różnice?

Mamy do wyboru ubezpie-
czenia OC i AC. To pierwsze, z 
mojego punktu widzenia, wy-
bieramy pod względem ceny, 
sięgając po to, które jest najko-
rzystniejsze finansowo. 

Czyli nie warto analizować 
te oferty zbyt szczegółowo. 
Należy wybierać tę, która jest 
po prostu najtańsza?

Tak. U nas ta usługa jest bar-
dzo przyjazna klientowi, gdyż 
posiadamy specjalny kalkula-
tor, dzięki któremu możemy w 
3 minuty przeanalizować ofer-
tę ubezpieczenia OC spośród 
18 towarzystw. Jeśli chodzi o 
AC, jest tak samo, ale w tym 
przypadku musimy dostoso-
wać ofertę do potrzeb klienta, 
wybierając opcję, która w pełni 
usatysfakcjonuje oraz zaspokoi 
jego potrzeby ubezpieczeniowe.  

Mówiąc o ubezpieczeniach 
AC, nie sposób podjąć tematu 
rozwoju technologicznego sa-
mochodów, szczególnie w ob-
szarze montowanych zabez-
pieczeń przed kradzieżą. Auta 
są dziś naszpikowane czujni-
kami, alarmami, blokadami, 
które mają chronić przed zło-
dziejami. Jak ten rozwój myśli 
technicznej wpłynął na kon-
strukcje umów ubezpieczenio-
wych? 

Klienci wybierają ten pakiet, 
kiedy zdają sobie sprawę z za-
grożeń. Ubezpieczają wówczas 
auta, zarówno te o niższej war-
tości, jak i te dość luksusowe. 
Mam klientów, którym giną sa-
mochody spod domu. Nato-
miast, odpowiadając na pana 
pytanie, to powiem, że ukraść 
można wszystko. 

Pomówmy chwilę o ubezpie-
czeniach na życie i zdrowie. 
Gdy ja szukałem ubezpiecze-
nia, najbardziej interesowa-
ła mnie kwota, na którą moje 
życie zostało wycenione. I tu 
zauważyłem ogromne różni-
ce. Największy ubezpieczyciel 
w Polsce oferuje kilka tysię-
cy złotych, mniej znane firmy 
– nawet po kilkadziesiąt, przy 
podobnym poziomie mie-
sięcznej składki. Z czego wy-
nikają te różnice? 

Paulina Bielaszewska -Żubkowska 

dokończenie na s. 12

Siedziba oddziału CUK przy ul. Warszawskiej
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Z okazji Dnia Nauczyciela - wywiad z Bogusławem Dziurą – pedagogiem z powołania

„Czuję się spełniony, jako nauczyciel”
W związku ze zbliżającym się Dniem Edukacji Narodowej, który przypada w najbliższy poniedziałek 14 października, postanowiliśmy 
przeprowadzić rozmowę z Bogusławem Dziurą, emerytowanym nauczycielem, byłym dyrektorem SP nr 3 (późniejszym ZSO) w Nowo-
gardzie. 

W których latach pan na-
uczał? Proszę opowiedzieć, 
jak rozwijała się pańska przy-
goda z nauczycielstwem?

Pracę zacząłem w 1965 r., 
po ukończeniu liceum peda-
gogicznego w Przybiernowie. 
W kwietniu tegoż roku posze-
dłem do wojska. Potem, po za-
kończeniu służby, a był to rok 
1967 –  przyjąłem się do pra-
cy w Stepnicy. Tam pozna-
łem swoją obecną żonę, Ma-
rię. Dwa lata później wzięli-
śmy ślub. Tego samego roku, 
tj. 1969, zakończyłem swoją 
karierę nauczycielską w Step-
nicy. Wyemigrowałem wtedy 
do Nowogardu. W 1969 r. za-
cząłem pracę w nowogardzkiej 
„trójce”. Następnie, w roku 
1970, przeszedłem do „dwój-
ki”. Tam pracowałem do 1990 r. 

A później został pan dyrek-
torem SP 3. Jak do tego do-
szło?

Cóż… Zażartowałem sobie 
kiedyś, że jeśli w nowej szko-
le (tzn. w odnowionej „trój-
ce, dop. red.) będzie jakiś pro-
blem z wyborem dyrektora, 
to zgłoszę swoją kandydatu-
rę. Najpierw zacząłem nama-
wiać kolegę, by wystartował 
w konkursie, jednak, summa 
summarum, sam się zgłosi-
łem. Właściwie, mogę powie-

dzieć, że zostałem zmuszony 
(śmiech). Wygrałem. Tak wła-
śnie, po 25 latach wykonywa-
nia zawodu nauczyciela, za-
częła się moja kariera dyrek-
tora. Urząd ten piastowałem 
od września 1990 r. do końca 
wakacji 1995 r. Dwa lata przed 
moim przejściem na emerytu-
rę, tj. w 1993 r., w „trójce” po-
wstał Zespół Szkół Ogólno-
kształcących. 

Skąd pomysł na przekształ-
cenie szkoły podstawowej w 
Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących?

Był to okres kryzysu. Pa-
miętam, że powstawała wte-
dy nowa hala. Potrzebne były 

fundusze z Urzędu Wojewódz-
kiego. Aby je pozyskać, kura-
tor podpowiedział mi, że do-
brze byłoby utworzyć szkołę 
średnią – tak powstało II LO. 
To rozwiązanie miało być tyl-
ko chwilowe. Wyszło na to, że 
liceum funkcjonuje do dzisiaj.

Kojarzony jest pan tylko z 
nauczaniem wychowania fi-
zycznego, ale z tego, co wiem, 
prowadził pan także w swo-
jej karierze lekcje z innych 
przedmiotów?

Moją specjalnością od za-
wsze było wychowanie fizycz-
ne. Jednakże, pracując w Step-
nicy, podjąłem się wykłada-
nia geografii i matematyki. Po 
przyjeździe do Nowogardu, 
powróciłem do nauczania wf-
u. Ponadto, kiedy pracowałem 
w SP nr 2, prowadziłem też za-
jęcia z przysposobienia obron-
nego. Niemniej jednak, po dziś 
dzień kojarzy się mnie głównie 
jako nauczyciela wychowania 
fizycznego.

Wspomniał pan o tym, że 
poznał żonę (nauczycielkę), 
pracując już w zawodzie. Czy 
to oznacza, że pańska praca 
miała dla pana również wy-
dźwięk egzystencjalny?

Oczywiście. To dość zabaw-
na historia. Kiedy moja żona 
zaczęła pracować w szkole w 
Stepnicy, ówczesna pani dy-
rektor, nie wiadomo dlacze-
go, ale wciąż powtarzała mi, 

że Maria zostanie moją żoną. 
Później, w ślad za nią poszli 
też inni – każdy prorokował to 
samo. Wykrakali. 

Przez 25 lat był pan nauczy-
cielem. W jaki sposób miano-
wanie na stanowisko dyrek-

tora szkoły wpłynęło na pań-
skie życie? Co się zmieniło?

Zmieniło się naprawdę dużo. 
Przede wszystkim przybyło mi 
obowiązków, co wiązało się z 
brakiem czasu na inne rzeczy. 
Nigdy wcześniej nie piastowa-
łem żadnej kierowniczej funk-
cji, zawsze byłem zwykłym na-
uczycielem. Niemniej jednak 
wiedziałem, że muszę sobie ja-
koś z tym poradzić, odnaleźć 
się. Wszelkiego rodzaju spra-
wy organizacyjne spoczywały 
na moich barkach, jako dyrek-
tora placówki – chociażby do-
kończenie budowy hali (a po-
tem jej odbiór) czy kwestia do-
wozu dzieci do szkoły. To są 
tylko przykłady. 

Czyli nie było łatwo? 
Proszę mi wierzyć, że to nie 

lada wyzwanie, by to ogarnąć 
wszystkie obowiązki. Na po-
czątku było trudno, ale miałem 
tę świadomość, że muszę się 
w to wdrożyć. Z czasem jakoś 
to sobie poukładałem. Oczy-
wiście to nie było tak, że o 
wszystkim decydowałem sam. 
Żadnej decyzji nie podejmo-
wałem indywidualnie, bo wy-
chodzę z założenia, że skoro 
jest jakaś grupa ludzi, to każ-
dy powinien mieć coś do po-
wiedzenia. Dlatego też często 
konsultowałem się z pracowni-
kami szkoły – poznawałem ich 
zdanie na dany temat. Już przy 
wyborze na stanowisko dyrek-
tora zapytałem grono pedago-
giczne, czy zgadzają się z tym, 
bym objął ten urząd. Jeśli by-
liby przeciwni, nie przyjąłbym 
tej pracy. Tak się złożyło, że 
większość była „za”. 

Mając porównanie, zapew-
ne zauważa pan różnicę po-
między dawną edukacją a dzi-
siejszą. Jak pan ocenia tamten 
okres? Jakie to były czasy dla 
szkolnictwa?

Nie ulega wątpliwości, że 
były to inne czasy niż obecne. 
Dawniej, podejście nauczycie-
la, do pracy, zwłaszcza młode-
go, było bardziej spontaniczne. 
Wydawało się, że nie ma rze-
czy niemożliwych do wykona-
nia. Jeśli pojawiał się jakiś po-
mysł – robiliśmy wszystko, by 
go realizować. Kolejna spra-
wa – więź między nauczyciela-
mi była zupełnie inna. Dlacze-
go? Kiedyś, co kwartał, organi-

zowano szkolenia związkowe 
dla nauczycieli – była to zna-
komita okazja do tego, by po-
znać nowych kolegów i kole-
żanki z branży. I nieważne, że 
pracowali w innych szkołach 
– wszyscy się znali i szanowali. 
Teraz tego nie ma, tzn. integra-
cja nauczycieli z różnych szkół 
nie jest już na tak zaawanso-
wanym poziomie, jak w tam-
tych latach. Ponadto, nasuwa 
się kwestia pracy z młodzie-
żą. Dawniej, nie było takich 
pokus, jakie są dziś – mam tu 
na myśli Internet, telewizję itp. 
Relacja nauczyciel-uczeń była 
bardziej zażyła niż teraz. Jeśli 
tylko pedagog potrafił w jakiś 
sposób zachęcić młodych lu-
dzi do współpracy, proszę mi 
wierzyć, że można było zdzia-
łać naprawdę wiele. Oczywi-
ście nie twierdzę, że dzisiej-
si nauczyciele tego nie umieją. 
Po prostu chcę powiedzieć, że 
wspomniane wcześniej pokusy 
znacznie utrudniają zacieśnia-
nie więzi pomiędzy opiekuna-
mi i podopiecznymi.

Zatrzymajmy się trochę 
dłużej przy młodzieży. Jaka 
była ona w tamtych latach? 
Jak pan wspomina pracę z 
uczniami?

Powiem szczerze, że nie po-
trafię jasno określić, czy daw-
na młodzież była lepsza od tej, 
którą mamy dzisiaj. Jestem da-
leki od skrajnych twierdzeń. 
Natomiast jedno mogę powie-
dzieć –  jeśli już jesteśmy przy 
tym temacie, to chyba mogę 
zaryzykować stwierdzenie, że 
dawniej młodzież była bar-
dziej otwarta. Chętnie poma-
gała nauczycielom we wszyst-
kim. Dla przykładu przytoczę 
konkretną sytuację, tzn. kie-
dy pracowałem w SP nr 2, zro-
dził się plan utworzenia bo-
iska asfaltowego. Trzeba było 
przygotować grunt pod budo-
wę obiektu. Wymagało to na-
prawdę dużego zaangażowa-
nia w projekt. Pamiętam, że 
młodzież zasłużyła się wtedy 
ciężką pracą. Chłopcy przy-
prowadzili konia, brony, zwo-
zili żwir… Po prostu pomaga-
li najlepiej, jak potrafili. Do-
skonale zdawali sobie sprawę, 
że nie robią tego dla mnie czy 
dla innych nauczycieli, ale dla 
siebie – to boisko miało słu-

Początek kariery nauczycielskiej - Bogusław Dziura ze swoimi wychowankami. 
Stepnica, 1968 r. 

Z tamtego okresu pozostały nie tylko wspomnienia, ale też pamiątki od uczniów. 
Zdobiony arkusz z podpisami uczniów
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żyć przede wszystkim im. Za-
wsze starałem się zaszczepić w 
nich chęć pomocy i wiedzia-
łem, że mogę liczyć na pozy-
tywny odzew. Ja im coś dawa-
łem i oni dawali coś mnie. Po-
trafili docenić wysiłek. Warto 
zaznaczyć, że kiedyś, wyjazd 
na wszelkiego rodzaju zawody 
sportowe był dla ucznia nagro-
dą. Dziś… Cóż, młodzież czę-
sto postrzega to w kategoriach 
kary. Chciałbym przy tym za-
znaczyć, że wiele zależy od po-
dejścia nauczyciela.

Uprzedził pan niejako moje 
pytanie. Wiadomo przecież, 
że ogromny wpływ na rela-
cję uczeń-nauczyciel ma dys-
cyplina. Jak pan to rozumie? 
Czy dawniej młodzież była 
inna, bo metody wychowaw-
cze były nieco bardziej rady-
kalne?

Powiem tak – nie popadał-
bym w skrajności. Nauczy-
ciel powinien przede wszyst-
kim lubić to, co robi, tzn. być 
nauczycielem z powołania. Je-
śli kocha pracę z młodzieżą i 
sprawia mu ona satysfakcję – 
każdy uczeń to wyczuje. Kiedy 
sam uczęszczałem do szkoły, 
moja wychowawczyni starała 
się zaszczepić we mnie i mo-
ich kolegach jedną zasadę – w 
zawodzie nauczyciela ważne 
jest, by być wymagającym nie 
tylko wobec ucznia, ale tak-
że wobec siebie. Tego się trzy-
małem. Niekiedy byłem suro-
wy i wymagający, ale myślę, 
że przynosiło to zamierzone 
efekty. Nigdy też nie tolerowa-
łem kłamstwa. Kierowałem się 
jasno określonymi zasadami, 
które przekazywałem swoim 
uczniom. Nigdy też nie wsty-
dziłem się przyznać do błędu 
i przeprosić, kiedy się myli-
łem – to bardzo ważne w pra-
cy z młodzieżą. Uczniowie po-
trafili to docenić.  Powtarzam 

– nie jest to kwestia stwierdze-
nia, która młodzież była/jest 
lepsza – tamta czy ta. Podkre-
ślam raz jeszcze – wiele zale-
ży od nauczyciela. Jeśli potrafi 
on zorganizować wokół siebie 
grupę uczniów, to się od nich 
nie opędzi (oczywiście w po-
zytywnym tego słowa znacze-
niu). Znajdowało to zastoso-
wanie wtedy, znajduje i teraz. 
Ważna kwestia – w tej chwi-
li nauczyciel traktowany jest 
marginalnie. Dzisiejsi ucznio-
wie znają swoje prawa i konse-
kwentnie ich bronią. To oczy-
wiście dobrze, ale przy tym 
powinni pamiętać, że mają też 
jakieś obowiązki – wobec sie-
bie, wobec nauczyciela, wo-
bec szkoły. Obiektywną praw-
dą jest, że w dzisiejszych cza-
sach nauczyciel może niewie-
le. Tym bardziej powinien sta-
rać się zachęcić do siebie mło-
dzież, która dziś, nie ukrywaj-
my, jest nieco bardziej „wy-
szczekana” niż kiedyś. 

Odkąd zakończyła się pań-
ska kariera nauczycielska, z 
pewnością niejednokrotnie 
widywał pan jeszcze swoich 
dawnych uczniów. Z jaką re-
akcją się pan spotykał?

Z pozytywną, co mnie oczy-
wiście bardzo cieszy. To na-
prawdę miłe uczucie. Zawsze 
się ukłonią, podadzą rękę, po-
rozmawiają… Często wspo-
minają czasy ze szkolnej ławy. 
Mnie, jako byłego nauczyciela, 
bardzo to cieszy. W takich mo-
mentach wiem, że moja pra-
ca nie poszła na marne, że coś 
jednak udało mi się wpoić tym 
młodym ludziom, jakoś zapaść 
im w pamięć. Kiedy słyszę, że 
moi byli uczniowie osiągnę-
li wiele w swoim życiu – roz-
piera mnie duma. Niektórzy z 
nich wybrali karierę sportową 
– proszę mi wierzyć, że mnie, 
jako nauczyciela wychowania 
fizycznego, cieszy podwójnie. 
Za przykład mogą posłużyć 
chociażby wybitne osiągnię-
cia Marka Leśniaka (wielolet-
niego piłkarza reprezentacji 

Polski, grającego również w 
Bundeslidze), Grzegorza Gór-
czewskiego (nauczyciela wy-
chowania fizycznego, znanego 
z intensywnego angażowania 
się w sportowe życie naszego 
miasta), braci Olechowskich, 
Artura Rykaczewskiego (pił-
karza ręcznego, występującego 
w Bundeslidze) oraz wielu in-
nych, którzy zasłynęłi w dzie-
dzinie sportu. W obliczu ta-
kich okoliczności, chyba mogę 
powiedzieć, że czuję się speł-
niony. 

Dokąd, pana zdaniem, 
zmierza dzisiejszy system 
edukacji?

Jeśli już zawsze, będzie tak, 
jak teraz, to z przykrością mu-
szę stwierdzić, że donikąd. 
Ciągłe zmiany w reformie, 
podział na szkoły podstawo-
we, gimnazja i szkoły średnie, 
co roku inne podręczniki… 

Tak nie powinno być. Proszę 
mi wierzyć, że największą bo-
lączką całego tego systemu jest 
utworzenie gimnazjów. Mło-
dzież gimnazjalna to ucznio-
wie w trudnym wieku i nale-
ży im poświęcać nieco więcej 
uwagi. Znam to z autopsji – 
jako sędzia piłki ręcznej, czę-
sto jeżdżę na zawody i mam 
do czynienia z gimnazjalista-
mi. Zazwyczaj są toporni, wro-
go nastawieni, wszystko jest u 
nich na „nie”. Nie sądzę, by re-

Pan Bogusław zasłynął też jako sędzia piłki ręcznej. Ta pasja towarzyszy mu po dziś 
dzień. 

Bogusław Dziura już jako dyrektor nowogardzkiego ZSO. Uroczystość otwarcia nowej hali. 

Rok 1973. Rozdanie świadectw wśród 
uczniów ósmych klas. Pan Bogusław 
jako wychowawca. 

wolucje w postaci zmiany śro-
dowiska szkolnego (ze szkoły 
podstawowej do gimnazjum) 
wpływały dobrze na psychikę 
dziecka. Inne otoczenie, nie-
znani ludzie, nowi nauczycie-
le… Jestem temu przeciwny. 
Dalej – ciągłe zmiany podręcz-
ników. Nie chodzi tu jedynie o 
zmiany w programie naucza-
nia. Jest to przede wszystkim 
problem dla rodziców – wią-
że się przecież z koniecznością 
zakupywania nowych książek 
rok w rok. Kiedyś podręczniki 
można było przekazywać z po-
kolenia na pokolenie. A teraz? 
Słyszałem ostatnio, że papie-
rowe repetytoria mają być wy-
parte przez e-booki. Wydawcy 
książek się burzą, i wcale mnie 
to nie dziwi. Coś im się jednak 
urwie, przestaną zarabiać na 
ciągłych zmianach w progra-
mie nauczania. 

Jak odniósłby się pan do sa-
mego Dnia Edukacji Naro-
dowej – jak, w porównaniu z 
teraźniejszością, dawniej ob-
chodzono to święto?

Muszę przyznać, że podej-
ście, zarówno nauczycieli, jak 
i uczniów, było inne. Teraz, 
dzień ten obchodzi się, jakby 
to powiedzieć – bardziej urzę-
dowo. Tak się utarło, widnie-
je w kalendarzu, a zatem trze-
ba je jakoś uhonorować. Kie-
dyś, to naprawdę było święto, 
w dosłownym tego słowa zna-
czeniu. Był to z prawdziwego 

zdarzenia Dzień Nauczyciela 
– spotkania z młodzieżą, ro-
dzicami, całym gronem pe-
dagogicznym… Obchodzono 
to bardziej uroczyście. Każdy 
wiedział, że to ważny dzień. 
Świadomość wagi tego świę-
ta sprawiała, że zaangażowa-
nie było o wiele większe niż te-
raz. W tej chwili jest to po pro-
stu Dzień Edukacji Narodo-
wej, nic więcej. Skoro już jest, 
to należy go obchodzić – o, na 
tej zasadzie. Wyróżnienia osób 
zasłużonych, wręczane przez 
burmistrza, apele, oficjalne ze-
brania i nic ponadto. 

Z racji tego, że zbliża się 
Dzień Edukacji Narodowej, 
chciałabym zapytać, czego 
pan, jako doświadczony na-
uczyciel, życzyłby naszym 
pedagogom i uczniom?

Życzę jak najlepszych osią-
gnięć, zarówno nauczycielom, 

jak i uczniom. Ponadto, zado-
wolenia z pracy i nauki oraz 
odczuwania satysfakcji z tego, 
co robią. To naprawdę istotne. 
Chciałbym także, aby nasza 
oświata doczekała się od pań-
stwa większego nakładu finan-
sowego, bo, nie ukrywajmy, 
jest on potrzebny, by dobrze 
realizować wszystkie zamie-
rzone cele. Przecież te pienią-
dze nie przepadają – pieniądz, 
„włożony” w ucznia – zwraca 
się z nawiązką. 

Rozmawiała: 
Karolina Klonowska 

Z okazji 

16-tych urodzin 

dla Mai Podstawki
dużo zdrowia, sukcesów 

w nauce i spełnienia marzeń

życzą 
rodzice, siostra Marta 

i dziadkowie
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Członkowie Klubu 
„Hania” w Częstochowie

W dniach 27-30 września br., jako Członko-
wie Klubu Abstynenta „Hania”, odbyliśmy swą 
pielgrzymkę na Jasną Górę. Gromadziliśmy 
się na codziennym apelu Jasnogórskim, pod-
czas którego modliliśmy się o wytrwałość dla 
wszystkich tych, którzy postanowili walczyć z 
nałogiem. Wyjazd do Częstochowy zbiegł się 
także z Pielgrzymką Archidiecezji Szczecińsko-
-Kamieńskiej. 

W trakcie pobytu, udaliśmy się także do Pań-
stwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w 
Oświęcimiu, w celu pogłębienia wiedzy histo-
rycznej oraz oddania czci wszystkim pomordo-
wanym.

Uczestnicy pielgrzymki

Kornelia córka Doroty 
Śmieciuch ur.7.10.2013 
z Boguszyc

Oliwia córka Joanny 
Witkowskiej ur.8.10.2013 
z Nowogardu

Lena córka Andżeliki 
Grzelak ur.9.10.2013 
z Ostrzycy

Szymon syn Anny 
i Marcina Więzowskich 
ur.10.10.2013 z Błotna

Eliza córka 
Eweliny Kowalskiej 
ur.5.10.2013 z Cieszyna

    Autor rubryki: 
Janusz Roguski 
Szpital NowogardWitamy wśród nas...

Zatrudnimy cukierników 
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 66

tel. 91 392 19 86
Zapraszamy do współpracy

Chrześcijańskie Centrum Pomocy
Agenda Zboru

Kościoła  Ewangelicznych Chrześcijan w Nowogardzie
ul.700-Lecia 14,  72-200 Nowogard

DYSTRYBUCJA  ŻYWNOŚCI
Dla podopiecznych OPS

z terenów wiejskich Gminy Nowogard
Wtorek  15.10.2013 10:00 – 15:00 
Środa  16.10.2013   9:00 – 15:00
Zapraszamy do siedziby przy 700-Lecia 14 w podwórzu 

ZBK  z aktualnym skierowaniem z OPS-u oraz potwierdzoną  
ilością osób w rodzinie i dokumentem tożsamości.

w imieniu Zboru 
Pastor Cezary Komisarz 

  UWAGA WĘDKARZE!
Koło Miejsko-Gminne PZW w Nowogardzie
organizuje w dniu 20 października 2013 r.

WĘDKARSKIE ZAWODY SPŁAWIKOWE
w Trzebiatowie

Zapisy w sklepie „Wędkarz” do 17.10.13 r. 
   Startowe 10 zł.           ZARZĄD

Rada Sołecka zaprasza 

na dyskotekę
w Bodzęcinie

12.10.br. o godz. 21
Zabawa do białego 
rana. Wejście 5 zł

                      Organizatorzy

Przede wszystkim trzeba się 
zastanowić, na czym nam zale-
ży, kiedy podpisujemy umowę. 
Czy na tym, by chronić swo-
je zdrowie, zabezpieczyć rodzi-
nę po śmierci, czy na tym, żeby 
otrzymać jakieś pieniądze, gdy 
jakaś tragedia dotknie najbliż-
szego członka rodziny?

Rozumiem, że należy sobie 
w głowie przeprowadzić anali-
zę potrzeb? 

Tak. Trzeba się zastanowić, czy 
chcemy np. zabezpieczyć dziec-
ko na wypadek naszej śmier-
ci czy mieć pewność spłaty, np. 
kredytu w razie utraty pracy lub 
wypadku. Niestety często jest 
tak, że każde towarzystwo jest 
na tyle świadome zapisów w 
swoich umowach, że trzeba na-
prawdę wiedzieć, co podpisuje-
my. Trzeba dokładnie zapoznać 
się warunkami umowy. 

Czyli nie wszystko złoto, co 
się świeci. 

Mamy takie ubezpieczenie, że 
płacimy 120 zł za rok, a kwota 
odszkodowania w razie śmierci 
wynosi 101 tys., ale klient musi 
wiedzieć, że pieniądze będą wy-
płacone tylko, gdy do wypadku 
dojdzie w ruchu komunikacyj-
nym. I jeśli agent o tym nie in-
formuje, to oczywiście wyda-
je się na pierwszy rzut oka, że 
oferta jest korzystna. Więc suk-
cesem jest mieć dobrego dorad-
cę, który zadba o jego interesy.

Czyli od tego, czy podpisze-
my korzystną umowę, zależy 
przede wszystkim to, na jakie-
go trafimy doradcę? A jak roz-
poznać tego „nieuczciwego”? 

Nie da się poznać, czy ktoś jest 
uczciwy czy nie. Ale jest dobry 
sposób. Wybierając ubezpiecze-
nia dobrowolne, trzeba zapoznać 
się z warunkami ubezpieczenia, 
ofertą i zadać pytania, na które 
chcemy poznać odpowiedzi. A 
przede wszystkim powiedzieć, 
czego konkretnie oczekujemy. 

A na jaką kwotę pani jest 
ubezpieczona? 

Zaskoczę pana – nie posia-
dam ubezpieczenia na życie. 
Ubezpieczyłam już męża, nie-
mal całą rodzinę, przyjaciół, a 
siebie jeszcze nie. Jak to mówią: 
„szewc w dziurawych butach 
chodzi...” (śmiech).

Często namawia się nas rów-
nież na ubezpieczenie na życie 
połączone z funduszem inwe-
stycyjnym na tzw. dożycie. Czy 
to dobry sposób na oszczędza-
nie? Czy nie lepiej jednak zbie-
rać pieniądze, chowając je w 
przysłowiowej skarpecie?

To jest bardzo trudny temat. 
Są dwa rodzaje takich ubezpie-
czeń. Jedne są skierowane do 
osób, które mają pewność swo-

jej sytuacji finansowej i wiedzą, 
że w żadnym wypadku nie będą 
zmuszone do wypłaty tego, co 
wpłaciły, ponieważ towarzy-
stwo ubezpieczeniowe obraca 
tymi pieniędzmi na giełdzie i 
wypłata wiąże się ze stratą. Na-
tomiast drugie są skierowane 
do każdego z nas, wiąże się to 
tylko z wyższą składką.

Może się okazać, że zbiera-
liśmy przed 30 lat pieniądze, 
a ich część się rozpłynęła na 
giełdzie?

Nie, uważam, że nie ma takiej 
możliwości, ponieważ w umo-
wach jest zapis, co dane towa-
rzystwo oferuje po danym cza-
sie.

Z tego, co się orientuję, lu-
dzie niechętnie ubezpieczają 
swoje mienie. Z czego to wyni-
ka? 

Faktycznie, tego typu usługi 
są mało popularne. Wynika to 
z różnych przyczyn. Najczęściej 
wymienianą przez klientów jest 
kryzys. 

A może z tego, że nie wierzą 
w skuteczność realizacji ewen-
tualnych roszczeń. Ostatnio 
miałem taki przypadek, że ko-
ledze sąsiad zalał sufit w ła-
zience. Ubezpieczalnia nie-
chętnie zajęła się sprawą, osta-
tecznie, po wielkich bólach, 
wyceniając szkodę na kilka-
dziesiąt złotych. Nie starczyło 
nawet na farbę.

Ja miałam ostatnio klien-
ta, któremu popsuł się syfon. 
To doprowadziło do zalania 
mieszkania sąsiada. Chciał uzy-
skać odszkodowanie. Towarzy-
stwo powiedziało, że nie wypła-
ci odszkodowania, ponieważ 
ten syfon nie jest ich produkcji. 
Ja, jako agent, to wiem i wiem, 
które z towarzystw wybrać, gdy 
klient mówi mi, od jakich ry-
zyk chce ubezpieczyć mieszka-
nie. Gdy jednak polecam takie 
ubezpieczenie, słyszę, że jest za 
drogie. 

Czyli nie ma co się łudzić. 
Za dobre ubezpieczeni trzeba 
trochę więcej zapłacić? 

Chcąc mieć ubezpieczony 
dom, mieszkanie z dobrym za-
kresem – tak, trzeba.

Może pani jeszcze zdradzić 
naszym czytelnikom, jakie 
miejsca w Nowogardzie szcze-
gólnie się pani podobają i jak 
pani spędza wolny czas?

Lubimy z mężem spędzać 
czas aktywnie, więc wybieramy 
spacery nad jeziorem i basen w 
Goleniowie. Poza tym, chodzi-
my do kina i na pizzę. Często 
odwiedzamy też pobliski Szcze-
cin. Muszę jednak przyznać, że 
najbardziej lubię spędzać czas w 
pracy...

rozmawiał Marcin Simiński

dokończenie ze s. 9
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Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca

• rozwija koordynację i cechy motoryczne • uczy dyscypliny i kontroli
• poprawia koncentrację • dla najmłodszych zabawowe formy treningu 

• uniwersalny trening ogólnorozwojowy

KLUB SPORTÓW i SZTUK WALKI

OFERUJEMY ZAJĘCIA:

OFERUJEMY RÓWNIEŻ:

Dlaczego dzieci powinny ćwiczyć karate?

• KARATE FUN - dzieci 5 - 8 lat
• KARATE - grupa: 9 - 12 lat,  
                    - grupa 13 - 16 lat
• COMBAT BODY DLA KOBIET 
   (z elementami samoobrony)
• gimnastykę dla osób +50
• gimnastykę korekcyjną 
    dla dzieci i młodzieży

• treningi indywidualne oraz 
• organizujemy imprezy 
   (np. urodzinowe w stylu sportowym )

NOWOGARD: pon., czw. - g. 16.30 - ul. Sądowa 1 (I piętro)
Prowadzenie: Wioletta Jarosiewicz, tel. 694 132 138

bierzemy udział 
w zawodach sportowych

trenujemy z mistrzami 
świata na zgrupowaniach

Trenujemy w Nowogardzie już od 5 latKancelaria 
PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077

Zapraszam na zajęcia 
Karate Kyokushin

Treningi: 
Sala gimnastyczna 

Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 1

ul. Wojska Polskiego 8 
(wejście na salę od ul. Szkolnej)
Pierwszy trening gratis dnia 

11.10.2013r. (piątek) 
o godz. 18.00

Treningi: wtorek i piątek od 18.00 
do19.00 Zajęcia prowadzi 

mgr Dawid Macyszyn 1 kyu, 
tel. 721-027-670

Kolektory 
słoneczne

Dotacja45%

Montaż / Serwis • Przygotowanie dokumentacji

www.provsolar.com

e-mail: info@provsolar.com • tel./fax 91 482 40 50
Biuro czynne od 8 - 16

Do�nansowanie 40%
Projekt - montaż 

Przydomowe 
oczyszczalnie ścieków

Proj-mont
Chwarstnica 

ul. Sportowa 4
74-100 Gry�no

tel: 693 88 90 90
tel./fax 91 4824050

GABINET 
PSYCHOLOGICZNY

Ewa Walorska - tel. 799 461 030
www.psycholog-nowogard.manifo.com 

Marta Żetecka-Krugła - tel. 799 470 500
pl. Wolności 9, pok. 419 (IV piętro)

72-200 Nowogard
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Pierwszy i drugi zespół na własnym boisku

„Rezerwowi” się podniosą?
W najbliższy weekend kolejne mecze drużyn Pomorzanina. Pierwszy zespół w sobotę 
podejmie u siebie Stal Lipiany. Kobieca drużyna wybiera się do Szczecina na mecz z Viel-
govią. W niedzielę w Nowogardzie Pomorzanin II powalczy o punkty z Hanzą Goleniów.

Pomorzanin w ostatnich dwóch 
meczach w okręgówce zanoto-
wał dwa zwycięstwa, tym razem 
do Nowogardu zawitają piłkarze 
Stali Lipiany. Sobotni rywale po-
trafią grać na wyjazdach, wygra-
li dwa spotkania i na pewno po-
walczą o pełną pulę w Nowogar-
dzie. Stal obecnie zajmuje 9. miej-
sce i traci 4 punkty do czwartego 
w tabeli Pomorzanina. Zapowiada 
się ciekawy mecz. Początek w so-

botę o godzinie 15:00. Drugi ze-
spół w ostatnich dwóch meczach 
prezentował się fatalnie. Ciekawe 
jak upokarzająca porażka w Ko-
marowie wpłynie na zawodni-
ków tej drużyny. Miejmy nadzie-
je, że pozytywnie i w niedzielę, o 
godzinie 14:00, w konfrontacji z 
Hanzą Goleniów, miejscowi pił-
karze zaprezentują wolę walki i 
postarają się o zwycięstwo. Nato-
miast kobieca drużyna Pomorza-

nina, w sobotę o godzinie 12:00 
rozegra swój wyjazdowy mecz z 
Vielgovią Szczecin. Podopiecz-
ne Pawła Błaszczyka dwukrotnie 
grały w meczach sparingowych z 
tą drużyna i dwukrotnie wygrały. 
Wierzymy, że są w stanie uczynić 
to po raz trzeci. Przy artykule pre-
zentujemy komplet najbliższych 
spotkań w poszczególnych ligach. 

KR

Liga Okręgowa Szczecińska 2013/2014
12 kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Stal Lipiany  (12.10; 15:00)
A Klasa Szczecin gr.3 2013/2014
7 kolejka:
Pomorzanin II Nowogard – Hanza Goleniów (13.10; 14:00) 
III Liga Kobiet 2013/2014
4 kolejka:
Vielgovia Szczecin – Pomorzanin Nowogard  (12.10; 12:00)

MP w kulturystyce – Kielce 2013

Brąz Arkadiusza 
Siewiora!
Zawodnik sekcji kulturystyki i fitness Pomorzanina No-
wogard, Arkadiusz Siewior, w miniony weekend starto-
wał w Mistrzostwach Polski odbywających się w Kiel-
cach. Reprezentant Nowogardu odniósł swój kolejny 
wielki sukces, zajmując w swojej kategorii 3. miejsce!

Podczas Mistrzostw Polski Ju-
niorów i Seniorów oraz Pucharu 
Polski, rozgrywanego w dniach 
5-6 października 2013 r. w Kiel-
cach, Arkadiusz Siewior startował 
w kategorii „weterani”, w prze-
dziale wiekowym 40-49 i wywal-
czył brązowy medal. Zwycięzcą 
tej kategorii został Krzysztof Woj-
tal, natomiast wicemistrzostwo 
wywalczył Sebastian Szmyt. Im-
preza odbyła się w Centrum Kon-
gresowym Targów Kielce, w so-
botę i niedzielę od godziny 11:00. 
Poziom zawodów był bardzo wy-
soki. Zawodnik sekcji Pomorza-
nina zjawił się w Kielcach w ży-
ciowej formie, dzięki czemu wy-
walczył podium, pomimo iż jego 
rywale byli z cięższej kategorii 
wagowej. To kolejny wielki sukces 
naszego reprezentanta. Przypo-

mnijmy, że przed rokiem, 21 paź-
dziernika 2012, w tej samej kate-
gorii wywalczył wicemistrzostwo 
Polski. Gratulujemy Arkadiuszo-
wi Siewiorowi, jednocześnie ży-
cząc mu kolejnych medali.

KR

Arkadiusz Siewior z brązowym meda-
lem, wywalczonym w Kielcach

Półfinał Mistrzostw Powiatu 

SP Osina w finale
W dniu 7 października (poniedziałek) w Nowogardzie, 
odbyły się półfinały Mistrzostw Powiatu w minipiłce noż-
nej, w których brała udział reprezentacja Szkoły Podsta-
wowej nr 1 z Nowogardu oraz Szkoła Podstawowa z Osiny. 

Bezkonkurencyjni podczas tur-
nieju byli zawodnicy z Osiny, któ-
rzy wygrali wszystkie 3 spotka-
nia. Dzieki zwycięstwom i zaję-
ciu pierwszego miejsca, SP Osina 
ma już zapewniony udział w roz-
grywce finałowej turnieju mini 
piłki nożnej. Udział w finale po-
wiatowym szkole z Osiny zapew-
nili następujący młodzi piłkarze: 
Kacper Naprawca, Marcin Urba-
nowicz, Szymon Emche, Gracjan 
Makosz, Mateusz Gach, Kacper 
Rolka, Adrian Szyłko, Filip Kowa-
lewski, Paweł Wawreńczuk, Klau-

diusz Olszewski, Konrad Kozak, 
Karol Lewandowski. Przy artyku-
le prezentujemy wyniki najlepsze-
go zespołu oraz klasyfikację koń-
cową turnieju półfinałowego.

Oprac. KR

SP Osina – SP1 Nowogard     2:0 
SP Osina – SP Przybiernów   4:1
SP Osina – SP Goleniów    6:0
Klasyfikacja końcowa:
1. SP Osina
2. SP1 Nowogard
3. SP Goleniów
4. SP Przybiernów

Piłkarze drużyny SP Osina, którzy wywalczyli awans na finały powiatowe

Zespołowe Mistrzostwa Strefy Polski Zachodniej – Rosówek

Nasi sędziowie na medal
W sobotę (5 października) w Rosówku, rozegrano Zespołowe Mistrzostwa Strefy Pol-
ski Zachodniej w motocrossie. Zabrakło na nich zawodników KM Cisy Nowogard, jed-
nak nasze miasto słynie również z sędziów w tej dyscyplinie sportu, którzy w Rosówku 
odpowiedzialni byli za przebieg mistrzostw.

Podczas zespołowych mi-
strzostw w Rosówku, nie zanoto-
wano żadnego wypadku! Jak na tę 
dyscyplinę sportu, to rzadko spo-
tykane. Swój wkład miała w to 
trójka sędziowska z Nowogardu, 
która obsługiwała to wydarzenia. 
Były prezes KM Cisy – Wiesław 

Smietiuch, był głównym sędzią 
zawodów. W rolę dyrektora zawo-
dów wcielił się Stanisław Pyrzyń-
ski. Natomiast Mirosław Martyno-
wicz był asystentem sędziego star-
tu i mety. Uczestnicy mistrzostw, 
chwalili naszą trójkę sędziowską, 
zwracając uwagę na fakt, że moż-

na dobrze zabezpieczać wyścigi 
i, co za tym idzie, zorganizować 
bezpieczną imprezę. Wierzymy, 
że mieszkańcy Nowogardu jeszcze 
nie raz udowodnią swój profesjo-
nalizm, podczas wielu mistrzostw 
i zawodów motocrossowych. 

KR

11 października (piątek)
Godz. 19:30 Eliminacje Mistrzostw Świata
Ukraina – Polska

Na deser, około godziny 22:30 za konsoletą stanie DJ El Mathias i potrak-
tuje Was solidną porcją klubowego grania.

 12 października (sobota)
 Występ utalentowanego tancerza z Nowogardu 
 
Witam, nazywam się Wojtek Akincza, interesuję się tańcem od paru lat, ale sam za-

cząłem tańczyć rok temu. Styl „animation” powstał jakieś 40 lat temu w Los Angeles i 
teraz udoskonalany jest przez tancerzy. Taniec ten został stworzony na ulicy i pierwszą 
inspiracją było naśladowanie robota oraz tworzenie tzw. „fal”. Moim marzeniem jest 
poszerzanie wiedzy w tym kierunku oraz dawanie innym tego, czego sam się nauczy-
łem, teraz przygotowuje się do zawodów, które odbędą się 30 listopada w Gdańsku! My-
ślę, że warto jest przyjść do Klubokawiarni i zobaczyć, że młodzi ludzie mają jakieś pasje 
i zajęcia i że to tylko od nas samych zależy, jakie będziemy mieli życie i jak je przeżyjemy.

 
Więcej informacji na naszym Facebookowym fanpagu

Serdecznie zapraszamy !!!
Klubokawiarnia Kulturalna
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Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

WARSZTAT SAMOCHODOWY

SZYBY SAMOCHODOWE

PLANDEKINA WYMIAR NA WYMIAR

Profesjonalna naprawa od A do Z

OSOBOWE, CIĘŻAROWE I MASZYNY

Geometria kół, naprawa zawieszenia,komputerowa diagnostyka pojazdu
naprawy blacharskie i lakierniczePrzegląd i naprawa klimatyzacji,

Ul. Nadtorowa 12
tel 91 39 20 131
kom 601860716

Ul. Kilińskiego 26
tel 91 39 25 627
kom 601897368

Sprzedaż, wymiana, naprawa. Wykonujemy usługi na zlecenie ubezpieczalni

Używane i nowe części do wszystkich marek samochodów

Plandeki do samochodów ciężarowych (łódki, firanki),przykrywające
stelaże, przegrody do hal, przyczepy ciągnikowe i samochodowe

UDZIELAMY GWARANCJI
NA WYKONANE USŁUGI

KUPIĘ 
GOSPODARSTWO 
lub GRUNT ROLNY 
TEL. 664 944 635

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie 
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

w Sklepie             
ul. Boh. Warszawy 2

(przy torach)

Zapraszamy
W każdy poniedziałek nowy towar

Duży wybór odzieży 
dziecięcej i jesiennej

kurtki, bluzy itp.

KUPON RABATOWY
10%

na odzież używaną
FIGARO

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

Sprzedam drewno 
kominkowe i opałowe

Transport
tel. 691 466 441

Spółdzielnia  Mieszkaniowa „Cisy” w Nowogardzie
informuje o kontynuacji budowy 

-  I etapu garaży  przy ulicy Bohaterów Warszawy 
w Nowogardzie  („sad czereśniowy”).

Osoby zainteresowane nabyciem garażu zapraszamy 
do siedziby Spółdzielni przy ul.   Ks. J. Poniatowskiego 7a 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gardno” w Nowogardzie

ogłasza przetarg nieograniczony 
na  docieplenie budynków 
 wraz z remontem dachu 

Budynek 24-rodzinny przy ul. Traugutta 3a w Dobrej
Budynek 12-rodzinny przy ul. Traugutta 5 w Dobrej

Termin składania ofert upływa 15 października 2013 r. 
 o godz. 14.00
Specyfikację warunków zamówienia można otrzymać za 

odpłatnością 25 zł w administracji SM Gardno przy ul. Osie-
dlowej 6,  tel. 91 3910010.

Wyjaśnień związanych z przetargiem udziela Elżbieta Gie-
rach, tel. 91 3910014.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru 
oferenta oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczy-
ny.

Asystent Rodziny
serdecznie dziękuje

za wsparcie rzeczowe 
właścicielowi Hurtowni 
Budowlano-Chemicznej

„BODZIO” Bogdanowi Jakińskiemu

Szukam 

 wykonawcy CO. 

516 956 825

Firma Irontech Sp. z o.o.
poszukuje osoby chętnej 

do podjęcia pracy w charakterze

PRACOWNIK 
MAGAZYNU
Miejsce pracy: Nowogard

Wymagania:
 - uprawnienia do obsługi 

wózków widłowych 
– warunek konieczny,
- doświadczenie w pracy 

w magazynie.
Osoby zainteresowanie prosimy 

o kontakt pod numerem telefonu 

91 39 200 36
w godzinach od 9:00 – 14:00. 

SUPER KREDYTY
OFERTA WIELU BANKÓW

Pl. Wolności 5, 
72-200 Nowogard

tel./fax. 91 39 27 220, 
kom. 609 979 006 

pon.-pt. 9.00-17.00
(wejście od strony apteki)

II liga mężczyzn, grupa północna

Remis i zwycięstwo
Drużyna LUKS Top Wierzbięcin, rywalizująca w II lidze 
mężczyzn tenisa stołowego, rozegrała w miniony week-
end dwa spotkania w ramach II serii tych rozgrywek. 
Podopieczni Józefa Korkosza nie zostali pokonani, za-
notowali remis oraz zwycięstwo. 

W dniu 5 października, w ra-
mach rozgrywek II ligi mężczyzn 
gr. północnej, tenisiści stołowi z 
Wierzbięcina, we własnej hali ro-
zegrali dwa mecze. Pierwszy roz-
począł się o godzinie 10:30. Ry-
walami byli zawodnicy z Karni-
szewic. Mecz był niezwykle wy-
równany, o czym może świadczyć 
końcowy rezultat – remis 5:5. W 
drugim pojedynku rywalami byli 
goście z Pieszcza. Spotkanie roz-

poczęło się o godzinie 15:30 i tym 
razem również nie zabrakło emo-
cji. Zawodnicy z Wierzbięcina 
zdołali zanotować zwycięstwo w 
stosunku 6:4. III seria rozgrywek 
zostanie rozegrana pod koniec 
października, wówczas LUKS 
Top ponownie będzie gospoda-
rzem dwóch spotkań. Przy arty-
kule prezentujemy wyniki sobot-
nich gier, oraz zapowiedź kolejnej 
serii.

KR
II Seria, 5 października
LUKS Top Wierzbięcin – Darz Bór Karniszewice  5:5
LUKS Top Wierzbięcin – UKS Czarni Pieszcz  6:4
III seria, 26 października (sobota)
LUKS Top Wierzbięcin – UKS Chrobry Międzyzdroje  (10:30)
LUKS Top Wierzbięcin – ATS Stargard Szczeciński  (15:30)
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Pielęgnacja ogrodów

Wypożyczalnia 
sprzętu ogrodniczego

(glebogryzarki, weltykulatory...)

tel. 511 091 922
www.ogrody-wiki.pl

Profesjonalne zarządzanie 
nieruchomościami 

wspólnot mieszkaniowych 
i osób prywatnych 
Nr licencji 21569

Kontakt:  Eliza Kałmuk

tel. 602 296 684

OGŁO SZE NIA DROB NE

OFERTY 0% - Klient kupujący nie płaci 
prowizji, koszty biura pokrywa sprzedający

www.rechnieruchomosci.pl
Nowogard, ul. 15 Lutego 6/2tel.

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 3. 
604 284 597

• Kupię mieszkanie bezczynszowe/
niskoczynszowe, min 3pokojowe, 
60-80m 791443026

• Do wynajęcia lokal handlowy – 
660143840 

• Sprzedam mieszkanie w Nowo-
gardzie i Dobrej, tel. 91-3910010, 
607607814

• KUPIĘ ZA GOTÓWKĘ OBCIĄŻONE 
NIERUCHOMOŚCI tel. 508 312 261

• DOMY NA WSI – GRUNTY  
SPRZEDAJEMY, KUPUJEMY. TEL. 
660 206 833

• Sprzedam nowy sklep na ulicy 
Racibora. tel. 913925552, 695 
264 594

• Sprzedam nowe, własnościowe, 2 
pokojowe mieszkanie, 58 m kw. 
na os. Gryfitów tel. 913925552, 
695 264 594.

• SPRZEDAM - bardzo tanio dział-
ki pod budowę ul: Asnyka. Tel. 
513045188. 

• Sprzedam mieszkanie 85 
m2 z dużym ogrodem. 91 39 
21 868 785 921 868 

• Wynajmę lokal biurowy 700 le-
cia 17b Ip. Parking, 28 m2 tel. 
501 549 818 

• Wynajmę lokal na działalność 
gospodarczą. vis’a’vis szpitala. 
Tel.887 467 309.

• SPRZEDAM lub WYNAJMĘ garaż ul; 
Jana Pawła. Tel. 607083893.

• Do wynajęcia pomieszczenie 180 
m2. Tel. 609 245 816 

• SPRZEDAM - garaż ul. Zamkowa. Tel. 
667700795.

• SPRZEDAM DOM - 110 m 2 i garaż w 
Nowogardzie. Tel. 608853710.

• Sprzedam barak 6 dł na 2,5 szer. od-
biór osobisty. 607 251 127

• Wynajmę halę 80 m2 woda + prąd + 
ogrzewanie 607 251 127

• Sprzedam garaż przy ul. Poniatow-
skiego 24. Tel. 602 521 671

• Wynajmę mieszkanie w Centrum. 
604 702 817; 660 179 776

• Sprzedam dom jednorodzinny 167 
m2 w Nowogardzie ul. Mickiewicza. 
Tel. 694 979 000

• Wynajmę sklep na ulicy Rzeszow-
skiego. Tel.695 264 594

• KUPIĘ - kawalerkę w Nowogardzie. 
Dzwonić po 15 godz.Tel.693021100.

• DO WYNAJĘCIA - 3 pokojowe miesz-
kanie Nowogard ul. Zamkowa.
Tel.603530638.

• Do wynajęcia mieszkanie trzy poko-
jowe w Nowogardzie ul. Bankowa 6. 
Tel.505979855.

• DO wynajęcia mieszkanie 2 pokojo-
we.Tel.793908098.

• Sprzedam mieszkanie 58 m2 w db 
lokalizacji IV p. Tel. 607 647 215

• Sprzedam budowę w stanie suro-
wym ul. Bema. 507 045 404 

• Sprzedam mieszkanie 48 m kw. 
tel. 91 392 16 17

• Wynajmę garaż. Tel. 782 549 811

• LOKAL - do wynajęcia centrum 
miasta .Tel.510170263.

• Sprzedam działki budowlane 
przy ul. Asnyka 35 zł/m2. tel. 
880 132 032

• Do wynajęcia mieszkanie 2 poko-
je w Szczecinie dzielnica Gumień-
ce. Ogrzewanie indywidualne ga-
zowe tel. Kontaktowy 668 417 260

• DO - wynajęcia mieszkanie dwu-
pokojowe.Tel.784056335.

• Sprzedam mieszkanie o pow. 42 
m2 centrum Nowogardu. Cena 
135.000 zł do negocjacji. Tel. 669-
495-649.

• Wynajmę studentom kawalerkę 
40 m2 w Szczecinie ul. Potulicka. 
507 433 706 

• Sprzedam mieszkanie 23,70 m2 IV 
p. ul. Warszawska, 34 35 57 100

• Wynajmę mieszkanie na ul. Ban-
kowej trzypokojowe umeblowane 
695 741 022

• Sprzedam mieszkanie 41 m2 dwu-
pokojowe, niski czynsz ul. War-
szawska. 607 289 549

• Sprzedam lub wynajmę mieszka-
nie trzypokojowe. 509 601 559

• Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe w Centrum, atrakcyjna cena. 
519 831 511; 606 339 290

•  Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe po generalnym remoncie. I 
piętro 783 814 849; 692 990 629

• DO - wynajęcia kawalerka 28 m 2, 
częściowo umeblowana oś.Bema. 
Tel. 888751568.

• TANIO - sprzedam działkę budowla-
ną w Nowogardzie 11 ar. 38 tys. zł. 
Tel. 880132032

• SPRZEDAM - mieszkanie 2 pokoje + 
garaż. Krzemienna. Tel. 603218529.

• Wynajmę kawalerkę. Tel. 91  392 14 
02

• Sprzedam mieszkanie 23,7 m kw. IV 
p. ul. Warszawska. Tel. 34 25 57 100

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe z 
aneksem 42 m kw. Czereśniowy Sad, 
tel. 690 072 245

• Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie 
2 piętro po generalnym remoncie. 
Cena 178 tys. tel. 691 655 888

• Sprzedam 2-pokojowe 55 m kw. 
pilnie Poniatowskiego. 132 tys. tel. 
502 103 432

• Dwupokojowe 46 m kw. na 15 Lute-
go II p. 113 tys. tel. 725 899 426

• Działka pod zabudowę domu blisko 

Nowogardu ok. 3000 m kw. b. atrak-
cyjna lokalizacja. Tanio  889 133 882

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
lub zamienię na kawalerkę z dopła-
tą. 724 696 051

 MOTORYZACJA

• Sprzedam skrzynię biegów do Audi 
80. Tel. 781785751.

• Sprzedam GOLF II, poj. 1,3 rok rej. 
1993, benzyna 5 drzwiowy, przegląd 
i OC ważne, szyberdach, hak, czer-
wony. Tel. 512633610.

• Sprzedam 2 opony letnie 185 65 
R15, continental conti 3, cena za 2 
szt. 80 zł, tel. 605 522 340

• Sprzedam VW Passat combi rok 
prod. 1995; poj. 1.8 cena 2300 tel. 
723 843 415

• Sprzedam silnik ze skrzynią do peu-
geot 1,9D ’98 i citroen Tanio tel. 785 
04 09 45

• Sprzedam opony zimowo- letnie 
M+S, w bardzo dobrym stanie Fulda 
Kristall Supremo 205 60 R16 92 H, 
4szt, cena 750 zł komplet do uzgod-
nienia, tel. 605 522 340

• Sprzedam trabanta rok prod. 1974 
zielony przyciemniane szyby, tanio. 
724 860 287

• SPRZEDAM - Łada Niva 1,7 1999 r. 
cena do uzgodnienia.Tel.609966517.

• Sprzedam przyczepkę samocho-
dową dużą. 507 045 404

• SPRZEDAM - Trabanta Combi , 
poj. 1100 + dwa na części. Za-
rejestrowany , ubezpieczony.
Tel.601714838.

• Sprzedam Peugeot 306 Benz 1.4 
rok prod. 1995 stan bdb, mały 
przebieg, cena do uzgodnienia. 
506 225 326

ROLNICTWO

• Sprzedam zboże i słomę. 502  853 
573

• Sprzedam słomę w snopkach i 
siano cena 2, 20 zł/ snopek. Tel. 
782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG 
TEL. 783 678 070

• Maliny – sprzedaż, własny zbiór. 
502 853 573

• SPRZEDAM - około 40 kg. gryki 60 
zł/1 kwintal. Tel.600653124. Korne-
luk - Glicko.

• Sprzedam ziemniaki jadalne Vineta. 
Żabowo. Tel.531302840.

• Kury nioski 1,5 roczne. Wyprzedaż. 
Gospodarstwo Drobiarskie. Żabowo 
13. Tel.913910666, 502530452.

• SPRZEDAM obornik. Tel. 793908098.

• SPRZEDAM - NIOSKI OŚMIOMIE-
SIĘCZNE ZIELONONÓŻKI KUROPA-
TWIANE 25 zł / 1 szt. Tel.91 39 20 307.

• SPRZEDAM - ziemniaki Vineta. Ta-
nio Tel.692125122.

• Sprzedam tanio króliki. 
669 929 717

• SPRZEDAM - jabłka I gat. 1,50 zł / 
kg., II gat . 1 zł / kg. ul: Cmentarna 
11.Tel.913921896.

• Sprzedam ziemniaki paszowe. 
608 013 995

• ORKA, talerzówka, siew. 608 013 995

• Kupię pompę do gnojówy niedrogo. 
661 633 977

• Sprzedam kaczki skubane francu-
skie. 511 696 751

• SPRZEDAM – gęsi. Tel. 507724964.

USŁUGI

• Firma Usługowa „Zielona”. Wynajem 
sal na: konferencje, zebrania, szkole-
nia. Tel. 91 39 26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI POD-
ŁOGOWYCH I INNE DROBNE NAPRA-
WY WYKONA „ZŁOTA RĄCZKA”; 91 
39 22 783, 784 79 22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania Nowogard, ul. Zielona 3. 91 
39 20 714

• Montaż ogrodzeń betonowych, far-
merskich i innych; 695  085 470; 91 
39 72 575

• AGENCJA REKLAMWA VIZART - opra-
wianie prac - w 2 minuty, bindo-
wanie, wydruki A3-A4 kolor, ksero 
A3-A4 - kolor, laminowanie A3-A4. 
Tylko u nas największy wybór okła-
dek. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, 
licencjackich, innych), dokumentów, 
CV, listów motyw. innych. Wydruki, 
Ksero, także kolor. Szybko i Solidnie. 
Studio Reklamy Vizart. Nowogard, 
ul. 700 Lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). Tel 605 522 340. 

• Usługi koparko- ładowarką Nowo-
gard. 514172446 

• Fast – Driver, tanie usługi transpor-
towe tel. 721 230 990

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sawic-
ki, ul. Kazimierza Wielkiego 7, 
tel.913920737 

• Remonty mieszkań, szpachlowanie, 
malowanie. 880 690 659

• Regulacja i naprawa okien i drzwi, 
tel. 695 181 070

• Dachy, docieplenia, stropodocie-
plenia, obróbki blacharskie, pod-
bitki. 609 752 854

• REMONT na każdą kieszeń Tel. 
609 715 839 

• Glazura, terakota. Fachowo i solid-

nie. Wykończenia wnętrz pod klucz. 
Tel.607647515.

• Usługi remontowe 601 567 369

• KOREPETYCJE - z matematyki: SP, 
Gimnazjum. Tel. 532557381.

• Naprawa samochodów, wymiana 
części – uszczelek, pasków, zawie-
szenia itp. Tanio. 695 807 775

• REMONTY – DACHY OCIEPLENIA. 
Tel.692562306.

• BUD NAAR dachy remonty da-
chów ocieplenia budynków. 
726 169 098

• PRANIE - DYWANÓW, WYKŁA-
DZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ, 
SAMOCHODOWEJ, /SKÓRZA-
NEJ, MATERIAŁOWEJ/. PRANIE 
POŚCIELI WEŁNIANEJ /LANO-
LINĄ, CZYSZCZENIE FUG. TEL. 
604373143, 794229083.

• USŁUGI BUDOWLANE I REMONTO-
WE DOMU POD KLUCZ. 504 595 424

• SUPER KREDYTY. OFERTA WIELU 
BANKÓW. PL. WOLNOŚCI 5 NO-
WOGARD. TEL. 91 392 72 20, KOM. 
609  979  006 PN-PT 9-17. (WEJŚCIE 
OD STRONY APTEKI)

• DOCIEPLANIE BUDYNKÓW, MALO-
WANIE, GLAZURA, HYDRAULIKA, 
REGIPSY I PODŁOGI, ZABUDOWA 
PODDASZY. TEL. 600 626 268

PRACA

• Przyjmę samodzielnego pracowni-
ka do prac wykończeniowych. Tel. 
888 603 612

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe, emerytalne – Niemcy, 
Holandia, Anglia, Irlandia, Dania, 
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MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Nowość

energooszczędny pro�l

6 komorowy

z 3 uszczelkami

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

OGŁO SZE NIA DROB NE

Dom parterowy w stanie 
surowym zamkniętym, 
pełne uzbrojenie  130 m kw. 

+ garaż 36 m kw.
SPRZEDAM
605 548 164

SPRZEDAM - WYKONAM
palety Euro,

przemysłowe i inne
tel. 885 493 471

Zatrudnię pracowników 
budowlanych 

 do prac wykończeniowych. 
 Tel. 695 264 594

Wynajmę 
 mieszkanie 

w Centrum Nowogardu. 

604 702 817

AUMIX II
Sklep motoryzacyjny
ul. Boh. Warszawy 22

tel. 91 392 21 80

PROMOCJA 
 ZIMOWA

płyn chłodniczy (-350C)     - 19,90,-
płyn do spryskiwaczy (-200C)  - 9,-
akumulator Bosch 60A         - 230,-

Do zakupów powyżej 50 zł GRATISY

TYGRYSEK

BAWIALNIA
dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECIĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA
tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

Zatrudnię 
 mechanika 

 do pilarek spalinowych 
 i kosiarek

dzwonić w godz. 9-17
91 392 68 57;  608 328 095

Sprzedam VW 
 T4 Caravelle, 8 miejsc, 

rocznik: 1991, poj. 2000, ben-
zyna/gaz, stan b. dobry. 
Cena do uzgodnienia. 
Tel.: 501  594  804 lub 

504  531  022 lub 91  391 09 84.

Skupujemy:    ŻYTO konsumpcyjne, 

energetyczne, paszowe    •   PSZENŻYTO 
Powyżej 25 ton odbiór z gospodartwa Szybka płatność

Tel. 603 055 292

Skup zboża

Knaga zaprasza 
członków i sympatyków Klubu 

na zakończenie  sezonu żeglarskiego, 
który odbędzie się dzisiaj (piątek 11 X) 
o godz. 17 w siedzibie klubu na plaży.

NZOZ „SANUS”  zaprasza 
w dniu 25.10.2013 r. (piątek) 

w godz. 1000 - 1500  na

BEZPŁATNE BADANIA 
CYTOLOGICZNE 

w ramach programu wykry-
wania raka szyjki macicy.

Zapraszamy wszystkie ko-
biety w wieku 24 – 59 lat, któ-
re w ciągu ostatnich trzech lat 
nie wykonały takich badań.

Rejestracja w poradni gine-
kologicznej NZOZ „Sanus” 

przy ul. Kościuszki 36  lub 
telefonicznie 91-8523341.

Przy rejestracji i badaniu 
należy posiadać nr PESEL.

Anna Fedorczuk-Smolira.
Kierownik NZOZ „Sanus”

Belgia, Austria, Włochy, Norwe-
gia, USA. Tel. 71 385 20 18 lub 601 
759 797

• Młoda mama zaopiekuje się Twoim 
dzieckiem. 661 196 022

• Praca w Niemczech - Opiekunki 
Osób Starszych, wyjazdy od za-
raz, pełna organizacja wyjazdu, 
atrakcyjne zarobki Tel.666096761, 
666096774

• ZLECĘ - wykonanie stropu TERIVA w 
Karsku. Tel. 691664658.

• ZATRUDNIĘ - kelnerkę do KEBABU. 
Tel.511361125.

• DOŚWIADCZONA - Niania zaopieku-
je się dzieckiem. Duża dyspozycyj-
ność czasowa. Tel.602690897.

• ZLECĘ - pracę w ogrodzie, drob-
ne naprawy. Wierzbięcin Tel. 
516 911 781

• Podejmę się opieki nad osobą star-
szą lub dzieckiem. 602 126 695

• Przyjmę do pracy lakiernika i lub 
szpachlarza samochodowego, tel. 
91 39 20131

• ZATRUDNIĘ - KIEROWCĘ C + E .TRA-
SA : SZWECJA , POLSKA, NIEMCY.
TEL.660491900.

• POSZUKUJĘ - pracowników budow-
lanych do prac wykończeniowych. 
Tel.694241510.

• ZAOPIEKUJĘ - się osobą za zamiesz-
kanie z nią.Tel.798592655.

• Zatrudnię 60 kobiet do sorto-
wania flancy w Redle. Rozpo-
częcie pracy ok. 11 listopada. 
505 149 049

• Szukam niani Pilne. Tel. 
609 392 482 po 19.00

• ZATRUDNIĘ - barmankę. Tel. 
507724964, 509411799.

• PRZYJMĘ - do pracy 2 osoby 
na Fermę. Tel. 91  391 03 15, 
502562378.

• Przyjmę do pracy na fermę norek 

w Redle. E-mail: rekrutacja.ferma@
wp.pl, tel. 661 285 105

INNE

• Sprzedam drewno bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane - 
603 353 789

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, 
srebrna, 4 elementy: wzmacniacz, 
tuner przestrojony, korektor, deck 
szuflada, stan idealny, używa-
na sporadycznie, cena 780 zł do 
uzgodnienia. tel. 605 522 340.

• PIECE GAZOWE c.o. wiszące z Nie-
miec firmy Vaillant wysoka jakość 
do mieszkania, domu, sklepu, 
restauracji, zakładu fryzj. tylko 
ogrzewanie różne powierzchnie 
cena od 800zł montaż 300zł pie-
ce dwufunkcyjne cena od 1.000zł 
montaż 400zł gwarancja serwi-
sowa + roczne przeglądy kontro-
lne, naprawy oraz elektryczne 
przepływowe podgrzewacz wody 
użytkowej 18-21kw na prąd 380V 
cena od 200zł tel. 691 686 772

• SPRZEDAŻ - podbitki drewnianej. 
TANIO. Tel. 726169098.

• SPRZEDAM DREWNO OPAŁOWE I 
KOMINKOWE. Tel;667788820.

• Sprzedam CB radio Harry III z an-
teną, na gwarancji, cena 650 zł, 
tel. 605 522 340

• Sprzedam wózek spacerowy – pa-
rasolka (Chico CT04): stan bdb, 
duże koła, lekki, oryginalny śpi-
worek + folia, kolor czerwono-be-
żowy, tanio. 600 897 758

• Sprzedam lodówko - zamrażarkę 
Indesit srebrną, cena 750 zł, tel. 
605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpiecze-
niowe na życie SKANDIA, tel. 605 
522 340

• Sprzedam drewno opałowe i komin-
kowe atrakcyjna cena. 726 649 215

• Sprzedam świerk pospolity i srebrny 
z plantacji. Tel. 602 10 11 18

• SPRZEDAM - drewno opałowe ko-
minkowe, obrzynki, odpady tartacz-
ne. Dowóz. Tel. 785071977.

• Sprzedam aparat fotograficzny S 
Fine Pix 6500, cena 790 zł, tel. 605 
522 340

• Sprzedam - barak 6 m dł. 2,5 
m szer. Tanio. Odbiór osobisty. 
Tel.607251127.

• Zlecę wykonanie stropu Teriva w 
Karsku. Tel. 691664658.

• Wynajmę - myjnię dwustanowi-
skową na dobrych warunkach. Tel. 
607251127.

• Skup pił niesprawnych, zatartych 
Stihl, Husquarna, Cena 100 zł. Tel. 
721 668 045, Dojazd do Klienta.

• Kupię zamrażarkę używaną. tel. 91 
39 25 888
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Pół godziny 
w towarzystwie KarolinyK
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Dziś krzyżówka i malowanka.  
Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

ZECER

Tonery i tusze  do drukarek wszelkiego typu
Zakupione u nas odkupimy po zużyciu,  
więc dbaj o swoją kieszeń i środowisko

poleca
czynne 8-18 • tel. 91 39 206 96

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych – „Wino, kobiety i śpię”
Alicja Wypych, Andrzej Leszczyński, Natalia Furmańczyk, Ewa Doszczenko, Wiesław Borowik, Barbara 

Bartosik, Halina Szwal, Maria Machocka, Christiana Syfert, Stanisława Pokorska, Teresa Januszonek, Józef 
Kochelski, Genowefa Maćkowska, Halina Stefańska, Halina Stefańska, Gertruda Wasyluk, Stefan Falaciński

Zwycięzcy: Andrzej Leszczyński, Maria Machocka, Józef Kochelski
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: żyrafa
Mateusz Nocek, Julia Furmańczyk, Miłosz Wielgus, Nikola Molka, Adrianna Walewska, Oliwia Feliksiak, 

Kacper Skowroński, Mateusz Zaremba, Kinga Lewandowska, Bianka Dalmata, Igor Grenda
Zwycięzca: Bianka Dalmata 
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Informacja PKS    91 392 18 87   lub   91 469 83 15

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski - redaktor prowadzący (tel. 511 407 627),  

Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport,   Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny   
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65, tel./fax 91 392 50 87;  

e-mail: dziennik@domjudy.pl.  Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej.  
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E;  14:00E;  
15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL.   607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Morfeusz - 91 577 66 85

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych    - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD
Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku 
oprócz świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 
1, 3, 5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwart-
ki, soboty oprócz świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; 
R – kurs do Reska

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
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kategorii „B”

Rozpoczęcie kursu
 w każdy poniedziałek

już od

69900

PROMOCJA

Pilarki STIHL.
Pokusa nie do odparcia.

Autoryzowany Dealer
 

Teraz do każdej 
pilarki poradnik 
„Prawidłowe 
ostrzenie piły 
łańcuchowej” 
gratis.

stihl dealerska.indd   1 8/30/13   1:16 PM

NOWOGARD 
ul. Boh. Warszawy 5A • tel. 91 392 05 53

Nawet do 

48 rat

Atrakcyjne materiały eksploatacyjne z zestawie

prowizji 
odsetek 
ubezpieczenia0% 

Sprzedam nowe, własnościowe, 2 pokojowe 
mieszkanie o pow. 58 m2 

w Nowogardzie na ul. Racibora I 4
KONTAKT: PIB „PRO-BUD s.c. 72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14 

tel.: 91 39 25552; 783 570 056    www: probud-nowogard.pl



W Świerczewie mieszkańcy mają dość proszenia. Teraz oczekują od władzy kon-
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Zawiadamiamy, 
 że w Nowogardzie 

 rozpoczęła działalność 

 Kancelaria 
Radców Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca 
Prawny Radosław Górski oraz 
Radca  Prawny Paweł Iwan. 
Kancelaria mieści się przy 
ul. 700 Lecia 24/5 w Nowogardzie
Telefony do Kancelarii: 
 788-802-101, 694-403-733

tel. 91 578 49 01

s. 3 s. 5

Co się  
wydarzyło  

w tej  
szkole?

Zagrali koncert 
dla  

Tomka

Dzień Nauczyciela 
w Gimnazjum nr 3

Byłeś świadkiem  
 ciekawego zdarzenia 

 zadzwoń
  Tel. 513 088 309

Informujemy, że 
zakończyliśmy

już Nowe Urządzanie
w Plusie!!!

OBSŁUGUJEMY
od 10 października

ZAPRASZAMY

Infolinia*: 601 101 205 
Połączenia naliczane wg stawek operatora

• ławki na cmentarz
• malowane proszkowo

Henryk Szpruch

www.google+Henryk Szpruch

tel. 697 602 419
Klępno 50 • 73-110 Stargard Szcz.

GABINET 
PSYCHOLOGICZNY

Ewa Walorska - tel. 799 461 030
www.psycholog-nowogard.manifo.com 

Marta Żetecka-Krugła - tel. 799 470 500
pl. Wolności 9, pok. 419 (IV piętro)

72-200 Nowogard

INFORMACJA!!
F.U.H. "AF" Adam Fedeńczak 

informuje, że została 
uruchomiona, nowa linia 
komunikacyjna na trasie 

NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
Godziny odjazdów:
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 
10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 
15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 
7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 
13:00(D); 15:15(D); 15:40(E);
15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.;
E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.;
7x- kursuje w niedz. oprócz św.

Istnieje możliwość zakupu 
biletów miesięcznych szkolnych 

oraz pracowniczych!
Kontakt pod nr tel.: 

91 39 26 925 lub 502 026 999

s. 6

W Świerczewie tracą cierpliwość 

Czy trzeba tragedii,  
by wybudować  
chodnik  
i spowalniacze? 
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Byłeś świadkiem  ciekawego zdarzenia, 
wykonałeś oryginalne zdjęcia, jesteś w 

posiadaniu interesujących wiadomości?  
Zadzwoń lub napisz do nas o każdej porze.  

Tel. 513 088 309

Kronika 
 policyjna

Nasza  sonda

07.10.2013 r. 
Godz. 09.40 Przy ul. Boh. 

Warszawy doszło do uszko-
dzenia drzwi w samochodzie 
marki Suzuki. 

Godz. 16.20 Kradzież telefo-
nu marki Samsung Galaxy, do-
konanej w klubokawiarni przy 
ul. Sądowej. 

Godz. 19.50 Kolizja drogowa 
w miejscowości Karsk, gdzie 
doszło do zderzenia pojaz-
du marki VW Transporter ze 
zwierzyna leśną. 

Godz. 22.45 Policjanci OPI, 
podczas kontroli drogowej 
przy ul. 700-Lecia, ujawnili 
nietrzeźwego rowerzystę. Ma-
rek K. miał 2,14 promila alko-
holu w wydychanym powie-
trzu. 

09.10.2013 r. 
Godz. 12.20 Pozostawienie 

torebki wraz z dowodem oso-
bistym i telefonem komórko-
wych marki Samsung Gala-
xy w Przychodni przy ul. Ko-
ściuszki. 

Godz. 19.30 Powiadomienie 
o kradzieży kabla napowietrz-
nej linii telekomunikacyjnej na 
odcinku drogi Błotno – Łęgno.

Godz. 21.40 Kierownik 
zmiany Regionalnego Zakładu 
Gospodarki Odpadami Słajsi-
no powiadomił o ujawnieniu 
przedmiotu przypominającego 
nabój karabinowy.

12.10.2013 r. 
Godz.  02.10 Przy ul. Że-

romskiego Patrol OPI ujawnił, 
iż kierujący pojazdem marki 
VW Golf nie posiada aktual-
nej umowy OC pojazdu. Spo-
rządzono dokumentację do 
Ubezpieczeniowego Funduszu 
Gwarancyjnego.  

Godz. 15.35 Przy ul. Wy-
szyńskiego Patrol OPI ujawnił 
nietrzeźwego kierującego ro-
werem. Andrzej P. miał 2,27 
promila alkoholu w wydycha-
nym powietrzu. 

Godz. 18.00 Zgłoszenie kra-
dzieży telefonu matki LG L5 
w pociągu relacji Poznań – 
Szczecin. 

13.10.2013 r. 
Godz. 02.30 Uszkodzenie 

ogrodzenia posesji przy ul.  
Żeromskiego przez kierują-
cego pojazdem, który zbiegł 
z miejsca zdarzenia, pozosta-
wiając tablicę rejestracyjną. 

Godz. 10.20 Kolizja drogowa 
przy ul. Warszawskiej, gdzie 
doszło do zderzenia dwóch 
pojazdów: Ford Focus oraz 
VW Passat. 

Godz. 20.30 Powiadomienie 
o wybiciu szyby w klatce scho-
dowej przy ul. Zacisznej. 

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń  

W ostatnią niedzielę  obchodziliśmy kolejny już trzynasty Dzień Papieski.  
Szczególnym akcentem  tegorocznego dnia była perspektywa tego co stanie się  
27 kwietnia przyszłego roku, w Niedzielę Bożego Miłosierdzia,  gdy odbędzie 
się kanonizacja  Jana Pawła II i Jana XXIII. Dlatego tym razem w cotygodnio-
wej sondzie spytaliśmy naszych czytelników, jak będą przeżywać ten szczególny 
dzień i czy na tę ważną uroczystość mają zamiar osobiście wybrać się do Rzymu? 

Marian Sudomierski - To ważne wydarzenie dla mnie i 
wszystkich Polaków. Już teraz bardzo je przeżywam. Jan Paweł II  
był przecież dla nas, Polaków, kimś wyjątkowym i bardzo waż-
nym. Na pewno będę oglądał i śledził relację w telewizji, ale bez-
pośrednio na uroczystości niestety nie pojadę. Nasz Jan Paweł II, 
zarówno mnie, jak i innych Polaków, bardzo mocno uduchowił, 
a także wywarł ogromny wpływ na naszą młodzież, która dostą-
piła zaszczytu uczęszczania i nauki  w szkołach, noszących jego 
imię. Ten dzień będzie dla mnie bardzo szczególny. 

Pani Krystyna - Wczoraj nawet oglądałam w telewizji pro-
gram o naszym papieżu, Janie Pawle II. Jeśli chodzi o dzień ka-
nonizacji, to najpierw pójdę oczywiście do kościoła, a następnie 
będę śledzić relację w telewizji. Niestety, prawdopodobnie nie po-
jadę do Rzymu. Dla mnie i z pewnością również dla  innych Pola-
ków będzie to bardzo ważny dzień, toteż będę go silnie przeżywać 
i radować się w duchu. 

Beata Zaremba - W Rzymie na pewno nie będę, niemniej jed-
nak  uroczystość tę będę oglądać w telewizji. Dzień kanonizacji  
na pewno będzie dla mnie dniem szczególnym, dlatego wraz z ro-
dziną będę śledzić relację w TV i w duchu przeżywać te wyjątko-
we chwile. 

Pani Jania – Cóż, na kanonizację  do Rzymu nie pojadę na 
pewno, ale proszę mi uwierzyć, że bardzo bym chciała. Uważam, 
że Jan Paweł zdecydowanie zasługuje na to, by być świętym, gdyż 
był dla wielu szczególnym autorytetem. Bez wątpienia będę silnie 
przeżywać te chwile. Cieszy mnie fakt, że w panteonie świętych 
będziemy mieli kolejnego rodaka, Jana Pawła II. 

Ewa Sibora - Trudno jest mi powiedzieć, jakie uczucia będą mi 
towarzyszyć w dniu ogłoszenia Jana Pawła II Świętym. Jedno jest 
pewne –  na bieżąco będę śledzić informacje w telewizji. To wyda-
rzenie będzie dla mnie szczególnym przeżyciem duchowym, jed-
nakże na pewno nie pojadę do Rzymu. Myślę, że jako Polacy, po-
winniśmy czuć się dumni w tym szczególnym dniu. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Oświadczenie wydawcy
W wydaniu piątkowym DN opublikowane zostało ogłoszenie naszego klienta, który oferuje nagro-

dę pieniężną za dostarczenie pewnych fotografii. Ogłoszenie to zostało zamieszczone w trybie prze-
widzianym w art. 36 ustawy Prawa Prasowego, a więc zgodnie z art. 42 pkt. 2 tejże ustawy wydawca i 
red. naczelny nie ponoszą odpowiedzialności za treść tego ogłoszenia. Wspomniane ogłoszenie, jak i 
inne ogłoszenia czy reklamy, nie są więc materiałem redakcyjnym, natomiast gazeta pełni w tym za-
kresie rolę usługową, umożliwiając klientom, suwerennym autorom ogłoszeń, ich odpłatne zamiesz-
czanie bez ingerencji, a tym bardziej inicjowania treści. Autorzy takich ogłoszeń mają także prawo 
do niepublikowania ich danych. Ta anonimowość nie jest jednakże bezwzględna, ponieważ redakcja 
musi posiadać dane osobowe zamawiającego, chociażby dlatego, że jest zobowiązana do ich udostęp-
nienia na żądanie uprawnionych organów (i tylko nich). Ostrzegam wszystkie osoby, które publicznie 
rozpowszechniają informacje, jakoby redakcja DN i jej wydawca w sprawie przedmiotowego ogłosze-
nia odgrywali jakąkolwiek rolę sprawczą, o tym, że głosząc nieprawdę, dopuszczają się czynu oszczer-
stwa i że w przypadku niewycofania się z tych działań, podejmę przewidziane prawem kroki prawne. 
Dotyczy to również tych osób, które czynią to w internecie, korzystając  z anonimowości zapewne w 
przekonaniu, że mogą to czynić wówczas bezkarnie.         

Marek Słomski, wydawca 

Caritas informuje 
Zespół Caritas, przy parafii pw. WNMP w Nowogardzie, in-

formuje, że w dniu 18 października (najbliższy  piątek) od godz. 
10.00, w siedzibie organizacji przy ul. 700-lecia (podwórko za 
ZBK), odbędzie się wydawka darów żywnościowych. Zaprasza-
my osoby, które jeszcze nie korzystały z tej formy pomocy w tym 
miesiącu. 

Zespół Caritas

Monika Rydel, lat 34, zmarła 11.10.2013 r., pogrzeb odbędzie 
się 15.10.2013 r. o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Jarosław Mioduszewski, lat 48, zmarł  12.10.2013 r., pogrzeb 
odbył się 14.10.2013 r. na cmentarzu w  Nowogardzie .

Maria Klein, lat 65, zmarła 13.10.2013 r., pogrzeb odbędzie się 
16.10.2013 r. o godz. 15:30 na cmentarzu w Sikorkach. 

Informacje przekazał zarządca cmentarza, Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
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Byłeś świadkiem  ciekawego 
zdarzenia, wykonałeś oryginalne 

zdjęcia, jesteś w posiadaniu 
interesujących wiadomości?  
Zadzwoń lub napisz do nas o 

każdej porze.  Tel. 513088309

Ogrodzenia,
brukarstwo, 

ogrody, trawniki
www.trawnikizrolki.com.pl

tel. 669 342 893Przy zakupie 1 t podpałka 
lub wypalacz sadzy gratis

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel./fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

Co się wydarzyło w tej szkole?

Tak się kończy (oby) igranie z etyką i prawem
Magdalena Zarębska – Kulesza,  były dyrektor SP nr 4, przesłała do redakcji list  poruszający  temat obok, którego nie można przejść obojętnie  a dotyczący sytu-

acji związanej z nowo zatrudnionym  od września pracownikiem do świetlicy szkolnej, który jak się okazuje musiał być już w tych dniach zwolniony.
Wieści o zatrudnieniu w SP nr 4 w świetlicy  osoby na  wyraźnie polecenie  z UM doszły do nas już jakiś czas temu.  Ponieważ niewiadomy był dla nas rodzaj zastrze-

żeń  do tej osoby jaki znany był jak się okazało w części  środowiska nie pisaliśmy o tym fakcie traktując go jak jeden z przejawów ręcznego sterowania oświatą, o czym zaś 
pisaliśmy ogólnie w obszernym tekście dwa tygodnie temu. Jednak list, który otrzymaliśmy wczoraj od  byłej dyrektor szkoły p. Magdaleny Zarębskiej -Kuleszy z prośba i 
jego opublikowanie musi szokować. 

Oto jego treść:

Głos w sprawie 
Informacje o sytuacji w na-

szej szkole, której jestem pra-
cownikiem- nauczycielem, nie 
pozwalają mi pozostawać obo-
jętną wobec nich. Fakt, że ze 
względu na stan zdrowia (prze-
bywam od dnia 8.bm. na zwol-
nieniu lekarskim) nie zwalnia 
mnie z odpowiedzialności, któ-
rą każdy nauczyciel decydując 
się na wybór tego zawodu musi 
na siebie przyjąć. Nikt i nic tego 
nie zmieni, nawet „parasol roz-
ciągnięty” nad nim przez jaki-
kolwiek związek, organizację 
czy partię. Dbałość o bezpie-
czeństwo dzieci powierzonych 

nam- nauczycielom determi-
nuje nasze działania. Dlatego 
„nieobyczajne”, a wręcz skan-
daliczne zachowania nowego 
pracownika naszej szkoły wo-
bec dzieci-uczniów  zmusiły 
mnie do zabrania w tej sprawie 
głosu.  Szczególnie, że to ja oso-
biście, wtedy kiedy jeszcze mo-
głam wpływać na skład kadry 
szkoły powstrzymałam „naci-
ski” kadrowe ZEAS-u, na za-
trudnienie w/w Pana w świetli-
cy szkolnej (dla wcześniej  za-
trudnionego przez mnie  pra-
cownika nie było etatu i osoba-
-kompetentna i zaufana ,która 
pracowała w świetlicy musiała 

odejść ze szkoły)-niestety. Póź-
niej „znalazł” się etat w świetli-
cy dla nowego już pracownika. 

Zatrudnienie nowego pra-
cownika wiąże się z odpowie-
dzialnością za jakość jego pra-
cy. Żadne poręczenie z tego obo-
wiązku nie zwalnia. Złe wyniki 
w nauczaniu powodują, że dy-
rektor nie występuje z wnioska-
mi do Burmistrza o nagrody 
dla nauczyciela, a nowo przyję-
ty pracownik podlega szczegól-
nej ochronie i jednocześnie ob-
serwacji przez dyrektora szkoły.

Skandaliczne zachowania 
nowo zatrudnionego, zaobser-
wowane przez innych pracow-

ników szkoły i zgłoszone na-
tychmiast kierownikowi pla-
cówki spowodowało, że zwol-
niono go natychmiast z pracy ( 
tak sądzę, bo nie pojawił się na-
stępnego dnia w pracy tj.11.10.
br.). Interesującym jest w jakim 
trybie został zwolniony, czy zo-
stały powiadomione odpowied-
nie instytucje nadzorcze i orga-
na państwowe o zaistniałej sy-
tuacji. W szkole, w której doszło 
być może  do złamania prawa 
winno być wszczęte śledztwo, 
przesłuchani poszkodowani 
i świadkowie zdarzenia oraz 
przede wszystkim  powinni być 
poinformowani o wszystkim ro-
dzice  uczniów, oraz podjęte za-
radcze kroki w kierunku ochro-
ny dzieci ( porada psycholo-
ga etc.). Procedura związana z 
informowaniem odpowiednich 
organów o podejrzeniu mole-
stowania (przestępstwa pedofil-
skie)  dzieci, powinna być zna-
na każdemu odpowiedzialne-
mu urzędnikowi.

W historii naszej szkoły, w 
przeciągu 20-u lat jej istnienia, 
nie miało miejsca nigdy podob-
ne zdarzenie. Żaden z pracow-
ników naszej szkoły nie był po-
dejrzany o tak ohydne czyny. 
Szkoła nie tylko uczy dzieci, ale 
również wychowuje, i przede 
wszystkim dba o ich  bezpie-
czeństwo.

Jako nauczycielka i wycho-

wawczyni uczniów klasy I, 
którzy również mogli być mo-
lestowani przez zwolnionego 
(już chyba ?) pracownika za-
trudnionego wcześniej w świe-
tlicy, domagam się dokładne-
go zbadania zaistniałej sytu-
acji. Taka hańbiąca dobre imię 
naszej szkoły -zmowa milcze-
nia- wymaga rozliczenia i pod-
jęcia wszelkich starań, by nasi 
uczniowie nie doznali uszczerb-
ku na swoim zdrowiu psychicz-
nym w wyniku złego działa-
nia nieodpowiedzialnych doro-
słych. DODATKOWO NALE-
ŻY USTRZEĆ INNE SZKOŁY 
PRZED ZATRUDNIENIEM 
TAKICH OSÓB DO PRACY Z 
DZIEĆMI.

 Moja troska i dbałość o bez-
pieczeństwo uczniów nie spo-
tkała się w przeszłości z apro-
batą, ale dzisiaj znów staję  w 
obronie bezpieczeństwa na-
szych podopiecznych. O tym 
wiedzą rodzice, którzy powie-
rzają nam swoje pociechy. Jeśli 
zdarzył się  w szkole „wypadek”, 
rodzice mają prawo doma-
gać się wyjaśnienia jak do nie-
go doszło, kto nie dopełnił swo-
ich obowiązków i jakie podjęto 
środki zaradcze.

Magdalena Zarębska-Kulesza
Nauczyciel edukacji 

wczesnoszkolnej,
dyrektor  SP nr 4 im. Jana Pawła II  

w Nowogardzie, 
w latach 2003-2013 

Nasz komentarz
W sprawie trzeba postawić dodatkowe pytania - jak to się sta-

ło, że przemilczano powód zwolnienia tego nauczyciela z po-
przedniej placówki szkolnej choć dzisiaj się nieoficjalnie do-
wiadujemy że  był on związany ze skłonnościami tego człowie-
ka. Czyżby w gminie nie znano sprawy skoro jak twierdzi   p. 
Zarębska - Kulesza wywierano na nią naciski celem zatrud-
nienia w oświacie tej osoby ?  A może to wszystko w ramach 
uprawianego w naszej  gminie swoistego pojęcia prawa do  pry-
watności - tutaj wszystko jest  objęte prawem do prywatności 
a zwłaszcza   dewiacje  osób publicznych. No cóż głowa psuje 
się od góry...  

redakcja 
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W Świerczewie tracą cierpliwość 

Czy trzeba tragedii, by wybudować 
chodnik i spowalniacze? 
Pytają władze powiatu goleniowskiego mieszkańcy Świerczewa, którzy od lat 
nie mogą się doprosić remontu nawierzchni drogi prowadzącej do i przez wieś. 
Wczoraj, w ich imieniu, petycję wraz z podpisami w tej sprawie złożyła w siedzi-
bie powiatu sołtys wsi, Urszula Armata. 

Kto choć raz jechał, czy to 
samochodem czy rowerem, 
drogą prowadzącą do Świer-
czewa, wie doskonale, że nie 
należy to do przyjemności. 
Droga, poza krótkimi dwoma 
fragmentami, jest w fatalnym 
stanie. Poza tym, we wsi nie 
ma ani jednego metra chod-
nika, po którym bezpiecznie 
mogliby poruszać się piesi. 

Niestety, mimo wielu próśb 
i poruszania tego tematu na 
spotkaniach z władzą (zarów-
no powiatową, będącą formal-
nym właścicielem drogi, jak i 
tą nowogardzką, również od-
powiedzialną za bezpieczeń-
stwo komunikacyjne), sytuacja 
nie ulega poprawie. Mieszkań-
cy wsi, wobec braku reakcji 
ze strony rządzących, posta-
nowili sprawie nadać bardziej 
aktywny bieg. Sołtys wsi spo-
rządziła pismo w formie pety-
cji, domagając się konkretnych 
decyzji w tej sprawie. Zebrała 
też pod nim 100 podpisów od 
mieszkańców Świerczewa. 

Zwracam się z prośbą, po kil-
kunastu prośbach telefonicz-
nych, o nową nawierzchnię 
drogi z Nowogardu do Świer-
czewa, wraz z wioską, budowę 
chodników i progów spowal-
niających w Świerczewie. Dro-
ga na całym odcinku jest tak 
zniszczona, że nie nadaje się do 
łatania, samochody jeżdżą sla-

lomem, by omijać największe 
dziury. Co do samej miejscowo-
ści, to znak ograniczający pręd-
kość do 40 km/h nie robi żadne-
go wrażenia na kierowcach (już 
kilku z nich wypadło z zakrę-
tu). Piesi zmuszeni są chodzić 
po jezdni, zarówno w dzień, jak 
i w nocy. Czy trzeba tragedii, by 
wybudować chodnik i spowal-
niacze? Na moją wcześniejszą 
prośbę w sprawie spowalnia-
czy otrzymałam odmowną od-

powiedź, że nie mogą być zro-
bione na drodze, gdzie odby-
wa się komunikacja zbiorowa, 
ale jest niejeden rodzaj takich 
spowalniaczy i są też takie, któ-
re zgodnie z prawem w naszej 
miejscowości mogą być zbu-
dowane (np. wyniesione przej-
ścia dla pieszych). Jako sołtys 
tej wsi i pierwsza „pod ręką”, 

wysłuchiwałam w tej sprawie 
skarg i pretensji. Nie chcę cyto-
wać słów, jakie płyną pod adre-
sem zarządcy drogi, ponieważ 
są zbyt niecenzuralne. Proszę o 
ekspertyzę i podjęcie decyzji o 
jak najszybszym remoncie dro-
gi, budowie chodników i spo-
walniaczy – czytamy w piśmie 
zaadresowanym do Zarządu 
Powiatu, które wczoraj nad ra-
nem zostało złożone w siedzi-
bie Starostwa Powiatowego w 
Goleniowie. 

Jak poinformował nas wice-
starosta, Tomasz Kulinicz, Za-
rząd Powiatu planuje w cią-
gu najbliższych dni spotka-
nie z mieszkańcami Świercze-
wa w tym temacie. Pozostaje 
mieć nadzieję, że władze po-
wiatu tym razem poważnie po-
traktują głos mieszkańców i, 
z udziałem gminy (która rok 
temu deklarowała współfinan-
sowanie inwestycji, a konkret-
nie budowę spowalniaczy, w 
przypadku, gdy powiat wyra-
zi na to zgodę), nawierzchnia 
drogi doczeka się moderniza-
cji, a na wsi zbudowana zosta-
nie infrastruktura poprawiają-
ca bezpieczeństwo wszystkich 
uczestników ruchu. Temat bę-
dziemy śledzić na bieżąco. 

Marcin Simiński 

Nasza  sonda z Osiny

Nawierzchnia drogi prowadzącej do Świerczewa, od dawna prosi się o wymianę

Niebezpieczny zakręt w środku wsi. Tutaj z drogi wypadł już nie jeden kierowca...

W Polsce o wysokości zarobków osób sprawujących wła-
dzę na szczeblach gminnych i powiatowych decyduje 
rada gminy lub powiatu. To one ustalają, ile będzie zara-
biał wójt, burmistrz czy starosta. A co sądzą o poziomie 
zarobków swojego wójta mieszkańcy gminy Osina, spy-
taliśmy niektórych z nich osobiście? 

Pan Jerzy - Uważam, że wójt 
powinien zarabiać maksymal-
nie 2 tysiące złotych. Jeśli chodzi 
o obowiązki, jakie pełni w gmi-
nie, to nie uważam, by wykony-
wał ich tyle, ile powinien. Jeśli 
mam być szczery, to nie zauwa-
żyłem, by wójt robił coś konkret-
nego. Myślę, że ta kwota,  o któ-
rej mówiłem wcześniej, jest wy-
starczająca. 

Pan Jerzy z Krzywic - Na ten 
temat raczej wolałbym się nie 
wypowiadać, tzn. nie chciałbym 
wymieniać konkretnej kwoty. 
Ale jeżeli już muszę odpowie-
dzieć, to uważam, że wójt po-
winien  mieć godne zarobki, bo 
skoro robi coś dla społeczeństwa 
i swojej gminy, to musi być wy-
nagradzany za swoją pracę spra-
wiedliwie.

Zygmunt Ostromiński - 
Wójt, jako przedstawiciel wła-
dzy, powinien zarabiać przyzwo-
icie. Nie jestem jednak w stanie 
powiedzieć konkretnie ile, bo-
wiem zarobki i emerytury czy 
renty są na poziomie średnim w 
naszym kraju. Kończąc wypo-
wiedź, stwierdzam, że zarobki 
wójta, jako głowy gminy, powin-
ny być przede wszystkim  ade-
kwatne  do wagi i obowiązków 
sprawowanego urzędu. 

Zdzisław Szurgot - Jest mi 
trudno określić jednoznacznie, 
ile powinien zarabiać wójt? Za-
robki te z pewnością muszą być 
współmierne do tego, jak duża 
jest sama gmina, w której pia-
stuje swój urząd. Powiem tak – 
wiadomo, że im więcej obowiąz-
ków, tym  większa jest odpowie-
dzialność, a zatem za swoją pra-
cę wójt powinien uzyskiwać należytą pensję. 

Pani Kazimiera – Przede 
wszystkim chciałbym zaznaczyć, 
że skoro zwykły pracownik zara-
bia najniższą krajową pensję, to 
kwota ponad  2 tysięcy złotych 
jest w moim mniemaniu zupeł-
nie wystarczająca dla wójta. 
Uważam, że taka suma powin-
na  wystarczyć wszystkim, któ-
rzy pracują w urzędach. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Komisariat Policji w Nowogardzie informuje, 
iż w dniu 22 października 2013 r. o godz. 12.00 

w sali świetlicy wiejskiej w Trzechlu odbędzie się debata pt:
„Poprawa stanu bezpieczeństwa na terenach wiejskich”
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Koncert charytatywny na rzecz Tomka Sokołowskiego 
W minioną  sobotę,  w restauracji „Caffe Piwnica”, odbył się koncert charytatywny, z którego dochód przekazano na rzecz Tomka Soko-
łowskiego, mieszkańca Nowogardu, który od urodzenia zmaga się z wieloma ciężkimi schorzeniami. 

Takiego wieczoru już daw-
no w Nowogardzie nie było. Z 
inicjatywy Beaty Krzyżanow-
skiej, wokalistki, autorki tek-
stów i muzyki, w restauracji 
„Caffe Piwnica” spotkało się 
kilkadziesiąt osób, by nie tyl-
ko posłuchać dobrej muzy-
ki, ale wspomóc przy okazji 
mieszkańca naszego miasta, 
20-letniego Tomka Sokołow-
skiego. Młody mężczyzna uro-
dził się z wielonarządowymi 
schorzeniami. Prawie nie sły-
szy, nie widzi, jest autystyczny. 
Ma trudności z poruszaniem 
się. Doskwierają mu silne bóle 
(między innymi głowy), a tak-
że mimowolne odruchu mię-
śni. Jest praktycznie uzależnio-
ny od swojej mamy. - Tomek 
czuje i jest świadomy tego, co 
się z nim dzieje. Lata poświę-
ciłam na to, by wypracować 
metody komunikacji z synem. 
Ma dziś ogromny zasób słów. 
Wiem też, że ma do mnie pre-
tensje. Chce, żebym ulżyła mu 
w bólu, a ja nie potrafię, nie 
potrafią też tego zrobić leka-
rze. On jednak wciąż wierzy, 
że ktoś mu w końcu pomoże. 
Dziękuję, że państwo zechcie-
li poświęcić nam swój czas, bo 
przecież macie też na pewno 
mnóstwo swoich problemów 
– mówiła tuż przed koncertem 
do zgromadzonej w restauracji 
publiczności wyraźnie wzru-
szona pani Halina Sokołowska, 
mama chorego Tomka.

Chory mężczyzna potrzebu-

je kompleksowej diagnozy, a 
także odpowiedniej rehabilita-
cji. Niestety, takowa jest możli-
wa tylko w ośrodkach za grani-
cą, głównie w Niemczech. Do 
tego jednak niezbędne są spore 
fundusze, których pani Halina 
nie posiada. Rodzina utrzymu-
je się z zasiłku pielęgnacyjne-
go w kwocie ok. 500 zł oraz z 
pomocy uzyskanej z tzw. 1%. 
To jednak ledwo wystarcza na 
podstawowe potrzeby. Dlate-
go też znaleźli się ludzie, któ-
rzy postanowili pomóc. W cza-
sie koncertu, w którym udział 
wzięli: Beata Krzyżanowska, 
Mateusz Kozłowski i zespół 
Crescendo, uzbierano kwotę 
3 tys. 242 zł. Część z nich po-
chodziła ze sprzedaży biletów 
wstępu, a także aukcji, którą 
przeprowadzano w przerwach 

pomiędzy koncertami. Zebra-
ne pieniądze podliczono ko-
misyjnie i następnego dnia, w 
niedzielę, przekazano w obec-
ności DN pani Halinie. 

- Liczę, że te pieniążki choć 
trochę zbliżą na razie odle-
gły cel, czyli możliwość wyjaz-
du Tomka do ośrodka, gdzie 
uzyska oczekiwaną pomoc – 
mówiła Beata Krzyżanowska, 
główna organizatorka akcji, w 
chwili przekazywania zebra-
nych fundusz na ręce mamy 
chorego mężczyzny. - Za po-
średnictwem DN pragnę rów-

nież podziękować wszystkim, 
dzięki którym pani Halina po-
czuła, że nie jest z tym wszyst-
kim sama – dodała na zakoń-
czenie i zapowiedziała, że so-
botnia akcja nie była ostatnią. 

Marcin Simiński 

W Kulicach na razie remont...
Jak informowaliśmy w lipcu, Uniwersytet Szczeciński, po tym, jak rozstał się z Akademią Kulice-Kulz, odstąpił ostatecznie od sprzeda-
ży zabytkowego obiektu. Tym bardziej, że wystawioną na przetarg w lipcu nieruchomością nikt nie był zainteresowany. Dawny pałac 
Bismarcków w Kulicach przechodzi teraz gruntowny remont. Malowane są ściany, wymieniana jest instalacja elektryczna. 

Gdy ostatni raz redakcja za-
pytała władze uczelni, co stanie 
się z dworkiem, rzecznik uczel-
ni poinformowała, że US pla-
nuje otwarcie w Kulicach nowej 
(kolejnej) fundacji polsko-nie-
mieckiej. Miało to nastąpić je-
sienią. Kilka tygodniu temu, w 
pomieszczeniach pałacu poja-
wili się robotnicy. Malowane są 
ściany, drzwi. Wymieniana jest 
instalacja elektryczna. Zamon-
towano także nową bramę wjaz-
dową na teren otaczający pałac. 
Remont jest finansowany przez 
uczelnię. Postanowiliśmy po-
nownie zapytać US, czy prowa-

dzone w dworku prace to oznaka 
tego, że owa organizacja już nie-
bawem rozpocznie działalność. 

- W chwili obecnej, w sprawie 
ewentualnego powołania fun-
dacji przez Uniwersytet Szcze-
ciński, prowadzone są rozmo-
wy z podmiotami prawnymi i 
fizycznymi, zarówno ze strony 
niemieckiej, jak i polskiej. Fun-
dacja miałaby się zajmować po-
morskim dziedzictwem kultu-
rowym. Do chwili zakończenia 
rozmów, wolelibyśmy nie zdra-
dzać szczegółów. Trudno okre-
ślić termin, kiedy rozmowy zo-
staną zakończone. Powstał już 

natomiast projekt statusu fun-
dacji i jest on konsultowany ze 
stronami, z którymi US prowa-
dzi rozmowy – informuje Julita 
Poświatowska, rzecznik praso-
wa US w Szczecinie. 

Cieszy fakt, że uczelnia 
od słów przeszła do czynów. 
Wszak dla dworku w Kulicach 
i pracujących tam osób pozo-
stawienie obiektu w rękach 
uczelni to chyba lepsze rozwią-
zanie niż sprzedaż prywatne-
mu inwestorowi, który mógłby 
mieć różne plany, co do funk-
cjonowania obiektu. Najważ-
niejsze jest to, że z horyzontu, 

przynajmniej na razie, zniknę-
ło najgorsze widmo – obawa 
przed tym, że pałac w Kulicach 

mógł niszczeć, pozostawiony 
na długo„bez gospodarza”. 

Marcin Simiński

Koncert zespołu Crescendo

Jedna z aukcji, którą przeprowadzono tego wieczoru. W tym przypadku licytowana 
jest praca autorstwa Jerzego Baszkowskiego

Pani Halina Sokołowska, mam chorego 
Tomka, dziękuję wszystkim za przyby-
cie na koncert

Beata Krzyżanowska w czasie swojego 
recitalu



Nr 80 (2214)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

6

www.dzienniknowogardzki.pl

Z okazji 
urodzin oraz imienin

Jadwidze Teresie  
Skulskiej

dużo zdrowia, uśmiechu na codzień oraz
spełnienia najskrytszych marzeń

życzy  
brak Mirek

Księdzu Markowi Kawa
moc najserdeczniejszych

życzeń, zdrowia, obfitych łask bożych oraz
błogosławieństwa Bożego 

na każdy dzień 
składają  

kochający rodzice 
oraz Marcin z rodziną

Dzień Edukacji Narodowej w Gimnazjum nr 3

Nauczycielem być to…
14 października w nowogardzkim Gimnazjum nr 3 odbył się uroczysty apel z 
okazji Dnia Edukacji Narodowej. Odświętnie ubrani uczniowie, wraz z nauczy-
cielami, zgromadzili się w jednej z sal szkolnych, by należycie uczcić święto swo-
ich pedagogów. 

Obchody rozpoczęły się o 
godz. 9:00. Po przywitaniu 
wszystkich obecnych i krótkim 
wstępie, członkini grona peda-
gogicznego, pani Gabriela Bar-
tos, zaprosiła zgromadzonych 
gości na krótkie, acz bardzo 
wymowne show w wykonaniu 
gimnazjalistów. Program arty-
styczny, przygotowany przez 
nauczycieli i uczniów, niewąt-
pliwie był największą atrak-
cją uroczystości. Powszechnie 
praktykowane i tak popular-
ne niegdyś przemówienia zo-
stały zastąpione pouczającą 
inscenizacją, zaprezentowaną 
przez młodych adeptów sztu-
ki scenicznej. Głównym zało-
żeniem przedstawienia, będą-
cego efektem wspólnej pracy 
pedagogów i ich protegowa-
nych, było unaocznienie tru-
dów, jakie nauczyciel bezu-
stannie musi podejmować w 
swojej pracy z młodzieżą. In-
wersja ról miała uświadomić 
wychowankom, jak wygląda 
codzienne zmaganie się pe-
dagogów z niekiedy niesfor-
nymi nastolatkami. Monologi 
i dialogi uczniów dostarczyły 
zgromadzonym wiele rozryw-
ki – występ miał wydźwięk nie 
tylko edukacyjny, ale też dow-
cipny. Gimnazjaliści starali się 
sprostać wyzwaniu najlepiej, 
jak potrafili – zrobili to z peł-
nym powodzeniem. 

Wśród dumnie prężących 
się na forum sali uczniów była 

Natalia Kielar, uczennica I kla-
sy gimnazjum, wychowan-
ka pani Jolanty Mielewczyk. 
Wraz ze swoimi kolegami i ko-
leżankami, wykonała piosen-
kę z repertuaru Anny Jantar, 
„Tyle słońca w całym mieście”. 
Nie byłoby w tym nic dziwne-
go, gdyby nie fakt, że Natalia 
boryka się wieloma dysfunk-
cjami. To, jak można się do-
myślić, skutecznie ogranicza 
jej funkcjonowanie wśród ró-
wieśników, a już na pewno nie 
sprzyja publicznym występom. 
Dziewczynka jednak postano-
wiła wyjść naprzeciw trudno-
ściom i wziąć czynny udział w 
ceremonii. Jej zaangażowanie 
w występ z pewnością zasługu-
je na szczególne wyróżnienie. 
Kiedy po całym przedsięwzię-
ciu zapytaliśmy Natalię o wra-
żenia, potwierdziła nasze przy-
puszczenia – bardzo jej się po-
dobało. Zapowiedziała nawet, 
że nie było to ostatnie przed-
stawienie z jej udziałem. Od 
mamy Natalii, pani Sylwii Ka-
sprzyk, dowiedzieliśmy się, że 
dziewczynka jest bardzo entu-
zjastycznie nastawiona do po-
dobnych projektów. Od razu 
widać, że kocha publiczne wy-
stąpienia i nie odczuwa z ich 
powodu żadnej tremy. Wy-
stęp na uroczystości obcho-
dów wczorajszego święta było 
jednym z jej marzeń. Również 
pani dyrektor, Irena Juszczyk, 
o Natalii wypowiadała się w 

samych superlatywach. Nie 
ulega wątpliwości, że uczen-
nica doskonale odnajduje się 
w środowisku szkolnym. Bio-
rąc pod uwagę jej obecny stan 
zdrowia, trzeba przyznać, że 
budzi to ogromny podziw.

Po prezentacji całego progra-
mu artystycznego, głos zabrała 
pani dyrektor. W imieniu swo-
im i grona pedagogicznego po-
dziękowała za tak pomysłowe 
uczczenie obchodów Dnia Na-
uczyciela. Nie zabrakło rów-
nież miejsca na życzenia: 14 
października to bardzo ważny 
dzień w całym systemie oświa-
ty. Należy pamiętać, że jest to 
święto nie tylko nauczycieli, ale 
wszystkich pracowników szkoły, 
którym z tej okazji także życzę 
wszystkiego najlepszego. Pani 
dyrektor zwróciła się też bez-
pośrednio do Natalii: Bardzo 
nam miło, że zechciałaś być tu 
dzisiaj z nami. Mamy nadzie-
ję, że będziesz do nas przycho-
dzić częściej, nie tylko przy oka-
zji takich uroczystości. Na ko-
niec, pani Juszczyk ogłosiła 
konkurs na „idealnego ucznia” 
– ten z gimnazjalistów, który w 
ciągu pół roku sprosta wymo-
gom wzorowego zachowania, 
zostanie dodatkowo wynagro-
dzony. Po zakończeniu apelu, 
uczniowie, wraz ze swoimi wy-
chowawcami, udali się do klas, 
by tam cierpliwie poczekać na 
transport do domów.

Karolina Klonowska

Inscenizacja. Gimnazjaliści spisali się na medal

Pani dyrektor, Irena Juszczyk, podczas mowy końcowej

"Tyle słońca w całym mieście" w wykonaniu uczniów gimnazjum (Natalia - druga 
od lewej)

Wyjaśnienie
Dotyczy artykułu pt. „To nie jest dobry pomysł”, który opublikowany został na 
łamach Dziennika Nowogardzkiego w dniu 1 października 2013 r.

W nawiązaniu do treści artykułu pt. „To nie jest dobry pomysł”, który opublikowany został na ła-
mach Dziennika Nowogardzkiego w dniu 1 października 2013 r., chciałbym zwrócić uwagę na uży-
te w nim sformułowanie, mówiące, iż na przedmiotowym terenie powstają „bloki”. 

Jest ono dalece nietrafione i, w naszej ocenie, może wprowadzić w błąd czytelników Państwa ga-
zety, którzy pod tym pojęciem odczytać mogą budynki wielorodzinne kilkukondygnacyjne, któ-
rych tam, de facto, nie ma i nie będzie.

Pragnę jednoznacznie stwierdzić, iż Urząd Miejski w Nowogardzie wydał dotychczas dwie de-
cyzje o warunkach zabudowy dla terenu opisanego w artykule, ogółem na 18 budynków mieszkal-
nych jednorodzinnych. 

Wobec powyższego nie ma możliwości prawnej, aby na tym terenie powstała zabudowa miesz-
kalna wielorodzinna (czyt. bloki).

Mając na uwadze względy społeczne, zwracam się jednocześnie do Państwa z prośbą o publika-
cję niniejszego wyjaśnienia.

z wyrazami szacunku 
Damian Simiński

Zastępca Burmistrza Nowogardu
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Sportowy okrągły stół w SP nr 2

„Wf z klasą”
W środę (9 października), w Szkole Podstawowej nr 2 w 
Nowogardzie, zakwalifikowanej do akcji „Wf z klasą”, od-
była się debata – „Sportowy okrągły stół”, dotycząca spo-
sobów udoskonalenia zajęć sportowych i rekreacyjnych, 
zainicjowana przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. 

Debatę przygotowali i prowa-
dzili: koordynator J. Jesionka, A. 
Dul i J. Modrzejewska. Przedsta-
wiciele klas od I do VI prezen-
towali wcześniej przygotowane 
wnioski, które wraz z dyrekcją 
szkoły, reprezentowaną przez 
panią dyrektor, Lidię Wiznero-
wicz-Gliwną, oraz panią w-ce 
dyrektor, Elżbietę Sobieralską, 
zostały skrupulatnie omówio-
ne i przedyskutowane. W trak-
cie debaty, zgłoszonych zosta-

ło wiele ciekawych pomysłów, 
które będą mogły być zrealizo-
wane w trakcie zajęć wychowa-
nia fizycznego oraz innych zajęć 
sportowych. Część z zapropono-
wanych pomysłów jest możliwa 
do wprowadzenia przez samych 
uczniów, a niektóre wymagają 
wsparcia nauczycieli. Pojawiły 
się też takie, których realizacja 
jest niemożliwa z przyczyn od 
szkoły niezależnych.

Oprac.: KR

„Cała Polska czyta dzieciom” 

Tym razem rodzice
W dniu 9 października (środa), w Szkole Podstawowej nr 
2, rozpoczął się kolejny cykl spotkań w ramach Ogólno-
polskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. 

W poprzednim roku szkol-
nym wszystkim uczniom czyta-
li nauczyciele. Obecnie zapro-
ponowano, by włączyć w tę ak-
cję rodziców, ponieważ to oni są 
dla swoich dzieci pierwszymi i 
najlepszymi nauczycielami czy-
tania. Swoim przykładem najle-
piej zachęcą pociechy do czyta-
nia książek. Tego dnia, w świe-
tlicy szkolnej zjawili się pierwsi 
przedstawiciele rodziców: pani 
Joanna Werner i pani Renata 

Miśkiewicz. W spotkaniu wzię-
ły udział 5- i 6-latki, którym wy-
mienieni wyżej opiekunowie 
przeczytali krótkie książeczki. 
Dzieci z zainteresowaniem wy-
słuchały opowiadań o „Smer-
fach” i o „Zosi i fiołkowym ka-
peluszu”. Grono pedagogiczne 
SP nr 2 ma nadzieję, że taka for-
ma spotkań zachęci i zmotywu-
je dzieci do spędzenia czasu wol-
nego z książką. 

KR

Wydarzyło się w "Dwójce"
Zielone Przedszkole 

Zamiast kwiatów kiermasz  
dobroczynny 
W dniu 14 października, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w przedszkolu 
„Zielonym” odbył się kiermasz charytatywny na rzecz dzieci z placówki Opie-
kuńczo-Wychowaczej przy ul. Jana Pawła II w Nowogardzie. 

W Zielonym Przedszkolu tradycją jest, że 
zamiast kwiatów przynoszonych z okazji tzw. 
Dnia Nauczyciela, organizowany jest kiermasz, 
na którym sprzedawane są różnego rodzaju wy-
roby przygotowane przez dzieci. Tak było i w 
tym roku. W czasie kiermaszu zebrano 791,11 
złotych. Pieniądze zostaną przekazane Placów-

ce Opiekuńczo-Wychowaczej przy ul. Jana Paw-
ła II w Nowogardzie. 

W latach ubiegłych Przedszkole wspierało 
Stowarzyszenie „Serduszko” oraz Warsztaty Te-
rapii Zajęciowej w Nowogardzie. 

Opr. MS
foto: własne 

Policja z wizytą  
u przedszkolaków
W dniu 9 października w przedszkolu nr 4, w ramach akcji „Bądź bezpieczny na 
drodze”, na spotkanie z przedszkolakami grup starszych przybyli funkcjonariu-
sze policji z nowogardzkiego komisariatu.

W czasie zajęć z funkcjonariuszami policji, 
dzieci miały okazję utrwalić zasady bezpieczeń-
stwa podczas przechodzenia przez ulicę. Oka-
zało się, że dzieci, choć jeszcze tak małe, zna-
ją już niektóre zasady i wiedzą, co to są odbla-
ski. W trakcie spotkania, poruszane były tema-
ty związane z różnymi sytuacjami, w których 
może znaleźć się dziecko, np. rozmowa z nie-
znajomym, podróż samochodem, spotkanie z 

agresywnym psem. Przedszkolaki przećwiczyły 
również postawę, jaką powinny przyjąć w przy-
padku spotkania z takim zwierzakiem. Pod ko-
niec spotkania, dzieci otrzymały od funkcjona-
riuszy policji pamiątki. Spotkanie przebiegało w 
miłej atmosferze. Na pewno pozostanie w pa-
mięci policjantów i, mamy nadzieję, przedszko-
laków. 

Katarzyna Rogowska
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Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca

Zapraszam na zajęcia 
Karate Kyokushin

Treningi: 
Sala gimnastyczna 

Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 1

ul. Wojska Polskiego 8 
(wejście na salę od ul. Szkolnej)
Pierwszy trening gratis dnia 

11.10.2013r. (piątek) 
o godz. 18.00

Treningi: wtorek i piątek od 18.00 
do19.00 Zajęcia prowadzi 

mgr Dawid Macyszyn 1 kyu, 
tel. 721-027-670

Sprzedam nowe, własnościowe, 
 2 pokojowe mieszkanie o pow. 58 m2 
w Nowogardzie na ulicy Racibora I 4

KONTAKT:                PIB „PRO-BUD s.c.
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14
tel.: 91 39 25552; 783 570 056    www: probud-nowogard.pl

ZAPRASZAMY

LEKI GOTOWE I ROBIONE

SUPLEMENTY DIETY   DERMOKOSMETYKI 

PIELUCHOMAJTKI NA WNIOSEK

SPRZÊT MEDYCZNY

Zatrudnimy cukierników 
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 66

tel. 91 392 19 86
Zapraszamy do współpracy
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Kościoły naszej gminy - Sikorki

SIKORKI - kościół parafial-
ny pw. św. Chrystusa Króla. 
Poświęcony 28 X 1945 r. od-
pust: uroczystość Chrystusa 
Króla

Zbudowany w XVIII w. w 
konstrukcji szkieletowej drew-
nianej z wypełnieniem cegla-
nym. Wieża oraz przybudów-
ka z końca XIX w., murowane 
z kamienia i cegły. Zwieńcze-
nie wieży drewniane. 

źródło: Schematyzm Archidiecezji 
 Szczecińsko-Kamieńskiej, Szczecin 2007.

/Studium Historyczno-urbanistyczne

700z∏

odbierz do

nagrody

PRASA 210x297_WBK_BTL poziom.indd   1 13-09-20   17:16

Zapraszamy  
do Placówki w Nowogardzie 
ul. Warszawska 14, tel. 91 391 03 78 
pn.-pt. 9:00-17:30, sob. 10:00-13:00
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Warsztaty piłkarskie z Olimpią Nowogard 

„Piłka nożna dobra na wszystko”
Od 1 do 30 września, Ludowy Klub Sportowy Olimpia Nowogard 
prowadził warsztaty piłkarskie dla  dzieci uczących się w 1 i 2 kla-
sie podstawówki i młodszych. Na zajęcia pod tytułem „Piłka noż-
na dobra na wszystko” czynnie uczęszczało 14 młodych adeptów 
tej dyscypliny sportu, którzy trenowali pod czujnym okiem Gra-
cjana Golemy.

Stowarzyszenie LKS Olim-
pia, zrealizowała warsztaty 
dzięki dotacjom, przyznanym 
po złożeniu wniosku, na dzia-
łania aktywizujące w ramach 
partnerstw. W zajęciach, któ-
re trwały przez cały wrzesień, 
udział wzięli młodzi miesz-
kańcy z terenów zarówno 
wiejskich, jak i miejskich gmi-
ny Nowogard. Łącznie w tre-
ningach udział brało 14 osób, 
w przedziale wiekowym 5-8 

lat. Warsztaty przeprowadza-
ne były w hali sportowej ZSO 
w Nowogardzie oraz na miesz-
czącym się nieopodal boisku 
„Orlik”. Spotkania poświęco-
ne były nauce piłkarskiego rze-
miosła od podstaw i na oswa-
janiu z piłką nożną. Ponadto, 
kładziony był nacisk na zespo-
łowy charakter tej dyscypli-
ny sportowej. Zajęcia popro-
wadził Gracjan Golema, asy-
stowali mu przy tym Przemy-
sław Rogin oraz Przemysław 
Saja. Cieszymy się z faktu, że 
we wrześniu trafiły do nas 4 
nowe osoby, które trenowały 
z dotychczasową grupą po raz 
pierwszy. To jest miły akcent, 
gdyż widać postępy przy pracy 
z dziećmi. Zajęcia z partner-
stwem z LGD (Lokalna Grupa 
Działania) „Szanse Bezdroży 
Gminy Powiatu Goleniowskie-
go” są dodatkowym bodźcem, 

zarówno dla młodych piłka-
rzy, jak i dla nas –  podsumo-
wuje prezes Olimpii Nowo-
gard, Przemysław Saja. Zwień-
czeniem całości zadania było 
przeprowadzenie gierki kon-
trolnej. Dzieci, biorące udział 
w działaniu edukacyjnym, 
miały okazję sprawdzić się w 
zawodach, w których rywali-
zowały o jak najlepszy wynik 
sportowy, dzięki czemu uda-
ło się zrealizować cele projek-
tu oraz przy okazji włączyć 
rodziców w aktywny doping 
młodych piłkarzy. Działanie 
w partnerstwie z LGD zapew-
niły aktywizację najmłodszych 
mieszkańców gminy zaintere-
sowanych piłką nożną, aktyw-
ne i pożyteczne spędzenie wol-
nego czasu oraz dały możli-
wość edukacji piłkarskiej.

KR   

Zajęcia prowadzone przez Gracjana Golemę w hali ZSO w Nowogardzie

Nowogardzka Amatorska Liga Piłkarska

Zgłoszenia  
do 19 października!
Tylko 4 dni mają chętni do zgłoszenia swoich drużyn do rozgrywek Nowo-
gardzkiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej. Organizatorzy, 19 października, biorąc 
pod uwagę liczbę drużyn, wznowią amatorskie rozgrywki.

NALP w tym sezonie bory-
kał się z „problemami”, stąd 
też na ostatnią chwilę orga-
nizatorzy próbują rozpocząć 
rozgrywki. Wszystko będzie 
zależeć od liczby zgłoszo-
nych drużyn. Mamy już bar-
dzo mało czasu. Do 19 paź-
dziernika chcemy mieć goto-
wą listę wszystkich zespołów, 

które wyrażą chęć gry. Wów-
czas będziemy układać termi-
narz oraz przedstawimy kosz-
ty wpisowego. Mamy wstępne 
potwierdzenie, że sala będzie 
nieodpłatna. Wierzymy, że 
tak właśnie się stanie i w tym 
tygodniu uda nam się dopiąć 
wszystko na ostatni guzik – 
mówi Łukasz Gradzik. W tym 

celu, przedstawiciele zespołów 
powinni dzwonić pod nr tel. 
696419824 (Łukasz Gradzik). 
Czy amatorska liga w tym 
roku wystartuje, zależy tylko 
od jej uczestników. Pozosta-
je wierzyć, że wszyscy w tym 
krótkim terminie zdążą zgło-
sić swoje zespoły.

KR

„Grzybowa Liga Mistrzów”

Rozstrzygnięcie konkursu
Zgodnie z treścią regulaminu, 9 października, w obiekcie edukacyjnym „Zielo-
na Kuźnia”, podsumowano wyniki konkursu ogłoszonego przez Nadleśnictwo 
Nowogard - „Grzybowa Liga Mistrzów”. 

W składzie jury, prócz przed-
stawiciela nadleśnictwa  i Urzę-
du  Miejskiego w Nowogar-
dzie, zasiadł również wyloso-
wany uczestnik konkursu. Zwy-
cięzcą „Grzybowej Ligi Mi-
strzów” został pan Robert Pa-
stusiak z Trzechla, który zgłosił 
do współzawodnictwa owoc-
nik grzyba o rozmiarze kape-
lusza oraz trzonu łącznie –  44 
cm (średnia z dwóch pomiarów 
kapelusza – największa i naj-
mniejsza średnica oraz obwód 

trzonu). Drugie miejsce zajął 
pan Zbigniew Gabrysiak, za-
mieszkały w Warnkowie, z oka-
zem grzyba o wymiarze –  42,20 
cm. Trzecie miejsce przypa-
dło pani Jowicie Żbik z Osowa 
i jej konkursowemu grzybowi o 
wymiarze 41,40 cm. Wszystkie 
trzy okazy reprezentowały je-
den gatunek grzyba – Borowika 
Szlachetnego. Nagrodą specjal-
ną wyróżniono Czubajkę Kanię, 
zgłoszoną przez Panią Barbarę 
Labocha. Był to jedyny grzyb z 

tego gatunku wśród pozosta-
łych zgłoszonych „kandyda-
tów”. Swoimi rozmiarami ( 37,3 
cm) również nieznacznie ustą-
pił prawdziwkom. Przy dźwię-
kach piosenki  „Rudy Rydz” 
(z życzeniami na przyszły rok) 
Nadleśniczy Nadleśnictwa No-
wogard, pan Tadeusz Piotrow-
ski, wręczył nagrody, ufundo-
wane przez organizatora kon-
kursu. Wszystkim uczestnikom 
serdecznie gratulujemy!

Oprac: KR     

Pamiątkowe zdjęcie podczas podsumowania Grzybowej Ligi Mistrzów

Zdobywca 2 miejsca, pan Zbigniew Gabrysiak, podczas zgłaszanie swojego okazu

Zdobywca 1 miejsca, pan Robert Pastusiak Pani Jowita Żbik, wraz z borowikiem szlachet-
nym, który zapewnił jej 3 miejsce w konkursie
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Pomorzanin traci punkty w Nowogardzie

3 rzuty karne i remis ze Stalą
Bardzo zacięty mecz rozegrały drużyny Pomorzanina i Stali Lipiany. Zarówno 
gospodarze, jak i goście, mogli przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść. 
Świetnie między słupkami prezentował się Mateusz Krupski, arbiter trzykrotnie 
wskazywał na „wapno”. Pomimo przewagi piłkarzy z Nowogardu, mecz zakoń-
czył się remisem 2:2, a szkoda, bo po porażce wicelidera, była okazja znacznie 
przybliżyć się do miejsca gwarantującego awans.

Pomorzanin Nowogard – Stal Lipiany 2:2 (2:1)
`10 min. Konrad Winczewski, `36 min. Sławomir Paszkowski
Skład: Mateusz Krupski – Konrad Winczewski, Gracjan Wnuczyń-

ski, Michał Łukasiak, Maciej Dobrowolski – Marcin Skórniewski (Paweł 
Galus), Piotr Winogrodzki, Łukasz Olechnowicz (c), Dominik Waw-
rzyniak (Tomasz Łysiak) – Sławomir Paszkowski, Kamil Lewandowski 
(Krystian Kubicki).

Trzeba przyznać, że w so-
botę o godzinie 15:00, na sta-
dionie w Nowogardzie, druży-
ny Pomorzanina i Stali Lipiany 
stworzyły bardzo emocjonują-
ce widowisko. Wszystko zaczę-
li goście, w 7 minucie spotka-
nia. Po dośrodkowaniu z głębi 
pola, jeden z zawodników przy-
jezdnych stanął „oko w oko” z 
Mateuszem Krupskim. Uderzył 
mocno z pół woleja z około 10 
metrów, jednak golkiper Pomo-
rzanina efektownie sparował 
futbolówkę na rzut rożny. Za-
wodnicy nowogardzkiej druży-
ny wyciągnęli wnioski i przejęli 
kontrolę na boisku. „Pomogli” 
im w tym piłkarze z Lipian. Ma-
ciej Dobrowolski, próbując do-
środkować, trafił w rękę defen-
sora gości i arbiter podyktował 
rzut karny. Piłkę na 11 metrze 
ustawił Konrad Winczewski i 
pewnym strzałem dał prowa-
dzenie swojemu zespołowi. Go-
spodarze poszli za ciosem i mi-
nutę później powinno być 2:0. 
Wrzut z autu na wysokości pola 
karnego, zgrana przez kolegę z 
drużyny piłka trafia pod nogi 
Kamila Lewandowskiego, któ-
ry, stojąc 5 metrów od bramki, 
miał przed sobą tylko bramka-
rza. Niestety, młody napastnik 
Pomorzanina trafia w golki-
pera gości. Chwilę potem ład-
ne podanie z głębi pola do Le-
wandowskiego, który robi po-
żytek ze swojej szybkości i po-
tężnie uderza na wprost bramki 
z linii „szesnastki”, tym razem 
wysoko nad poprzeczką. Na-
stępnym piłkarzem Pomorzani-
na, który próbował, był Marcin 
Skórniewski. Pomocnik gospo-
darzy ustawił futbolówkę oko-
ło 25 metrów od bramki i pre-
cyzyjnie uderzył z rzutu wol-
nego, jednak efektowną paradą 
popisał się bramkarz Stali, wy-
bijając piłkę na rzut rożny. Stal, 
po oblężeniu, zaczęła się prze-
budzać. Podanie na lewe skrzy-

dło, zawodnik gości wpada w 
pole karne i jest „wycięty” przez 
Gracjana Wnuczyńskiego. W 
efekcie druga jedenastka w tym 
meczu i piłkarz z Lipian, w 34 
minucie, pewnym strzałem po-
konuje Mateusza Krupskiego. 
Pomorzanin rzuca się do odra-
biania strat i zaledwie 2 minuty 
później jest już 2:1. Na prawym 
skrzydle, tuż przy linii końcowej 
boiska, ładnie drybluje Lewan-
dowski, stwarzając sobie okazję 
do dośrodkowania. Napastnik 
Pomorzanina idealnie dogrywa 
w pole bramkowe do Sławomi-
ra Paszkowskiego, który tylko 
trąca piłkę między słupki, tym 
samym dając prowadzenie go-
spodarzom. Jeszcze przed prze-
rwą, po centrze Wawrzynia-
ka, dogodną okazję zmarnował 
Olechnowicz – i tak, mimo du-
żej przewagi, Pomorzanin scho-
dzi na przerwę ze skromną za-
liczką. Po zmianie stron, gospo-
darze szybko komplikują sobie 
sytuację. Maciej Dobrowolski w 
49 minucie fauluje w polu kar-
nym zawodnika gości i w No-
wogardzie sędzia po raz trze-
ci dyktuje rzut karny.  Krupski 
ponownie jest bezsilny i prze-
puszcza drugą „jedenastkę”. 5 
minut później Paszkowski mógł 
po raz drugi wpisać się na listę 
strzelców. Kolejny długi wrzut z 
autu, powstaje zamieszanie pod 
bramką Stali, piłka trafia do na-
pastnika Pomorzanina, któ-
ry mocno strzela z pola karne-
go, ale ładną interwencją popi-
suje się golkiper przyjezdnych. 
Odpowiedź gości przyszła w 59 
minucie –  dośrodkowanie z le-
wego skrzydła i nie pilnowany 
piłkarz z Lipian uderza głową, 
jednak wysoko nad poprzecz-
ką. Od tego momentu akcję 
przenosiły się od jednej bramki 
pod drugą. W 68 minucie ład-
na dwójkowa akcja w wykona-
niu Winogordzkiego i Paszkow-
skiego, jednak ten pierwszy nie-

celnie uderza. Robi się nerwo-
wo. Stal gra coraz ostrzej, a ław-
ka trenerska Pomorzanina nie 
godzi się z decyzjami arbitra, 
który mógł po raz 4 wskazać na 
„wapno”, tym razem z korzyścią 
dla Pomorzanina – nie uczynił 
tego, po czym wysłał na trybu-
ny kierownika nowogardzkiej 
drużyny, Zbigniewa Kowalczy-
ka. W 71 minucie Winogordz-
ki ze środka boiska wrzuca ide-
alnie do Olechnowicza. Kapi-
tan miejscowych przyjmuje pił-
kę na klatkę piersiową i oddaje 
efektowny strzał z woleja, sto-
jąc tyłem do bramki. Niestety 
uderza niecelnie. Chwilę potem 
zabrakło pół metra Galusowi, 
który pojawił się w 65 minucie 
i próbował strzału głową. W 79 
minucie bardzo groźny kąśli-
wy strzał w efektowny sposób 
powstrzymuje Mateusz Krup-
ski. Na dwie minuty przed koń-
cem, napastnik gości, po ład-
nym dryblingu, dochodzi do 
sytuacji „sam na sam”, jednak 
posyła piłkę nad bramką Pomo-
rzanina. Natomiast w 90 minu-
cie Krupski ratuje dla swojego 
zespołu remis. Gospodarze rzu-
cili się do ataku, a Stal wypro-
wadza kontrę – zawodnik gości 
pędzi kilkadziesiąt metrów sam 
w stronę bramki, ma przed sobą 
tylko Krupskiego. Strzela, jed-
nak golkiper Pomorzanina po-
nownie jest zaporą nie do przej-
ścia. Jeszcze przed ostatnim 
gwizdkiem sędziego, Paweł Ga-
lus, sprowokowany przez rywa-
la, otrzymuje drugą żółtą kartkę 
– w efekcie czerwoną. Ostatni 
gwizdek sędziego i jedynie re-
mis, choć mając w pamięci dwie 
„setki” gości z ostatnich minut 
meczu, lepszy „wróbel w garści 
niż gołąb na dachu”. Po utracie 
punktów przez Gavię Choszcz-
no, Pomorzanin i tak odrobił 
jedno oczko do wicelidera.   

KR

Liga Okręgowa Szczecińska 2013/2014
12 kolejka:
Gavia Choszczno – Odra Chojna  0:4
Pomorzanin Nowogard – Stal Lipiany  2:2
Piast Chociwel – Morzycko Moryń  4:0
Victoria Przecław – Polonia Płoty  0:6
Iskierka Szcz.-Śmierd. - Zorza Dobrzany 0:1
Pomorzanin Przyb. – Osadnik Myślibórz 0:2
Unia Dolice – Klon Krzęcin   1:1
Flota II Świnoujście – Pogoń Barlinek  1:1
Ina Ińsko     Pauza

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Osadnik Myślibórz 12 30 31 8 10 0 2
2 Gavia Choszczno 11 23 26 17 7 2 2
3 Zorza Dobrzany 12 23 27 18 7 2 3
4 Odra Chojna 11 22 32 16 7 1 3
5 Flota II Świnoujście 11 21 30 17 6 3 2
6 Pomorzanin Nowogard 12 21 26 21 6 3 3
7 Piast Chociwel 11 19 16 10 6 1 4
8 Pogoń Barlinek 12 18 20 14 5 3 4
9 Polonia Płoty 11 17 35 21 5 2 4
10 Stal Lipiany 11 17 26 22 5 2 4
11 Ina Ińsko 11 17 13 17 5 2 4
12 Unia Dolice 12 14 18 20 3 5 4
13 Pomorzanin Przybiernów 11 13 13 21 4 1 6
14 Iskierka Szczecin - Śmierdnica 11 6 11 30 2 0 9
15 Morzycko Moryń 11 6 13 36 2 0 9
16 Klon Krzęcin 11 4 12 34 1 1 9
17 Victoria Przecław 11 3 7 34 1 0 10

Klub Kolekcjonera

Witold Lutosławski
Klub Kolekcjonera „Koło Numizmatyczne Nowo-
gard” wzbogacił się o kolejną monetę okolicznościo-
wą. Tym razem chodzi o monetę „Witold Lutosław-
ski” o nominale 10 zł oraz kilka monet o nominale 
2 zł.

Rok 2013, uchwałą Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej, zo-
stał ogłoszony rokiem Witol-
da Lutosławskiego. Był on jed-
nym z najwybitniejszych kom-
pozytorów polskich wszech 
czasów. Urodził się 25 stycznia 
1913 roku w Warszawie. Luto-
sławski, uhonorowany kilku-
nastoma doktoratami „hono-
ris causa” oraz najważniejszy-
mi nagrodami, w tym najwyż-
szym polskim odznaczeniem – 
Orderem Orła Białego, ciesząc 
się międzynarodową sławą, 
pozostawał wrażliwy na po-
trzeby innych ludzi i rodzinne-
go kraju. Przez całe życie pro-
wadził dyskretną działalność 

charytatywną, angażował się 
także w ważne ruchy społecz-
ne, uczestnicząc np. w latach 
80-tych w działaniach „Soli-
darności”. Witold Lutosławski 
zmarł w Warszawie 7 lutego 
1994 r. Monety, upamiętniają-
ce jego postać, ukazały się w 3 
nominałach: 200 zł, 10 zł oraz 
2 zł. Koło Numizmatyczne 

Nowogard jest w posiadaniu 
monety o nominale 10 zł oraz 
kilku 2 złotowych. Na zdję-
ciach awers i rewers srebrnej 
monety o nominale 10 zł, wy-
produkowanej przez Mennicę 
Polską S.A., na zlecenie NBP.

KR
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To już 4 porażka z rzędu Pomorzanina II

Wystarczył jeden błąd...
Pomorzanin II wciąż kontynuuje niechlubną serię porażek w rozgrywkach A 
Klasy gr. 3. Tym razem 3 punkty z Nowogardu wywożą piłkarze Hanzy Gole-
niów. W tym meczu drugi zespół prezentował się o wiele lepiej niż w pozosta-
łych przegranych spotkaniach. O wyniku przesądził błąd w końcówce spotkania.

Pomorzanin II Nowogard – Hanza Goleniów 0:1 (0:0)
Skład: Krzysztof Haberski – Maciej Grzejszczak, Krzysztof 

Domanowski (c), Grzegorz Skrzecz, Jakub Szczypień – Andrzej 
Piotrowicz (Przemysław Laszkiewicz), Max Pokorski, Tomasz 
Łysiak (Tomasz Szafran), Krystian Kubicki (Grzegorz Żyła), Da-
riusz Iwaniuk – Patryk Gaik.

A Klasa Szczecin gr.3 2013/2014
7 kolejka:
Vielgovia Szczecin – Wołczkowo-Bezrzecze 4:2
Zryw Kołbaskowo – Fagus Kołbacz  1:5
Pomorzanin II Nowogard – Hanza Goleniów 0:1
Wicher Reptowo – OKS Euroinsbud Goleniów 1:3
Orzeł Grzędzice – Komarex Komarowo 4:1
Znicz Niedźwiedź – Grot Gardno  2:1

M M P G+ G- Zw. Re. Po.

1 Fagus Kołbacz 7 19 25 6 6 1 0
2 OKS Euroinsbud Goleniów 7 19 20 5 6 1 0
3 Grot Gardno 7 16 19 8 5 1 1
4 Hanza Goleniów 7 15 16 6 4 3 0
5 Wicher Reptowo 7 9 17 12 2 3 2
6 Vielgovia Szczecin 7 9 19 17 3 0 4
7 Pomorzanin II Nowogard 7 9 11 13 3 0 4
8 Znicz Niedźwiedź 7 7 7 12 2 1 4
9 Zryw Kołbaskowo 7 6 11 21 2 0 5
10 Orzeł Grzędzice 7 6 6 16 2 0 5
11 Wołczkowo - Bezrzecze 7 3 21 22 1 0 6
12 Komarex Komarowo 7 3 5 39 1 0 6

Kobieca drużyna wygrywa w Szczecinie

Gol w ostatniej minucie
Po raz kolejny podopieczne Pawła Błaszczyka wystawiły nerwy trenera na pró-
bę. Tym razem w Szczecinie, w meczu z Vielgovią. Pomorzanin wygrywa, strze-
lając gola w ostatniej akcji meczu! To trzeci mecz z rzędu bez porażki drużyny 
debiutującej w III lidze kobiet.

Vielgovia Szczecin – Pomorzanin Nowogard 1:2 (0:1)
Gole: ` Katarzyna Piotrowska, `Klaudia Korgiel
Skład: Magdalena Jeż (c) – Karolina Kowalczuk, Monika Wróbel, 

Ada Szemiot (Monika Krystkiewicz), Anna Nowicka – Martyna Stę-
pień, Katarzyna Piotrowska, Patrycja Bobik, Patrycja Kozioł (Anita 
Nowakowska), Anita Skowrońska (Klaudia Kaczor) – Klaudia Korgiel.  

Zawodniczki Pomorzanina 
Nowogard rozegrały kolejny 
emocjonujący mecz. Tym ra-
zem na „rozkładzie” kobiecej 
drużyny znalazły się piłkarki 
Vielgovii Szczecin. Pomorza-
nin już dwukrotnie przed se-
zonem wygrywał z tym zespo-
łem mecze sparingowe. Nieste-
ty, na własne życzenie, znów 
nie zabrakło dramaturgii w 
końcówce meczu. Ale po ko-
lei... Wszystko zaczęło się do-
brze dla podopiecznych Pawła 
Błaszczyka. Pomorzanin obej-
muje prowadzenie po ładnym 
uderzeniu z około 15 metrów 
Katarzyny Piotrowskiej i do 
szatni schodzi ze skromną za-
liczką. Kłopoty zaczynają się 
po przerwie. Po raz kolejny nie-

frasobliwość obrony powodu-
je, że w zamieszaniu podbram-
kowym piłkarka ze Szczecina 
kieruje futbolówkę do bram-
ki strzeżonej przez Magdalenę 
Jeż. Pech nie opuszczał przy-
jezdnej drużyny. Dwie zawod-
niczki, które od początku se-
zonu są motorem napędowym 
Pomorzanina – Anita Skow-
rońska i Patrycja Kozioł – scho-
dzą z boiska wskutek drobnych 
urazów. Na kontuzję uskarża-
ła się również Magdalena Jeż, 
jednak zacisnęła zęby i dogra-
ła mecz do końca. Gdy wyda-
wało się, że ponownie zawod-
niczki z Nowogardu zakończą 
swoje spotkanie remisem, Po-
morzanin rozgrywa najładniej-
szą akcję w tym meczu. Moni-

ka Krystkiewicz, która pojawi-
ła się na boisku, zastępując Adę 
Szemiot, ładnie dograła do Ka-
tarzyny Piotrowskiej. Pomoc-
niczka nowogardzkiego zespo-
łu popędziła z piłką na wyso-
kość pola karnego i wyłoży-
ła ją jak na tacy na 10 metr do 
Klaudii Korgiel. Napastnicz-
ce Pomorzanina pozostało je-
dynie uprzedzić wychodzącą 
bramkarkę i skierować futbo-
lówkę między słupki. Tak się 
stało i Pomorzanin ponownie, 
rzutem na taśmę, dopisuje so-
bie punkty. Sporo pisaliśmy w 
ostatniej relacji o tym, że tej 
drużynie nie brakuje charak-
teru, jednak tej „nerwówki” 
można było uniknąć, zacho-
wując koncentrację przez peł-
ne 80 minut gry. Najważniejsze 
jest jednak zwycięstwo i fakt, że 
zespół prowadzony przez Paw-
ła Błaszczyka z meczu na mecz 
prezentuje się coraz lepiej. Ko-
biecej drużynie Pomorzanina, 
w rundzie jesiennej, pozostał 
już tylko jeden mecz, według 
terminarza planowany na 2 li-
stopada. Wówczas do Nowo-
gardu zawita drużyna Olimpii 
III Szczecin. 

KR 

III liga kobiet 2013/2014
4 kolejka:
Zalew Stepnica – Olimpia III Szczecin  8:0
Vielgovia Szczecin – Pomorzanin Nowogard  1:2
Fala Międzyzdroje – Olimpia II Szczecin  1:3

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Olimpia II Szczecin 3 9 24 1 3 0 0
2 Zalew Stepnica 3 7 13 3 2 1 0
3 Pomorzanin Nowogard 5 7 9 7 2 1 2
4 Olimp Gościno 2 6 13 0 2 0 0
5 Olimpia III Szczecin 4 3 2 38 1 0 3
6 Fala Międzyzdroje 4 3 5 11 1 0 3
7 Vielgovia Szczecin 3 0 3 9 0 0 3

Transmisje Sportowe (wstęp wolny):
15 października (wtorek)
Eliminacje Mistrzostw Świata
20:00 Anglia – Polska

20 października (niedziela)
Piłka ręczna, Liga Mistrzów
12:00 Vive Targi Kielce – THW Kiel
17:00 KIF Golding – Orlen Wisła Płock

21 października (poniedziałek)
T-Mobile Ekstraklasa  
18:00 Ruch Chorzów – Pogoń Szczecin 

Wydarzenia kulturalne:
18 i 19 października (piątek i sobota)
DJ Dave G  potraktuje Was solidną porcją klu-

bowego grania ( HOUSE FUNK SOUL RNB 
HIP-HOP DUBSTEP...) (wstęp wolny)

Śledźcie terminarze na naszym Facebookowym 
fanpagu`u – fb.com/klubokawiarniakulturalna.
 

Serdecznie zapraszamy !!!
Klubokawiarnia Kulturalna

Pomorzanin II ponownie nie 
zdołał zdobyć punktów w swo-
im meczu w A Klasie. Po 7 ko-
lejkach, drugi zespół pozosta-
je z 3 zwycięstwami na kon-

cie. Choć tym razem gospo-
darze rozegrali o niebo lepsze 
spotkanie niż przy wcześniej-
szych porażkach. Na począt-
ku spotkania, sędzia mógł po-

dyktować 
rzut karny po faulu na Patryku 
Gaiku, jednak się nie „zdecy-
dował”. Zarówno gospodarze, 
jak i goście, mieli w tym me-

czu swoje okazje do zdobycia 
bramki. W zespole Pomorza-
nina kilkukrotnie sytuację ra-
tował Haberski. Sporo napra-
cował się Andrzej Piotrowicz, 
który na pozycji defensywnego 
pomocnika „czyścił” wszystko 
w środkowej strefie. Nieste-
ty, Pomorzanin traci gola po 
głupim błędzie w 73 minucie. 
Rzut rożny dla gości z Golenio-
wa, Krzysztof Haberski próbu-
je piąstkować futbolówkę, jed-
nak robi to na tyle nie skutecz-
nie, że zostaje przelobowany 

strzałem głową przez jednego 
z piłkarzy Hanzy. Szkoda, tym 
bardziej, że do tego momen-
tu nie było żadnych zastrzeżeń 
do gry golkipera gospodarzy. 
Licząc walkower z 4 kolejki, to 
już 4 mecz, w którym Pomo-
rzanin notuje porażkę. Miejmy 
nadzieję, że w końcu piłkarze 
drugiego zespołu zdołają się 
przebudzić i zanotują zwycię-
stwo. Przy artykule prezentu-
jemy komplet wyników 7 ko-
lejki oraz aktualną tabelę. 

KR
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
 Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
   - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
 i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu
   - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Morfeusz - 91 577 66 85

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
 I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
 Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
   - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych    - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól
ul. Zielona 2  - 666 135 133

KUPIĘ 
GOSPODARSTWO 
lub GRUNT ROLNY 
TEL. 664 944 635

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

SPRZEDAM PIEC
cena 250 zł

tel. 796 175 842

Przedsiębiorstwo Usług  
Wodnych i Sanitarnych Sp. z o. o. 

w Nowogardzie 

poszukuje pracownika 
na stanowisko: Elektryka

Kwalifikacje zawodowe:
-Wymagane wykształcenie kierunkowe techniczne lub za-

wodowe o profilu elektrycznym
Doświadczenie: praca min. 5 lat w charakterze elektryka, 

prawo jazdy kat. B.
Wymagania:
Wskazane uprawnienia energetyczne na obsługę/eksploata-

cję elektrowni wiatrowej do 20 kV
oraz agregatów i urządzeń elektrycznych do 1 kV.- typu SEP.

Główne zadania, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności:
- Naprawa i konserwacja urządzeń elektromechanicznych.
-obsługa i eksploatacja elektrowni wiatrowej, agregatów itp.
Kandydatom oferujemy:
- Zatrudnienie na umowę o pracę
- Pracę pełną codziennych wyzwań
- Możliwości rozwoju zawodowego.

Oferty kandydaci składają do dnia 25.10.2013 r. na adres: 
Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Spółka z o.o., 
ul. 700-Lecia 14/2.

  UWAGA WĘDKARZE!
Koło Miejsko-Gminne PZW w Nowogardzie

organizuje w dniu 
20 października 2013 r.

WĘDKARSKIE 
ZAWODY SPŁAWIKOWE

w Trzebieszewie
Zapisy w sklepie „Wędkarz” do 17.10.13 r. 

   Startowe 10 zł.           ZARZĄD

  UWAGA WĘDKARZE!
Zarząd Koła PZW "Tęczak" 
informuje członków koła,

 że dnia 27 października 2013 r. organizuje 

zawody wędkarskie  
spławikowe 

na Kanale Świniec w Kamieniu Pom.  
Zapisy w sklepie "Tęczak" ul. Waryńskiego 12 do dnia 

25.10.2013 r. Startowe wynosi 10 zł. 
Wyjazd o godz. 6.00 z ul. 5 Marca. 

Zapraszamy. Zarząd Koła Tęczak

SUPER KREDYTY
OFERTA WIELU BANKÓW

Pl. Wolności 5, 
72-200 Nowogard

tel./fax. 91 39 27 220, 
kom. 609 979 006 

pon.-pt. 9.00-17.00
(wejście od strony apteki)

w Sklepie             
ul. Boh. Warszawy 2

(przy torach)

Zapraszamy
W każdy poniedziałek nowy towar

Duży wybór odzieży 
dziecięcej i jesiennej

kurtki, bluzy itp.

KUPON RABATOWY
10%

na odzież używaną
FIGARO
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OGŁO SZE NIA DROB NE

Sprzedam VW 
T4 Caravelle, 8 miejsc, 

rocznik: 1991, poj. 2000, ben-
zyna/gaz, stan b. dobry. 
Cena do uzgodnienia. 
Tel.: 501  594  804 lub 

504  531  022 lub 91  391 09 84.

Zatrudnię 
mechanika 

do pilarek spalinowych 
i kosiarek

dzwonić w godz. 9-17
91 392 68 57;  608 328 095

NZOZ „SANUS”  zaprasza 
w dniu 25.10.2013 r. (piątek) 

w godz. 1000 - 1500  na

BEZPŁATNE BADANIA 
CYTOLOGICZNE 

w ramach programu wykry-
wania raka szyjki macicy.

Zapraszamy wszystkie ko-
biety w wieku 24 – 59 lat, któ-
re w ciągu ostatnich trzech lat 
nie wykonały takich badań.

Rejestracja w poradni gine-
kologicznej NZOZ „Sanus” 

przy ul. Kościuszki 36  lub 
telefonicznie 91-8523341.

Przy rejestracji i badaniu 
należy posiadać nr PESEL.

Anna Fedorczuk-Smolira.
Kierownik NZOZ „Sanus”

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA
tel. 504 265 607 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 3. 
604 284 597

• Kupię mieszkanie bezczynszowe/
niskoczynszowe, min 3pokojowe, 
60-80m 791443026

• Do wynajęcia lokal handlowy – 
660143840 

• Sprzedam mieszkanie w Nowo-
gardzie i Dobrej, tel. 91-3910010, 
607607814

• KUPIĘ ZA GOTÓWKĘ OBCIĄŻONE 
NIERUCHOMOŚCI tel. 508 312 261

• DOMY NA WSI – GRUNTY  
SPRZEDAJEMY, KUPUJEMY. TEL. 
660 206 833

• Sprzedam nowy sklep na ulicy Ra-
cibora. tel. 913925552, 695 264 594

• Sprzedam nowe, własnościowe, 2 po-
kojowe mieszkanie, 58 m kw. na os. 
Gryfitów tel. 913925552, 695 264 594.

• SPRZEDAM - bardzo tanio dział-
ki pod budowę ul: Asnyka. Tel. 
513045188. 

• Sprzedam mieszkanie 85 
m2 z dużym ogrodem. 91 39 
21 868 785 921 868 

• Wynajmę lokal biurowy 700 le-
cia 17b Ip. Parking, 28 m2 tel. 
501 549 818 

• Wynajmę lokal na działalność go-
spodarczą. vis’a’vis szpitala. Tel.887 
467 309.

• SPRZEDAM lub WYNAJMĘ garaż ul; 
Jana Pawła. Tel. 607083893.

• SPRZEDAM - garaż ul. Zamkowa. 
Tel. 667700795.

• Sprzedam garaż przy ul. Poniatow-
skiego 24. Tel. 602 521 671

• Wynajmę mieszkanie w Centrum. 
604 702 817; 660 179 776

• Sprzedam dom jednorodzinny 167 
m2 w Nowogardzie ul. Mickiewi-
cza. Tel. 694 979 000

• Wynajmę sklep na ulicy Rzeszow-
skiego. Tel.695 264 594

• KUPIĘ - kawalerkę w Nowogar-
dzie. Dzwonić po 15 godz. Tel. 
693021100.

• DO WYNAJĘCIA - 3 pokojowe 
mieszkanie Nowogard ul. Zamko-
wa. Tel.603530638.

• Sprzedam mieszkanie 58 m2 w db 
lokalizacji IV p. Tel. 607 647 215

• Sprzedam budowę w stanie su-
rowym ul. Bema. 507 045 404 

• Wynajmę garaż. Tel. 782 549 811

• LOKAL - do wynajęcia centrum 
miasta .Tel.510170263.

• Sprzedam działki budowla-
ne przy ul. Asnyka 35 zł/m2. tel. 
880 132 032

• Do wynajęcia mieszkanie 2 pokoje 
w Szczecinie dzielnica Gumieńce. 
Ogrzewanie indywidualne gazowe 
tel. Kontaktowy 668 417 260

• DO - wynajęcia mieszkanie dwupo-
kojowe.Tel.784056335.

• Sprzedam mieszkanie o pow. 42 
m2 centrum Nowogardu. Cena 
135.000 zł do negocjacji. Tel. 669-
495-649.

• Wynajmę mieszkanie na ul. Ban-
kowej trzypokojowe umeblowane 
695 741 022

• Sprzedam mieszkanie 41 m2 dwu-
pokojowe, niski czynsz ul. War-
szawska. 607 289 549

• Sprzedam lub wynajmę mieszka-
nie trzypokojowe. 509 601 559

• Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe w Centrum, atrakcyjna cena. 
519 831 511; 606 339 290

•  Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe po generalnym remoncie. I 
piętro 783 814 849; 692 990 629

• DO - wynajęcia kawalerka 28 m 2, 
częściowo umeblowana oś.Bema. 
Tel. 888751568.

• TANIO - sprzedam działkę budow-
laną w Nowogardzie 11 ar. 38 tys. 
zł. Tel. 880132032

• SPRZEDAM - mieszkanie 2 pokoje + 
garaż. Krzemienna. Tel. 603218529.

• Wynajmę kawalerkę. Tel. 91 392 14 
02

• Sprzedam mieszkanie 23,7 m kw. IV 
p. ul. Warszawska. Tel. 34 25 57 100

• Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie 
2 piętro po generalnym remoncie. 
Cena 178 tys. tel. 691 655 888

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
lub zamienię na kawalerkę z dopła-
tą. 724 696 051 

• Sprzedam działki budowlane 
Karsk. 510 766 180

• SPRZEDAM  -  działkę   budowlaną   
ul;Poniatowskiego.Tel.693409974.

 MOTORYZACJA

• Sprzedam skrzynię biegów do 
Audi 80. Tel. 781785751.

• Sprzedam GOLF II, poj. 1,3 rok rej. 

1993, benzyna 5 drzwiowy, prze-
gląd i OC ważne, szyberdach, hak, 
czerwony. Tel. 512633610.

• Sprzedam 2 opony letnie 185 65 
R15, continental conti 3, cena za 2 
szt. 80 zł, tel. 605 522 340

• Sprzedam VW Passat combi rok 
prod. 1995; poj. 1.8 cena 2300 tel. 
723 843 415

• Sprzedam silnik ze skrzynią do 
peugeot 1,9D ’98 i citroen Tanio tel. 
785 04 09 45

• Sprzedam opony zimowo- let-
nie M+S, w bardzo dobrym stanie 
Fulda Kristall Supremo 205 60 R16 
92 H, 4szt, cena 750 zł komplet do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340

• SPRZEDAM - Łada Niva 1,7 
1999 r. cena do uzgodnienia.
Tel.609966517.

ROLNICTWO

• Sprzedam zboże i słomę. 502  853 
573

• Sprzedam słomę w snopkach i 
siano cena 2, 20 zł/ snopek. Tel. 
782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG 
TEL. 783 678 070

• Maliny – sprzedaż, własny zbiór. 
502 853 573

• SPRZEDAM - około 40 kg. gryki 60 
zł/1 kwintal. Tel.600653124. Korne-
luk - Glicko.

• Sprzedam ziemniaki jadalne Vine-
ta. Żabowo. Tel.531302840.

• Kury nioski 1,5 roczne. Wyprzedaż. 
Gospodarstwo Drobiarskie. Żabo-
wo 13. Tel.913910666, 502530452.

• SPRZEDAM obornik. Tel. 
793908098.

• Sprzedam tanio króliki. 669 929 717

• SPRZEDAM - jabłka I gat. 1,00 zł / 
kg., II gat . 1 zł / kg. ul: Cmentarna 
11.Tel.913921896.

• Sprzedam ziemniaki paszowe. 608 
013 995

• ORKA, talerzówka, siew. 
608 013 995

• Kupię pompę do gnojówy niedro-
go. 661 633 977

• Sprzedam kaczki skubane francu-
skie. 511 696 751

• SPRZEDAM – gęsi. Tel. 507724964.

• Sprzedam prosiaki. 730 632 835

USŁUGI

• Firma Usługowa „Zielona”. Wyna-
jem sal na: konferencje, zebrania, 
szkolenia. Tel. 91 39 26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 

PODŁOGOWYCH I INNE DROBNE 
NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA RĄCZ-
KA”; 91 39 22 783, 784 79 22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania Nowogard, ul. Zielona 3. 
91 39 20 714

• Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695 085 470; 
91 39 72 575

• AGENCJA REKLAMWA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty, bin-
dowanie, wydruki A3-A4 kolor, kse-
ro A3-A4 - kolor, laminowanie A3-
A4. Tylko u nas największy wybór 
okładek. Nowogard, ul. 700 Lecia 
15 (nad sklepem zielarskim). Tel. 
605 522 340.

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), 
dokumentów, CV, listów mo-
tyw. innych. Wydruki, Ksero, 
także kolor. Szybko i Solidnie. 
Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel 605 
522 340. 

• Usługi koparko- ładowarką No-
wogard. 514172446 

• Fast – Driver, tanie usługi trans-
portowe tel. 721 230 990

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sawic-
ki, ul. Kazimierza Wielkiego 7, 
tel.913920737 

• Remonty mieszkań, szpachlowa-
nie, malowanie. 880 690 659

• Regulacja i naprawa okien i drzwi, 
tel. 695 181 070

• Dachy, docieplenia, stropodo-
cieplenia, obróbki blacharskie, 
podbitki. 609 752 854

• REMONT na każdą kieszeń Tel. 
609 715 839 

• Glazura, terakota. Fachowo i so-
lidnie. Wykończenia wnętrz pod 
klucz. Tel.607647515.

• Usługi remontowe 601 567 369

• KOREPETYCJE - z matematyki: SP, 
Gimnazjum. Tel. 532557381.

• Naprawa samochodów, wymiana 
części – uszczelek, pasków, zawie-
szenia itp. Tanio. 695 807 775

• REMONTY – DACHY OCIEPLENIA. 
Tel.692562306.

• BUD NAAR dachy remonty da-
chów ocieplenia budynków. 
726 169 098

• PRANIE - DYWANÓW, WYKŁA-
DZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ, 
SAMOCHODOWEJ, /SKÓRZA-
NEJ, MATERIAŁOWEJ/. PRANIE 
POŚCIELI WEŁNIANEJ /LANO-
LINĄ, CZYSZCZENIE FUG. TEL. 
604373143, 794229083.

• Usługi budowlane i remontowe 
domu pod klucz. 504 595 424

• Super kredyty. Oferta wielu ban-
ków. Pl. Wolności 5 Nowogard. Tel. 
91 392 72 20, kom. 609 979 006 pn-
-pt 9-17. (wejście od strony apteki)

• Docieplanie budynków, malowa-
nie, glazura, hydraulika, regipsy i 
podłogi, zabudowa poddaszy. Tel. 
600 626 268

PRACA

• Przyjmę samodzielnego pracowni-
ka do prac wykończeniowych. Tel. 
888 603 612

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe, emerytalne – Niemcy, 
Holandia, Anglia, Irlandia, Dania, 
Belgia, Austria, Włochy, Norwe-
gia, USA. Tel. 71 385 20 18 lub 601 
759 797

• Młoda mama zaopiekuje się Twoim 
dzieckiem. 661 196 022

• Praca w Niemczech - Opiekun-
ki Osób Starszych, wyjazdy od za-
raz, pełna organizacja wyjazdu, 
atrakcyjne zarobki Tel.666096761, 
666096774

• Zatrudnię pracowników budowla-
nych  do prac wykończeniowych. 
Tel. 695 264 594 

• DOŚWIADCZONA - Niania zaopie-
kuje się dzieckiem. Duża dyspozy-
cyjność czasowa. Tel.602690897.

• Podejmę się opieki nad osobą star-
szą lub dzieckiem. 602 126 695

• Przyjmę do pracy lakiernika i lub 
szpachlarza samochodowego, tel. 
91 39 20131

• POSZUKUJĘ - pracowników bu-
dowlanych do prac wykończenio-
wych. Tel.694241510.

• ZAOPIEKUJĘ - się osobą za za-
mieszkanie z nią.Tel.798592655.

• Zatrudnię 60 kobiet do sorto-
wania flancy w Redle. Rozpo-
częcie pracy ok. 11 listopada. 
505 149 049

• Szukam niani Pilne. Tel. 
609 392 482 po 19.00

• PRZYJMĘ - do pracy 2 osoby na Fer-
mę. Tel. 91 391 03 15, 502562378.

• Przyjmę do pracy na fermę norek 
w Redle. E-mail: rekrutacja.ferma@
wp.pl, tel. 661 285 105
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REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E;  14:00E;  
15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL.   607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO Nowogard   ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD Maszewo:    6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 3, 5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska
NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

OGŁO SZE NIA DROB NE

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14
 Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

Hotel-Restauracja
"Przystań"

ZATRUDNI
"BARMANA"

osobiście lub tel. 91 39 20 221

TYGRYSEK

BAWIALNIA
dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECIĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

Skupujemy:    ŻYTO konsumpcyjne, 

energetyczne, paszowe    •   PSZENŻYTO 
Powyżej 25 ton odbiór z gospodartwa Szybka płatność

Tel. 603 055 292

Skup zboża

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

• EPROXY EL poszukuje pracow-
ników działu handlowego wiek 
max 25-27 lat. Tel. 798  843  457 
lub eproxy-el@wp.pl

INNE

• Sprzedam drewno bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane - 
603 353 789

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, 
srebrna, 4 elementy: wzmacniacz, 
tuner przestrojony, korektor, deck 
szuflada, stan idealny, używa-
na sporadycznie, cena 780 zł do 
uzgodnienia. tel. 605 522 340.

• PIECE GAZOWE c.o. wiszące z Nie-
miec firmy Vaillant wysoka jakość 
do mieszkania, domu, sklepu, re-
stauracji, zakładu fryzj. tylko ogrze-
wanie różne powierzchnie cena 
od 800zł montaż 300zł piece dwu-
funkcyjne cena od 1.000zł mon-
taż 400zł gwarancja serwisowa + 
roczne przeglądy kontrolne, napra-
wy oraz elektryczne przepływowe 
podgrzewacz wody użytkowej 18-
21kw na prąd 380V cena od 200zł 
tel. 691 686 772

• SPRZEDAŻ - podbitki drewnia-
nej. TANIO. Tel. 726169098.

• SPRZEDAM DREWNO OPAŁOWE I 
KOMINKOWE. Tel;667788820.

• Sprzedam CB radio Harry III z an-
teną, na gwarancji, cena 650 zł, tel. 
605 522 340

• Sprzedam wózek spacerowy – pa-
rasolka (Chico CT04): stan bdb, 
duże koła, lekki, oryginalny śpiwo-
rek + folia, kolor czerwono-beżo-
wy, tanio. 600 897 758

• Sprzedam lodówko - zamrażar-
kę Indesit srebrną, cena 750 zł, tel. 
605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpiecze-
niowe na życie SKANDIA, tel. 605 
522 340

• Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe atrakcyjna cena. 
726 649 215

• Sprzedam świerk pospolity i srebr-
ny z plantacji. Tel. 602 10 11 18

• SPRZEDAM - drewno opałowe ko-
minkowe, obrzynki, odpady tar-
taczne. Dowóz. Tel. 785071977.

• Sprzedam aparat fotograficzny S 
Fine Pix 6500, cena 790 zł, tel. 605 
522 340

• Skup pił niesprawnych, zatartych 
Stihl, Husquarna, Cena 100 zł. Tel. 
721 668 045, Dojazd do Klienta.

• Kupię zamrażarkę używaną. 91 39 
25 888

• Sprzedam grzejnik elektryczny. 
664 016 278

• SPRZEDAM  -  drewno   opałowe  
kominkowe   i   gałęziówkę   buko-
wą. Tel.722050889.
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– od 10.000 PLN
– max. okres spłaty

240 m-cy
– bez BIK i KRD

POŻYCZKA DLA CIEBIE 
– na spłatę uciążliwych

długów
– na spłatę komornika
– na inwestycję

Przykładowe raty:
kwota/lata 5 10 15 20

20 000 372,67 206,00 150,44 122,67
50 000 931,67 515,00 376,11 306,67

Reklama nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 
Tel. 91 818-25-36, 790-402-010
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JOG.STUDIO@ONET.EU

tel.603-844-014

WWW.JOGSTUDIO.NET

PROJEKTOWANIA WNĘTRZ

JoG
STUDIO
JOANNA GIZIŃSKA

Od ponad 16 lat pracujemy na zaufanie naszych klientów. Jako firma handlo-
wa zajmujemy się:
- dostarczaniem agrochemii potrzebnej do produkcji rolnej: środki ochrony 
roślin, nawozy, materiał siewny,
- obrotem płodami rolnymi i materiałem siewnym
Strategiczne zarządzanie firmy zapewnia jej ciągły rozwój. 

Aktualnie poszukujemy do naszego zespołu:

PRZEDSTAWICIELI HANDLOWY/DORADCA TERENOWY
Miejsce pracy: okolice Piły, Bydgoszczy, Drawska Pomorskiego, Łobza, 
Wałcza w zależności od miejsca zamieszkania kandydatów
Wymagania:

• wiedza z zakresu agrochemii
• umiejętności budowania relacji biznesowych
• znajomość pakietu MS Office
• prawa jazdy kat. B

HANDLOWIEC DS. OBROTU PŁODAMI ROLNYMI
Miejsce pracy : Stargard Szczeciński
Wymagania:

• umiejętność budowania relacji z klientem, 
• komunikatywna znajomość języka obcego – angielski lub/i niemiecki, 
• umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office,
• mile widziane doświadczenie w obrocie płodami rolnymi.

Zapraszamy do współpracy osoby zarówno ,te które mają doświadczenia w 
pracy  w rolnictwie jak i tych pragnących poszerzać swoje możliwości i zdo-
bywać nowe doświadczenia w rozwijającej się firmie.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie cv wraz ze zgodą na przetwarza-
nie dany osobowych na adres: agnieszka.engel@atr-agrohandel.pl

Kolektory 
słoneczne

Dotacja45%

Montaż / Serwis • Przygotowanie dokumentacji

www.provsolar.com

e-mail: info@provsolar.com • tel./fax 91 482 40 50
Biuro czynne od 8 - 16

Do�nansowanie 40%
Projekt - montaż 

Przydomowe 
oczyszczalnie ścieków

Proj-mont
Chwarstnica 

ul. Sportowa 4
74-100 Gry�no

tel: 693 88 90 90
tel./fax 91 4824050

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07



Zawiadamiamy, że w Nowogardzie rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radców Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca Prawny Radosław Górski oraz Radca  
Prawny Paweł Iwan. Kancelaria mieści się przy 
Pl. Wolności 9, budynek dawnego hotelu „Cisy”, pokój nr 8 (parter). 
Telefony do Kancelarii:  788-802-101, 694-403-733, tel. 91 578 49 01
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18 października 2013 r. 
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nakład 3000
Rok XXI  ISSN 1897-2640 

 Cena 1, 90 zł Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Finanse - 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700-lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

ZAPRASZAMY
na

specjalistyczne 
badanie wzroku

środy i piątki 

Halina Galus • Elżbieta i Helena Wnuk

USŁUGI KSIĘGOWO-PODATKOWE

ul. 3 Maja 14 (budynek Banku Spółdzielczego) tel. 91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

Chcesz odzyskać VAT? Przyjdź!

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Wizyty we wtorki: 
rejestracja pod 
tel. 914071250, tel. 914073250
72-100 Goleniów
ul. M. Konopnickiej 10 a

Specjalista ginekolog-położnik
Lek. med Adam Sokołowski

• konsultacje ginekologiczne
• cytologie

• prowadzenie ciąży
• USG

PROFI-MED s.c.

Byłeś świadkiem  
 ciekawego zdarzenia 

 zadzwoń
  Tel. 513 088 309

s. 3 s. 10,11

Skandaliczne 
napisy 

na dworcu 
PKP

Nasi przedsiębiorcy:  

Anna  
Wojksznis

s. 7
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ministra

SPRZEDAŻ RÓWNIEŻ HURTOWA
RAMPA PKP
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DUŻY I BOGATY WYBÓR
W NISKICH CENACH

133/3

Ostrzyca

Czy znów będą protestować? 

Ostrzyca:  
obok norek,  
ferma drobiu 

Zamieszanie wokół drogi  
Nowogard-Truskolas 

Przypięli  
sobie nie  
swoje ordery

Czytaj s. 3
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W obiektywie DN

ZAKŁAD USŁUG 
INSTALATORSTWA 
ELEKTRYCZNEGO  

 
ZIELIŃSKI  GRZEGORZ 

TEL: 698-846-647 
•  instalacje elektryczne 

domowe, przemysłowe 
•  domofony, wideofony 
•  alarmy, zabezpieczenia 

budynków 

Sprostowanie
„Nawiązując do materiału prasowego pt. Okradł pracodawcę, 

opublikowanego w dzienniku Dziennik Nowogardzkim z dnia 1 
października 2013 r., nr 76 (2210) informuję, że w wymienionym 
w tekście hotelu i restauracji KAMENA nie miały miejsca kradzie-
że, natomiast zatrzymany przez policjantów z goleniowskiej ko-
mendy mężczyzna, który okradał swojego pracodawcę, nie był pra-
cownikiem hotelu KAMENA.”

Jednocześnie przepraszamy właściciela Restauracji KAMENA 
pana Michała Kratę za mylne podanie jego restauracji jako miej-
sca opisywanego zdarzenia.

Wydawca DN

Wczoraj, po godzinie 17.00, w okolicach przejścia dla pieszych pod Ratuszem, doszło do wypadku. O wy-
darzeniu poinformował nas czytelnik, dzwoniąc na telefon alarmowy DN.  Jak udało nam się ustalić na miej-
scu, kierujący białym Mercedesem Vito potrącił mężczyznę jadącego rowerem. Mężczyznę z urazem głowy 
i podejrzeniem złamania obojczyka przetransportowano ambulansem do nowogardzkiego szpitala. Policja 
jeszcze przez kilkadziesiąt minut prowadziła oględziny miejsca wypadku. Zdarzenie spowodowało utrud-
nienia w ruchu praktycznie na całym odcinku ulicy 700-lecia, pomiędzy skrzyżowaniami ze światłami.  MS

Poniemieckie budynki przy ul. 
3 Maja 37 i 38 doczekały się no-
wej elewacji, którą wykonała fir-
ma „Walbud”. Pozostał jeszcze 
mały fragment budynku nr 38, 
który niebawem również zostanie 
ukończony. Odświeżone budyn-
ki mogą cieszyć oko. Firma za-
dbała o to, aby bloki, popularnie 
zwane „kolejowymi”, nie straciły 
na swoim przedwojennym stylu. 
Przypomnijmy, że remont rozpo-
czął się w dniu 26 sierpnia. Firma 
„Walbud” przedstawiła najlep-
szą ofertę na wykonanie zadania. 
Wspólnota Mieszkaniowa 3 Maja 
37 i 38 zaciągnęła na ten cel kre-
dyt.  

Do  redakcji DN zwracają się 
mieszkańcy osiedla Radosław w 
Nowogardzie, którzy skarżą się 
na sposób wywozu śmieci, a ra-
czej jego brak. - Nie może być tak, 
że od niespełna dwóch tygodni, aż 
po dzień dzisiejszy, góra odpadów, 
znajdujących się przy śmietnikach 
wciąż „rośnie” i nikt jej nie zabie-
ra – bulwersują się  mieszkańcy 
osiedla, którzy poprosili o na-
głośnienie sprawy i szybką in-
terwencję odpowiednich służb. 

Zaproszenie  
na grzybobranie
Pani Ela z Glicka zaprasza za-
palonych grzybiarzy do lasów 
wokół Glicka na grzybobranie. 
Nie trzeba jechać w tym celu 
koło Czermnicy czy Trusko-
lasu! Wystarczy odwiedzić las 
koło jeziora Orzechowskiego, 
Dąbrowskiego czy Sikorskiego, 
w okolicy Glicka, by przeko-
nać się, że pora na grzyby jesz-
cze się nie skończyła. Ostatnie 
opady deszczu i w miarę wyso-
ka temperatura, jak na tę porę 
roku, idealnie sprzyjają rozwo-
jowi grzybni, której efektem są 
przepyszne prawdziwki, pod-
grzybki i inne gatunki. Nie tyl-
ko doraźnie zasilą nasze garn-
ki, ale w suszonej formie będą 
ozdobą naszych stołów w Boże 
Narodzenie czy na Wielkanoc. 
Przy tej okazji korzystajmy ca-
łymi rodzinami z leśnych spa-

cerów w otoczeniu pięknych 
drzew, zdrowego powietrza i 
śpiewu ptaków. 

E. Korneluk

Pomóżmy sobie!
•	 Przyjmę meble pokojowe w dobrym stanie oraz ławę pokojową i TV, 

tel. 782 556 716
•	 Przyjmę narożnik pokojowy i sofkę dwuosobową dla dzieci, tel. 516 

648-561 
•	 Przyjmę używaną pralkę, komputer PC oraz dywany, tel.512 174 371 
•	 Przyjmę tapczan dwuosobowy, używaną pralkę automatyczną (spraw-

ną), tel. 514 466 037 
•	 Przyjmę meble kuchenne i meblościankę pokojową, tel. 669 517 964 lub 

91 39 107 62
•	 Przyjmę lodówkę w stanie dobrym, tel. 725-536-022
•	 Przyjmę dwuosobowy fotel rozkładany, tel. 513 -520-798
•	 Oddam w dobre ręce  szczenię rasy mieszaniec LABRADOR maści 

czarnej - 535158948
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

ENTER 
LAPTOP

 SERWIS - KOMIS
naprawiamy, 
sprzedajemy, 

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

TEL. 795 648 748

Ogrodzenia,
brukarstwo, 

ogrody, trawniki
www.trawnikizrolki.com.pl

tel. 669 342 893
Przy zakupie 1 t podpałka 
lub wypalacz sadzy gratis

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel./fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

Czy znów będą protestować? 

Ostrzyca: obok norek, ferma drobiu 
W Urzędzie Miejskim w Nowogardzie trwa postępowanie, zmierzające do wydania warunków zabudowy dla fermy drobiu. Zakład ma 
powstać w Ostrzycy. Niestety, urzędnicy unikają podania do publicznej wiadomości szczegółów dotyczących inwestycji. Mimo to, uda-
ło nam się ustalić kilka detali. 

Miejscy urzędnicy wiedzą o 
szczegółach planowanej ho-
dowli drobiu, a także o tym, na 
jakim obecnie etapie prowa-
dzone jest postępowanie, jed-
nak nie chcą podzielić się tymi 
informacjami z DN, mimo że 
redakcja wysłała w tej sprawie 
pytania za pomocą poczty elek-
tronicznej. Wczoraj, w wydzia-
le Architektury, Budownic-
twa i Planowania Przestrzen-

nego UM Nowogard, powie-
dziano nam jedynie, że infor-
macje zostaną nam udzielone, 
ale „na pisemny wniosek złożo-
ny bezpośrednio do burmistrza 
Nowogardu” (to kolejny przy-
kład traktowania przez Rober-
ta Czaplę Urzędu i mieszkań-
ców gminy, jako prywatnego 
folwarku). 

Z nielicznych dokumentów, 
do których udało nam się do-

trzeć, wynika jedynie, że w kur-
niku hodowanych będzie ok. 
60 tys. sztuk drobiu. Wiado-
mo też, że wniosek o wydanie 
warunków zabudowy, w imie-
niu Alser Inwestycje z Pozna-
nia, złożył szczeciński projek-
tant, Jacek Iżykowski. Jak wy-
nika z wpisu do KRS, jednym 
z udziałowców spółki jest firma 
Drobimex – jedno z najwięk-
szych przedsiębiorstw drobiar-

skich w Polsce, mające siedzibę 
w Szczecinie. W obu podmio-
tach gospodarczych zarząd sta-
nowią te same osoby. Wszystko 
wskazuje więc na to, że to wła-
śnie producent tej marki mięsa 
drobiowego postawi w Ostrzy-
cy swoją kolejną fermę. Podob-
ne zakłady funkcjonują  już w 
sąsiedniej gminie Osina, a tak-
że  w Goleniowie. W naszej 
gminie będzie to pierwszy za-

kład tego szczecińskiego przed-
siębiorstwa. 

Warto dodać, że pod Ostrzy-
cą ma powstać fermy norek. Jej 
budowie ostro sprzeciwiali się 
mieszkańcy wsi. Jeśli obie in-
westycje dojdą do skutku, wieś, 
słynąca do tej pory z walorów 
przyrodniczych, może znacząco 
zmienić swój charakter. Temat 
będziemy śledzić na bieżąco. 

Marcin Simiński

O całej sprawie poinformo-
wała nas czytelniczka, pra-
gnąca zachować anonimo-
wość. Na ścianach budynku 
PKP ktoś „nasmarował” spray-
em (lub czymś do sprayu po-
dobnym) antysemickie napisy. 
Stacja w Nowogardzie wyglą-
da tak, że aż nie chce się wy-
siadać z pociągu. I co z tego, 
że peron, który niespełna dwa 
lata temu został wyremonto-
wany, wygląda ładnie, skoro 
cały budynek PKP jest brudny, 
zapuszczony i pełen bohoma-
zów? Odrażające, rozsypujące 
się wnętrze i brak ławek, o któ-
re już od dawna proszą podró-
żujący, to największa bolączka 
nowogardzkiego dworca. „Go-
łym okiem” widać, że długie-
go czasu nie było tu remontu. 
Mieszkam w Nowogardzie od 

wielu lat i z przykrością muszę 
stwierdzić, że tak, jak tu było 
dawniej, jest i teraz, a nawet 
gorzej! Zamiast szyb, w niektó-
rych oknach mamy dechy – po-
twierdza rozmówczyni. Ściany 
powinno się odświeżyć, przy-
najmniej raz na kilka lat. Kole-
jarze nadal milczą, a mieszkań-
cy Nowogardu obserwują. Na 
ścianach widnieją chuligańskie 
napisy, a w obiekcie panuje 
nieporządek. To chyba ci mło-
dzi robią takie rzeczy z nudów, 
bo kto inny? Sobotnie dyskote-
ki są najlepszą okazją do tego 
rodzaju aktów wandalizmu – 
mówi dalej czytelniczka. Nie-
stety, władze Nowogardu nadal 
milczą w tym temacie, licząc 
pewnie na to, że problem sam 
się rozwiąże. Obejście dworca 
również pozostawia wiele do 

życzenia. Przy wejściu na sta-
cję tynki ścian są albo popisa-
ne, albo odpadają. Na elewacji 
ktoś wymalował: „Żydowskie 
łapy precz od Polski”. O antyse-
mickim haśle wiedzą zapewne 
wszyscy, gdyż codziennie prze-
chodzi tamtędy wiele osób, w 
tym także młodzież, często po-
datna na działania o charakte-
rze demoralizującym i gorszą-
cym. Warto byłoby zwrócić na 
to uwagę i zlikwidować przy-
najmniej napisy o najbardziej 
agresywnych treściach. Jeżeli 
kompleksowy remont budyn-
ku nie wchodzi w grę, to przy-
dałoby się chociaż zamalować  
haniebne slogany. DN bacz-
nie będzie się przyglądał całej 
sprawie i na bieżąco informo-
wał o tym, czy coś zostało zro-
bione w tym kierunku. Nisz-

Jeszcze o  dworcu kolejowym w Nowogardzie  

Skandaliczne napisy przy wejściu 
„Żydowskie łapy precz od Polski” – m.in. takie napisy możemy przeczytać na 
ścianach budynku dworca PKP. Są oburzające i rażące! – mówi z oburzeniem 
jedna z naszych czytelniczek, podróżująca często pociągiem relacji Nowogard-
-Szczecin. Kobieta skarży się na dewastowanie murów stacji, na których widnie-
ją obraźliwe hasła, kipiące agresją i nienawiścią.

czenie mienia podlega konse-
kwencjom prawnym i jest ka-
rane. W przypadku, gdy war-
tość szkody nie przekroczy 250 
zł, policja może ukarać spraw-
cę mandatem do 5 tys. zł. Je-
śli natomiast straty przekroczą 
powyższą sumę, za swoje czy-
ny wandal odpowie przed są-
dem.  Ale to tylko potencjal-
ne konsekwencje    dla spraw-

ców dewastowania mienia  a 
gospodarz terenu  powinien 
uporządkować w końcu miej-
sce, które, nie oszukujmy się, 
jest jedną z wizytówek miasta. 
We wciąż zmieniającym się na 
przełomie ostatnich lat krajo-
brazie Nowogardu, wypadało-
by zadbać o taki obiekt, jakim 
jest dworzec PKP.  

Jarek Bzowy

Takie napisy na murach witają przybywających  do miasta pasażerów
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Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej

Wyróżnienia dla nowogardzkich nauczycieli
16 października (środa) o godz. 12:00, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Goleniowie, w ramach uczczenia Dnia Edukacji Narodowej, 
odbyła się ceremonia wręczenia odznaczeń dla zasłużonych nauczycieli. Wśród trzydziestu czterech wyróżnionych pedagogów, znalazło 
się osiemnastu reprezentantów gminy Nowogard.

Poza nauczycielami z Gole-
niowa, na uroczystość zostali za-
proszeni przedstawiciele trzech, 
prowadzonych przez powiat, 
szkół nowogardzkich, Placów-
ki Opiekuńczo-Wychowawczej 
nr 4 w Nowogardzie oraz Spe-
cjalistycznej Poradni Terapeu-
tycznej dla Dzieci, Młodzieży i 
Ich Rodzin w Nowogardzie, dla 
których organem prowadzącym 
jest Starostwo Powiatowe.-  Miło 
mi gościć Państwa na kolejnej 
edycji Powiatowego Dnia Edu-
kacji Narodowej. Cieszę się nie-
zmiernie, że spotkaliśmy się tu-
taj w komplecie – wszystkie ogni-
wa, tworzące łańcuch oświaty w 
naszym powiecie. Każdy z Pań-
stwa ma jakiś wkład w to nasze 
małe dzieło – tymi słowami dy-
rektor Wydziału Oświaty, Kul-
tury i Sportu w Starostwie Po-
wiatowym, Renata Chomińska, 
przywitała zgromadzonych go-
ści, wśród których nie zabra-
kło także kierownictwa Staro-
stwa, przedstawicieli Związku 
Nauczycielstwa Polskiego i „So-
lidarności Nauczycielskiej” oraz 
uczniów szkół, biorących czyn-
ny udział w organizacji impre-
zy. - Mam nadzieję, że będą Pań-
stwo mile wspominać dzisiejszą 
uroczystość, podsumowującą na-
sze osiągnięcia w ubiegłym roku 
szkolnym. Życzę Państwu wszyst-
kiego najlepszego z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej i głęboko 
wierzę, że nadchodzący rok bę-

dzie udany – pełen sukcesów, za-
równo tych małych, jak i dużych 
– zakończyła swoją mowę Rena-
ta Chomińska. 

Następnie, głos zabrał staro-
sta powiatowy, Tomasz Stani-
sławski: - Witam Państwa ser-
decznie na dzisiejszym spotkaniu 
i od razu, korzystając z okazji, 
chciałbym pogratulować wszyst-
kim wyróżnionym. Z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej, życzę Pań-
stwu zdrowia, wszelkiej pomyśl-
ności oraz tego, co w waszym za-
wodzie jest najważniejsze – do-
brego kontaktu z młodzieży i suk-
cesów w kształceniu jej. 

Po serii przemówień, przy-
szedł czas na wręczanie przez 
starostę, Tomasza Stanisław-
skiego, oraz w-ce starostę, To-
masza Kulinicza, wyróżnień w 

pięciu kategoriach. O wyjście 
na środek poproszono: nauczy-
cieli, którzy uzyskali stopień 
nauczyciela dyplomowanego i 
mianowanego, nauczycieli, któ-
rzy pierwszą w życiu pracę roz-
poczęli 1 września 2013 r., na-
grodzonych medalami i odzna-
czeniami oraz mających otrzy-
mać Nagrodę Starosty Gole-
niowskiego w wysokości około  
2 tysięcy zł (brutto). Poza dy-
plomami, uhonorowani go-
ście otrzymali również kwiaty i 
drobne upominki. Poniżej pre-
zentujemy listę pracowników 
nowogardzkich szkół, wyróż-
nionych w poszczególnych kate-
goriach.

Ceremonię uświetnił program 
artystyczny, przygotowany przez 
uczniów i ich opiekunów. Krót-

kie inscenizacje humorystycz-
ne oraz występ wokalny, będące 
wstawkami pomiędzy partiami 
oficjalnymi, niewątpliwie umi-
liły zgromadzonym czas ocze-
kiwania na wręczanie kolejnych 
odznaczeń. Po uroczystości, 

uczestnicy spotkania zostali za-
proszeni na poczęstunek.

Wszystkim wyróżnionym na-
uczycielom gratulujemy i życzy-
my dalszych sukcesów w życiu 
zawodowym i nie tylko.

Karolina Klonowska

Nauczyciele, którzy otrzymali Nagrodę Starosty Goleniowskiego:
Beata Susik – wychowawca w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 4 w Nowo-

gardzie
Maria Jendrusiak – nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Ponad-

gimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie
Jowita Pawlak – nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimna-

zjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie
Dorota Kondraciuk – wychowawca w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 

w Nowogardzie
Barbara Papuszka – nauczyciel fizyki, przedsiębiorczości i matematyki w I Liceum 

Ogólnokształcącym im. ppor. Emilii Gierczak w Nowogardzie
Agnieszka Wójtowicz – pedagog w Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej dla Dzie-

ci, Młodzieży i Ich Rodzin w Nowogardzie
Medale i odznaczenia:
Agnieszka Wójtowicz – pedagog w Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej dla Dzie-

ci, Młodzieży i Ich Rodzin w Nowogardzie – Medal Komisji Edukacji Narodowej
Izabela Centała-Jasińska – pedagog w Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej dla 

Dzieci, Młodzieży i Ich Rodzin w Nowogardzie – Medal Komisji Edukacji Narodowej
Nauczyciele, którzy uzyskali stopień nauczyciela dyplomowanego:
Jowita Pawlak – nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimna-

zjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie
Nauczyciele, którzy uzyskali stopień nauczyciela mianowanego:
Katarzyna Gałka – nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w No-

wogardzie
Joanna Kowalczyk – nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w 

Nowogardzie
Kornelia Sztengiert-Kowalczyk – nauczyciel w I Liceum Ogólnokształcącym im. ppor. 

Emilii Gierczak w Nowogardzie
Robert Sadkowski – nauczyciel w I Liceum Ogólnokształcącym im. ppor. Emilii Gier-

czyk w Nowogardzie
Agnieszka Maknia – nauczyciel w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława 

Staszica w Nowogardzie
Joanna Wiatr-Gocałek – nauczyciel w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stani-

sława Staszica w Nowogardzie
Monika Sobolewska – nauczyciel w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisła-

wa Staszica w Nowogardzie
Danuta Adamczyk – nauczyciel w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława 

Staszica w Nowogardzie
Patrycja Sierżant – nauczyciel w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława 

Staszica w Nowogardzie
Ks. Robert Dąbrowski – nauczyciel w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisła-

wa Staszica w Nowogardzie
Nauczyciele, którzy pierwszą w życiu pracę rozpoczęli 1 września 2013 r.:
Kamila Cichocka – nauczyciel w I Liceum Ogólnokształcącym im. ppor. Emilii Gierczak 

w Nowogardzie

W-ce starosta, Tomasz Kulinicz, gratuluje uhonorowanym gościom 

Pamiątkowe zdjęcie nauczycieli, którzy otrzymali Nagrodę Starosty Powiatowego 

Jeden z występów artystycznych w wykonaniu uczniów
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Przy Wiejskiej powstaną 
nowe chodniki 
W minioną środę (16 bm.) Urząd Miejski w Nowogardzie ogłosił przetarg na 
budowę i remont chodników, wraz ze zjazdami wzdłuż ul. Wiejskiej. W budże-
cie zarezerwowano na ten cel 1 mln 340 tys. zł. 

Zakres inwestycji obejmuje: budowę nowego 
chodnika o szerokości 1,5 m i długości całko-
witej 90 mb, na odcinku od skrzyżowania z ul. 
Kościuszki (str. prawa) do wjazdu na teren osie-
dla, remont chodnika o szer. 1,5-2,2 m i długo-
ści ca. 95 mb po stronie lewej od skrzyżowania 
z ul. Kościuszki do budynku wielorodzinnego 
wspólnoty oraz remont istniejącego chodnika i 
wjazdów po stronie prawej w kierunku skrzyżo-
wania z ul. Lipową, na odcinku o długości cał-
kowitej190 mb. 

Na pozostałym odcinku ulicy Wiejskiej (po 
stronie prawej) zaprojektowano budowę chod-
nika i wjazdów. Łączna powierzchnia nowej na-

wierzchni chodników z kostki betonowej do 
ułożenia wynosi 1375,5 m2. Oprócz budowy i 
remontu chodników oraz zjazdów, wykonane 
zostaną niezbędne roboty ziemne oraz nowe 
trawniki. 

Urząd czeka na oferty do 6 listopada. Nato-
miast, zgodnie z zamówieniem, inwestycja ma 
być zakończona w połowie czerwca przyszłego 
roku. 

Niestety, w ramach inwestycji nie przewidzia-
no remontu nawierzchni ulicy, która również 
wymaga remontu. 

MS

Zamieszanie wokół drogi Nowogard-Truskolas 

Przypięli sobie nie swoje ordery
Na stronie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie pojawiła się informacja dotyczą-
ca odbioru technicznego remontu odcinka drogi Nowogard-Truskolas, przepro-
wadzonego w dniu 14 października przez komisję UM Nowogard. Z podanej in-
formacji wynikało, że to ta komisja dokonała ostatecznego odbioru inwestycji. 
Paradoks sprawy polegał na tym, że owa inwestycja nie była inwestycją gminną, 
a powiatową. W tekście pojawiło się też wiele innych, merytorycznych nieścisło-
ści, wprowadzających obywateli w błąd. 

Niżej prezentujemy oficjal-
ną informację w tej sprawie, 
otrzymaną ze Starostwa Po-
wiatowego w Goleniowie:

„Przebudowa drogi powia-
towej nr 0118Z Nowogard-
-Truskolas” zakończona…

Uprzejmie informujemy, że 
zakończona została powiato-
wa inwestycja drogowa pn.: 
„Przebudowa drogi powiato-
wej nr 0118Z Nowogard-Tru-
skolas” na odcinku od miejsco-
wości Miętno do skrzyżowania 
w kierunku miejscowości: Glic-
ko, Wierzchy, Orzechowo. W 
związku z powyższym, w dniu 
dzisiejszym, tj.: 17 październi-
ka br., Tomasz Kulinicz – Wi-

cestarosta Powiatu Goleniow-
skiego, przy udziale przedsta-

wicieli inwestora, wykonawcy 
oraz nadzoru inwestorskiego, 

A te nieprawidłowości to: 
1. Zła nazwa wykonawcy: nie PRD POL – DRÓG Nowogard SA,  

tylko: PRD Nowogard SA.
2. Zły odcinek drogi powiatowej Nowogard – Truskolas ob-

jęty zakresem prac: Nie na odcinku od miejscowości Miętno – 
Orzechowo tylko:  od miejscowości Miętno do skrzyżowania w 
kierunku miejscowości Glicko, Wierzchy, Orzechowo. 

3. Złe źródła finansowania: Nie w ramach Narodowego Pro-
gramu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012 – 2015 tylko:

- Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 
2012 – 2015 tzw. „Schetynówka” – kwota dofinansowania 
1.390.388 zł.

-  Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskie-
go – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych –  kwota dofinanso-
wania 783.354 zł.

- Powiat Goleniowski – wkład własny 654.000 zł. 
-  Gmina Nowogard – kwota dofinansowania 5.000 zł (sic!),
4. Zły koszt: Nie prawie 2.800.000,00 zł., tylko ponad 2.832.000 

zł.
Tak to burmistrz, ustami redaktora, Piotra Suchego, hucz-

nie odebrał (dosłownie zwinął) 14 października nie swoją in-
westycję. Gratulujemy! 

Redakcja DN

dokonał wizytacji zrealizowa-
nej inwestycji. Podczas spotka-
nia, zatwierdzona została wy-
soka jakość wykonanych prac 
oraz ustalony został zakres prac 
porządkowych, niezbędnych do 
wykonania przed uroczystym 
odbiorem. 

Odbiór techniczny ww. inwe-
stycji nastąpił w dniu 14 paź-
dziernika 2013 roku, w którym 
udział wzięli: przedstawiciel In-
westora tj.: Powiatu Goleniow-
skiego, Pan Bogusław Zaborow-
ski – Dyrektor Wydziału Dróg 
Powiatowych w Goleniowie, 
przedstawiciele Wykonawcy tj.: 
PRD Nowogard SA, Pan Rado-
sław Żarkiewicz – Dyrektor ds. 
Produkcji i Pani Dorota Pode-
mska, Specjalista ds. Kosztory-
sowania i Rozliczeń oraz Pan 
Waldemar Gaj Inspektor Nad-
zoru. Dodatkowo, zaproszeni 
zostali przedstawiciele Urzędu 
Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego, 
Urzędu Miejskiego w Nowogar-
dzie oraz ENEA i PGNiG.

Zakres inwestycji zakła-
dał położenie nowej masy bi-
tumicznej na odcinku 3,5 km, 
wraz z przygotowaniem dojaz-
dów do pól uprawnych, wyko-
naniem nowych poboczy i ro-
wów, wycięciem przydrożnych 

drzew i krzewów oraz budowę 
chodników, wysepek autobuso-
wych i przejść dla pieszych w 
miejscowości Miętno. 

Łączny koszt inwestycji wy-
niósł ponad 2.832.000 zł, któ-
rej realizacja finansowana była 
z czterech źródeł: 

Urząd Wojewódzki w Szcze-
cinie – Narodowy Program 
Przebudowy Dróg Lokalnych 
na lata 2012 – 2015 tzw. „Sche-
tynówka” – kwota dofinanso-
wania 1.390.388 zł.

Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Zachodniopomor-
skiego – Fundusz Ochrony 
Gruntów Rolnych – kwota do-
finansowania 783.354 zł.

Powiat Goleniowski – wkład 
własny 654.000 zł. 

Gmina Nowogard – kwota 
dofinansowania 5.000 zł.

Powyższa treść jest jednocze-
śnie sprostowaniem nieprecy-
zyjnych informacji, które po-
jawiły się na oficjalnej stronie 
Urzędu Miejskiego w Nowo-
gardzie i dotyczyły ww. powia-
towej inwestycji drogowej pn.: 
„Przebudowa drogi powiato-
wej nr 0118Z Nowogard-Tru-
skolas”.

Wicestarosta Powiatu 
Goleniowskiego 

Tomasz Kulinicz 

Dnia 18 czerwca br. rozpoczęcie inwestycji - T. Kulinicz rozmawia z przedstawicie-
lem wykonawcy. fot. arch.
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Informacje Parafialne
Vox    Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:

PIELGRZYMKA 9-DNIOWA
NA KANONIZACJĘ 

BŁ. JANA PAWŁA II DO WŁOCH

TERMIN: 22-30.04.2014r.

PADWA - LORETO - SAN GIOVANNI ROTONDO -  LANCIANO 
MANOPELLO -  RZYM – ASYŻ

PROGRAM PIELGRZYMKI:
Dzień 1 –Rozpoczęcie pielgrzymki o godz. 5.00. Przejazd do 

Czech. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.   
Dzień 2 -Śniadanie. Wczesny wyjazd z hotelu (6.00). Trasa 

widokowa przez Alpy. Po południu dojazd do PA-
DWY. Zwiedzanie Bazyliki św. Antoniego oraz spa-
cer z uświadczeniem Placu Prato Della Vale. Obia-
dokolacja i nocleg w hotelu.

Dzień 3 –Śniadanie. Trasa widokowa brzegiem Adriatyku. 
LORETO. Zwiedzanie bazyliki z Domem św. Rodzi-
ny oraz cmentarzem żołnierzy polskich. Obiadoko-
lacja i nocleg w hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

Dzień 4 –Śniadanie. Przejazd do SAN GIOVANNI ROTONDO. 
Nawiedzenie miejsc związanych z życiem i działal-
nością Ojca Pio. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

Dzień 5 –Śniadanie. Przejazd do LANCIANO. Pobyt w sanktu-
arium z najstarszymi we Włoszech relikwiami Cudu 
Eucharystycznego. Dalej – MANOPPELLO: miejsce 
przechowywania chusty św. Weroniki. Obiadokola-
cja i nocleg w hotelu. 

Dzień 7 – Śniadanie. RZYM – KANONIZACJA. Udział w uro-
czystościach kanonizacyjnych błogosławionego 
Jana Pawła II. Dalej – Rzym starożytny: Koloseum z 
uświadczeniem Forum Romanum, Palatynu i Placu 
Weneckiego. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

Dzień 6 -  Śniadanie. RZYM. Zwiedzanie: Bazylika św. Piotra, 
św. Jana na Lateranie i Santa Maria 

                 Maggiore. Następnie spacer do Fontanny  di Trevi 
oraz Schodów Hiszpańskich. Obiadokolacja i noc-
leg w hotelu.

Dzień 8 –Śniadanie. ASYŻ. Zwiedzanie miasta: Bazyli-
ka św. Franciszka, Plac Miejski, Kościół św. Kla-
ry, Bazylika Santa Maria degli Angeli. Następ-
nie wyjazd w kierunku Polski. 

Dzień 9 - Zakończenie pielgrzymki w godzinach popołu-
dniowych.

Koszt: 1900 zł + 140 EURO
ZAPISY I WSZELKIE  INFORMACJE ZWIĄZANE Z PIELGRZYM-
KĄ u ks. Roberta w Parafii pw. WNIEBOWZIĘCIA NMP w NO-
WOGARDZIE Ul. Kościelna 2A

Słowa Ewangelii według Świę-
tego Łukasza    (Łk 18,1-8) Moc 
wytrwałej modlitwy

Jezus odpowiedział swoim 
uczniom przypowieść o tym, że za-
wsze powinni modlić się i nie usta-
wać: W pewnym mieście żył sę-
dzia, który Boga się nie bał i nie 
liczył się z ludźmi. W tym samym 
mieście żyła wdowa, która przy-
chodziła do niego z prośbą: Obroń 
mnie przed moim przeciwnikiem. 
Przez pewien czas nie chciał; lecz 
potem rzekł do siebie: Chociaż 
Boga się nie boję ani z ludźmi się 
nie liczę, to jednak, ponieważ na-
przykrza mi się ta wdowa, wezmę 
ją w obronę, żeby nie przychodziła 
bez końca i nie zadręczała mnie. I 
Pan dodał: Słuchajcie, co ten nie-
sprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg, 
czyż nie weźmie w obronę swoich 
wybranych, którzy dniem i nocą 
wołają do Niego, i czy będzie zwle-
kał w ich sprawie? Powiadam wam, 
że prędko weźmie ich w obronę. 
Czy jednak Syn Człowieczy znaj-
dzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?

Czy Syn Człowieczy znajdzie 
wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?

   To jest zupełnie oczywiste, że 
zachowania sędziego z przypowie-
ści nie można porównywać z tym, 
jak Bóg działa. Choć sędzia wresz-
cie wysłuchał nalegań i uczynił to, 
o co tak usilnie był proszony, to 
jednak zrobił to z zupełnie innych 
pobudek. I nie ma się co temu dzi-
wić, skoro był człowiekiem, który 
Boga się nie bał i z ludźmi się nie 
liczył. To znaczy, że był praktycz-
nym ateistą (teoretycznych wtedy 
wcale nie było, za to teraz jest ich 
dużo). Musiał być bogaty skoro z 
ludźmi się nie liczył, a do tego na 
pewno skorumpowany. 

   Mogło to wyglądać tak: Sędzia 
miał rozstrzygnąć pewną spra-
wę pomiędzy wdową a kimś, być 
może, z rodziny. Sprawa dotyczy-
ła majątku, bo zaangażowany był 
w nią jeden sędzia. Gdyby chodzi-

ło o inny rodzaj problemu, wtedy 
cała rzecz odbywałaby się przed 
trybunałem. Ten ktoś, zapewne 
bogatszy, przekupił sędziego, by 
ten wydał wyrok sprzyjający zain-
teresowanemu. Wdowa była bied-
na i nie stać jej było na opłacenie 
prawnika. Dlatego przychodziła 
do niego do domu, domagając się 
sprawiedliwości. Po długich na-
leganiach i nachodzeniu, by mieć 
już święty spokój, cyniczny sędzia 
bierze w końcu wdowę w obronę, 
być może bojąc się, żeby go jakaś 
przykrość nie spotkała. 

   Chociaż Jezus zwraca uwagę 
słuchaczy na postawę niesprawie-
dliwego sędziego, to jednak cho-
dzi Mu o zachowanie wdowy. Ta 
wdowa nie jest jedyną, którą mo-
żemy poznać czytając Ewange-
lię. Inna wdowa, którą spotykamy 
przy wejściu do świątyni,  zacho-
wuje się zupełnie inaczej. Ofiaro-
wuje Bogu całe swoje mienie, nie 
troszcząc się zupełnie o to, czy bę-
dzie mogła dalej przeżyć. Troskę o 
to powierzyła Temu, któremu od-
dała wszystko. Niesamowita ofiar-
ność połączona z bezgraniczną uf-
nością. Tylko Jezus zauważył ten 
fakt i dlatego musiał się nim po-
dzielić ze swoimi uczniami.

   Inną wdowę spotykamy w 
Nain. Ta z kolei odprowadza na 
miejsce spoczynku ciało swoje-
go jedynego syna. Zostaje sama 
z bardzo niepewnym jutrem, bo 
nie wiadomo, czy ktoś się  nią za-
opiekuje. Jezus, wrażliwy na każdą 
ludzką sytuację, a tym bardziej na 
taką, jak ta, przychodzi wdowie z 
pomocą, wskrzeszając jej syna. 

   Być może wdowa  z przypo-
wieści jest postacią wymyśloną, 
więc tym bardziej każdy może się 
z nią utożsamić. Często spotykają 
nas sytuacje, w których mamy do 
czynienia z jakimś przeciwnikiem. 
Nie muszą to być sprawy związane 
z majątkiem. Często, niestety, mo-
żemy mieć do czynienia z ludźmi, 
którzy nie liczą się z nikim, a tym 
bardziej z nami. A skoro nie stać 
nas na inne rozwiązania, jesteśmy 
zmuszeni skorzystać z ich przysłu-
gi, którą niejednokrotnie musimy 
sobie wywalczyć, czy wybłagać. 
Zapewne niejednokrotnie jeste-
śmy w stanie poświęcić temu wiele 
czasu i wysiłku, czasami chowając 

gdzie swoją dumę. Bo nam zale-
ży. I bardzo dobrze, że zależy. Oby 
tylko chodziło o coś dobrego.

   A jak sprawa wygląda, gdy 
chodzi o dobra duchowe? Wyglą-
da bardzo podobnie. Oczywiście 
Bóg jest sprawiedliwym sędzią. 
Do tego liczy się z każdym czło-
wiekiem. Będzie każdego chętnie 
wysłuchiwał i brał w obronę, tym 
bardziej, że przeciwnik ciągle jest 
aktywny i pracuje na naszą nie-
korzyść. Nie mogąc jednak prze-
kupić takiego sędziego zabiera się 
za nas, przede wszystkim zniechę-
cając nas po to, byśmy nie szukali 
pomocy u Boga, który i tak nas nie 
wysłucha i nie da nam tego, o co 
Go prosimy. Czasami sam może 
podsuwać nam pomysły na to, co 
byśmy chcieli otrzymać. Na przy-
kład może to być chęć bycia do-
brym od razu, bez wysiłku i pracy 
nad sobą. Jest to rzeczywiście bar-
dzo kusząca propozycja. Przecież 
tego właśnie chce Bóg, byśmy byli 
dobrzy. Tylko że nie wysłucha ta-
kiej prośby i na pewno bardzo do-
brze wiemy dlaczego. A skoro Bóg 
nie wysłuchuje, to zniechęcenie 
szybko człowieka dopada. 

   Powinno nam przede wszyst-
kim zależeć na otrzymaniu pomo-
cy od Boga. Żeby tak było musimy 
widzieć, że ta pomoc jest koniecz-
na. Myślę, że każdy wierzący nie 
ma problemów z dostrzeżeniem 
takiej potrzeby. Ma natomiast pro-
blem z czymś innym. Wykazujemy 
chroniczny brak wytrwałości. Nie 
tylko z naszej winy. Przeciwnik 
ciągle nas osłabia w tym względzie 
i nie tylko w tym. Praktycznie w 
każdym. Ale ten jest mu szczegól-
nie bliski. Osłabiając nas, czyli od-
wodząc od modlitwy, powoduje, 
że człowiek jest bardziej podatny 
na pokusy. Później jest tylko kwe-
stią czasu kiedy człowiek pokusie 
ulegnie. Dołączmy do tego jeszcze 
naszą słabość i mamy sytuację, w 
której jasno widać, jak bardzo po-
trzebujemy modlitwy.

Wdowy z Ewangelii uczą zaufa-
nia, wytrwałości i pokory. To ce-
chy bardzo przydatne w kontak-
cie z Bogiem, bo wtedy okaże się, 
że prędko nas wysłucha i weźmie w 
obronę. Prędko, to znaczy na pew-
no.

Ks. Grzegorz Podlaski

Zbigniew Gajda , lat 87, zmarł 14.10.2013 r., pogrzeb odbędzie 
się 19.10.2013 r. na cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał zarządca cmentarza, Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 



18-21.10.2013 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

7

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Wszystko, co tylko mile na świecie,
wszystko, co tylko pomyślność wróży,
niech się Wam w jedno ogniwo splecie
i będzie szczęściem w życia podróży.

Z okazji 50 rocznicy ślubu

Annie i Edwardowi Bachor
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia

i wszystkiego co daje radość
składają 

córka Jola z Heniem, wnuki Błażej, 
Marek z Agne i Łukasz z Ewą i Filipkiem

SP Strzelewo

„...doświadczają największej 
radości życia...”
Dnia 14 października w Szkole Podstawowej w Strzelewie odbył się uroczysty 
apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

O godzinie 9:00 uczniowie z 
klas V-VI, przygotowani przez 
panią Justynę Barczak, zapre-
zentowali część artystyczną 
pod hasłem „Nauczycielom w 
dniu ich święta”, podczas któ-
rej w sposób pełen humoru, 
widziany swymi oczami, poka-
zali, jak wygląda praca nauczy-
ciela. 

Następnie dyrektor szkoły, 
pani Agnieszka Forgiel, wrę-
czyła nagrody dla nauczycieli i 
pracowników obsługi, podzię-
kowała za trud pracy oraz ży-
czyła dalszych sukcesów pięk-
nymi słowami: Tylko ci, którzy 
nauczyli się potęgi szczerego i 
bezinteresownego wkładu w ży-
cie innych, doświadczają naj-
większej radości życia – praw-
dziwego poczucia spełnienia.

Dzień zakończył się dysko-
teką oraz słodkim poczęstun-
kiem, które zorganizował Sa-
morząd Uczniowski.

Dzień Edukacji Narodowej  
w Przedszkolu Publicznym nr 3
Niech Wam praca jest radością, niech zima będzie wiosną, niech Wam słonko zawsze świe-
ci i beztrosko czas przeleci. Dużo plonów z Waszej pracy życzą z całego serca Przedszkolacy.

Z pewnością nikomu nie 
trzeba przypominać, że 
14 października przypada 
Dzień  Edukacji  Narodowej. 
To święto nauczycieli, wycho-
wawców, pedagogów   i wszyst-
kich pracowników oświaty. 
Tego dnia, we wszystkich szko-
łach i przedszkolach, odbywają 
się uroczyste akademie, pod-
czas których uczniowie dzię-
kują swoim nauczycielom za 
ich ciężką pracę. Nie inaczej 
było w Przedszkolu Publicz-
nym nr 3  w Nowogardzie.

Z tej okazji przedszkolaki z 
grupy „Misie” przygotowały 
występ artystyczny. Były wier-
szyki o każdej pani, piosen-
ki i oczywiście życzenia dla 

wszystkich nauczycieli. Nie za-
brakło również pięknych lau-
rek i kwiatków.

mgr Katarzyna Lewandowska
mgr Jolanta Kasprzyk

Nagroda Ministra 
dla nauczycielki  
z Nowogardu 
W tym roku w naszym województwie 17 nauczycieli 
odebrało Nagrody Ministra Edukacji Narodowej, a 
wśród nich nauczyciel nowogardzkiej SP nr 1, pani 
Romualda Rucińska.

Nagrodę otrzymują nauczy-
ciele, posiadający wybitne 
osiągnięcia w pracy dydak-
tycznej, wychowawczej i opie-
kuńczej. Wręczono je pod-
czas wojewódzkich obchodów 
Dnia Edukacji Narodowej, 
które odbyły się 14 paździer-
nika 2013 r. w Auli Uniwer-
sytetu Szczecińskiego przy ul. 
Krakowskiej. Gospodarzem 
spotkania była Maria Borec-
ka – Zachodniopomorski Ku-
rator Oświaty. W uroczystości 
tej uczestniczyli: Marcin Zydo-
rowicz – Wojewoda Zachod-
niopomorski, Anna Miecz-
kowska – Członek Zarządu 
Województwa Zachodniopo-
morskiego, Krzysztof Soska 
– Zastępca Prezydenta Mia-
sta Szczecin, Urszula Pańka 
– Zastępca Przewodniczące-
go Rady Miasta Szczecin, JE 
Ks. Biskup Marian Błażej Kru-
szyłowicz oraz przedstawicie-

le związków zawodowych na-
uczycieli. 

Pani Romualda Rucińska jest 
nauczycielem od 26 lat. W „Je-
dynce” pracuje od 1990 roku, 
jako nauczyciel przyrody. 

Serdecznie gratulujemy 
otrzymanego wyróżnienia i 
życzymy dalszych sukcesów w 
życiu zawodowym! 

MS/DN 
foto: własne

ŻYCZENIA
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Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie 
Warszawska 14, tel. 91 391 03 78, pn.-pt. 9:00-17:30, sob. 10:00-13:00

ZAPRASZAMY

LEKI GOTOWE I ROBIONE

SUPLEMENTY DIETY   DERMOKOSMETYKI 

PIELUCHOMAJTKI NA WNIOSEK

SPRZÊT MEDYCZNY
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Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca

• rozwija koordynację i cechy motoryczne • uczy dyscypliny i kontroli
• poprawia koncentrację • dla najmłodszych zabawowe formy treningu 

• uniwersalny trening ogólnorozwojowy

KLUB SPORTÓW i SZTUK WALKI

OFERUJEMY ZAJĘCIA:

OFERUJEMY RÓWNIEŻ:

Dlaczego dzieci powinny ćwiczyć karate?

• KARATE FUN - dzieci 5 - 8 lat
• KARATE - grupa: 9 - 12 lat,  
                    - grupa 13 - 16 lat
• COMBAT BODY DLA KOBIET 
   (z elementami samoobrony)
• gimnastykę dla osób +50
• gimnastykę korekcyjną 
    dla dzieci i młodzieży

• treningi indywidualne oraz 
• organizujemy imprezy 
   (np. urodzinowe w stylu sportowym )

NOWOGARD: pon., czw. - g. 16.30 - ul. Sądowa 1 (I piętro)
Prowadzenie: Wioletta Jarosiewicz, tel. 694 132 138

bierzemy udział 
w zawodach sportowych

trenujemy z mistrzami 
świata na zgrupowaniach

Trenujemy w Nowogardzie już od 5 latKancelaria 
PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077

Zapraszam na zajęcia 
Karate Kyokushin

Treningi: 
Sala gimnastyczna 

Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 1

ul. Wojska Polskiego 8 
(wejście na salę od ul. Szkolnej)
Pierwszy trening gratis dnia 

11.10.2013r. (piątek) 
o godz. 18.00

Treningi: wtorek i piątek od 18.00 
do19.00 Zajęcia prowadzi 

mgr Dawid Macyszyn 1 kyu, 
tel. 721-027-670

Kolektory 
słoneczne

Dotacja45%

Montaż / Serwis • Przygotowanie dokumentacji

www.provsolar.com

e-mail: info@provsolar.com • tel./fax 91 482 40 50
Biuro czynne od 8 - 16

Do�nansowanie 40%
Projekt - montaż 

Przydomowe 
oczyszczalnie ścieków

Proj-mont
Chwarstnica 

ul. Sportowa 4
74-100 Gry�no

tel: 693 88 90 90
tel./fax 91 4824050

GABINET 
PSYCHOLOGICZNY

Ewa Walorska - tel. 799 461 030
www.psycholog-nowogard.manifo.com 

Marta Żetecka-Krugła - tel. 799 470 500
pl. Wolności 9, pok. 419 (IV piętro)

72-200 Nowogard

Zatrudnimy cukierników 
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 66

tel. 91 392 19 86
Zapraszamy do współpracy
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Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

KUPIĘ 
GOSPODARSTWO 
lub GRUNT ROLNY 
TEL. 664 944 635

w Sklepie             
ul. Boh. Warszawy 2

(przy torach)

Zapraszamy
W każdy poniedziałek nowy towar

Duży wybór odzieży 
dziecięcej i jesiennej

kurtki, bluzy itp.

KUPON RABATOWY
10%

na odzież używaną
FIGARO

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

     
 

PRD NOWOGARD SA   
ul. Górna 2/1,  72- 200  Nowogard 

 
 

OFERUJE DO SPRZEDAŻY  
 

Żuraw  stacjonarny ŻW - 500 o udźwigu 0,5 t 
z pełną dokumentacją UDT - cena do uzgodnienia   

 
Dodatkowych informacji dotyczących ww. oferty  
udziela Kierownik Bazy Sprzętu i Transportu pod  
nr tel. 91 39 21 736 wew. 33, kom. 668 431 310.   

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gardno” w Nowogardzie

ogłasza przetarg pisemny  
nieograniczony 

na  termomodernizację  pięciu budynków  
mieszkalnych wielorodzinnych

ul. Poniatowskiego 13 
Termin składania ofert upływa 28 października 2013 r. o godz. 14.00
ul. Poniatowskiego 9, Poniatowskiego 11
Termin składania ofert upływa 08 listopada 2013 r. o godz. 14.00

ul. Poniatowskiego 18, Poniatowskiego 20
Termin składania ofert upływa 20 listopada 2013 r. o godz. 14.00
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać za 
odpłatnością 25 zł w administracji SM Gardno przy ul. Osiedlowej 
6,  tel. 91 3910010.
Wyjaśnień związanych z przetargiem udziela Elżbieta Gierach,  
tel. 91 3910014.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta 
oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

  UWAGA WĘDKARZE!
Zarząd Koła PZW "Tęczak" 
informuje członków koła,

 że dnia 27 października 2013 r. organizuje 

zawody wędkarskie  
spławikowe 

na Kanale Świniec w Kamieniu Pom.  
Zapisy w sklepie "Tęczak" ul. Waryńskiego 12 do dnia 

25.10.2013 r. Startowe wynosi 10 zł. 
Wyjazd o godz. 6.00 z ul. 5 Marca. 

Zapraszamy. Zarząd Koła Tęczak

Byłeś świadkiem  
 ciekawego zdarzenia 

 zadzwoń
  Tel. 513 088 309

Uwaga dnia 23.10.2013 r.  o godz. 18.00  
w „Szkole Rolniczej” rozpoczyna się 

Halowa Liga Piłki Nożnej.
Dnia 26.10.2013 r. w Szkole Podstawowej 

nr 4 o godz. 15.00 rozpoczyna się 

Halowa Liga Piłki Siatkowej 

Zapraszamy wszystkich chętnych. 
Zgłoszenia 609 307 315

SPRZEDAM 
PIEC c.o.

cena 250 zł
tel. 796 175 842

Oldboje Sarmaty w rundzie jesiennej

Obronią mistrzostwo?
W sobotę (19 października) mistrzowie I ligi Oldbojów – Sarmata Dobra, rozegra 
ostatni mecz w rundzie jesiennej przed własną publicznością. Obecnie, zespół, w 
którym występuje liczna grupa piłkarzy z Nowogardu, zajmuje 2. miejsce w tabeli.

O oldbojach Sarmaty pisa-
liśmy już pod koniec sezonu 
2012/2013, głównie ze wzglę-
du na fakt, że w tej drużynie 
gra sporo zawodników z No-
wogardu. Piłkarze, występu-
jący na stadionie w Dobrej, 
awans do I ligi oldbojów wy-
walczyli w sezonie 2007/2008. 
Największy sukces osiągnęli w 
poprzednim sezonie, gdy zdo-
byli mistrzostwo. W obecnym, 
wg tabeli, doberski zespół wy-
przedza jedynie Iskra Biało-
gard, z którą Sarmata wygrała 
3:2. Obrońcy tytuły w dotych-
czasowych 7 spotkaniach pię-
ciokrotnie wygrali oraz dwa 
razy zaznali goryczy porażki: 
z Iną Ińsko (5:4) i Amatorem 
Kołobrzeg (2:5). W sobotę, na 
stadionie w Dobrej, zawita 3. 
zespół obecnych rozgrywek – 
Zryw Kretomino, bez wątpie-
nia będzie to mecz na szczy-
cie I ligi oldbojów. Wszystkich 
gorąco zapraszamy na zakoń-
czenie rundy jesiennej piłka-

rzy Sarmaty przed własną pu-
blicznością. Początek tego me-
czu o godzinie 16:00. Przy ar-
tykule prezentujemy aktual-

ną tabelę oraz dotychczasowe 
wyniki oldbojów w sezonie 
2013/2014.

KR

I Liga Oldbojów 2013/2014
Runda jesienna:
Sarmata Dobra – Lotnik Mirosławiec  7:1 (29.08)
Jesion-Trans-Oldboje Tychowo – Sarmata Dobra 1:3 (05.09)
Pomorzanin Sławoborze – Sarmata Dobra  0:3 (14.09)
Ina Ińsko – Sarmata Dobra   5:4 (21.09)
Sarmata Dobra – Amator Kołobrzeg  2:5 (28.09)
Sarmata Dobra – Iskra Białogard   3:2 (05.10)
Olimp Złocieniec – Sarmata Dobra  2:5 (12.10)
8 kolejka:
Sarmata Dobra – Zryw Kretomino  (19.10; 16:00)
9 kolejka:
Pamet Świdwin – Sarmata Dobra   (26.10; 16:00)

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Iskra Białogard 7 18 26 8 6 0 1
2 Sarmata Dobra 7 15 27 16 5 0 2
3 Zryw Kretomino 7 13 26 18 4 1 2
4 Olimp Złocieniec 7 10 21 21 3 1 3
5 Amator Kołobrzeg 7 10 18 12 3 1 3
6 Pomorzanin Sławoborze 7 10 14 18 3 1 3
7 Pamet Świdwin 7 9 16 15 2 3 2
8 Ina Ińsko 7 6 20 21 3 0 4
9 Jesion-Trans-Oldboje Tychowo 7 4 13 30 1 1 5
10 Lotnik Mirosławiec 7 3 10 32 1 0 6

Nowogardzka Amatorska Liga 
Piłkarska

Zgłoszenia tylko do 
19 października!
To ostatni gwizdek, dla chętnych do zgłoszenia swoich 
drużyn w rozgrywkach Nowogardzkiej Amatorskiej Ligi 
Piłkarskiej. Organizatorzy, 19 października, biorąc pod 
uwagę liczbę drużyn, wznowią amatorskie rozgrywki.

NALP w tym sezonie borykał 
się z „problemami”, stąd też na 
ostatnią chwilę organizatorzy 
próbują rozpocząć rozgryw-
ki. Wszystko będzie zależeć 
od liczby zgłoszonych drużyn. 
Mamy już bardzo mało cza-
su. Do 19 października chce-
my mieć gotową listę wszystkich 
zespołów, które wyrażą chęć 
gry. Wówczas będziemy ukła-
dać terminarz oraz przedsta-
wimy koszty wpisowego. Mamy 
wstępne potwierdzenie, że sala 
będzie nieodpłatna. Wierzy-

my, że tak właśnie się stanie i w 
tym tygodniu uda nam się do-
piąć wszystko na ostatni guzik – 
mówi Łukasz Gradzik. W tym 
celu, przedstawiciele zespołów 
powinni dzwonić pod nr tel. 
696419824 (Łukasz Gradzik). 
Czy amatorska liga w tym roku 
wystartuje, zależy tylko od jej 
uczestników. Pozostaje wie-
rzyć, że najwięcej zespołów 
zdoła się zgłosić do tegorocz-
nego NALP-u. 

KR
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KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

I-szy zespół po 3 punkty do Ińska?

Czas na zwycięstwo „rezerw”
W sobotę, dwa zespoły Pomorzanina Nowogard rywalizować będą na wyjaz-
dach. Piłkarze, występujący w okręgówce, zagrają na „trudnym terenie” w Iń-
sku, natomiast drugi zespół podejmować będzie przedostatnią drużynę w gru-
pie. Jest okazja przerwać serię porażek...

P o m o r z a -
nin Nowogard 
ma przed sobą 
trudne zadanie. 
W najbliższą so-
botę o godzinie 
14:00 rozpocz-
nie walkę o ligo-

we punkty na stadionie w Ińsku. 
Tamtejsza Ina zajmuje 11. miej-
sce w tabeli, jednak przyzwoicie 
prezentuje się w meczach przed 
własną publicznością. W swo-
ich 5 dotychczasowych spotka-
niach „w domu”, gospodarze so-
botniego pojedynku dwukrotnie 
wygrali (m.in. z liderem Osadni-
kiem Myślibórz 2:1) oraz zremi-
sowali. Jedynym zespołem który 
wywiózł z Ińska 3 punkty, była 
Odra Chojna (1:2). Bilans bram-
kowy Iny wskazuje na to, że nie 
jest łatwo gospodarzom strzelić 
gola (5 strzelonych, 4 stracone). 
Wierzymy, że Pomorzanin po-
wtórzy wynik Odry i wykona ko-
lejny krok w walce o awans. Na-
tomiast w rozgrywkach A Klasy, 
podopieczni Pawła Błaszczyka 

wybierają się do drugiej najsłab-
szej drużyny w swojej grupie – 
Wołczkowo-Bezrzecze. Sobotni 
rywale „rezerwowych”, po 7 ko-
lejkach, mają na swoim koncie 3 
punkty, które wywalczyli impo-
nującym zwycięstwem na wła-
snym boisku, 13:0 z Komarexem 
Komarowo. Co prawda, Pomo-
rzanin II z Komarexem „poległ”, 
jednak, jak to mówią, mecz me-

czowi nie jest równy i możliwe, 
że w 8. kolejce drugi zespół w 
końcu się podniesie po ostatnich 
wpadkach i zdoła zwyciężyć. Jak 
będzie? Przekonamy się w sobo-
tę o godzinie 15:00, po pierw-
szym gwizdku sędziego. Przy 
artykule prezentujemy komplet 
gier w „okręgówce” oraz A Kla-
sie.

KR

Liga Okręgowa Szczecińska 2013/2014
13 kolejka:
Zorza Dobrzany – Flota II Świnoujście  (19.10; 14:00)
Stal Lipiany – Unia Dolice   (19.10; 14:00)
Ina Ińsko – Pomorzanin Nowogard   (19.10; 14:00)
Pogoń Barlinek – Pomorzanin Przybiernów (19.10; 15:00)
Polonia Płoty – Iskierka Szczecin-Śmierdnica (19.10; 15:00)
Odra Chojna – Victoria Przecław   (19.10; 15:00)
Klon Krzecin – Piast Chociwel   (19.10; 15:00)
Morzycko Moryń – Gavia Choszczno  (19.10; 16:00)
Osadnik Myślibórz    Pauza
A Klasa gr.3 2013/2014
8 kolejka:
Komarex Komarowo – Zryw Kołbaskowo  (19.10; 15:00)
Wołczkowo-Bezrzecze – Pomorzanin II Nowogard (19.10; 15:00)
Hanza Goleniów – Orzeł Grzędzice  (19.10; 19:00)
Fagus Kołbacz – Znicz Niedźwiedź  (20.10; 15:00)
Wicher Reptowo – Vielgovia Szczecin  (20.10; 15:00)
OKS Euroinsbud Goleniów – Grot Gardno  (20.10; 16:00)

Wkrótce gala MMA w Łobzie

Walki w klatkach
W Łobzie trwają przygotowania do gali MMA, która będzie już czwartą galą 
sportów walki, organizowaną na terenie tej miejscowości. Tym razem walki 
mają odbywać się w klatkach. Na ringu nie zabraknie również pojedynku ko-
biet. Galę zaplanowano na 30 listopada 2013 r.

Tak jak w poprzednich la-
tach, organizatorem jest Miro-
sław Adamów. Ostatnia gala w 
Łobzie odbyła się w 2010 roku, 
po 3-letniej przerwie miesza-
ne sztuki walki ponownie za-
witają do tej miejscowości. Na 
zaproszenie organizatora, w 
Łobzie zjawiali się m.in. Paweł 
Nastula, Albert Sosnowski czy 
Grzegorz Skrzecz. Tym razem 
przyjazd potwierdził już Prze-
mysław Saleta. Główną nowin-
ką w łobeskiej gali będzie klat-
ka, w której walczyć będą za-
wodnicy. W planach przewi-
dziano 7 walk, w tym jeden po-
jedynek kobiet. W walce wie-
czoru zaprezentuje się Michał 
Materla. Jego przeciwnikiem 
będzie jeden z podopiecznych 
Pawła Nastuli. Oprócz poje-
dynków, publiczność uraczy 

swoim występem gość z pro-
gramy telewizyjnego „Mam 
Talent”. Przewidziano również 
pokazy szkoły karate ze Star-
gardu Szczecińskiego oraz wy-
stęp cheerleaderek ze Słupska. 
Termin jest już uzgodniony – 
gala odbędzie się 30 listopada 

(sobota), w hali widowiskowo-
-sportowej w Łobzie, przy ul. 
Orzeszkowej. Organizatorzy 
zapewniają, że za ok. 2 tygo-
dnie przedstawią więcej szcze-
gółów.  

Oprac: KR
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Pielęgnacja ogrodów

Wypożyczalnia 
sprzętu ogrodniczego

(glebogryzarki, weltykulatory...)

tel. 511 091 922
www.ogrody-wiki.pl

Profesjonalne zarządzanie 
nieruchomościami 

wspólnot mieszkaniowych 
i osób prywatnych 
Nr licencji 21569

Kontakt:  Eliza Kałmuk

tel. 602 296 684

OGŁO SZE NIA DROB NE

OFERTY 0% - Klient kupujący nie płaci 
prowizji, koszty biura pokrywa sprzedający

www.rechnieruchomosci.pl
Nowogard, ul. 15 Lutego 6/2tel.

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 3. 
604 284 597

• Kupię mieszkanie bezczynszo-
we/niskoczynszowe, min 3po-
kojowe, 60-80m 791443026

• Do wynajęcia lokal handlowy – 
660143840 

• Sprzedam mieszkanie w No-
wogardzie i Dobrej, tel. 91-
3910010, 607607814

• KUPIĘ ZA GOTÓWKĘ OBCIĄŻO-
NE NIERUCHOMOŚCI tel. 508 
312 261

• DOMY NA WSI – GRUNTY  
SPRZEDAJEMY, KUPUJEMY. TEL. 
660 206 833

• Sprzedam nowy sklep na ulicy 
Racibora. tel. 913925552, 695 
264 594

• Sprzedam nowe, własnościo-
we, 2 pokojowe mieszkanie, 
58 m kw. na os. Gryfitów tel. 
913925552, 695 264 594.

• SPRZEDAM - bardzo tanio dział-
ki pod budowę ul: Asnyka. Tel. 
513045188. 

• Sprzedam mieszkanie 85 
m2 z dużym ogrodem. 91 39 
21 868 785 921 868 

• Wynajmę lokal biurowy 700 le-
cia 17b Ip. Parking, 28 m2 tel. 
501 549 818 

• Wynajmę lokal na działalność 
gospodarczą. vis’a’vis szpitala. 
Tel.887 467 309.

• SPRZEDAM lub WYNAJMĘ garaż 
ul; Jana Pawła. Tel. 607083893.

• Wynajmę mieszkanie w Centrum. 
604 702 817; 660 179 776

• Sprzedam dom jednorodzinny 
167 m2 w Nowogardzie ul. Mic-
kiewicza. Tel. 694 979 000

• Wynajmę sklep na ulicy Rzeszow-
skiego. Tel.695 264 594

• KUPIĘ - kawalerkę w Nowo-
gardzie. Dzwonić po 15 godz.
Tel.693021100.

• Sprzedam mieszkanie 58 m2 w db 
lokalizacji IV p. Tel. 607 647 215

• Sprzedam budowę w stanie su-
rowym ul. Bema. 507 045 404 

• Wynajmę garaż. Tel. 
782 549 811

• LOKAL - do wynajęcia centrum 
miasta .Tel.510170263.

• Sprzedam działki budowlane 
przy ul. Asnyka 35 zł/m2. tel. 
880 132 032

• DO - wynajęcia mieszkanie 
dwupokojowe.Tel.784056335.

• Sprzedam mieszkanie o pow. 42 
m2 centrum Nowogardu. Cena 
135.000 zł do negocjacji. Tel. 
669-495-649.

• Wynajmę mieszkanie na ul. 
Bankowej trzypokojowe ume-
blowane 695 741 022

• Sprzedam mieszkanie 41 m2 
dwupokojowe, niski czynsz ul. 
Warszawska. 607 289 549

• Sprzedam lub wynajmę 
mieszkanie trzypokojowe. 
509 601 559

• Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe w Centrum, atrakcyjna 
cena. 519 831 511; 606 339 290

•  Sprzedam mieszkanie trzy-
pokojowe po generalnym re-
moncie. I piętro 783 814  849; 
692 990 629

• TANIO - sprzedam działkę bu-
dowlaną w Nowogardzie 11 ar. 
38 tys. zł. Tel. 880132032

• SPRZEDAM - mieszkanie 2 po-
koje + garaż. Krzemienna. Tel. 
603218529.

• Wynajmę kawalerkę. Tel. 91 392 
14 02

• Sprzedam mieszkanie 23,7 m 
kw. IV p. ul. Warszawska. Tel. 34 
25 57 100

• Sprzedam 3 pokojowe miesz-
kanie 2 piętro po generalnym 
remoncie. Cena 178 tys. tel. 
691 655 888

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
lub zamienię na kawalerkę z do-
płatą. 724 696 051 

• Sprzedam działki budowlane 
Karsk. 510 766 180

• SPRZEDAM - działkę budowlaną ul; 
Poniatowskiego.Tel.693409974.

• Sprzedam garaż murowany. Cena 
17 tys. zł. 888 313 884

• Wynajmę lub sprzedam garaż na 
ul. Jana Pawła II Tel. 607 580 172

• Sprzedam mieszkanie dwu-
pokojowe w Łobzie, tanie. Tel. 
501 343 040

• Sprzedam dwupokojowe 55 m2 
pilnie. Poniatowskiego 132 tys. zł. 
Tel. 502 103 432

• Dwupokojowe 46 m2 na 15 Lute-
go II p. 113 tys. zł. Tel. 725 899 426

• Działka pod zabudowę domu bli-
sko Nowogardu ok. 3000 m2 bar-
dzo atrakcyjna lokalizacja. Tanio. 
889 133 882

• SPRZEDAM - działkę 29 ar. 8 km. 
/N-du. Media.17 zł/ 1m2.Tel. 
669517975.

• WYNAJMĘ - lub sprzedam miesz-
kanie 2 pokoje I piętro centrum 
ul:Kowalska.Tel.888676231.

• SPRZEDAM - mieszkanie 3 po-
kojowe cena do uzgodnienia . 
531850405 , 530621527.

• Do wynajęcia garaż przy ul. 
700-lecia 11, za sklepem „NATU-
RA”. Tel. 606115410

• SPRZEDAM – barak  6 m dł.2,5 
m  szer. Tanio. Odbiór  osobisty. 
Tel.607251127.

 MOTORYZACJA

• Sprzedam skrzynię biegów do 
Audi 80. Tel. 781785751.

• Sprzedam GOLF II, poj. 1,3 rok rej. 
1993, benzyna 5 drzwiowy, prze-
gląd i OC ważne, szyberdach, hak, 
czerwony. Tel. 512633610.

• Sprzedam 2 opony letnie 185 65 
R15, continental conti 3, cena za 2 
szt. 80 zł, tel. 605 522 340

• Sprzedam VW Passat combi rok 
prod. 1995; poj. 1.8 cena 2300 tel. 
723 843 415

• Sprzedam silnik ze skrzynią do 
peugeot 1,9D ’98 i citroen Tanio 
tel. 785 04 09 45

• Sprzedam opony zimowo- letnie 
M+S, w bardzo dobrym stanie 
Fulda Kristall Supremo 205 60 R16 
92 H, 4szt, cena 750 zł komplet do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340

• Sprzedam skuter Peugeot 
Viva City rok prod. 2000 tel. 
693 720 318; 91 39 28 101

• Sprzedam - V W Golf IV. Rok 1998, 
poj. 1,4 benzyna cena 7.200,- Tel. 
603284503.

 ROLNICTWO

• Sprzedam zboże i słomę. 502 853 
573

• Sprzedam słomę w snopkach i 
siano cena 2, 20 zł/ snopek. Tel. 
782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG 
TEL. 783 678 070

• Maliny – sprzedaż, własny zbiór. 
502 853 573

• SPRZEDAM - około 40 kg. gryki 60 
zł/1 kwintal. Tel.600653124. Kor-
neluk - Glicko.

• Kury nioski 1,5 roczne. Wyprzedaż. 
Gospodarstwo Drobiarskie. Żabo-
wo 13. Tel.913910666, 502530452.

• SPRZEDAM obornik. Tel. 
793908098.

• SPRZEDAM - jabłka I gat. 1,00 zł / 
kg., II gat . 1 zł / kg. ul: Cmentarna 
11.Tel.913921896.

• Sprzedam ziemniaki paszowe. 
608 013 995

• ORKA, talerzówka, siew. 
608 013 995

• Kupię pompę do gnojówy niedro-
go. 661 633 977

• Sprzedam kaczki skubane francu-
skie. 511 696 751

• SPRZEDAM – gęsi. Tel. 507724964.

• Sprzedam prosiaki. 730 632 835

• Sprzedam ziemniaki jadalne 0,70 
zł/kg 691 019 655 

• Sprzedam siewnik do nawozów 
0,5 t. poj. dwutalerzowej. 667 
952 806 

• SPRZEDAM - ziemniaki. Tanio. Vi-
neta. 692125122.

USŁUGI

• Firma Usługowa „Zielona”. Wyna-
jem sal na: konferencje, zebrania, 
szkolenia. Tel. 91 39 26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROB-
NE NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA 
RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 22 
70

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. Zielo-
na 3. 91 39 20 714

• Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695 085 470; 
91 39 72 575

• AGENCJA REKLAMWA VIZART 
- oprawianie prac - w 2 minuty, 
bindowanie, wydruki A3-A4 kolor, 
ksero A3-A4 - kolor, laminowanie 
A3-A4. Tylko u nas największy wy-
bór okładek. Nowogard, ul. 700 
Lecia 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. in-
nych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Reklamy 
Vizart. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel 605 
522 340. 

• Usługi koparko- ładowarką No-
wogard. 514172446 

• Fast – Driver, tanie usługi trans-
portowe tel. 721 230 990

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sawic-
ki, ul. Kazimierza Wielkiego 7, 
tel.913920737 

• Remonty mieszkań, szpachlowa-
nie, malowanie. 880 690 659

• Regulacja i naprawa okien i drzwi, 
tel. 695 181 070

• Dachy, docieplenia, stropodo-
cieplenia, obróbki blacharskie, 
podbitki. 609 752 854

• REMONT na każdą kieszeń Tel. 
609 715 839 

• Glazura, terakota. Fachowo i so-
lidnie. Wykończenia wnętrz pod 
klucz. Tel.607647515.

• Usługi remontowe 601 567 369

• KOREPETYCJE - z matematyki: SP, 
Gimnazjum. Tel. 532557381.

• Naprawa samochodów, wymiana 
części – uszczelek, pasków, zawie-
szenia itp. Tanio. 695 807 775

• REMONTY – DACHY OCIEPLENIA. 
Tel.692562306.

• BUD NAAR dachy remonty da-
chów ocieplenia budynków. 
726 169 098

• PRANIE - DYWANÓW, WYKŁA-
DZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ, 
SAMOCHODOWEJ, /SKÓRZA-
NEJ, MATERIAŁOWEJ/. PRANIE 
POŚCIELI WEŁNIANEJ /LANO-
LINĄ, CZYSZCZENIE FUG. TEL. 
604373143, 794229083.

• USŁUGI BUDOWLANE I RE-
MONTOWE DOMU POD KLUCZ. 
504 595 424

• Super kredyty. Oferta wielu ban-
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MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Nowość

energooszczędny pro�l

6 komorowy

z 3 uszczelkami

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

OGŁO SZE NIA DROB NE

Dom parterowy w stanie 
surowym zamkniętym, 
pełne uzbrojenie  130 m kw. 

+ garaż 36 m kw.
SPRZEDAM
605 548 164

SPRZEDAM - WYKONAM
palety Euro,

przemysłowe i inne
tel. 885 493 471

Zatrudnię pracowników 
budowlanych 

 do prac wykończeniowych. 
 Tel. 695 264 594

Wynajmę 
 mieszkanie 

w Centrum Nowogardu. 

604 702 817

TYGRYSEK

BAWIALNIA
dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECIĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA
tel. 504 872 700 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

Zatrudnię 
 mechanika 

 do pilarek spalinowych 
 i kosiarek

dzwonić w godz. 9-17
91 392 68 57;  608 328 095

Sprzedam VW 
 T4 Caravelle, 8 miejsc, 

rocznik: 1991, poj. 2000, ben-
zyna/gaz, stan b. dobry. 
Cena do uzgodnienia. 
Tel.: 501  594  804 lub 

504  531  022 lub 91  391 09 84.

Skupujemy:    ŻYTO konsumpcyjne, 

energetyczne, paszowe    •   PSZENŻYTO 
Powyżej 25 ton odbiór z gospodartwa Szybka płatność

Tel. 603 055 292

Skup zboża

NZOZ „SANUS”  zaprasza 
w dniu 25.10.2013 r. (piątek) 

w godz. 1000 - 1500  na

BEZPŁATNE BADANIA 
CYTOLOGICZNE 

w ramach programu wykry-
wania raka szyjki macicy.

Zapraszamy wszystkie ko-
biety w wieku 24 – 59 lat, któ-
re w ciągu ostatnich trzech lat 
nie wykonały takich badań.

Rejestracja w poradni gine-
kologicznej NZOZ „Sanus” 

przy ul. Kościuszki 36  lub 
telefonicznie 91-8523341.

Przy rejestracji i badaniu 
należy posiadać nr PESEL.

Anna Fedorczuk-Smolira.
Kierownik NZOZ „Sanus”

WARSZTAT SAMOCHODOWY

SZYBY SAMOCHODOWE

PLANDEKINA WYMIAR NA WYMIAR

Profesjonalna naprawa od A do Z

OSOBOWE, CIĘŻAROWE I MASZYNY

Geometria kół, naprawa zawieszenia,komputerowa diagnostyka pojazdu
naprawy blacharskie i lakierniczePrzegląd i naprawa klimatyzacji,

Ul. Nadtorowa 12
tel 91 39 20 131
kom 601860716

Ul. Kilińskiego 26
tel 91 39 25 627
kom 601897368

Sprzedaż, wymiana, naprawa. Wykonujemy usługi na zlecenie ubezpieczalni

Używane i nowe części do wszystkich marek samochodów

Plandeki do samochodów ciężarowych (łódki, firanki),przykrywające
stelaże, przegrody do hal, przyczepy ciągnikowe i samochodowe

UDZIELAMY GWARANCJI
NA WYKONANE USŁUGI

ków. Pl. Wolności 5 Nowogard. Tel. 
91  392 72 20, kom. 609  979  006 
pn-pt 9-17. (wejście od strony ap-
teki)

• Docieplanie budynków, malowa-
nie, glazura, hydraulika, regipsy i 
podłogi, zabudowa poddaszy. Tel. 
600 626 268

PRACA

• Przyjmę samodzielnego pracow-
nika do prac wykończeniowych. 
Tel. 888 603 612

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe, emerytalne – Niemcy, 
Holandia, Anglia, Irlandia, Dania, 
Belgia, Austria, Włochy, Norwe-
gia, USA. Tel. 71 385 20 18 lub 601 
759 797

• Młoda mama zaopiekuje się Two-
im dzieckiem. 661 196 022

• Praca w Niemczech - Opiekunki 
Osób Starszych, wyjazdy od za-
raz, pełna organizacja wyjazdu, 
atrakcyjne zarobki Tel.666096761, 
666096774

• Zatrudnię pracowników budow-
lanych  do prac wykończenio-
wych. Tel. 695 264 594 

• DOŚWIADCZONA - Niania zaopie-
kuje się dzieckiem. Duża dyspozy-
cyjność czasowa. Tel.602690897.

• Podejmę się opieki nad osobą star-
szą lub dzieckiem. 602 126 695

• Przyjmę do pracy lakiernika i lub 
szpachlarza samochodowego, tel. 
91 39 20131

• POSZUKUJĘ - pracowników bu-
dowlanych do prac wykończenio-
wych. Tel.694241510.

• ZAOPIEKUJĘ - się osobą za za-
mieszkanie z nią.Tel.798592655.

• Zatrudnię 60 kobiet do sorto-
wania flancy w Redle. Rozpo-
częcie pracy ok. 11 listopada. 
505 149 049

• Szukam niani Pilne. Tel. 
609 392 482 po 19.00

• Przyjmę do pracy na fermę no-
rek w Redle. E-mail: rekrutacja.
ferma@wp.pl, tel. 661 285 105

• Potrzebna doświadczona pani do 
pracy w kuchni, dyspozycyjna, 
(może być emerytka), wymagana 
ksiązeczka zdrowia. 600 811 404

• EPROXY EL poszukuje pracow-
ników działu handlowego wiek 
max 25-27 lat. Tel. 798 843 457 
lub eproxy-el@wp.pl

• DAM PRACĘ W SKLEPIE. TEL. 
603079044.

INNE

• Sprzedam drewno bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane - 
603 353 789

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, 
srebrna, 4 elementy: wzmac-
niacz, tuner przestrojony, ko-
rektor, deck szuflada, stan ide-
alny, używana sporadycznie, 
cena 780 zł do uzgodnienia. tel. 
605 522 340.

• PIECE GAZOWE c.o. wiszące z 
Niemiec firmy Vaillant wysoka 
jakość do mieszkania, domu, 
sklepu, restauracji, zakładu 
fryzj. tylko ogrzewanie różne 
powierzchnie cena od 800zł 
montaż 300zł piece dwufunk-
cyjne cena od 1.000zł montaż 
400zł gwarancja serwisowa + 
roczne przeglądy kontrolne, 
naprawy oraz elektryczne prze-
pływowe podgrzewacz wody 
użytkowej 18-21kw na prąd 
380V cena od 200zł tel. 691 
686 772

• SPRZEDAŻ - podbitki drewnia-
nej. TANIO. Tel. 726169098.

• SPRZEDAM DREWNO OPAŁOWE 
I KOMINKOWE. Tel;667788820.

• Sprzedam CB radio Harry III z 
anteną, na gwarancji, cena 650 
zł, tel. 605 522 340

• Sprzedam wózek spacerowy 
– parasolka (Chico CT04): stan 
bdb, duże koła, lekki, orygi-
nalny śpiworek + folia, ko-
lor czerwono-beżowy, tanio. 
600 897 758

• Sprzedam lodówko - zamrażar-
kę Indesit srebrną, cena 750 zł, 
tel. 605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpie-
czeniowe na życie SKANDIA, 
tel. 605 522 340

• Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe atrakcyjna cena. 
726 649 215

• Sprzedam świerk pospolity i 
srebrny z plantacji. Tel. 602 10 11 
18

• Sprzedam aparat fotograficzny S 
Fine Pix 6500, cena 790 zł, tel. 605 
522 340

• Skup pił niesprawnych, zatartych 
Stihl, Husquarna, Cena 100 zł. Tel. 
721 668 045, Dojazd do Klienta.

• Kupię zamrażarkę używaną. 91 39 
25 888

• Sprzedam grzejnik elektryczny. 
664 016 278

• SPRZEDAM - drewno opałowe 
kominkowe i gałęziówkę bukową. 
Tel.722050889.

• Karp jadalny i zarybiony – Kro-
czek. Sprzedam tel. 91 39 18 297

• SPRZEDAM - LAPTOP TOSHIBA 
SATELLITEL 40-136 TANIO, tel. 
728 347 198

• SPRZEDAM – ASUS TUNER DVB-T 
NA USB +ANTENA SAM.CENA 50 
zł., tel. 728 347 198

• SPRZEDAM - MONITOR BELINEA 
50 zł., tel. 728 347 198

• WYNAJMĘ - myjnię dwustanowi-
skową. Tel. 607251127.
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Dziś krzyżówka i malowanka.  
Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

ZECER

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

1. Zbierasz je jesienią w lesie
2. Świeci na niebie w ciągu dnia
3. Miejsce w szkole gdzie jest dużo książek
4. Roznosi listy
5. Nasze miasto
6. Sklep z lekami
7. Jedynka i dwa zera
8. Po niej piszesz kredą
9. Nasza Ojczyzna

10. Do gry w nogę lub siatkówkę
11. Cebula , pomidor , ogórek
12. Figura - ma trzy boki
13. Miesiąc w którym jest początek jesieni
14. Miesiąc ze Świętem Niepodległości
15. Opadają jesienią z drzew
16. Nasz kontynent
17. Zwierzę z trąbą

Taśmy, folie, papier szary, może wyślesz wazon stary
Gdy potrzebna Ci koperta, u nas znajdzie się ich sterta
Więc serdecznie zapraszamy, asortyment pełen mamy
(w sprzedaży folia bąbelkowa o różnych szerokościach).

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych – „Bez walki nie ma postępu”
Natalia Furmańczyk, Christiana Syfert, Weronika Kaczmarek, Stanisława Pokorska, Gertruda Wasyluk, 

Szczepan Falaciński, Barbara Bartosik, Wiesław Borowik, Halina Szwal, Andrzej Leszczyński, Alicja Wy-
pych, Jolanta Kozioł, Ewa Doszczenko, Justyna Grenda, Grażyna Siedlecka, Lucyna Karbowiak, Maria Kloch, 
Agnieszka Kondratowska, Elżbieta Feliksiak, Teresa Januszonek

Zwycięzcy: Lucyna Karbowiak, Jolanta Kozioł, Andrzej Leszczyński
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: „rośliny uprawne”
Julia Furmańczyk, Patrycja Jaworska, Martyna Grenda, Kacper Skowroński, Oliwia Feliksiak, Wiktoria 

Woźniak, Mateusz Zaremba, Lena Skryplonek, Miłosz Wielgus, Adrianna Walewska, Kacper Dąbrowski, 
Kinga Feliksiak, Błażej Wyczkowski, Mateusz Nocek, Nikola Molka, Bianka Dalmata, Klaudia Siminska, Ela 
Lewandowska

Zwycięzca: Miłosz Wielgus
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Morfeusz - 91 577 66 85

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych    - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

Informacja PKS    91 392 18 87   lub   91 469 83 15

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski - redaktor prowadzący

Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport,  Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny   
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65, tel./fax 91 392 50 87;  

e-mail: dziennik@domjudy.pl.  Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej.  
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO          tel. 501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E;  14:00E;  
15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL.   607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO Nowogard   ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD Maszewo:    6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 3, 5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska
NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW
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Rozpoczęcie kursu
 w każdy poniedziałek

już od

69900

PROMOCJA

Pilarki STIHL.
Pokusa nie do odparcia.

Autoryzowany Dealer
 

Teraz do każdej 
pilarki poradnik 
„Prawidłowe 
ostrzenie piły 
łańcuchowej” 
gratis.

stihl dealerska.indd   1 8/30/13   1:16 PM

NOWOGARD 
ul. Boh. Warszawy 5A • tel. 91 392 05 53

Nawet do 

48 rat

Atrakcyjne materiały eksploatacyjne z zestawie

prowizji 
odsetek 
ubezpieczenia0% 

Sprzedam nowe, własnościowe, 2 pokojowe 
mieszkanie o pow. 58 m2 

w Nowogardzie na ul. Racibora I 4
KONTAKT: PIB „PRO-BUD s.c. 72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14 

tel.: 91 39 25552; 783 570 056    www: probud-nowogard.pl

• Stacja paliw

Godziny otwarcia:  pon. - pt. 7.00-18.00  • sob. 8.00 - 14.00

ZAPRASZAMY od 21.10.2013

NOWOGARD • ul. Górna 3 • tel. 603 100 003
• Serwis opon
• Części
• Warsztat

• Auto-klima
• Webasto
• Techografy

NA MIEJSCU 
RÓWNIEŻ:

tel. 91 392 71 77
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

Zawiadamiamy, 
 że w Nowogardzie 

 rozpoczęła działalność 

 Kancelaria 
Radców Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca 
Prawny Radosław Górski oraz 
Radca Prawny Paweł Iwan. 
Kancelaria mieści się przy 
ul. 700 Lecia 24/5 w Nowogardzie
Telefony do Kancelarii: 
 788-802-101, 694-403-733

tel. 91 578 49 01

s. 4 s. 6

Dzień  
Edukacji  

w NDK

Czy 
szczupaki 

zdadzą 
egzamin?

Czytaj s. 4

Czytaj s. 6

Czytaj s. 11

Nadtorową 
jeżdżą

jak  chcą

24 października 2013 r.
od 10.30 - 11.30 (piątek)
 udzielane będą bezpłatne porady 

prawne w redakcji 
ul. Boh. Warszawy 7A

Byłeś świadkiem 
 ciekawego zdarzenia 

 zadzwoń
  Tel. 513 088 309

Czytaj s. 2

s. 5

J U Ż  O T W A R T E
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Wodę będą dostarczać nam Niemcy

PUWiS przegrywa przetarg



Nr 82 (2216)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

2

www.dzienniknowogardzki.pl

Kronika 
 policyjna

Nasza sonda

UWAGA! UWAGA! UWAGA!
W związku z planowanym ćwiczeniem pk. „RENEDADE-KA-

PER 13II”, działając na podstawie § 10 ust. 3 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykry-
wania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwo-
ści organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013r, poz. 96), burmistrz 
Nowogardu Robert Czapla informuje, że w dniu 23 października 
2013 r. przeprowadzony zostanie trening radiowego uruchamia-
nia syren alarmowych na obszarze miasta Nowogard, dźwięk sy-
reny modulowany w okresie trzech minut.

Termin zapasowy przeprowadzenia ćwiczenia Ministerstwo Ad-
ministracji i Cyfryzacji określiło na 24 października 2013 r. 

Burmistrz Nowogardu, Robert Czapla
Szef Obrony Cywilnej Gminy Nowogard

14.10. 2013 r.
Godz. 14.00 Włamanie do al-

tanki przy ul. 15 Lutego, skąd 
Andrzej Ś. dokonał zaboru al-
koholu.

Godz. 15.30 Powiadomienie o 
oszustwie dokonanym na por-
talu internetowym Allegro przy 
zakupie gry komputerowej. 

15.10.2013 r. 
Godz. 14.00 W miejscowości 

Bodzęcin doszło do kradzieży 
pieniędzy z mieszkania, doko-
nanej przez dwie kobiety oferu-
jące pościel do sprzedaży. 

16.10.2013 r. 
Godz. 01.40 Zatrzymanie An-

drzeja Ś. podczas kradzieży ro-
weru z posesji przy ul. Boh. 
Warszawy. 

Godz. 15.30 Policjanci OPI 
podczas kontroli drogowej w 
miejscowości Orzechowo ujaw-
nili nietrzeźwego rowerzystę, 
Piotr H. miał 1,38 promila alko-
holu w wydychanym powietrzu. 

Godz. 19.00 Pracownik sklepu 
Lidl powiadomił o ujęciu spraw-
cy kradzieży sklepowej, którym 
okazał się Krzysztof W. 

17.10.2013 r. 
Godz. 06.40 Przy ul. Boh. War-

szawy, z otwartego samochodu 
marki BMW, dokonano kradzie-
ży torebki damskiej z zawarto-
ścią pieniędzy, dowodu osobiste-
go, telefonu komórkowego mar-
ki Nokia, rzeczy osobistych oraz 
kluczy od mieszkania.

18.10.2013 r. 
Godz. 04.50 Włamanie do 

sklepu odzieżowego przy ul. 
Bankowej. 

Godz. 07.40 Powiadomienie o 
włamaniu do hali przemysłowej 
firmy Europol w m. Węgorzyce, 
skąd dokonano kradzieży pali-
wa w postaci oleju napędowego. 

Godz. 14.20 Kradzież więźby 
dachowej z nieużywanego bu-
dynku gospodarczego w miej-
scowości Redło. 

Godz. 18.15 Patrol Dzielnico-
wych przy ul. Wojska Polskiego 
zatrzymał Mateusza M., który 
posiadał przy sobie środki psy-
chotropowe w postaci amfeta-
miny. 

Godz. 20.15 Zgłoszenia wybi-
cia szyby w samochodzie marki 
Opel Astra, który stał zaparko-
wany na odcinku drogi prowa-
dzącej do miejscowości Ostrzy-
ca. 

Godz. 23.20 Powiadomienie 
o kradzieży radioodtwarzacza z 
samochodu marki VW Golf za-
parkowanego przy ul. Zielonej. 

19.10.2013 r. 
Godz. 10.00 Uszkodzenie sa-

mochodu marki Lancia poprzez 
wgniecenie drzwi, zaparkowa-
nego przed blokiem w miejsco-
wości Węgorza. 

Godz. 16.30 Ochrona skle-
pu Lidl powiadomiła o ujęciu 
sprawcy kradzieży sklepowej, 
którym okazał się Rafał K. 

Godz. 20.00 Wybicie szyby w 
samochodzie marki BMW przy 
ul. Warszawskiej. 

20.10.2013 r. 
Godz. 09.30 Zgłoszenie 

uszkodzenia rolety antywłama-
niowej w sklepie w miejscowo-
ści Kościuszki. 

Godz. 18.15 Policjanci Ruchu 
Drogowego KPP w Goleniowie, 
podczas kontroli drogowej przy 
ul. Bankowej, ujawnili kierują-
cego samochodem marki VW 
Golf, Przemysława M., znajdu-
jącego się w stanie po użyciu al-
koholu. 

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

Jak informujemy w tekście na 3 stronie, wszystko wskazuje na to, że to niemiec-
ka spółka wygrała prowadzone od roku postępowanie na administrowanie no-
wogardzkiej sieci wodno-kanalizacyjnej, w miejsce Przedsiębiorstwa Usług 
Wodnych i Sanitarnych z Nowogardu, które wykonywało to zadanie od 21 lat. W 
związku z tym, zapytaliśmy naszych czytelników, jak oceniają tą sytuację?

Mariusz Bogdanowicz z synem Wojtkiem – Jako że jestem 
Polakiem, muszę przyznać, że niepokoi mnie fakt, że w naszym 
kraju jest  coraz mniej firm polskich, które co jakiś czas są syste-
matycznie  zamykane lub odsprzedawane  kapitałowi zagranicz-
nemu. Niemniej jednak, nie mam nic przeciwko firmom niemiec-
kim, ponieważ mam tam wielu przyjaciół, z którymi utrzymuję 
dobre kontakty. Jeśli chodzi o przetarg na dostawę wody, to oczy-
wiście wolałabym by to polska firma była na wygranej pozycji. 
Ale jeżeli firma niemiecka  rzeczywiście da niższe ceny i zagwa-
rantuje lepszą jakość wody, to  będzie to dla mnie OK. 

Antoni i Wiesława Jakubowscy - Uważamy, że lepiej było-
by, gdyby nadal była to nowogardzka firma. Dlatego teraz bę-
dziemy czekać z lekkim niepokojem na cenę, bo wszystko tak 
naprawdę rozchodzi się właśnie o koszty. Trochę smuci nas 
fakt, że ten konkurs wygrała firma obca. 

Mirosław Jaworski - 
Co ja na to? Spodziewam się wyższych cen za wodę, a tym sa-
mym – wyższych rachunków. Dlatego nie jestem zadowolony z 
wyniku tego konkursu. Tym bardziej, że jest to firma zagranicz-
na, a nie polska.

Pan Antoni - Oceniam ten konkurs bardzo negatywnie. Nie 
może być tak, że polskie firmy czy ich pracownicy nie mają zaję-
cia i zatrudnienia. Co teraz stanie się z tym stanowiskami pracy 
i pracującymi w tej firmie?  Cena za wodę na początku może być 
niższa, ale później ta nowa firma na pewno ją podwyższy. Tyl-
ko pytanie o ile?  Toteż oceniam tę sytuację jako złą i uważam, 
że firma nowogardzka powinna dalej mieć prawo do sprzedaży 
wody.   

Pan Michał - Zastanawiam się, dlaczego to firma zagra-
niczna wygrała przetarg, a nie nasza, polska, i to w dodatku 
nowogardzka? Czyżby polska firma była aż tak biedna, a ta, któ-
ra wygrała, aż tak bogata? To mi się nie podoba i uważam, że to 
nowogardzka firma nadal powinna sprzedawać tę wodę. Koń-
cząc, z przykrością muszę stwierdzić, że zaistniała sytuacja jest 
bardzo niekorzystna. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Uciekł przed policją na dach szpitala

19-latek nie uniknął kary
Policjanci z Nowogardu zatrzymali mężczyznę, który był w posiadaniu prawie 16 gramów 
amfetaminy. Podczas ucieczki przed mundurowymi, wyrzucił narkotyki i schronił się na 
dachu szpitala. Odpowiedzialności jednak nie uniknął. Trafił na 3 miesiące do aresztu. 

Stróże prawa, podczas patro-
lu miasta, postanowili wylegity-
mować mężczyznę. Kiedy zbli-
żali się do 19-latka, ten na ich 
widok rzucił się do ucieczki. 
Policjanci nie odpuścili i uda-
li się za nim. Podczas  ucieczki, 
mężczyzna wyrzucił część swe-
go wierzchniego ubrania, a na-
stępnie schronił się na dachu 
nowogardzkiego szpitala. Tam 

pościg zakończył się, a mężczy-
zna trafił bezpośrednio w ręce 
policjantów. Mundurowi, w blu-
zach, które wyrzucił zatrzymany, 
znaleźli prawie 16 gramów am-
fetaminy, podzielonych na por-
cje. 19-latek zdawał sobie spra-
wę, jaka kara grozi mu za ten 
czyn. Uciekając przed funkcjo-
nariuszami i wyrzucając niele-
galny towar, myślał, że uniknie 

odpowiedzialności. Mężczyzna 
usłyszał zarzut posiadania am-
fetaminy. Sąd, na wniosek poli-
cjantów i prokuratora, zadecy-
dował o tym, że 3 najbliższe mie-
siące 19-latek spędzi w areszcie. 
Za posiadanie narkotyków grozi 
kara 2 lat pozbawienia wolności.

info asp. Julita Filipczuk,  
oprac: KR
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Ogrodzenia,
brukarstwo, 

ogrody, trawniki
www.trawnikizrolki.com.pl

tel. 669 342 893

Przy zakupie 1 t podpałka 
lub wypalacz sadzy gratis

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel./fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

Wodę będą dostarczać nam Niemcy

PUWiS przegrywa przetarg 
Jeszcze kilka miesięcy temu nikt nie spodziewał się takiego wyniku postępowania, mającego wyłonić nowego dostawcę wody i odbior-
cę ścieków na terenie Gminy Nowogard. Wszystko wskazuje na to, że od nowego roku to niemiecka spółka Wasserverband Lausitz Ber-
triebsfuhrungs Sanfeteberg, należąca do holdingu Remondis, a nie nowogardzki PUWiS, będzie administratorem naszej sieci wodno-
-kanalizacyjnej przez najbliższe 15 lat. 

Przetarg „na wodę” to jed-
no z najważniejszych postę-
powań, jakie w ostatnich la-
tach prowadzone było przez 
Urząd Miejski. Dlatego też 
od samego początku śledzili-
śmy jego przebieg. W minio-
ny piątek, dokładnie o godzi-
nie 9.15 w ratuszu miejskim, 
odbyło się otwarcie ofert ce-
nowych, jakie złożyły firmy, 
biorące udział w postępowa-
niu. Przypomnijmy, że na pla-
cu boju pozostało dwóch gra-
czy, tj. spółka z Niemiec oraz 
PUWiS z Nowogardu. Już po 
chwili okazało się, że nowo-
gardzkie przedsiębiorstwo za-
proponowało wyższe ceny niż 
firma należąca do światowe-
go holdingu Remondis (około 
100 spółek na całym świecie 
– głównie w Europie Zachod-
niej), do tej pory kojarzonej 
głównie z odbiorem odpadów 
komunalnych. 

Niemcy zaoferowali, że w 
latach 2014-1016 cena wody 
wyniesie 1,95, a ścieków 2,45. 
PUWiS zaoferował natomiast 
ceny na poziomie za pierwszy 
okres: 2,36 zł (woda) i 3,05 zł 
(ścieki). Ceny te służyły tyl-
ko dla porównania ofert, a 
ile wyniosą one dla odbior-
ców, okaże się po uwzględnie-
niu innych czynników zmien-
nych. 

PUWiS w kłopotach 
- W  moim osobistym mnie-

maniu, są to ceny dumpingo-
we. Obsługujemy to miasto 
21 lat i znamy w szczegółach 
wszystkie koszty, jakie tutaj 
występują. I robienie tego za 
te pieniądze jest niemożliwe, 
chyba że ktoś założył, że przez 
5 lat będzie to tego dokładał 
– komentował na gorąco pre-
zes PUWiS, Ryszard Sobie-
ralski. 

Nie wykluczono więc, że 
nowogardzkie przedsiębior-
stwo będzie próbowało odwo-
łać się od ostatecznego wyni-
ku postępowania. Tym bar-
dziej, że dla PUWiSu osta-

teczna przegrana może ozna-
czać nie lada kłopoty. 

- Przegranie tego postępo-
wania będzie oznaczać, że fir-
ma straci ok. 40% rynku, poza 
gminą Nowogard. W związku 
z tym, będziemy mieli ogrom-
ne problemy co do zbilansowa-
nia swoich finansów i zapew-
nienia zatrudnienie dla takiej 
ilości ludzi w mieście – przy-
znał Sobieralski. 

Mowa nawet o 50 osobach, 
które mogą stracić pracę. Do-
tyczy to głównie administra-
cji i zaplecza technicznego. 
Mimo że spółka działa na te-
renie wielu gmin poza Nowo-
gardem, to jednak tutaj gene-
rowała sporą część swoich ob-
rotów. Pojawia się też pytanie, 
czy wobec przegranej, PUWiS 
nie zmieni adresu swojej sie-
dziby? - Prosta zasada – od-
powiada R. Sobieralski i do-
daje: - Podatki płaci się tam, 
gdzie się ma siedzibę. Jeśli na-
sza działalność w Nowogar-
dzie będzie marginalna, to od-
powiedź nasuwa się sama. 

To jeszcze nie koniec...
Znane są już ceny. Nie ozna-

cza to jednak, że postępowa-
nie się zakończyło. Urzędnicy 
miejscy przeszli do kolejnego, 
ostatniego już etapu, polega-
jącego na analizie złożonych 
oferty pod względem formal-
no-prawnym. - Ten etap, któ-
ry jest prowadzony w postępo-
waniu tajnym, potrwa przy-
najmniej dwa tygodnie. Do-
piero wówczas do publicznej 
wiadomości zostanie podane, 
kto wygrał całe postępowanie. 
Do tego czasu Urząd Miejski 
nie będzie udzielał w tej spra-
wie komentarzy, tym bardziej, 
że obu stronom przysługu-
je prawo do odwołania się od 
wyników przetargu – mówi 
wiceburmistrz, Damian Si-
miński, który przewodniczył 
zespołowi  do spraw przepro-
wadzenia postępowania, ma-
jącego wyłonić prywatnego 
dostawcę wody na terenie na-
szej gminy.

Krótka historia długiego 
postępowania 

Przypomnijmy, że prze-
targ na wyłonienie dostawcy 
wody i administratora sieci 
wodno-kanalizacyjnej został 
rozpisany jesienią ubiegłego 
roku. Wcześniej wygasła bo-
wiem umowa z  obsługującą 
dotychczas to zadanie firmą 
PUWiS. W latach ubiegłych, 
władze gminy, przy poparciu 
radnych, przedłużały spółce 
umowę na dostarczanie wody 
i odbieranie ścieków bez ogła-
szania przetargu. Tłumaczo-
no to m.in. obawą przed upa-
dłością jednego z najwięk-
szych zakładów pracy w gmi-
nie.  Burmistrz  Robert Cza-
pla, zdecydował , że sprawy 
„nie postawi” na radzie i osta-
tecznie umowy z PuWiS-em 
nie przedłużył. Tym samym 
rozpisanie przetargu stało się 
konieczne. Umowa z firmą, 
która ostatecznie wygra po-
stępowanie, zostanie podpi-
sana na 15 lat. 

Marcin Simiński 

Nasz komentarz
Tym samym  jesteśmy chyba 

pierwszą gminą w Polsce, któ-
ra obsługę strategicznej sieci, 
jaką jest sieć wodno-kanali-
zacyjna, powierzy firmie z ka-
pitałem zagranicznym, w tym 
wypadku niemieckim, odrzu-
cając ofertę jednego z więk-
szych lokalnych pracodaw-
ców, generujących bezpośred-
nie bądź pośrednie dochody 
budżetowe (korzystanie z lo-
kalnych dostawców plus po-
datki z działalności zewnętrz-
nej na terenie innych gmin). 
W ciągnionym rachunku eko-
nomicznym, uwzględniają-
cym to, co wyżej oraz skutek 
utraty miejsc pracy, wynik jest 
oczywisty – słono za to zapła-
cimy, chociaż ci, którzy bronić 
będą tej decyzji, przytoczą za-
pewne tylko korzystną różni-
cę wyrażoną w cenach służą-
cych porównaniu ofert. Ale 
to płytkie tłumaczenie, dla-
tego to, co się stało w piątek, 
spowodowało falę dyskusji i 
wzburzenia w nowogardzkiej 
społeczności. Być może prze-
lała się w ten sposób czara 
złych decyzji tej władzy, której 
się wydaje, że z wodą to mogą 
spłynąć tylko brudy do jeziora 
w trakcie ulewy.

Tadeusz Fiejdasz otwiera ofertę złożoną przez nowogardzki PUWiS (w tle jego kierownictwo)
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Ziemba odznaczony
W miniony piątek w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nowogardzie były burmistrz, Kazimierz Ziemba, został uhonorowany Krzy-
żem Zasługi Republiki Federalnej Niemiec na Wstędze Orderu Zasługi – wysokim odznaczeniem państwowym przyznawanym 
w Niemczech. 

W uroczystości, obok przed-
stawicieli niemieckiego Kon-
sulatu oraz Związku Ojczyź-
nianego Nowogard – Heima-
tverein Naugard e.V. z Heide 
(to z inicjatywy władz związku 
K. Ziemba został uhonorowa-
ny przez Prezydenta Niemiec), 
udział wzięły lokalne władze 
samorządowe na szczeblu po-
wiatu i gminy, radni i dyrek-
torzy kilku placówek oświato-
wych oraz kulturowych. Obec-
ny był także wicewojewoda 
zachodniopomorski, Henryk 
Mićko, i burmistrz miasta He-
ide – Ulf Stecher. 

- Odznaczenie to jest przy-
znane za budowanie pozytyw-
nych relacji polsko-niemieckich, 

których były burmistrz, Kazi-
mierz Ziemba, był siłą napędo-
wą – mówiła Konsul General-
na z niemieckiej Ambasady.

Chodzi konkretnie o współ-
pracę, jaką nawiązano w ra-
mach porozumienia o part-
nerstwie Nowogardu z powia-
towym miastem Heide, gdzie 
mieszka wielu dawnych oby-
wateli przedwojennego No-
ugardu. Umowę, której sy-
gnatariuszem ze strony UM w 
Nowogardzie był właśnie K. 
Ziemba, podpisano na 8 lat 
przed wstąpieniem Polski do 
UE. W tym czasie zrealizo-
wano szereg wspólnych dzia-
łań, m.in. wymianę młodzieży, 
wspólne uczestnictwo w wyda-

rzeniach kulturalnych czy kon-
ferencjach, organizowanych 
przez działającą do niedawna 
w Kulicach Akademią Euro-
pejską Kulice/Kulz. 

Kazimierz Ziemba, po ode-
braniu odznaczenia, nie krył 
swojego wzruszenia. 

- 35 lat temu w tym miejscu 
zawierałem związek małżeń-
ski. I muszę przyznać, że dzisiaj 
mam większą tremę niż wtedy 
– mówił do zaproszonych go-
ści były burmistrz Nowogar-
du. - Dziękuję za piękne słowa. 
Pierwszy raz usłyszałem ich tak 
wiele. Zrobiliśmy pierwszy krok 
w kierunku budowania nowych 
relacji z naszymi sąsiadami zza 
Odry. Ja mogę powiedzieć, że to 

był krok 16-letni. Wierzę jed-
nak, że to ziarno partnerstwa, 
które zasialiśmy wtedy, będzie 
nadal pielęgnowane. 

Na zakończenie, do byłego 

burmistrza ustawiła się dłu-
ga kolejka tych, którzy pogra-
tulowali mu nadanego odzna-
czenia. 

Marcin Simiński 

Dzień Edukacji Narodowej w NDK 
W miniony piątek, w NDK, odbyły się gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej. 

W czasie uroczystości, tra-
dycyjnie już wręczono nauczy-
cielom tzw. nagrody burmi-
strza (należą się one pedago-
gom na podstawie przepisów 
ustawy o oświacie). W tym 
roku otrzymało je 11 nauczy-
cielek (patrz lista). Użycie ro-
dzaju żeńskiego jest tutaj jak 
najbardziej uzasadnione, gdyż 

wśród wyróżnionych belfrów 
nie było ani jednego mężczy-
zny. Burmistrz nagrodził też 
dyrektorów szkół, dla których 
organem prowadzącym jest 
gmina. Nagrody nie dostały 
tylko „szefowe” dwóch placó-
wek, tj. SP 4 i SP w Żabowie. 
Pierwsza z nich, z racji pełnie-
nia funkcji dyrektora dopiero 

od września tego roku, druga – 
bo pełni jedynie obowiązki w 
zastępstwie, to i zgodnie z pra-
wem nagroda się jej nie nale-
żała. 

Nauczycielom wieczór umi-
lono podwójnie. Zanim otrzy-
mali nagrody, obejrzeli spek-
takl pt. „Separacja”, w reżyse-
rii Mariusza Marczyka. Sztuka 

Lista nagrodzonych pedagogów:
1. Anna Morzyc-Soroka (SP 1) – nauczyciel języka angielskiego
2. Anna Tracz (SP 1) – nauczanie wczesnoszkolne
3. Jolanta Grygowska (ZSO) – nauczyciel chemii
4. Małgorzata Kubiak-Baca (Gimnazjum nr 1) – nauczyciel geo-

grafii
5. Renata Lisowska (SP4) – nauczyciel języka polskiego
6. Edyta Kucal (SP 3) – nauczanie wczesnoszkolne
7. Renata Górecka (SP Błotno) – nauczanie wczesnoszkolne, infor-

matyka
8. Eugenia Jerzykowska (SP Orzechowo) – nauczanie wczesnosz-

kolne
9. Ewa Radecka (SP Błotno) – nauczyciel języka polskiego 
10. Aleksandra Kasperczak (Gimnazjum nr 1) – nauczyciel języ-

ka angielskiego
11. Izabela Płaczek – nauczanie zintegrowane, informatyka 

była trafnie dobrana do cha-
rakteru uroczystości, a raczej 
sytuacji, jaka panuje w Nowo-
gardzie. Opowiadała o życiu 
małżeństwa nauczycieli, któ-
re wchodzi w fazę kryzysu...W 
naszym przypadku, w separa-
cji z nowogardzką oświatą zda-
je się być od pewnego czasu 

burmistrz, Robert Czapla. Na-
wet premie na Dzień Nauczy-
ciela „poobcinał” o parę stó-
wek. Zrobił to zapewne w na-
grodę za lepsze wyniki szkół, 
którymi sam nie omieszkał się 
pochwalić, przemawiając ze 
sceny do pedagogicznych ciał. 

Marcin Simiński 

Konsul Generalna przypina w klapie marynarki Kazimierzowi Ziembie najwyższe 
państwowe odznaczenie RFN
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Edward Rodzeń, lat 80, zmarł 18.10.2013 r., pogrzeb odbył się 
21.10.2013 r. na cmentarzu w Nowogardzie.

Elżbieta Biniek, lat 53, zmarła 17.10.2013 r., pogrzeb odbył się 
19.10.2013 r. na cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał zarządca cmentarza, Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Co zmieniły przepisy? 

Dzikie wysypisko przy 
"przesypowni" 
Plastikowe oraz szklane butelki, sterta gruzu i inne odpady – takie śmietnisko od dłuż-
szego czasu zalega na terenach „zielonych” w okolicach ulicy Górnej w Nowogardzie. 

O dzikim wysypisku powia-
domił nas Czytelnik: - Liczę na 
czystsze miasto. To, co się tutaj 
dzieje, jest dla mnie żałosne, a 
widok wręcz obrzydliwy – przy-
znaje w rozmowie z fotorepor-
terem DN. Na wysypisku, które 
powstało w tym miejscu, moż-
na znaleźć nie tylko odpady po 
produktach spożywczych, ale 
też części sprzętu RTV, worki, 
reklamówki... Problem niele-
galnego wywozu jest powszech-
nie znany, a przesłane przez 
czytelnika zdjęcie potwierdza, 
że jak na razie nowa ustawa nie-
wiele w tym zakresie zmieniła. 

Jarek Bzowy 
zdjęcie dzięki uprzejmości 

czytelnika DN

Burmistrz odpowiada na list mieszkańców

Nadtorową nadal jeżdżą jak chcą?
Temat ulic, znajdujących się przy cmentarzu komunalnym (m.in. Nadtorowej, Reymonta, Mickiewicza), jak bumerang powraca na 
łamy Dziennika Nowogardzkiego. Mieszkańcy zebrali ponad 100 popisów i skierowali pismo do burmistrza, z prośbą o zapewnienie 
bezpieczeństwa na tym odcinku drogi. Robert Czapla odpisał... Z listu, który do redakcji DN dostarczył jeden z mieszkańców, dowie-
dzieć się można, że miasto coś zrobi – ale nie to, o co wnioskowano.

Przypomnijmy, że redak-
cja DN wielokrotnie zwraca-
ła uwagę na złe rozwiązania 
komunikacyjne, jakie panu-
ją w tym obszarze miasta. W 
naszych tekstach pisaliśmy o 
braku odpowiednich miejsc 
parkingowych, pasów dla pie-
szych, ograniczeń prędko-
ści, luster poprawiających wi-
doczność czy w końcu niedo-
stosowanego do dzisiejszych 
warunków (więcej samocho-
dów) systemu znaków pierw-
szeństwa przejazdu. W piśmie, 
podpisanym przez ponad 100 
mieszkańców ul. Nadtorowej, 
Polnej, Kochanowskiego, Rey-
monta i Mickiewicza, zwróco-
no się bezpośrednio do bur-
mistrza o zapewnienie bezpie-
czeństwa na ulicy Nadtorowej 
(w szczególności na odcinku 
drogi od zakrętu przy głów-
nej bramie cmentarza i dalej w 
stronę zakładów pracy). Argu-
mentami była m.in. zbyt duża 
prędkość (dochodząca do po-
nad 80-100 km/h), przekra-
czana nie tylko przez samo-
chody osobowe, ale licznie pę-

dzące tą jezdnią pojazdy cięża-
rowe. Ponadto, jak przedsta-
wialiśmy na zdjęciach, przej-
ście dla pieszych, znajdują-
ce się przy bramie głównej do 
cmentarza, jest niewidoczne 
dla kierowców jadących z ul. 
Nadtorowej w kierunku mia-
sta. Kierowcy bardzo rzadko 

zwalniają na zakręcie, a chod-
nika w dalszej części jezdni 
nie ma, przez co piesi zmusze-
ni są do chodzenia po ulicy. W 
związku z tym, mieszkańcy w 
swoim piśmie (wysłanym do 
burmistrza w dniu 9 lutego br.) 
prosili o następujące zmiany: 
W związku z powyższym, żą-

damy ograniczenia prędkości 
na całej ulicy Nadtorowej do 
50km/h, a w obrębie głównej 
bramy cmentarza do 30km/h, 
jak również postawienia lustra 
po przeciwnej stronie od bramy 
i znaku „inne niebezpieczeń-
stwa”. Urząd Miejski w swojej 
odpowiedzi zakomunikował, 
iż: zleci opracowanie projektu 
na wykonanie progu zwalnia-
jącego lub wyniesionego przej-
ścia dla pieszych, co zmusi kie-
rowców do znacznego zmniej-
szenia prędkości przy cmenta-
rzu. Zapewniono ponadto, że 
brane będzie pod uwagę rów-
nież ustawienie w tym samym 
rejonie lustra drogowego. Dal-
sze działania zostaną podjęte 
po wykonaniu i zatwierdzeniu 
dokumentacji projektowej. Pi-
smo napłynęło w dniu 21 lu-
tego br. Progu zwalniaj,ące-
go nie ma do tej pory. Poza 
tym, czy to rozwiąże proble-
my mieszkańców? Przecież 
pojazdy wjeżdżające na Nad-
torową miną próg przy cmen-
tarzu, po czym „po staremu” 
rozpędzą się do 80 km/h. Jeśli 
chodzi o ograniczenie prędko-
ści na tym odcinku, burmistrz 
stwierdził, że : Zgodnie z usta-

wą „Prawo o ruchu drogowym” 
maksymalna prędkość ruchu 
pojazdów w obszarze zabudo-
wanym (między innymi na ca-
łej długości ulicy Nadtorowej) 
w godzinach od 6:00 do 23:00 
wynosi 50 km/h. W związku z 
tym, nie ma potrzeby dodat-
kowego informowania kierow-
ców o obowiązującym przepi-
sie np.: poprzez ustawienie zna-
ków. Burmistrz powiedział, co 
wiedział... Tyle wie każdy kie-
rowca, tak samo jak o tym, 
że droga hamowania przy 50 
km/h (na suchym i równym 
asfalcie) wynosi ok. 13 me-
trów! Dodajmy, że na tym od-
cinku największy ruch wystę-
puje w listopadzie, kiedy jest 
już ślisko, a 50 km/h wystar-
czy do zabicia pieszego pod-
czas potrącenia. Co dzień wi-
dać liczną grupę osób, uczęsz-
czającą ulicą Nadtorową – do-
słownie ulicą, gdyż brak tam 
chodnika. W momencie, w 
którym rozpędzony kierowca 
traci panowanie nad pojazdem 
lub gdy wyjeżdża mu z sąsied-
niej alejki rowerzysta, istnieją 
małe szansę na uniknięcie tra-
gedii. Zatem na tej drodze po-
winno być ograniczenie nie do 
50, a 30 km/h. Drugą sprawą 
jest, jak długo próg zwalnia-
jący (jeśli w ogóle powstanie) 
wytrzyma codzienne „spotka-
nia” z dziesiątkami tirów, które 
regularnie rozjeżdżają tę dro-
gę? Pożyjemy, zobaczymy. Na 
tę chwilę można jedynie po-
stawić pytanie: ile podpisów 
trzeba zebrać, aby miasto po-
stanowiło należycie rozwiązać 
ten problem? Pozostawmy to 
do komentarza mieszkańców 
Nowogardu. Warto przy oka-
zji zauważyć ,że organizacja 
ruchu na ulicy Cmentarnej też 
pozostawia wiele do życzenia . 
O tym co tam się dziej zwłasz-
cza w czasie odbywających się 
ceremonii pogrzebowych pi-
saliśmy w DN też dwukrotnie.

KR 
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Zarybianie Jeziora Nowogardzkiego

Czy szczupaki zdadzą 
egzamin?
21 października (poniedziałek) o godz. 10:00 odbyła się operacja zarybiania je-
ziora pt. „Brygada Szczupaka przystępuje do akcji”. W przedsięwzięciu czynny 
udział wzięli podopieczni nowogardzkich przedszkoli i szkół. Po wrześniowym 
wypuszczeniu na powierzchnię akwenu aeratora pulweryzacyjnego, był to kolej-
ny etap rewitalizacji obszaru wodnego naszego miasta. 

Głównym zamysłem projek-
tu jest wpłynięcie na oczysz-
czenie wód jeziora oraz ogra-
niczenie zakwitów poprzez 
zwiększenie ilości ryb drapież-
nych. Wszyscy uczestnicy ak-
cji zgromadzili się na Placu 
Wolności. Imprezę rozpoczę-
to od krótkiego przemówienia 

burmistrza oraz wystąpienia 
prezesa Koła Polskiego Związ-
ku Wędkarskiego w Nowogar-
dzie, Edwarda Paszkiewicza. 
- Miejmy nadzieję, że akcja ta 
zaowocuje wzrostem poziomu 
czystości wody oraz piękny-
mi, zdrowymi rybami – mówił 
prezes. Procesowi wykonania 

projektu towarzyszył również 
profesor Uniwersytetu Przy-
rodniczego w Poznaniu, Sta-
nisław Podsiadłowski – zało-
życiel firmy „Aerator”, zajmu-
jącej się wdrażaniem nowych 
technologii rekultywacji jezior. 
Jak przewidywał program, pan 
profesor również miał zabrać 

głos, ale z nieznanych nam 
przyczyn jego wystąpienie nie 
doszło do skutku. Niestety, nie 
doczekaliśmy się także pre-
zentacji grup przedszkolnych 
i uczniów, biorących udział w 
akcji, toteż pierwsza część im-
prezy trwała znacznie krócej 
niż można było przypuszczać.

Po (nie)zrealizowaniu po-
zycji planu oficjalnej partii 
programu, zwartą grupą wy-
ruszono nad brzeg Jeziora 
Nowogardzkiego i tam dopeł-
niono punktu kulminacyjne-
go całego przedsięwzięcia – 
wrzucenia do wody młodych 
szczupaków. Proces zarybia-
nia z pewnością był największą 
atrakcją dla dzieci i młodzie-
ży. Każdy z przedszkolaków i 
uczniów dostał do ręki jedną 
rybę, którą miał za zadanie na-
zwać, a następnie wrzucić do 
jeziora. Za swój udział w ak-
cji, wszyscy zostali wyróżnie-

ni pamiątkowymi dyplomami. 
Po wpuszczeniu szczupaków 
do wody, powrócono do szkół 
i przedszkoli.

O rekultywacji Jeziora 
Nowogardzkiego DN pisał już 
na początku września. Wspo-
mnieliśmy wtedy, że metoda 
uruchomienia aeratora pulwe-
ryzacyjnego, jako sprzętu po-
magającego przywrócić czy-
stość i utrzymać dobry stan 
ekologiczny wody, spotkała 
się z krytyką jednego z pro-
fesorów szczecińskiego ZUT-
-u, który w liście otwartym do 
burmistrza Nowogardu pod-
dał w wątpliwość efektywność 
projektu. No cóż, reakcji na 
sceptycyzm naukowca ze stro-
ny władz miasta nie doczekali-
śmy się. Może więcej szczęścia 
będą miały wpuszczone do je-
ziora ryby... Szkoda tylko, że 
one głosu nie mają.

Karolina KlonowskaPrzedszkolaki z dyplomami pamiątkowymi

Każdemu szczupakowi nadano imię

Ślubowali, że będą stać na straży godności 
W dniu 18 października 2013 r. o godz. 09:45, na Placu Wolności w Nowogardzie, odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klasy po-
licyjnej  I Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie. Podczas inauguracji kolejnego już (trzeciego) poboru, zaprezentowana została 
klasa, w której będzie się uczyć 36 uczniów. 

Następny rocznik młodych 
adeptów klasy policyjnej wy-
maszerował równym krokiem 
z placu I LO w kierunku Placu 
Wolności, na którym odbyły się 
uroczyste obchody. Przy bez-
chmurnej i ciepłej   pogodzie 
oraz zgromadzonej licznie pu-
bliczności, wśród której byli też  
rodzice, dziadkowie uczniów,  
już po raz trzeci został zainau-
gurowany rocznik klasy poli-
cyjnej. Do ślubowania przystą-
piło 36 uczniów. Tradycyjnie 
został odegrany hymn narodo-
wy, nie mogło również zabrak-
nąć przemówień  zaproszonych 
gości i najważniejszego wyda-
rzenia, czyli uroczystego ślu-
bowania, połączonego z  prze-
marszem uczniów ubranych w 
mundury. W ceremonii udział 
wzięli również: insp. Krzysztof 
Targoński – komendant Ko-

mendy Powiatowej Policji w 
Goleniowie, Tomasz Kulinicz 
– wicestarosta Powiatu Gole-
niowskiego, podinsp. Małgo-
rzata Figura – komendant Ko-
misariatu Policji w Nowogar-
dzie, burmistrz Nowogardu, 
Damian Simiński – wicebur-
mistrz Nowogardu, ks. Grze-
gorz Legutko – proboszcz Pa-
rafii p.w. Wniebowzięcia NMP 
w Nowogardzie, radni,. Karina 
Surma, dyrektor I LO w Nowo-
gardzie, przeprowadziła ślubo-
wanie klasy pierwszej, a po wy-
powiedzianych słowach, zwró-
ciła się do uczniów: Życzę po-
gubienia zelówek, podczas defi-
lady, oraz wszystkim zebranym 
miłego spędzenia czasu w ciągu 
trwania dzisiejszych uroczysto-
ści. Komendant Komendy Po-
wiatowej Policji, wicestarosta 
Powiatu Goleniowskiego, bur-

mistrz Nowogardu i proboszcz 
mówili o roli służb związa-

nych z bezpieczeństwem i ja-
kością życia oraz godności z 
noszenia munduru. O całym 
przedsięwzięciu w kilku sło-
wach dla DN wypowiedział 
się kom. Marcin Kraszewski, 

opiekun grupy: Mimo, że jesz-
cze wczoraj, podczas próby ge-

neralnej, na Placu Wolności pa-
dał deszcz i wszyscy musieliśmy 
schronić w NDK, to dziś, w dniu  
ślubowania, podczas inaugura-
cji III rocznika, świeci pięknie 
słońce i panuje bardzo uroczy-

sta atmosfera. W tym roku licz-
ba uczniów klasy policyjnej jest 
o 6 osób większa niż w roku 
ubiegłym, co bardzo mnie cie-
szy. Kończąc, tradycyjnie, jako 
opiekun grupy, życzę wszyst-
kim uczniom wiele powodzenia 
oraz sukcesów w nauce. Następ-
nie, uroczystość przeniosła się 
do NDK, gdzie rozdano sym-
boliczne dyplomy. Około godz. 
12:00 zgromadzeni goście zo-
stali zaproszeni do ZSO nr 1 
na specjalnie przygotowany 
poczęstunek. Uczniowie, jako 
adepci klasy policyjnej, stop-
niowo będą poznawać specy-
fikę pracy policjanta i wybra-
ne  przepisy prawne. Przewidu-
je się także ich uczestnictwo w 
zajęciach w nowogardzkim ko-
misariacie czy Komendzie Po-
wiatowej i Wojewódzkiej. 

 Jarek Bzowy 
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Rocznica ślubu 
dnia 22 października to ważna chwila. 

Niech będzie dla Was bardzo miła.
Pragniemy Wam złożyć szczere życzenia: 

miłości, zdrowia i powodzenia.
A każdy rok razem spędzony 

niech będzie piękny i wymarzony.
Kochanym rodzicom

Grażynie i Zbigniewowi
Wipplinger
z okazji 30-rocznicy 

pożycia małżeńskiego
składają 

dzieci z rodzinami oraz wnuki

Gimnazjum Osina w finale powiatowym

Gim. nr 2 w Nowogardzie 
wygrywa
Dnia 18.10.2013 r. w Nowogardzie odbyły się półfinały Mistrzostw Powiatu Szkół 
Gimnazjalnych w piłce nożnej chłopców. Najlepsi okazali się piłkarze Gimna-
zjum nr 2 w Nowogardzie, awans wywalczyli również gimnazjaliści z Osiny.

Udział w zawodach brały 
cztery drużyny z Powiatu Go-
leniowskiego: Gimnazjum w 
Przybiernowie, Gimnazjum 
nr 1 w Goleniowie, Gimna-
zjum nr 2 w Nowogardzie, 
Publicznego Gimnazjum w 
Osinie. Uczniowie szkoły z 
Osiny, w składzie: Adrian Ba-
nasiewicz, Filip Jarota, Ma-
ciej, Jakub Smolińscy, Patryk 
Ziółkowski, Damian Zimecki, 
Dawid Dygorda, Kamil Gaik, 
Bartłomiej Wąsik, Szymon 
Karczewski, Krystian Jasek, 
Adrian Antczak, po zaciętych 
spotkaniach awansowali do 
finału powiatowego.

Oprac: KR

Wyniki spotkań:
Gim. Osina – Gim. Przybiernów – 1:1
Gim. Osina – Gim. Goleniów – 3:2
Gim. Osina – Gim. Nowogard – 0:2
Klasyfikacja końcowa:
1 miejsce – Gimnazjum nr 2 Nowogard
2 miejsce – Publiczne Gimnazjum Osina
3 miejsce – Gimnazjum nr1 Goleniów
4 miejsce – Gimnazjum Przybiernów

SP nr 2 z wizytą w Nadleśnictwie
Uczniowie klasy III a i III b ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie, w dniach 16 i 17 października 2013 r., złożyli wizytę w Nadle-
śnictwie Nowogard. 

Lider edukacji leśnej w Nadleśnictwie Nowogard, 
mgr inż. Natasza Kaczmarek, powitała uczniów słod-
kim poczęstunkiem i przeprowadziła interesujące za-
jęcia związane tematycznie z lasem. Uczniowie zgłę-

bili wiadomości dotyczące warstw lasu, grali w gry 
planszowe, zadawali dużo pytań. Otrzymali również 
książki o tematyce leśnej. Zadowoleni z pełnego wra-
żeń spotkania, wrócili do szkoły. Za miłe przyjęcie i 

umożliwienie uczestnictwa w zajęciach, podziękowa-
nie składa: Dyrekcja SP nr 2, wychowawcy: K. Gra-
dzik, U. Zajda, oraz uczniowie.

Oprac: KR

27 października 
godz. 19:00
Sensacja 
Apteka - (Jędrzej „Ko-

dym”)
Kodymowski w Kluboka-

wiarni Kulturalnej 3K !!!

30-lecie supergrupy z Gdy-
ni! Enfant terrible polskiego 
rocka, Kodym, w superfor-
mie. Psychodeliczny punk 
rock w natarciu. Urojone całe miasta, Menda, Wiesz, rozumiesz, 
Chłopcy i dziewczyny – te hity na żywo tylko w 3K. Tego nie 
można przespać. Bilety 20 zł w przedsprzedaży, w dniu koncertu 
30 zł – w Klubokawiarni Kulturalnej. Ze względu na bezpieczeń-
stwo klubu, liczba miejsc ograniczona. 

ŻYCZENIA
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Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca

Zapraszam na zajęcia 
Karate Kyokushin

Treningi: 
Sala gimnastyczna 

Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 1

ul. Wojska Polskiego 8 
(wejście na salę od ul. Szkolnej)
Pierwszy trening gratis dnia 

11.10.2013r. (piątek) 
o godz. 18.00

Treningi: wtorek i piątek od 18.00 
do19.00 Zajęcia prowadzi 

mgr Dawid Macyszyn 1 kyu, 
tel. 721-027-670

Sprzedam nowe, własnościowe, 
 2 pokojowe mieszkanie o pow. 58 m2 
w Nowogardzie na ulicy Racibora I 4

KONTAKT:  PIB „PRO-BUD s.c.
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14
tel.: 91 39 25552; 783 570 056 www: probud-nowogard.pl

700 zł

odbierz do

nagrody

                                          w placówce BZWBK w Nowogardzie
ul. Warszawska 14 • tel. 91 391 03 78 
pn.-pt. 9:00-17:30, sob. 10:00-13:00

0 zł za otworzenie i prowadzenie konta
0 zł opłaty za wydane i użytkowanie 
         karty MasterCard Omni lub 
        MasterCard PAYBACK Omni
0 zł za naklejkę zbliżeniową MasterCard Omni 
        oraz MasterCard PAYBACK Omni,
0 zł za wypłaty z bankomatów BZWBK i PKO BP
0 zł za przelewy internetowe
0 zł za Przelew24
0 zł za polecenia zapłaty
0 zł za zlecenia stałe
0 zł za smsKody
0 zł za eWyciąg

OTWÓRZ KONTO  >

Zatrudnimy cukierników 
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 66

tel. 91 392 19 86
Zapraszamy do współpracy
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Kościoły naszej gminy - Wołowiec

WOŁOWIEC - kościół 
filialny parafii w Sikorkach 
pw. św. Marcina. Poświęco-
ny 11 XI 1945 r. odpust: 11 
XI.

Kościół wzniesiony w la-
tach 1807-1812, o kon-
strukcji szkieletowej drew-
nianej z ceglanym wypeł-
nieniem pól międzyryglo-
wych. Z niską wież wypro-
wadzoną z korpusu.

źródło: Schematyzm Archidiecezji 
 Szczecińsko-Kamieńskiej, 

Szczecin 2007.
/Studium Historyczno-urbanistyczne

Pomorzanin (wreszcie) wygrywa z Iną Ińsko

Trwa seria bez porażki
Pomorzanin Nowogard w sobotę wybrał się do Ińska, aby z tamtej-
szą Iną powalczyć o kolejne ligowe punkty. Po ciężkim meczu na 
trudnym terenie, podopieczni Tomasza Surmy zgarnęli pełną pulę, 
przed nimi uczynił to tylko jeden zespół.

Ina Ińsko – Pomorzanin Nowogard  1:2 (0:0)
`Konrad Winczewski, `Łukasz Olechnowicz
Skład: Mateusz Krupski – Michał Łukasiak, Michał Soska (c), Konrad Winczewski, Ma-

ciej Dobrowolski – Gracjan Wnuczyński, Krzysztof Kieruzel, Dominik Wawrzyniak, Łu-
kasz Olechnowicz (Marcin Skórniewski), Kamil Lewandowski (Krystian Kubicki) – Sławomir Paszkowski. 

Historia spotkań Pomorzani-
na i Iny Ińsko, bez wyszczegól-
niania, na jakim stadionie roz-
grywany był mecz, zdecydowanie 
wskazywała na remis. W sezonie 
2012/2013 dwukrotnie padł wy-
nik bezbramkowy. W rozgryw-
kach regionalnej klasy okręgowej 
gr. Szczecin Płn. 2011/2012 (wów-
czas obie drużyny awansowały) 
historia się powtórzyła, z tym, że 
dwa razy padł rezultat 1:1. Po 45 
minutach ostatniego spotkania 
tych dwóch zespołów, piłkarze do 
szatni schodzili przy wyniku 0:0. 
Zarówno Pomorzanin, jak i Ina, 
miały swoje sytuacje, klarowniej-
sze stwarzali sobie goście z Nowo-
gardu, jednak nikt nie był w sta-
nie pokonać golkipera gospoda-
rzy. Przez sporą część 2 połowy 
to przyjezdni groźniej atakowali, 

jednak ponownie, przez niefra-
sobliwość, to Ina zdobywa pierw-
szego gola. Błąd w komunikacji, 
zabrakło asekuracji i po szybkiej 
kontrze i uderzeniu z około 18 
metrów, gospodarze wychodzą na 
prowadzenie. Na szczęście dla no-
wogardzkiej drużyny, która wciąż 
ma duże szanse na awans do IV 
ligi, nie zabrakło ambicji, by po-
walczyć o zmianę rezultatu. Z po-
mocą przyszedł golkiper z Ińska, 
który do tego momentu rozgrywał 
przyzwoite zawody. Po centrze z 
rzutu rożnego, powstało spore za-
mieszanie w polu karnym gospo-
darzy, futbolówka została wybi-
ta, jednak dość szybko ponownie 
dograno ją w kierunku bramki. 
Golkiper Iny schwytał piłkę, ale, 
upadając na ziemię, wypuścił ją z 
rąk, a po raz kolejny w tym sezo-

nie największym sprytem wykazał 
się Konrad Winczewski, który, ko-
rzystając z „prezentu”, doprowa-
dza do wyrównania. Kuriozalny 
gol na około 20 minut przed koń-
cem pomaga gościom. Pomorza-
nin wciąż próbował, w tym frag-
mencie gry prezentował się już 
zdecydowanie lepiej od rywali, 
w końcu na 10 minut przed koń-
cem goście przeprowadzają akcję, 
po której po raz pierwszy od wielu 
lat w spotkaniach Iny z Pomorza-
ninem jeden z zespołów zgarnia 
3 punkty. Michał Łukasiak ideal-
nym podaniem znajduje Łukasza 
Olechnowicza, który ładnie przy-
jął piłkę i uderzył w krótki róg – w 
takich okolicznościach, Pomorza-
nin dołącza do Odry i jest drugim 
zespołem w tym sezonie, który 
zdołał ograć Inę na jej boisku. Co 

ważniejsze, to już 4. mecz z rzędu 
bez porażki piłkarzy Pomorzani-
na. Nowogardzianie są coraz bli-
żej rywali, zajmujących pierwsze i 
drugie miejsce w tabeli, choć trze-
ba pamiętać, że przed piłkarza-
mi prowadzonymi przez Tomasza 
Surmę jest jeszcze pauza w roz-
grywkach. W tej kolejce pauzo-
wał lider, wykorzystały to zespo-

ły Gavii, Odry i Zorzy, odrabiając 
po 3 punkty do 1. miejsca. Pomo-
rzanin obecnie zajmuje 5. miejsce 
w tabeli, a do lidera z Myśliborza 
traci 6 punktów, z kolei do dru-
giej, Gavii Choszczno, już tylko 2 
punkty. Przy artykule – komplet 
wyników 13. kolejki oraz aktual-
na tabela.

KR 

Liga Okręgowa Szczecińska 2013/2014
13 kolejka:
Zorza Dobrzany – Flota II Świnoujście  4:0
Stal Lipiany – Unia Dolice   6:1
Ina Ińsko – Pomorzanin Nowogard   1:2
Pogoń Barlinek – Pomorzanin Przybiernów 1:2
Polonia Płoty – Iskierka Szczecin-Śmierdnica 9:0
Odra Chojna – Victoria Przecław   3:1
Klon Krzecin – Piast Chociwel   0:4
Morzycko Moryń – Gavia Choszczno  0:4
Osadnik Myślibórz    Pauza

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Osadnik Myślibórz 12 30 31 8 10 0 2
2 Gavia Choszczno 12 26 30 17 8 2 2
3 Zorza Dobrzany 13 26 31 18 8 2 3
4 Odra Chojna 12 25 35 17 8 1 3
5 Pomorzanin Nowogard 13 24 28 22 7 3 3
6 Piast Chociwel 12 22 20 10 7 1 4
7 Flota II Świnoujście 12 21 30 21 6 3 3
8 Polonia Płoty 12 20 44 21 6 2 4
9 Stal Lipiany 12 20 32 23 6 2 4
10 Pogoń Barlinek 13 18 21 16 5 3 5
11 Ina Ińsko 12 17 14 19 5 2 5
12 Pomorzanin Przybiernów 12 16 15 22 5 1 6
13 Unia Dolice 13 14 19 26 3 5 5
14 Morzycko Moryń 12 6 13 40 2 0 10
15 Iskierka Szczecin - Śmierdnica 12 6 11 39 2 0 10
16 Klon Krzęcin 12 4 12 38 1 1 10
17 Victoria Przecław 12 3 8 37 1 0 11



Nr 82 (2216)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

10

www.dzienniknowogardzki.pl

Wywiad z odtwórcą roli ks. Jerzego Adamem Woronowiczem

Dotykałem tajemnicy…
Telewizja Polska, od ubiegłego piątku, rozpoczęła emisję telewizyjnej czteroodcinkowej wersji filmu „Popiełuszko. Wolność jest w nas”. 
Czteroodcinkowy serial o życiu i śmierci z rąk esbeckich oprawców błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki emitowany jest w każdy pią-
tek w TVP1 o godzinie 20.30. Główna rolę księdza Jerzego gra jeden z najciekawszych aktorów polskich młodego pokolenia, Adam Woro-
nowicz. Urodzony w 1973 roku aktor znany jest również m.in. ze swoich kreacji w filmach „Generał Nil”, „Rewers”, „Uwikłanie” czy „Baby 
są jakieś inne”. W związku, zarówno z emisją serialu, a także trzydziestą rocznicą śmierci ks. Jerzego, publikujemy ponownie wywiad prze-
prowadzony w ubiegłym roku z odtwórcą głównej roli w filmie przez naszego współpracownika Piotra Słomskiego. Wywiad ten został na-
grany w trakcie pobytu aktora w Szczecinie, (gdzie wygłosił prelekcję) i publikowany był także m.in. przez tygodnik Niedziela. 

W trakcie pańskiej prelekcji 
zapadł mi w pamięci pewien 
fragment z pańskiego życio-
rysu, gdy jako jedenastoletni 
chłopiec grał Pan w piłkę z ko-
legami a kilkadziesiąt metrów 
dalej przejeżdżał samochód z 
ciałem zamordowanego ks. Je-
rzego Popiełuszki. Główny bo-
hater i przyszły odtwórca jego 
roli tak blisko siebie. Czy nie 
wydaje się panu, że w naszym 
życiu pojawiają się znaki, któ-
re mogą ukazywać nam w jakiś 
sposób naszą życiową drogę?

Oczywiście, że tak jest. Jed-
nakże, gdy ma się 11 lat, to się 
tego tak nie odczuwa i nie odbie-
ra. Ale wierzę w to, absolutnie. 
Nie my pierwsi, ani nie ostatni 
będziemy mieli takie znaki. Nie-
miej jednak ufam, że w ten spo-
sób opatrzność do nas mówi.

W wywiadzie dla KAI mó-
wił pan, że w trakcie kręcenia 
sceny ostatniego różańca, jaki 
ks. Jerzy Popiełuszko odmówił 
z wiernymi w jednym z bydgo-
skich kościołów, miał pan na 
sobie oryginalny ornat, które-
go używał w tamtych chwilach 
ks. Jerzy. Znamienne jest to, że 
nikt potem już go nie założył, 
zaszczyt ten spotkał dopiero 
pana. Powiedział pan wtedy: 
„czułem, że w tym momencie 
dotykam tajemnicy”…

…tak, tajemnicy kapłaństwa. 
Jest to wielka rzecz – kapłań-
stwo. Jest to ciężar, krzyż, ale 
jednocześnie zaszczyt i wyróż-
nienie. Jest to tajemnica spo-
tkania człowieka, ze swoimi sła-

bościami, marzeniami, pragnie-
niami, i Boga, który powołuje 
nas do rzeczy, które nas prze-
kraczają. 

Występował pan w wie-
lu produkcjach opowiadają-
cych o historii naszego kraju, 
m.in. w „Sensacjach XX wie-
ku”, „Generale Nilu”; można 
pana oglądać w serialu na TVP 
2 „Czas Honoru”. Zdaje się, że 
tego typu obrazy sprawiają, że 
aktor podchodzi zupełnie ina-
czej do granej w nich przez sie-
bie roli, że przynależność do 
takiego a nie innego narodu, z 
konkretną historią, musi mieć 
na niego wpływ.

Przede wszystkim występo-
wanie w tego typu filmach jest 
dla mnie niesamowitą przygo-
dą. Bardzo lubię wcielać się w 
postaci historyczne. Przygoto-
wując się do tego typu ról, za-
czynam zgłębiać biografię mo-
jego bohatera i zbierać wiado-
mości na temat epoki, w której 
żył i działał. Czuję, że są to oso-
by z krwi i kości, bardzo realne, 
mimo że już dawno ich wśród 
nas nie ma. Takie postaci, któ-
rych rys charakterologiczny ak-
tor musi oddać na ekranie, mogą 
dać ludziom jakiś konkretny, in-
spirujący impuls. Czasy, w któ-
rych oni żyli wcale nie były lep-
sze od naszych, nawet gorsze, a 
mimo wszystko potrafili zna-
leźć jakąś nadzieję, pasję, stwo-
rzyć naprawdę dzieła wyjątko-
we. Często nie byłoby to możli-
we gdyby nie ich wiara. Byli wy-
jątkowi dlatego że pomimo swo-
ich słabości, przecież byli takimi 
ludźmi jak my, mieli jakieś prze-
świadczenie o tym, że powinni 
postępować tak, a nie inaczej i 
zrobić coś dla kraju. Zawsze są 
to jakieś indywidualne historie, 
ale te właśnie jednostki, zmaga-
jące się same ze sobą, potrafiły 
dawać wiele innym ludziom. To 
zdumiewające.

Czy odczuwa pan różni-
cę ciężaru odpowiedzialności 
między odgrywaniem postaci 

historycznej, która osadzona 
jest głęboko w zbiorowej świa-
domości, a postacią zupełnie 
fikcyjną, wykreowaną przez 
autora scenariusza lub książki?

Oczywiście są różnice. Od-
grywanie osoby, która jest au-
tentyczna i znana widzowi wy-
maga od aktora zupełnie inne-
go podejścia, przygotowania, 
no i odpowiedzialność jest inna. 
Tak rzadko się zdarza zagrać w 
takich filmach jak o księdzu Je-
rzym. Byłem naprawdę szczęśli-
wy kiedy mogłem to robić. Był 
naprawdę wspaniałym człowie-
kiem. To jest niesamowita przy-
goda kiedy człowiek może się 
z czymś takim zmierzyć. Ks. 
Jose Maria Escriva de Balagu-
er powtarzał „Panie! Proszę Cię, 
abym przejrzał! To jest niesa-
mowite! Jakie to jest zawołanie! 
- Abym przejrzał! To jest ko-
nieczne, także w aktorstwie, aby 
zrozumieć odgrywaną postać i 
podołać nałożonej na nas odpo-
wiedzialności wobec widza.

Na premierę czeka film „Sy-
beriada Polska”, ukazujący los 
Polaków zesłanych na Syberię 
podczas II wojny światowej. 
Czym było dla pana uczestnic-
two w tego typu przedsięwzię-
ciu? 

To jest chyba pierwszy film, 
który pokazuje historię, jaka 
miała miejsce na kresach 
wschodnich. Film porusza tra-
giczny czas deportacji. Wie-
lu ludzi zostało wywiezionych 
w głąb Syberii, wielu pozostało 
tam na zawsze, zginęło. Potom-
kowie zesłańców do dziś żyją np. 
w Kazachstanie i czekają. Jest to 
świadectwo jakiejś hekatom-
by, która miała miejsce właśnie 
tam, w dalekiej Syberii. Świa-
dectwo ludzi, którzy w jedną 
noc dostali tylko kilkadziesiąt 
minut, żeby się spakować. Mu-
sieli zostawić wszystko, całe go-
spodarstwa, majątek i jechać ty-
godniami w nieznane. W wago-
nach, w których umierały nie-
mowlęta, kobiety, starcy. To był 

wielki dramat. To jest cierpie-
nie wielu tysięcy ludzi, tak więc 
jest to ważny film. Mówi o nas; 
jest jak epopeja. Zdjęcia do fil-
mu kręciliśmy w Krasnojarsku, 
więc Syberia jest pokazana na-
prawdę. Chciałbym, żeby film 
ten stał się ważnym obrazem dla 
wszystkich Polaków. Moim zda-
niem ma szanse. 

W swojej karierze miał pan 
okazję współpracować z wielo-
ma reżyserami, którzy zapisali 
się już w polskiej kinematogra-
fii, jak Koterski, Vega, Zaorski. 
Przed rozpoczęciem zdjęć w 
czasie poznawania odgrywa-
nej przez siebie roli, powstaje 
w panu zapewne wizja postaci, 
w którą ma pan się wcielić, za-
pewne taką wizję ma również 
reżyser. W którym momencie 
dochodzi do konfrontacji tych 
dwóch wizji - aktorskiej i reży-
serskiej?

Oczywiście zawsze są rozmo-
wy na temat danej roli. Czasami 
bywają nawet gorące, twórcze 
spory. Następnie dogrywa się 
wszystko na planie. Uważam, że 
reżyser ma zawsze racje, bo wi-
dzi więcej. Aktor czasami nie 
potrafi siebie ocenić. Reżyser 
wie co zrobiliśmy nie tak, gdyż 
patrzy z punktu widzenia obser-
watora. Więc cieszę, że tak jest 
i z uwagą słucham uwag reżyse-
ra. Najgorzej jest wtedy gdy ich 
nie ma. 

Sądzę, że należy pan do ta-
kich aktorów, których nieła-
two zaszufladkować. Wystę-
puje pan w reklamie, gdzie od-
grywana przez pana postać jest 
komiczna, wciela się pan w rolę 
cynicznego oficera UB w „Cza-
sie Honoru”. Widać, że potrafi 
pan wpisać się swoją kreacją w 
konkretne linie charakterolo-
giczne i konstrukcje psychicz-
ne bohaterów. Jak pan do tego 
dochodzi?

Za każdym razem podchodzę 
do pracy na nowo. Patrzę do-
kładnie, co jest napisane w sce-
nariuszu. Jak się dobrze wczyta 

w swoją kwestię, to pojawia się 
zawsze jakiś pomysł na przed-
stawienie postaci. Wystarczy 
pomyśleć, że to jest ktoś zupeł-
nie inny ode mnie, ktoś w kogo 
musze się wczuć. Inaczej trzeba 
podejść do odegrania pułkow-
nika Wasilewskiego a inaczej do 
ks. Jerzego Popiełuszki. To jest 
taka aktorska trójpolówka jak 
ja to nazywam. Pozwala na fil-
trowanie siebie, poprzez prze-
chodzenie od jednego charak-
teru do drugiego. Tego uczymy 
się w szkole aktorskiej. Czasami 
rola jest dokładnie opisana i ła-
two wejść w dany charakter, nie-
rzadko pomaga też kostium.

Można po skończonym spek-
taklu ściągnąć z siebie stro-
je i wrócić tak zwyczajnie do 
domu, czy jednak ogrywana 
postać gdzieś tam w panu zo-
staje? 

Nie. Nigdy czegoś takiego nie 
odczuwałem. Zawsze wiem, że 
muszę wrócić do domu, do żony, 
do dzieci, czy przyjechać np. na 
takie spotkanie jak to w Szczeci-
nie, gdzie jestem osobą prywat-
ną. Jestem świadomy tego, że to 
jest zawód, przychodzi jedna 
rola, kończy się, zaczyna następ-
na. Czasami takie przechodze-
nie od postaci do postaci spra-
wia trudność, ale taka jest już 
specyfika zajęcia, jakim jest ak-
torstwo. W nim odnajduję naj-
większą pasję. 

Jak pan odpoczywa od życia 
aktorskiego? 

Bardzo lubię czytać książki; 
otaczać się nimi. Mam ich spo-
ro, i cały czas dużo ich naby-
wam. Lubię również oglądać 
zdjęcia, albumy, inspirować się 
różnymi rzeczami. 

W imieniu czytelników 
„Dzienniki Nowogardzkiego” 
serdecznie dziękuję Panu za 
rozmowę.

Również dziękuję i pozdra-
wiam wszystkich czytelników 
„Dziennika Nowogardzkiego”.

wywiad przeprowadził
Piotr Słomski
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Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowogardzie 

prowadzą sprzedaż stroików nagrobnych.
Sprzedaż od 21.10.2013

Pomorzanin II z 5 porażką z rzędu

Coraz gorzej...
Piłkarze drugiego zespołu Pomorzanina Nowogard notują 5. porażkę z rzędu. 

Tym razem, lepsi okazują się zawodnicy drużyny Wołczkowo-Bez-
rzecze. Z pewnością duży wpływ na rezultat w tym meczu miał fakt, 
iż na wyjazd wybrało się 10 piłkarzy, w tym Krystian Miklas, który 
nie wyleczył jeszcze urazu! Wygląda na to, że w „rezerwach” dzieje 
się coraz gorzej...

Wołczkowo – Bezrzecze – Pomorzanin II Nowogard 5:2 (2:2)
`Krystian Miklas x2

Skład: Krzysztof Haberski (c) – Grzegorz Skrzecz, Andrzej Piotrowicz, Maciej Grzejszczak, Jakub 
Wojciechowski – Tomasz Szafran, Dariusz Iwaniuk, Przemysław Laszkiewicz – Damian Adameczek, 
Krystian Miklas.

A Klasa gr.3 2013/2014
8 kolejka:
Komarex Komarowo – Zryw Kołbaskowo  0:2
Wołczkowo-Bezrzecze – Pomorzanin II Nowogard 5:2
Hanza Goleniów – Orzeł Grzędzice   5:1
Fagus Kołbacz – Znicz Niedźwiedź   2:4
Wicher Reptowo – Vielgovia Szczecin   2:0
OKS Euroinsbud Goleniów – Grot Gardno  1:0

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 OKS Euroinsbud Goleniów 8 22 21 5 7 1 0
2 Fagus Kołbacz 8 19 27 10 6 1 1
3 Hanza Goleniów 8 18 21 7 5 3 0
4 Grot Gardno 8 16 19 9 5 1 2
5 Wicher Reptowo 8 12 19 12 3 3 2
6 Znicz Niedźwiedź 8 10 10 14 3 1 4
7 Pomorzanin II Nowogard 8 9 13 18 3 0 5
8 Zryw Kołbaskowo 8 9 13 21 3 0 5
9 Vielgovia Szczecin 8 6 15 19 2 0 6
10 Orzeł Grzędzice 8 6 7 21 2 0 6
11 Wołczkowo - Bezrzecze 8 6 14 23 2 0 6
12 Komarex Komarowo 8 6 8 28 2 0 6

Pomimo że nowogardzki ze-
spół przyjechał z 10 piłkarza-

mi, bardzo dobrze rozpoczął 
mecz. Po dokładnym podaniu 

od Tomasza Szafrana, wraca-
jący na boisko po długiej prze-
rwie Krystian Miklas, w 20 mi-
nucie przyjmuje piłkę w polu 
karnym i precyzyjnym strza-
łem zdobywa bramkę. Osiem 
minut później, ten sam za-
wodnik, dopełnia formalności 
i, przykładając nogę, na pustą 
bramkę strzela swojego dru-
giego gola! Brawa dla Mikla-
sa, który, pomimo że nie wy-
leczył do końca kontuzji, po-
mógł swoim kolegom i strzelał 
jak na zawołanie. Cóż z tego, 
skoro nie było nikogo na zmia-
nę, a już po 10 minutach gry, 
Jakub Wojciechowski nabawił 
się urazu kostki... Gospodarze 
szybko, bo w 31. oraz 39. mi-
nucie dwukrotnie odpowiada-
ją i osłabiony Pomorzanin do 
szatni schodzi jedynie z remi-
sem. Jakby tego było mało, po 

przerwie do głosu zaczęli do-
chodzić... sędziowie. W 63. 
minucie karny „z kapelusza”, 
po tym, jak Haberski schwytał 
piłkę i, upadając z nią na zie-
mię, przewraca rywala. Na nic 
próby przekonania arbitra do 
zmiany decyzji i 3. gol dla go-
spodarzy staję się faktem. „Re-
zerwowi” próbowali i zdoby-
li 3. bramkę, nie kto inny, jak 
Krystian Miklas, z tym, że sę-
dzia dopatrzył się spalonego... 
Cóż, biednemu wiatr w oczy 
wieje... Arbiter nie zauważył 
jednak spalonego przy golu na 
4:2 dla gospodarzy, który pada 
w 76. minucie. Jeszcze na 3 mi-
nuty przed końcem, Wołczko-

wo-Bezrzecze po rzucie roż-
nym wbija przyjezdnym 5. 
gola i kolejna porażka prze-
dłuża niechlubną serię. Dziw-
ny to był mecz, gospodarze na-
wet zbytnio się nie cieszyli ze 
zwycięstwa, w końcu z czego 
mieli by się cieszyć? Na do-
brą sprawę, grali przeciwko 9 
piłkarzom, niemal przez całe 
spotkanie. Pomorzanin II jest 
w ogromnym kryzysie, może 
warto już na dobre wprowa-
dzić do zespołu liczną gru-
pę juniorów, by ponownie nie 
przytrafiła się sytuacja, że za-
braknie zawodników do gry...?

KR

Wojewódzka Olimpiada Młodzieży w Karate WKF

7 medali nowogardzian!!!
12 października w Goleniowie odbyła się Wojewódz-
ka Olimpiada Młodzieży w Karate WKF. Karatecy z 
Nowogardu przywieźli aż 7medali!

Zawody miały na celu za-
prezentowanie dorobku spor-
towego klubów, gmin i powia-
tów województwa zachodnio-
pomorskiego, oraz wyłonienie 
najlepszych zawodników i za-
wodniczek w kategoriach: dzie-
ci, młodzicy i juniorzy młodsi. 
Z Klubu Karate w Nowogardzie, 
podopieczni sensei Wioletty Ja-
rosiewicz, zdobyli 7 medali. Na 
wyróżnienie zasługują jednak 
wszyscy członkowie kadry pre-
zentując się z dobrej strony i do-
starczając niesamowitych spor-
towych emocji oraz walcząc do 
ostatniej sekundy. Dodajmy, że 
siedziba klubu mieści się przy 
ul. Sądowej 1 na pierwszym pię-
trze, a każdy kto chciałby dołą-
czyć do klubu, mogą przyjść na 

Jan Berg   3 miejsce (Kata)
Damian Sęk   3 miejsce (Kata)
Olaf Stokłos   5 miejsce (Kata)
Aleksander Morsi  4 miejsce (Kata)
Amelia Cwajda  3 miejsce (Kata)
Szymon Koko  4 miejsce (Kata)
Kamil Zmitrowicz 5 miejsce (Kata)
Daria Zmitrowicz  3 miejsce (Kata) ; 3 miejsce (Kumite)
Wiktoria Gruda  2 miejsce (Kumite) ; 3 miejsce (Kata)

treningi które odbywają się w 
poniedziałki i czwartki o godzi-
nie 16:30. Przy artykule prezen-
tujemy listę zawodników, któ-
rzy reprezentowali Nowogard. 
Gratulujemy, oraz życzymy 
jeszcze większych sukcesów.

Oprac: KRNa zdjęciu srebrna i brązowa medalist-
ka olimpiady, Wiktoria Gruda
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Kijana Redakcja "WBREW": Weronika Daćkowska, Katarzyna Kozieł, Kinga Piwowarczyk, Monika Romasłowska, Hanna Siemierz, Krystyna Skubała 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI WYBRANY!
Dnia 11 września bieżącego roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica jak co roku odbyły się wybory do Sa-
morządu Uczniowskiego. Do wyborów zgłosiło się 18 osób, ale zakwalifikowało się tylko 15. W komisji byli nasi koledzy i koleżanki z 
czwartych klas - Paulina Majdzińska (kl. IV TE), Beata Hałas (kl. IV TE), Patrycja Urbańska (kl. IV TE), Szymon Jałowiec (kl. IV TI) i 
Tomasz Iwan (kl. IV TI). 

Poniżej znajdują się wyniki głosowania :
Krystyna Skubała II TH – Przewodnicząca
Daniel Danielczyk II TŻ – Zastępca
Agata Augustynek III TE– Sekretarz
Weronika Daćkowska II TH– Rzecznik Prasowy
Anna Przybyszewska I TE– Rzecznik Prasowy
Kamila Rusnak II THO
Katarzyna Kozłowska II THO
Żaneta Muszyńska II TE
Marta Furmańczyk I K
Bartosz Igras II TI

Dawid Dużyński II K
Kamila Bielej III TE
Kuba Gradus IV TI
Sebastian Kuzio III TM
Maciej Winnicki IV TŻ
Gratulujemy i życzymy powodzenia! Członków 

Samorządu Uczniowskiego, którzy znajdują się pod 
opieką Pani Patrycji Sierżant, czeka dużo pracy i wy-
zwań.

Weronika Daćkowska
Krystyna Skubała

DZIEŃ NAUCZYCIELA W TELEOBIEKTYWIE
 Z okazji Dnia Nauczyciela uczniowie ZSP podziękowali nauczycielom na trud włożony w nauczanie oraz wychowanie.

Jeszcze raz życzymy nauczycielom wszystkiego dobrego!

…i pana Michała DacyKwiaty dla Pani Mirosławy Szymaniak...Uczniowie wręczający nauczycielom kwiaty

Kuba Gradus odczytuje wyniki wyborów

Wyborcze zamieszanie

Głosuję na...

Głosuję na...

Głosujący uczniowie

Komisja wyborcza

W spotkaniu wziął udział dyrektor ZSP Pan Stefan Sitkowski, opie-
kun SU Pani Patrycja Sierżant i członkowie SU
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
 Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
 i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 91 392 60 57
Morfeusz - 91 577 66 85

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
 I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
 Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól
ul. Zielona 2  - 666 135 133

KUPIĘ 
GOSPODARSTWO 
lub GRUNT ROLNY 
TEL. 664 944 635

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

Już 2 listopada OTWARCIE
nowego sklepu 

wędkarskiego "SPŁAWIK" 
na ul. 5 Marca 4a

Zapraszamy
od pon.-pt. 9-19 • sob. 9-15

 UWAGA WĘDKARZE!
Zarząd Koła PZW "Tęczak" 
informuje członków koła,

 że dnia 27 października 2013 r. organizuje 

zawody wędkarskie 
spławikowe

na Kanale Świniec w Kamieniu Pom. 
Zapisy w sklepie "Tęczak" ul. Waryńskiego 12 do dnia 

25.10.2013 r. Startowe wynosi 10 zł. 
Wyjazd o godz. 6.00 z ul. 5 Marca. 

Zapraszamy. Zarząd Koła Tęczak

SUPER KREDYTY
OFERTA WIELU BANKÓW

Pl. Wolności 5, 
72-200 Nowogard

tel./fax. 91 39 27 220, 
kom. 609 979 006 

pon.-pt. 9.00-17.00
(wejście od strony apteki)

w Sklepie             
ul. Boh. Warszawy 2

(przy torach)

Zapraszamy
W każdy poniedziałek nowy towar

Duży wybór odzieży 
dziecięcej i jesiennej

kurtki, bluzy itp.

KUPON RABATOWY
10%

na odzież używaną
FIGARO

Wynajmę 
lokal 

w Nowogardzie 
przy ul. Kościuszki 2 

o powierzchni 
ok. 100 m2 

na działalność
gospodarcza. 

Tel. 602 474 266

SKARB PAŃSTWA
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE

LASY PAŃSTWOWE
NADLEŚNICTWO NOWOGARD
72-200 Nowogard, ul. Radosława 11

ogłasza przetarg ustny  
nieograniczony

1. Na dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej 
działkę nr 93/25 o powierzchni 675,81 m2, położoną w obrębie ewiden-
cyjnym nr 7 w Nowogardzie przy ul. Boh. Warszawy 64a, zabudowaną 
budynkiem byłej kotłowni o  powierzchni użytkowej 184,23 m2 wraz z 
placem przyległym do budynku, stanowiącej własność Skarbu Państwa w 
zarządzie PGL LP Nadleśnictwo Nowogard (dalej „Nadleśnictwo”).

2. Przetarg odbędzie się w dniu 06.11.2013 r. o godzinie 1100 w siedzi-
bie Nadleśnictwa Nowogard – świetlica przy ul. Radosława 11 w Nowo-
gardzie.

3. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za przedmiot dzierżawy 
wynosi 1.160,00 zł netto (jeden tysiąc sto sześćdziesiąt złotych 00/100). 
Ustala się wysokość postąpienia na 1% wartości netto.

4. Oprócz czynszu dzierżawca będzie pokrywał pełne koszty związa-
ne z eksploatacją przedmiotu dzierżawy (media, należności publiczno-
prawne).

5. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w kwocie 1.000 
zł w terminie do dnia 06.11.2013 r. do godz. 10 30 na konto Nadleśnic-
twa: BOŚ Szczecin 86 1540 1085 2001 5315 4468 0001 lub w kasie Nad-
leśnictwa. Przy wpłacie wadium na konto należy uwzględnić specyfikę 
działania banków. W tytule zapłaty należy wskazać „wadium – przetarg 
dot. dzierżawy działki nr 93/25 w Nowogardzie”. 

6. Wpłacone wadium podlega zwrotowi w terminie trzech dni od dnia 
ogłoszenia wyników przetargu, odwołania lub unieważnienia przetargu; 
w stosunku do uczestnika, którego oferta została wybrana, wadium zo-
stanie zaliczone na poczet zaoferowanej kwoty czynszu (netto + podatek 
VAT). 

7. Nadleśnictwo może zachować kwotę wadium w razie uchylenia się 
od zawarcia umowy przez wygrywającego uczestnika przetarg. 

8. Uczestnik wygrywający przetarg zobowiązany jest w ustalonym 
przez Nadleśnictwo miejscu i terminie do podpisania umowy dzierżawy. 

9. Osobą upoważnioną do kontaktu z uczestnikami i udzielania in-
formacji, w tym dotyczących szczegółowych prawa i obowiązków stron 
umowy dzierżawy, ze strony Nadleśnictwa jest Pan Henryk Wojnowski – 
tel. (091) 392 06 40.

10. Ogłoszenie o przetargu, a także warunki przetargu mogą być zmie-
nione lub odwołane przez Nadleśnictwo w każdym czasie bez podania 
przyczyny.
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OGŁO SZE NIA DROB NE

NZOZ „SANUS” zaprasza 
w dniu 25.10.2013 r. (piątek) 

w godz. 1000 - 1500 na

BEZPŁATNE BADANIA 
CYTOLOGICZNE 

w ramach programu wykry-
wania raka szyjki macicy.

Zapraszamy wszystkie ko-
biety w wieku 24 – 59 lat, któ-
re w ciągu ostatnich trzech lat 
nie wykonały takich badań.

Rejestracja w poradni gine-
kologicznej NZOZ „Sanus” 

przy ul. Kościuszki 36 lub 
telefonicznie 91-8523341.

Przy rejestracji i badaniu 
należy posiadać nr PESEL.

Anna Fedorczuk-Smolira.
Kierownik NZOZ „Sanus”

PIASEK, ŻWIR, CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA DŁUGOŁĘKA
tel. 504 265 607 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 3. 
604 284 597

• Kupię mieszkanie bezczynszowe/ni-
skoczynszowe, min 3pokojowe, 60-
80 m 791443026

• Do wynajęcia lokal handlowy – 
660143840 

• Sprzedam mieszkanie w Nowo-
gardzie i Dobrej, tel. 91-3910010, 
607607814

• KUPIĘ ZA GOTÓWKĘ OBCIĄŻONE 
NIERUCHOMOŚCI tel. 508 312 261

• DOMY NA WSI – GRUNTY 

• SPRZEDAJEMY, KUPUJEMY. TEL. 
660 206 833

• Sprzedam nowy sklep na ulicy Raci-
bora. tel. 913925552, 695 264 594

• Sprzedam nowe, własnościowe, 2 po-
kojowe mieszkanie, 58 m kw. na os. 
Gryfitów tel. 913925552, 695 264 594.

• SPRZEDAM - bardzo tanio działki pod 
budowę ul: Asnyka. Tel. 513045188. 

• Sprzedam mieszkanie 85 m2 z dużym 
ogrodem. 91 39 21 868 785 921 868 

• Wynajmę lokal biurowy 700 lecia 17b 
Ip. Parking, 28 m2 tel. 501 549 818 

• Wynajmę lokal na działalność go-
spodarczą. vis’a’vis szpitala. Tel.887 
467 309.

• SPRZEDAM lub WYNAJMĘ garaż ul; 
Jana Pawła. Tel. 607083893.

• Wynajmę mieszkanie w Centrum. 
604 702 817; 660 179 776

• Sprzedam dom jednorodzinny 167 
m2 w Nowogardzie ul. Mickiewicza. 
Tel. 694 979 000

• Wynajmę sklep na ulicy Rzeszow-
skiego. Tel.695 264 594

• KUPIĘ - kawalerkę w Nowogardzie. 
Dzwonić po 15 godz.Tel. 693021100.

• Sprzedam mieszkanie 58 m2 w db 
lokalizacji IV p. Tel. 607 647 215

• Wynajmę garaż. Tel. 782 549 811

• LOKAL - do wynajęcia centrum mia-

sta .Tel.510170263.

• Sprzedam mieszkanie o pow. 42 m2 
centrum Nowogardu. Cena 135.000 
zł do negocjacji. Tel. 669-495-649.

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 
trzypokojowe. 509 601 559

• Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe w Centrum, atrakcyjna cena. 
519 831 511; 606 339 290

• Sprzedam mieszkanie 23,7 m kw. IV 
p. ul. Warszawska. Tel. 34 25 57 100

• Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie 
2 piętro po generalnym remoncie. 
Cena 178 tys. tel. 691 655 888

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
lub zamienię na kawalerkę z dopłatą. 
724 696 051 

• Sprzedam działki budowlane Karsk. 
510 766 180

• SPRZEDAM - działkę budowlaną ul; 
Poniatowskiego.Tel.693409974.

• Sprzedam garaż murowany. Cena 17 
tys. zł. 888 313 884

• Wynajmę lub sprzedam garaż na ul. 
Jana Pawła II Tel. 607 580 172

• Sprzedam mieszkanie dwupokojo-
we w Łobzie, tanie. Tel. 501 343 040

• SPRZEDAM - działkę 29 ar. 8 km. /N-
du. Media.17 zł/ 1m2.Tel. 669517975.

• WYNAJMĘ - lub sprzedam mieszka-
nie 2 pokoje I piętro centrum ul:Ko-
walska.Tel.888676231.

• SPRZEDAM - mieszkanie 3 pokojowe 
cena do uzgodnienia . 531850405 , 
530621527.

• Do wynajęcia garaż przy ul. 700-le-
cia 11, za sklepem „NATURA”. Tel. 
606115410

• SPRZEDAM – barak 6 m dł.2,5 
m szer. Tanio. Odbiór osobisty. 
Tel.607251127.

• SPRZEDAM - mieszkanie 66 m2.Spół-
dzielnia Radosław.Tel.661790332

• SPRZEDAM - Kawalerkę ul: Bema. 
Tel.696858283.

• WYNAJMĘ - garaż .Tel.508993318.

• SPRZEDAM - pół domu do remontu 
wraz z podwórkiem.Tel.7300618318.

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we po generalnym remoncie. I pię-
tro 783 814 849; 692 990 629

 MOTORYZACJA

• Sprzedam skrzynię biegów do Audi 
80. Tel. 781785751.

• Sprzedam GOLF II, poj. 1,3 rok rej. 
1993, benzyna 5 drzwiowy, przegląd 
i OC ważne, szyberdach, hak, czer-
wony. Tel. 512633610.

• Sprzedam 2 opony letnie 185 65 R15, 
continental conti 3, cena za 2 szt. 80 
zł, tel. 605 522 340

• Sprzedam VW Passat combi rok 
prod. 1995; poj. 1.8 cena 2300 tel. 

723 843 415

• Sprzedam silnik ze skrzynią do peu-
geot 1,9D ’98 i citroen Tanio tel. 785 
04 09 45

• Sprzedam opony zimowo- letnie 
M+S, w bardzo dobrym stanie Ful-
da Kristall Supremo 205 60 R16 92 H, 
4szt, cena 750 zł komplet do uzgod-
nienia, tel. 605 522 340

• Sprzedam skuter Peugeot Viva City 
rok prod. 2000 tel. 693  720  318; 91 
39 28 101

• Sprzedam - V W Golf IV. Rok 1998, 
poj. 1,4 benzyna cena 7.200,- Tel. 
603284503.

• Sprzedam tanio dwie prawe nowe 
(używane jeden sezon) opony nr 15 
marki Klewer. 662 536 908

ROLNICTWO

• Sprzedam zboże i słomę. 502  853 
573

• Sprzedam słomę w snopkach i 
siano cena 2, 20 zł/ snopek. Tel. 
782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG 
TEL. 783 678 070

• Maliny – sprzedaż, własny zbiór. 
502 853 573

• SPRZEDAM - około 40 kg. gryki 60 
zł/1 kwintal. Tel.600653124. Korne-
luk - Glicko.

• SPRZEDAM obornik. Tel. 793908098.

• SPRZEDAM - jabłka I gat. 1,00 zł / 
kg., II gat . 1 zł / kg. ul: Cmentarna 
11.Tel.913921896.

• Sprzedam ziemniaki paszowe. 608 
013 995

• ORKA, talerzówka, siew. 608 013 995

• SPRZEDAM – gęsi. Tel. 507724964.

• Sprzedam prosiaki. 730 632 835

• Sprzedam ziemniaki jadalne 0,70 zł/
kg 691 019 655 

• Sprzedam siewnik do nawozów 0,5 t. 
poj. dwutalerzowej. 667 952 806 

• SPRZEDAM - ziemniaki. Tanio. Vineta. 
692125122.

USŁUGI

• Firma Usługowa „Zielona”. Wynajem 
sal na: konferencje, zebrania, szkole-
nia. Tel. 91 39 26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI POD-
ŁOGOWYCH I INNE DROBNE NAPRA-
WY WYKONA „ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 
22 783, 784 79 22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą świeco-
wania Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 
20 714

• Montaż ogrodzeń betonowych, far-
merskich i innych; 695  085 470; 91 
39 72 575

• AGENCJA REKLAMWA VIZART - opra-
wianie prac - w 2 minuty, bindowa-
nie, wydruki A3-A4 kolor, ksero A3-

A4 - kolor, laminowanie A3-A4. Tyl-
ko u nas największy wybór okładek. 
Nowogard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, 
licencjackich, innych), dokumentów, 
CV, listów motyw. innych. Wydruki, 
Ksero, także kolor. Szybko i Solidnie. 
Studio Reklamy Vizart. Nowogard, 
ul. 700 Lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). Tel 605 522 340. 

• Usługi koparko- ładowarką Nowo-
gard. 514172446 

• Fast – Driver, tanie usługi trans-
portowe tel. 721 230 990

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sawic-
ki, ul. Kazimierza Wielkiego 7, 
tel.913920737 

• Remonty mieszkań, szpachlowanie, 
malowanie. 880 690 659

• Regulacja i naprawa okien i drzwi, 
tel. 695 181 070

• Dachy, docieplenia, stropodocie-
plenia, obróbki blacharskie, pod-
bitki. 609 752 854

• REMONT na każdą kieszeń Tel. 
609 715 839 

• Glazura, terakota. Fachowo i solid-
nie. Wykończenia wnętrz pod klucz. 
Tel.607647515.

• Usługi remontowe 601 567 369

• KOREPETYCJE - z matematyki: SP, 
Gimnazjum. Tel. 532557381.

• Naprawa samochodów, wymiana 
części – uszczelek, pasków, zawie-
szenia itp. Tanio. 695 807 775

• REMONTY – DACHY OCIEPLENIA. 
Tel.692562306.

• BUD NAAR dachy remonty da-
chów ocieplenia budynków. 
726 169 098

• PRANIE - DYWANÓW, WYKŁA-
DZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ, 
SAMOCHODOWEJ, /SKÓRZA-
NEJ, MATERIAŁOWEJ/. PRANIE 
POŚCIELI WEŁNIANEJ /LANO-
LINĄ, CZYSZCZENIE FUG. TEL. 
604373143, 794229083.

• Usługi budowlane i remontowe 
domu pod klucz. 504 595 424

• Docieplanie budynków, malowa-
nie, glazura, hydraulika, regipsy i 
podłogi, zabudowa poddaszy. Tel. 
600 626 268

• KOREPETYCJE - DZIĘKI KTÓRYM 
ZROZUMIESZ I POLUBISZ MATEMA-
TYKĘ NIE TYLKO „ZAKUJESZ” NA ZA-
LICZENIE.WSZYSTKICH CHĘTNYCH 
ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY.

TEL.723328678.

• KOREPETYCJE - Z MATEMATYKI STA-
TYSTYKI I EKONOMETRII DLA LICE-
ALISTÓW I STUDENTÓW PROFESJO-
NALNE PRZYGOTOWANIE 100 % 
ZDAWANOŚĆ.TEL.600924128. 

PRACA

• Przyjmę samodzielnego pracowni-
ka do prac wykończeniowych. Tel. 
888 603 612

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe, emerytalne – Niemcy, Ho-
landia, Anglia, Irlandia, Dania, Belgia, 
Austria, Włochy, Norwegia, USA. Tel. 
71 385 20 18 lub 601 759 797

• Młoda mama zaopiekuje się Twoim 
dzieckiem. 661 196 022

• Praca w Niemczech - Opiekunki Osób 
Starszych, wyjazdy od zaraz, pełna 
organizacja wyjazdu, atrakcyjne za-
robki Tel.666096761, 666096774

• Zatrudnię pracowników budowla-
nych do prac wykończeniowych. Tel. 
695 264 594 

• DOŚWIADCZONA - Niania zaopieku-
je się dzieckiem. Duża dyspozycyj-
ność czasowa. Tel.602690897.

• Przyjmę do pracy lakiernika i lub 
szpachlarza samochodowego, tel. 91 
39 20131

• Zatrudnię 60 kobiet do sortowania 
flancy w Redle. Rozpoczęcie pracy 
ok. 11 listopada. 505 149 049

• Przyjmę do pracy na fermę norek 
w Redle. E-mail: rekrutacja.ferma@
wp.pl, tel. 661 285 105

• Potrzebna doświadczona pani do 
pracy w kuchni, dyspozycyjna, 
(może być emerytka), wymagana 
ksiązeczka zdrowia. 600 811 404

• EPROXY EL poszukuje pracow-
ników działu handlowego wiek 
max 25-27 lat. Tel. 798 843 457 lub 
eproxy-el@wp.pl

• DAM PRACĘ W SKLEPIE. TEL. 
603079044.

• ZATRUDNIĘ - stolarza lub pomocni-
ka.Tel.603366286.

• PRZYJMĘ - panią do pracy w kuchni.
Tel.507951313.

INNE
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Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15
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Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski - redaktor prowadzący

Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny 
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65, tel./fax 91 392 50 87; 

e-mail: dziennik@domjudy.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak  kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty; F - kursuje od poniedziałku do piątku; 7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO  tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E; 14:00E; 
15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7); 1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt; S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 3, 5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska
NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

OGŁO SZE NIA DROB NE

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul. Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14
 Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

Hotel-Restauracja
"Przystań"

ZATRUDNI
"BARMANA"

osobiście lub tel. 91 39 20 221

Zatrudnię 
mechanika 

do pilarek spalinowych 
i kosiarek

dzwonić w godz. 9-17
91 392 68 57; 608 328 095

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECIĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

Skupujemy:    ŻYTO konsumpcyjne, 

energetyczne, paszowe    •   PSZENŻYTO 
Powyżej 25 ton odbiór z gospodartwa Szybka płatność

Tel. 603 055 292

Skup zboża

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

SPRZEDAM 
PIEC c.o.

cena 250 zł
tel. 796 175 842

• Sprzedam drewno bukowe i dębowe 
pocięte i porąbane - 603 353 789

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, 
srebrna, 4 elementy: wzmacniacz, 
tuner przestrojony, korektor, deck 
szuflada, stan idealny, używana spo-
radycznie, cena 780 zł do uzgodnie-
nia. tel. 605 522 340.

• PIECE GAZOWE c.o. wiszące z Nie-
miec firmy Vaillant wysoka jakość do 
mieszkania, domu, sklepu, restaura-
cji, zakładu fryzj. tylko ogrzewanie 
różne powierzchnie cena od 800zł 
montaż 300zł piece dwufunkcyjne 
cena od 1.000zł montaż 400zł gwa-
rancja serwisowa + roczne przeglądy 
kontrolne, naprawy oraz elektryczne 
przepływowe podgrzewacz wody 
użytkowej 18-21kw na prąd 380V 
cena od 200zł tel. 691 686 772

• SPRZEDAŻ - podbitki drewnianej. 
TANIO. Tel. 726169098.

• Sprzedam CB radio Harry III z ante-

ną, na gwarancji, cena 650 zł, tel. 605 
522 340

• Sprzedam wózek spacerowy – para-
solka (Chico CT04): stan bdb, duże 
koła, lekki, oryginalny śpiworek + fo-
lia, kolor czerwono-beżowy, tanio. 
600 897 758

• Sprzedam lodówko - zamrażarkę In-
desit srebrną, cena 750 zł, tel. 605 
522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpiecze-
niowe na życie SKANDIA, tel. 605 
522 340

• Sprzedam drewno opałowe i komin-
kowe atrakcyjna cena. 726 649 215

• Sprzedam świerk pospolity i srebrny 
z plantacji. Tel. 602 10 11 18

• Sprzedam aparat fotograficzny S 
Fine Pix 6500, cena 790 zł, tel. 605 
522 340

• Skup pił niesprawnych, zatartych 
Stihl, Husquarna, Cena 100 zł. Tel. 

721 668 045, Dojazd do Klienta.

• Kupię zamrażarkę używaną. 91 39 
25 888

• SPRZEDAM - drewno opałowe ko-
minkowe i gałęziówkę bukową. 
Tel.722050889.

• Karp jadalny i zarybiony – Kroczek. 
Sprzedam tel. 91 39 18 297

• SPRZEDAM - LAPTOP TOSHIBA SA-
TELLITEL 40-136 TANIO, tel. 728 347 
198

• SPRZEDAM – ASUS TUNER DVB-T NA 
USB +ANTENA SAM.CENA 50 zł., tel. 
728 347 198

• SPRZEDAM - MONITOR BELINEA 50 
zł., tel. 728 347 198

• WYNAJMĘ - myjnię dwustanowisko-
wą. Tel. 607251127
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– od 10.000 PLN
– max. okres spłaty

240 m-cy
– bez BIK i KRD

POŻYCZKA DLA CIEBIE 
– na spłatę uciążliwych

długów
– na spłatę komornika
– na inwestycję

Przykładowe raty:
kwota/lata 5 10 15 20

20 000 372,67 206,00 150,44 122,67
50 000 931,67 515,00 376,11 306,67

Reklama nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 
Tel. 91 818-25-36, 790-402-010
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JOG.STUDIO@ONET.EU

tel.603-844-014

WWW.JOGSTUDIO.NET

PROJEKTOWANIA WNĘTRZ

JoG
STUDIO
JOANNA GIZIŃSKA

Od ponad 16 lat pracujemy na zaufanie naszych klientów. Jako firma handlo-
wa zajmujemy się:
- dostarczaniem agrochemii potrzebnej do produkcji rolnej: środki ochrony 
roślin, nawozy, materiał siewny,
- obrotem płodami rolnymi i materiałem siewnym
Strategiczne zarządzanie firmy zapewnia jej ciągły rozwój. 

Aktualnie poszukujemy do naszego zespołu:

PRZEDSTAWICIELI HANDLOWY/DORADCA TERENOWY
Miejsce pracy: okolice Piły, Bydgoszczy, Drawska Pomorskiego, Łobza, 
Wałcza w zależności od miejsca zamieszkania kandydatów
Wymagania:

• wiedza z zakresu agrochemii
• umiejętności budowania relacji biznesowych
• znajomość pakietu MS Office
• prawa jazdy kat. B

HANDLOWIEC DS. OBROTU PŁODAMI ROLNYMI
Miejsce pracy : Stargard Szczeciński
Wymagania:

• umiejętność budowania relacji z klientem, 
• komunikatywna znajomość języka obcego – angielski lub/i niemiecki, 
• umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office,
• mile widziane doświadczenie w obrocie płodami rolnymi.

Zapraszamy do współpracy osoby zarówno ,te które mają doświadczenia w 
pracy w rolnictwie jak i tych pragnących poszerzać swoje możliwości i zdoby-
wać nowe doświadczenia w rozwijającej się firmie.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie cv wraz ze zgodą na przetwarza-
nie dany osobowych na adres: agnieszka.engel@atr-agrohandel.pl

Kolektory 
słoneczne

Dotacja45%

Montaż / Serwis • Przygotowanie dokumentacji

www.provsolar.com

e-mail: info@provsolar.com • tel./fax 91 482 40 50
Biuro czynne od 8 - 16

Do�nansowanie 40%
Projekt - montaż 

Przydomowe 
oczyszczalnie ścieków

Proj-mont
Chwarstnica 

ul. Sportowa 4
74-100 Gry�no

tel: 693 88 90 90
tel./fax 91 4824050

Informacja i rezerwacje 
w restauracji lub pod tel. 91 39 22 225

26 października 
(sobota)

DANCING
KamenaRestauracja

ZAPRASZA na

Gra Artur Konior

Sprzedam VW 
T4 Caravelle, 8 miejsc, 

rocznik: 1991, poj. 2000, ben-
zyna/gaz, stan b. dobry. 
Cena do uzgodnienia. 
Tel.: 501  594  804 lub 

504  531  022 lub 91  391 09 84.

TYGRYSEK

BAWIALNIA
dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard



Dotychczas z dzierżawy tego sklepu w świetlicy sołectwo Ostrzyca miało poważne dochody...

Zawiadamiamy, że w Nowogardzie rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radców Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca Prawny Radosław Górski oraz Radca  
Prawny Paweł Iwan. Kancelaria mieści się przy 
Pl. Wolności 9, budynek dawnego hotelu „Cisy”, pokój nr 8 (parter). 
Telefony do Kancelarii:  788-802-101, 694-403-733, Tel.  91 578 49 01

Piątek 
25 października 2013 r. 
Nr 83 (2217) 
nakład 3000
Rok XXI  ISSN 1897-2640 

 Cena 1, 90 zł

Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Finanse - 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700-lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

ZAPRASZAMY
na

specjalistyczne 
badanie wzroku

środy i piątki 

Halina Galus • Elżbieta i Helena Wnuk

USŁUGI KSIĘGOWO-PODATKOWE

ul. 3 Maja 14 (budynek Banku Spółdzielczego) Tel.  91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

Chcesz odzyskać VAT? Przyjdź!

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Byłeś świadkiem  ciekawego 
zdarzenia  zadzwoń

  Tel.  513 088 309

s. 4 s. 9

Jeszcze  
o przetargu 

na wodę

Nasi przedsiębiorcy:  

Witold 
Dęga

s. 10

Zniszczona 
droga 

na ul. Leśnej 
cd.

SPRZEDAŻ RÓWNIEŻ HURTOWA
RAMPA PKP

NAJWIĘKSZY 
WYBÓR

NAJNIŻSZE 
CENY

NAJWIĘKSZY 
WYBÓR

NAJNIŻSZE 
CENYRAMPA PKP

NAJWIĘKSZY 
WYBÓR

NAJNIŻSZE 
CENYRAMPA PKP

OTWARCIE
14 PAŹDZIERNIKA

SOBOTA

WKŁADY 
LAMPIONY

DUŻY I BOGATY WYBÓR
W NISKICH CENACH

prawo cywilne
prawo administracyjne
prawo pracy
prawo ubezpieczeń
prawo spółdzielcze
prawo karne

Kompleksowa Obsługa 
Firm i Klientów Indywidualnych

O konsultacji decyduje kolejność zgłoszeń, zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie

Oddział Goleniów
ul. Andersa 18,  III p. 

72-100 Goleniów

                                                             odbędą się 16.11.2013 
w naszej Kancelarii w Goleniowie (godzina 10:00-14:00)

tel. 91 852 26 84, 883 373 609
e-mail: goleniow@krislex.pl

pn. - pt. w godz. od 9.00 do 17.00

Wizyty we wtorki: 
rejestracja pod 
tel. 914071250, tel. 914073250
72-100 Goleniów
ul. M. Konopnickiej 10 a

Specjalista ginekolog-położnik
Lek. med Adam Sokołowski

• konsultacje ginekologiczne
• cytologie

• prowadzenie ciąży
• USG

PROFI-MED s.c.

Solidna dawka Polskiego  
i zagranicznego rocka  

w najlepszym wykonaniu...

26 październik 
godz. 20.30

Caffe Piwnica
wstęp 18 zł

Tel.  91 392 24 24

Sołtys sołtysów zarządził

„Zamach” na wiejską kasę?
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W obiektywie DN

ZAKŁAD USŁUG 
INSTALATORSTWA 
ELEKTRYCZNEGO  

 
ZIELIŃSKI  GRZEGORZ 

TEL: 698-846-647 
•  instalacje elektryczne 

domowe, przemysłowe 
•  domofony, wideofony 
•  alarmy, zabezpieczenia 

budynków 

Zakończył się remont dyskontu 
„Biedronka” znajdującego się przy 
Placu Wolności. Budynek prze-
szedł dość spory lifting. Przede 
wszystkim przeniesiono głów-
ne wejście do sklepu, które teraz 
znajduje się od strony ul. War-
szawskiej. Budynek zyskał tak-
że nową elewację, którą w dużej 
mierze pokryto czerwonym klin-
kierem. Zagospodarowano tak-
że teren wokół dyskontu. Wybu-
dowano nowe podjazdy, schody, 
wyłożono chodniki estetycznym 
polbrukiem. W środku zmieni-
ło się niewiele. Odświeżono wnę-
trze, zmieniono nieco układ rega-
łów. We wtorek, 22 października, 
sklep po remoncie otworzył swo-

Zbliża się Dzień Wszystkich 
Świętych. Sprzyjająca, w ostat-
nich pogoda, sprawiła, że wielu 
mieszkańców porządkowało gro-
by. Na zdjęciu pani Maria Grze-
gorzewska - mieszkanka No-
wogardu, przed zbliżającym się 
świętem porządkuje mogiły swo-
ich bliskich. Okres poprzedzają-
cy Dzień Wszystkich Świętych i 
Dzień Zadusznych, to okres pe-
łen wspomnień, zadumy,  reflek-
sji nad  życiem i śmiercią. 

Punkt autoryzowany Sieci PLUS 
w Nowogardzie  przy ul. Kościuszki 
został juz otwarty po gruntownym  
remoncie - Remont odbywał się od 
30.09.2013 do 09.10.2013r. Prace  
obejmowały główne pomieszczenie 
-  sale sprzedaży.  Stara wizualizacja 
została zastąpiona nową bardziej 
przyjemną, która została zapropo-
nowana przez Polkomtel,  operato-
ra sieci telefonii komórkowej Plus. 
Sieć Plus zmienia swoją wizualizację  
średnio co 5 lat, we wszystkich punk-
tach na terenie całego kraju. Co do 
nowych wzorów, to opinia klientów 
jest jak najbardziej pozytywna, a 
sam klimat jest  przyjazny dla klien-
ta - mówi w rozmowie z reporte-
rem DN właścicielka Punktu PLUS 
GSM,  Bogumiła Lisiewicz. 

je podwoje dla klientów. Na nowe 
otwarcie dyskont zaoferował kil-
ka towarów w promocyjnej cenie. 

Rozdawano też za darmo gazety z 
programem telewizyjnym i oka-
zjonalne baloniki z logo marketu.

Komunikat
Zgodnie z ustawą z dnia 31 stycznia 1959r., z późniejszymi zmianami o 

cmentarzach i chowaniu zmarłych, przypominamy o uiszczaniu opłat za 
miejsca grzebalne po upływie 20 lat. Na dzień dzisiejszy zgodnie z uchwałą 
Rady Miejskiej, opłata za miejsce pojedyncze na cmentarzu komunalnym 
w Nowogardzie, wynosi 183,60 zł, natomiast za miejsce podwójne 367,20 
zł. Osoby pragnące zachować ważność grobów, proszę o uiszczanie opłat w 
biurze administratora cmentarza przy ul. Nadtorowej 3a, w Nowogardzie. 

Uwaga! Brak aktualnej opłaty jest podstawą do likwidacji grobu.  
Jednocześnie uprasza się odwiedzających o zachowanie szczególnej 
ostrożności na rzeczy osobiste, m.in. na torebki, telefony i portfele, pod-
czas odwiedzin, mycia i sprzątania grobów swoich bliskich- niestety, na 
cmentarzu złodziei nie brakuje.

Sebastian Furmańczyk

Cmentarz w Żabowie  
– nie dla zmotoryzowanych

Nie ma gdzie parkować
Jeden z czytelników DN poinformował nas o problemie, 
który, jak się okazuje, od wielu lat doskwiera nie tylko 
jemu, ale wszystkim zmotoryzowanym, chcącym zapar-
kować przy cmentarzu w Żabowie. Brak parkingów od 
wielu lat jest bolączką przyjezdnych odwiedzających 
miejscowy cmentarz. Czy tak już będzie zawsze?

Problem związany z brakiem 
miejsc parkingowych przy cmen-
tarzu w Żabowie nigdy nie został 
zażegnany, co więcej – wciąż na-
rasta. Jak widać wyraźnie na załą-
czonym do artykułu zdjęciu, kie-
rowcy chcący pochylić głowy nad 
grobami bliskich, nie mają moż-
liwości pozostawienia swoich sa-
mochodów w bezpiecznym miej-
scu. Ba! Tak naprawdę, to w żad-
nym miejscu! Na jedynym skraw-
ku gruntu, na którym, wydawało-
by się, że można zaparkować, nie 
wolno stawiać pojazdów. Dlacze-
go? Tuż przed cmentarzem po-
stawiono znak „Zakaz postoju”. 
Zapewne zrobiono to w trosce o 
bezpieczeństwo kierowców, któ-
rzy pozostawiając swoje auta przy 
cmentarzu, ryzykują uszkodzenie 
samochodu przez pędzące dro-

gą pojazdy, a w najgorszym wy-
padku – utratę zdrowia lub życia. 
Podsumowując, ustawienie zaka-
zu jest jak najbardziej zrozumiałe. 
Niestety, wspomniany wyżej plac 
to jedyne miejsce, w którym moż-
na zaparkować auto. Skoro przy 
cmentarzu stoi zakaz, to gdzie na-
leży pozostawiać samochody? Bo 
przecież piechotą nie sposób do-
trzeć zewsząd… 

Zbliża się Dzień Wszystkich 
Świętych, więc temat jest jak naj-
bardziej aktualny. O ile miejscowi 
nie będą mieć problemu z odwie-
dzeniem miejsca wiecznego spo-
czynku, o tyle przyjezdnych czeka 
twardy orzech do zgryzienia. Co 
roku, na cmentarzu w Żabowie, 
gromadzi się tłum ludzi chcą-
cych zapalić znicz na grobie bli-
skich. Kilkanaście samochodów 
stojących wzdłuż ruchliwej drogi, 
z pewnością nie sprzyja bezpie-
czeństwu. Czy naprawdę musi się 
wydarzyć nieszczęście, by podjęto 
jakiekolwiek kroki w tej sprawie? 
Nie ulega wątpliwości, że miejsca 
parkingowe muszą przy cmenta-
rzu powstać. Pytanie tylko kie-
dy...?

Karolina Klonowska 
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EnTEr 
lapTop

 serwis - komis
naprawiamy, 
sprzedajemy, 

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

Tel.  795 648 748

Ogrodzenia,
brukarstwo, 

ogrody, trawniki
www.trawnikizrolki.com.pl

tel. 669 342 893

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel.   913 922 165
 Tel.  91 577 20 07

Przy zakupie 1 t podpałka 
lub wypalacz sadzy gratis

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

Zatrudnię specjalistę 
do spraw sprzedaży 

internetowej, 

wykształcenie min. średnie, 
biegła znajomość obsługi 
komputera i Internetu. 

Obowiązki: kompleksowa 
obsługa klienta. CV proszę 
przesyłać na adres mailowy: 
marketing@ogrodmacieja.pl

Zgubiono dokumenty 
z ubezpieczeniem 

od samochodu ZGL 03403 
na nazwisko Piotr Wierzbicki. 

Znalazcę proszę o kontakt: 
539 973 005; 91 39 22 988

Sołtys sołtysów zarządził

„Zamach” na wiejską kasę?
Redakcja DN dotarła do projektu uchwały, zgodnie z którym od przyszłego roku 
Urząd Miejski wprowadzi pełną „fiskalizację” pieniędzy, jakimi do tej pory dys-
ponowały sołectwa. Chodzi o środki pozyskiwane m. in. z wynajmowania świe-
tlic wiejskich na imprezy okolicznościowe.

O tym, że w Urzędzie Miej-
skim trwają prace nad zmianą re-
gulaminu funkcjonowania świe-
tlic wiejskich wiedzieliśmy od kil-
ku  miesięcy. Niestety, poza mało 
konkretnymi wiadomościami, ja-
kie przy okazji spotkań z sołtysa-
mi przekazywali miejscy urzędni-
cy, nie wiele było wiadomo. Teraz 
jest już wszystko jasne. Wszyst-
ko wskazuje też na to, że spełnią 
się największe obawy sołtysów, 
przynajmniej tych, którzy na swo-
im terenie mają świetlice wiejskie 
przynoszące dochody. 

Zamiast kosmetyki, rewolu-
cja...

Gdy dotarły do nas pierwsze sy-
gnały o planowanych zmianach w 
przepisach dotyczących regulami-
nów użytkowania świetlic wiej-
skich, wydawało się, że będą one 
zmierzać jedynie do uporządko-
wania kwestii ewidencjonowania 
przez rady sołeckie pieniędzy po-
zyskiwanych z tytułu wynajmo-
wania pomieszczeń na cele ko-
mercyjne. Faktem jest, że obec-
nie jest to robione w dość prosty 
sposób. Ogólnie rzecz ujmując, w 
większości przypadków prowadzi 
się zeszyt przychodów i rozcho-
dów. Okazuje się jednak, że za-
projektowane przepisy są wręcz 
rewolucyjne. Dotyczy to nie tyl-

ko kwestii obrotów finansowych 
generowanych w świetlicach wiej-
skich, ale ustalenie zasad, na któ-
rych owe pomieszczenia mają być 
użytkowane. 

Najpierw sprawy finansowe. 
Do tej pory pieniądze z wynaję-
cia świetlic pod imprezy okolicz-
nościowe (jak również działalność 
handlową) trafiały  na “konto” so-
łectwa. Z tych środków wieś naj-
częściej pokrywała koszty 
utrzymania lokali, czy bie-
żące remonty.  Teraz ma być 
inaczej. Zgodnie z projek-
tem uchwały, wszelkie do-
chody uzyskiwane tą drogą, 
mają trafiać wprost na kon-
to gminy.  W uchwale podaje 
się nawet nr konta, na które 
najemcy będą mieli wpłacać 
pieniądze. 

Kto w takim razie będzie pono-
sił bieżące koszty utrzymania świe-
tlic, jak nam się zabierze możli-
wość dysponowania tymi pieniędz-
mi – pytają sołtysi, których pyta-
liśmy co sądzą na temat tego pro-
jektu. Wszystko wskazuje na to, 
że rachunki za media, wsie będą 
pokrywać z przyznanych fundu-
szów sołeckich. Tak już jest w kil-
ku miejscowościach np. Olcho-
wie. Pytanie tylko, czy owe fundu-
sze miały być wykorzystywane do 

takich celów? Pomijając już fakt, 
że budowane lub remontowane 
ostatnio świetlice wiejskie na ogół 
stają się droższe w utrzymaniu. 

Uchwała na nowo określa tak-
że zasady, na podstawie których 
świetlice mają być użytkowane. 

Otóż zgodnie z przygotowanym 
projektem, od przyszłego roku, to 
burmistrz, a nie jak do tej pory so-
łectwo, będzie „zarządzał” świetli-

cami. Wynika to z par. 4 projek-
tu uchwały, do której dotarł DN w 
sprawie „określenia zasad, trybu 
korzystania i regulaminu świetlic 
wiejskich”, gdzie czytamy wprost: 
”majątkiem świetlicy zarządza 
burmistrz lub osoba działająca z 
upoważnienia burmistrza”. Nie-
stety w cytowanym paragrafie nie 
ma informacji o tym, kim miała-
by być ta osoba. Dziwi fakt, że nie 
wymienia się tutaj wprost sołtysa 
danej wsi.  Co za tym idzie, to bur-
mistrz będzie decydował, co i kie-

dy w świetlicy będzie się działo. 
Mało tego, jeśli ktoś będzie chciał 
w świetlicy zrobić zebranie wiej-
skie, bądź zorganizować chrzciny, 
najpierw będzie musiał zawnio-
skować o to do Roberta Czapli. 
Do uchwały dołączono stosowne 
wzory, zarówno umów użyczenia, 
jak i wynajęcia świetlicy. 

- Ile razy będziemy chcieli zwo-
łać zebranie wiejskie, czy zrobić 
zabawę choinkową, będziemy mu-
sieli pytać o zgodę burmistrza? 
- pytają zaniepokojeni sołtysi, z 
którymi rozmawialiśmy na temat 
projektu.

Gra warta świeczki
Zgodnie z informacją zawartą 

w uchwale w gminie Nowogard, 
świetlice wiejskie znajdują się na 
terenie 25 sołectw. W większości 
z nich, oprócz zebrań wiejskich, 

wynajmuje się pomiesz-
czenia pod handel bądź 
prywatne imprezy oko-
licznościowe. Tak jest np. 
w Ostrzycy, gdzie funk-
cjonuje sklep, ale i sala z 
pełnym zapleczem gastro-
nomicznym. Wieś z tytu-
łu dzierżawy świetlicy ge-
neruje obroty na pozio-
mie 10 tys. złotych w ska-

li roku. Pieniądze te w dużej mie-
rze wydawane są na utrzymanie 
świetlicy, zakupy niezbędnego 
wyposażanie (np. garnki, zasta-
wy), jak również bieżące naprawy 
i remonty.  

Wystarczy założyć, że każda 
wieś w której znajduje się świe-
tlica, rocznie zarabia na niej 5 
tys. złotych. Gdy pomnożymy to 
przez ilość świetlic w gminie No-
wogard,  wychodzą całkiem po-
ważne pieniądze- nowe przepisy 

mogą „wzbogacić” budżet miasta 
nawet o ponad 100 tys. złotych 
rocznie. Nie byłoby w tym nic 
niepokojącego, gdyby z tej samej 
uchwały wynikało, że pieniądze te 
będą do dyspozycji rad sołeckich. 
Niestety takiego zapisu tam nie 
ma. Więcej, w pkt. 6 w/w uchwa-
ły czytamy: ”środki uzyskane z wy-
najęcia świetlic stanowią dochód 
gminy”. 

Prawdziwych intencji tworze-
nia nowych przepisów nie kryje 
zresztą Urząd Miejski. - Z uwa-
gi na liczne remonty świetlic wiej-
skich na terenie gminy Nowogard, 
jak również ich wyposażenie, gmi-
nie przysługuje możliwość odlicze-
nia podatku VAT od wydatków na 
wykonywanie remontów, wyna-
jem świetlic wiejskich spowoduje 
wzrost dochodów z tytułu wyko-
rzystania majątku gminy – przy-
znaje, pytana o uzasadnienie pro-
jektowanych przepisów, Ewa Ja-
kubcewicz, kierownik Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami, 
Geodezji I Rolnictwa. 

Na razie projekt uchwały zo-
stał wręczony sołtysom, by ci za-
poznali się z jego treścią. Mają też 
poinformować urząd, jakie do-
tychczas stawki za wynajem świe-
tlicy stosowali na swoim terenie. 
Na podstawie tej informacji, UM 
ma przygotować oficjalny już cen-
nik. Następnie uchwała ma być 
głosowana przez radnych. Pozo-
staje mieć tylko nadzieję, że ci, za-
nim podejmą decyzję, przyjrzą się 
proponowanym zmianom bardzo 
uważnie i przeanalizują powyższe 
wątpliwości. Wszak ostatecznie to 
właśnie radni mają w sprawie głos 
decydujący. 

 Marcin Simiński



Nr 83 (2217) DZIENNIK
NOWOGARDZKI

4

www.dzienniknowogardzki.pl

Uwaga Sybiracy!
Dnia 2 listopada 2013 r. o godz. 15.00 

w kościele pw. Wniebowzięcia NMP będzie 
odprawione nabożeństwo 
wypominkowe wszystkich 

zmarłych od 1946 r. 
byłych zesłańców Sybiru, 

na które serdecznie zapraszamy.
     Zarząd

Gratulujemy
W dniu 16.10.2013 r., w Ku-

rii Biskupiej Diecezji Szcze-
cińsko-Kamieńskiej w Szcze-
cinie, odbyło się zaprzysięże-
nie nowych dziekanów i wi-
cedziekanów na nową, pięcio-
letnią kadencję. W Dekanacie 
Nowogard został mianowa-
ny przez Ks. Arcybiskupa An-
drzeja Dzięgę – Ks. Kazimierz 

Łukjaniuk, proboszcz parafii 
pw. św. Rafała Kalinowskie-
go w Nowogardzie, natomiast 
nowym wicedziekanem, z wy-
boru księży pracujących w De-
kanacie Nowogard, został Ks. 
Marek Pruszewicz, proboszcz 
parafii pw. św. Klary w Dobrej 
Nowogardzkiej.

inf. własna  

Jak zwykle po fakcie – proszą radę o zgodę 
Posiedzenie wczorajszej Komisji Finansowo-Gospodarczej zdominował temat przetargu na administrowanie siecią wodno - kanalizacyjną. 

W porządku obrad komi-
sji znalazło się głosowanie nad 
uchwałą, która pozwoli gmi-
nie na bezprzetargowe podpi-
sanie umowy dzierżawy nieru-
chomości, pod którymi posa-
dowione są obiekty i urządze-
nia sieci wodociągowo - kana-
lizacyjnej, z nowym dostawcą 
wody jaki ma być wyłoniony 
w drodze prowadzonego po-
stępowania. Przypomnijmy, że 
w tej chwili trwa ostatni etap 
przetargu, czyli ocena formal-
na złożonych ofert cenowych 
przez PUWiS i niemiecką 
spółkę wchodzącą w skład gru-
py Remondis. Uchwała, zda-
niem urzędu, jest niezbędnym 
elementem do sfinalizowania 
umowy, jaką na zbiorowe za-
opatrzenie w wodę i odbiór 
ścieków, gmina ma podpisać z 
firmą, która ostatecznie wygra 
całe postępowanie. 

- Decyzję o ogłoszeniu prze-
targu pan burmistrz podjął ar-
bitralnie, nie pytając radnych 
o opinię w tej sprawie. Teraz 
mówi się nam, że musimy pod-
jąć tę uchwałę, bo gmina nie 
będzie mogła podpisać umo-
wy z partnerem, który ostatecz-
nie przetarg wygra. Nie ma mo-
jej zgody na takie traktowanie 
rady – stwierdził radny Marek 
Krzywania. (NFS)

Wtórował mu radny Rafał 
Szpilkowski (WN). 

- Dlaczego kwestia tej dzier-
żawy nie została ujęta w do-
kumentacji, na podstawie któ-
rej prowadzone było postępo-
wanie, skoro wiadomo było, że 
jest to niezbędne, aby sfinalizo-
wać umowę z nowym dostawcą 
wody. Co będzie, jeśli odrzuci-
my tę uchwałę – pytał radny.

Wiceburmistrz Damian Si-
miński tłumaczył radnym, że 
zgodnie z przepisami o go-
spodarce nieruchomościami, 

na zawarcie umowy dzierża-
wy, bez konieczności ogłasza-
nia przetargu, na czas dłuższy 
niż trzy lata zgodę musi wyra-
zić rada. 

Obecny na Komisji kierow-
nik Tadeusz Fiejdasz  przy-
znał też, że sami prawnicy re-
prezentujący gminę w trakcie 
postępowania, nie do końca 
byli pewni, czy takowa uchwa-

ła powinna być przez radę po-
dejmowana. 

Dla niektórych liczy się tyl-
ko cena...

W trakcie debaty radni wy-
mienili także poglądy na te-
mat przebiegu postępowania, a 
właściwie jego piątkowego eta-
pu, z którego wynika (przynaj-
mniej po piątkowym otwarciu 
ofert), że od nowego roku ad-
ministratorem sieci wodno-
-kanalizacyjnej  będzie firma 
Remondis. 

Mieczysław Laskowski 
(PSL), wiceprzewodniczący 
RM, uznał, że jego zdaniem 
nie ma znaczenia, kto wodę 
będzie dostarczał, ale czy zro-
bi to taniej. 

- Zwykłego mieszkańca inte-
resuje, żeby miał taniej. Dlacze-
go ja mam płacić drożej tylko 
dlatego, że parę osób ma dzięki 
temu pracę – mówił radny.

Na wypowiedź tą ostro za-
reagował radny opozycji, M. 
Krzywania. 

- Myślę, że radny, a szczegól-
nie wiceprzewodniczący rady, 
powinien na takie sprawy pa-
trzeć w szerszym kontekście. 
Wygrana Remondisu ozna-
cza nie tylko utratę pracy przez 
wielu pracowników PUWiS, 
ale także poważne konsekwen-

cje dla lokalnych przedsiębior-
ców, z którymi nowogardzkie 
przedsiębiorstwo kooperowało 
– grzmiał Krzywania. 

Zbyt wiele wątpliwości...
W czasie debaty radni (głów-

nie opozycji) dopytywali o 
szczegóły umowy, jaka ma być 
podpisana z nowym dostawcą 
wody. - Chcemy wiedzieć, czy 
ta umowa jest rzeczywiście ko-
rzystna dla naszej gminy. Co je-
śli się okaże, że nie. W jaki spo-
sób będziemy się mogli z niej 
„wyplątać” - pytał radny Szpil-
kowski. 

Niestety urzędnicy na więk-
szość pytań nie umieli odpo-
wiedzieć. Nie wzięli też ze sobą 
projektu umowy, jaki wypra-
cowano w trakcie postępowa-
nia, a jaką gmina ma, zamiast 
podpisać po ogłoszeniu wyło-
nienia nowego dostawy wody. 

Na wniosek radnego Szpil-

kowskiego, komisja zadecydo-
wała o zdjęcie z porządku przy-
szłotygodniowej sesji głosowa-
nia nad uchwałą dot. dzierża-
wy. W tym czasie Urząd Miej-
ski ma zorganizować spotka-
nie komisji z kancelarią praw-
ną reprezentującą gminę  No-
wogard w trakcie całego postę-
powania, na którym wszystkie 
wątpliwości dotyczące umowy 

na obsługę sieci wodno-kanali-
zacyjnej mają być wyjaśnione. 
Nie wykluczone też, że na naj-
bliższej sesji RM padnie wnio-
sek o zorganizowanie w spra-
wie przetargu na wodę sesji 
nadzwyczajnej. Na nią również 
mają być zaproszeni prawnicy 
z Poznania. 

Marcin Simiński 

Przeczytaliśmy dla Was  

Na czasie 
„Zagraniczni właściciele firm transferują dużą część wypra-

cowanego w Polsce PKB. Te przelewy rosną od wejścia Polski 
do UE, tylko w ubiegłym roku wyciekło w ten sposób 70 mld 
zł.” 

Przed 2004 r. transferowano rocznie 6-12 mld zł, ale od czasu 
akcesji od Unii transfery gwałtownie wzrosły do ponad 40 mld 
rocznie. W 2010 r. – przekroczyły 54 mld, w 2011 r. – 63 mld, a w 
ubiegłym roku doszły do 70 mld – wylicza gazeta.

- Gdyby nie te transfery, bylibyśmy teraz o jedną trzecią bo-
gatsi, bo te pieniądze pracowałyby w polskiej gospodarce– 
podkreśla prof. Jerzy Żyżyński z Wydziału Zarządzania UW

Jak dodaje prof. Żyżyński, to cena, jaką płacimy, za przekaza-
nie znacznej części majątku produkcyjnego podmiotom zagra-
nicznym. Chodzi m.in. o sprywatyzowane zakłady produkcyjne, 
banki, firmy telekomunikacyjne czy przedsiębiorstwa ciepłowni-
cze” – wymienia  „N.Dz.”.

Nowogard dołączył w tych dniach do tych co chętnie się po-
zbyli kłopotu na rzecz zagranicznego kapitału i oddał swoją sieć 
wodno-kanalizacyjną Niemcom.   Gratulujemy władzom mia-
sta  wyjścia z prowincjonalnej  autarki  i nadążania za trenda-
mi współczesnego kolonializmu. Za parę groszy naszego zy-
sku (koraliki) dostaną miliony (złoto).  Ale niewolnik cieszy się  
tańczy i śpiewa- dobry pan, dobry pan…..wygnał złego, wygnał 
złego ...ralskiego.

Red. 

Mieczysław Laskowski, twardo bronił swojego zdania, twierdząc, że dla niego liczy 
się tylko cena wody

Miejska Biblioteka 
Publiczna im. Stefana 

Żeromskiego w Nowogardzie
z a p r a s z a 

aktywnych seniorów na ko-
lejne spotkanie z cyklu „Spo-
tkajmy się w Bibliotece”

29 października br. /wto-
rek/ godz. 17.00

w programie: spotkanie 
z Panią EDYTĄ TRACZ 
przedstawicielką Polskiego 
Towarzystwa Pielęgniarskie-
go Oddział Szczecin na temat 
udzielanie pierwszej pomocy 
i ćwiczenia na fantomie.  

PRAWO l SPRAWIEDLIWOŚĆ

ZAPRASZA 
NA SPOTKANIE

ZE

Stanisławem
KARCZEWSKIM
WICEMARSZAŁKIEM 

SENATU RP

NOWOGARD
27.10 (niedziela) 

godz. 12.00
Czytelnia Biblioteki 

Miejskiej Plac Wolności 8

SERDECZNIE 
DZIĘKUJEMY 

Szkole Podstawowej nr 2 
i Szkole Podstawowej nr 3 

w Nowogardzie
za zorganizowanie akcji 
charytatywnej z okazji 

Dnia Nauczyciela 
na rzecz podopiecznych 

Stowarzyszenia dla dzieci 
Niepełnosprawnych 

Serduszko.
W wyniku przeprowadzonej akcji w Szkole 

Podstawowej nr 2 zebrano 63,45 zł, 
w Szkole Podstawowej nr 3 – 429,40 zł. 

Zarząd Stowarzyszenia
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Z okazji 

25 rocznicy ślubu 

Alicji i Andrzejowi 
Nowak 

samych pięknych i radosnych chwil usłanych różami, 

czerpania wyjątkowej siły z przeżytych wspólnie lat, 

wiary w siebie, miłości jeszcze cieplejszej 

nadziei na lepsze jutro 

życzą rodzice

Z okazji urodzin 

Barbarze Gontarskiej 
najserdeczniejsze życzenia 

zdrowia, szczęścia, pomyślności  
na każdy dzień życia. 

składa 
wnuczka z mężem i synkiem

Barbarze Gontarskiej 
najlepsze życzenia urodzinowe,

zdrowia, szczęścia, 
pomyślności i dalszych sukcesów  

w działalności społecznej 
życzą

dzieci, wnuczki, prawnuk 
i członkowie Stowarzyszenia  

„Civitas Christiana”

W dniu 
imienin 

dla wszystkich 
Tadeuszów  

najlepsze życzenia! 
Spełnienia swoich 
planów osobistych 

i zawodowych,
 od Kapeli podwórkowej 

„Kryzys” i Tadeusza

Po  co Tobie ten wstyd?

Ratuj swoje zęby

Niedoceniane we współczesnym 
intelektualnym  świecie uczucia 
mają  jednakże stały codzienny i 
niemały wpływ na nasze zacho-
wania. To niedocenianie wyraża 
się również w braku w systemie 
edukacyjnym, formowania tzw.  
inteligencji emocjonalnej, pozwa-
lającej racjonalnie przeżywać 
całe bogactwo  reakcji i działania 
ludzkiej osobowości w pełnym jej 
wymiarze. Łatwiej  na co dzień 
radzimy sobie z naszymi uczucia-
mi  na    poziomie interakcji  w 
najbliższym otoczeniu, ale znacz-
nie gorzej sprawa wygląda z prze-
żywaniem zdarzeń rozgrywają-
cych się na poziomie szerszych 
społeczności , których jesteśmy 
członkami. Jeśli uczucia i emo-
cje  społeczności  mają charakter 
pozytywny, to  wszystko jest jesz-
cze dość proste- radość, zadowole-
nie, satysfakcję dobrze przeżywać 
i okazywać. Gorzej z uczuciami 
negatywnymi złość, upokorze-
nie, poniżenie, wstyd tego chcia-
łoby się uniknąć. Przyjrzyjmy się 
zwłaszcza wstydowi, ponieważ w 
ostatnim okresie namnożyło się  w 
naszej gminnej społeczności emo-
cji, których wyraz zewnętrzny ob-
serwowany w reakcjach  wskazuje 
na to, że  u podłoża ich tkwi od-
czuwanie obywatelskiego wstydu. 
Analizując to  skorzystam bynaj-
mniej nie z własnej ułomnej mą-
drości, ale z opinii tych którzy za 
mądrych w tych sprawach słusz-
nie uchodzą, jak mówił bowiem 
już  grecki myśliciel DEMOK-
KRYT - Więcej warta jest rada 
jednego człowieka rozumnego, 
niż wszystkich głupców. Znany 
psycholog Retzinger  pisze, że   od-
czuwanie wstydu staramy się ma-

skować stosując przy tym różne 
zabiegi m.in.:

 - Złagodzenie, czyli pokazanie 
czegoś mniej ostro i mniej bole-
śnie; umniejszanie znaczenia, aby 
dane zdarzenie nie przyciągało 
więcej uwagi.

- Abstrahowanie, czyli mówie-
nie o czymś konkretnym ogólnie, 
używając zwrotów jak: oni, to, a 
nie odnoszenie się do konkretnych 
zdarzeń czy ludzi. 

- Wyparcie, ukrywanie uczucia 
albo szukanie racjonalnych wyja-
śnień dla niego.

- Obrona, wyrażenia wypiera-
jące lub krytykujące i wyzywają-
ce . 

Retzinger mówi jeszcze o Wer-
balnym wycofaniu, Oderwaniu  
uwagi, poprzez zmiany tema-
tów,  Projekcji czy Wypełnieniu, 
poprzez używanie takich zwro-
tów jak: no wiesz, nie wiem itp.  
Retzinger  wymienia  także  ozna-
ki wizualne odczuwania wstydu. 
Po pierwsze zachowania ukry-
wające, kiedy na przykład ręce 
zakrywają całą lub część twa-
rzy, a także unikanie spojrzenia, 
spuszczenie i odwracanie wzro-
ku. Po drugie czerwienienie się. I 
po trzecie, regulacja na przykład 
przygryzanie lub oblizywanie ust, 
przygryzanie języka, marszczenie 
czoła poziome lub pionowe, fał-
szywy śmiech lub inne zachowa-
nia maskujące, a także wiercenie 
się.  

 Wstyd jest emocją negatywną, 
często pojawia się niespodziewa-
nie, od nas samych zależy to, czy 
będziemy chcieli go ukryć, ale po-
nieważ jest negatywną często to 
czynimy używając powyższych 
technik  i  zastępując wstyd in-
nym akceptowanym uczuciem.  
Eric  Berne, twórca analizy trans-
akcyjnej, nazwał ten rodzaj od-
czucia „procesem konwersji”, ina-
czej można je nazwać  oszustwem 
przemiany. Emocjonalne oszu-
stwo, to usankcjonowane przez 
otoczenie uczucie, którym zastę-
puje się uczucie nieakceptowa-
ne. Jak od wstydu wynikającego 

z osobistych czynów trudno się 
uwolnić ze względu na oczywistą 
identyfikację winnego, tak wstyd 
wynikający z czynów innych osób  
przynależnych do naszych spo-
łeczności, zwłaszcza jej oficjal-
nych reprezentantów, często chce-
my  po prostu wyprzeć. Ale jak się 
okazuje, może to być dla nas nie-
bezpieczne zwłaszcza, gdy stosu-
jąc wspomniany proces konwer-
sji zamieniamy uczucie wstydu w 
złość, w stosunku do tych, którzy 
wstydliwe czyny niektórych osób 
ujawniają. Oto co pisze o tym je-
den ze znawców tematu: 

- „Mam także podejrzenie, że 
kiedy ludzie kumulują w sobie 
zbyt wiele złości, zaczynają mieć 
problemy z zębami. Zęby psu-
ją się, gdyż jest w nich zbyt wiele 
energii, która nie może znaleźć uj-
ścia. Każdy kto dusi w sobie złość, 
więcej je, bo jego zęby potrzebują 
coś gryźć. Ludzie w złości więcej 
palą. Ludzie w złości więcej mó-
wią, stają się obsesyjnymi gaduła-
mi, bo szczęki potrzebują się po-
ruszać, aby zrzucić choć trochę 
tego napięcia.

Jeśli cokolwiek w sobie du-
sisz, jakaś część ciała jest odpo-
wiedzialna za te emocje. Jeśli nie 
chcesz płakać, twoje oczy tracą 
blask, bo łzy są potrzebne; są zja-
wiskiem towarzyszącym życiu. Je-
śli co jakiś czas łkasz i krzyczysz, 
wchodzisz w to – stajesz się tym 
zjawiskiem – łzy zaczynają spły-
wać ci z oczu, oczy stają się czy-
ste, są odświeżone, młode i deli-
katne”.

Dlatego  w trosce o nasze zęby, 
młodość i zdrowie nie oszukuj-
my się - jak jest wstyd to trzeba 
mówić, że to wstyd tak robić. Jak 
jest wstyd to lepiej powiedzieć, że 
to wstyd, aniżeli uważać, że wsty-
dem jest przyznać się do tego, że 
np. się kiedyś na kogoś zagłoso-
wało i trzeba teraz stale wszystko 
usprawiedliwiać.  

Nie trzeba w trosce chociażby  
o własne zęby, chyba, że ktoś ma 
sztuczną szczękę. 

Marek Słomski

Andrzej Grabowski 
w Nowogardzie 
Dnia 27.10 w Nowogardzie, w Zespóle Szkół Ogólno-
kształcących przy ulicy Bohaterów Warszawy wystąpi An-
drzej Grabowski, znany publiczności m.in. jako Gebbels 
z „PitBulla”, Maniek Kosela ze „Zróbmy sobie wnuka” i 
Ferdynand ze „Świata według Kiepskich”. Artysta będzie 
gościem warsztatów kulinarnych organizowanych przez 
firmę Łukasz Burda Organizacja Imprez Masowych.

W czasie warsztatów kucharze 
we współpracy z publicznością 
przygotowują smaczne i zdrowe 
potrawy, które po przyrządzeniu, 
w formie degustacji, poddawane 
są ocenie widzów. Organizator za-
pewnia uczestnikom możliwość 
zakupienia produktów, które wy-
korzystywane są w czasie gotowa-
nia. Po części warsztatowej pu-
bliczność udaje się do sali wido-
wiskowej, w której czeka na nią 
występ polskiej gwiazdy.

Warsztaty kulinarne stanowią 
świetną formę aktywizacji społecz-
ności lokalnych i osób starszych. 
Dla większości z nich takie imprezy 
są jedyną okazją zobaczenia wystę-
pu kabaretowego w swojej miejsco-
wości oraz wzięcia udziału w warsz-
tatach, których celem jest podno-
szenie standardu życia oraz pro-
pagowanie idei zdrowej i zarazem 
smacznej kuchni. Informacje o bi-
letach pod numerem 511 939 222.

inf. własne 

Caritas informuje 
Zespół Caritas, przy parafii pw. WNMP w Nowogar-

dzie informuje, że w dniu 25 października  od godz. 
10.00, w siedzibie organizacji przy ul. 700-lecia (po-
dwórko za ZBK), odbędzie się wydawka darów żywno-
ściowych. Zapraszamy wszystkich. 

Zespół Caritas
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Jak to jest w PRYWATNEJ 
KLINICE? 
…czyli kolejne zachłyśnięcie się teatrem i sztuką…

Wtorek, 22 października br..
Ciepłe, słoneczne, późne popo-
łudnie, bezchmurne niebo, spo-
kojne. Gdzieniegdzie dywan z 
szeleszczących i kolorowych li-
ści. Wymarzona złota Polska je-
sień. My - uczniowie II Liceum 
Ogólnokształcącego w Nowo-
gardzie pod nadzorem nasze-
go katechety ks. Marcina Gu-
dełajskiego wybraliśmy się do 
Teatru Polskiego w Szczecinie 
na przedstawienie pt. Prywat-
na Klinika, by „łyknąć” troszkę 
kultury. 

Na spektakl - mimo, że od-
bywał się wieczorem - wpadli-
śmy do teatru prawie na ostatnią 
chwilę. Wciąż z żywymi wraże-
niami ostatnich godzin lekcyj-
nych. Zasiedliśmy na widow-
ni znając jedynie ogólny zarys 
sztuki i obsadę. Zgasły świa-
tła. Na scenie pojawiła się Olga 
Adamska (Harriet) i Zbigniew 
Filary (Gordon). Parę minut 
później doszliśmy do wniosku, 
że John Chapman i Dave Fre-
eman, autorzy sztuki, z tytu-
łem trafili w dziesiątkę. Stres co-
dziennych dni zszedł z nas po 
drugiej salwie śmiechu, a kolej-
ne szybko doprowadziły nas do 
bólu brzucha.

Pewnego pięknego dnia w 
mieszkaniu pewnej atrakcyj-
nej kobiety powstaje niezwykłe 
zamieszanie z udziałem jej ko-
chanków, ich żon, jej najlepszej 
przyjaciółki i ... byłego męża. 
Początkowe poważne tarapaty 
zamieniają się w splot dowcip-
nych sytuacji toczących się w za-
wrotnym tempie, ale zakończo-
nych happy endem.

W sztuce tej, której reżyserem 
jest Stefan Szaciłowski znaleźć 
można wszystko co jest potrzeb-
ne do nieskrępowanego dowci-
pu. Poligamiczny romans (ona 
jedna - ich dwóch), konspira-

cja, zazdrość, kłamstwo, intry-
ga, plus jeszcze mamusia, ryba, 
jajka i butelka wódki. Mogliby-
śmy przytoczyć dokładną fa-
bułę tej opowieści, ale z jednej 
strony nie chcemy psuć zabawy 
tym, którzy na spektakl kiedyś 
się wybiorą, z drugiej jest ona 
tak zawiła, że na pewno byśmy 
się pogubili. 

Dlaczego warto iść na tę far-
sę? Ponieważ takiej dawki do-
brej zabawy pochodzącej za-
równo z tekstu scenariusza jak i 
z samej gry aktorskiej dawno nie 
doznaliśmy. Genialność żartów, 
gagów, intrygi pochodzi z ich 
prostoty i świetnie poprowadzo-
nego biegu wydarzeń. Kobieta 
mająca dwóch kochanków, któ-
rzy nie wiedzą o sobie, jej mąż, 
przyjaciółka i żony wspomnia-
nych panów zabrane w dwupo-
kojowym mieszkaniu to aż nad-
to, by wypełnić dwie godziny 
świetną zabawą. A każdy znaj-
dzie tu coś dla siebie. Jest wul-
garny humor portowy, femini-
styczny dowcip mieszczański, 
kabaret z serii „mówi żona do 
męża”, cięty sarkazm którego nie 
powstydziłby się dr House ani 
Kuba Wojewódzki, a to wszyst-
ko polane lekkostrawną angiel-
ską manierą. Uczta dla ducha 
w najlepszym wydaniu. W tym 
miejscu pragniemy zaznaczyć, 
że wspomniany ból brzucha wy-
wołany śmiechem to zasługa 
Katarzyny Bieschke, której rola 
Anny, a zwłaszcza jej genialne 
riposty były mistrzowskim po-
kazem szermierki słownej.

 Cóż możemy więcej dodać? 
Chyba jedynie to, że na wspo-
mnienie wieczoru w Teatrze Pol-
skim mimowolnie się uśmiecha-
my i polecamy obejrzeć tę farsę 
tym wszystkim, którzy chcą „łyk-
nąć” trochę humoru i radości. 

(RM)

Informacje Parafialne
Vox    Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:

Słowa Ewangelii według Świę-
tego Łukasza na XXX niedzielę 
zwykłą (Łk 18,9-14) Faryzeusz i 
celnik

   Jezus powiedział do niektórych, 
co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a 
innymi gardzili, tę przypowieść: 
Dwóch ludzi przyszło do świąty-
ni, żeby się modlić, jeden faryzeusz 
a drugi celnik. Faryzeusz stanął i 
tak w duszy się modlił: Boże, dzię-
kuję Ci, że nie jestem jak inni lu-
dzie, zdziercy, oszuści, cudzołożni-
cy, albo jak i ten celnik. Zachowu-
ję post dwa razy w tygodniu, daję 
dziesięcinę ze wszystkiego, co naby-
wam. Natomiast celnik stał z dale-
ka i nie śmiał nawet oczu wznieść 
ku niebu, lecz bił się w piersi i mó-
wił: Boże, miej litość dla mnie, 
grzesznika. Powiadam wam: Ten 
odszedł do domu usprawiedliwio-
ny, nie tamten. Każdy bowiem, kto 
się wywyższa, będzie poniżony, a 
kto się uniża, będzie wywyższony.

Rocznica poświęcenia własne-
go kościoła (Mt 16,13-19) Wy-
znanie Piotra

Gdy Jezus przyszedł w okoli-
ce Cezarei Filipowej, pytał swych 
uczniów: „Za kogo ludzie uważają 
Syna Człowieczego?” A oni odpo-
wiedzieli: „Jedni za Jana Chrzcicie-
la, inni za Eliasza, jeszcze inni za 
Jeremiasza albo za jednego z pro-
roków”. Jezus zapytał ich: „A wy 
za kogo Mnie uważacie?” Odpo-
wiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś 
Mesjasz, Syn Boga żywego”. Na to 
Jezus mu rzekł: „Błogosławiony je-
steś, Szymonie, synu Jony. Albo-
wiem ciało i krew nie objawiły ci 
tego, lecz Ojciec mój, który jest w 
niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: 
Ty jesteś Piotr – Opoka, i na tej 
opoce zbuduję mój Kościół, a bra-
my piekielne go nie przemogą. I to-
bie dam klucze królestwa niebie-
skiego; cokolwiek zwiążesz na zie-
mi, będzie związane w niebie, a co 
rozwiążesz na ziemi, będzie roz-
wiązane w niebie”.

Drogi Przyjacielu!
Pozdrawiam Cię bardzo ser-

decznie i od razu na wstępie prze-
praszam, że tak długo się nie od-
zywałem. Jak na pewno pamię-

tasz, byłem ostatnio zajęty pisa-
niem komentarzy do niedzielnych 
Ewangelii. Ale w końcu zebrałem 
się jakoś, by do Ciebie napisać. 
Mamy przed sobą trzydziestą nie-
dzielę zwykłą, a do niej przypisa-
ny fragment, który, jak mniemam, 
bardzo dobrze znasz. To ten z za-
dowolonym z siebie faryzeuszem 
i celnikiem z wielkim poczuciem 
winy. I choć obaj przyszli pomo-
dlić się, to tylko jeden z nich wy-
szedł ze świątyni usprawiedliwio-
ny, choć pewnie sam osobiście za 
takiego się nie uważał. 

Przyznam, że nie staram się pa-
trzeć na ludzi oceniając, kto i jak 
się modli. A mam taką możliwość 
z racji bycia naprzeciw wszyst-
kich. Zresztą za moimi pleca-
mi, jeśli można tak powiedzieć, 
jest Ten, który widzi wszystko. W 
końcu to On usprawiedliwia, a nie 
ja. Tylko czasem zastanawiam się, 
ilu jest teraz takich faryzeuszów, a 
ilu ludzi pokroju tego celnika.

Ale tak naprawdę to chciałem 
Ci napisać o czymś innym. Tak się 
składa, że w tą właśnie niedzie-
lę będziemy wspominać rocznicę 
poświęcenia swojego kościoła. Z 
tej okazji usłyszysz inny fragment 
Ewangelii, który zresztą znasz 
równie dobrze, a może i nawet le-
piej. To wyznanie Piotra, jakie wy-
powiedział pod Cezareą Filipową. 
Ciekawe miejsce, bo tam miesz-
kali i żydzi i poganie. Wygląda to 
tak, jakby Jezus chciał podkreślić, 
że do Kościoła, którego On jest 
założycielem, będą należeć za-
równo jedni jak i drudzy. Oczy-
wiście ci, którzy uwierzą. Tak jak 
wtedy Piotr. To nic, że później 
okazał słabość. Ale to właśnie on 
miał przywilej jako pierwszy spo-
śród apostołów spotkać Jezusa po 
zmartwychwstaniu. 

Myśląc o tym wydarzeniu spod 
Cezarei, poszedłem do kościo-
ła, usiadłem w ławce na końcu, z 
prawej strony. Pamiętam dobrze, 
że jest to Twoje ulubione miejsce. 
Chciałem przez chwilę poczuć się 
trochę jak Ty, gdy jesteś w kościele 
na Mszy. Dawno nie miałem oka-
zji do takiego doświadczenia. To 
już ponad trzynaście lat za ołta-
rzem. Usiadłem i zacząłem zasta-
nawiać się, po co człowiek przy-
chodzi tutaj? Po co Ty, mój drogi, 
przychodzisz? 

Myśli kłębiły mi się w głowie. 
Pewnie byłoby ich dużo więcej, 
gdybym oglądał telewizję. Tylko 

ze słyszenia znam to, czym się te-
raz ludzie zajmują i co mówią o 
Kościele. Przyznam, że moje my-
śli krążyły wokół  tego fragmen-
tu Ewangelii. Piotr – opoka i Ko-
ściół, który nigdy nie zostanie po-
konany przez potęgę piekła. Wła-
dza kluczy dana Piotrowi i później 
przekazywana w sukcesji apostol-
skiej. A powiedziane to wszystko 
tak spokojnie, z tą Boską pewno-
ścią, że tak właśnie będzie. No i co 
tu dużo mówić, tak właśnie jest. 
Bramy piekielne ciągle chcące 
przemóc Kościół. Kolejni papieże, 
którym ta władza kluczy jest prze-
kazywana. I gdzieś w tym wszyst-
kim pojedynczy człowiek, któ-
ry od momentu chrztu świętego, 
do tego niezwyciężonego Kościo-
ła należy. Tylko tak trochę mało 
czuć tę niezwyciężoność. Trochę 
mało ją widać. Nie dziwię się, sko-
ro człowiek przykłada całkowitą 
uwagę do tego, co inni powiedzą, 
chociaż czasem może nie powin-
ni zbyt wiele mówić na temat, któ-
ry tak naprawdę jest im obcy. To 
wszystko bardzo angażuje emo-
cjonalnie i później taki człowiek 
sam nie jest za bardzo skory, aby 
największą uwagę skierować na 
to, co Ten, który założył Kościół, 
miałby mu do powiedzenia. A po-
tem przychodzi z tymi wszystkimi 
myślami na mszę. 

Mam nadzieję, Drogi Przyja-
cielu, że dobrze przeżywasz każdą 
mszę. Wiesz doskonale, że to naj-
lepsza okazja, żeby usłyszeć sło-
wa, które dadzą spokój, wyciszą, 
choćby tylko na chwilę. Ale może 
ta chwila wystarczy, żeby później 
w tym zagonionym świecie jakoś 
funkcjonować. Ja przyznam, że 
mi jest chyba łatwiej. Nie słucham 
Ewangelii. Czytam ja, więc siłą 
rzeczy jestem na niej skupiony. 
A odprawiając mszę mam przed 
sobą całą historię zbawienia. Co 
mnie obchodzi czyjeś zdanie. Dla 
mnie ważne jest, że skoro Jezus 
powiedział takie słowa, to one są 
prawdziwe i zawsze takie będą.

Mając nadzieję na szybkie spo-
tkanie życzę Ci, mój Drogi, by 
Bóg, w swojej wielkiej dobroci, 
dał Ci odczuć prawdziwą potęgę 
Kościoła. 

Z wyrazami szacunku Twój 
przyjaciel Grzegorz.

P.S. Pozdrów ode mnie całą 
resztę. Za nimi również tęsknię.

Ks. Grzegorz Podlaski
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Pomagać każdy może!

Miej serce i patrzaj w serce...
15 października br., przy okazji relacji z obchodów uroczystości Dnia Eduka-
cji Narodowej w Gimnazjum nr 3, na łamach DN pisaliśmy o Natalce Kielar – 
uczennicy I klasy gimnazjum, która zmaga się z wieloma dysfunkcjami na tle 
zdrowotnym. Fenomen dziewczynki, polegający na jej godnym podziwu pozy-
tywnym usposobieniu do życia, skłonił nas do głębszej refleksji, a tym samym 
– ukłonu w stronę zarówno Natalki, jak również jej mamy, która jest dla córki 
ogromnym oparciem i towarzyszką w trudach życia. 

Mianem wstępu...
Natalia zachorowała w wieku 

4 lat. Od tamtej pory dziewczyn-
ka boryka się z wieloma choroba-
mi, wynikającymi z upośledzenia 
umysłowego w stopniu umiarko-
wanym. Jej mama, pani Sylwia 
Kasprzyk, jako osoba na co dzień 
zmagająca się z chorobą córki, 
najlepiej wie, przez co musi prze-
chodzić dziecko bezpośrednio do-
tknięte tego typu przypadłością.  
W związku z powyższym, popro-
siliśmy panią Sylwię o poświęce-
nie nam kilku chwil na rozmo-
wę, dzięki której możemy (zarów-
no my, jak i czytelnicy DN) po-
znać życie Natalki i jej mamy „od 
kuchni”. To, przez co muszą prze-
chodzić, wiedzą tylko oni. Wia-
domość o dolegliwościach Natalki 
spadła na mnie, jak grom z jasne-
go nieba. Bardzo trudno było mi 
pogodzić się z tym faktem. Cho-
roba wciąż postępuje, nieustan-
nie zmagamy się z jej ciągłymi na-
wrotami. Niemniej jednak, jestem 
zdania, że nie ma rzeczy niemożli-
wych do zrealizowania, dlatego się 
nie poddajemy i wciąż walczymy. 
Trzeba brać wszystko w swoje ręce  

– mówi nam pani Sylwia, wbrew 
pozorom – z szerokim uśmie-
chem na twarzy – Dziś, z pełnym 
przekonaniem mogę stwierdzić, że 
współpraca z lekarzami owocuje 
dobrymi wynikami. Wiem, że za-
wsze mogę na nich liczyć. Ponadto, 
obserwując ich pracę, dużo można 
podpatrzeć, czegoś się nauczyć – to 
na pewno pomaga mi w opiece nad 
dziećmi – kontynuuje nasza roz-
mówczyni. 

Choroby nie znają litości...
Lekarze zdiagnozowali u Nata-

lii m.in. encefalopatię mitochon-
drialną – chorobę przypomina-
jącą udar, polegającą na trwałym 
uszkodzeniu mózgu. Objawia się 
ona napadami padaczkowymi. 
Wiedziałam, że to nie koniec dia-
gnozy. Nie myliłam się. Upośle-
dzenie córki zaczęło się rozwijać w 
niepokojąco szybkim tempie. Na-
talka przeszła już biopsję mięśni, a 
ostatnio rozpoznano u niej nowo-
twór skóry. Podsumowując, moja 
córka cierpi na liczne wady wielo-
narządowe – opowiada pani Syl-
wia – W 2005 r., na łamach gaze-
ty, prosiłam ludzi dobrej woli o po-
moc – wspólnie organizowaliśmy 

zbiórki pieniężne. Zwróciłam się 
też m.in. do Fundacji Polsat oraz 
PCK. Ogromny wkład w tę akcję 
dobroczynną miał pan Eugeniusz 
Heinrich. Dzięki zebranym fun-
duszom, w grudniu 2006 r. Na-
talce wszczepiono stymulator ser-
ca, który miał wystarczyć na dłu-
gie lata. Niestety, przestał działać 
wcześniej niż przewidziano. Trze-
ba było się go pozbyć. Znowu zna-
leźliśmy się z punkcie wyjścia – ko-
mentuje mama dziewczynki. W 
związku z przedwczesnym usu-
nięciem stymulatora, stan Natalii 
zaczął się pogarszać. 11 listopada 
mamy umówioną wizytę w szpita-
lu w Warszawie. Nie pozostało nic 
innego, jak czekać. Wiem, że dzię-
ki wsparciu przyjaciół i wszystkich 
tych, którzy wyciągają do nas po-
mocną dłoń, damy radę to wszyst-
ko przetrwać – podsumowuje 
pani Kasprzyk. 

Marzenie spełnione...
Natalka to pogodna i pełna ży-

cia osoba. Kiedy się z nią roz-
mawia, obserwuje ją, nie sposób 
uwierzyć, że musi się zmagać z 
tak wieloma chorobami. Jednym 
z największych marzeń jej mamy 
(samej Natalki również) było 
przyjęcie dziewczynki do zwykłej 
szkoły. Udało się. Obecnie jest 
uczennicą I klasy nowogardzkiego 
Gimnazjum nr 3. Tak powinno 
wyglądać nauczanie mojego dziec-
ka. Natalka spotkała się z bar-
dzo ciepłym przyjęciem, zarówno 
przez uczniów, jak i grono pedago-
giczne. Wszyscy okazują jej mnó-
stwo życzliwości i otaczają opieką. 
Ona również bardzo pozytywnie 
zareagowała na swoich rówieśni-
ków i nauczycieli – z nieukrywa-
ną radością opowiada nasza roz-
mówczyni. Pani Sylwii zależało na 
tym, by Natalka mogła przebywać 
w nieco innym środowisku niż 
to, do którego przywykła. Dziew-
czynka poznała nowych kolegów 
i koleżanki, przekonała się, jak 
wygląda nauka w zwykłej szkole. 
Jak twierdzi pani Kasprzyk, pro-
ces aklimatyzacji jej córki w no-
wym otoczeniu przebiegł bardzo 
sprawnie, co miało jakże pozy-
tywny wpływ na psychikę dziecka 
– Natalię bardzo szybko wprowa-
dzono w życie szkoły. Przyczynili 
się do tego nie tylko uczniowie, ale 
przede wszystkim Dyrekcja i wszy-
scy nauczyciele z którymi współ-

pracuje, zwłaszcza pani Magdale-
na Dawidowska, pani Jolanta Mie-
lewczyk, wychowawczyni mojej 
córki, oraz pani pedagog, Magda-
lena Andrych. Tak, to są zdecydo-
wanie trzy ulubione panie Natalii. 
Widzę, jak moje dziecko kwitnie w 
tej szkole, jest zauroczone wszyst-
kim, co się tam dzieje. Dlatego, ko-
rzystając z okazji, chciałabym po-
dziękować wszystkim tym, którzy 
okazali mojej córce tyle serca. Pani 
Sylwia wspomina też, że dzięki 
inicjatywie jednej z nauczycielek, 
pani Magdalenie Dawidowskiej, 
Natalka uczęszcza na zajęcia re-
habilitacyjne, prowadzone przez 
panią Agatę Maciąg-Dawidowską 
– Nie jest to przecież obowiązkiem 
nauczycieli, a mimo wszystko po-
stanowiono zorganizować dla Na-
talki zajęcia ponadprogramowe. 
Po tego typu działalności można 
poznać pedagogów z powołania. 
Jestem pewna, że nasza współpra-
ca będzie się rozwijać w dobrym 
kierunku – mówi ze wzruszeniem 
pani Sylwia. 

Ludzie dobrej woli wciąż w 
pogotowiu

11 listopada, na placu przy ko-
ściele pw. WNMP w Nowogar-
dzie, o godz. 11:00 (po Mszy Św.) 
odbędzie się kwesta, której po-
mysłodawcą jest proboszcz tam-
tejszej parafii, ks. Grzegorz Le-
gutko. Wspólnie z Dyrekcją I LO 
postanowił zorganizować zbiórkę 
pieniędzy pod hasłem „Pomóż-
my Natalii”. Dziękuję serdecznie 
proboszczowi za tak szlachetny 
gest. Wszystkich zainteresowanych 
zdrowiem i losem mojej córki ser-
decznie zapraszamy na to przed-
sięwzięcie. Ponadto, czuję się zo-
bowiązana wspomnieć o udzielo-
nej nam pomocy przez LKS Pomo-
rzanin, którego członkowie w dniu 
Memoriału klubu, rozegrali cha-
rytatywne mecze. Głównym ini-
cjatorem tej akcji był pan Marcin 
Skórniewski, prezes Pomorzanina. 
Chciałabym również podzięko-
wać Państwu Wróblewskim, któ-
rzy wraz z klientami swojej firmy 
(Finanse Bud), którzy od wielu lat 

wspierają nas finansowo. Za oka-
zaną pomoc jestem wdzięczna tak-
że dyrektor Poradni Psychologicz-
no-Pedagogicznej, pani Bożenie 
Kawickiej, lekarzom i personelo-
wi medycznemu, którzy sprawują 
opiekę nad Natalką, oraz wszyst-
kim tym, którzy wyciągnęli do nas 
pomocną dłoń.

Niekończące się problemy
Choroba to jedno, a koszty zwią-

zane z rekonwalescencją dziecka 
to drugie. Niewątpliwe spędza-
ją one sen z powiek pani Sylwii. 
Przewlekłe leczenie wymaga cią-
głych wyjazdów do innych miast 
(chociażby do Warszawy), zaku-
pu wyspecjalizowanego sprzętu, 
medykamentów, środków higie-
nicznych… Do tego wszystkiego 
dochodzą jeszcze opłaty związa-
ne z życiem codziennym – żyw-
ność, odzież, rachunki… Można 
by wymieniać bez końca. Rodzi-
na pani Sylwii otrzymała ogrom-
ne wsparcie, ale przez wzgląd na 
powagę sytuacji – pomoc wciąż 
jest potrzebna. Brat Natalii, Da-

wid, również boryka się z wielo-
ma dysfunkcjami na tle zdrowot-
nym. Nakłady pieniężne, jakich 
wymaga leczenie dzieci, zakrawa-
ją o horrendalne kwoty. Pani Syl-
wia robi wszystko, co może, by 
zapewnić swojej rodzinie godne 
warunki życiowe. Nie jest to jed-
nak łatwe. By dać Natalce możli-
wość normalnego funkcjonowa-
nia, niezbędny jest jeszcze zakup 
koncentratora tlenu, potrzebne-
go do tlenoterapii, pulsoksyme-
tru i innych urządzeń, które po-
zwolą choć w części zredukować 
skutki przewlekłych chorób. Nie-
wątpliwie są to niemałe koszty, ale 
czymże jest pieniądz w porówna-
niu z gwarancją ludzkiego zdro-
wia, a tym samym – szczęścia? A 
kiedy dodamy do tego szczęście 
dziecka – wynik równania wyda-
je się oczywisty. Wizja szczytnego 
celu z pewnością niweluje wszel-
kie kontrargumenty (o ile takie w 
ogóle istnieją) i rozwiewa nawet 
największe wątpliwości. 

Karolina Klonowska 

wyrazy współczucia z powodu 

śmierci ojca
składa

Zarząd i Rada Nadzorcza 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Cisy” 

w Nowogardzie 

Pani Barbarze Żurak 
członkowi Rady Nadzorczej SM „Cisy” 

Natalka z mamą. Pani Sylwia jest dla córki ogromnym oparciem

Pierwszy dzień Natalii w szkole. Śpiew jest jej największa pasją

KONDOLENCJE
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                                          w placówce BZWBK w Nowogardzie
ul. Warszawska 14 • tel. 91 391 03 78 
pn.-pt. 9:00-17:30, sob. 10:00-13:00

0 zł za otworzenie i prowadzenie konta
0 zł opłaty za wydane i użytkowanie 
         karty MasterCard Omni lub 
        MasterCard PAYBACK Omni
0 zł za naklejkę zbliżeniową MasterCard Omni 
        oraz MasterCard PAYBACK Omni,
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0 zł za przelewy internetowe
0 zł za Przelew24
0 zł za polecenia zapłaty
0 zł za zlecenia stałe
0 zł za smsKody
0 zł za eWyciąg
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Nasi przedsiębiorcy - Witold Dęga 

Pierwszego samochodu nigdy się nie zapomina! 
Pan Witold Dęga, to człowiek pełen zaangażowania, a także ogromnej wiedzy z zakresu naprawy samochodów osobowych i dostaw-
czych. Jest osobą, która zna się na swojej profesji, i która doskonale wie, czego chce. Dlatego z przyjemnością słuchałem  jego wypowie-
dzi na temat swojej  firmy,  w ramach cyklu „Nasi przedsiębiorcy” publikowanym na łamach DN 

Dziennik Nowogardzki: 
Pana warsztat naprawy samo-
chodów od wielu lat znajduje 
się na ulicy Boh. Warszawy? 

Witold Dęga  - właściciel  
warsztatu samochodowego w 
Nowogardzie   -  Początki mo-
jej firmy wywodzą się z Olcho-
wa i współpracy z Krzysztofem 
Sawickim. Usługi, które wówczas 
proponowaliśmy  ukierunkowa-
ne były na wyminę blach w sa-
mochodzie, a później na lakiero-
wanie. Mój zawód związany był 
z potrzebą rynku, który  w tym 
czasie zaczął nasycać się samo-
chodami sprowadzanymi z za-
chodu. 

Ciekawi mnie, jak się zaczęła 
pana historia z naprawą samo-
chodów? 

Jak sięgam pamięcią zawsze 
interesowała mnie motoryzacja, 
dlatego wybór szkoły był dla mnie 
sprawą oczywistą. Zawsze chcia-
łem być mechanikiem samocho-
dowym, obecnie minęło już 49 lat 
mojej praktyki i doświadczenia w 
tym zawodzie.

Czym dla pana jest dziś 
współczesna motoryzacja, któ-
rej pojazdy takie jak samo-
chód, motor itp. są dziś bardzo 
zawansowane technologicznie? 

Może jestem nieco starszej 
daty, ale uważam, że dzisiejszy 
współczesny samochód jest prze-
ładowany  elektroniką. Ten prze-
syt powoduje dość  dużą awaryj-
ność, a w konsekwencji problem z 
naprawą tych pojazdów. 

To pytanie powinienem za-
dać chyba, jako pierwsze, od 
jak dawna jest pan mechani-
kiem?

Moja przygoda z naprawą sa-
mochodów rozpoczęła się od lat 
młodości. Zawsze chciałem na-

prawiać pojazdy i mieć z nimi 
styczność. Powiem więcej i może 
będzie to banalne, ale traktu-
ję swój zawód, a także naprawę 
samochodów, jako pasję i dru-
gą  miłość. Ta pierwsza miłość 
to oczywiście moja małżonka.  
Rozmawiając o pana bezpo-
średniej działalności, proszę 
powiedzieć, jakie oferuje pan 
usługi  swoim klientom? 

Zakres usług jest dość szeroki, 
bo obejmuje:  blacharstwo, lakier-
nictwo  i mechanikę. Do najważ-
niejszych, które można wykonać 
w warsztacie należy: wymiana 
amortyzatorów, naprawa ukła-
du hamulcowego, wymiana pły-
nów hamulcowych, nie mogę po-
minąć wymiany łożysk czy tulei 
metalowo-gumowych. Ponadto 
naprawa układu kierowniczego, 
wymiana tarcz sprzęgła, jak rów-
nież rozrządu i olejów. Więc jak 
pan widzi mój zakład proponuje 
szeroki zakres usług dla właści-
cieli pojazdów. Dodam jeszcze, że  
naprawiam zarówno samochody 
osobowe, jak i dostawcze. 

Samochody nie są wieczne i 
czasami się psują. Jakie auta do 
pana najczęściej zajeżdżają? 

Zdecydowanie odpowiem, że  
w tym rankingu na awaryjność 
samochodu,  pierwsze  niechlub-
ne  miejsce zajmują  auta francu-
skie, które tak jak powiedziałem 
są zbyt „przesycone” elektroni-
ką. Dalej w mojej ocenie są  auta 
niemieckie, ale nie wszystkie i na 
końcu japońskie, które są naj-
mniej awaryjne. 

Wprawdzie nie jestem i nigdy 
nie byłem kierowcą, ale wiem, 
że każdy mężczyzna wspomi-
na z sentymentem swój pierw-
szy pojazd. Proszę powiedzieć, 
jaki pojazd był właśnie pana 
tym pierwszym? 

Oczywiście, że pamiętam, bo to 
nie był samochód, ale motor. Mo-
tocyklem jeździłem już od szko-
ły zawodowej. Natomiast Syrenę 

kupiłem nieco później. Był to rok 
1981, a była to Syrena 105, a mo-
tocykl to Mińsk.

Jak pan szczególnie dba o 
klientów np. czy organizuje 
pan promocje? 

Oczywiście, że organizuję. Już 
niebawem zapraszam do mojego 
zakładu wszystkich kierowców na 
bezpłatny przegląd płynów ha-

mulcowych. Mam nadzieję, że ta 
akcja podniesie bezpieczeństwo 
kierowców, gdyż bezpieczeństwo 
nasze oraz naszych bliskich jest 
najważniejsze. Już wkrótce  więk-
szość z nas wyruszy w podróż na 
mogiły naszych bliskich. Dlatego 
zapraszam serdecznie jeszcze raz.  

Zbliża się zima, która nie jest 
zbyt korzystną porą dla pojaz-
dów. Co pan, jako profesjona-
lista, poradziłby wszystkim 
zmotoryzowanym? 

Ocieplić akumulatory i wymie-
nić płyny. Ale sprawdźmy rów-
nież jak działa  oświetlenie na-
szego pojazdu, gdyż o tej po-
rze roku wieczory przychodzą o 
wiele szybciej. Warto zainwesto-
wać w nowe żarówki, ustawić je, 
a także  sprawdzić stan reflekto-

rów. Kolejną ważną sprawą, któ-
rą bym wymienił  jest to płyn w 
układzie chłodzenia – skontroluj-
my go i jeżeli uznamy, że jest ko-
nieczna wymiana to wymieńmy 
go na nowy. Wymieńmy również 
płyn do spryskiwaczy szyb z let-
niego  na zimowy. Radzę również 
wymienić olej w naszym pojeź-
dzie, to zapewni ochronę silnika 
w przypadku niższych tempera-
tur. Nie należy zapomnieć o zam-
kach w drzwiach, uszczelkach, 
które także należy przesmarować, 
by nie zamarzły na mrozie. Koń-
cząc polecam również specjalną 
matę na szybę, która zapobiegnie 
zamarznięciu szyby. 

Malowanie, szpachlowa-
nie itp. to czynności, które je-
den pracownik nie jest w sta-
nie zrobić. Dlatego zapytam, 
ilu  pracowników pracuje na 
warsztacie?

Moja firma jest niewielka. Je-
stem w niej szefem, ale to nie 

znaczy, że tylko zarządzam, bo 
oprócz tego również pracuję w 
warsztacie, a zatrudniam 3 pra-
cowników tj. mechanika, blacha-
rza i lakiernika. Są to osoby bar-
dzo kompetentne i mogę powie-
dzieć, że stanowią naprawdę do-
brze wykwalifikowaną kadrę. Ko-
rzystając z okazji bardo serdecz-
nie dziękuję każdemu pracowni-
kowi razem i z osobna.  Dodam 
jeszcze, że moich pracowników 
również wspomagają uczniowie 
- praktykanci z nowogardzkiego 
technikum samochodowego.  W 
tym roku miałem już dwóch.

Kto stanowi  głównie pańską 
klientelę  ?

Trudno jednoznacznie scha-
rakteryzować właścicieli samo-
chodów korzystających z moich 
usług, ale jest ich bardzo wielu,  
nie jestem w stanie odpowiedzieć 
panu ilu ich odwiedza mój warsz-
tat w skali miesiąca czy tygodnia. 
Obłożenie pracą mam napraw-
dę na długi okres. W zasadzie 
w przeważającej większości są 
to nowogardzianie i kierowcy z 
pobliskich miejscowości. Buduję 
swoją pozycję na nowogardzkim 
rynku i kładę przede wszystkim 
nacisk na rzetelność, a także fa-
chowość wykonanych u mnie na-
praw. Usługi wykonujemy na-
prawdę na porządnym sprzęcie. 
Może zabrzmi to dość chwaleb-
nie, ale moja firma posiada odpo-
wiednie certyfikaty, które świad-
czą o profesjonalizmie i odbytych 
specjalnych szkoleniach. Takimi 
najważniejszymi są certyfika-
ty firm Castrol  czy Continental 
Firm bardzo znanych nie tylko w 
Polsce, ale na świecie. 

Kończąc zapytam,  czy rów-
nież wolne chwile poświęca 
pan motoryzacji?

Zasadniczo można powiedzieć, 
że tak, ale mam też rodzinę, syna, 
córkę, synową i wnuczęta, którym 
też zobowiązany jestem poświę-
cić trochę czasu. Dużo pracuję, a 
wolne chwile spędzam w większo-
ści na oglądaniu telewizji z pro-
gramami związanymi z motory-
zacją,  tj. wyścigi FURMUŁY F1 
czy inne jeszcze sporty motorowe.  

Zapytam jeszcze,  czego 
mogę panu życzyć?

Pomyślności w prowadzeniu 
biznesu i zadowolonych klientów.  
Ale przede wszystkim zdrowia 
dla mnie i mojej rodziny. 

Rozmawiał: Jarosław Bzowy 
Pracownik pomieszczenia  blacharsko-lakierniczego 

Dzięki wieloletniej pracy i doświadczeniu pracowników jakość wykonywanych 
usług jest na dobrym poziomie 

Witold Dęga 
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Zniszczonej drogi przy ul. Leśnej, ciąg dalszy...

Stwierdzili, że jest OK
Sprawa drogi przy ul. Leśnej 6b, ciągnie się od 2011 roku. W dniu 10 maja br., kierownik Wydziału GKMiOŚ w Nowogardzie, nadesłał 
pismo do lokatorów walczących o modernizację drogi, zniszczonej przez ciężki sprzęt podczas budowy obwodnicy. Z pisma wynika, że 
droga została naprawiona. Z tą decyzją nie zgadzają się jednak mieszkańcy.

Pismo nadesłane z UM w 
Nowogardzie, jest odpowie-
dzią na petycję z 2011 i 2012 
roku. Zostało wywieszone na 
klatkach schodowych, tak aby 
każdy lokator budynku mógł 
się z nim zapoznać. Miesz-
kańcy zapoznali się, po czym 
przekazali je redakcji Dzien-
nika Nowogardzka. Dla miej-
skich urzędników temat jest za-
mknięty, uważają, że „BUDI-
MEX” wywiązał się z obowiąz-
ku naprawienia drogi. Osoby 
które na co dzień nią uczęszcza-
ją, twierdzą inaczej. Co prawda, 
w swojej odpowiedzi Tadeusz 
Fiejdasz stwierdza, że: Biorąc 
pod uwagę powyższe ustalenia 
oraz po szczegółowej analizie 

przedmiotowej sprawy rozwa-
żamy wykonanie niezbędnych 
robót na wnioskowanym odcin-
ku tej drogi gminnej, poprawia-
jących na niej warunki ruchu, 
przez Gminę. Ostateczna decy-
zja w tej sprawie zostanie podję-
ta po ustaleniu zakresu koniecz-
nych do wykonania robót oraz 
ich skosztorysowaniu. (pismo w 
całości prezentujemy przy ar-
tykule) Najbardziej intrygujące 
zdają się być słowa, dotyczące 
tego, co powoduje ubytki w tej-
że „uciążliwej” dla miasta dro-
dze. Aktualnie ubytki powstają 
z powodu zastoisk wody opado-
wej i są związane z ruchem lo-
kalnym, za które „BUDIMEX” 
nie odpowiada. Po rozmowie z 

mieszkańcami dochodzimy do 
wniosku, że... jednak odpowia-
da. Mianowicie, to wykonawca 
zajmował się budową wiaduk-
tu, który znajduje się nieopodal 
budynku 6b. Zdjęcia, które pre-
zentujemy przy artykule, poka-
zują, że woda po opadach nie 
ma gdzie spływać, co prawda 
są dwie studzienki, jednak źle 
usytuowane. Woda z wiaduk-
tu spływa z góry, po czym za-
lewa drogę przy budynku wie-
lorodzinnym, na zdjęciach wi-
dać, że brakuje choćby kratki 
odprowadzającej deszczówkę 
z całej szerokości jezdni. Naj-
wyraźniej osoby przeprowa-
dzające oględziny nie zwróci-
ły na to uwagi, być może gdyby 

przeprowadzały takowe pod-
czas ulewy, dostrzegliby spły-
wającą z wiaduktu rzekę... Pod-
czas próby dojazdu pod klatkę 
schodową, kierowcy muszą się 
sporo napracować, aby znisz-
czyć podwozia na zakręcie na-
przeciw garaży. Jeśli ten frag-
ment jezdni został uznany za 
naprawiony, to zdjęcia są tu-
taj najlepszym komentarzem... 
Redakcja tak samo jak miesz-

kańcy uczęszczający tą gminną 
drogą gruntową, będzie czekała 
na zwrot sytuacji (kolejne obie-
canki?) i z pewnością, do tego 
tematu powróci. Pozostaje wie-
rzyć, że kolejny artykuł będzie 
dotyczył już „właściwej” mo-
dernizacji, a pokrzywdzeni lo-
katorzy, przestaną spacerować 
w błocie i drżeć o swoje „4 kół-
ka”.

KR     

Tak wygląda droga gminna, prowadząca pod budynek przy ul. Leśnej 6b 

Kratki, odprowadzające wodę po opadach, usytuowane w tym miejscu - sprawy nie załatwiają Po ulewach, z wiaduktu na gminną drogę gruntową, wciąż spływa deszczówka... 

Nawiązując do naszych rozmów i dotychczasowej korespon-
dencji dotyczącej realizacji postulatów mieszkańców wieloro-
dzinnego budynku mieszkalnego nr 6b położonego przy ul. Le-
śnej w Nowogardzie, wynikających z petycji z dnia 09.09.2011 
r. oraz z dnia 12.10.2012 r. uprzejmie informuję, że w wyniku 
przeprowadzonych rozmów zarówno z wykonawcą robót tj. fir-
mą „BUDIMEX” jak i inwestorem tj. Generalną Dyrekcją Dróg 
Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie oraz przesłanych 
pism, do których załączono petycje mieszkańców, ostatecznie 
wykonawca jak i inwestor jednomyślnie stwierdzili, że gmin-
na droga gruntowa nie posiadała i nie posiada odpowiedniego 
odwodnienia – odprowadzenia wód opadowych, co jest głów-
ną przyczyną szybkiego niszczenia nieutwardzonej nawierzchni 
drogi. Ponadto wykonawca robót w swojej odpowiedzi oświad-
czył, że po zakończeniu prac związanych z budową obwodnicy 
Nowogardu wyrównał drogę gruntową i po raz ostatni uzupełnił 
ubytki nawierzchni fragmentu drogi dojazdowej do budynku nr 
6b, przywracając ją tym samym do stanu pierwotnego. Przepro-
wadzona przez pracowników Urzędu Miejskiego wizja w terenie 
potwierdziła wykonanie przez „BUDIMEX” wyżej wspomnia-
nych robót remontowych na drodze gminnej. Aktualnie ubyt-
ki powstają z powodu zastoisk wody opadowej i są związane z 
ruchem lokalnym, za które „BUDIMEX” nie odpowiada. Bio-
rąc pod uwagę powyższe ustalenia oraz po szczegółowej anali-
zie przedmiotowej sprawy rozważamy wykonanie niezbędnych 
robót na wnioskowanym odcinku tej drogi gminnej, poprawia-
jących na niej warunki ruchu, przez Gminę. Ostateczna decyzja 
w tej sprawie zostanie podjęta po ustaleniu zakresu koniecznych 
do wykonania robót oraz ich skosztorysowaniu. W załączeniu 
przesyłam odpowiedzi: firmy „BUDIMEX” oraz GDDKiA O/w 
Szczecinie w przedmiotowej sprawie. Z treścią niniejszego pisma 
proszę zapoznać wszystkie osoby zainteresowane załatwianiem 
przesłanych nam wniosków. 
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Debata w Trzechlu: „Poprawa stanu bezpieczeństwa na terenach wiejskich”

Udrożnić kanały informacji
We wtorek 22 października w świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzechel odbyła się debata dotycząca bezpieczeństwa na terenach wiej-
skich wchodzących w skład gminy Nowogard i gminy wiejskiej Osina. Organizatorem wydarzenia był komisariat Policji w Nowogar-
dzie, a zaproszeni na nią zostali m.in. burmistrz Nowogardu, wójt Osiny,  sołtysi sołectw oraz dyrektorzy szkół z w/w gmin.

- Głęboko wierzę, że tylko 
wielopodmiotowe działanie 
jest w stanie zapewnić poczu-
cie bezpieczeństwa w środowi-
sku lokalnym. […] Współdzia-
łanie z samorządami, społecz-
nościami lokalnymi i miesz-
kańcami gwarantuje skutecz-
ną walkę z zagrożeniami wy-
stępującymi na danym terenie. 
Chcemy zdiagnozować potrze-
by i oczekiwania państwa w 
przedmiotowym zakresie. Wy-
mienić informacje o występu-
jących zagrożeniach i wypra-
cować wspólne metody dzia-
łania – stwierdziła na początku 
debaty Komendant Komisaria-
tu Policji w Nowogardzie, nad-
insp. Małgorzata Figura. 

Po powitaniu rozpoczę-
ły się prelekcje, podczas któ-
rych omówiono najważniejsze 
zagadnienia związane z bez-
pieczeństwem: Pan Stanisław 
Pietrzycki, kierownik Wydzia-
łu Bezpieczeństwa i Zarządza-
nia Kryzysowego omówił rolę 
podległej mu jednostki. Po 
nim głos zabrał komendant 
OSP w Nowogardzie, Zyg-
munt Nawrocki, który nakre-
ślił strukturę organizacyjną i 
zadania na rzecz poprawy sta-
nu bezpieczeństwa jednostek 
OSP w gminie Nowogard. Na-
stępnie o zasadach bezpieczeń-
stwa w hodowli zwierząt opo-
wiedziała Alina Owczorz z po-
wiatowej inspekcji sanitarnej, 
zaś dyrektor SP w Wierzbięci-

nie, pan Józef Korkosz doko-
nał syntetycznego ujęcia roli 
i zadań szkoły w środowisku 
wiejskim w organizacji cza-
su wolnego dzieci i młodzie-
ży, po czym sołtys Węgorzy, 
pani Anna Jurgielaniec opisa-
ła inicjatywy i działania podej-
mowane w jej wsi dla poprawy 
stanu bezpieczeństwa. Do wy-
głoszenia prelekcji zaproszo-
ny został również ks. Krzysz-
tof Socha, proboszcz parafii w 
Strzelewie, który podsumował 
działania parafii na rzecz bez-
pieczeństwa dzieci i młodzie-

ży. Wykład końcowy wygłosił 
aspirant Sebastian Źróbek mó-
wiąc o poprawie stanu bezpie-
czeństwa na terenach wiejskich 
w obliczu zadań wynikających 
z Ustawy o Policji, z podkreśle-
niem roli dzielnicowego. 

Po prelekcjach I Zastępca 
Komendanta Powiatowego w 

Goleniowie, nadkom. Leszek 
Nowak zaprezentował zgro-
madzonym i przeanalizował 
zapis video śmiertelnego wy-
padku samochodowego pod 
Babigoszczą.

Po krótkiej przerwie rozpo-
częła się dyskusja, która pod-
grzała nieco atmosferę na 
świetlicy w Trzechlu. Głos za-
bierali przede wszystkim sołty-
si dzieląc się swoimi problema-
mi oraz rozterkami związany-
mi z pełnieniem swojej funk-
cji w odniesieniu do spraw 
bezpieczeństwa. Wielu z nich 

wprost wyraziło lęk przed tzw. 
odwetem. Do tych stanowisk 
odnosił się m.in. nadkom. Le-
szek Nowak, który stwierdził 
m.in. – […] W naszych wcze-
śniejszych spotkaniach ciągle 
przewijał się ten motyw. Nie 
bójmy się zeznawać. Jeśli nie 
będziemy nic robić, to prze-

stępcy będą cały czas nękać 
mieszkańców, niszczyć mienie 
i „rządzić” na wsi. To nie jest 
tak, że ktoś może pozostawać 
bezkarny. Trzeba tylko bez-
zwłocznie takie sprawy zgła-
szać – podkreślił nadkom. Le-
szek Nowak.

Po zakończeniu dyskusji, 
uczestnicy zostali poproszeni 
o wypełnienie ankiety bezpie-
czeństwa i możliwości jego po-
prawy w opinii mieszkańców 
terenów wiejskich gmin No-
wogard i Osina.

Uczestnicy doszli też do 
konkluzji, że jednym z waż-
nych czynników poprawy sta-
nu bezpieczeństwa jest udroż-
nienie kanałów informacji po-
między różnymi przedstawi-
cielami służb oraz osobami 
pełniącymi funkcje publiczne. 

O bezpieczeństwie społecz-
ności, których jesteśmy przed-

stawicielami i za które bierze-
my odpowiedzialność musimy 
nauczyć się mówić jednym ję-
zykiem – stwierdził ks. pro-
boszcz Krzysztof Socha. 

Na zakończenie, uczestni-
cy debaty zostali poprosze-
ni o wypełnienie ankiety, któ-
rej treść dotyczyła zagadnień 
związanych z poprawą bez-
pieczeństwa na terenach wiej-
skich. 

Zarówno odpowiedzi udzie-
lone w ankiecie, jak i wnioski, 
jakie zrodziły się w trakcie de-
baty będą stanowić konkretne 
przesłanki dla nowogardzkiej 
Policji, co – jak się wierzy – 
umożliwi podjęcie w przyszło-
ści skuteczniejszych środków 
w celu zapobiegania oraz niwe-
lowania skutków działań prze-
stępczych.

Piotr Słomski

Przemawia Krzysztof Szwedo, wójt gminy Osina, na terenie której w przyszłym 
roku ma odbyć się kolejna debata na temat bezpieczeństwa na terenach wiejskich

Sołtysi, radni oraz dyrektorzy szkół z terenów wiejskich z Nowogardu i Osiny

STOWARZYSZENIE  „NASZE SZANSE” informuje: 
Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Osób Niepełnosprawnych „NASZE SZANSE”, działające przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wy-
chowawczym w Nowogardzie, nie tylko pozyskuje pieniądze, ale też wydaje. 

Tym razem przeznaczyło je 
na wyjazd uczniów  zespołu 
edukacyjno – terapeutyczne-
go z SOSW w Nowogardzie na 
tzw. zieloną szkołę.  W dniach 
7.10 – 11.10. 2013 r. siedmioro 
dzieci wraz z nauczycielką po-
jechało do Starego Kaleńska na 
Pojezierzu Drawskim. Miejsce 
wymarzone na aktywny wypo-
czynek, bo duży teren nad pięk-
nym jeziorem, to raj dla dzieci. 
Ale nie był to czas przeznaczo-
ny tylko na zabawę. Codzien-
nie – pod opieką doświadczo-
nego instruktora sportu, rekre-
acji i turystyki - odbywały się 

zajęcia,  mające na uwadze 
zdobywanie nowej wiedzy i 
nowych umiejętności. 

Dzieci miały okazję zapo-
znać się z działaniem kom-
pasu  podczas zwiedzania 
okolicy, pływać na sprzęcie 
wodnym (kajaki, łódki, ro-
werki, motorówka), strze-
lać z łuku, grać w minigolfa.  
Przy okazji poznały zasady 
bezpiecznego korzystania z 
wymienionego sprzętu. Od-
bywały się też wycieczki ro-
werowe po okolicy, co dawa-
ło dobrą okazję do utrwala-
nia zasad bezpiecznego po-

ruszania się na drodze, a 
wyjazd na grzybobranie 
został poprzedzony poga-
danką na temat zachowa-
nia się w lesie oraz poga-
danką na temat grzybów 
jadalnych i niejadalnych. 
Zwiedziły też pobliski Cza-
plinek i „Zapiecek” - miej-
sce, w którym można zo-
baczyć prawdziwe krosna, 
piec do pieczenia chleba, 
kołowrotek, piec do wypa-
lania naczyń ceramicznych. 

Nie był to czas stracony, 
lecz pełen wrażeń i radości. 
W Starym Kaleńsku nikt 

nie miał ani ochoty, ani cza-
su na oglądanie telewizji. Wie-
czorne spotkanie przy ognisku 
oraz pieczenie kiełbasek oka-
zało się też atrakcją oraz oka-
zją do samodzielnego przygo-
towania ogniska i pilnowania, 
aby nie zgasło. 

Było cudownie. Szkoda tyl-
ko, że czas tak szybko minął. 
Pieniędzy wydanych na pobyt 
dzieci w Starym Kaleńsku nie  
należy uznać za zmarnowane, 
wprost przeciwnie. Warto po-
wtórzyć taki wyjazd.  

Stowarzyszenie „NASZE SZANSE”
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Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca

Sprzedam nowe, własnościowe, 2 pokojowe 
mieszkanie o pow. 58 m2 

w Nowogardzie na ul. Racibora I 4
KONTAKT: PIB „PRO-BUD s.c. 72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14 

Tel. : 91 39 25552; 783 570 056    www: probud-nowogard.pl

Zakończenie sezonu w Kole Miejsko Gminnym PZW Nowogard

Jan Florczak najlepszy 
Dnia 20.10.2013 r. na Kanale Świniec w Trzebieszewie, Koło Miejsko Gminne PZW Nowogard, zorganizowało zawody wędkarskie z oka-
zji zakończenia sezonu.

W zawodach wzięło udział 
48 wędkarzy. Najlepszy okazał 
się Jan Florczak, który uzyskał 
dużą przewagę nad rywalami. 
Zaraz za nim uplasował się 
Janusz Kłosowski, natomiast 
trzecie miejsce padło łupem 
Marka Rymanowicza. Trzech 
pierwszych zawodników zo-
stało uhonorowanych pucha-
rami i nagrodami w postaci 
sprzętu wędkarskiego. Pozo-

stali zawodnicy, do 25 miej-
sca, również otrzymali sprzęt 
wędkarski. Koło Miejsko 
Gminne PZW przeznaczyło 
w sumie na nagrody 1500 zł. 
Zawody zakończyły się poczę-
stunkiem w postaci kiełbasek 
z rożna, oraz pamiątkowym 
zdjęciem. Obsługą zawodów 
zajęli się: Jan Leśniewski (sę-
dzia główny), Janusz Zama-
ra (z-ca sędziego głównego), 

Włodzimierz Wiatr (sekre-
tarz zawodów), Władysław Ja-
sek (sędzia kontrolny), Zbi-

gniew Kolasa (sędzia kontrol-
ny). Przy artykule prezentuje-
my pierwszą piątkę zawodów, 

oraz punkty uzyskane przez 
wędkarzy.

KR

Klub Kolekcjonera: Giełda „Osobliwości i rozmaitości” w NDK

„200. rocznica śmierci księcia 
Józefa Poniatowskiego”
Klub Kolekcjonera, Koło Numizmatyczne Nowogard, zaprasza dnia 27 października 
2013 roku (niedziela) na godzinę 16:00 do Nowogardzkiego Domu Kultury na giełdę 
kolekcjonerską „Osobliwości i rozmaitości”. Na spotkaniu będzie można obejrzeć nowy 
nabytek koła, monetę okolicznościową upamiętniającą księcia Józefa Poniatowskiego. 

 Po raz kolejny niedzielna gieł-
da odbędzie się w Nowogardzkim 
Domu Kultury. W planie spotka-
nia zaplanowanego na 27 paździer-
nika, m.in.: skup, wymiana, sprze-
daż, wycena- banknotów, medali, 
orderów, monet, literatury oraz in-
nych eksponatów. Będą prowadzo-
ne zapisy, które umożliwią wstąpie-
nie do koła numizmatycznego oraz 
klubu kolekcjonera. Zapraszamy 
i czekamy!!! Koło numizmatyczne 
Nowogard wzbogaciło się o kolej-
ną monetę, wprowadzoną do obie-
gu 9 października br. z okazji „200. 
rocznica śmierci księcia Józefa Po-

niatowskiego”. 
Książę Józef Poniatowski- mi-

nister wojny i wódz naczelny wojsk 
Księstwa Warszawskiego, marszałek 
Francji; bratanek króla Stanisława 
Augusta. Zasłynął walecznością i ta-
lentem przywódczym m.in. podczas 
wojny z Rosją (1792), insurekcji ko-
ściuszkowskiej (1794), wojny polsko-
-austriackiej (1809), kampanii mo-
skiewskiej Napoleona (1812). Zgi-
nął w bitwie pod Lipskiem w 1813 r., 
gdzie miał powiedzieć „Bóg mi po-
wierzył honor Polaków, jemu same-
mu go oddam.” Wciąż koło posiada 
na sprzedaż monety z tej serii, o no-

minale 2 zł, oprócz tego w kolekcji 
znajduje się również moneta 10 zł. 

KR

Pierwszy zespół pauzuje - „Rezerwy” z Wichrem
Tym razem w „okręgówce”, to Pomorzanin Nowogard będzie pauzował, kibice za to mają okazję obejrzeć niedzielny mecz drugiego ze-
społu. Do Nowogardu przyjedzie Wicher Reptowo, który po serii porażek Pomorzanina, z pewnością jest faworytem tego meczu.

Czas na przerwę Pomorzani-
na Nowogard w lidze okręgo-
wej szczecińskiej, po 14 kolej-
ce piłkarzom Tomasza Surmy 
zostaną jeszcze tylko 3 spotka-
nia do końca rundy jesiennej. 
Obecnie zespół z Nowogardu 
zajmuje 5 miejsce. W najbliż-
szy weekend piłkarze i kibice, 
będą się interesować innymi 

wynikami swojej grupy. Naj-
ważniejsze mecze to (w nawia-
sie miejsce w tabeli): Osadnik 
Myślibórz (1) – Pogoń Barli-
nek (10), Gavia Choszczno (2) 
– Klon Krzęcin (16), Pomorza-
nin Przybiernów (12) – Zorza 
Dobrzany (3), oraz Iskierka 
(15) – Odra Chojna (4). Jak wi-
dać, najtrudniejsze zadanie ma 

lider z Myśliborza, pozostałe 
zespoły niestety mają okazję 
nieco „odskoczyć”. Ważny bę-
dzie również mecz Piasta Cho-
ciwel (6) i Floty II (7), które 
mogą zepchnąć Pomorzanin 
na 7 miejsce. Natomiast w A 
Klasie Pomorzanin II zagra z 5 
zespołem w tabeli – Wichrem 
Reptowo. Niedzielni goście 

grają lepiej na wyjazdach niż 
u siebie. Na obcym terenie nie 
zaznali jeszcze porażki, dwu-
krotnie wygrywając i notując 
jeden remis. W jakiej sytuacji 
jest drugi zespół Pomorzanina, 
pisaliśmy już dość często, za-
tem nie ma co do tego wracać 
i pozostaje wierzyć, że w nie-
dzielę po pierwszym gwizdku 

ujrzymy odmienioną druży-
nę... Jak będzie? Zobaczymy 27 
października, początek o go-
dzinie 14:00. 

KR  

Klasyfikacja końcowa:
1. Jan Florczak - 5120 pkt.
2. Janusz Kłosowski - 3820 pkt.
3. Marek Rymanowicz - 3680 pkt.
4. Rafał Richert - 3060 pkt.
5. Krystian Karpiniak - 2940 pkt.

REKLAMA
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• rozwija koordynację i cechy motoryczne • uczy dyscypliny i kontroli
• poprawia koncentrację • dla najmłodszych zabawowe formy treningu 

• uniwersalny trening ogólnorozwojowy

KLUB SPORTÓW i SZTUK WALKI

OFERUJEMY ZAJĘCIA:

OFERUJEMY RÓWNIEŻ:

Dlaczego dzieci powinny ćwiczyć karate?

• KARATE FUN - dzieci 5 - 8 lat
• KARATE - grupa: 9 - 12 lat,  
                    - grupa 13 - 16 lat
• COMBAT BODY DLA KOBIET 
   (z elementami samoobrony)
• gimnastykę dla osób +50
• gimnastykę korekcyjną 
    dla dzieci i młodzieży

• treningi indywidualne oraz 
• organizujemy imprezy 
   (np. urodzinowe w stylu sportowym )

NOWOGARD: pon., czw. - g. 16.30 - ul. Sądowa 1 (I piętro)
Prowadzenie: Wioletta Jarosiewicz, tel. 694 132 138

bierzemy udział 
w zawodach sportowych

trenujemy z mistrzami 
świata na zgrupowaniach

Trenujemy w Nowogardzie już od 5 lat

Kancelaria 
Prawna

nawet trudne sprawy

601 949 077Kolektory 
słoneczne

Dotacja45%

Montaż / Serwis • Przygotowanie dokumentacji

www.provsolar.com

e-mail: info@provsolar.com • tel./fax 91 482 40 50
Biuro czynne od 8 - 16

Do�nansowanie 40%
Projekt - montaż 

Przydomowe 
oczyszczalnie ścieków

Proj-mont
Chwarstnica 

ul. Sportowa 4
74-100 Gry�no

tel: 693 88 90 90
tel./fax 91 4824050

GABINET 
PSYCHOLOGICZNY

Ewa Walorska - tel. 799 461 030
www.psycholog-nowogard.manifo.com 

Marta Żetecka-Krugła - tel. 799 470 500
pl. Wolności 9, pok. 419 (IV piętro)

72-200 Nowogard

kategorii „B”

Rozpoczęcie kursu
 w każdy poniedziałek
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Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gardno” w Nowogardzie

ogłasza przetarg pisemny  
nieograniczony 

na  termomodernizację  pięciu budynków  
mieszkalnych wielorodzinnych

ul. Poniatowskiego 13 
Termin składania ofert upływa 28 października 2013 r. o godz. 14.00
ul. Poniatowskiego 9, Poniatowskiego 11
Termin składania ofert upływa 08 listopada 2013 r. o godz. 14.00

ul. Poniatowskiego 18, Poniatowskiego 20
Termin składania ofert upływa 20 listopada 2013 r. o godz. 14.00
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać za 
odpłatnością 25 zł w administracji SM Gardno przy ul. Osiedlowej 
6,  Tel.  91 3910010.
Wyjaśnień związanych z przetargiem udziela Elżbieta Gierach,  
Tel.  91 3910014.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta 
oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zatrudnię
Kierowcę C+E

transport 
międzynarodowy

tel. 606 651 290

Zatrudnię
Kierowcę C+E

transport 
krajowy

tel. 606 651 290

Ośrodek Szkolenia 
Kierowców Fedeńczak 

przy ulicy 700 Lecia 17
zaprasza na 

Kursy Prawa Jazdy 
kategorii B 

 Zapisy od poniedziałku 
do piątku!

Cena promocyjna! 
Ratalny system spłat! 

Jazdy tylko w Szczecinie!
                                Zapraszamy!

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej„Gardno” w Nowogardzie 

ogłasza  przetarg  
pisemny nieograniczony
na ustanowienie i przeniesienie  

prawa odrębnej własności 
(ekspektatywy) lokalu mieszkalnego

Lokal nr 1:  Nowogard, ul. Bankowa 6, pow. 53,70 m2 

IV piętro, trzy pokoje, kuchnia, łazienka, WC, korytarz.
Cena:  106.300 zł  Wadium:   5.300 zł 
Lokal nr 2:  Nowogard, ul. Bankowa 3d, pow. 61,80 m2 

III piętro, trzy pokoje, kuchnia, łazienka, WC, korytarz.   
Cena: 127.500 zł  Wadium: 6.400 zł
Lokal nr 3:  Nowogard, ul. Bankowa 3d, pow. 61,80 m2 

II piętro, trzy pokoje, kuchnia, łazienka, WC, korytarz.   
Cena: 141.200 zł  Wadium: 7.100 zł
Lokal nr 4:  Dobra, ul. Traugutta 3a, pow. 78,10 m2 

II piętro, cztery pokoje, kuchnia, łazienka, WC, korytarz.  
Cena: 67.600 zł  Wadium: 3.400 zł 
Lokal nr 5:  Dobra, ul. Traugutta 3a, pow. 54,90 m2 

parter, dwa pokoje, kuchnia, łazienka, WC, korytarz.  
Cena: 88.100 zł  Wadium: 4.400 zł 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

Wpłacenie wadium na konto Spółdzielni nr 98 9375 1012 
4200 0202 2000 0010. 

Złożenie w sekretariacie Spółdzielni  do 5 listopada 2013 r. 
do godz.12.00 pisemnej oferty, którą należy złożyć w zamknię-
tej kopercie z napisem „Przetarg na mieszkanie nr ......”. Ofer-
ta winna zawierać: imię, nazwisko i adres oferenta, nr telefo-
nu, oferowaną cenę oraz potwierdzoną przez Spółdzielnię ko-
pię wpłaty wadium.

Otwarcie ofert nastąpi w obecności oferentów w dniu 5 li-
stopada 2013 r. o godz.12.15

Osoba, której oferta zostanie zatwierdzona przez Zarząd 
winna uiścić zaoferowaną kwotę na konto Spółdzielni w ter-
minie 30 dni od daty otrzymania pisma o przyjęciu oferty. Wa-
dium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym  
uczestnikom wadium zostanie zwrócone w  następnym dniu 
roboczym po rozstrzygnięciu przetargu. Wadium ulega prze-
padkowi, gdy wygrywający przetarg nie dokona wpłaty pełnej 
wylicytowanej kwoty lub nie przystąpi do zawarcia umowy w 
terminie wskazanym przez Zarząd. 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wybo-
ru ofert, odwołania lub unieważnienie przetargu bez podania 
przyczyn. 

Lokale można oglądać w terminie uzgodnionym ze Spółdziel-
nią. Operat szacunkowy do wglądu w siedzibie Spółdzielni. 

Dodatkowe  informacje dostępne w biurze Spółdzielni lub te-
lefonicznie 91-3910010, 607607814.

Znaleziono psa 
okolice 3 Maja 55 

(od strony jeziora). 
Maść czarna, czarna, łapki 

beżowe, nosek czarny, 
pyszczek beżowy.

Proszę o pilny 
kontakt właściciela

(piesek bardzo tęskni)
proszę pilnie  

o kontakt
Tel.  600 310 764

I Grand Prix Polski Juniorów i Seniorów

Wrócili bez medali
W minionym weekendzie zawodnicy klubu LUKS Top Wierzbięcin, rywalizo-
wali na I Ogólnopolskim Turnieju seniorów oraz juniorów. Niestety, nie udało 
się odegrać znaczących ról. W najbliższą sobotę podopieczni Józefa Korkosza, 
rozegrają kolejne dwa mecze II ligi mężczyzn.

W weekend 18-20 paździer-
nika, dwójka reprezentantów 
Wierzbięcina: Mateusz Wit-
kowski oraz Bartosz Jemilia-
nowicz, rywalizowali podczas 
I Grand Prix Polski Seniorów. 
Pierwszy z nich walczył o pra-
wo gry w turnieju głównym za 
sprawą rozgrywki barażowej, 
drugi natomiast, zapewnił so-
bie występ osiągając wysokie 
miejsce podczas I WTK se-
niorów. Nie udało im się jed-
nak zająć czołowych miejsc w 
Polsce. Mateusz Witkowski nie 
zdołał przebrnąć przez baraże. 
Z kolei Bartosz Jemilianowicz 
przegrał wszystkie pojedynki 
grupowe, przez co sklasyfiko-
wany został w przedziale 57-
64. Występ na Grand Prix Pol-
ski z pewnością zaprocentuje.  

Turniej I Grand Prix Ju-
niorów odbywał się w Brze-
gu Dolnym. Do turnieju ba-
rażowego przystąpiło dwóch 
reprezentantów naszej gmi-

ny: Sebastian Jemilianowicz i 
Daniel Zubrzycki. Na 2 miej-
scu w grupie, w eliminacjach 
barażowych swoje zmagania 
zakończył Daniel Zubrzycki. 
Przegrał tylko jeden mecz, to 
jednak zaważyło o awansie do 
turnieju głównego. Nieco le-
piej wypadł Sebastian Jemilia-
nowicz, który w barażach po-
konał wszystkich swoich rywa-
li. Awans do turnieju główne-
go zapewniło mu zwycięstwo 
w bardzo emocjonującym 
meczu przeciwko Mateuszo-
wi Kicińskiemu z klubu GLKS 
Nadarzyn. Po świetnej koń-
cówce zawodnik LUKS Top 
wygrał 3:2. Następnego dnia w 
turnieju głównym było już go-
rzej, Sebastian Jemilianowicz 
tak, jak jego brat w Grand Prix 
Seniorów, przegrał wszystkie 
mecze grupowe i został skla-
syfikowany w przedziale 57-
64 miejsce. Dodajmy, że w tur-
nieju udział wzięło 161 najlep-

szych juniorów z całej Polski.
Zawodnicy z Wierzbięcina 

nie będą mięli zbyt dużo cza-
su na odpoczynek, w najbliż-
szą sobotę (26 października), 
na własnym boisku podejmo-
wać będą kolejnych dwóch ry-
wali w II lidze mężczyzn. W 
ramach rozgrywek III serii, w 
Wierzbięcinie zawitają zespoły 
UKS-u Chrobry Międzyzdroje 
oraz ATS-u Stargard Szczeciń-
ski. Pierwszy mecz zostanie ro-
zegrany o godzinie 10:30, nato-
miast drugie spotkanie zapla-
nowane jest na 15:30. Wszyst-
kich gorąco zapraszamy. 

KR

III seria, 26 października 
(sobota)

LUKS Top Wierzbięcin – 
UKS Chrobry Międzyzdroje  
(10:30)

LUKS Top Wierzbięcin – 
ATS Stargard Szczeciński 
(15:30) 

Uczestnicy I Grand Prix Polski, od lewej - Daniel Zubrzycki, Sebastian Jemilianowicz, Bartosz Jemilianowicz, Mateusz Witkowski

Nowogardzka Amatorska Liga Piłkarska

Spotkanie organizacyjne
Organizatorzy Nowogardzkiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej, zapraszają na spotkanie organizacyjne kapi-

tanów zespołów, które zgłosiły się do rozgrywek. Spotkanie odbędzie się na stadionie miejskim w Nowo-
gardzie w sobotę o godzinie 17:00. Organizatorzy
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

KUPIĘ 
GOSPODARSTWO 
lub GRUNT ROLNy 

TEL.  664 944 635

w Sklepie             
ul. Boh. Warszawy 2

(przy torach)

Zapraszamy
W każdy poniedziałek nowy towar

Duży wybór odzieży 
dziecięcej i jesiennej

kurtki, bluzy itp.

KUPON RABATOWY
10%

na odzież używaną
FIGARO

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

  UWAGA WĘDKARZE!
Zarząd Koła PZW "Tęczak" 
informuje członków koła,

 że dnia 27 października 2013 r. organizuje 

zawody wędkarskie  
spławikowe 

na Kanale Świniec w Kamieniu Pom.  
Zapisy w sklepie "Tęczak" ul. Waryńskiego 12 do dnia 

25.10.2013 r. Startowe wynosi 10 zł. 
Wyjazd o godz. 6.00 z ul. 5 Marca. 

Zapraszamy. Zarząd Koła Tęczak

SPRZEDAM 
PIEC c.o.

cena 250 zł
Tel.  796 175 842

Lutecja Sp. z o.o. w Nowogardzie 

poszukuje do sklepu INTERMARCHE
 pracowników na stanowiska:

- WyKRAWACZ-ROZBIERACZ 
-KASJER- SPRZEDAWCA
Wymagania:
- wykształcenie średnie na stanowisko kasjer-sprzedawca, 

zawodowe na stanowisko wykrawacz-rozbieracz,
- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
- ważna książeczka zdrowia do celów sanitarnych,
- odpowiedzialność i sumienność.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu  
91392-04-12 w. 23 lub osobiście u kierownika sklepu.

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowogardzie 

prowadzą sprzedaż stroików nagrobnych.
Sprzedaż od 21.10.2013

DLA PAŃ "PROFILAKTyKA RAKA PIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE  

DLA PAŃ z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia 16 li-

stopada 2013r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne do 
NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpi-

tal Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.30 Tel. 91 3921356 
wew.122, oraz u Lidii Bogus Tel. 505393636

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam prezes Fundacji Lidia Bogus

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie 
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

Tel.  609 245 816

Sprzedam drewno 
kominkowe i opałowe

Transport
Tel.  691 466 441

Szukam 

 wykonawcy CO. 

516 956 825

 UWAGA 
ROLNICy!

PPZ Nowamyl S.A. 

prowadzi SKUP
niekontraktowanych ziemniaków odmian przemysło-

wych i jadalnych (powyżej 13% skrobi) w cenie ziemniaków 
kontraktowanych.

Zapraszamy wszystkich rolników do współpracy.
Szczegółowych informacji dotyczących warunków skupu 

udziela Dział Kontraktacji Tel.  91 881 86 24
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Pielęgnacja ogrodów

Wypożyczalnia 
sprzętu ogrodniczego

(glebogryzarki, weltykulatory...)

tel. 511 091 922
www.ogrody-wiki.pl

Profesjonalne zarządzanie 
nieruchomościami 

wspólnot mieszkaniowych 
i osób prywatnych 
Nr licencji 21569

Kontakt:  Eliza Kałmuk

Tel.  602 296 684

OGŁO SZE NIA DROB NE

OFERTy 0% - Klient kupujący nie płaci 
prowizji, koszty biura pokrywa sprzedający

www.rechnieruchomosci.pl
Nowogard, ul. 15 Lutego 6/2Tel. 

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 3. 
604 284 597

• Kupię mieszkanie bezczynszowe/
niskoczynszowe, min 3pokojowe, 
60-80m 791443026

• Do wynajęcia lokal handlowy – 
660143840 

• Sprzedam mieszkanie w Nowo-
gardzie i Dobrej, Tel.  91-3910010, 
607607814

• KUPIĘ ZA GOTÓWKĘ OBCIĄŻONE 
NIERUCHOMOŚCI Tel.  508 312 261

• DOMy NA WSI – GRUNTy  
SPRZEDAJEMy, KUPUJEMy. Tel.  
660 206 833

• Sprzedam nowy sklep na ulicy Raci-
bora. Tel.  913925552, 695 264 594

• Sprzedam nowe, własnościowe, 2 
pokojowe mieszkanie, 58 m kw. na 
os. Gryfitów Tel.  913925552, 695 
264 594.

• SPRZEDAM - bardzo tanio dział-
ki pod budowę ul: Asnyka. Tel.  
513045188. 

• Sprzedam mieszkanie 85 
m2 z dużym ogrodem. 91 39 
21 868 785 921 868 

• Wynajmę lokal biurowy 700 le-
cia 17b Ip. Parking, 28 m2 Tel.  
501 549 818 

• Wynajmę lokal na działalność go-
spodarczą. vis’a’vis szpitala. Tel. 887 
467 309.

• SPRZEDAM lub WYNAJMĘ garaż ul; 
Jana Pawła. Tel.  607083893.

• Wynajmę mieszkanie w Centrum. 
604 702 817; 660 179 776

• Sprzedam dom jednorodzinny 167 
m2 w Nowogardzie ul. Mickiewicza. 
Tel.  694 979 000

• Wynajmę sklep na ulicy Rzeszowskie-
go. Tel.  695 264 594

• KUPIĘ - kawalerkę w Nowogardzie. 
Dzwonić po 15 godz.Tel. 693021100.

• Sprzedam mieszkanie 58 m2 w db lo-
kalizacji IV p. Tel.  607 647 215

• Wynajmę garaż. Tel.  782 549 811

• LOKAL - do wynajęcia centrum mia-
sta .Tel. 510170263.

• Sprzedam mieszkanie o pow. 42 m2 
centrum Nowogardu. Cena 135.000 
zł do negocjacji. Tel.  669-495-649.

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 
trzypokojowe. 509 601 559

• Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe w Centrum, atrakcyjna cena. 
519 831 511; 606 339 290

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe lub 
zamienię na kawalerkę z dopłatą. 724 
696 051 

• Sprzedam działki budowlane Karsk. 
510 766 180

• SPRZEDAM - działkę budowlaną ul; 
Poniatowskiego. Tel.  693409974.

• Sprzedam garaż murowany. Cena 17 
tys. zł. 888 313 884

• Wynajmę lub sprzedam garaż na ul. 
Jana Pawła II Tel.  607 580 172

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
w Łobzie, tanie. Tel.  501 343 040

• SPRZEDAM - działkę 29 ar. 8 km. /N-
du. Media.17 zł/ 1m2.Tel.  669517975.

• SPRZEDAM - mieszkanie 3 pokojowe 
cena do uzgodnienia . 531850405 , 
530621527.

• Do wynajęcia garaż przy ul. 700-le-
cia 11, za sklepem „NATURA”. Tel.  
606115410

• SPRZEDAM – barak  6 m dł.2,5 m  
szer. Tanio. Odbiór  osobisty. Tel. 
607251127.

• SPRZEDAM  -  mieszkanie  66  m2.Spół-
dzielnia  Radosław.Tel. 661790332

• SPRZEDAM   -   Kawalerkę    ul: Bema. 
Tel. 696858283.

• WYNAJMĘ  -  garaż .Tel. 508993318.

• SPRZEDAM  -  pół  domu  do  remontu  
wraz  z  podwórkiem.Tel. 730 618 318.

• Wynajmę mieszkanie trzypokojowe, 
umeblowane. 880 132 032

• Działka budowlana sprzedam 11 ar. 
880 132 032

• Do  -   wynajęcia   mieszkanie  dwupo-
kojowe.Tel. 508309980.

• SPRZEDAM -  mieszkanie  4 pokojo-
we , garaż , działka  własnościowa.Tel. 
518483194.

• SPRZEDAM – barak  6 m dł. 2,5 m szer. 
Odbiór  osobisty. Tel.  607251127.

• Wynajmę   -  halę   80 m 2.Tel. 
607251127.

• Wynajmę   myjnię  dwustanowiskową.
Tel.  607251127.

• Do  -   wynajęcia  lokal  20 m 2  na  
działalność  usługową. Centrum.Tel.  
508105332.

• SPRZEDAM – lub  zamienię  na  kawa-
lerkę  , 2 pokoje  55 m2  III  piętro ul: 
Poniatowskiego. Tel. 668927296.

• DO  -  wynajęcia   mieszkanie  2 pokoje 
. Tel. 784056335.

• SPRZEDAM  -  dwupokojowe  55  m 2  
pilnie. Poniatowskiego   132  tyś zł.Tel. 
502103432.

• DWUPOKOJOWE  -  sprzedam  46 
m 2  na  15  Lutego  II p.113  tyś.Tel. 
725899426.

• DZIAŁKA  -  pod  zabudowę  domu  
blisko  Nowogardu  ok.3000 m 2 ,bar-
dzo atrakcyjna lokalizacja. TANIO. Tel. 
889133882.

• Sprzedam dom do remontu o pow. 
ponad 200 m2 plus dwa budynki go-
spodarcze w Wojtaszycach na działce 
19 arów. Cena 127 tys. Tel.  509 702 
817 

• Studio Fryzjerskie „Tyna” Justyna Ko-
złowska Wynajmie   wyposażony ga-
binet kosmetyczny. Tel.  91 3925027, 
722164714

• Sprzedam działkę rolną w Ostrzy-
cy; szczegóły: www.tablica.pl 
id.13171039

• Sprzedam budowę w stanie suro-
wym ul. Bema. 507 045 404 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we po generalnym remoncie. I pię-
tro 783 814 849; 692 990 629

 MOTORyZACJA

• Sprzedam skrzynię biegów do Audi 
80. Tel.  781785751.

• Sprzedam GOLF II, poj. 1,3 rok rej. 
1993, benzyna 5 drzwiowy, przegląd 
i OC ważne, szyberdach, hak, czerwo-
ny. Tel.  512633610.

• Sprzedam 2 opony letnie 185 65 R15, 
continental conti 3, cena za 2 szt. 80 
zł, Tel.  605 522 340

• Sprzedam VW Passat combi rok 
prod. 1995; poj. 1.8 cena 2300 Tel.  
723 843 415

• Sprzedam silnik ze skrzynią do peu-
geot 1,9D ’98 i citroen Tanio Tel.  785 
04 09 45

• Sprzedam opony zimowo- letnie 
M+S, w bardzo dobrym stanie Fulda 
Kristall Supremo 205 60 R16 92 H, 
4szt, cena 750 zł komplet do uzgod-
nienia, Tel.  605 522 340

• Sprzedam skuter Peugeot Viva City 
rok prod. 2000 Tel.  693 720 318; 91 39 
28 101

• Sprzedam - V W Golf IV. Rok 1998, 
poj. 1,4 benzyna cena 7.200,- Tel.  
603284503.

• Sprzedam tanio dwie prawe nowe 
(używane jeden sezon) opony nr 15 
marki Klewer. 662 536 908

• Sprzedam samochód Renault Lagu-
na rok prod. 2003; cena 7500 zł Tel.  
505 149 773

• Sprzedam nowe amortyzatory firmy 
SACHSA do VW T4 oraz nowe klocki 
hamulcowe furmy JURID VW T5 przód 
i tył Tel.  691 887 889 

• Sprzedam  -  4   Alumfelgi   BBS  Nr  
15 .Na oponach .Cena 600 zł.Tel. 
791850320.

• Sprzedam  - Golf  1  1979r.Diesel 1500 
, 5 biegowa  skrzynia biegów Hak. 
Stan b. dobry. Tel. 913920048.

ROLNICTWO

• Sprzedam zboże i słomę. 502  853 
573

• Sprzedam słomę w snopkach i siano 
cena 2, 20 zł/ snopek. Tel.  782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG Tel.  
783 678 070

• Maliny – sprzedaż, własny zbiór. 
502 853 573

• SPRZEDAM - około 40 kg. gryki 60 zł/1 
kwintal. Tel. 600653124. Korneluk - 
Glicko.

• SPRZEDAM obornik. Tel.  793908098.

• SPRZEDAM - jabłka I gat. 1,00 zł / kg., 
II gat . 1 zł / kg. ul: Cmentarna 11.Tel. 
913921896.

• Sprzedam ziemniaki paszowe. 608 
013 995

• ORKA, talerzówka, siew. 608 013 995

• SPRZEDAM – gęsi. Tel.  507724964.

• Sprzedam ziemniaki jadalne 0,70 zł/
kg 691 019 655 

• SPRZEDAM - ziemniaki. Tanio. Vineta. 
692125122.

• Sprzedam kaczki skubane. 
796 759 414

• Sprzedam odpady marchwi mytej. 
Gospodarstwo rolno-warzywne redło 
21. 603 197 798

• Sprzedam prosięta. 791  817  107; 
795 911 886

• Sprzedam prosięta i ziemniaki. 
697 687 665

• KUPIĘ  -  ciągnik rolniczy  z  przyczepą 
. Tel.  781932915.

USŁUGI

• Firma Usługowa „Zielona”. Wynajem 
sal na: konferencje, zebrania, szkole-
nia. Tel.  91 39 26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI POD-
ŁOGOWYCH I INNE DROBNE NAPRA-
WY WYKONA „ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 
22 783, 784 79 22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą świeco-
wania Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 
20 714

• Montaż ogrodzeń betonowych, far-
merskich i innych; 695  085 470; 91 
39 72 575

• AGENCJA REKLAMWA VIZART - opra-
wianie prac - w 2 minuty, bindowanie, 
wydruki A3-A4 kolor, ksero A3-A4 
- kolor, laminowanie A3-A4. Tylko u 
nas największy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad sklepem 
zielarskim). Tel.  605 522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, 
licencjackich, innych), dokumentów, 
CV, listów motyw. innych. Wydruki, 
Ksero, także kolor. Szybko i Solidnie. 
Studio Reklamy Vizart. Nowogard, 
ul. 700 Lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). Tel 605 522 340. 

• Usługi koparko- ładowarką Nowo-
gard. 514172446 

• Fast – Driver, tanie usługi transporto-
we Tel.  721 230 990

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sawic-
ki, ul. Kazimierza Wielkiego 7, Tel. 
913920737 

• Remonty mieszkań, szpachlowanie, 
malowanie. 880 690 659

• Regulacja i naprawa okien i drzwi, Tel.  

695 181 070

• Dachy, docieplenia, stropodocie-
plenia, obróbki blacharskie, pod-
bitki. 609 752 854

• REMONT na każdą kieszeń Tel.  
609 715 839 

• Glazura, terakota. Fachowo i solidnie. 
Wykończenia wnętrz pod klucz. Tel. 
607647515.

• Usługi remontowe 601 567 369

• KOREPETYCJE - z matematyki: SP, 
Gimnazjum. Tel.  532557381.

• Naprawa samochodów, wymiana czę-
ści – uszczelek, pasków, zawieszenia 
itp. Tanio. 695 807 775

• REMONTY – DACHY OCIEPLENIA. Tel. 
692562306.

• Transport przeprowadzki, szybko, ta-
nio. 696 138 406

• BUD NAAR dachy remonty dachów 
ocieplenia budynków. 726 169 098

• PRANIE - DyWANÓW, WyKŁA-
DZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ, 
SAMOCHODOWEJ, /SKÓRZANEJ, 
MATERIAŁOWEJ/. PRANIE POŚCIE-
LI WEŁNIANEJ /LANOLINĄ, CZySZ-
CZENIE FUG. TEL.  604373143, 
794229083.

• USŁUGI BUDOWLANE I REMONTO-
WE DOMU POD KLUCZ. 504 595 424

• DOCIEPLANIE BUDYNKÓW, MALO-
WANIE, GLAZURA, HYDRAULIKA, RE-
GIPSY I PODŁOGI, ZABUDOWA POD-
DASZY. TEL.  600 626 268

• KOREPETYCJE  -  DZIĘKI   KTÓRYM   
ZROZUMIESZ  I POLUBISZ  MATEMA-
TYKĘ  NIE  TYLKO  „ZAKUJESZ” NA  
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MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Nowość

energooszczędny pro�l

6 komorowy

z 3 uszczelkami

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

Tel.  91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel.  91 39 207 14
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

OGŁO SZE NIA DROB NE

Dom parterowy w stanie 
surowym zamkniętym, 
pełne uzbrojenie  130 m kw. 

+ garaż 36 m kw.
SPRZEDAM
605 548 164

SPRZEDAM - WyKONAM
palety Euro,

przemysłowe i inne
Tel.  885 493 471

Wynajmę 
 mieszkanie 

w Centrum Nowogardu. 

604 702 817

TYGRYSEK

BAWIALNIA
dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECIĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA
Tel.  504 872 700 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

Zatrudnię 
 mechanika 

 do pilarek spalinowych 
 i kosiarek

dzwonić w godz. 9-17
91 392 68 57;  608 328 095

Sprzedam VW 
 T4 Caravelle, 8 miejsc, 

rocznik: 1991, poj. 2000, ben-
zyna/gaz, stan b. dobry. 
Cena do uzgodnienia. 
Tel. : 501  594  804 lub 

504  531  022 lub 91  391 09 84.

Skupujemy:    ŻYTO konsumpcyjne, 

energetyczne, paszowe    •   PSZENŻYTO 
Powyżej 25 ton odbiór z gospodartwa Szybka płatność

Tel. 603 055 292

Skup zboża

NZOZ „SANUS”  zaprasza 
w dniu 25.10.2013 r. (piątek) 

w godz. 1000 - 1500  na

BEZPŁATNE BADANIA 
CYTOLOGICZNE 

w ramach programu wykry-
wania raka szyjki macicy.

Zapraszamy wszystkie ko-
biety w wieku 24 – 59 lat, któ-
re w ciągu ostatnich trzech lat 
nie wykonały takich badań.

Rejestracja w poradni gine-
kologicznej NZOZ „Sanus” 

przy ul. Kościuszki 36  lub 
telefonicznie 91-8523341.

Przy rejestracji i badaniu 
należy posiadać nr PESEL.

Anna Fedorczuk-Smolira.
Kierownik NZOZ „Sanus”

WARSZTAT SAMOCHODOWY

SZYBY SAMOCHODOWE

PLANDEKINA WYMIAR NA WYMIAR

Profesjonalna naprawa od A do Z

OSOBOWE, CIĘŻAROWE I MASZYNY

Geometria kół, naprawa zawieszenia,komputerowa diagnostyka pojazdu
naprawy blacharskie i lakierniczePrzegląd i naprawa klimatyzacji,

Ul. Nadtorowa 12
tel 91 39 20 131
kom 601860716

Ul. Kilińskiego 26
tel 91 39 25 627
kom 601897368

Sprzedaż, wymiana, naprawa. Wykonujemy usługi na zlecenie ubezpieczalni

Używane i nowe części do wszystkich marek samochodów

Plandeki do samochodów ciężarowych (łódki, firanki),przykrywające
stelaże, przegrody do hal, przyczepy ciągnikowe i samochodowe

UDZIELAMY GWARANCJI
NA WYKONANE USŁUGI

Studio Fryzjerskie 
"Tyna" 

Justyna Kozłowska

WyNAJMIE  
wyposażony 

gabinet 
kosmetyczny.

Tel.  91 3925027 
722 164 714

ZATRUDNIĘ
w sklepie 

spożywczo-przemysłowym

797 394 807

Hotel-Restauracja
"Przystań"

ZATRUDNI
"BARMANA"

osobiście lub 
Tel.  91 39 20 221

Już 2 listopada OTWARCIE
nowego sklepu 

wędkarskiego "SPŁAWIK" 
na ul. 5 Marca 4a

Zapraszamy
od pon.-pt. 9-19 • sob. 9-15

ZALICZENIE.WSZYSTKICH  CHĘTNYCH 
ZAPRASZAM  DO  WSPÓŁPRACY.Tel. 
723328678.

• KOREPETYCJE  -  Z  MATEMATYKI  
STATYSTYKI I  EKONOMETRII  DLA LI-
CEALISTÓW  I  STUDENTÓW  PROFE-
SJONALNE  PRZYGOTOWANIE  100  % 
ZDAWANOŚĆ.Tel. 600924128.    

PRACA

• Przyjmę samodzielnego pracowni-
ka do prac wykończeniowych. Tel.  
888 603 612

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe, emerytalne – Niemcy, Ho-
landia, Anglia, Irlandia, Dania, Belgia, 
Austria, Włochy, Norwegia, USA. Tel.  
71 385 20 18 lub 601 759 797

• Młoda mama zaopiekuje się Twoim 
dzieckiem. 661 196 022

• Praca w Niemczech - Opiekunki Osób 
Starszych, wyjazdy od zaraz, pełna or-
ganizacja wyjazdu, atrakcyjne zarobki 
Tel. 666096761, 666096774

• Zatrudnię pracowników budowla-
nych  do prac wykończeniowych. Tel.  
695 264 594 

• DOŚWIADCZONA - Niania zaopiekuje 
się dzieckiem. Duża dyspozycyjność 
czasowa. Tel. 602690897.

• Przyjmę do pracy lakiernika i lub 
szpachlarza samochodowego, Tel.  91 
39 20131

• EPROXy EL poszukuje pracowni-
ków działu handlowego wiek max 
25-27 lat. Tel.  798  843  457 lub 
eproxy-el@wp.pl

• DAM PRACĘ W SKLEPIE. Tel.  
603079044.

• ZATRUDNIĘ  -  stolarza  lub  pomoc-
nika. Tel. 603366286.

• PRZyJMĘ   -   panią  do  pracy  w  
kuchni. Tel. 507951313.

• Zatrudnię operatora na minikopar-
kę. 608 153 114

• Nowogardzkie Centrum Stolarstwa 
zatrudni samodzielnego stolarza 
oraz kobietę do prac szlifierskich 
606 830 893

• POSZUKUJĘ  -  kierowcę  z  samo-
chodem  osobowym   w  wieku  20 
- 40 lat  do  pracy przy  drobiu  / pra-
cujący /.Tel. 606509093.

INNE

• Sprzedam drewno bukowe i dębo-
we pocięte i porąbane - 603 353 789

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, 
srebrna, 4 elementy: wzmacniacz, 
tuner przestrojony, korektor, deck 
szuflada, stan idealny, używa-
na sporadycznie, cena 780 zł do 
uzgodnienia. Tel.  605 522 340.

• PIECE GAZOWE c.o. wiszące z Nie-
miec firmy Vaillant wysoka jakość 
do mieszkania, domu, sklepu, 
restauracji, zakładu fryzj. tylko 
ogrzewanie różne powierzchnie 
cena od 800zł montaż 300zł pie-
ce dwufunkcyjne cena od 1.000zł 
montaż 400zł gwarancja serwiso-
wa + roczne przeglądy kontrolne, 
naprawy oraz elektryczne przepły-
wowe podgrzewacz wody użytko-
wej 18-21kw na prąd 380V cena od 
200zł Tel.  691 686 772

• SPRZEDAŻ - podbitki drewnianej. 
TANIO. Tel.  726169098.

• Sprzedam CB radio Harry III z ante-
ną, na gwarancji, cena 650 zł, Tel.  
605 522 340

• Sprzedam wózek spacerowy – pa-
rasolka (Chico CT04): stan bdb, 
duże koła, lekki, oryginalny śpiwo-
rek + folia, kolor czerwono-beżo-
wy, tanio. 600 897 758

• Sprzedam lodówko - zamrażarkę 
Indesit srebrną, cena 750 zł, Tel.  
605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpiecze-
niowe na życie SKANDIA, Tel.  605 
522 340

• Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe atrakcyjna cena. 
726 649 215

• Sprzedam świerk pospolity i srebrny z 
plantacji. Tel.  602 10 11 18

• Sprzedam aparat fotograficzny S Fine 
Pix 6500, cena 790 zł, Tel.  605 522 340

• Skup pił niesprawnych, zatartych 
Stihl, Husquarna, Cena 100 zł. Tel.  
721 668 045, Dojazd do Klienta.

• Kupię zamrażarkę używaną. 91 39 
25 888

• SPRZEDAM - drewno opałowe ko-
minkowe i gałęziówkę bukową. Tel. 
722050889.

• Karp jadalny i zarybiony – Kroczek. 
Sprzedam Tel.  91 39 18 297

• SPRZEDAM   -  nową  komodę   za  pół  
ceny.Tel. 661242151.

• SPRZEDAM    piec  C.O.  8 kw. cena  200 
zł.Tel. 784188149. 
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w towarzystwie KarolinyK
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Dziś 3 malowanka.  
Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

ZECER

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel.   913 922 165
 Tel.  91 577 20 07

Już dziś największy wybór kalendarzy
rodzinne, książkowe, trójdzielne, 

kieszonkowe organizery…

Dorysuj wskazówki

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych – „Przetwory na zime”
Jerzy Siedlecki, Teresa Januszonek, Stanisława Pokorska, Christiana Syfert, Szczepan Falaciński, Andrzej 
Leszczyński, Alicja Wypych, Ludwik Rosa, Halina Stefańska, Grażyna Siedlecka, Jolanta Kozioł, Wiesław Bo-
rowik, Barbara Bartosik, Halina Szwal, Lucyna Andrzejczak, Pelagia Feliksiak, Janina Rak, Zofia Górecka, 
Natalia Furmańczyk
Zwycięzcy:  Janina Rak, Wiesław Borowik, Ludwik Rosa
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: „złota Polska jesień”
Amelia Trepkowska, Oliwia Feliksiak, Kacper Skowroński, Miłosz Wielgus, Wiktoria Matusiak, Karolina Ga-
brysiak, Nikola Molka, Adriana Walewska, Aleksandra Walewska, Igor Grenda, Patrycja Jaworska, Weronika 
Lewandowska, Arkadiusz Zaremba, Julia Furmańczyk 
Zwycięzca: Amelia Trepkowska
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel.  miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Morfeusz - 91 577 66 85

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych    - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

INFORMATOR LOKALNy - NOWOGARD

Informacja PKS    91 392 18 87   lub   91 469 83 15

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski - redaktor prowadzący

Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport,  Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny   
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, Tel.  91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87;  

e-mail: dziennik@domjudy.pl.  Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej.  
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel.  091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO          Tel.  501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E;  14:00E;  
15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZyK - Linia Regularna  
 TEL.    607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel.  502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO Nowogard   ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD Maszewo:    6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 3, 5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska
NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROZKŁAD JAZDy BU SÓW
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już od

69900

PROMOCJA

Pilarki STIHL.
Pokusa nie do odparcia.

Autoryzowany Dealer
 

Teraz do każdej 
pilarki poradnik 
„Prawidłowe 
ostrzenie piły 
łańcuchowej” 
gratis.

stihl dealerska.indd   1 8/30/13   1:16 PM

NOWOGARD 
ul. Boh. Warszawy 5A • tel. 91 392 05 53

Nawet do 

48 rat

Atrakcyjne materiały eksploatacyjne z zestawie

prowizji 
odsetek 
ubezpieczenia0% 

• Stacja paliw

Godziny otwarcia:  pon. - pt. 7.00-18.00  • sob. 8.00 - 14.00

ZAPRASZAMY od 21.10.2013

NOWOGARD • ul. Górna 3 • tel. 603 100 003
• Serwis opon
• Części
• Warsztat

• Auto-klima
• Webasto
• Techografy

NA MIEJSCU 
RÓWNIEŻ:

tel. 91 392 71 77

Informacja i rezerwacje 
w restauracji lub pod tel. 91 39 22 225

26 października 
(sobota)

DANCING
KamenaRestauracja

ZAPRASZA na

Gra Artur Konior



W budynku tym mieści się administracja PUWiS-u z prawie 100-osobową załogą
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 Cena 1,50 zł

GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

Zawiadamiamy, 
 że w Nowogardzie 

 rozpoczęła działalność 

 Kancelaria 
Radców Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca 
Prawny Radosław Górski oraz 
Radca Prawny Paweł Iwan. 
Kancelaria mieści się przy 
ul. 700 Lecia 24/5 w Nowogardzie
Telefony do Kancelarii: 
 788-802-101, 694-403-733

tel. 91 578 49 01

s. 5 s. 6

Po ile 
znicze 

i stroiki

W Długołęce 
pobili 

rekord

Czytaj s. 4

Czytaj s. 6

Czytaj s. 11

...jesienne 
dary 

z SOSW

PATRZ s. 5

Byłeś świadkiem 
 ciekawego zdarzenia 

 zadzwoń
  Tel. 513 088 309

s. 7

J U Ż  O T W A R T E

Godziny otwarcia:  pon. - pt. 7.00-18.00  • sob. 8.00 - 14.00

NOWOGARD • ul. Górna 3 • tel. 603 100 003
• Stacja paliw
• Serwis opon

• Części
• Warsztat

• Auto-klima
• Webastoof

er
uj

em
y

ró
w

ni
eż

:

tel. 91 392 71 77
• Techografy

 
 

 
PROMOCJA 

DO KOŃCA TYGODNIA 
Pon. -  25 zł/kg 
Wt. -  20 zł/kg 
Śr. -  15 zł/kg 
Czw. -   5 zł/kg 

 
Ulica 15 Lutego 17a (naprzeciwko  elewatora) 

Oświadczenie pracowników PUWiS 

Woda się rozlała, ale...

Kim jest 
gospodarz 
naszego 
powiatu?

Starosta...? 
nie znam,  
nie wiem

Zmiany na 
cmentarzu

UWAGA
Zmiana  
organizacji 
ruchu

SPORT
Uczniowie  
z Osiny  
na podium

Nie pomogły  
wzmocnienia

Czytaj s. 11
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Byłeś świadkiem ciekawego zdarzenia, wykonałeś oryginalne 
zdjęcia, jesteś w posiadaniu interesujących wiadomości? 

Zadzwoń lub napisz do nas o każdej porze. Tel. 513 088 309

Kronika 
 policyjna

Nasza sonda
Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny, to czas pełen wspomnień i zadu-
my, czas refleksji nad sensem życia i śmiercią. Poprzedzają go prace porządkowe 
na mogiłach bliskich i wokół miejsc ich wiecznego spoczynku. Dlatego tym ra-
zem spytaliśmy mieszkańców Osiny (patrz s. 4) oraz Nowogardu (poniżej), jak 
przygotowują się do tego bardzo ważnego święta i czy już uporządkowali groby 
swoich bliskich?

Alina Sierzchała - Do Dnia Wszystkich Świętych, to powiem 
szczerze, że specjalnie się jeszcze nie przygotowałam. Bardziej je-
stem przygotowana raczej mentalnie, bo pamięć o bliskich, któ-
rzy już odeszli jest najważniejsza. A mam kogo wspominać... 
Oprócz naszych bliskich, spoczywają na tutejszym cmentarzu 
także moje koleżanki i koledzy. Znicze jeszcze nie zostały zaku-
pione, ale w najbliższym czasie wspólnie z mężem na pewno to 
zrobimy. 

Wiesława Sobczyk - Porządków na cmentarzu jeszcze w za-
sadzie nie zrobiłam, gdyż mieszkam na stałe w Nowogardzie, 
więc na pewno zdążę. Dlatego zacznę takie konkretne porząd-
ki robić od jutra. Na nowogardzkim cmentarzu pochowany jest 
mój mąż i malusieńka wnuczka. A w Dobrej spoczywają moi ro-
dzice. Lekkim utrudnieniem jest to, że ich groby oddalone są  od 
siebie jednak tych kilka kilometrów. 

Pan Krzysztof - Tak się składa, że jestem mieszkańcem okolic 
Nowogardu, a groby moich bliskich są aż w Zgorzelcu. Dlatego, 
no cóż, w tym roku nie pojadę na groby moich bliskich. Nato-
miast na nowogardzkim  cmentarzu nie mam pochowanego ni-
kogo z mojej rodziny. 

Pani Teresa - Już byłam na cmentarzu i zrobiłem te najważ-
niejsze porządki wokół grobów. W zasadzie jestem już przygo-
towana do Dnia Wszystkich Świętych, ale przed pójściem na 
cmentarz pozostanie mi tylko jeszcze kupić kwiaty. Do odwie-
dzin mam trzy groby moich bliskich. W tym również grób mo-
jego męża. 

Pani Elżbieta - Tak się składa, że już posprzątałam na cmen-
tarzu wszystko, również kupiłam kwiaty i znicze. Na cmentarzu 
mam bardzo wiele grobów. Niestety pogoda, jak pan widzi, nie 
zachęca do pójścia na cmentarz. Dlatego dzisiaj z tego zrezygnu-
je.   Ale mam nadzieję, że 1 listopada będzie ciepło i bezchmur-
nie. 

Aneta Korbus - Powiem szczerze, że jeszcze się nie przygo-
towałam tak na dobre do tego Święta, gdyż moje rodzinne gro-
by mam w  Chociwlu. Na nowogardzkim cmentarzu spoczywa-
ją dwie osoby od strony męża, te mogiły mamy już posprzątane 
i przygotowane do nadchodzącego Dnia Wszystkich Świętych. 
Myślę, że wszyscy oczekujemy na ten dzień, aby odwiedzić groby 
naszych bliskich. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

21.10.2013 r. 
Godz. 09.20 Powiadomie-

nie o porzuconym motorowe-
rze marki Lingben na ul. Boh. 
Warszawy. 

Godz. 11.00 Kolizja drogo-
wa na ul. Młynarskiej, w któ-
rej uczestniczyły dwa pojazdy: 
VW Transporter oraz Merce-
des Sprinter. 

Godz. 12.00 Kradzież zada-
szenia wykonanego z płyty po-
liuretanowej na ul. 3 Maja. 

Godz. 12.00 Powiadomienie 
o kradzieży roweru typu dam-
ka z posesji na ul. Piłsudskiego. 

Godz. 16.30 Kolizja drogowa 
na parkingu sklepu Lidl, po-
między pojazdami: Chevrolet 
Orlando oraz Mazda 6. 

22.10.2013 r. 
Godz. 21.50 Policjanci OPI 

podczas kontroli drogowej na 
ul. Armii Krajowej, pojazdu 
marki Opel Astra ujawnili, że 
kierujący Radosław G. znajdu-
je się w stanie nietrzeźwości z 
wynikiem 1,70 promila alko-
holu w wydychanym powie-
trzu.  

23.10.2013 r. 
Godz. 13.00 Norbert S. kie-

rował skuterem na ul. Gen. 
Bema w stanie po użyciu alko-
holu, 0,40 promila.

Godz. 15.40 Kradzież elek-
tronarzędzi w postaci piły spa-
linowej tarczowej do cięcia be-
tonu, dmuchawy spalinowej, 
młota spalinowego, pozosta-
wionych na pace ładunkowej 
pojazdu zaparkowanego na te-
renie firmy przy ul. Zamkowej. 

Godz. 19.00 Kradzież rowe-
ru dziecięcego marki BMX z 
klatki schodowej bloku przy 
ul. 700 Lecia. 

24.10.2013 r. 
Godz. 12.00 Ujawnienie nie-

legalnego poboru prądu w 
miejscowości Piaski. 

Godz. 15.50 Kradzież tele-
fonu marki LG z otwartego 
mieszkania przy ul. Żerom-
skiego.

Godz. 17.00 Policjanci Ru-
chu Drogowego KPP w Gole-
niowie podczas kontroli dro-
gowej na ul. Warszawskiej 
ujawnili nietrzeźwego kieru-
jącego samochodem marki 
Ford, Krzysztof K. miał 0,92 
promila alkoholu w wydycha-
nym powietrzu. 

26.10.2013 r. 
Godz. 12.30 Kradzież tabli-

cy rejestracyjnej z samochodu 
marki Audi A4 zaparkowane-
go przy ul. Wiejskiej. 

Godz. 13.15 Nietrzeźwy ro-
werzysta na ul. Zamkowej, 
Mieczysław P. miał 0,78 pro-
mila alkoholu w wydychanym 
powietrzu. 

Godz. 18.30 Patrol OPI w 
miejscowości Błotno ujawnił 
nietrzeźwego rowerzystę, Sta-
nisław P. miał 1,66 promila al-
koholu w wdychanym powie-
trzu. 

Godz. 18.50 W miejscowo-
ści Grabin, Patrol OPI ujawnił 
nietrzeźwego motorowerzystę, 
Krzysztof Z. miał 1,90 promila 
alkoholu w wydychanym po-
wietrzu. 

26.10.2013 r. 
Godz. 22.30 Uszkodzenie sa-

mochodu marki KIA Sportage 
na ul. Bankowej. 

27.10.2013 r. 
Godz. 10.15  Na ul. Leśnej 

Policjanci OPI ujawnili kie-
rującego pojazdem marki 
Ford Eskort, który nie posia-
dał uprawnień do kierowania 
pojazdem oraz ubezpieczenia 
OC. 

Godz. 13.45 Powiadomienie 
o włamaniu do altanki ogrodo-
wej przy ul. 15 Lutego skąd do-
konano kradzieży telewizora, 
wieży stereofonicznej, zlewo-
zmywaka ze stali nierdzewnej. 

Godz. 15.30 Kolizja drogo-
wa na ul. Kościuszki, w któ-
rej uczestniczyły dwa pojazdy: 
Opel Zafira oraz Chevrolet. 

Godz. 15.40 Powiadomie-
nie o zagubieniu dowodu reje-
stracyjnego, samochodu mar-
ki Toyota Yaris na terenie stacji 
paliw Orlen. 

Godz. 17.15zkodzenie sa-
mochodu marki Renault La-
guna na ul.  Kilińskiego. 

Gmina Osina
21.10.2013r.
Godz. 15.40 W miejscowo-

ści Bodzęcin w dniu 20.10.13 
r. doszło do kradzieży roweru 
Grand.

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń
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Ogrodzenia,
brukarstwo, 

ogrody, trawniki
www.trawnikizrolki.com.pl

tel. 669 342 893

Przy zakupie 1 t podpałka 
lub wypalacz sadzy gratis

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel./fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

Zatrudnię specjalistę 
do spraw sprzedaży 

internetowej, 

wykształcenie min. średnie, 
biegła znajomość obsługi 
komputera i Internetu. 

Obowiązki: kompleksowa 
obsługa klienta. CV proszę 
przesyłać na adres mailowy: 
marketing@ogrodmacieja.pl

Oświadczenie pracowników PUWiS 

Woda się rozlała, ale...
„Czujemy się w zaistniałej sytuacji bezsilni i rozgoryczeni, bez jakiegokolwiek wsparcia. Oba-

wiamy się o naszą dalszą egzystencję, co będzie z nami, zwykłymi pracownikami i naszymi rodzi-
nami” – to fragment oświadczenia, pod którym podpisało się 67 pracowników Przedsiębiorstwa 
Usług Wodnych i Sanitarnych w Nowogardzie, dostarczonego wczoraj do redakcji DN. Zgodnie z 
prośbą autorów listu, który jak wynika z treści, jest skierowany do władz miasta, publikujemy go 
w całości. 

Od redakcji: 
W liście poza argumentami dotyczącymi Przedsiębiorstwa, którego zwłaszcza pracownicy zna-

leźli się w dramatycznej sytuacji, mamy też nową dla nas  informację dotyczącą, co się stało osta-
tecznie z cenami wody w dwóch gminach w Polsce (Toszek i Drobin), gdzie podobnie jak u nas, 
przetarg na obsługę sieci wodno-kanalizacyjnej wygrała niemiecka spółka Remondis (tam przyjęła 
dokładnie nazwę Remondis Aqua). Szczegółową analizą tych danych zajmiemy się w najbliższych 
numerach DN. 

Red. 

W środę sesja Rady Miejskiej

O przetargu  
na wodę, skargach 
na OPS i żłobkach 
W środę odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Na niej 
ma m.in. zapaść decyzja o tym, czy gmina będzie 
mogła podpisać z nowym dostawcą wody umowę na 
15 lat. 

Porządek obrad nie jest tym 
razem rozbudowany. Pod gło-
sowanie poddane zostanie 
dokładnie 8 uchwał. Dwie z 
nich to rozpatrzenie skargi, 
jaką na działanie kierownika 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Nowogardzie złożyły rodzi-
ny z terenu Nowogardu (napi-
szemy o tym w kolejnych wy-
daniach DN). Rada zdecydu-
je także o udzieleniu burmi-
strzowi zgody na wzięcie po-
życzki, z której ma być sfinan-
sowana dalsza modernizacja 
sieci deszczowej wokół jezio-
ra. W porządku obrad znaj-
duje się także projekt uchwały 
klubu radnych Wspólny No-
wogard.  Propozycja dotyczy 
podniesienia dotacji dla klu-
bów dziecięcych z 200 na 300 
zł, oraz dla żłobków z 250 na 
350 zł. Zdaniem radnych WN 
proponowana zmiana nie za-
chwieje budżetem miasta. 

- W połowie 2013 roku Gmi-
na Nowogard uzyskała dofi-
nansowanie w ramach progra-
mu rządowego „Maluch 2013” 
w wysokości 37 900,00 zł na 
funkcjonowanie placówek dla 
najmłodszych. Proponowane 
przez nas zmiany w wysokości 
dofinansowania nie zachwia-
łoby więc budżetem gminy, po-
nieważ różnica wynikająca z 
podniesienia dotacji zostałaby 
w całości pokryta ze środków 
zewnętrznych z programu rzą-
dowego Maluch 2013 – tłuma-
czy M. Wiatr, autor projektu. 

Wszystko jednak wskazu-
je na to, że najwięcej emocji 
wzbudzi uchwała dotycząca 
wyrażenia zgody przez RM 
na bezprzetargowe wydzier-
żawienie przez gminę nieru-
chomości wraz z obiektami 
i urządzeniami wodociągo-
wo-kanalizacyjnymi, z no-
wym dostawcą wody, który 
zostanie wyłoniony w drodze 
trwającego postępowania. Już 
na komisjach, które odbyły 
się w ubiegłym tygodniu, te-
mat wywołał gorącą dysku-
sję wśród radnych (pisaliśmy 
o tym w piątkowym wydaniu 
DN). 

Wiele pytań w sprawie 
uchwały, jak również całego 
postępowania, z pewnością 
padnie także na sesji. Tym 
bardziej, że widmo przegra-
nia przez PUWiS przetargu 
na obsługę sieci wodociągo-
wej  jest gorąco komentowane 
wśród mieszkańców. 

O przebiegu sesji, jak rów-
nież podjętych w czasie ob-
rad decyzji przez radnych, 
będziemy informować trady-
cyjnie w kolejnych wydaniach 
DN. 

Marcin Simiński 



Nr 84 (2218)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

4

www.dzienniknowogardzki.pl

Ten Pan jest twoim starostą od 7 lat 
- NIE WIEDZIAŁEŚ? Nie martw się nie 
wielu wiedziało.

Podobnie jak  w Nowogardzie (czyt. s.2) tak i w Osi-
nie zapytaliśmy napotkanych przechodniów czy już 
rozpoczęli przygotowania do zbliżających się świąt 
Wszystkich Świętych oraz Dnia Zadusznych? 

Wacława i Anika Stępnik - 
Wspólnie z mamą zaczęłyśmy 
już troszeczkę sprzątać mogiły 
naszych bliskich, ponadto kupi-
łyśmy kwiaty i znicze, a wszyst-
ko postawimy na grobach do-
piero 1 listopada.  W tym dniu 
odwiedzimy łącznie 5 cmenta-
rzy tj. w Nowogardzie, Masze-
wie, Stargardzie Szczecińskim i  
Przemoczu.  

Pani Jola - W tym dniu wszyscy 
powinniśmy zebrać się nad mogi-
łami naszych bliskich. Właśnie w 
tej chwili z małżonkiem jedziemy 
na cmentarz posprzątać groby. My 
mamy groby w Nowogardzie i Ma-
szewie. Również nie zapomnimy o 
Mszy Świętej za zamarłych, która 
odbędzie się w kościele. 

Pan Henryk - My z małżonką 
wszystkich naszych zmarłych zawsze 
mamy w pamięci. Na pewno poje-
dziemy na ich mogiły do Goleniowa 
i do Nowogardu. Co do porządkowa-
nia grobów, to jesteśmy już w poło-
wie prac. Ale niestety, ostanie waha-
nia pogody uniemożliwiają nam ich 
zakończenie, ale wieżę, że przed 1 li-
stopada na pewno zdążymy. 

Beata Karczewska - Byłam 
już na cmentarzu i zrobiłam 
porządek, a polegał on na tym, 
że umyłam pomniki, wymieni-
łam świece i kwiaty. Teraz po-
zostaje mi już tylko wspólna wi-
zyta w Dniu Wszystkich Świę-
tych.  Do odwiedzin będę miała 
5 grobów. 

Kazimierz Małyszko - Już z 
małżonką uporządkowaliśmy 
grób na nowogardzkim cmenta-
rzu. Spoczywają tam rodzice mojej 
żony. Natomiast na mogiły moich 
rodziców i brata, którzy spoczywa-
ją w Wielkopolsce, nie pojedziemy 
teraz. Zrobimy to niestety dopiero 
w połowie  listopada, gdy wrócimy 
od córki z Norwegii. Ale na pewno 

groby moich bliskich, odwiedzi moje  rodzeństwo, ponieważ mieszają 
oni na stałe właśnie tam w Wielkopolsce. 

Pani Małgorzata z dziećmi 
- Prace oczywiście już się roz-
poczęły. Na cmentarzu była już 
moja teściowa i uporządkowa-
ła mogiły. Co do wyjazdu, to 
nigdzie się nie wybieram, gdyż 
wszyscy moi bliscy są pochowani 
na cmentarzu w Nowogardzie. 
Na nowogardzkim cmentarzu 
do odwiedzin mamy dwa groby. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

Nasza sonda z Osiny Kim jest gospodarz naszego powiatu?

Starosta….nie znam, nie wiem 
Starosta to wysoki urzędnik samorządowy stojący na czele urzędu pełniącego 
ważne społecznie funkcje na terenie całego powiatu. Wydaje się, że aktywnego 
starostę powinni znać przynajmniej  mieszkańcy jego powiatu. Okazuje się, że 
starosty goleniowskiego prawie nikt nie zna, większość nie zna nawet jego na-
zwiska.

Starosta goleniowski,  który 
nazywa się Tomasz Stanisław-
ski, pełni swój urząd już dru-
gą kadencję, jest gospodarzem 
naszego powiatu od 2006 
roku. Wydaje się, że jest to 
wystarczający czas, aby 
dać się poznać  na obsza-
rze, na którym urząd po-
wiatowy powinien  wy-
pełniać  wiele istotnych 
funkcji  i ustawowych 
zadań ważnych dla  oby-
wateli. Jednak nazwiska na-
szego starosty, a tym bardziej 
efektów jego działania, pra-
wie nikt nie zna poza lokal-
nym establishmentem poli-
tycznym ( a i tutaj jest różnie). 
W przeprowadzonej przez nas 
sondzie, pytaliśmy o tę osobę  
mieszkańców gminy Osina i 
Nowogard ( trzecia część lud-
ności powiatu). „ Nie znam” , 
„nie wiem jak się nazywa staro-
sta”… to była najczęściej udziela-
na odpowiedź. Na terenie gmi-
ny Osina, tak brzmiało 100 pro-
cent odpowiedzi!  Jak więc sta-
rosta miałby znać powiat i pro-
blemy jego mieszkańców, skoro 
nie  dał się nikomu poznać. A 
może starosty to zupełnie  nie 
obchodzi, jak się żyje w powie-
cie, zwłaszcza poza jego siedzibą, 
czyli Goleniowem?  Jak się do-
wiadujemy pan Starosta zainteresował się po-
wiatem dopiero wtedy, gdy mieszkańcy Nowo-
gardu zainicjowali projekt zmiany nazwy po-
wiatu, który w efekcie miałby spowodować lep-
sze warunki dla zrównoważonego rozwoju ca-
łego obszaru obejmującego dzisiaj gminy Gole-

niów, Nowogard, Maszewo, Osina, Stepnica i 
Przybiernów, a zwłaszcza lepiej obsługiwać 

ludność i proporcjonalnie dzielić środki, 
w tym środki inwestycyjne powiatu. 

Zainteresował się zresztą w szcze-
gólny sposób- zamiast  z uwa-

gą osobiście wysłuchać pro-
pozycji obywatelskiej miesz-
kańców znacznej części po-
wiatu, to  wysyła (w związ-
ku tylko z tą sprawą) podle-
głego mu urzędnika do po-

szczególnych gmin, aby  ten 
korzystając  z urzędowej  powa-
gi instytucji, którą  reprezentuje, 
siał zamęt i dezinformował rad-
nych tych gmin.  Wszystko zaś 
po to, aby stan błogiego samo-

zadowolenia urzędników gole-
niowskiego starostwa mógł trwać 
w nieskończoność. Urzędników, 
ponieważ radni powiatowi w spra-
wie jeszcze nie zajęli stanowiska, 
nie dali więc formalnego manda-
tu urzędowi i staroście do dzia-
łań. Ta reakcja to dodatkowy ar-
gument, że z tak skonstruowanym 
powiatem, jak na dzisiaj prezentuje 
się powiat goleniowski, trzeba coś 

zrobić. I trzeba się przyjrzeć też  
działaniom gospodarza powia-
tu i sposobem gospodarowania 
przez niego środkami starostwa, 

co w najbliższym czasie uczyni-
my. Przygotowaliśmy już zestaw 
pytań i wątpliwości, dotyczących 

funkcjonowania starostwa, które oficjalnie w 
tym tygodniu skierujemy do tego urzędu i do 
nieznanego bliżej nikomu  starosty, który nazy-
wa się Tomasz Stanisławski.

Red.

PODZIĘKOWANIA
27 października 2013r. na placu przy Kościele pw. WNMP w Nowogardzie odbył się 

kiermasz ze stroikami nagrobkowymi. Należy dodać, że cieszył się on dużym zaintereso-
waniem i powodzeniem. Festyn przygotowali mieszkańcy Wojcieszyna. Wszystkim ofia-
rodawcom i tym, którzy naby-
wając stroiki wspomogli budowę 
Kościoła w Wojcieszynie, ks. pro-
boszcz Grzegorz Legutko i Rada 
budowy Kościoła składają ser-
deczne podziękowania.

Gdyby jeszcze ktoś był chętny 
do nabycia stroików, podajemy 
kontakt pod nr telefonu: 661 209 
44 lub 669 910 736
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Znicze, stroiki i chryzantemy 
to nieodzowne atrybuty Dnia 
Wszystkich Świętych. Oczywi-
stym jest, że właściciele kwia-
ciarni odnotowują w tym okre-
sie wzmożoną sprzedaż tych 
artykułów. Jak każde święto, 
również i to pociąga za sobą 
pewne koszty. Lokalne bizne-
sy florystyczne kwitną w mia-
rę wzrostu zapotrzebowania 
klientów na tego typu rzeczy. 
Rynek oferuje obszerną gamę 
produktów w postaci kwiatów, 
zniczy, stroików… Do wyboru, 
do koloru. Jednak nic za dar-
mo. Dlatego też, specjalnie dla 
naszych czytelników, spraw-
dziliśmy oferty cenowe więk-
szości nowogardzkich kwia-
ciarni. Pod lupę wzięliśmy kil-
ka konkretnych artykułów: 
znicze, wkłady do zniczy, stro-
iki, drzewka ozdobne, kwiaty.

I tak, najtańsze znicze może-
my zakupić już w cenach 2-3 
zł. Wartość najdroższych może 
sięgać nawet 45 zł. Lampki ze 

średniej półki kosztują ok. 15-
20 zł. Jeśli natomiast chcemy 
dokonać zakupu samych wkła-
dów, musimy liczyć się z wyda-
niem od 2 zł do 10 zł (rzadko 
zdarzają się ceny wyższe). 

Z badań, jakie przeprowa-
dziliśmy, wynika, że najwięk-
szą popularnością, obok zni-
czy, cieszą się stroiki. Ich ceny 
uzależnione są przede wszyst-
kim od tego, czy klient życzy 

sobie wykonanie z kwiatów 
sztucznych czy też żywych. 
Wahają się w granicach od 20-
30 zł (najtańsze) do 150 zł. Tak 
naprawdę to od konsumenta 
zależy, ile jest w stanie zapła-
cić za tego rodzaju ozdobę po-
mnikową – jeśli nie widzi prze-
szkód, może wydać więcej niż 
150 zł. 

Jeśli mowa o „Święcie Zmar-
łych”, nie sposób zapomnieć o 

chryzantemach, które są prze-
cież najczęściej stawianymi na 
pomnik kwiatami. Czy to do-
niczkowe czy cięte, ich wartość 
wynosi nie więcej niż 15 zł. 
Podobnie jest z iglakami. Cho-
dzi tu przede wszystkim o tuje, 
które pełniąc funkcję drzewek 
ozdobnych, stają się coraz bar-
dziej popularne. Ich ceny wa-
hają się w granicach 10-15 zł. 

Jak już wspomniano, Dzień 
Wszystkich Świętych to nie tyl-
ko czas zadumy, refleksji i mo-
dlitwy za dusze bliskich osób 

– to również okres wzmożo-
nych wydatków. Porządkowa-
nie i przystrajanie pomników 
jest nieodłącznym elemen-
tem zbliżającego się święta, ale 
w czasach, gdy rynek oferuje 
nam całą paletę przeróżnych 
produktów, nie dajmy się zwa-
riować i pamiętajmy o głów-
nej idei, która przyświeca temu 
dniu – modlitwie w skupieniu 
i pochyleniu głów nad grobami 
zmarłych. 

Karolina Klonowska

Po ile znicze i stroiki?
Już w najbliższy piątek obchodzić będziemy Dzień Wszystkich Świętych. Do 
tego czasu, jak co roku, na cmentarzach prowadzone będą intensywne prace po-
rządkowe. Sprzątanie pomników, na dobre wpisane w tradycję okresu przed 1 li-
stopada, niesie ze sobą również koszty obejmujące zakup zniczy, stroików itp. W 
związku z tym, postanowiliśmy sprawdzić ceny produktów, cieszących się w tym 
czasie największym zainteresowaniem konsumentów.

Zmiana  
organizacji ruchu
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Zmiany na cmentarzu

Nowe toalety i chodnik 
Na nowogardzkim cmentarzu zainstalowano nowy kontener WC oraz wybudo-
wano chodnik, prowadzący do pomnika „ofiar represji stalinowskich”. Obie in-
westycje wykonane zostały na zlecenie Urzędu Miejskiego.

Toalety na cmentarzu będą 
bezpłatne, zrobiono je od pod-
staw, zamontowano zupełnie 
nowe krany, zlewy i sedesy.

Mimo, że obiekt już stoi, to 
nadal jeszcze trwają prace wy-
kończeniowe, wokół obiektu 
wykładany jest polbruk i pod-

noszone jest wyżej szambo – 
mówi Sebastian Furmańczyk, 
administrator cmentarza. Ale 
najważniejszym naszym prio-
rytetem jest uruchomienie toa-
let przed dniem 1 listopada. Są 
jeszcze pewne niedociągnięcia 
typu podjazd dla osób niepeł-
nosprawnych, który na pewno 
zostanie zamontowany. Jak pan 
widzi, został również zlikwido-
wany stary mur, który podob-
no przeszkadzał odwiedzają-
cym mogiły swoich bliskich. W 
niedalekiej przyszłości zostaną 
jeszcze wyburzone stare szalety, 
które na pewno w takim stanie 
jakim są, szpecą teren wokół. 
Korzystając z okazji chciałbym 

zaapelować do osób korzysta-
jących z toalet, by nie niszczyły 
i nie urywały sedesów, klamek 
czy kranów. Takie zachowania 
jeżeli tylko zostaną zauważone 
przez naszych pracowników czy 
poprzez inne osoby, będą na-
tychmiast z całą bezwzględno-
ścią zgłaszane na policję. 

Toalety będą czynne co-
dziennie w godz. od 8: 00 do 
16: 00, a w Dniu Święta Zmar-
łych dłużej. 

W miniony czwartek odda-
no także do użytku 70 metrów 
chodnika, który został ułożony 
z polbruku. Chodnik prowadzi 
do pomnika, który poświęco-
ny jest ofiarom represji stali-
nowskich. 

Obie inwestycje zostały wy-
konane na zlecenie UM w No-
wogardzie. 

Jarek Bzowy 

O Nowogardzie niewiele...
W minioną niedzielę w Nowogardzie gościł wicemarszałek Senatu, Stanisław 
Karczewski z Prawa i Sprawiedliwości, członek Komisji Zdrowia, senator VI, 
VII i VIII kadencji. 

Spotkanie odbyło się w czy-
telni Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Nowogardzie. Wice-
marszałkowi towarzyszyli po-
słowie PiS z naszego regionu – 
Michał Jach, Leszek Dobrzyń-
ski oraz Marek Gróbarczyk- 
europarlamentarzysta. Na sali 
zgromadziło się ok. 40 osób, z 
tego połowę stanowili sympa-
tycy partii z Nowogardu. Pozo-
stałe osoby to przyjezdni, któ-
rzy tego dnia najwyraźniej to-

warzyszyli delegacji w podróży 
po regionie. 

Na ponad dwugodzinnym 
spotkaniu, słuchacze zosta-
li zasypami, ogólnie znanymi 
teoriami, jakie głoszą w me-
diach na co dzień czołowi po-
litycy PiS. Było więc o zama-
chu w Smoleńsku i złych rzą-
dach Platformy Obywatelskiej. 
Nie zabrakło mocnych słów i 
nawoływań do podjęcia walki 
o „zwycięstwo” w przyszłych 

wyborach. Zapewne jednak 
parlamentarnych, bo o sytu-
acji politycznej w Nowogar-
dzie, poza krótkim wyznaniem 
posła Dobrzyńskiego na temat 
jego pracy w nowogardzkim 
DPS w latach 1988-1989, nie 
padło ani jedno słowo. 

Z Nowogardu, delegacja PiS 
na czele z wicemarszałkiem 
udała się do Kamienia Pomor-
skiego. 

MS Zebranie prowadził Tadeusz Filipczak, emerytowany nauczyciel wychowania fi-
zycznego

Przedszkole nr1 ,,Niezapominajka” w Nowogardzie

Pasowanie na starszaka 
W dniu 17 października odbyła się uroczystość „Pasowania na Starszaka” dzieci 
6 – letnich i nadania imienia grupie.

Na uroczystość przybyli ro-
dzice i rodzeństwo. Dla dzie-
ci to podwójnie bardzo waż-
na, podniosła chwila, kiedy to 
z maluszków,  które trzy lata 
temu przekroczyły próg przed-
szkola, dostąpiły zaszczytu 
mianowania na „Straszaków” 
oraz przyjęły nazwę dla swojej 
grupy ,,Krasnale”. 

Dzieci ślubowały uroczy-
ście:

- być dobrymi i dzielnymi 

starszakami – krasnalami
- bawić się i uczyć się weso-

ło
- czynić świat lepszym, a 

wkrótce zawołać witaj szkoło!
Dzieci wykazały się przed 

rodzicami i zaproszonymi go-
śćmi umiejętnościami jakie 
nabyły w przedszkolu. Spraw-
dzianem wszystkich zdoby-
tych przez sześciolatków umie-
jętności było zaprezentowanie 
programu słowno–muzyczne-

go wypełnionego wierszami, 
piosenkami oraz układami ta-
necznymi.

Punktem kulminacyjnym 
podwójnej uroczystości było 
pasowanie każdego dziecka na 
„Starszaka – Krasnala” przez 
panią dyr. Jolantę  Bielską. Na 
pamiątkę uroczystości każde 
dziecko otrzymało plakietkę z 
napisem ,,Starszaki – Krasna-
le”, słodki upominek  oraz stro-
iki na głowę z sylwetami kra-

snali. Po uroczystości dzieci 
oraz wszyscy goście udali się 
na słodki poczęstunek przy-
gotowany przez rodziców, któ-

rym należą się serdeczne po-
dziękowania za zaangażowanie 
w życie przedszkola.

  Anna Piotrowska
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Kochanym jubilatom
Krystynie  

i Mieczysławowi 
Kosińskim

Następnych 25 lat razem,
aż srebro zamieni się

w złoto.

Serdeczności  
w zdrowiu 

życzą: syn, córki wraz  
z rodzinami

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat…”  [ J. Korczak]

„Czary mary, jesienne dary”
Gminny Konkurs  „CZARY MARY, JESIENNE DARY” dla szkół podstawowych, 
który odbył się 24 października 2013 r. jest dowodem na to, że zabawa łączy, in-
tegruje  i wzmacnia więzi pomiędzy dziećmi, a przede wszystkim daje im radość. 
Bo nie ma nic piękniejszego niż uśmiech dziecka…

tury  wypełniona była po brze-
gi. Oprócz zespołów biorących 
udział w konkursie, licznie przy-
byli  rodzice i dziadkowie mło-
dych artystów oraz zaproszeni 
goście  w osobach: Wicestarosta 
Powiatu  Goleniowskiego - To-
masz Kulinicz, radna powiatu 
goleniowskiego - Anna Fedor-
czuk-Smolira, dyrektor Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w 
Nowogardzie - Zofia Pilarz, in-
spektor ds. edukacji  Celowego  
Związku Gmin R-XXI w Nowo-
gardzie -Monika Olechnowicz-
-Krakowska, kierownik oddzia-
łu dziecięcego Miejskiej Biblio-
teki Publicznej -  Danuta Baran, 
przedstawiciele nowogardzkich 
przedsiębiorców - Elwira i Jan 
Bąkowie.

Na uwagę zasługuje wielkie 
zaangażowanie wychowawców 
klas, którzy włożyli wiele wy-
siłku w przygotowanie, zarów-
no strojów konkursowych, jak 
i repertuaru. Dużym uznaniem 
cieszyły się wypieki przygotowa-
ne przez uczestników konkursu. 
Po dokonaniu oceny przez ko-
misję wszystkie słodkości zosta-
ły przeznaczone dla dzieci. Te 
pyszne ciasta i ciasteczka znik-
nęły w oka mgnieniu, ku radości 
organizatorów. 

 Przygotowaniem i obsługą 
kącika kawowego  oraz stołu z 
wypiekami bardzo profesjonal-
nie zajęły się uczennice z Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjal-
nych im. St. Staszica w Nowo-
gardzie pod opieką nauczycielki 
zawodu -  Doroty Kluby. 

Impreza   przebiegała bez za-
kłóceń dzięki sprawnej organi-
zacji ze strony kadry pedago-
gicznej i uczniów Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego. Dodatkową  atrakcją im-
prezy był Kubuś Puchatek, który 
umilał dzieciom występy, roz-
dawał cukierki i dołączał się do 
występujących na scenie, zarów-
no prowadzących,  jak i uczest-
ników konkursu. Całość  prowa-
dziły nauczycielki SOSW  -Ka-
tarzyna Lembas i Małgorzata 
Cyboroń.

Gorące podziękowania składa-
my:

Euzebiuszowi Adamskiemu
właścicielom firmy PRO-BUD: 

Jackowi  Cyboroniowi i Januszowi 
Sienkiewiczowi

Magdalenie i Maciejowi 
Chwiałkom

Elżbiecie  i Kazimierzowi 
Chwiałkom

właścicielom firmy BARTEK 
DO-MET: Elwirze i Janowi Bą-
kom

Arturowi Frydenbergowi i Pio-
trowi Frydenbergowi

Bożenie  i Dariuszowi Szulej-
kom

Leonardzie i Andrzejowi  Fry-
denbergom

właścicielom FARMY REDŁO                                                                                                                        
właścicielom firmy EDBA
Stowarzyszeniu na Rzecz Inte-

gracji Osób Niepełnosprawnych 
„NASZE SZANSE”

Celowemu Związkowi Gmin R-
-XXI

Katarzynie i Piotrowi Kędziom
oraz:Nowogardzkiemu Domo-

wi Kultury
Miejskiej Bibliotece Publicznej 

w Nowogardzie
nauczycielce i uczennicom z Ze-

społu Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. St. Staszica w Nowogardzie. 

Patronem medialnym wydarze-
nia był Dziennik Nowogardzki. 

Wymienionych sponsorów oraz  
instytucje traktujemy jak przyja-
ciół Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego w Nowogar-
dzie, bo dzięki nim są realizowane 
pomysły i inicjatywy grona peda-
gogicznego placówki.

Inf. własna 

Specjalny Ośrodek Szkolno-
-Wychowawczy w Nowogardzie 
zainicjował w 2008 roku cyklicz-
ną imprezę gminną o tematyce 
jesiennej. Ale to nie wdzięczny 
temat sprawia, że efekty od lat 
są na wysokim poziomie, lecz 
współpraca   z różnymi placów-
kami i instytucjami oraz pomoc 
udzielana przez zaprzyjaźnione 
firmy.

W tym roku do konkursu 
przystąpiło 16 klas I-III ze szkół 
naszej gminy. Uczestnicy pre-
zentowali się w trzech konku-
rencjach: 

- jesienna piosenka, 

- jesienny pokaz mody, 
- słodkie jesienne wypieki, 
Poziom przygotowania szkół 

do konkursu był bardzo wyso-
ki, dlatego też komisja w skła-
dzie:  Aneta Drążewska- prze-
wodnicząca , Zofia Pilarz, Anna 
Fedorczuk- Smolira, Danuta Ba-
ran, Monika Olechnowicz-Kra-
kowska  i  Joanna Wardzińska,  
miała bardzo trudne zadanie . 
Wszystkie występujące zespo-
ły zostały nagrodzone  atrakcyj-
nymi  nagrodami, których spon-
sorami byli  współpracujący  z 
SOSW  prywatni przedsiębiorcy  
ziemi nowogardzkiej. Dodatko-

wo,  w każdej kategorii wręczo-
ne zostały nagrody Grand Prix 
(aparaty fotograficzne).  Za  je-
sienną piosenkę otrzymała klasa 
II b ze Szkoły Podstawowej nr 2 
w Nowogardzie pod kierunkiem 
Małgorzaty Wiśniewskiej. Za   
jesienny pokaz mody- klasa I b 
ze Szkoły Podstawowej nr 3 w  
Nowogardzie pod kierunkiem 
Edyty Kucal, a za  słodki jesien-
ny wypiek  – klasa I a, ze Szko-
ły Podstawowej nr 1 w Nowo-
gardzie pod kierunkiem Anny 
Tracz.

W  tym dniu sala widowisko-
wa Nowogardzkiego Domu Kul-

ŻYCZENIA
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Sprzedam nowe, własnościowe, 
 2 pokojowe mieszkanie o pow. 58 m2 
w Nowogardzie na ulicy Racibora I 4

KONTAKT:  PIB „PRO-BUD s.c.
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14
tel.: 91 39 25552; 783 570 056 www: probud-nowogard.pl

700 zł

odbierz do

nagrody

                                          w placówce BZWBK w Nowogardzie
ul. Warszawska 14 • tel. 91 391 03 78 
pn.-pt. 9:00-17:30, sob. 10:00-13:00

0 zł za otworzenie i prowadzenie konta
0 zł opłaty za wydane i użytkowanie 
         karty MasterCard Omni lub 
        MasterCard PAYBACK Omni
0 zł za naklejkę zbliżeniową MasterCard Omni 
        oraz MasterCard PAYBACK Omni,
0 zł za wypłaty z bankomatów BZWBK i PKO BP
0 zł za przelewy internetowe
0 zł za Przelew24
0 zł za polecenia zapłaty
0 zł za zlecenia stałe
0 zł za smsKody
0 zł za eWyciąg

OTWÓRZ KONTO  >

Szkoła Podstawowa w Długołęce 

Pobili rekord 
W Szkole Podstawowej w Długołęce w dniu 16 października, 30 uczniów przy-
stąpiło do bicia rekordu, w ramach „Europejskiego Dnia Przywracania Czyn-
ności Serca”. W sumie w akcji udział brało 1266 instytucji z całej Polski, co dało 
liczbę około 86 500 osób! 

Po raz pierwszy jesienią tego 
roku z inicjatywy Europejskiej 
Rady Resuscytacji (ERC) i w 
ramach podnoszenia świado-
mości społecznej o problemie 
nagłego zatrzymania krążenia 
(NZK), będzie organizowany 
„Europejski Dzień Przywra-
cania Czynności Serca” - pod 
nazwą „Restart a Heart”, któ-
ry jest odpowiedzią na Dekla-
rację Parlamentu Europejskie-
go z czerwca 2012 roku, w któ-
rej państwa członkowskie na-
wołują do ustanowienia Euro-
pejskiego Tygodnia Podnosze-
nia Świadomości o Problemie 
Nagłego Zatrzymania Krąże-
nia. Celem inicjatywy jest po-
wszechne nauczanie społe-
czeństwa udzielania pierwszej 
pomocy osobie, u której wy-
stąpiło nagłe i niespodziewa-
ne NZK. Punktem kulmina-
cyjnym akcji był dzień 16 paź-
dziernika br., kiedy akcja ob-

jęła młodzież wszystkich kra-
jów w Europie. W szkole w 
Długołęce, znajdują się fan-
tomy oraz materiały szkole-
niowe pozyskane od Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy. Corocznie szkoła przypo-
mina uczniom zasady udziela-
nia pierwszej pomocy, dlatego 

też chętnie włączyła się w ak-
cję bicia rekordu, zainicjowaną 
przez Jurka Owsiaka. W tym 
dniu jako jedna z 1266 insty-
tucji w całej Polsce, Długołęka 
przystąpiła do wspólnego usta-
nowienia rekordu w resuscyta-
cji krążeniowo – oddechowej, 
które polegało  na jednocze-
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Kościoły naszej gminy - Orzechowo

Orzechowo - kościół filial-
ny parafii w Sikorkach pw. św. 
Jzefa. Poświęcony 19 XII 1945 
r. odpust: 19.03.

Kościół powstał na przeło-
mie XV i XVI w. z głazów na-
rzutowych, przebudowany na 
początku XVII w. Wieża z poł. 
XIX w. o konstrukcji szkiele-
towej drewnianej, odeskowa-
na. W roku 1878 r. powstało 
ceglane prezbiterium i ceglany 
szczyt wschodni.

źródło: Schematyzm Archidiecezji 
 Szczecińsko-Kamieńskiej, 

Szczecin 2007.
/Studium Historyczno-urbanistyczne

Zbór Kościoła 
Ewangelicznych Chrześcijan   

w Nowogardzie  
z Nowogardzkim Domem 

Kultury  zapraszają 
mieszkańców Nowogardu   

na koncert grupy Exodus 15 w 
sobotę 2 listopada o godzinie 
19:00 w NDK. Koncert jest 

częścią Zlotu młodzieży 
chrześcijańskiej  

„Droga do Mądrości” .
Wstęp na koncert jest bezpłatny . 

 Pastor Cezary Komisarz 
 

 Informacja o zespole 
Zespół Exodus 15 funkcjonuje od kilku lat. W 2008 roku wy-

dał pierwszą płytę live, „Koncert Nadziei”. W międzyczasie ze-
spół często koncertował w kraju i poza granicami. Między ro-
kiem 2007 a 2010 Exodus 15 udał się czterokrotnie w trasę kon-
certową do USA, gdzie w sumie miał możliwość grania dla ok. 80 
tys. ludzi. W 2011 roku zespół wystąpił podczas festiwalu „Festi-
val of Hope” organizowanego przez organizację Billy Grahama, 
gdzie miał możliwość występować przed zespołem Newsboys.”

Parafialny Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości
"Trzeźwa Wieś" Strzelewo

Zaprasza  
dnia 10.11.2013 r. na Mszę Trzeźwości

z udziałem przyjaciół z Apostolstwa Trzeźwości.
Stanisława - Szczecin oś. Majowe i Małgorzaty - Opole

Godziny Mszy św.: 8.00 Świerczewo;  Kościuszki - 09.15;  
Strzelewo - 10.30; Węgorza - 12.00; Czermnica - 13.15

snym wykonywaniu resuscyta-
cji krążeniowo – oddechowej 
na jak największej ilości fanto-
mów, a co za tym idzie, przez 
jak największą ilość osób. Całe 
wydarzenie trwało pół godziny 
i brało w nim udział w szkole 
podstawowej w Długołęce 30 
uczniów, a w całej Polsce oko-
ło 86 500 osób. Podzieleni na 

4 grupy uczniowie z zaangażo-
waniem i wielkim przejęciem 
przystąpili do resuscytacji na 
fantomach. Ćwiczenia takie 
miały na celu przede wszyst-
kim przełamać strach i zachę-
cić do nauki masażu. Resuscy-
tacja krążeniowo – oddecho-
wa nie jest czynnością trudną, 
co właśnie w środę udowod-

nili uczniowie. Przez pół go-
dziny bez przerwy wykonując 
masaż na fantomach, wykazali 
się umiejętnościami i wytrwa-
łością. Mamy nadzieję, że za-
równo teraz jak i w przyszłości 
będą umieli z tej wiedzy sko-
rzystać.

Opr. KR
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Dwa pewne zwycięstwa w II lidze

Adrian Kurenda na WTK
W sobotę 26 października zawodnicy LUKS Top Wierzbięcin rozgrywali kolejne 
dwa spotkania ligowe. Podopieczni Józefa Korkosza dwukrotnie wygrali i zaj-
mują obecnie drugie miejsce w tabeli. Z kolei w niedzielę, młodziutki Adrian 
Kurenda nabierał doświadczenia na WTK Młodzików w Sianowie. 

W sobotę o godzinie 10:30, 
tenisiści stołowi z Wierzbięci-
na, we własnej hali podejmo-
wali zespół UKS-u Chrobry 
Międzyzdroje. Początek spo-
tkania nie wróżył łatwej prze-
prawy. Po pierwszych grach 
singlowych, goście prowadzili 
1:3, jednak podopieczni Józe-

fa Korkosza pokazali charakter 
i wygrali 6 kolejnych pojedyn-
ków, przez co zwyciężyli w tym 
meczu 7:3. W następnym poje-
dynku, rywalami byli zawod-
nicy ATS-u Stargard Szcze-
ciński. W tym spotkaniu, re-
prezentanci Wierzbięcina byli 
już w pełni skoncentrowani i 

kontrolowali wydarzenia przy 
stołach. Pewne zwycięstwo 8:2 
pozwoliło im awansować na 
2 miejsce w tabeli II ligi Męż-
czyzn grupy północnej. Teraz 
przed drużyną LUKS Top, nie-
mal miesiąc przerwy od roz-
grywek ligowych, gdyż spo-
tkania IV serii zaplanowane są 
na 23 listopada. Przy artykule 
prezentujemy punkty zdobyte 
przez poszczególnych zawod-

Na zdjęciu, młodziutki reprezentant 
LUKS Top Wierzbięcin - Adrian Kurenda 

Od lewej - Jemilianowicz Bartosz, Jemilianowcz Sebastian, Owczarek Łukasz, Da-
niel Zubrzycki, Mateusz Witkowski 

II Liga Mężczyzn – grupa północ, III seria 26.10.2013:  
LUKS Top Wierzbięcin – UKS Chrobry Międzyzdroje 7:3
Stół 1:
Bartosz Jemilinowicz – 2,5 pkt.
Sebastian Jemilianowicz – 1,5 pkt.
Stół 2:
Łukasz Owczarek – 1,5 pkt.
Mateusz Witkowski – 1,5 pkt.
Daniel Zubrzycki 
LUKS Top Wierzbięcin – ATS Stargard Szczeciński 8:2
Stół 1:
Bartosz Jemilianowicz – 2,5 pkt.
Daniel Zubrzycki – 2 pkt.
Stół 2:
Sebastian Jemilianowicz – 1,5 pkt.
Łukasz Owczarek – 1 pkt.
Mateusz Witkowski – 1 pkt.

M M P Pkt. +/-
1 Stal Szczecin 6 12 57 / 3
2 LUKS Top Wierzbięcin 6 9 34 / 26
3 UKS Czarni Pieszcz 6 8 38 / 22
4 Darz Bór Karnieszewice 6 7 28 / 32
5 UKS Chrobry Międzyzdroje 6 5 23 / 37
6 UKS Champion Police 6 3 23 / 37
7 LUKS Fala Trzebiatów 6 2 22 / 38
8 ATS Stargard Szczeciński 6 2 15 / 45

ników w obydwu spotkaniach, 
oraz aktualną tabelę.

Następnego dnia, tj. 27 paź-
dziernika, w Sianowie roze-
grano II Wojewódzki Turniej 
Kwalifikacyjny. Jedynym re-
prezentantem klubu z Wierz-
bięcina był Adrian Kurenda. O 
młodym podopiecznym Józe-
fa Korkosza, pisaliśmy już we 
wrześniu. Wówczas podczas I 
WTK (również w Sianowie) w 
swoim wojewódzkim debiucie 

zajął 6 miejsce. Adrian po raz 
drugi powtórzył swój rezultat i 
uplasował się na 6 pozycji. Na-
bywane doświadczenie z pew-
nością zaprocentuje i jeszcze 
nie raz, ten utalentowany za-
wodnik przysporzy sporo ra-
dości swojemu trenerowi. Gra-
tulujemy Adrianowi Kuren-
dzie, jednocześnie życząc mu 
kolejnych udanych startów.

KR

Koniec rundy jesiennej w I lidze oldbojów

Sarmata wiceliderem
Zespół oldbojów Sarmaty, w którym występuje wielu piłka-
rzy z Nowogardu, zwycięstwem i porażką w 8 i 9 kolejce, za-
kończył rundę jesienną w I lidze oldbojów. Drużyna bronią-
ca tytuł mistrzowski z poprzedniego sezonu, zajmuje obec-
nie drugie miejsce w tabeli i traci do lidera 4 punkty. 

I Liga Oldbojów 2013/2014
8 kolejka (19.10.2013):
 Sarmata Dobra – Zryw Kretomino 3:2
9 kolejka (26.10.2013):
 Pamet Świdwin – Sarmata Dobra  1:0

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Iskra Białogard 9 22 30 10 7 1 1
2 Sarmata Dobra 9 18 30 19 6 0 3
3 Zryw Kretomino 9 16 37 21 5 1 3
4 Olimp Złocieniec 9 16 31 27 5 1 3
5 Pomorzanin Sławoborze 9 14 20 22 4 2 3
6 Amator Kołobrzeg 9 13 22 20 4 1 4
7 Pamet Świdwin 9 12 21 22 3 3 3
8 Ina Ińsko 9 9 30 26 4 0 5
9 Lotnik Mirosławiec 9 3 10 43 1 0 8
10 Jesion – Trans – Oldboje Tychowo 9 1 15 36 1 1 7

W ostatnim meczu przed 
własną publicznością, Sarma-
ta w sobotę 19 października 
podejmowała Zryw Kretomi-
no. Kibice obejrzeli 5 goli, nie 
zabrakło sporych emocji jak i 
kontrowersji, co najważniej-
sze, jedną bramkę więcej zdo-
byli oldboje gospodarzy. Boha-
terem meczu bez wątpienia był 
dobrze znany kibicom Pomo-
rzanina Nowogard, Norbert 
Dworak, który ustrzelił Hat-
-tricka. Tydzień później, Sar-
mata wybrała się do Świdwi-
na na mecz z tamtejszym Pa-
metem. Tym razem, nie uda-
ło się wywalczyć punktów. Sła-
bo spisujący się w tym sezo-

nie Pamet, zdołał ograć wice-
lidera 1:0. Szkoda meczu, gdyż 
Iskra Białogard, która zajmuje 
1 miejsce w tabeli, jedynie zre-
misowała w swoim ostatnim 
występie. Oldboje występują-
cy na stadionie w Dobrej, run-
dę jesienną kończą z 6 zwycię-
stwami i 3 porażkami na kon-
cie. Teraz zawodników Sarma-
ty czeka przerwa zimowa, któ-
ra potrwa do połowy kwiet-
nia. Przy artykule prezentuje-
my aktualną tabelę, oraz zdję-
cie wykonane przed ostatnim 
meczem w rundzie jesiennej w 
Świdwinie.

KR   
Stoją od lewej:  Janusz Raczyński, Marek Kowalczyk, Norbert Dworak, Sebastian Orłowski, Andrzej Mioduszewski, Jacek Borowik, Piotr 
Mazurek, Henryk Łuczak, Andrzej Jaromin, Marek Podbiegło. Dolny rząd od lewej: Mariusz Konieczny, Zdzisław Szkup, Janusz Szczę-
sny, Fabian Karwowski, Bogdan Kaczor. Zawodnicy nie obecni na zdjęciu: Karol Sosnowski, Zbigniew Ceranka, Krzysztof Dobrowol-
ski, Jarosław Jaszczuk, Wojciech Dorsz.
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14. kolejka w lidze okręgowej

Zrobiło się ciasno
Gdy Pomorzanin Nowogard pauzował, rywale rozegrali 14 kolejkę. Nie wszyst-
kie spotkania ułożyły się po myśli nowogardzkiej drużyny. Podopieczni Toma-
sza Surmy spadli na 6 miejsce w tabeli, w której zrobiło się dość ciasno...

Gavia Choszczno i Odra 
Chojna wygrywają swoje me-
cze i „odskakują” zespołowi 
Pomorzanina. Jednak w pozo-
stałych spotkaniach drużyn z 
czołówki, wyniki były bardziej 
przychylne dla zawodników 
z Nowogardu. Lider Osadnik 
Myślibórz, wysoko przegrywa 
z Pogonią Barlinek na własnym 
boisku. Zorza Dobrzany jedy-
nie remisuje w Przybiernowie, 
natomiast Flota II, również 

notuje remis z Polonią Pło-
ty. Piast Chociwel ogrywa Stal 
Lipiany, dzięki czemu „prze-
skakuje” w tabeli Pomorzanin. 
Zorza po remisie traci 3 pozy-
cję w tabeli, do tego piłkarzy z 
Dobrzan czeka jeszcze pauza. 
Po 14 kolejce Pomorzanin zaj-
muje 6 miejsce, do lidera traci 
6 punktów, natomiast do dru-
giej w tabeli Gavii Choszczno, 
5 punktów. Zrobiło się ciasno, i 
pierwsze 7 zespołów wciąż ma 

realne szanse, aby w tej run-
dzie jeszcze znacząco poprawić 
swoją pozycję. To działa rów-
nież w drugą stronę, rozpędzo-
na Polonia Płoty, depcze po 
piętach zespołom z czołówki, 
to samo tyczy się Pogoni Barli-
nek, która po nieudanych wy-
stępach, wraca na odpowied-
nie tory. Przy artykule prezen-
tujemy komplet wyników oraz 
tabele po 14 kolejce.

KR

Liga Okręgowa Szczecińska 2013/2014
14 kolejka:
Piast Chociwel – Stal Lipiany   2:1
Iskierka Szczecin  Śmierdnica – Odra Chojna 0:1
Gavia Choszczno – Klon Krzęcin   7:1
Osadnik Myślibórz – Pogoń Barlinek  1:4
Unia Dolice – Ina Ińsko    0:2
Victoria Przecław – Morzycko Moryń  0:1
Pomorzanin Przybiernów – Zorza Dobrzany 1:1
Flota II Świnoujście – Polonia Płoty  1:1
Pomorzanin Nowogard     Pauza

M M P G+ G- ZW. RE. PO.
1 OSADNIK MYŚLIBÓRZ 13 30 32 12 10 0 3
2 GAVIA CHOSZCZNO 13 29 37 18 9 2 2
3 ODRA CHOJNA 13 28 36 17 9 1 3
4 ZORZA DOBRZANY 14 27 32 19 8 3 3
5 PIAST CHOCIWEL 13 25 22 11 8 1 4
6 POMORZANIN NOWOGARD 13 24 28 22 7 3 3
7 FLOTA II ŚWINOUJŚCIE 13 22 31 22 6 4 3
8 POLONIA PŁOTY 13 21 45 22 6 3 4
9 POGOŃ BARLINEK 14 21 25 17 6 3 5
10 STAL LIPIANY 13 20 33 25 6 2 5
11 INA IŃSKO 13 20 16 19 6 2 5
12 POMORZANIN PRZYBIERNÓW 13 17 16 23 5 2 6
13 UNIA DOLICE 14 14 19 28 3 5 6
14 MORZYCKO MORYŃ 13 9 14 40 3 0 10
15 ISKIERKA SZCZECIN - ŚMIERDNICA 13 6 11 40 2 0 11
16 KLON KRZĘCIN 13 4 13 45 1 1 11
17 VICTORIA PRZECŁAW 13 3 8 38 1 0 12

Wicher ogrywa Pomorzanin w Nowogardzie

Nie pomogły wzmocnienia
Drugi zespół Pomorzanina Nowogard kontynuuje swój marsz w dolne rejony ta-
beli. Tym razem z Nowogardu 3 punkty wywożą piłkarze z Reptowa. Nie pomo-
gli zawodnicy z pierwszego zespołu, zwycięstwo gościom zapewnił gol w ostat-
nich fragmentach meczu.

Pomorzanin II Nowogard – Wicher Reptowo 1:2 (1:1)
`29 min. Krystian Kubicki
Skład: Krzysztof Haberski – Krzysztof Domanowski (c), Michał Soska, 

Maciej Grzejszczak, Andrzej Piotrowicz – Marcin Skórniewski, Tomasz 
Łysiak (Tomasz Szafran), Kamil Lewandowski, Krystian Kubicki, Dariusz 
Iwaniuk (Jakub Szczypień) – Patyk Gaik.

Mecz 9 kolejki A Klasy, od 
początku nie układał się po 
myśli gospodarzy. Już w 3 mi-
nucie goście zdobywają bram-
kę. Jeden z piłkarzy przyjezd-
nych dośrodkował wzdłuż bo-
iska, futbolówka minęła całą 
defensywę Pomorzanina, do-
padł do niej napastnik z Rep-
towa, po czym bez problemów 
pokonał Krzysztofa Haber-
skiego. Pomorzanin II wzmoc-
niony 5 piłkarzy z pierwszej 
drużyny, powoli dochodził 

do głosu i w tej części meczu 
prezentował się lepiej. Jednak 
obecność w wyjściowej jede-
nastce Marcina Skórniewskie-
go, Michała Soski, Kamila Le-
wandowskiego, Krystiana Ku-
bickiego i Tomasza Łysiaka, 
pomogła miejscowym zdobyć 
jedynie bramkę wyrównującą. 
Marcin Skórniewski, w 29 mi-
nucie ładnym prostopadłym 
podaniem obsłużył Krystiana 
Kubickiego, który w dogodnej 
sytuacji zrobił to, co do niego 

należało i zdobył gola na 1:1. 
Do przerwy wynik nie uległ 
zmianie, natomiast po zmianie 
stron, to goście byli już stro-
ną dominującą. Ambicja się 
opłaciła, i zaledwie na 5 minut 
przed końcem regulaminowe-
go czasu gry, Wicher zdobywa 
bramkę na wagę 3 punktów. 
Strata w środku pola Kamila 
Lewandowskiego i goście wy-
prowadzają kontrę, wślizgiem 
sytuację próbował ratować 
Andrzej Piotrowicz, jednak 

A Klasa Szczecin gr. 3 2013/2014
9 kolejka:
Vielgovia Szczecin – OKS Euroinsbud Goleniów 1:0
Zryw Kołbaskowo – Hanza Goleniów  2:2
Pomorzanin II Nowogard – Wicher Reptowo 1:2
Znicz Niedźwiedź – Komarex Komarowo  3:0
Grot Gardno – Fagus Kołbacz   2:3
Orzeł Grzędzice – Wołczkowo-Bezrzecze  1:2

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Fagus Kołbacz 9 22 30 12 7 1 1
2 OKS Euroinsbud Goleniów 9 22 21 6 7 1 1
3 Hanza Goleniów 9 19 23 9 5 4 0
4 Grot Gardno 9 16 21 12 5 1 3
5 Wicher Reptowo 9 15 21 13 4 3 2
6 Znicz Niedźwiedź 9 13 14 14 4 1 4
7 Zryw Kołbaskowo 9 10 15 23 3 1 5
8 Wołczkowo - Bezrzecze 9 9 16 24 3 0 6
9 Pomorzanin II Nowogard 9 9 14 20 3 0 6
10 Vielgovia Szczecin 9 9 16 20 3 0 6
11 Orzeł Grzędzice 9 6 8 23 2 0 7
12 Komarex Komarowo 9 6 8 31 2 0 7

piłkarz gości wygrał przebitkę 
i pokonał Krzysztofa Haber-
skiego. To już 6 mecz Pomo-
rzanina II bez zdobyczy punk-
towej. Zespół Pawła Błaszczy-
ka spada coraz niżej w ligowej 
tabeli, obecnie tylko Komarex 

Komarowo, Orzeł Grzędzice i 
Vielgovia Szczecin, prezentują 
się gorzej w 3 grupie A Klasy. 
Dla „rezerwowych” najlepiej 
by było, żeby ta runda już się 
zakończyła...

KR

Finał Mistrzostw Powiatu w mini piłce nożnej 

Uczniowie z Osiny na podium
W czwartek (24 października) rozegrano finał Mistrzostw Powiatu w mini piłce nożnej chłop-
ców. Na boisku w Goleniowie wystąpili gospodarze, oraz dwie szkoły z Nowogardu i SP Osina. 

W mistrzostwach udział 
wzięły cztery najlepsze druży-
ny w powiecie goleniowskim. 
Uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Osinie, wystąpili w na-
stępującym składzie: Kacper 
Naprawca, Adrian Szyłko, Ka-
rol Lewandowski, Konrad Ko-
zak, Klaudiusz Olszewski, Fi-
lip Kowalewski, Gracjan Ma-

kosz, Szymon Emche, Mateusz 
Gach, Łukasz Pabiś, Marcin 
Urbanowicz, Paweł Wawreń-
czuk. Uczniowie z Osiny nie-
znacznie przegrali z SP nr 3 w 
Nowogardzie 1:2, natomiast w 
walce o 3 miejsce było już zde-
cydowanie lepiej. Młodzi pił-
karze reprezentujący Osinę, 
zdeklasowali zawodników z SP 

nr 1 w Nowogardzie, wygrywa-
jąc aż 10:2. Tego dnia bezkon-
kurencyjni byli jednak gospo-
darze, Szkoła Podstawowa nr 2 
w Goleniowie zajęła 1 miejsce 
w turnieju. Na podium znala-
zła się jeszcze „Trójka” z Nowo-
gardu. Przy artykule, prezentu-
jemy klasyfikację końcową mi-
strzostw powiatu.         Opr.: KR Reprezentanci SP Osina po finałach mistrzostw powiatu goleniowskiego

Klasyfikacja końcowa:
1 miejsce  SP 2 Goleniów
2 miejsce  SP 3 Nowogard

3 miejsce  SP w Osinie
4 miejsce  SP 1 Nowogard



Nr 84 (2218)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

12

www.dzienniknowogardzki.pl

Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Kijana Redakcja "WBREW": Weronika Daćkowska, Katarzyna Kozieł, Kinga Piwowarczyk, Monika Romasłowska, Hanna Siemierz, Krystyna Skubała 

SUKCES ADAMA SASA
Adam Sas – uczeń klasy III TŻ zajął III miejsce w konkursie fotograficznym zorganizowanym przez Nadle-
śnictwo Kliniska i Nadleśnictwo Gryfino.

Uroczystość wręczenia nagród w konkursie „Leśne pejzaże” 
odbyła się 23 października w  Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-
-Leśnej przy Nadleśnictwie Kliniska. Konkurs przeznaczony był 
dla  uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z wo-
jewództwa zachodniopomorskiego i cieszył się dużą popularno-
ścią – w kategorii szkół ponadgimnazjalnych wystartowało 136 
prac. O godzinie 10:00 odbyło się rozdanie nagród – najpierw 
w kategorii szkół gimnazjalnych  później  ponadgimnazjalnych. 
Uczeń naszej szkoły Adam Sas zajął trzecie miejsce w kategorii 
szkoły ponadgimnazjalne pokonując tym samym ponad sto osób 
startujących w konkursie. Jego zdjęcie pt.: „Leśne zagadki”oraz 
inne nagrodzone fotografie zostały później dokładnie omówione. 
Pan Mirosław Smugała pokazał również prezentację o tajnikach 
fotografowania. Nie zabrakło  także  poczęstunku, który zakoń-
czył spotkanie. Opiekunem Adama była Pani Anna Durniewicz.

Gratulujemy Adamowi sukcesu!

SPORTOWE WIEŚCI
Październik to czas sportowych zmagań, w któ-

rych biorą udział uczniowie ZSP:
25 października ruszyła Międzyszkolna Liga Ha-

lowa w Piłce Siatkowej Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Nowogardzie organizowana przez LUKS „SIAT-
KARZ” Nowogard. Zawody (kategoria: chłopcy i 
dziewczęta) będą odbywały się w salach sportowych 
nowogardzkich szkół:  ZSP, I LO i ZSO. Będziemy in-
formować na bieżąco o wynikach.

             Oto  wyniki pierwszego turnieju w katego-
rii dziewczęta:

            ZSP-ZSO – 2:0
            ZSO-ILO-0:2
            ILO-ZSP – 2:1
11 października w Goleniowie odbyły się Powiato-

we Sztafetowe Biegi Przełajowe dla uczniów szkół po-
nadgimnazjalnych, w których chłopcy z naszej szkoły 
zajęli II miejsce.

21 października w Goleniowie odbyły się Mistrzo-
stwa Powiatu Goleniowskiego w Piłce Nożnej Dziew-
cząt i Chłopców,  w których dziewczęta z ZSP zajęły 
III miejsce, zaś chłopcy zajęli  IV miejsce.

25 października w Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie 
odbył się turniej piłki ręcznej dziewcząt, w którym 
wzięły także udział zawodniczki z naszej szkoły pod 
opieką Pana Zbigniewa Ceranki.

Adam Sas - zdobywca III miejsca w kon-
kursie „Leśne pejzaże”

„Leśnie zagadki”
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
 Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
 i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 91 392 60 57
Morfeusz - 91 577 66 85

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
 I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
 Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól
ul. Zielona 2  - 666 135 133

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

Już 2 listopada OTWARCIE
nowego sklepu 

wędkarskiego "SPŁAWIK" 
na ul. 5 Marca 4a

Zapraszamy
od pon.-pt. 9-19 • sob. 9-15

w Sklepie             
ul. Boh. Warszawy 2

(przy torach)

Zapraszamy
W każdy poniedziałek nowy towar

Duży wybór odzieży 
dziecięcej i jesiennej

kurtki, bluzy itp.

KUPON RABATOWY
10%

na odzież używaną
FIGARO

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowogardzie 

prowadzą sprzedaż stroików nagrobnych.
Sprzedaż od 21.10.2013

Hotel-Restauracja
"Przystań"

ZATRUDNI
"BARMANA"

osobiście lub tel. 91 39 20 221

Zatrudnię 
mechanika 

do pilarek spalinowych 
i kosiarek

dzwonić w godz. 9-17
91 392 68 57; 608 328 095

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECIĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

Sprostowanie bez komentarza 
Poniżej publikujemy sprostowanie, jakie w związku z naszym ar-

tykułem pt. „Dzień Edukacji Narodowej w NDK”, który ukazał się w 
dniu 22 października, przesłał do redakcji Burmistrz Nowogardu. 
Treści sprostowań, zgodnie z prawem nie wolno nam komentować, 
co też czynimy. Zresztą nauczyciele sami wiedzą najlepiej jak było 
naprawdę. 

„Nieprawdą jest, że burmistrz Robert Czapla „poobcinał” premie na 
Dzień Nauczyciela. Zgodnie z rozdziałem VII – Nagrody ze specjalnego 
funduszu uchwały nr XXXIX/324/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z 
dnia 10 marca 2010 w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli, 
nauczycielom przyznaje się nagrody, a nie premie. 

W bieżącym roku na nagrody burmistrza z okazji Dnia Edukacji Naro-
dowej wydatkowano łącznie kwotę 24.450 zł tj. 100% planowanych środ-
ków na fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno 
-wychowawcze. 

Z poważaniem, 
Burmistrz Nowogardu

Robert Czapla”
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OGŁO SZE NIA DROB NE

Wynajmę 
lokal 

w Nowogardzie 
przy ul. Kościuszki 2 

o powierzchni 
ok. 100 m2 

na działalność
gospodarcza. 

Tel. 602 474 266

KUPIĘ 
GOSPODARSTWO 
lub GRUNT ROLNY 
TEL. 664 944 635

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 3. 
604 284 597

• Kupię mieszkanie bezczynszo-
we/niskoczynszowe, min 3poko-
jowe, 60-80m 791443026

• Do wynajęcia lokal handlowy – 
660143840 

• Sprzedam mieszkanie w Nowo-
gardzie i Dobrej, tel. 91-3910010, 
607607814

• KUPIĘ ZA GOTÓWKĘ OBCIĄŻO-
NE NIERUCHOMOŚCI tel. 508 
312 261

• DOMY NA WSI – GRUNTY  
SPRZEDAJEMY, KUPUJEMY. 
TEL. 660 206 833

• Sprzedam nowy sklep na ulicy 
Racibora. tel. 913925552, 695 
264 594

• Sprzedam nowe, własnościo-
we, 2 pokojowe mieszkanie, 
58 m kw. na os. Gryfitów tel. 
913925552, 695 264 594.

• SPRZEDAM - bardzo tanio dział-
ki pod budowę ul: Asnyka. Tel. 
513045188. 

• Sprzedam mieszkanie 85 
m2 z dużym ogrodem. 91 39 
21 868 785 921 868 

• Wynajmę lokal biurowy 700 le-
cia 17b Ip. Parking, 28 m2 tel. 
501 549 818 

• Wynajmę lokal na działalność 
gospodarczą. vis’a’vis szpitala. 
Tel.887 467 309.

• SPRZEDAM lub WYNAJMĘ garaż 
ul; Jana Pawła. Tel. 607083893.

• Sprzedam dom jednorodzinny 
167 m2 w Nowogardzie ul. Mic-
kiewicza. Tel. 694 979 000

• Wynajmę sklep na ulicy Rze-
szowskiego. Tel.695 264 594

• KUPIĘ - kawalerkę w Nowo-
gardzie. Dzwonić po 15 godz.
Tel.693021100.

• Sprzedam mieszkanie 58 m2 w 
db lokalizacji IV p. Tel. 607  647 
215

• Sprzedam mieszkanie o pow. 42 
m2 centrum Nowogardu. Cena 
135.000 zł do negocjacji. Tel. 
669-495-649.

• Sprzedam mieszkanie dwu-
pokojowe w Centrum, atrak-
cyjna cena. 519  831  511; 
606 339 290

• Sprzedam działki budowlane 
Karsk. 510 766 180

• SPRZEDAM - działkę budow-
laną ul; Poniatowskiego.
Tel.693409974.

• Sprzedam garaż murowany. 
Cena 17 tys. zł. 888 313 884

• Wynajmę lub sprzedam garaż na 
ul. Jana Pawła II Tel. 607 580 172

• Sprzedam mieszkanie dwu-
pokojowe w Łobzie, tanie. Tel. 
501 343 040

• SPRZEDAM - mieszkanie 3 po-
kojowe cena do uzgodnienia . 
531850405 , 530621527.

• SPRZEDAM  -  mieszkanie  66  
m2.Spółdzielnia  Radosław.
Tel.661790332

• SPRZEDAM  -  pół  domu  do  re-
montu  wraz  z  podwórkiem.
Tel.730 618 318.

• Wynajmę mieszkanie trzypoko-
jowe, umeblowane. 880 132 032

• Do  -   wynajęcia  lokal  20 m 2  na  
działalność  usługową. Centrum.
Tel.508105332.

• SPRZEDAM – lub  zamienię  na  
kawalerkę  , 2 pokoje  55 m2  
III  piętro ul: Poniatowskiego. 
Tel.668927296.

• DO  -  wynajęcia   mieszkanie  2 
pokoje . Tel.784056335.

• Sprzedam dom do remontu o 
pow. ponad 200 m2 plus dwa 
budynki gospodarcze w Wojta-
szycach na działce 19 arów. Cena 
127 tys. Tel. 509 702 817 

• Studio Fryzjerskie „Tyna” Justyna 
Kozłowska Wynajmie   wyposa-
żony gabinet kosmetyczny. tel. 
91 3925027, 722164714

• Sprzedam działkę rolną w 
Ostrzycy; szczegóły: www.tabli-
ca.pl id.13171039

• SPRZEDAM  -  działki  budowla-
ne.Tel.660010540.

• OD    01  XI    do   wynaję-
cia   mieszkanie  3  -  pokojo-
we/ częściowo  umeblowane /. 
Tel.601724492.

• Sprzedam  -  barak  6 m dł.2,5 
m szer. Odbiór  osobisty. 
Tel.607251127.

• Wynajmę  halę  80 
m2.Tel.607251127.

• Wynajmę  myjnię  dwustanowi-
skową.Tel.607251127.

• Sprzedam – mieszkanie trzy-
pokojowe  po  generalnym  re-
moncie .I  piętro   783814849 , 
692990629.

• Sprzedam budowę w stanie 
surowym ul. Bema. 507  045 
404 

 MOTORYZACJA

• Sprzedam skrzynię biegów do 
Audi 80. Tel. 781785751.

• Sprzedam GOLF II, poj. 1,3 rok rej. 
1993, benzyna 5 drzwiowy, prze-
gląd i OC ważne, szyberdach, 
hak, czerwony. Tel. 512633610.

• Sprzedam 2 opony letnie 185 65 
R15, continental conti 3, cena za 
2 szt. 80 zł, tel. 605 522 340

• Sprzedam VW Passat combi rok 
prod. 1995; poj. 1.8 cena 2300 
tel. 723 843 415

• Sprzedam silnik ze skrzynią do 
peugeot 1,9D ’98 i citroen Tanio 
tel. 785 04 09 45

• Sprzedam opony zimowo- letnie 
M+S, w bardzo dobrym stanie 
Fulda Kristall Supremo 205 60 
R16 92 H, 4szt, cena 750 zł kom-
plet do uzgodnienia, tel. 605 
522 340

• Sprzedam - V W Golf IV. Rok 1998, 
poj. 1,4 benzyna cena 7.200,- Tel. 
603284503.

• Sprzedam nowe amortyzato-
ry firmy SACHSA do VW T4 oraz 
nowe klocki hamulcowe fur-
my JURID VW T5 przód i tył Tel. 
691 887 889 

• Sprzedam  -  4   Alumfelgi   BBS  
Nr  15 .Na oponach .Cena 600 
zł.Tel.791850320.

• Sprzedam  - Golf  1  1979r.Die-
sel 1500 , 5 biegowa  skrzy-
nia biegów Hak. Stan b. dobry. 
Tel.913920048.

• Sprzedam tanio dwie (używane 
jeden sezon) opony nr 14 marki 
Kleber. 662 536 908

• Sprzedam  sam. osobowy  Samu-
raj  4X4, benzyna , 1,3 poj. Stan  
dobry. Cena 7,500 zł.  do   uzgod-
nienia. Tel.506972016.

• SPRZEDAM  -  malucha  126 p . 
Tel.727570243.

ROLNICTWO

• Sprzedam zboże i słomę. 
502 853 573

• Sprzedam słomę w snopkach i 
siano cena 2, 20 zł/ snopek. Tel. 
782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL. 783 678 070

• Maliny – sprzedaż, własny zbiór. 
502 853 573

• SPRZEDAM - około 40 kg. gryki 
60 zł/1 kwintal. Tel.600653124. 
Korneluk - Glicko.

• SPRZEDAM obornik. Tel. 
793908098.

• SPRZEDAM - jabłka I gat. 1,00 zł / 
kg., II gat . 1 zł / kg. ul: Cmentarna 
11.Tel.913921896.

• Sprzedam ziemniaki paszowe. 
608 013 995

• ORKA, talerzówka, siew. 
608 013 995

• SPRZEDAM – gęsi. Tel. 
507724964.

• SPRZEDAM - ziemniaki. Tanio. Vi-
neta. 692125122.

• Sprzedam kaczki skubane. 
796 759 414

• Sprzedam odpady marchwi my-
tej. Gospodarstwo rolno-wa-
rzywne redło 21. 603 197 798

• Sprzedam prosięta. 791 817 107; 
795 911 886

• Sprzedam prosięta i ziemniaki. 
697 687 665

• SPRZEDAM  -  siano  ekologicz-
ne   bela „120”. 50  %  koniczyny. 
Tel.604878140.

• SPRZEDAM -  prosięta 
.Tel.781917107.

USŁUGI

• Firma Usługowa „Zielona”. Wyna-
jem sal na: konferencje, zebra-
nia, szkolenia. Tel. 91 39 26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROB-
NE NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA 
RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 
22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. Zie-
lona 3. 91 39 20 714

• Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695  085 
470; 91 39 72 575

• AGENCJA REKLAMWA VIZART 
- oprawianie prac - w 2 minu-
ty, bindowanie, wydruki A3-A4 
kolor, ksero A3-A4 - kolor, la-
minowanie A3-A4. Tylko u nas 
największy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. in-
nych. Wydruki, Ksero, także ko-
lor. Szybko i Solidnie. Studio Re-
klamy Vizart. Nowogard, ul. 700 
Lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). Tel 605 522 340. 

• Usługi koparko- ładowarką 
Nowogard. 514172446 

• Fast – Driver, tanie usługi 
transportowe tel. 721 230 990

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sawic-
ki, ul. Kazimierza Wielkiego 7, 
tel.913920737 

• Remonty mieszkań, szpachlowa-
nie, malowanie. 880 690 659

• Regulacja i naprawa okien i 
drzwi, tel. 695 181 070

• Dachy, docieplenia, stropo-
docieplenia, obróbki blachar-
skie, podbitki. 609 752 854

• REMONT na każdą kieszeń Tel. 
609 715 839 

• Glazura, terakota. Fachowo i so-
lidnie. Wykończenia wnętrz pod 

klucz. Tel.607647515.

• Usługi remontowe 601 567 369

• KOREPETYCJE - z matematyki: SP, 
Gimnazjum. Tel. 532557381.

• Naprawa samochodów, wymia-
na części – uszczelek, pasków, 
zawieszenia itp. Tanio. 695  807 
775

• REMONTY – DACHY OCIEPLENIA. 
Tel.692562306.

• Transport przeprowadzki, szyb-
ko, tanio. 696 138 406

• BUD NAAR dachy remonty da-
chów ocieplenia budynków. 
726 169 098

• PRANIE - DYWANÓW, WYKŁA-
DZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ, 
SAMOCHODOWEJ, /SKÓRZA-
NEJ, MATERIAŁOWEJ/. PRA-
NIE POŚCIELI WEŁNIANEJ /LA-
NOLINĄ, CZYSZCZENIE FUG. 
TEL. 604373143, 794229083.

• Usługi budowlane i remontowe 
domu pod klucz. 504 595 424

• Zabiorę pasażera do Belgii 3 li-
stopada. 724 524 889

PRACA

• Przyjmę samodzielnego pracow-
nika do prac wykończeniowych. 
Tel. 888 603 612

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe, emerytalne – Niemcy, 
Holandia, Anglia, Irlandia, Dania, 
Belgia, Austria, Włochy, Norwe-
gia, USA. Tel. 71 385 20 18 lub 
601 759 797

• Młoda mama zaopiekuje się 
Twoim dzieckiem. 661 196 022

• Praca w Niemczech - Opie-
kunki Osób Starszych, wyjaz-
dy od zaraz, pełna organiza-
cja wyjazdu, atrakcyjne zarobki 
Tel.666096761, 666096774

• DOŚWIADCZONA - Niania za-
opiekuje się dzieckiem. Duża 
dyspozycyjność czasowa. 
Tel.602690897.

• Przyjmę do pracy lakiernika i lub 
szpachlarza samochodowego, 
tel. 91 39 20131

• EPROXY EL poszukuje pra-
cowników działu handlowe-
go wiek max 25-27 lat. Tel. 
798  843  457 lub eproxy-el@
wp.pl
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

Ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski - redaktor prowadzący

Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny 
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65, tel./fax 91 392 50 87; 

e-mail: dziennik@domjudy.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak  kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty; F - kursuje od poniedziałku do piątku; 7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO  tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E; 14:00E; 
15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7); 1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt; S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 3, 5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska
NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

OGŁO SZE NIA DROB NE

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul. Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14
 Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

Skupujemy:    ŻYTO konsumpcyjne, 

energetyczne, paszowe    •   PSZENŻYTO 
Powyżej 25 ton odbiór z gospodartwa Szybka płatność

Tel. 603 055 292

Skup zboża

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Studio Fryzjerskie 
"Tyna" 

Justyna Kozłowska

WYNAJMIE  
wyposażony 

gabinet 
kosmetyczny.

Tel.  91 3925027 
722 164 714

ZATRUDNIĘ
w sklepie 

spożywczo-przemysłowym

797 394 807

• DAM PRACĘ W SKLEPIE. TEL. 
603079044.

• ZATRUDNIĘ  -  stolarza  lub  po-
mocnika.Tel.603366286.

• Zatrudnię operatora na miniko-
parkę. 608 153 114

• Nowogardzkie Centrum Stolar-
stwa zatrudni samodzielnego 
stolarza oraz kobietę do prac 
szlifierskich 606 830 893

• POSZUKUJĘ  -  kierowcę  z  samo-
chodem  osobowym   w  wieku  
20 - 40 lat  do  pracy przy  drobiu  
/ pracujący /.Tel.606509093.

INNE

• Sprzedam drewno bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane - 
603 353 789

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, 
srebrna, 4 elementy: wzmac-
niacz, tuner przestrojony, ko-
rektor, deck szuflada, stan ideal-
ny, używana sporadycznie, cena 
780 zł do uzgodnienia. tel. 605 
522 340.

• PIECE GAZOWE c.o. wiszące z 
Niemiec firmy Vaillant wyso-
ka jakość do mieszkania, domu, 
sklepu, restauracji, zakładu fryzj. 
tylko ogrzewanie różne po-
wierzchnie cena od 800zł mon-
taż 300zł piece dwufunkcyjne 
cena od 1.000zł montaż 400zł 
gwarancja serwisowa + roczne 
przeglądy kontrolne, naprawy 
oraz elektryczne przepływowe 
podgrzewacz wody użytkowej 
18-21kw na prąd 380V cena od 
200zł tel. 691 686 772

• SPRZEDAŻ - podbitki drewnia-
nej. TANIO. Tel. 726169098.

• Sprzedam CB radio Harry III z an-
teną, na gwarancji, cena 650 zł, 
tel. 605 522 340

• Sprzedam wózek spacerowy 
– parasolka (Chico CT04): stan 
bdb, duże koła, lekki, oryginalny 
śpiworek + folia, kolor czerwo-
no-beżowy, tanio. 600 897 758

• Sprzedam lodówko - zamrażar-
kę Indesit srebrną, cena 750 zł, 
tel. 605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpie-
czeniowe na życie SKANDIA, tel. 
605 522 340

• Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe atrakcyjna cena. 
726 649 215

• Sprzedam świerk pospolity i 
srebrny z plantacji. Tel. 602 10 
11 18

• Sprzedam aparat fotograficzny 
S Fine Pix 6500, cena 790 zł, tel. 
605 522 340

• Skup pił niesprawnych, zatar-
tych Stihl, Husquarna, Cena 100 
zł. Tel. 721  668  045, Dojazd do 
Klienta.

• Kupię zamrażarkę używaną. 91 
39 25 888

• SPRZEDAM - drewno opałowe 
kominkowe i gałęziówkę buko-
wą. Tel.722050889.

• Karp jadalny i zarybiony – Kro-
czek. Sprzedam tel. 91 39 18 297

• SPRZEDAM   -  nową  komodę   za  
pół  ceny.Tel.661242151.

• SPRZEDAM    piec  C.O.  8 kw. 
cena  200 zł.Tel.784188149. 
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– od 10.000 PLN
– max. okres spłaty

240 m-cy
– bez BIK i KRD

POŻYCZKA DLA CIEBIE 
– na spłatę uciążliwych

długów
– na spłatę komornika
– na inwestycję

Przykładowe raty:
kwota/lata 5 10 15 20

20 000 372,67 206,00 150,44 122,67
50 000 931,67 515,00 376,11 306,67

Reklama nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 
Tel. 91 818-25-36, 790-402-010
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JOG.STUDIO@ONET.EU

tel.603-844-014

WWW.JOGSTUDIO.NET

PROJEKTOWANIA WNĘTRZ

JoG
STUDIO
JOANNA GIZIŃSKA

Kolektory 
słoneczne

Dotacja45%

Montaż / Serwis • Przygotowanie dokumentacji

www.provsolar.com

e-mail: info@provsolar.com • tel./fax 91 482 40 50
Biuro czynne od 8 - 16

Do�nansowanie 40%
Projekt - montaż 

Przydomowe 
oczyszczalnie ścieków

Proj-mont
Chwarstnica 

ul. Sportowa 4
74-100 Gry�no

tel: 693 88 90 90
tel./fax 91 4824050

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL. 913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

TYGRYSEK

BAWIALNIA
dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca

Kancelaria 
 Prawna

nawet trudne sprawy

601 949 077

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL. 913 922 165 
 TEL. 91 577 20 07
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 Cena 1, 90 zł

Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Finanse - 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700-lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

ZAPRASZAMY
na

specjalistyczne 
badanie wzroku

środy i piątki 

Halina Galus • Elżbieta i Helena Wnuk

USŁUGI KSIĘGOWO-PODATKOWE

ul. 3 Maja 14 (budynek Banku Spółdzielczego) Tel.  91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

Chcesz odzyskać VAT? Przyjdź!

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

s. 3 s. 9

Zamiast 
człowieka 

adres 
e-mail

Nasi przedsiębiorcy:  

Aleksander 
Wawrzyniak

s. 10

Zawiadamiamy, 
 że w Nowogardzie 

 rozpoczęła działalność 

 Kancelaria 
Radców Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca 
Prawny Radosław Górski oraz 
Radca  Prawny Paweł Iwan. 
Kancelaria mieści się przy 
ul. 700 Lecia 24/5 w Nowogardzie
Telefony do Kancelarii: 
 788-802-101, 694-403-733

Tel.  91 578 49 01

prawo cywilne
prawo administracyjne
prawo pracy
prawo ubezpieczeń
prawo spółdzielcze
prawo karne

Kompleksowa Obsługa 
Firm i Klientów Indywidualnych

O konsultacji decyduje kolejność zgłoszeń, zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie

Oddział Goleniów
ul. Andersa 18,  III p. 

72-100 Goleniów

                                                             odbędą się 16.11.2013 
w naszej Kancelarii w Goleniowie (godzina 10:00-14:00)

tel. 91 852 26 84, 883 373 609
e-mail: goleniow@krislex.pl

pn. - pt. w godz. od 9.00 do 17.00

J U Ż  O T W A R T E

Godziny otwarcia:  pon. - pt. 7.00-18.00  • sob. 8.00 - 14.00

NOWOGARD • ul. Górna 3 • tel. 603 100 003
• Stacja paliw
• Serwis opon

• Części
• Warsztat

• Auto-klima
• Webastoof

er
uj

em
y

ró
w

ni
eż

:

tel. 91 392 71 77
• Tachografy

Msza Święta w intencji

wszystkich zmarłych
nowogardzkich nauczycieli

odbędzie się 
w dniu 3 listopada 2013 r.

o godz. 11.00 w kościele pw. WNMP

TRANSPORT 
MIĘDZYNARODOWY

www.olektransport.eu • olektransport@onet.eu
+48 58 536 82 11/14   +48 691 742 278

TCZEW
GDYNIA
GDAŃSK
SŁUPSK

KOSZALIN
GORZÓW WLKP.
KOSTRZYN

FRANKFURT AM MAIN
MANNHEIM
KARLSRUHE
STUTTGART
STRASBOURG
FREIBURG

SAARBRUCKEN

PRZEWÓZ TOWARÓW
PRZEPROWADZKI

PRZESYŁKI EKSPRESOWE
TRANSPORT DO 24t

CAŁA EUROPA
ŁADUNKI NIEBEZPIECZNE
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W i wiele innych miast...

 UWAGA 
ROLNICY!

PPZ Nowamyl S.A. 

prowadzi SKUP
niekontraktowanych ziemniaków odmian przemysło-

wych i jadalnych (powyżej 13% skrobi) w cenie ziemniaków 
kontraktowanych.

Zapraszamy wszystkich rolników do współpracy.
Szczegółowych informacji dotyczących warunków skupu 

udziela Dział Kontraktacji Tel.  91 881 86 24

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel.   913 922 165
 Tel.  91 577 20 07

A u kresu  
groby  
nas  
zrównają...

Najstarsi 
w gminie 

Osina

Sąd ostateczny - fresk Michała Anioła
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W obiektywie DN

ZAKŁAD USŁUG 
INSTALATORSTWA 
ELEKTRYCZNEGO  

 
ZIELIŃSKI  GRZEGORZ 

TEL: 698-846-647 
•  instalacje elektryczne 

domowe, przemysłowe 
•  domofony, wideofony 
•  alarmy, zabezpieczenia 

budynków 

Ćwiczenia z zakresu udziela-
nia pierwszej przemocy przeszli 
ostatnio także uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Błotnie. Posłuży-
ły im do tego fantomy pozyskane 
od Fundacji WOŚP. Tym samym  

szkoła włączyła się w inicjaty-
wę Europejskiej Rady Resuscyta-
cji (ERC) w ramach podnoszenia 
świadomości społecznej o proble-
mie nagłego zatrzymania krąże-
nia (NZK) oraz powszechne na-

uczanie społeczeństwa udzielania 
pierwszej pomocy osobie, u której 
wystąpiło nagłe i niespodziewane 
zatrzymanie krążenia.- My już to 
umiemy! A Ty – pytają za pośred-
nictwem DN uczniowie. 

W trakcie zajęć zebrani mogli nie 
tylko wysłuchać krótkiej prelek-
cji na temat podstawowych za-

sad udzielania pomocy, ale także 
przećwiczyć czynności reanima-
cyjne na fantomie. 

Jak uratować ludzkie życie i 
sprawnie udzielić poszkodowa-
nemu pierwszej pomocy? - Pod-
stawą jest wezwanie karetki w 
określone miejsce, a następnie 
przeprowadzenie akacji resuscy-
tacji krążeniowo-oddechowej, w 
której liczą się pierwsze 4 minu-
ty. To najważniejsze informacje, 
jakie zostały przekazane adeptom 
szkolenia z pierwszej pomocy w 
Miejskiej Bibliotece Publicznej 
im. Stefana Żeromskiego w No-
wogardzie, która w miniony wto-
rek gościła aktywnych seniorów 
na pierwszym powakacyjnym 
spotkaniu z cyklu  „Spotkajmy się 
w Bibliotece”. Gośćmi spotkania 
byli pani Edyta Tracz z Polskie-
go Towarzystwa Pielęgniarskie-
go Oddział Szczecin oraz ratow-
nik medyczny pan Łukasz Samek. 

„Trzeźwy poranek”  
(nie) w Nowogardzie

Na podwójnym 
gazie...
Policjanci goleniowskiej drogówki przeprowadzili 
w Nowogardzie działania pod nazwą „Trzeźwy po-
ranek”. Kierowcy poddawani byli badaniu na zawar-
tość alkoholu w wydychanym powietrzu. Okazało 
się, że nie wszyscy zaczęli dzień na trzeźwo.

Od wczesnych 
godzin porannych 
na nowogardzkich 
drogach trwała ak-
cja ,,Trzeźwy po-
ranek”. Policjan-
ci Referatu Ruchu 
Drogowego z Go-
leniowa, kontro-
lowali kierowców, 
sprawdzając stan 
ich trzeźwości. Ce-
lem działań było 
wyeliminowanie z 
ruchu drogowego kierujących 
pojazdami, którzy 

znajdują się pod działaniem 
alkoholu.

Mundurowi podczas prze-
prowadzonych działań ujaw-
nili dwóch kierowców, którzy 
wsiedli za kółko na podwój-
nym gazie. Pierwszy z nich, 
40-latek kierował Oplem, ma-
jąc w organizmie 1,6 promi-
la. Za popełnione przestęp-
stwo kierowania pojazdem w 

stanie nietrzeźwości, ponie-
sie konsekwencje. Drugi z za-
trzymanych, 54-letni kierow-
ca Mercedesa, także nie unik-
nie odpowiedzialności. Popeł-
nił wykroczenie, gdyż wsiadł 
za kierownicę mając 0,3 pro-
mila alkoholu. Policja apelu-
je o rozwagę i przypomina, że 
w Polsce dopuszczalna norma 
na zawartość alkoholu we krwi 
wynosi 0,2 promila.

Opr.: KR

Mój cmentarz 
To nie tylko nagrobki 
Pamięć zamieszkała tu wśród drzew i krzyży 
Wzlata ku Niebu modlitwą na skrzydłach Aniołów z kamienia

Ożywia się i drży na dźwięk kroków przychodzących 
Codziennie… 
Raz na tydzień ,,,raz na miesiąc …raz na rok 
Niekiedy

To nie tylko nagrobki 
To oczekiwanie ukryte w ramionach ziemi 
Utulone pewnością Dnia 
Który nadejdzie i wskrzesi i będzie  
Już zawsze

To nie tylko nagrobki 
Wdzięczność pachnie tu kwiatami 
blaskiem świecy się jarzy 
Nabrzmiewa cichemi modlitwami 
Codziennie  
Raz na tydzień …raz na miesiąc …raz na rok 
Od czasu do czasu  
        Marek Słomski, 01 11 2012
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntEr 
laptop

 serwis - komis
naprawiamy, 
sprzedajemy, 

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tel.  795 648 748

Ogrodzenia,
brukarstwo, 

ogrody, trawniki
www.trawnikizrolki.com.pl

tel. 669 342 893 Przy zakupie 1 t podpałka 
lub wypalacz sadzy gratis

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620
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kontakt.7dnigryfina@gmail.com

29-30.10.2013 r. Zamiast człowieka - adres e-mail 

14-latka z przedsądowym wezwaniem do zapłaty! 
To tekst, a raczej kolejna przestroga dla tych, którzy myślą, że internet to miejsce, w którym panują takie same zasady jak w realnym 
świecie. Nic bardziej mylnego, o czym przekonali się rodzice 14 - letniej Karoliny z Nowogardu. 

Małżeństwo Kowalskich 
wraca do domu po pracy. 
Drzwi otwiera zapłakana cór-
ka, 14-letnia Karolina. Dziecko 
trzyma w ręku koresponden-
cję, jaką po przyjściu ze szko-
ły, znalazło wsuniętą w drzwi 
wejściowe do mieszkania. 
Okazuje się, że to zaadreso-
wane na nastolatkę „ostatecz-
ne przedsądowe wezwanie do 
zapłaty”. Z jego treści wynika, 
że dziewczyna w dniu 4 kwiet-
nia 2013 roku o godzinie 15:43 
i 44 sekundy posługując się ad-
resem mailowym x (w orygi-
nale dokumentu e-mail został 
podany) zawarła na stronie 
www.plikostrada.pl umowę o 
świadczenie usług dostępu do 
serwerów sieci Usenet w pa-
kiecie podstawowym 122 GB 
danych. 

„Zgodnie z par. 3 ust 4 za-
akceptowanego przez Panią 
(mowa o 14-latce- dop. red.) 
regulaminu usług, zobowiąza-
ła się Pani do uiszczenia jedno-
razowej opłaty abonamentowej 
w wysokości 96 złotych. Pomi-
mo wysyłanych drogą elektro-
niczną wezwań do zapłaty, do 
dnia dzisiejszego wciąż nie wy-
wiązała się Pani z warunków 
zawartej umowy. Fakt pozosta-
wania w zwłoce w spłacie za-
dłużenia, spowodował wzrost 
całkowitej kwoty Pani długu o 
sumę odsetek umownych oraz 
poniesionych kosztów postę-
powania windykacyjnego, za-
strzeżonych na podstawie 
par. 5 ust 7 regulaminu usłu-
gi” – czytamy we fragmencie 
pisma, jakie otrzymała córka 
państwa Kowalskich. Oczywi-
ście niżej podaje się wyliczo-
ną łączną kwotę zadłużenia do 
spłaty, które wynosi dokładnie 
119 złotych. Do wezwania do-
łączony jest też wypisany już 

druk przelewu. Termin płatno-
ści 7 dni. Jest też podany nu-
mer kontaktowy. Ojciec prze-
rażonej Karoliny nie zwleka-
jąc, łapie za telefon komórko-
wy i dzwoni pod wskazany nu-
mer. Mężczyzna chce natych-
miast wyjaśnić sprawę. 

- Najpierw zapytałem, jak 
to możliwe, że 14-letnie dziec-
ko, może zawrzeć umowę cy-
wilno -prawną, ciągnącą za 
sobą konsekwencje finansowe? 
To co usłyszałem w odpowie-
dzi  wprawiło mnie w osłupie-
nie- relacjonuje rozmowę  pan 
Krzysztof, tata Karoliny. - Otóż 
okazało się, że dla firmy inter-
netowej wystarczającymi infor-
macjami do zawiązania umo-
wy było zalogowanie się na 
portalu plikostrada.pl, podając 
imię i nazwisko, adres e-mail i 
zamieszkania oraz datę urodze-
nia – kontynuuje mężczyzna. 

Tak też zrobiła Karolina 
wchodząc na portal, z które-
go chciała ściągnąć muzykę. 
By sfinalizować rejestrację za-
akceptowała regulamin, oczy-
wiście go nie czytając. Poda-
ła też fałszywą datę urodzenia, 
bo system odrzucał „klientów”, 
poniżej 18 roku życia. 

- Powiedziałem tej kobie-
cie, że przecież w podobny spo-
sób mogło zrobić 7 letnie dziec-
ko, podając np. imię i nazwisko 
swoich rodziców. Dopytywałem 
też, dlaczego przy rejestracji nie 
ma obowiązku np. podania nr 
i serii dowodu tożsamości, czy 
innych danych, które mogły-
by choć w minimalny sposób 
zweryfikować prawdziwość po-
dawanych informacji osobo-
wych, szczególnie tych dotyczą-
cych wieku osoby rejestrującej 
się na portalu – opowiada pan 
Krzysztof.

Kobieta z biura obsługi 

klienta uważanie wysłuchu-
je słów mężczyzny. Spokoj-
ny głosem odpowiada jednak, 
że zgodnie z ich regulaminem 
umowa została zawarta i fir-
ma miała prawo naliczyć opła-
ty, bo Pani Karolina nie wy-
powiedziała umowy w termi-
nie 14 dni, co było napisane 
w regulaminie. Mówi też panu 
Krzysztofowi, że firma nie po-
nosi odpowiedzialności za to, 
że jego córka skłamała, poda-
jąc nieprawdziwą datę urodze-
nia. Jednocześnie tłumaczyła 
się, że pracuje tylko w biurze 
obsługi klienta i nie może od-
powiedzieć na wszystkie wąt-
pliwości pana Krzysztofa. 

Możesz się poskarżyć w Du-
baju...

To też mężczyzna w dalszej 
części rozmowy prosi więc ko-
bietę, by ta podała mu nr kon-
taktowy do jej przełożonego. 
Próbuje też ustalić, gdzie znaj-
duje się siedziba firmy, właści-
ciela portalu. I tu spotkało na-
szego czytelnika wielkie zasko-
czenie. 

- Okazało się, że firma (Smart 
Tech Connect Limited- dop. 
red.) znajduje się w Dubaju! 
Pomyślałem, że to jakaś farsa - 
mówi pan Krzysztof. 

Po dłuższych namowach ko-
bieta podaje w końcu męż-
czyźnie również polski adres, 
na który klienci mogą kiero-
wać ewentualne reklamacje. 
Okazuje się, że jest to ul. Świę-
tego Marcina w Poznaniu. Ko-
bieta zastrzega jednak, że adres 
ten służy tylko i wyłącznie do 
celów korespondencyjnych, a 
nie osobistych wizyt klientów. 

- Tam Pan raczej nikogo nie 
zastanie – oznajmia, nie po-
zostawiając panu Krzysztofo-
wi złudzeń. Proponuje jed-
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nak, aby mężczyzna skiero-
wał pod wskazane miejsce 

pismo, bądź też wysłał list dro-
gą elektroniczną. 

Tak kończy się rozmowa 
pana Krzysztofa z przedsta-
wicielką firmy, która naliczy-
ła małoletniej Karolinie opłaty, 
strasząc ją sądem. Mężczyzna 
zapowiada, że o całej sprawie 
zawiadomi odpowiednie insty-
tucje. 

- Nie może być tak, że w pań-
stwie prawa, dziecko dokonu-
je zakupów w internecie, prak-
tycznie tylko na podstawie po-
dania adresu e-mail, a później 

jest ścigane przez windykato-
rów i straszone postępowaniem 
sądowym, a co za tym idzie ko-
mornikiem. Z pewnością tego 
tak nie zostawię – kończy nie 
ukrywając emocji pan Krzysz-
tof. Żeby tego było mało, oka-
zuje się, że za 12 minutową 
rozmowę z miłą panią, męż-
czyzna zapłacił 31 złotych!

To z pewnością nie koniec 
farsy. Sprawę będziemy moni-
torować na bieżąco. 

Imiona i nazwiska zostały 
zmienione na potrzeby mate-
riału. 

Marcin Simiński 

Nasz komentarz: 
To kolejny przykład na to, 

jak wiele niebezpieczeństw 
kryje w  sobie internet. I nie 
ma tutaj żadnego znaczenia, 
czy Karolina podała prawdzi-
we dane, czy też nie. Przecież 
równie dobrze, na co zwracał 
uwagę tata dziewczyny, po-
dobnej transakcji mogło do-
konać kilkuletnie dziecko i to 
na znacznie większe pieniądze. 
Głośna przecież była sprawa 
sprzed paru lat, gdy kilkulet-
ni  chłopiec wylicytował luk-
susowy samochód, logując się 

na stronie prowadzącej aukcje 
internetowe. Właściciel por-
talu z Dubaju, zdaje się tylko 
na to liczy, bo i usługi, które 
proponuje raczej są skierowa-
ne dla młodzieży i dzieci. Na 
stronie internetowej plikostra-
da.pl, można bowiem ściągać 
muzykę, filmy i niektóre pro-
gramy komputerowe. Cieka-
we, czy legalnie? Świadomie 
więc, ogranicza się niemal do 
minimum dane, jakie wystar-
czają do rejestracji na stronie, 
a co za tym idzie, naliczeniu 
opłat za korzystanie z jej za-

sobów (oczywiście po zakoń-
czeniu 14 dniowej promocji). 
Zdaje się, że mamy do czynie-
nia z jawnym naciągarstwem 
i wyłudzaniem. To kolejny z 
dziesiątek tysięcy przykładów 
na to, że internetem nie rządzą 
zasady ogólnie przyjęte w real-
nym świecie.  Z prostej przy-
czyny – internet to przestrzeń 
niematerialna. Człowiek, jako 
istota tam więc nie występuje, 
w zamian za to są nicki, loginy 
i maile...

MS

Rusza akcja „Znicz”

Więcej policji w czasie świąt 
Zbliżające się dni dla policji nie będą łatwe. W ostatnich dniach października i pierwszych listopada, szczególnie wzrośnie natężenie 
ruchu pojazdów na głównych szlakach komunikacyjnych, ale również na dojazdach do nekropolii. Dlatego już od dziś policja rozpocz-
nie tradycyjnie akcję „Znicz” - działania mające zapewnić bezpieczeństwo w czasie świąt. 

Tegoroczna akcja „Znicz” 
trwać będzie do niedzieli tj. 
do 03.11.2013r. W tym okre-
sie na drogach i cmentarzach, 
gminy Nowogard i Osina  po-
licja zwiększa liczbę patro-
li.  Policjanci kierować będą 
również ruchem drogowym 
w miejscach, w których naj-
częściej w tych dniach do-
chodzi do utrudnień w ruchu 
komunikacyjnym.

- W działaniach pod kryp-
tonimem „Znicz” będzie czu-
wać  42 funkcjonariuszy z KP 
w Nowogardzie – informuje  

kierownik Referatu Prewencji 
KP w Nowogardzie asp. Ro-
bert Krzak.  - Będą oni pa-
trolować, w rozbiciu na po-
szczególne dni, rejon cmenta-
rza, a także ulic dojazdowych. 
Nadmienię, że wśród tej licz-
by funkcjonariuszy, będzie 4 
dzielnicowych oraz  6 uczniów 
klasy policyjnej z I LO w No-
wogardzie. Natomiast w dniu 
1 listopada 2013r., policjan-
ci będą także zabezpieczać 2 
procesje, które przejdą od Ko-
ścioła pw. WNMP w Nowo-
gardzie, z ul. kard. Stefana 

Wyszyńskiego oraz w miej-
skości  Żabowo, w kierunku 
cmentarza. 

Policja apeluje jednocze-
śnie o ostrożność w związ-
ku ze zbliżającym się Świę-
tem Zmarłych.  Stróże pra-
wa będą dbać o bezpieczeń-
stwo, służyć radą i pomocą. 
Ostrzegają też, że jednak wo-
bec uczestników ruchu, któ-
rzy w rażący sposób naruszą 
obowiązujące przepisy, nie 
będzie taryfy ulgowej.

Jarek Bzowy 

Roszady w Urzędzie cd.

Kolejny kierownik zwolniony 
Po wydziale edukacji i zwolnieniu z pracy jego kierownika, Marleny Marchewki, 
przyszedł czas na kolejną osobę. W miniony wtorek, z samego rana, wypowie-
dzenie z pracy  otrzymała tym razem Elżbieta Szpilkowska – wieloletni pracow-
nik UM, szefowa miejskiego Wydziału Architektury, Budownictwa i Planowania 
Przestrzennego (ABPP). 

O tym, że Elżbieta Szpilkow-
ska ma stracić pracę mówio-
no już od kilku miesięcy. Stało 
się to dopiero po jej powrocie 
ze zwolnienia lekarskiego. Nie-
oficjalnie wiadomo, że miała 
to być kara za spór, do jakiego 
doszło między gminą, a Spół-
dzielnią Mieszkaniową „Cisy”, 
a konkretnie o wysłanie po ter-
minie skargi do Samorządowe-
go Kolegium Odwoławczego, 
które Spółdzielnia złożyła w 
Wydziale Architektury. Oficjal-
nie jednak UM w Nowogardzie 
nie chce zdradzić powodów 
zwolnienia kierowniczki. - To 

jest sprawa między pracodaw-
cą a pracownikiem. Wypada mi 
tylko podziękować pani kierow-
nik za wieloletnią pracę w Urzę-
dzie Miejskim – powiedział Da-
mian Simiński, wiceburmistrz 
Nowogardu, któremu podle-
gał Wydział ABPP, pytany o to, 
dlaczego zdecydowano się na 
zwolnienie doświadczonego 
pracownika. 

Tyle, że jak dowiedziała się 
redakcja DN, samej kierownik 
w chwili wręczania wypowie-
dzenia  pracy, ani burmistrz 
ani jego zastępca nie  podzię-
kowali. 

Elżbieta Szpilkowska, w roz-
mowie z redakcją, nie chcia-
ła zbyt wiele mówić o kuli-
sach pożegnania z Urzędem. - 
Nie będę tego komentować. Nie 
ukrywam jednak, że jest mi po 
ludzku przykro. Każdemu by 
było – powiedziała nam była 
już kierownik ABPP. 

Elżbieta Szpilkowska pra-
cowała w UM Nowogard od 
1990 roku. Od początku peł-
niła funkcję szefowej Wydziału 
Architektury. 

Marcin Simiński 

Elżbieta Szpilkowska, w czasie obrad jednej z sesji Rady Miejskiej

Kierownik Referatu Prewencji KP w Nowogardzie asp. Robert Krzak
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Głos w sprawie świetlic wiejskich
Poniżej publikujemy list, jaki w sprawie artykułu pt. „Zamach na wiejską kasę”, gdzie opisaliśmy wątpliwości po lekturze zaprojektowanej w Urzę-
dzie Miejskim, uchwale dotyczącej zmiany dotychczasowych zasad użytkowania świetlic, przesłał nam jeden z czytelników, notabene sołtys wsi w 
gminie Nowogard (dane proszono jednak pozostawić tylko do wiadomości redakcji). Miejmy nadzieję, że ten kolejny głos w sprawie spowoduje, o 
co zresztą podobnie do redakcji DN apeluje też autor poniższego listu, że radni przed głosowaniem nad uchwałą (to ma ponoć nastąpić dopiero w 
grudniu) przyjrzą się jej z pieczołowitą dokładnością.

W nawiązaniu do artykułu 
zamieszczonego w Dzienniku 
Nowogardzkim odnośnie wy-
korzystania świetlic wiejskich. 
Wydaje mi się, że w naszej Gmi-
nie, ktoś porządnie upadł na 
głowę. Dotychczas mamy infor-
mację, że tu otwarto świetlicę, 
tam wyremontowano, wszystko 
w świetle reflektorów i z pełną 
pompą. Świetlice miały być dla 
społeczności. W tej chwili wpro-
wadza się regulamin i zasady 
korzystania ze świetlic, włącz-
nie z opłatami na konto gminy. 
Czyli jaki będzie skutek: otóż 

trzeba będzie złożyć wniosek, 
czekać na rozpatrzenie, pod-
pisanie umowy, ktoś świetlice 
przekaże itp. Przy takiej proce-
durze nikt nie będzie chciał ko-
rzystać ze świetlic. Efekt? Będą 
stały puste (i tak większość stoi 
pustych), bo nikt nie będzie 
się chciał bawić w te procedu-
ry. Gmina skasuje pieniądze, 
a pewno sołtysi będą odpowie-
dzialni za to, co dzieje się na 
sali czy świetlicy. Jeśli ktoś po-
wie, że nie,  że salę będzie prze-
kazywał i odbierał ktoś z urzę-
du, to po co sołtysom klucze do 

tych sal?  Niech gmina weźmie 
klucze do siebie i dba o sale i 
ponosi odpowiedzialność. Przy 
każdym remoncie sali sołectwa 
oddają większość lub w cało-
ści fundusz sołecki, bo inaczej 
nie będzie remontu i co z tego 
mają, oczywiście gmina kasuje 
pieniądze. Jeśli do tej pory ktoś 
wynajął świetlicę na jakąś oko-
liczność za parę złotych, to te 
pieniądze były wykorzystane na 
drobne naprawy i inne wydatki 
na wiosce. Nie sadzę, aby który-
kolwiek z sołtysów brał pienią-
dze dla siebie. Niektóre świetli-

ce są już przekazane do sołectw, 
czyli sołectwa płacą za światło, 
wodę, z Funduszu Sołeckiego. 
To teraz jeszcze nie będą miały 
nawet na to światło, bo wynaj-
mujący zapłaci do gminy. Po-
mysł fantastyczny na wpływ ko-
lejnych pieniędzy do kasy gmi-
ny, tylko co z wioskami, co ci lu-
dzie będą z tego mieli, kto bę-
dzie pilnował porządku w cza-
sie imprezy gdzie gmina wynaj-
mie salę? Czy będą tego pilno-
wać pracownicy gminy, a może 
sam burmistrz, czy spadnie to 
na sołtysów? A może tylko trze-

ba sformalizować dotychcza-
sowe zasady i wystarczy. Mam 
nadzieję, że radni zdają sobie 
sprawę, że za rok wybory. Po 
przegłosowaniu takiej uchwa-
ły myślę, że nie macie co  zwra-
cać się do elektoratu wiejskiego 
o poparcie. Pozostawiam to do 
rozwagi panów radnych. Życzę 
powodzenia nad uchwalaniem 
tej sprawy.

Z poważaniem
czytelnik,  mieszkaniec wioski.
Dane do wiadomości redakcji

@    Ludzie listy piszą  @ 

Bal Wszystkich Świętych
Jakaś muzyka co gra ciszą- brzmi  
Instrumenty-znamię niedoskonałości 
W futerałach i szafach pochowane 
Zamilkły 
 
Taka muzyka co gra ciszą  
Niebo ją słyszy a Ziemia oniemiała 
Przyklęka  
 
To bal…. tam tak grają 
Karty wstępu pisane życiem 
Ozdobione rankiem westchnieniem 
Pachnące tęsknotą codziennie 
Łzą żalu wieczorem skropione 
Obficie 
 
Ten bal gdzie grają bez antraktu 
Trwa od zarania by czas nie umarł 
Przedwcześnie 
 
Jest jeszcze mały szczegół choć ważny jak zbawienie 
Znany tylko Temu co i tajemnicę stworzył 
Sekretny liścik z wypisanym miejscem 
Otworzą go Aniołowie i ogłoszą wszem i wobec 
W chwili gdy zamkniesz oczy na cały świat 
 
Wszystkich Świętych to bal 
Wielka fiesta, nieustanne świętowanie  
gdzie żaden zły nie ma szans 
Na odbijanego. 
     01 11 2012 
        Marek Słomski

Literackie talenty w II LO w Nowogardzie

Maciej Przybylski laureatem!
18 października 2013r. w Bielsku Białej odbył się finał XVII Ogólnopolskiego 
i XXXI Wojewódzkiego Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Lite-
rackiej „LIPA 2013”, pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska Białej. Jednym 
z laureatów został Maciej Przybylski, uczeń II LO w Nowogardzie.

 Na konkurs napłynęły 1234 
prace, 456 uczniów ze wszyst-
kich typów szkół z całej Polski. 
Jak co roku, laureatami prze-
glądu jest stu autorów najlep-
szych prac, wybranych przez 
stałe jury w składzie: przewod-

niczącego Tomasza Jastruna – 
wybitnego poetę, eseistę i fe-
lietonistę; Jana Pichetę –polo-
nistę, poetę, dziennikarza; Ju-
liusza Wątrobę – poetę i saty-
ryka. Nagrodą główną jest an-
tologia nagrodzonych tekstów. 

Wszystkie nagrody są równo-
rzędne, gdyż jak podkreślali 
organizatorzy, chodzi o to, by 
z literatury nie robić zawodów 
opartych na rywalizacji. Kon-
kurs ma trzydziestoletnią tra-
dycję, a wśród jego laureatów 
jest wielu ludzi kultury i sztu-
ki. W tym roku do grona wy-
różnionych za piękno słowa i 
literacką wrażliwość, dołączył 
Maciej Przybylski - uczeń kla-
sy III c, z II Liceum Ogólno-
kształcącego w Nowogardzie, 
autor pracy pod tajemniczym 
tytułem: Kan. 983 § 1, czyli le-
piej nie zadzierać z Bogiem.   

Uroczysta gala połączona z 
warsztatami z jurorami, wystę-
pem aktorów teatru Banialuka 
i czytaniem nagrodzonych tek-
stów, odbyła się w Spółdziel-
czym Centrum Kultury Best.

Piszcie nadal, malujcie sło-
wami, bo wasze życie jest i tego 
warte. Wciąż zaskakujcie no-
wymi barwami i nieście nowe 
dni światłem otwarte... –  napi-
sał we wstępie do antologii Ju-
liusz Wątroba. Do takiego ży-
cia i pisania warto zachęcać.

Opr.: KR
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Informacje Parafialne
Vox    Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:

PIELGRZYMKA 9-DNIOWA
NA KANONIZACJĘ 

BŁ. JANA PAWŁA II DO WŁOCH

TERMIN: 22-30.04.2014r.

PADWA - LORETO - SAN GIOVANNI ROTONDO -  LANCIANO 
MANOPELLO -  RZYM – ASYŻ

PROGRAM PIELGRZYMKI:
Dzień 1 –Rozpoczęcie pielgrzymki o godz. 5.00. Przejazd do 

Czech. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.   
Dzień 2 -Śniadanie. Wczesny wyjazd z hotelu (6.00). Trasa 

widokowa przez Alpy. Po południu dojazd do PA-
DWY. Zwiedzanie Bazyliki św. Antoniego oraz spa-
cer z uświadczeniem Placu Prato Della Vale. Obia-
dokolacja i nocleg w hotelu.

Dzień 3 –Śniadanie. Trasa widokowa brzegiem Adriatyku. 
LORETO. Zwiedzanie bazyliki z Domem św. Rodzi-
ny oraz cmentarzem żołnierzy polskich. Obiadoko-
lacja i nocleg w hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

Dzień 4 –Śniadanie. Przejazd do SAN GIOVANNI ROTONDO. 
Nawiedzenie miejsc związanych z życiem i działal-
nością Ojca Pio. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

Dzień 5 –Śniadanie. Przejazd do LANCIANO. Pobyt w sanktu-
arium z najstarszymi we Włoszech relikwiami Cudu 
Eucharystycznego. Dalej – MANOPPELLO: miejsce 
przechowywania chusty św. Weroniki. Obiadokola-
cja i nocleg w hotelu. 

Dzień 7 – Śniadanie. RZYM – KANONIZACJA. Udział w uro-
czystościach kanonizacyjnych błogosławionego 
Jana Pawła II. Dalej – Rzym starożytny: Koloseum z 
uświadczeniem Forum Romanum, Palatynu i Placu 
Weneckiego. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

Dzień 6 -  Śniadanie. RZYM. Zwiedzanie: Bazylika św. Piotra, 
św. Jana na Lateranie i Santa Maria 

                 Maggiore. Następnie spacer do Fontanny  di Trevi 
oraz Schodów Hiszpańskich. Obiadokolacja i noc-
leg w hotelu.

Dzień 8 –Śniadanie. ASYŻ. Zwiedzanie miasta: Bazyli-
ka św. Franciszka, Plac Miejski, Kościół św. Kla-
ry, Bazylika Santa Maria degli Angeli. Następ-
nie wyjazd w kierunku Polski. 

Dzień 9 - Zakończenie pielgrzymki w godzinach popołu-
dniowych.

Koszt: 1900 zł + 140 EURO
ZAPISY I WSZELKIE  INFORMACJE ZWIĄZANE Z PIELGRZYM-
KĄ u ks. Roberta w Parafii pw. WNIEBOWZIĘCIA NMP w NO-
WOGARDZIE, podczas spotkania, które odbędzie się 24.11.
br o godz. 16.00 w Domu Parafialnym ul. Kościelna 2a w No-
wogardzie

Słowa Ewangelii według Świę-
tego Łukasza (Łk 19,1-10) Za-
cheusz

Jezus wszedł do Jerycha i prze-
chodził przez miasto. A był tam 
pewien człowiek, imieniem Za-
cheusz, zwierzchnik celników 
i bardzo bogaty. Chciał on ko-
niecznie zobaczyć Jezusa, kto to 
jest, ale nie mógł z powodu tłu-
mu, gdyż był niskiego wzrostu. 
Pobiegł więc naprzód i wspiął się 
na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, 
tamtędy bowiem miał przecho-
dzić. Gdy Jezus przyszedł na to 
miejsce, spojrzał w górę i rzekł do 
niego: Zacheuszu, zejdź prędko, 
albowiem dziś muszę się zatrzy-
mać w twoim domu. Zeszedł więc 
z pośpiechem i przyjął Go roz-
radowany. A wszyscy, widząc to, 
szemrali: Do grzesznika poszedł 
w gościnę. Lecz Zacheusz stanął 
i rzekł do Pana: Panie, oto poło-
wę mego majątku daję ubogim, a 
jeśli kogo w czym skrzywdziłem, 
zwracam poczwórnie. Na to Je-
zus rzekł do niego: Dziś zbawie-
nie stało się udziałem tego domu, 
gdyż i on jest synem Abrahama. 
Albowiem Syn Człowieczy przy-
szedł szukać i zbawić to, co zgi-
nęło.

Dziś zbawienie stało się udzia-
łem tego domu

Jest to chyba najniżej położo-
ne miasto na ziemi. Leży 258 me-
trów poniżej poziomu morza. 
Klimat ma bardzo łagodny, szcze-
gólnie w zimie. Dlatego bogaci 
mieszkańcy Jerozolimy budowa-
li tam sobie zimowe rezydencje. 
Tym bardziej, że do Jerycha mie-
li niecałe 40 kilometrów. Miasto 
miało bardzo długą historię, po-
nad 10000 lat. Nazywano je „mia-
stem palm”. Wiódł przez nie szlak 
handlowy z Arabii do Palestyny. 
Dlatego prężnie się rozwijało, a 
wraz z rozwojem bogacili się lu-
dzie, szczególnie celnicy, którzy 
mieli pełne ręce roboty, ze wzglę-
du na duży ruch. Wśród nich był 
Zacheusz, zwierzchnik celników.

   Nie znamy historii jego życia. 
Nie wiadomo dlaczego został cel-

nikiem, dlaczego zdecydował się 
na wykonywanie tak znienawi-
dzonej przez wszystkich profesji. 
Choć z drugiej strony pokusa po-
siadania bogactwa mogła być bar-
dzo duża. Ale czy właśnie to zade-
cydowało o wyborze, jakiego do-
konał ten człowiek? Może tak, a 
może nie. Jezus na pewno to wie-
dział. 

Zmierzał właśnie do Jerozoli-
my. Nie chcąc przechodzić przez 
Samarię, a przynajmniej nie tym 
razem, musiał zawitać do Jerycha. 
Swoim przybyciem musiał wzbu-
dzić niemałą sensację, a na pew-
no wielką ciekawość. A może po 
prostu panował na tej tranzytowej 
trasie tak duży ruch. W każdym 
razie Zacheusz, z racji swojego 
niskiego wzrostu, nie mógł zo-
baczyć Jezusa. Ciekawość nie po-
zwoliła mu stać bezczynnie. Nie 
mając zapewne innej możliwości 
wszedł po prostu na drzewo, do-
kładniej na sykomorę, czyli zdzi-
czałą figę. 

A może nie sprawiła tego cie-
kawość Zacheusza. A może była 
to łaska? Nazwijmy ją uprzedza-
jącą. W każdym razie Jezus za-
trzymał się przy drzewie, na któ-
rym był nasz celnik. I zaczęło się 
to piękne i bardzo owocne spo-
tkanie. Ciekawe jak wielkie zdzi-
wienie towarzyszyło Zacheuszo-
wi. Jezus zatrzymał się koło niego, 
spojrzał na niego, zwrócił się do 
niego po imieniu, wprosił się do 
niego na posiłek i gościnę, nazwał 
go synem Abrahama, nie potę-
pił go jako człowieka, powiedział, 
że przyszedł odszukać zagubioną 
owieczkę. Dużo, jak na jeden raz. 

Nic dziwnego, że Zacheusz 
zmienił diametralnie swoje życie. 
Stanął i rzekł, czyli był gotowy do 
działania. A chciał zrobić bardzo 
wiele. Oddać  połowę majątku 
ubogim, bardzo dobrze, że wła-
śnie im. Poczwórnie wynagro-
dzić każdą krzywdę, którą komuś 
wyrządził, może nawet nieświa-
domie. To wielka hojność. Po-
stawa zupełnie inna niż ta, którą 
widzimy u bogatego młodzieńca. 
A tamten, jak zapewne pamięta-
my, przestrzegał wszystkich przy-
kazań. Nie był jednak zdolny do 
tego, by rozdać swój majątek. Tak 
czy inaczej Jezus na obydwóch 

spojrzał z miłością. Tak jak na ko-
bietę, którą w innym mieście spo-
tykamy na uczcie u faryzeusza 
Szymona.

Na pewno Zacheusz był świa-
domy swoich grzechów. Codzien-
nie mu to przypominano. Myślę, 
że była w nim ogromna tęskno-
ta do normalności, przyzwoito-
ści, do dobra. Bardzo potrzebo-
wał tego spojrzenia. Może nawet 
sam nie przypuszczał jak bar-
dzo. Ta tęsknota zaprowadziła go 
na drzewo, miejsce wydawało-
by się zupełnie nieodpowiednie 
dla urzędnika współpracującego 
z rzymskim okupantem. Ale to 
wtedy nie miało żadnego znacze-
nia. Liczyło się tylko to, żeby móc 
zobaczyć Jezusa. Zacheusz musiał 
mieć w sobie taką czystą intencję. 
Zresztą jego imię oznacza „czy-
sty”, chociaż jego życie wcale ta-
kie nie było. 

Ciekawie to wszystko wyglą-
da. Miasto położone tak nisko, 
że niżej już się nie da. Sykomo-
ra, która nie jest w stanie dać do-
brych owoców. Profesja wzbudza-
jąca delikatnie mówiąc ogrom-
ną niechęć. Do tego jeszcze ni-
ski wzrost. Ale za to jaka radość, 
jaka wdzięczność, jaka hojność. 
A wszystko wskazuje na to, jak w 
rzeczywistości wielkie miał serce. 
Jezus znowu się nie pomylił. 

Może po tym spotkaniu Zache-
usz nie pozostał bogatym czło-
wiekiem. Może nie wrócił do 
swoich dotychczasowych zajęć. 
Może musiał zmagać się z prze-
ciwnościami i z niechęcią z powo-
du dotychczasowego życia. Ale na 
pewno stał się człowiekiem bo-
gatszym o coś zupełnie innego i 
na pewno się nie zawiódł. 

Może być ciężko. Może wy-
dawać się, że jest beznadziejnie. 
Może nie być widoków na popra-
wę sytuacji. Może być różnie. Ale 
jeżeli w sercu człowieka będzie ta 
wielka tęsknota do tego, co wła-
ściwe, odpowiednie i dobre, to 
pozostaje tylko kwestią czasu, by 
zaczęło się dziać to, co stało się 
w życiu Zacheusza. Spotkanie ze 
Zbawicielem, który ciągle szu-
ka człowieka. Na pewno również 
i tym razem Jezus się nie pomyli.

Ks. Grzegorz Podlaski  
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Uroczystości   liturgii w dniu 1 i 2 listopada 2013 roku w poszczególnych  
Parafiach i ich Kościołach Filialnych

W piątek, 1 listopada 
Uroczystość Wszystkich Świętych na Cmen-

tarzu  w Nowogardzie zostaną odprawio-
ne Msze święte w Kaplicy o godz. 9.00, 10.00, 
11.00. 

O godz. 13.00 (po dojściu procesji z Kościo-
ła pw. WNMP na cmentarz), Msza św. w inten-
cji wszystkich zmarłych, a po niej Msza św. przy 
pomniku Sybiraka. 

Około godz. 12.30 gromadzimy się więc przy 
bramie głównej, aby włączyć się do procesji i 
modlić się za zmarłych leżących na naszym 
cmentarzu. 

W tym roku to Parafia pw. WNMP w Nowogar-
dzie jest odpowiedzialna za oprawę liturgiczną 
na cmentarzu. Taca zbierana na cmentarzu bę-
dzie przeznaczona na prace remontowe w ko-
ściołach w Olchowie i w Karsku. Wypominki, 
które w tym roku będą złożone na cmentarzu, 
będą odczytane w Kościele Parafialnym pw. 
WNMP w Nowogardzie.

MSZE śW. W PARAFIACH W NOWOGAR-
DZIE I ICH KOśCIOŁACH FILIALNYCH

W Parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego w 
Nowogardzie

W piątek 1 listopada 2013 r. 
Msze św. w tym dniu tak jak w niedzielę z wy-

jątkiem Mszy św. o godz. 12.30, której nie bę-
dzie.

Msze św. w Kościołach filialnych Parafii pw. 
św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie w 
dniu 1 listopada:

- w Kościele filialnym w Kulicach Msza św. o 
godz. 9.00 

- w Kościele filialnym w Sąpolnicy o godz. 
10.00 

- w Kościele filialnym w Jarchlinie o godz. 
10.00 

W sobotę 2 listopada 2013 r. 
W Dzień Zaduszny, Msze św. w Parafii pw. 

św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie z 
wypominkami o godz. 9.00 i o godz.18.00

W Parafii pw. Matki Boskiej Fatimskiej w 
Nowogardzie 

W piątek  1 listopada 2013 r. 
W uroczystość Wszystkich Świętych, Msza 

św. w Kościele parafialnym tylko jedna o godz. 
9.00. 

Msze św. w Kościołach filialnych Parafii pw. 
Matki Boskiej Fatimskiej w Nowogardzie w 
dniu 1 listopada:

- w Kościele filialnym w Lestkowie o godz. 
8.00 

- w Kościele filialnym w Miętnie o godz. 10.00.

W sobotę -  2 listopada 2013 r. 
W Parafii pw. Matki Boskiej Fatimskiej w 

Nowogardzie  Msza św. o godz. 17.00, po Mszy 
św. Nabożeństwo Fatimskie za zmarłych.

W Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Nowo-
gardzie, 

W piątek  1 listopada 2013 r. 
Msze święte w tym dniu tak jak w niedzielę tj. o 

godz.:  7.00; 9.30; 11.00 i o 12.00 (po tej Mszy Św. 
z Kościoła wyruszy procesja na cmentarz w No-
wogardzie), kolejna Msza św. w Kościele o godz. 
18.00; 

Msze św. w Kościołach filialnych Parafii pw. 
WNMP w Nowogardzie:

- w Kościele filialnym w Karsku o godz. 9.00 
- w Kościele filialnym w Olchowie o godz. 8.00 
- w Kościele filialnym w Wojcieszynie o godz. 

8.00 
- w Kościele filialnym w Dąbrowie o godz. 10.00 

W sobotę -  2 listopada 2013r. 
w Parafii pw. WNMP w Nowogardzie,  Msza św. 

o godz. 17.00, a na Mszę o godz. 18.00 zapraszane 
są szczególnie Rodziny tych, co odeszli do Pana w 
listopada tamtego roku.

PARAFIE WIEJSKIE I ICH KOśCIOŁY  FILIAL-
NE

W Parafii  pw. św. Anny w Długołęce – dnia 
1 listopada 2013r., Msza święta o godz. 14.30 - w 
Kościele w Godowie, po Mszy świętej procesja na 
cmentarz w Godowie.

W Parafii pw. św. Sylwestra w Strzelewie – 
dnia 1 listopada 2013 r., Msza święta o godz. 10,30 
w Kościele w Strzelewie, po Mszy świętej proce-
sja na miejscowy cmentarz.

Msze św. w Kościołach filialnych Parafii pw. św. 
Sylwestra w Strzelewie w dniu 1 listopada:

- w Kościele filialnym w Kościuszkach – o godz. 
13.00 w Kościele, po Mszy świętej procesja na 
miejscowy cmentarz.

- w Kościele filialnym w Węgorzach – o godz. 
9.00 Msza święta w miejscowym Kościele. Modli-
twa za zmarłych o godz. 14.20 na cmentarzu w 
Węgorzach.

W Parafii pw. MB Różańcowej  w Żabowie  - 
dnia  1 listopada 2013, Msza św. o godz. 11.00  w 
Kościele Parafialnym, po Mszy świętej procesja na 
miejscowy cmentarz.

- w Kościele Filialnym w Potulińcu – dnia 01 li-
stopada 2013r, Msza święta o godz. 8.30.

W Parafii  pw. Niepokalanego Poczęcia NMP 
w Wierzbięcinie - dnia 1 listopada Msza św. o 
godz. 11.15

Msze św. w Kościołach filialnych Parafii  pw. Nie-
pokalanego Poczęcia NMP w Wierzbięcinie w 
dniu 1 listopada:

 - w Kościele filialnym w Beniczkach o godz. 
9.45

- w Kościele filialnym w Ostrzycy o godz. 8.30
- w Kościele filialnym w Słajsinie o godz. 12.30

 W dniu 2 listopada 2013 r. w Dzień Zaduszny 
na cmentarzu w Ostrzycy procesja do pięciu sta-
cji, następnie w Kościele filialnym w Ostrzycy ok. 
godz. 14,30 Msza święta -  liturgiczna z wypomin-
kami. 

Ponadto w dniu 02 listopada 2013 r. Msze św. w:
  - w Kościele filialnym w Beniczkach o godz. 

16.00 Msza św. z wypominkami
- w Kościele parafialnym w Wierzbięcinie o 

godz. 18.00 Msza św. z wypominkami

 W Parafii pw. św. Józefa oblubieńca Naj-
świętszej MP w Jenikowie  - dnia 1 listopada 
2013r. o godz. 13.30 z Kościoła w Jenikowie wy-
ruszy procesja na miejscowy cmentarz,  ok. godz. 
14.00 na cmentarzu rozpocznie się Msza święta. 

W Kościołach filialnych Parafii pw. św. Józefa 
oblubieńca Najświętszej MP w Jenikowie,  Msze 
święte w dniu 01 listopada 2013r.:

-  w Kościele Filialnym w Korytowie o godz. 8.00
-  w Kościele Filialnym w Dębicach o godz. 10.30
- w Kościele Filialnym w Bagnach o godz. 12.00
-  w Kościele Filialnym w Wojtaszycach Msza 

św. o godz. 9.00

W dniu 2 listopada 2013r. w Parafii pw. św. Jó-
zefa oblubieńca Najświętszej MP w Jenikowie, 
Msza św. o godz. 14.00 

W Parafii pw. św. Katarzyny w Trzechlu - dnia 
1 listopada 2013 r. Msza święta o godz. 9.00 na 
miejscowym cmentarzu,  po Mszy św. procesja li-
turgiczna po cmentarzu. 

- w Kościele filialnym  w Łożnicy w dniu 1 listo-
pada 2013 r. Msza św. odbędzie się o godz. 11.00 
na cmentarzu, po Mszy św. procesja liturgiczna po 
cmentarzu

W dniu 02 listopada 2013r. roku w Parafii pw. św. 
Katarzyny w Trzechlu, Msza święta w Kościele o 
godz. 9.00 

    W Kościołach Filialnych Parafii pw. św. Kata-
rzyny w Trzechlu, Msze święte w dniu 02 listopa-
da 2013r. :

-  w Kościele filialnym w Dzisnej o godz. 12.00
-  w Kościele filialnym w Łożnicy o godz. 10,30

opr.MR
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Z cyklu „Nasi Przedsiębiorcy” – Aleksander Wawrzyniak

Z chryzantemą  jak z małym dzieckiem…
Chryzantemy (inaczej: złocienie) to piękne jesienne kwiaty, bez których trudno wyobrazić sobie Dzień Wszystkich Świętych. Od wielu lat są one 
nieodłącznym elementem tego święta. Na terenie naszej gminy istnieje kilka gospodarstw ogrodniczych, oferujących swoim klientom możli-
wość zakupu chryzantem. Jednym z nich jest plantacja warzyw i kwiatów, znajdująca się przy ul. Kościuszki 16 A. Jej właściciel, pan Aleksander 
Wawrzyniak, zgodził się porozmawiać z nami o swoim przedsiębiorstwie i podzielić wiedzą na temat sztuki uprawy i sprzedaży chryzantem.

Z racji tego, że zbliża się Dzień 
Wszystkich Świętych, artykuł 
z cyklu „Nasi Przedsiębiorcy” 
przybrał nieco inną, bardziej 
osobliwą formę. Tematem prze-
wodnim są chryzantemy. Jed-
nakże, zanim przejdziemy do 
wątku głównego, nie sposób nie 
poruszyć kilku ogólnych kwe-
stii, dotyczących firmy pana 
Aleksandra Wawrzyniaka. Jego 
działalność bowiem obejmuje 
nie tylko uprawę kwiatów, ale 
przede wszystkim warzyw eko-
logicznych.  

Kilka lat wstecz…
Gospodarstwo „Rozsady wa-

rzyw i kwiatów” działa na ryn-
ku od 1986 r. Pomysł na założe-
nie takiego biznesu zrodził się 
ze słabości pana Aleksandra do 
ogrodnictwa, które, jak się oka-
zuje, jest jego wielką pasją. Po 
ukończeniu w 1976 r. Techni-
kum Ogrodniczego w Szczeci-
nie Zdrojach, nasz bohater po-
stanowił kontynuować pielę-
gnację swojego zamiłowania do 
roślin i założył biznes związany 
z zawodem, w kierunku którego 
do tej pory się kształcił. Zaczę-
ło się niewinnie: Postanowiłem 
wkroczyć na rynek jako przed-
stawiciel branży ogrodniczej. Po 
ukończeniu nauki, byłem jeszcze 
trochę niezorganizowany. Byłem 
młody, miałem wiedzę, ale bra-
kowało mi praktyki – mówi nasz 
rozmówca – Niemniej jednak, 
doskonale wiedziałem, co chcę 
w życiu robić. Na początku pra-
cowałem jako ogrodnik w róż-
nych miejscach, m.in. w Szczeci-
nie. Czas na założenie własnego 
przedsiębiorstwa przyszedł nieco 
później. Kupiłem hektar ziemi, z 
czasem założyłem własną szkół-
kę ogrodniczą – okulizowałem 
wiśnie, czereśnie, róże… Jednym 

słowem – eksperymentowałem, 
bawiłem się. Obecnie mam 19 ha 
ziemi – 16 ha w Ogorzelach i 3 
ha tutaj, w Nowogardzie.

Nie tylko kwiaty…
Firma pana Aleksandra słynie 

głównie z uprawy warzyw eko-
logicznych. Jak sam mówi, głów-
ną dewizą jego przedsiębiorstwa 
jest smak warzyw: Jeśli mój to-
war jest smaczny i dobrej jakości, 
wtedy mam pewność, że klienci 
są zadowoleni, a to jest dla mnie, 
jako producenta, najważniejsze. 
Przy uprawie roślin stosujemy 
tzw. EM-y, czyli efektywne mi-
kroorganizmy, które skutecznie 
zwalczają choroby roślin, zaha-
mowują ich rozwój. Szczepimy 
to do gleby, a następnie pryskamy 
rośliny. Są zatem chronione bio-
logicznie i zdecydowanie smacz-
niejsze niż te, które mają stycz-
ność z chemią. Gwarancją jako-
ści naszych produktów jest cho-
ciażby fakt, że jesteśmy pod stałą 
kontrolą Ekolandu, którego zresz-
tą jestem członkiem. 

Zanim chryzantema wyro-
śnie…

Chryzantemy, zaraz obok sło-
necznika, są, jak zaznacza pan 
Aleksander, „konikiem” jego 
firmy. Jako że złocienie to sztan-
darowe kwiaty Dnia Wszystkich 
Świętych, zdobią niemal każ-
dy pomnik, a co za tym idzie – 
ich sprzedaż jest na tyle inten-
sywna, że zarówno pracowni-
cy pana Wawrzyniaka, jak i on 
sam, mają w tym okresie mnó-
stwo obowiązków. Skoro zapo-
trzebowanie na chryzantemy 
jest bardzo duże, ich produk-
cja wymaga ogromnego nakła-
du pracy. Niewielu wie o tym, 
że cykl uprawy tych pięknych 
kwiatów zaczyna się już w maju, 
a kończy dopiero w listopadzie. 

Część sadzonek produkujemy 
sami, a część sprowadzamy z in-
nych firm. Współpracujemy nie 
tylko z przedsiębiorstwami z pol-
skimi, ale też kilkoma zagranicz-
nymi, m.in. z holenderskimi i 
niemieckimi – zdradza nam pan 
Aleksander – Aby wyhodować 
ładną chryzantemę, potrzeb-
na jest niemała wiedza z zakre-
su ogrodnictwa, no i oczywiście 
ogromny wkład w postaci ludz-
kiej pracy. Do uprawy niewątpli-
wie potrzebny jest zmysł ogrod-
niczy i doświadczenie. Powiem 
szczerze – to trzeba lubić. Jeśli 
ktoś chce brnąć w tę branżę, musi 
ją kochać, a jeśli nie, to przynaj-
mniej próbować pokochać. Kie-
dy byłem jeszcze w szkole, mia-

łem takiego profesora, który wy-
kładał warzywnictwo – to był 
ogrodnik z powołania. Przeka-
zał mi naprawdę ogromną wie-
dzę na ten temat. To jest w tym 
zawodzie zdecydowanie najważ-
niejsze – trzeba to lubić. Chry-
zantema nie jest kwiatem, któ-
ry łatwo wyhodować. Jej upra-
wa wymaga poświęcenia mnó-
stwa czasu oraz sporej inwesty-
cji pieniężnej. Oczywistym jest, 
że pielęgnacja kwiatów niesie ze 
sobą koszty zakupu nawozów i 
innych specjalistycznych środ-
ków, przeznaczonych do upra-
wy roślin. Chryzantema nie jest 
tu wyjątkiem. Proszę mi wie-
rzyć, że trzeba przy niej chodzić, 
jak przy małym dziecku – pod-
sumowuje pan Aleksander – 
To jest kwiat, który nieustannie 
musi być dopieszczany.

Sprzedaż hurtowa i detalicz-
na

Po wielu trudach związanych 

z wyhodowaniem złocieni, tra-
fiają one na rynek kwiatowy. 
Jak zaznacza pan Wawrzyniak, 
w jego firmie okres sprzedaży 
chryzantem rozpoczyna się ok. 
10 dni przed Dniem Wszystkich 
Świętych i może trwać nawet do 
tygodnia po 1 listopada. Sprze-
daż gotowego już produktu pro-
wadzimy nie tylko na lokalnym 
rynku. Nasze chryzantemy wy-
wozimy też do Świnoujścia, Wo-
lina, Szczecina, Reska, Golcze-
wa… Ludzie kupują je hurtowo, 
więc oczywistym jest, że musimy 
mieć ich naprawdę dużo. Dlate-
go też, jak już zresztą wspomnia-
łem, mamy sporo pracy. Oczywi-
ście nie jestem z tym sam – fir-
mę prowadzę z żoną, Anną. Z 

zawodu jest przedszkolanką, ale 
na potrzeby prowadzenia biz-
nesu, poszerzyła swoje zainte-
resowania o dziedzinę ogrodni-
czą. Pokochała to tak samo, jak 
ja. Zatrudniam też pracowni-
ków. Mam zatem niemałą po-
moc. Wracając jednak do sprze-
daży – kontynuuje pan Aleksan-
der – muszę przyznać, że nie jest 
łatwo zarobić na kwiecie. Trzeba 
sprzedać dziesiątki tysięcy kwia-
tów, by mieć z tego przyzwoity 
zysk. Znam ten biznes „od środ-
ka”, więc wiem, co mówię. Sprze-
dajemy chryzantemy po 8-10 zł 
za doniczkę. Należy przy tym pa-
miętać, że najpierw producent 
musi kupić sadzonkę, doniczkę, 
substrat torfowy, policzyć koszty 
„robocizny”. Jednostkowe wypro-
dukowanie chryzantemy kosz-
tuje ok. 7,5 zł. Mam z tego nie-
co ponad 2 zł zysku. Kiedy czło-
wiek się nad tym głębiej zastano-
wi, dochodzi do wniosku, że nie 

jest to jakoś szczególnie opłacal-
ny biznes, jednak ja to robię z in-
nych pobódek – jest to moją pa-
sją – kończy nasz rozmówca. 
Wsad produkcji jest zatem nie-
mały, ba – z roku na rok coraz 
droższy. Jak słusznie zauważa 
pan Wawrzyniak, dodatkowym 
utrudnieniem jest klimat, w ja-
kim żyjemy. Plantacje muszą 
być więc ogrzewane, a to pocią-
ga za sobą kolejne koszty utrzy-
mania roślin.

Kwiat sezonowy
Firma pana Aleksandra ma 

wielu klientów, również w No-
wogardzie jest ich coraz więcej. 
Może zabrzmi to trochę komer-
cyjnie, ale nie ulega wątpliwości, 
że Dzień Wszystkich Świętych 
jest okazją do tego, by rozruszać 
biznes kwiatowy. Jest to bowiem 
okres wzmożonego zaintere-
sowania akcentami florystycz-
nymi, zwłaszcza chryzantema-
mi. Dzień Wszystkich Świętych 
to czas, gdy ludzie spotykają się 
przy grobach bliskich, nierzadko 
całymi rodzinami. Każdy chce 
postawić coś na pomnik. Takim 
sztandarowym symbolem tego 
dnia, obok znicza, jest chryzante-
ma. Nie ukrywam, że to właśnie 
wtedy odnotowujemy największy 
zysk ze sprzedaży tych kwiatów. 
Dla mnie, jako przedsiębiorcy, 
ma to duże znacznie. Jednak za-
wsze podkreślam i będę podkre-
ślał, że przede wszystkim lubię to, 
co robię. Uprawa roślin sprawia 
mi ogromną radość, a to przecież 
bardzo ważne..

Do wyboru, do koloru
Złocienie występują w dwóch 

podstawowych odmianach: 
drobnokwiatowej oraz wielko-
kwiatowej. Mienią się też prze-
różnymi kolorami. Firma pana 
Aleksandra szczyci się uprawą 
obu gatunków występujących 
w kilku barwach. Mamy w ofer-
cie chryzantemy wielkokwiato-
we,, które liczą 7-9 kwiatów w 
donicy oraz drobnokwiatowe. 
Obie odmiany występują u nas 
w kolorach żółtych, białych, bu-
raczkowych, niebieskich… My-
ślę, że każdy znajdzie coś, co tra-
fi w jego gust. Sprzedajemy także 
kwiaty w dwu kolorach – miesza-
my złocienie tego samego gatun-
ku, ale w różnych barwach i wsa-
dzamy je do jednej doniczki. 

  Karolina Klonowska

Pan Aleksander od wielu lat trudni się uprawą chryzantem

Część załogi firmy (z prawej - żona pana Aleksandra, pani Ania). Uprawa i pielę-
gnacja złocieni wymaga dużego nakładu pracy
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Jakie jest stanowisko ko-
ścioła wobec Halloween?
Kościół jest oczywi-

ście przeciwny zwyczajom 
i symbolice święta Hal-
loween, które nawiązuje  
do okultyzmu, magii i cza-
rów. Obyczaje te mają wręcz 
konotacje satanistyczne. W 
„Biblii Szatana”, którą napisał 
Anton LaVey, Halloween jest 
określane jako jedno z dwóch 
najważniejszych lucyferycz-
nych świąt w roku. A wszyst-
ko to, co ma związek z ma-
gią, czarami i demonami, jest  
z gruntu antychrześcijańskie.

Nie jest to tylko niewinna 
zabawa z przebieraniem 
w kolorowe stroje wampi-
rów, wystawianiem dyni 
przed dom i robieniem 
psikusów przez dzieci, 
gdy nie dostaną cukier-
ków?
Przede wszystkim trze-
ba wiedzieć jaka jest 
geneza tego święta. 
Święto to jest starsze  
od chrześcijaństwa. Wywo-
dzi się z celtyckiej religii. I 
te zabawy, w których biorą 
udział dzieci, są naślado-
waniem obrzędów kultycz-
nych tej religii, a była to reli-
gia, która czciła w tym dniu 
boga śmierci Samhaina. 
Więc przebieranie się za 
duchy, upiory nawiązuje do 
starożytnej tradycji celtyc-
kiej, w której ludzie ubierali 

mroczne stroje, aby zmylić 
duchy i demony. Tradycja 
znana pod nazwą „cukierek 
albo psikus” (treat or tricks) 
wzięła się od kapłanów cel-
tyckich - druidów – którzy 
tej nocy chodzili po boga-
tych domostwach, żądając 
ofiary  pokarmów lub na-
wet ludzi. Kiedy im odma-
wiano, przeklinali miesz-
kańców, wzywając do ich 
domów demony, aby ich 
nękały. W końcu najbar-
dziej znany symbol Hallo-
ween, wydrążona dynia, to 
symbol dusz potępionych. 
Kiedy się to wie, trudno 
uznać to za zabawne. Do 
tego my chrześcijanie za-
wsze powinniśmy pamiętać  
o biblijnej przestrodze, 
którą zapisał św. Paweł w 
pierwszym liście do Tesalo-
niczan: „Unikajcie wszyst-
kiego, co ma choćby pozór 
zła”. (1 Tes 5, 22)

Czy branie udziału w „za-
bawach” Halloween na 
wpływ na wiarę dzieci, 
młodzieży?
Uważam, że tak. Jest w 

tym coś z inicjacji w świat 
demoniczny, a poza tym od-
ucza naszej chrześcijańskiej 
tradycji związanej z Uroczy-
stością Wszystkich Świętych 
i wspomnieniem Wszystkich 
Zmarłych. Zamiast modli-
twy za przodków, mamy cza-
ry i próbę ich wywoływania.  

Do tego, przez takie przedsta-
wienie świata zmarłych jako 
fantastycznego, banalizuje się 
prawdy wiary, mówiące o rze-
czach ostatecznych, takich jak 
zbawienie, czy potępienie.

W Polsce odwiedzanie 
grobów też wywodzi się 
z pogańskich obyczajów, 
dlaczego kościół na to 
pozwala?
Cześć oddawana zmarłym 

jest częścią wszystkich wie-
rzeń i religii. W Chrześcijań-
stwie ma ona jednak wyjątko-
wy charakter, związany z na-
szą wiarą w zmartwychwsta-
nie Jezusa Chrystusa i Jego 
zwycięstwem nad śmiercią, 
które przez odkupienie staje 
się także naszym udziałem. 
W ogóle warto uświadamiać 
sobie i pamiętać, że nasza 
cywilizacja wywodzi się spod 
znaku zmartwychwstania, a 
nie wydrążonej i podświetlo-
nej dyni.

Jest ksiądz katechetą, 
czy rodzice mają świado-
mość w co się bawią ich 
dzieci?
Z mojego doświadczenia 

katechetycznego widzę, że w 
tym temacie panuje zazwyczaj 
zupełna ignorancja. Prawie 
nikt nie zna korzeni Hallowe-
en, nie rozumie jego symbo-
liki. Święto to, kojarzone jest 
niemal przez wszystkich jako 
zabawa, która przybyła do nas 

z USA.

Jak do Halloween pod-
chodzą nauczyciele w 
szkołach, czy wiedzą jaka 
jest geneza święta?

Mogę powiedzieć, że po-
ziom świadomości jest podob-
ny jak w przypadku rodziców 
i dzieci, pomijając może na-
uczycieli języka angielskiego, 
którzy przerabiają temat tej 
tradycji w ramach programu 
nauczania.

Jeszcze 20 lat temu nikt 
w Polsce nie świętował 
Halloween. Dlaczego 
obecnie święto to jest 
tak mocno promowane w 

Polsce przez media? Czy 
bierze się to z niechęci 
do Kościoła Katolickiego 
czy może przy naszych 
Wszystkich Świętych i 
Zaduszkach Halloween 
jest bardziej atrakcyjne, 
lepiej się sprzedaje?
Trudno mi zgadywać 

jaka jest intencja tych, któ-
rzy promują zabawy hal-
loweenowe i to, co jest  
z nimi związane. Wydaje mi 
się jednak, że istnieje większe 
przyzwolenie na banalizowa-
nie tematów takich jak śmierć 
i życie wieczne. A to, co jest 
proste i przyjemne, łatwo się 
przyjmuje, co nie znaczy, że 
przynosi jakiekolwiek korzyści 
poza wspomnianą zabawą.

„Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła”
Z księdzem Emilem Piotrowiczem, katechetą i charyzmatykiem, o zagrożeniach, jakie wynikają z Halloween rozmawia Tomasz Duklanowski.

Zamiast przebrań w 
wampiry, czarownice i  de-
mony – stroje świętych. 
Zamiast kultywowania lu-
cyferycznego święta Hel-
loween – Bal Wszystkich 
Świętych. Imprezę orga-
nizują rodzice z parafii 
pod wezwaniem świętego 
Ottona wraz z księdzem 
Michałem Kłosem. - Je-
śli mówimy, że Halloween 
jest czymś złym, to nie 
możemy  poprzestać na 
krytyce, musimy dzieciom 
zaproponować coś w za-
mian – mówi ksiądz Kłos.  

„Holly win”, czyl i  Bal 
Wszystkich Świętych, to 
of icjalna nazwa impre-
zy, jaka rozpocznie się 
dziś (czwartek) dla dzieci 
i  jest organizowana przez 
duszpasterstwo rodziców 
z parafi i  pod wezwaniem 
świętego Ottona.  -  Jeśl i 
chodzi o pomysł, to jest to 
zaczerpnięte od wspólnoty 
katol ickiej Emmanuel – wy-
jaśnia ksiądz Michał Kłos. 
- Ona pierwsza wyszła z 
taką  alternatywną zabawą 
wobec Helloween dla dzie-
ci.  -  Przez lata nie zwraca-
l iśmy uwagi jako Kościół 
na Halloween. A nie jest to 
nic dobrego. I  warto już od 

najmłodszych lat kierować 
dziecko na właściwą dro-
gę i  pokazywać mu pozy-
tywne wzorce. I  na pewno 
takimi dobrymi przykładami 
do naśladowania są świę-
ci,  a nie wampiry, czarow-
nice i  złe duchy. To nawet 
od strony psychologicznej 
dzieciom się źle kojarzy. 
Ta symbolika jest po prosty 
straszna.

Trzeba działać

W Pyrzycach zabawa 
„Holly win” jest już orga-
nizowana po raz drugi. 
Podobne imprezy dla dzie-
ci są także w innych mia-
stach, jak Szczecin, czy 
Stargard. W ubiegłym roku 
w Balu Wszystkich Świę-
tych wzięło udział ponad 
80 dzieci i  to tym bardziej 
zachęci ło księdza Michała 
z parafi i  pw. św. Ottona, 
aby imprezę zorganizować 
także w tym roku. - Dzieci 
chętnie brały udział w tych 
zabawach – mówi ksiądz 
Michał. -  Rodzice także w 
tym roku chętnie się anga-
żują w organizację tej za-
bawy. Choć są też i  tacy, 
którym się to nie podoba. 
Mówią, że jest to kolejna 
akcja organizowana przez 

Kościół,  że Kościół 
się niepotrzebnie an-
gażuje. Ale uważam, 
że jeśl i  mówimy, że 
Helloween jest czymś 
złym, to nie możemy 
jedynie poprzestać 
na krytyce. Powin-
niśmy coś dzieciom 
zaproponować w za-
mian. Stąd pomysł 
zabawy „Holly win”, 
czyl i  święty zwycię-
ża.

Na czym zabawa 
będzie polegała?

- Rozpoczniemy 
oczywiście wspól-
ną modli twą - mówi 
ksiądz Michał. -  Bę-
dzie wodzirej,  tań-
ce przy muzyce Arki 
Noego, będą także 
konkursy o świętych, bę-
dzie także wybór króla i 
królowej balu, bo dzie-
ci będą się przebierały w 
stroje świętych. Będzie 
też poczęstunek i  zakoń-
czenie l i tanią do wszyst-
kich świętych. Chodzi o 
wspólne spędzenia czasu 
w towarzystwie świętych. 
Bo będzie to dzień przed 
Wszystkimi Świętymi i  cho-
dzi o akcentowanie świę-
tości tych, którzy są już w 
niebie. 

Bale i przemarsze

W większych miastach, ta-
kich jak Szczecin, gdzie Bale 
Wszystkich Świętych są orga-
nizowane od  lat, imprezom tym 
towarzyszą także przemarsze 
ulicami miasta, czyli korowo-
dy świętych. - To jest bardzo 
pozytywne, bo dzieciaki, które 
bawią się w Halloween i cho-
dzą w tym czasie po domach, 
spotykają nasze dzieci, które 
są poprzebierane za świętych 
- mówi ksiądz Michał.-  I to 

jest też taka ewangelizacja i o 
to też chodzi. Bo ten bal jest 
skierowany dla dzieci z naszej 
parafii i duszpasterstwa, ale 
nie jest zamknięty. Kierujemy 
go do wszystkich. I będziemy 
go organizować co roku, bo 
nie mam wątpliwości, że gdy-
byśmy tego nie robili, to część 
naszych  dzieci poszłaby na 
bal typu Halloween.   

Początek balu dziś godzi-
nie 18.00 w Ośrodku Szkol-
no-Wychowawczym w Py-
rzycach. Wstęp wolny.

TD

Bal Wszystkich Świętych w Pyrzycach

„Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła”
Z księdzem Emilem Piotrowiczem, katechetą i charyzmatykiem, o zagrożeniach, jakie wynikają z Halloween

Jakie jest stanowisko kościoła 
wobec Halloween?

Kościół jest oczywiście przeciw-
ny zwyczajom i symbolice świę-
ta Halloween, które nawiązuje do 
okultyzmu, magii i czarów. Oby-
czaje te mają wręcz konotacje sa-
tanistyczne. W „Biblii Szatana”, 
którą napisał Anton LaVey, Hal-
loween jest określane jako jedno 
z dwóch najważniejszych lucyfe-
rycznych świąt w roku. A wszyst-
ko to, co ma związek z magią, cza-
rami i demonami, jest z gruntu 
antychrześcijańskie.

Nie jest to tylko niewinna za-

bawa z przebieraniem w koloro-
we stroje wampirów, wystawia-
niem dyni przed dom i robie-
niem psikusów przez dzieci, gdy 
nie dostaną cukierków?

Przede wszystkim trzeba wie-
dzieć jaka jest geneza tego świę-
ta. Święto to jest starsze od chrze-
ścijaństwa. Wywodzi się z celtyc-
kiej religii. I te zabawy, w których 
biorą udział dzieci, są naśladowa-
niem obrzędów kultycznych tej re-
ligii, a była to religia, która czciła 
w tym dniu boga śmierci Samha-
ina. Więc przebieranie się za du-
chy, upiory nawiązuje do starożyt-
nej tradycji celtyckiej, w której lu-
dzie ubierali mroczne stroje, aby 
zmylić duchy i demony. Tradycja 
znana pod nazwą „cukierek albo 
psikus” (treat or tricks) wzięła się 
od kapłanów celtyckich - druidów 
– którzy tej nocy chodzili po boga-
tych domostwach, żądając ofiary 
pokarmów lub nawet ludzi. Kiedy 
im odmawiano, przeklinali miesz-
kańców, wzywając do ich domów 
demony, aby ich nękały. W koń-
cu najbardziej znany symbol Hal-
loween, wydrążona dynia, to sym-

bol dusz potępionych. Kiedy się to 
wie, trudno uznać to za zabawne. 
Do tego my chrześcijanie zawsze 
powinniśmy pamiętać o biblijnej 
przestrodze, którą zapisał św. Pa-
weł w pierwszym liście do Tesalo-
niczan: „Unikajcie wszystkiego, co 
ma choćby pozór zła”. (1 Tes 5, 22)

Czy branie udziału w „zaba-
wach” Halloween na wpływ na 
wiarę dzieci, młodzieży?

Uważam, że tak. Jest w tym coś 
z inicjacji w świat demoniczny, a 
poza tym oducza naszej chrze-
ścijańskiej tradycji związanej z 
Uroczystością Wszystkich Świę-
tych i wspomnieniem Wszystkich 
Zmarłych. Zamiast modlitwy za 
przodków, mamy czary i próbę ich 
wywoływania.

Do tego, przez takie przedsta-
wienie świata zmarłych jako fan-
tastycznego, banalizuje się prawdy 
wiary, mówiące o rzeczach osta-
tecznych, takich jak zbawienie, 
czy potępienie.

W Polsce odwiedzanie grobów 
też wywodzi się z pogańskich 
obyczajów, dlaczego kościół na 
to pozwala?

Cześć oddawana zmarłym jest 
częścią wszystkich wierzeń i re-
ligii. W Chrześcijaństwie ma ona 
jednak wyjątkowy charakter, 
związany z naszą wiarą w zmar-
twychwstanie Jezusa Chrystusa i 
Jego zwycięstwem nad śmiercią, 
które przez odkupienie staje się 
także naszym udziałem. W ogóle 
warto uświadamiać sobie i pamię-
tać, że nasza cywilizacja wywodzi 
się spod znaku zmartwychwsta-
nia, a nie wydrążonej i podświe-
tlonej dyni.

Jest ksiądz katechetą, czy ro-
dzice mają świadomość w co się 
bawią ich dzieci?

Z mojego doświadczenia kate-
chetycznego widzę, że w tym te-
macie panuje zazwyczaj zupełna 
ignorancja. Prawie nikt nie zna 
korzeni Halloween, nie rozumie 
jego symboliki. Święto to, koja-
rzone jest niemal przez wszyst-
kich jako zabawa, która przybyła 
do nas z USA.

Jak do Halloween podchodzą 
nauczyciele w szkołach, czy wie-
dzą jaka jest geneza święta?

Mogę powiedzieć, że poziom 

świadomości jest podobny jak w 
przypadku rodziców i dzieci, po-
mijając może nauczycieli języka 
angielskiego, którzy przerabiają 
temat tej tradycji w ramach pro-
gramu nauczania.

Jeszcze 20 lat temu nikt w 
Polsce nie świętował Hallowe-
en. Dlaczego obecnie święto to 
jest tak mocno promowane w 
Polsce przez media? Czy bie-
rze się to z niechęci do Kościo-
ła Katolickiego czy może przy 
naszych Wszystkich Świętych 
i Zaduszkach Halloween jest 
bardziej atrakcyjne, lepiej się 
sprzedaje?

Trudno mi zgadywać jaka jest 
intencja tych, którzy promują za-
bawy halloweenowe i to, co jest z 
nimi związane. Wydaje mi się jed-
nak, że istnieje większe przyzwo-
lenie na banalizowanie tematów 
takich jak śmierć i życie wieczne. 
A to, co jest proste i przyjemne, ła-
two się przyjmuje, co nie znaczy, 
że przynosi jakiekolwiek korzyści 
poza wspomnianą zabawą.

Najstarsi w gminie Osina

Sto lat to za mało...
...właśnie te słowa chce się śpiewać pod adresem pani Marianny Jasek i pana Stanisława Młyńczyka, mieszkańców Kościuszek, najstar-
szych w gminie Osina seniorów. 26 października br., w świetlicy wiejskiej w Kościuszkach, odbyła się uroczystość obchodów ich 95. uro-
dzin. Z tego też tytułu postanowiliśmy udać się do jubilatów i chwilę z nimi porozmawiać.

95 lat stąpania po ziemskim pa-
dole – metryka urodzenia pani 
Marianny i pana Stanisława jest 
naprawdę imponująca. W dzi-
siejszych czasach, ludzie, będący 
w tak sędziwym wieku, są nietu-
zinkowym zjawiskiem. Zdawało-
by się (słusznie zresztą), że prze-
żyli już wszystko, co tylko możli-
we: wojnę, niedostatek, głód, do-
brobyt… Są rodzicami, dziadkami 
i pradziadkami. Mają możliwość 
porównania zamierzchłej prze-
szłości z teraźniejszością. Są do-
skonałym dowodem na to, że dłu-
gowieczność nie jest jedynie abs-
trakcją. Pomimo swoich lat, wciąż 
tryskają chęcią do życia i znako-
micie odnajdują się w dzisiejszym 
świecie. Niemniej jednak, w swo-
ich opowieściach często posiłkują 
się wspomnieniami z przeszłości. 
Dawniej, przed wojną, to nic nie 
było. Bieda aż piszczało! Teraz lu-
dzie mają dobrze. Nawet nie wie-
dzą, jak bardzo – mówi nam pan 
Stanisław – Wie pani, kto rządził 
w tamtych czasach? Ksiądz, dzie-
dzic i policja. Tak właśnie było! 
Rządzili, pili i jedli, a naród „kle-
pał” biedę. Kiedyś majątki miał tyl-
ko dziedzic – to u niego się praco-

wało. Nie było łatwo, oj nie. Pan 
Stanisław, podobnie jak pani Ma-
rianna, w Kościuszkach osiedlił 
się po wojnie, ok. 1945 r. To były 
takie czasy, że brało się to, co w ręce 
wpadło. Stały puste domy, to się lu-
dzie do nich wprowadzali. Pod-
czas wojny, pan Stanisław praco-
wał na majątku. Po zamieszkaniu 
w Kościuszkach, zajął się uprawą 
własnej roli. I tak siedzę tu już tyle 
lat. Czy mi się tu podoba? Na pew-
no bardziej niż tam, skąd przyje-
chałem – pan Stanisław nie kryje 
niechęci do lat młodości – czasów, 

gdy głód zaglądał ludziom w oczy. 
W Kościuszkach mieszkał wraz 
z rodziną – żoną i sześciorgiem 
dzieci. Później przyszedł czas na 
wnuczęta (ma ich 16) i prawnu-
częta (35). Zapytany o to, z dumą 
mówi o swojej dużej rodzinie. 
Ciekawostką jest, że pan Stani-
sław był niegdyś prezesem Ochot-

niczej Straży Pożarnej: Przed woj-
ną też służyłem w straży. Zawsze 
chciałem być strażakiem. Lubiłem 
to zajęcie. To wspaniałe – ratować 
ludzkie życie. Ponadto, jako młody 
człowiek, grał amatorsko w piłkę 
siatkową. Zapytany o receptę na 

długowieczność, odpowiedział, że 
najważniejszy jest zdrowy tryb ży-
cia – chodzi tu zarówno o żywie-
nie, jak i ruch (w miarę swoich 
możliwości, pan Stanisław dużo 
spaceruje).

Przy naszej rozmowie z panią 
Marianną obecny był jej syn, Jó-
zef. Opowiedział nam m.in. o 
tym, kiedy jego mama przeprowa-
dziła się do Kościuszek i jak wy-
glądało jej życie w tamtych latach. 
Mama przyjechała tutaj w 1945 r. 
Wcześniej mieszkała w Zduńskiej 
Woli, w województwie łódzkim – 
mówi nam pan Józef. Przed osie-
dleniem się w Kościuszkach, 3,5 
roku byłam w Niemczech na służ-
bie. Stamtąd przyjechałam tutaj 
i mieszkam do tej pory – dodaje 
pani Marianna. Na Pomorzu Za-
chodnim zamieszkała na skutek 
przesiedleń. Pani Jasek, wraz z 
mężem, zajmowała się gospoda-
rzeniem. Po śmierci męża, zanie-
chała uprawy roli. Miała czworo 
dzieci, ma dziewięcioro wnucząt i 
trzynaścioro prawnucząt. 

Ciekawym jest, że Pani Marian-
na nigdy nie chorowała, nie mia-
ła więc potrzeby chodzenia do le-
karza. Pomimo podeszłego wieku, 

mama radzi sobie doskonale. Co 
prawda nie mieszka sama, tylko 
z moim bratem. Niemniej jednak, 
potrafi wszystko zrobić sama. Po-
sprzątać, ugotować… Wiadomo, 
w tym wieku zdrowie nie dopisuje 
tak, jak by się chciało, ale na szczę-
ście nie ma żadnych poważniej-
szych dolegliwości, które uniemoż-
liwiałyby jej normalne funkcjono-
wanie – mówi z uśmiechem pan 
Józef – Zazwyczaj dokuczają jej 
bóle reumatyczne, ale nic ponadto. 

Pani Marianna, podobnie jak 
pan Stanisław, znakomicie odnaj-
duje się w dzisiejszej rzeczywisto-
ści, wręcz nie potrafi sobie wy-
obrazić, jak mogła żyć dawniej, 
kiedy panował niedostatek. Mama 
często mówi, że nie potrafimy doce-
nić tego, co mamy. Pamięta tamte 
czasy i ma porównanie z teraźniej-
szością – mówi nasz rozmówca. 

W imieniu redakcji DN i 
wszystkich mieszkańców Kościu-
szek, pani Mariannie i panu Sta-
nisławowi życzymy dużo zdrowia 
i wiele pomyślności w życiu. Te-
raz należy śpiewać już nie sto, ale 
dwieście lat.

Karolina Klonowska

Pan Stanisław jest świetnym przykładem 
na to, że długowieczność nie jest nieosią-
galna

Pani Marianna, pomimo podeszłego 
wieku, cieszy się dobrym stanem zdro-
wia. Oby tak dalej
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„Misie” z wizytą na poczcie
W dniu 24 października 2013r. przedszkolaki z Przedszkola Publicznego nr 3 
z grupy „Misie” wybrały się do pobliskiego Urzędu Pocztowego, w celu pozna-
nia pracy na poczcie i wyrobienia szacunku do pracy ludzi w różnych zawodach.

Mieliśmy okazję poznać spe-
cyfikę pracy na poczcie, do-
wiedzieć się jaka jest rola po-
szczególnych pracowników 
poczty oraz utrwalić właści-
we zachowania w miejscu pu-
blicznym. 

W czasie  wycieczki  dzie-
ci miały możliwość przyjrzenia 
się pracy urzędników  poczto-
wych. Z wielkim zainteresowa-
niem oglądały pomieszczenia 
poczty (miejsce do wrzucania 
listów, miejsce przy okienku 
itp.).

Przedszkolaki poznały rów-
nież drogę, jaką pokonują listy, 
paczki oraz inne przesyłki, za-
nim trafią do adresata. 

Korzystając z okazji wzię-
liśmy również udział w akcji 
wysyłania urodzinowych ży-
czeń dla chorej na raka sze-
ścioletniej Oliwii. Jej marze-
niem było otrzymanie jak naj-
większej liczby kartek urodzi-

nowych. Dzieci i rodzice chęt-
nie przyłączyli się do  akcji, 
dzięki czemu wysłaliśmy 20 
laurek.

Chcielibyśmy jeszcze raz ser-
decznie podziękować za miłe 

przyjęcie, ciekawe rozmowy, a 
także słodycze i prezenty po-
darowane dzieciom.
mgr Katarzyna Lewandowska

mgr Jolanta Kasprzyk

1 LISTOPA-
DA, DZIEŃ 
W S Z Y S T -
KICH ŚWIĘ-
TYCH to czas, 
gdy odwiedza-
my groby i wra-
camy pamięcią 
do miejsc spo-
czynku nie tyl-
ko naszych naj-
bliższych. STA-
NISŁAW S. NI-
CIEJA, historyk 
i historyk sztu-
ki, rektor Uni-
wersytetu Opol-
skiego, autor 
książek „Cmen-
tarz OBROŃ-
CÓW LWOWA”, 
„C M E N TA R Z 
ŁYC Z A KOW-
SKI WE LWO-
WIE 1786-1986” czy „OGRÓD 
SNU I PAMIĘCI”, poświęco-
nych Lwowskiemu cmentarzo-
wi na Łyczakowie, ten właśnie 
cmentarz wspomina, jako miej-
sce zupełnie wyjątkowe. Uwa-
ża, że jest to jedna z najpiękniej-
szych europejskich nekropo-
lii, o której długo (prawie do lat 
90 ubiegłego wieku) nie można 
było pisać. Na nic się zdały wy-
siłki kilkudziesięciu lat, aby wy-
mazać ze świadomości narodo-
wej polskie zwycięstwo w wal-
kach o Lwów z lat 1918-1920, 
które można porównać ze zwy-
cięstwem powstańców wielko-
polskich. Jedni walczyli o kresy 
wschodnie, drudzy o zachodnie 
Rzeczypospolitej. Czyn obroń-
ców Lwowa w błyskawicznym 
tempie uległ mitologizacji i wpi-
sany został na karty narodo-
wych legend.

„Gdy pojawiła się wreszcie 
możliwość opublikowania histo-
rii cmentarza Obrońców Lwowa 
i biografii ludzi tam spoczywają-
cych, początkowo myślałem, iż 
mógłby to być osobny rozdział 
o poszerzonej wersji książki o 

łyczakowskiej nekropolii, w ob-
rębie której kwatery Orląt swe-
go czasu umieszczono. Po zgro-
madzeniu jednak ogromnej ilo-
ści materiałów archiwalnych i 
przedwojennej literatury przed-
miotu doszedłem do przekona-
nia, iż jest to zagadnienie histo-
ryczne, które należy zamknąć w 
osobnej książce”.

Tak o genezie „Cmentarza Or-
ląt Lwowskich” powiedział autor 
Stanisław S. Nicieja. Na tle do-
tychczasowej literatury nekro-
polnej, jest o książka nietypowa, 
gdyż niezwykły był cmentarz, o 
którym ona opowiada. Stanowił 
bowiem narodową świętość. Na 
pierwszym planie przedstawia 
fakty historyczne, z których wy-
rosła legenda obrońców Lwowa, 
jej odbicie w poezji, literaturze, 
sztuce. Zaś druga część to szki-
ce biograficzne i biogramy kilku 
tysięcy obrońców Lwowa.

Wędrówka z książką po sta-
rym Lwowskim cmentarzu, bę-
dzie dla Państwa lekcją historii, 
literatury, malarstwa i teatru …

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz

Biblioteka poleca

„Cmentarze są to wielkie 
muzea na świeżym powietrzu”

             Stanisław S. Nicieja

JEST TAKIE MIASTO, CO ZWIE SIĘ LWÓW.
ZNÓW WOLNO O NIM DZIŚ PAMIĘTAĆ.
NOCĄ - WE LWOWIE SREBRZYSTY NÓW
OŚWIETLA CMENTARZ, GDZIE ORLĘTA.
TO LWOWSKIE DZIECI NAZWANO TAK,
TE, KTÓRE PADŁY BRONIĄC MIASTA
ŚPIĄ NA CMENTARZU, GDZIE KRZYŻY BRAK …

                       (Ryszard Marek Groński, 1988 r.)

Dzień Marchewki  
w Zielonym Przedszkolu 
Na marchewki urodziny wszystkie zeszły się jarzyny, a marchewka gości wita i o 
zdrowie grzecznie pyta”…

W piątkowy poranek w Zie-
lonym przedszkolu obchodzi-
liśmy Urodziny Marchewki, 
wszystkie przedszkolaki w po-
marańczowych, marchewko-
wych strojach zostały zapro-
szone przez Marchewkę na im-
prezę urodzinową. 

Przy dźwiękach skocznej 
muzyki dzieci podarowały wa-
rzywne prezenty dla Marchew-
ki, oraz wykonały przygotowa-
ne przez solenizantkę zadania. 
Po konkurencjach dzieci, jak 
to przystało na urodzinową 
imprezę tańczyły przy wesołej, 

dziecięcej muzyce. Marchewka 
podziękowała swoim gościom 
za cudowną zabawę i poczę-
stowała ich pysznym i zdro-
wym sokiem marchewkowym. 

Dagmara Roziewicz
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Rozgrywki ligowe w „okręgówce” i A Klasie

Trzeba wygrać
Pomorzanin w sobotę rozegra 15 kolejkę wojewódzkiej okręgówki. 
Na stadionie w Nowogardzie zawitają piłkarze Unii Dolice, zwycię-
stwo może zapewnić awans w ligowej tabeli. W A Klasie, drugi ze-
spół ponownie spróbuje przerwać serię porażek, tym razem pod-
czas wyjazdowego meczu z Vielgovią Szczecin.

Podopieczni Tomasza Surmy 
mają okazję na zbliżenie się do 
lidera. W 15 kolejce, to właśnie 
Pomorzanin, spośród wszyst-
kich zespołów z „czoła” tabe-
li, zdaje się mieć najłatwiejsze-
go rywala. Unia Dolice zajmu-
je 13 miejsce, w wyjazdowych 
meczach dwukrotnie wygra-
ła i raz odnotowała remis. Nie 
można lekceważyć sobotniego 
rywala, ale jeśli nowogardzcy 
piłkarze myślą o awansie, takie 
mecze trzeba wygrywać. Tym 
bardziej, że rywale w walce o 
IV ligę mogą pogubić punk-
ty w bezpośrednich starciach 

ze sobą. Na ten przykład, li-
der Osadnik Myślibórz, za-
gra w Dobrzanach z 4 w tabe-
li Zorzą. Wicelider z Choszcz-
na, zagra w Lipianach z tamtej-
szą Stalą, która „u siebie” prze-
grała tylko raz. Trzecia w tabeli 
Odra Chojna, podejmować bę-
dzie zawsze niewygodną Flotę 
II. Natomiast Piastr Chociwel 
powalczy w Ińsku z Iną. Oko-
ło godz. 16 w sobotę, znane 
będą wszystkie rozstrzygnię-
cia, gdyż cała 15 kolejka roze-
grana zostanie 2 listopada. Po-
czątek meczu Pomorzanina z 
Unią Dolice, o godzinie 14:00. 

O tej samej porze, drugi ze-
spół rozegra swój przedostatni 
mecz w rundzie jesiennej. Tym 
razem na rozkładzie wyjazd do 
Szczecina i pojedynek z Viel-
govią. Piłkarze ze Szczecina, na 
„papierze” prezentują się rów-
nie fatalnie co „rezerwy” z No-
wogardu. Trzy zwycięstwa, 6 
porażek, po 20 straconych goli. 
Podobnie, ale... Vielgovia w 
ostatnim swoim meczu wygra-
ła przed własną publicznością 
z wiceliderem, Euroinsbudem 
Goleniów, z którym Pomorza-
nin II zakończy rundę jesien-
ną. Czy piłkarze z Nowogar-

Liga Okręgowa Szczecińska 2013/2014
15 kolejka:
Polonia Płoty – Pomorzanin Przybiernów (02.11; 13:00)
Klon Krzęcin – Victoria Przecław  (02.11; 13:00)
Ina Ińsko – Piast Chociwel   (02.11; 13:00)
Zorza Dobrzany – Osadnik Myślibórz  (02.11; 14:00)
Odra Chojna – Flota II Świnoujście  (02.11; 14:00)
Morzycko Moryń – Iskierka Szcz.-Śmierd. (02.11; 14:00)
Stal Lipiany – Gavia Choszczno  (02.11; 14:00)
Pomorzanin Nowogard – Unia Dolice  (02.11; 14:00)
Pogoń Barlinek    Pauza

A Klasa Szczecin gr.3 2013/2014
10 kolejka:
Wołczkowo-Bezrzecze – Zryw Kołbaskowo (02.11; 14:00)
Vielgovia Szczecin – Pomorzanin II Nowogard (02.11; 14:00)
Komarex Komarowo – Grot Gardno  (02.11; 15:00)
Hanza Goleniów – Znicz Niedźwiedź  (02.11; 19:00)
Wicher Reptowo – Orzeł Grzędzice  (03.11; 14:00)
OKS Euroinsbud Goleniów – Fagus Kołbacz (03.11; 14:30)

du przerwą niechlubną serię 
porażek? Miejmy nadzieję, że 
tak. Przy artykule prezentuje-
my komplet spotkań w „okrę-
gówce” i A Klasie. 

Również na 2 listopada za-
planowany był mecz kobiecej 
drużyny, został jednak prze-

łożony na środę (6 listopada). 
W III lidze kobiet rozgrywki 
są już na finiszu, więcej o sy-
tuacji w tabeli Pomorzanina, 
oraz środowych rywalkach, w 
najbliższym wydaniu DN.

KR

Święto Szkoły Podstawowej nr 4
Obchody Święta Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Nowogardzie miały miejsce 16 października, czyli w 35 rocznicę wyboru 
arcybiskupa Krakowa, kardynała Karola Wojtyły na papieża. Uroczystość rozpoczęła się przy tablicy upamiętniającej patrona szkoły. 

Społeczność naszej szkoły, 
Publicznego Gimnazjum nr 3 
im. Zjednoczonej Europy oraz 
przedstawiciele rodziców, zło-
żyli kwiaty i zapalili znicze. Tra-
dycyjnie wybrzmiał hymn Ro-
dziny Szkół im. Jana Pawła II. 
Następnie prowadzeni przez 
poczty sztandarowe,  udaliśmy 
się do Kościoła parafialnego pw. 
Matki Bożej Fatimskiej. Tam 
została odprawiona msza świę-
ta, której przewodniczył ks. pro-
boszcz parafii Ireneusz Kamion-
ka. W modlitwie pamiętaliśmy 
o zmarłej dziesięć lat temu  na-
uczycielce naszej szkoły śp. Ali-
nie Susidko. Oprawę liturgiczną 
przygotowały dzieci wraz z ka-
techetą i panią organistką. Po 
powrocie do szkoły rozpoczę-
ły się warsztaty poszczególnych 
klas z wychowawcami. Oddział 
zerowy i klasy I-III tworzyły 
prace plastyczne o dzieciństwie 
Patrona. Klasy IV i V zajęły się 
tworzeniem scenek teatralnych 
i własnych tekstów na podsta-
wie fragmentu filmu biograficz-
nego o młodości patrona. Klasa 
VI wykorzystała platformę e-le-
arningową, by poznać najważ-
niejsze fakty z dorosłego życia 
patrona i rozwiązać quizy do-
stępne w Internecie. Prezenta-
cja efektów prac uzyskanych 
podczas warsztatów miała miej-
sce w świetlicy szkolnej. Klasa 

II pod kierunkiem wychowaw-
cy Beaty Andrysiak przedstawi-
ła wierszowaną biografię Karo-
la Wojtyły, którą uatrakcyjniła 
prezentacja multimedialna. Ni-
kola z klasy V zaśpiewała pio-
senkę „Wadowice, moje miasto”, 
a na zakończenie wszyscy śpie-
wali „Nie ma lepszego od Jana 
Pawła II”. Zamykając uroczy-
stość dyrektor szkoły Beata Ku-
ligowska wyraziła życzenie, aby 
rzeczywiście ich patron był dla 
dzieci ideałem i wzorem do na-
śladowania. 

Także w tym dniu trwała 
kwesta na Fundację Dzieło No-
wego Tysiąclecia, która wspie-
ra zdolną młodzież z ubogich 
rodzin. W ten sposób można 
było czynem realizować myśl 
błogosławionego Jana Paw-
ła II „Człowiek jest wielki (…) 

przez to, czym dzieli się z inny-
mi.” Wolontariusze kwestowa-
li i organizowali się pod opieką 
nauczycieli Irminy Lasota-Ko-
walskiej i Ewy Sawickiej. 

Wszystkim, którzy mogli 
pomóc DZIĘKUJEMY !

et

Oto wybrane fragmenty 
sprawozdania, które zostało 
sporządzone dla potrzeb Fun-
dacji:

Sprawozdanie z przeprowa-
dzonej zbiórki publicznej do 
puszek kwestarskich podczas 
XIII Dnia Papieskiego w dniu 
16 października 2013 r. przez 
Szkołę Podstawową nr 4 im. 
Jana Pawła II w Nowogardzie 
z ramienia Rodziny Szkół im. 
Jana Pawła II. 

 Kwesta została przeprowa-
dzona w dniu 16 paździer-
nika 2013 r. w miejscach pu-
blicznych na terenie   mia-
sta Nowogard w obrębie zgło-
szonym w zapotrzebowaniu.  
Wydając materiały każdo-
razowo odnotowałem nu-
mer puszki (będący numerem 
umieszczonej na niej numero-

wanej banderoli), numer wy-
danego identyfikatora oraz 
miejsce, w którym dany wo-
lontariusz kwestował w formu-
larzu rejestr wolontariuszy. Po 
zabezpieczeniu puszek przed 
otwarciem za pomocą bande-
roli nienumerowanych, ozna-
czone zostały one dodatkowo 
banderolami numerowanymi. 
Po zakończeniu kwesty otwar-
cie puszek i przeliczenie zebra-
nej kwoty odbyło się w obecno-
ści osób kwestujących i dwóch 
upoważnionych osób, których 
podpisy znajdują się na proto-
kole otwarcia puszek.  Po za-
kończeniu zbiórki spisałem 
protokół otwarcia puszek i do-
konałem protokolarnego znisz-
czenia użytych identyfikato-
rów, puszek i numerowanych 
banderoli. W sumie otwarto 
komisyjnie 6 puszek. 

Zebrana kwota   w   łącznej 
wysokości 345 zł (trzysta czter-
dzieści pięć zł) została wpła-
cona  17. 10. 2013 r. na kon-
to przy użyciu dostarczonego 
przekazu pocztowego tytułem: 
ZBIÓRKA PUBLICZNA Fun-
dacja DZIEŁO NOWEGO TY-
SIĄCLECIA Bank Pocztowy 
S.A. o/o Warszawa Nr konta: 
81 1320 1104 2979 6023 2000 
0001.

Inf. własna 
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Sprzedam nowe, własnościowe, 2 pokojowe 
mieszkanie o pow. 58 m2 

w Nowogardzie na ul. Racibora I 4
KONTAKT: PIB „PRO-BUD s.c. 72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14 

Tel. : 91 39 25552; 783 570 056    www: probud-nowogard.pl

Sprzedam 
odpady marchwi mytej

Gospodarstwo 
rolno-warzywne

Redło 21
tel. 603 197 798

Piłkarskie święto „żaczków” w Kamieniu Pomorskim

Olimpia reprezentowała Nowogard 
W niedzielę 27 października 2013 r. na Hali Widowiskowo-Sportowej w Kamieniu Pomorskim, odbył się I Turniej Piłkarski Żaczków 
rocznik 2006 i młodsi. Organizatorem Turnieju był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim.

W zawodach udział brały 4 
ośrodki szkolące młodych pił-

karzy z: Kołobrzegu, Nowogar-
du, Rewala oraz Kamienia Po-

morskiego. Ogółem wystąpiło 
70 młodych piłkarzy żaczków, 
którzy rozpoczynają przygo-
dę z piłką nożną. Wspaniała 
atmosfera na trybunach oraz 
gorący doping rodziców spra-
wiły, niezapomniane wrażenia 
dla obserwatorów tego turnie-
ju. Wielkie zaangażowanie ro-
dziców w przygotowanie zawo-
dów (bufet z napojami i słody-
czami, grill) może budzić wiel-
ki szacunek i uznanie. Gorące 
podziękowania należą się po-
mysłodawcy tego turnieju Da-
widowi Sandzewiczowi, który 
na co dzień trenuje kamień-
skich żaczków przy Miejskim 
Ośrodku Sportu i Rekreacji. 
Każda drużyna biorąca udział 
w niedzielnych zawodach 
otrzymała puchar, dyplom oraz 

pamiątkowe medale za uczest-
nictwo w turnieju. Nie było po-
działu na zajęte miejsca po to, 
aby wszyscy poczuli się zwy-
cięzcami tych zawodów. Przy-
zwoite wyniki osiągnęli młodzi 
piłkarze Olimpii Nowogard, 
prowadzeni przez Gracjana 
Golemę. Jestem bardzo zado-
wolony i dumny z postawy na-
szych młodych piłkarzy. Był to 
ich pierwszy turniej w którym 
mieli okazję wystąpić i rywali-
zować ze swoimi rówieśnikami. 
Najważniejszą sprawą w takich 
turniejach nie jest sam wyniki, a 
dobra zabawa. Duże brawa dla 
organizatorów, którzy wyszli z 
założenia, że wszystkie dzieci 
są zwycięzcami i nagrodzili je 
takimi samymi medalami i pu-
charami. Nie było podziału na 

miejsca, a sam wynik był spra-
wą drugorzędną. Sami stara-
my się o organizację podobne-
go turnieju 10 listopada. Ja ze 
swojej strony zachęcam do zapi-
sywania swoich pociech do na-
szej drużyny. - komentuje tre-
ner Olimpii, Gracjan Golema. 
Dla wszystkich zainteresowa-
nych zajęciami prowadzonymi 
przez Olimpię informujemy, że 
treningi odbywają się dwa razy 
w tygodniu – w poniedziałki i 
czwartki, o godzinie 17:30, w 
hali sportowej ZSO na ul. Boh. 
Warszawy. Rocznik dzieci to 
2005 i młodsi. Więcej informa-
cji pod numerem tel. 533-225-
135. Przy artykule prezentuje-
my komplet wyników niedziel-
nych zmagań żaków.

KR

Wyniki spotkań:
Kołobrzeg (niebiescy) – Rewal   0:1
Kamień (żółci) – Nowogard   1:2
Kołobrzeg (błękitni) – Kołobrzeg (biali) 2:0
Rewal – Kołobrzeg (błękitni)   0:1
Nowogard – Kołobrzeg (niebiescy)  1:1
Kamień (czerwoni) – Kamień (żółci)  4:1
Kołobrzeg (niebiescy) – Kamień (czerwony) 1:2
Kołobrzeg (błękitni) – Nowogard  3:0
Kołobrzeg (biali) – Rewal   0:0
Nowogard – Kołobrzeg (biali)   0:1
Kamień (czerwoni) – Kołobrzeg (błękitni) 1:1
Kamień (żółci) – Kołobrzeg (niebiescy) 0:3
Kołobrzeg (błękitni) – Kamień (żółci)  3:0
Kołobrzeg (biali) – Kamień (czerwoni)  0:0
Rewal – Nowogard    4:0
Kamień (czerwoni) – Rewal   1:0
Kamień (żółci) – Kołobrzeg (biali)  0:1
Kołobrzeg (niebiescy) – Kołobrzeg (błękitni) 0:1
Kołobrzeg (biali) – Kołobrzeg (niebiescy) 0:2
Rewal – Kamień (żółci)   3:0
Nowogard – Kamień (czerwony)  1:3

Olimpia Nowogard stawia na najmłodszych, na zdjęciu uczestnicy niedzielnego 
turnieju żaków

Górny rząd od lewej: trener - Gracjan Golema, Eryk Kasprzyk, Szymon Szymkowiak, Kacper Jutkiewicz, Bar-
tosz Rasiński, asystent trenera- Przemysław Rogin; dolny rząd od lewej: Mateusz Borowik, Bartosz Wojdyło, 
Marcin Woźniak, Igor Grenda, Wojciech Jesionka, Adam Sokołowski, Mateusz Nocek.
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w Sklepie             
ul. Boh. Warszawy 2

(przy torach)

Zapraszamy
W każdy poniedziałek nowy towar

Duży wybór odzieży 
dziecięcej i jesiennej

kurtki, bluzy itp.

KUPON RABATOWY
10%

na odzież używaną
FIGARO

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

DLA PAŃ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE  

DLA PAŃ z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia 16 li-

stopada 2013r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne do 
NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpi-

tal Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.30 Tel. 91 3921356 
wew.122, oraz u Lidii Bogus Tel. 505393636

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam prezes Fundacji Lidia Bogus

Ośrodek Szkolenia 
Kierowców Fedeńczak 

przy ulicy 700 Lecia 17
zaprasza na 

Kursy Prawa Jazdy 
kategorii B 

 Zapisy od poniedziałku 
do piątku!

Cena promocyjna! 
Ratalny system spłat! 

Jazdy tylko w Szczecinie!
                                Zapraszamy!

Zatrudnię
Kierowcę C+E

transport 
międzynarodowy

tel. 606 651 290

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel.   913 922 165
 Tel.  91 577 20 07

NALP po spotkaniu organizacyjnym

Rozgrywki ruszą, jak zapłacą
Po sobotnim spotkaniu organizatorów Nowogardzkiej Amatorskiej Ligi Piłkar-
skiej z przedstawicielami drużyn, poznaliśmy sporo szczegółów dotyczących 
nadchodzących rozgrywek. Wciąż jednak nie wiadomo, kiedy inauguracja... 
NALP wystartuje, gdy zespoły dokonają wpłat za wpisowe.

Najważniejsza informacja, 
Nowogardzka Amatorska Liga 
Piłkarska na pewno wystartu-
je. W sobotę kapitanowie dru-
żyn, rozmawiali o podstawo-
wych zagadnieniach dotyczą-
cych tegorocznej edycji. Jak w 
poprzednich sezonach, spo-
tkania rozgrywane będą w 
hali sportowej Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących przy ul. 
Bohaterów Warszawy. Swój 
udział zgłosiły m.in. - Pampe-
luna Pereiros, Budowlani, Tu-
bisie, Parasol, Czarne Chmu-
ry i Jastrząb Łosośnica. Oczy-
wiście nie zabraknie również 
obrońców tytułu z poprzedniej 
edycji, czyli zespołu Seniorzy. 
Udział wezmą również całko-
wicie nowe drużyny, jednak 
już dziś wiadomo, że wszyst-
kich ekip jest zbyt mało, by był 
sens tworzenia I i II ligi NALP. 
W tym sezonie będzie tylko 
jedna grupa. Kolejną nowo-

ścią jest, zniesienie limitu za-
wodników zrzeszonych (wy-
stępujących w rozgrywkach 
ligowych) w poszczególnych 
drużynach, trudno stwierdzić 
na ile podniesie to poziom 
rozgrywek? Pozostałe punk-
ty regulaminu pozostaną bez 
zmian, tyczy się to zasad gry, 
jak i kultury, oraz sposobu ko-
rzystania z „gościnności” ZSO. 
Mianowicie, zawodnik za swo-
je niesportowe zachowanie, 
automatycznie zostanie wy-
kluczony z rozgrywek. Spoży-
wanie alkoholu na terenie hali 
sportowej, jest zabronione, a 
nie przestrzeganie tego punk-
tu, spowoduje (nawet!) prze-
rwanie całej ligi. W tym roku 
wpisowe za turniej wynosi 500 
zł od zespołu, do 11 listopada 
b.r., należy się z tego wywiązać. 
Wpłaty z tego tytułu przyjmuje 
organizator NALP-u (tel. kon-
taktowy- 696 419 824).  Uwa-

ga, rozgrywki wystartują do-
piero, gdy wszystkie zespoły 
się z tego wywiążą. Jeśli któ-
raś z drużyn nie zapłaci wpi-
sowego, inauguracja ligi może 
się jeszcze trochę przecią-
gnąć... Mimo, iż w tym sezo-
nie rywalizować będzie mniej-
sza liczba zespołów, organiza-
torzy planują rozegrać puchar 
ligi, natomiast mecz o super-
puchar NALP – stoi pod zna-
kiem zapytania. W tym roku 
liga choć „biedniejsza”, rów-
nież może być bardzo emocjo-
nująca. Dodajmy, że Dziennik 
Nowogardzki jest patronem 
medialnym tych amatorskich 
rozgrywek. W oczekiwaniu na 
start rozgrywek, przy artykule 
przypominamy, tryumfatorów 
ostatnich edycji. 

(Więcej informacji o tego-
rocznej lidze, pod nr tel. poda-
nym w tekście) 

KR

Kolejność z poprzednich sezonów:
Liga NALP:
Sezon 2008/2009:                    
Seniorzy 
Tubisie
Budowlani
Sezon 2009/2010:
Budowlani
Seniorzy
Probud Wyszomierz
Sezon 2010/2011:
Budowlani
Bad Boys Juniors 94
Tubisie
Sezon 2011/2012:
Budowlani
Seniorzy
Tubisie
Sezon 2012/2013:
1. Seniorzy
2. Czarne Chmury
Pampeluna Pereiros

Puchar NALP
Sezon 2008/2009:
Nie rozgrywano
Sezon 2009/2010:
Seniorzy – Nehuera 1:0 (0:0)
Sezon 2010/2011:
Tubisie – Pampeluna Pereiros 1:1 (1:0) kar. 4:3
Sezon 2011/2012:
Pedzące Trampki – Tubisie 0:0 (0:0) kar. 2:1
Sezon 2012/2013:
Tubisie – Bad Boys Juniors 94 0:3 (0:2)

Superpuchar NALP
Sezon 2008/2009:
Nie rozgrywano
Sezon 2009/2010:
Budowlani – Seniorzy 1:0 (0:0)
Sezon 2010/2011:
Tubisie – Budowlani 4:3 (1:1)
Sezon 2011/2012:
Budowlani – Pędzące Trampki 4:2 (2:0)
Sezon 2012/2013:
Bad Boys Juniors 94 – Seniorzy 2:2 (0:1) karne 3:1
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Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

KUPIĘ 
GOSPODARSTWO 
lub GRUNT ROLNY 

TEL.  664 944 635
 

 
KANCELARIA 

DORADZTWA PRAWNEGO
tel. 501 341 824 

e-mail: kkolibski@op.pl 
Jeśli chcesz przeprowadzić  

rozwód, podwyższyć  
lub wystąpić  

o alimenty, nabyć spadek? 
Może dręczą Cię  

inne wątpliwości prawne? 
Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowogardzie 

prowadzą sprzedaż stroików nagrobnych.
Sprzedaż od 21.10.2013

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie 
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

Tel.  609 245 816

Sprzedam drewno 
kominkowe i opałowe

Transport
Tel.  691 466 441

1. przewoźnicy z licencją krajową 
     Szczecin->cała Polska-> Szczecin
2. przewoźnicy z licencją miedzynarodową 
    Szczecin->Dania-> Szczecin

zatrudni przewoźników z ciągnikami siodłowymi 
do holowania naszych naczep w relacjach:

Płacimy za każdy kilometr (pusty i pełny), bez żadnych kosztów dzierżawy naczep. 
Stała praca, duże miesięczne przebiegi. Gwarantowane terminy płatności. 
Możliwe uzyskanie przyśpieszonej płatności za wystawione faktury.

Kontakt: tel. 91-881-7208 w godz. 08:00-16:00 
lub e-mail: gkr@transcargo.pl

Fima                                      . z o.o.   oddział Szczecin 

tel. 501  318  555 

Zatrudnię
Kierowcę C+E

transport 
krajowy

tel. 606 651 290

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

Finał Mistrzostw Powiatu - gimnazjum

Osina ze srebrem!
We wtorek (29 października) w Nowogardzie, odbył się finał Mistrzostw Powia-
tu w piłce nożnej chłopców, w kategorii gimnazjum. Piłkarze z Osiny wywalczyli 
srebrne medale, natomiast reprezentanci Nowogardu z gimnazjum nr 2, zajęli 
3 miejsce.

Na obiekcie w Nowogardzie, do walki przystą-
piła najlepsza czwórka z powiatu spośród gim-
nazjów. O tytuł walczyły szkoły z: Osiny, Ma-
szewa, gimnazjum nr 2 w Nowogardzie, oraz ze 
Stepnicy. Zawodnicy z Zespołu Szkół Publicz-
nych w Osinie, zaprezentowali się z bardzo do-
brej strony, do pełni szczęścia zabrakło zwycię-
stwa w pojedynku finałowym, z gimnazjum w 
Maszewie. Uczniowie zostali nagrodzeni srebr-
nymi medalami, pucharem oraz dyplomem. 
Najlepsi gimnazjaliści z Nowogardu, wywalczy-
li brązowe medale. Bardzo dobre, drugie miej-
sce w powiecie goleniowskim dla Osiny wywal-

czyli następujący uczniowie: Adrian Banasie-
wicz, Filip Jarota, Patryk Ziółkowski, Damian Zi-
mecki, Jakub i Maciej Smolińscy, Aleksander Pa-
kulski, Kamil Gaik, Bartłomiej Wąsik, Krystian 
Jasek, Adrian Antczak.  Gratulujemy młodym 
adeptom piłki nożnej, jednocześnie życząc im 
kolejnych sukcesów.

Opr.: KR
Klasyfikacja końcowa:
1 miejsce: Gimnazjum w Maszewie
2 miejsce: Gimnazjum w Osinie
3 miejsce: Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie
4 miejsce: Gimnazjum w Stepnicy

Srebrni medaliści w powiecie goleniowskim - gimnazjaliści z Osiny
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Pielęgnacja ogrodów

Wypożyczalnia 
sprzętu ogrodniczego

(glebogryzarki, weltykulatory...)

tel. 511 091 922
www.ogrody-wiki.pl

Profesjonalne zarządzanie 
nieruchomościami 

wspólnot mieszkaniowych 
i osób prywatnych 
Nr licencji 21569

Kontakt:  Eliza Kałmuk

Tel.  602 296 684

OGŁO SZE NIA DROB NE

OFERTY 0% - Klient kupujący nie płaci 
prowizji, koszty biura pokrywa sprzedający

www.rechnieruchomosci.pl
Nowogard, ul. 15 Lutego 6/2Tel. 

Wynajmę 
lokal 

w Nowogardzie 
przy ul. Kościuszki 2 

o powierzchni 
ok. 100 m2 

na działalność
gospodarcza. 

Tel. 602 474 266

NIERUCHOMOśCI

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 3. 
604 284 597

• Kupię mieszkanie bezczynszo-
we/niskoczynszowe, min 3po-
kojowe, 60-80m 791443026

• Do wynajęcia lokal handlowy – 
660143840 

• Sprzedam mieszkanie w No-
wogardzie i Dobrej, tel. 91-
3910010, 607607814

• KUPIĘ ZA GOTÓWKĘ OBCIĄŻO-
NE NIERUCHOMOśCI tel. 508 
312 261

• DOMY NA WSI – GRUNTY  
SPRZEDAJEMY, KUPUJEMY. TEL. 
660 206 833

• Sprzedam nowy sklep na ulicy 
Racibora. tel. 913925552, 695 
264 594

• Sprzedam nowe, własnościo-
we, 2 pokojowe mieszkanie, 
58 m kw. na os. Gryfitów tel. 
913925552, 695 264 594.

• Wynajmę lokal biurowy 700 le-
cia 17b Ip. Parking, 28 m2 tel. 
501 549 818 

• Wynajmę lokal na działalność 
gospodarczą. vis’a’vis szpitala. 
Tel.887 467 309.

• SPRZEDAM lub WYNAJMĘ garaż 
ul; Jana Pawła. Tel. 607083893.

• Sprzedam dom jednorodzinny 
167 m2 w Nowogardzie ul. Mic-
kiewicza. Tel. 694 979 000

• Wynajmę sklep na ulicy Rzeszow-
skiego. Tel.695 264 594

• KUPIĘ - kawalerkę w Nowo-
gardzie. Dzwonić po 15 godz.
Tel.693021100.

• Sprzedam mieszkanie 58 m2 w db 
lokalizacji IV p. Tel. 607 647 215

• Sprzedam mieszkanie o pow. 42 
m2 centrum Nowogardu. Cena 
135.000 zł do negocjacji. Tel. 669-
495-649.

• Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe w Centrum, atrakcyjna cena. 
519 831 511; 606 339 290

• Sprzedam działki budowlane 
Karsk. 510 766 180

• SPRZEDAM - działkę budow-
laną ul; Poniatowskiego.
Tel.693409974.

• Sprzedam garaż murowany. Cena 
17 tys. zł. 888 313 884

• Wynajmę lub sprzedam garaż na 
ul. Jana Pawła II Tel. 607 580 172

• SPRZEDAM - mieszkanie 66 
m2.Spółdzielnia Radosław.
Tel.661790332

• SPRZEDAM - pół domu do remon-
tu wraz z podwórkiem.Tel.730 
618 318.

• SPRZEDAM – lub zamienię na 
kawalerkę , 2 pokoje 55 m2 
III piętro ul: Poniatowskiego. 
Tel.668927296.

• DO - wynajęcia mieszkanie 2 po-
koje . Tel.784056335.

• Sprzedam dom do remontu o 
pow. ponad 200 m2 plus dwa bu-
dynki gospodarcze w Wojtaszy-
cach na działce 19 arów. Cena 127 
tys. Tel. 509 702 817 

• Studio Fryzjerskie „Tyna” Justyna 
Kozłowska Wynajmie wyposażo-
ny gabinet kosmetyczny. tel. 91 
3925027, 722164714

• Sprzedam działkę rolną w Ostrzy-
cy; szczegóły: www.tablica.pl 
id.13171039

• SPRZEDAM - działki budowlane.
Tel.660010540.

• OD 01 XI do wynajęcia mieszkanie 
3 - pokojowe/ częściowo umeblo-
wane /. Tel.601724492.

• Sprzedam - barak 6 m dł.2,5 
m szer. Odbiór osobisty. 
Tel.607251127.

• Wynajmę halę 80 
m2.Tel.607251127.

• Wynajmę myjnię dwustanowi-
skową.Tel.607251127.

• Sprzedam – mieszkanie trzy-
pokojowe po generalnym re-
moncie .I piętro 783814849 , 
692990629.

• Wynajmę lub sprzedam miesz-
kanie 4 pokoje 72 m2 IIp. Z ga-
rażem. 695 041 235

• DO WYNAJĘCIA HALA O POW 
200 m2, PLAC 5700 m2 oraz po-
mieszczenia biurowe i socjalne, 
teren ogrodzony i monitorowa-
ny, FA VAT Tel. 604 679 249

• Sprzedam budowę w stanie su-
rowym ul. Bema. 507 045 404 

• Do wynajęcia mieszkanie 2 
pokojowe, 38 m2, I piętro, w 
centrum Nowogardu. Tel: 889 
341 787

• SPRZEDAM - 2 pokoje lub za-
mienię na bezczynszowe. Tel. 
601871779.

• SPRZEDAM - mieszkanie wła-
snościowe Krzywice 9/2. Tel. 
517536604.

• SPRZEDAM - działkę budowla-
ną Asnyka 11 ar. 38 tys. zł. Tel. 
880132032.

 MOTORYZACJA

• Sprzedam skrzynię biegów do 
Audi 80. Tel. 781785751.

• Sprzedam GOLF II, poj. 1,3 rok rej. 
1993, benzyna 5 drzwiowy, prze-
gląd i OC ważne, szyberdach, hak, 
czerwony. Tel. 512633610.

• Sprzedam 2 opony letnie 185 65 
R15, continental conti 3, cena za 2 
szt. 80 zł, tel. 605 522 340

• Sprzedam VW Passat combi rok 
prod. 1995; poj. 1.8 cena 2300 tel. 
723 843 415

• Sprzedam silnik ze skrzynią do 
peugeot 1,9D ’98 i citroen Tanio 
tel. 785 04 09 45

• Sprzedam opony zimowo- letnie 
M+S, w bardzo dobrym stanie 
Fulda Kristall Supremo 205 60 R16 
92 H, 4szt, cena 750 zł komplet do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340

• Sprzedam - 4 Alumfelgi BBS 
Nr 15 .Na oponach .Cena 600 
zł.Tel.791850320.

• Sprzedam - Golf 1 1979r.Diesel 
1500 , 5 biegowa skrzynia biegów 
Hak. Stan b. dobry. Tel.913920048.

• Sprzedam tanio dwie (używane 
jeden sezon) opony nr 14 marki 
Kleber. 662 536 908

• Sprzedam sam. osobowy Samuraj 
4X4, benzyna , 1,3 poj. Stan dobry. 
Cena 7,500 zł. do uzgodnienia. 
Tel.506972016.

• SPRZEDAM - malucha 126 p . 
Tel.727570243.

• Megane 2 , 2004 r. kombi 1,9 
DCI. Sprzedam .Cena 12.500zł.
Tel.880826848.

• Motorower ROMET 550,- zł/ z do-
kumentami.Tel.691383543.

ROLNICTWO

• Sprzedam zboże i słomę. 502 853 
573

• Sprzedam słomę w snopkach i 
siano cena 2, 20 zł/ snopek. Tel. 
782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG 
TEL. 783 678 070

• Maliny – sprzedaż, własny zbiór. 
502 853 573

• SPRZEDAM - około 40 kg. gryki 60 

zł/1 kwintal. Tel.600653124. Kor-
neluk - Glicko.

• SPRZEDAM obornik. Tel. 
793908098.

• SPRZEDAM - jabłka I gat. 1,00 zł / 
kg., II gat. 1 zł / kg. ul: Cmentarna 
11.Tel.913921896.

• Sprzedam ziemniaki paszowe. 
608 013 995

• ORKA, talerzówka, siew. 
608 013 995

• SPRZEDAM – gęsi. Tel. 507724964.

• Sprzedam kaczki skubane. 
796 759 414

• Sprzedam odpady marchwi my-
tej. Gospodarstwo rolno-warzyw-
ne redło 21. 603 197 798

• Sprzedam prosięta. 791  817  107; 
795 911 886

• Sprzedam prosięta i ziemniaki. 
697 687 665

• SPRZEDAM - siano ekologicz-
ne bela „120”. 50 % koniczyny. 
Tel.604878140.

• SPRZEDAM - prosięta 
.Tel.781917107.

• DO - orki i talerzówki 12 ha. 
ugoru w Grabinie szukam oso-
bę ze sprzętem. Tel. 913923259, 
01753045948.

• SPRZEDAM - Ciągnik CAES - cena 
6.500 tys. Rok 1977. Bez doku-
mentów.

• Sprzedam prosięta. 
Tel.695495404.

USŁUGI

• Firma Usługowa „Zielona”. Wyna-
jem sal na: konferencje, zebrania, 
szkolenia. Tel. 91 39 26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROBNE 
NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA RĄCZ-
KA”; 91 39 22 783, 784 79 22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. Zielo-
na 3. 91 39 20 714

• Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695 085 470; 
91 39 72 575

• AGENCJA REKLAMWA VIZART 
- oprawianie prac - w 2 minuty, 
bindowanie, wydruki A3-A4 kolor, 
ksero A3-A4 - kolor, laminowanie 
A3-A4. Tylko u nas największy wy-
bór okładek. Nowogard, ul. 700 
Lecia 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. in-
nych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Reklamy 
Vizart. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel 605 
522 340. 

• Usługi koparko- ładowarką No-
wogard. 514172446 

• Fast – Driver, tanie usługi trans-
portowe tel. 721 230 990

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sawic-
ki, ul. Kazimierza Wielkiego 7, 
tel.913920737 

• Remonty mieszkań, szpachlo-
wanie, malowanie. 880 690 659

• Regulacja i naprawa okien i drzwi, 
tel. 695 181 070

• Dachy, docieplenia, stropodo-
cieplenia, obróbki blacharskie, 
podbitki. 609 752 854

• REMONT na każdą kieszeń Tel. 
609 715 839 

• Glazura, terakota. Fachowo i so-
lidnie. Wykończenia wnętrz pod 
klucz. Tel.607647515.
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MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Nowość

energooszczędny pro�l

6 komorowy

z 3 uszczelkami

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

Tel.  91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel.  91 39 207 14
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

OGŁO SZE NIA DROB NE

Dom parterowy w stanie 
surowym zamkniętym, 
pełne uzbrojenie  130 m kw. 

+ garaż 36 m kw.
SPRZEDAM
605 548 164

SPRZEDAM - WYKONAM
palety Euro,

przemysłowe i inne
Tel.  885 493 471

Wynajmę 
 mieszkanie 

w Centrum Nowogardu. 

604 702 817

TYGRYSEK

BAWIALNIA
dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

Zatrudnię 
 mechanika 

 do pilarek spalinowych 
 i kosiarek

dzwonić w godz. 9-17
91 392 68 57;  608 328 095

Skupujemy:    ŻYTO konsumpcyjne, 

energetyczne, paszowe    •   PSZENŻYTO 
Powyżej 25 ton odbiór z gospodartwa Szybka płatność

Tel. 603 055 292

Skup zboża WARSZTAT SAMOCHODOWY

SZYBY SAMOCHODOWE

PLANDEKINA WYMIAR NA WYMIAR

Profesjonalna naprawa od A do Z

OSOBOWE, CIĘŻAROWE I MASZYNY

Geometria kół, naprawa zawieszenia,komputerowa diagnostyka pojazdu
naprawy blacharskie i lakierniczePrzegląd i naprawa klimatyzacji,

Ul. Nadtorowa 12
tel 91 39 20 131
kom 601860716

Ul. Kilińskiego 26
tel 91 39 25 627
kom 601897368

Sprzedaż, wymiana, naprawa. Wykonujemy usługi na zlecenie ubezpieczalni

Używane i nowe części do wszystkich marek samochodów

Plandeki do samochodów ciężarowych (łódki, firanki),przykrywające
stelaże, przegrody do hal, przyczepy ciągnikowe i samochodowe

UDZIELAMY GWARANCJI
NA WYKONANE USŁUGI

Studio Fryzjerskie 
"Tyna" 

Justyna Kozłowska

WYNAJMIE  
wyposażony 

gabinet 
kosmetyczny.

Tel.  91 3925027 
722 164 714

ZATRUDNIĘ
w sklepie 

spożywczo-przemysłowym

797 394 807

Hotel-Restauracja
"Przystań"

ZATRUDNI
"BARMANA"

osobiście lub 
Tel.  91 39 20 221

Już 2 listopada OTWARCIE
nowego sklepu 

wędkarskiego "SPŁAWIK" 
na ul. 5 Marca 4a

Zapraszamy
od pon.-pt. 9-19 • sob. 9-15

PRZYGOTUJ 
AUTO NA ZIMĘ

• części samochodowe
• oleje  samochodowe
• płyny samochodowe
• szyby samochodowe

• SPRZEDAŻ 
• MONTAŻ 
• NAPRAWA

 

Zapraszamy

ul. Boh. Warszawy 4 (obok PZM) • NOWOGARD 
tel. 531 026 839, 796 061 284

www.autonowogard.pl

• Usługi remontowe 601 567 369

• KOREPETYCJE - z matematyki: SP, 
Gimnazjum. Tel. 532557381.

• Naprawa samochodów, wymiana 
części – uszczelek, pasków, zawie-
szenia itp. Tanio. 695 807 775

• REMONTY – DACHY OCIEPLENIA. 
Tel.692562306.

• Transport przeprowadzki, szybko, 
tanio. 696 138 406

• BUD NAAR dachy remonty da-
chów ocieplenia budynków. 
726 169 098

• PRANIE - DYWANÓW, WYKŁA-
DZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ, 
SAMOCHODOWEJ, /SKÓRZA-
NEJ, MATERIAŁOWEJ/. PRANIE 
POśCIELI WEŁNIANEJ /LANO-
LINĄ, CZYSZCZENIE FUG. TEL. 
604373143, 794229083.

• Usługi budowlane i remontowe 
domu pod klucz. 504 595 424

• Zabiorę pasażera do Belgii 3 listo-
pada. 724 524 889

PRACA

• Przyjmę samodzielnego pracow-
nika do prac wykończeniowych. 
Tel. 888 603 612

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe, emerytalne – Niemcy, Ho-
landia, Anglia, Irlandia, Dania, Bel-
gia, Austria, Włochy, Norwegia, USA. 
Tel. 71 385 20 18 lub 601 759 797

• Młoda mama zaopiekuje się Two-
im dzieckiem. 661 196 022

• Praca w Niemczech - Opiekunki 
Osób Starszych, wyjazdy od za-
raz, pełna organizacja wyjazdu, 
atrakcyjne zarobki Tel.666096761, 
666096774

• DOŚWIADCZONA - Niania zaopie-
kuje się dzieckiem. Duża dyspozy-
cyjność czasowa. Tel.602690897.

• Przyjmę do pracy lakiernika i lub 
szpachlarza samochodowego, tel. 
91 39 20131

• EPROXY EL poszukuje pracow-
ników działu handlowego wiek 
max 25-27 lat. Tel. 798 843 457 
lub eproxy-el@wp.pl

• ZATRUDNIĘ - stolarza lub po-
mocnika.Tel.603366286.

• Zatrudnię operatora na miniko-
parkę. 608 153 114

• Nowogardzkie Centrum Stolar-
stwa zatrudni samodzielnego 
stolarza oraz kobietę do prac 
szlifierskich 606 830 893

• POSZUKUJĘ - kierowcę z samo-
chodem osobowym w wieku 20 
- 40 lat do pracy przy drobiu / 
pracujący /. Tel. 606509093.

• Przyjmę kierowcę na łódkę. 
Tel.668509770.

• Przyjmę kierowcę na wywrotkę. 
Tel.660497390.

INNE

• Sprzedam drewno bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane - 
603 353 789

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, 
srebrna, 4 elementy: wzmac-
niacz, tuner przestrojony, ko-
rektor, deck szuflada, stan ide-
alny, używana sporadycznie, 
cena 780 zł do uzgodnienia. tel. 
605 522 340.

• PIECE GAZOWE c.o. wiszące z 
Niemiec firmy Vaillant wysoka 
jakość do mieszkania, domu, 
sklepu, restauracji, zakładu 
fryzj. tylko ogrzewanie różne 
powierzchnie cena od 800zł 
montaż 300zł piece dwufunk-
cyjne cena od 1.000zł montaż 
400zł gwarancja serwisowa + 
roczne przeglądy kontrolne, 
naprawy oraz elektryczne prze-
pływowe podgrzewacz wody 
użytkowej 18-21kw na prąd 
380V cena od 200zł tel. 691 
686 772

• SPRZEDAŻ - podbitki drewnia-
nej. TANIO. Tel. 726169098.

• Sprzedam CB radio Harry III z 
anteną, na gwarancji, cena 650 
zł, tel. 605 522 340

• Sprzedam wózek spacerowy 
– parasolka (Chico CT04): stan 
bdb, duże koła, lekki, orygi-
nalny śpiworek + folia, ko-
lor czerwono-beżowy, tanio. 
600 897 758

• Sprzedam lodówko - zamrażar-
kę Indesit srebrną, cena 750 zł, 
tel. 605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpie-
czeniowe na życie SKANDIA, tel. 
605 522 340

• Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe atrakcyjna cena. 
726 649 215

• Sprzedam świerk pospolity i 
srebrny z plantacji. Tel. 602 10 11 
18

• Sprzedam aparat fotograficzny S 
Fine Pix 6500, cena 790 zł, tel. 605 
522 340

• SKUP PIŁ niesprawnych, zatar-
tych Stihl, Husquarna, Cena 100 
zł. Tel. 721  668  045, Dojazd do 
Klienta.

• Kupię zamrażarkę używaną. 91 
39 25 888

• SPRZEDAM - drewno opałowe 
kominkowe i gałęziówkę buko-
wą. Tel.722050889.

• Karp jadalny i zarybiony – 
Kroczek. Sprzedam tel. 91 39 
18 297

• SPRZEDAM - nową komodę za 
pół ceny.Tel.661242151.

• SPRZEDAM piec C.O. 8 kw. cena 
200 zł.Tel.784188149. 
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

ZECER

Już dziś największy wybór kalendarzy
rodzinne, książkowe, trójdzielne, 

kieszonkowe organizery…

1. Drzewo z białą korą
2. Narzędzie używane na łące
3. Pływają po wodzie
4. Otwierają drzwi

5. Spada z chmur jako krople
6. Kalina lub świerk
7. Kara za grzechy
8. Palą się na grobach

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych – „My przemijamy nie czas”
Teresa Januszonek, Stanisława Pokorska, Natalia Kaczmarek, Halina Stefańska, Maria Kloch, Pelagia Fe-

liksiak, Zofia Górecka, Renata Dumańska, Grażyna Siedlecka, Christiana Syfert, Alicja Wypych, Wiesław 
Borowik, Halina Szwal, Barbara Bartosik, Janina Grudzińska, Zofia Szczygielska, Ewa Doszczenko, Andrzej 
Leszczyński

Zwycięzcy: Renata Dumańska, Zofia Szczygielska, Halina Szwal
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych:
Wiktoria Matusiak, Klaudia Simińska, Kacper Dąbrowski, Oliwia Feliksiak, Julia Furmańczyk, Miłosz 

Wielgus, Madzia Skowrońska, Mateusz Zaremba, Mateusz Lewandowski, Patrycja Jaworska, Natalia Chru-
ściel, Karolina Gabrysiak, Nikola Molka

 Zwycięzca: Julia Furmańczyk
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel.  miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Morfeusz - 91 577 66 85

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych    - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

Informacja PKS    91 392 18 87   lub   91 469 83 15

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski - redaktor prowadzący

Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport,  Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny   
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, Tel.  91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87;  

e-mail: dziennik@domjudy.pl.  Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej.  
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel.  091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO          Tel.  501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E;  14:00E;  
15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL.    607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel.  502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO Nowogard   ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD Maszewo:    6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 3, 5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska
NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW  ROZKŁAD JAZDY 

NOWOGARD-SZCZECIN (odjazd-przyjazd)

5:32-6:28(1-5);  6:31-7:32(1-6);  7:40-8:51(1-5);  10:54-

11:48(1-5);  13:04-13:58(1,5,7);  15:00-16:23(1-5,7);  16:48-

17:47;   18:37-19:51  

NOWOGARD-KOŁOBRZEG (odjazd-przyjazd)

7:41-8:54(1-6);  10.01-11:05(1,6,7);  12:07-13:21; 13:58-

15:13(1-5);  15:47-17:04;  17:36-18:53(1-5,7);  21:29-22:36

(1-7) dni tygodnia w które kursuje pociąg

TYGRYSEK

BAWIALNIA
dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

Kancelaria 
Prawna

nawet trudne sprawy

601 949 077

Byłeś świadkiem  
 ciekawego zdarzenia 

 zadzwoń
  tel.  513 088 309

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECIĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA
Tel.  504 872 700 
Z DOWOZEM DO KLIENTA
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kategorii „B”

Rozpoczęcie kursu
 w każdy poniedziałek

Kolektory 
słoneczne

Dotacja45%

Montaż / Serwis • Przygotowanie dokumentacji

www.provsolar.com

e-mail: info@provsolar.com • tel./fax 91 482 40 50
Biuro czynne od 8 - 16

Do�nansowanie 40%
Projekt - montaż 

Przydomowe 
oczyszczalnie ścieków

Proj-mont
Chwarstnica 

ul. Sportowa 4
74-100 Gry�no

tel: 693 88 90 90
tel./fax 91 4824050

Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca

GABINET 
PSYCHOLOGICZNY

Ewa Walorska - tel. 799 461 030
www.psycholog-nowogard.manifo.com 

Marta Żetecka-Krugła - tel. 799 470 500
pl. Wolności 9, pok. 419 (IV piętro)

72-200 Nowogard
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

Zawiadamiamy, 
 że w Nowogardzie 

 rozpoczęła działalność 

 Kancelaria 
Radców Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca 
Prawny Radosław Górski oraz 
Radca Prawny Paweł Iwan. 
Kancelaria mieści się przy 
ul. 700 Lecia 24/5 w Nowogardzie

Telefony do Kancelarii: 
tel. 91 578 49 01

s. 4 s. 10

Regulacja  
ruchu czy 

zamieszanie

OSINA:
Zygmunt 

Karg i jego 
modele

Świerczewo:
Ocalili 

cmentarz...

Byłeś świadkiem 
 ciekawego zdarzenia 

 zadzwoń
  Tel. 513 088 309

Czytaj s. 3

Czytaj s. 5

s. 5

J U Ż  O T W A R T E

Godziny otwarcia:  pon. - pt. 7.00-18.00  • sob. 8.00 - 14.00

NOWOGARD • ul. Górna 3 • tel. 603 100 003
• Stacja paliw
• Serwis opon

• Części
• Warsztat

• Auto-klima
• Webastoof

er
uj

em
y

ró
w

ni
eż

:

tel. 91 392 71 77
• Tachografy

Czytaj s. 11

Czytaj s. 12

TRANSPORT 
MIĘDZYNARODOWY

www.olektransport.eu • olektransport@onet.eu
+48 58 536 82 11/14   +48 691 742 278

TCZEW
GDYNIA
GDAŃSK
SŁUPSK

KOSZALIN
GORZÓW WLKP.
KOSTRZYN

FRANKFURT AM MAIN
MANNHEIM
KARLSRUHE
STUTTGART
STRASBOURG
FREIBURG

SAARBRUCKEN

PRZEWÓZ TOWARÓW
PRZEPROWADZKI

PRZESYŁKI EKSPRESOWE
TRANSPORT DO 24t

CAŁA EUROPA
ŁADUNKI NIEBEZPIECZNE

ADR

W
Y
N
A
J
E
M
B
U
S
Ó
W i wiele innych miast...

III Edycja Nowogardzkiej 

„Szkoły Cukrzycy”
od 15 listopada br.
„Bierz cukrzycę swoją 

za rogi i wstępuj  
w naszej szkoły progi”

tel. 500 553 190
e-mail: cukrzycanowogard@wp.pl

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 1 lutego 2014 o godz. 8.00

Tak wygląda nowy radiowóz 

Policyjny Opel za 130 tysięcy

Czytaj s. 3

Znowu sesja 

Nad- 
zwyczajny  
pośpiech  
Burmistrza

Koniec  
dramatu 
starszego 
małżeństwa

SPORT
MOTOCrOss 
Podsumowanie 
sezonu 2013

Zmiana 
lidera
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Byłeś świadkiem ciekawego zdarzenia, wykonałeś 
oryginalne zdjęcia, jesteś w posiadaniu 

interesujących wiadomości? Zadzwoń lub napisz 
do nas o każdej porze. Tel. 513 088 309

Kronika 
 policyjna

Nasza sonda
28.10.2013 r. 
Godz. 11.00 Zgłoszenie kra-

dzieży roweru w miejscowości 
Wierzbięcin. 

Godz. 15.00 Kolizja drogowa 
na ul. Poniatowskiego, pomię-
dzy pojazdem marki Ople Vec-
tra i rowerzystą. 

Godz. 17.50 Zdarzenie dro-
gowe na drodze Kulice-Wierz-
bięcin pomiędzy samochodem 
marki VW Golf III, a zwierzy-
ną leśna.  

Godz. 18.00 Na Plac Wolno-
ści doszło do kolizji pomiędzy 
nn. pojazdem, który cofając 
uderzył w Renault Clio. 

29.10.2013 r. 
Godz. 14.20 Policjanci OPI 

podczas kontroli drogowej w 
miejscowości Jarchlino ujaw-
nili nietrzeźwego kierującego 
ciągnikiem rolniczym marki 
Ursus, Jerzy S. miał 0,64 pro-
mila alkoholu w wydychanym 
powietrzu. 

30.10.2013 r. 
Godz. 06.20 Policjanci Ru-

chu Drogowego KPP w Go-
leniowie na ul. Boh. Warsza-
wy ujawnili, iż kierujący sa-
mochodem marki Mercedes 
Sprinter, Wojciech T. znajduje 
się w stanie po użyciu alkoho-
lu, z wynikiem 0,28 promila al-
koholu w wydychanym powie-
trzu. 

Godz. 07.30 Na ul. Boh. 
Warszawy Policjanci Ruchu 
Drogowego KPP w Golenio-
wie ujawnili nietrzeźwego kie-
rującego pojazdem marki Opel 
Corsa, Sławomir W. miał 1,52 
promila alkoholu w wydycha-
nym powietrzu. 

Godz. 15.30 Na przejściu dla 
pieszych przy ul. 15 Lutego 
doszło do potrącenia pieszej 
przez kierującego pojazdem 
marki Renault.   

Godz. 14.30 Funkcjonariu-
sze Służby Więziennej w li-
ście do osadzonego Erwina G. 
ujawnili środki psychotropowe 
w postaci amfetaminy. 

31.10.2013 r. 
Godz. 11.50 Powiadomienie 

o kradzieży tablicy rejestracyj-
nej z pojazdu marki Deawoo 
Matiz dokonanej na ul. Rze-
szowskiego. 

Godz. 20.00 Na ul. 15 Lutego 
doszło do kradzieży czterech 
kół z samochodu marki Mer-
cedes. 

01.11.2013 r. 
Godz. 03.00 Zadymienie 

w mieszkaniu przy ul. Armii 
Krajowej spowodowane pozo-
stawionym posiłkiem na ku-
chence. 

Godz. 09.30 W miejscowości 
Sikorki doszło do uszkodze-
nia mienia poprzez nadpalenie 
drzewa opałowego. 

Godz. 13.00 Kradzież ta-
blic rejestracyjnych z pojazdu 
marki VW T4, zaparkowanego 
przy ul. 700 Lecia.

Godz. 18.30 Kolizja drogowa 
w miejscowości Żabowo, gdzie 
doszło do zderzenia samocho-
du marki Toyota z przebiegają-
cym przez jezdnię psem.  

02.11.2013 r. 
Godz. 23.30 W miejscowo-

ści Ostrzyca z pomieszczenia 
gospodarczego dokonano kra-
dzieży piły spalinowej marki 
Sthil oraz motoroweru marki 
Romet Ogar. 

Godz. 10.15 Kolizja drogo-
wa na ul. 15 Lutego, w której 
uczestniczyły dwa pojazdy: 
Audi A3 i Honda CRV. 

Godz. 14.30 Powiadomienie 
o włamaniu do pomieszcze-
nia gospodarczego w miejsco-
wości Sikorki, skąd dokonano 
kradzieży silnika elektryczne-
go oraz przewodu elektrycz-
nego.

03.11.2013 r. 
Godz. 00.50 W miejscowości 

Bodzęcin kierujący pojazdem 
marki Fiat Seicento wpadł do 
przydrożnego rowu. 

Godz. 07.14 Powiadomienie 
o kradzieży piły marki Stihl z 
otwartego pomieszczenia go-
spodarczego w miejscowości 
Ostrzyca. 

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

Pomóżmy sobie!
•	  Przyjmę w dobrym stanie meble pokojowe oraz ławę i TV, tel.782 556 716
•	 Przyjmę dwuosobową sofkę i meble pokojowe dla dzieci  tel.516 648-561 
•	 Przyjmę używaną pralkę, komputer PC, dywany oraz kuchnię gazową  tel.512 174 371 
•	 Przyjmę używany tapczan dwuosobowy, pralkę automatyczną, meble kuchenne  tel. 514 466 

037 
•	 Przyjmę meble kuchenne i meblościankę pokojową, tel. 669 517 964 lub 91 39 107 62
•	 Przyjmę lodówkę w dobrym stanie, tel. 725-536-022
•	 Przyjmę dwuosobowy tapczan  tel. 513 -520-798
•	 Oddam w dobre ręce  szczenię rasy mieszaniec LABLADOR maści czarnej - 535158948
•	 Oddam szczeniaki w dobre ręce. Pieski są odrobaczone i wychowywane przy dzieciach - 

508309113

W tym tygodniu sejm będzie głosował nad obywatelskim projektem ogłoszenia 
krajowego referendum, w sprawie obowiązku szkolnego dla sześciolatków. Za-
pytaliśmy mieszkańców, jakie jest ich zdanie na ten temat? 

Karolina Banachomska - Jestem za tym, by takie ogólnokra-
jowe referendum w Polsce się odbyło i to jak najprędzej. Jeżeli zo-
stanie tylko zaakceptowane, to osobiście będę głosowała za tym, 
by taki sześciolatek poszedł do szkoły nieco wcześniej. Są nauko-
we dowody, które potwierdzają, że dziecko w tym wieku zdecy-
dowanie szybciej przyswaja wiedzę, chłonie informacje i zapa-
miętuje je. 

Pan Hubert - Moim zdaniem, powinno się odbyć takie refe-
rendum. Pokazałoby ono czy sześciolatki będą mogły iść do szko-
ły, czy nie. Dlatego jeżeli tylko odbędzie się referendum, to ja na 
pewno będę w nim brał udział. 

Zbigniew stępień - Uważam, że takie referendum jest bardzo 
potrzebne, a wręcz konieczne. W moim odczuciu to rodzice po-
winni o tym zdecydować, a nie politycy. Uważam, że tym dzie-
ciom zbyt wcześnie odbiera się dzieciństwo, wysyłając je wcze-
śniej do szkoły.  Myślę, że szkoły są jeszcze nieprzygotowane do 
tego projektu, dlatego trzeba przygotować się do tej kwestii w spo-
sób mądry i merytoryczny. Podsumowując takie referendum bez-
apelacyjnie powinno się odbyć. 

  Adrianna sierzchała - Uważam, że takie referendum, jak 
najbardziej powinno się odbyć.  Uważam, że szkoły na obecną 
chwilę nie są jeszcze dobrze przygotowane do tego programu, a 
poza tym, dzieci w tym wieku powinny korzystać z beztroskiego 
dzieciństwa.  Sama jestem matką kilku letniego dziecka i powiem 
panu, że osobiście bałabym się wysłać swoje dziecko do szkoły, 
która nie jest przystosowana dla takich maluchów. 

Katarzyna Olszewska - Uważam, że takie referendum bez-
względnie powinno się odbyć wśród Polaków i to jak najprędzej, 
gdyż to rodzice, a nie politycy, powinni zdecydować o tym, czy ich 
dziecko ma iść wcześniej do szkoły czy nie. Jeżeli dojdzie do refe-
rendum, to będę głosowała za tym, by dzieci sześcioletnie nie po-
szły jeszcze do szkoły. To jest zdecydowanie dla nich za wcześnie. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 
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Ogrodzenia,
brukarstwo, 

ogrody, trawniki
www.trawnikizrolki.com.pl

tel. 669 342 893

Przy zakupie 1 t podpałka 
lub wypalacz sadzy gratis

O PA Ł
POLsKI WĘGIEL

WYsOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel./fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

Maria Krystkiewicz, lat 78, zmarła 30.10.2013 r., pogrzeb odbył 
się 02.11.2013 r. na cmentarzu w Nowogardzie.

Aleksander sułkowski, lat 86, zmarł 01.11.2013 r., pogrzeb odbył 
się 04.11.2013 r. na cmentarzu w Nowogardzie.

Henryk Kaźmierczyk, lat 86, zmarł 02.11.2013 r., pogrzeb odbę-
dzie się 05.11.2013 r. o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Wanda Pejcz, lat 89, zmarła 02.11.2013 r., pogrzeb odbędzie się 
05.11.2013 r., Msza św. o godz. 14:00 w Kościele w Grabinie, po-
grzeb  po Mszy św.na cmentarzu w Sikorkach.

Eugenia sarzyńska, lat 79, zmarła 02.11.2013 r., pogrzeb odbę-
dzie się 05.11.2013 r. o godz. 15:30 na cmentarzu w Nowogardzie.

stanisław Broś, lat 76, zmarł 03.11.2013 r., pogrzeb odbędzie się 
06.11.2013 r. o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał zarządca cmentarza, Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Tak wygląda nowy radiowóz 

Policyjny Opel za 130 tysięcy 
Goleniowska policja otrzymała nowy, nieoznakowany radiowóz. Opel Insignia już służy referatowi ruchu Drogowego, patrolując dro-
gi naszego powiatu. Nowy nabytek kosztował 130 tys. złotych i jest naszpikowany nowoczesnym sprzętem. 

Samochód jest wyposażony 
w 2 litrowy silnik benzynowy, 
o mocy 220 KM i osiąga pręd-
kość 100 km/h w 7,5 sekundy. 
Limuzyna rozpędza się do 242 
km/h. Posiada podwójny sys-
tem wideorejestracji, który na-
grywa wydarzenia z przodu i z 
tyłu radiowozu. Specjalistycz-
ny sprzęt może również wyko-
nywać zdjęcia i pełnić funkcję 
fotoradaru. 

Goleniów jest jedną z sze-
ściu jednostek na terenie wo-
jewództwa zachodniopomor-
skiego, która otrzymała tego 

rodzaju radiowóz. Nowe sa-
mochody trafiły również do 
Szczecina, Koszalina, Gryfina i 
Stargardu Szczecińskiego. Każ-
dy kosztował ponad 130 tysię-
cy złotych. Jak zapewnia rzecz-
nik Komendy Powiatowej Poli-
cji w Goleniowie, Julita Filip-
czuk: Nowy radiowóz, już pa-
troluje drogi w powiecie gole-
niowskim. 

Zakup Opla Insigni, współfi-
nansowany jest ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego.

 KR  

Caritas informuje 
Zespół Caritas, przy parafii pw. WNMP w Nowogardzie, in-

formuje, iż otrzymał nową dostawę darów żywnościowych. 
Artykuły będą wydawane w kolejnych terminach: 

- w dniu 8 listopada dla osób o numerach w dzienniku od 
150 – do końca,

- w dniu 15 listopada dla osób o numerach w dzienniku od 
1 do 150. 

Jednocześnie informujemy, że dary tradycyjnie będą rozda-
wane od godz. 10.00, w siedzibie organizacji przy ul. 700-lecia 
(podwórko za ZBK). Zapraszamy. 

Zespół Caritas

Znowu sesja 
Nadzwyczajny pośpiech Burmistrza
Nie minął jeszcze tydzień od ostatniej sesji rady Miejskiej, a Przewodniczący An-
toni Bielida zwołał na dziś (wtorek), już kolejne posiedzenie, tym razem w trybie 
nadzwyczajnym.  Zawnioskował o to sam burmistrz Nowogardu. Co sprawiło, że 
robert Czapla nie mógł poczekać do następnego, zwykłego posiedzenia rady? 

Zgodnie z porządkiem ob-
rad, radni będą głosować nad 
trzema projektami uchwał. 
Wszystkie dotyczą spraw fi-
nansowych. Z tym, że jedna 
z nich to potężna, bo aż po-
nad pół milionowa poprawka 
do tegorocznego budżetu. A w 
niej m.in. 220 tys. złotych na 
remonty i utrzymanie dróg, 40 
tys. złotych na promocję strefy 
ekonomicznej, czy 20 tys. zło-
tych na przebudowę alei space-
rowej stanowiącej łącznik mię-
dzy ul. Kowalską a Zamkową 
(przy fosie obok Zakładu Kar-
nego). Są też bardzo drobne 
wydatki jak np. 2,5 tys. złotych 

na przygotowanie koncepcji 
projektowej budowy chodni-
ka w Kulicach, czy wykonanie 
latarni obok Placu Wolności. 
Na liście projektów jest także 
uchwała w sprawie udzielenia 
dotacji dla kościoła w Maszko-
wie. W świątyni parę miesięcy 
temu wymieniono okna. Te-
raz gmina ma pokryć ten wy-
datek w kwocie 18 tys. złotych. 
Skąd nagle w budżecie wzięło 
się aż tyle „wolnych” środków? 
Zgodnie z projektem uchwa-
ły z zaplanowanych wydatków 
budżetowych zdjęto budowę 
łącznika między ul. Dworco-
wą a ul.700-lecia. To efekt de-

cyzji, jaką podjęła w sierpniu 
rada uznając, że projekt tej 
drogi nie do końca odpowiada 
oczekiwaniom mieszkańców, 
szczególnie tych, którzy przy 
drodze planują inwestycję bu-
dowlaną. Pytanie tylko na jak 
długo w czasie odłożono plan 
potrzebnej w tym fragmencie 
miasta drogi? 

skąd ten pośpiech?
Zmiany w budżecie, przy-

najmniej na pierwszy rzut oka, 
nie wydają się tak pilne, aby do 
ich głosowania zwoływać sesję 
nadzwyczajną. Tym bardziej, 
że dopiero co w ubiegłą środę 

radni obradowali.  Znany był 
też termin kolejnego posiedze-
nia, które ma być zwołane na 
początek grudnia. Mimo to, 
burmistrz złożył wniosek do 
Przewodniczącego RM, aby 
ten, właśnie na dziś, „skrzyk-
nął” radnych. Skąd ten nad-
zwyczajny pośpiech?- Zgodnie 
z prawem burmistrz ma pra-
wo zawnioskować o zwołanie 
sesji nadzwyczajnej, a ja nie 
widziałem powodów, dla któ-
rych miałbym się do tego wnio-
sku nie przychylić. Chociaż nie 
analizowałem intencji burmi-
strza, domyślam się, że chodzi o 
to, aby pozamykać pewne spra-
wy finansowe przed końcem 
bieżącego okresu budżetowania 
– stwierdził  A. Bielida. 

Być może jednak powód jest 
trochę inny. Jak dowiedzia-
ła się redakcja DN, burmistrz 
Czapla próbował na kilka go-
dzin przed ubiegłotygodnio-
wą sesją, przekonać radnych 
koalicji, by zgodzili się rzutem 
na przysłowiową taśmę, włą-

czyć do porządku obrad pro-
jekty uchwał w sprawie zmian 
w budżecie. Ci jednak nie wy-
razili na to zgody, słusznie za-
uważając, że radni mieli za 
mało czasu, by owe propozy-
cje przeanalizować. Tyle, że z 
tym i tym razem nie jest naj-
lepiej. Z naszych rozmów wy-
nika, że nie wszyscy radni 
(głównie opozycji) otrzyma-
li zawiadomienie o dzisiejszej 
sesji, tak więc dopiero od DN 
dowiedzieli się o planowanych 
poprawkach do budżetu. Ot, 
to taka nowogardzka rzeczy-
wistość..., a raczej sucha kal-
kulacja. Wszak poprawki i tak 
przejdą. 

Relacja z sesji tradycyjnie w 
kolejnych wydaniach DN.

MS
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Nasza sonda z Osiny regulacja ruchu  
czy zamieszanie
Jak co roku w dniach poprzedzających  1 listopada, następuje zmiana regulacji 
ruchu na ulicach wokół naszego cmentarza. Okazuje się, że  realizowane roz-
wiązanie, mające na celu  zapewnienie swobodnego dojazdu dla odwiedzających 
groby, rodzi też wiele zamieszania.

Zmiany  w tym roku obowią-
zywały już od wtorku - mówi 
nam jeden z licznych przed-
siębiorców mających swoje fir-
my na ulicy Nadtorowej. To są 
dni  na ogół jeszcze intensywnej 
pracy w naszych firmach i co za 
tym idzie, konieczności  wjazdu  
i wyjazdu dużych samochodów 
ciężarowych. Niestety,  realizo-
wane regulacje w związku z 1 
listopada, w praktyce uniemoż-
liwiają nam swobodne dzia-
łanie. Samochody wjeżdżają-
ce muszą być  wpuszczane na 
ul. Nadtorową  ( jedyny wjazd)  

po zawiadomieniu każdorazo-
wo Policji, natomiast wyjazd 
zaplanowany ulicą Mickiewi-
cza jest ograniczony do samo-
chodów poniżej 20 ton. Uwa-
żamy, że zamykanie  na odcin-
ku 50 metrów ulicy Nadtoro-
wej,  przynajmniej w czasie gdy 
są jeszcze dni pracy, przed 1 li-
stopada jest niepotrzebne. Od-
wiedzającym groby nic nie uła-
twia, a nam stwarza poważne 
trudności – kończy przedsię-
biorca. Jak nas poinformowa-
no, przedsiębiorcy sygnalizo-
wali problem już w ubiegłym 

roku, obiecano im przemy-
śleć rozwiązania.  Ale jak moż-
na było się przekonać, w tych 
dniach pozostało po staremu – 
czyli przedsiębiorcy mają pro-
blem. Jak wiemy z Nadtorową 
mają problem również miesz-
kańcy, o czym wielokrotnie 
pisaliśmy. Spełniająca ważne 
funkcje komunikacyjne arte-
ria, nie jest dostosowana do 
panującego tu ruchu, co stwa-
rza także poważne  zagrożenia 
dla pieszych i rowerzystów.

Red.

Tym razem, w cotygodniowej sondzie, spytaliśmy 
mieszkańców gminy Osina, jak spędzają wolny czas 
w długie jesienne wieczory? 

Pani Marianna (Węgo-
rza) - Czas wolny wyko-
rzystuję na spacery i czy-
tanie książek. Myślę, że do-
brze byłoby, żeby działal-
ność świetlic wiejskich była 
bardziej ukierunkowane 
na dzieci i młodzież, któ-
rą czasami  spotyka się z 
piwem lub włóczącą się po 

wsi. 

Pan Karol (Węgorza) - 
Najczęściej gram w piłkę, 
a jak jest ciepło to często z 
kolegami robimy ognisko. 
Przyznam jednak, że tak 
naprawdę ciężko tutaj o ja-
kąś konkretną rozrywkę. 
Jak człowiek sam sobie ja-
koś nie zorganizuje zajęcia 
w czasie wolnym, to nie bę-
dzie go miał. Co prawda mamy świetlicę, ale w niej rzadko odby-
wają się jakieś zajęcia. Zresztą, nawet jeśli coś się tam dzieje, to 
zwykle tylko dla małych dzieci. 

Pan Przemysł  - Tak jak 
w każdą niedzielę, idę naj-
częściej najpierw do ko-
ścioła. A później jak mam 
czas i jest pogoda, to jadę 
powędkować. Tak poza 
tym nie ma tu zbyt wie-
lu atrakcji, szczególnie dla 
osób młodych. 

Tadeusz  Grab ow-
sk i  (Bodzęcin) - Powiem 
panu, że tu nigdzie się 
człowiek nie rusza, gdyż 
nie ma zwyczajnie gdzie. 
Wszystko jest pozamykane 
i ludzi w zasadzie nie wi-
dać. Może poza  porą wie-
czorną, gdzie jest otwiera-
ny klub, gdzie zbiera się może kilka osób. Ja osobiście mieszkam 
sam. Jestem wdowcem. Dzieci porozchodziły się do swoich domów, 
a mi zostało oglądanie telewizji. 

Emilia Kachniarz 
(Krzywice) -  Mieszkańcy 
wsi nie mogą narzekać na 
brak rozrywki. Mamy tu-
taj nową świetlicę, w któ-
rej wiele się dzieje. Mło-
dzież może tam grać w róż-
ne gry i zabawy. W klubie 
spotykają się również star-
si mieszkańcy wsi. Ja oso-
biście, gdy jest zła pogoda, 

spędzam wolny czas w domu. Gdy za oknem jest ładnie, lubię cho-
dzić na spacery. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 
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Świerczewo 

Cmentarz ocalony od zapomnienia 
W miniony weekend większość z nas spotykała się na grobach swoich bliskich, pochowanych na cmentarzach grzebalnych.  Mieszkańcy Świerczewa nie 
zapomnieli także o tym, by pomodlić się za dusze zmarłych spoczywających na nieczynnej od niemal 60-lat nekropoli, znajdującej się na terenie wsi. 

Na cmentarzu w Świercze-
wie do 1945 roku chowani 
byli mieszkający tam obywate-
le Niemiec. Po wojnie odbyło 
się też kilkanaście pochówków 
pierwszych polskich przyby-
szy na te tereny, głównie dzie-
ci. Kiedy odbył się dokładnie 
ostatni pogrzeb? Niestety nie 
odnotowano tego w kościel-
nych księgach. Dokładnej daty 
nie pamiętają też dzisiaj naj-
starsi mieszkańcy wsi. 

Doskonale za to pamiętają, 
jak na przełomie lat 60 i 70-

tych cmentarz był rozgrabiany, 
a te lepsze niemieckie nagrob-
ki wykonane z czarnego mar-
muru, wywożono najczęściej 
pod osłoną nocy. Dziś nie ma 
po nich nawet śladu. 

Dlatego też mieszkańcy 
Świerczewa, na czele z sołtys 
wsi Urszulą Armatą, postano-
wili ocalić  od zapomnienia 
nieczynną już nekropolię. W 
zeszłym roku, na jesieni, upo-
rządkowali teren, posprząta-
li zachowane zarośnięte groby 
(głównie polskie, skromne na-

grobki, ułożone najczęściej z 
kamieni lub czerwonych cegieł) 
i odsłonili je, przywracając po-
chowanym tam zmarłym na-
leżny szacunek. Kolejnym kro-
kiem było ustawienie wiosną 
tego roku płyty upamiętniają-
cej wszystkich tam pochowa-
nych – zarówno narodowości 
niemieckiej, jak i polskiej. 

W miniony piątek, 1 listopa-
da, czyli w Dzień Wszystkich 
Świętych, ks. Krzysztof So-
cha, proboszcz parafii w Strze-
lewie, pod którą podlega ko-
ściółek w Świerczewie, wspól-
nie z mieszkańcami wsi mo-
dlił się za dusze spoczywają-
cych na cmentarzy zmarłych.  
Poświęcił też ustawioną kilka 

miesięcy temu płytę oraz oca-
lałe groby (dokładnie 24), któ-
rymi opiekują się mieszkańcy. 
Dzień wcześniej postawiono  
przy „obelisku”, także potężny 
drewniany krzyż, który wyko-
nał Jan Bogus z Czermnicy. 

Marcin Simiński 

Znaleziono klucze
W dniu 01.11.2013r. na 

ul. 3 Maja, w okolicach 
Domu Rzemiosła znalezio-
no duży  pęk kluczy z cha-
rakterystycznym brelocz-
kiem w postaci płaskiej 
srebrnej  baterii. Klucze są 
do odebrania w redakcji 
DN. 

Koniec dramatu starszego małżeństwa 

Przydzielili im mieszkanie...
Gmina przyznała lokal zastępczy starszemu małżeństwu z Nowogardu, których dotychczasowe lokum w drodze licytacji komorniczej 
kupił skarbnik gminy Marcin Marchewka. 

O sprawie informowali-
śmy w listopadzie ubiegłe-
go roku. Przypomnijmy w 
dużym skrócie. Małżeństwo 
wpadło w kłopoty finanso-
we po tym, jak pan Bogdan 
(dane zmienione -dop. red.) 
najpierw stracił pracę, a jego 
żona poważnie się rozcho-
rowała. Małżeństwo straciło 
płynność finansową. Zaczę-
ło brakować na podstawowe 
opłaty. Starsi ludzie przestali 
także spłacać dość spory kre-
dyt na remont mieszkania, 
odziedziczonego po zmarłej 
matce mężczyzny. Bank za-
czął odzyskiwać swoje pienią-
dze, kierując sprawę na drogę 
postępowania komornicze-
go. Komornik  najpierw za-
jął skromną rencinę mężczy-
zny.  Gdy to nie wystarczyło 

na pokrycie długów, wierzy-
ciel złożył wniosek do ko-
mornika o przeprowadzenie 
dalszej egzekucji, która miała 
tym razem polegać na sprze-
daży mieszkania p. Bogdana.  
Tego samego, na którego re-
mont mężczyzna wcześniej 
się zapożyczył.  Licytacja od-
była się jesienią 2010. Krótko 
potem małżeństwo zostało 
poinformowane w piśmie od 
komornika, że jego rodzinny 
dom ma nowego właścicie-
la. Okazało się, że został nim 
Marcin Marchewka, skarbnik 
gminy Nowogard. Urzędnik 
kupił 40 metrowe mieszkanie 
za prawie 56 tys. złotych. 

Nowy właściciel nierucho-
mości próbował nakłonić do-
tychczasowych lokatorów, by 
wyprowadzili się z mieszka-

nia dobrowolnie. Ci jednak 
nie mieli gdzie się podziać i 
odmówili.  Złożyli wniosek 
do burmistrza o przyznanie 
lokalu zastępczego. Sprawa 
ciągnęła się kolejnymi mie-
siącami. W końcu komor-
nik przysłał do gminy infor-
mację, że dłużej zwlekać nie 
może i w przeciągu kilku ty-
godni musi uwolnić lokal, 
„opróżniając” pomieszczenia 
z osób i rzeczy. Poinformował 
jednocześnie władze gminy, 
że wobec braku decyzji Urzę-
du Miejskiego, co do przy-
znania małżeństwu mieszka-
nia z zasobów komunalnych 
(sąd nie wyraził zgody na 
tzw. eksmisję na bruk), star-
si ludzie trafią do schroniska 
na koszt miasta. Mało tego, 
para miała być rozdzielona. 

Żona trafiłaby do ośrodka dla 
kobiet, a mąż dla mężczyzn. 
Wobec tych faktów, we wrze-
śniu zwołano nadzwyczajne 
posiedzenie komisji mieszka-
niowej. Ta pozytywnie rozpa-
trzyła wniosek o przyznanie 
lokalu przez gminę. Urząd 
Miejski mieszkanie przydzie-
lił.  

Tak kończy się, trwający 
trzy lata, dramat starszych, 
schorowanych ludzi. Pozo-
staje jednak pewien niesmak. 
Wszak nie da się ukryć, że 
skarbnik gminy wzbogacił 
się o mieszkanie, ale kosz-
ty jego decyzji, pokryją teraz 
z naszych kieszeni, wszyscy 
mieszkańcy gminy...

Marcin Simiński 
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"Nie umiera ten, kto pozostaje w pamięci żywych"

Wszystkim, którzy 
uczestniczyli w ostatniej drodze

śp. Aleksandra  
sułkowskiego
wyrazy wdzięczności 

składa rodzina

Budynek Telekomunikacji wciąż niezagospodarowany

Wstępna koncepcja za miesiąc
W jednym z wrześniowych wydań Dziennika Nowogardzkiego, pisaliśmy o wykupieniu przez firmę Hosso budynku Telekomunikacji, 
znajdującego się na rogu skrzyżowania ul. 700-Lecia z ul. Bankową. Kilka miesięcy temu, nowy właściciel wystąpił do gminy Nowogard 
o wydanie warunków na przebudowę obiektu. szczegółowe rozwiązania planowanej  inwestycji nadal są jednak nieznane.

W budynku na razie panuje 
pustka. Zgodnie z decyzją nowe-
go właściciela, pracownicy  za-
trudnieni w firmach dotychczas 
dzierżawiących pomieszczenia 
w budynku, mieli opuścić swoje 
biura do końca września. Przy-
pomnijmy tylko, że budynek na-
dal pozostaje niezabezpieczony, 
co niesie ze sobą pewne konse-
kwencje. Mieszkańcy Nowogar-
du skarżą się na wciąż „rosną-
ce” usypisko śmieci, znajdują-
ce się przy obiekcie (pisaliśmy 
o tym 24 września br., w wyda-
niu nr 74 (2208) DN). Również 
na zeszłotygodniowej sesji py-
tano o przyszłość budynku. Jak 
wynika z udzielonej w tej kwe-
stii odpowiedzi, dokumentacja 
dotycząca wydania warunków 
przebudowy obiektu jest już w 
fazie końcowej. W celu uzyska-
nia bardziej szczegółowych in-
formacji na ten temat, skontak-
towaliśmy się z Wydziałem Nie-
ruchomości firmy HosSo. Za-
pytaliśmy też o możliwość udo-
stępnienia ewentualnego planu 
wizualizacji projektu. Poinfor-
mowano nas, że nie ma jesz-
cze żadnych konkretnych i za-

twierdzonych rozwiązań, któ-
re będą realizowane w obiekcie 
nowogardzkim, a wstępna kon-

cepcja znana będzie za około 
miesiąc. 

Trzeba więc czekać. Z kierow-

nictwem firmy HosSo ponow-
nie będziemy się kontaktować w 
wyznaczonym terminie. Miejmy 

nadzieję, że wtedy uzyskamy już 
komplet konkretnych informacji.

Karolina Klonowska

Parafialny Ośrodek 
Apostolstwa Trzeźwości

"Trzeźwa Wieś" strzelewo
Zaprasza  

dnia 10.11.2013 r. na Mszę Trzeźwości
z udziałem przyjaciół z Apostolstwa Trzeźwości.

Stanisława - Szczecin oś. Majowe i Małgorzaty - Opole

Godziny Mszy św.: 8.00 Świerczewo;  Kościuszki - 09.15;  
Strzelewo - 10.30; Węgorza - 12.00; Czermnica - 13.15

Mentalność niewolnika 
Tak najkrócej można określić pogląd, jaki wyraża radny rady miejskiej w Nowo-
gardzie na temat kwestii przetargu na dostawę wody i odbiór ścieków. 

To nawet nie pogląd tylko 
jedno proste, czy wręcz pro-
stackie zdanie, bowiem jedyną 
istotną kwestią dotycząca wa-
runków na dostawę wody jest 
dla radnego cena. 

Tak więc dla radnego o men-
talności niewolnika nie ma 
żadnego znaczenia to, że fir-
ma PUWiS, która od lat świad-
czy te usługi na profesjonal-
nym poziomie, zatrudnia po-
nad 100 osób, co łącznie daje 
utrzymanie kilkuset osobom. 

Nie ma znaczenia to, że oso-
by te płacą podatki w tej gmi-
nie. 

Nie ma znaczenia, że nie 

siedzą na garnuszku gminnej 
opieki społecznej. 

Nie ma żadnego znaczenia 
to, że firma ta płaci niemałe 
przecież podatki w naszej gmi-
nie, że od lat inwestuje w nową 
infrastrukturę. 

Radny o mentalności nie-
wolnika nie ma też wiedzy 
na temat tego, jak bardzo 
nowogardzka firma PUWiS 
przez lata swojej działalności 
rozwinęła się świadcząc usłu-
gi w kilkunastu gminach, gdzie 
chwali się jej profesjonalizm. 

Nie do pomyślenia jest to 
wreszcie, aby w Niemczech, w 
jakimkolwiek mieście, władze 

oddały jakiekolwiek ze swoich 
strategicznych usług polskiej 
firmie. Bo prawda jest taka, 
że Polak to może tam papierki 
zbierać na ulicy, ale w niemiec-
kiej firmie. 

Mentalność niewolnika jed-
nak nie potrafi uchwycić i wła-
ściwie przeanalizować takich 
niuansów. Zatem jak mówi 
klasyk lepiej takiemu radnemu 
dać kury szczać prowadzać. 

Zwykły zjadacz chleba (w 
żadnym sensie nie związany z 
firmą PUWiS) 

Imię i nazwisko do wiado-
mości redakcji 

@    Ludzie listy piszą  @ 
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Forum Pokrzywdzonych przez Państwo radzi: 

Kiedy pracownik może wyjść z pracy?
Problem wyjść prywatnych od dłuższego czasu nie znajdował rozwiązania w przepisach prawa pracy. Wyjściem prywatnym określano 
przeważnie wyjście na załatwienie sprawy prywatnych (np. wizyta w urzędzie, u lekarza, wywiadówka w szkole) w godzinach pracy. Od 
22 sierpnia 2013 roku do kodeksu pracy wprowadzono wreszcie regulację dotyczącą odpracowywania godzin. Co zatem się zmieniło?

Pracodawcy zazwyczaj nie-
chętnie zgadzali się na takie 
wyjścia, ponieważ kodeks pra-
cy wprost nie wprowadzał ani 
zasad ich odpracowania ani 
czasu pracy, który pozwalałby 
na takie rozwiązanie.

Wobec tego w rozumieniu 
przepisów prawa mieliśmy do 
czynienia z sytuacją, w której 
czas poświęcony na załatwie-
nie spraw prywatnych zalicza-
ny był do czasu pracy, a jego 
odpracowywanie traktowano 
jako nadgodziny.

W konsekwencji w wielu za-
kładach pracy dochodziło do 
zjawiska patologicznego (w 
rozumieniu obowiązujących 
wówczas przepisów kodeksu 
pracy), polegającego na prowa-
dzeniu albo zeszytu wyjść pry-
watnych albo dwóch ewidencji 
czasu pracy – jedna oficjalna, 
a druga zwierająca prawdziwe 
godziny pojawienia się i wyj-
ścia z zakładu.

Oczywiście w tym czasie 
funkcjonowały też zakłady 
pracy, w których to zjawisko 
nie było aż takim problemem, 
ponieważ pracodawca prowa-
dził ewidencję elektroniczną, a 
w regulaminie pracy wpisywa-
no, że czas pracy wylicza kom-
puter, więc decydujący był mo-
ment odbicia karty. Takich za-
kładów jednak nie było wiele, 
dlatego problem, o którym pi-
szę powyżej występował po-
wszechnie.

Od 22 sierpnia 2013 roku do 
kodeksu pracy wprowadzo-
no wreszcie regulację dotyczą-
cą odpracowywania godzin.  
Przepis jest dość krótki, ale 
wydaje się, że w sposób precy-

zyjny określa zasady odpraco-
wywania nadgodzin.

Nowy przepis art. 151 § 2 1  

mówi, że nie stanowi pracy w 
godzinach nadliczbowych czas 
odpracowania zwolnienia od 
pracy, udzielonego pracowni-
kowi, na jego pisemny wnio-
sek, w celu załatwienia spraw 
osobistych. Odpracowanie 
zwolnienia od pracy nie 
może naruszać prawa pra-
cownika do odpoczynku.

Z treści przepisu wynika, 
że wprowadza on tryb udzie-
lania zwolnienia od pra-
cy w celu załatwienia 
przez pracownika 
spraw osobistych. 

Zw o l n i e n i a 
udziela praco-
dawca, ale do-
piero na pi-
semny wnio-
sek pracow-
nika. Chociaż 
przepis dokład-
nie tego nie okre-
śla, wydaje się, że 
w takim wniosku po-
winna znaleźć się data 
(oznaczenie dnia, w którym 
to zwolnienie ma nastąpić) 
oraz go-
dziny, w 
których 
p r a -
c o w -
n i k 
m a 
z o -
stać zwol-
niony. Wydaje się, że 
we wniosku może się znaleźć 
także propozycja daty odpra-
cowania tych godzin. Oczy-
wiście w większości przypad-

ków, pracownik po powrocie 
do pracy, dłużej zostanie po 
to, aby odpracować czas 
zwolnie-
n i a . 

J e d -
nak w 

p r a k t y c e 
mogą także zdarzać 

się sytuacje, w których pra-
cownik po wyjściu do pracy 
już nie wróci. W takiej sytuacji 
we wniosku można by wska-

zać, kiedy to odpracowanie na-
stąpi. Oczywiście data opraco-
wania musi zostać zaakcepto-

wana przez praco-
dawcę.

P r a c o -
d a w c a , 

aby udzie-
lić zwolnie-
nia, uwzględ-

nia wniosek, a 
to oznacza, że 

musi on wyrazić 
zgodę na zwolnienie od pracy 
pracownika. Jest to zgodne z 

treścią przepisu, w którym 
zapisano, że pracodaw-

ca udziela zwolnienia 
od pracy.

O d p r a c o w a n i e 
czasu zwolnienia 
nie będzie stano-
wiło pracy w go-
dzinach nadlicz-

bowych przy czym 
dotyczy to jedynie 

tych sytuacji, w któ-
rych udzielono zwolnie-

nia na podstawie pisemne-
go wniosku pracownika. 

Wymóg złożenia przez pra-
cownika pisemnego wniosku 
stanowi zabezpieczenie zarów-
no dla pracodawcy jak i pra-
cownika. Pracodawca bowiem 
będzie miał podkładkę po-
twierdzającą, że udzielił czasu 
wolnego na załatwienie spra-
wy prywatnych i nie będzie 
obawiał się, że odpracowy-
wanie zostanie potraktowane 
jako nadgodziny. Pracownik z 
kolei odpracuje tylko tyle cza-
su, na ile zostanie mu udzielo-
ne na zwolnienie, a jego wyj-
ście w godzinach pracy poza 
zakład pracy będzie odpo-

wiednio udokumentowane.
Czas odpracowania nie może 

naruszać prawa pracownika do 
odpoczynku zarówno dobowe-
go jak i tygodniowego. Dlatego 
może się okazać, że z powodu 
tego zapisu nie będzie możliwe 
odpracowanie w danym dniu 
(np. gdy od następnego dnia 
pracownik rozpoczyna pracę 
w innych godzinach).

Bardzo często pada pytanie – 
co się stanie z zeszytami wyjść 
prywatnych?

Oczywiście trudno jedno-
znacznie odpowiedzieć na to 
pytanie. Z jednej strony czę-
ściowo utracą rację bytu. Po 
prostu ze względu na to, że czas 
na załatwienie sprawy prywat-
nej musi zostać udzielony do-
piero na pisemny wniosek, a 
kodeks pracy w zasadzie wpro-
wadził dość czytelne reguły 
odpracowywania tego czasu, 
nie będzie sensu prowadzenia 
tej podwójnej ewidencji.

Z drugiej jednak strony, być 
może zeszyty zostaną utrzyma-
ne na przykład po to, aby reje-
strować krótkie wyjścia - kil-
kunastominutowe, np. do skle-
pu po drożdżówkę, do apteki, 
czy do kiosku. Chociaż prowa-
dzenie takiej podwójnej ewi-
dencji nie znajduje podstaw 
w kodeksie pracy, to prakty-
ka pokazuje, że ze względu na 
skostniałe przepisy w wielu za-
kładach pracy nie dało się tego 
uniknąć.

Należy jednak pamiętać, że 
na gruncie nowych przepisów, 
prawidłowe jest tylko zwolnie-
nie udzielone na omówionych 
powyżej zasadach.

Opr. Red. 

Policja podsumowała akcję Znicz

Na drogach było bezpiecznie...
Podczas trwania tegorocznej akcji Znicz 2013, na drogach gminy Nowogard nie 
doszło do ani jednego poważnego zdarzenia drogowego. Podczas prowadzonych 
kontroli nie odnotowano także kierujących pojazdami po alkoholu.

Na terenie całego powia-
tu goleniowskiego doszło do 
jednego wypadku oraz 7 koli-
zji drogowych – podsumowu-
je policja. Żadne z tych zda-
rzeń nie miało miejsca na te-

renie naszej gminy.  Porząd-
ku na drogach oraz w oko-
licach cmentarzy pilnowa-
ło łącznie 146 policjantów. W 
samym Nowogardzie było ich  
42, w tym: dzielnicowych - 4 i 

6 uczniów klasy policyjnej z I 
LO. Oprócz policjantów w ak-
cji „Znicz” brała udział także 
Straż Graniczna. 

MS
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Sprzedam nowe, własnościowe, 
 2 pokojowe mieszkanie o pow. 58 m2 
w Nowogardzie na ulicy Racibora I 4

KONTAKT:  PIB „PRO-BUD s.c.
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14
tel.: 91 39 25552; 783 570 056 www: probud-nowogard.pl

Sprzedam 
odpady marchwi mytej

Gospodarstwo 
rolno-warzywne

Redło 21
tel. 603 197 798

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL. 913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Wizyta uczniów z Peenetal - Schule Gützkow w Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie

Nauka i zabawa
W dniach 24-26 października, Publiczne Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie, miało zaszczyt gościć młodzież z Peenetal-schule w Gütz-
kow wraz z opiekunami i dyrektorem szkoły. Niemiecka szkoła jest szkołą partnerską nowogardzkiej placówki. W ubiegłym roku 
nowogardzka młodzież gościła u zachodnich sąsiadów, a teraz przyszedł czas na rewizytę. 

Plan wizyty był bardzo na-
pięty. Tuż po przyjeździe do 
Nowogardu, goście wraz z 
miejscowymi gimnazjalistami, 
wybrali się na spacer po mie-
ście. Grupa miała okazję wejść 
na wieżę Kościoła pw. Wnie-
bowzięcia Najświętszej Marii 
Panny, zapoznać się ze zbiora-
mi i funkcjonowaniem Miej-
skiej Biblioteki Publicznej im. 
Stefana Żeromskiego w Nowo-
gardzie, jak również zobaczyć 
teren wokół jeziora. 

W drugim dniu, niemiec-
cy uczniowie wzięli udział 
w zajęciach na terenie szko-
ły. Wraz z polskimi ucznia-
mi rywalizowali w konkursie 
polsko - niemieckim, kibico-

wali drużynom w rozgryw-
kach sportowych, delekto-
wali się polskimi potrawami 
oraz brali udział w przygoto-
waniu swoich rodzimych sa-
łatek. Przede wszystkim zo-
baczyli, jak funkcjonuje pol-
ska szkoła, poznali rówie-
śników i nauczycieli. Po za-
jęciach wszyscy udali się na 
uroczysty obiad, w którym 
udział wziął wiceburmistrz 
Damian Simiński oraz Szy-
mon Pilipczuk, zajmujący się 
na co dzień promocją mia-
sta. Następnie grupa pol-
sko – niemiecka, udała się do 
Ostrzycy, do folwarku Pań-
stwa Furmańczyk - „U Fur-
mana”. Wszyscy mieli okazje 

pojeździć konno, popływać 
łódką, wziąć udział w grach i 
zabawach, również ekologicz-
nych na świeżym powietrzu. 
Nie zabrakło też tradycyjnego 
ogniska i poczęstunku. Ostat-
nim punktem dnia była dys-
koteka w miejscu zakwatero-
wania tj. w restauracji „Ka-
mena” . Uczniowie szybko się 
zintegrowali – wspólnym za-
bawom nie było końca. W so-
botę przyszedł czas pożegnań. 
Jednak zanim goście opuści-
li nasz kraj, wybrali się jesz-
cze na goleniowską pływal-
nię „Fala”. Po wodnych sza-
leństwach grupa wróciła do 

Gützkow. Przyjazd niemiec-
kiej młodzieży i ich nauczy-
cieli nie byłby możliwy, gdy-
by nie zaangażowanie dyrek-
tor Publicznego Gimnazjum 
nr 3 w Nowogardzie pani Ire-
ny Juszczyk oraz pani Andrei 
Trense ze szkoły w Gützkow. 

Opr.: KR
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Kościoły naszej gminy - Grabin

Grabin - kościół filialny parafii w Si-
korkach pw. św. Jana Chrzciciela. Po-
święcony 8 XII 1945 r. odpust: 24 VI.

Kościół z 1910 r. murowany, z kamie-
nia i cegły. Niska drewniana wieża pod 
czterospadowym dachem.

źródło: Schematyzm Archidiecezji 
 Szczecińsko-Kamieńskiej, 

Szczecin 2007.
/Studium Historyczno-urbanistyczne

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie

Święci są wśród nas!
W środę 31 października o godzinie 16:30 w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie odbyło się nabożeństwo różańcowe, na 
które licznie przybyły dzieci – kilkanaście z nich przebrało się za świętych, z racji przypadającej właśnie tego dnia wigilii Wszystkich 
Świętych.

W trakcie nabożeństwa dzie-
ci najpierw przedstawiły się ze-
branym w kościele wiernym mó-
wiąc, każde z osobna, za kogo się 
przebrały, a następnie odmówi-
ły modlitwę różańcową. Po niej 
zaś odśpiewały kilka pieśni m.in. 
po łacinie Laudate omnes gen-
tes! Laudate Dominum! Chwal-
cie wszystkie narody! Chwalcie 
Pana! 

Dzieci otrzymały również ob-
razki z wizerunkami świętych.

- Przebrałem się za św. Józefa, 
bo on był bardzo pracowity i ja 
również taki chcę być – stwier-

dził Olek. – Ubrałam strój św. 
Weroniki, dlatego że ona ocie-
rała twarz pana Jezusa, gdy szedł 
on z krzyżem na Golgotę – po-
wiedziała Weronika.

Zdaje się, że rodzi się w Ko-
ściele nowa tradycja. W odpo-
wiedzi na obce naszej wierze i 
kulturze Halloween, które przy-
było do naszego kraju w latach 
90. z Zachodu, najmłodsi są dzi-
siaj zachęcani do przebierania 
się za świętych, zapoznawania 
się z ich życiem i czerpania od 
nich przykładu.

Piotr Słomski

Z góry od lewej: siostra Melania, Maciej (św. Maciej), Michalina (Maryja Matka Boża), Czarek (św. Józef), Oliwia (Anioł), Paulina 
(sługa Boża, Paulina Jaricot), Wiktoria (św. Józefina Bakhita), Olek (św. Józef), ks. Grzegorz Legutko (proboszcz parafii)
W dolnym rzędzie od lewej: Karolina (św. Łucja), Alina (św. Łucja), Maja (Maryja Matka Boża), Błażej (św. Józef), Zuzia (Maryja 
Matka Boża), Basia (św. Hiacynta), Zuzia (św. Łucja), Weronika (św. Weronika)
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Zygmunt Karg prezentował w Osinie swoje modele

Karetą, dorożką, bryczką…?
Jak podróżowano, kiedy nie było samochodów? Ile trwała podróż z Warszawy do Berlina? Kto przewoził listy, czy było wygodnie? Te 
i wiele innych pytań, skierowano do pana Zygmunta Karga, podczas spotkania i prezentacji modeli pojazdów zaprzęgowych różnego 
typu i strażackich sikawek. 

Prezentacja odbyła się w 
Gminnej Bibliotece Publicz-
nej w Osinie, 29 października 
2013 roku. Autor wszystkich 
prac wykonanych własnoręcz-
nie, z zachowaniem najdrob-

niejszych szczegółów kon-
strukcyjnych, detali, a nawet 
oryginalnej kolorystyki pojaz-
dów, opowiadał o swojej pra-
cy nad modelami i zdobywa-
niem potrzebnych materiałów. 

Wskazywał również na ory-
ginalne materiały do budowy 
modeli i precyzję ich odtwa-
rzania. Wszystkie modele były 
wykonane w skali 1:10. Pan 
Zygmunt Karg, przedstawił hi-
storię przewozów pocztowych 
na terenie pomorza. Wskazy-
wał na różne aspekty dawnych 
podróży i przewozów towa-
rów. Omawiał wszystkie mo-
dele, przy czym zwracał uwagę 
na zalety i niedogodności bu-
dowy, wyposażenia pojazdów, 
oraz uciążliwości podróży czy 
przewozów. Każdy z uczestni-
ków spotkania mógł dokładnie 
obejrzeć wszystkie modele, do-
tknąć czy poruszyć ruchome 
elementy konstrukcji. Chęt-
ni, uczestnicy spotkania, mo-
gli wykonać z przygotowanych 
elementów, niektóre konstruk-

cje potrzebne do budowy mo-
deli, np. koło od bryczki. Au-
tor prac podarował bibliotece 
jedno ze swych własnoręcz-
nie wykonanych dzieł, na pa-
miątkę wizyty w Osinie, poza 

tym zachęcał wszystkich do 
budowy własnych modeli. Ta-
kie działanie jest twórcze i bar-
dzo rozwijające pod wieloma 
względami. Warto próbować! 

Opr.: KR

Przedszkole nr 1 pasowało na Starszaka

Wybrały imię „Wiewiórka”
Dnia 22.10.2013 r., w Przedszkolu nr 1 „Niezapominajka” w Nowogardzie, odbyła się uroczystość, po której dzieci 5-letnie zostały pa-
sowane na starszaków, oraz nadano grupie imię.

Dzieci 5 letnie, wybrały imię 
dla swojej grupy „Wiewiórka”,  
przez cały tydzień poznawały 
jej wygląd i zwyczaje.  Stwo-
rzono kącik tematyczny, w któ-
rym znajdują się zdjęcia, al-
bumy, prace wykonane przez 
dzieci oraz  ciekawostki  o tym  
zwinnym zwierzątku. Na uro-
czystość przyszłe Starszaki, 
przygotowały wiersze i piosen-
ki, których bohaterką była wła-
śnie  wiewiórka. Po pierwszej 

części występu pani dyrektor, 
uroczyście nadała grupie imię 
„Wiewiórka”, która będzie dla 
dzieci przykładem i wzorem 
do naśladowania. 

Druga część występu była 
poświęcona tamu, jak ważną 
sprawą jest być Starszakiem: 
„Jak trzeba postępować, A jak 
nie wypada!”. Następnie 5- lat-
ki zaprezentowały program 
słowno- muzyczny, wykazując 
się umiejętnościami recytator-

skimi, wokalnymi i taneczny-
mi. Następnie złożyły uroczy-
ste ślubowanie: ŚLUBUJĘ BYĆ 
DOBRYM POLAKIEM! - BYĆ 
PRZYJACIELEM ROŚLIN I 
ZWIERZĄT! - SZANOWAĆ 
WSZYSTKICH LUDZI! - SWĄ 

NAUKĄ I ZACHOWANIEM 
SPRAWIĆ RADOŚĆ! - RODZI-
COM I NAUCZYCIELOM!

Po ślubowaniu dyrektor, pani 
Jolanta  Bielska, pasowała dzie-
ci na Starszaków. Na pamiąt-
kę uroczystości, każde dziecko 

otrzymało plakietkę z napisem 
,,Wiewiórka ”, słodki upomi-
nek- rożek obfitości, oraz dy-
plom „Pasowania na Starsza-
ka”.

Oprac: KR
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Zaginął mały York 
4 miesięczna suczka. 

Znaki szczególne:  
na szyi czerwona obroża  

dla znalazcy nagroda. 
Proszę o kontakt 887 077 570

Mistrzostwa Strefy Polski Zachodniej w motocrossie

Podsumowanie sezonu 2013
Z racji, iż zakończył się sezon motocrossowy w 2013 roku, zdecydowaliśmy się na podsumowanie wyników reprezentantów Klubu Mo-
torowego Cisy Nowogard. sezonu, który był udany tylko dla jednego reprezentanta naszego miasta...

Sezon w 2013 roku  był  uda-
ny tylko dla Tomasza Jamro-
żego. Pozostali zawodnicy, nie 
mogą być jednak zadowole-
ni i to nie z racji, że zabrakło 
im umiejętności, bo jak widać, 
gdy już startowali, to potrafili 
plasować się na przyzwoitych 
pozycjach. Dlaczego tylko To-
masz Jamroży, zdołał „prze-
jechać” cały sezon? Tego sta-
raliśmy się już dowiedzieć, od 
zarządu KM Cisy Nowogard 
- nie jest tajemnicą, że brako-
wało funduszy na wsparcie ca-
łej grupy zawodników. O tym 
pisaliśmy w artykule z dnia 26 
września, dotyczącym finan-
sowania klubu. Dziś przed-
stawimy same liczby, przesta-
wione przy nazwisku każde-
go z zawodników, którzy star-
towali jako reprezentanci KM 

Cisy Nowogard. Z żalem trze-
ba stwierdzić, że to jeden z gor-
szych sezonów w ostatnich la-
tach, głównie za sprawą decy-
zji o zakończeniu kariery przez 
Żanetę Zacharewicz, oraz „po-
zbawieniu” Michała Koze-
ry szans na walkę z czołów-
ką. W Mistrzostwach Strefy 
Polski Zachodniej rozgrywa-
no 10 konkursów, w każdym z 
nich zawodnicy brali udział w 
dwóch wyścigach, czyli mak-
symalnie w sezonie sporto-
wiec powinien zaliczyć 20 bie-
gów. Jedynym reprezentantem 
Nowogardu, który tak uczynił, 
był Tomasz Jamroży, jego uda-
ne starty w biegach pozwoliły 
zdobyć mu wicemistrzostwo 
strefy Polski zachodniej w ka-
tegorii MX Quad Open. To 
wielki sukces tego zawodni-

ka, o którym już wspominali-
śmy podczas relacji z ostatnich 
zawodów. Michał Kozera roz-
począł sezon dopiero podczas 
piątych zawodów strefy. Gdy-
by startował do końca sezo-
nu, miał szansę na awans na-
wet do pierwszej dziesiątki, co 
pozwoliłoby mu wystartować 
w Pucharze Polski. Żaneta Za-
charewicz po awarii motocy-
klu i braku funduszy na napra-
wę, zakończyła karierę. Szko-
da, bo w zawodach w Rosówku 

dwukrotnie wygrała, następ-
nie w Nekli zwyciężyła w dru-
gim biegu, potem przyszły ko-
lejne dwa zwycięstwa na „swo-
im” terenie w Nowogardzie i 
… przedwczesny koniec sezo-
nu. Mariusz Tomala w katego-
rii MX Masters, startował tyl-
ko w Nowogardzie, gdzie za-
jął 5 i 14 miejsce. Paweł Kle-
wicz w Rosówku wystartował 
w kategorii MX Open, nasz ju-
nior ze starszymi rywalami za-
jął 9 i 8 miejsce. Utalentowa-

ny zawodnik wystartował jesz-
cze w Nowogardzie w katego-
rii MX2 Junior, wówczas zajął 
21 i 10 miejsce. Pozostaje wie-
rzyć, że klub KM Cisy w przy-
szłym sezonie, pomoże swoim 
sportowcom na częstsze wy-
stępy, bo to właśnie ci zawod-
nicy powinni być najważniejsi, 
a nie infrastruktura toru moto-
crossowego...

KR  

Zawody
Żaneta 
Zacharewicz
(MX Kobiet)

Tomasz 
Jamroży
(MX Quad 
Open)

Mariusz 
Tomala
(MX Masters)

Paweł 
Klewicz
(MX Open)

Paweł 
Klewicz
(MX 2 
Junior)

Michał 
Kozera
(MX 2 
Junior)

Rosówek 50 pkt.
50 pkt.

24 pkt.
24 pkt. X 32 pkt.

33 pkt. X X

Nekla -
50 pkt.

26 pkt.
26 pkt. X X X X

Głogów X 25 pkt.
23 pkt. X X X X

Wschowa X 26 pkt.
16 pkt. X X X X

Nowogard 50 pkt.
50 pkt.

19 pkt.
28 pkt.

36 pkt.
27 pkt. X 20 pkt.

31 pkt.
50 pkt.
44 pkt.

Ostrów Wlkp. X 27 pkt.
28 pkt. X X X X

Chojna X 28 pkt.
27 pkt. X X X 44 pkt.

50 pkt.

Oborniki X 28 pkt.
30 pkt. X X X X

Konikowo X 30 pkt.
28 pkt. X X X X

Mirocin Dolny X 18 pkt.
19 pkt. X X X X

Suma pkt. 250 500 63 65 51 188
Miejsce - 
sezon 8 2 32 30 34 20W 2011 roku, Paweł Klewicz (pierwszy od lewej) był mistrzem w kategorii młodzik

Uczniowie SP Osina na basenie w Goleniowie

Wyjazd, za kasztany...
W dniu 30 października (środa) br., uczniowie klasy III a, szkoły Podstawowej w 
Osinie, wybrali się na basen w Goleniowie. Co ciekawe, wyjazd doszedł do skutku, 
dzięki zaradności trzecioklasistów.

 Dzieci z SP w Osinie, do 
Goleniowa wybrali się wraz z 
opiekunami: panią Katarzy-
ną Paczkowską oraz panią Ju-
styną Barbacką. Wyjazd od-
był się dzięki zaangażowaniu 
uczniów. Trzecioklasiści sami 
zapracowali na te chwile bez-
troski. Zbierali kasztany, a 
uzyskane pieniądze ze sprze-
daży pozwoliły im zrealizo-
wać cel. Wycieczka na basen 

była świetną zabawą i integra-
cją z innymi dziećmi. Ucznio-
wie pod opieką ratowników i 
opiekunów, mogli wykazać się 
umiejętnością pływania oraz 
korzystać ze wszystkich atrak-
cji. Po dwugodzinnych sza-
leństwach, głodni i zmęczeni, 
udali się na coś smacznego do 
pobliskiego baru.

Czas spędzony na basenie 
był dobrym sposobem na re-

laks. Życzymy „zaradnym” 
uczniom, kolejnych takich wy-
cieczek.

Opr.: KR
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Zarzad Koła PZW Tęczak
informuje członków Koła, że dnia 17.11.2013

organizuje wyjazd 

do Trzebieszewa pod nazwą 
"Pożegnanie sezonu wędkarskiego" 

połączone z grilowaniem
Oplata wynosi 10 zł. zapisy w sklepie wędkarskim 
"Tęczak, ul. Waryńskiego 12 do dn. 15.XI.2013 r.

Wyjazd o godz. 7.00, ul. 5 Marca
Zapraszamy 

Zarząd Koła Tęczak

Zakończenie rundy jesiennej kobiecej drużyny

Wygrają z Olimpią III?
Kobieca drużyna Pomorzanina Nowogard, ma przed sobą już tylko jeden mecz 
w rundzie jesiennej. W środę (6 listopada) o godzinie 15:00, na własnym boisku, 
podopieczne Pawła Błaszczyka, postarają się zdobyć 3 punkty w starciu z Olim-
pią III szczecin.

W środę zawodniczki Pomo-
rzanina mają nie lada okazję 
na awans w ligowej tabeli. Do 
Nowogardu przyjedzie druży-
na zajmująca ostatnie miejsce - 
Olimpia III Szczecin. Rywalki 
pod każdym względem prezen-
tują się gorzej. Zaledwie jedno 
zwycięstwo (2:1) z drugim naj-
słabszym zespołem, Falą Mię-
dzyzdroje i 4 porażki. Olimpia 
III w swoich dotychczasowych 
5 spotkaniach strzeliła tylko 3 
bramki, tracąc przy tym aż 45, 
co daje fatalną średnią 9 goli 
na mecz! Z takim rywalem 
podopieczne Pawła Błaszczyka 
po prostu muszą wygrać, jeśli 
chcą awansować w ligowej ta-
beli, w której obecnie zajmu-
ją 4 miejsce. Ze względu na to, 
że spotkania w III lidze kobiet 
często są przekładane, trudno 

przedstawić obiektywne szan-
se na awans, gdyż zespoły dru-
giego Olimpu Gościno, i trze-
ciego Zalewu Stepnica, roze-
grały dotychczas 4 spotkania. 
Sezon ma już za sobą obecny 
lider Olimpia II Szczecin, któ-
ra po 6 spotkaniach uzbierała 
14 punktów. Pomorzanin jeśli 
wygra zbliży się do tej druży-
ny na 4 punkty. Warto będzie 

znacznie przybliżyć się do czo-
łówki i z pewnością, kobieca 
drużyna z Nowogardu, powal-
czy w środę o godzinie 15:00 o 
pełną pulę, w starciu z trzecim 
„garniturem” Olimpii Szcze-
cin. Relacja z tego meczu, w 
najbliższym wydaniu DN. 
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Pomorzanin (tylko) remisuje z Unią

Zmiana lidera
Piłkarze Pomorzanina Nowogard nie zdołali poko-
nać na własnym boisku Unię Dolice. Okazję do zdo-
bycia bramki miały obydwa zespoły, jednak po ostat-
nim gwizdku sędziego, zakończyło się na remisie 0:0. 
W tabeli nastąpiła zmiana lidera, po remisie Osadnika 
Myślibórz, na „czele” tabeli plasuje się Odra Chojna.  

Pomorzanin Nowogard – Unia Dolice 0:0
skład:  Mateusz Krupski – Konrad Winczewski, Michał Soska (c) , Michał Łukasiak, Maciej Do-

browolski – Gracjan Wnuczyński, Krzysztof Kieruzel, Dominik Wawrzyniak, Łukasz Olechnowicz, 
Kamil Lewandowski – Sławomir Paszkowski; zmiany: Tomasz Łysiak, Krystian Kubicki, Dawid Lan-
gner.

Liga Okręgowa Szczecińska 2013/2014
15 kolejka:
Polonia Płoty – Pomorzanin Przybiernów 3:1
Klon Krzęcin – Victoria Przecław  4:1
Ina Ińsko – Piast Chociwel  0:1
Zorza Dobrzany – Osadnik Myślibórz 1:1
Odra Chojna – Flota II Świnoujście 3:0
Morzycko Moryń – Iskierka Szcz.-Śmierd. 4:0
Stal Lipiany – Gavia Choszczno  3:1
Pomorzanin Nowogard – Unia Dolice 0:0
Pogoń Barlinek    Pauza

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Odra Chojna 14 31 39 17 10 1 3
2 Osadnik Myślibórz 14 31 33 13 10 1 3
3 Gavia Choszczno 14 29 38 21 9 2 3
4 Zorza Dobrzany 15 28 33 20 8 4 3
5 Piast Chociwel 14 28 23 11 9 1 4
6 Pomorzanin Nowogard 14 25 28 22 7 4 3
7 Polonia Płoty 14 24 48 23 7 3 4
8 Stal Lipiany 14 23 36 26 7 2 5
9 Flota II Świnoujście 14 22 31 25 6 4 4
10 Pogoń Barlinek 14 21 25 17 6 3 5
11 Ina Ińsko 14 20 16 20 6 2 6
12 Pomorzanin Przybiernów 14 17 17 26 5 2 7
13 Unia Dolice 15 15 19 28 3 6 6
14 Morzycko Moryń 14 12 18 40 4 0 10
15 Klon Krzęcin 14 7 17 46 2 1 11
16 Iskierka Szczecin – Śmierdnica 14 6 11 44 2 0 12
17 Victoria Przecław 14 3 9 42 1 0 13

To miał być łatwy mecz i 
pewne trzy punkty, tymcza-
sem po pierwszych 45 mi-
nutach meczu w Nowogar-
dzie, gospodarze mogli cie-
szyć się, że nie schodzili do 
szatni ze stratą gola. Piłkarze 
z Dolic dwukrotnie trafiali w 
poprzeczkę, najpierw przy-
padkowo po dośrodkowaniu, 
następnie po tym, jak zawod-
nik gości przelobował Mate-
usza Krupskiego. Pomorzanin 
również miał swoje okazje, 
najlepsze w pierwszej połowie 
zmarnowali Kamil Lewan-
dowski, następnie po strzale 
głową Konrad Winczewski.  
Po zmianie stron Pomorzanin 
zdecydowanie się odkrył, pró-

bując za wszelką cenę zdobyć 
gola. Była ku temu okazja po 
dośrodkowaniu w pole kar-
ne, gdzie z piłką minęło się, 4 
nie krytych piłkarzy gospoda-
rzy. Przez to, iż Pomorzanin 
„parł” do przodu, Unia Doli-
ce wyprowadziła dwie kontry, 
po których zmarnowała stu 
procentowe okazje do strze-
lenia bramki. Najpierw w sy-
tuacji sam na sam, po strza-
le piłkarza gości, futbolówka 
trafia w słupek. W następnej 
okazji, szczęście znów było 
przy zawodnikach Pomorza-
nina. Tak więc po wyrówna-
nym meczu, nowogardzianie 
tracą punkty, choć remis w 
tym meczu był z pewnością 

sprawiedliwym rozstrzygnię-
ciem. Szkoda utraty punktów, 
gdyż Gavia Choszczno prze-
grała, Zorza z Osadnikiem 
zremisowała i była spora oka-
zja do przybliżenia się do ry-
wali w walce o awans. Tym-
czasem, w tabeli do Pomo-
rzanina zbliża się rozpędzo-
na Polonia Płoty, natomiast 
Piast Chociwel „uciekł” już 
na 3 punkty. Okazję do odro-
bienia tej straty, Pomorzanin 
będzie miał już w najbliższy 
weekend, wówczas gościć bę-
dzie na stadionie w Chociwlu. 
Przy artykule prezentujemy 
komplet wyników 15 kolejki, 
oraz aktualną tabelę.
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III Liga Kobiet

6 kolejka:
Zalew Stepnica – Olimp Gościno (brak danych)
Vielgovia Szczecin – Olimpia II Szczecin   2:3
Pomorzanin Nowogard – Olimpia III Szczecin  

(06.11; 15:00)

"Nowogardzka Szkoła Cukrzycy"

ZAPROSZENIE
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Nowogardzie prowadzi na-
bór osób zainteresowanych cyklem  spotkań edukacyjnych skierowanych 
dla osób z cukrzycą, członków ich rodzin oraz osób zainteresowanych 
profilaktyką zdrowotną w kierunku cukrzycy. Uczestnikiem Szkoły Cu-
krzycy możne być każda zainteresowana osoba. Zajęcia dla wszystkich 
uczestników są bezpłatne. 

Zapisy odbywają się w siedzibie PSD Koła Nowogard, ul. Wojska 
Polskiego 7 (budynek laboratorium na terenie szpitala) od ponie-
działku do piątku w godz. od 10:00 do 14:00 lub w dowolnej porze 
telefonicznie pod nr:  500 553 190; 660 238 483;  606 457 102, rów-
nież za pośrednictwem e-mail: cukrzycanowogard@wp.pl 

  III Edycja “Szkoły Cukrzycy” w Nowogardzie rusza od 15 li-
stopada 2013r. Wykłady będą prowadzone raz w miesiącu przez 
okres 8 miesięcy, czas trwania wykładu wynosi około 1,5 godz.

Cukrzyca została uznana za jedną z najgroźniejszych chorób cy-
wilizacyjnych. Chociaż nie jest chorobą zakaźną mówi się o epi-
demii. Na świecie z powodu cukrzycy cierpi 371 mln, w Polsce 
liczba chorych przekroczyła już 3,1 mln. Szacuje się, że ponad 1 
mln osób nie jest świadomych, że już choruje. Do zdiagnozowania 
cukrzycy dochodzi najczęściej, gdy pojawiają się pierwsze powi-
kłania, niestety stopień zaawansowania cukrzycy jest już na tyle 
poważny, że prowadzi do dotkliwych konsekwencji zdrowotnych.

Prawie sto lat temu prof. Joslin, gdy nie znano jeszcze insuli-
ny i leków doustnych w leczeniu cukrzycy  powiedział „chorzy 
na cukrzycę wiedzący najwięcej żyją najdłużej”   Niech te słowa   
będą refleksją   i zachętą do wzięcia czynnego udziały w spotka-
niach Nowogardzkiej „Szkoły Cukrzycy”. Pomimo całego rozwo-
ju medycyny, wiedza o tej chorobie jaką posiada chory z cukrzycą  
ma bardzo istotny wpływ na długość i jakość życia bez powikłań 
cukrzycowych.

Zajęcia w Nowogardzkiej „szkole Cukrzycy” są wspierane 
przez Urząd Miejski w Nowogardzie 

Eugeniusz Tworek, prezes PSD Koła Nowogard                                  
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Drugi zespół przerywa serię porażek

remis w szczecinie
Pomorzanin II Nowogard, po 6 kolejnych porażkach, wreszcie wy-
walczył punkty w zmaganiach A Klasy. W sobotnim wyjazdowym 
meczu z Vielgovią, padł remis 1:1 i choć, „rezerwowi” zasłużyli na 
zwycięstwo, po fatalnych występach, cieszy ten jeden punkt.

Vielgovia Szczecin – Pomorzanin II Nowogard 1:1 (1:0)
Gol: Max Pokorski
skład: Adam Łuczak – Krzysztof Domanowski (c) , Maciej Grzejszczak, Andrzej Piotrowicz, Grze-

gorz Skrzecz (Przemysław Laszkiewicz) – Tomasz Szafran, Marcin Skórniewski, Patryk Gaik, Dariusz 
Iwaniuk – Max Pokorski, Wojciech Rogin.  

Lepiej późno niż wcale! Pomorzanin II Nowogard w przedostatniej kolejce rundy jesiennej, prze-

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
 Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
 i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 91 392 60 57
Morfeusz - 91 577 66 85

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
 I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
 Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól
ul. Zielona 2  - 666 135 133

tel. 91 392 24 24

rywa niechlubną serię 6 pora-
żek z rzędu. W sobotnim wy-
stępie w Szczecinie, „rezer-
wowi” wywalczyli remis po 
meczu z tamtejszą Vielgovią. 
Choć początek nie zapowia-
dał, że nowogardzianie zdoła-
ją wywalczyć korzystny rezul-
tat. Wszystko zaczęło się po 
myśli gospodarzy. Po 10 mi-
nutach gry, Vielgovia wyko-
nywała rzut rożny, defensor z 

Nowogardu został uprzedzony 
przez szczecińskiego napastni-
ka, który strzałem głową po-
konuje Adama Łuczaka. Czym 
dłużej trwał ten mecz, tym le-
piej prezentowali się piłka-
rze Pomorzanina. Do przerwy 
jednak wynik nie uległ zmia-
nie. W drugiej połowie, przed 
idealną okazją do wyrównania 
stanął Dariusz Iwaniuk, jednak 
nie skorzystał z asysty kolegi. 

Gdy wydawało się, że nowo-
gardzianie mimo przewagi, nie 
zdołają zmienić rezultatu, na 
indywidualną akcję zdecydo-
wał się Patryk Gaik. Pomocnik 
gości długo prowadził piłkę, 
po czym dograł ją do niepil-
nowanego Maxa Pokorskiego. 
Takiej okazji nie mógł zmar-
nować piłkarz przyjezdnych i 
doprowadza do wyrównania. 
Vielgovia w trakcie drugiej po-

łowy miała swoją „setkę”, jed-
nak po strzale zawodnika go-
spodarzy, futbolówkę stojąc 
na linii zablokował Grzegorz 
Skrzecz. Tak więc, Pomorza-
nin zdobywa pierwszy punkt 
od 15 września. Przed piłka-

rzami drugiego zespołu jesz-
cze jeden mecz w rundzie je-
siennej, pozostaje wierzyć, że 
zawodnicy tej drużyny najgor-
szy okres mają już za sobą. 
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A Klasa Szczecin gr.3 2013/2014
10 kolejka:
Wołczkowo-Bezrzecze – Zryw Kołbaskowo  1:0
Vielgovia Szczecin – Pomorzanin II Nowogard  1:1
Komarex Komarowo – Grot Gardno   1:6
Hanza Goleniów – Znicz Niedźwiedź   3:0
Wicher Reptowo – Orzeł Grzędzice   7:0
OKS Euroinsbud Goleniów – Fagus Kołbacz  1:1

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Fagus Kołbacz 10 23 31 13 7 2 1
2 OKS Euroinsbud Goleniów 10 23 22 7 7 2 1
3 Hanza Goleniów 10 22 26 9 6 4 0
4 Grot Gardno 10 19 27 13 6 1 3
5 Wicher Reptowo 10 18 28 13 5 3 2
6 Znicz Niedźwiedź 10 13 14 17 4 1 5
7 Wołczkowo – Bezrzecze 10 12 17 24 4 0 6
8 Pomorzanin II Nowogard 10 10 15 21 3 1 6
9 Zryw Kołbaskowo 10 10 15 24 3 1 6
10 Vielgovia Szczecin 10 10 17 21 3 1 6
11 Orzeł Grzędzice 10 6 8 30 2 0 8
12 Komarex Komarowo 10 6 9 37 2 0 8

Po bramce Maxa Pokorskiego, Pomorzanin II wreszcie nie schodzi z boiska pokonany
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OGŁO SZE NIA DROB NE
NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 3. 
604 284 597

• Kupię mieszkanie bezczynszowe/
niskoczynszowe, min 3pokojowe, 
60-80m 791443026

• Do wynajęcia lokal handlowy – 
660143840 

• Sprzedam mieszkanie w Nowo-
gardzie i Dobrej, tel. 91-3910010, 
607607814

• KUPIĘ ZA GOTÓWKĘ OBCIĄŻONE 
NIERUCHOMOŚCI tel. 508 312 261

• DOMY NA WSI – GRUNTY  
SPRZEDAJEMY, KUPUJEMY. TEL. 
660 206 833

• Sprzedam nowy sklep na uli-
cy Racibora. tel. 913925552, 695 
264 594

• Sprzedam nowe, własnościowe, 2 
pokojowe mieszkanie, 58 m kw. na 
os. Gryfitów tel. 913925552, 695 
264 594.

• Wynajmę lokal biurowy 700 le-
cia 17b Ip. Parking, 28 m2 tel. 
501 549 818 

• Wynajmę lokal na działalność go-
spodarczą. vis’a’vis szpitala. Tel.887 
467 309.

• SPRZEDAM lub WYNAJMĘ garaż 
ul; Jana Pawła. Tel. 607083893.

• Sprzedam dom jednorodzinny 
167 m2 w Nowogardzie ul. Mickie-
wicza. Tel. 694 979 000

• Wynajmę sklep na ulicy Rzeszow-
skiego. Tel.695 264 594

• KUPIĘ - kawalerkę w Nowo-
gardzie. Dzwonić po 15 godz.
Tel.693021100.

• Sprzedam mieszkanie 58 m2 w db 
lokalizacji IV p. Tel. 607 647 215

• Sprzedam mieszkanie o pow. 42 
m2 centrum Nowogardu. Cena 
135.000 zł do negocjacji. Tel. 669-
495-649.

• Sprzedam działki budowlane 
Karsk. 510 766 180

• SPRZEDAM - działkę budowlaną 
ul; Poniatowskiego.Tel.693409974.

• Sprzedam garaż murowany. Cena 
17 tys. zł. 888 313 884

• Wynajmę lub sprzedam garaż na 
ul. Jana Pawła II Tel. 607 580 172

• SPRZEDAM - pół domu do remon-
tu wraz z podwórkiem. Tel. 730 
618 318.

• Sprzedam dom do remontu o 
pow. ponad 200 m2 plus dwa bu-
dynki gospodarcze w Wojtaszy-
cach na działce 19 arów. Cena 127 
tys. Tel. 509 702 817 

• Studio Fryzjerskie „Tyna” Justyna 
Kozłowska Wynajmie wyposażo-
ny gabinet kosmetyczny. tel. 91 
3925027, 722164714

• SPRZEDAM - działki budowlane.
Tel. 660010540.

• OD 01 XI do wynajęcia mieszkanie 
3 - pokojowe/ częściowo umeblo-
wane/. Tel. 601724492.

• Sprzedam – mieszkanie trzypoko-

jowe po generalnym remoncie .I 
piętro 783814849 , 692990629.

• Wynajmę lub sprzedam mieszka-
nie 4 pokoje 72 m2 IIp. Z garażem. 
695 041 235

• DO WYNAJĘCIA HALA O POW 200 
m2, PLAC 5700 m2 oraz pomiesz-
czenia biurowe i socjalne, teren 
ogrodzony i monitorowany, FA 
VAT Tel. 604 679 249

• Do wynajęcia mieszkanie 2 po-
kojowe, 38 m2, I piętro, w cen-
trum Nowogardu. Tel: 889 
341 787

• SPRZEDAM - 2 pokoje lub zamienię 
na bezczynszowe. Tel. 601871779.

• SPRZEDAM - mieszkanie wła-
snościowe Krzywice 9/2. Tel. 
517536604.

• SPRZEDAM - działkę budowla-
ną Asnyka 11 ar. 38 tys. zł. Tel. 
880132032.

• Działka budowlana Wojcieszyn 
29 000 zł tel. 533 202 023 po 15.00

• Kupię mieszkanie 3-4 pokojo-
we bezczynszowe lub niskoczyn-
szowe może być z ogródkiem. 
501 049 222

• Do wynajęcia mieszkanie jedno-
pokojowe. 508 309 980

• SPRZEDAM -  mieszkanie   trzy-
pokojowe  po generalnym re-
moncie. I  piętro. Tel. 783814849,  
692990629.

• WYNAJMĘ  -   trzypokojowe   1100,-  
+  prąd  +  kaucja.Tel.880132032.

• WYNAJMĘ   -  garaż. Tel.782549811.

• GARAŻ   -  ul:  700 - Lecia.  SPRZE-
DAM. Cena  do  uzgodnienia. 
Tel.514620330.

• Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe lub zamienię na kawalerkę z 
dopłatą tel. 724 696 051

• Poszukuję do wynajęcia niedrogiej 
kawalerki lub mieszkania 2 poko-
jowego. tel. 886 482 794

 MOTORYZACJA

• Sprzedam skrzynię biegów do 
Audi 80. Tel. 781785751.

• Sprzedam GOLF II, poj. 1,3 rok rej. 
1993, benzyna 5 drzwiowy, prze-
gląd i OC ważne, szyberdach, hak, 
czerwony. Tel. 512633610.

• Sprzedam 2 opony letnie 185 65 
R15, continental conti 3, cena za 2 
szt. 80 zł, tel. 605 522 340

• Sprzedam VW Passat combi rok 
prod. 1995; poj. 1.8 cena 2300 tel. 
723 843 415

• Sprzedam silnik ze skrzynią do 
peugeot 1,9D ’98 i citroen Tanio 
tel. 785 04 09 45

• Sprzedam opony zimowo- letnie 
M+S, w bardzo dobrym stanie Ful-
da Kristall Supremo 205 60 R16 92 
H, 4szt, cena 750 zł komplet do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340

• Sprzedam - Golf 1 1979r. Diesel 
1500 , 5 biegowa skrzynia biegów 
Hak. Stan b. dobry. Tel.913920048.

• Sprzedam tanio dwie (używane je-
den sezon) opony nr 14 marki Kle-
ber. 662 536 908

• SPRZEDAM - malucha 126 p . Tel. 
727570243.

• Megane 2, 2004 r. kombi 1,9 DCI. 
Sprzedam. Cena 12.500 zł. Tel. 
880826848.

• Motorower ROMET 550,- zł/ z do-
kumentami. Tel. 691383543.

ROLNICTWO

• Sprzedam zboże i słomę. 502 853 
573

• Sprzedam słomę w snopkach i 
siano cena 2, 20 zł/ snopek. Tel. 
782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG 
TEL. 783 678 070

• Maliny – sprzedaż, własny zbiór. 
502 853 573

• SPRZEDAM - około 40 kg. gryki 60 
zł/1 kwintal. Tel. 600653124. Kor-
neluk - Glicko.

• SPRZEDAM - jabłka I gat. 1,00 zł / 
kg., II gat. 1 zł / kg. ul: Cmentarna 
11.Tel.913921896.

• Sprzedam ziemniaki paszowe. 608 
013 995

• ORKA, talerzówka, siew. 
608 013 995

• SPRZEDAM – gęsi. Tel. 507724964.

• SPRZEDAM - Ciągnik CAES - cena 
6.500 tys. Rok 1977. Bez dokumen-
tów.

• Sprzedam prosięta. Tel.695495404.

• SPRZEDAM    -    prosięta . Tel. 
692222840.

• KUPIĘ  -   śrutownik  „BĄK"  wraz  
z  silnikiem. Tel. 913917620, 
669954952.

• SPRZEDAM  -   prosięta. Tel. 
795916988.

USŁUGI

• Firma Usługowa „Zielona”. Wyna-
jem sal na: konferencje, zebrania, 
szkolenia. Tel. 91 39 26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROBNE 
NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA RĄCZ-
KA”; 91 39 22 783, 784 79 22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania Nowogard, ul. Zielona 3. 
91 39 20 714

• Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695 085 470; 
91 39 72 575

• AGENCJA REKLAMWA VIZART - opra-
wianie prac - w 2 minuty, bindowa-
nie, wydruki A3-A4 kolor, ksero A3-
A4 - kolor, laminowanie A3-A4. Tylko 
u nas największy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, 
licencjackich, innych), dokumen-
tów, CV, listów motyw. innych. Wy-
druki, Ksero, także kolor. Szybko i 
Solidnie. Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel 605 522 340. 

• Usługi koparko- ładowarką No-
wogard. 514172446 

• Fast – Driver, tanie usługi trans-
portowe tel. 721 230 990

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sawic-

ki, ul. Kazimierza Wielkiego 7, tel. 
913920737 

• Remonty mieszkań, szpachlowa-
nie, malowanie. 880 690 659

• Regulacja i naprawa okien i drzwi, 
tel. 695 181 070

• Dachy, docieplenia, stropodo-
cieplenia, obróbki blacharskie, 
podbitki. 609 752 854

• REMONT na każdą kieszeń Tel. 
609 715 839 

• Glazura, terakota. Fachowo i so-
lidnie. Wykończenia wnętrz pod 
klucz. Tel.607647515.

• Usługi remontowe 601 567 369

• KOREPETYCJE - z matematyki: SP, 
Gimnazjum. Tel. 532557381.

• REMONTY – DACHY OCIEPLENIA. 
Tel.692562306.

• Transport przeprowadzki, szybko, 
tanio. 696 138 406

• BUD NAAR dachy remonty da-
chów ocieplenia budynków. 
726 169 098

• PRANIE - DYWANóW, WYKŁA-
DZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ, 
SAMOCHODOWEJ, /SKóRZA-
NEJ, MATERIAŁOWEJ/. PRANIE 
POŚCIELI WEŁNIANEJ /LANO-
LINą, CZYSZCZENIE FUG. TEL. 
604373143, 794229083.

• Remonty mieszkań. 798 147 191

• REMONTY  -  malowanie , tapeta 
natryskowa.Tel.504568051.

PRACA

• Przyjmę samodzielnego pracow-
nika do prac wykończeniowych. 
Tel. 888 603 612

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe, emerytalne – Niemcy, Ho-
landia, Anglia, Irlandia, Dania, Belgia, 
Austria, Włochy, Norwegia, USA. Tel. 
71 385 20 18 lub 601 759 797

• Młoda mama zaopiekuje się Two-
im dzieckiem. 661 196 022

• Praca w Niemczech - Opiekun-
ki Osób Starszych, wyjazdy od za-
raz, pełna organizacja wyjazdu, 
atrakcyjne zarobki Tel. 666096761, 
666096774

• Przyjmę do pracy lakiernika i lub 
szpachlarza samochodowego, tel. 
91 39 20131

• EPROXY EL poszukuje pracow-
ników działu handlowego wiek 
max 25-27 lat. Tel. 798  843  457 
lub eproxy-el@wp.pl

• ZATRUDNIĘ - stolarza lub pomoc-
nika. Tel. 603366286.

• Zatrudnię operatora na miniko-
parkę. 608 153 114

• Nowogardzkie Centrum Stolar-
stwa zatrudni samodzielnego sto-
larza oraz kobietę do prac szlifier-
skich 606 830 893

• Przyjmę kierowcę na łódkę. Tel. 
668509770.

• Przyjmę kierowcę na wywrotkę. 
Tel. 660497390.

• Poszukuję osoby w średnim wie-
ku do opieki nad chorą osobą i 
prowadzenia domu. Miejscowość 

Węgorzyce (mile widziana osoba 
z tych okolic) tel. 606 271 499; 91 
39 22 308

INNE

• Sprzedam drewno bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane - 
603 353 789

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, 
srebrna, 4 elementy: wzmacniacz, 
tuner przestrojony, korektor, deck 
szuflada, stan idealny, używa-
na sporadycznie, cena 780 zł do 
uzgodnienia. tel. 605 522 340.

• PIECE GAZOWE c.o. wiszące z Nie-
miec firmy Vaillant wysoka jakość 
do mieszkania, domu, sklepu, re-
stauracji, zakładu fryzj. tylko ogrze-
wanie różne powierzchnie cena od 
800zł montaż 300zł piece dwufunk-
cyjne cena od 1.000zł montaż 400zł 
gwarancja serwisowa + roczne prze-
glądy kontrolne, naprawy oraz elek-
tryczne przepływowe podgrzewacz 
wody użytkowej 18-21kw na prąd 
380V cena od 200zł tel. 691 686 772

• SPRZEDAŻ - podbitki drewnia-
nej. TANIO. Tel. 726169098.

• Sprzedam CB radio Harry III z an-
teną, na gwarancji, cena 650 zł, tel. 
605 522 340

• Sprzedam wózek spacerowy – pa-
rasolka (Chico CT04): stan bdb, 
duże koła, lekki, oryginalny śpiwo-
rek + folia, kolor czerwono-beżo-
wy, tanio. 600 897 758

• Sprzedam lodówko - zamrażarkę 
Indesit srebrną, cena 750 zł, tel. 
605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpiecze-
niowe na życie SKANDIA, tel. 605 
522 340

• Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe atrakcyjna cena. 
726 649 215

• Sprzedam świerk pospolity i srebr-
ny z plantacji. Tel. 602 10 11 18

• Sprzedam aparat fotograficzny S 
Fine Pix 6500, cena 790 zł, tel. 605 
522 340

• SKUP PIŁ niesprawnych, zatartych 
Stihl, Husquarna, Cena 100 zł. Tel. 
721 668 245, Dojazd do Klienta.

• Kupię zamrażarkę używaną. 91 39 
25 888

• SPRZEDAM - drewno opałowe ko-
minkowe i gałęziówkę bukową. 
Tel.722050889.

• SPRZEDAM piec C.O. 8 kw. cena 
200 zł. Tel. 784188149. 

• ODDAM  -  SZCZENIAKI  w  dobre  
ręce , odrobaczone,  wychowane z 
dziećmi. Tel. 508309113.

• SPRZEDAM  -   TUJE  I  CYTRUSY  2 
m,  z  gruntu. Tel. 607580172.

• SPRZEDAM - okna  PCV  z  demon-
tażu  w  bardzo dobrym  stanie,  142 
x 111 / 200 zł/1szt. Tel. 773499941. 
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Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak  kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty; F - kursuje od poniedziałku do piątku; 7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO  tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E; 14:00E; 
15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWóZ OSóB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIąTKU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIóW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7); 1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt; S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 3, 5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska
NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOsMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

POrADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul. Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14
 Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

Skupujemy:    ŻYTO konsumpcyjne, 

energetyczne, paszowe    •   PSZENŻYTO 
Powyżej 25 ton odbiór z gospodartwa Szybka płatność

Tel. 603 055 292

Skup zboża

ROZKŁAD JAZDY BU SóW

KUPIę 
GOSPODARSTWO 
lub GRUNT ROLNY 
TEL. 664 944 635

ZATRUDNIĘ
w sklepie 

spożywczo-przemysłowym

797 394 807

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, 

Rafał Kowalczuk sport,  Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny   
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, Tel.  91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87;  

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl.  Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej.  
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

  ROZKŁAD JAZDY 

NOWOGARD-SZCZECIN (odjazd-przyjazd)

5:32-6:28(1-5);  6:31-7:32(1-6);  7:40-8:51(1-5);  10:54-

11:48(1-5);  13:04-13:58(1,5,7);  15:00-16:23(1-5,7);  16:48-

17:47;   18:37-19:51  

NOWOGARD-KOŁOBRZEG (odjazd-przyjazd)

7:41-8:54(1-6);  10.01-11:05(1,6,7);  12:07-13:21; 13:58-

15:13(1-5);  15:47-17:04;  17:36-18:53(1-5,7);  21:29-22:36

(1-7) dni tygodnia w które kursuje pociąg

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

Już 2 listopada OTWARCIE
nowego sklepu 

wędkarskiego "SPŁAWIK" 
na ul. 5 Marca 4a

Zapraszamy
od pon.-pt. 9-19 • sob. 9-15

w Sklepie             
ul. Boh. Warszawy 2

(przy torach)

Zapraszamy
W każdy poniedziałek nowy towar

Duży wybór odzieży 
dziecięcej i jesiennej

kurtki, bluzy itp.

KUPON RABATOWY
10%

na odzież używaną
FIGARO

Hotel-restauracja
"Przystań"

ZATrUDNI
"BArMANA"

osobiście lub tel. 91 39 20 221

Zatrudnię 
mechanika 

do pilarek spalinowych 
i kosiarek

dzwonić w godz. 9-17
91 392 68 57; 608 328 095
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– od 10.000 PLN
– max. okres spłaty

240 m-cy
– bez BIK i KRD

POŻYCZKA DLA CIEBIE 
– na spłatę uciążliwych

długów
– na spłatę komornika
– na inwestycję

Przykładowe raty:
kwota/lata 5 10 15 20

20 000 372,67 206,00 150,44 122,67
50 000 931,67 515,00 376,11 306,67

Reklama nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 
Tel. 91 818-25-36, 790-402-010
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Kolektory 
słoneczne

Dotacja45%

Montaż / Serwis • Przygotowanie dokumentacji

www.provsolar.com

e-mail: info@provsolar.com • tel./fax 91 482 40 50
Biuro czynne od 8 - 16

Do�nansowanie 40%
Projekt - montaż 

Przydomowe 
oczyszczalnie ścieków

Proj-mont
Chwarstnica 

ul. Sportowa 4
74-100 Gry�no

tel: 693 88 90 90
tel./fax 91 4824050

TYGRYSEK

BAWIALNIA
dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca

Kancelaria 
 PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077

700 zł

odbierz do

nagrody

                                          w placówce BZWBK w Nowogardzie
ul. Warszawska 14 • tel. 91 391 03 78 
pn.-pt. 9:00-17:30, sob. 10:00-13:00

0 zł za otworzenie i prowadzenie konta
0 zł opłaty za wydane i użytkowanie 
         karty MasterCard Omni lub 
        MasterCard PAYBACK Omni
0 zł za naklejkę zbliżeniową MasterCard Omni 
        oraz MasterCard PAYBACK Omni,
0 zł za wypłaty z bankomatów BZWBK i PKO BP
0 zł za przelewy internetowe
0 zł za Przelew24
0 zł za polecenia zapłaty
0 zł za zlecenia stałe
0 zł za smsKody
0 zł za eWyciąg

OTWÓRZ KONTO  >

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECIĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

PIASEK, ŻWIR, CZARNOZIEM, POSPóŁKA 

 ŻWIROWNIA DŁUGOŁęKA
tel. 504 265 607 
Z DOWOZEM DO KLIENTA
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 Cena 1, 90 zł Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Finanse - 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700-lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

Tylko teraz !!! Super ceny

Soczewki progresywne 

         tańsze o   - 20%

W dniach 13, 15, 20, 27, 29 listopada
przy zakupie okularów 

BEZPŁATNE 
BADANIE WZROKU

O szczegóły proszę pytać:

Halina Galus • Elżbieta i Helena Wnuk

USŁUGI KSIĘGOWO-PODATKOWE

ul. 3 Maja 14 (budynek Banku Spółdzielczego) Tel.  91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

Chcesz odzyskać VAT? Przyjdź!

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA Byłeś świadkiem  ciekawego 
zdarzenia  zadzwoń

  Tel.  513 088 309

Kolejne wydanie
Dziennika

Nowogardzkiego
15 listopada 2013 r.

s. 5 s. 9

Ostrzyca 
powiedziała 

„nie”

Nasi przedsiębiorcy:  

Sklep 
Aumix I

s. 10, 11

Zawiadamiamy, 
 że w Nowogardzie 

 rozpoczęła działalność 

 Kancelaria 
Radców Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca 
Prawny Radosław Górski oraz 
Radca  Prawny Paweł Iwan. 
Kancelaria mieści się przy 
ul. 700 Lecia 24/5 w Nowogardzie
Telefony do Kancelarii: 

Tel.  91 578 49 01

prawo cywilne
prawo administracyjne
prawo pracy
prawo ubezpieczeń
prawo spółdzielcze
prawo karne

Kompleksowa Obsługa 
Firm i Klientów Indywidualnych

O konsultacji decyduje kolejność zgłoszeń, zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie

Oddział Goleniów
ul. Andersa 18,  III p. 

72-100 Goleniów

                                                             odbędą się 16.11.2013 
w naszej Kancelarii w Goleniowie (godzina 10:00-14:00)

tel. 91 852 26 84, 883 373 609
e-mail: goleniow@krislex.pl

pn. - pt. w godz. od 9.00 do 17.00

J U Ż  O T W A R T E

Godziny otwarcia:  pon. - pt. 7.00-18.00  • sob. 8.00 - 14.00

NOWOGARD • ul. Górna 3 • tel. 603 100 003
Do każdego przeglądu 
UPOMINEK dla KLIENTA

Serdecznie zapraszamy 
na uroczystości związane 

z 95. rocznicą Odzyskania Niepodległości,
które odbędą się w dniu 11 listopada 2013 r. o godz. 12.00, 

pod Pomnikiem Kombatantów RP na Placu Wolności.
Po uroczystościach na placu, w Nowogardzkim Domu Kultury 

odbędzie się wspólne śpiewanie pieśni legionowych  
„Cud Niepodległości”, natomiast w Miejskiej Bibliotece Publicznej 

nastąpi otwarcie wystawy pn. „Generał Władysław Anders.”

TRANSPORT 
MIĘDZYNARODOWY

www.olektransport.eu • olektransport@onet.eu
+48 58 536 82 11/14   +48 691 742 278

TCZEW
GDYNIA
GDAŃSK
SŁUPSK

KOSZALIN
GORZÓW WLKP.
KOSTRZYN

FRANKFURT AM MAIN
MANNHEIM
KARLSRUHE
STUTTGART
STRASBOURG
FREIBURG

SAARBRUCKEN

PRZEWÓZ TOWARÓW
PRZEPROWADZKI

PRZESYŁKI EKSPRESOWE
TRANSPORT DO 24t

CAŁA EUROPA
ŁADUNKI NIEBEZPIECZNE

ADR

W
Y
N
A
J
E
M
B
U
S
Ó
W i wiele innych miast...

Wspomnienie o 
śp. Grzegorzu 
Górczewskim

II Edycja Nowogardzkiej 

„Szkoły Cukrzycy”
od 15 listopada br.
„Bierz cukrzycę swoją 

za rogi i wstępuj  
w naszej szkoły progi”

tel. 500 553 190
e-mail: cukrzycanowogard@wp.pl

Burmistrz Nowogardu 
Robert Czapla

Zastępca Burmistrza 
Damian Simiński

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Nowogardzie 

Antoni Bielida

Nowogard • ul. 15 LUTEGO 17
(vis a vis elewatora)

ZAPRASZAMY
PON.-PT 9.00-17.00

SOB. 9.00-14.00

Gdzie te kadry?

Zamiast 
reorganizacji, 
bałagan...

Czytaj s. 3, 4



Nr 87 (2221) DZIENNIK
NOWOGARDZKI

2

www.dzienniknowogardzki.pl

W obiektywie DN

Byłeś świadkiem  ciekawego zdarzenia, 
wykonałeś oryginalne zdjęcia, jesteś w 

posiadaniu interesujących wiadomości?  
Zadzwoń lub napisz do nas o każdej porze. 
Tel.  513 088 309, e-mail: poligraf@post.pl

ZAKŁAD USŁUG 
INSTALATORSTWA 
ELEKTRYCZNEGO  

 
ZIELIŃSKI  GRZEGORZ 

TEL: 698-846-647 
•  instalacje elektryczne 

domowe, przemysłowe 
•  domofony, wideofony 
•  alarmy, zabezpieczenia 

budynków 

Jezioro Glicko
Informuję, że jezioro Glicko od dnia 01.11.2013r. jest jeziorem pry-

watnym.
Wprowadza się zakaz połowu ryb do 31.03.2014r.
Do dnia 01.04.2014r. podane zostaną zasady połowu ryb na akwe-

nie.
Z poważaniem Dzierżawca

Z krajobrazu skrzyżowania ulic 700-lecia z łącznikiem z ulicą Dwor-
cową zniknął drewniany budynek kolejowej wagi. Obiekt rozebrano 
wieczorem w miniony wtorek. Jak poinformowano nas w Urzędzie 
Miejskim, rozbiórka została dokonana na zlecenie PKP. 

Widoczny na zdjęciu, zwisający nad ulicą konar, znajduje się na jed-
nym z drzew przy drodze w Warnkowie. O niebezpieczeństwie  za-
wiadomili DN przejeżdżający tamtędy kierowcy. Miejmy nadzieję, że 
po naszej interwencji konar zostanie usunięty przez służby miejskie.  

Nowogardzianie znów skarżą się na egipskie  ciemności w mieście. 
Tym razem panujące w rejonie supermarketu oraz sklepu z pieczywem 
na ul. 700 Lecia w Nowogardzie. - Proszę pana, tu ogólnie nie ma ani 
jednej choćby najmniejszej latarni, która oświetlałaby to miejsce. A prze-
cież znajdują się tutaj schody, na których w takich okolicznościach nie 
trudno o wypadek -  informuje czytelnik, który dość często wieczorem 
wybiera się po zakupy w tym rejonie. 

Powiat goleniowsko-nowogardzki

Jedni pracują inni psują…                                                                  
W ostatnich tygodniach wiele się wydarzyło w ramach realizowanej procedury 
przygotowania wniosku o zmianę nazwy powiatu, na powiat nowogardzko – go-
leniowski. Dlatego poniżej nasza skrótowa relacja  z ostatnich wydarzeń w  spra-
wie. 

Po doskonałym dla projek-
tu wyniku przeprowadzonych 
w gminie wnioskodawcy, czy-
li w gminie  Nowogard refe-
rendum (prawie 4,5 tys. odda-
nych głosów, w tym 93 proc. 
za), burmistrz R. Czapla wy-
stosował w połowie września 
do poszczególnych samorzą-
dów w powiecie prośbę,  o wy-
danie opinii w przedmiotowej 
sprawie. Jak przewiduję, zapis 
rozporządzenia ministerialne-
go, samorządy mają na to czas 
trzy miesiące od chwili wpły-
nięcia wniosku. Jeśli w ciągu 
tego okresu nie wydadzą opi-
nii, wymóg formalny komplet-
ności wniosku - spoczywający 
na wnioskodawcy - również 
zostanie spełniony. Niemniej 
pozytywna opinia także in-
nych poza nowogardzkim sa-
morządów, w tym samorządu 
powiatowego, poprawia szan-
se wniosku na pozytywne roz-
strzygnięcie i dlatego członko-
wie zespołu Rady w Nowogar-
dzie ds. przygotowania wnio-
sku, odbywali w ostatnich ty-
godniach wiele spotkań w po-
szczególnych samorządach. 
Zaczęło się od serii spotkań z 
przewodniczącymi Rad: Osi-
na, Przybiernów, Maszewo, 
Stepnica, a także  z przewod-
niczącym Rady Powiatu pa-
nem Witoldem Kaleczycem. 
Jak dotychczas nie doszło tyl-
ko do spotkania z przewod-
niczącym Rady Goleniowa. 
Następnie już na zaproszenia 
przewodniczących, spotyka-
no się z komisjami radnych w 
poszczególnych samorządach. 
W sumie odbyło się 12 spo-
tkań, w których każdorazo-
wo uczestniczyli przewodni-

czący zespołu Marek Krzywa-
nia i członek zespołu ze strony 
społecznej Paweł Słomski, po-
nadto zamiennie na spotka-
nia udawali się także człon-
kowie zespołu, Stanisław Sa-
niuk, Jacek Rafiński, Mieczy-
sław Laskowski. Zespół mógł 
też liczyć na wsparcie radne-
go powiatowego Kazimierza 
Lembasa. Niestety wśród rad-
nych powiatowych, z których 
wszyscy deklarowali publicz-
nie wobec nowogardzkiego 
społeczeństwa wsparcie pro-
jektu, czynne zaangażowa-
nie wykazał dotychczas tyl-
ko radny K. Lembas. Nato-
miast zupełnie dwuznaczną 
rolę, jak się niestety okaza-
ło, gra w sprawie  radny To-
masz Kulinicz – przypomnij-
my, jednocześnie  wicestaro-
sta, tzw. „nowogardzki” wi-
cestarosta. On także - zresztą 
po monitach DN-  zadeklaro-
wał publicznie na łamach ga-
zety wsparcie projektu. Tym-
czasem członkowie Komisji 
przebywając w Stepnicy, do-
wiedzieli się od tamtejszego 
wójta, twierdzącego to rów-
nież publicznie,  że  mijają 
się z prawdą informując, że 
wszyscy nowogardzcy rad-
ni powiatowi  popierają po-
mysł,  ponieważ starosta T. 
Kulinicz właśnie co, osobiście 
mu  oświadczył, że jest  temu 
przeciwny. Wójt Stepnicy po-
dał jeszcze kilka zdań zasły-
szanych od p. T. Kulinicza,  ale 
nie będziemy ich cytować, aby 
nie kompromitować zupełnie 
tzw. „nowogardzkiego” staro-
sty. Zdaje się, że  przymiotnik 
„nowogardzki” przy T. Kuli-
niczu  zaczął tracić  aktual-

ność już  znacznie wcześniej, 
gdy ten na stałe do Goleniowa 
się z  Nowogardu wyprowa-
dził. Warto zauważyć także, 
że nie tyle samorząd powia-
towy (rozmowy z panem Ka-
leczycem były ponoć bardzo 
udane), ale właśnie urzędnicy 
starostwa w Goleniowe pod-
jęli różne działania, aby pro-
jekt w tej fazie gdy zabiega się 
o opinie poszczególnych rad, 
w najróżniejszy sposób dys-
kredytować. Działania te  były 
na tyle naganne, że Przewod-
niczący Rady w Nowogardzie,  
A. Bielida na wniosek zespołu, 
skierował oficjalną  skargę  do 
starosty na zachowania tych 
urzędników, „Uderz w stół, a 
nożyce się odezwą” – mówi 
przysłowie. Nowogardzka 
inicjatywa ujawniła bowiem, 
kto i czego broni - urzędni-
cy starostwa za wszelka cenę 
chcieliby utrzymania obecne-
go, wygodnego dla nich sta-
tus guo. Równomierny roz-
wój całego obszaru powiatu, 
lepsza obsługa ludności, li-
kwidacja poważnej bariery 
dla niezakłóconego funkcjo-
nowania wspólnoty samorzą-
dowej – to dla nich abstrak-
cja jak dla każdego, kto myśli 
kategoriami czubka  własne-
go nosa. Warto podkreślić, że 
członkowie nowogardzkiego 
zespołu wykonują swoją pracę 
społecznie, przemieszczają się 
prywatnymi pojazdami i ko-
rzystają tylko ze zwrotu kosz-
tów paliwa. Zakończenie pro-
cesu wydawania opinii przez 
poszczególne samorządy na-
stąpi w połowie  grudnia.     

Inf.  redakcyjna



8-14.11.2013 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

3

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

ENTER 
LAPTOP

 SERWIS - KOMIS
naprawiamy, 
sprzedajemy, 

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

Tel.  795 648 748

Ogrodzenia,
brukarstwo, 

ogrody, trawniki
www.trawnikizrolki.com.pl

tel. 669 342 893

Przy zakupie 1 t podpałka 
lub wypalacz sadzy gratis

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

Zakończył się długo oczekiwany remont drogi powiatowej
Nowogard - Truskolas na odcinku od miejscowości Miętno 
(wraz z remontem chodników oraz wysepek autobusowych)

do skrzyżowania w kierunku na Glicko, Wierzchy, Orzechowo.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 2,8 mln zł.

W tym miejscu serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom
oraz użytkownikom tej drogi za cierpliwość i zrozumienie

a także przepraszam za wszelkie niedogodności i utrudnienia
jakie występowały przed rozpoczęciem realizacji tej inwestycji

oraz w trakcie jej wykonywania.
Z poważaniem 

TOMASZ KULINICZ
Wicestarosta Powiatu Goleniowskiego

Szanowni Państwo

Usługi opiekuńcze 
dla osób starszych 

i niepełnosprawnych zarówno 
w domu jak i poza domem. 

W ramach usług opiekuńczych
 w mojej asysście możliwość

skorzystania z : 
• samochodu osobowego
• załatwienia spraw mobilnych
• korzystanie z wózka 

inwalidzkiego lub chodzika
„Tutela”   Halina Przybyszewska

ul. Kochanowskiego 7, Nowogard

tel. 880 690 330

TUTELA

Gdzie te kadry?

Zamiast reorganizacji, bałagan...
Wciąż nie ma chętnych do objęcia stanowiska kierownika Referatu Edukacji, utworzonego w miejsce zlikwidowanego Wydziału Edu-
kacji, Zdrowia, Kultury i Sportu. W najbliższym czasie Urząd Miejski w Nowogardzie ma ogłosić już piąty z kolei konkurs na to sta-
nowisko. To nie pierwszy rozmontowany w podobny sposób wydział w ratuszu po „kadrowych porządkach” Burmistrza. Najwyraźniej 
teraz włodarz miasta ma poważne kłopoty ze znalezieniem nowych pracowników. Nasuwa się pytanie, gdzie te kadry, którymi zwykła 
przechwalać się lewica?

Przypomnijmy, że w czerwcu 
br., burmistrz Robert Czapla, 
zdecydował o likwidacji Wy-
działu Edukacji w UM. Wią-
zało się to jednocześnie z wy-
powiedzeniem pracy zatrud-
nionych w Wydziale urzędni-
ków. W miejsce zlikwidowanej 
komórki powstał Referat Edu-
kacji, a część dotychczasowych 
obowiązków tego Wydziału, 
przejęły trzy inne wydziały. 

Krótko po tym rozpoczę-
to poszukiwania kierownika 
utworzonego Referatu. Pierw-
sze ogłoszenie o naborze po-
jawiło się pod koniec czerwca. 
Spośród kandydatów zgłosiła 
się m.in. była kierowniczka zli-
kwidowanego Wydziału EKiS, 
Marlena Marchewka. W czasie 
rozmowy kwalifikacyjnej „nie 
osiągnęła wystarczającej ilo-
ści punktów, stanowiącą ocenę 
końcową z naboru” - poinfor-
mował Urząd. Od tego czasu 
ogłoszono jeszcze trzy kolej-
ne konkursy na szefa „referatu 
oświaty”. Za każdym razem nie 
wpływały jednak żadne oferty, 
osób zainteresowanych pracą 
na tym stanowisku. 

Sprawą zaniepokoili się 
radni...

W czasie jednej z ostatnich se-
sji, radny Marcin Nieradka do-
pytywał o to, na jakim etapie są 
poszukiwania kierownika utwo-
rzonego w czerwcu referatu. 

- Ogłosiliśmy już cztery kon-
kursy. Żaden z nich nie zakoń-
czył się pozytywnie. W najbliż-
szym czasie ogłosimy kolejny. 
Do tego czasu w referacie pra-
cują dwie osoby (na umowy o 
pracę na okres jednego roku – 
dop. red). Na polecenie burmi-
strza, również ja służę im po-
mocą i swoim doświadczeniem 

– odpowiedziała radnemu se-
kretarz gminy, Agnieszka Bie-
gańska-Sawicka.

Łatwo nie mają...
Brak wystarczającej obsady 

w jednym z najważniejszych 
w strukturze organizacyjnej 
Urzędu Miejskiego wydzia-
le, nie jest bez znaczenia. Zda-
niem osób na co dzień związa-
nych z nowogardzką oświatą, z 
którymi nieoficjalnie rozma-
wiała w ostatnim czasie redak-
cja DN, taka sytuacja wpływa 
na dezorganizację współpracy 
na linii UM - szkoły. 

- W tym obszarze mamy do 
czynienia z ewidentną dezorga-
nizacją pracy w Urzędzie Miej-
skim. Ma to oczywiście wielkie 
znaczenie, głównie dla kadry 
administracyjnej szkół. Cho-
ciaż pracujące obecnie w utwo-
rzonym referacie dwie urzęd-
niczki, dwoją się i troją, by wy-
pełniać swoje obowiązki, zała-
twienie jakiejkolwiek sprawy w 
urzędzie jest drogą przez mękę 
– powiedział redakcji, jeden z 
dyrektorów placówki oświato-
wej działającej na terenie gmi-
ny. 

Wszystko wskazuje na to, że 
taka sytuacja potrwa przynaj-
mniej do końca roku. Do za-
mknięcia bieżącego numeru 
DN, na stronie BIP nie poja-
wiło się bowiem kolejne ogło-
szenie o naborze na wolne sta-
nowisko urzędnicze – kierow-
nika referatu edukacji w UM 
Nowogard. 

Gdzie te kadry?
Zwykle bywa tak, że reor-

ganizacja struktury danej or-
ganizacji (w tym przypad-
ku UM) ma zwiększyć jej  
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Serdeczne  
podziękowania

dla Ratowników Medycznych 
Pogotowia Ratunkowego  

w Nowogardzie oraz 
lekarzom i pielęgniarkom  
ze szpitala w Nowogardzie 

za szybką udzieloną  
dnia 29.X.13 r.

opiekę medyczną
składa 

wdzięczny pacjent 
ukąszony przez osę

Zarząd Stowarzyszenia 
„Bodzęcin Razem” 

składa  Przewodniczącej  
Komisji Rewizyjnej 

Agnieszce  
Antczak 

z okazji urodzin 
serdeczne życzenia spełnienia 

najskrytszych marzeń. 
Wszystkiego najlepszego!

Prezes Stowarzyszenia 
„Bodzęcin Razem” Jerzy Salwa

wydajność. W nowogar- 
dzkim urzędzie, mamy 

jednak do czynienia z sytu-
acją zupełnie odwrotną. Zresz-
tą to cecha charakterystyczna 
dla stylu kierowania UM przez 
obecnego Burmistrza. Wy-
starczy przypomnieć, że daw-
ny Wydział Edukacji, to nie 
pierwsza komórka w łańcuchu 
organizacyjnym naszego ma-
gistratu, którą w zasadzie roz-
montowano.  Wystarczy przy-
pomnieć, że przez dwa lata, po 
zwolnieniu kierownika Zdzi-
sława Bogdańskiego (Wydział 
Gospodarki Nieruchomościa-
mi, Geodezji i Rolnictwa), nie 
powołano na jego miejsce na-

stępcy, a jego obowiązki zrzu-
cono na pozostałych w wy-
dziale urzędników. Podobnie 
stało się w Wydziale Architek-
tury, Budownictwa i Planowa-
nia Przestrzennego. Najpierw 
zwolniono z pracy z-cę kierow-
nika Marka Antczaka, również 
nie zatrudniając w jego miej-
sce nowych osób, a przed ty-
godniem pożegnano się z sze-
fową tegoż wydziału, Elżbietą 
Szpilkowską, nie ogłaszając jak 
na razie naboru na to stanowi-
sko. Z czteroosobowej kadry, 
pozostało dwóch urzędników.  
Kilkukrotnie ogłaszano też na-
bory na kierownika Wydziału 
Rozwoju Lokalnego, Fundu-

szy, Kultury i Sportu, po tym, 
jak zdegradowano z tej funkcji 
Urszulę Berezowską. Nazwiska 
nowego szefa tego wydziału 
mamy poznać lada dzień. 

Ludzi coraz mniej, a pra-
cy tyle samo. To musi jednak 
oznaczać w praktyce spore 
przeciążenia, a co za tym idzie, 
spowolnienie pracy wydzia-
łów, w których burmistrz po-
czynił „kadrowe porządki”. 

Można by to jeszcze zrozu-
mieć, gdyby R. Czapla uzupeł-
niał listę swoich współpracow-
ników o kompetentnych spe-
cjalistów z danych dziedzin. 
Kto jak kto, ale to lewica za-
wsze głosiła, że  kadrowego za-

Gdzie te kadry?

Zamiast reorganizacji, bałagan...
plecza jej nie brakuje.  No cóż, 
jak widać, nie w Nowogardzie. 
Burmistrz wydaje się w tym te-

macie osamotniony. A może 
sam na to zapracował? 

Marcin Simiński

Drogowe inwestycje zakończone

Najpierw Kikorze, później Miętno 
Czwartek (7 listopada) upłynął pod znakiem oddawania inwestycji drogowych. Najpierw o godz. 10:00 w miejscowości Kikorze a póź-
niej,  o godz. 13.00 w Miętnie. 

 Kikorze…
Mimo niesprzyjającej, typo-

wo listopadowej aury, uroczy-
stość odbioru drogi odbyła się 
sprawnie.  W przedsięwzięciu 
wzięli udział: wicemarszałek 
wojewódzki – Jarosław Rzepa, 
wójt Gminy Osina – Krzysz-
tof Szwedo, przewodniczą-
cy Gminy Osina – Arkadiusz 
Witkowski, sołtys miejscowo-
ści Kikorze – Hubert Buriak, 
projektant – Mariusz Jażdżew-
ski, radna – Agnieszka Stępień, 
pracownik UM w Osinie – Mi-
chał Wiatr, oraz mieszkańcy 
wsi. Nowa droga powstała w 
ramach programu „Przebudo-
wy drogi dojazdowej w miej-
scowości Kikorze, dł. 1,100 
km, szer.4,0 m, na dz. nr 123, 
obręb Kikorze, Gmina Osina”. 
Inwestycję udało się zreali-
zować dzięki wsparciu finan-
sowemu ze środków pienięż-
nych, stanowiących budżet 
Województwa Zachodniopo-
morskiego, realizującego za-
pisy ustawy o ochronie grun-
tów rolnych i leśnych. Prze-
budowa drogi pochłonęła 325 
781,24 zł, z czego 131 597,57 
zł (40% kosztów całego zada-
nia) pochodzi z funduszy gmi-
ny Osina, a 194 183,67 zł (60 
%) – Województwa Zachod-
niopomorskiego. Wykonawcą 
była firma Stan-Led ze Stargar-
du Szczecińskiego.

Zanim nastąpiło uroczyste 
przecięcie wstęgi, głos zabrał 
wójt gminy, Krzysztof Szwe-
do, który przywitał wszystkich 
zgromadzonych i podziękował 
za możliwość zrealizowania in-
westycji. - Stan tej drogi był ka-
tastrofalny. Dało się to odczuć 
szczególnie w okresie jesienno-
-zimowym, gdy nie można było 
nawet tędy przejść. Mieszkań-
cy potrzebowali gumowców, by 
móc w miarę swobodnie poru-
szać się tą trasą – wspominał 
wójt Osiny– Sam pochodzę z 
tej miejscowości i pamiętam tę 
drogę jeszcze z lat młodzień-
czych – tym bardziej cieszę się, 
że wreszcie została wyremon-
towana. Głównym założeniem 
inwestycji było zapewnienie do-

jazdu do gruntów rolnych, nie-
mniej jednak poprawa kondycji 
drogi z pewnością ułatwi życie 
mieszkańcom okolicznych do-
mostw.

Po dokonaniu symboliczne-
go przecięcia wstęgi, wszyscy 
goście zostali zaproszeni do 
jednego z pobliskich lokali na 
poczęstunek.

 Miętno
Na uroczystość odbioru in-

westycji zaproszono liczne 
grono gości, wśród których 
nie zabrakło m.in. czołowych 
przedstawicieli Starostwa Po-
wiatowego – starosty, Toma-
sza Stanisławskiego, oraz wi-
cestarosty, Tomasza Kulinicza, 
wicemarszałka wojewódzkiego 

– Jarosława Rzepy, wicewoje-
wody zachodniopomorskiego 
– Ryszarda Mićko, oraz przed-
stawicieli nowogardzkiej wła-
dzy na czele z burmistrzem 
Robertem Czaplą.  Tradycyj-
nie, spotkanie rozpoczęto falą 
przemówień. - Spotykamy się 
tu w naprawdę ważnym dniu, 
zwłaszcza dla mieszkańców 
północnej części gminy Nowo-
gard – w dniu, w którym odda-
jemy inwestycję, na którą cze-
kaliśmy ponad 30 lat. Nam, tzn. 
Zarządowi Powiatu, przygoto-
wanie i realizacja tego zdania 
zajęła blisko 7 lat. Nie odbyło-
by się to bez wsparcia środków 
pochodzących z zewnątrz – bez 
pomocy pana Wojewody, pana 
Marszałka. Z tego tytułu należą 
im się podziękowania – mówił 
wicestarosta powiatu, Tomasz 
Kulinicz. 

Przypomnijmy, że inwesty-
cję zrealizowano w ramach 
programu „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 0118Z Nowo-
gard–Truskolas”. Remont od-
cinka od Miętna do skrzyżo-
wania w kierunku wymienio-
nych wcześniej miejscowości 
(3,5 km) pochłonął 2,832,000 
zł. Przypomnijmy tylko, że są 
to koszty obejmujące położe-
nie nowej masy bitumicznej, 
wykonanie poboczy i rowów, 
wycięcie przydrożnych drzew 
i krzewów oraz budowę chod-

ników, wysepek autobusowych 
i przejść dla pieszych w miej-
scowości Miętno. Szczegóło-
we informacje dotyczące czte-
rech źródeł pozyskania fundu-
szy zamieściliśmy w wydaniu 
DN nr 81 (2215), z dn. 18 paź-
dziernika br. Wykonawcą in-
westycji była firma PRD No-
wogard SA.

Po krótkich przemówieniach 
przedstawicieli władz, nad-
szedł czas na poświęcenie no-
wej drogi, o które poproszono 
ks. Ireneusza Kamionkę, pro-
boszcza parafii pw. Matki Bo-
żej Fatimskiej w Nowogardzie. 
Następnie, dokonano realizacji 
punktu kulminacyjnego całego 
przedsięwzięcia – uroczystego 
przecięcia wstęgi. 

Nareszcie, po wielu latach, 
mieszkańcy północnej części 
gminy Nowogard mogą swo-
bodnie poruszać się po od-
cinku drogi, której dotychcza-
sowy stan powodował niema-
łe utrudnienia w komunika-
cji. Pojawia się pytanie, kiedy 
można spodziewać się rozpo-
częcia modernizacji pozosta-
łego fragmentu tej jezdni – od 
Nowogardu do Miętna. Jak po-
informował nas wicestarosta, 
konkretnego terminu jeszcze 
nie ma. 

Karolina Klonowska

Uroczyste przecięcie wstęgi przez wójta gminy Osina, Krzysztofa Szwedo, oraz  
w-ce marszłaka, Jarosława Rzepę
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Z okazji 70 urodzin

Reginie Ciechanowskiej
Najserdeczniejsze życzenia
szczęścia, zdrowia i radości  

na każdy dzień życia
składa 

syn Sylwester z rodziną

Przypomnijmy, że projekt 
uchwały praktycznie do góry 
nogami przewraca dotychcza-
sowe zasady, na podstawie któ-
rych dotychczas świetlice były 
użytkowane. Przede wszyst-
kim od przyszłego roku, to bur-
mistrz, a nie jak do tej pory so-
łectwo, będzie „zarządzał” świe-
tlicami. Poza tym, Urząd Miej-
ski chce wprowadzić pełną „fi-
skalizację” pieniędzy, jakimi do 
tej pory dysponowały sołectwa. 
Chodzi o dochody uzyskiwane 
z tytułu wynajmowania świetlic 
pod prywatne imprezy, okolicz-
ności czy działalność handlową. 
Do tej pory uzyskane w ten spo-
sób  pieniądze trafiały  na “kon-
to” sołectwa. Z tych środków 
wieś pokrywała niektóre koszty 
związane z utrzymaniem świe-
tlic, ale także np. organizowała 
paczki na Mikołaja. Od Nowe-
go Roku ma być inaczej. Zgod-
nie z projektem uchwały, wszel-
kie dochody uzyskiwane tą dro-
gą, mają trafiać wprost na konto 
gminy. 

Po naszym artykule, w którym 
opisaliśmy wątpliwości pojawia-
jące się w głowach wielu miesz-
kańców wsi, którzy z projek-
tem się zapoznali, Ostrzyca jako 
pierwsza postanowiła o plano-
wanych zmianach porozmawiać 
z władzą twarzą w twarz. Spo-
tkanie zorganizowano w mi-
nioną środę, o godz. 18.30. Po-
twierdzeniem tego, jak ważny 
dla mieszkańców jest ten temat, 
była odnotowana tego wieczo-
ru frekwencja. Na liście obecno-
ści zapisało się 50 mieszkańców 
wsi. Niestety, wśród zgroma-
dzonych zabrakło osób najbar-
dziej tego dnia oczekiwanych – 
przedstawicieli władz. 

Gdzie jest burmistrz? Gdzie są 
radni z PSL, którzy powinni nas 
bronić? - dało się słyszeć głosy z 
sali. - Proszę mnie o to nie pytać. 
Zaproszenie na nasze spotka-
nie dostarczyłem zarówno do se-
kretariatu w UM, jak i w Biurze 
Rady oraz Wydziale Rolnictwa, z 
prośbą o powiadomienie nie tyl-
ko burmistrza, ale także wszyst-
kich radnych i pozostałych soł-
tysów – odpowiadał, prowadzą-
cy zebranie sołtys Ostrzycy, Da-
riusz Olejnik.

Ludzie jednak nie umieli kryć 
swoich emocji. Co chwilę moż-

na było słyszeć niepochlebne 
opinie w kierunku obecnej wła-
dzy, w tym także radnych, któ-
rych zacytować w gazecie się nie 
da...

Własnymi rękoma to budo-
waliśmy...

Mimo, że władza zignorowa-
ła mieszkańców Ostrzycy, ci jak 
już się zebrali, postanowili wy-
mienić się poglądami na temat 
planowanych zmian w przepi-
sach.  Wielu z wypowiadających 
się nie rozumiało, dlaczego chce 
się dzisiaj zabrać im to, co bu-
dowali przed laty własnymi rę-
koma. 

- Pod koniec lat 60-tych sami 
budowaliśmy tę świetlicę. Czło-
wiek własnym dzieciom od garn-
ka odjął, by powstał klub. Czyje 
to dzisiaj jest w takim razie? Na-
sze czy burmistrza? – pytał pan 
Ignacy.

Niektórzy proponowali, by w 
razie przyjęcia uchwały, oddać 
do gminy klucze od świetlicy. 

- A może się nad tym zasta-
nówmy. Po co mamy tutaj sprzą-
tać, remontować, pilnować by 
nikt tego nie zniszczył. Skoro 
burmistrz chce, niech sam weź-
mie za to odpowiedzialność. Za-
trudni do tego dozorcę, a my bę-
dziemy przychodzić na gotowe – 
mówiła, z ironią w głosie, jedna 
z mieszkanek Ostrzycy.

Było też o pieniądzach. 
- Środki przez nas pozyskane 

z tytułu dzierżawy, szły nie tyl-
ko na utrzymanie świetlicy, czy 
bieżące remonty. Dokładaliśmy z 
tego także do zakupu prezentów 
dla dzieci na Mikołaja. Organi-
zowaliśmy wieczór seniora. Skąd 
teraz na to weźmiemy? Będziemy 
się za każdym razem prosić o to 
burmistrza? - pytała członkini 
rady sołeckiej wsi.

Podobnych wystąpień było 
wiele. Wśród nich nie było tych 
popierających projekt uchwały. 

Obecny był jeden radny 
Po wysłuchaniu wszystkich 

mieszkańców, głos zabrał jedy-
ny obecny na zebraniu radny – 
Marek Krzywania. 

- Muszę się przyznać, że nie 
wiedziałem o tym projekcie 
uchwały. Dowiedziałem się na 
krótko przed przyjazdem tu-
taj. Jestem jednak przekona-
ny, że radni, ci którym na sercu 
leży dobro wiejskiej społeczności, 
nie zagłosują za tym projektem 
– mówił M. Krzywania. - Nie 
można bowiem ludziom zabie-
rać ich własnych pieniędzy. Lu-
dzie sami najlepiej wiedzą, jak 

je wydawać. Niestety jest tak, że 
burmistrz szuka pieniędzy, i się-
ga do waszych kieszeni. Robi tak, 
by sfinansować inwestycje, dzięki 
którym chce się przypodobać wy-
borcom w mieście. O was, miesz-
kańcach wsi jednak nie myśli. Z 
prostej przyczyny – jest was zale-
dwie kilkuset, a w mieście walczy 
o tysiące głosów. Jest mi z tego 
powodu przykro, ale wierzę, że 
to będzie pierwsza i ostatnia  ka-
dencja pana Roberta Czapli – na 
sali rozległy się oklaski. 

Krótko po tym, podjęto 

Władza z mieszkańcami rozmawiać nie chciała

Ostrzyca powiedziała „nie”
W minioną środę, w świetlicy wiejskiej w Ostrzycy, odbyło się spotkanie na temat projektu uchwały w sprawie „określenia zasad, trybu 
korzystania i regulaminu świetlic wiejskich”, jaki przygotowano w Urzędzie Miejskim. Niestety, mimo zaproszenia, władza na spotka-
niu się nie pojawiła. Ostrzyca podjęła więc uchwałę, w której wyraziła sprzeciw wobec zaprojektowanych przepisów. 

uchwałę wyrażającą negatywną 
opinię w sprawie uchwały. Wła-
dze Ostrzycy zapowiadają, że 
na tym nie spoczną. Chcą prze-
konać do podjęcia podobnych 
kroków inne sołectwa. Będą 
również lobbować o poparcie 
wśród radnych. Jak zapowiada-
ją – dotrą do każdego z nich po 
kolei.  

Zaczęło się od zmiany statu-
tu...

Tak naprawdę uchwała w 
sprawie użytkowania świetlic, 
to pokłosie przyjętego kilka 
miesięcy temu nowego statutu 
sołectw, który znacznie ogra-
niczył swobodę działania soł-
tysów i rad sołeckich. Dotyczy 
to przede wszystkim obszaru 
związanego z gospodarką finan-
sową. Poprzedni statut, z 1996 
roku, mówił wprost, że wsie  
mają prawo prowadzić i dyspo-
nować wypracowanymi z tytułu 
zarządzania mieniem komunal-
nym na swoim terenie (świetli-
ce, boiska sportowe) środkami 
finansowymi. Mało tego, doku-
ment ten, pozyskane w ten spo-
sób środki traktował jako jedno 
ze źródeł legalnego pozyskiwa-
nia funduszy przez społeczność 

wiejską. Oczywiście określał też 
jasno, że pieniądze te muszą być 
precyzyjnie wydatkowane. W 
nowym statucie, opracowanym 
w lutym tego roku, temat wiej-
skiej gospodarki finansowej, zo-
stał skrócony do jednego, krót-
kiego zdania. Wynika z niego 
jedynie, że potrzeby sołectwa, 
złożone we wniosku, będą uj-
mowane w budżecie gminnym. 

Widmo Wojcieszyna...
No i jeszcze jedna kwestia, na 

którą warto zwrócić uwagę. A 
może wysiłek włożony w prze-
budowę dotychczasowych za-
sad współpracy na linii sołec-
two-władza, ma zupełnie inne 
podłoże? Zgodnie z projektem 
uchwały w sprawie użytkowa-
nia świetlic, od Nowego Roku 
to burmistrz miasta (lub osoba 
przez niego upoważniona) bę-
dzie decydował kto, kiedy i w 
jakim celu wynajmuje świetli-
cę. Potencjalny najemca będzie 
musiał też odpowiednio wcze-
śniej złożyć wniosek do bur-
mistrza o możliwość dzierża-
wy sali. Czy będzie to również 
obowiązywało księży, którzy w 
świetlicy wiejskiej będą chcie-
li odprawić mszę? I tu warto 
przypomnieć sobie głośną spra-
wę kaplicy w Wojcieszynie, któ-
rą mieszkańcy wsi urządzili so-
bie w tamtejszej świetlicy wiej-
skiej. Przed dwoma laty bur-
mistrz próbował zakazać miesz-
kańcom wsi wykorzystywania 
budynku do celów sakralnych. 
Później się z tego wycofał, twier-
dząc, że to prowokacja, za którą 
stoi jeden z urzędników. Czyżby 
temat powrócił jak bumerang i 
ktoś chciał postawić na swoim? 

Marcin Simiński Mieszkańcy w głosowaniu zgodnie odrzucili projekt uchwały UM w sprawie użyt-
kowania świetlic wiejskich

Radny Krzywania w czasie spotkania z mieszkańcami Ostrzycy
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Informacje Parafialne
Vox    Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:

PIELGRZYMKA 9-DNIOWA
NA KANONIZACJĘ 

BŁ. JANA PAWŁA II DO WŁOCH

TERMIN: 22-30.04.2014r.

PADWA - LORETO - SAN GIOVANNI ROTONDO -  LANCIANO 
MANOPELLO -  RZYM – ASYŻ

PROGRAM PIELGRZYMKI:
Dzień 1 –Rozpoczęcie pielgrzymki o godz. 5.00. Przejazd do 

Czech. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.   
Dzień 2 -Śniadanie. Wczesny wyjazd z hotelu (6.00). Trasa 

widokowa przez Alpy. Po południu dojazd do PA-
DWY. Zwiedzanie Bazyliki św. Antoniego oraz spa-
cer z uświadczeniem Placu Prato Della Vale. Obia-
dokolacja i nocleg w hotelu.

Dzień 3 –Śniadanie. Trasa widokowa brzegiem Adriatyku. 
LORETO. Zwiedzanie bazyliki z Domem św. Rodzi-
ny oraz cmentarzem żołnierzy polskich. Obiadoko-
lacja i nocleg w hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

Dzień 4 –Śniadanie. Przejazd do SAN GIOVANNI ROTONDO. 
Nawiedzenie miejsc związanych z życiem i działal-
nością Ojca Pio. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

Dzień 5 –Śniadanie. Przejazd do LANCIANO. Pobyt w sanktu-
arium z najstarszymi we Włoszech relikwiami Cudu 
Eucharystycznego. Dalej – MANOPPELLO: miejsce 
przechowywania chusty św. Weroniki. Obiadokola-
cja i nocleg w hotelu. 

Dzień 7 – Śniadanie. RZYM – KANONIZACJA. Udział w uro-
czystościach kanonizacyjnych błogosławionego 
Jana Pawła II. Dalej – Rzym starożytny: Koloseum z 
uświadczeniem Forum Romanum, Palatynu i Placu 
Weneckiego. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

Dzień 6 -  Śniadanie. RZYM. Zwiedzanie: Bazylika św. Piotra, 
św. Jana na Lateranie i Santa Maria 

                 Maggiore. Następnie spacer do Fontanny  di Trevi 
oraz Schodów Hiszpańskich. Obiadokolacja i noc-
leg w hotelu.

Dzień 8 –Śniadanie. ASYŻ. Zwiedzanie miasta: Bazyli-
ka św. Franciszka, Plac Miejski, Kościół św. Kla-
ry, Bazylika Santa Maria degli Angeli. Następ-
nie wyjazd w kierunku Polski. 

Dzień 9 - Zakończenie pielgrzymki w godzinach popołu-
dniowych.

Koszt: 1900 zł + 140 EURO
ZAPISY I WSZELKIE  INFORMACJE ZWIĄZANE Z PIELGRZYM-
KĄ u ks. Roberta w Parafii pw. WNIEBOWZIĘCIA NMP w NO-
WOGARDZIE, podczas spotkania, które odbędzie się 24.11.
br o godz. 16.00 w Domu Parafialnym ul. Kościelna 2a w No-
wogardzie

Słowa Ewangelii według Świę-
tego Łukasza  (Łk 20,27-38) 
Sprawa zmartwychwstania

Podeszło do Jezusa kilku sadu-
ceuszów, którzy twierdzą, że nie 
ma zmartwychwstania, i zagad-
nęli Go w ten sposób: Nauczy-
cielu, Mojżesz tak nam przepi-
sał: Jeśli umrze czyjś brat, któ-
ry miał żonę, a był bezdzietny, 
niech jego brat weźmie wdowę i 
niech wzbudzi potomstwo swe-
mu bratu. Otóż było siedmiu bra-
ci. Pierwszy wziął żonę i umarł 
bezdzietnie. Wziął ją drugi, a po-
tem trzeci, i tak wszyscy pomarli, 
nie zostawiwszy dzieci. W koń-
cu umarła ta kobieta. Przy zmar-
twychwstaniu więc którego z 
nich będzie żoną? Wszyscy sied-
miu bowiem mieli ją za żonę. Je-
zus im odpowiedział: Dzieci tego 
świata żenią się i za mąż wycho-
dzą. Lecz ci, którzy uznani zosta-
ną za godnych udziału w świecie 
przyszłym i w powstaniu z mar-
twych, ani się żenić nie będą, ani 
za mąż wychodzić. Już bowiem 
umrzeć nie mogą, gdyż są rów-
ni aniołom i są dziećmi Bożymi, 
będąc uczestnikami zmartwych-
wstania. A że umarli zmartwych-
wstają, to i Mojżesz zaznaczył 
tam, gdzie jest mowa „O krzaku”, 
gdy Pana nazywa Bogiem Abra-
hama, Bogiem Izaaka i Bogiem 
Jakuba. Bóg nie jest [Bogiem] 
umarłych, lecz żywych; wszyscy 
bowiem dla Niego żyją.

Bóg nie jest Bogiem umar-
łych, lecz żywych

Na to rzekli niektórzy z uczo-
nych w Piśmie: „Nauczycielu, do-
brześ powiedział”, bo już o nic nie 
śmieli Go pytać (Łk 20, 39-40).

Pozwoliłem sobie dołożyć ten 
fragment Ewangelii. Tak wła-
śnie kończy się cała scena. Zresz-
tą jedna z wielu, w których ludzka 
przebiegłość okazuje się być bar-
dzo krótkowzroczna. Do tego nie 
ma nic wspólnego z mądrością. 
A przecież występują w tych sce-
nach ludzie uważani przez wszyst-
kich za nauczycieli. Ale jakoś tak 
mocno zapatrzeni w to, żeby po-

chwycić Jezusa na jakimś słowie, 
wykazać jakąś nieścisłość, jakiś 
błąd, nawet najmniejszy. Chcie-
li znaleźć coś, co stworzy swego 
rodzaju precedens i podważy całą 
naukę Mistrza z Nazaretu.

A nauka ta okazuje się być nie 
do podważenia. No cóż, prze-
cież nie mogło być inaczej. I nie 
było, ale i tak niektórym nic to 
nie dało. Ewentualnie ich duma 
została urażona, może trochę 
nadszarpnięty autorytet. I chyba 
też nie za bardzo, bo i tak póź-
niej zrobią z Jezusem to, co będą 
chcieli, a tłum będzie ich ślepo 
słuchał. Nie ma się co dziwić, 
skoro nauczyciele wykazują taką 
mądrość. „Prowadził ślepy kula-
wego” – znamy to, prawda? 

Czasem możemy nawet za-
chwycić się stylem odpowiedzi 
Jezusa na stawiane Mu pytania, 
dla człowieka często bardzo pro-
blematyczne. Natomiast dla Jezu-
sa wszystko jest proste. Przecież 
doskonałość jest prosta, bezpro-
blemowa, klarowna. Ale choć jest 
właśnie taka, to często okazuje się 
być trudna do przyjęcia, a nawet 
staje się to dla niektórych wręcz 
niemożliwe. Niestety bardzo czę-
sto od osoby właśnie, a nie od tre-
ści jakiejś prawdy, uzależniamy 
to, czy tę prawdę przyjmiemy, czy 
ją odrzucimy. I chociaż czujemy 
wewnętrznie, że to, co słyszymy, 
rzeczywiście może być bardziej 
właściwe niż to, co my na ten te-
mat myślimy, to i tak ta nasza za-
twardziałość nie pozwala nam na 
byciu bardziej elastycznym, na 
byciu po prostu mądrzejszym. 

Szkoda, bo przez taką postawę 
człowiek tak wiele traci. Przede 
wszystkim traci szansę na peł-
niejsze zrozumienie tego wszyst-
kiego, co się tyczy życia. Nie daje 
sobie możliwości  na to, by wy-
raźniej dostrzec i bardziej zro-
zumieć sens tego wszystkiego, w 
czym jest. A to ma ogromne zna-
czenie, jeżeli chodzi o postawę 
człowieka wobec rzeczywistości. 
Zatwardziałość to takie klapki na 
oczach, pomagające kierować za-
przęgiem. Ale zupełnie niewła-
ściwe dla ludzi. Choć z drugiej 
strony niektórzy chcą innym ta-
kie klapki „założyć”, bo wtedy 
właśnie łatwiej kimś sterować.

Jezusowi nigdy nie chodziło 
o to, by człowieka ograniczać w 
obojętnie jaki sposób. Jemu cho-
dziło o to, by człowiek był tym, 
który wie i rozumie na tyle, na ile 
potrafi to zrobić. Jemu ciągle o to 
chodzi, biorąc pod uwagę rów-
nież nas samych. Wtedy nie do-
tarła prawda do saduceuszów, fa-
ryzeuszów, uczonych w Piśmie 
i wszystkich innych, przekona-
nych o swojej mądrości. Choć 
trzeba zauważyć, że znalazło się 
parę wyjątków. 

Podobnie jest i dzisiaj. A może 
jest tak samo. Tak trudno przy-
jąć to, co mówi nam Jezus, a 
szczególnie to, co dotyczy ży-
cia i śmierci. Pracując w Szcze-
cinie zauważyłem, że więcej lu-
dzi przychodzi na cmentarz, by 
uczestniczyć w samym pochów-
ku, niż jest na wcześniej odpra-
wianej mszy za tego zmarłego. 
Może dla niektórych jest to tro-
chę kłopotliwe żeby być wcze-
śniej na mszy, bo praca albo inne 
zajęcia. Inna sprawa, gdy msza i 
pochówek odprawiane są razem. 
Wtedy jest szansa na to, żeby rze-
czywiście zaakcentować to, co 
jest najważniejsze, żeby w spo-
sób bardziej właściwy spojrzeć na 
to, co nazywamy śmiercią. Albo 
uroczystość Wszystkich Świę-
tych. Może warto zadać sobie py-
tanie: co nas bardziej w tym dniu 
pociąga, czy spotkania z bliskimi 
na cmentarzu, czy myśl o spotka-
niu w wieczności?

   Bóg nie jest Bogiem umar-
łych. Jest przecież wieczny. A my, 
zresztą właśnie dzięki Niemu, je-
steśmy stworzeni na Jego obraz i 
podobieństwo. To znaczy, że po-
trafimy zrozumieć to, co On do 
nas mówi. Niestety, mając wol-
ną wolę, wcale tego nie musi-
my przyjąć. On nas do nicze-
go nie zmusi. Ewentualnie samo 
życie może nas do tego zmusić. 
Ale wtedy może się okazać, że 
taki zmuszony przez życie tak na 
prawdę ma szczęście. Bo może 
nie zaprzepaści siebie w wiecz-
ności. A tak na marginesie, to kto 
z logicznie myślących ludzi, woli 
wybrać śmierć zamiast życia?

Ks. Grzegorz Podlaski
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"Nie umiera ten, kto pozostaje w pamięci żywych"

Wszystkim za udział w pogrzebie

śp. Aleksandra Sułkowskiego
i za złożone kondolencje 

wyrazy wdzięczności 
składa rodzina

W tym czasie żałoby składamy Alicji, Mirkowi oraz 
ich rodzinom wyrazy szczerego współczucia

załączeni w bólu i smutku

"Żyje się tylko chwilę, a czas jest 
przeźroczystą perłą wypełnioną Twoim odechem". 

śp. Eugenia Sarzyńska
była osobą niezwykłą, aktywną i lubianą w naszej 
społeczności, trudno jest pogodzić się ze śmiercią.

mieszkańcy, przyjaciele i znajomi z Żabowa

Koleżance

Alicji Starczewskiej
głębokie wyrazy współczucia

z powodu 

śmierci mamy
składają

Dyrektorzy Szkół
i Przedszkoli Gminy Nowogard

„Nie umiera ten,  
kto pozostaje w pamięci żywych.”

składa podziękowania
pogrążona w smutku rodzina

śp. Eugenii Sarzyńskiej
Wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze

Anna Borysowska, lat 79, zmarła 04.11.2013 r., pogrzeb odbył 
się 07.11.2013 r. na cmentarzu w Dobrej.

Włodzimierz Naumiuk, lat 60, zmarł 07.11.2013 r., pogrzeb 
odbędzie się 09.11.2013 r. na cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał zarządca cmentarza, Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Obchody 11 listopada 
w  parafii  pw.  

św.  Rafała  Kalinowskiego 
w Nowogardzie

W Kościele  pw. św.  Rafała  Kalinowskiego w No-
wogardzie,  11  listopada, o godzinie  11.00  odbę-
dzie się uroczysta  Msza  Święta  w  intencji  Ojczy-
zny,  w  związku  z  obchodzonym  tego  dnia  Świętem 
Niepodległości.   Na tę uroczystość  zaprasza  Ksiądz 
Dziekan   Kazimierz  Łukjaniuk.  

Maciej Przybylski

Lepiej nie zadzierać z Bogiem
W piątek, 31 października, pisaliśmy o Macieju Przybylskim – uczniu nowogardzkiego II 
LO, laureacie XVII Ogólnopolskiego i XXXI Wojewódzkiego Przeglądu Dziecięcej i Mło-
dzieżowej Twórczości Literackiej „LIPA 2013”. W związku z tym, specjalnie dla czytelników 
DN, publikujemy fragmenty wyróżnionego opowiadania, autorstwa młodego adepta pisar-
stwa. Nagrodzone dzieło nosi tytuł „Lepiej nie zadzierać z Bogiem”. Ponieważ praca jest bar-
dzo obszerna, przedstawimy ją w częściach. Dziś zapraszamy do lektury dwóch pierwszych 
fragmentów rozdziałów. Pozostałe opublikujemy w następnym wydaniu DN, 15 listopada. 

Rozdział 1
W chwili, gdy Lenny przeklina-

jąc, ścierał krew z rąk, zadzwonił 
jego telefon.

- Halo?
- Gdzie ty jesteś? Przecież wczo-

raj o tym gadaliśmy – odezwał się 
głos w słuchawce. – Miałeś goto-
wać obiad dla mnie i reszty rodzi-
ny. Zapomniałeś, przyznaj się…

Fakt. Zapomniał. Spojrzał na 
zegarek – wpół do trzeciej. Do-
jazd zajmie mu piętnaście minut, 
przygotowanie obiadu mniej wię-
cej godzinę, a przecież jeszcze… 
ciało! Trzeba było jeszcze zająć 
się ciałem. Lenny szybko przekal-
kulował czas i wiedział już, że nie 
ma szans, żeby zdążyć. Że też mu-
siał zabić tę łajzę akurat dziś!

- Spokojnie, braciszku, pamię-
tam, pamiętam… Przychodzą o 
szesnastej, tak? No to wyrobię się 
bez problemu, spokojnie, spokoj-
nie… Muszę tylko zająć się ma-
łym problemem i będę cały twój.

- Ej, ej, tylko bez takich, okej? – 
zdenerwował się głos w słuchaw-
ce. – Masz być na czas i już.

- Żaden problem. Będę miał do 
ciebie potem malutką prośbę.

- Ogarnę ci nawet cholerny ra-
kietowy piekarnik z NASA, tylko 
nie nawal. – Telefon piknął, sy-
gnalizując zakończenie połącze-
nia.

Lenny schował telefon do kie-
szeni, zapamiętując, że teraz i 
on jest cały we krwi tego pajaca. 
Westchnął, spoglądając na cia-
ło leżące u jego stóp. Jim Steven-
son. Pracownik sklepu odzieżo-
wego na jakiejś tam ulicy, przy-
stojniak, łamacz serc – słowem: 
łajdak. Miał nieszczęście zawró-
cić w głowie siostrze Lenny’ego. 
Pół biedy, gdyby tylko ją zdradził; 
już przecież niejeden odwalał ta-

kie numery. Stevenson wpadł na 
tyle kretyński pomysł, by zacząć 
jej wymyślać kochanków i pod-
kreślać swoje słowa lewym sier-
powym. (…)Lenny westchnął i 
poszedł do auta po czarny worek, 
który kupił w sklepie nieopodal 
mieszkania Stevensona. Zapako-
wał do niego ciało i szczelnie za-
wiązał. Zastanowił się, co zrobić z 
tym nędznym lowelasem. Uznał, 
że czas, którym dysponuje, będzie 
mu wystarczyć tylko na schowa-
nie Stevensona w bagażniku i od-
stawienie go gdzieś na mieście. 
Lenny dźwignął byłego chłopaka 
swojej siostry i wrzucił go do ba-
gażnika, który uprzednio otwo-
rzył. 

Rozdział 2
- Przebacz mi, Boże, bo zgrze-

szyłem…
Młody ksiądz o imieniu Ar-

chie nie mógł uwierzyć własnym 
uszom. Nie dość, że kojarzył głos 
penitenta, to na dodatek grzechy, 
które ten mu właśnie wyliczał, po 
prostu mroziły krew w żyłach. 
Archie, mimo tego, że był mło-
dy, to zdążył już usłyszeć o kilku 
zdradach, kradzieżach czy dewia-
cjach. Ale to? Słowa, które wła-
śnie starał się jak najlepiej zapa-
miętać, po prostu nie mieściły mu 
się w głowie. (…)Gdy facet skoń-
czył opowiadać o swoich grze-
chach, Archie po prostu nie wie-
dział, jaką pokutę ma mu zadać. 
Nigdy się z czymś takim nie spo-
tkał, ba, nigdy by nawet nie po-
myślał, że człowiek, który zrobił 
coś takiego, chociażby pomyśli o 
wyspowiadaniu się. 

(…)Archie pomyślał, że może 
to wykorzystać. Wiedział, kim 
jest ten facet. Wiedział, że po-
chodzi z rodziny, i to nie byle ja-

kiej. To nie jest jedna z tych ro-
dzin, które co niedzielę spotykają 
się u babci na obiedzie, by potem 
usiąść z piwem w ręku na kanapie 
i obejrzeć wspólnie mecz. Wręcz 
przeciwnie - to jedna z tych ro-
dzin, które takie mecze ustawiają 
za ogromne pieniądze; najpierw 
załatwiają sobie przychylność sę-
dziego grożąc jego rodzinie, a po-
tem podtykają mu kopertę pod 
nos, składając mu propozycję nie 
do odrzucenia. Takie rodziny są 
cholernie niebezpieczne i Archie, 
na swoje nieszczęście, doskonale 
o tym wiedział. Już kiedyś miał z 
nimi kontakt. Bardzo bliski. (…)
Kilka lat temu, przed pójściem do 
seminarium, Archie był zupełnie 
innym człowiekiem. Lubił się za-
bawić, podrywać dziewczyny, a 
jego studenckie życie wypełnia-
ły imprezy, alkohol, czasem nar-
kotyki i inne wspomagacze. Je-
śli była taka osoba, która „liznę-
ła” trochę życia, to był nią właśnie 
Archie. Sęk w tym, że wówczas 
dziewiętnastoletni chłopak za 
bardzo się do tego „lizania” przy-
zwyczaił. Wówczas stało się to, 
czego obawia się każdy imprezu-
jący student: Archie spłodził ma-
łego, uroczego bobaska, którym 
trzeba było się zajmować. (…) 
Wiedział, że seminarium pomo-
że mu w jego problemach. Przy-
pomniał sobie powiedzenie bab-
ci, które go niegdyś niesamowicie 
irytowało: Jak trwoga, to do Boga. 

(…)Młody ksiądz spojrzał na 
ołtarz, oświetlany przez jasne 
strugi światła, wdzierające się do 
kościoła przez niewielkie otwory 
przy dachu. I zaklął w duchu.

Przecież obowiązuje go tajem-
nica spowiedzi…

 cdn
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700 zł

odbierz do

nagrody

                                          w placówce BZWBK w Nowogardzie
ul. Warszawska 14 • tel. 91 391 03 78 
pn.-pt. 9:00-17:30, sob. 10:00-13:00

0 zł za otworzenie i prowadzenie konta
0 zł opłaty za wydane i użytkowanie 
         karty MasterCard Omni lub 
        MasterCard PAYBACK Omni
0 zł za naklejkę zbliżeniową MasterCard Omni 
        oraz MasterCard PAYBACK Omni,
0 zł za wypłaty z bankomatów BZWBK i PKO BP
0 zł za przelewy internetowe
0 zł za Przelew24
0 zł za polecenia zapłaty
0 zł za zlecenia stałe
0 zł za smsKody
0 zł za eWyciąg

OTWÓRZ KONTO  >
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Z cyklu „Nasi przedsiębiorcy” - Sklep Aumix I 

Zamiast internetu warto zajrzeć do sklepu
W kolejnym  wywiadzie w ramach cyklu „ Nasi przedsiębiorcy”, rozmawiam o tajnikach motoryzacji oraz o prowadzeniu sklepu z ak-
cesoriami samochodowymi, których Sklep AUMIX I przy ul. Kościuszki, ma w ofercie  szeroki wybór opiewający na 10 tyś pozycji han-
dlowych. Rozmawiam również o sposobach pozyskiwania klientów, oraz o tym, jak  zmienił się  samochód, ale i same części do niego – 
a o tym wszystkim opowiedzą nam właściciel sklepu  pan Wiesław Małek  oraz  Tomasz Kawecki - sprzedawca sklepu AUMIX I 

Dziennik Nowogardzki:. Czy 
swoją działalność sklep roz-
począł w budynku po byłej re-
stauracji Kolorowa? Proszę 
mnie poprawić, jeżeli jest ina-
czej.

Wiesław Małek – Tak. To 
prawda. Najpierw była tam re-
stauracja „Kolorowa”, która póź-
niej przekształciła się  w wiel-
ki sklep wielobranżowy. Było w 
nim niewielkie stoisko z częścia-
mi samochodowymi. Myślę, że 
nie ma w Nowogardzie osoby, 
która nie pamiętałaby tego miej-
sca, jak i tej restauracji. Dziś jak 
wiemy znajduje się tam market. 
Nasz sklep powstał w 1999 roku, 
a jego nazwa zrodziła się zupeł-
nie spontanicznie. Kończąc już 
moją wypowiedź, pozwoli pan, 
że oddam głos mojemu pracow-
nikowi, który będzie odpowiadał 
na zadawane pytania, gdyż mnie 
dziś wzywają bardzo ważne obo-
wiązki służbowe. 

Czy dla pana jako sprzedaw-
cy praca w sklepie z częściami 
samochodowymi, to pasja czy 
raczej obowiązek pracy? 

Tomasz Kawecki -  Mój wy-
uczony zawód to leśnik. Ale 
od dzieciństwa bardzo lubiłem 
„grzebać” przy samochodach. A 
teraz dzięki tej pracy mogę re-
alizować swoje młodzieńcze ma-
rzenia oraz mam styczność z czę-
ściami, których w sklepie jest na-
prawdę dużo. 

Rzeczywiście tak jest, mimo, 
że sklep jest niewielki. 

To prawda. Jesteśmy w stanie 
zrealizować w asadzie wszystkie 
indywidualne zamówienia, któ-
re zleci nam klient. Dodam, że 
w naszym sklepie można zapła-

cić za kupione części gotówką lub 
kartą kredytową. Co na pewno 
ułatwia klientowi zakupy. 

A jakie zamówienia najczę-
ściej zgłaszają klienci?

W sprzedaży mamy bardzo 
dużo pozycji, bo jest ich niespeł-
na  10 tyś. Jednak najczęściej 
klienci pytają o paski, uszczelki, 
elementy zawieszenia, kosmetyki 
samochodowe oraz odświeżacze 
powietrza.

Na półkach widoczne są rów-
nież oleje samochodowe? 

Tak. Mamy ich w sprzeda-
ży  bardzo wiele i różnych firm. 
W ofercie sklep proponuje rów-
nież: tłumiki, tarcze, klocki ha-
mulcowe, akumulatory, amor-
tyzatory, filtry, płyny, oleje, jak i 
żarówki, które w okresie jesien-
no-zimowym należy  szczególnie 
przejrzeć w naszym samochodzie 
i zdecydować czy prawidłowo 
działają. W ofercie mamy żarów-
ki firm polskich, jak i  zagranicz-
ne typu PHILIPS, która jest bar-
dzo dobrą i sprawdzoną firmą.

Co wyróżnia państwa sklep 
na tle innych działających w tej 
branży punktów działających 
w Nowogardzie?

Zadaniem sklepu jest dbać o 
potrzeby klienta, zaopatrywać go 
w potrzebne mu części i akceso-
ria. Dlatego indywidualnie pod-
chodzimy do każdego klienta i 
staramy się na bieżąco realizo-
wać jego zamówienia,  jak i pro-
blemy związane z samochodem, 
z którymi zgłasza się tu do nasze-
go sklepu. Zależy nam, aby klient 
czuł się usatysfakcjonowany z re-
alizacji dokonanych zakupów. W 
miarę posiadanej wiedzy uzyska-
nej od klienta doradzamy, jaką 
część należy kupić aby samochód 
był sprawny. Uważam, że bardzo 
istotnym atutem naszego sklepu 
jest bardzo szeroki asortyment 
pozycji, a wynika on z bezpośred-
niej dostępności sklepu do hur-
towni, pozwala to na szybką re-
alizację zamówień klienta. Dzię-
ki takiej dostępności klient może 
otrzymać niemal od ręki towar. 

Prowadzimy sprzedaż części do 
takich marek samochodów jak: 
MERCEDES, AUDI, VOLVO, 
SKODA, SEAT, BMW oraz FIAT, 
ale również realizujemy zamó-
wienia na części do samochodów 
dostawczych.

Jak pozyskuje sklep nowych 
klientów oraz 
które narzę-
dzia promocji 
uważa właści-
ciel sklepu za 
najskuteczniej-
sze?

Istnieją różne 
drogi pozyski-
wania klientów, 
w naszej branży 
sklep AUMIX I 
np. udziela róż-
nych rabatów. 

Dodatkowo oferujemy pomoc z 
zakresu kupowanych części, nie 
polecamy kupowania poprzez 
Internet, przez co utwierdzamy 
klienta w tym, że nasz sklep jest 
bardzo potrzebny, gdyż ma się 
możliwość bezpośredniej rozmo-
wy, a co ważne także możliwość 
wyjaśnienia wszelkich wątpliwo-
ści dotyczących kupowanego to-
waru. Ponadto staramy się być 
życzliwi i uprzejmi wobec klien-
ta. To podstawa. 

Oglądając państwa sklep do-
strzegłem pewną istotną in-
formację, z której wynika, że 
po odejściu od kasy towar nie 
podlega zwrotowi. A co jeśli po 
zakupie okaże się, że klient źle 
dobrał część? 

 Ta informacja dotyczy tylko 
towarów z gamy artykułów elek-
troniki samochodowej.  Dlatego 
bardzo prosimy, by przed osta-

teczną transakcją zastanowić się, 
czy  naprawdę taki właśnie arty-
kuł z elektroniki samochodowej 
jest nam niezbędny. Jest to in-
formacja bardzo istotna, dlatego 
wisi w widocznym miejscu.

W naszym wywiadzie zawsze 
zadaję pytanie na temat pra-
cowników. Dziś role się odwró-
ciły i to pana, jako pracownika 
zapytam, jaki jest pański szef? 

Nie mam żadnych problemów 
z moim pracodawcą. Jest on dla 
mnie bardzo dobry i nie mam po-
wodów, by narzekać.  Bardzo do-
brze się z nim porozumiewam, a 
nasza współpraca jest na bardzo 
dobrym poziomie.

Niełatwy jest obecnie do 
osiągnięcia sukces na rynku 
samochodowym. Jednak ci, 
którzy posiadają nowoczesne 

technologie, odnoszą ten suk-
ces, zwłaszcza w częściach za-
miennych? 

Zamienniki sprzedawane są 
samodzielnie i są zawsze trochę 
tańsze niż części oryginalne z 
logo producenta. O ich cenie de-
cyduje zazwyczaj konkurencja, 
jeśli u dilera oryginalna części, 
czy element  kosztuje przykłado-
wo 300 zł,  to zamiennik może 
kosztować tylko np. 150 zł. Jed-
nak niektóre marki aut, a raczej 
ich modele kończą już swój żywot 
produkcyjny, wówczas trudno o 
oryginalne części, bo  firma  pra-
cuje już nad rozwojem i wzboga-
ceniem w asortyment do nowych 
modeli samochodów, które ewo-
luują z postępem technologii.   

Żeby sprzedawać części i ak-
cesoria do samochodów, trzeba 
mieć z pewnością wiedzę jak 
mechanik samochodowy? 

Tak, to prawda. Ja sam bardzo 
rzadko korzystam z pomocy me-
chanika, bowiem to co mogę, na-
prawiam w aucie sam. Zresztą 
bardzo lubię to robić. 

A jakim samochodem Pan 
jeździ? 

 Na obecną chwilę jeżdżę VW 
i to auto bardzo mi odpowiada. 

W czasie odczuwalnego kry-
zysu ekonomicznego zdarza-
ją się dni, w których klient do 
sklepu nie zagląda? 

Nie zdarzyło się jeszcze, by 
klienci o sklepie zapomnieli, co 
jest bardzo optymistyczne i ser-
decznie im za to w imieniu szefa 
i swoim dziękuję. Nie mniej po-
twierdzam, że czasami jest sła-
biej, a czasami lepiej z tą frekwen-
cją. 

Kończąc ten ciekawy wy-
wiad proszę powiedzieć, jakie 
są perspektywy tego typu skle-
pów? 

To wszystko zależy od klientów, 
jak i od warsztatów samochodo-
wych. Mechanicy samodzielnie 
zaopatrują się w sklepach bądź 
hurtowniach w towar i potrzeb-
ne części. Ale dość istotną spra-
wą, bardzo zauważalną w na-
szym mieście, jest wybudowana 
obwodnica, która dość znacznie 
„zabrała” nam klientów prze-
jezdnych, lecz ten problem doty-
czy również i innych gałęzi han-
dlu w naszym mieście.

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Przy sprzedaży części samochodowych  bardzo ważna jest nasza wiedza, ale i kon-
takt z klientem- mówi właściciel Wiesław Małek

Sklep mieści się na ulicy Kościuszki - 35a

Mamy dobre ceny i wysoką jakość towarów
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Podczas lat spędzonych w szkole, Grzegorz Górczewski był członkiem zespołu mu-
zycznego 

Pan Grzegorz kibicował Bayernowi Monachium, przez co wyjeżdzał do Bawarii na 
mecze ulubionego klubu 

Każdy wspomina go jako człowieka uwielbiającego dowcipy, tu na zdjęciu prze-
brany podczas pierwszego dnia wiosny 

Wspomnienie o śp. Grzegorzu Górczewskim

„Można odejść na zawsze by stale być blisko” 
(ks. J. Twardowski)

Miesiąc listopad to okres w którym wspominamy zmarłych tych, którzy odeszli. Dlatego też w tym czasie, na łamach Dziennika 
Nowogardzkiego, tak jak co roku, będziemy przypominać sylwetki zasłużonych nowogardzian, których już nie ma wśród nas. Zaczyna-
my od zmarłego 2 stycznia 2013 roku, śp. Grzegorza Górczewskiego, nauczyciela wychowania fizycznego, działacza sportowego, a tak-
że samorządowca.

„Spadają gwiazdy i my pad-
niemy, kwiaty zwiędną i my 
zwiędniemy. Ale te gwiazdy 
przecież świeciły i pięknym ży-
ciem te kwiaty żyły. A klejnot 
w grudzie zostanie...” Słowa te 
w jakże piękny i symboliczny 
sposób odzwierciedlają nie-
znane prawo natury, według 
którego wszystko ma swój po-
czątek, trwanie i nieuniknio-
ny kres. Jedynie człowiek, któ-
rego symbolizuje ów diament, 
jest w stanie oprzeć się tej re-
gule. Jego przemijanie nie do-
tyczy, bo pozostaje na zawsze 
w pamięci najbliższych i przy-
jaciół... 

Grzegorz Górczewski uro-
dził się 10 lipca 1961 roku 
w Nowogardzie. Chodził do 
Szkoły Podstawowej nr 2, 
ukończył ją w 1976 roku. W la-
tach 1976-1980 uczęszczał do 
Liceum Ogólnokształcącego 
nr 1 w Nowogardzie. Po zda-
niu matury rozpoczął naukę 
w pomaturalnej szkole Obsłu-
gi Ruchu Turystycznego w Ko-
łobrzegu. Po ukończeniu tej 

szkoły, przez dwa miesiące pra-
cował w hotelu „Cisy” w No-
wogardzie. Od 1 września 1982 
roku rozpoczął pracę w nowo 
otwartym Specjalnym Ośrod-
ku Szkolno-Wychowawczym 
mieszczącym się przy ulicy Po-
niatowskiego. W tym samym 
roku podjął studia na Uniwer-
sytecie Szczecińskim – wycho-

wanie fizyczne i dwa kierunki 
podyplomowe: oligrofenope-
dagogika i wychowanie zdro-
wotne (korekta). W szkole spe-
cjalnej pracował do 1989 roku. 
W roku 1990 zatrudniony zo-
stał w I Liceum Ogólnokształ-
cącym i pracował tam do 1995 
roku. W tej szkole uczył języka 
niemieckiego i wychowania fi-
zycznego. Od 1 września 1995 
roku, do 2 stycznia pracował w 
Szkole Podstawowej nr 2. W 
trakcie 30 letniej pracy, był za-
trudniony w przedszkolu nr 1 
i nr 3, jako nauczyciel korekty. 
Pracował z dziećmi niepełno-
sprawnymi po udarach mózgu. 
W swoim zawodzie nauczał 
również w Szkole Podstawowej 
w Strzelewie. 

Poza pracą angażował się 
społecznie. Jaki był Grzegorz 
Górczewski, zapytaliśmy naj-
bliższą mu osobę, małżonkę 
panią Różę Górczewską.  Po-
godny, zawsze uśmiechnięty. Po-
trafił każdą sytuację obrócić w 
żart, miał bardzo duże poczucie 
humoru. Kochał muzykę i oczy-
wiście swoją największą pasję 
sport. Poza tym, uwielbiał goto-
wać i spędzać czas w ogrodzie. 
- opowiada pani Róża.  Swoje-
go męża poznałam w 1 klasie li-
ceum, czyli 36 lat temu. Pozna-
liśmy się chyba dlatego, że na-
szą wspólną pasją była muzyka. 
Mój mąż cały czas grał w piłkę 
nożną, dosłownie bez przerwy 
dniami i do późnego wieczoru 
na boisku SP nr 2. Grał rów-

nież w piłkę ręczną, jego trene-
rem był Bogdan Dziura. Prze-
ważała jednak w jego życiu pił-
ka nożna. W liceum zapisał się 
do Pomorzanina, gdzie treno-
wał pod okiem wspaniałych tre-
nerów, Czesława Sowy i Karola 
Podemskiego. Jego zespół odno-
sił wówczas bardzo duże sukce-
sy. Jeśli chodzi o muzykę, będąc 
w klasie 5 SP, uczył się gry na 
gitarze i bardzo dobrze ją opa-
nował, zarówno grę na gitarze 
basowej, jak i klasycznej. Będąc 
w liceum pod kierunkiem pana 
Lesława Szpona, z kolegami za-
łożyli zespół muzyczno-wokal-
ny, gdzie grał razem z panem 
Ryszardem Ściborem,  Janem 
Zamorskim, Piotrkiem Pokor-
skim i Mirosławem Fedakiem. 
Ponadto nauczył się gry na pia-
ninie i podglądając starszego 

brata opanował grę na akor-
deonie. Muzyka cały czas była 
obok tego sportu, czyli jego naj-
większej pasji.  Posiadał ogrom-
ną kolekcję winylowych płyt, 
pamiętam jak w 1 klasie ja-
kimś cudem zdobył płytę Rol-
ling Stonesów, poza tym słuchał 
Bee Gees, The Beatles, ale i tak 
jego ulubionym zespołem była 
grupa Kiss. Jego wielkim ma-
rzeniem był wyjazd na koncert 

Kiss, i to marzenie spełniło się 4 
lata temu. Grześ pojechał dwa 
razy na występ zespołu Kiss w 
Berlinie, pierwszy raz był z sy-
nem na jego zaproszenie, po 
roku pojechał drugi raz również 
do Berlina, wówczas z córką i 
synem, było to dla niego wspa-
niałe wydarzenie, naprawdę 
był pod wrażeniem tego show, 
które artyści zaprezentowali na 
scenie. Od żony pana Grzego-
rza, dowiadujemy się również, 
że współpracował z naszą ga-
zetą, pisząc artykuły sporto-
we. Poza tym pisał również do 
gazety „Plusy i minusy”. W la-
tach szkolnych przyjaźnił się z 
Markiem Leśniakiem, razem 
grali w piłkę. Zapraszał go czę-
sto do Nowogardu na zajęcia 
ze swoimi podopiecznymi aby 
je urozmaicić. Zapraszał prze-

różnych znanych sportow-
ców. Od zawsze był kibicem 
Bayernu Monachium, to też 
nie mógł opuścić obchodów 
100 lecia istnienia tego klu-
bu. Pamiętam jak pędziliśmy 
na ostatnią chwilę do Mona-
chium, po pokazowym meczu 
w którym brali udział najlepsi 
piłkarze na świecie, udało mu 
się przedostać pod scenę i zrobić 
sobie zdjęcie z gwiazdą bawar-
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skiego klubu i niemieckiej pił-
ki nożnej Franzem Beckenbau-
erem. - wspomina Róża Gór-
czewska. Świetna znajomość 
języka niemieckiego pomaga-
ła mu w organizacji licznych 
turniejów polsko-niemieckich, 
za granicę do zachodnich są-
siadów zabierał szkolne dru-
żyny oraz reprezentacje na-
uczycieli. Sąsiadów z Niemiec 
zapraszał również do naszego 
miasta. W czasie swojej pra-
cy zorganizował niezliczoną 
ilość turniejów, zarówno mię-
dzyklasowych, szkolnych, jak i 
ogólnopolskich. Będąc już tre-
nerem młodzików Pomorzani-

na, w celu uatrakcyjnienia za-
jęć zapraszał znanych polskich 
sportowców. Należy również 
pamiętać, że Grzegorz Gór-
czewski w latach 1998-2002 
był radnym w Nowogardzie, 
wówczas pracował w jednej z 
komisji które funkcjonowały. 
Sprawy mieszkańców naszego 
miasta nie były mu obce. Pisał 
przeróżne wiersze, oraz sztu-
ki teatralne, które były wysta-
wiane w szkołach. Zawsze po-
trafił wywołać uśmiech zarów-
no bliskich, jak i przyjaciół. We 
wszystkie rodzinne uroczysto-
ści, potrafił nas zaskoczyć swo-
imi kompozycjami z różnych 
okazji, czy to urodziny syna, 
córki, teściowej. Grał na gita-

rze, na organach, w święta Bo-
żego Narodzenia śpiewał kolę-
dy, naprawdę kochał tę muzykę, 
ona zawsze była obok nas. Na 
poczekaniu wymyślał zabawne 
wiersze, spora grupa przyjaciół 
prosiła go o teksty na przeróż-
ne uroczystości. Nie zapomnę 
jego żartów. Kiedyś dzieci w 
SP2 przyszły do niego do kan-
torka i poprosiły o piłkę. Grze-
siek kazał im chwilkę pocze-
kać, poszedł do woźnego i przy-
niósł piłkę do metalu (śmiech). 
Takich sytuacji było naprawdę 
mnóstwo. - opowiada R. Gór-
czewska. Oprócz sportu i mu-
zyki uwielbiał podróżować. 

Gdziekolwiek nie był, zawsze 
szukał obiektów sportowych... 
Kiedyś podczas pobytu w Niem-
czech przejeżdżaliśmy przez 
Garmisch-Partenkirchen i bę-
dąc w tej miejscowości, mąż 
nie mógł odpuścić sobie za-
wodów skoków narciarskich 
które właśnie tam się odby-
wały. W Londynie podstawo-
wym punktem wycieczki była 
wizyta na nowym Wembley 
i przyznam, że choć musieli-
śmy przejechać niemal przez 
cały Londyn, było warto zwie-
dzić ten obiekt. Kolejną wiel-
ką pasją Grzegorza Górczew-
skiego był ogród. Z relacji naj-
bliższych, dowiedzieliśmy się, 
że potrafił tak przycinać krze-

wy i drzewka, że rosły w prze-
różnych kierunkach i osiągały 
nietypowe kształty. Uwielbiał 
gotować, o czym zaświadcza 
również jego wieloletnia bli-
ska znajoma ze Szkoły Pod-
stawowej nr 2, pani Ewa Ku-
czyńska. Czasem wiązało się 
to również z bardzo zabawny-
mi sytuacjami... Grzesiek któ-
regoś razu zadzwonił do mnie 
o 3 w nocy i poprosił żebym 
mu dała przepis na przepiórkę 
(śmiech). - wspomina z uśmie-
chem pani Ewa. Naprawdę był 
wspaniałym kucharzem, jego 
wielkim specjałem była pie-
czona kaczka. - dodaje przy-
jaciółka z pracy, po czym dalej 
kontynuuje. Jego poczucie hu-
moru było niesamowite, ja do 
dziś gdy mam jakieś rodzinne 
spotkanie, godzinami wspomi-
nam zabawne sytuacje związa-
ne z Grześkiem. Pamiętam, jak 
napisał sztukę, w której wy-
stępowali nauczyciele. Oczy-
wiście należy pamiętać przede 
wszystkim, że był ogromnym 
pasjonatem sportu. Założył 
klub UKS w naszej szkole, był 

jego prezesem, ja mu w tym po-
magałam. Przez bardzo długo, 
nasza drużyna siatkarska była 
najlepsza w regionie. Również 
zsumowane wyniki drużyn 
szkolnych przodowały w woje-
wództwie. Załatwił dla naszej 
szkoły sprzęt do skoku wzwyż, 
dlatego należy pamiętać, że ko-
chał sport w każdej formie, nie 
chodziło tylko o piłkę nożną i 
piłkę ręczną. Chcemy w naj-
bliższym czasie zorganizować 
Memoriał im. Grzegorza Gór-
czewskiego w skoku wzwyż, 
aby w taki sposób uczcić jego 
pamięć, bo z pewnością na to 
zasłużył, zarówno swoim zaan-
gażowaniem, jak i tym, jakim 
był człowiekiem.  Jego rado-
sna aura pomagała nam w tej 
pracy, uczniowie go uwielbiali. 
„Kantorek  w którym przeby-
wał zawsze tętnił życiem, dziś 
stoi pusty, ciężko mi tam wró-
cić, bo wszystko go przypomi-
na... Nigdy go nie zapomnę, 
to był wspaniały człowiek... - 
wspomina pani Ewa Kuczyń-
ska. Grzegorz Górczewski 
bardzo był dumny ze swoje-

go ucznia, chodzi o pana Jar-
ka Jesionka, który uczy w SP 
nr 2 i po tym, jak był uczniem 
G. Górczewskiego, po latach 
obaj panowie spotkali się już 
jako koledzy z pracy. Pani 
Róża, jednym tchem wymie-
nia długą listę przyjaciół pana 
Grzegorza, m.in.: Karol Pode-
mski, Wiesław Buczyński, Ja-
cek Andrysiak, Zbyszek Ce-
ranka, Wojciech Chomiński, 
Wojciech Kubicki, Marek Piąt-
kowski, Andrzej Skórniew-
ski, Jerzy Kusiak, Maciej Kry-
gier, Jarosław Jesionka, Jacek 
Cieślak i oczywiście Ewa Ku-
czyńska.  O takim człowieku 
można by napisać całą książ-
kę, ten tekst to tylko namiast-
ka jego osiągnięć, oraz wspo-
mnień o wydarzeniach z jego 
życia.  Wszyscy którzy go zna-
li, wiedzą jakim był człowie-
kiem i jak wielką stratę odczuli 
w dniu jego śmierci. Być może, 
dla jego najbliższych ukoje-
niem będą słowa ks. Twardow-
skiego: „Można odejść na za-
wsze, by stale być blisko...  

KR

Grzegorz Górczewski (z prawej) ze swoimi podopiecznymi z Pomorzanina podczas spotkania z Markiem Leśniakiem 

Podczas pobytu w Londynie i wizycie na stadionie Wembley 

Grzegorz Górczewski z Robertem Gadochą na stadionie Pomorzanina Nowogard 
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Klub Kolekcjonera

„Żubr”  
i „Włączeni w życie”
Klub Kolekcjonera Koło Numizmatyczne Nowo-
gard, z dumą informuję, że jest w posiadaniu dwóch 
nowych monet, wyemitowanych przez Narodowy 
Bank Polski. Do nabycia jest kilka okolicznościo-
wych monet o nominale 2 zł.

Koło Numizmatyczne w No-
wogardzie, wzbogaciło się o 
monety z cyklu: „Zwierzęta 
świata – „Żubr”, o nominale 20 
zł (do prezentacji) i nominale 
2 zł (do nabycia), oraz „50-le-

cie działalności Polskiego Sto-
warzyszenia na Rzecz Osób z 
Upośledzeniem Umysłowym”, 
o nominale 2 zł (do nabycia). 
Monety prezentujemy na zdję-
ciach przy artykule. 

1-szy zespół na „trudnym terenie”

Zakończenie rundy w A Klasie
W weekend zespoły Pomorzanina rozgrywają kolejne spotkania ligowe. 
Dla „rezerwowych” będzie to ostatni mecz w rundzie jesiennej A Klasy. 
Pierwszy zespół wybierze się do Chociwla, na pojedynek z Piastem, któ-
ry traci najmniej bramek w lidze i jest niepokonany na własnym boisku.

Przed Pomorzaninem Nowo-
gard w okręgówce nie lada zada-
nie. Piast Chociwel, obok pod-
opiecznych Tomasza Surmy i Floty 
II jest zespołem, który nie przegrał 
na własnym boisku. Jednak sobot-
ni rywale, zdecydowanie dominu-
ją w lidze pod względem defensy-
wy. W dotychczasowych 14 spo-
tkaniach, Piast stracił zaledwie 11 
goli, na własnym boisku jedynie 
2! Na pocieszenie można dodać, 

że gospodarze najbliższego meczu 
Pomorzanina, również nie za wiele 
tych goli strzelają. To bardzo waż-
ny pojedynek dla nowogardzkich 
piłkarzy, gdyż zespół z Chociwla, 
wyprzedza ich w ligowej tabeli o 3 
punkty. Początek tego meczu w so-
botę o godzinie 13:00. Z kolei dru-
gi zespół, w niedzielę o godzinie 
14:00, przed własną publicznością, 
rozpocznie swoją ostatnią batalię 
w rundzie jesiennej. W Nowogar-

dzie zawita wicelider – OKS Euro-
insbud Goleniów. Złośliwi powie-
dzą, że dobrze iż ta runda już się 
kończy. My jednak wierzymy, że 
zawodnicy z Nowogardu zdoła-
ją wykrzesać coś z siebie i pokusić 
się o niespodziankę. Faworytem z 
pewnością będą goście z Golenio-
wa. Przy artykule, prezentujemy 
komplet gier na najbliższy week-
end.

KR  

Liga Okręgowa Szczecińska 2013/2014
16 kolejka:
Piast Chociwel – Pomorzanin Nowogard (09.11; 13:00)
Iskierka Szczecin-Śmierdnica – Klon Krzęcin (09.11; 13:00)
Osadnik Myślibórz – Polonia Płoty  (09.11; 13:00)
Gavia Choszczno – Ina Ińsko   (09.11; 14:00)
Victoria Przecław – Stal Lipiany  (09.11; 14:00)
Pomorzanin Przybiernów – Odra Chojna (09.11; 14:00)
Flota II Świnoujście – Morzycko Moryń (10.11; 11:00)
Pogoń Barlinek – Zorza Dobrzany  (10.11; 13:00)
Unia Dolice      Pauza

A Klasa Szczecin gr.3 2013/2014
11 kolejka:
Zryw Kołbaskowo – Wicher Reptowo  (09.11; 14:00)
Grot Gardno – Hanza Goleniów  (09.11; 14:00)
Fagus Kołbacz – Komarex Komarowo  (10.11; 11:00)
Pomorzanin II Nowogard – Euroinsbud Goleniów (10.11; 14:00)
Znicz Niedźwiedź – Wołczkowo – Bezrzecze (10.11; 14:00)
Orzeł Grzędzice – Vielgovia Szczecin  (10.11; 15:00)

Uczniowie nowogardzkich 
szkół na świeczniku

Stypendia  
dla najlepszych
XXVII sesja Rady Powiatu w Goleniowie, która od-
była się 31 października (czwartek), przybrała nie-
co inną formę niż zazwyczaj. Obrady rozpoczęły się 
od uroczystego wręczenia stypendiów Rady Powia-
tu zasłużonym uczniom szkół ponadgimnazjalnych, 
wśród których nie zabrakło również podopiecznych 
nowogardzkich placówek.

 Spośród pięciorga uhonoro-
wanych, troje to wychowanko-
wie nowogardzkich szkół śred-
nich. Nagrody pieniężne w wy-
sokości 200 zł, uczniowie będą 
otrzymywać przez 10 miesięcy 
(cały rok szkolny 2013/2014). 
Warunkiem otrzymania ta-
kiego stypendium są przede 
wszystkim wysokie wyniki w 
nauce (średnia ocen nie może 
być niższa niż 5.0), ale także 
szczególne osiągnięcia w kon-
kursach i zawodach. Jestem 
bardzo dumna z nagrodzonych 
uczniów naszej szkoły. Szcze-
gólnie cieszy mnie fakt, że jest 
ich aż dwoje! Nie zdarzyło się to 
w żadnej ze szkół, tylko z nasze-
go liceum wyróżniono aż dwie 
osoby. Wszystkim uczniom ży-
czę, aby mogli poszczycić się 
takimi właśnie wysokimi wy-
nikami w nauce – przyznaje 
w rozmowie z DN dyrektor I 
LO w Nowogardzie, pani Kari-
na Surma – Korzystając z oka-
zji, pragnę również zaznaczyć, 
że nie są to jedyni podopieczni 
I LO, którzy otrzymali w tym 

roku szkolnym stypendia. Jedna 
z naszych uczennic, Marta Pa-
puszka, uzyskała stypendium 
Prezesa Rady Ministrów. Jest to 
dla nas ogromne wyróżnienie.

Nagrodzonym uczniom ser-
decznie gratulujemy i życzy-
my dalszych sukcesów w na-
uce. Poniżej prezentujemy listę 
wyróżnionych podopiecznych 
nowogardzkich szkół:

Katarzyna Kozłowska – 
uczennica Technikum nr 1 w 
Zespole Szkół Ponadgimna-
zjalnych im. Stanisława Staszi-
ca w Nowogardzie,

Katarzyna Zawadzka – 
uczennica I Liceum Ogólno-
kształcącego im. ppor. Emi-
lii Gierczak w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 1 w 
Nowogardzie,

Iwo Duszyński – uczeń I Li-
ceum Ogólnokształcącego im. 
ppor. Emilii Gierczak w Ze-
spole Szkół Ogólnokształcą-
cych nr 1 w Nowogardzie.

Gratulujemy!
Karolina Klonowska
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Maciej syn Mileny 
i Dawida Małeckich 
ur. 4.11.2013 
z Nowogardu

Tymoteusz syn Joanny 
i Bernarda Sztukin 
ur.6.11.2013 z Golczewa

Oskar syn Ilony
i Krzysztofa Stawskich ur. 
3.11.2013 z Dębic

Michał syn Katarzyny 
i Daniela Harbacewicz 
ur.7.11.2013 z Goleniowa

Maja córka Karoliny 
i Pawła Łatka ur. 
3.11.2013 ze Szczecina

Oliwier syn Anny 
i Kamila ur.4.11.2013 
z Konarzewa

Ewa córka Magdaleny i 
Jacka ur. 5.11.2013 
z Rogowa

Jakub syn Agnieszki 
i Piotra ur. 5.11.2013 
z Nowogardu

    Autor rubryki: 
Janusz Roguski 
Szpital NowogardWitamy wśród nas...

Kancelaria 
PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 1 lutego 2014 o godz. 8.00

Parafialny Ośrodek 
Apostolstwa Trzeźwości

w Strzelewie "Trzeźwa Wieś" 
Zaprasza  

dnia 10.11.2013 r. na Mszę Trzeźwości
z udziałem przyjaciół z Apostolstwa Trzeźwości w Rokitnie.

Stanisław - Szczecin oś. Majowe  i Małgorzata - Opole

Godziny Mszy św.: Świerczewo - 8.00;  Kościuszki - 09.15;  
Strzelewo - 10.30; Węgorza - 12.00; Czermnica - 13.15

Zawody w strugach deszczu 

Wygrał Kamil Paleta 
Pod koniec października rozegrano towarzyskie zawody Koła PZW „Tęczak” w 
Kamieniu Pomorskim. Niestety, z rana lało, jak z przysłowiowego cebra. Zmo-
kli wszyscy. 

Ale dla twardzieli, którzy 
mieli ambicje wygrać zawody, 
nie straszna żadna pogoda. Po-
czątkowo ryby brało niemra-
wo, ale z upływem dnia, kiedy 
nieco się ociepliło, brania były 

intensywniejsze. Przeważnie 
łowiono krąpika i ukleję, cza-
sami na samym końcu stawki 
trafiała się grubsza płoć, nie-
stety rzadko. Ale, jak mówią 
prawdziwi mistrzowie kija, nie 

sztuka w basenie hodowlanym 
nałowić, sztuka jest znalezie-
nie sposobu na znęcenie ryby, 
kiedy w ogóle nie chce brać. 

Swoje mistrzostwo, rzec by 
można, po raz kolejny udo-

wodnił Kamil Paleta, wygry-
wając ostatnie zawody w se-
zonie. Łącznie nałowił 5  702 
pkt., tuż za nim, różnicą jed-
nej dobrej płotki, uplasował 
się Tadeusz Kozioł 5 562 pkt., 
który dość regularnie staje na 
podium. Trzecie miejsca za-
jął Wojtek Kaźmierczak 5 331 
pkt. 

Tuż przy „pudle” miejsce IV 
zajął Adam Rogos 4  724 pkt., 
V – Robert Macełko 4 338 pkt., 
VI - Zygmunt Zamara 4  183 
pkt., VII – Michał Czomko 
3 555 pkt., VIII – Zdzisław Bo-

rowiecki 3  405 pkt., IX Jacek 
Borowik 3  380 pkt., X Miro-
sław Szewczyk 3 350 pkt. 

Nagrodzono upominkami 
łącznie 19 osób, w tym dwóch 
juniorów. W tegorocznych za-
wodach na zakończenie sezo-
nu startowała też rekordowa 
liczba zawodniczek i zawodni-
ków, bo aż 47 osób. 

Komandorem zawodów był 
Ryszard Patyk, ponad to za-
wody obsługiwali: Stanisława 
Leciejewska, Adam Włodek – 
sędzia główny, Jan Lipski, Ry-
szard Paleta, Zygmunt Heland 

A dobrze zgrilowane kieł-
baski na świeżym powietrzu 
smakowały, jak z najlepszej 
francuskiej, rzecz by można 
kuchni. 

Zarząd Koła PZW „Tęczak” 
organizuje 17 listopada ko-
lejny wyjazd na ryby z gril-
lowaniem. Będzie to ostatni 
wyjazd w sezonie. Chcemy w 
ten sposób zrekompensować 
wędkarzom naszego Koła, 
zawody, które były planowa-
ne w Preliminarzu, ale z uwa-
gi na to, że w Kamieniu nie 
było ryb, wyjazd nie doszedł 
do skutku. 

Z wędkarskim pozdrowieniem 
prezes Zygmunt Heland 
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Kobieca drużyna efektownie kończy rundę jesienną

Wystarczyły 2 minuty...
Kobieca drużyna Pomorzanina Nowogard, po środowym meczu z Olimpią III Szcze-
cin, zakończyła już rundę jesienną. Pewne zwycięstwo 5:0, pozwoliło nowogardzkim 
piłkarką awansować na 3 miejsce w tabeli. Po tym jak pozostałe drużyny rozegrają 
swoje mecze, w najgorszym wypadku Pomorzanin uplasuje się na 4 pozycji. 

Pomorzanin Nowogard – Olimpia III Szczecin 5:0 (0:0) 
- (mecz na prośbę gości trwał 60 minut)
Gole: Patrycja Bobik, Katarzyna Piotrowska, Patrycja Kozioł x2, Małgorzata 

Wołk
Skład: Magdalena Jeż (c) – Karolina Kowalczuk, Ada Szemiot (Anita Nowakow-

ska), Anna Nowicka, Klaudia Mrówczyńska – Martyna Stępień (Monika Krystkiewicz), Katarzyna Pio-
trowska, Patrycja Bobik, Anita Skowrońska (Klaudia Kaczor) – Patrycja Kozioł (Oliwia Czerewacz), Klau-
dia Korgiel (Małgorzata Wołk).

Nieprzyjemne warunki do gry 
spowodowały, że na prośbę zespo-
łu gości, arbitrzy zaproponowa-
li, aby mecz trwał dwa razy po 30 
minut. Przypomnijmy, że kobie-
ty rozgrywają mecze trwające 80 
minut. Gospodynie nie miały nic 
przeciwko temu i wiedząc o tym, 
szybko „rzuciły się” na rywalki. Od 
razu należy zaznaczyć, że Olimpia 
III w tym meczu ani razu nie za-
groziła bramce strzeżonej przez 
Magdalenę Jeż. W pierwszej poło-
wie jednak, piłkarki Pomorzanina 
raziły nieskutecznością. W 5 mi-
nucie Katarzyna Piotrowska ude-
rza z okolic pola karnego, jednak w 
tej sytuacji jak i minutę później, po 
jej strzale łapie futbolówkę bram-
karka przyjezdnych. Chwilę potem 
umiejętności rywalki mocnym 
strzałem pod poprzeczkę, spraw-
dziła Patrycja Kozioł, niestety nie-
skutecznie. Pomorzanin wciąż na-
pierał, raz po raz uderzając na 
bramkę, w tej części gry najlepszą 
okazję zmarnowała Kozioł, która w 
sytuacji sam na sam trafia w bram-
karkę, w efekcie jedynie rzut roż-
ny. Pomimo ogromnej przewagi, 
Olimpia III, która regularnie w tej 
rundzie była gromiona przez ry-
walki, schodzi do szatni bez straty 
gola. Nadzieję gości na pozytywny 
rezultat, Pomorzanin bardzo szyb-
ko wybija z głowy. Zaraz po zmia-
nie stron Olimpia, która rozpoczę-
ła od środka, traci piłkę, zawod-
niczki z Nowogardu przeprowa-
dzają groźną akcję. Z prawej strony 
jedna z piłkarek gospodyń dogry-
wa wzdłuż pola karnego, fatalny 
błąd popełnia defensywa Olimpii, 
piłka mija wszystkie zawodniczki 
i trafia do Patrycji Bobik, która z 
bliska zdobywa pierwszą bramkę. 
Olimpia nie zdążyła się pozbierać, 
a po kilkudziesięciu sekundach 
było już 2:0. Za krótkie wybicie 
piłki spod własnego pola karnego, 
futbolówkę przejęła Piotrowska, 
wbiegła między dwie defensorki i 
z około 11 metrów ładnym strza-
łem zdobywa gola. Przez 30 minut 
pierwszej części gry, Pomorzanin 
raził nieskutecznością, po dwóch 
minutach drugiej połowy było już 
praktycznie po meczu... Trzecia 

bramka pada w 41 minucie, po 
ładnej akcji oskrzydlającej, najlep-
szej tego dnia na boisku Patrycji 
Bobik. Pomocniczka Pomorzani-
na, będąc w polu karnym przy li-
nii końcowej boiska, wykłada piłkę 
jak na „tacy” Patrycji Kozioł, a ta z 

najbliższej odległości strzela trze-
ciego gola. Czym dłużej oglądało 
się to spotkanie, tym łatwiej moż-
na było zrozumieć, dlaczego Olim-
pia III traci średnio 9 goli w me-
czu? Bramkarka gości nie potrafiła 
odpowiednio daleko wykopać pił-
kę z 5 metra, więc albo podawała 
krótko, albo kopała na 20 metr od 
własnej bramki wprost pod nogi 
wysoko ustawionych zawodniczek 
z Nowogardu. Co chwila po takich 
nieudanych wznowieniach, piłkar-
ki Pomorzanina marnowały stu-
procentowe okazje. Najczęściej w 
tym meczu na bramkę gości ude-
rzała Katarzyna Piotrowska. Tre-
ner Paweł Błaszczyk, pozwolił so-
bie na wprowadzenie 5 zawodni-
czek. Monika Krystkiewicz, która 
pojawiła się w drugiej części gry, w 
54 minucie wykonywała rzut roż-
ny. Dograła idealnie na piąty metr 
do Patrycji Kozioł, która strzałem 
z pierwszej piłki strzela swoją dru-
gą bramkę w meczu. Kropkę nad 
„i” postawiła kolejna zmienniczka 
– Małgorzata Wołk, już w doliczo-

nym czasie gry. Po rzucie rożnym, 
rozpaczliwie broniąca się Olim-
pia wybija piłkę w aut. Po wrzucie 
z autu, futbolówka trafia do Mał-
gorzaty Wołk, która mija rywalki i 
precyzyjnym strzałem z narożnika 
pola karnego ustala wynik meczu 

na 5:0. Na boisku pojawiła się rów-
nież Oliwia Czerewacz, która od 
niedawna jest w zespole i był jej to 
ligowy debiut.  

O podsumowanie rundy jesien-
nej poprosiliśmy trenera kobiecej 
drużyny. - Nasz start w III lidze 
był wielką niewiadomą, dziś już 
wiem, że ta mieszanka doświad-
czenia z młodością zdecydowanie 
wypaliła. Liczba punktów które 

uzyskaliśmy, na pewno może nas 
satysfakcjonować, choć trochę mi 
szkoda tego remisu z Zalewem, bo 
byliśmy zdecydowanie lepszą dru-

żyna w tym meczu. Trzeba pa-
miętać jednak o okolicznościach 
w jakich wywalczyliśmy ten re-
mis, strzelając gola w końcówce. 
Za ten charakter który zaprezento-
wały, należą się piłkarką ogromne 
brawa, jak również za zwycięstwo 
nad Vielgovią, gdy bramkę na 1:2, 
dziewczyny zdobyły w ostatniej 
akcji meczu. Jesteśmy pozytywnie 
nastawieni, dziewczyny zdają so-
bie sprawę, że są w stanie wygrać z 
każdym w tej lidze i same odważ-
nie zapowiadają walkę o awans na 
wiosnę. Ja jako trener, chciałbym 
im podziękować za tę rundę i za 
ciężką pracę, którą wykonują pod-
czas każdego treningu. - podsu-
mowuje trener, Paweł Błaszczyk.  
Rzeczywiście, trzeba obiektywnie 
przyznać, że w debiucie kobiecej 
drużyny Pomorzanina, 3 zwycię-
stwa, 2 porażki i 1 remis, to cał-
kiem przyzwoity wynik. Spotka-
nia z liderem Olimpią II Szczecin 
i wiceliderem Olimpem Gościno 
w rundzie wiosennej, będą decy-
dujące w walce o awans. Rundę 
jesienną w najgorszym wypadku, 
Pomorzanin zakończy ze stratą 6 
punktów do lidera. 

KR  

III Liga Kobiet:
6 kolejka:
Zalew Stepnica – Olimp Gościno   (02.11; - || -)
Vielgovia Szczecin – Olimpia II Szczecin  2:3
Pomorzanin Nowogard – Olimpia III Szczecin 5:0
7 kolejka:
Olimpia II Szczecin – Pomorzanin Nowogard  3:0
Olimp Gościno – Vielgovia Szczecin  (09.11; - || -)
Fala Międzyzdroje – Zalew Stepnica  (10.11; 14:00)

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Olimpia II Szczecin 6 14 29 5 4 2 0
2 Olimp Gościno 4 10 24 1 3 1 0
3 Pomorzanin Nowogard 6 10 14 7 3 1 2
4 Zalew Stepnica 4 8 15 5 2 2 0
5 Vielgovia Szczecin 5 3 12 13 1 0 4
6 Fala Międzyzdroje 5 3 6 22 1 0 4
7 Olimpia III Szczecin 6 3 3 50 1 0 5
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Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

KUPIĘ 
GOSPODARSTWO 
lub GRUNT ROLNY 

TEL.  664 944 635

w Sklepie             
ul. Boh. Warszawy 2

(przy torach)

Zapraszamy
W każdy poniedziałek nowy towar

Duży wybór odzieży 
dziecięcej i jesiennej

kurtki, bluzy itp.

KUPON RABATOWY
10%

na odzież używaną
FIGARO

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

DLA PAŃ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE  

DLA PAŃ z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia 16 li-

stopada 2013r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne do 
NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpi-

tal Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.30 Tel. 91 3921356 
wew.122, oraz u Lidii Bogus Tel. 505393636

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam prezes Fundacji Lidia Bogus

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie 
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

Tel.  609 245 816

Sprzedam drewno 
kominkowe i opałowe

Transport
Tel.  691 466 441

Zatrudnię
Kierowcę C+E

transport 
międzynarodowy

tel. 606 651 290

Zatrudnię
Kierowcę C+E

transport 
krajowy

tel. 606 651 290

Ogłoszenie o licytacji: 
Informuję, że Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w 

Gryficach ul Armii Krajowej 3, 72-300 Gryfice tel. 91 3844623 
www.komornik.net będzie przeprowadzał licytację nierucho-
mości położonej w miejscowości Natolewice 27 gm. Płoty 
koło Gryfic w województwie Zachodniopomorskim w dniu 
04.12.2013. Nieruchomość stanowi działka o pow. 302 m2 i bu-
dynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 165,43 m2. Cena 
wywoławcza nieruchomości to 146 667 zł. 

Wszelkie informacje można uzyskać dzwoniąc do kancelarii 
komorniczej pod wyżej podany numer, bądź na stronie inter-
netowej kancelarii.

WYMAGANIA:
•  Nienaganna prezencja
•  Wysoka kultura osobista
•  Dyspozycyjność
•  Niekaralność

MILE WIDZIANI: 
Kobiety, studenci, emeryci, renciści, osoby z Nowogardu i okolic

AGENCJA OCHRONY JUWENTUS
zatrudni osoby na stanowiska:

Sekretariat Biura Regionalnego w Szczecinie 
Tel: 91 432 56 26  wew. 613

Koordynator ds. Ochrony  +48 667 998 374

AGENTÓW OCHRONY

Chrześcijańskie Centrum Pomocy
Agenda Zboru

Kościoła  Ewangelicznych Chrześcijan w Nowogardzie
ul. 700-Lecia 14,  72-200 Nowogard

DYSTRYBUCJA   ŻYWNOŚCI
Dla podopiecznych OPS z terenów wiejskich Gminy Nowogard

Wtorek  12.11.2013 10:00 – 15:00 
Środa     13.11.2013  9:00  – 15:00

Zapraszamy do siedziby przy 700-Lecia 14 w podwórzu ZBK  
z aktualnym skierowaniem z OPS-u oraz potwierdzoną  ilością 

osób w rodzinie i dokumentem tożsamości.
                                                   w imieniu Zboru  Pastor Cezary Komisarz 

Zarzad Koła PZW Tęczak
informuje członków Koła, że dnia 17.11.2013

organizuje wyjazd 

do Trzebieszewa pod nazwą 
"Pożegnanie sezonu wędkarskiego" 

połączone z grilowaniem
Oplata wynosi 10 zł. zapisy w sklepie wędkarskim 
"Tęczak, ul. Waryńskiego 12 do dn. 15.XI.2013 r.

Wyjazd o godz. 7.00, ul. 5 Marca
Zapraszamy 

Zarząd Koła Tęczak

Firma Irontech Sp. z o.o.
poszukuje osoby chętnej do 

podjęcia pracy w charakterze:

PRACOWNIKA PRODUKCJI
Miejsce pracy: Nowogard

OBOWIĄZKI:
- prace produkcyjne,
- pakowanie towaru.
WYMAGANIA:
- umiejętność pracy w zespole
- wykształcenie minimum zawodowe,
- doświadczenie w firmie produkcyjnej 
– mile widziane
- uprawnienia do obsługi wózków wi-
dłowych – mile widziane.
OFERUJEMY:
- zatrudnienie na podstawie umowy o 
pracę,
- pracę w systemie dwu zmianowym 
Osoby zainteresowanie prosimy o kon-
takt pod numerem telefonu 91 39 200 
36 w godzinach od 9:00 – 14:00. 

CV można wysyłac na adres: 
info@irontech.com.pl 

Prosimy o dopisanie na CV następującej 
klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarza-
nie moich danych osobowych dla potrzeb 
niezbędnych dla realizacji procesu rekruta-
cji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o 
ochronie danych osobowych Dz.U Nr 133 
poz. 883)”.

OPONY  
- WYMIANA
tel. 91 392 71 01
tel. 91 392 03 03

Zaginął mały York 
4 miesięczna suczka. 

Znaki szczególne:  
na szyi czerwona obroża  

dla znalazcy nagroda. 
Proszę o kontakt 887 077 570
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Pielęgnacja ogrodów

Wypożyczalnia 
sprzętu ogrodniczego

(glebogryzarki, weltykulatory...)

tel. 511 091 922
www.ogrody-wiki.pl

Profesjonalne zarządzanie 
nieruchomościami 

wspólnot mieszkaniowych 
i osób prywatnych 
Nr licencji 21569

Kontakt:  Eliza Kałmuk

Tel.  602 296 684

OGŁO SZE NIA DROB NE

Tel. 

POLECAMY:
*  mieszkanie 2 pokoje 136 000 zł centrum Nowogardu
*  mieszkanie 2 pokoje 131 000 zł centrum Nowogardu
*  mieszkanie 3 pokoje po remoncie 81 000 zł okolice Nowogardu

www.rechnieruchomosci.pl • Nowogard, ul. 15 Lutego 6/2

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam dom jednorodzin-
ny w Nowogardzie ul. Jesio-
nowa 3. 604 284 597

• Kupię mieszkanie bezczyn-
s z o w e / n i s k o c z y n s z o w e , 
min 3pokojowe, 60-80m 
791443026

• Do wynajęcia lokal handlowy 
– 660143840 

• Sprzedam mieszkanie w No-
wogardzie i Dobrej, Tel.  91-
3910010, 607607814

• KUPIĘ ZA GOTÓWKĘ OBCIĄ-
ŻONE NIERUCHOMOŚCI Tel.  
508 312 261

• DOMY NA WSI – GRUNTY  
SPRZEDAJEMY, KUPUJEMY. 
TEL.  660 206 833

• Sprzedam nowy sklep na uli-
cy Racibora. Tel.  913925552, 
695 264 594

• Sprzedam nowe, własnościo-
we, 2 pokojowe mieszkanie, 
58 m kw. na os. Gryfitów. Tel.  
913925552, 695 264 594.

• Wynajmę lokal biurowy 700 
lecia 17b Ip. Parking, 28 m2 
Tel.  501 549 818 

• Wynajmę lokal na działalność 
gospodarczą. vis’a’vis szpita-
la. Tel. 887 467 309.

• SPRZEDAM lub WYNAJMĘ garaż 
ul; Jana Pawła. Tel.  607083893.

• Sprzedam dom jednorodzinny 
167 m2 w Nowogardzie ul. Mic-
kiewicza. Tel.  694 979 000

• Wynajmę sklep na ulicy Rze-
szowskiego. Tel. 695 264 594

• KUPIĘ - kawalerkę w Nowogar-
dzie. Dzwonić po 15 godz. Tel. 
693021100.

• Sprzedam mieszkanie 58 m2 w 
db lokalizacji IV p. Tel.  607 647 
215

• Sprzedam mieszkanie o pow. 
42 m2 centrum Nowogardu. 
Cena 135.000 zł do negocjacji. 
Tel.  669-495-649.

• Sprzedam działki budowlane 
Karsk. 510 766 180

• SPRZEDAM - działkę budow-
laną ul; Poniatowskiego.  Tel. 
693409974.

• Sprzedam garaż murowany. 
Cena 17 tys. zł. 888 313 884

• Wynajmę lub sprzedam ga-
raż na ul. Jana Pawła II Tel.  
607 580 172

• SPRZEDAM - pół domu do re-
montu wraz z podwórkiem. Tel. 
730 618 318.

• Sprzedam dom do remontu o 
pow. ponad 200 m2 plus dwa 
budynki gospodarcze w Woj-
taszycach na działce 19 arów. 
Cena 127 tys. Tel.  509 702 817 

• Studio Fryzjerskie „Tyna” Justy-
na Kozłowska Wynajmie wypo-
sażony gabinet kosmetyczny. 
Tel.  91 3925027, 722164714

• SPRZEDAM - działki budowla-
ne. Tel. 660010540.

• Sprzedam – mieszkanie trzy-
pokojowe po generalnym re-
moncie .I piętro 783814849 , 
692990629.

• Wynajmę lub sprzedam miesz-
kanie 4 pokoje 72 m2 IIp. Z ga-
rażem. 695 041 235

• DO WYNAJĘCIA HALA O POW 
200 m2, PLAC 5700 m2 oraz po-
mieszczenia biurowe i socjalne, 
teren ogrodzony i monitorowa-
ny, FA VAT Tel.  604 679 249

• Do wynajęcia mieszkanie 2 
pokojowe, 38 m2, I piętro, w 
centrum Nowogardu. Tel: 889 
341 787

• SPRZEDAM - 2 pokoje lub za-
mienię na bezczynszowe. Tel.  
601871779.

• SPRZEDAM - działkę budow-
laną Asnyka 11 ar. 38 tys. zł. 
Tel.  880132032.

• Działka budowlana Wojcie-
szyn 29  000 zł Tel.  533  202 
023 po 15.00

• Kupię mieszkanie 3-4 pokojo-
we bezczynszowe lub nisko-
czynszowe może być z ogród-
kiem. 501 049 222

• Do wynajęcia mieszkanie jed-
nopokojowe. 508 309 980

• SPRZEDAM - mieszkanie trzy-
pokojowe po generalnym re-
moncie. I piętro. Tel. 783814849, 
692990629.

• WYNAJMĘ - trzypokojowe 
1100,- + prąd + kaucja. Tel. 
880132032.

• WYNAJMĘ - garaż. Tel. 
782549811.

• GARAŻ - ul: 700 - Lecia. SPRZE-
DAM. Cena do uzgodnienia. Tel. 
514620330.

• Kawalerka do wynajęcia. 
607 289 286

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe w starym budownictwie 
w centrum Łobza.501 343 040

• Sprzedam mieszkanie dwu-
pokojowe lub zamienię na 
kawalerkę z dopłatą Tel.  
724 696 051

• DO – wynajęcia mieszkanie 
dwupokojowe 37 m2,ul. Ar-
mii Krajowej, częściowo ume-
blowane. Tel. 697420201.

• Sprzedam – Barak 6 m dł. 2,5 
m szer. Odbiór osobisty. Tel. 
607251127.

• SPRZEDAM – 2 pokojowe 
55 m 2 kw. PILNIE. Ponia-
towskiego. 132 tys. zł. Tel. 
502103432.

• DWUPOKOJOWE – 46 m kw. 
Na 15 – go Lutego II p.113 tys. 
Tel. 725899426.

• DZIAŁKA - pod zabudowę 
domu blisko Nowogardu 
ok.300 m kw. Atrakcyjna lo-
kalizacja.

• TANIO. Tel. 889133882.

• SPRZEDAM – mieszkanie , 
garaż , działkę na Bema. Tel. 
508309980.

• DO - wynajęcia mieszkanie jed-
nopokojowe. Tel. 508309980.

 MOTORYZACJA

• Sprzedam skrzynię biegów do 
Audi 80. Tel.  781785751.

• Sprzedam GOLF II, poj. 1,3 rok 
rej. 1993, benzyna 5 drzwio-
wy, przegląd i OC ważne, szy-
berdach, hak, czerwony. Tel.  
512633610.

• Sprzedam VW Passat combi rok 
prod. 1995; poj. 1.8 cena 2300 
Tel.  723 843 415

• Sprzedam silnik ze skrzynią do 
peugeot 1,9D ’98 i citroen Tanio 
Tel.  785 04 09 45

• Sprzedam opony zimowo- let-
nie M+S, w bardzo dobrym sta-
nie Fulda Kristall Supremo 205 
60 R16 92 H, 4szt, cena 750 zł 
komplet do uzgodnienia, Tel.  
605 522 340

• Sprzedam - Golf 1 1979r.Die-
sel 1500, 5 biegowa skrzynia 
biegów Hak. Stan b. dobry. Tel. 
913920048.

• Sprzedam tanio dwie (używane 
jeden sezon) opony nr 14 marki 
Kleber. 662 536 908

• SPRZEDAM - malucha 126 p . 
Tel. 727570243.

• Motorower ROMET 550,- zł z 
dokumentami. Tel. 691383543.

ROLNICTWO

• Sprzedam zboże i słomę. 
502 853 573

• Sprzedam słomę w snopkach i 
siano cena 2, 20 zł/ snopek. Tel.  
782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL.  783 678 070

• Maliny – sprzedaż, własny zbiór. 
502 853 573

• SPRZEDAM - około 40 kg. gryki 
60 zł/1 kwintal. Tel. 600653124. 
Korneluk - Glicko.

• SPRZEDAM - jabłka I gat. 1,00 zł 
/ kg., II gat. 1 zł / kg. ul: Cmentar-
na 11. Tel. 913921896.

• Sprzedam ziemniaki paszowe. 
608 013 995

• ORKA, talerzówka, siew. 
608 013 995

• SPRZEDAM – gęsi. Tel.  
507724964.

• SPRZEDAM - Ciągnik CAES - 
cena 6.500 tys. Rok 1977. Bez 
dokumentów.

• Sprzedam prosięta. Tel. 
695495404.

• SPRZEDAM - prosięta. Tel. 
692222840.

• KUPIĘ - śrutownik „BĄK” wraz 
z silnikiem. Tel. 913917620, 
669954952.

• SPRZEDAM - prosięta. Tel. 
795916988.

• Załadunek obornika itp. Tel. 
514172446.

• SPRZEDAM - gęsi . Tel. 
538497435.

• SPRZEDAM – ziemniak jadalny 
DENAR 0,60 gr. /1 kg. Redło. Tel. 
660332798.

USŁUGI

• Firma Usługowa „Zielona”. Wy-

najem sal na: konferencje, ze-
brania, szkolenia. Tel.  91 39 
26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROB-
NE NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA 
RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 
22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. 
Zielona 3. 91 39 20 714

• Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695  085 
470; 91 39 72 575

• AGENCJA REKLAMWA VIZART 
- oprawianie prac - w 2 minu-
ty, bindowanie, wydruki A3-A4 
kolor, ksero A3-A4 - kolor, la-
minowanie A3-A4. Tylko u nas 
największy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel.  605 
522 340.

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), 
dokumentów, CV, listów mo-
tyw. innych. Wydruki, Ksero, 
także kolor. Szybko i Solidnie. 
Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel 605 
522 340. 

• Usługi koparko- ładowarką 
Nowogard. 514172446 
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MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Nowość

energooszczędny pro�l

6 komorowy

z 3 uszczelkami

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

Tel.  91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel.  91 39 207 14
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

OGŁO SZE NIA DROB NE

Dom parterowy w stanie 
surowym zamkniętym, 
pełne uzbrojenie  130 m kw. 

+ garaż 36 m kw.
SPRZEDAM
605 548 164

SPRZEDAM - WYKONAM
palety Euro,

przemysłowe i inne
Tel.  885 493 471

Wynajmę 
 mieszkanie 

w Centrum Nowogardu. 

604 702 817

Zatrudnię 
 mechanika 

 do pilarek spalinowych 
 i kosiarek

dzwonić w godz. 9-17
91 392 68 57;  608 328 095

Skupujemy:    ŻYTO konsumpcyjne, 

energetyczne, paszowe    •   PSZENŻYTO 
Powyżej 25 ton odbiór z gospodartwa Szybka płatność

Tel. 603 055 292

Skup zboża

WARSZTAT SAMOCHODOWY

SZYBY SAMOCHODOWE

PLANDEKINA WYMIAR NA WYMIAR

Profesjonalna naprawa od A do Z

OSOBOWE, CIĘŻAROWE I MASZYNY

Geometria kół, naprawa zawieszenia,komputerowa diagnostyka pojazdu
naprawy blacharskie i lakierniczePrzegląd i naprawa klimatyzacji,

Ul. Nadtorowa 12
tel 91 39 20 131
kom 601860716

Ul. Kilińskiego 26
tel 91 39 25 627
kom 601897368

Sprzedaż, wymiana, naprawa. Wykonujemy usługi na zlecenie ubezpieczalni

Używane i nowe części do wszystkich marek samochodów

Plandeki do samochodów ciężarowych (łódki, firanki),przykrywające
stelaże, przegrody do hal, przyczepy ciągnikowe i samochodowe

UDZIELAMY GWARANCJI
NA WYKONANE USŁUGI

Studio Fryzjerskie 
"Tyna" 

Justyna Kozłowska

WYNAJMIE  
wyposażony 

gabinet 
kosmetyczny.

Tel.  91 3925027 
722 164 714

ZATRUDNIĘ
w sklepie 

spożywczo-przemysłowym

797 394 807

Hotel-Restauracja
"Przystań"

ZATRUDNI
"BARMANA"

osobiście lub 
Tel.  91 39 20 221

• Fast – Driver, tanie usługi trans-
portowe Tel.  721 230 990

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sawic-
ki, ul. Kazimierza Wielkiego 7, 
Tel. 913920737 

• Remonty mieszkań, szpachlo-
wanie, malowanie. 880 690 659

• Regulacja i naprawa okien i 
drzwi, Tel.  695 181 070

• Dachy, docieplenia, stropo-
docieplenia, obróbki blachar-
skie, podbitki. 609 752 854

• REMONT na każdą kieszeń 
Tel.  609 715 839 

• Glazura, terakota. Fachowo i 
solidnie. Wykończenia wnętrz 
pod klucz. Tel. 607647515.

• Usługi remontowe 601 567 369

• KOREPETYCJE - z matematyki: 
SP, Gimnazjum. Tel.  532557381.

• REMONTY – DACHY OCIEPLE-
NIA. Tel. 692562306.

• Transport przeprowadzki, szyb-
ko, tanio. 696 138 406

• BUD NAAR dachy remonty 
dachów ocieplenia budyn-
ków. 726 169 098

• PRANIE - DYWANÓW, WY-
KŁADZIN, TAPICERKI ME-
BLOWEJ, SAMOCHODOWEJ, 
/SKÓRZANEJ, MATERIA-
ŁOWEJ/. PRANIE POŚCIELI 
WEŁNIANEJ /LANOLINĄ, 
CZYSZCZENIE FUG. TEL.  
604373143, 794229083.

• REMONTY MIESZKAŃ. 
798 147 191

• REMONTY - malowanie, tapeta 
natryskowa. Tel. 504568051.

• Korepetycje z matematyki 
w każdym etapie nauczania. 
609 396 570

PRACA

• Przyjmę samodzielnego pra-
cownika do prac wykończenio-
wych. Tel.  888 603 612

• Zwrot podatku z pracy, ro-
dzinne, urlopowe, emerytal-
ne – Niemcy, Holandia, Anglia, 
Irlandia, Dania, Belgia, Austria, 
Włochy, Norwegia, USA. Tel.  71 
385 20 18 lub 601 759 797

• Młoda mama zaopiekuje się 
Twoim dzieckiem. 661 196 022

• Praca w Niemczech - Opiekun-
ki Osób Starszych, wyjazdy od 
zaraz, pełna organizacja wy-
jazdu, atrakcyjne zarobki Tel. 
666096761, 666096774

• Przyjmę do pracy lakiernika i 
lub szpachlarza samochodowe-
go, Tel.  91 39 20131

• EPROXY EL poszukuje pra-
cowników działu handlowe-
go wiek max 25-27 lat. Tel.  
798  843  457 lub eproxy-el@
wp.pl

• Nowogardzkie Centrum Sto-

larstwa zatrudni samodziel-
nego stolarza oraz kobietę do 
prac szlifierskich 606 830 893

• Poszukuję osoby w średnim 
wieku do opieki nad chorą 
osobą i prowadzenia domu. 
Miejscowość Węgorzyce 
(mile widziana osoba z tych 
okolic) Tel.  606  271  499; 91 
39 22 308

• Przyjmę do ocieplenia bu-
dynku. 662 125 370

• DOŚWIADCZONA – Niania za-
opiekuje się dzieckiem. Duża 
dyspozycyjność czasowa., 
Tel. 602690897.

• ZATRUDNIĘ - Mechanika sa-
mochodowego z - DOŚWIAD-
CZENIEM. Tel. 605276271.

INNE

• Sprzedam drewno bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane - 
603 353 789

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, 
srebrna, 4 elementy: wzmac-
niacz, tuner przestrojony, ko-
rektor, deck szuflada, stan ide-
alny, używana sporadycznie, 
cena 780 zł do uzgodnienia. Tel.  
605 522 340.

• PIECE GAZOWE c.o. wiszące z 
Niemiec firmy Vaillant wysoka 
jakość do mieszkania, domu, 
sklepu, restauracji, zakładu 
fryzj. tylko ogrzewanie różne 
powierzchnie cena od 800zł 
montaż 300zł piece dwufunk-
cyjne cena od 1.000zł montaż 
400zł gwarancja serwisowa + 
roczne przeglądy kontrolne, 
naprawy oraz elektryczne prze-
pływowe podgrzewacz wody 
użytkowej 18-21kw na prąd 
380V cena od 200zł Tel.  691 
686 772

• SPRZEDAŻ - podbitki drewnia-
nej. TANIO. Tel.  726169098.

• Sprzedam CB radio Harry III 
z anteną, na gwarancji, cena 
650 zł, Tel.  605 522 340

• Sprzedam wózek spacero-
wy – parasolka (Chico CT04): 
stan bdb, duże koła, lekki, 
oryginalny śpiworek + folia, 
kolor czerwono-beżowy, ta-
nio. 600 897 758

• Sprzedam lodówko - zamra-
żarkę Indesit srebrną, cena 
750 zł, Tel.  605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubez-
pieczeniowe na życie SKAN-
DIA, Tel.  605 522 340

• Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe atrakcyjna cena. 
726 649 215

• Sprzedam świerk pospolity i 
srebrny z plantacji. Tel.  602 10 
11 18

• Sprzedam aparat fotograficzny 
S Fine Pix 6500, cena 790 zł, Tel.  
605 522 340

• SKUP PIŁ niesprawnych, za-
tartych Stihl, Husquarna, 
Cena 100 zł. Tel.  721 668 245, 
Dojazd do Klienta.

• Kupię zamrażarkę używaną. 
91 39 25 888

• SPRZEDAM - drewno opało-
we kominkowe i gałęziówkę 
bukową. Tel. 722050889.

• SPRZEDAM piec C.O. 8 kw. 
cena 200 zł. Tel. 784188149. 

• ODDAM - SZCZENIAKI w dobre 
ręce, odrobaczone, wychowa-
ne z dziećmi. Tel.  508309113

• SPRZEDAM - TUJE I CYTRUSY 2 
m, z gruntu. Tel. 607580172.

• SPRZEDAM - okna PCV z de-
montażu w bardzo dobrym sta-
nie, 142 x 111 / 200 zł/1szt. Tel. 
773499941. 

• SPRZEDAM - drewno kominko-
we opałowe, odpady tartaczne, 
obrzynki. Tel. 697579792.

• SPRZEDAM - witrynę, ko-
modę, stolik RTV, i stolik. Tel. 
669417370.

• SPRZEDAM – nową nie uży-
waną komodę. Rabat 30 %.Tel. 
661242151.

• POMPA CIEPŁA DO C.W.U. 
NOWA TANIO.Tel. 509411788.

• PIEC C.O. UŻYWANY TANIO DO 
120 M2. Tel. 509411788.

• SPRZEDAM - przyczepę wy-
wrotkę 3,5 ton. Tel. 696351157.
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Pół godziny 
w towarzystwie KarolinyK
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

ZECER

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel.   913 922 165
 Tel.  91 577 20 07

1. Nasz język ojczysty
2. Mama i tata
3. Element klawiatury
4. Nasza Ojczyzna
5. Budynek w którym się uczysz
6. Jeździ po szynach w mieście
7. Broni kraju
8. Duża miejscowość
9. Ptak w naszym godle

10. Słoneczna lub deszczowa
11. Mama , tata i dzieci
12. Chodzisz po niej w domu i szkole
13. Żółty, czerwony albo czarny
14. Dolny kolor naszej flagi
15. Ze stopą
16. Górny kolor naszej flagi
17. Klocki, misie, lalki

Już dziś największy wybór kalendarzy
rodzinne, książkowe, trójdzielne, 

kieszonkowe organizery…

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych – „Czas koi ból”
Andrzej Leszczyński, Natalia Andrzejczak, Justyna Grenda, Alicja Wypych, Grażyna Siedlecka, Natalia 

Furmańczyk, Cecylia Furmańczyk, Halina Stefańska, Urszula Kaczmarek, Teresa Januszoenk, Zofia Górec-
ka, Pelagia Feliksiak, Wiesław Borowik, Barbara Bartosik, Szczepan Falaciński, Jolanta Gruszczyńska, Stani-
sława Pokorska, Ewa Doszczenko

Zwycięzcy: Andrzej Leszczyński, Alicja Wypych, Urszula Kaczmarek
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: Zaduszki
Maja Żyła, Martyna Grenda, Miłosz Wielgus, Lena Skryplonek, Kinga Feliksiak, Kacper Skowroński, Oli-

wia Feliksiak, Patrycja Jaworska, Kinga Lewandowska, Wiktoria Matusiak, Nikola Molka
 Zwycięzca: Patrycja Jaworska
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel.  miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 26 249

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Morfeusz - 91 577 66 85

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych    - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

Informacja PKS    91 392 18 87   lub   91 469 83 15

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, 

Rafał Kowalczuk sport,  Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny   
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, Tel.  91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87;  

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl.  Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej.  
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel.  091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO          Tel.  501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E;  14:00E;  
15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL.    607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel.  502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO Nowogard   ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD Maszewo:    6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 3, 5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska
NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW  ROZKŁAD JAZDY 

NOWOGARD-SZCZECIN (odjazd-przyjazd)

5:32-6:28(1-5);  6:31-7:32(1-6);  7:40-8:51(1-5);  10:54-

11:48(1-5);  13:04-13:58(1,5,7);  15:00-16:23(1-5,7);  16:48-

17:47;   18:37-19:51  

NOWOGARD-KOŁOBRZEG (odjazd-przyjazd)

7:41-8:54(1-6);  10.01-11:05(1,6,7);  12:07-13:21; 13:58-

15:13(1-5);  15:47-17:04;  17:36-18:53(1-5,7);  21:29-22:36

(1-7) dni tygodnia w które kursuje pociąg

Kancelaria 
PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077

Byłeś świadkiem  
 ciekawego zdarzenia 

 zadzwoń
  Tel.  513 088 309

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

tel. 501  318  555 

Ośrodek Szkolenia 
Kierowców Fedeńczak 

przy ulicy 700 Lecia 17
zaprasza na 

Kursy Prawa Jazdy 
kategorii B 

 Zapisy od poniedziałku 
do piątku!

Cena promocyjna! 
Ratalny system spłat! 

Jazdy tylko w Szczecinie!
                                Zapraszamy!
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kategorii „B”

Rozpoczęcie kursu
 w każdy poniedziałek

Kolektory 
słoneczne

Dotacja45%

Montaż / Serwis • Przygotowanie dokumentacji

www.provsolar.com

e-mail: info@provsolar.com • tel./fax 91 482 40 50
Biuro czynne od 8 - 16

Do�nansowanie 40%
Projekt - montaż 

Przydomowe 
oczyszczalnie ścieków

Proj-mont
Chwarstnica 

ul. Sportowa 4
74-100 Gry�no

tel: 693 88 90 90
tel./fax 91 4824050

Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca

GABINET 
PSYCHOLOGICZNY

Ewa Walorska - tel. 799 461 030
www.psycholog-nowogard.manifo.com 

Marta Żetecka-Krugła - tel. 799 470 500
pl. Wolności 9, pok. 419 (IV piętro)

72-200 Nowogard

Sprzedam nowe, własnościowe, 2 pokojowe 
mieszkanie o pow. 58 m2 

w Nowogardzie na ul. Racibora I 4
KONTAKT: PIB „PRO-BUD s.c. 72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14 

Tel. : 91 39 25552; 783 570 056    www: probud-nowogard.pl

Sprzedam 
odpady marchwi mytej

Gospodarstwo 
rolno-warzywne

Redło 21
tel. 603 197 798

TYGRYSEK

BAWIALNIA
dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECIĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA
Tel.  504 872 700 
Z DOWOZEM DO KLIENTA
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 Cena 1, 90 zł Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Finanse - 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700-lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

Tylko teraz !!! Super ceny

Soczewki progresywne 

         tańsze o   - 20%

W dniach 13, 15, 20, 27, 29 listopada
przy zakupie okularów 

BEZPŁATNE 
BADANIE WZROKU

O szczegóły proszę pytać:

Halina Galus • Elżbieta i Helena Wnuk

USŁUGI KSIĘGOWO-PODATKOWE

ul. 3 Maja 14 (budynek Banku Spółdzielczego) Tel.  91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

Chcesz odzyskać VAT? Przyjdź!

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Byłeś świadkiem  ciekawego 
zdarzenia  zadzwoń

  Tel.  513 088 309

s. 3, 4 s. 9, 10

Odwiedzili 
bezdomnych

Nasi przedsiębiorcy:  

Tapicer 
- zawód 

wciąż żywy
s. 10, 11

Zawiadamiamy, 
 że w Nowogardzie 

 rozpoczęła działalność 

 Kancelaria 
Radców Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca 
Prawny Radosław Górski oraz 
Radca  Prawny Paweł Iwan. 
Kancelaria mieści się przy 
ul. 700 Lecia 24/5 w Nowogardzie
Telefony do Kancelarii: 

Tel.  91 578 49 01

J U Ż  O T W A R T E

Godziny otwarcia:  pon. - pt. 7.00-18.00  • sob. 8.00 - 14.00

NOWOGARD • ul. Górna 3 • tel. 603 100 003
Do każdego przeglądu 
UPOMINEK dla KLIENTA

TRANSPORT 
MIĘDZYNARODOWY

www.olektransport.eu • olektransport@onet.eu
+48 58 536 82 11/14   +48 691 742 278

TCZEW
GDYNIA
GDAŃSK
SŁUPSK

KOSZALIN
GORZÓW WLKP.
KOSTRZYN

FRANKFURT AM MAIN
MANNHEIM
KARLSRUHE
STUTTGART
STRASBOURG
FREIBURG

SAARBRUCKEN

PRZEWÓZ TOWARÓW
PRZEPROWADZKI

PRZESYŁKI EKSPRESOWE
TRANSPORT DO 24t

CAŁA EUROPA
ŁADUNKI NIEBEZPIECZNE

ADR

W
Y
N
A
J
E
M
B
U
S
Ó
W i wiele innych miast...

Wspomnienie 
o śp. Henryku 

Szczupaku

Nowogard • ul. 15 LUTEGO 17
(vis a vis elewatora)

ZAPRASZAMY
PON.-PT 9.00-17.00

SOB. 9.00-14.00

Czytaj s. 3

Ciało 22-latka  
znaleziono w Janowcu 

Dlaczego 
zamordowano 
mieszkańca 
Nowogardu? 
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ZAKŁAD USŁUG 
INSTALATORSTWA 
ELEKTRYCZNEGO  

 
ZIELIŃSKI  GRZEGORZ 

TEL: 698-846-647 
•  instalacje elektryczne 

domowe, przemysłowe 
•  domofony, wideofony 
•  alarmy, zabezpieczenia 

budynków 

Spółka z o.o.
poszukuje 

pomoc księgową 
ze znajomością  

programu INSERT
tel. 91 392 66 91

Niepodległość  jedno ma imię
Od ubiegłego roku mocą de-

cyzji Rady Miejskiej, podjętej 
na wniosek obywatelski, mamy 
w Nowogardzie miejsce  szcze-
gólnie predysponowane do tego, 
aby tam obchodzić narodowe 
rocznice czy uroczystości. Po-
mnik na ul. 3 Maja, uzyskał  bo-
wiem nazwę pomnika Niepodle-
głości  i  jak wiemy trwają przy-
gotowania do nadania temu 
miejscu, również odpowiednio 
godnego wyglądu zewnętrzne-
go. Dzień Niepodległości, 11 li-
stopada tego roku, władze miej-
skie postanowiły jednak jak zwy-
kle obchodzić  na Placu Wolno-
ści i wieńce i hołd składać przed 
obeliskiem, na którym widnie-
ją  postaci żołnierzy armii, któ-
ra akurat naszą niepodległość 
zwalczała  z wyjątkową brutal-
nością i gorliwością. Pomijając 
już rolę ruskiego woja tkwiącego 
także na pomniku, który  pasu-
je tutaj jak wół do karety i któ-
ry nigdy nie walczył po stronie  
czy w obronie cywilizacji łaciń-
skiej, (czyli kręgu kulturowego 

rycerstwa polskiego)  pozosta-
je  rola widniejącego tu radziec-
kiego żołnierza.  Z nim to, z soł-
datem,  odzyskana polska pań-
stwowość, musiała się mierzyć  
o Niepodległość już u swojego 
zarania, gdy hordy  sowieckich 
komunistów zaatakowały nasz 
kraj i  gdy  dopiero w wyniku Bi-
twy Warszawskiej, musiały udać 
się tam, gdzie ich miejsce, czyli 
do swoich  kołchozów. Nieste-
ty ten sam żołnierz  już udanie  
we wrześniu  1939 roku razem z 
hitlerowskim najeźdźcą  pozba-
wił nas Niepodległości. Realizo-
wał swoje dzieło deptania pol-
skiej ziemi i bezwzględnej  jej 
eksploatacji  przez jeszcze wiele 
lat po  wojnie, dopilnowując aby 
męczennicy polskiej niepodle-
głości albo fizycznie zginęli albo 
wylądowali na wiele lat w wię-
zieniach. Jakby mało mu było, 
to na dodatek w Nowogardzie  
rękoma lokalnych komunistów 
kazał sobie wykuć pomnik. Pod 
tym pomnikiem od lat miejsco-
wy  intelektualny beton, odpra-

wia farsy właśnie w dniu naro-
dowych świąt i przy pomocy  in-
nych  lokalnych  zastraszonych 
nieuków, kpi sobie w ten spo-
sób  zarówno z narodowego czy-
nu bohaterów naszej polskiej hi-
storii, jak i z  naszej niepodległo-
ści. Jaką rolę w tej  niepodległo-
ści odegrał bowiem czczony w 
Nowogardzie radziecki betono-
wy żołnierz - już wiemy. Wiemy 
też, jaką rolę odegrał lokalny, ko-
munistyczny pachołek tego żoł-
nierza.  Ale czy wie o tym nasza 
nowogardzka młodzież? A któż 
im niby o tym powie, skoro po-
słuszni  wychowawcy pędzą  na  
rozkaz z gminy na Plac Wolno-
ści  i młodzież ciągną  za sobą. 
Ten nowogardzki  coroczny ob-
razek budzi dzisiaj już tylko po-
litowanie. Ponieważ  można być 
przymuszonym do złego – zda-
rza się, nie każdy jest herosem - 
ale z własnej woli  robić z siebie 
pajaca i jeszcze swoje dzieci na-
rażać  – tego już wytłumaczyć się 
nie da. 

 red.

Kościuszko, Traugutt, Piłsudski, Dmowski, Paderewski... nie to nie Oni ! Według tych 1 to ci z 2 wywalczyli naszą niepodległość 

FOTO NR 1
FOTO NR 2

Chwała bohaterom Niepodle-
głej! Cześć Ojczyźnie Umiłowa-
nej! „Chcemy Polski Niepodle-
głej, abyśmy tam mogli urządzić 
życie lepsze i sprawiedliwsze dla 
wszystkich.” 

Te słowa Józefa Piłsudskiego 
przywołujemy dzisiaj, w dniu, w 
którym obchodzimy nasz - Dzień 
Niepodległości. Słowa, które 
wskazują, że Niepodległość to nie 
tylko jakaś symboliczna wartość, 
jakaś niedookreślona idea, nie-
podległość - to zadanie.”  

To fragmenty przemówienia ja-
kie zostało wygłoszone w ostatni 
poniedziałek przez Piotra Słom-
skiego podczas obchodów 11 li-
stopada przed pomnikiem Nie-
podległości na ulicy 3 Maja. 
Przedstawiciele środowisk patrio-
tycznych i wierni po Mszy Świę-
tej w intencji Ojczyzny odprawio-
nej przez dziekana Kazimierza 
Łukjaniuka w kościele p.w. św. R. 
Kalinowskiego przeszli pod po-

mnik  Niepodległości, gdzie wy-
głoszono okolicznościowe prze-
mówienia  i  złożono  wieńce. W 
przywołanym  przemówieniu pa-
dły również pytania o treść naszej 
Niepodległości.

Stoimy w Nowogardzie przed 
pomnikiem nazwanym pomni-
kiem Niepodległości, nazwanym 
tak na wniosek obywatelski. Sto-
imy i zadajemy pytanie o treść 
tej naszej Niepodległości. Pyta-
my formalnych strażników naszej 
Niepodległości. 

Pytamy zaocznie, ponieważ tu-
taj dzisiaj ich nie ma – i to też zna-
mienne – przecież mamy już w 
Nowogardzie pomnik swojej pol-
skiej niepodległości. 

Pytamy -  Jak urządzacie ży-
cie lepsze i sprawiedliwsze dla 
wszystkich? Pytamy w imieniu 
swoim i w imieniu tych co w Nie-
podległej, swojego miejsca nie 
znaleźli i nie znaleźli nadziei na 
życie lepsze i sprawiedliwsze. red.

Msza św. w intencji Ojczyzny w Kościele pw. WNMP w Nowogar-
dzie, była częścią gminnych obchodów Święta Niepodległości. Trady-
cyjnie wzięły w niej udział poczty sztandarowe nowogardzkich szkół. 
Na pierwszym planie poczet Szkoły Podstawowej nr 1.  foto. MS

Kierownik aż z Goleniowa 
Aż pięć miesięcy trwało poszukiwanie kandydata na stanowisko kierownika Wydziału  
Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie. 
W końcu go znaleziono – aż w Goleniowie. 

Zgodnie z informacją opublikowaną na stronie 
biuletynu publicznego „w wyniku zakończenia pro-
cedury naboru na stanowisko kierownika wydzia-
łu Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu 
w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, zakwalifiko-
wana do zatrudnienia została: Pani Agnieszka Wró-
blewska zam. Goleniów.” 

Wiadomo, że o stanowisko nie toczył się praktycz-
nie żaden bój. Zgłosił się jeden kandydat, właśnie A. 
Wróblewska. Nowa pani kierownik rozpoczęła pracę 
od wtorku tj. 12 listopada. 

Teraz burmistrz będzie mógł pochwalić się sku-
teczną walką z bezrobociem...szkoda, że nie u nas, 
tylko w  Goleniowie. 

Przypomnijmy tylko, że wciąż jest wakat na stano-
wisku kierownika Referatu Edukacji. Mimo, że UM 
już czterokrotnie ogłaszał nabór. Natomiast nie ogło-
szono jeszcze konkursu na szefa Wydziału Architek-
tury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego. 

MS

11  listopada



15-18.11.2013 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

3

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EnTEr 
lapTop

 serwis - komis
naprawiamy, 
sprzedajemy, 

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

Tel.  795 648 748

Ogrodzenia,
brukarstwo, 

ogrody, trawniki
www.trawnikizrolki.com.pl

tel. 669 342 893

Przy zakupie 1 t podpałka 
lub wypalacz sadzy gratis

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

Usługi opiekuńcze 
dla osób starszych 

i niepełnosprawnych zarówno 
w domu jak i poza domem. 

W ramach usług opiekuńczych
 w mojej asysście możliwość

skorzystania z : 
• samochodu osobowego
• załatwienia spraw mobilnych
• korzystanie z wózka 

inwalidzkiego lub chodzika
„Tutela”   Halina Przybyszewska

ul. Kochanowskiego 7, Nowogard

tel. 880 690 330

TUTELA

ZAPRASZAMY PAŃSTWA NA WYKŁADY
18.11.2013 r. (poniedziałek) godz. 17.00 
 „Stres”  Krzysztof Kundzia
19.11.2013 r. (wtorek) godz. 17.00 
 „Małżeństwo a więc racje czy relacje?”  Krzysztof Kundzia
20.11.2013 r. (środa) godz. 17.00 
 „Wychowania a wyzwanie”  Krzysztof Kundzia
23.11.2013 r. (sobota) godz. 18.00 
 „Naturalne odchudzanie - twój sposób 
 na szczupłą sylwetkę”  mgr Agata Radosh

Spotkania odbywać się będą 
w Publicznym Gimnazjum w Nowogardzie przy ul. Wojska Polskiego 6

WSTĘP WOLNY

Ciało 22-latka  
znaleziono w Janowcu 

Dlaczego 
zamordowano 
mieszkańca 
Nowogardu? 
W minioną środę, nad ranem, w Janowcu pod Kar-
nicami (powiat gryficki) znaleziono ciało 22 - let-
niego Krzysztofa K., mieszkańca Nowogardu. Z nie-
oficjalnych informacji wynika, że mężczyźnie pode-
rżnięto gardło. Śledztwo w sprawie prowadzi Proku-
ratura Rejonowa w Gryficach. 

Wiadomo, że w związku 
ze sprawą zatrzymano trzech 
mężczyzn (mieszkańcy Nie-
chorza i gm. Brojce). Wczoraj 
mieli być przesłuchani. Nieste-
ty nie udało nam się skontak-
tować z prokurator rejonową, 
by dowiedzieć się czy posta-
wiono komuś zarzuty. 

Jak ustalił Dziennik 
Nowogardzki, zamordowany 
mężczyzna mieszkał w jednym 

z bloków przy ul. Warszaw-
skiej. Był ponoć już karany. 
Co robił w Janowcu i dlaczego 
stracił życie? Pojawiają się po-
głoski, że miała to być zemsta 
za niespłacony dług. Mężczy-
zna mógł mieć powiązania ze 
światkiem dilerów narkoty-
ków. 

Więcej o sprawie w przy-
szłym wydaniu DN. 

MS

Wspólna akcja policji i pomocy społecznej 

Odwiedzili bezdomnych...
Altany działkowe, pustostany, opuszczone budynki gospodarcze. Tam najczę-
ściej mieszkają bezdomni lub ci, którzy z różnych przyczyn, z własną rodziną 
mieszkać nie mogą. Wczoraj dzielnicowi Komisariatu Policji w Nowogardzie, 
wspólnie z pracownikami socjalnymi miejscowego Ośrodka Pomocy Społecznej 
odwiedzili miejsca, gdzie kilku bezdomnych przebywających na naszym terenie 
znalazło schronienie przed zimą. Akcji przyglądała się również redakcja DN. 

Z roku na rok liczba osób w 
dramatycznej sytuacji mieszka-
niowej w Nowogardzie rośnie. 
Z najnowszych danych OPS wy-
nika, że na terenie naszej gmi-
ny jest obecnie 30 bezdomnych 
(oficjalne dane). W zeszłym 
roku było 26. Na szczęście ży-
cie na przysłowiowej ulicy, wy-
biera nie wielu z nich. - Połowa 
bezdomnych znalazła schronie-
nie u swoich znajomych. 10 zde-
cydowało się na pobyt w schroni-
sku. Na działkach pozostało oko-
ło 6 osób – mówi Teresa Skibska, 
kierownik OPS w Nowogardzie. 

I to właśnie ich, wczoraj szu-
kali policjanci wspólnie z pra-
cownikami socjalnymi. Zaglą-
dali do altan na działkach, a 
także kilku popadających w ru-
inę pustostanów. Miejsca gdzie 
przebywają bezdomni, na ogół 
wyglądają tak samo. Stare, zna-
lezione na śmietnikach kana-
py lub materace, kilka szafek, 
garnków. W lepiej „zorganizo-
wanych” pomieszczeniach małe 
piecyki (tzw. kozy), a czasem 
i elektryczność. Niestety były 
też takie pomieszczenia, w któ-
rych trudno będzie bezdomnym 
przetrwać zimę. Pozbawione 

ogrzewania i ciepłego miejsca 
do spania.  Miejscówki te do-
brze znane są zarówno policji, 
jak i OPS. Dlatego też bez tru-
du dotarto do kilku z nich.  Nie 
wszędzie jednak zastano „lo-
katorów”. Tam gdzie udało się 
kogoś spotkać, namawiano na 
przeprowadzkę do schroniska, 
przynajmniej na okres zimo-
wy. Najczęściej jednak oferta nie 
była przyjmowana. Policjanci 
pytali też napotkanych bezdom-
nych, czy mieszkają sami, czy też 
ktoś do nich dołączył w ostat-
nim czasie. Dzięki temu zloka-
lizowano nieznaną dotąd poli-
cji, ani opiece społecznej oso-

bę bezdomną. To 49-letni pan 
Waldemar z Osowa, który po 
śmierci konkubiny musiał opu-
ścić mieszkanie. Teraz organizu-
je sobie pokój w barakach, gdzie 
mieszkają już trzy osoby w po-
dobnej do jego sytuacji. Ma już 
łóżko i kilka drobnych sprzętów. 

- Próbuję jakoś zakryć ten 
dziurawy sufit. Buduję też piec z 
czerwonej cegły, którą uda mi się 
gdzieś znaleźć – powiedział nam, 
chwaląc się swoim nowym lo-
kum. Do schroniska nie chciał 
iść. Stwierdził, że sam jakoś da 
sobie radę.

Na pobyt w schronisku osta-
tecznie nie zgodził się także 

Policjanci i pracownicy nowogardzkiego OPS namawiają jednego z bezdomnych 
mieszkającego na działce, by ten przeprowadził się na okres zimy do schroniska. 
Początkowo mężczyzna się zgodził. Niestety później zmienił zdanie. 
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W Osinie – „ ZA”    
zmianą nazwy powiatu  

Samorząd Osiny zarządził konsultacje społeczne w sprawie 
opinii dotyczącej  zmiany nazwy powiatu z goleniowskiego na 
goleniowsko-nowogardzki.  Zapytaliśmy więc  w cotygodnio-
wej sondzie  mieszkańców  Osiny,  co sądzą  o tym projekcie? 

Dorota Smaga - Jestem za 
tym, by zmienić nazwę powia-
tu goleniowskiego na powiat go-
leniowsko-nowogardzki.  Jednak 
tutaj potrzebne są również inne  
zmiany,  zmienić  się powinien 
sposób rządzenia  i trzeba  in-
nych ludzi  po prostu lepiej rzą-

dzących. Obecni włodarze w powiecie goleniowskim niestety nie 
przekonują mnie, wobec tego powinno się ich zmienić. 

Jania Koziura - Niewiele 
wiem na ten temat, bo zwyczaj-
nie mam innego rodzaju zmar-
twienia, takie jak choroba męża 
czy syna. Ale jednak trochę sły-
szałam o tej sprawie, toteż w peł-
ni ją akceptuję i popieram. Uwa-
żam, że zmiana taka byłaby do-
bra dla nas wszystkich, którzy 
mieszkają  w Osinie czy też Nowogardzie.  

Urszula Sygnowska - Panie 
redaktorze,  jak najbardziej je-
stem za tym, by taka zmiana 
została przeprowadzona. Spo-
woduje ona to, że będzie mniej 
tej bieganiny w urzędach gole-
niowskich z drzwi do drzwi. Na 
pewno my mieszkańcy tego rejo-

nu będziemy bardziej niezależni. Dlatego, pewnie że popieram tę 
sprawę. 

Tadeusz Nowak - Pewnie, 
niech będzie zmiana powiatu z 
goleniowskiego na goleniowsko-
-nowogardzki. Nie może być tak, 
że wszystko jest w Goleniowie i 
praca i urzędy, a tu nie ma nic 
lub jest niewiele. Dlatego popie-
ram jak najbardziej tę sprawę. 

Franciszek Mędrek - Moje 
zdanie jest takie, aby ta zmiana 
została przeprowadzona. Nie-
mniej zastanawiam się, czy ta 
zmiana nie spowoduje dodatko-
wych stołków dla urzędników, 
którzy niewiele będą robić, a ży-
cie tutaj dalej będzie wygląda-
ło tak jak wygląda.  Jednak mu-

szę się zgodzić, że teraz jest tak, że 
wszystkie sprawy w zasadzie załatwia się w Goleniowe, a można 
byłoby pewne sprawy załatwiać nie tam, a tu  w Osinie. Pamiętam 
te czasy, gdy w Nowogardzie była pikieta w sprawie utworzenia 
powiatu, który jak wiemy ostatecznie nie powstał. Sam wtedy gło-
sowałem oczywiście pozytywnie w tej sprawie. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Powiat goleniowsko–nowogardzki

Kolejne konsultacje
Trwają konsultacje społeczne zarządzone przez niektóre gminy w powiecie, a  
także  samorząd powiatowy, przed wydaniem przez te samorządy  opinii na te-
mat  projektu zmiany nazwy powiatu. O wydanie tych opinii wniósł  formalny 
wnioskodawca na tym etapie, czyli  burmistrz Nowogardu.  

Konsultacje społeczne zarzą-
dzone zostały w gminach Osina, 
Goleniów, a także zarządzenie 
w  sprawie  ich przeprowadze-
nia  na terenie powiatu wydał 
Zarząd Powiatu. W gminie Osi-
na konsultacje polegają na moż-
liwości wypełnienia odpowied-
niej deklaracji  w sprawie  („ za”  
bądź  „przeciw”) i złożeniu jej  
w sekretariacie gminy.  W kon-
sultacjach mogą wziąć  udział 
wszyscy uprawnieni do głoso-
wania na terenie gminy Osina. 
Pozostaje nam wyrazić przeko-
nanie, że mieszkańcy  sąsiedz-
kiej z gminą  Nowogard, gminy 
Osina,  poprą propozycje, która 
niesie  dla naszych społeczno-
ści nowe perspektywy na przy-
szłość. Szczegółowo  o  istocie 
i konsekwencjach projektu  pi-
sali  wyczerpująco  na naszym 
łamach w ostatnich miesiącach  
przedstawiciele grupy inicjatyw-
nej.  Konsultacje  w  Osinie po-
trwają do dnia  18. 11. 2013r.

 W tych dniach otrzymaliśmy 
też  pismo od wicestarosty  od-
noszące się do  zdarzeń, jakie 
miały miejsce podczas  spotka-
nia nowogardzkiego zespołu ds.  
zmiany nazwy z samorządowca-
mi w Stepnicy. Przypomnijmy, 
że wójt Stepnicy stwierdził pod-
czas tego spotkania publicznie, 
że p. T.  Kulinicz  poinformował 
go, że jest przeciwny inicjatywie 

i projektowi. Taka argumentacja 
zrobiła niestety „swoje”, czyli ne-
gatywne  wrażenie  na radnych 
Stepnicy i zaważyła  negatywnie 
na ich stanowisku  w sprawie. 

Oto list wicestarosty T. Kuli-
nicza:

„Szanowni Państwo!
W artykule opublikowa-

nym w 87 numerze Dziennika 
Nowogardzkiego z dnia 8  listo-
pada br. pt.: „Jedni pracują inni 
psują…” w części dotyczącej mo-
jej osoby zawarto nieprawdziwe 
informacje, które zostały przy-
gotowane w oparciu o zasłysza-
ne zdania wypowiedziane przez 
jednego z samorządowców z tere-
nu powiatu goleniowskiego, a nie 
przeze mnie (nie mam wpływu 
na wypowiedzi osób podczas roz-
mów, które odbywają się bez mo-
jego udziału).

Oświadczam ponownie, że za-
równo, jako Nowogardzianin, jak 
i radny Rady Powiatu w Golenio-
wie, popieram projekt zmiany 
nazwy powiatu na goleniowsko-
-nowogardzki, co już oficjalnie w 
miesiącu wrześniu br. na łamach 

Dziennika Nowogardzkiego 
oznajmiłem.

Tomasz  Kulinicz
Wicestarosta Powiatu 

Goleniowskiego”
 
Zarząd powiatu podjął tak-

że decyzje o przeprowadze-
niu w dniach od 12 XII  do 12 
XII  konsultacji społecznych. 
Konsultacje zostaną przepro-
wadzone przy pomocy ankie-
terów, którzy odwiedzą we-
dług jakiegoś (niepodawane-
go)  klucza  przynajmniej 5 % 
uprawnionych do głosowa-
nia na terenie  poszczególnych 
gmin powiatu. Warto tutaj do-
dać, że powiat  nie musiał  or-
ganizować  tych konsultacji, 
taki obowiązek spoczywa tylko 
na wnioskodawcy, czyli gminie 
Nowogard.  Pozostaje nam wy-
razić przekonanie, że konsulta-
cje  zostaną  przeprowadzone 
rzetelnie mimo, że dotychcza-
sowe zachowania urzędników 
powiatu  (o których pisaliśmy  
w DN i które zostały oprote-
stowane w piśmie przewodni-
czącego RM w Nowogardzie),  
nakazują  zachować czujność. 
Mamy nadzieję, że czujność tę 
wykażą zwłaszcza  nowogardz-
cy  radni powiatowi, w tym  
(zgodnie z deklaracją j/w)  wi-
cestarosta  T. Kulinicz. 

red.

Nasza  sonda  
 w Osinie

Powiat  
goleniowsko-
nowogardzki

64-letni pan Longin, który 
jest bezdomnym od dwóch 

miesięcy. Do tej pory miesz-
kał wspólnie z żoną, w centrum 
Nowogardu. Teraz jego dom to 
skromna, murowana altanka na 
jednej z działek przy ul. Zamko-
wej.  Niestety choć budyneczek 
jest zadbany nie posiada żadne-
go ogrzewania. W środku za-
palona była tylko duża świeca. 
Dlatego też namawiano mężczy-
znę, by zgodził się przynajmniej 
na okres mrozów zamieszkać 
w schronisku dla bezdomnych. 
Choć początkowo dał się na-
mówić, po kilku godzinach po-
informował kierownika OPS, że 
musi się jeszcze nad tym zasta-
nowić. 

Na szczęście, nawet gdyby obaj 

panowie nigdy nie zdecydowali 
się na przeprowadzkę do schro-
niska, mogą liczyć podobnie jak 
inni w ich sytuacji, na doraźną 
pomoc Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Nowogardzie. Przede 

wszystkim są to gorące posiłki 
wydawane codziennie w świetli-
cy Zarządu Budynków Komunal-
nych. Opieka zapewnia też ubra-
nia, suchy prowiant, a nawet nie-
zbędne leki. Tylko w tym roku na 
te formy pomocy wydano z gmin-
nej kasy ok. 30 tys. zł. (gro z tego, 
to opłata za pobyt w schroni-
skach). Oczywiście poza tym OPS 
wypłaca także okresowe świad-
czenia pieniężne (zasiłki) finan-
sowane przez wojewodę. Mogą 
z nich skorzystać jednak tylko ci 
bezdomni, którzy nie mają kłopo-
tu z alkoholem. W Nowogardzie 
funkcjonuje też kilka organiza-
cji charytatywnych. Tam również 
osobom bez dachu nad głową nie 
odmawia się pomocy. 

Marcin Simiński

Wspólna akcja policji i pomocy społecznej 

Odwiedzili bezdomnych...

Pan Waldemar ma 49 lat. Jedyny zgo-
dził się na pokazanie twarzy. Jest bez-
domnym dopiero od kilku tygodni. 
Próbuje zorganizować sobie pokój w 
jednym z opuszczonych baraków w 
Nowogardzie. 
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Przewidziana nagroda. Uczciwego 
znalazcę proszę o kontakt. 

669 030 959

21

www.7dnigryfina.az.pl

15.11.-18.11.2013 r.

Zaginął mały pies 
na os. Bema rasy kundel wabi się 
Mopek charakteryzuje się rudą 
sierscią i czarnym zakręconym 

ogonem.
Znalezcę proszę o kontakt:

726 190 681; 790 809 014

Gmina ogłosiła przetarg na posiłki szkolne

Znów liczy się tylko cena 
W miniony wtorek, Urząd Miejski ogłosił przetarg na przygotowanie i dostarczanie posił-
ków dla uczniów korzystających z pomocy społecznej. Termin składania ofert mija 22 li-
stopada. Przypomnijmy, że w zeszłym roku, to samo postępowanie przegrała firma  PPHU 
Ewa Kasprzyk z Nowogardu, a wygrała spółka TESS Polska z siedzibą w Koszalinie. Wy-
nik przetargu był szeroko komentowany wśród mieszkańców. Kto zwycięży w tym razem? 

 Firma z Koszalina zapropo-
nował wówczas, że jest w sta-
nie przygotować pełnowarto-
ściowy posiłek za 4,06 zł. Oferta 
nowogardzkiego przedsiębior-
stwa była wyższa i wynosiła 4,86 
zł. Gmina zyskała, ale jak się 
szybko okazało, tylko w postaci 
oszczędności na cenie posiłków. 
Właścicielka nowogardzkiej fir-
my gastronomicznej, p. Ewa Ka-
sprzyk nie ukrywała, że taki ob-
rót sprawy spowoduje reduk-
cję zatrudnienia w jej zakładzie. 
Tak też się stało. Pracę straci-
ło dokładnie sześć osób. Straci-
li też dostawcy, u którym firma 
z Nowogardu kupowała artyku-
ły niezbędne do ugotowania po-
siłków. Wszystko to z pewnością 
wygenerowało realną stratę po-
datkową w miejskim budżecie. 
Komu to jednak w urzędzie chce 
się liczyć...

Niby to samo, a jednak...
Krótko po tym, jak nowa fir-

ma wyłoniona w drodze prze-
targu zaczęła dostarczać obiady 
do szkół, pojawiły się  też głosy 
o „niskiej jakości” serwowanych 
dań. Mimo, że posiłki przygoto-
wywane przez nowego dostawcę 
miały mieć tą samą wartość ka-
loryczną i skład. Niektórzy pisali 
nawet w tej sprawie do nas listy. 
Część z nich opublikowaliśmy. 
Sami też bez zapowiedzi spraw-

dziliśmy, czy informacje o wąt-
pliwej jakości posiłków goto-

wanych przez nowego dostaw-
cę są prawdziwe.  Niestety część 
z zarzutów klientów stołówek 
się potwierdziła, co też opisali-
śmy w reportażu. Chociaż po-
siłki miały odpowiednią tempe-
raturę i spełniały wymogi co do 
wagi porcji, nasz reporter z tru-
dem mógł przełknąć niektóre z 
podawanych dań. Również py-
tani przez nas w kilku stołów-
kach szkolnych uczniowie przy-
znawali, że obiady przywożone 
przez poprzednią firmę (E. Ka-
sprzyk-dop. red.) były smacz-
niejsze. Teraz jakby sprawa uci-
chła. Co nie oznacza, że jest le-
piej, na co zwracali uwagę nawet 
rodzice w czasie ostatniego ze-
brania Rady Rodziców w Szkole 
Podstawowej nr 2. 

W Urząd, jak grochem o 
ścianę....

Wszystko to jednak nie prze-
konało miejskich urzędników. 
Ci zasłaniali się ustawą o zamó-

wieniach publicznych. Tłuma-
czyli, że przetarg wygrał wyko-
nawca, który te same dania (bio-
rąc pod uwagę głównie wartość 
kaloryczną) wyprodukuje jak 
najtaniej i zgodnie z wytyczny-
mi. Twierdzili też, że nie mogą 
ograniczyć przetargu, bo to jest 
niezgodne z zasadą wolnej kon-
kurencji. 

Od tego czasu minął już rok. 
Umowa podpisana z koszaliń-
ską spółką dobiega końca. Dla-
tego też w miniony wtorek, 
nowogardzki Urząd ogłosił ko-
lejny przetarg, który pozwo-
li wyłonić firmę mającą dostar-
czać posiłki na szkolne stołów 
w przyszłym roku. Jak poinfor-
mowała nas p. Ewa Kasprzyk, 
jej firma złoży swoją ofertę i za-
walczy znów o szkolne stołówki. 
Zrobi to też najprawdopodob-
niej dotychczasowy wykonawca 
– firma z Koszalina. 

Zgodnie ze specyfikacją za-
mówienia, ten kto wygra prze-
targ, będzie musiał w ciągu 
przyszłego roku przygotować i 
wydać dokładnie 83 tys. 244 po-
siłki. To mniej o 1 tys. 132, niż w 
tym roku. 

Szkoda tylko, że znów o tym 
co będą jadły dzieci z domów, 
gdzie się przecież „nie przelewa”, 
zdecyduje tylko cena...

Marcin Simiński

Solidarni z PUWiS-em 
W dniu 8 listopada, w jednej z nowogardzkich restauracji, 
odbyło się spotkanie zarządu Stowarzyszenia Forum Rozwo-
ju Gospodarczego Ziemi Nowogardzkiej, zrzeszającego lokal-
nych przedsiębiorców z Ryszardem Sobieralskim - prezesem 
Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych (PUWiS). W 
spotkaniu gościnnie brali także udział członkowie zarządu 
Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Nowogardzie.  

Tematem głównym spotka-
nia było oczywiście prowadzo-
ne przez Urząd Miejski w No-
wogardzie od dwóch lat postę-
powanie publiczno –prywatne, 
mające wyłonić nowego admi-
nistratora sieci wodno-kanali-
zacyjnej w gminie Nowogard. 
Przypomnijmy, że obecnie w 
postępowaniu biorą udział 
dwa podmioty – nowogardzki 
PUWiS oraz niemiecka spół-
ka związana kapitałowo z hol-
dingiem Remondis. Dokładnie 
przed trzema tygodniami w ra-
tuszu odbyło się otwarcie ofert 
z tzw. ścieżkami cenowymi, za-
proponowane przez obie spół-
ki. Teraz komisja prowadząca 
postępowanie ocenia złożone 
propozycje pod względem for-
malno-prawnym. Wynik tego 
etapu ma być znany nie wcze-
śniej niż za kilka tygodni. 

W czasie spotkania z przed-
siębiorcami R. Sobieralski 

opowiedział w dużym skrócie 
o przebiegu całego postępo-
wania. Poinformował również, 
jaką strategię obrała spółka na 
wypadek, gdyby wynik prze-
targu był dla niej negatywny.  
Ponieważ informacje te mogą 
mieć znaczący wpływ na dal-
szy przebieg postępowania, na 
wyraźną prośbę prezesa So-
bieralskiego, nie ujawniamy 
ich. Tym bardziej, że spotkanie 
miało charakter zamknięty. 

Na zakończenie, ponad dwu-
godzinnego spotkania, człon-
kowie zarządów obu organiza-
cji skupiających lokalnych pra-
codawców wyrazili zaniepo-
kojenie sytuacją, w której zna-
lazł się PUWiS. Zapowiedzieli 
również, że w najbliższym cza-
sie wystosują do władz miasta 
i lokalnych mediów stosowne 
oświadczenie w tej sprawie. 

Marcin Simiński
Zmiany w Kodeksie Karnym

Zamiast więzienia - grzywna
W dniu 9 listopada weszły w życie znaczące zmiany w kodeksie karnym i wykroczeń. Zgod-
nie z nimi, niektóre przestępstwa będą zakwalifikowane jako wykroczenia. W związku z 
tym, z nowogardzkiego więzienia zwolnionych zostało kilkunastu skazanych.

W dniu 18 października 2013 
roku, Prezydent Bronisław Komo-
rowski podpisał zmiany w usta-
wach: Kodeks Karny, Kodeks Wy-
kroczeń i innych. Dzięki temu, od 
9 listopada br., masowo są zwal-
niani więźniowie w całej Polsce. 
Wśród wielu zmian znalazły się 
te dotyczące kierowania rowerem 
w stanie nietrzeźwości, oraz kra-
dzież cudzego mienia. Co z tego 
wynika? Jazda rowerem „po pija-
ku” (powyżej 0,5 promila) nie bę-
dzie już przestępstwem, a jedynie 
wykroczeniem. Nietrzeźwym ro-
werzystom grozić będzie za po-
wyższe wykroczenie grzywna od 
50 do 5000 zł, lub areszt od 5 do 30 
dni. Oprócz tego, sąd będzie mógł 
orzec, zakaz prowadzenia pojaz-

dów innych niż pojazdy mecha-
niczne, na okres od 6 miesięcy do 
3 lat. Jeśli ktoś ten zakaz naruszy, 
wówczas popełni przestępstwo 
wynikające z niestosowania się do 
orzeczonego zakazu sądowego, za 
które grozi już do 3 lat pozbawie-
nia wolności. Prawo będzie rów-
nież bardziej łaskawe dla złodziei. 
Dotychczas kradzież mienia po-
wyżej 250 zł, kwalifikowana była 
jako przestępstwo, a poniżej tej 
kwoty jako wykroczenie.  Po no-
welizacji przepisów, próg ten zo-
stał uzależniony od 1/4 płacy mi-
nimalnej, która wynosi 1600 zł. 
Zatem, za kradzież odpowie ten, 
kto przywłaszczy mienie warto-
ści powyżej  400 zł. To samo ty-
czy się wyrębu drzewa w lesie w 

celu przywłaszczenia, kradzieży 
drzewa z lasu już wyrąbanego lub 
powalonego. Nowe przepisy obję-
ły również osoby, które odsiadują 
wyroki za wandalizm. Przede są-
dami nie lada  zadanie, setki ty-
sięcy akt skazanych, spośród nich 
trzeba wyszukać tych którzy mają 
wyjść, w przypadku nie wywiąza-
nia się z tego zadania, skazani któ-
rzy powinni opuścić ZK, mogą się 
ubiegać o odszkodowania. Zakład 
Karny w Nowogardzie, na wsku-
tek „małej amnestii”, już wypuścił 
na wolność kilkunastu więźniów. 
-  Wskutek zmian przepisów, w 
miniony weekend nasz Zakład 
Karny opuściło 15 osób. Liczba ta 
może być większa. Sąd weryfikuje 
jeszcze pod tym kątem akta kilku 

osadzonych  - poinformował DN 
mjr Artur Bojanowicz rzecznik 
ZK w Nowogardzie.  

Czy w związku ze zmianami 
policja będzie miała mniej pracy? 
- Jeżeli chodzi o te nowelizacje w 
ustawie, na pewno ta zmiana nie 
spowoduje tego, że policja będzie 
wykonywała mniej czynności. 
Zmiana z przestępstwa na wykro-
czenie, czy ewentualnie zmiana 
kwoty granicznej, między wykro-
czeniem a przestępstwem, to i tak 
dany czyn zabroniony, zgodnie z 
przepisami, wciąż będzie w zain-
teresowaniu policji. Takie czyn-
ności będą wykonywane, nastąpi 
jedynie zmiana formy prowadze-
nia dochodzenia – powiedział za-
stępca komendanta Policji w No-
wogardzie, podinsp. Mariusz No-
wak. 

KR
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Informacje Parafialne
Vox    Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:

Słowa Ewangelii według Świę-
tego Łukasza (Łk 21,5-19) Znisz-
czenie świątyni. Początek bole-
ści. Prześladowanie uczniów.

   Gdy niektórzy mówili o świą-
tyni, że jest przyozdobiona pięk-
nymi kamieniami i darami, po-
wiedział: Przyjdzie czas, kiedy z 
tego, na co patrzycie, nie zosta-
nie kamień na kamieniu, który by 
nie był zwalony. Zapytali Go: Na-
uczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki 
będzie znak, gdy się to dziać za-
cznie? Jezus odpowiedział: Strzeż-
cie się, żeby was nie zwiedzio-
no. Wielu bowiem przyjdzie pod 
moim imieniem i będą mówić: Ja 
jestem oraz: Nadszedł czas. Nie 
chodźcie za nimi. I nie trwóżcie 
się, gdy posłyszycie o wojnach i 
przewrotach. To najpierw musi się 
stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. 
Wtedy mówił do nich: Powstanie 
naród przeciw narodowi i króle-
stwo przeciw królestwu. Będą sil-
ne trzęsienia ziemi, a miejscami 
głód i zaraza; ukażą się straszne 
zjawiska i wielkie znaki na niebie. 
Lecz przed tym wszystkim pod-
niosą na was ręce i będą was prze-
śladować. Wydadzą was do syna-
gog i do więzień oraz z powodu 
mojego imienia wlec was będą do 
królów i namiestników. Będzie to 
dla was sposobność do składania 
świadectwa. Postanówcie sobie w 
sercu nie obmyślać naprzód swej 
obrony. Ja bowiem dam wam wy-
mowę i mądrość, której żaden z 
waszych prześladowców nie bę-
dzie się mógł oprzeć ani się sprze-
ciwić. A wydawać was będą nawet 
rodzice i bracia, krewni i przyja-
ciele i niektórych z was o śmierć 
przyprawią. I z powodu mojego 
imienia będziecie w nienawiści u 
wszystkich. Ale włos z głowy wam 
nie zginie. Przez swoją wytrwa-
łość ocalicie wasze życie.

Przez swoją wytrwałość ocali-
cie wasze życie

Jej wyjątkowość nie dotyczyła 
tylko tego, że była jedyną świąty-
nią żydowską. Rzeczywiście była 
wspaniała. Nie ma co się dziwić 
zachwytom, jakie wzbudzała. Bu-

dowa jej trwała czterdzieści sześć 
lat. Pracowało przy niej jedenaście 
tysięcy robotników. Prace budow-
lane i wszystkie inne w najważ-
niejszym miejscu, w przybytku, 
wykonywali sami kapłani. Mimo 
tak długich robót przyświątyn-
nych, nie przerwano składania w 
niej ofiar. W końcu była tą jedy-
ną. Tutaj właśnie, gdy miał dwa-
naście lat, Jezus rozmawiał pierw-
szy raz z uczonymi. Później tu na-
uczał, już nie tylko uczonych, ale 
wszystkich, którzy chcieli Go słu-
chać. A słuchano Go z zapartym 
tchem. Z tego miejsca, uniesio-
ny gniewem, wypędził handlują-
cych, którzy w ogóle nie zdawali 
sobie sprawy, gdzie tak naprawdę 
się znajdują. To było rzeczywiście 
szczególne miejsce dla każdego 
wierzącego Żyda. 

Pewnego razu Jezus, zdążając 
do Jerozolimy, na jej widok za-
płakał. Powiedział wtedy, w wiel-
kim smutku, że zostanie zniszczo-
na, ponieważ nie rozpoznała cza-
su swego nawiedzenia (por. Łk 19, 
41-44), a o świątyni, że nie zosta-
nie z niej kamień na kamieniu. 
Stało się to już niespełna czter-
dzieści lat później. Dokonały tego 
legiony Tytusa, choć on sam nie 
wydał takiego rozkazu. Chciał ten 
jeden z siedmiu cudów świata, za 
jaki uważano świątynie, oszczę-
dzić. Wysłał Józefa Flawiusza do 
Żydów. Rozmowy jednak nic nie 
dały. Przypadkowo powstał pożar, 
który początkowo chciano ugasić, 
ale w sumie nie dało się nic zro-
bić. Miasto upadło, świątynia zo-
stała zniszczona. 

Po prawie trzech wiekach na 
arenie dziejów pojawia się Juliusz 
Apostata. W roku 363 dokonu-
je aktu „ochrzczenia” siebie by-
czą krwią. Robi to, by podważyć i 
wykpić przepowiednię Chrystusa. 
Postanawia odbudować świąty-
nię. Rozpoczynają się prace, naj-
pierw przy rozebraniu pozosta-
łości aż do fundamentu, by móc 
zacząć odbudowę. Na więcej już 
Julianowi nie wystarczyło czasu. 
Przepowiednia całkowicie się zi-
ściła. 

Jezus przepowiedział również 
czas prześladowań, jakie spadną 
na tych, którzy będą Mu wierni. 
Te słowa również się sprawdzi-

ły. Ciągle się sprawdzają. Świat 
odwraca się od swojego Stwórcy. 
Próbuje ułożyć swoją wersję hi-
storii, w której nie ma miejsca dla 
Boga, od którego wszystko zale-
ży, bo do Niego wszystko należy. 
Taki Bóg jest niewygodny, bo za 
dużo wymaga. A przepowiednia, 
w której najważniejszym wyda-
rzenie będzie powtórne przyjście 
Jezusa, włącznie z sądem, jaki ma 
się odbyć nad całym stworzeniem, 
przyjmowana jest z przymruże-
niem oka, jak jakiś mit.

Człowiek powoli odwraca się 
od Boga, zmierzając prosto w ra-
miona śmierci. A Jezus? Wcze-
śniej, tak jak nad miastem i świą-
tynią, zapłakał również nad lo-
sem człowieka. Było to w Betanii, 
tuż przed wskrzeszeniem swoje-
go przyjaciela Łazarza. Widział 
cały ogrom tragedii, jaką nie-
sie ze sobą śmierć. A wcale ta fi-
zyczna nie jest najgorsza. On wi-
dział straszliwą śmierć duchową, 
trwające całą wieczność umiera-
nie. Przyszedł do swojego uko-
chanego stworzenia, aby tę wła-
śnie śmierć pokonać, by tych, któ-
rych tak bardzo kocha, wyrwać z 
jej objęć. Odkupienie się dokona-
ło, ale do naszego zbawienia jesz-
cze daleko. A może nie tyle dale-
ko, ile jeszcze dużo do zrobienia. 
Jezus powiedział, że łatwo nie bę-
dzie. Wręcz przeciwnie, człowiek 
musi przygotować się na wiele sy-
tuacji, które ukażą, jak właściwie 
ma się nasza wiara. 

Jeżeli zacznie się to dziać, a 
pewnie niekiedy już się dzieje, to 
trzeba nam podnieść głowę i na-
brać ducha, bo to właśnie droga 
ku zbawieniu. Innej, niestety, nie 
będzie. Tylko że na tej drodze bę-
dzie z nami Bóg. Jeżeli ktoś będzie 
chciał wybrać inną, to musi przy-
gotować się na to, że tam na pew-
no Jezusa nie spotka. Ewentualnie 
może spotkać tylko jego łzy.

   Wierność w doświadczeniach 
zrodzi wytrwałość. A przez nią 
ocalimy swoje życie. Łaski nam 
nie zabraknie. Nawet najmniej-
szego włosa nie stracimy bez Jego 
wiedzy. Przecież to sam Bóg. A je-
żeli On jest z nami, to kto prze-
ciwko nam?

Ks. Grzegorz Podlaski

Kościuszki świętowały Niepodległość

Niech nam żyje 
Niepodległa!
11 listopada był szczególnie obchodzony także w 
Kościuszkach. Przed południem odbył się specjalny 
bieg Niepodległości, natomiast o godz. 15, sprawo-
wana została uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny. 

Na starcie I  rodzinnego Bie-
gu Niepodległości, stanęło po-
nad 50 mieszkańców Kościu-
szek. Około godziny 11 rozpo-
częła się rozgrzewka.  Zadba-
no o symbolikę wydarzenia, 
bieg zorganizowany w dniu 
11.11, rozpoczął się dokład-
nie o godzinie 11:11 i odbywał 
się na dystansie 111 metrów.  
W biegu jako kibic udział brał 
najstarszy mieszkaniec wsi, 
95 letni pan Stanisław Młyń-
czyk. Uczestnicy biegu otrzy-
mali od organizatorów słod-
kie upominki. Myślę, że taki 

bieg w dniu odzyskania Nie-
podległości, będziemy organi-
zować co roku. - mówi sołtys, 
Katarzyna Wąsik.  To jednak 
nie koniec hucznych obcho-
dów Dnia Niepodległości.  O 
godzinie 15 sprawowana była 
uroczysta Msza św. w inten-
cji Ojczyzny. Homilia, wygło-
szona przez ks. proboszcza 
Krzysztofa Sochę, utrzyma-
na była tego dnia w duchu pa-
triotycznym, nawiązującym do 
wydarzeń sprzed 95 lat, które 
przyniosły Polsce wyzwolenie 
spod zaborczego jarzma. Pod-

Ks. Proboszcz Krzysztof Socha i poczty sztandarowe podczas Mszy św. w intencji 
Ojczyzny 

I rodzinny Bieg Niepodległości w Kościuszkach, o godzinie 11.11 na dystansie 111 m 

Wiktor Andrukowicz, lat 87, zmarł 10.11.2013 r., pogrzeb od-
był się 13.11.2013 r. na cmentarzu w Nowogardzie.

Kazimierz Błażewicz, lat 71, zmarł 10.11.2013 r., pogrzeb od-
był się 13.11.2013 r. na cmentarzu w Strzelewie.

Kazimierz Stelmaszak, lat 62, zmarł 11.11.2013 r., pogrzeb 
odbył się 13.11.2013 r. na cmentarzu w Nowogardzie.

Irena Płodziszewska, lat 78, zmarła 10.11.2013 r., pogrzeb od-
był się 14.11.2013 r. na cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał zarządca cmentarza, Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
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Ważniejsza alejka, czy droga?

Przekonać do remontu 
Warszawskiej
- Mieszkańcy ul. Warszawskiej od lat czekają na remont fatalnej drogi. Tymcza-
sem władze Nowogardu zdecydowały budowę alejki spacerowej do Zakładu Kar-
nego. Czy pieniądze z podatków bardziej potrzebne są na alejki, czy drogi i par-
kingi? – na łamach „DN” pyta radny Marcin Nieradka. 

Niektóre inwestycje reali-
zowane od początku aktual-
nej kadencji były oczywiście 
uzasadnione, inne mniej, a 
część budziła duże wątpliwo-
ści. Fakt, że każda inwesty-
cja w mieście zostaje i służy 
mieszkańcom, ale przydało-
by się ustalenie hierarchii po-
trzeb. Do inwestycji wątpli-
wych można zaliczyć choć-
by budowę mola na plaży (za 
600 tys. zł.), oświetlenia ratu-
sza (ponad 100 tys. zł.), czy 
budowa drogi do niedziałają-
cej firmy REM. W ich miejsce 
przydałyby się bardziej, chod-
nik do Warnkowa, mieszkania 
socjalne o których aktualna 
władza zapomniała, czy choć-
by wcześniejsze działania pod 
uzbrojenie terenów na przy-
szłej strefie ekonomicznej, 
gdzie w przyszłości mogłyby 
powstać tak bardzo potrzebne 
naszym mieszkańcom miejsca 
pracy.

Przyczyną częstych gorących 
dyskusji, które towarzyszą po-
czynaniom, jest brak rzetel-
nej debaty ze strony burmi-
strza Roberta Czapli i radnych 
koalicji. Dyskusje być może 
gdzieś się toczą, ale np. na se-
sji Rady Miasta, zdania nie-
uczestniczących w układzie 
rządzącym radnych opozy-
cji, nikt nie bierze pod uwagę. 
Wywołując ten temat liczę, że 
debata wywiąże się na łamach 
„Dziennika”. 

Do wylania na łamy gazety 
swoich przemyśleń i wątpliwo-
ści, skłoniła mnie decyzja o bu-
dowie alejki prowadzącej z ul. 
Kowalskiej do Zakładu Karne-
go. Na ostatniej sesji (4 listopa-
da) Rady Miasta burmistrz, za 
przyzwoleniem koalicji zdecy-
dował o wydaniu 20 tys. zł. na 
projekt techniczny budowy tej 
alejki.  Zgadzam się z autorami 
pomysłu, że niewątpliwie bu-
dowa alejki poprawi estetykę 

miejsca i ułatwi życie osobom 
z niej korzystającym. 

Wydaje mi się jednak, że po-
dejmując decyzję o wyborze 
inwestycji Pan burmistrz, za-
pomniał o hierarchii ważności 
potrzeb. Kilkadziesiąt metrów 
dalej leży znajdująca się w fa-
talnym stanie gminna droga 
przy ul. Warszawskiej, z któ-
rej codziennie korzysta nawet 
kilkuset mieszkańców posia-
dających auta. Ulica z betono-
wych płyt jest zdewastowana 
i mocno kontrastuje z nowy-
mi chodnikami, czy alejkami. 
Sprawę modernizacji drogi na 
sesjach wnioskowano już od 
trzech lat, ale nigdy nie znala-

zła uznania w oczach Roberta 
Czapli. A szkoda, bo przemy-
ślana modernizacja pozwoliła-
by na ulokowanie w ciągu dro-
gi kilkudziesięciu miejsc par-
kingowych (których w tym re-
jonie miasta, jak na lekarstwo) 
i stałaby się naturalnym ob-
jazdem dla ruchliwej ul. War-
szawskiej. 

Argumentem zbywającym 
potrzebę remontu ulicy były 
zamierzenia gminy wniosku o 
wsparcie inwestycji unijnych 
funduszy, do których nigdy 
nie doszło. W przyszłym roku 
Urząd Marszałkowski uru-
chomi programy na dofinan-
sowanie takich inwestycji i je-
śli chcemy być ich poważnym 
beneficjantem, dobrze byłoby 
już dziś mieć w szufladzie kon-
kretne projekty. Nie chciałbym 

ja, ale również mieszkańcy, by 
kończyły one jak tegoroczny 
na budowę drogi prowadzą-
cej do „Orlika”, który w klasy-
fikacji wojewódzkiej Narodo-
wego Programu Budowy Dróg 
Lokalnych, zajął słabiutkie 22 
miejsce.   

Szkoda, że burmistrz zamiast 
ulicy wybrał mniej potrzebną 
alejkę, bo chętna do współpra-
cy jest Spółdzielnia Mieszka-
niowa „Gardno”, która jak uda-
ło mi się dowiedzieć, posiada 
koncepcję zagospodarowania 
swoich terenów np. parkinga-
mi przy okazji remontu drogi.

Wywołując ten temat, li-
czę na wywołanie debaty nad 

potrzebą modernizacji ulicy 
Warszawskiej i terenów przy-
ległych. Wierzę, że w sprawie 
zabiorą głos władze spółdziel-
ni i burmistrz Czapla i podzie-
lą się swoimi poglądami.  

Nic nie przekonuje władzy 
tak, jak głos mieszkańców, któ-
rzy co zrozumiałe nie zawsze 
mają okazję i czas podzielenia 
się nim. Jako radny chciałbym, 
by w tej kwestii mogli się wy-
powiedzieć i inni, dlatego wraz 
z osobami, którym przebudo-
wa ulicy Warszawskiej nie jest 
obojętna, odwiedzę mieszkań-
ców Warszawskiej, by podpi-
sując się pod wnioskiem do 
burmistrza znalazł uznanie dla 
tej idei. Akacja zbierania pod-
pisów odbędzie się w ponie-
działkowe popołudnie.     

marcin Nieradka – radny

Ulica wymaga gruntownego remontu. Wokół powinny znaleźć się również nowe 
miejsca parkingowe. 

Występy dzieci i młodzieży z Kościuszek 

Pieśni patriotyczne w wykonaniu Kapeli Wesoła ferajna 

niosły charakter uroczysto-
ściom zapewniły także pocz-
ty sztandarowe oraz orkiestra. 
Następnie wszyscy uczestnicy 
uroczystości przenieśli się do 
świetlicy wiejskiej, gdzie pani 
Katarzyna Wąsik, sołtys Ko-
ściuszek, zaprosiła serdecznie 
do skosztowania m.in. bigosu 
czy wypieków. Były także wy-
stępy artystyczne; orkiestry, 
zespołu ludowego oraz recyto-
wanie wierszy przez najmłod-
szych. Przy akompaniamencie 
„Wesołej Ferajny” uczestnicy 
wspólnie śpiewali pieśni pa-
triotyczne. Chciałam podzię-
kować wszystkim, którzy przy-
czynili się swoją pracą oraz za-
angażowaniem, do zorganizo-
wania tej uroczystości. - pod-
sumowuje Katarzyna Wąsik, 
sołtys Kościuszek. Organi-

zatorzy Biegu Niepodległo-
ści, chcą podziękować spon-
sorom, osobom które obsłu-
giwały oraz gościom tego wy-
darzenia: Sklep monopolowy 
„Wiktoria  - Agnieszka Puszcz, 
Usługi budowlane - Waldemar 
Puszcz, Leszek Gawrysiak - 
Autokomis Goleniów, Marcin 
Baca- Skup Złomu Goleniów, 
Rafał Lis- LPG Gaz Kikorze, 
Zbigniew Kamiński  - przewóz 
osób, Husqvarna Goleniów ul. 
Maszewska, Hurtownia Wró-
bel and Cieśla Goleniów ul. 
Maszewska, Urząd Gminy 
Osina, zespół muzyczny „We-
soła Ferajna , Orkiestra dęta 
Wood and Brass Band, Dele-
gacje pocztów Sztandarowych 
- PSL Nowogard, Zespół Szkół 
w Osinie, KPP w Goleniowie. 

(ps), KR

Znaleziono klucze

W dniu 7 listopada, do re-
dakcji DN dostarczone zostały 
klucze Gerda, z podpisanymi 
brelokami (na zdjęciu). Zguba 
do odbioru w redakcji DN.

Parafia pw. WNMP w Nowogardzie informuje, że w sobotę 
(16 listopada) o godz. 18:00 na Mszy św., we wspomnienie Mat-
ki Bożej Miłosierdzia, zostanie poświęcony obraz ofiarowany 
przez pielgrzymów.

Zapraszamy wszystkich pielgrzymów oraz tych, którym dro-
gi jest obraz Matki Bożej Ostrobramskiej. 

Po Mszy św. spotkanie pielgrzymów w Restauracji „Barnim”, 
dojazd do lokalu spod kościoła, busem pana A. Fedeńczaka.



Nr 88 (2222) DZIENNIK
NOWOGARDZKI

8

www.dzienniknowogardzki.pl



15-18.11.2013 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

9

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Z cyklu „Nasi przedsiębiorcy” – Krzysztof Berestecki

Tapicer – zawód wciąż żywy
Mogłoby się wydawać, że w dzisiejszych czasach tapicer to zawód „wymarły”, rzadko bowiem spotyka się ludzi, którzy w pełni oddali-
by się temu szlachetnemu, aczkolwiek archaicznemu zajęciu. Nasz dzisiejszy bohater jest doskonałym dowodem na to, że zawód ten nie 
odszedł jeszcze w zapomnienie. W tym wydaniu DN, w ramach cotygodniowego cyklu „Nasi przedsiębiorcy”, prezentujemy działalność 
pana Krzysztofa Beresteckiego – właściciela zakładu tapicerskiego.

Pracownia pana Krzyszto-
fa mieści się przy ul. Wojska 
Polskiego 3, w budynku RCP-
-u. Jest to jedyny zakład ta-
picerski w naszym mieście. 
Firma działa od czterech lat. 
Klientami zakładu są nie tyl-
ko mieszkańcy Nowogardu i 
miejscowości w obrębie na-
szego rejonu – zamówienia 
napływają również zza gra-
nicy, m.in. z Holandii, z Nie-
miec. To, że nasz bohater wy-
brał działalność w takim, a 
nie innym kierunku, nie było 
przypadkowe: Skończyłem 
szkołę zawodową o profilu ta-
picerskim w Gryficach. W za-
wodzie pracuję już ponad 20 
lat. Wcześniej, przed czterema 
laty, zanim zdecydowałem się 
otworzyć własną działalność, 
zawsze pracowałem dla kogoś, 
w innych zakładach, ale za-
wsze jako tapicer. Do rozkręce-
nia własnego biznesu pchnęła 
mnie niemożność porozumie-
nia się z byłą szefową. W ob-
liczu ciągłych zatargów i spo-
rów, postanowiłem, że otworzę 
swój zakład – mówi nam pan 
Berestecki. 

Staż pracy przede wszyst-
kim

20 lat praktyki w zawo-
dzie, to imponujący staż. Nie-
mniej jednak, jak twierdzi 
pan Krzysztof, nigdy nie moż-
na mówić o sobie, że osiągnę-
ło się już wszystko i jest się na 
tyle doskonałym tapicerem, 
by można było zaprzestać do-
skonalenia umiejętności. To 
ciągła praca nad sobą i swoim 
warsztatem. Jedno jest pewne 
– potrzeba wielu lat, aby do-

kładnie poznać zawód tapice-
ra. Zarówno ja, jak i moi ko-
ledzy po fachu z tamtych lat, 
byliśmy szkoleni zupełnie ina-
czej niż dzisiejsi młodzi tapice-
rzy. To zaskakujące, ale są rze-
czy, których młody tapicer nie 
jest w stanie zrobić. Ci młodzi 
ludzie po prostu nie mają od 
kogo się uczyć, gdzie podpatry-
wać. Wieloletnie meble, wyko-
nane za pomocą starych metod 
i na wzór wiekowych standar-
dów, sprawiają im wiele kło-
potu. Dlaczego? Teraz się pew-
nych rzeczy niestety nie na-
ucza. Osobiście uważam, że 
najlepszymi wykładowcami w 
tej dziedzinie byli nauczyciele 
„starej daty”. 

Dlaczego Nowogard?
W dzisiejszych czasach, de-

cyzja o pracy w zawodzie ta-
picera niewątpliwie wiąże się 
z pewnym ryzykiem. Luka 
w rynku nie zawsze jest żela-
znym argumentem, przema-
wiającym na korzyść zrobie-
nia takiego kroku i tak na-
prawdę nigdy nie daje gwa-
rancji sukcesu. Z drugiej jed-
nak strony, jak mówi stare po-
wiedzenie – kto nie ryzyku-

je, ten nie wygrywa. Zanim 
otworzyłem swój zakład, prze-
prowadziłem badania rynku. 
Z moich obserwacji wynikało, 
że są miasta, w których w ogó-
le nie funkcjonują pracownie 
tapicerskie. Takim miejscem 
był m.in. Nowogard. W obli-
czu takiego stanu rzeczy, zde-
cydowałem, że to właśnie tutaj 
rozkręcę swój biznes. Wiedzia-
łem, że tutaj będę jedyny, a co 
za tym idzie – będę mieć więk-
sze szanse na rozwój działal-
ności. Z tego, co mi wiadomo, 
następny tapicer jest dopiero w 
Goleniowie.  

Cała paleta usług…
Jak już wcześniej wspo-

mniano, wydawałoby się, że 
zawód tapicera powoli od-
chodzi w zapomnienie. Nie-
którzy nie wiedzą nawet, z 
czym to zajęcie powiązać i co 
ono oznacza w praktyce. W 
dobie XXI wieku, kiedy rynek 
oferuje nam szeroką gamę go-
towych wyrobów meblowych, 
trudno uwierzyć, że ktoś jesz-
cze w ogóle korzysta z usług 
tapicerskich. Nic bardziej 
mylnego. Jak wynika z naszej 
rozmowy z panem Krzyszto-

fem, zawód naszego bohatera 
nadal jest doceniany. Wbrew 
pozorom, klientów nie braku-
je, zwłaszcza, gdy firma daje 
możliwość realizacji własnych 
pomysłów, nawet tych naj-
bardziej oryginalnych. Moim 
klientom oferuję szeroki zakres 
usług – od wymiany materia-
łu pokrycia mebla oraz jego 
środka, po wiązanie sprężyn. 
Zajmuję się przede wszystkim 
renowacją mebli tapicerowa-
nych, tzw. miękkich – zarów-
no współczesnych, jak i stylo-
wych. Ale nie tylko… Wyko-
nuję również tapicerki samo-
chodowe, tapicerki sprzętu me-
dycznego i rehabilitacyjnego 
– mam tu na myśli fotele sto-
matologiczne, łóżka szpitalne 
– oraz wiele innych usług tapi-
cerskich. W zasadzie jestem w 
stanie wykonać wszystko, cze-
go klient sobie zażyczy. To już 
zależy od jego  pomysłowości i 
wymogów.

Tapicerowanie to zajęcie 
pracochłonne

Zawód tapicera wymaga 

„ruchomych” godzin pracy. 
Pan Krzysztof nie pracuje od 
i do określonej godziny. To, 
ile czasu spędzi w swoim za-
kładzie, zależy od wielkości 
zamówienia. Proces wykona-
nia usługi jest złożony: Kiedy 
klient przynosi mebel w stanie 
surowym (mowa o krzesłach, 
dop. red.), najpierw należy 
przykleić piankę poliuretano-
wą, innymi słowy – specjalną 
gąbkę. Potem robi się wypeł-
nienie, kroi materiały i doko-
nuje obicia. Zdarzają się krze-
sła, które wykańczane są np. li-
stwami ozdobnymi lub taśma-
mi dekoracyjnymi. Powiem 
tak, w moim zawodzie przede 
wszystkim trzeba umieć kroić 
tkaniny i szyć – to podstawa. 
Proces obijania mebli jest nieco 
inny niż kiedyś – zabieg ten jest 
bardziej zmechanizowany, tzn. 
nie używa się już gwoździ, ale 
pistoletów pneumatycznych. 
Rola klienta kończy się na do-
starczeniu mebla i wyborze 
materiału (z próbek dostęp-
nych w zakładzie). Ja oczywi-
ście zawsze mogę coś zasuge-
rować, doradzić, ale nigdy nie 
podejmuję decyzji sam. Klient 
wybiera co chce, a ja wykonuję 
całe zamówienie – począwszy 
od sprowadzenia odpowied-
niego materiału, skończywszy 
na realizacji procesu tapicer-
skiego. 

Komu i za ile?
Oferta usług zakładu pana 

Krzysztofa skierowana jest za-
równo do klientów indywi-
dualnych, jak i dużych firm 
(np. stolarskich) i instytucji 
(np. szpitali). Niemniej jed-
nak, jak mówi nasz boha-

Praca tapicera wymaga ogromnej precyzji i cierpliwości 

Renowacja mebli jest bardzo pracochłonnym zajęciem 

Pan Krzysztof spędza w swoim zakładzie mnóstwo czasu 

Do wyboru, do koloru - firma pana Krzysztofa oferuje szeroką gamę materiałów 
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Henryk Szczupak  08.01.1937- 31.05.2012 

Zam knął oczy na ziemi, by otworzyć je w niebie…
Jak trudno zebrać myśli i napisać o kimś, kto odszedł, a kogo chciałoby się mieć nadal obok siebie. Jakże trudno przyjąć wolę Pana 
Boga, kiedy znika ktoś z naszego życia, tak nieoczekiwanie i w sposób, który można nazwać wybawieniem od cierpienia, naznaczonego 
ciężką chorobą, z którą on sam nigdy się nie pogodził… Do takich osób należał śp. Henryk Szczupak. 

Odszedł  spokojnie, tak jak 
żył

Pan Henryk każdego, kogo 
spotkał na swojej drodze, trak-
tował często jak dobrego przy-
jaciela i kolegę, szczególnie 
gdy widział w nim pokłady do-
broci w stosunku do drugiego 
człowieka, zwłaszcza do oso-
by chorej czy niepełnospraw-
nej. Jego pasją było łowienie 
ryb oraz słabość do zwierząt. 
Taka postawa dawała mu wiel-
ką satysfakcję z życia i budo-
wała przyjazną aurę wśród ko-
legów, a szczególnie w rodzi-
nie, która zawsze była dla nie-
go najważniejsza. Potrafił intu-
icyjnie wyczuwać nastroje zna-
jomych i przyjaciół. Historia z 
jego życia to zarazem historia 
wielu wydarzeń naszego mia-
sta. Czynnie angażował się w 
działalność społeczną na rzecz 
Nowogardu. W naszej redak-
cji miał też swoją stałą rubry-
kę. Publikował w niej humo-
ry, które sam układał do każ-
dego czwartkowego wydania 
DN. Był wrażliwy na krzyw-
dę ludzką i nieugięty w kwe-
stii niesprawiedliwości wobec 
drugiego człowieka. W swo-
ich wypowiedziach i fraszkach 
często odnosił się do egzysten-
cji człowieka oraz rzeczywi-
stości, której sam był obser-
watorem. Nade wszystko ko-
chał swoją rodzinę. Cenił so-
bie to, że ludzie o nim pamię-

tają. Przechowywał wszystkie 
przesyłane mu w formie pocz-
tówek pozdrowienia i życzenia 
świąteczne,. Jego znane powie-
dzonka to: „Tak było” czy „Je-
steś Zuch - Tak mawiał mar-
szałek Kulikow”. Historia dro-
gi życia pana Henryka na zie-
mi nowogardzkiej zakończyła 
się w 2012 r., ale pozostały po 
nim wspomnienia i żal, że nie 
ma go już wśród nas. 

 Danuta Szczupak - mał-
żonka pana Henia  

Muszę powiedzieć, że pomi-
mo, iż nie ma go już wśród nas 
fizycznie, to ja nadal w naszym 
domu czuję jego  obecność. 
Przecież mieszkał tu tyle lat! 
Gdyby nie odszedł 31.05.2012 

roku, to 21 lipca obchodziliby-
śmy złote gody, tj. 50 lat nasze-
go małżeństwa. Heniu był bar-
dzo skromnym człowiekiem,  
zawsze pamiętał o wszystkich, 
ale przede wszystkim o swoich 
dzieciach i wnukach. Pochodził 
z Hrubieszowa w woj. Lubel-
skim. Jego dzieciństwo nie było 
łatwe, dlatego życie nauczyło 
go pokory i zrozumienia wo-
bec innych i siebie. Jego histo-
ria tu, w Nowogardzie, zaczę-
ła się od chwili, gdy skończyła 
się wojna, a on sam przyjechał 
do Nowogardu z Lubelszczyzny. 
W lutym 1962 roku poznaliśmy 
się, a już w lipcu wzięliśmy ślub. 
Szukał pracy, by utrzymać ro-
dzinę, i znalazł ją w kółku GS, 

ale po jakimś czasie, wraz z oj-
cem, przeniósł się do PZU, gdzie 
przepracował 40 lat, nabywając 
praw do emerytury. Pracował 
bardzo ciężko, toteż gdy miał 
już okazję przejść na emery-
turę, skorzystał z tych upraw-
nień. Ale odejście na emerytu-
rę było dla niego dość trudne, 
nie mógł sobie znaleźć miejsca 
ani żadnego twórczego zajęcia. 
Jego życie stało się mało aktyw-
ne, wiele czasu spędzał przed 
telewizorem i na czytaniu ksią-
żek. Ale nie czuł się z tym do-
brze, chciał być aktywnym w 
życiu, bo był zdrowym i peł-

nym życia człowiekiem. Wie-
le rozmów, opowiadane w jego 
wykonaniu dowcipy czy  frasz-
ki w towarzystwie, zaskutkowa-
ły współpracą z Dziennikiem 
Nowogardzkim. Te umiejętno-
ści dały mu przepustkę do lep-
szego życia i pracy w redakcji, 
która była niemal drugim jego 
domem. Potrafił zachować dy-
stans prywatności tu, w domu, 
i tam, w redakcji. Heniu nie był 
złym człowiekiem, ale zdarza-
ło mu się, gdy coś najzwyczaj-
niej spsocił. Wówczas, by zała-
godzić sytuację, kupował w pre-
zencie książkę, którą następnie 

ter, ilość zamówień tych 
pierwszych przewyższa 

znacznie liczbę zleceń repre-
zentantów większych przed-
siębiorstw:  90% zleceniodaw-
ców to klienci indywidualni. 
Ludzie przychodzą do mnie ze 
swoimi meblami, które się, po-
wiedzmy szczerze, popsuły po 
kilku latach od zakupu, i pro-
szą o odrestaurowanie ich. Jeśli 
mielibyśmy rozmawiać na te-
mat ceny jednorazowego zamó-
wienia, nie jestem w stanie po-
wiedzieć, jaki jest średni koszt 
realizacji usługi. Inaczej – nie 
ma tu czegoś takiego, jak stan-
dardowa cena wyrobu. Wszyst-
ko uzależnione jest od materia-
łów, z jakich przychodzi mi do-
konać renowacji danego mebla. 
Proszę mi wierzyć, że ceny ma-
teriałów są przeróżne – zaczy-

nają się od 30 zł/m², a kończą 
nawet na 300 zł. Na jeden ze-
staw potrzeba ok. 20 m² ma-
teriału. A zatem, jeśli mowa o 
średnim koszcie zamówienia, 
należałoby obliczyć go w opar-
ciu o te dane. Najdroższe zamó-
wienie, jakie miałem okazję re-
alizować, oscylowały w grani-
cach 10 000 zł. Były to wyroby 
ze skóry naturalnej, której m² 
kosztuje ok. 150 zł. 

Klient nasz pan
Jak przyznaje sam właściciel 

zakładu, nie ma rzeczy niewy-
konalnych. Zawód tapicera wy-
maga nie lada wyobraźni, pre-
cyzji i, co najważniejsze, ela-
stycznej postawy wobec zamó-
wień klientów. Jeśli zlecenio-
dawca chce przerobić nowo-
czesny mebel na sprzęt w stylu 
retro (i odwrotnie) – dobry ta-

picer potrafi wprowadzić ory-
ginalną koncepcję w praktykę. 
Zdarzają się klienci, którzy przy-
chodzą do mnie ze zdjęciem i 
pokazują, jak ma wyglądać efekt 
końcowy zamówienia. Chcą na 
przykład, żebym tak przekształ-
cił ich nowoczesny mebel, by wy-
glądał staromodnie. Innymi sło-
wy – chcą „postarzyć” mebel. Nie 
ma rzeczy niemożliwych do re-
alizacji. Wszystko opiera się na 
ludzkiej pracy. Wychodzę z zało-
żenia, że jeśli ktoś jest w stanie 
to zrobić, to dlaczego ja miałbym 
uznać, że nie dam rady? Czasa-
mi zdarza się, że klienci zleca-
ją renowację bardzo wiekowych 
mebli, tak starych, że aż się sy-
pią. Bywało tak, że ludzie przy-
nosili mi w worku elementy ja-
kiegoś wyrobu i musiałem z tego 
zrobić jego replikę. 

Precyzja i cierpliwość to nie-
odłączne atuty zawodu tapi-
cera. Pan Krzysztof zaprezen-
tował nam ręcznie szyte obi-
cie kierownicy samochodowej, 
które wykonywał aż 8 godzin! 
To jedno z mniejszych zamó-
wień. Realizacja dużego zle-
cenia może trwać nawet kil-
ka tygodni. Jest to zatem zaję-
cie pracochłonne, ale bardzo 
wdzięczne, bo, jak przyznaje 
nasz bohater, największą satys-
fakcję odczuwa się wtedy, gdy 
praca nad meblem dobiegnie 
końca, a na twarzy klienta ry-
suje się zadowolenie. 

Czy to się opłaca?
Czy mój zawód jest opłacal-

ny? Biorąc pod uwagę koszt 
usług realizowanych na stan-
dardowych meblach ze średniej 
półki, muszę powiedzieć, że nie 

za bardzo. Nie jestem w stanie 
zejść do cen, z którymi mamy 
do czynienia w normalnych 
sklepach. Meble wyrobu chiń-
skiego dostępne są, powiedzmy 
sobie szczerze, w śmiesznych ce-
nach. A dlaczego? Są wykonane 
z tandetnych surowców. Nie od-
ważyłbym się zaserwować swo-
jemu klientowi takiego badzie-
wia. Powiem tak – nie wstydzę 
się rezultatów swojej pracy. Sta-
wiam przede wszystkim na ja-
kość. Materiały muszą być wy-
sokiej klasy. Zatem, sama pani 
rozumie, że opłacalność w za-
wodzie tapicera jest niewielka. 
Niemniej jednak, pan Krzysz-
tof, jak sam zresztą przyzna-
je, lubi to, co robi. Najważniej-
sze jest dla niego zadowolenie 
klienta. 

Karolina Klonowska

Pan Henryk z wnukami, Marcelem i Kornelem 

Zapamiętaliśmy Pana Henryka jako bardzo uśmiechniętego i pogodnego człowie-
ka. Był on jednym z niewielu ludzi, który nigdy na nic nie narzekał lecz obdarowy-
wał ludzi swoim humorem 
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prosił, by przeczytać. Miał rów-
nież swoje powiedzonka, któ-
rych sama nie potrafię już przy-
toczyć, jednak one sprawiały, 
że nie można było się na niego 
długo gniewać. Heniu zawsze 
stronił od konfliktów i w rozmo-
wie na jakiś trudny temat ma-
wiał - „Tak miało być”.  Co do 
pasji, to oczywiście było ich kil-
ka, ale te najważniejsze to węd-
kowanie i żeglowanie, któremu 
poświęcał się w każdej wolnej 
chwili, zwłaszcza gdy przycho-
dziło lato. Bardzo lubił plażę i 
wodę i robił wszystko, aby ko-
rzystać z nich jak najczęściej, 
w towarzystwie znajomych, 
przyjaciół i wnuków. To miej-
sce było dla niego bardzo waż-
ne i latem zawsze chętnie tam 
przebywał. Warto wspomnieć o 
tym, że Heniu również angażo-
wał się społecznie, szczególnie 
w te akcje, które miały zwią-
zek z wodą. Do tych, z którymi 
utrzymywał bardzo bliski kon-
takt, należeli: śp. Janusz Duraj, 
a także pan Jerzy Baszkowski, 
nowogardzki stomatolog i kary-
katurzysta, z którym często so-
bie gawędził, co zaskutkowało 
narysowaniem karykatury, któ-
ra dziś wisi  w domu i ma swo-
je miejsce, tak jak niektóre jego 
rzeczy osobiste.

Miłość do dzieci i wnuków 
zawsze stawiał na pierwszym 
miejscu

Dzieci oraz wnuki były dla 
Henia bardzo ważne, a powiem 
wręcz – najważniejsze. Nigdy 
na nie nie krzyczał, bardzo 
wspierał je w działaniach, naj-
pierw szkolnych, a później tych 
życiowych, które często odby-
wały się gdzieś daleko od domu 
rodzinnego. Z trojga naszych 
dzieci, dwoje rozjechało się po 
świecie. Syn jest w Kanadzie, a 
córka w Norwegii. Natomiast 
jedna córka jest tu, na miejscu, 
w Nowogardzie. Heniu zawsze 
podkreślał, że nasze dzieci są i 
zawsze będą dla nas najważ-
niejsze, niezależnie od tego, jak 
daleko od nas są. Wiedział, że 
zawsze w każdej sytuacji może 
na nie liczyć. Wszystkie, gdy 
ich ojciec był już bardzo chory 
i odchodził, przybyły do domu i 
czuwały przy nim do końca.

Muszę coś sklecić... do ga-
zety, bo już za pasem czwar-
tek

Wizyty w redakcji były dla 
niego bardzo ważnym wyda-
rzeniem, o którym nigdy nie 
zapominał. Wychodził do re-
dakcji w czwartki, by dotrzeć 
na godz. 14:00. Natomiast od 
wtorku wertował jakieś kartki i 
„sklecał” swoje fraszki, by osta-
tecznie je zamieścić w czwart-
kowym wydaniu DN. Redakcja 

i jej pracownicy byli dla niego 
drugą rodziną, o której zawsze 
pamiętał, a gazetę, którą przy-
gotowywaliście, zawsze bardzo 
dokładnie czytał, a następnie, 
w rozmowach z napotkanymi 
ludźmi, dyskutował na jej te-
mat i wyciągał stosowne wnio-
ski. Tradycją Henia było, że gdy 
wychodził do DN, zawsze za-
bierał ze sobą słoik z kawą, by 
później osobiście ją Wam za-
parzać. Życie samej redakcji, a 
także panującej tam atmosfery, 
było dla niego ogromną przy-
jemnością, na którą wiem, że 
czekał i z której korzystał bez 
względu na to, czy padał śnieg 
czy świeciło mocno słońce. Nie 
wiem, czy jest ktoś w Nowogar-
dzie, kto nie kojarzy Henia w 
tych jego ciemnych okularach. 
Warto dodać, że dla niego ży-
cie tego miasta, tak artystycz-
ne, jak i polityczne, bardzo go 
interesowało, dlatego często wy-
rażał na ten temat opinię. Był 
wszędzie tam, gdzie działo się 
coś ważnego. Znał w większo-
ści wszystkie te osoby, które były 
zaangażowane w działalność 
na rzecz Nowogardu, wspiera-
jąc ich inicjatywy tam, gdzie 
było to możliwe. 

Spóźniał się na obiad i do 
domu, gdyż...

Heniu, wracając do domu, 
prawie zawsze po drodze mu-
siał z kimś pogadać. Gdy pra-
cował w PZU, miał do wykona-
nia wiele czynności, które ogra-
niczały mu czas i oznaczały 
przyjście do domu zawsze nie-
co później. Te spóźnienia oczy-
wiście odbijały się na życiu ro-
dzinnym, co w konsekwen-
cji  zaburzało porę rodzinnych 
obiadów. W swoim menu za-
wsze prosił o zupę, a od czasu 
do czasu także kotlety schabowe 
czy mielone, które bardzo lubił 
jeść z ziemniakami i surówką. 

 Nadeszła choroba – Heniu, 
ja Cię proszę, idź do lekarza! 

Choroba przyszła dość nie-
spodziewanie. Jej pierwszym 
objawem była radykalna utra-
ta wagi, co sugerowało, że na-
leży szybko zrobić odpowiednie 
badania i analizy, które dadzą 
odpowiedź, co się stało ze zdro-
wiem. Dlatego prosiłam He-
nia, by jak najprędzej poszedł 
do lekarza przebadać się. Cóż, 
po wykonaniu wszelkich moż-
liwych badań, zdiagnozowany 
wynik był porażający. Stwier-
dzono  nowotwór, który dla nie-
go oznaczał rozpoczęcie walki o 
życie. Pamiętam, był paździer-
nik, który dla mnie i naszych 
dzieci oznaczał walkę o jego ży-
cie, którą rozpoczął od wizyt u 
lekarzy i pobytów w szpitalach, 
m.in. w szczecińskiej klinice. 
Paradoksem było, że do chwi-
li ujawnienia choroby, nigdy i 
nikomu się tak naprawdę nie 
przyznał do niej, a jak już mó-
wił, to  opowiadał tak, by przed-
stawić ją w sposób normalny. 
Po zrobieniu analiz i przeczy-
taniu diagnozy, powiedział do 
mnie: „Danusiu, ja z tego, co 
tu lekarze napisali, nic nie ro-
zumiem – naprawdę nic!”. Bar-
dzo tym stwierdzeniem mnie 
zaskoczył, bo przecież ta dia-
gnoza była jednoznaczna. Cho-
roba rozwijała się, a on nadal 
myślał, jak tu pisać i normalnie 
żyć. Ostatnią kolumnę  fraszek 
do DN dla czytelników przy-
gotował w maju, ale nie napi-
sał już ich sam, lecz przy naszej 
pomocy, tłumacząc, że braku-
je mu już sił. Jego ostanie dni, 
w których samodzielnie się po-
ruszał, przypadły na dni wolne 
od pracy, tj. w okresie majów-
ki. Henio był już bardzo słaby, 
lecz postanowił jeszcze iść nad 
jezioro, by porozmawiać jeszcze 
z ludźmi, spojrzeć na jezioro i 

plażę. Chyba wiedział, że to już 
ostatni raz. Podczas tego space-
ru, zasłabł i z pomocą życzli-
wych ludzi został przetranspor-
towany do domu. Podczas tej 
strasznej choroby bardzo cier-
piał, a my z nim. Nasze dzieci 
przyjechały z Kandy i Norwegii. 
Córka, ta z Nowogardu, rów-
nież przyszła i wspólnie ze mną, 
cała trójka czuwała przy Heniu 
do samego końca, aż odszedł w 
dniu 31.05.2012. 

Zygmunt Heland 

Jest ciepłe sierpniowe popołu-
dnie, siedzimy sobie leniwie na 
pomoście nowogardzkiego je-
ziora, fale błyszcząc przecho-
dzą obok nas. Heniu, jak za-
wsze o tej porze roku, spalony 
słońcem i wiatrem unosi lekko 
głowę, zaciąga się i wypuszcza 
błękitny strumień dymu z „gol-
denamerykana” i opowiada ko-
lejny żart, a sypały się za nim 
z rękawa. Patrzy beztrosko w 
chmury, których szarość miesza 
się z dymem kolejnego papiero-
sa, uśmiecha się lekko na myśl 
kolejnego żartu. Mówię, Heniu 
zrobimy zawody dla dzieci? Ja-
sne, powiedz, kiedy, gdzie i co 
trzeba – odpowiada. Zawsze go-
towy do bezinteresownej pomo-

cy. Płynie przez jezioro na sur-
fingowej desce, wiatr przechyla 
go w przód, a potem w tył, wpa-
da w błękit jeziora, wynurza się 
z uśmiechem. – Następnym ra-
zem będzie lepiej, wywrócę się 
tylko dwadzieścia razy – krzy-
czy w moja stronę. Zawsze to-
warzyszył mu niezwykły dar sy-
tuacyjnego poczucia humoru. 
Nie znosił smutków, biadolenia, 
narzekania, choć nieraz krytycz-
nie odnosił się do wielu spraw 
społecznych, będąc w nie bar-
dzo zaangażowany. Siedzimy na 
schodach redakcji „Dziennika” 
Henio snuje barwną opowieść 
„amerykańsko-kanadyjską”, za-
ciąga się „goledenasem”, mija 
półtorej godziny, zahacza o węd-
karstwo, mija kolejna godzina. – 
Heniu, mówię do niego, świetnie 

się słucha, ale ja muszę iść pi-
sać. – Dobra, dobra, ale posłu-
chaj… Zawsze ciekawy świata, 
jakby nie miał lat 70, a co naj-
wyżej 25. Widzę, jak idzie ulicą, 
dzień dobry, dzień dobry, kłania 
się w lewo w prawo, przystaje z 
kimś na chwilę, za chwilę znów 
z kimś. Droga od Netto do Biu-
rexu zajmuje mu przynajmniej 
godzinę, a może i dłużej. Powie-
wa na nim luźna znoszona blu-
za koloru khaki, nie przywią-
zuje wagi do tego jak wygląda, 
ale wyczulony na to, co ma lu-
dziom dziś do powiedzenia i co 
powiedzą do niego inni. Płomie-
nie ognia, po polanach drewna, 
pną się ku górze, niesie się opo-
wieść Henia, co chwilę przery-
wana kawałem albo żartem. 
Siedzi roześmiana stara ferajna 
rozpijamy flaszeczkę. W takich 
chwilach koleżeństwo ma wyjąt-
kowy smak i każdy z nas wie, co 
znaczy dusza towarzystwa. 

Ładysław Luberadzki - O 
Heniu można byłoby rozma-
wiać wiele godzin, bez końca. 
Dla mnie osobiście był dobrym 
sąsiadem, kolegą z naszego koła 
wędkarskiego. W kole był sekre-
tarzem, ponadto pełnił wiele in-
nych funkcji społecznych, które 
dla niego były bardzo ważne. 
Był poza tym świetnym węd-
karzem. Przede wszystkim, He-
nio był dobrym człowiekiem, 
o którym można mówić tylko 
w samych superlatywach. Jego 
humor zawsze był na miejscu. 
To był najpogodniejszy czło-
wiek jakiego znałem. Wszyscy 
go znali i on znał wszystkich, 
cieszył się dużym szacunkiem 
wśród nowogardzian. 

Edward Paszkiewicz, pre-
zes Koła Miejsko-Gminnego 
nr 36 - Wspominam Henia jako 
bardzo zdyscyplinowanego, cie-
płego człowieka, który nade 
wszystko cenił sobie obowiązko-
wość i sumienność. Jego humor i 
dowcipy były jego znakiem roz-
poznawczym, którymi dzielił 
się podczas spotkań, czy to to-
warzyskich czy w naszym kole. 
Swój wolny czas wykorzystywał 
na działalność społeczną, któ-
rą bardzo poważnie i z zaan-
gażowaniem traktował. Heniu, 
oprócz funkcji sekretarza, pełnił 
również rolę sędziego kontrolne-
go na zawodach. W kole był za-
wsze pełen inwencji, za co został 
nagrodzony srebrną odznaką i 
medalem, jak również licznymi 
dyplomami. Jako sekretarz koła, 
pisał bardzo dobrze i mądrze. 
Mimo że był już bardzo chory, 
to o swoich obowiązkach pamię-
tał do samego końca.  

Jarek Bzowy 

Panowie Jan i Henryk bardzo przypadli sobie do gustu, głównie dlatego, że obaj 
byli pasjonatami w swoich dziedzinach i często o nich dyskutowali w redakcji DN 

Przyjaciele, koledzy z koła zapamiętali 
pana Henryka jako kumpla, druha węd-
karskich wypraw czy zawodów, ale po-
nad wszystko - jako dobrego człowieka
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Wojciech syn Natalii i 
Krzysztofa ur.8.11.2013 
z Bielic

Kacper syn Katarzyny 
i Mariusza Duda 
ur.13.11.2013 z 
Nowogardu

Wiktoria córka Malwiny 
i Mariusza ur.10.11.2013 
z Malińca

Aleksander syn Agaty 
i Artura Adamczyk 
ur.13.11.2013 z Łobza

    Autor rubryki: 
Janusz Roguski 
Szpital NowogardWitamy wśród nas...

Olimpia organizuje turniej żaków

Kto zwycięzcą, kto przegranym?
W niedzielę 10 listopada w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości, na hali ZSO w Nowogardzie rozegrano piłkarski turniej ża-
ków rocznik 2005 i młodsi. Zawody rozpoczęły się punktualnie o godzinie 10. 

Górny rząd od lewej: Eryk Kasprzyk, trener: Gracjan Golema, Wojciech Jesionka, Bartosz Rasiński, Kacper Jutkiewicz, Szymon 
Szymkowiak, Bartosz Wojdyło, asystent trenera: Przemysław Rogin; dolny rząd od lewej: Maciej Madaliński, Mateusz Nocek, 
Marcin Woźniak, Adam Sokołowski, Mateusz Borowik, Igor Grenda.

Piłkarski turniej żaków
Hala ZSO w Nowogardzie, dnia 10.11.2013 roku
Wyniki zawodów:
Olimpia Nowogard – Pogoń Prawobrzeże Szczecin  0:14
Olimpia Nowogard II – Victoria Przecław    2:1
Pogoń Prawobrzeże Szczecin – Olimpia Nowogard II 6:0
Olimpia Nowogard – Victoria Przecław   1:4
Pogoń Prawobrzeże szczecin – Victoria Przecław  3:0
Olimpia Nowogard- Olimpia Nowogard II   1:4

Nowogardzka Amatorska Liga Piłkarska

Poznaliśmy drużyny
Upłynął już termin, w którym zespoły chcące występować w tegorocznej edycji 
NALP-u, musiały uiścić opłaty za udział w turnieju. W tym sezonie swoje mecze 
rozgrywać będzie 12 drużyn, rywalizujących w jednej grupie.

Wszyscy zapłacili w termi-
nie, to też organizatorzy NALP 
mogą teraz spokojnie przygo-
tować terminarz rozgrywek. W 
najbliższym czasie zaprezento-
wany zostanie również regula-
min ligi. Organizatorzy stara-
ją się również ustalić szczegóły 
z arbitrami, którzy prowadzić 

będą cotygodniowe zawody. 
Jedno jest już pewne, znamy 
kompletną listę zespołów, któ-
re w rozgrywkach 2013/2014 
będą rywalizować w hali ZSO, 
są to: Seniorzy, Pampeluna Pe-
reiros, Tubisie, Budowlani, Pa-
rasol, Czarne Chmury, Probud, 
Jastrząb Łosośnica, Olimpiakos, 

Pomorzanin Nowogard, FC po 
Nalewce i Radosław. Wszystko 
wskazuje na to, że liga wystar-
tuje w dniu 24 listopada (nie-
dziela).O ewentualnych zmia-
nach, będziemy informowali 
na bieżąco.

KR

Do turnieju przystąpiły osta-
tecznie cztery zespoły. Oprócz 
dwóch drużyn gospodarzy, w 
Nowogardzie gościły zespoły 
Prawobrzeża Szczecin oraz Vic-
torii Przecław. Z przyczyn nie-
zależnych od organizatora, nie 
stawili się zawodnicy z Kamie-
nia Pomorskiego. Organizato-
rzy ustalili, że zespoły rozegrają 
turniej systemem każdym z każ-
dym. W porozumieniu z trene-
rami założono, że mecz potrwa 
14 minut. Faworytem turnieju, 
jak się okazało po pierwszym 
meczu, byli piłkarze ze Szczeci-
na. Dzięki współpracy z Pogonią 
Szczecin, trenerzy Prawobrze-
ża są w stanie ogrywać swoich 
piłkarzy w turniejach, z najlep-
szymi zawodnikami w swoich 
kategoriach wiekowych w wo-
jewództwie zachodniopomor-
skim. O możliwościach Szcze-

cinian przekonała się na samym 
początku turnieju młodsza ekipa 
Olimpii. Była to sroga lekcja dla 
nowogardzkich zawodników, 
lecz wysoka porażka nie podła-
mała „młodej” Olimpii. 

Druga drużyna Olimpii tur-
niej rozpoczęła lepiej. Dzięki 
skuteczności pokonała przyjezd-
ną ekipę z Przecławia 2:1.  Chwi-
lę później piłkarzy z Nowogardu, 
czekał najgroźniejszy przeciw-
nik, czyli Prawobrzeże. Szkoda, 
że wynik 6:0, nie odzwierciedlał 
tego, co reprezentanci Nowogar-
du zaprezentowali na boisku.

Zwycięstwem młodszej Olim-
pii było strzelenie kilku bramek 

starszym kolegom z innych dru-
żyn. Natomiast druga drużyna 
przegrała jedynie z Prawobrze-
żem. W sumie rozegrano sześć 
spotkań. W turnieju strzelono 
łącznie 36 bramek, co zdaniem 
wszystkich trenerów prowadzą-
cych zespoły było niezwykle 
istotne. 

W piłce nożnej najważniejsza 
jest radość ze strzelonych bra-
mek. Cieszę się, że padło ich 
tak wiele. Zadowolony jestem z 
postawy naszych zawodników. 
Przede wszystkim z tego, że nie 
załamali się po pierwszym me-
czu i walczyli do końca. Zawod-
nicy ze Szczecina pokazali cie-
kawy i skuteczny futbol. Widać 
było ich ogranie i kilkuletnią 
pracę trenera. - powiedział tre-
ner Gracjan Golema. 

Na zakończenie młodych pił-
karzy czekała miła niespodzian-

ka.  Postanowiliśmy nie przy-
znawać konkretnych miejsc 
w turnieju. Wszyscy jesteście 
zwycięzcami turnieju i wszyscy 
otrzymacie puchary oraz me-
dale za pierwsze miejsce nie-
zależnie od ilości zwycięstw i 
strzelonych bramek. Waszym 
zwycięstwem jest stawienie się 
na zawodach i chęć podnosze-
nia swoich umiejętności piłkar-
skich w czasie rozgrywania me-
czów. Mamy nadzieję, że to za-
owocuje w późniejszej karierze 
sportowej. - powiedział do mło-
dych piłkarzy na zakończenie 
turnieju, prezes Olimpii - Prze-
mysław Saja. Zawody przebie-

gły w przyjaznej atmosferze fair 
play, zarówno na trybunach, a co 
najważniejsze na parkiecie. Na 
uwagę zasługuje zaangażowanie 
rodziców młodziutkich piłkarzy, 
którzy zorganizowali wspaniały 
bufet. Organizatorzy kierują ser-
deczne podziękowania w stronę 
rodziców piłkarzy LKS Olimpia. 

Bez ich wsparcia nie udałoby się 
tak dobrze przeprowadzić zawo-
dów. Podziękowania należą się 
darczyńcom Piekarni pana Wal-
demara Pędziszczaka oraz Hur-
towni Warzyw i owoców pani 
Małgorzaty Kinasz. Ukłony rów-
nież dla pana Piotra Kazuby dy-
rektora SP nr 3, oraz dla Karola 

Buczyńskiego, który wcielił się 
w rolę sędziego. Turniej był czę-
ścią projektu pt. „Nie dla nas for-
ma zła” realizowanego przez LKS 
Olimpia Nowogard, w ramach 
otwartych konkursów ofert w 
Gminie Nowogard w 2013 roku.

KR
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Drewpol Sp. z o.o., z siedzibą w Osinie jest wiodącym producentem frontów meblowych z litego drewna. Obecnie poszukujemy do współpracy pracowników na wydziale lakierni:

 KIEROWNIK/BRYGADZISTA LAKIERNI – nr ref. K-BL/L
Wymagania:
•	 Wykształcenie minimum średnie techniczne, mile widziany kierunek technologia drewna, specjalność meblarstwo,
•	 Wiedza i doświadczenie z zakresu wykończenia powierzchni lakierowanych,
•	 Doświadczenie w operacyjnym zarządzaniu produkcją i zespołem ludzi, 
•	 Umiejętność organizacji pracy własnej i podległych pracowników, 
•	 Otwartość na nowe rozwiązania, 
•	 Dobra organizacja pracy, operatywność, odpowiedzialność i dynamizm  w działaniu, 
•	 Umiejętność podejmowania decyzji,

LAKIERNIK – nr ref. L/L
Wymagania:
•	 Wykształcenie minimum zawodowe, 
•	 Wiedza i doświadczenie z zakresu wykończania powierzchni lakierowanych, 
•	 Samodzielność i dobra organizacja pracy, 
•	 Odpowiedzialność za efekty swojej pracy,

POMOCNIK LAKIERNIKA/SZLIFIERZ – nr ref. PL-S/L
Wymagania:
•	 Wykształcenie minimum zawodowe mile widziane kierunkowe, 
•	 Mile widziane doświadczenie w przemyśle drzewnym,
•	 Dyspozycyjność,
•	 Zaangażowanie i chęć do pracy.
Oferujemy:
•	 Zatrudnienie na umowę o pracę,
•	 Możliwość rozwoju zawodowego, 
•	 Niezbędne narzędzia do pracy.

Oferty zawierające CV, list motywacyjny, prosimy kierować na adres: rekrutacja@drewpol.pl lub Drewpol Sp. Z o.o. Osina 27a, 72-221 Tel. 91 57 90 111 
Oferty prosimy przesyłać do dnia 30 listopada  2013r.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)”.



Nr 88 (2222) DZIENNIK
NOWOGARDZKI

14

www.dzienniknowogardzki.pl

w Sklepie             
ul. Boh. Warszawy 2

(przy torach)

Zapraszamy
W każdy poniedziałek nowy towar

Duży wybór odzieży 
dziecięcej i jesiennej

kurtki, bluzy itp.

KUPON RABATOWY
10%

na odzież używaną
FIGARO

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie 
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

Tel.  609 245 816

Sprzedam drewno 
kominkowe i opałowe

Transport
Tel.  691 466 441

Zatrudnię
Kierowcę C+E

transport 
międzynarodowy

tel. 606 651 290

Zatrudnię
Kierowcę C+E

transport 
krajowy

tel. 606 651 290

WYMAGANIA:
•  Nienaganna prezencja
•  Wysoka kultura osobista
•  Dyspozycyjność
•  Niekaralność

MILE WIDZIANI: 
Kobiety, studenci, emeryci, renciści, osoby z Nowogardu i okolic

AGENCJA OCHRONY JUWENTUS
zatrudni osoby na stanowiska:

Sekretariat Biura Regionalnego w Szczecinie 
Tel: 91 432 56 26  wew. 613

Koordynator ds. Ochrony  +48 667 998 374

AGENTÓW OCHRONY

Zarzad Koła PZW Tęczak
informuje członków Koła, że dnia 17.11.2013

organizuje wyjazd 

do Trzebieszewa pod nazwą 
"Pożegnanie sezonu wędkarskiego" 

połączone z grilowaniem
Oplata wynosi 10 zł. zapisy w sklepie wędkarskim 
"Tęczak, ul. Waryńskiego 12 do dn. 15.XI.2013 r.

Wyjazd o godz. 7.00, ul. 5 Marca
Zapraszamy 

Zarząd Koła Tęczak

ZATRUDNIĘ
mechanika  lub  elektromechanika

601 520 540

sp. z o.o.   

Firma TransCargo Sp. z o.o. poszukuje kierowcy ze Szczecina 
bądź bliskich okolic do pracy w przewozach międzynarodowych 
w relacji Polska - Dania.
Wymagania:
- doświadczenie w przewozach międzynarodowych;
- własna działalność gospodarcza (założenie);
- karta kierowcy;

Poszukuje kierowcy C+E/PL-DK

Oferty z CV proszę przesyłać na adres mailowy podany w ogłoszeniu.
Kontakt: pon – pt od 8:00 do 16:00, tel:  601 141 165; 

e-mail: kor@transcargo.pl

Piast za mocny dla Pomorzanina

„Czołówka” się oddala...
W 16 kolejce wojewódzkiej okręgówki, Pomorzanin gościł w Chociwlu. Druży-
na Piasta która traci najmniej bramek w lidze, odprawiła gości z kwitkiem pew-
nie wygrywając 2:0. Na domiar złego, zespoły zajmujące wyższe lokaty, powięk-
szyły przewagę. Pomorzanin do lidera traci już 9 oczek...

Piast Chociwel – Pomorzanin Nowogard 2:0 (1:0)
Skład: Mateusz Krupski – Konrad Winczewski, Michał Soska (c) , 

Maciej Dobrowolski, Michał Łukasiak – Piotr Winogrodzki, Krzysztof 
Kieruzel, Dawid Langner, Dominik Wawrzyniak, Kamil Lewandow-
ski (Krystian Kubicki) - Sławomir Paszkowski.

Trzeba oddać gospodarzom, że 
naprawdę są świetnie zorganizo-
wani w defensywie, a gdy już po-
pełnią jakiś błąd, nie opuszcza 
ich szczęście. Tak jak w sytuacji, 
gdy po dośrodkowaniu i strzale 
głową Krzysztofa Kieruzela, pił-
ka zatrzymała się na słupku. To 
była jedyna klarowna sytuacja 
przyjezdnych w tej części gry, 
piłkarze z Nowogardu próbowa-
li, ale kolejne akcje nie przyno-
siły bramek. Było kilka niezłych 
okazji obydwu drużyn, do prze-
rwy pachniało wynikiem bez-
bramkowym. Jednak w 44 mi-
nucie napastnik Piasta, pomimo 
asysty obrońców, przyjął piłkę w 
polu karnym i lekkim, niesygna-
lizowanym strzałem, pokonuje 
Mateusza Krupskiego. Po zmia-
nie stron, Pomorzanin rzucił się 
do ataku, a gospodarze skupili się 
na kontrowaniu.  Po raz kolejny, 
przy najlepszej sytuacji Pomo-
rzanina, zawodników z Chociw-
la nie opuszcza szczęście...  Piast 
wykonuje rzut rożny, natomiast 

Pomorzanin przejmuje futbo-
lówkę i wyprowadza kontratak, 
w którym Piotr Winogrodzki 
potężnie uderza z około 30 me-
trów, a piłka...zatrzymuje się na 
spojeniu słupka z poprzeczką. To 
nie koniec pecha, który w tym 
meczu towarzyszył gościom. W 
77 minucie arbiter nie dostrze-
ga faulu zawodnika Piasta, który 
przeprowadza indywidualną ak-
cję, wpada w pole karne i znajdu-
je się w sytuacji „sam na sam” z 
Krupskim. Golkiper Pomorzani-
na broni strzał, jednak futbolów-
ka po tym jak ją odbija, trafia w 
nogi Michała Soski i wtacza się 
do bramki... Pechowe samobój-
cze trafienie, nie zniechęca przy-
jezdnych do dalszej walki, nie-
stety dwie minuty później, no-
wogardzcy piłkarze muszą sobie 
radzić w „dziesiątkę”. Maciej Do-
browolski po swojej interwencji 
wdaje się w słowną utarczkę z ry-
walem, odpycha go, za co ogląda 
czerwoną kartkę. Po tej sytuacji, 
atakujący Pomorzanin, co rusz 
narażał się na groźne kontry, jed-
nak do ostatniego gwizdka sę-
dziego, wynik już nie uległ zmia-
nie. Szkoda tego meczu, gdyż ry-
wale znacząco „uciekli” w tabeli 
zawodnikom z Nowogardu. Li-
der Odra Chojna i drugi Osadnik 

Myślibórz, mają na swoim kon-
cie już po 34 punkty, natomiast 
Pomorzanin 25 punktów. W so-
botę ostatni mecz rundy jesien-
nej dla nowogardzkiej drużyny. 
Na stadion miejski przyjadą pił-
karze z Choszczna, którzy w ta-
beli plasują się na 3 miejscu. To 
będzie bardzo trudny mecz, jed-
nak pamiętajmy, że Pomorzanin 
w tej rundzie na własnym boisku 
jeszcze nie zaznał porażki, z kolei 
Gavia Choszczno na wyjazdach 
gra w kratkę. Początek tego me-
czu o godzinie 14:00. Przy arty-
kule prezentujemy aktualną ta-
belę, komplet wyników oraz za-
powiedź ostatniej kolejki rundy 
jesiennej.

KR   

Liga Okręgowa Szczecińska 2013/2014
16 kolejka:
Piast Chociwel – Pomorzanin Nowogard  2:0
Iskierka Szczecin-Śmierdnica – Klon Krzęcin 3:1
Osadnik Myślibórz – Polonia Płoty  2:1
Gavia Choszczno – Ina Ińsko   3:1
Victoria Przecław – Stal Lipiany   4:0
Pomorzanin Przybiernów – Odra Chojna  1:2
Flota II Świnoujście – Morzycko Moryń  5:3
Pogoń Barlinek – Zorza Dobrzany  1:2
Unia Dolice      Pauza
17 kolejka:
Polonia Płoty – Pogoń Barlinek   (16.11; 13:00)
Odra Chojna – Osadnik Myślibórz  (16.11; 13:00)
Klon Krzęcin – Flota II Świnoujście  (16.11; 13:00)
Stal Lipiany – Iskierka Szczecin-Śmierdnica (16.11; 13:00)
Unia Dolice – Piast Chociwel   (16.11; 13:30)
Victoria Przecław – Ina Ińsko   (16.11; 14:00)
Pomorzanin Nowogard – Gavia Choszczno (16.11; 14:00)
Morzycko Moryń – Pomorzanin Przybiernów (17.11; 13:00)
Zorza Dobrzany    Pauza

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Odra Chojna 15 34 41 18 11 1 3
2 Osadnik Myślibórz 15 34 35 14 11 1 3
3 Gavia Choszczno 15 32 41 22 10 2 3
4 Zorza Dobrzany 16 31 35 21 9 4 3
5 Piast Chociwel 15 31 25 11 10 1 4
6 Flota II Świnoujście 15 25 36 28 7 4 4
7 Pomorzanin Nowogard 15 25 28 24 7 4 4
8 Polonia Płoty 15 24 49 25 7 3 5
9 Stal Lipiany 15 23 36 30 7 2 6
10 Pogoń Barlinek 15 21 26 19 6 3 6
11 Ina Ińsko 15 20 17 23 6 2 7
12 Pomorzanin Przybiernów 15 17 18 28 5 2 8
13 Unia Dolice 15 15 19 28 3 6 6
14 Morzycko Moryń 15 12 21 45 4 0 11
15 Iskierka Szczecin - Śmierdnica 15 9 14 45 3 0 12
16 Klon Krzęcin 15 7 18 49 2 1 12
17 Victoria Przecław 15 6 13 42 2 0 13
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Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

KUPIĘ 
GOSPODARSTWO 
lub GRUNT ROLNY 

TEL.  664 944 635

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

OPONY  
- WYMIANA
tel. 91 392 71 01
tel. 91 392 03 03

Zaginął mały York 
4 miesięczna suczka. 

Znaki szczególne:  
na szyi czerwona obroża  

dla znalazcy nagroda. 
Proszę o kontakt 887 077 570

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!

OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

Sprzedam 
działkę 

6 tys. m kw. 1 ha/170 zł, 
wraz z hala 200 m kw. 

przemysłowo-inwestycyjna. 
Ogrodzona płotem 

betonowym (wys. 1,8 m)
Nowogard 

ul. Boh. Warszawy. 
tel. 604 679 249

Zgłoszenia do wyścigu będą przyjmowane za pośrednictwem e-mail posackiryszard@onet.pl i bezpośrednio 
przed wyścigiem od godz. 8:30 – 10:45 w Biurze Wyścigu na Stadionie Miejskim w Nowogardzie.

Kontakt:
Ryszard Posacki (tel. 605 686 547)
Łukasz Janic (tel. 889 316 146)

Kazimierz Lembas (tel. 781 446 645)
Szymon Pilipczuk (tel. 723 901 908)

7 grudnia 2013 r.

Start I grupy, godz. 11:00 
(odprawa techniczna 10:45)

Stadion Miejski  
w Nowogardzie

Mikołajkowy 
Kolarski Wyścig Przełajowy i M.T.B.

Zadanie współfinansowane
przez Gminę Nowogard

www.nowogard.pl

Patron medialny:

A Klasa zakończyła rundę jesienną

Wygrali z wiceliderem
Pomorzanin II Nowogard wreszcie zdobywa 3 punkty, po 7 kolejnych meczach 
bez zwycięstwa. Wynik cieszy tym bardziej, że „rezerwowi” ograli wicelidera 
rozgrywek- OKS Euroinsbud Goleniów.

Pomorzanin II Nowogard – OKS Euroinsbud Goleniów 2:1 (0:0)
Gole: Jakub Szczypień x2
Skład: Adam Łuczak – Krzysztof Domanowski (c) , Maciej Grzejszczak, 

Andrzej Piotrowicz, Grzegorz Skrzecz (Marek Podbiegło) – Marcin Skór-
niewski, Tomasz Szafran, Dariusz Iwaniuk, Max Pokorski, Jakub Szczy-
pień (Przemysław Laszkiewicz) – Krystian Kubicki (Wojciech Rogin).

Odmłodzony zespół Pomo-
rzanina II już w Szczecinie, w 
meczu z Vielgovią prezento-
wał się lepiej. Na zakończenie 
rundy jesiennej, do Nowogar-
du przyjechali piłkarze wice-
lidera z Goleniowa. W mia-
rę upływu czasu gospodarze 
coraz lepiej sobie radzili, jed-
nak do przerwy żadnej z dru-
żyn nie udało się zdobyć gola. 
Po zmianie stron, Pomorza-
nin zdobywa pierwszą bram-
kę. Tomasz Szafran ładnie ob-
służył Jakuba Szczypienia, któ-
ry strzałem przy słupku daje 
prowadzenie miejscowym. 
Druga bramka, to koronko-
wa akcja zespołu prowadzo-
nego przez Pawła Błaszczyka. 
Marcin Skórniewski podaje do 

Szczypienia, ten oddaje futbo-
lówkę Maxowi Pokorskiemu, 
który zagrywa do Tomasza 
Szafrana. Pomocnik Pomorza-
nina bez zastanowienia otwie-
ra swoim podaniem drogę do 
bramki Szczypieniowi, który 
ponownie pewnym strzałem 
zdobywa swoją drugą bram-
kę. Jeszcze przed końcem spo-
tkania Krzysztof Domanow-
ski otrzymuje czerwoną kart-
kę, za zagranie ręką, a w ostat-
nich minutach OKS zdobywa 
gola honorowego. Brawa dla 
„rezerwowych”, którzy na fini-
szu przerywają serię bez pora-
żek. Pozostaje wierzyć, że od-
młodzony drugi zespół w run-
dzie rewanżowej będzie się już 
lepiej prezentował, niż w prze-

ciągu całej zakończonej run-
dy. Przy artykule prezentujemy 
komplet wyników, oraz tabele 
po rundzie jesiennej.

KR

A Klasa Szczecin gr.3 2013/2014
11 kolejka:
Zryw Kołbaskowo – Wicher Reptowo  0:0
Grot Gardno – Hanza Goleniów   3:0
Fagus Kołbacz – Komarex Komarowo  11:2
Pomorzanin II Nowogard – Euroinsbud Goleniów 2:1
Znicz Niedźwiedź – Wołczkowo – Bezrzecze 0:3
Orzeł Grzędzice – Vielgovia Szczecin  0:4

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Fagus Kołbacz 11 26 42 14 8 2 1
2 OKS Euroinsbud Goleniów 11 23 23 9 7 2 2
3 Grot Gardno 11 22 30 13 7 1 3
4 Hanza Goleniów 11 22 26 12 6 4 1
5 Wicher Reptowo 11 19 28 13 5 4 2
6 Wołczkowo - Bezrzecze 11 15 19 24 5 0 6
7 Vielgovia Szczecin 11 13 21 20 4 1 6
8 Pomorzanin II Nowogard 11 13 17 22 4 1 6
9 Znicz Niedźwiedź 11 13 13 20 4 1 6
10 Zryw Kołbaskowo 11 11 15 24 3 2 6
11 Orzeł Grzędzice 11 6 8 34 2 0 9
12 Komarex Komarowo 11 6 11 48 2 0 9

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA
Tel.  504 872 700 
Z DOWOZEM DO KLIENTA
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Pielęgnacja ogrodów

Wypożyczalnia 
sprzętu ogrodniczego

(glebogryzarki, weltykulatory...)

tel. 511 091 922
www.ogrody-wiki.pl

Profesjonalne zarządzanie 
nieruchomościami 

wspólnot mieszkaniowych 
i osób prywatnych 
Nr licencji 21569

Kontakt:  Eliza Kałmuk

Tel.  602 296 684

OGŁO SZE NIA DROB NE

Tel. 

ZATRUDNIMY 
wykwalifikowanych 

pracowników budowlanych
Wymagania: 
udokumentowane 
co najmniej dwuletnie 
doświadczenie w pracy 
na budowach.

PBO-GRINBUD Sp.z o.o.
ul. Boh. Warszawy 6a/1

72-200 Nowogard
Tel: 915792644, 915792630 

fax: 913926790
mail: info@pebeo.com.pl

POLECAMY:
*  mieszkanie 2 pokoje 136 000 zł centrum Nowogardu
*  mieszkanie 2 pokoje 131 000 zł centrum Nowogardu
*  mieszkanie 3 pokoje po remoncie 81 000 zł okolice Nowogardu

www.rechnieruchomosci.pl • Nowogard, ul. 15 Lutego 6/2

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 3. 
604 284 597

• Kupię mieszkanie bezczynszowe/
niskoczynszowe, min 3pokojowe, 
60-80m 791443026

• Do wynajęcia lokal handlowy – 
660143840 

• Sprzedam mieszkanie w Nowo-
gardzie i Dobrej, Tel.  91-3910010, 
607607814

• KUPIĘ ZA GOTÓWKĘ OBCIĄŻO-
NE NIERUCHOMOŚCI Tel.  508 
312 261

• DOMY NA WSI – GRUNTY  
SPRZEDAJEMY, KUPUJEMY. TEL.  
660 206 833

• Sprzedam nowy sklep na ulicy 
Racibora. Tel.  913925552, 695 
264 594

• Sprzedam nowe, własnościowe, 
2 pokojowe mieszkanie, 58 m kw. 
na os. Gryfitów. Tel.  913925552, 
695 264 594.

• Wynajmę lokal biurowy 700 le-
cia 17b Ip. Parking, 28 m2 Tel.  
501 549 818 

• Wynajmę lokal na działalność go-
spodarczą. vis’a’vis szpitala. Tel. 
887 467 309.

• SPRZEDAM lub WYNAJMĘ garaż ul; 
Jana Pawła. Tel.  607083893.

• Sprzedam dom jednorodzinny 167 
m2 w Nowogardzie ul. Mickiewicza. 
Tel.  694 979 000

• Wynajmę sklep na ulicy Rzeszow-
skiego. Tel. 695 264 594

• KUPIĘ - kawalerkę w Nowogar-
dzie. Dzwonić po 15 godz. Tel. 
693021100.

• Sprzedam mieszkanie 58 m2 w db 
lokalizacji IV p. Tel.  607 647 215

• Sprzedam mieszkanie o pow. 42 m2 
centrum Nowogardu. Cena 135.000 
zł do negocjacji. Tel.  669-495-649.

• Sprzedam działki budowlane Karsk. 
510 766 180

• Wynajmę lub sprzedam garaż na ul. 
Jana Pawła II Tel.  607 580 172

• SPRZEDAM - pół domu do remon-
tu wraz z podwórkiem. Tel. 730 
618 318.

• Sprzedam dom do remontu o pow. 
ponad 200 m2 plus dwa budynki 
gospodarcze w Wojtaszycach na 
działce 19 arów. Cena 127 tys. Tel.  
509 702 817 

• Studio Fryzjerskie „Tyna” Justyna 
Kozłowska Wynajmie wyposażo-
ny gabinet kosmetyczny. Tel.  91 
3925027, 722164714

• Wynajmę lub sprzedam mieszka-
nie 4 pokoje 72 m2 IIp. Z garażem. 
695 041 235

• DO WYNAJĘCIA HALA O POW 200 
m2, PLAC 5700 m2 oraz pomiesz-
czenia biurowe i socjalne, teren 
ogrodzony i monitorowany, FA VAT 
Tel.  604 679 249

• Do wynajęcia mieszkanie 2 poko-
jowe, 38 m2, I piętro, w centrum 
Nowogardu. Tel: 889 341 787

• SPRZEDAM - 2 pokoje lub za-
mienię na bezczynszowe. Tel.  
601871779.

• Działka budowlana Wojcieszyn 
29  000 zł Tel.  533  202 023 po 
15.00

• Kupię mieszkanie 3-4 pokojowe 
bezczynszowe lub niskoczyn-
szowe może być z ogródkiem. 
501 049 222

• Do wynajęcia mieszkanie jednopo-
kojowe. 508 309 980

• SPRZEDAM - mieszkanie trzypoko-
jowe po generalnym remoncie. I 
piętro. Tel. 783814849, 692990629.

• WYNAJMĘ - trzypokojowe 1100,- + 
prąd + kaucja. Tel. 880132032.

• WYNAJMĘ - garaż. Tel. 782549811.

• GARAŻ - ul: 700 - Lecia. SPRZE-
DAM. Cena do uzgodnienia. Tel. 
514620330.

• Kawalerka do wynajęcia. 
607 289 286

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we w starym budownictwie w cen-
trum Łobza.501 343 040

• Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe lub zamienię na kawalerkę z 
dopłatą Tel.  724 696 051

• DO – wynajęcia mieszkanie dwu-
pokojowe 37 m2,ul. Armii Krajo-
wej, częściowo umeblowane. Tel. 
697420201.

• DZIAŁKA - pod zabudowę domu 
blisko Nowogardu ok.300 m kw. 
Atrakcyjna lokalizacja.

• TANIO. Tel. 889133882.

• SPRZEDAM – mieszkanie , garaż , 
działkę na Bema. Tel. 508309980.

• DO - wynajęcia mieszkanie jed-
nopokojowe. Tel. 508309980.

• Kupię działkę rolną do 1 ha. Tel. 
663 087 272

• Mieszkanie do wynajęcia. 
601 724 492

• Mieszkanie do wynajęcia w Cen-
trum Nowogardu 660 179 776

• Sprzedam mieszkanie 23,70 m2 IV 
p. ul. Warszawska, 34 35 57 100

• Mieszkanie   do  wynajęcia. 
Tel.601724492.

• DO   WYNAJĘCIA    POKÓJ. 
798382886.

• SPRZEDAM - mieszkanie  3  poko-
jowe, po kapitalnym  remoncie  I  
piętro.  Tel.783814849, 692990629.

• SPRZEDAM – barak 6 m dł. 2,5 
m szer. TANIO. Odbiór  osobisty.  
Tel.607251127.

• SPRZEDAM – mieszkanie trzypoko-
jowe .Tel.509601559.

• KUPIĘ – mieszkanie  3-4 pokojowe   
bezczynszowe    lub   niskoczyn-
szowe  może  być  z ogródkiem.
Tel.501049222.

• STOLARNIA – do  wynajęcia.
Tel.605336228.

• Wynajmę pod działalność gospo-
darczą sklep 784 960 112

• Mieszkanie 3 pok. Nowogard w ce-
nie 190 000 PLN na sprzedaż. Mar-
ket BON tel: 607-342-607

• Piętro domu w Nowogardzie o pow. 
160m2 na sprzedaż. Market Market 
BON tel: 607-342-607

• Duży lokal użytkowy w Nowogar-
dzie na sprzedaż. Market BON tel: 
607-342-607

• Duży lokal użytkowy w Nowogar-
dzie na wynajem. Market BON tel: 
607-342-607

 MOTORYZACJA

• Sprzedam skrzynię biegów do Audi 
80. Tel.  781785751.

• Sprzedam GOLF II, poj. 1,3 rok rej. 
1993, benzyna 5 drzwiowy, prze-
gląd i OC ważne, szyberdach, hak, 
czerwony. Tel.  512633610.

• Sprzedam VW Passat combi rok 
prod. 1995; poj. 1.8 cena 2300 Tel.  
723 843 415

• Sprzedam silnik ze skrzynią do peu-
geot 1,9D ’98 i citroen Tanio Tel.  785 
04 09 45

• Sprzedam opony zimowo- letnie 
M+S, w bardzo dobrym stanie Fulda 
Kristall Supremo 205 60 R16 92 H, 
4szt, cena 750 zł komplet do uzgod-
nienia, Tel.  605 522 340

• Motorower ROMET 550,- zł z doku-
mentami. Tel. 691383543.

ROLNICTWO

• Sprzedam zboże i słomę. 502  853 
573

• Sprzedam słomę w snopkach i 
siano cena 2, 20 zł/ snopek. Tel.  
782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG 
TEL.  783 678 070

• Maliny – sprzedaż, własny zbiór. 
502 853 573

• SPRZEDAM - około 40 kg. gryki 60 
zł/1 kwintal. Tel. 600653124. Korne-
luk - Glicko.

• Sprzedam ziemniaki paszowe. 608 
013 995

• ORKA, talerzówka, siew. 
608 013 995

• SPRZEDAM – gęsi. Tel.  507724964.

• SPRZEDAM - Ciągnik CAES - cena 
6.500 tys. Rok 1977. Bez dokumen-
tów.

• Sprzedam prosięta. Tel. 695495404.

• KUPIĘ - śrutownik „BĄK” wraz z sil-
nikiem. Tel. 913917620, 669954952.

• Załadunek obornika itp. Tel. 
514172446.

• SPRZEDAM - gęsi . Tel. 538497435.

• SPRZEDAM – ziemniak jadalny 
DENAR 0,60 gr. /1 kg. Redło. Tel. 
660332798.

• KUPIĘ – słomę  w snopkach z do-
wozem. Tel. 91 39 20 307.

USŁUGI

• Firma Usługowa „Zielona”. Wynajem 
sal na: konferencje, zebrania, szko-
lenia. Tel.  91 39 26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROB-
NE NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA 
RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 22 
70

• Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania Nowogard, ul. Zielona 3. 
91 39 20 714

• Montaż ogrodzeń betonowych, far-

merskich i innych; 695 085 470; 91 
39 72 575

• AGENCJA REKLAMWA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty, bin-
dowanie, wydruki A3-A4 kolor, kse-
ro A3-A4 - kolor, laminowanie A3-
A4. Tylko u nas największy wybór 
okładek. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel.  605 
522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, 
licencjackich, innych), dokumen-
tów, CV, listów motyw. innych. Wy-
druki, Ksero, także kolor. Szybko i 
Solidnie. Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel 605 522 340. 

• Usługi koparko-ładowarką No-
wogard. 514172446 
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MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Nowość

energooszczędny pro�l

6 komorowy

z 3 uszczelkami

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

Tel.  91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel.  91 39 207 14
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

OGŁO SZE NIA DROB NE

SPRZEDAM - WYKONAM
palety Euro,

przemysłowe i inne
Tel.  885 493 471

Wynajmę 
 mieszkanie 

w Centrum Nowogardu. 

604 702 817

Zatrudnię 
 mechanika 

 do pilarek spalinowych 
 i kosiarek

dzwonić w godz. 9-17
91 392 68 57;  608 328 095

Skupujemy:    ŻYTO konsumpcyjne, 

energetyczne, paszowe    •   PSZENŻYTO 
Powyżej 25 ton odbiór z gospodartwa Szybka płatność

Tel. 603 055 292

Skup zboża

WARSZTAT SAMOCHODOWY

SZYBY SAMOCHODOWE

PLANDEKINA WYMIAR NA WYMIAR

Profesjonalna naprawa od A do Z

OSOBOWE, CIĘŻAROWE I MASZYNY

Geometria kół, naprawa zawieszenia,komputerowa diagnostyka pojazdu
naprawy blacharskie i lakierniczePrzegląd i naprawa klimatyzacji,

Ul. Nadtorowa 12
tel 91 39 20 131
kom 601860716

Ul. Kilińskiego 26
tel 91 39 25 627
kom 601897368

Sprzedaż, wymiana, naprawa. Wykonujemy usługi na zlecenie ubezpieczalni

Używane i nowe części do wszystkich marek samochodów

Plandeki do samochodów ciężarowych (łódki, firanki),przykrywające
stelaże, przegrody do hal, przyczepy ciągnikowe i samochodowe

UDZIELAMY GWARANCJI
NA WYKONANE USŁUGI

ZATRUDNIĘ
w sklepie 

spożywczo-przemysłowym

797 394 807

Hotel-Restauracja
"Przystań"

ZATRUDNI
"BARMANA"

osobiście lub 
Tel.  91 39 20 221

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECIĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

• Fast – Driver, tanie usługi trans-
portowe Tel.  721 230 990

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sawic-
ki, ul. Kazimierza Wielkiego 7, Tel. 
913920737 

• Remonty mieszkań, szpachlowa-
nie, malowanie. 880 690 659

• Regulacja i naprawa okien i drzwi, 
Tel.  695 181 070

• Dachy, docieplenia, stropodo-
cieplenia, obróbki blacharskie, 
podbitki. 609 752 854

• REMONT na każdą kieszeń Tel.  
609 715 839 

• Glazura, terakota. Fachowo i so-
lidnie. Wykończenia wnętrz pod 
klucz. Tel. 607647515.

• Usługi remontowe 601 567 369

• KOREPETYCJE - z matematyki: SP, 
Gimnazjum. Tel.  532557381.

• REMONTY – DACHY OCIEPLENIA. 
Tel. 692562306.

• Transport przeprowadzki, szybko, 
tanio. 696 138 406

• BUD NAAR dachy remonty da-
chów ocieplenia budynków. 
726 169 098

• PRANIE - dywanów, wykładzin, 
tapicerki meblowej, samocho-
dowej, /skórzanej, materiało-
wej/. Pranie pościeli wełnianej 
/lanoliną, czyszczenie fug. Tel.  
604373143, 794229083.

• Remonty mieszkań. 798 147 191

• REMONTY - malowanie, tapeta na-
tryskowa. Tel. 504568051.

• Korepetycje z matematyki 
w każdym etapie nauczania. 
609 396 570

PRACA

• Przyjmę samodzielnego pracow-
nika do prac wykończeniowych. 
Tel.  888 603 612

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe, emerytalne – Niemcy, 

Holandia, Anglia, Irlandia, Dania, 
Belgia, Austria, Włochy, Norwe-
gia, USA. Tel.  71 385 20 18 lub 601 
759 797

• Młoda mama zaopiekuje się Two-
im dzieckiem. 661 196 022

• Praca w Niemczech - Opiekunki 
Osób Starszych, wyjazdy od za-
raz, pełna organizacja wyjazdu, 
atrakcyjne zarobki Tel. 666096761, 
666096774

• Przyjmę do pracy lakiernika i lub 
szpachlarza samochodowego, Tel.  
91 39 20131

• EPROXY EL poszukuje pracow-
ników działu handlowego wiek 
max 25-27 lat. Tel.  798 843 457 
lub eproxy-el@wp.pl

• Nowogardzkie Centrum Stolar-
stwa zatrudni samodzielnego 
stolarza oraz kobietę do prac 
szlifierskich 606 830 893

• Poszukuję osoby w średnim 
wieku do opieki nad chorą oso-
bą i prowadzenia domu. Miej-
scowość Węgorzyce (mile wi-
dziana osoba z tych okolic) Tel.  
606 271 499; 91 39 22 308

• Przyjmę do ocieplenia budyn-
ku. 662 125 370

• DOŚWIADCZONA – Niania za-
opiekuje się dzieckiem. Duża 
dyspozycyjność czasowa., Tel. 
602690897.

• ZATRUDNIĘ - Mechanika samo-
chodowego z - DOŚWIADCZE-
NIEM. Tel. 605276271.

• PRACA  -  na  Stadninie  w  Nor-
wegii.Tel.+48 721157440 , +47 
97400568.

• Zatrudnię doświadczonego sto-
larza mile widziany emeryt lub 
rencista. 696 034 712

INNE

• Sprzedam drewno bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane - 
603 353 789

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, 
srebrna, 4 elementy: wzmac-
niacz, tuner przestrojony, ko-
rektor, deck szuflada, stan ideal-
ny, używana sporadycznie, cena 
780 zł do uzgodnienia. Tel.  605 
522 340.

• PIECE GAZOWE c.o. wiszące z 
Niemiec firmy Vaillant wysoka 
jakość do mieszkania, domu, 
sklepu, restauracji, zakładu 
fryzj. tylko ogrzewanie różne 
powierzchnie cena od 800zł 
montaż 300zł piece dwufunk-
cyjne cena od 1.000zł montaż 
400zł gwarancja serwisowa + 
roczne przeglądy kontrolne, na-
prawy oraz elektryczne przepły-
wowe podgrzewacz wody użyt-
kowej 18-21kw na prąd 380V 
cena od 200zł Tel.  691 686 772

• SPRZEDAŻ - podbitki drewnia-
nej. TANIO. Tel.  726169098.

• Sprzedam CB radio Harry III z 
anteną, na gwarancji, cena 650 
zł, Tel.  605 522 340

• Sprzedam wózek spacerowy 
– parasolka (Chico CT04): stan 
bdb, duże koła, lekki, orygi-
nalny śpiworek + folia, ko-
lor czerwono-beżowy, tanio. 
600 897 758

• Sprzedam lodówko - zamrażar-
kę Indesit srebrną, cena 750 zł, 
Tel.  605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpie-
czeniowe na życie SKANDIA, Tel.  
605 522 340

• Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe atrakcyjna cena. 
726 649 215

• Sprzedam świerk pospolity i srebr-
ny z plantacji. Tel.  602 10 11 18

• Sprzedam aparat fotograficzny S 
Fine Pix 6500, cena 790 zł, Tel.  605 
522 340

• SKUP PIŁ niesprawnych, zatar-
tych Stihl, Husquarna, Cena 100 
zł. Tel.  721 668 245, Dojazd do 
Klienta.

• Kupię zamrażarkę używaną. 91 
39 25 888

• ODDAM - SZCZENIAKI w dobre 
ręce, odrobaczone, wychowane z 
dziećmi. Tel.  508309113

• SPRZEDAM - TUJE I CYTRUSY 2 m, 
z gruntu. Tel. 607580172.

• SPRZEDAM - drewno kominkowe 
opałowe, odpady tartaczne, ob-
rzynki. Tel. 697579792.

• SPRZEDAM - witrynę, komodę, 
stolik RTV, i stolik. Tel. 669417370.

• SPRZEDAM – nową nie uży-
waną komodę. Rabat 30 %.Tel. 
661242151.

• POMPA CIEPŁA DO C.W.U. NOWA 
TANIO.Tel. 509411788.

• PIEC C.O. UŻYWANY TANIO DO 
120 M2. Tel. 509411788.

• SPRZEDAM - przyczepę wywrotkę 
3,5 ton. Tel. 696351157.

• DREWNO – na  opał , odpady  tar-
taczne pocięte w klocki  lub  w  ca-
łości  do  pocięcia. Tel.514740538.

• ZGINĘŁY  -  klucze  /5 szt./ Okolice  
działek „4”Tel.510347478.

• SPRZEDAM  silnik SW 400 turbo 
.Tel.603839782.

• KUPIĘ CZERWONĄ CEGŁĘ ROZ-
BIÓRKOWĄ. CENA DO NEGO-
CJACJI. TEL. 603768811 LUB 
607705017
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

ZECER

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel.   913 922 165
 Tel.  91 577 20 07

Już dziś największy wybór kalendarzy
rodzinne, książkowe, trójdzielne, 

kieszonkowe organizery…

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych – „Święto Odrodzenia Polski”
Grażyna Siedlecka, Teresa Januszonek, Stanisława Pokorska, Maria Sowińska, Pelagia Feliksiak, 

Ryszard Górecki, Barbrara Bartosik, Halina Szwal, Wiesław Borowik, Jolanta Kozioł, Alicja Wy-
pych, Michał Furmańczyk, Halina Stefańska, Justyna Grenda, Szczepan Falaciński, Natalia Kur-
snierk, Chrystiana Syfert, Agata Kochelska

Zwycięzcy: Grażyna Siedlecka, Halina Szwal, Chrystiana Syfert
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: Zaduszki
Kacper Skowroński, Igor Grenda, Miłosz Wielgus, Oliwia Feliksiak, Patrycja Jaworska, Wiktoria 

Matusiak, Klaudia Siminska
Zwycięzca: Oliwia Feliksiak
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel.  miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Morfeusz - 91 577 66 85

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych    - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

Informacja PKS    91 392 18 87   lub   91 469 83 15

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, 

Rafał Kowalczuk sport,  Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny   
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, Tel.  91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87;  

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl.  Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej.  
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel.  091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO          Tel.  501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E;  14:00E;  
15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL.    607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel.  502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO Nowogard   ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD Maszewo:    6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 3, 5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska
NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW  ROZKŁAD JAZDY 

NOWOGARD-SZCZECIN (odjazd-przyjazd)

5:32-6:28(1-5);  6:31-7:32(1-6);  7:40-8:51(1-5);  10:54-

11:48(1-5);  13:04-13:58(1,5,7);  15:00-16:23(1-5,7);  16:48-

17:47;   18:37-19:51  

NOWOGARD-KOŁOBRZEG (odjazd-przyjazd)

7:41-8:54(1-6);  10.01-11:05(1,6,7);  12:07-13:21; 13:58-

15:13(1-5);  15:47-17:04;  17:36-18:53(1-5,7);  21:29-22:36

(1-7) dni tygodnia w które kursuje pociąg

Kancelaria 
PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077

Byłeś świadkiem  
 ciekawego zdarzenia 

 zadzwoń
  Tel.  513 088 309

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

tel. 501  318  555 

Ośrodek Szkolenia 
Kierowców Fedeńczak 

przy ulicy 700 Lecia 17
zaprasza na 

Kursy Prawa Jazdy 
kategorii B 

 Zapisy od poniedziałku 
do piątku!

Cena promocyjna! 
Ratalny system spłat! 

Jazdy tylko w Szczecinie!
                                Zapraszamy!
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kategorii „B”

Rozpoczęcie kursu
 w każdy poniedziałek

Kolektory 
słoneczne

Dotacja45%

Montaż / Serwis • Przygotowanie dokumentacji

www.provsolar.com

e-mail: info@provsolar.com • tel./fax 91 482 40 50
Biuro czynne od 8 - 16

Do�nansowanie 40%
Projekt - montaż 

Przydomowe 
oczyszczalnie ścieków

Proj-mont
Chwarstnica 

ul. Sportowa 4
74-100 Gry�no

tel: 693 88 90 90
tel./fax 91 4824050

Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca

GABINET 
PSYCHOLOGICZNY

Ewa Walorska - tel. 799 461 030
www.psycholog-nowogard.manifo.com 

Marta Żetecka-Krugła - tel. 799 470 500
pl. Wolności 9, pok. 419 (IV piętro)

72-200 Nowogard

Sprzedam nowe, własnościowe, 2 pokojowe 
mieszkanie o pow. 58 m2 

w Nowogardzie na ul. Racibora I 4
KONTAKT: PIB „PRO-BUD s.c. 72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14 

Tel. : 91 39 25552; 783 570 056    www: probud-nowogard.pl

Sprzedam 
odpady marchwi mytej

Gospodarstwo 
rolno-warzywne

Redło 21
tel. 603 197 798

- sporządzamy wyliczenia należności 
- przygotowujemy dokumentację do ubiegania się o wypłatę należności 
   za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz za ustanowienie 
   odpłatnej służebności przesyłu od właścicieli linii przesyłowych 

Uwaga właściciele gruntów! 

NALEŻĄ CI SIĘ PIENIĄDZE 

Jeżeli na Twoim gruncie są 
linie przesyłowe; energetyczne, 

sieć: gazowa, wodociągowa, kanalizacyjna, ciepłownicza

Firma PPUH RUBIN – działająca na terenie całego kraju 

DZWOŃ JUŻ TERAZ - 518 776 805

TYGRYSEK

BAWIALNIA
dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

Zawiadamiamy, 
 że w Nowogardzie 

 rozpoczęła działalność 

 Kancelaria 
Radców Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca 
Prawny Radosław Górski oraz 
Radca Prawny Paweł Iwan. 
Kancelaria mieści się przy 
ul. 700 Lecia 24/5 w Nowogardzie

Telefony do Kancelarii: 
tel. 91 578 49 01

s. 5 s. 11

W Osinie  
i Żabowie  

nowe  
przystanki PKP

Jesień 
zakończyli na 

6 miejscu

Czytaj s. 4

Spotkanie 
Klubu 
Hania

21 listopada 2013 r.
od 11.00 - 12.00 

(czwartek)
 udzielane będą bezpłatne porady 

prawne w redakcji 
ul. Boh. Warszawy 7A

Byłeś świadkiem 
 ciekawego zdarzenia 

 zadzwoń
  Tel. 513 088 309

Czytaj s. 5

s. 8

J U Ż  O T W A R T E

Godziny otwarcia:  pon. - pt. 7.00-18.00  • sob. 8.00 - 14.00

NOWOGARD • ul. Górna 3 • tel. 603 100 003
• Stacja paliw
• Serwis opon

• Części
• Warsztat

• Auto-klima
• Webastoof

er
uj

em
y

ró
w

ni
eż

:

tel. 91 392 71 77
• Tachografy

Czytaj s. 6

Czytaj s. 10

TRANSPORT 
MIĘDZYNARODOWY

www.olektransport.eu • olektransport@onet.eu
+48 58 536 82 11/14   +48 691 742 278

TCZEW
GDYNIA
GDAŃSK
SŁUPSK

KOSZALIN
GORZÓW WLKP.
KOSTRZYN

FRANKFURT AM MAIN
MANNHEIM
KARLSRUHE
STUTTGART
STRASBOURG
FREIBURG

SAARBRUCKEN

PRZEWÓZ TOWARÓW
PRZEPROWADZKI

PRZESYŁKI EKSPRESOWE
TRANSPORT DO 24t

CAŁA EUROPA
ŁADUNKI NIEBEZPIECZNE

ADR

W
Y
N
A
J
E
M
B
U
S
Ó
W i wiele innych miast...

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 1 lutego 2014 o godz. 8.00

Czytaj s. 3
Prezes Ryszard Sobieralski informuje radnych, że złożył skargę do WSA - 18.11 wspólne posiedzenie 
Komisji Stałych RM

W sprawie wody 
wrze

PUWiS 
idzie  

do sądu

Makabryczna 
śmierć  
na żwirowni

Trzy  
osoby  
z zarzutami

Po  
pieniądzach  
słuch  
zaginął

Azbest 
w lesie 

Mikołajkowy 
Kolarski Wyścig 
Przełajowy i M.T.B.
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Nasza sonda

Helena Lepka, lat 62, zmarła 17.11.2013 r., pogrzeb odbędzie 
się 20.11.2013 r., Msza św. o godz. 14:00 w Kościele w Węgo-
rzach, pochówek na cmentarzu w Strzelewie.

Informacje przekazał zarządca cmentarza, Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności Byłeś świadkiem ciekawego zdarzenia, wykonałeś oryginalne zdjęcia, jesteś w 
posiadaniu interesujących wiadomości?  

Zadzwoń lub napisz do nas o każdej porze.  
Tel. 513 088 309

13.11.2013 r. 
Godz. 12.15 Kolizja drogowa 

na ul. 3 Maja pomiędzy pojaz-
dami: Mitsubishi oraz Fiat. 

14.11.2013 r. 
Godz. 15.50 W sklepie Lidl 

Patrol OPI dokonał zatrzyma-
nia sprawcy kradzieży sklepo-
wej, okazał się nim Roman Sz. 

Godz. 18.50 Pracownik skle-
pu Lidl powiadomił o ujęciu 
sprawcy kradzieży sklepowej, 
którym okazał się Paweł S. 

15.11.2013 r. 
Godz. 19.30 Na drodze 

Świerczewo – Strzelewo, kie-
rujący pojazdem marki Fiat, 
Marcin B., znajdując się w sta-
nie nietrzeźwości z wynikiem 
2,38 promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu, dachował i 
wpadł do przydrożnego rowu. 

16.11.2013 r. 
Godz. 06.50 Powiadomie-

nie o kradzieży 2 szt. wiertarek 
oraz piły spalinowej z piwnicy 
przy ul. Poniatowskiego. 

Godz. 10.15 Kolizja drogowa 
na ul. 700 Lecia pomiędzy po-
jazdami Kia Ceed oraz DAF. 

Godz. 14.20 Włamanie do 
altany ogrodowej przy ul. 15 
Lutego, skąd dokonano kra-
dzieży kosiarki elektrycznej 
marki Viking. Kosiarka została 
odnaleziona przez Policjantów 
Referatu Kryminalnego pod-
czas penetracji terenu. 

Godz. 16.15 Powiadomienie 
o kradzieży na ul. Warszaw-
skiej roweru marki Kross, typ 
damka, kolor czarno-siwy.

17.11.2013 r. 
Godz. 02.00 Uszkodzenie sa-

mochodu marki Nissan po-
przez zarysowanie zderzaka i 
przedniego prawego błotnika 
na parkingu osiedlowym przy 
ul. Warszawskiej. 

Godz. 09.10 Patrol OPI pod-
czas kontroli drogowej na ul. 
Wojska Polskiego ujawnił nie-
trzeźwego rowerzystę,  Krzysz-
tof W. miał 1,98 promila alko-
holu w wydychanym powie-
trzu. 

Godz. 20.30 Przerwanie linii 
napowietrznej telekomunika-
cyjnej, pomiędzy miejscowo-
ściami Błotny Młyn – Błotno. 

st. insp. Ref. Prewencji  
Klaudia Gieryń 

Z udziałem Ks. Arcybiskupa 

Andrzeja Dzięgi

Odpust w parafii 
pw. św. Rafała 
Kalinowskiego

W najbliższą środę, 20 listopada, odbędzie się Uro-
czystość Odpustowa w parafii pw. św. Rafała Kali-
nowskiego w Nowogardzie. W tym dniu zostanie od-
prawiona  o godz. 9:00 Msza św.,  a  o godz. 17:00 
Suma Odpustowa, którą sprawować będzie  Ks. Ar-
cybiskup Andrzej Dzięga. Odpust poprzedziły reko-
lekcje parafialne, które odbywają się od poniedziałku.   

Serdecznie 
zapraszamy

Błąkające się psy po ulicach Nowogardu, to coraz częstszy widok w naszym mie-
ście, a szczególnie w miejscach, gdzie spacerują rodzice z dziećmi.  Dlatego tym 
razem w cotygodniowej sondzie spytaliśmy  czytelników DN, co myślą na ten te-
mat i czy rzeczywiście ten problem jest dostrzegalny? 

Tadeusz Kozioł – Ja widzę, że te zwierzęta biegają sobie po 
mieście jak chcą i gdzie chcą. Dlatego dziwię się, że nie ma nad 
nimi żadnej właściwej kontroli. Co z tego, że te psy czy koty są do-
karmiane przez ludzi, jak i tak późnej biegają samotnie po mie-
ście.  Dziwi mnie to, że urzędnicy tak spokojnie patrzą na to i nie 
podejmują konkretnych rozwiązań.  Już niebawem będzie zima i 
wysokie mrozy dlatego należałoby ten problem z kotami i psami 
sensownie rozwiązać i wprowadzić jakiś system nadzoru i opie-
ki nad takimi zwierzętami. Korzystając z okazji apeluję do władz 

miasta, by bardzo poważnie potraktowali ten problem i czym prędzej znaleźli sensowne rozwiązanie. 

Jan Dubrowski – Tak to prawda, coraz częściej widzi się wie-
le psów i kotów, które bezpańsko błąkają się po mieście, szczegól-
nie na osiedlach i przy kościołach. Ja osobiście zwróciłem uwa-
gę na biegającego się psa koloru białego.  Uważam, że tą sprawą 
jak najprędzej powinny zająć się odpowiednie organy w  mieście. 
Należy pomyśleć może o stworzeniu  w Nowogardzie specjalnego 
schroniska dla zwierząt.

 Joanna Stolarska - Widzę, że w naszym mieście istnieje pro-
blem bezpańskich psów. Osobiście widziałam, jak biegają te psy 
po naszym osiedlu „ Radosław”.  One są niczemu niewinne, ale 
nie może być tak, by same biegały po ulicach. Przecież mogą nie-
które z nich być niebezpieczne, chodzą tam również rodzice z 
dziećmi, a dzieci lubią zwierzęta i często głaszczą je,  a to może 
narazić je na pogryzienie. Myślę, że ten problem jest u nas już bar-
dzo zauważalny. Dlatego uważam, że pan burmistrz i jego urzęd-
nicy, jak najprędzej powinni zając się tą sprawą. 

Pan Lech - Jak jadę do pracy to widzę biegające bezpańskie psy, 
chyba z pięć sztuk,. Nie są agresywne, ale przecież psu się nie wie-
rzy. Czasami również spotykam osoby, które swoje psy wyprowa-
dzają na spacer, a wokół nich biegają właśnie te bezpańskie psy. 
Dobrze, że został zabezpieczony ten teren, na którym kiedyś uto-
pił się pies i prawie jego właścicielka. 

Pani Katarzyna - Te psy bezpańskie widać biegające po mieście, 
ale i na wsi. Dlatego  jedyne rozwiązanie jakie przychodzi mi do 
głowy, to właściwa opieka ich właścicieli oraz konkretne działania 
ze strony urzędników. 

Pani Maria - Oczywiście, że widziałam te bezpańskie psy, a 
konkretnie takiego białego, jest on dość duży.  Myślę, że nasze 
miasto chyba ma kolejny problem, który trzeba jak najprędzej 
rozwiązać. Taki pies może być groźny, może nawet ugryźć. Ja oso-
biście bardzo się boję tych psów. 

 Rozmawiał: Jarek Bzowy 
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Przy zakupie 1 t podpałka 
lub wypalacz sadzy gratis

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel./fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

Spółka z o.o.
poszukuje 

pomoc księgową 
ze znajomością  

programu INSERT
tel. 91 392 66 91

Ze sklepu Netto (15.XI ok. południa)

SKRADZIONO ROWER
damski, koloru srebrnego,  

na resorach, z dwoma  
czarnymi koszami.

Proszę o kontakt 886 225 770
Przewidziana nagroda

W sprawie wody wrze

PUWiS idzie do sądu
Zgodnie z zapowiedzią nowogardzkie Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych poskarżyło się Wojewódzkiemu Sądowi Admi-
nistracyjnemu w Szczecinie, na Gminę Nowogard, w związku z prowadzonym postępowaniem mającym wyłonić nowego partnera pry-
watnego, odpowiedzialnego za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. 

O tym, że PUWiS z pewno-
ścią będzie skarżył postępowa-
nie w  sprawie usług wod.-kan., 
wiadomo było już od kilku ty-
godni. Miało to jednak nastą-
pić dopiero po zakończeniu 
postępowania i opublikowaniu 
przez gminę oficjalnej infor-
macji dotyczącej wyboru ofe-
renta. Dlaczego nowogardzka 
spółka zdecydowała się już te-
raz przejść do „kontrataku”. 
Powody są dwa. Pierwszy, to 
„naruszenie (zdaniem PUWiS-
-u dop. red) art. 4 ust. 1 ustawy 
o partnerstwie publiczno-pry-
watnym w związku z art. 17 
ust. 5 ustawy o koncesji na ro-
boty budowlane lub usługi po-
przez dokonanie oceny ofert w 
zakresie spełniania wymogów 
formalnych i dopuszczenie do 
ich oceny i porównania, pod-
czas gdy z art. 17. ust 5 ustawy 
o koncesji na roboty budowlane 
lub usługi jednoznacznie wyni-
ka, że zawiadomienie o niedo-
puszczenie do oceny i porówna-
nia, powinno nastąpić dopie-
ro w zawiadomieniu o wybo-
rze oferty najkorzystniejszej”. 
Drugi, jak czytamy w treści 
złożonej skargi, dotyczy „do-
puszczenia oferty  Wasserver-
brand Lausitz Betriebsfuhrungs 
GmbH do oceny i porównania, 
podczas gdy oferta nie spełnia 
wymogów podmiotu publiczne-
go, albowiem oferent ten nie ma 
tytułu prawnego do infratsurk-
tury wodno-kanalizacyjnej w 
tej części, gdzie nie będzie ona 
dzierżawiona od Gminy Nowo-
gard, a postępowanie obejmu-
je świadczenie usług na terenie 
całej gminy Nowogard”. 

Pierwszy zarzut to sprawa 
czysto formalna, którą sąd z 
pewnością szybko oceni. Dru-
gi wymaga kilku zdań wyja-
śnienia. Otóż Gmina Nowo-
gard postawiła wymóg, aby 
partner prywatny świadczył 

usługi na rzecz wszystkich od-
biorów na swoim terenie. Jed-
nocześnie zaznaczyła, że nie 
ma tytułu prawnego do kilku 
elementów systemu sieci wod-
no-kanalizacyjnej (jest to m.in. 
ujęcie w Boguszycach, które 
jest własnością spółki PUWiS, 
potwierdzoną aktem notarial-
nym). Mimo to oczekuje, że 
wyłoniony w drodze dobiega-
jącego postępowania partner, 
a wszystko wskazuje na to, że 
będzie to właśnie niemiecka 
spółka, doprowadzi wodę do 
odbiorców, którzy korzystają 
z infrastruktury w części nie 
będącej własnością Gminy, a 
spółki PUWiS. Idąc  dalej, je-
żeli gmina zawarłaby umowę 
z partnerem prywatnym, któ-
ry nie posiada tytułu prawne-
go do pewnych fragmentów 
infrastruktury wodno-kanali-
zacyjnej, oznaczałoby to świa-
dome zaakceptowanie sytuacji 
zawarcia umowy z podmio-
tem, który już w chwili jej pod-
pisywania nie będzie w stanie 

jej wykonać. Zdaniem PUWiS 
jest to argument, który „powi-
nien skutkować niedopuszcze-
niem oferty niemieckiej firmy 
do oceny i porównania”. 

To głównie na tym elemencie 
nowogardzkie przedsiębior-
stwo oparło skargę, którą zło-
żyło za pośrednictwem gminy 
do WSA w Szczecinie (warto 
dodać, że właśnie ze względu 
na to, że gmina nie jest właści-
cielem całej sieci wodno-ka-
nalizacyjnej na swoim terenie, 
z postępowania wcześniej wy-
cofały się Wodociągi Zachod-
niopomorskie). Teraz miejscy 
urzędnicy mają 10 dni, aby od-
powiedzieć na skargę i prze-
słać ją do Sądu. A Sąd ma 30 
dni, by skargę rozpatrzyć. Jest 
to jednak tzw. termin instruk-
cyjny, a więc sprawa może po-

trwać znacznie dłużej. W tym 
czasie Gmina Nowogard nie 
może podpisać umowy z wyło-
nionym partnerem. 

Między innymi o tym roz-
mawiano wczoraj podczas po-
łączonego posiedzenia Komisji 
Stałych działających przy Ra-
dzie Miejskiej, na którą zapro-
szono prawników z poznań-
skiej kancelarii, doradzającej 
gminie w czasie prowadzone-
go postępowania. Radni dopy-
tywali m.in. o to, czy gmina ma 
na tym etapie możliwość wy-
cofania się z całego „przedsię-
wzięcia” i przedłużenia umo-
wy z PUWiS-em na dotych-
czasowych zasadach. Prawni-
cy twierdzili, że takie zakoń-
czenie postępowania może 
dla gminy oznaczać poważne 
konsekwencje roszczeniowe ze 

strony podmiotów biorących 
udział w „przetargu”. Mowa 
nawet o 8 mln złotych od-
szkodowania! Kwota ta stano-
wi 10% wartości całej umowy, 
jaką na 15 lat gmina ma pod-
pisać z wybranym podmiotem. 
Poza tym, zdaniem prawników 
niepodpisanie umowy i tak nie 
uchroni gminy przed przepro-
wadzeniem kolejnego postę-
powania w ramach tzw. PPP 
(postępowania prywatno -pu-
blicznego). Do tego bowiem 
zobowiązują przepisy krajowe. 
Tyle, że w zeszłym roku Zarząd 
Województwa Zachodniopo-
morskiego podpisał umowę 
dzierżawy na 15 lat z Wodocią-
gami Zachodniopomorskimi 
(spółką, której kapitał w 100% 
należy do samorządu woje-
wództwa), z pominięciem tego 
typu procedury. 

W czasie posiedzenia komi-
sji, które trwało przeszło czte-
ry godziny,  padło jeszcze wie-
le pytań i odpowiedzi natury 
formalno-prawnej, na temat 
trwającego postępowania. Po-
nieważ zarejestrowane wypo-
wiedzi zarówno radnych, jak 
i zaproszonych na Komisję 
prawników, wymaga dość pre-
cyzyjnego opracowania przez 
redakcję więcej szczegółów z 
przebiegu spotkania, podamy 
je w kolejnych wydaniach DN. 

Marcin Simiński 

Prawnicy z Poznania wsłuchują się w pytania radnych

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL. 913 922 165
 TEL. 91 577 20 07
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XXXI sesja Rady Miejskiej

Tak obradują – z innej perspektywy
5 listopada odbyła się  sesja Rady Miejskiej w Nowogardzie, która została zwołana przez 
Przewodniczącego Antoniego Bielidę, jako sesja nadzwyczajna zaledwie tydzień po se-
sji zwyczajnej. Co takiego się stało, że w trybie „ extra”  zwołano radnych ponosząc do-
datkowe koszty? Oto nieco w innej formule jak  zazwyczaj, relacja  naszego dziennika-
rza z nadzwyczajnej sesji, w której nic „nadzwyczajnego”  nie było…

Wtorek, 5 listopada, wczesna 
pora jak dla mnie (8:30) i sesja, 
mogły nie napawać optymistycz-
nie... Przeglądam proponowany 
porządek obrad sesji: po otwar-
ciu i przedstawieniu porządku ob-
rad,  przyjęcie uchwał dotyczących: 
udzielenia dotacji celowej parafii 
rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej 
Różańcowej w Żabowie przeznaczo-
nej na rzecz kościoła filialnego pw. 
Stanisława Kostki w Maszkowie na 
wykonanie prac konserwatorsko-re-
montowych obejmujących wymia-
nę okien w kościele. Następne, dwa 
kolejne podpunkty dotyczyć miały 
zmian w budżecie gminy Nowogard 
na rok 2013. Po mojej lewicy do-
strzegam na sali... lewicę, radnych 
koalicji, którzy sprawiali wrażenie 
nieobecnych. Po mojej prawicy, w 
odróżnieniu od „betonowych” poli-
tyków, opozycja, a w niej m.in. – 4 
muszkieterów: Michał Wiatr, Rafał 
Szpilkowski, Tomasz Szafran i Mar-
cin Nieradka. Jeszcze przed pierw-
szymi wymianami zdań, Marcin 
Nieradka wyraził swoje niezado-
wolenie ze sposobu zwołania sesji 
i poinformowania o niej radnych. 
Pierwszy podpunkt, dotyczący do-
tacji na kościół, szybko i spraw-
nie został przegłosowany, nie za-
brakło uszczypliwości w kierunku 
burmistrza, ale prawdziwa „zaba-
wa” zaczęła się przy  dyskutowa-
niu planowanych  zmian w budże-
cie. Pierwsza dotyczyła  zwiększa-
nia wydatków gminy o kwotę ba-
gatela  532.630 zł (!) dla kilkunastu 
inwestycji przedstawionych w pod-
punktach. Przytoczę najciekawsze 
pomysły. Podpunkt „o” – promocja 
jednostek samorządu terytorialne-
go – promocja na terenie gminy No-
wogard podstrefy Kostrzyńsko-Słu-
bickiej Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej – 40 000 zł.  Czytam i nie wie-
rzę - podobnie jak radni opozycji- 
„promocja w gminie naszej stre-
fy?” Radny Szafran odczytał to jako 
wstęp do kampanii wyborczej, bur-
mistrz na balonikach, bilbordach i 
ulotkach. Może kolejne filmiki na 
internetowej stronie urzędowej? 
Radny Nieradka zwraca uwagę na 
to, że promować powinno się w wo-
jewództwie i w całej Polsce. Ba, na-
wet gdyby w Dubaju burmistrz pro-
mował strefę, miałoby to jakiś sens 
(jasne, w końcu może jakiś obrzy-
dliwie bogaty szejk chciałby tutaj 
zainwestować), ale promować stre-
fę „u siebie” ? Zarzuty po wska-
zówkach przekazanych na ucho 
od przełożonego, odpiera skarbnik 
– prostując zapis i stwierdzając, że 

„jest to tylko błąd literalny”... Oczy-
wiście, chodzi o promocję w woje-
wództwie jak i całej Polsce. Kamień 
spadł mi z serca... Swoją drogą, 
Marcin Marchewka sprawiał wra-
żenie „adwokata diabła”, tłumaczył 
burmistrza z każdej zachcianki, 

przełożony niczym cesarz, jedynie 
szeptał mu coś do ucha. Jednak nie 
tylko skarbnikowi... Przy podpunk-
cie „u” o treści: dotacja podmiotowa 
z budżetu dla samorządowej insty-
tucji kultury – Nowogardzki Dom 
Kultury w Nowogardzie – 34 000 
zł. Dotacja  na zakup stelaża, dzięki 
któremu ekran można będzie przy-
bliżyć do widowni - tak to odebra-
łem na „chłopski” rozum. Pomysł 
ten kwestionował między innymi 
radny Rafał Szpilkowski, zarzucając 
przy tym nieobecność pani dyrek-
tor NDK, Anety Drążewskiej, która 
powinna wytłumaczyć dokładnie, 
po co jest ten stelaż potrzebny. Sły-
sząc to, Robert Czapla, szepną coś 
na ucho siedzącej obok podwład-
nej, po czym kobieta opuściła salę 
obrad. W mgnieniu oka ta pojawi-
ła się z panią dyrektor NDK. Wszak 
sprawa poważna, wobec tego prze-
wodniczący udziela głosu pani Drą-
żewskiej. Dyrektorka w swoim po-
ruszającym wystąpieniu przedsta-
wia m.in. rozrysowane słupki, któ-
re pokazują, jak w ciągu minionego 
miesiąca podniosła się frekwencja 
w kinie. Po przemowie, z niepoko-
jem wyczekiwała głosowania doty-
czącego zmian w budżecie. Choć 
wielu radnym czas nieubłaganie się 
dłużył, opozycja nie chciała dać za 
wygraną i co rusz nękała burmi-
strza za kolejne pomysły. Przyto-
czę jeszcze tylko podpunkt „s”, i „n”. 
Drugi z nich to: cmentarze- wyko-
nanie na cmentarzu miejskim kon-
tenera WC – 16 360 zł. Radny Szpil-
kowski, zwrócił uwagę, iż podczas 
święta zmarłych, ludzie skarżyli 
się, że ubikacje były zamknięte, za-
tem oczekuje odpowiedzi dlacze-

go? Może ktoś ma klucz? Wtedy z 
sali rozległy się słowa – burmistrz!! 
Zrobiło się naprawdę wesoło, trze-
ba przyznać, że uśmiech najczęściej 
gościł na twarzy... Roberta Czapli 
(radny Nieradka, wspominając o 
tym, zasugerował, że ten uśmiech 
niedługo zniknie z twarzy burmi-
strza). Zarzuty tym razem odparł 
Tadeusz Fiejdasz, który przyznał, 
że od razu po wypowiedzi pana 
Szpilkowskiego zadzwonił do za-
rządcy cmentarza i dowiedział się, 
że kontener WC przez cały czas 
był otwarty! Kierownik  wydziału 
GKMiOŚ zasugerował, że być może 
akurat gdy z toalety próbował sko-
rzystać radny Szpilkowski, ta była 
zajęta... W podpunkcie „s”, widniał 
zapis: oświetlenie ulic, placów i dróg 
– oświetlenie ścieżki wzdłuż murów 
obronnych wraz z iluminacją mu-
rów – dokumentacja 15 000 zł. Po-
myślałem: „naprawdę?” Lampki na 
mury, to takie potrzebne? Oświetle-
nie ulic itd. a co się stało z lampka-
mi z poprzednich lat?  Rafał Szpil-
kowski zwrócił uwagę burmistrzo-
wi na stare uliczne lampy, które 
szpecą tereny nad jeziorem. Robert 
Czapla zabrał głos, w końcu lam-
py, tereny zielne, to najwyraźniej 
jego oczko w głowie, stąd też przy-
znał radnemu rację (!). Stwierdził 
nawet, że w niedalekiej przyszłości 
zleci, aby powstał projekt komplek-
sowego oświetlenia terenów nad je-
ziorem. Mimo, iż radni starali się 
jeszcze uzyskać kilka odpowiedzi, 
przewodniczący zarządził głoso-
wanie. Nie trudno się domyślić, że 
większość ma „władza” to też  zmia-
ny budżetu zostały przegłosowa-
ne. Kolejny punkt obrad dotyczą-
cy: Zwiększenia wydatków budże-
tu gminy Nowogard na rok 2013 o 
kwotę 85.092,04, omówiony i prze-
głosowany został już w ekspreso-
wym tempie, tak jak w sprawie ko-
ścioła. No cóż, koalicja znudzona, 
opozycja pewnie już zmęczona... 
Dodam, że na obradach zabrakło 
dwóch radnych, byłem jedynym 
przedstawicielem prasy, w trakcie 
obrad pojawiła się również jedna 
przedstawicielka „ludu”, która przy-
słuchiwała się sesji. W swoim imie-
niu zapraszam mieszkańców miasta 
na kolejne obrady, jako osoba która 
przyszła po raz pierwszy w życiu na 
sesję, dużo się dowiedziałem o na-
szych radnych, burmistrzu, skarb-
niku, przewodniczącym i przy 
okazji, momentami miałem niezły 
ubaw..., więc , warto było tam być... 

KR

Makabryczna 
śmierć na żwirowni

Trzy osoby  
z zarzutami...
Wiemy już więcej w sprawie tragedii, jaka w zeszłym 
tygodniu rozegrała się na terenie żwirowni w Janowi-
cach pod Karnicami. Prokuratura w Gryficach postawi-
ła zarzut współudziału w zabójstwie trzem mężczyznom, 
których zatrzymano w związku ze śmiercią 22-letniego 
Krzysztofa K. z Nowogardu. Oskarżeni przebywają w 
areszcie. Dwóch z nich nie przyznaje się do zarzucanego 
im czynu, ale potwierdzają swój czynny udział w tragicz-
nym zdarzeniu. Jeden odmawia składania zeznań. 

Przypomnijmy, że ciało 
22-latka znaleziono w zeszłym 
tygodniu w środę, na terenie 
żwirowni Janowice koło Kar-
nic (powiat gryficki). Proku-
ratura potwierdza, że właśnie 
tam mężczyzna zginął. Usta-
lono też, że pokrzywdzony zo-
stał przywieziony do żwirow-
ni z Niechorza, gdzie ostatnio 
przebywał.  Po przyjeździe na 
miejsce sprawcy zadali mu kil-
ka ran ciętych w okolicy szyi. 
Użyli do tego celu dużego 
noża. Narzędzie zbrodni zo-
stało odnalezione i zabezpie-
czone.  

Kilka godzin po makabrycz-
nym odkryciu policja zatrzy-
mała trzy osoby podejrzewa-
ne o udział w tym tragicznym 
zdarzeniu. W miniony piątek 
postawiono im zarzut zabój-
stwa. 

- Wszystkim przestawiono 
zarzut z art. 148 par .1 Kodek-
su Karnego, że działali wspól-
nie i w porozumieniu w zabój-
stwie pokrzywdzonego. Osoby 
te zostały tymczasowo zatrzy-
mane na okres 3 miesięcy. Nie 
były wcześniej karane. Jeden z 
zatrzymanych odmawia skła-
dania wyjaśnień w tej sprawie. 
Właściwie nie określa swoje-
go stanowiska. Pozostałe dwie 
nie przyznają się do czynnego 
udziału w zabójstwie. Nie kwe-
stionują jednak, że brały udział 
w zdarzeniu  – mówi Anna 
Brzózka, szefowa Prokuratury 
Rejonowej w Gryficach, która 
prowadzi śledztwo w tej spra-
wie. 

Zatrzymani to dwóch miesz-
kańców Niechorza i jeden 
gminy Brojce. Mają od 25 do 
27 lat. 

Na razie jednak nie wiado-
mo, jaki był motyw zbrodni. 
Każdy z zatrzymanych mógł 

mieć swój powód.
- Jeden z zatrzymanych ze-

znał, że pokrzywdzony opowia-
dał na jej temat jakieś niepraw-
dziwe historie w Niechorzu. 
Drugi podaje, że pokrzywdzo-
ny sprzedawał narkotyki jakiejś 
krewnej. Trzeci twierdził, że po-
krzywdzony był mu winien pie-
niądze. Później się z tego wyco-
fał i  mówił o kwestii przyjaź-
ni, naruszonego zaufania – wy-
mienia w rozmowie z redakcją 
prokurator Brzózka.

W sprawie jest wiele nie-
wiadomych.  Prokuratura nie 
ukrywa, że ma do wykonania 
jeszcze sporo czynności i za-
strzega o możliwości zmia-
ny kwalifikacji czynu. Przede 
wszystkim śledczy będą mu-
sieli ustalić konkretne zamiary, 
jakie wobec pokrzywdzonego 
mieli oskarżeni zanim doje-
chali do żwirowni. Nie ma też 
jeszcze pewności, jak przebie-
gało całe makabryczne zdarze-
nie. Śledczy czekają także na 
wyniki badań, które potwier-
dzą, czy oskarżeni mężczyź-
ni byli pod wpływem środków 
odurzających.  

Pogrzeb zamordowanego 
22-latka odbędzie się dzisiaj 
tj.19 listopada, na cmentarzu 
komunalnym w Nowogardzie. 

Marcin Simiński 

Byłeś świadkiem 
ciekawego zdarzenia, 
wykonałeś oryginalne 

zdjęcia, jesteś w 
posiadaniu interesujących 

wiadomości? 
Zadzwoń lub napisz do 

nas o każdej porze. 

Tel. 513 088 309
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Polacy Poszkodowani przez III Rzeszę 

Po pieniądzach słuch zaginął
Na początku zeszłego tygodnia skontaktowała się z nami prezes Zarządu Woje-
wódzkiego Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę, pani Anna 
Kwiatkowska. Nowogardzki oddział stowarzyszenia niegdyś zarządzany był przez 
pana Rajmunda Bojarskiego, pełnomocnika Zarządu, który po dzień dzisiejszy 
nie rozliczył się z przyjmowanych składek.

Siedziba Zarządu mieści się 
przy ul. Wały Chrobrego 4 w 
Szczecinie. Oddziały umiejsco-
wione w poszczególnych mia-
stach kierowane są przez pełno-
mocników.  Przez lata, w Nowo-
gardzie był nim pan Rajmund 
Bojarski, mieszkaniec naszego 
miasta. Decyzją członków Za-
rządu, od 2013 r. nie piastuje on 
już tego urzędu. Dlaczego? Od 
dwóch lat pan Bojarski nie roz-
liczył się z Zarządem z przyj-
mowanych od członków sto-
warzyszenia składek. Najwięk-
szym problemem jest to, że nie-
którzy nadal wpłacają pieniądze 
do osoby, której wiarygodność 
okazuje się wielce wątpliwa.W 
związku z powyższym, w celu 
uniknięcia wszelkich nieporo-
zumień w tej kwestii, prezes Za-
rządu, pani Anna Kwiatkowska, 
przysłała do naszej redakcji pi-
smo, w którym informuje o bie-
żącym stanie rzeczy. Przy arty-
kule zamieszczamy rękopis do-

kumentu. Dodatkowo, poniżej 
prezentujemy treść zaświadcze-
nia:

Uprzejmie proszę o umieszcze-
nie w Waszej gazecie informacji, 
że Pełnomocnik Stowarzyszenia 
Polaków Poszkodowanych przez 
III Rzeszę, p. Rajmund Bojarski, 
zrezygnował z pełnienia tej funk-
cji. Prosimy nie wpłacać składek 
członkowskich p. Bojarskiemu, 
gdyż od dwóch lat p. Bojarski nie 
rozliczył się z Zarządem Woje-
wódzkim SPP z pobranych skła-
dek. We wszystkich sprawach do-
tyczących Stowarzyszenia prosi-
my kontaktować się z biurem wo-
jewódzkim, które jest czynne w 
poniedziałki i piątki w godz. od 
10:00 do 14:00, tel.: 91 43-03-275. 
Za powyższą usługę dziękuję.

Jak poinformowała nas pani 
prezes, składka członkowska 
wynosi 25 zł w ciągu roku (daw-
niej była to kwota w wysokości 
20 zł). Z pisma wynika, że od 
dwóch lat pan Bojarski nie roz-

liczył się z Zarządem z przyjmo-
wanych składek. Do dzisiejsze-
go dnia, pieniądze nie znalazły 
się w miejscu docelowym – na 
koncie Zarządu. Z panem Bojar-
skim nie mamy żadnego kontak-
tu. Nie odbiera od nas telefonów 
i sam również się do nas nie zgła-
sza. Nie mamy więc możliwości 
porozmawiania z nim i nakło-
nienia do rozliczenia się z Zarzą-
dem. Tu już nawet nie chodzi o te 
pieniądze, tylko o zwykłą ludzką 
uczciwość. Kierowana ludzką na-
iwnością, wierzyłam, że pan Bo-
jarski w końcu się z nami skon-
taktuje. Przez te dwa lata pobie-
rał od ludzi składki, wydawał im 
kwity, a co działo się z pieniędz-
mi? Do nas na pewno nie dotarły 
– mówi w rozmowie z DN pani 
Kwiatkowska. 

Należy również wspomnieć, 
że do członków stowarzyszenia 
przesyłane są biuletyny, zawiera-
jące dane Zarządu, celem wska-
zania prawowitego miejsca ulo-

kowania składek. Członkowie 
są zatem informowani o tym, 
gdzie wpłacać pieniądze. Nieste-
ty, mimo wszystko, nie uchroni-
ło ich to od padnięcia ofiarami 
sprzeniewierzenia funduszy. Je-
śli nie informatory, to może ten 
materiał będzie przestrogą dla 
tych, którzy do tej pory tkwili 
w nieświadomości bycia oszu-
kiwanymi. Dodatkowo, posta-
nowiliśmy dowiedzieć się, czy 
nowogardzki oddział Stowarzy-

szenia Polaków Poszkodowa-
nych przez III Rzeszę nadal ist-
nieje. Zgodnie z tym, co powie-
działa nam pani Kwiatkowska, 
na wspomnianym wcześniej po-
siedzeniu Zarządu, wraz z decy-
zją o zniesieniu pełnomocnic-
twa pana Bojarskiego, orzeknię-
to o likwidacji oddziału. Apelu-
je się zatem do członków stowa-
rzyszenia o ostrożność i rozwa-
gę.

Karolina Klonowska

"40 lat minęło, jak jeden dzień, 
każdy rok życia mocno sobie ceń, 
bądź szczęśliwy, o zdrowie dbaj, 

każdego dnia się uśmiechaj.  
Nawet najskrytsze spełniaj marzenia, 

swoich bliskich zawsze doceniaj.
Żyj jak najdłużej, lecz nie byle, 

jak poczuj prawdziwego życia smak."

Ryszardowi Margas
składa 

żona z synami oraz teściowie i rodzice

ŻycZENIA

W Osinie i Żabowie powstaną 
nowe przystanki PKP 
W Żabowie powstanie peron kolejowy, a w Osinie przebudowany będzie już ist-
niejący przystanek PKP. Inwestycja ma zakończyć się w sierpniu 2014 r. i koszto-
wać będzie ok. 1 mln złotych. Wczoraj w Osinie władze Urzędu Marszałkowskie-
go i przedstawiciele PKP  PLK S.A. w Szczecinie podpisali w tej sprawie umowę. 

Pieniądze na realizację inwe-
stycji pochodzą z oszczędności, 
jakie udało się poczynić w trak-
cie projektu pn. „Modernizacja 
regionalnej linii kolejowej 402 
Goleniów – Kołobrzeg wraz z 
budową łącznicy do portu lot-
niczego Szczecin/Goleniów”. Z 
wnioskiem o możliwość rozsze-
rzenia działania, właśnie o bu-
dowę peronu w Żabowie i prze-
budowę przystanku kolejowego 
w Osinie, zwróciły się do Zarzą-
du Województwa, Polskie Li-
nie Kolejowe SA w Szczecinie. 
Nie bez znaczenia, co przyzna-
no publicznie, były tutaj także 
wnioski mieszkańców obu miej-
scowości o wykonanie tej inwe-
stycji, które również dołączono 
do wniosku. Wczoraj w Osinie 
marszałkowie Olgierd Geble-
wicz i Andrzej Jakubowski oraz 

- ze strony Oddziału Centrum 
Realizacji Inwestycji PKP PLK 
S.A. w Szczecinie - dyrektor Jó-
zef Matuszczak i zastępca dy-
rektora Andrzej Piechocki pod-
pisali  dokumenty w tej sprawie. 
W uroczystości udział wzięli 
także przedstawiciele samorzą-
dów obu gmin i sołtysi wsi (Osi-
ny Marka Pakulskiego i Żabowa 
- Małgorzaty  Stańczyk), na któ-
rych terenie inwestycja zostanie 
zrealizowana. 

W wyniku realizacji tego pro-
jektu, mieszkańcy Osiny i Żabo-
wa otrzymają nowoczesne pe-
rony wyposażone w oświetle-
nie, zabudowę wiat przystanko-
wych oraz elementy małej infra-
struktury. Przystanek w Żabo-
wie ma powstać w całkiem no-
wej lokalizacji, odpowiadającej 
obecnym potrzebom mieszkań-

ców tej wsi. W Osinie natomiast 
przebudowany zostanie już ist-
niejący peron. 

Jak zapowiedziano krótko po 
podpisaniu stosownego aneksu, 
wkrótce na zaplanowane robo-
ty mają być ogłoszone przetar-
gi. Inwestycja ma być gotowa w 
sierpniu przyszłego roku i kosz-
tować ok. 1 mln złotych. 

Jest także dobra wiadomość 
dla mieszkańców Nowogardu. 
Przedstawiciele PLK ze Szcze-
cina w rozmowie z DN, już po 
zakończeniu uroczystości po-
twierdzili, że modernizacji do-
czekają się także przejazdy ko-
lejowe w naszym mieście. Inwe-
stycja ta wpisana została do kra-
jowego planu remontów, który 
w przyszłym roku planuje zre-
alizować spółka kolejowa. 

Marcin Simiński 

Marszałek O. Gelbewicz i  dyrektor Józef Matuszczak z PKP PLK składają podpisy pod 
umową na realizację budowy nowych przystanków w Osinie i Żabowie.  
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Najbardziej rozśpiewanym miejscem w Nowogardzie w dniu 29.10.2013 roku 
była Szkoła Podstawowa nr 2, w której zorganizowano i przeprowadzono Gmin-
ny Festiwal Piosenki Dziecięcej.

We wtorkowy poranek wi-
downia zapełniła się przed-
szkolakami i ich opiekunami 
pragnącymi podziwiać naj-
młodszych uczestników, któ-
rzy liczyli sobie zaledwie po 5 
i 6 lat.

Swoje umiejętności pio-
senkarskie zaprezentowało: 
Przedszkole nr 1, nr 3 i nr 4 
oraz oddziały przedszkolne z 

Żabowa, Orzechowa i Szko-
ły Podstawowej nr 2, które do 
występów starannie zostały 
przygotowane przez panie wy-
chowawczynie.

Uczestnicy festiwalu bar-
dzo przeżywali swoje, nie raz 
pierwsze tak poważne występy. 
Wszyscy mali artyści otrzyma-
li dyplomy uczestnictwa oraz 
atrakcyjne nagrody.

Zorganizowanie Gminne-
go Festiwalu Piosenki Dziecię-
cej pozwoliło na konfrontację 
dorobku artystycznego przed-
szkolaków, odkrycie młodych 
talentów, rozbudzenie aktyw-
ności twórczej oraz rozwój 
uzdolnień artystycznych.

Organizator
Magdalena Kozieł

Festiwal Piosenki Dziecięcej

Dzień Niepodległości- inny niż zwykle

Azbest w lesie 
Jeden z naszych Czytelników dostarczył zdjęcia dzikiego wysypiska,  na którego 
istnienie już od dawna nikt nie reaguje.   Według informacji Czytelnika, składo-
wisko jest bardzo rozległe a znajduje się przy polnej drodze  prowadzącej przez 
wiadukt z Osiedla Bema do Lestkowa.  

- Proszę pana, leżą tu dosłow-
nie wszystkie możliwe śmie-
ci, jakie jest w stanie człowiek 
wyprodukować. Opony, płyty 
azbestowe i wiele innych śmie-
ci, tak nie może być, musimy 
chronić nasze środowisko dla 
naszych dzieci, wnuków - dla 
przyszłych pokoleń. Nie odkrył-
bym tego miejsca gdyby nie fakt, 
że chodziłem w tym rejonie na 
grzyby. Apeluję do burmistrza   
i  jego urzędników, by tę bom-
bę trującą, jak najprędzej stąd    
uprzątnąć stąd - mówi w roz-
mowie z DN mieszkaniec ulicy 

Leśnej.  Udaliśmy się na miej-
sce wskazane przez Czytelnika 
. Rzeczywiście niewielki zagaj-
nik leżący poi prawej stronie  
w połowie drogi do Lestko-
wa  jest całkowicie zaśmiecony 
przeróżnymi odpadami w tym 

również płytami azbestami. 
Zagajnik znajduje się wśród 
pól należących do Poldanoru. 

red.

zdjęcia dzięki uprzejmości 
czytelnika 

Tegoroczne Święto Niepodle-
głości miało w Publicznym Gim-
nazjum nr 3 im. Zjednoczonej 
Europy w Osinie szczególny prze-
bieg. Zamiast uroczystego ape-
lu odbył się, nie mniej uroczysty, 
konkurs historyczny. Uczniowie 
mieli wykazać się wiedzą z za-
kresu historii Polski okresu sta-
nisławowskiego. W szranki sta-
nęły, licznie zgromadzone, kla-
sy drugie. Dopingowali im zgro-
madzeni uczniowie, rodzice i na-
uczyciele.  Podczas rywalizacji 
liczyła się nie tylko wiedza, ale 
też refleks i jednomyślność klasy. 
Każda z drużyn miała do pomo-
cy „koła ratunkowe”- nauczycie-
la i ucznia klasy III.  Jury miało 
trudny orzech do zgryzienia, ale 
ostatecznie zwyciężyli uczniowie 
klasy II a. Po zakończeniu zma-
gań wszyscy zgromadzeni udali 
się na przygotowany przez rodzi-
ców słodki poczęstunek. Organi-
zatorami konkursu byli wycho-
wawcy klas II- historyk- Arka-
diusz Wiśniewski i nauczycielka 
matematyki- Elżbieta Szmyt.

M.Dawidowska

Z tego znaku zakazu nikt nic sobie nie robi i wyrzuca azbest i inne śmieci

Ktoś wyrzucił płyty azbestowe na drogę. Azbest jak leżał tak leży,a spacerowicze 
wdychają opary i proszą o pomoc DN
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Maciej Przybylski

Lepiej nie zadzierać z Bogiem
W wydaniu Dziennika Nowogardzkiego z dn. 8 listopada zamieściliśmy fragmenty opowiadania Macieja Przybylskiego – ucznia nowogardzkiego II LO, 
laureata XVII Ogólnopolskiego i XXXI Wojewódzkiego Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej „LIPA 2013”. Dziś, zgodnie z zapo-
wiedzią, prezentujemy dalszą część pracy „Lepiej nie zadzierać z Bogiem”. Zapraszamy do lektury.

Rozdział 3.
Następnego dnia rano Lenny 

wyszedł na balkon, by zapalić 
papierosa. Czerwone marlbo-
ro wypuściło z siebie zbawien-
ny dla kucharza dym, którego 
tak bardzo potrzebował. Lekki 
kac, z którym obudził się Len-
ny, przypominał mu o wczoraj-
szym obiedzie z rodziną, któ-
ry przeciągnął się aż do kola-
cji, a zakończył mniej więcej po 
pierwszej w nocy. (…)Lenny 
zdał sobie sprawę, że postawił 
swojego cadillaca tuż pod do-
mem swojej siostry, wraz z gni-
jącym ciałem jej byłego chłopa-
ka w bagażniku. Zaklął siarczy-
ście na głos, powodując, że kil-
ka starszych kobiet idących na 
dole po ulicy odwróciło się ku 
niemu z niesmakiem na twa-
rzach. Dopalając papierosa do 
końca, myślał szybko nad tym, 
co zrobić z ciałem. Uznał, że 
najlepiej będzie zadzwonić do 
brata. Lenny miał nadzieję, że 
wczorajszy alkohol nie wyżarł 
mu wszystkich szarych komó-
rek. 

Niebawem usłyszał w słu-
chawce zachrypnięty głos bra-
ta.

- Człowieku… wiesz która 
jest godzina?

Lenny nie wiedział. Ale czy 
to robiło jakąś różnicę… Brat i 
tak mu zawsze pomagał, szcze-
gólnie w takich chorych sytu-
acjach. Mógł skoczyć za nim w 
ogień. Dosłownie. Lenny szyb-
ko przedstawił sytuację i cze-
kał, aż brat wydobędzie z siebie 
coś oprócz śmiechu.

- Braciszku, chcesz żebym z 
rana dostał zawału? – śmiał się 
brat Lenny’ego. – Po tobie naj-
mniej bym się spodziewał ta-
kiej popieprzonej sytuacji. Nie 
było żadnych wolnych chłopa-
ków?

- Właśnie chodzi o to, że żad-
nych – odparł Lenny. – Jakoś 
niechętnie podchodzą do za-
brudzenia sobie rąk.

- Dobra, w porządku. Przy-
jedź po mnie z tym zdechla-
kiem. Zaraz podzwonię i coś 
wymyślimy.

Rozdział 4

Tajemnica spowiedzi jest 
nienaruszalna. To fakt. W tym 
tkwił problem. W końcu Ar-
chie nie po to uciekł do semi-
narium i sześć lat pracował na 
to, by otrzymać święcenia ka-
płańskie, by teraz stracić to 
wszystko, zostając ekskomu-
nikowanym. Groziło to każde-
mu kapłanowi, który złamał ta-
jemnicę spowiedzi. Życie wów-
czas szyderczo zarechotałoby z 
młodego księdza, który stracił-
by ponad sześć lat życia przez 
głupi błąd. Archie jednak bar-
dzo chciał pójść z tym na poli-
cję. (…)Może jednak wcale nie 
chcę iść z tym na policję? – po-
myślał. Po co mi takie ryzyko? 
(…) Bóg na pewno dałby mi 
jakiś znak, gdybym schodził z 
obranej ścieżki po to, bym na 
nią wrócił… Łup!

Małe jabłko spadło na gło-
wę Archiego. Młody ksiądz, 
wyrwany z przemyśleń, lek-
ko oszołomiony szukał spraw-
cy chwilowego bólu. To tylko 
małe jabłko, pomyślał, gdy je 
zobaczył. Żaden znak od Boga. 
Bez przesady. Podniósł wzrok 
na kościół. Może jednak wca-
le się nie zmieniłem? – zapytał 
siebie w duchu. (…) Chrzanić 
to, pomyślał. Poczuł, że chce 
„wsypać” tego grubasa, który 
był na tyle bezczelny, by zabić 
człowieka.

Rozdział 5
Lenny właśnie szczerzył się 

filuternie do pewnej pulchnej 
panny o blond włosach, gdy 
nagle przed oczami zamrugały 
mu czerwono-niebieskie świa-
tła.

- Co do…
Policjanci, bo to właśnie ich 

autorstwa były te irytujące 
efekty świetlne, znudzeni sie-
dzieli w trzech radiowozach i 
obserwowali okolicę, oczeku-
jąc z niekrytym brakiem zain-
teresowania na kucharza mafii. 
Lenny zdawał sobie sprawę, że 
jego czerwony cadillac z pew-
nością jest gdzieś w ich reje-
strach, więc postanowił szybko 
skręcić w boczną uliczkę, za-
nim czujne oczy stróżów prawa 
zdołają zauważyć jego auto. 

(…) - Ktoś mnie wsypał, i 

chyba nawet wiem kto. Trzy 
radiowozy właśnie stoją pod 
moją chatą i najwyraźniej cze-
kają na mnie. Raczej wątpię, 
by ta staruszka pode mną coś 
przeskrobała…

- Cholera, bracie, przyjedź 
szybko do mnie – poradził brat 
Lenny’ego. - Zadzwonię do ko-
mendanta i dowiem się, kto 
jest odpowiedzialny za ten cały 
burdel. Kto cię wsypał?

- Jeden księżulek nie ma chy-
ba pojęcia czym jest tajemnica 
spowiedzi – stwierdził całkiem 
już serio Lenny.

(…) - Dowiedz się, kim on 
jest, jeśli możesz – poprosił 
brata Lenny. – Pewnie dosta-
nę krótki wyrok i wyjdę wcze-
śniej za dobre sprawowanie. 
Poczekaj tylko, aż szef więzie-
nia spróbuje mojej lasagne z 
farszem babci. A jak stamtąd 
wyjdę, to się zajmę tym świę-
toszkiem. Jak chcesz, to go po-
strasz, teraz mam akurat go 
gdzieś. (…) Idę oddać się w że-
lazne ramiona sprawiedliwo-
ści!

Rozdział 6
(…) Archie dosłownie uca-

łował panią w sklepie, któ-
ra sprzedała mu tę gazetę tego 
słonecznego, sobotniego po-
ranka. Młody ksiądz nie mógł 
zeszłej nocy zmrużyć oka. Ża-
łował, że poszedł z tym do ga-
zety. Anonimowy informator, 
którym wczoraj został, wywo-
łał prawdziwą burzę w mie-
ście. Lecz teraz, gdy ujrzał taki 
nagłówek napisany czarnymi, 
tłustymi literami na pierw-
szej stronie lokalnej gazety, do-
słownie oszalał ze szczęścia. 
W końcu. Coś mu się opłaci-
ło. W końcu wyjdzie na prostą. 
(…)Uśmiech zszedł mu z twa-
rzy dopiero wtedy, gdy wszedł 
do swojego pokoju. Już idąc na 
górę po schodach poczuł, że 
coś jest nie tak. Usłyszał świst 
wiatru, jak gdyby ktoś zostawił 
w jego pokoju otwarte okno. A 
to na pewno nie był Archie.

Gdy wszedł do pokoju, 
pierwsze co zobaczył, to niesa-
mowity bałagan. Po chwili obu-
dził się też jego zmysł węchu – 

coś jakby się… paliło? Ogień! 
Boże święty! Niemal ułamek 
sekundy później zobaczył, że 
w srebrnym półmisku, który 
stał na samym środku bałaga-
nu, dogasa Kodeks Prawa Ka-
nonicznego – dość gruba księ-
ga będąca zbiorem wszystkich 
aktów regulujących prawo ko-
ścielne. (…)Gdy wrócił do po-
koju z zamiarem posprzątania, 
jego oczy zauważyły napis na 
ścianie, wykonany czarną farbą 
w sprayu. Pod literami przypię-
ta była jedna kartka, wyrwana z 
Kodeksu przed jego spaleniem. 
Podkreślone było na niej jed-
ne zdanie, które przepisano na 
ścianę pokoju Archiego: TA-
JEMNICA SAKRAMENTAL-
NA JEST NIENARUSZALNA, 
KSIĘŻULKU. Kan. 983 § 1. Ar-
chie zaklął na głos. Poczuł, że 
włosy mu się jeżą na karku. Le-
piej było z mafią nie zadzierać. 
Z Bogiem w sumie też nie.

Rozdział 7
Pół roku później. (…) - Sze-

fie, jadłeś już tę lasagne nowe-
go szefa kuchni? Nie wiem jak 
on to robi, ale ten farsz jest na-
prawdę świetny… Szef więzie-
nia szedł z jednym ze swoich 
współpracowników na stołów-
kę. Była pora obiadowa, a wła-
śnie dziś miał ochotę na kuch-
nię włoską. Zupełnie, jakby ten 
nowy szef kuchni dopasowy-
wał jadłospis do niego. Zasta-
nawiające. Jak tak dalej pój-
dzie, to trzeba będzie się zasta-
nowić nad skróceniem mu wy-
roku, pomyślał.

- Nie, jeszcze nie… Jak on się 
nazywa, przypomnisz mi?

- Lenny. Szczerze powiem, że 
całkiem sympatyczny grubasek 
z niego. Załatwił jakiegoś faga-
sa swojej siostry i został wsy-
pany przez jakiegoś księdza, u 
którego się z tego wyspowiadał. 
Wyobraża sobie szef! Ksiądz! – 
niemal wykrzyknął współpra-
cownik. 

(…) - Skąd wiemy że to wła-
śnie on go wsypał? – zapytał 
szef.

- Adwokat rodziny, do której 
należy ten Lenny, wydał w tele-
wizji oświadczenie, jakoby wła-

śnie ksiądz, o którym mówimy, 
miał złamać tajemnicę spowie-
dzi – współpracownik wyja-
śnił. – Przeprowadzono proces 
w sądzie biskupim i gościa eks-
komunikowano. A przy okazji 
przemaglowano publicznie z 
wszystkich brudów z przeszło-
ści! – zaśmiał się. -  Wie szef na 
przykład, że przed seminarium 
zrobił dzieciaka dziewczynie 
brata Lenny’ego? Nie chciał-
bym być teraz w jego skórze…

Mężczyźni doszli do 
lady. Współpracownik sze-
fa uśmiechnął się. Pójście na 
obiad z szefem ma zasadniczy 
plus: nigdy się nie czeka w ko-
lejce. Zapachy z kuchni przy-
jemnie uderzyły go w nozdrza.

Za ladą stał sympatycz-
ny, brodaty grubasek, którego 
krzaczaste brwi tworzyły ma-
sywny dach dla pary mądrych 
oczu, w których plątała się nie-
ustannie jakaś drwina. Jak gdy-
by wcale mu nie przeszkadza-
ło to, że mimo pracy w kuchni, 
nadal siedzi w więzieniu.

- Co podać szanownym pa-
nom? – zagaił z uśmiechem na 
twarzy. - Polecam dziś moją 
specjalność: lasagne ze specjal-
nym farszem przepisu mojej 
babci…

I faktycznie, wcale mu nie 
przeszkadzało to, że siedzi w 
więzieniu. Jego dusza już od 
dawna diabelsko rechotała na 
samą myśl, co zrobi, gdy spo-
tka tego nieszczęsnego księdza, 
który nie potrafi dotrzymać 
obietnic kapłańskich… Lenny 
pomyślał, że ten ksiądz mógł 
lepiej z mafią nie zadzierać. Z 
Bogiem w sumie też nie.

Opr.: Karolina Klonowska
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Zaginął mały pies 
na os. Bema rasy kundel wabi się 
Mopek charakteryzuje się rudą 
sierscią i czarnym zakręconym 

ogonem.
Znalezcę proszę o kontakt:

726 190 681; 790 809 014
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Klub AA Hania: Spotkanie z animatorami Apostolatu Trzeźwości z Rokitna

Zostałem uratowany!
W niedzielę 10 listopada gościem nowogardzkiego klubu abstynenta Hania był pan Stanisław Szuflak, koordynator Ośrodka Apostolstwa Trzeźwo-
ści w Rokitnie, który podzielił się świadectwem własnego życia i wychodzenia z nałogu alkoholowego, wraz z nim przyjechała pani Małgorzata Pasz-
nicka – śpiewaczka poetycka, również animatorka apostolatu trzeźwości, która modli się o łaskę powrotu do życia w trzeźwości dla swojego brata. 

Goście uczestniczyli tego dnia 
również w Mszach św. odbywają-
cych się w kościołach należących 
do parafii św. Sylwestra w Strze-
lewie. W części Eucharystii prze-
znaczonej na kazanie głos zabie-
rał Pan Stanisław. – Jestem alko-
holikiem, cierpię na chorobę nie-
uleczalną. To działo się w moim 
rodzinnym mieście, Gryfinie. Kie-
dy byłem bardzo młodym człowie-
kiem, w czasach szkoły średniej, 
alkohol stał się dla mnie sposobem 
na rozrywkę, odprężenie. Rodzice 
zawsze mnie upominali, ale ja się 
wtedy obruszałem. Wreszcie skoń-
czyłem szkołę. Postanowiłem wy-
prowadzić się z domu i zacząć żyć 
po swojemu. Miałem dość słucha-
nia rodziców. Na początku było 
przyjemnie. Była praca, mieszka-
nie, alkohol i koledzy. Piło się co-
raz częściej. Nie zauważyłem na-
wet, jak szybko zacząłem się sta-
czać. Nałóg alkoholowy to jeden 
z najbardziej podstępnych wyna-
lazków szatana, bo na początku 
nie sprawia bólu. 

W końcu alkohol zaczął tak do-
minować w moim życiu, że naj-
pierw straciłem pracę, bo przy-
chodziłem pijany, aż w końcu w 
ogóle przestałem przychodzić. 
Dostałem zwolnienie dyscypli-
narne. W związku ze stratą pracy 
zaczęło brakować mi  pieniędzy. 
Nie miałem na opłacenie czynszu 
więc straciłem także mieszkanie. 
Zostałem na lodzie. Nawet nie 
zdawałem sobie sprawy, że w tym 
samym czasie rodzice modlili się 
za mnie, abym nawrócił się z tej 
złej drogi. 

Do tego doszły dolegliwości fi-
zyczne. Z powodu picia straciłem 
siłę w nogach. Nie mogłem cho-
dzić. Następnie zaczął słabnąć mi 
wzrok. Widziałem na metr. Nie 
dalej. Sięgnąłem dna! 

Przyszedł rok 1992. Wigilia. 
Niestety bardzo smutna. Z ra-
cji na swoje dotychczasowe ży-
cie zostałem sam. We wcześniej-
szych latach 24 grudnia martwi-
łem się z kolegami tylko tym, ile 
butelek będziemy mieli na święta. 
Kto tam myślał o opłatku, Koście-
le? Ale tego dnia, opuszczony, za-
tęskniłem za rodzinnym ciepłem. 
W dzień wigilii zacząłem chodzić 
po mieście. Widziałem ludzi za-
bieganych nad przygotowania-
mi do wieczerzy, a ja chodziłem 

taki skacowany. W końcu miasto 
zaczęło się wyludniać, z miesz-
kań zaś tu i ówdzie dobywała się 
melodia kolęd. Ach, smutno było. 
Poszedłem na most. Z góry obser-
wowałem płynące po Odrze kry 
lodu. –Tak dalej żyć się nie da – 
pomyślałem. Ale przypomniały 
mi się wtedy słowa babci – Bóg 
dał życie, i tylko Bóg może je ode-
brać. Nagle zobaczyłem, że mo-
stem jadą moi znajomi. Zatrzy-
mali się. – Co ty tu robisz? Sta-
szek. – zapytali i zaproponowali, 
że mnie odwiozą. 

Po kilku dniach zostałem w 
stanie przepicia odwieziony ka-
retką do szpitala w Szczecinie, 
na oddział detoksykacyjny. Alko-

hol mnie wykańczał. W Szczeci-
nie zostałem poddany trzytygo-
dniowej kuracji. Leki, kroplówki. 
Ale gdy leczenie minęło, dostałem 
wypis i lekarz powiedział, że te-
raz muszę radzić sobie sam. Ale 
jak? - powiedziałem. Ja już nie 
chcę wracać do tamtego, pijackie-
go środowiska, bo w końcu zapiję 
się na śmierć. I nagle ktoś powie-
dział do mnie – Dzień dobry. Od-
wróciłem się. To był ksiądz Sta-
nisław z Żabnicy pod Gryfinem. 
Zapytał mnie - Czy chce napraw-
dę pan przestać pić? Odpowie-
działem, że tak, że właściwie nie 
mam już innego wyjścia. 

Ksiądz zawiózł mnie do siebie. 
Pozwolił przez jakiś czas pozo-

stać na plebanii. Zaufałem w peł-
ni temu człowiekowi. Zapragną-
łem przystąpić również do spo-
wiedzi, ale po latach było trudno. 
Wtedy zwróciłem się do księdza 
Stanisława. Powiedział mi – spo-
kojnie, pomogę panu w przygoto-
waniu rachunku sumienia. Spo-
wiedź nie była łatwa, chwilami 
wyznawanie grzechów było na-
wet bolesne, ale w końcu powie-
działem wszystko i nastąpiła nie-
samowita ulga. Spowiednik po-
wiedział – Pan Jezus ci wyba-
czył. Idź i nie grzesz więcej! Po-
czułem się wolny. Wiedziałem, że 
nie mogę zawieść. Muszę kroczyć 
drogą dobra!

Następnie ksiądz Stanisław za-
wiózł mnie do klubu abstynenta 
w Gryfinie. Tam spotkałem ludzi, 
którzy podobnie jak ja zmagali 
się z nałogiem, ale mieli już w tej 
walce nieco dłuższy staż. Wraz z 
tamtą grupą udałem się pewnego 
dnia na rekolekcje trzeźwościo-
we do Sanktuarium Matki Bożej 
Cierpliwie Słuchającej w Rokit-
nie. Tam grupa odmówiła nade 
mną modlitwę o uwolnienie. Za-
cząłem prosić usilnie Matkę Bożą 
Cierpliwie Słuchającą, abym nie 
stracił do końca wzroku i siły w 
nogach. Otrzymałem od Boga ła-

skę powrotu do zdrowia fizycz-
nego, z czasem wzrok zaczął się 
poprawiać, a nogi przestały od-
mawiać posłuszeństwa. W moim 
życiu nastąpił przełom. Zostałem 
uratowany. Nie piję od 21 lat. 

Od tamtej pory pan Stanisław 
Szuflak zarówno świadectwem 
swojego życia, słowem pocie-
chy i nadziei oraz konkretnymi 
działaniami, niesie pomoc tym, 
którzy pragną wyjść z niszczą-
cego ich życie nałogu. Aposto-
lat Trzeźwości w Rokitnie, któ-
rego koordynatorem jest pan 
Stanisław obejmuje swoją troską 
osoby z całej Polski. Działalność 
ośrodka sięga także Polaków za-
mieszkałych na terenach Biało-
rusi i Ukrainy oraz Polonusów 
pracujących na stałe w Niem-
czech i Wielkiej Brytanii. 

W Rokitnie cyklicznie organi-
zowane są rekolekcje trzeźwo-
ściowe dla osób uwikłanych w 
nałóg, a także dla kapłanów, któ-
rzy zajmują się osobami uzależ-
nionymi od alkoholu, jak i dla 
księży borykających się z nało-
giem w swoim życiu osobistym. 
Dwa razy w roku przeprowadza-
ne są także rekolekcje dla rodzin 
osób uzależnionych. 

Piotr Słomski

Mirosław (pierwszy z prawej) obchodził tego dnia 17 rocznicę życia w abstynencji. 
Pierwszy z lewej, ks. Krzysztof Socha, w środku pan Bolesław, prezes klubu AA Hania

(Od lewej) pani Małgorzata, która modli się o wytrzeźwienie dla swojego brata, 
obok pan Stanisław, który dał świadectwo swojego życia
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Kościoły gminy Osina

Osina - kościół parafial-
ny w Osinie pw. Niepo-
kalanego Poczęcia NMP 
pośw. 23 X 1983 r. odpust: 
8 XII, Kościół zbudowany 
w XIV w. z ciosów grani-
towych. Przebudowany w 
XVIII w. wraz z dobudo-
waniem od strony połu-
dniowo-wschodniej gro-
bowca rodzinnego daw-
nych właścicieli.

Po II wojnie światowej 
zniszczony i zrujnowany. 
W latach 1981-1983 zo-
stał odbudowany i otyn-
kowany.

źródło: Schematyzm Archi-

diecezji 
 Szczecińsko-Kamieńskiej,  

Szczecin 2007.
/Studium Historyczno-

urbanistyczne



Nr 89 (2223)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

10

www.dzienniknowogardzki.pl

Firma "NOWORIM" Sp. z o.o.  
ul. Sienkiewicza 7c 72-200 Nowogard

poszukuje osoby  
do sprzątania i pomocniczych  

prac produkcyjnych
Wymagania:
- aktualna książeczka zdrowia 
- pracowitość, energiczność
- dokładność i sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr 
telefonu 91 3922394 lub osobisty w siedzibie firmy.

Mikołajkowy Kolarski Wyścig Przełajowy i M.T.B.

Regulamin zawodów
W dniu 7 grudnia (sobota) 2013 roku, zostanie rozegrany kolejny mikołajkowy 
wyścig kolarski, organizowany przez nowogardzki klub „Chrabąszcze”. Już dziś 
prezentujemy najważniejsze punkty regulaminu zawodów, jednocześnie zachęca-
jąc wszystkich do czynnego wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

To będą ostatnie starty na-
szych młodych reprezentantów 
z klubu „Chrabąszcze” Nowo-
gard. W ubiegłym roku, nie za-
brakło emocji, miłej atmosfe-
ry oraz śniegu, który zapewnił 
piękne zimowe widoki. Znów 
do Nowogardu zawitają kola-
rze reprezentujący lokalne klu-
by, zatem nie można martwić 
się poziomem sportowym, je-
dyną niewiadomą pozostanie 
„biały puch”, który wówczas 
otulił całą trasę. Wyścig prze-
prowadzony zostanie w dniu 
7 grudnia, na terenie Stadionu 
Miejskiego w Nowogardzie, w 
kategoriach Żak, Młodzik, Ju-
nior Młodszy, Junior (z aktu-
alnymi książeczkami zdrowia) 
i starsi, oraz zawodnicy Domu 
Pomocy Społecznej. Oczywi-
ście w wyścigu może udział 
wziąć każdy, nawet ci któ-
rzy nie posiadają licencji, wy-
starczy jedynie pisemna zgo-
da rodziców na udział w za-
wodach. Zapraszamy wszyst-
kich! W szczególności roczniki 
2000 i młodszych, namawiamy 
do wzięcia udział w zawodach 
uczniów. Być może nauczyciele 
wychowania fizycznego nam w 
tym pomogą, bo bardzo chcie-
libyśmy przeprowadzić również 
wyścigi międzyszkolne. Było-
by to miłą odmianą w organi-
zowanych przez nas wyścigach 
mikołajkowych. - mówi trener 
„Chrabąszczy”, Ryszard Po-

sacki.  Przypominamy, że za-
wodników obowiązują sztyw-
ne kaski kolarskie. Zgłoszenia 
do wyścigu będą przyjmowa-
ne za pośrednictwem e-maila 
posackiryszard@onet.pl i bez-
pośrednio przed wyścigiem od 
godz. 8:30 – 10:45. Odprawa 

techniczna odbędzie się o go-
dzinie 10:45, następnie o 11:00 
planowany jest start pierwszej 
grupy zawodników.  Wyści-
gi będą rozgrywane do około 
godziny 13:30. Nad ich prze-
biegiem czuwać będzie Ko-
misja Sędziowska, która wy-

znaczona zostanie przez Kole-
gium Sędziowskie Z.Z. Kol. w 
Szczecinie. Organizatorzy po-
szczególnych zwycięzców każ-
dej kategorii nagrodzą meda-
lami, pucharami i dyplomami. 
Nie zabraknie również drob-
nych mikołajkowych upomin-

ków. Ilość i rodzaj nagród, 
oraz wykaz fundatorów pu-
charów, zostanie podany bez-
pośrednio przed wyścigiem. 
To ważna impreza na terenie 
naszego miasta, gdyż ma rów-
nież szczytne cele. Między in-
nymi chodzi o uczczenie pa-

mięci zmarłego kolarza Paw-
ła Zugaja, oraz działacza LZS 
Franciszka Palenicy. Wsparcie 
akcji charytatywnej na rzecz 
leczenia i rehabilitacji Artu-
ra Komisarka. Chodzi rów-
nież o przeciwdziałanie pato-
logii wśród dzieci i młodzieży, 
czy też integracje z mieszkań-
cami Domu Pomocy Społecz-
nej. Dla miasta Nowogard, to 
świetny sposób na podtrzyma-
nie tradycji kolarstwa przełajo-
wego i M.T.B. na terenie gmi-
ny. Dodajmy, że oprócz klubu 
kolarskiego „Chrabąszcze” No-
wogard, swój wkład w orga-
nizacje zawodów ma również 
Dziennik Nowogardzki, Bank 
BGŻ, DPS w Nowogardzie, 
Urząd Miejski, Pomorzanin 

Nowogard, MGZ LZS, LUKS 
JF DUET Goleniów. Uczest-
nicy chcący przygotować się 
do swojego startu, w weeken-
dy mogą brać udział w zaję-
ciach na stadionie. W soboty i 
niedziele zapraszamy wszyst-
kich na stadion w Nowogardzie. 
Prowadzimy zajęcia w których 
może wziąć udział każdy, kto 
chce czynnie spędzić czas na 
świeżym powietrzu. Bez wzglę-
du na pogodę, spotykamy się o 
godzinie 11:30. Jeszcze raz za-
praszam! - podsumowuje Ry-
szard Posacki.  Przy artykule 
prezentujemy mapę wyścigu, 
nie wykluczone, że podczas 
odprawy technicznej może ona 
nieznacznie ulec zmianie.

KR 

W 2012 roku, choć mroźno, to ze względu na śnieg było bardzo pięknie na trasie 
wyścigu

Zgłoszenia do wyścigu będą przyjmowane za pośrednictwem e-mail posackiryszard@onet.pl i bezpośrednio 
przed wyścigiem od godz. 8:30 – 10:45 w Biurze Wyścigu na Stadionie Miejskim w Nowogardzie.

Kontakt:
Ryszard Posacki (tel. 605 686 547)
Łukasz Janic (tel. 889 316 146)

Kazimierz Lembas (tel. 781 446 645)
Szymon Pilipczuk (tel. 723 901 908)

7 grudnia 2013 r.

Start I grupy, godz. 11:00 
(odprawa techniczna 10:45)

Stadion Miejski  
w Nowogardzie

Mikołajkowy 
Kolarski Wyścig Przełajowy i M.T.B.

Zadanie  
współfinansowane

przez Gminę  
Nowogard

www.nowogard.pl

Patron medialny:
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PIASEK, ŻWIR,  
cZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA
tel. 504 265 

607 
Z DOWOZEM 
 DO KLIENTA

Ogłoszenie o licytacji: 
Informuję, że Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w 

Gryficach ul Armii Krajowej 3, 72-300 Gryfice tel. 91 3844623 
www.komornik.net będzie przeprowadzał licytację nierucho-
mości położonej w miejscowości Natolewice 27 gm. Płoty 
koło Gryfic w województwie Zachodniopomorskim w dniu 
04.12.2013. Nieruchomość stanowi działka o pow. 302 m2 i bu-
dynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 165,43 m2. Cena 
wywoławcza nieruchomości to 146 667 zł. 

Wszelkie informacje można uzyskać dzwoniąc do kancelarii 
komorniczej pod wyżej podany numer, bądź na stronie inter-
netowej kancelarii.

Sprzedam nowe, własnościowe, 
 2 pokojowe mieszkanie o pow. 58 m2 
w Nowogardzie na ulicy Racibora I 4

KONTAKT:  PIB „PRO-BUD s.c.
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14
tel.: 91 39 25552; 783 570 056 www: probud-nowogard.pl

ZATRUDNIĘ
w sklepie 

spożywczo-przemysłowym

797 394 807

ZATRUDNIMY 
wykwalifikowanych 

pracowników budowlanych
Wymagania: 
udokumentowane 
co najmniej dwuletnie 
doświadczenie w pracy 
na budowach.

PBO-GRINBUD Sp.z o.o.
ul. Boh. Warszawy 6a/1

72-200 Nowogard
Tel: 915792644, 915792630 

fax: 913926790
mail: info@pebeo.com.pl

Ośrodek Szkolenia 
Kierowców Fedeńczak 

przy ulicy 700 Lecia 17
zaprasza na 

Kursy Prawa Jazdy 
kategorii B 

 Zapisy od poniedziałku 
do piątku!

Cena promocyjna! 
Ratalny system spłat! 

Jazdy tylko w Szczecinie!
                                Zapraszamy!

ZATRUDNIĘ
mechanika  lub  elektromechanika

601 520 540

Pomorzanin Nowogard zakończył rundę jesienną

Niepokonani „u siebie”
Piłkarze Pomorzanina rozegrali ostatni mecz w rundzie jesiennej i trzeba przy-
znać, że godnie podziękowali swoim sympatykom. Nowogardzcy piłkarze pew-
nie ograli wyżej notowaną Gavię Choszczno, kontynuując świetną serię bez po-
rażki na własnym boisku.  

Pomorzanin Nowogard – Gavia Choszczno 3:1 (1:0)
Gole: Kamil Lewandowski x2, Krzysztof Kieruzel
Skład: Mateusz Krupski – Michał Soska (c) , Maciej Grzejsz-

czak, Michał Łukasiak, Gracjan Wnuczyński – Piotr Wino-
grodzki, Krzysztof Kieruzel, Dominik Wawrzyniak (Krystian 
Kubicki), Łukasz Olechnowicz (Dawid Langner) – Kamil Le-
wandowski (Jakub Szczypień), Sławomir Paszkowski.

To było udane zakończe-
nie rundy. Do Nowogardu za-
witał 3 zespół w tabeli Gavia 
Choszczno. Pomimo nieprzy-
jemnych warunków atmosfe-
rycznych, kibice z pewnością 
nie mogli narzekać na wy-
stęp swojej drużyny. Do prze-
rwy Pomorzanin schodził ze 
skromną, ale w pełni zasłu-
żoną zaliczką. Wszystko za 
sprawą Kamila Lewandow-
skiego, który w sytuacji sam 
na sam, ograł bramkarza go-
ści i zdobył pierwszego gola 
do pustej bramki. Po kilku-
nastu minutach drugiej części 
gry, Gavia wyrównuje wyko-
rzystując błąd nowogardzkich 
defensorów. Goście długim 
podaniem kierują futbolów-
kę w stronę bramki strzeżo-
nej przez Krupskiego, ta mija 
obrońców gospodarzy, Gra-
cjan Wnuczyński nie upil-
nował napastnika gości, któ-
ry strzałem z około 10 me-
trów nie daje szans golkipe-
rowi Pomorzanina. To jednak 
nie podłamuje zdetermino-

wanych podopiecznych To-
masza Surmy. Po raz kolej-
ny w tym sezonie, pożytek ze 
swojego wzrostu robi Krzysz-
tof Kieruzel, który po ideal-
nym dośrodkowaniu, strza-
łem głową z bliska pokonuje 
bramkarza z Choszczna. Wy-
nik ustala Kamil Lewandow-
ski, który wykorzystuje po-
danie Krystiana Kubickiego 
i  mając przed sobą jedynie 
golkipera gości, strzela obok 
niego i zdobywa swojego dru-
giego gola. Tak grających pił-
karzy z Nowogardu chcieli-
byśmy oglądać częściej. Po-
morzanin wykorzystuje nie-
spodziewane potknięcie Floty 
II, która z walczącym o utrzy-
manie Klonem Krzęcin wy-
soko przegrała 5:1. To jednak 
nie koniec „pozytywnych” 
rozstrzygnięć w pozostałych 
meczach. Piast Chociwel bez-
bramkowo remisuje w Doli-
cach, natomiast w meczu na 
szczycie pomiędzy pierwszą 
i drugą drużyną, Odra Choj-
na remisuje u siebie z Osadni-

kiem Myślibórz. Zatem, dru-
żyna z Nowogardu kończy 
rundę jesienną na 6 miejscu 
ze stratą 7 punktów do Odry 
i Osadnika, to nie najgorsza 
pozycja wyjściowa w walce o 
awans, którą Pomorzanin po-
dejmie na wiosnę. Ważne, aby 
dobrze przepracować okres 
zimowy, czasu jest sporo, bo 
liga wznowi rozgrywki do-
piero w kwietniu. Choć wie-
lu nie wierzyło w szanse tego 
zespołu na awans w tym sezo-
nie, piłkarze udowadniają, że 
są w stanie wywalczyć „upra-
gnioną” od dawna IV ligę. Po-
twierdza to bilans spotkań na 
własnym boisku, gdzie Pomo-
rzanin ani razu nie zaznał po-
rażki (4 zwycięstwa i 4 remi-
sy), w lidze jeszcze tylko Piast 
Chociwel i Flota II Świnouj-
ście, nie pozwoliły wywieźć z 
własnego terenu pełnej puli.  
Przy artykule prezentujemy 
komplet wyników, oraz tabele 
po rundzie jesiennej.

KR

Liga Okręgowa Szczecińska 2013/2014
17 kolejka:
Polonia Płoty – Pogoń Barlinek   4:0
Odra Chojna – Osadnik Myślibórz  2:2
Klon Krzęcin – Flota II Świnoujście  6:1
Stal Lipiany – Iskierka Szczecin-Śmierdnica 1:1
Unia Dolice – Piast Chociwel   0:0
Victoria Przecław – Ina Ińsko   1:2
Pomorzanin Nowogard – Gavia Choszczno 3:1
Morzycko Moryń – Pomorzanin Przybiernów 4:1
Zorza Dobrzany    Pauza

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Osadnik Myślibórz 16 35 37 16 11 2 3
2 Odra chojna 16 35 43 20 11 2 3
3 Gavia Choszczno 16 32 42 25 10 2 4
4 Piast Chociwel 16 32 25 11 10 2 4
5 Zorza Dobrzany 16 31 35 21 9 4 3
6 Pomorzanin Nowogard 16 28 31 25 8 4 4
7 Polonia Płoty 16 27 53 25 8 3 5
8 Flota II Świnoujście 16 25 37 34 7 4 5
9 Stal Lipiany 16 24 37 21 7 3 6
10 Ina Ińsko 16 23 19 24 7 2 7
11 Pogoń Barlinek 16 21 26 23 6 3 7
12 Pomorzanin Przybiernów 16 17 19 32 5 2 9
13 Unia Dolice 16 16 19 28 3 7 6
14 Morzycko Moryń 16 15 25 46 5 0 11
15 Iskierka Szczecin - Śmierdnica 16 10 15 46 3 1 12
16 Klon Krzęcin 16 10 24 50 3 1 12
17 Victoria Przecław 16 6 14 44 2 0 14
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Kijana Redakcja "WBREW": Weronika Daćkowska, Katarzyna Kozieł, Kinga Piwowarczyk, Monika Romasłowska, Hanna Siemierz, Krystyna Skubała 

„Zamigotał świat tysiącem 
barw”, czyli konkurs  
pt.: „Kolorowa Szkoła” w ZSP
Dnia 5 listopada w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszi-
ca odbył się konkurs pt.: „Kolorowa Szkoła”  zorganizowany przez Samorząd 
Uczniowski pozostający pod opieką Pani Patrycji Sierżant.  

Każda klasa wzięła udział w 
losowaniu karteczek z nazwa-
mi kolorów (np. granatowy, 
różowy, żółty, niebieski) lub 
wzorów (np. paski, groszki), 
które miały stanowić podstawę  
ubioru uczniów w umówiony 
dzień. W naszej szkole nigdy 
nie było tak kolorowego wtor-
ku! Trzeba przyznać, że inwen-
cja twórcza niektórych klas 
była zadziwiająca (teraz wie-
my, że worki na śmieci osta-
tecznie mogą służyć za okrycie 
wierzchnie).

Tego dnia członkowie Sa-
morządu Uczniowskiego od-
wiedzali wszystkie klasy i foto-
grafowali przebraną młodzież, 
tak aby komisja mogła wyłonić 

zwycięzcę. Komisja w składzie 
Pani Dyrektor Alicja Jaklińska, 
Pani Jowita Pawlak, Pani Kata-
rzyna Kijana, Weronika Dać-
kowska i Katarzyna Witkow-
ska po długich naradach (wy-
bór był rzeczywiście trudny) 
ogłosiła wyniki przyznając aż 
trzy pierwsze miejsca:

I miejsce klasa III TŻ
I miejsce klasa II K
I miejsce klasa IV TH

Wyróżnienia otrzymały 
klasy I TH i III TM.

Dyplomy rozdawała dy-
rekcja szkoły: Pan Stefan Sit-
kowski, Pani Alicja Jaklińska i 
Piotr Łąpieś, a także opiekun-

ka SU Pani Patrycja Sierżant. 
Wszystkie klasy biorące udział 
w konkursie otrzymały plus 
5 punktów z zachowania od 
swoich wychowawców, dodat-
kowo trzy zwycięskie klasy są 
przez tydzień zwolnione z od-
powiedzi ustnych.

Każda klasa odebrała kon-
kurs jako zabawę i na pewno 
wszyscy byli zadowoleni. Cze-
kamy na następną kolorową 
edycję!

Weronika Daćkowska

II Halloween Night Marathon
W nocy z 31 października na 1 listopada w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Stanisława Staszica w Nowogardzie odbył się II Halloween Night Marathon, 
w którym uczestniczyli uczniowie naszej szkoły.

Uczniowie ZSP: Kasia Wit-
kowska, Weronika Daćkow-
ska,  Diana Maślińska, Dag-
mara Witkowska, Dorota Pię-
towska, Karolina Szczepań-
ska, Justyna Kurzawa, Karol 
Fijałkowski i Mateusz Baka-
larski znajdowali się pod opie-

ką Pani Mirosławy Szymaniak. 
Uczestnicy na początku  ma-
ratonu wzięli udział w kon-
kursie na najbardziej kreatyw-
ny, oryginalny i najstraszniej-
szy kostium wymyślony przez 
samych siebie za co otrzymali 
dyplomy i wyróżnienia. Każdy 

z uczniów musiał się przedsta-
wić i zaprezentować swój ory-
ginalny kostium, tak żeby za-
intrygować komisję, w której 
zasiadły: Pani Mirosława Szy-
maniak, Pani Grażyna Waw-
rzyniak i Pani Ewelina Fedak. 
Wszyscy przebierańcy dosta-
li certyfikaty uczestnictwa w 
nocy halloweenowej.   Ucznio-
wie razem z Panią Mirosławą 
Szymaniak grali w gry – mafię, 
energizers, twistera i kalambu-
ry po angielsku. Kolega Karol 
grał na gitarze a reszta śpiewa-
ła. Na koniec zostawiliśmy fil-
my. Wszyscy się świetnie bawi-
liśmy. Z niecierpliwością cze-
kamy na następny taki Hallo-
ween w szkole już za rok!

Weronika Daćkowska

I miejsce – klasa II K

I miejsce – klasa IV TH
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INFORMATOR LOKALNy - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
 Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
 i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 91 392 60 57
Morfeusz - 91 577 66 85

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
 I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
 Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól
ul. Zielona 2  - 666 135 133

TYGRYSEK

BAWIALNIA
dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

w Sklepie             
ul. Boh. Warszawy 2

(przy torach)

Zapraszamy
W każdy poniedziałek nowy towar

Duży wybór odzieży 
dziecięcej i jesiennej

kurtki, bluzy itp.

KUPON RABATOWY
10%

na odzież używaną
FIGARO

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!

OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

Pamiątkowe zdjęcie z rozdania nagród

Wyróżnienie – klasa III TM

Wyróżnienie – klasa I TH

I miejsce – klasa III TŻ
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OGŁO SZE NIA DROB NE
NIERUcHOMOŚcI

• Sprzedam dom jednorodzin-
ny w Nowogardzie ul. Jesio-
nowa 3. 604 284 597

• Kupię mieszkanie bezczyn-
s zowe / n i s k o c z y n s zowe, 
min 3pokojowe, 60-80m 
791443026

• Do wynajęcia lokal handlo-
wy – 660143840 

• Sprzedam mieszkanie w No-
wogardzie i Dobrej, Tel.  91-
3910010, 607607814

• KUPIĘ ZA GOTÓWKĘ OBCIĄ-
ŻONE NIERUCHOMOŚCI Tel.  
508 312 261

• DOMy NA WSI – GRUNTy  
SPRZEDAJEMy, KUPUJEMy. 
TEL.  660 206 833

• Sprzedam nowy sklep na uli-
cy Racibora. Tel.  913925552, 
695 264 594

• Sprzedam nowe, własnościo-
we, 2 pokojowe mieszkanie, 
58 m kw. na os. Gryfitów. Tel.  
913925552, 695 264 594.

• Wynajmę lokal biurowy 700 
lecia 17b Ip. Parking, 28 m2 
Tel.  501 549 818 

• Wynajmę lokal na działal-
ność gospodarczą. vis’a’vis 
szpitala. Tel. 887 467 309.

• SPRZEDAM lub WYNAJ-
MĘ garaż ul; Jana Pawła. Tel.  
607083893.

• Sprzedam dom jednoro-
dzinny 167 m2 w Nowogar-
dzie ul. Mickiewicza. Tel.  694 
979 000

• Wynajmę sklep na ulicy Rze-
szowskiego. Tel. 695 264 594

• KUPIĘ - kawalerkę w No-
wogardzie. Dzwonić po 15 
godz. Tel. 693021100.

• Sprzedam mieszkanie 58 
m2 w db lokalizacji IV p. Tel.  
607 647 215

• Sprzedam działki budowlane 
Karsk. 510 766 180

• Wynajmę lub sprzedam ga-
raż na ul. Jana Pawła II Tel.  
607 580 172

• SPRZEDAM - pół domu do re-
montu wraz z podwórkiem. 
Tel. 730 618 318.

• Sprzedam dom do remontu 
o pow. ponad 200 m2 plus 
dwa budynki gospodarcze w 
Wojtaszycach na działce 19 
arów. Cena 127 tys. Tel.  509 
702 817 

• Studio Fryzjerskie „Tyna” Ju-
styna Kozłowska Wynajmie 

wyposażony gabinet ko-
smetyczny. Tel.  91 3925027, 
722164714

• Wynajmę lub sprzedam 
mieszkanie 4 pokoje 72 m2 
IIp. Z garażem. 695 041 235

• DO WYNAJĘCIA HALA O 
POW 200 m2, PLAC 5700 m2 
oraz pomieszczenia biurowe 
i socjalne, teren ogrodzony 
i monitorowany, FA VAT Tel.  
604 679 249

• Do wynajęcia mieszkanie 2 
pokojowe, 38 m2, I piętro, 
w centrum Nowogardu. Tel: 
889 341 787

• Do wynajęcia mieszkanie 
jednopokojowe. 508 309 980

• SPRZEDAM - mieszkanie 
trzypokojowe po general-
nym remoncie. I piętro. Tel. 
783814849, 692990629.

• WYNAJMĘ - trzypokojowe 
1100,- + prąd + kaucja. Tel. 
880132032.

• WYNAJMĘ - garaż. Tel. 
782549811.

• Kawalerka do wynajęcia. 
607 289 286

• Sprzedam mieszkanie wła-
snościowe w starym bu-
downictwie w centrum Łob-
za.501 343 040

• Sprzedam mieszkanie 
dwupokojowe lub zamie-
nię na kawalerkę z dopłatą 
Tel.  724 696 051

• DO – wynajęcia mieszkanie 
dwupokojowe 37 m2,ul. Ar-
mii Krajowej, częściowo ume-
blowane. Tel. 697420201.

• DZIAŁKA - pod zabudowę 
domu blisko Nowogardu 
ok.300 m kw. Atrakcyjna lo-
kalizacja.

• TANIO. Tel. 889133882.

• SPRZEDAM – mieszkanie , 
garaż , działkę na Bema. Tel. 
508309980.

• DO - wynajęcia mieszka-
nie jednopokojowe. Tel. 
508309980.

• Kupię działkę rolną do 1 ha. 
Tel. 663 087 272

• Mieszkanie do wynajęcia. 
601 724 492

• Mieszkanie do wynaję-
cia w Centrum Nowogardu 
660 179 776

• Sprzedam mieszkanie 23,70 
m2 IV p. ul. Warszawska, 34 
35 57 100

• Mieszkanie   do  wynajęcia. 

Tel. 601724492.

• DO   WYNAJĘCIA    POKÓJ 
.798382886.

• SPRZEDAM - mieszkanie  
3  pokojowe, po kapital-
nym  remoncie  I  piętro.  Tel. 
783814849, 692990629.

• SPRZEDAM – barak 6 m dł. 
2,5 m szer. TANIO. Odbiór  
osobisty.  Tel. 607251127.

• SPRZEDAM – mieszkanie trzy-
pokojowe .Tel.509601559.

• KUPIĘ – mieszkanie  3-4 po-
kojowe   bezczynszowe    lub   
niskoczynszowe  może  być  
z ogródkiem.Tel. 501049222.

• STOLARNIA – do  wynajęcia.
Tel. 605336228.

• Wynajmę pod działal-
ność gospodarczą sklep 
784 960 112

• SPRZEDAM – mieszkanie  3 
pokoje  67 m2 ul; Zamko-
wa , wysoki parter , możli-
wość zamiany z dopłatą  na  
2 pokoje  I piętro- lub parter.
Tel.600325984.

• WYNAJMĘ  - 1 / 2 domu z 
osobnym wejściem ,4 sy-
pialnie , 2 łazienki ,kuchnia. 
602474266.

• Mieszkanie 3 pok. Nowo-
gard w cenie 190 000 PLN 
na sprzedaż. Market BON tel: 
607-342-607

• Piętro domu w Nowogardzie 
o pow. 160m2 na sprzedaż. 
Market Market BON tel: 607-
342-607

• Duży lokal użytkowy w No-
wogardzie na sprzedaż. Mar-
ket BON tel: 607-342-607

• Duży lokal użytkowy w No-
wogardzie na wynajem. Mar-
ket BON tel: 607-342-607

 MOTORyZAcJA

• Sprzedam skrzynię biegów 
do Audi 80. Tel.  781785751.

• Sprzedam GOLF II, poj. 1,3 rok 
rej. 1993, benzyna 5 drzwio-
wy, przegląd i OC ważne, szy-
berdach, hak, czerwony. Tel.  
512633610.

• Sprzedam VW Passat combi 
rok prod. 1995; poj. 1.8 cena 
2300 Tel.  723 843 415

• Sprzedam silnik ze skrzynią 
do peugeot 1,9D ’98 i citroen 
Tanio Tel.  785 04 09 45

• Sprzedam opony zimowo- 
letnie M+S, w bardzo dobrym 
stanie Fulda Kristall Supremo 
205 60 R16 92 H, 4szt, cena 

750 zł komplet do uzgodnie-
nia, Tel.  605 522 340

• Motorower ROMET 550,- 
zł z dokumentami. Tel. 
691383543.

• SPRZEDAM  -   opony   zimo-
we   Michel  R – 16  , 215/70.
Tel.607739866.

ROLNIcTWO

• Sprzedam zboże i słomę. 
502 853 573

• Sprzedam słomę w snopkach 
i siano cena 2, 20 zł/ snopek. 
Tel.  782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL.  783 678 070

• Maliny – sprzedaż, własny 
zbiór. 502 853 573

• SPRZEDAM - około 40 kg. 
gryki 60 zł/1 kwintal. Tel. 
600653124. Korneluk - Glic-
ko.

• Sprzedam ziemniaki paszo-
we. 608 013 995

• ORKA, talerzówka, siew. 
608 013 995

• SPRZEDAM – gęsi. Tel.  
507724964.

• SPRZEDAM - Ciągnik CAES - 
cena 6.500 tys. Rok 1977. Bez 
dokumentów.

• Sprzedam prosięta. Tel. 
695495404.

• Załadunek obornika itp. Tel. 
514172446.

• SPRZEDAM  silnik SW 400 
turbo .Tel. 603839782.

• SPRZEDAM – ziemniak jadal-
ny DENAR 0,60 gr. /1 kg. Re-
dło. Tel. 660332798.

• SPRZEDAM – kombajn  
ziemniaczany „ANNA „ i 
zbożowy „BIZON Z O –56 
„Tel.782399037.

• KUPIĘ – słomę  w snopkach 
z dowozem. Tel. 91 39 20 
307.

USŁUGI

• Firma Usługowa „Zielona”. 
Wynajem sal na: konferencje, 
zebrania, szkolenia. Tel.  91 
39 26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PA-
NELI PODŁOGOWYCH I INNE 
DROBNE NAPRAWY WYKO-
NA „ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 
22 783, 784 79 22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. 
Zielona 3. 91 39 20 714

• Montaż ogrodzeń betono-
wych, farmerskich i innych; 

695 085 470; 91 39 72 575

• AGENCJA REKLAMWA VI-
ZART - oprawianie prac - w 2 
minuty, bindowanie, wydru-
ki A3-A4 kolor, ksero A3-A4 
- kolor, laminowanie A3-A4. 
Tylko u nas największy wy-
bór okładek. Nowogard, ul. 
700 Lecia 15 (nad sklepem 
zielarskim). Tel.  605 522 340.

• Przepisywanie prac (magi-
sterskich, licencjackich, in-
nych), dokumentów, CV, li-
stów motyw. innych. Wydru-
ki, Ksero, także kolor. Szybko 
i Solidnie. Studio Reklamy Vi-
zart. Nowogard, ul. 700 Lecia 
15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel 605 522 340. 

• Usługi koparko- ładowar-
ką Nowogard. 514172446 

• Fast – Driver, tanie usłu-
gi transportowe Tel.  
721 230 990

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sa-
wicki, ul. Kazimierza Wielkie-
go 7, Tel. 913920737 

• Remonty mieszkań, szpa-
chlowanie, malowanie. 
880 690 659

• Regulacja i naprawa okien i 
drzwi, Tel.  695 181 070

• Dachy, docieplenia, stro-
podocieplenia, obrób-
ki blacharskie, podbitki. 
609 752 854

• REMONT na każdą kieszeń 
Tel.  609 715 839 

• Glazura, terakota. Facho-
wo i solidnie. Wykończe-
nia wnętrz pod klucz. Tel. 
607647515.

• Usługi remontowe 601 
567 369

• KOREPETYCJE - z matema-
tyki: SP, Gimnazjum. Tel.  
532557381.

• REMONTY – DACHY OCIE-
PLENIA. Tel. 692562306.

• BUD NAAR dachy remonty 
dachów ocieplenia budyn-
ków. 726 169 098

• PRANIE - DyWANÓW, Wy-
KŁADZIN, TAPIcERKI ME-
BLOWEJ, SAMOcHODO-
WEJ, /SKÓRZANEJ, MA-
TERIAŁOWEJ/. PRANIE 
POŚcIELI WEŁNIANEJ /
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Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROcKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak  kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty; F - kursuje od poniedziałku do piątku; 7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO  tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E; 14:00E; 
15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃcZyK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIąTKU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZcZEcIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7); 1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZcZEcIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZcZEcIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZcZEcIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt; S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 3, 5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska
NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

OGŁO SZE NIA DROB NE

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

tel. 91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul. Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14
 Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

ROZKŁAD JAZDy BU SÓW

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, 

Rafał Kowalczuk sport,  Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny   
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, Tel.  91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87;  

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl.  Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej.  
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

  ROZKŁAD JAZDy 

NOWOGARD-SZcZEcIN (odjazd-przyjazd)

5:32-6:28(1-5);  6:31-7:32(1-6);  7:40-8:51(1-5);  10:54-

11:48(1-5);  13:04-13:58(1,5,7);  15:00-16:23(1-5,7);  16:48-

17:47;   18:37-19:51  

NOWOGARD-KOŁOBRZEG (odjazd-przyjazd)

7:41-8:54(1-6);  10.01-11:05(1,6,7);  12:07-13:21; 13:58-

15:13(1-5);  15:47-17:04;  17:36-18:53(1-5,7);  21:29-22:36

(1-7) dni tygodnia w które kursuje pociąg

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

Hotel-Restauracja
"Przystań"

ZATRUDNI
"BARMANA"

osobiście lub tel. 91 39 20 221

Zatrudnię 
mechanika 

do pilarek spalinowych 
i kosiarek

dzwonić w godz. 9-17
91 392 68 57; 608 328 095

LANOLINą, cZySZcZE-
NIE FUG. TEL.  604373143, 
794229083.

• REMONTY - malowanie, 
tapeta natryskowa. Tel. 
504568051.

• Korepetycje z matematyki 
w każdym etapie naucza-
nia. 609 396 570

PRAcA

• Przyjmę samodzielnego pra-
cownika do prac wykończe-
niowych. Tel.  888 603 612

• Zwrot podatku z pracy, ro-
dzinne, urlopowe, emerytal-
ne – Niemcy, Holandia, An-
glia, Irlandia, Dania, Belgia, 
Austria, Włochy, Norwegia, 
USA. Tel.  71 385 20 18 lub 
601 759 797

• Młoda mama zaopieku-
je się Twoim dzieckiem. 
661 196 022

• Praca w Niemczech - Opie-
kunki Osób Starszych, wy-
jazdy od zaraz, pełna orga-
nizacja wyjazdu, atrakcyj-
ne zarobki Tel. 666096761, 
666096774

• Przyjmę do pracy lakiernika i 
lub szpachlarza samochodo-
wego, Tel.  91 39 20131

• EPROXy EL poszukuje pra-
cowników działu handlo-
wego wiek max 25-27 lat. 
Tel.  798 843 457 lub epro-
xy-el@wp.pl

• Nowogardzkie Centrum 
Stolarstwa zatrudni samo-
dzielnego stolarza oraz ko-
bietę do prac szlifierskich 
606 830 893

• DOŚWIADCZONA – Niania 
zaopiekuje się dzieckiem. 
Duża dyspozycyjność czaso-
wa., Tel. 602690897.

• PRACA  -  na  Stadninie  w  
Norwegii.Tel.+48 721157440 
, +47 97400568.

• Zatrudnię doświadczonego 

stolarza mile widziany eme-
ryt lub rencista. 696 034 712

INNE

• Sprzedam drewno bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane - 
603 353 789

• Sprzedam wieżę Diora WS 
442, srebrna, 4 elementy: 
wzmacniacz, tuner prze-
strojony, korektor, deck szu-
flada, stan idealny, używa-
na sporadycznie, cena 780 
zł do uzgodnienia. Tel.  605 
522 340.

• PIECE GAZOWE c.o. wiszą-
ce z Niemiec firmy Vaillant 
wysoka jakość do mieszka-
nia, domu, sklepu, restaura-
cji, zakładu fryzj. tylko ogrze-
wanie różne powierzchnie 
cena od 800zł montaż 300zł 
piece dwufunkcyjne cena od 
1.000zł montaż 400zł gwa-
rancja serwisowa + roczne 
przeglądy kontrolne, napra-
wy oraz elektryczne przepły-
wowe podgrzewacz wody 
użytkowej 18-21kw na prąd 
380V cena od 200zł Tel.  691 
686 772

• SPRZEDAŻ - podbitki 
drewnianej. TANIO. Tel.  
726169098.

• Sprzedam CB radio Harry III 
z anteną, na gwarancji, cena 
650 zł, Tel.  605 522 340

• Sprzedam lodówko - zamra-
żarkę Indesit srebrną, cena 
750 zł, Tel.  605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubez-
pieczeniowe na życie SKAN-
DIA, Tel.  605 522 340

• Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe atrakcyjna cena. 
726 649 215

• Sprzedam świerk pospolity i 
srebrny z plantacji. Tel.  602 
10 11 18

• Sprzedam aparat fotogra-
ficzny S Fine Pix 6500, cena 
790 zł, Tel.  605 522 340

• SKUP PIŁ niesprawnych, za-
tartych Stihl, Husquarna, 
Cena 100 zł. Tel.  721 668 245, 
Dojazd do Klienta.

• Kupię zamrażarkę używaną. 
91 39 25 888

• ODDAM - SZCZENIAKI w do-
bre ręce, odrobaczone, wy-
chowane z dziećmi. Tel.  
508309113

• SPRZEDAM - TUJE I CYTRUSY 
2 m, z gruntu. Tel. 607580172.

• SPRZEDAM - drewno ko-
minkowe opałowe, odpa-
dy tartaczne, obrzynki. Tel. 
697579792.

• SPRZEDAM - witrynę, komo-
dę, stolik RTV, i stolik. Tel. 
669417370.

• SPRZEDAM – nową nie uży-
waną komodę. Rabat 30 
%.Tel. 661242151.

• DREWNO – na  opał , odpa-
dy  tartaczne pocięte w kloc-
ki  lub  w  całości  do  pocię-
cia. Tel. 514740538.

• ZGINĘŁY  -  klucze  /5 szt./ 
Okolice  działek „4” Tel. 
510347478.

• KUPIĘ CZERWONĄ CEGŁĘ 
ROZBIÓRKOWĄ. CENA DO 
NEGOCJACJI. TEL. 603768811 
LUB 607705017

• SPRZEDAM  -  karpia  z  do-
stawą   do  domu / minimum  
2  sztuki /.Tel. 724049451.

• Pralkę   automatyczną  łado-
waną  od  góry – sprzedam.
Tel.913920737.

• KUPIĘ -  palety  przemysłowe  
120 X 100  .Tel. 603197798.
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Kolektory 
słoneczne

Dotacja45%

Montaż / Serwis • Przygotowanie dokumentacji

www.provsolar.com

e-mail: info@provsolar.com • tel./fax 91 482 40 50
Biuro czynne od 8 - 16

Do�nansowanie 40%
Projekt - montaż 

Przydomowe 
oczyszczalnie ścieków

Proj-mont
Chwarstnica 

ul. Sportowa 4
74-100 Gry�no

tel: 693 88 90 90
tel./fax 91 4824050

Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca

Kancelaria 
 PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECIĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

PRASA_Swieta_ 210x297_WBK_BTL poziom v2.indd   1 13-11-07   14:19

ul. Warszawska 14 
NOWOGARD
tel. 91 391 03 78
pn.-pt. 9-17.30 • sob. 10-13.00

Sklep „FIGARO”
godziny otwarcia:
pon.-pt. 9:00-18:00 • sobota 9:00-14:00

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 2
KUPON RABATOWY w środku gazety

ODZIEŻ

i wiele więcej...

NOWA
    UŻYWANA

POŻYCZKI GOTÓWKOWE
•  od 10 000 zł, okres spłaty do 20 lat
•  akceptujemy wszystkie formy dochodu
•  bez BIK, BIG i KRD
•  dogodne raty
• specjalne warunki dla działalności 

gospodarczych (bez ZUS i US)
• RRSO  5,05%

Przedstawiciel na terenie województwa 
zachodniopomorskiego

tel. 91 818-25-36, 790-402-010
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 Cena 1, 90 zł

Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Finanse - 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700-lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

Tylko teraz !!! Super ceny

Soczewki progresywne 

         tańsze o   - 20%

W dniach 13, 15, 20, 27, 29 listopada
przy zakupie okularów 

BEZPŁATNE 
BADANIE WZROKU

O szczegóły proszę pytać:

Halina Galus • Elżbieta i Helena Wnuk

USŁUGI KSIĘGOWO-PODATKOWE

ul. 3 Maja 14 (budynek Banku Spółdzielczego) Tel.  91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

Chcesz odzyskać VAT? Przyjdź!

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

s. 4 s. 9

Dzień 
Pracownika 
Socjalnego

Nasi przedsiębiorcy:  

Handel 
rzeczami 

używanymi 
s. 5

Zawiadamiamy, 
 że w Nowogardzie 

 rozpoczęła działalność 

 Kancelaria Radców 
Prawnych

Zespół Kancelarii tworzą:  
Radca Prawny Radosław Górski 

Kancelaria mieści się przy 
ul. 700 Lecia 24/5 w Nowogardzie

Telefon do Kancelarii: 
Tel.  91 578 49 01

J U Ż  O T W A R T E

Godziny otwarcia:  pon. - pt. 7.00-18.00  • sob. 8.00 - 14.00

NOWOGARD • ul. Górna 3 • tel. 603 100 003
• Stacja paliw
• Serwis opon

• Części
• Warsztat

• Auto-klima
• Webastoof

er
uj

em
y

ró
w

ni
eż

:

tel. 91 392 71 77
• Tachografy

TRANSPORT 
MIĘDZYNARODOWY

www.olektransport.eu • olektransport@onet.eu
+48 58 536 82 11/14   +48 691 742 278

TCZEW
GDYNIA
GDAŃSK
SŁUPSK

KOSZALIN
GORZÓW WLKP.
KOSTRZYN

FRANKFURT AM MAIN
MANNHEIM
KARLSRUHE
STUTTGART
STRASBOURG
FREIBURG

SAARBRUCKEN

PRZEWÓZ TOWARÓW
PRZEPROWADZKI

PRZESYŁKI EKSPRESOWE
TRANSPORT DO 24t

CAŁA EUROPA
ŁADUNKI NIEBEZPIECZNE

ADR

W
Y
N
A
J
E
M
B
U
S
Ó
W i wiele innych miast...

Odpust 
w parafii 

pw. św. Rafała 
Kalinowskiego

Policja sprawdzi co się 
wydarzyło w SP 4

Czytaj s. 3

Czytaj s. 3

Czytaj s. 10

Czytaj s. 12

Czytaj s. 2

Kradł 
zamiast 
pilnować

Kosiński wyjaśnia

Nocna  
opieka  
medyczna 
przeniesiona

Uroczysta  
odprawa  
w ZK

Do „Orlika” 
dalej przez 
błoto…
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W obiektywie DN

Byłeś świadkiem  ciekawego zdarzenia, 
wykonałeś oryginalne zdjęcia, jesteś w 

posiadaniu interesujących wiadomości?  
Zadzwoń lub napisz do nas o każdej porze. 
Tel.  513 088 309, e-mail: poligraf@post.pl

ZAKŁAD USŁUG 
INSTALATORSTWA 
ELEKTRYCZNEGO  

 
ZIELIŃSKI  GRZEGORZ 

TEL: 698-846-647 
•  instalacje elektryczne 

domowe, przemysłowe 
•  domofony, wideofony 
•  alarmy, zabezpieczenia 

budynków 

Spółka z o.o.
poszukuje 

pomoc księgową 
ze znajomością  

programu INSERT
tel. 91 392 66 91

W minionym tygodniu wymieniono nawierzchnię niewielkiego par-
kingu pod jednym z bloków na rogu ulic Armii Krajowej i Zamkowej. 
Może przeszlibyśmy obok tego miejsca obojętnie, gdyby nie fakt, że 
w pobliskim bloku mieszka burmistrz Robert Czapla i tam też zresztą 
często parkuje swoje własne auto. Teraz mieszkańcom innych osiedli, 
których parkingi czekają na remont, pozostaje tylko pomarzyć o takim 
sąsiedzie...

We wtorek (19 listopada) o godzinie 13:00, na Cmentarzu Komunal-
nym w Nowogardzie,  odbył się pogrzeb brutalnie zamordowanego 22 
- letniego mieszkańca Nowogardu, Krzysztofa K. W ostatniej drodze, 
młodemu mężczyźnie towarzyszyła rodzina oraz przyjaciele. Przypo-
mnijmy, że  Prokuratura wciąż próbuje ustalić, jaki dokładny przebieg 
miało tragiczne w skutkach zdarzenie, po którym zwłoki mieszkańca  
Nowogardu, zostały znalezione w środę (13 listopada) na terenie żwi-
rowni pod Karnicami. Zatrzymano w tej sprawie trzech mężczyzn i po-
stawiono im zarzuty zabójstwa. Oskarżeni nie przyznają się do winy. 

Zatrzymano mieszkańca Nowogardu

Kradł zamiast pilnować
W ręce goleniowskich policjantów wpadł mężczyzna, który był zatrudniony 
jako pracownik ochrony w jednej z firm w Goleniowskim Parku Przemysło-
wym. Z miejsca pracy ukradł obuwie o wartości ponad 1000 zł., 22-letni miesz-
kaniec Nowogardu trafił do policyjnej celi i usłyszał zarzut kradzieży.

Stróże prawa zostali powia-
domieni przez kierownika 
ochrony firmy działającej na 
terenie Goleniowskiego Parku 
Przemysłowego, że z magazy-
nu dokonano kradzieży obu-
wia różnych marek. Zgłaszają-
cy podejrzewał swojego pod-
władnego. Kiedy munduro-
wi przyjechali na miejsce, po-
twierdziły się przypuszczenia 
kierownika. 22-letni mieszka-
niec Nowogardu, zatrudnio-
ny do ochrony powierzonego 
mienia, kradł, zamiast je pilno-
wać i chronić. Mężczyzna wy-
korzystał czas na przerwie, kie-

dy to wcześniej przygotowane 
buty wyniósł z terenu firmy do 
swojego samochodu zaparko-
wanego przed budynkiem. Po-
licjanci ujawnili w bagażniku 
jego pojazdu, 4 pary obuwia  
różnych marek, wartych po-
nad 1000 zł. Młody ochroniarz 
został zatrzymany, trafił do po-
licyjnego aresztu. Usłyszał za-
rzut kradzieży, za co grozi mu 
do 5 lat pozbawienia wolności. 
Sprawa ma charakter rozwojo-
wy. Policjanci nie wykluczają 
kolejnych zatrzymań.

asp. Julita Filipczuk
opr. red.

Jezioro Glicko
Informuję, że jezioro Glicko od dnia 01.11.2013r. jest jeziorem prywatnym.
Wprowadza się zakaz połowu ryb do 31.03.2014r.
Do dnia 01.04.2014r. podane zostaną zasady połowu ryb na akwenie.

Z poważaniem Dzierżawca

Od redakcji: 
Ponieważ do redakcji DN zadzwoniło kilka osób zbulwersowanych treścią powyższego ogło-

szenia, nowy właściciel akwenu obiecał, że wkrótce na łamach DN zdradzi, jakie ma plany co do 
jeziora i na jakich zasadach będzie można z niego skorzystać. Trzymamy za słowo! 

Redakcja

Pomóżmy sobie!
•	  Przyjmę w dobrym stanie meble pokojowe oraz ławę i TV, tel.782 556 716
•	 Przyjmę dwuosobową sofkę i meble pokojowe dla dzieci  tel.516 648-561 
•	 Przyjmę używaną pralkę, komputer PC, dywany oraz kuchnię gazową  tel.512 174 371 
•	 Przyjmę używaną, pralkę automatyczną, meble kuchenne, stół pokojowy, fotel dla dziecka  

tel. 514 466 037 
•	 Przyjmę meble kuchenne i meblościankę pokojową, tel. 669 517 964 lub 91 39 107 62
•	 Przyjmę lodówkę w dobrym stanie, tel. 725-536-022
•	 Przyjmę dwuosobowy tapczan  tel. 513 -520-798
•	 Oddam w dobre ręce  szczenię rasy mieszaniec LABLADOR maści czarnej - 535158948
•	 Oddam szczeniaki w dobre ręce. Pieski są odrobaczone i wychowywane przy dzieciach - 

508309113
•	 Oddam w dobre ręce 2 małe  pieski tel. kontaktowy 667431363 
•	 Przyjmę używaną lodówkę i pralkę automatyczną w dobrym stanie  tel. kontaktowy 695 988 

425



22-25.11.2013 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

3

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntEr 
laptop

 serwis - komis
naprawiamy, 
sprzedajemy, 

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tel.  795 648 748
Przy zakupie 1 t podpałka 
lub wypalacz sadzy gratis

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

Usługi opiekuńcze 
dla osób starszych 

i niepełnosprawnych zarówno 
w domu jak i poza domem. 

W ramach usług opiekuńczych
 w mojej asysście możliwość

skorzystania z : 
• samochodu osobowego
• załatwienia spraw mobilnych
• korzystanie z wózka 

inwalidzkiego lub chodzika
„Tutela”   Halina Przybyszewska

ul. Kochanowskiego 7, Nowogard

tel. 880 690 330

TUTELA

Policja sprawdzi co się wydarzyło w SP 4
Z naszych informacji wynika, że policja podjęła czynności wyjaśniające w sprawie rzekomego molestowania uczniów, do jakiego miało 
dojść we wrześniu w Szkole Podstawowej nr 4 w Nowogardzie, przez jednego z zatrudnionych tam pedagogów. 

Przypomnijmy, że o szokują-
cych zachowaniach jednego z 
pracowników SP 4, na łamach 
DN poinformowała Magdale-
na Zarębska-Kulesza, była dy-
rektor podstawówki na Bema. 
Oto najbardziej wstrząsające 
fragmenty tego listu: 

„Informacje o sytuacji w na-
szej szkole, której jestem pra-
cownikiem- nauczycielem, nie 
pozwalają mi pozostawać obo-
jętną wobec nich(...)Nikt i nic 
tego nie zmieni, nawet „para-
sol rozciągnięty” nad nim przez 
jakikolwiek związek, organiza-
cję czy partię. Dbałość o bezpie-
czeństwo dzieci powierzonych 
nam- nauczycielom determi-
nuje nasze działania. Dlatego 
„nieobyczajne”, a wręcz skan-
daliczne zachowania nowego 
pracownika naszej szkoły wo-
bec dzieci-uczniów  zmusiły 
mnie do zabrania w tej sprawie 
głosu.  Szczególnie, że to ja oso-
biście, wtedy kiedy jeszcze mo-
głam wpływać na skład kadry 
szkoły powstrzymałam „naci-
ski” kadrowe ZEAS-u, na za-
trudnienie w/w Pana w świetli-
cy szkolnej (dla wcześniej  za-
trudnionego przez mnie  pra-
cownika nie było etatu i osoba-
-kompetentna i zaufana ,która 
pracowała w świetlicy musiała 
odejść ze szkoły)-niestety. Póź-
niej „znalazł” się etat w świetli-
cy dla nowego już pracownika.
(...) W szkole, w której doszło 
być może  do złamania pra-
wa winno być wszczęte śledz-
two, przesłuchani poszkodowa-
ni i świadkowie zdarzenia oraz 
przede wszystkim  powinni być 
poinformowani o wszystkim ro-
dzice  uczniów, oraz podjęte za-
radcze kroki w kierunku ochro-
ny dzieci (porada psychologa 
etc.). Procedura związana z in-
formowaniem odpowiednich 
organów o podejrzeniu mole-
stowania (przestępstwa pedofil-

skie) dzieci, powinna być zna-
na każdemu odpowiedzialne-
mu urzędnikowi.(...) Jako na-
uczycielka i wychowawczyni 
uczniów klasy I, którzy również 
mogli być molestowani przez 
zwolnionego (już chyba ?) pra-
cownika zatrudnionego wcze-
śniej w świetlicy, domagam się 
dokładnego zbadania zaistnia-
łej sytuacji(...) - apelowała au-
torka publikacji, M. Zarębska-
-Kulesza. 

Apel pozostał jednak bez od-
powiedzi. Od samego począt-
ku szkoła próbowała sprawę 
uciszyć. A co więcej, jak do-
wiedział się DN, dyrekcja w 
dyscyplinującym tonie „po-
uczyła” zarówno kadrę peda-
gogiczną, jak i rodziców szkoły 
przed dalszym rozpowszech-
nianiem „plotek” - bo właśnie 
do rangi nieprawdziwych po-
mówień i urojeń, próbowano 
sprowadzić całe doniesienie. 

Po kilku tygodniach redak-
cja DN, zaniepokojona bra-
kiem informacji, o jakichkol-
wiek czynnościach wyjaśnia-
jących, które zdawało się po-
winna podjąć dyrekcja szko-
ły, wystosowała pismo do no-
wej dyrektor SP 4, Beaty Kuli-
gowskiej zadając kilka pytań w 
sprawie. 

„Informacja na temat try-
bu rozwiązania umowy o pra-
cę z pracownikiem szkoły nie 
jest informacją publiczną, w 
związku z tym ustawa o dostę-
pie do informacji publicznej nie 
stanowi podstawy do odpowie-
dzi na przedmiotowe pytanie. 
Okoliczności opisywane przez 
panią Magdalenę Zarębską-
-Kuleszę w tekście opublikowa-
nym w 80 numerze Dziennika 
Nowogardzkiego z dnia 15 paź-
dziernika 2013r. strona 3 nie są 
mi znane, ponieważ autorka 
nie informowała mnie o swojej 
wiedzy, natomiast chętnie się 

nią podzieliła na łamach pra-
sy. Niestety konfrontacja z pa-
nią Magdaleną Zarębską- Kule-
szą nie była możliwa, ponieważ 
przebywa na zwolnieniu lekar-
skim” – odpowiedziała dość la-
pidarnie dyrektor. 

Stwierdzenie o braku wie-
dzy na temat zachowań na-
uczyciela oskarżanego przez 
M. Zarębską-Kuleszę o „nie-
obyczajne zachowanie” wo-
bec uczniów szkoły, musi dzi-
wić. Podobnie zdanie o tym, 
że była dyrektor swojej następ-
czyni o sprawie nie poinfor-
mowała. W liście opublikowa-

nym na łamach DN, M. Zaręb-
ska-Kulesza twierdzi bowiem, 
że tu cyt.: „Skandaliczne za-
chowania nowo zatrudnionego, 
zaobserwowane przez innych 
pracowników szkoły i zgłoszone 
natychmiast kierownikowi pla-
cówki spowodowało, że zwol-
niono go natychmiast z pracy”. 
Kto tu więc mówi prawdę? 

 Jest jednak szansa, że wyja-
śnią to wkrótce organy ściga-
nia. Jak dowiedziała się wczo-
raj nieoficjalnie nasza gaze-
ta, nowogardzka policja pod-
jęła czynności sprawdzające, 
zmierzające do weryfikacji za-

rzutów stawianych byłemu już 
pracownikowi szkolnej świe-
tlicy na osiedlu Bema. Pierw-
sze pytania w sprawie z pew-
nością usłyszy obecna dyrekcja 
szkoły. W zakulisowych roz-
mowach z DN, policjanci zdzi-
wieni są bowiem faktem, że w 
placówce nie wprowadzono 
odpowiednich procedur tak, 
by przynajmniej nie narazić się 
na zarzut braku podjęcia wy-
maganych prawem działań.  

O sprawie będziemy infor-
mować na bieżąco. 

Marcin Simiński 

Kosiński wyjaśnia

Nocna (po 18)  i świąteczna 
opieka medyczna na 3 Maja 

Oświadczenie
Po mieście krąży plotka, że przychodnia „Praxis” jest likwidowana. Oświadczam zatem, że nie jest to 

prawdą. Owszem, Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie, przeniosło nocne dyżury do Poradni Sto-
matologicznej przy ul. 3 Maja, ale to nie oznacza, że „Praxis” w ogóle przestanie funkcjonować. Napływało 
do mnie wiele skarg pacjentów odnośnie lekarzy, którzy pracują w nocnej opiece. Wiadomo, że skoro noc-
ne dyżury odbywały się w budynku „Praxisu”, wszyscy kojarzyli je z moją przychodnią. To błędne myślenie, 
ponieważ nocna opieka nie należała do zakresu mojej działalności. W związku z tym, postanowiłem nie 
przyjmować dłużej na siebie odpowiedzialności za te nieporozumienia. Powtarzam – nocne dyżury prze-
niesione są do budynku przy ul. 3 Maja, u nas natomiast pacjentów przyjmuje się w ramach opieki dziennej. 
Do tej pory, od godz. 17:00, tworzyły się gigantyczne kolejki. Celem rozładowania ich, zdecydowaliśmy, że 
lepiej i wygodniej będzie przenieść dyżury nocne w inne miejsce. Podsumowując, „Praxis” nadal istnieje i 
będzie istnieć. Mało tego, planujemy dalej się rozwijać. Na razie nie chcę mówić na ten temat za wiele, może 
tylko tyle, że chcemy zatrudnić więcej specjalistów. 

Z poważaniem Krzysztof Kosiński
Od Redakcji
Korzystając z oświadczenia dr K. Kosińskiego informujemy, że wspomniany w oświadczeniu budynek na 

3 Maja, w którym obecnie prowadzona jest nocna i świąteczna opieka medyczna to budynek, gdzie funk-
cjonuje  poradnia  stomatologiczna p. Szulejko. Przypomnijmy, nocna opieka medyczna jest prowadzo-
na po godzinie 18, a świąteczna w dni wolne od pracy całodobowo. W Gminie  Nowogard  jest  jeden taki 
punkt w ramach kontraktu z NFZ,  który to kontrakt  posiada goleniowski szpital na obsługę całego powia-
tu i lekarze dyżurujący zatrudniani są przez jednostkę  posiadającą właśnie  kontrakt z NFZ. 



Nr 90 (2224) DZIENNIK
NOWOGARDZKI

4

www.dzienniknowogardzki.pl

Jolanta Czerepko - pracownik socjalny w rozmowie z DN 

Po moc to uśmiech ub ra ny  w czy ny

 Wzbudzają  zaufanie, są  po-
mocni i otwarci  na potrze-
by drugiego człowieka, często  
tego bardzo już  schorowane-
go. Choć wykonują trudną  pra-
cę to twierdzą, że daje im ona 
duże zadowolenie. Nagrodą za 
ich pracę nie jest wysoka zapła-
ta, lecz szczery uśmiech  pacjen-
ta. Dom Pomocy Społecznej w 
Nowogardzie, Smużyny 2 z filią 
w Nowogardzie przy ul. Piłsud-
skiego 9, na obecną chwilę  po-
siada 237 miejsc dla osób prze-
wlekle chorych psychicznie, za-
równo kobiet  jak i mężczyzn,  
oraz 2 miejsca na pobyt czaso-
wy. Pracownicy  tego Domu, 
bardzo starają się, aby ich pa-
cjentom  zminimalizować  ból  
i różnego rodzaju trudności ży-
cia codziennego, wynikające z 

ich choroby. Są zawsze dla nich 
uśmiechnięci, życzliwi, oddają 
im niemal całe swoje serce, któ-
re w tym miejscu musi bić mia-
rowo oraz z pełnym poświęce-
niem.  Rozmawiam z jedną z 
tych osób, których zawód pole-
ga na „dawaniu siebie”- pani  Jo-
lanta Czerepko - od 1985 r. pra-
cownik socjalny Domu Pomocy 
Społecznej  w Nowogardzie.

Dziennik Nowogardzki: Co 
motywuje panią do tej   pracy, 
która myślę, że nie należy do 
najłatwiejszych?

Jolanta Czerepko pracownik 
socjalny - Muszę przyznać, że ta 
praca była moją pierwszą pra-
cą w karierze zawodowej i trwa 
po dzień dzisiejszy. Jest ona dla 
mnie bezdyskusyjne interesują-
cą, ale również bardzo odpowie-
dzialną, gdyż wykonuje się ją z 
osobami bardzo  ciężko chorymi, 
ale mimo to, daje mi ona bardzo 
wiele satysfakcji

Z jakimi problemami najczę-
ściej borykają się podopieczni 
nowogardzkiego DPS ?

Głównym  problem naszych 
podopiecznych jest, jak sądzę, 
brak kontaktu z domem rodzin-
nym i  rodziną. Nasz Dom jest 
przystosowany dla 237 miesz-
kańców, ale każdy z nich potrze-
buje normalnego ciepła rodzin-
nego, mimo, że ich dysfunkcje są 

na tle psychicznym, niedorozwo-
ju intelektualnego ze stopniem 
umiarkowanym czy głębokim. 

Do tego dochodzą różne tak 
prozaiczne sprawy, jak choć-
by problemy finansowe. Pacjen-
ci przebywający w tego typu pla-
cówce jak nasza, najczęściej mają 
przyznany zasiłek stały lub  pie-
lęgnacyjny, w DPS-sie otrzymują  
podstawowe utrzymanie, ale nie-
stety na ich indywidualne potrze-
by często już nie starcza tych pie-
niędzy.

Rola jaką odgrywa pracow-
nik socjalny w życiu pensjona-
riuszy DPS w Nowogardzie jest 
bardo istotna, co także przed-
kłada się na życie zdrowotne 
mieszkańców? 

Pracownik socjalny, powinien 
być w pewnym sensie dla pacjen-
ta Domu Pomocy, jego dobrym 
rzecznikiem, który potrafi jego 
reprezentować w różnych życio-
wych, często trudnych dla niego 
sytuacjach, ale też osobą na któ-
rą zawsze może liczyć.

Często niestety, zdarza się też 
tak, o czym masmedia od cza-
su do czasu mówią  w Polsce i 
na świecie, że ze strony pra-
cowników  w tzw. np. domach 
spokojnej starości, występują 
skandaliczne zaniedbania czy 
nadużycia wobec podopiecz-
nych, gdzie pacjent jest poniża-

ny czy  lekceważony przez za-
trudnionego pracownika.  Co 
należałoby zrobić, pani zda-
niem, aby nie dochodziło do 
takich zdarzeń?

To bardzo trudne pytanie. Nie-
mniej słyszy się, że takie sytuacje 
się zdarzają. Masmedia, co jakiś 
czas odkrywają takie skandalicz-
ne i dla nas niemiłe sytuacje. W 
moim odczuciu przyczyną takich 
zachowań wśród personelu, może 
być np. nieodpowiedni ich dobór 
czy brak właściwej selekcji pod-
czas zatrudniania. Kolejną spra-
wą mogą być niezbyt duże zarob-
ki, co  powoduje, że zatrudniane 
są osoby czasami z „przypadku”, 
ale  tutaj myślę, że ten czynnik 
jest naprawdę znikomy. Na szczę-
ście i dzięki Bogu, tutaj w naszych 
domach, takie sytuacje  nie mają 
miejsca, co podkreślam z całą sta-
nowczością. Nasza kadra jest bar-
dzo dobrze wyedukowana, z for-
malnymi uprawnieniami asysten-
ta osoby niepełnosprawnej.  

Jak wygląda pani codzien-
ny, zwykły dzień pracy, myślę, 
że zaczyna pani pracę od wcze-
snych godzin rannych? 

Mój dzień zazwyczaj zaczy-
na się od godziny 07:00, a koń-
czy najczęściej o godzinie 15:00, 
ale wiem, że czasami doba w tej 
naszej pracy to za mało, ponie-
waż zakres obowiązków jest bar-

dzo szeroki, w moim przypadku 
ja zajmuję się grupą 60 pacjen-
tów. Jestem zobowiązana  po-
móc im w wielu sprawach ich co-
dziennego życia , a to wymaga 
ode mnie dużego zaangażowania 
i pracy. Znam każdą z tych osób i 
wiem czego komu potrzeba. Nasi 
pacjenci na ogół się nie  smucą -  
większość z nich jest pozytywnie 
nastawiona do życia – ale bywa 
też tak, że trzeba przeprowadzać 
z nimi rozmowy wspierające i to 
też należy do moich obowiązków. 
Myślę, że jestem lubiana przez 
naszych mieszkańców, bo ja też 
staram się im pomagać jak tylko 
najlepiej potrafię. Bardzo często 
myślę o nich nawet będąc z dala 
od nich, w czasie wolnym od pra-
cy, czy w swoim domu. 

Kończąc naszą rozmowę, za-
pytam panią, czego życzyłaby 
pani pracownikom socjalnym 
w dniu ich święta? 

Zdecydowanie wytrwałości 
i siły w pracy, jak i życiu osobi-
stym, ale także poszerzania kwa-
lifikacji zawodowych, a co za tym 
idzie awansu zawodowego. Jest 
on na pewno dla nas pracowni-
ków socjalnych bardzo ważnym 
i motywującym akcentem w tej 
naszej dość trudnej pracy. 

Rozmawiał Jarek Bzowy 

Gala w Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie 

Ludzie złote go serca!
W dniu 20 listopada 2013 r. w Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie, odby-
ły się Powiatowe obchody Dnia Pracownika Socjalnego 

Oficjalna część uroczystości 
przebiegała w atmosferze po-
winszowań, życzeń, a także gra-
tulacji. Galę poprowadziła Mał-
gorzata Danielewska,  z- ca dy-
rektora ds. terapeutyczno – 
opiekuńczych  w nowogardzkim 
DPS wraz parą uczniów.  Na 
uroczystość przybyli pracowni-
cy placówek opiekuńczych pod-
ległych powiatowi oraz władze 
powiatu.  Najpierw  życzenia 
wszystkim pracownikom złożył 
starosta Tomasz Stanisławski  - 
„Po raz pierwszy świętujemy w 
tak uroczysty sposób ten dzień. 
Dlatego pragnę złożyć państwu 
najserdeczniejsze i szczere życze-
nia. Jak wiemy zawód pracow-
nika socjalnego jest w pewnym 
sensie misją, którą mogą wyko-
nywać osoby o wielkim sercu, 
kierując się przy tym swoją wie-
dzą oraz zawodowym doświad-
czeniem choremu człowiekowi. 
Dlatego chciałbym skierować te 

szczególne podziękowania wo-
bec wszystkich państwa, któ-
rzy uświetnili swoją obecnością 
tę dzisiejszą uroczystość. Zawód 
ten nie jest tylko zwykłą pracą, 
lecz bardziej powołaniem i mi-
sją wobec innego człowieka, któ-

ry często potrzebuje pomocy”. W 
kolejnej odsłonie uroczystości, 
przedstawiciele starostwa wrę-
czyli  dyplomy gratulacyjne kil-
kunastu osobom,  a  pracowni-
cy DPS w Nowogardzie, w tym 
opiekunowie, pracownice kuch-

ni, pralni i pan kierowca, otrzy-
mali  także pamiątkowe róże,  
wykonane przez podopiecznych 
DPS w ramach zajęć  warsztato-
wych. Obchody tego uroczyste-
go dnia uświetnił bardzo efek-
towny występ mieszkańców 

DPS oraz młodzieży placówek 
opiekuńczo-wychowawczych. 
Aktorzy ubrani w charaktery-
styczne kowbojskie stroje i  ka-
pelusze przedstawili program 
wokalno- artystyczny, w któ-
rym nie zabrakło gry na instru-

mentach, śpiewu piosenek i re-
cytacji wierszy. Zaprezentowa-
ny program dostarczył uczest-
nikom wiele radości i energii 
do życia, która  także  udzieliła 
się publiczności, czego efektem 
był wspólny taniec  wykonany  
spontanicznie przez wszystkich. 
Dopełnieniem całej uroczy-
stości, był przygotowany przez 
uczniów  Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych im. Stanisława 
Staszica w Nowogardzie smacz-
ny poczęstunek, a następnie już 
tylko miła rodzinna atmosfera, 
wymiana zdań między pracow-
nikami i przybyłymi gośćmi.

Dzień Pracownika Socjalnego 
jest świętem pracowników służb 
społecznych, a w szczególności 
pracowników socjalnych. Spo-
sób świętowania tej  grupy za-
wodowej  ma w Polsce wielolet-
nią tradycję. Składają się na nią 
spotkania z przedstawicielami 
władz lokalnych, w trakcie któ-
rych pracownicy socjalni oraz 
inni pracownicy pomocy spo-
łecznej otrzymują nagrody i wy-
różnienia czy to w formie  przy-
znanego dyplomu czy też  także 
nagrody finansowej. 

Jarek Bzowy 

Pracownicy  Socjalni nagrodzeni przez starostwo
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Mariannie  
i Eugeniuszowi 

Wyborskim
z okazji 60 rocznicy ślubu

moc najserdeczniejszych życzeń.
Dużo szczęścia, zdrowia, zrozumienia

i szacunku na dalsze lata spędzone razem.
Szczęśliwej podróży do kolejnych jubileuszy

składają 
córki Teresa i Ewa z Rodzinami

ŻyCZENIA

Powiat goleniowsko nowogardzki

Konsultacje w Osinie – ponad 90 procent  „Za”
W tym tygodniu zakończyły się konsultacje społeczne  zarządzone w gminie Osina przed wydaniem przez radę gminy opinii nt.  pro-
jektu zmiany nazwy powiatu. Ponad 90 procent biorących udział w konsultacjach wypowiedziało się za zmianą  nazwy  naszego powia-
tu na powiat goleniowsko-nowogardzki.

Powiat  
goleniowsko-
nowogardzki

Konsultacje w Osinie zarzą-
dzono w trybie możliwości zło-
żenia   głosu w urzędzie gminy. 
Nie było więc tak jak w Nowo-
gardzie ankieterów, którzy  cho-
dzili po mieszkańcach zbierając 
ich opinie. Osoby, które zdecy-
dowały się oddać głosy w Osi-
nie, w ponad 90-ciu procen-
tach opowiedziały się za zmianą 
nazwy powiatu. Jest to ważny, 
przed głosowaniem opinii osta-
tecznej, sygnał dla radnych Osi-
ny. To radni bowiem sprawu-
ją swój urząd w imieniu miesz-
kańców- i realizują w ten spo-
sób model demokracji przed-
stawicielskiej, czyli  wyrażającej  
to co  mieszkańcy sobie życzą. 
Pozostaje mieć nadzieję, że tym 
razem wobec wyników konsul-
tacji  wszyscy radni z Osiny nie  

będą mieli wątpliwości kogo 
słuchać – czy swoich wyborców 
czy urzędniczki z powiatu. Ta 
zaś  broniąc „ciepłych urzędni-
czych stołków”  próbowała ro-
bić  im wodę z mózgu, przed-
stawiając fałszywy obraz spraw 
związanych ze zmianą nazwy 
powiatu.  

Jak już wspominaliśmy pro-
cedura wyrażania opinii trwa 
także w innych gminach. Ujaw-
nia się przy tej okazji także po-
ziom  niektórych osób repre-
zentujących pewną część sze-
roko rozumianego środowiska  
goleniowskiego, w tym  jedną  
z  goleniowskich  gazet.  Przez  
wiele  miesięcy  w Nowogar-
dzie, dokładnie i wieloaspekto-
wo  tłumaczone były i są nadal, 
szczegóły projektu zmiany na-

zwy  powiatu  zwłaszcza głów-
na myśl, która mu przyświeca, 
czyli poprawienie warunków  
stymulujących zrównoważony 
rozwój obszaru całego powia-
tu. Środowisko goleniowskie, 
o którym wyżej wspominamy, 
jeśli  bierze udział w tej dysku-
sji o kształcie powiatu to naj-
wyżej w taki sposób, że mobili-
zuje się  w jakiejś wymyślonej, 
bezprzedmiotowej  akcji prze-
ciw Nowogardowi i inicjato-
rom projektu osobiście.  

Świadczy to o złej woli, bądź  
braku możliwości zrozumie-
nia na czym polega zainicjo-
wany w Nowogardzie projekt, i 
na czym polega w ogóle wspól-
nota samorządowa.  Ale cóż się 
dziwić nuworyszom,  za  któ-
rymi stać może  nie tradycja, 

nie kultura  polityczna, nie ra-
cja wyższego rzędu,  a jedynie  
argument prymitywnej  siły i 
niezbyt mądra pycha. Od  za-
rządzających wymaga się bo-
wiem rozumienia potrzeb i 

aspiracji  środowisk za które 
odpowiadają, a nie  pacyfiko-
wania tych dążeń. Że jeszcze  
to trzeba tłumaczyć komuś po 
latach komuny…?

Inf. redakcyjna

Remont dworca PKP

Nie od razu dworzec odrestaurowano
Trwają prace remontowe na nowogardzkim dworcu PKP. Biorąc pod uwagę nasz październikowy artykuł na temat obraźliwych napi-
sów na ścianach obiektu, jest to bardzo dobra i pokrzepiająca wiadomość. Coś się ruszyło. Mimowolnie, wbrew nieodpartej chęci po-
zytywnego spojrzenia na sprawę, nasuwa się pesymistyczne, aczkolwiek oczywiste i zdroworozsądkowe pytanie – na jak długo? I czy 
można liczyć na więcej?

Nędzny stan nowogardzkiej 
stacji PKP nie jest żadną tajem-
nicą. Mało schludny wygląd 
obiektu i ciągłe skargi podróż-
nych na fatalne warunki, panu-
jące na dworcu, mówią same za 
siebie. Nareszcie pojawiło się 
światełko w tunelu. Prace reno-
wacyjne, prowadzone w budyn-
ku stacji, nie wyglądają może 
nazbyt obiecująco, ale dają choć 
cień nadziei na poprawę walo-
rów estetycznych jednej z wizy-
tówek miasta. Niemniej jednak, 
czy pomalowanie wnętrza obiek-
tu wystarczy, by uchronić go od 
niezmiennie nieprzychylnej od 
wielu lat oceny wizytujących 
dworzec? Odpowiedź nie jest tak 
oczywista, jak mogłoby się wy-
dawać. Akty wandalizmu były, są 
i zapewne będą wpisane w życie 
każdego miasta. Jak długo utrzy-
ma się efekt końcowy remontu – 
to się okaże. 

Z uwagi na to, że reali-
zacja wszelkich planów in-
westycyjnych, dotyczących 
nowogardzkiej stacji PKP, leży 
w zakresie działań szczecińskie-
go zarządcy narodowej sieci li-

nii kolejowych, postanowiliśmy 
skontaktować się z rzecznikiem 
tejże instytucji, panem Maciejem 
Dutkiewiczem, celem uzyskania 
szczegółowych informacji na te-
mat poczynionych prac.  Intere-
sujące nas zagadnienia okazały 
się na tyle obszerne, że popro-
szono, abyśmy przesłali je dro-
gą mailową, obiecując przy tym 
podjęcie próby jak najszybszego 
zgromadzenia potrzebnych ma-
teriałów. Niestety, do momentu 
złożenia gazety, nie otrzymali-
śmy odpowiedzi na zadane py-
tania. Nie oznacza to oczywiście, 
że temat pozostawimy sam so-
bie. Z panem Maciejem Dutkie-
wiczem ponownie będziemy się 
kontaktować w przyszłym tygo-
dniu – wtedy też opublikujemy 
szczegółowe informacje na te-
mat sprawy remontu dworca. Do 
tego czasu postaramy się dowie-
dzieć m.in. jaki jest koszt inwe-
stycji, kto był wykonawcą prac 
remontowych oraz czy w najbliż-
szym czasie można spodziewać 
się kolejnych realizacji planów 
inwestycyjnych. Jak udało nam 
się ustalić, na razie odświeżone 

zostały ściany wewnątrz obiek-
tu i niewielki fragment przy wej-
ściu. Ekipie firmy wykonaw-
cy, zajęło to raptem kilka dni.                                                                                                           
Przy okazji, warto zwrócić uwagę 
na stary, zabytkowy kran, znaj-
dujący się przy jednej ze ścian 
zewnętrznych budynku (przy 
bocznym wejściu na peron). Jest 
on na tyle ciekawym obiektem, 
że dobrze byłoby pomyśleć o 
jego odrestaurowaniu. Dziś, ob-
skurny i bezużyteczny, odstra-
sza przechodniów, ale odnowio-
ny mógłby stać się nieodłącznym 
atrybutem nowogardzkiej stacji 
PKP. 

Terminy wykonania inwe-
stycji krótkie, bo i nakład pra-
cy nie za duży. To, czy na re-
mont elewacji budynku trzeba 
będzie jeszcze poczekać – oka-
że się niebawem. Pozostaje mieć 
nadzieję, że zakres prac remon-
towych inwestora obejmie także 
renowację zewnętrznej powło-
ki nowogardzkiego dworca PKP. 
Póki co, trzeba zadowolić się 
tym, co jest. Nie wszystko na raz, 
nomen omen – po kolei. 

Karolina Klonowska
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Informacje Parafialne
Vox    Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:

PIELGRZyMKA 9-DNIOWA
NA KANONIZACJĘ 

BŁ. JANA PAWŁA II DO WŁOCH

TERMIN: 22-30.04.2014r.
PADWA - LORETO - SAN GIOVANNI ROTONDO -  LANCIANO MANOPELLO 

-  RZYM – ASYŻ

PROGRAM PIELGRZyMKI:

Dzień 1 –Rozpoczęcie pielgrzymki o godz. 5.00. Przejazd do Czech. Obia-
dokolacja i nocleg w hotelu.   

Dzień 2 -Śniadanie. Wczesny wyjazd z hotelu (6.00). Trasa widokowa przez 
Alpy. Po południu dojazd do PADWy. Zwiedzanie Bazyliki św. 
Antoniego oraz spacer z uświadczeniem Placu Prato Della Vale. 
Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

Dzień 3 –Śniadanie. Trasa widokowa brzegiem Adriatyku. LORETO. Zwie-
dzanie bazyliki z Domem św. Rodziny oraz cmentarzem żołnie-
rzy polskich. Obiadokolacja i nocleg w hotelu. Obiadokolacja 
i nocleg.

Dzień 4 –Śniadanie. Przejazd do SAN GIOVANNI ROTONDO. Nawiedze-
nie miejsc związanych z życiem i działalnością Ojca Pio. Obia-
dokolacja i nocleg w hotelu.

Dzień 5 –Śniadanie. Przejazd do LANCIANO. Pobyt w sanktuarium z naj-
starszymi we Włoszech relikwiami Cudu Eucharystycznego. 
Dalej – MANOPPELLO: miejsce przechowywania chusty św. 
Weroniki. Obiadokolacja i nocleg w hotelu. 

Dzień 7 – Śniadanie. RZyM – KANONIZACJA. Udział w uroczystościach 
kanonizacyjnych błogosławionego Jana Pawła II. Dalej – Rzym 
starożytny: Koloseum z uświadczeniem Forum Romanum, Pa-
latynu i Placu Weneckiego. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

Dzień 6 -  Śniadanie. RZyM. Zwiedzanie: Bazylika św. Piotra, św. Jana na 
Lateranie i Santa Maria 

                 Maggiore. Następnie spacer do Fontanny  di Trevi oraz Schodów 
Hiszpańskich. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

Dzień 8 –Śniadanie. ASyŻ. Zwiedzanie miasta: Bazylika św. Franciszka, 
Plac Miejski, Kościół św. Klary, Bazylika Santa Maria degli Ange-
li. Następnie wyjazd w kierunku Polski. 

Dzień 9 - Zakończenie pielgrzymki w godzinach popołudniowych.

Koszt: 1900 zł + 140 EURO
ZAPISY I WSZELKIE  INFORMACJE ZWIĄZANE Z PIELGRZYMKĄ u ks. 
Roberta w Parafii pw. WNIEBOWZIĘCIA NMP w NOWOGARDZIE, 
podczas spotkania, które odbędzie się 24.11.br o godz. 16.00 w 
Domu Parafialnym ul. Kościelna 2a w Nowogardzie

Janina Sawicka, lat 70, zmarła 19.11.2013 r., pogrzeb odbędzie 
się 22.11.2013 r.  o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Roman Tatara, lat 56, zmarł 19.11.2013 r., pogrzeb odbędzie 
się 23.11.2013 r. o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał zarządca cmentarza, Jerzy Furmańczyk

Słowa Ewangelii według Świę-
tego Łukasza  (Łk 23,35-43) Wy-
szydzenie na krzyżu. Dobry łotr

Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud 
stał i patrzył. Lecz członkowie 
Wysokiej Rady drwiąco mówi-
li: Innych wybawiał, niechże te-
raz siebie wybawi, jeśli On jest 
Mesjaszem, Wybrańcem Bożym. 
Szydzili z Niego i żołnierze; pod-
chodzili do Niego i podawali Mu 
ocet, mówiąc: Jeśli Ty jesteś kró-
lem żydowskim, wybaw sam sie-
bie. Był także nad Nim napis w ję-
zyku greckim, łacińskim i hebraj-
skim: To jest Król żydowski. Jeden 
ze złoczyńców, których [tam] po-
wieszono, urągał Mu: Czy Ty nie 
jesteś Mesjaszem? Wybaw więc 
siebie i nas. Lecz drugi, karcąc go, 
rzekł: Ty nawet Boga się nie boisz, 
chociaż tę samą karę ponosisz? 
My przecież - sprawiedliwie, od-
bieramy bowiem słuszną karę za 
nasze uczynki, ale On nic złego 
nie uczynił. I dodał: Jezu, wspo-
mnij na mnie, gdy przyjdziesz do 
swego królestwa. Jezus mu odpo-
wiedział: Zaprawdę, powiadam 
ci: Dziś ze Mną będziesz w raju.

Wspomnij na mnie, gdy przyj-
dziesz do swego królestwa

Zmysł wzroku bardzo łatwo 
omamić. Pokazać rzeczywistość 
w taki sposób, aby ten, kto ją ob-
serwuje miał wrażenie, że to dzie-
je się naprawdę. A w rzeczywi-
stości prawda jest zupełnie inna. 
Człowiek lubi oglądać występy 
różnego rodzaju magików. Z góry 
wiadomo, że to iluzja, ale tak po-
kazana, że trudno się oprzeć wra-
żeniu, że to tylko złudzenie. Rze-
czywiście łatwo oszukać ludzki 
wzrok. Często niestety przycho-
dzi to zbyt łatwo. 

Człowiek bardzo często po-
przestaje na tym, co widzi, nie 
próbując poznać głębiej całej 
sprawy. Wystarczy mu obraz jaki 
dostrzega własnymi oczami. Wie-
rzy temu, co widzi, bo wie, że to 
jest, skoro można to zobaczyć. 
Nie trzeba wysilać swojego zmy-
słu wiary. Tak jest po prostu ła-

twiej, a lenistwo ciągle naciska, 
więc poddać się temu przycho-
dzi wręcz automatycznie. Do tego 
jeszcze człowiek lubi mieć pew-
ność, a wiara zakłada, że całko-
witej pewności nie ma i być nie 
może. 

Jednak zdarza się, że człowiek 
potrafi komuś uwierzyć. Tak po 
prostu. Bo to przecież dobry czło-
wiek, na pewno by nas nie oszu-
kał. Mamy do niego zaufanie, bo 
wiemy, że jest nam życzliwy. No 
właśnie, wiemy? A może raczej 
wierzymy, że tak jest. Okazuje 
się, że wiara jest nam potrzebna 
w tym naszym codziennym życiu. 
Oczywiście nie mniej potrzebne 
jest zaufanie, a może nawet bar-
dziej. Opieranie się tylko na tym, 
co widać, to za mało. Chciałoby 
się czegoś więcej. Oby, bo pozo-
ry mylą. 

Kogo, w tamtym niesamowi-
tym momencie, widzieli ludzie w 
osobie wiszącego na krzyżu mię-
dzy dwoma przestępcami? Czło-
wieka, który miał czelność na-
zwać siebie Synem Bożym. Więc 
skoro tak, to niech teraz pokaże 
wszystkim, że rzeczywiście Nim 
jest. A jak to zobaczymy, to uwie-
rzymy. Wielka pokusa. Ostatecz-
ny i dlatego chyba największy 
atak szatana, który już przeczuwa 
swoją klęskę.

Ale nie wszyscy w ten sposób 
myśleli, patrząc na to, co się dzie-
je. Możemy tylko domyślać się, w 
jaki sposób patrzyła na to Matka 
Jezusa. To, co rodziło się wtedy 
w Jej sercu zatrzymała dla siebie. 
Zresztą całe życie tak postępowa-
ła, często nie rozumiejąc tego, z 
czym ma do czynienia, ale zawsze 
przyjmując to jako Bożą wolę. 
Zapewne tam, pod krzyżem, było 
tak samo. Wiadomo natomiast 
w jaki sposób patrzyli na Jezu-
sa ci, którzy razem z Nim zosta-
li ukrzyżowani. Świadczą o tym 
ich własne słowa. I chociaż sło-
wami równie łatwo można oszu-
kać, to trudno w ten sposób my-
śleć o tych, którzy stoją w obliczu 
śmierci. Po co oszukiwać skoro to 
już koniec. 

Dobry łotr musiał uwierzyć, że 
Ten, który wisi obok, nie jest zwy-
kłym człowiekiem. Może nie wi-

dział Jezusa dokonującego tych 
wszystkich uzdrowień fizycznych 
i duchowych, albo chociażby tego 
cudownego rozmnożenia chle-
ba, po którym chciano Jezusa ob-
wołać królem.  Pewnie nie słyszał 
tych wszystkich słów kierowa-
nych do ludzi, którzy takich wła-
śnie potrzebowali. Na pewno nie 
przebywał razem z Apostołami 
tak blisko Tego, Który umiłował 
człowieka do końca. Ale widział, 
co się w tym momencie dzieje. A 
musiał dostrzec dużo więcej, niż 
tylko to co wzrok może uchwy-
cić. Musiał odczytać dużo wię-
cej informacji ze słów, które mógł 
wtedy usłyszeć. Zapewne odczy-
tał napis oznaczający tytuł winy, 
o treść którego Żydzi tak mocno 
kłócili się z Piłatem. Ale chyba 
nie miał on w takim momencie 
największego znaczenia. Najważ-
niejsze było co innego. Dostrze-
żenie w Jezusie Tego, kim był na-
prawdę. I dobry łotr to zrobił. Uj-
rzał w tym skatowanym człowie-
ku Prawdziwego Króla. Dlatego 
otrzymał tuż przed swoją śmier-
cią wspaniałą obietnicę. 

On był pierwszym. Za nim po-
dążyli inni. Bardzo wielu. Każ-
dy z nich jest teraz szczęśliwy, 
bo święty. Zapewne jeszcze wie-
lu pójdzie tą drogą, na którą każ-
dy otrzymuje zaproszenie. Każdy, 
bez wyjątku. I nie ma tu miejsca 
na żadną iluzję. Nie może tu być 
mowy o jakimś zwodzeniu, ukry-
waniu czegokolwiek. Tu wszystko 
jest jawne i klarowne, chociaż nie 
zawsze do końca zrozumiałe, bo 
mamy swoje ograniczenia, któ-
re nam w tym nie pomagają. Ale 
mamy to zaproszenie. Do zapro-
szenia dołączona jest instrukcja 
w postaci Pisma Świętego, mó-
wiąca jak właściwie z tego zapro-
szenia skorzystać. Nie jest wyma-
gane potwierdzenie przyjęcia za-
proszenia, bo miejsca są przygo-
towane dla wszystkich. Wystarczy 
tylko zadbać o odpowiedni strój. 
Jeszcze jedno. Trzeba również pa-
miętać, że nas można zwieść, ob-
razem lub słowem, czy też jed-
nym i drugim. Ale Jego nie da 
rady omamić. Nie ma sensu kom-
binować.

Ks. Grzegorz Podlaski

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Uwaga
Wszystkich zainteresowanych wyjazdem do Włoch na 9 dnio-

wą pielgrzymkę z okazji Kanonizacji Jana Pawła II, zapraszamy 
na spotkanie, które odbędzie się w najbliższą niedzielę (24 listo-
pada) o godz. 16:00 w Domu Parafialnym przy ul. Kościelnej 2. 

ks. Robert Dąbrowski 
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Święto patrona parafii, którego 
wspomnienie przypada właśnie 
na 20 listopada,  rozpoczęło się 
już odprawieniem porannej Mszy 
św. o godz. 9.00. Kulminacją ob-
chodzonej tego dnia uroczysto-
ści była Suma Odpustowa o godz. 
17.00, którą sprawował ks. arcybi-
skup Andrzej Dzięga. 

- Spotykamy się tutaj w miejscu, 
które szczególnie upodobał sobie 
św. Rafał Kalinowski, patron Sybi-
raków, Kresowiaków, powstaniec, 
inżynier, świetny wojskowy, ale 
także wspaniały wychowawca, na-
uczyciel, w końcu zakonnik, któ-
ry swoje życie powierzył Bogu. Je-
steśmy tutaj, aby wspomnieć jego 
osobę, ale także na nowo uczyć się 
od niego wiary, miłości do Boga, 
odwagi i przebaczenia – mówił 
witając wiernych ks. arcybiskup 
A. Dzięga.

Słowo Boże i kazanie w czasie 
sumy wygłosił ks. Dariusz Żar-
kowski, proboszcz parafii pw. św. 
Ottona w Kamieniu Pomorskim, 
będącej jednocześnie katedrą św. 
Jana Chrzciciela, a podniesionej w 
2010 roku do rangi Sanktuarium 
Cudownego Obrazu Brzozdo-
wieckiego Pana Jezusa Ukrzyżo-
wanego i Matki Bożej Bolesnej,

- Przybywam tutaj nie tylko 
jako duchowny, ale także jako 
przedstawiciel rodziny, która do-
tknięta była przemocą i zbrodnią. 
Mojego dziadka, tam na Kresach 
Wschodnich, zamordowali ukra-
ińscy sąsiedzi, tylko dlatego, że 
czuł się Polakiem, chociaż z po-
chodzenia był Austriakiem. Nie-
nawiść jaka rozpaliła w tamtych 
czasach Kresy, na to nie zważa-
ła. Tam walczył człowiek z czło-
wiekiem. Łączę się więc dzisiaj z 
tymi, którzy we wspomnieniach 
przywołują swoich bliskich zza 
Buga, z Wołynia, z Zachodniej 
Ukrainy, ale i dzisiejszej Białoru-
si czy Litwy – zwracał się do wier-

nych duchowny z Kamienia Po-
morskiego. 

Powagi uroczystej mszy św. do-
dawały licznie zgromadzone w 
kościele poczty sztandarowe, a 
wśród nich m.in. Poczet Sztan-
darowy Zachodniopomorskie-
go Związku Sybiraków w Szcze-
cinie, a także poczty sztandarowe 
lokalny kół zrzeszających Sybira-
ków z Gryfina, Łobza, Kamienia 
Pomorskiego, Gryfic, Goleniowa, 
i oczywiście Nowogardu, Poczet 
Towarzystwa Miłośników Lwowa 
i Kresów Południowo- Wschod-
nich Oddział w Szczecinie im. 
Andrzeja Przewoźnika, Poczet 
Związku Żołnierzy Armii Kra-
jowej okręg ze Szczecina, sztan-
dar Gimnazjum im. Sybiraków w 
Szczecinie oraz szkół z Nowogar-
du: SP 4, SP 2, SP 3, ZSP, Gimna-
zjum nr 3 oraz I LO. Nie zabrakło 
również przedstawicieli władzy 
samorządowej na czele z wicebur-
mistrzem Damianem Simińskim, 
radnych Rady Miejskiej w No-
wogardzie, pedagogów i dyrekcji 
nowogardzkich szkół, działaczy 
społecznych i członków organiza-
cji przykościelnych. 

Mszę św. odpustową zakończyła 
adoracja do Świętego Sakramen-
tu. Następnie odśpiewano dzięk-
czynny hymn „Ciebie Boga, wy-
sławiamy” – najważniejszą pieśń 
Kościoła katolickiego. Żegnając 
się z wiernymi arcybiskup Dzię-
ga dziękował wszystkim za piękne 
przyjęcie i wspólną modlitwę. Po-
błogosławił także z osobna każdy 
z pocztów sztandarowych, opusz-
czając w rytmie pieśni narodo-
wych sanktuarium św. Rafała Ka-
linowskiego. 

Parafialny odpust zakończył 
tradycyjnie ciepły posiłek, który 
podano w sali gimnastycznej po-
bliskiego Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych. 

Marcin Simiński 

„Żyjąc jesteśmy otoczeni 
mnóstwem niedostępnych go-
łym okiem światów, o których 

istnieniu nawet nie wiemy i 
do których najprawdopodob-

niej nigdy nie dotrzemy”.
R. Kapuściński

MAGDALENA SKOPEK – 
gdańszczanka mieszkająca w Pra-
dze, doktor fizyki i zapalona po-
dróżniczka wymarzyła sobie wy-
prawę na koniec świata, na Jamał 
w północnej Syberii. Miejsca za-
mieszkiwanego przez koczowni-
czą ludność Nieńców. Jamał w ję-
zyku nienieckim oznacza „koniec 
świata”. Swoje marzenie zrealizo-
wała i opisała w książce „DOBRA 
KREW. W KRAINIE RENIFE-
RÓW, BOGÓW I LUDZI”. Przez 
dwa miesiące mieszkała z nie-
niecką rodziną Akatteto w czu-
mie (rodzaj specjalnego namio-
tu) i zasmakowała typowego ko-

czowniczego trybu życia. Co kil-
ka dni rodzina pakowała na sanie 
swój dobytek i razem z renifera-
mi przenosiła się na nowe miej-
sce. Bo ludzie tundry zajmują się 
przede wszystkim hodowlą reni-
ferów i właśnie do tych zwierząt 
dostosowują swój cykl życia.

Czytając strona po stronie, 
przenosimy się do innego świata 
– z daleka od cywilizacji i wszel-

kich dostępnych nam wygód – 
gdzie liczy się to, by przetrwać w 
wyjątkowo niesprzyjających wa-
runkach. Wiele emocji wzbudzą 
w nas opisy dotyczące jedzenia. 
Surowa ryba to przecież nic w 
porównaniu z surowym, jeszcze 
ciepłym mięsem „świeżo” zabite-

go renifera. Prawdziwa uczta dla 
całej rodziny. Jednym z regional-
nych przysmaków jest mózg je-
dzony wprost z czaszki renifera, 
to wszystko popija się krwią zwie-
rzęcia. Dla nas mieszkańców Eu-
ropy nienieckie smakołyki są szo-
kujące, ale autorka wyjaśnia, że: 
„w tundrze, gdzie przez większość 
roku nic nie rośnie, surowe mięso 
i krew są najważniejszym źródłem 
witamin. Bez tego nie dało by się 
tutaj żyć”.

„Dobra krew” to nie jest zwykły 
reportaż. Czasami ma się wraże-
nie, że czyta się baśń. Na Jamale 
do dziś można znaleźć kości ma-
mutów, tutaj wierzy się, że trzy-
manie nóg na łóżku przez kobie-
tę przynosi rodzinie bliźniaki. 
Brzmi nieprawdopodobnie? Taka 
jest właśnie baśń „z końca świata”. 
Magiczna opowieść o ludziach, 
zwierzętach i przyrodzie wchłonie 
nas bez reszty. Całość dopełniają 
liczne, bardzo realistyczne barw-
ne fotografie.

Po raz kolejny dochodzimy do 
wniosku, że z dala od cywilizacyj-
nego zgiełku można szczęśliwie 
żyć w zgodzie z cyklem natury. 
Magdalena Skopek pisze: „W tun-
drze człowiek spotyka się bardziej 
z samym sobą niż z kimś innym”.

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz

Biblioteka poleca

Uroczystości Odpustowe w parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego 

Święty nasz Ojcze Rafale,  
wierny krzyżowi i ewangelii...
Od słów tej pieśni rozpoczęła się w minioną środę w parafii pw. św. Rafała Kali-
nowskiego Uroczystość Odpustowa z udziałem Ks. Arcybiskupa Andrzeja Dzię-
gi. W ten szczególny dla parafii dzień, Kościół wypełnił się po brzegi wiernymi. 
Licznie przybyły także  poczty sztandarowe organizacji sybirackich, kombatanc-
kich i szkół – nie tylko z Nowogardu. 

Od lewej: abp. A. Dzięga, ks. D. Żarkowski, ks. K. ŁukjaniukParafianie niosą dary w postaci chleba

Poczty sztandarowe szkół

Poczty sztandarowe organizacji sybirackich
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Handel rzeczami używanymi - Stanisław Duda 

Drugie  życie „Agatki”  
Tym razem w cyklu „Nasi przedsiębiorcy” odwiedzamy komis „Agatka”. Prowadzi go od 1995 roku pan Stanisław Duda. W wywiadzie, 
którego udzielił Dziennikowi Nowogardzkiemu, opowiada o tym, jak zaczęła się jego przygoda w tym biznesie. 

Dziennik Nowogardzki 
- To miejsce nadal kojarzy 
mi się z kawiarnią AGAT-
KA, która funkcjonowała tu 
przed laty. Czuje pan nadal 
ducha tamtych lat? 

Stanisław Duda - Jasne, że 
tak. Dlatego nazwę pozosta-
wiłem i postanowiłem jej nie 
zmieniać. 

Historia tego lokalu dla 
nowogardzian ma znaczenie 
bardzo sentymentalne? 

To prawda i muszę panu po-
wiedzieć, że często nowogar-
dzianie przywołują w rozmo-
wach wspomnienia tego miej-
sca. Dlatego nazwa AGATKA 
pozostanie tutaj już na wiecz-
ność. Co do historii tego skle-
pu, to obowiązuje ona od 1998 
roku. Jak wiemy w tym czasie 
zostały zapoczątkowane prze-
miany społeczne, które nieste-
ty miały swoje konsekwencje, 
takie jak brak pracy. Dlate-
go postanowiłem zorientować 
się, jak wygląda rynek rzeczy 
wtórnych na terenie Niemiec. 

I co było dalej?  
Wówczas zorientowałem się, 

że obywatele niemieccy pozby-
wają się telewizorów i sprzętu 
RTV, który wystawiany był na 
ulicę. Jego stan techniczny był 
na tyle dobry, że dalej mógł 
być używany i sprzedawany tu 
na rynku polskim. Tym bar-
dziej, że wówczas w naszych 
domach najczęściej grały tele-
wizory czarno-białe. A za na-
szą zachodnią granicą, koloro-
we odbiorniki po prostu leżały 
sobie na ulicy. 

Od razu postanowił pan 
otworzyć komis z tymi 
sprzętami?

Nie. Najpierw jeździłem z 
nimi po komisach i na giełdę sa-
mochodową. Ale po jakimś cza-
sie zorientowałem się, że tego to-
waru z Niemiec mogę przywozić 
więcej. Postanowiłem znaleźć ja-
kieś stałe lokum i już sam han-
dlować. Wtedy też ktoś mi pole-
cił, abym otworzył Komis wła-
śnie w byłej Agatce.  Przed laty 
obiekt był podzielony na dwie 
części. W jednej był sklep spo-
żywczy, a w drugiej sklep z ubra-
niami używanymi. Okres ten 
trwał około 3 lat. Później nada-
rzyła się okazja, by stanąć do 

przetargu i odkupić go już cało-
ści. A dzięki temu mogłem za-
cząć przywozić więcej towaru. 

Wówczas postanowił pan 
przywozić do Polski nie tylko 
używany sprzęt RTV, ale także 
meble. 

Tak. Po telewizorach zaczę-
ła się moda na meble z Niemiec. 
Nawiązałem wtedy także współ-
pracę z firmami, które pomaga-
ły pozbywać się mebli czy sprzę-
tu AGD naszym sąsiadom z Za-
chodu. 

Jest takie przekonanie, że to-
war „ z drugiej ręki” jest towa-
rem zużytym. 

Powiem tak, stan techniczny 
towaru z drugiej ręki może być 
w różnym stanie. Ale bywa też 
tak, że stan nowych rzeczy często 
robionych w Chinach nie odbie-
ga od tych używanych.  Dlatego 
biorąc pod uwagę np. meble, bo 
mamy  ich tu obecnie najwięcej, 
to często są one bardziej trwal-
sze, niż te nowe produkowane 
ze sklejki. Poza tym, są one nie-
rzadko bardzo oryginalne, po-
nieważ pamiętają jeszcze nasze 
babcie. 

Nie mogę pominąć też py-
tania. Dlatego proszę powie-
dzieć, czy w pana dziwności 

handlowej natrafił pan na ja-
kiś szczególny przedmiot o 
znacznej wartości? 

Oczywiście, że miałem w 
sprzedaży taki przedmiot. Para-
doksem był fakt, że nawet o tym 
nie wiedziałem. Gdyby nie to, 
że dostrzegł go pewien znawca, 
miska z brązu, bo o niej mowa 
sprzedana by była za jakieś 20 
zł. A tak po konsultacjach od-
sprzedałem ją za 100 zł, a nowy 
właściciel zarobił na niej 500 
marek niemieckich.  Zdaję sobie 

sprawę, że pewno często sprze-
dajemy rzeczy, na których, po fa-
chowej wycenie, nowi właścicie-
le na pewno zarobili. Nie jestem 
w stanie znać się na wszystkim. 
Dlatego zapraszam do sklepu 
kolekcjonerów. Może trafią dla 
siebie jakieś „białe kruki” wśród 
tego ogromnego asortymentu, 
który zaczyna się od pojedyn-
czej łyżeczki, talerzyka, filiżanki, 
a kończy na drogich meblach czy 
obrazach dużego formatu. 

Czy klienci mogą przynosić 
też towar, którego chcą się po-
zbyć z domu. Jeśli tak, to jak 
wielu ma pan takich detalicz-
nych kontrahentów?

Oczywiście, że mogą. Wcze-
śniej muszą zabrać swój dowód, 
by spisać jego dane. W ten spo-
sób zabezpieczam się na wypa-
dek, gdyby okazało się, że dany 
przedmiot pochodzi z kradzie-
ży. Faktem jest, że gdy na mie-
ście  zginie komuś rower czy ja-
kieś elektronarzędzie, to pierw-
sze co robi policja, to pyta wła-
śnie mnie, czy taki przedmiot 
w ostatnim czasie nie został tu 
przyniesiony. Generalnie w ska-
li miesiąca w tzw. komis wstawia 

u mnie różne przedmioty ok. 20 
osób. 

Jak wygląda sprawa rozlicze-
nia się za sprzedaż przedmio-
tu, który ktoś do pana wstawi 
w komis? 

Zwykle czekam ok. 2 tygodni. 
Po tym czasie, w niektórych 
przypadkach obniżam cenę, by 
zachęcić klientów do kupna. Je-
śli to nic nie daje, najczęściej to-
war zwracam. 

Czy są takie rzeczy, których 
pan nie przyjmuje?

Jasne, że tak. Są to rzeczy, któ-
rych ja mam na sklepie za dużo, 
jak np. części do samochodu. Do 
towarów, których na pewno nie 
przyjmę do sprzedaży, wymienię 
na pewno telefony komórkowe. 

Ile osób pan zatrudnia w 
swoim komisie?

Na obecną chwilę zatrudniam 
6 osób. Są wśród nich nie tylko 
sprzedawcy, ale także kierowcy, 
którzy jeżdżą po towar, ale i oso-
by zajmujące się renowacją me-
bli na stolarni.  

Kto dzisiaj najczęściej po-
szukuje przedmiotów z  dru-
giej ręki?

Mam wrażenie, że przycho-
dzą tutaj wszyscy, niezależnie od 
grubości portfela. 

Zwykle jest tutaj sporo 
klientów. Zapytam inaczej niż 
zwykle – a kiedy ma pan tzw. 
suchy okres?

Na pewno przed świętami Bo-
żego Narodzenia, kiedy sprzedaż 
mi dość mocno spada. Wiado-
mym jest, że ludzie chcą obdaro-
wywać swoich bliskich nowymi 
prezentami ze sklepu nie z dru-
giej ręki. 

Rozmawiał Jarek Bzowy 

Pan Stanisław zaprasza szczególnie kolekcjonerów do swojego sklepu, w którym 
na pewno są przedmioty godne zainteresowania

Sklep mieści się przy ul.  Marszałka Józefa Piłsudskiego

W sklepie są również  obrazy
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Święto Niepodległości w Zakładzie Karnym 

Otworzyli nowe ambolutorium i wręczyli awanse
We wtorek, 19 listopada, na terenie Zakładu Karnego oddano do użytku nowy budynek ambulatorium dla osadzonych. Uroczystość po-
łączono z coroczną odprawą Służby Więziennej organizowaną w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości, w czasie której 
wręczono awanse i odznaki funkcjonariuszom SW. 

Nowe ambulatorium po-
wstało w miejsce dawnych po-
mieszczeń magazynowych wy-
budowanych w drugiej poło-
wie XX wieku, a wyłączonych 
z eksploatacji w roku 2005. Do 
tego czasu w pomieszczeniach 
tych prowadzona była produk-
cja obuwia w ramach działal-
ności funkcjonującego przy 
ZK w Nowogardzie przedsię-
biorstwa obuwniczego. W wy-
niku prowadzonych robót bu-
dowlanych, budynek poddany 
został wszechstronnej moder-
nizacji. Ocieplono stropodach 
i ściany zewnętrzne, wnętrza 
budynku przebudowano do-
stosowując je pod kątem no-
wego przeznaczenia. Wykona-
no nowe instalacje elektrycz-
ne, wodno- kanalizacyjne, 
centralnego ogrzewania. Ele-
wacja zewnętrzna przybrała 
nowego blasku. Parter budyn-
ku przeznaczono na ambula-
torium o łącznej powierzchni 
223,22 m2. Wydzielono gabi-
net zabiegowy, dwa gabinety 
lekarskie, gabinet stomatolo-
ga oraz inne pomieszczenia, w 
tym socjalne. Dostosowano je 
do aktualnie obowiązujących 
przepisów. Powstał nowy ma-
gazyn i dyspozytornia leków. 
Znacznie poprawiono warun-
ki pełnienia służby przez pie-
lęgniarki oraz warunki pracy 
zatrudnionych cywilnych le-
karzy. Zwiększy się również ja-
kość świadczonych usług me-
dycznych. Z pomieszczeń par-
teru wyodrębniono pomiesz-

czenie o powierzchni 16,50m2 
na rzecz kuchni w pawilonie 
10, która dotychczas borykała 
się z problemami lokalowymi. 
Dzięki nowej lokalizacji i wa-
runkom sanitarnym jednostka 
zamierza uruchomić pracow-
nię RTG w gabinecie stomato-
logicznym i w tym celu zaku-
piła już aparat RTG z radiowi-
zjografią. Uruchomienie pra-
cowni RTG nastąpi po wyda-
niu decyzji przez Wojewódzką 
Stację Sanitarno Epidemiolo-
giczną. Dotychczas jednostka 
zmuszona była konwojować 
osadzonych do publicznych 
placówek opieki zdrowotnej. 
Przewiduje się wykonywać do 
10 ekspozycji tygodniowo. 

Dotychczasowe ambulato-
rium zlokalizowane jest w Pa-
wilonie A i składa się z sze-
ściu pomieszczeń o łącznej po-
wierzchni ok. 80 m2. W am-
bulatorium na stałe zatrudnio-
nych jest 5 pielęgniarek i kie-
rownik. W opisywanych wa-
runkach przyjmuje ok. 7 leka-
rzy różnych specjalności i wy-
konywane są podstawowe za-
biegi ambulatoryjne. Z uwagi 
na problemy lokalowe dodat-
kowo w trzech innych pawilo-
nach mieszkalnych zlokalizo-
wano prowizoryczne gabinety 
lekarskie. W 2012 r. w jednost-
ce udzielono 16 881 porad am-
bulatoryjnych w tym 2 202 sto-
matologicznych.  

Właśnie we wtorek budy-
nek został oficjalnie oddany do 
użytku. Symboliczną wstęgę 

przecięli m.in. wicemarszałek 
Sejmu, Eugeniusz Grzeszczak 
i dyrektor Okręgowy Służby 
Więziennej w Szczecinie płk. 
Andrzej Pędziszczak. Krótko 
po tym, nowe sale ambulato-
rium zwiedzała zaproszona z 
okazji tego wydarzenie „świta”. 
Wśród niej władze rządowe, 
samorządowe oraz przedstawi-
ciele Policji, Straży Granicznej 
i Straży Pożarnej. 

Wręczyli awanse i odznaki 
Gdy już dokładnie obej-

rzano nowe sale przychod-
ni dla więźniów „uroczystość” 
przeniosła się do sali kinowej 
Nowogardzkiego Domu Kultu-
ry. Tam odbyła się druga część 
zaplanowanego na ten dzień 
scenariusza obchodów Świę-
ta Niepodległości – odprawa 
okręgowej Służby Więziennej. 
Tradycyjnie więc, przy tej oka-
zji nadano awanse na wyższe 
stopnie służbowe kilkudzie-
sięciu funkcjonariuszom, nie 
tylko z Nowogardu, ale także 
z jednostek w Kamieniu Po-
morskim, Stargardzie Szcze-
cińskim, Szczecinie i Gorzowie 
Wielkopolskim. Oprócz tego 
wręczono też odznaki „Za za-
sługi w pracy penitencjarnej”. 

Poniżej publikujemy listę 
wszystkich, nowogardzkich 
awansowanych i nagrodzo-
nych funkcjonariuszu. Gratu-
lując jednocześnie przyzna-
nych nominacji. 

MS

Stopień majora  Służby 
Więziennej (SW) otrzymali: 

kpt. Kaliszewski Mariusz 
kpt. Kulczyk Wiesław  
kpt. Rafiński  Jacek 

Stopień kapitana Służby 
Więziennej otrzymał: 

por. Dudziak Sławomir

Stopień starszego sierżanta 
sztabowego SW otrzymał:

sierż. sztab. Perełka Marek 

 Stopień sierżanta 
sztabowego SW otrzymali: 

st. sierż. Basiński Marcin 
st. sierż. Bugaj Stanisław
st. sierż. Fronczak Robert
st. sierż. Grunert Daniel
st. sierż. Kuroń Mariusz
st. sierż. Leśniewski 

Przemysław

st. sierż. Nadłonek Grzegorz
st. sierż. Pisarek Sebastian
st. sierż. Salamon Mariusz
st. sierż. Spór Piotr
st. sierż. Śliwiński Sylwester
st. sierż. Zakrzewski Marcin

Stopień starszego sierżanta 
SW otrzymali: 

sierż. Berg Maciej
sierż. Biernacki Piotr
sierż. Gódziński Piotr
sierż. Kalinowski Marcin
sierż. Krzysztoszek Rafał
sierż. Kubiak Adam
sierż. Madej Andrzej

Stopień sierżanta SW 
otrzymali: 

plut. Dwornik Zbigniew
plut. Jemilianowicz Łukasz
plut. Leszczyński Sebastian
plut. Mazurek Zbigniew
plut. Saja Arkadiusz

plut. Urbańczyk Arkadiusz

Stopień plutonowego SW 
otrzymali: 

st. kpr. Baran Dawid
st. kpr. Duda Łukasz
st. kpr. Glanc Daniel
st. kpr. Jabłoński Kamil
st. kpr. Nabrzewski Artur
st. kpr. Ogiewa Paweł
st. kpr. Ostrowski Grzegorz
st. kpr. Owczarek Łukasz
st. kpr. Pabiś Aleksander
st. kpr. Pawłowski Wiktor
st. kpr. Pędziszczak Łukasz
st. kpr. Piotrowski Sylwester
st. kpr. Raszewski Rafał
st. kpr. Synowiec Sylwester
st. kpr. Szablewski Grzegorz
st. kpr. Wałega Paweł

Stopień starszego kaprala 
SW otrzymali: 

kpr. Domanowska Anna

kpr. Kępa Marek
kpr. Kopeć Marcin
kpr. Płaczek Mirosław
kpr. Raczyński Sebastian
kpr. Stawicka Barbara
kpr. Witkowski Arkadiusz
kpr. Żyła Łukasz

Stopień starszego 
szeregowego SW otrzymali: 

Adamczewski  Ireneusz 
Dąbrowski Ireneusz 
Fedak Przemysław 
Gajda Tomasz 
Jurczyk Artur 
Kaźmierczak Jan 
Litwin Tomasz 
Macyszyn Dawid 
Mościński Adam 
Poprzeczka  Przemysław 
Romańczuk Mateusz 
Szurgot Adam 
Wałęga Marek 

Wielowski Błażej 
Ziółkowski Łukasz 

Złotą Odznakę ,,Za zasługi 
w pracy penitencjarnej” został 
wyróżniony: 

ppłk. Kowalski Paweł

Srebrną Odznaką 
„Za zasługi w pracy 
penitencjarnej” został 
wyróżniony: 

st. sierż. sztab. Ziółkowski 
Mieczysław 

Brązową Odznaką 
„Za zasługi w pracy 
penitencjarnej” zostali 
wyróżnieni: 

por. Gibas Dominika  

st. sierż. sztab. 
Rossa Janusz 

Widok kobiety w mundurze SW już nikogo nie dziwi. Odznaczenie odbiera por. Do-
minika Gibas

Najmłodsza stażem grupa funkcjonariuszy ZK

Pomieszczenia nowego ambulatorium poświęcił ks. G. Legutko
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„Do zabawy potrzebny miły towarzysz i natchnienie…”

 „Dzień Przedszkolaka” w Zielonym Przedszkolu
Listopadowy czas nie za-

wsze musi być okresem wiel-
kiej zadumy! Wystarczy je-
dynie przystanąć na chwilę w 
tym nieustannym maratonie 
codzienności, spojrzeć na ra-
dość dziecka i nauczyć się od 
niego tej odrobiny beztroskie-
go szczęścia. Pomimo szarych 
ulic zapłakanych deszczem, 
pomimo dni, które wydają się 
zbyt krótkie, pomimo wiatru, 
co ostatnie liście z drzew strąca 
nad Zielonym Przedszkolem w 
Nowogardzie, niebo wciąż jest 
błękitne. Wszystko to za spra-
wą uroczystych „Dni Przed-
szkolaka”, które miały tam 
miejsce. Dzieci z każdej gru-
py obchodziły ten ważny dzień 
z udziałem swoich rodziców. 
„Jabłuszka”, „Elfy”, „Żółwiki”, 
„Groszki” oraz „Żabki”, pod-
czas uroczystego pasowania na 
przedszkolaka oficjalnie do-
łączyły do grona społeczności 
przedszkolnej. I przytupywano 

nóżkami, i klaskano rączka-
mi, i śpiewano, by serca rodzi-
ców radością i dumą napełnić. 
„Koniczynki” podczas swojego 
„Dnia Przedszkolaka” pokaza-
ły rodzicom, jak wiele uśmie-
chu sprawić może wspólna za-
bawa. Tak niewiele trzeba, aby 
zatrzymać się w miejscu i od-
naleźć tę chwilę, która pozwoli 
raz jeszcze uświadomić dziec-
ku jak bardzo jest ważne i po-
trzebne. „Dzień Przedszko-
laka” u „Motylków” i „Skrza-
tów”, to również była bardzo 
poważna sprawa! Bowiem 
dzieci z tych grup, to już daw-
no nie maluchy, to już dawno 
nie średniaki, to już właśnie są 
starszaki. Podczas przygotowa-
nych uroczystości   przedszko-
laki swoją postawą i występa-
mi artystycznymi udowodni-
ły wszystkim gościom, że za-
sługują na miano „Starszaka”. 
Dzieci z każdej grupy otrzy-
mały od Dyrekcji przedszkola 

oraz Wychowawczyń grup pa-
miątkowe dyplomy, natomiast 
dzięki zaangażowaniu Rodzi-
ców przedszkolaki otrzymały 
upominki.

Janusz Korczak w swoich pe-
dagogicznych rozważaniach 
pisał: „Nie to ważne w co się 
bawić, a jak i co się przy tym 
myśli i czuje…”, być może wła-
śnie dlatego każdy z tych dni 
był tak ważny i szczególny, bo 
dzieci miały możliwość prze-
żyć go wraz z rodzicami i dla 
rodziców… 

opr. Anna Grzelak
 

Dyrekcja i Grono 
Pedagogiczne, Zielonego 

Przedszkola pragną 
podziękować wszystkim 

Rodzicom
za zaangażowanie 

i współpracę podczas 
organizacji oraz przygotowań 

uroczystości „Dnia 
Przedszkolaka”.

 
 
 

Uroczystości w SP Żabowo
W dniu 4 listopada, w Szkole podstawowej w Żabowie, odbył się koncert organowy. Cztery dni później, uczniowie z Żabowa, w dniu 11 
listopada, godnie uczcili 95. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Dnia 4.11.2013 r. naszą szkołę 
odwiedzili niezwykli goście... Byli 
to: ks. proboszcz Marek Prusie-
wicz z Parafii św.Klary w Dobrej, 
uczennica gimnazjum Ewa Du-
dzińska i uczennice szkoły pod-
stawowej Wiktoria Hell, Klau-
dia Witkowska, Martyna Hein-
rich. Niezwykłość gości polega-
ła na tym, że przyjechali do nas 
z koncertem organowym. Dziew-
czynki uczą się gry na organach 
u swego proboszcza ks. Marka, 
znawcy i pasjonata muzyki or-
ganowej. „Organistki” zaprezen-
towały utwory Bacha, Schuber-
ta, Cacciniego, Gounoda. Gra na 
organach to prawdziwa sztuka, 
gdyż instrumentalista musi grać 
przy pomocy rąk i nóg. Nie dziwi 
zatem fakt, że dziewczynki wzbu-
dziły wśród słuchaczy ogromny 
podziw. Jedna z nich- Martyna, 
zachwyciła nas wyjątkowo, po-

nieważ akompaniując sobie na 
organach zaśpiewała trzy wersje 
„Ave Maria” Bacha, Schuberta i 
Cacciniego. Chylimy czoła przed 
talentem i pracowitością tej mło-
dzieży. Po koncercie odbyła się 
mała „konferencja”. Wykonaw-
czynie opowiadały o swojej pa-
sji oraz odpowiadały na pytania 
naszych uczniów. Dziękujemy za 
wspaniały występ, który dostar-
czył nam wielu niezapomnianych 
wrażeń. Wdzięczni uczniowie i 
nauczyciele.  

Natomiast niespełna tydzień 
później w szkole odbyła się uro-
czystość, 95. rocznicy odzyska-
nia przez Polskę niepodległości. 
Uczniowie SP w Żabowie uczci-
li ją, jak zawsze bardzo uroczy-
ście. 8 listopada wszyscy przyszli 
do szkoły w strojach galowych. 

Każdy uczeń i nauczyciel otrzy-
mali wcześniej przygotowane ko-
tyliony w barwach narodowych. 
Apel rozpoczął się wspólnym od-
śpiewaniem hymnu państwowe-
go, a następnie uczennica pro-
wadząca przedstawiła rys histo-
ryczny Polski od utraty niepod-
ległości przez lata niewoli, aż do 
odzyskania wolności. Rys histo-
ryczny przeplatany był recytacją 
wierszy oraz śpiewem pieśni le-
gionowych. Punktem kulmina-
cyjnym było odśpiewanie przez 
uczniów klas starszych „Roty”. 
Apel zakończył się spontanicz-
nym odśpiewaniem pieśni autor-
stwa Jana Pietrzaka „Żeby polska 
była Polską”. Po krótkiej przerwie 
odbyła się prezentacja multime-
dialna pt. „Niepodległa”. 

Inf.: SP w Żabowie

Sprostowanie
Informujemy, że w poprzed-

nim wydaniu DN nr 89 (2223), 
w artykule „Dzień Niepodległo-
ści – inny niż zwykle” opubliko-
wany został komunikat, z które-
go wynikało, że Publiczne Gim-
nazjum nr 3 im. Zjednoczonej 
Europy mieści się w Osinie, a 
powinno być w Nowogardzie. 
Za błąd przepraszamy. 

red.
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Korneliusz syn Anny i 
Cezarego ur. 16.11.2013 
z Nowogardu

Róża córka Małgorzaty 
i Adama ur. 18.11.2013 
z Osowa

Brajan syn Justyny i 
Piotra ur. 15.11.2013 
z Nowogardu

Córka Anny Karpińskiej 
ur. 20.11.2013 z Dębic

Michalina córka Anny 
i Ireneusza Zachura
 ur. 15.11.2013 z Łobza

Miron syn Małgorzaty 
Juszkiewicz ur. 
19.11.2013 z Nowogardu

    Autor rubryki: 
Janusz Roguski 
Szpital Nowogard

Witamy wśród nas...

Ogłoszenie 
Zarząd Nowogardzkiego Stowarzyszenia Klub Abstynenta „HA-

NIA” zawiadamia, że od dnia 07.10.2013 został wybrany nowy Za-
rząd Stowarzyszenia. Nowym prezesem został wybrany pan Mariusz 
Wójcik. Wszelkie działania związane z działalnością Klubu prowadzi 
prezes lub osoba przez niego upoważniona. 

za Zarząd 
prezes Mariusz Wójcik 

Wyjaśnienie 
Przy okazji publikacji powyższego ogłoszenia redakcja informu-

je, że organizatorem spotkania abstynentów w dniu 10 listopada w 
Strzelewie, opisanego na łamach ostatniego, wtorkowego wydania 
DN, było Parafialne Duszpasterstwo Trzeźwość „Trzeźwa rodzina – 
Trzeźwa wieś” w Strzelewie, a nie jak można było odnieść wrażenie 
czytając naszą relację, Klub Abstynenta „Hania” z Nowogardu.  

Red. 

Projekt burmistrza utonął w błocie

Do „Orlika” dalej przez błoto…
Mieszkańcy raczej nie doczekają się budowy dojazdowej do ZSO i boiska „Orlik”. Chyba, że nastąpi jakiś cud… bo gminny projekt o 
dofinansowanie inwestycji zajął 22 miejsce na 36 aplikantów i przepadł.  

W minionym tygodniu przy 
okazji naświetlenia potrze-
by modernizacji remontu ul. 
Warszawskiej poruszyłem te-
mat ważności i skali realizowa-
nych inwestycji przez burmi-
strza Roberta Czaplę. Wydaje 
się, że dla rządzących gminą 
nie ma znaczenia zapotrzebo-
wanie mieszkańców tylko wła-
sne „widzi mi się”. Oczywiście 
wszystkie inwestycje są po-
trzebne i przydają się nawet 
jednej osobie. Trudno mnie, 
ale również mieszkańców ul. 
Warszawskiej, (których jako 
radny reprezentuję) jednak 

przekonać, że bardziej istotna 
jest budowa ścieżki z ul. Ko-
walskiej od Zakładu Karnego, 
niż ważnej i często uczęszcza-
nej osiedlowej ulicy. 

Jeszcze trudniej uświadomić 
fakt, że ważniejsza jest budowa 
alejki od drogi dojazdowej do 
Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących i boiska „Orlik”. Bur-
mistrz Czapla modernizację 
tego odcinka obiecywał bar-
dzo często, co zresztą popie-
rałem. Jednak ostatnio, dziw-
nym trafem milczy w tej spra-
wie. Przypuszczam, że powo-
dem jest brak dofinansowania 
na remont drogi w Narodo-
wym Programie Budowy Dróg 
Lokalnych. Gmina Nowogard 
ubiegała się o 478 tys. zł. dota-
cji. Otóż projekt przygotowy-
wany przez R. Czaplę na dofi-
nansowanie zajął 22 miejsce w 
województwie. Stawia nas to 

w dolnej części klasyfikacji sa-
morządów pod względem pi-
sania wniosków. 

Wnioski oceniano według 
ośmiu kryteriów. Jednym z 
nich był wpływ inwestycji na 
poprawę dostępności do insty-
tucji publicznych. Fakt słabych 
ocen wniosku świadczy o pra-
cy urzędników i burmistrza, 
świadczy tylko o ich pracy i nie 
wymaga komentarza. Samemu 
burmistrzowi przypomnę tyl-
ko obietnice z kampanii wy-
borczej według której środki 
zewnętrze miały masowo spły-
wać do Nowogardu, a zapew-
nić miały to osoby wysoko wy-
specjalizowane, osoby zatrud-
nione w urzędzie. Na łamach 
„DN” pisałem o tym w lipcu 
2012 r. w tekście „Jak unijne 
pieniądze opływają Nowogard” 
i z chęcią do dyskusji wrócę…    

Nauczyciele, rodzice 

uczniów, a także mieszkańcy 
korzystający z „Orlika”, będą 
więc musieli korzystać z fatal-
nej drogi (chyba, że znajdą się 
jakieś inne pieniądze – czytaj z 
naszych podatków), a tymcza-
sem burmistrz wybuduje kilka 
alejek. Nie neguję ich remontu, 

ale twierdzę, że droga osiedlo-
wa przy Warszawskiej, droga 
do „Orlika” są ważniejsze dla 
mieszkańców. Dobrze byłoby, 
gdyby burmistrz wsłuchał się 
również w ich głos…   

Marcin Nieradka – radny 

Brydżyści Pomorzanina walczą w II lidze

W tym sezonie o utrzymanie
Brydżyści Pomorzanina 
Nowogard, mają za sobą 
już większość spotkań w 
II  lidze. Wygląda na to, 
że tym razem przyjdzie im 
walczyć o utrzymanie...

Po 10 run-
dach Pomo-
rzanin Nowo-
gard zajmuje 
ostatnie miej-
sce w tabeli. 
To spora od-
miana w po-

równaniu do poprzedniego se-
zonu, w którym nowogardzki 
zespół walczył o awans do I ligi, 
ostatecznie plasując się na 5 
miejscu. Tym razem, Pomorza-
nin będzie musiał rywalizować 
o utrzymanie. Przed brydżysta-
mi jeszcze 5 rund. Najpierw na 
rozkładzie czwarty w tabeli Che-
mik Bydgoszcz, następnie dwa 
teoretycznie łatwiejsze pojedyn-
ki z innymi rywalami z Bydgosz-
czy- 12 w rozgrywkach Gwiazdą 
II, oraz zajmującym 13 miejsce 
PAAK HS. Na zakończenie silny 
rywal z 5 miejsce Jantar Toruń i 
przedostatnia w tabeli Lambda 
Toruń. Pozostaje wierzyć, że no-
wogardzianie jeszcze odbiją się 
od dna II ligowej tabeli.

KR

II Liga DMP 2013/2014, Grupa NW – Round Robin (Tabela po 10 rundach)
M VP imps
1 Darles Santerm Gdańsk 144.92 706-418
2 Festiwal Słupsk 136.4 669-463
3 UKB Kleks Szamotuły 125.7 623-464
4 Chemik Bydgoszcz 118.01 591-489
5 Jantar Toruń 115.1 680-580
6 KTB Konin 111.93 606-522
7 ASKO-TECH Szczecin 108.13 630-578
8 Dąbrówka Senior Poznań 103.58 611-577
9 KB Kontra Koszalin 95.06 519-537
10 GIFT & RCK Rogoźno 91.15 512-571
11 Anneberg Zielona Góra 90.2 521-577
12 Gwiazda II Bydgoszcz 87.26 544-663
13 PAAK HS Bydgoszcz 79.67 476-617
14 Geotech Stargard 67.7 448-629
15 Lambda Toruń 63.76 410-615
16 LKS Pomorzanin Nowogard 58.02 473-698
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Drewpol Sp. z o.o., z siedzibą w Osinie jest wiodącym producentem frontów meblowych z litego drewna. Obecnie poszukujemy do współpracy pracowników na wydziale lakierni:

 KIEROWNIK/BRYGADZISTA LAKIERNI – nr ref. K-BL/L
Wymagania:
•	 Wykształcenie minimum średnie techniczne, mile widziany kierunek technologia drewna, specjalność meblarstwo,
•	 Wiedza i doświadczenie z zakresu wykończenia powierzchni lakierowanych,
•	 Doświadczenie w operacyjnym zarządzaniu produkcją i zespołem ludzi, 
•	 Umiejętność organizacji pracy własnej i podległych pracowników, 
•	 Otwartość na nowe rozwiązania, 
•	 Dobra organizacja pracy, operatywność, odpowiedzialność i dynamizm  w działaniu, 
•	 Umiejętność podejmowania decyzji,

LAKIERNIK – nr ref. L/L
Wymagania:
•	 Wykształcenie minimum zawodowe, 
•	 Wiedza i doświadczenie z zakresu wykończania powierzchni lakierowanych, 
•	 Samodzielność i dobra organizacja pracy, 
•	 Odpowiedzialność za efekty swojej pracy,

POMOCNIK LAKIERNIKA/SZLIFIERZ – nr ref. PL-S/L
Wymagania:
•	 Wykształcenie minimum zawodowe mile widziane kierunkowe, 
•	 Mile widziane doświadczenie w przemyśle drzewnym,
•	 Dyspozycyjność,
•	 Zaangażowanie i chęć do pracy.
Oferujemy:
•	 Zatrudnienie na umowę o pracę,
•	 Możliwość rozwoju zawodowego, 
•	 Niezbędne narzędzia do pracy.

Oferty zawierające CV, list motywacyjny, prosimy kierować na adres: rekrutacja@drewpol.pl lub Drewpol Sp. Z o.o. Osina 27a, 72-221 Tel. 91 57 90 111 
Oferty prosimy przesyłać do dnia 30 listopada  2013r.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)”.

W imieniu mieszkańców Bodzęcina 
składam 

serdeczne podziękowania 
firmie Norpol Sp. z o.o w Żdżarach 

za przeprowadzone prace na boisku do piłki siatkowej. 
Dzięki uprzejmości  firmy przywieziony został piasek 
oraz wyrównana ziemia za pomocą ciężkiego sprzętu. 

Serdecznie dziękujemy! 
W imieniu mieszkańców 

Radny Jerzy Salwa
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w Sklepie             
ul. Boh. Warszawy 2

(przy torach)

Zapraszamy
W każdy poniedziałek nowy towar

Duży wybór odzieży 
dziecięcej i jesiennej

kurtki, bluzy itp.

KUPON RABATOWY
10%

na odzież używaną
FIGARO

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie 
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

Tel.  609 245 816

Sprzedam drewno 
kominkowe i opałowe

Transport
Tel.  691 466 441

ZATRUDNIĘ
mechanika  lub  elektromechanika

601 520 540

Sprzedam lub 
wynajmę działkę 

6 tys. m2, cena 170 zł/m2, 
wraz z hala 200 m2 

przemysłowo-inwestycyjna. 
Ogrodzona płotem 

betonowym (wys. 1,8 m)
Nowogard 

ul. Boh. Warszawy. 
tel. 604 679 249

Oddam psa
2 miesięczny

506 396 494

LUKS Top Wierzbięcin pewnie wygrywa

II WTK Seniorów  
i Seniorek
Zawodnicy LUKS Top Wierzbięcin zanotowali kolejne zwycięstwo w II lidze 
mężczyzn, tym razem bez problemów uporali się z gośćmi z Trzebiatowa. Dwa 
dni wcześniej podopieczni Józefa Korkosza, startowali podczas II Wojewódzkie-
go Turnieju Klasyfikacyjnego Seniorów i Seniorek, który rozgrywany był w Mię-
dzyzdrojach. 

W dniu 17 listopada (niedzie-
la), zawodnicy z Wierzbięci-
na rywalizowali w Międzyzdro-
jach na II WTK seniorów i se-
niorek. Tenisiści stołowi z klubu 
LUKS Top zaprezentowali się z 
dobrej strony. Najwyżej uplaso-
wał się Łukasz Owczarek, któ-
ry jest najbardziej doświadczo-
nym zawodnikiem z Wierzbię-
cina. Podopieczny Józefa Kor-
kosza uległ dopiero w półfinale 
w pojedynku z Arturem Szczur-
kowskim (3:2), który reprezen-
tował gospodarzy, drużynę UKS 
Chrobry Międzyzdroje. Jedyną 
seniorką z LUKS Top, która wy-
startowała w zawodach, była Jo-
wita Mularczyk. Reprezentantka 
Wierzbięcina zdołała uplasować 
się w przedziale miejsc 13-16. 
Na innych miejscach sklasyfiko-
wani zostali pozostali reprezen-
tanci naszej gminy: Bartosz Je-
milianowicz 5-6 miejsce, Seba-
stian Jemilianowicz 5-6 miejsce, 
Mateusz Witkowski 13-16 miej-
sce, Daniel Zubrzycki 21 miej-
sce.

Po dwóch dniach przerwy, za-
wodnicy prowadzeni przez Jó-
zefa Korkosza walczyli o kolej-
ne ligowe punkty. Tym razem 
do Wierzbięcina zawitali tenisi-
ści klubu LUKS Fala Trzebiatów. 
Rywalizacja miała jednostronny 
przebieg, LUKS Top dosłownie 
zmiótł rywali, pewnie wygry-
wając 9:1. Wygrana pozwoliła 
umocnić się na drugim miejscu 
w ligowej tabeli. Kolejny mecz 
zaplanowany jest na 7 grudnia, 
wówczas gospodarzem będzie 
drużyna z Trzebiatowa. Przy ar-

tykule, prezentujemy indywidu-
alne punkty zdobyte przez za-
wodników z Wierzbięcina.

KR
LUKS Top Wierzbięcin – LUKS Fala 
Trzebiatów 9:1

W meczu punktowali:
Stół 1
Bartosz Jemilianowicz 2.5 pkt.
Sebastian Jemilianowicz 1.5 pkt.
Łukasz Owczarek  1.5 pkt.

Stół 2
Mateusz Witkowski  2.5 pkt.
Daniel Zubrzycki  1 pkt.

Łukasz Owczarek podczas II WTK Seniorów, zajął wysokie 3 miejsce

Trójka Najlepsza  
w Mistrzostwach Gminy

Unihokej 
Dziewcząt
19 listopada (wtorek) 2013 r. na sali sportowej Szko-
ły Podstawowej w Wierzbięcinie, odbyły się Mistrzo-
stwa Gminy w Unihokeju Dziewcząt.

W turnieju wzięło udział 
osiem drużyn gminy Nowo-
gard. Były to: SP nr 1 Nowo-
gard, SP nr 2 Nowogard, SP 
nr 3 Nowogard , SP nr 4 No-
wogard, Szkoła Podstawowa 
Strzelewo, Szkoła Podstawo-
wa Wierzbięcin, Szkoła Pod-
stawowa Orzechowo i Szkoła 
Podstawowa Długołęka. 

Drużna z SP nr 3 zwycięż-
ła w turnieju zajmując miejsce 
w powiatowych rozgrywkach. 
A oto skład zwycięskiej dru-
żyny: Modrzejewska Weroni-
ka, Górska Wiktoria, Bańkow-
ska Wiktoria, Perełka Weroni-
ka, Olejnik Magda, Dolot Ju-
lia, Łysiak Kamila Kowalczyk 
Julia, Dawgiełowicz Nikola, 
Oślizło Malwina, Kozieł Wero-
nika –bramkarz. Opiekunem 
zespołu jest p. Piotr Kazuba.

 W finale SP 3 pokonała  SP 
nr 4  wynikiem 1-0. Serdecznie 
gratulujemy zawodniczkom i 
życzymy powodzenia w roz-
grywkach powiatowych, w któ-

rych Nowogard będzie repre-
zentowany właśnie przez fina-
łową parę tj. SP nr 3 i SP nr 4.

opr.: KR
Poszczególne miejsca dru-

żyn to :
I  miejsce SP nr 3 Nowogard
II miejsce SP nr 4 Nowogard
III miejsce SP nr 1 Nowo-

gard
IV miejsce SP nr 2 Nowo-

gard
V –VIII miejsce pozostałe 

drużyny

Zgłoszenia do wyścigu będą przyjmowane za pośrednictwem e-mail posackiryszard@onet.pl i bezpośrednio 
przed wyścigiem od godz. 8:30 – 10:45 w Biurze Wyścigu na Stadionie Miejskim w Nowogardzie.

Kontakt:
Ryszard Posacki (tel. 605 686 547)
Łukasz Janic (tel. 889 316 146)

Kazimierz Lembas (tel. 781 446 645)
Szymon Pilipczuk (tel. 723 901 908)

7 grudnia 2013 r.

Start I grupy, godz. 11:00 
(odprawa techniczna 10:45)

Stadion Miejski  
w Nowogardzie

Mikołajkowy 
Kolarski Wyścig Przełajowy i M.T.B.

Zadanie  
współfinansowane

przez Gminę  
Nowogard

www.nowogard.pl

Patron medialny:

Sprzedam nowe, 
własnościowe,  

2 pokojowe 
mieszkanie  

o pow. 58 m2 
w Nowogardzie  

na ul. Racibora I 4
KONTAKT: PIB „PRO-BUD 

s.c. 72-200 Nowogard, 
ul. 3 Maja 14 

Tel. : 91 39 25552; 
783 570 056   

 www: probud-nowogard.pl
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Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

WYMAGANIA:
•  Nienaganna prezencja
•  Wysoka kultura osobista
•  Dyspozycyjność
•  Niekaralność

MILE WIDZIANI: 
Kobiety, studenci, emeryci, renciści, osoby z Nowogardu i okolic

AGENCJA OCHRONY JUWENTUS
zatrudni osoby na stanowiska:

Sekretariat Biura Regionalnego w Szczecinie 
Tel: 91 432 56 26  wew. 613

Koordynator ds. Ochrony  +48 667 998 374

AGENTÓW OCHRONY

Byłeś świadkiem  
 ciekawego zdarzenia 

 zadzwoń
  tel.  513 088 309

Parafialne Duszpasterstwo Trzeźwości
„Trzeźwa rodzina - trzeźwa wieś”

Jeśli bliska ci osoba w twojej rodzinie  
nadużywa alkoholu lub sam/a pijesz  
i chcesz przestać pić przyjdź do nas!!!

Czekamy w każdy wtorek od godz. 18-20
w salce parafialnej w Strzelewie 9

Jeżeli się wstydzisz!!! to zadzwoń 
od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 20.00

Bolek  693 716 085  •  Danuta  665 776 868
kapłan  667 488 367  (wtorek w godz. 19-20)

OPONy  
- WyMIANA
tel. 91 392 71 01
tel. 91 392 03 03

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!

OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

Ogłoszenie o licytacji: 
Informuję, że Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w 

Gryficach ul Armii Krajowej 3, 72-300 Gryfice tel. 91 3844623 
www.komornik.net będzie przeprowadzał licytację nierucho-
mości położonej w miejscowości Natolewice 27 gm. Płoty 
koło Gryfic w województwie Zachodniopomorskim w dniu 
04.12.2013. Nieruchomość stanowi działka o pow. 302 m2 i bu-
dynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 165,43 m2. Cena 
wywoławcza nieruchomości to 146 667 zł. 

Wszelkie informacje można uzyskać dzwoniąc do kancelarii 
komorniczej pod wyżej podany numer, bądź na stronie inter-
netowej kancelarii.

DLA PAŃ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE  

DLA PAŃ z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia 7 

grudnia 2013r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne do 
NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska

Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publicz-
ny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godz. 8.30-14.30 tel. 91 

3921356 wew. 122, oraz u Lidii Bogus tel. 505393636
Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł.

PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
Zapraszam prezes Fundacji Lidia Bogus

W gabinecie
dentystycznym
w przychodni 

przy ul. Kościuszki

CZEKA 
POZOSTAWIONA

KURTKA 
DZIECIĘCA

tel. 603 705 630

SP w Wierzbięcinie na wizycie w R-XXI

Gdzie znikają nasze śmieci?
Odpowiedzi na to pytanie i wiele innych, uczniowie SP w Wierzbięcinie, posta-
nowili poszukać w Regionalnym Zakładzie Gospodarki Odpadami w Słajsinie, 
którego gospodarzem jest Celowy Związek Gmin R-XXI. 

Na miejscu powitała ich p. Mo-
nika Krakowska-Olechnowicz, 
która zaprosiła wszystkich do no-
wej i pięknej świetlicy. Tam do-
wiedzieli się, że zakład budowa-
no tylko osiem miesięcy i odda-
no go w czerwcu 2012 r. Pani Mo-
nika prezentując film, zapoznała 
uczniów, z tematem: co się dzie-
je z odpadami po ich przywiezie-
niu do zakładu. Udzieliła też od-
powiedzi na pytania dociekliwych 
reporterek szkolnej gazetki. Na-
stępnie dzieci ubrane w odblasko-
we kamizelki udały się na teren 
zakładu. Zobaczyły poszczególne 
miejsca znane wcześniej z filmu 

tj.; wagę dla wjeżdżających samo-
chodami odpadów, zagęszczarkę  
odpadów, sortownię śmieci nada-
jących się do recyklingu, oraz sta-
nowiska składowania posegrego-
wanych odpadów plastikowych i 
szklanych, czekających na odbiór 
przez specjalistyczne firmy. Uwa-
gę gości zwróciły hałdy kompostu, 
który jest wykorzystywany do re-
kultywacji terenów dawnych skła-
dowisk komunalnych. Całość sta-
nowi nowoczesny zakład, gdzie 
znalazło pracę ok. 80 osób, z któ-
rych część to członkowie rodzin 
uczniów szkoły z Wierzbięcina. 
Uczniowie dowiedzieli się także, 

że jest to miejsce całkowicie bez-
pieczne dla środowiska. Na za-
kończenie wizyty p. Monika ob-
darowała wszystkich tematyczny-
mi gadżetami. Miłą niespodzian-
ką  był też słodki poczęstunek dla 
uczestników wycieczki. Dzieci ze 
Szkoły Podstawowej oraz nauczy-
ciele, pragną serdecznie podzię-
kować pani Monice Krakowskiej- 
Olechnowicz za poświęcony czas 
i wiedzę na temat odpadów, oraz 
działalności zakładu. Opiekuna-
mi były panie Jolanta Przybylska, 
Anita Połatyńska, Jolanta Ćmil.

Oprac: KR
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Pielęgnacja ogrodów

Wypożyczalnia 
sprzętu ogrodniczego

(glebogryzarki, weltykulatory...)

tel. 511 091 922
www.ogrody-wiki.pl

Profesjonalne zarządzanie 
nieruchomościami 

wspólnot mieszkaniowych 
i osób prywatnych 
Nr licencji 21569

Kontakt:  Eliza Kałmuk

Tel.  602 296 684

OGŁO SZE NIA DROB NE

Tel. 

POLECAMy:
*  mieszkanie 2 pokoje 136 000 zł centrum Nowogardu
*  mieszkanie 2 pokoje 131 000 zł centrum Nowogardu
*  mieszkanie 3 pokoje po remoncie 81 000 zł okolice Nowogardu

www.rechnieruchomosci.pl • Nowogard, ul. 15 Lutego 6/2

Bardzo tanio  
działki budowlane  

w Nowogardzie   
sprzedam 

tel. 0033787818189
NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 3. 
604 284 597

• Kupię mieszkanie bezczynszo-
we/niskoczynszowe, min 3poko-
jowe, 60-80m 791443026

• Do wynajęcia lokal handlowy – 
660143840 

• Sprzedam mieszkanie w No-
wogardzie i Dobrej, Tel. 91-
3910010, 607607814

• KUPIĘ ZA GOTÓWKĘ OBCIĄŻO-
NE NIERUCHOMOŚCI Tel. 508 
312 261

• DOMy NA WSI – GRUNTy  
SPRZEDAJEMy, KUPUJEMy. TEL. 
660 206 833

• Sprzedam nowy sklep na ulicy 
Racibora. Tel. 913925552, 695 
264 594

• Sprzedam nowe, własnościowe, 
2 pokojowe mieszkanie, 58 m kw. 
na os. Gryfitów. Tel. 913925552, 
695 264 594.

• Wynajmę lokal biurowy 700 le-
cia 17b Ip. Parking, 28 m2 Tel. 
501 549 818 

• Wynajmę lokal na działalność 
gospodarczą. vis’a’vis szpitala. 
Tel. 887 467 309.

• SPRZEDAM lub WYNAJMĘ garaż ul; 
Jana Pawła. Tel. 607083893.

• Sprzedam dom jednorodzinny 167 
m2 w Nowogardzie ul. Mickiewi-
cza. Tel. 694 979 000

• KUPIĘ - kawalerkę w Nowogar-
dzie. Dzwonić po 15 godz. Tel. 
693021100.

• Sprzedam mieszkanie 58 m2 w db 
lokalizacji IV p. Tel. 607 647 215

• Sprzedam działki budowlane 
Karsk. 510 766 180

• Wynajmę lub sprzedam garaż na 
ul. Jana Pawła II Tel. 607 580 172

• SPRZEDAM - pół domu do remon-
tu wraz z podwórkiem. Tel. 730 
618 318.

• Sprzedam dom do remontu o pow. 
ponad 200 m2 plus dwa budynki 
gospodarcze w Wojtaszycach na 
działce 19 arów. Cena 127 tys. Tel. 
509 702 817 

• Studio Fryzjerskie „Tyna” Justyna 
Kozłowska Wynajmie wyposażo-
ny gabinet kosmetyczny. Tel. 91 
3925027, 722164714

• Wynajmę lub sprzedam mieszka-
nie 4 pokoje 72 m2 IIp. Z garażem. 
695 041 235

• DO WYNAJĘCIA HALA O POW 200 
m2, PLAC 5700 m2 oraz pomiesz-
czenia biurowe i socjalne, teren 
ogrodzony i monitorowany, FA VAT 
Tel. 604 679 249

• Do wynajęcia mieszkanie 2 poko-
jowe, 38 m2, I piętro, w centrum 
Nowogardu. Tel: 889 341 787

• Do wynajęcia mieszkanie jednopo-
kojowe. 508 309 980

• SPRZEDAM - mieszkanie trzy-
pokojowe po generalnym re-
moncie. I piętro. Tel. 783814849, 
692990629.

• WYNAJMĘ - trzypokojowe 1100,- + 
prąd + kaucja. Tel. 880132032.

• WYNAJMĘ - garaż. Tel. 782549811.

• Kawalerka do wynajęcia. 
607 289 286

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we w starym budownictwie w cen-
trum Łobza.501 343 040

• Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe lub zamienię na kawalerkę 
z dopłatą Tel. 724 696 051

• DO – wynajęcia mieszkanie dwu-
pokojowe 37 m2,ul. Armii Krajo-
wej, częściowo umeblowane. Tel. 
697420201.

• DZIAŁKA - pod zabudowę domu 
blisko Nowogardu ok.300 m kw. 
Atrakcyjna lokalizacja. TANIO. 
Tel. 889133882.

• SPRZEDAM – mieszkanie, garaż, 
działkę na Bema. Tel. 508309980.

• DO - wynajęcia mieszkanie jed-
nopokojowe. Tel. 508309980.

• Kupię działkę rolną do 1 ha. Tel. 
663 087 272

• Mieszkanie do wynajęcia. 
601 724 492

• Mieszkanie do wynajęcia w Cen-
trum Nowogardu 660 179 776

• Sprzedam mieszkanie 23,70 m2 IV 
p. ul. Warszawska, 34 35 57 100

• Mieszkanie do wynajęcia. Tel. 
601724492.

• DO WYNAJĘCIA POKÓJ. 798382886.

• SPRZEDAM - mieszkanie 3 pokojo-
we, po kapitalnym remoncie I pię-
tro. Tel.783814849, 692990629.

• SPRZEDAM – barak 6 m dł. 2,5 
m szer. TANIO. Odbiór osobisty. 
Tel.607251127.

• SPRZEDAM – mieszkanie trzypoko-
jowe. Tel.509601559.

• KUPIĘ – mieszkanie 3-4 pokojowe bez-
czynszowe lub niskoczynszowe może 
być z ogródkiem. Tel. 501049222.

• STOLARNIA – do wynajęcia. 
Tel.605336228.

• Wynajmę pod działalność gospo-
darczą sklep 784 960 112

• SPRZEDAM – mieszkanie 3 pokoje 
67 m2 ul; Zamkowa, wysoki par-
ter, możliwość zamiany z dopłatą 
na 2 pokoje I piętro- lub parter.
Tel.600325984.

• WYNAJMĘ - 1 / 2 domu z osobnym 
wejściem, 4 sypialnie, 2 łazienki, 
kuchnia.602474266.

• Mieszkanie 3 pok. Nowogard w ce-
nie 190 000 PLN na sprzedaż. Mar-
ket BON tel. 607-342-607

• Piętro domu w Nowogardzie o 
pow. 160m2 na sprzedaż. Market 
Market BON tel. 607-342-607

• Duży lokal użytkowy w Nowogar-
dzie na sprzedaż. Market BON tel. 
607-342-607

• Duży lokal użytkowy w Nowogar-
dzie na wynajem. Market BON tel. 
607-342-607

• Do wynajęcia kawalerka dla oso-
by samotnej lub małżeństwa bez-
dzietnego. Tel. 667 994 240

• SPRZEDAM - kawalerkę bezczyn-
szową 36 m2. Tel. 661363898, 
603284503.

• MIESZKANIE – 2 pokojowe. SPRZE-
DAM.Tel.501307666.

• Do - wynajęcia mieszkanie 3 po-
kojowe, częściowo umeblowane, I 
piętro. Centrum. Tel. 603895622

• SPRZEDAM - mieszkanie. 
Tel.602526935, 602371382.

• Sprzedam mieszkanie 48m2, tel: 
668 451 980

 MOTORyZACJA

• Sprzedam skrzynię biegów do 
Audi 80. Tel. 781785751.

• Sprzedam GOLF II, poj. 1,3 rok rej. 
1993, benzyna 5 drzwiowy, prze-
gląd i OC ważne, szyberdach, hak, 
czerwony. Tel. 512633610.

• Sprzedam VW Passat combi rok 
prod. 1995; poj. 1.8 cena 2300 Tel. 
723 843 415

• Sprzedam silnik ze skrzynią do 
peugeot 1,9D ’98 i citroen Tanio 
Tel. 785 04 09 45

• Sprzedam opony zimowo- letnie 
M+S, w bardzo dobrym stanie 
Fulda Kristall Supremo 205 60 R16 
92 H, 4szt, cena 750 zł komplet do 
uzgodnienia, Tel. 605 522 340

• Motorower ROMET 550,- zł z doku-
mentami. Tel. 691383543.

• SPRZEDAM - opony zimowe Michel 
R – 16, 215/70.Tel.607739866.

• Golf IV Sprzedam komplet używa-
nych opon + felgi. 175/80 14. Tel. 
693 876 718.

• Sprzedam VW passat 1,9TDI rok. 
prod. 2001 kombi. Tel. 793 054 932

ROLNICTWO

• Sprzedam słomę w snopkach i 
siano cena 2, 20 zł/ snopek. Tel. 
782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG 
TEL. 783 678 070

• SPRZEDAM - około 40 kg. gryki 60 
zł/1 kwintal. Tel. 600653124. Korne-
luk - Glicko.

• Sprzedam ziemniaki paszowe. 608 
013 995

• ORKA, talerzówka, siew. 
608 013 995

• SPRZEDAM – gęsi. Tel. 507724964.

• SPRZEDAM - Ciągnik CAES - cena 
6.500 tys. Rok 1977. Bez dokumen-
tów.

• Sprzedam prosięta. Tel. 695495404.

• Załadunek obornika itp. Tel. 
514172446.

• SPRZEDAM silnik SW 400 turbo. 
Tel.603839782.

• SPRZEDAM – ziemniak jadalny 
DENAR 0,60 gr. /1 kg. Redło. Tel. 
660332798.

• SPRZEDAM – kombajn ziemniacza-
ny „ANNA” i zbożowy „BIZON Z O 
–56”  Tel.782399037.

• KUPIĘ – słomę w snopkach z do-
wozem. Tel. 91 39 20 307.

USŁUGI

• Firma Usługowa „Zielona”. Wyna-
jem sal na: konferencje, zebrania, 
szkolenia. Tel. 91 39 26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROB-
NE NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA 
RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 
22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą świe-
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MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Nowość

energooszczędny pro�l

6 komorowy

z 3 uszczelkami

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

Tel.  91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel.  91 39 207 14
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

OGŁO SZE NIA DROB NE SPRZEDAM - WyKONAM
palety Euro,

przemysłowe i inne
Tel.  885 493 471

Wynajmę 
 mieszkanie 

w Centrum Nowogardu. 

604 702 817

Zatrudnię 
 mechanika 

 do pilarek spalinowych 
 i kosiarek

dzwonić w godz. 9-17
91 392 68 57;  608 328 095

WARSZTAT SAMOCHODOWY

SZYBY SAMOCHODOWE

PLANDEKINA WYMIAR NA WYMIAR

Profesjonalna naprawa od A do Z

OSOBOWE, CIĘŻAROWE I MASZYNY

Geometria kół, naprawa zawieszenia,komputerowa diagnostyka pojazdu
naprawy blacharskie i lakierniczePrzegląd i naprawa klimatyzacji,

Ul. Nadtorowa 12
tel 91 39 20 131
kom 601860716

Ul. Kilińskiego 26
tel 91 39 25 627
kom 601897368

Sprzedaż, wymiana, naprawa. Wykonujemy usługi na zlecenie ubezpieczalni

Używane i nowe części do wszystkich marek samochodów

Plandeki do samochodów ciężarowych (łódki, firanki),przykrywające
stelaże, przegrody do hal, przyczepy ciągnikowe i samochodowe

UDZIELAMY GWARANCJI
NA WYKONANE USŁUGI

Hotel-Restauracja
"Przystań"

ZATRUDNI
"BARMANA"

osobiście lub 
Tel.  91 39 20 221

Ośrodek Szkolenia 
Kierowców Fedeńczak 

przy ulicy 700 Lecia 17
zaprasza na 

Kurs Prawa Jazdy 
kat. B - 27.11 o g. 16.00 

Zapisy od poniedziałku do piątku!
Cena promocyjna! 

Ratalny system spłat! 
Jazdy tylko w Szczecinie!

                                Zapraszamy!
tel. 91 32 16 16

tel. 501  318  555 

cowania Nowogard, ul. Zielona 3. 
91 39 20 714

• Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695 085 470; 
91 39 72 575

• AGENCJA REKLAMA VIZART - opra-
wianie prac - w 2 minuty, bindo-
wanie, wydruki A3-A4 kolor, ksero 
A3-A4 - kolor, laminowanie A3-
A4. Tylko u nas największy wybór 
okładek. Nowogard, ul. 700 Lecia 
15 (nad sklepem zielarskim). Tel. 
605 522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, 
licencjackich, innych), dokumen-
tów, CV, listów motyw. innych. Wy-
druki, Ksero, także kolor. Szybko i 
Solidnie. Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel 605 522 340. 

• Usługi koparko- ładowarką Nowo-
gard. 514172446 

• Fast – Driver, tanie usługi transpor-
towe Tel. 721 230 990

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sawic-
ki, ul. Kazimierza Wielkiego 7, Tel. 
913920737 

• Remonty mieszkań, szpachlowa-
nie, malowanie. 880 690 659

• Regulacja i naprawa okien i drzwi, 
Tel. 695 181 070

• Dachy, docieplenia, stropodo-
cieplenia, obróbki blacharskie, 
podbitki. 609 752 854

• REMONT na każdą kieszeń Tel. 
609 715 839 

• Glazura, terakota. Fachowo i so-
lidnie. Wykończenia wnętrz pod 
klucz. Tel. 607647515.

• Usługi remontowe 601 567 369

• KOREPETYCJE - z matematyki: SP, 
Gimnazjum. Tel. 532557381.

• REMONTY – DACHY OCIEPLENIA. 
Tel. 692562306.

• BUD NAAR dachy remonty da-
chów ocieplenia budynków. 
726 169 098

• PRANIE - DyWANÓW, WyKŁA-
DZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ, 
SAMOCHODOWEJ, /SKÓRZA-
NEJ, MATERIAŁOWEJ/. PRANIE 
POŚCIELI WEŁNIANEJ /LANO-
LINĄ, CZySZCZENIE fUG. TEL. 
604373143, 794229083.

• REMONTY - malowanie, tapeta na-
tryskowa. Tel. 504568051.

• Korepetycje z matematyki 
w każdym etapie nauczania. 
609 396 570

• Usługi transportowe do 1 tony, 
bus skrzyniowy oraz kryty. Tel. 
693 716 085, 607 137 081

PRACA

• Przyjmę samodzielnego pracow-
nika do prac wykończeniowych. 
Tel. 888 603 612

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe, emerytalne – Niemcy, 
Holandia, Anglia, Irlandia, Dania, 
Belgia, Austria, Włochy, Norwe-
gia, USA. Tel. 71 385 20 18 lub 601 
759 797

• Młoda mama zaopiekuje się Two-
im dzieckiem. 661 196 022

• Praca w Niemczech - Opiekunki 
Osób Starszych, wyjazdy od za-
raz, pełna organizacja wyjazdu, 
atrakcyjne zarobki Tel. 666096761, 
666096774

• Przyjmę do pracy lakiernika i lub 
szpachlarza samochodowego, Tel. 
91 39 20131

• EPROXy EL poszukuje pracow-
ników działu handlowego wiek 
max 25-27 lat. Tel. 798  843  457 
lub eproxy-el@wp.pl

• Nowogardzkie Centrum Stolar-
stwa zatrudni samodzielnego 
stolarza oraz kobietę do prac 
szlifierskich 606 830 893

• DOŚWIADCZONA – Niania za-
opiekuje się dzieckiem. Duża 
dyspozycyjność czasowa., Tel. 
602690897.

• PRACA - na Stadninie w Nor-
wegii. Tel.+48 721157440, +47 
97400568.

• Zatrudnię doświadczonego sto-
larza mile widziany emeryt lub 
rencista. 696 034 712

• PRZyJMĘ - piekarza lub osobę 
chętną do przyuczenia zawodu. 
Piekarnia Karsk. Tel.601434305.

INNE

• Sprzedam drewno bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane - 
603 353 789

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, 
srebrna, 4 elementy: wzmac-
niacz, tuner przestrojony, ko-
rektor, deck szuflada, stan ideal-
ny, używana sporadycznie, cena 
780 zł do uzgodnienia. Tel. 605 
522 340.

• PIECE GAZOWE c.o. wiszące z 
Niemiec firmy Vaillant wysoka 
jakość do mieszkania, domu, 
sklepu, restauracji, zakładu 
fryzj. tylko ogrzewanie różne 
powierzchnie cena od 800zł 
montaż 300zł piece dwufunk-
cyjne cena od 1.000 zł montaż 
400zł gwarancja serwisowa + 
roczne przeglądy kontrolne, na-
prawy oraz elektryczne przepły-
wowe podgrzewacz wody użyt-

kowej 18-21kw na prąd 380V 
cena od 200zł Tel. 691 686 772

• SPRZEDAŻ - podbitki drewnia-
nej. TANIO. Tel. 726169098.

• Sprzedam CB radio Harry III z 
anteną, na gwarancji, cena 650 
zł, Tel. 605 522 340

• Sprzedam lodówko - zamrażar-
kę Indesit srebrną, cena 750 zł, 
Tel. 605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpie-
czeniowe na życie SKANDIA, Tel. 
605 522 340

• Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe atrakcyjna cena. 
726 649 215

• Sprzedam świerk pospolity i srebr-
ny z plantacji. Tel. 602 10 11 18

• Sprzedam aparat fotograficzny S 
Fine Pix 6500, cena 790 zł, Tel. 605 
522 340

• SKUP PIŁ niesprawnych, zatar-
tych Stihl, Husquarna, Cena 100 
zł. Tel. 721  668  245, Dojazd do 
Klienta.

• Kupię zamrażarkę używaną. 91 
39 25 888

• ODDAM - SZCZENIAKI w dobre 
ręce, odrobaczone, wychowane z 
dziećmi. Tel. 508309113

• SPRZEDAM - TUJE I CYTRUSY 2 m, 
z gruntu. Tel. 607580172.

• SPRZEDAM - drewno kominkowe 
opałowe, odpady tartaczne, ob-
rzynki. Tel. 697579792.

• SPRZEDAM - witrynę, komodę, 
stolik RTV, i stolik. Tel. 669417370.

• SPRZEDAM – nową nie uży-
waną komodę. Rabat 30 %.Tel. 
661242151.

• DREWNO – na opał, odpady tar-
taczne pocięte w klocki lub w ca-
łości do pocięcia. Tel.514740538.

• ZGINĘŁY - klucze /5 szt./ Okolice 
działek „4”Tel.510347478.

• KUPIĘ CZERWONĄ CEGŁĘ ROZ-
BIÓRKOWĄ. CENA DO NEGO-
CJACJI. TEL. 603768811 LUB 
607705017

• SPRZEDAM - karpia z dostawą 
do domu / minimum 2 sztuki 
/.Tel.724049451.

• Pralkę automatyczną ładowaną od 
góry – sprzedam.Tel.913920737.

• KUPIĘ - palety przemysłowe 120 X 
100. Tel.603197798.

• Sprzedam drewno bukowe i dębo-
we. Tel. 693 344 667

• Sprzedam grzejnik z pompą wę-
glową. Tel. 664 016 278
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

ZECER

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel.   913 922 165
 Tel.  91 577 20 07Szeroki wybór artykułów kreatywnych: cekiny, koraliki, tasiemki...

Spraw radość sobie i swoim bliskim - 
- ozdobą wykonaną przez siebie.

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych – „Piękno jesieni”
Martyna Bryndza, Ewa Doszczenko, Zofia Górecka, Halina Szwal, Wiesław Borowik, Barbara Bartosik, 

Christiana Syfert, Agata Kochelska, Stanisława Pokorska, Alicja Wypych, Maria Sowińska, Renata Dumań-
ska, Krystyna Młynarska, Małgorzata Krawczyk, Teresa Januszonek, Szczepan Falaciński, Lucyna Andrzej-
czak, Maria Kloch, Halina Stefańska, Grażyna Kosmalska

Zwycięzcy: Ewa Doszczenko, Stanisława Pokorska, Halina Stefańska
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych
Maja i Klaudia Zdunowskie, Mateusz Zaremba, Kacper Skowroński, Kinga Feliksiak, Miosz Wielgus, Mar-

tyna Grenda, Nikola Molka, Katarzyna Młynarska, Martyna Szaplin, Oliwia Jaworska, Natalia Kamińska, 
Wiktoria Matusiak, Marcin Woźniak, Justyna Łuczak, Oktawia Maciejuniec, Ela Lewandowska

Zwycięzca: Nikola Molka
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel.  miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Morfeusz - 91 577 66 85

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych    - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

INfORMATOR LOKALNy - NOWOGARD

Informacja PKS    91 392 18 87   lub   91 469 83 15

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, 

Rafał Kowalczuk sport,  Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny   
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, Tel.  91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87;  

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl.  Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej.  
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel.  091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO          Tel.  501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E;  14:00E;  
15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZyK - Linia Regularna  
 TEL.    607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

firmy Usługowo – Handlowej Adam fedeńczak
Tel.  502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO Nowogard   ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD Maszewo:    6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 3, 5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska
NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROZKŁAD JAZDy BU SÓW  ROZKŁAD JAZDy 

NOWOGARD-SZCZECIN (odjazd-przyjazd)

5:32-6:28(1-5);  6:31-7:32(1-6);  7:40-8:51(1-5);  10:54-

11:48(1-5);  13:04-13:58(1,5,7);  15:00-16:23(1-5,7);  16:48-

17:47;   18:37-19:51  

NOWOGARD-KOŁOBRZEG (odjazd-przyjazd)

7:41-8:54(1-6);  10.01-11:05(1,6,7);  12:07-13:21; 13:58-

15:13(1-5);  15:47-17:04;  17:36-18:53(1-5,7);  21:29-22:36

(1-7) dni tygodnia w które kursuje pociąg

Byłeś świadkiem  
 ciekawego zdarzenia 

 zadzwoń
  tel.  513 088 309

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

PRZYGOTUJ 
AUTO NA ZIMĘ

• części samochodowe
• oleje  samochodowe
• płyny samochodowe
• szyby samochodowe

• SPRZEDAŻ 
• MONTAŻ 
• NAPRAWA

 

Zapraszamy

ul. Boh. Warszawy 4 (obok PZM) • NOWOGARD 
tel. 531 026 839, 796 061 284

www.autonowogard.pl

Kancelaria 
PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077

Kancelaria 
PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077
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kategorii „B”

Rozpoczęcie kursu
 w każdy poniedziałek

Kolektory 
słoneczne

Dotacja45%

Montaż / Serwis • Przygotowanie dokumentacji

www.provsolar.com

e-mail: info@provsolar.com • tel./fax 91 482 40 50
Biuro czynne od 8 - 16

Do�nansowanie 40%
Projekt - montaż 

Przydomowe 
oczyszczalnie ścieków

Proj-mont
Chwarstnica 

ul. Sportowa 4
74-100 Gry�no

tel: 693 88 90 90
tel./fax 91 4824050

Sprzedam 
odpady marchwi mytej

Gospodarstwo 
rolno-warzywne

Redło 21
tel. 603 197 798

TYGRYSEK

BAWIALNIA
dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECIĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA
Tel.  504 872 700 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel.   913 922 165
 Tel.  91 577 20 07
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Odszedł 
Artur 

Komisarek

PUP 
nie weźmie 

pieniędzy

Byłeś świadkiem 
 ciekawego zdarzenia 

 zadzwoń
  Tel. 513 088 309

Czytaj s. 5

J U Ż  O T W A R T E

Godziny otwarcia:  pon. - pt. 7.00-18.00  • sob. 8.00 - 14.00

NOWOGARD • ul. Górna 3 • tel. 603 100 003
• Stacja paliw
• Serwis opon

• Części
• Warsztat

• Auto-klima
• Webastoof

er
uj

em
y

ró
w

ni
eż

:

tel. 91 392 71 77
• Tachografy

Czytaj s. 5

Czytaj s. 5

TRANSPORT 
MIĘDZYNARODOWY

www.olektransport.eu • olektransport@onet.eu
+48 58 536 82 11/14   +48 691 742 278

TCZEW
GDYNIA
GDAŃSK
SŁUPSK

KOSZALIN
GORZÓW WLKP.
KOSTRZYN

FRANKFURT AM MAIN
MANNHEIM
KARLSRUHE
STUTTGART
STRASBOURG
FREIBURG

SAARBRUCKEN

PRZEWÓZ TOWARÓW
PRZEPROWADZKI

PRZESYŁKI EKSPRESOWE
TRANSPORT DO 24t

CAŁA EUROPA
ŁADUNKI NIEBEZPIECZNE

ADR

W
Y
N
A
J
E
M
B
U
S
Ó
W i wiele innych miast...

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 1 lutego 2014 o godz. 8.00

Czytaj s. 6

Czytaj s. 10

Zawiadamiamy, 
 że w Nowogardzie 

 rozpoczęła działalność 

 Kancelaria Radców 
Prawnych

Zespół Kancelarii tworzą:  
Radca Prawny Radosław Górski 

Kancelaria mieści się przy 
ul. 700 Lecia 24/5 w Nowogardzie

Telefon do Kancelarii: 
Tel.  91 578 49 01

100 letnie drzewo 
poróżniło sąsiadów 

Grusza  
niezgody
Rosła spokojnie przez 100 lat, a dopie-
ro teraz pokłócili się o nią sąsiedzi jed-
nego z domów przy ul. Wojska Polskie-
go. Wszystko zaczęło się od tego, że je-
den ze współlokatorów budynku przy-
ciął gałęzie starego drzewa.  Nie zrobił-
by tego, jak twierdzi, gdyby pozostali 
dbali o porządek wokół drzewa. 

Kolejna  
„odsłona”   
Harcowiady...

Poskarżył się  
na policję 

Pies  
ważniejszy  
niż  
człowiek?

Sami kupili 
za grosze, 
inni wydadzą 
tysiące...

Listopadowa  
Noc Filmowa  
w Osinie
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Nasza sonda
Zmiany w systemie emerytalnym zaproponowane przez rząd, wzbudziły spore emocje wśród 

społeczeństwa, jak i ekonomistów.  Rząd chce, aby przyszli emeryci mogli decydować, czy na-
dal chcą przekazywać część składki do OFE, czy też całość do ZUS. Dlatego tym razem w coty-
godniowej sondzie spytaliśmy czytelników DN, zarówno z Nowogardu (czyt.  s. 2) jak i Osiny 
(czyt. s. 4), czy rozumieją na czym zmiany w systemie polegają i której instytucji chętniej po-
wierzą swoje oszczędności – ZUS czy OFE? 

Ryszard Posacki - Na szczęście nie muszę dokonywać tego wy-
boru, bo jestem już na emeryturze. Toteż specjalnie tym zagad-
nieniem nie interesuję się. Ale uważam, że w tej sprawie jest wiele 
chaosu i wątpliwości. Mam wrażenie, że ludzie niewiele wiedzą 
na ten temat. Ja osobiście, jeżeli stanąłbym przed takim wybo-
rem, to wybrałbym jednak ZUS. 

Zdzisław Schmid   - Dla mnie osobiście fundusze emerytal-
ne, to takie „fundamenty pod budowanym domem”.  Bardzo do-
brze, że poza ZUS, obywatele będą mieli jakąś alternatywę.  Nie-
mniej, mam pewne zastrzeżenia do kampanii informującej, która 
w moim odczuciu nie jest zbyt  precyzyjna. 

Pani Joanna - Nie wiem, 
co mam panu powiedzieć?  Na obecną chwilę bliżej jestem z ZUS. 
W moim odczuciu OFE jest niepewne, zaś ZUS jest jednak insty-
tucją  państwową. Kończąc powiem również, że wiele na ten te-
mat czytałam. Dlatego mam wyrobione swoje zdanie, które nie 
bardzo nadaje się do druku na łamach gazety. Reasumując jed-
na i druga instytucja są dla mnie instytucjami dość kontrower-
syjnymi. 

Marta Ostrowska z synem Adamem - Nie mam za wielkiego 
pojęcia i wiedzy na ten temat. Ale wiem, że jest ZUS, przy którym 
jednak bym została, bo jest w moim odczuciu chyba bardziej  sta-
bilny. Co do OFE to wiem, że mam zgromadzony jakiś kapitał bo 
nawet przychodzi do mnie korespondencja z informacją na temat 
zgromadzonych środków. 

Dorota Sudomierska - Osobiście jestem za tym drugim wa-
riatem, bo tam zgromadzone środki pracują same na siebie. Ale 
niestety niewiele wiem na temat OFE, gdyż ten temat tak na-
prawdę mało mnie interesuje. 

Pani Beata - Powiem panu, że niewiele rozumiem na temat, 
o który pan mnie pyta.  Na obecną chwilę jestem za tym, by po-
zostać nadal przy ZUS. Niestety nie mam jakiegoś konkretnego 
zdania na ten temat, toteż trudno jest mi coś sensowego powie-
dzieć. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

18.11.2013 r.
Godz. 14.00 Powiadomienie o 

kradzieży radia CB Freeqrency 
TCB 770 na ul. Poniatowskiego 
z samochodu marki Ford. 

Godz. 16.45 Kolizja drogowa 
na ul. 700 Lecia pomiędzy po-
jazdami Opel Corsa oraz Peu-
geot. 

19.11.2013 r. 
Godz. 15.40 W miejscowości 

Bieniczki w pustostanie pod-
truciu uległ mężczyzna podczas 
wypalania zużytych opon. 

20.11.2013 r. 
Godz. 09.30 Powiadomienie o 

uszkodzeniu lusterka w samo-
chodzie marki VW Polo, zapar-
kowanym przy ul. Wojska Pol-
skiego. 

Godz. 13.30 Policjanci Ruchu 
Drogowego KPP w Goleniowie, 
podczas kontroli drogowej w 
miejscowości Sąpolnica ujawnili 
kierującego samochodem mar-
ki Peugeot, Eugeniusza G., któ-
ry kierował pojazdem bez wy-
maganych uprawnień oraz do-
kumentów. 

Godz. 08.10 W miejscowości 
Redło u Łukasza K. oraz Mar-
cina G. ujawniono narkotyki w 
postaci marihuany, amfetaminy 
oraz krzewu konopi indyjskiej. 

Godz. 15.50 Ochrona skle-
pu Intermarche powiadomiła o 
zatrzymaniu sprawcy kradzie-
ży sklepowej, Patrol na miejscu 
wylegitymował Romana S. Uka-
rany został mandatem karnym.

Godz. 17.00 Ochrona skle-
pu Lidl zatrzymała Romana S. 
sprawcę kradzieży sklepowej. 

Godz. 17.20 Kradzież paliwa 
ze zbiornika ciągnika rolnicze-
go zaparkowanego na posesji w 
miejscowości Strzelewo. 

21.11.2013 r. 
Godz. 11.50 Powiadomienie 

o kradzieży tablic rejestracyj-
nych z pojazdu marki Rover 
zaparkowanego przy ul. Pro-
menada. 

Godz. 12.00 Kradzież w skle-
pie Netto dokonana przez Ro-
mana S.

Godz. 14.00 Kolizja drogo-
wa w miejscowości Ogorzele, 
gdzie doszło do zderzenia po-
jazdu marki Renault ze zwie-
rzyną leśna. 

Godz. 16.10 Policjanci OPI 
podczas kontroli drogowej 
na ul. Kowalskiej samochodu 
marki Ford Escort ujawnili, że 
kierujący Błażej G. nie posiada 
uprawnień do kierowania po-
jazdami. 

22.11.2013 r. 
Zgłoszenie kradzieży ele-

mentów metalowych kon-
strukcji słupów elektrycznych 
przy ul. Nadtorowej. 

Godz. 16.50  Ochrona skle-
pu Polo Market powiado-
miła o zatrzymaniu sprawcy 
kradzieży sklepowej, którym 
okazał się Mateusz O. Ukara-
ny został mandatem karnym. 

Godz. 19.10 Powiadomienie 
o kradzież laptopa marki Dell 
w sklepie Neonet przy ul. Rze-
szowskiego. 

23.11.2013 r. 
Godz. 13.45 Znalezienie kar-

ty bankomatowej na ul. Banko-
wej. 

24.11.2013 r. 
Godz. 10.45  Powiadomienie 

o kradzieży telefonu w sklepie 
Biedronka przy ul. Bohaterów 
Warszawy. 

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

Caritas informuje 
Zespół Caritas, przy parafii pw. WNMP w Nowogardzie, informuje, iż otrzymał nową dosta-

wę darów żywnościowych. Artykuły będą wydawane w kolejnych terminach: 
- w dniu 28 listopada dla osób o numerach w dzienniku od 1 do 150,
- w dniu 6 grudnia da dla osób o numerach w dzienniku od 150 do końca. 
Jednocześnie informujemy, że dary tradycyjnie będą rozdawane od godz. 10.00, w siedzibie 

organizacji przy ul. 700-lecia (podwórko za ZBK). Zapraszamy. 
Zespół Caritas

Pomóżmy sobie!
•	  Przyjmę w dobrym stanie meble pokojowe oraz ławę i TV, tel. 782 556 716
•	 Przyjmę dwuosobową sofkę i meble pokojowe dla dzieci  tel. 516 648-561 
•	 Przyjmę używaną pralkę, komputer PC, dywany oraz kuchnię gazową  tel. 

512 174 371 
•	 Przyjmę używaną pralkę automatyczną, meble kuchenne, stół pokojowy, fo-

tel dla dziecka  tel. 514 466 037 
•	 Przyjmę meble kuchenne i meblościankę pokojową, tel. 669 517 964 lub 91 

39 107 62
•	 Przyjmę lodówkę w dobrym stanie, tel. 725-536-022
•	 Przyjmę dwuosobowy tapczan  tel. 513 -520-798
•	 Oddam w dobre ręce  szczenię rasy mieszaniec LABLADOR maści czarnej 

- 535158948
•	 Oddam szczeniaki w dobre ręce. Pieski są odrobaczone i wychowywane 

przy dzieciach - 508309113
•	 Oddam w dobre ręce 2 małe  pieski tel. kontaktowy 667431363 
•	 Przyjmę używaną lodówkę i pralkę automatyczną w dobrym stanie  tel. kon-

taktowy 695 988 425
•	 Oddam w dobre ręce niedużego pieska dwumiesięcznego, piesek jest czarny 

- lekko podpalany tel. 913979321
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Przy zakupie 1 t podpałka 
lub wypalacz sadzy gratis

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel./fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

Odszedł Artur Komisarek

Był wojownikiem nie tylko na szosie
W niedzielę (24 listopada), w poznańskim szpitalu, w wieku 23 lat zmarł Artur Komisarek, wielokrotny medalista kraju i reprezentant 
Polski na zawodach międzynarodowych, wychowanek nowogardzkiego klubu LUKS Panorama „Chrabąszcze”. Wygrał wiele wyścigów, 
ale mimo ogromnej determinacji, przegrał ten ostatni – walkę z nowotworem, z którym zmagał się od kilku lat. 

Artur Komisarek (ur. 
05.10.1990 r.) swoją przygodę z 
kolarstwem rozpoczął w wieku 
12 lat. Od samego początku wy-
różniał się na tle rówieśników, nie 
schodząc z podium na każdych 
kolejnych zawodach. Uznawany 
był za jednego z najlepszych mło-
dzików w kraju. 

- Dla Artura kolarstwo zawsze 
było najważniejsze, jednak nigdy 
nie lekceważył nauki. Swoim po-
dejściem i pasją potrafił zarazić 
swoich braci. Artur zawsze pozo-
stanie w naszych sercach i pamięci 
– mówi Anna Nowosielska, wy-
chowawczyni Artura Komisar-
ka, dyrektor Gimnazjum nr 2 w 
Nowogardzie. Po zakończeniu 
edukacji w nowogardzkim Gim-
nazjum nr 2, rozpoczął naukę w 
Szkole Mistrzostwa Sportowego 
w Świdnicy. W 2008 roku zano-
tował swoje najlepsze starty, w 
barwach ALKS Stal Grudziądz 
został srebrnym medalistą Mi-
strzostw Polski w „madisonie” 

w elicie. W tym samym sezonie 
wywalczył również Mistrzostwo 
Polski juniorów w „scratchu”, 
srebro w „wyścigu punktowym”. 
Wygrał dwa etapy w wyścigu 
dla juniorów „Tour de La Region 
Lodz”, dwie edycje Pucharu Pol-
ski i reprezentował Polskę w szo-
sowych Mistrzostwach Europy 
juniorów we Włoszech.  Dzięki 
tym sukcesom otrzymał propo-
zycję z Francji, aby tam rozwi-
jać swój talent. Przeszkodziła mu 
w tym diagnoza lekarzy... Pod-
czas przeprowadzania obowiąz-
kowych badań lekarskich, wy-
kryto, że ma ziarnicę. Na począt-
ku, po kilku miesiącach leczenia, 
zdawało się, że wszystko zmierza 
we właściwym kierunku, Artur 
czuł się lepiej, zdecydował się na-
wet w końcu wyjechać do Francji 
na zgrupowanie. Niestety, póź-
niej nastąpił nawrót choroby. 21 
października 2011 r. DN opubli-
kował wywiad z Arturem Komi-
sarkiem, w ramach „Dnia dawcy 

szpiku”. Młody kolarz brał wów-
czas czynny udział w promowa-
niu tej akcji, podczas wywiadu 
odniósł się do wyjazdu do Fran-
cji: 

- Gdy dowiedziałem się, że za-
chorowałem na ziarnicę, to naj-
gorszą informacją było stwier-
dzenie lekarza, że muszę natych-
miast skończyć z jazdą na rowe-
rze. Sama wiadomość o chorobie 
nie przeraziła mnie tak mocno, 
jak informacja o zakazie jazdy 
rowem, co wiązało się z  końcem 
kariery sportowej, która przecież 
zapowiadała się wówczas tak do-
brze. Czułem się okropnie i byłem 
zrozpaczony, bo było to na 3 dni 
przed wyjazdem do Francji, gdzie 
zamierzałem dołączyć do klubu 
i ekipy, z którą chciałem jeździć 
i doskonalić swoje umiejętności. 

Była to również klasa maturalna. 
Stało się niestety inaczej... (...) Ja 
„piekielnie” szybko chciałem wró-
cić do normalnego życia i sportu 
po rekonwalescencji. W perspek-
tywie był wyjazd do Francji, któ-
ry ostatecznie zrealizowałem po 
roku i rozpocząłem lekkie trenin-
gi. Wcześniej odbyłem badania, 
których wyniki otrzymałem te-
lefonicznie, będąc już poza kra-
jem. Wyniki, no cóż, nie były do-
bre,  lekarze dopatrzyli się w nich 
wznowienia choroby. Mimo to, we 
francuskim klubie powiedziano 
mi, że jeżeli zostanę wyleczony i 
wyniki będą dobre, to mam pra-
wo powrotu do klubu i drużyny, 
co mnie bardzo wzmocniło. Nie-
stety, podczas treningów czułem, 
że coś jest nie tak, bo kręciło mi się 
w głowie... Czułem, że wraca cho-
roba, jednak wówczas o tym gło-
śno nie mówiłem. (…) To wiara 
dostarczyła i dostarcza mi sił, któ-
re są mi bardzo potrzebne. Dzię-
ki bliskim i Panu Bogu czuję, że 
nie jestem sam w walce z choro-

bą. Czasami bywa tak, że mamy 
w sobie nagromadzone pokła-
dy próśb, które trzeba komuś po-
wierzyć... Najlepszym powierni-
kiem jest właśnie Pan Bóg, który 
na pewno wysłucha, jak również 
pomoże przetrwać. 

Artur Komisarek, pomi-
mo problemów zdrowotnych, 
wciąż czynnie udzielał się na 
rzecz  nowogardzkiego kolar-
stwa. 14 grudnia 2012 roku, pod-
czas walnego zebrania w „Chra-
bąszczach”, jednogłośnie wybra-
no nowy zarząd, w którym Artur 
został sekretarzem klubu. Obok 
nowego Prezesa, którym został 
Kazimierz Lembas, skład zarzą-
du uzupełnił Łukasz Janic, wielo-
letni przyjaciel Artura Komisar-
ka już z czasów jego początków z 
kolarstwem. 

- Znaliśmy się ponad 11 lat. 
Pamiętam go z początku naszej 
znajomości, gdy dołączył do klu-
bu, zdecydowanie wyróżniał się, 
zawsze miał tzw. nosa kolarskie-
go, wiedział, w którym momen-
cie zaatakować, pod którą uciecz-
kę się podłączyć, aby walczyć o 
podium. Wciąż walczył i nie dał 
po sobie poznać, że zmaga się z 
chorobą. Czynnie działał w klu-
bie, chciał dla młodych kolarzy 
jak najlepiej i, jako świetny spor-
towiec, doskonale wiedział, jak 
im pomóc na początku kariery. 
Ostatni raz widzieliśmy się pod-
czas wspólnego wyjazdu nad mo-
rze. Graliśmy wówczas w piłkę 
plażową, nie było po nim widać, 
że wróciła poważna choroba, nie 
dał po sobie tego poznać. To bę-
dzie ogromna strata dla nasze-
go klubu i nowogardzkiego kolar-
stwa, jak również dla całej Polski. 
Artur miał mnóstwo przyjaciół w 
każdym zakątku kraju, którzy ni-
gdy go nie zapomną – mówi Łu-
kasz Janic. 

Ponad miesiąc temu Artur Ko-
misarek trafił do poznańskiego 
szpitala. Trener, Ryszard Posacki, 
wspomina ich ostatnią rozmowę: 

- Ostatni raz z Arturem roz-
mawiałem telefonicznie, mie-
siąc temu... Wówczas był on na 
OIOMie w poznańskim szpitalu. 
Byłem wtedy na Mistrzostwach 
Polski elity w kolarstwie toro-
wym i chciałem odwiedzić Artu-
ra w szpitalu. Powiedział mi, że 
wpuszczają do niego tylko rodzinę 
i jego dziewczynę. Wymieniliśmy 
kilka zdań, wyraziłem nadzieję, 
że spotkamy się podczas mikołaj-
kowego wyścigu, 7 grudnia – opo-
wiada Ryszard Posacki. 

Po kilkuletniej nieustannej 
walce, Artur zmarł w niedzielę 
rano (24 listopada). Na oficjal-
nej stronie szkoły Mistrzostwa 
Sportowego w Świdnicy, poja-
wiła się informacja dotycząca 
śmierci Artura: Dziś, 24 listopa-
da, w wieku 23 lat odszedł absol-
went naszej szkoły – ARTUR KO-
MISAREK – bardzo dobry uczeń, 
doskonały zawodnik, wybitny 
człowiek. Swoją postawą, hero-
iczną walką pokazał, że człowie-
ka można zniszczyć, ale nie poko-
nać… Pozostanie w naszej pamię-
ci na zawsze. Społeczność Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego łączy się 
w bólu z rodziną i bliskimi Artu-
ra, którzy wspierali go w ostatnim 
wyścigu – w wyścigu o życie. O 
śmierci A. Komisarka informu-
je również Polski Związek Ko-
larski. Pogrzeb zmarłego kolarza 
odbędzie się w najbliższą środę, 
tj. 27 listopada, o godz. 12.00 na 
Cmentarzu Komunalnym w No-
wogardzie. Redakcja Dzienni-
ka Nowogardzkiego łączy się w 
smutku z rodziną oraz przyja-
ciółmi utalentowanego sportow-
ca, jakim był Artur Komisarek.

KR

Po wyborach do nowego zarządu klubu Chrabąszcze Nowogard, od lewej - Łukasz 
Janic, Kazimierz Lembas, Artur Komisarek

Mistrzostwa Okręgu na przełaj w Stargardzie 06.02.2006 r., od lewej - Artur Komi-
sarek, Tomasz Jędzejczak, Łukasz Janic

Targi organizacji pozarządowych, od lewej - Henryk Sawicki, Artur Komisarek, Re-
migiusz Komisarek
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Nasza sonda z Osiny

Zbigniew Kuklewski - Nie 
rozumiem tej reformy do dziś, 
mimo, że w telewizji były już ja-
kieś informacje na ten temat. 
Otrzymuję pieniądze z ZUS i 
niech tak zostanie. 

Pan Robert - Mam odkła-
dane składki  w ZUS i jedno-
cześnie w OFE, ale przyznam, 
że nie bardzo rozumiem te 
zmiany. Dlatego uważam, że 
powinno być więcej informa-
cji na ten temat w gazetach 
czy telewizji. To by bardziej 
pomogło zrozumieć, o co w 
tym wszystkim chodzi. 

Bogdan Banasiewicz - Dla 
mnie osobiście jest to bardzo 
ciężki temat, którego nie do 
końca rozumiem.  Co z tego, 
że 10 lat temu namawiali nas 
o przyłączenie się do któregoś 
z otwartych funduszy, które 
wydawały się bardzo jasne i 
piękne.  Pamiętam wtedy, gdy 

kusili swoją ofertą przedstawiciele funduszy, których ja nazywa-
łem „naganiaczami”. Podsumowując, powiem, że nie jest dobrze 
w tej kwestii, nie mogę się pogodzić z tym i zrozumieć, co tak na-
prawdę się dzieje z tymi pieniędzmi, które znajdują się na kontach 
OFE.

Sławomir Kowalski -  
Mimo, że jestem młody, to nie 
wiem, na czym te zmiany po-
legają. Jest na ten temat za 
mała kampania informacyj-
na. Sam pamiętam, że kiedyś 
zapisałem się w Pocztylionie, 
ale nie wiem czy on jeszcze 
istnieje? Jednak chciałabym 
pozostać dalej w ”starym” ZUS-sie.

Monika Plichta - Mimo, że 
jestem jeszcze młoda to przy-
znam, że nie wiem na czym 
te zmiany polegają więc nie 
mam o tym pojęcia. Wiem, że 
w OFE mam na pewno odło-
żone jakieś składki, ale za 
bardzo nie interesuję się tym. 
Uważam, że kampania była i 

jest nadal nieczytelna dla oby-
wateli, a sama idea odkładania jest niejasna. A przecież miało być 
tak pięknie... 

Pani Maria – Ja jestem w 
ZUS, ale tych zmian nie rozu-
miem i uważam, że w naro-
dzie jest zbyt duże zamiesza-
nie na ten temat. O zmianach 
tych nieco słyszałam z radia.  
Ale uważam, że mimo wszyst-
ko w tej sprawie jest bardzo 
dużo niejasności. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

100 letnie drzewo poróżniło sąsiadów 

Grusza niezgody
Rosła spokojnie przez 100 lat, a dopiero teraz pokłócili się o nią sąsiedzi jedne-
go z domów przy ul. Wojska Polskiego. Wszystko zaczęło się od tego, że jeden ze 
współlokatorów budynku przyciął gałęzie starego drzewa.  Nie zrobiłby tego, jak 
twierdzi, gdyby pozostali dbali o porządek wokół drzewa. Ale po kolei...

Przy ul. Wojska Polskiego stoi 
stary, poniemiecki dom. Miesz-
ka w nim pięć rodzin. Przed 
dwoma laty jeden ze współlo-
katorów wyprowadził się sprze-
dając mieszkanie. Wprowadziło 
się do niego młode małżeństwo. 
Młodzi ludzie wydzierżawili też 
fragment podwórza (ok. 100 m 
kw.) stanowiące własność gmi-
ny. To właśnie na nim rośnie 
stare owocowe drzewo, o które 
toczy się „wojna domowa”. 

Pewnego dnia na podwórku 
pojawiła się epika, która obcię-
ła koronę drzewa. Widok ogo-
łoconej gruszy był dla miesz-
kającej starszyzny domu nie do 
zniesienia. 

- Do dziś nie mogę się uspo-
koić – mówi kobieta, która po-
ruszona losem drzewa, kil-
ka dni po operacji przycięcia, 
przyszła opowiedzieć o zda-
rzeniu redakcji DN. - Serce mi 
kołaczę. Łzy w oczach stają, jak 
sobie pomyślę, że takie pięk-
ne drzewo praktycznie zabili – 
opowiadała roztrzęsiona. 

Nie pozostało nic innego, 
jak pojechać na miejsce i oce-
nić sytuację. Rzeczywiście. Po 
przyjeździe naszym oczom 
ukazały się pień i kilka stręczą-
cych kikutów – tyle pozostało 
z pięknej gruszy. 

- Panie redaktorze! – mówi 
starszy mężczyzna, mieszkają-
cy na piętrze budynku – 40 lat 
to drzewo tutaj rosło i nikomu 
nie przeszkadzało.

Dlaczego drzewo zostało 
„skrócone”? Zdaniem kobiety, 
która przycinkę zleciła, dzier-
żawiącej grunt, na którym ro-
śnie drzewo, winni temu są po-
zostali mieszkańcy budynku. 

- Nie musiałabym tego robić, 
gdyby nie fakt, że nikt z lokato-
rów nie sprzątał spadających li-
ści z tego drzewa. Żaden z sąsia-

dów nie zbierał też spadających 
z niego gruszy. Było tak, chociaż 
prosiłam o to mówiąc, że sama 
tego nie mogę robić, gdyż jestem 
uczulona na jad pszczół. A tych 
w okresie dojrzewania owoców 
wokół drzewa była mnóstwo. 
W zamian za to, każdy chodził 
pod drzewem, a jak natknął się 
na leżący owoc, to go kopał da-
lej. Nie miałam wyjścia. Musia-
łam podjąć decyzję o przycięciu 
drzewa w trosce o swoje zdro-
wie, ale także porządek pod 
własnymi oknami. Zresztą gru-
szę należało poddać zabiego-
wi pielęgnacyjnemu. Większość 
ściętych gałęzi była w środku 
sucha. Widać nikt wcześniej o 
jej kondycję nie dbał – tłuma-
czyła nam kobieta, która zleci-
ła przycięcie drzewa, i zapew-
nia, że to z pewnością na wio-

snę wypuści nowe gałązki. 
W sprawie interweniowała 

nawet policja. Wezwali ją zbul-
wersowani sąsiedzi niemogą-
cy pogodzić się z losem gruszy. 
Na przycięcie drzew owoco-
wych zgody jednak nie trzeba 
mieć. Poza tym, jakby nie było, 
piękna grusza rośnie na dział-
ce, która do wspólnoty miesz-
kaniowej nie należy, a do gmi-
ny. Stąd też żadnego postępo-
wanie raczej z tego nie będzie. 

 Każda strona ma tu swo-
je racje. Pozostaje jednak żal, 
że ofiarą sąsiedzkich sprzeczek 
padło piękne drzewo. Może na 
wiosnę odbije..., ale czy do tego 
czasu zwaśnieni sąsiedzi poda-
dzą sobie dłoń na zgodę? Oby 
tak było. 

Marcin Simiński 

Spółka z o.o.
poszukuje pomoc księgową 

ze znajomością programu INSERT
tel. 91 392 66 91
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Z okazji 40-lecia
pożycia małżeńskiego

Teresie i Michałowi
Parzniewskim
wszystkiego najlepszego 

życzą dzieci i wnusia

ŻyCzENiA

„WPROST”: „Sojusz damskich bokserów” 

Kolejna „odsłona”  Harcowiady...
O Nowogardzie znów zrobiło się głośno w całej Polsce. Tym razem ponownie bohaterami skandalu, i to już nie tylko obyczajowego, opi-
sanego w ogólnopolskim tygodniku Wprost są nowogardzcy działacze Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Jak pisze Cezary Łazarkie-
wicz w najnowszym wydaniu 
tygodnika „Wprost”, podczas 
ostatniej  wrześniowej Har-
cowiady,  szef młodzieżów-
ki SLD w Nowogardzie, pobił 
25-letnią kobietę, zrzeszoną w 
tej organizacji. To kolejne, szo-
kujące doniesienia z przebie-
gu wrześniowej popijawy nad 
nowogardzkim jeziorem. Jesz-
cze nie milkną bowiem plot-
ki w sprawie nieobyczajnych 
zachowań, jakie ponoć miały 
tam miejsce, a zostały zareje-
strowane przez telefon komór-
kowy jednej z uczestniczek 
partyjnej biesiady. Tym razem 
jednak sprawa wykracza dale-
ko poza ten wstydliwy temat. 

„We wrześniu Ewa spotka-
ła tam swojego chłopaka, sze-
fa nowogardzkiej młodzieżów-
ki SLD Pawła Lembasa. Wtedy 
okazało się, że  Lembas. spoty-

ka się jednocześnie z dwiema 
działaczkami SLD. Doszło do 
sprzeczki. Gdy Ewa powiedzia-
ła, że przez lata były oszukiwa-
ne przez Lembasa, ten 
wy mierzył 
j e j 
c i o s 
w 
twarz. 
Po t e m 
w p a d ł 
w szał, 
d u s i ł , 
przew ra-
cał i kopał” 
– czytamy 
we fragmen-
cie publikacji, 
zamieszczonej 
we „Wprost”. 
Gazeta twier-
dzi, że szczegó-
łowy opis napadu m o ż -
na znaleźć w zawiadomieniu 

do prokuratury w Goleniowie, 
które  pobita kobieta 
złożyła na-

s t ę p -
nego dnia. Proku-

rator Rejonowa sprawę jed-
nak umorzyła, ze względu na 
zbyt małe obrażenia ciała po-

szkodowanej.  Pyta-
ny przez media „bo-
hater” wydarzenia, 
przyznaje, że do-
szło między nim, 
a kobietą do 
sprzeczki, ale za-
przecza jakoby 
miał dziewczy-
nę pobić. 

Ś w i a d k o -
wie, któ-
rych cytuje 
„Wpro s t” 
są innego 
z d a n i a . 
Wstrzą-
s a j ą -

ce jest również tło 
zdarzenia, które opisuje gaze-

ta. W czasie, gdy kobieta była 
bita, mimo nawoływań o po-
moc, nikt z obecnych na Har-
cowiadzie wysokich rangą 
członków SLD (również tych z 

Nowogardu), nie podjął inter-
wencji. „- Te dziewczyny krzy-
czały. Prosiły o pomoc, ale nikt 
się nie ruszył – mówiła tygodni-
kowi inna osoba bawiąca się na 
Harcowiadzie”– czytamy we 
„Wprost”.  

Publikacja „Wprost”, to kolej-
ny dowód na to, że kłamstwem 
jest krzewiona od lat przez no-
wogardzkie środowiska lewi-
cowe opinia, że to rzekomo 
DN czepia się i wymyśla bajki 
o szlachetnej i mądrej partii i 
jej działaczach, którzy z odda-
niem  pracują  na rzecz nasze-
go miasta i jego mieszkańców. 
Jak na razie media regionalne 
czy krajowe jak o Nowogar-
dzie piszą, to tylko w związku 
z jakąś aferą albo inną żenadą, 
spowodowaną przez działaczy 
rządzącej w gminie partii. 

Redakcja

Poskarżył się na policję 

Pies ważniejszy niż człowiek?
Widoczny na zdjęciu wilczur zaatakował 3-letnią dziewczynkę w Orzechowie. 
Tyle, że jak twierdzi jej ojciec, wezwana na miejsce policja zbytnio się tym nie 
przejęła. Funkcjonariusze mieli uznać, że „pies jest od tego, żeby się bawić z dzieć-
mi”, a poproszeni o przywiązanie zwierzęcia, stwierdzili ponoć „że to nieludz-
kie”. Na takie zachowanie funkcjonariuszy, a raczej jego brak, pan Radosław po-
skarżył się do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie. 

„W dniu 20.11.2013 r. około 
godziny 14-tej, pies moich są-
siadów, który biega swobodnie 
po obejściu w okolicy, chwy-
cił zębami w okolicy szyi moją 
3-letnią córkę Aleksandrę – opi-
suje w skardze złożonej na po-
licjantów, pan Radosław. „Cór-
ka zaczęła piszczeć i żona, któ-
ra była w pobliżu odgoniła psa. 
O zdarzeniu powiadomiłem 
dyżurnego Komisariatu Policji 
w Nowogardzie prosząc o inter-
wencję. Poprosiłem o spowodo-
wanie, by pies został uwiązany 
bądź zakładano mu kaganiec.  
Przybyli na miejsce policjan-
ci oświadczyli, że wiązanie psa 
jest nieludzkie, pies jest od tego 
żeby bawić się z dziećmi. Po-
nadto pies ma prawo biegać po 
obejściu, a to czy był szczepiony 
czy, nie jest ich problemem” – 

pisze ojciec 3-letniej Oli, którą 
zaatakował pies sąsiadów. 

Mężczyzna ma żal do poli-
cjantów, że ci, jak relacjonuje, 
zignorowali zagrożenie, jakie 
spowodował dla zdrowia jego 
córki młody wilczur. Nie rozu-
mie też, dlaczego przybyły na 
miejsce patrol, nie sprawdził 

chociaż, czy pies był szczepio-
ny. 

- Miałem wrażenie, że dla po-
licjantów ważniejszy jest los psa 
i zapewnienie zwierzęciu swo-
body, niż fakt, że moja córka 
mogła stracić życie – stwierdził 
w rozmowie z DN pan Rado-
sław.

Procedura ruszyła...
Jak udało nam się dowie-

dzieć na Komisariacie Poli-
cji w Nowogardzie, „procedu-
ra zmierzająca do rozpatrzenia 
skargi” została już uruchomio-
na. Pismo, które napisał oby-
watel, zostało przesłane, zgod-
nie z jego intencją do Komen-
danta Wojewódzkiego Poli-
cji w Szczecinie. Ten albo sam 
zajmie się weryfikacją zarzu-
canych policjantom czynów, 
bądź też odeśle skargę do roz-
patrzenia komendantowi  Poli-
cji Powiatowej w Goleniowie. 
Do tego czasu policja nie chce 
komentować zdarzenia. 

-  Mogę zapewnić, że żadna 
skarga od obywatela nie pozo-
stanie bez naszej odpowiedzi. 
Jednak do czasu rozstrzygnię-
cia postępowania, a na to po-
licja, zgodnie z Kodeksem Po-
stępowania Administracyjnego 
ma czas do 30 dni, nie będzie-
my komentować tej sprawy  – 
powiedziała redakcji DN, Mał-
gorzata Figura, szefowa nowo-
gardzkiej policji.

O dalszym losie skargi zło-
żonej na policjantów, poinfor-
mujemy jak tylko zostanie ona 
rozpatrzona. 

Marcin Simiński 

Ten niepozorny zdaniem policjantów pies zaatakował 3-letnie dziecko
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Policja zatrzymała dwóch mieszkańców gm. Osina

Dozór za hodowlę
Goleniowscy kryminalni wspólnie z funkcjonariuszami 
Straży Granicznej zatrzymali dwóch mieszkańców gminy 
Osina, którzy podejrzani byli o przestępstwa narkotykowe. 
Usłyszeli zarzuty. Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec 
nich środka zapobiegawczego w postaci policyjnego dozoru.

Policjanci z Wydziału Krymi-
nalnego goleniowskiej komen-
dy, wspólnie z funkcjonariusza-
mi Straży Granicznej ze Szczeci-
na, wpadli na trop osób zajmu-
jących się procederem narkoty-
kowym. Udali się do jednego z 
mieszkań w gminie Osina. Po 
wejściu do wnętrza pomiesz-
czeń, funkcjonariusze zauwa-
żyli na podłodze rozrzucone, 
wysuszone liście konopi indyj-
skich. W wyniku przeszukania 
stróże prawa ujawnili w miesz-
kaniu 23-latka, dwa słoiki za-
wierające ponad 11 gramów 
marihuany oraz specjalnie wy-
konaną konstrukcję z wenty-
latorami do uprawy konopi. 
Mimo, że właściciela mieszka-
nia nie zastano w domu, mun-
durowi mieli podejrzenia, że 
może przebywać u swego kolegi. 
Stróże prawa zapukali do drzwi 
29-latka. Nie było tam jednak 
jego kompana, za to po przekro-
czeniu progu mieszkania, funk-

cjonariusze zauważyli leżącą na 
stole elektroniczną wagę służąca 
do porcjowania narkotyków. W 
takcie przeszukania, policjanci 
trafili na kolejną wagę i młynek 
do rozdrabniania marihuany. 
29-latek posiadał także przy so-
bie zawiniątko z ponad pół gra-
mem amfetaminy. W wyniku 
dalszych czynności, funkcjona-
riusze ujawnili w ogrodowym 
namiocie foliowym krzak ko-
nopi indyjskiej oraz suszone li-
ście tej rośliny. 29-latek został 
zatrzymany, a chwilę później w 
ręce policjantów trafił również 
jego kolega. Mężczyźni usłyszeli 
zarzuty posiadania, uprawiania 
i udzielania środków odurza-
jących oraz przygotowania do 
wprowadzania ich do sprzeda-
ży. Za popełnione przestępstwa 
narkotykowe, sąd orzekł wobec 
nich środek zapobiegawczy w 
postaci policyjnego dozoru.

asp. Julita Filipczuk
Opr.: KR

Minister dał miliony, ale mało czasu na ich wydanie

PUP nie weźmie kasy
Ministerstwo Pracy przekazało 75 mln złotych na aktywne formy walki z bezrobo-
ciem. Zażądało jednak od urzędów pracy wydania ich zaledwie w ciągu 2 tygodni. 
Goleniowski PUP twierdzi, że to za mało czasu i z pieniędzy tych nie skorzysta. 

Pula, jaką wyskrobał w bu-
dżecie resort, została już prze-
kazana do  poszczególnych 
województw. Zachodniopo-
morskie otrzymało 4 mln 451 
tys. zł. Nasz Urząd Pracy mógł 
z tej puli uszczypnąć ok. 200 
tys. zł. Z pieniędzy tych jednak 
nie skorzysta. 

- Jedyną formą aktywiza-
cji osób bezrobotnych, na któ-
rą w tak krótkim czasie mogli-
byśmy wykorzystać przyznane 
środki, jest dotacja na otwarcie 
działalności gospodarczej. Je-
steśmy jednak już w trakcie re-
alizacji projektu „WSPARCIE 
NA STARCIE”,  współfinanso-
wanego ze środków Unii Euro-
pejskiej, z którego właśnie bę-
dziemy finansować to zadanie  
– mówi Urszula Witkowska, 
dyrektor Powiatowego Urzę-
du Pracy w Goleniowie, które-
mu podlega nowogardzka filia 

Urzędu Pracy. Zapewnia jed-
nocześnie, że unijny projekt na 
razie wyczerpie zainteresowa-
nie osób bezrobotnych z tere-
nu powiatu tą formą wsparcia, 
jaką jest wspieranie tworzenia 
nowych podmiotów gospodar-
czych. 

Zdaniem Witkowskiej PUP 
nie jest także w stanie zorga-
nizować w ramach dodatkowej 
puli od ministra staży czy prac 
interwencyjnych. 

- Nawet gdyśmy teraz chcie-
li przeznaczyć te pieniądze na 
staże, to pierwsze płatności po-
jawiłyby się dopiero pod ko-
niec grudnia. Jednak dodatko-
we koszty wynikające z zatrud-
nienia stażysty (np. płatności 
ZUS – dop. red.) musielibyśmy 
pokryć już w styczniu. To ozna-
cza, że nie dotrzymalibyśmy 
terminu, jaki resort dał urzę-
dom pracy na rozliczenie do-

datkowych środków. A to ozna-
czałoby konieczność ich zwró-
cenia z powrotem do budżetu 
państwa  – wyjaśnia dyrektor 
PUP. 

Co stanie się z pieniędzmi, z 
których nie skorzysta powiat 
goleniowski? Istnieje możli-
wość, że środki te spożytkują 
inne urzędy pracy w naszym 
regionie. 

Według najnowszych da-
nych, Wojewódzkiego Urzę-
du Pracy w Powiecie Gole-
niowskim, na liście bezrobot-
nych zarejestrowanych jest 4 
211 osób. Z tego 1 644 w Gmi-
nie Nowogard. Najwięcej, poza 
Goleniowem, spośród pozo-
stałych gmin w powiecie. 

Na walkę z bezrobociem w 
tym roku PUP Goleniów wy-
dał już ok. 8 mln złotych. 

Marcin Simiński 

Protestowały też nowogardzkie szkoły

Sami kupili za grosze, inni wydadzą tysiące...
Dosłownie grosze, kosztowała Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie, wymiana egzaminacyjnych samochodów. Pojaz-
dy marki Renault Clio zostały wyparte przez Hyundai’e i20. Pod koniec października, Ośrodek Szkolenia Kierowców w Szczecinie, zor-
ganizował protest, w którym kilkadziesiąt osób wyraziło swoje niezadowolenie z tej decyzji. Udział w akcji wzięli także nowogardzcy 
instruktorzy nauki jazdy. 

 Wszystko zaczęło się 22 
maja br., wówczas WORD 
ogłosił przetarg na najem no-
wych samochodów. Wpłynęły 
trzy oferty lokalnych dealerów: 
Drewnikowski (Peugeot i Ci-
troen), Kozłowski (m.in. Opel, 
Toyota, Mazda, Chevrolet) i 
Auto Club sp. z.o.o. Z siedzi-
bą w Poznaniu, oddział Szcze-
cin Ustowo (multisalon z auta-
mi Mitsubishi, Suzuki, Hyun-
dai). Oferta tej ostatniej firmy 
okazała się bezkonkurencyjna 
... 19 samochodów model Hy-
undai i20 za 9 zł 12 gr, co daje 
kwotę 48 groszy za auto! Nie 
trudno się domyśleć, że wybra-
no najtańszą ofertę. Można by 
pomyśleć, że firma która wy-
grała przetarg jest na tym strat-
na, nic bardziej mylnego, gdyż 
aby jak najbardziej „dogodzić” 
kursantom, szkoły nauki jazdy 
będą chciały uczyć na tym sa-
mym samochodzie, na którym 
zdaje się egzamin na prawo jaz-

dy. Oczywiście wiązać się z tym 
będą koszty, bo nowy i20 kosz-
tuje niecałe 40 tys zł. Nic więc 
dziwnego, że 29 października 
pod siedzibą Sejmiku Woje-
wództwa Zachodniopomor-
skiego w Szczecinie, ponad 80 
osób, pośród których znaleźli 
się właściciele ośrodków szko-
lenia z regionu, jak i instruk-

torzy, protestowali w sprawie 
przetargu. Nie zabrakło rów-
nież protestujących z Nowo-
gardu. - Nasi pracownicy byli 
na proteście zorganizowanym 
przez Stowarzyszenie Szkół 
Kierowców w Szczecinie. - po-
twierdza Adam Fedeńczak. Po-
jazdy Hyundai i20, od 1 grud-
nia mają zastąpić Renaulta - 

głównym postulatem był ten, 
aby egzaminy kandydatów 
na kierowców odbywały się 
na dwóch samochodach, tym 
obecnie eksploatowanym czyli 
Clio, oraz na Hyundai’ach i20. 
Wiadomo już, że przynajmniej 
do połowy 2014 roku, „renów-
ki” pozostaną „w łaskach”. - Na 
dzień dzisiejszy sytuacja w Wo-
jewódzkim Ośrodku Ruchu 
Drogowego jest taka, że obo-
wiązują podczas egzaminu dwa 
samochody. Oznacza to, że do 
końca czerwca 2014 roku, kur-
sant będzie mógł sam wybrać 
czy zechce zdawać na Renault 
Clio, czy też na Hyundai’u i20. 
Zatem szkoły mają ponad 6 
miesięcy na podjęcie decyzji, 
czy przedsiębiorca zdecyduje 
się wymienić flotę, czy też bę-
dzie kontynuował szkolenie na 
tych pojazdach które posiada - 
mówi Marcin Fedeńczak, dy-
rektor Ośrodka Nauki Jazdy w 
firmie A. Fedeńczak. 

Urząd Zamówień Publicz-
nych prowadzi postępowanie 
w szczecińskim WORD, ma to 
wyjaśnić czy przetarg przepro-
wadzono zgodnie z przepisa-
mi. Ośrodki szkolenia złożyły 
skargę uważając, że to niepew-
na umowa i może być w każdej 
chwili zerwana, w końcu kara 
za to wynosi niespełna 3 zł. 
Niektóre regionalne firmy po-
stanowiły już zakupić Hyunda-
i’e, z myślą o swoich klientach, 
nie czekając na wyjaśnienie 
sprawy. - Nasza szkoła nauki 
jazdy wychodzi, że tak powiem, 
frontem do klienta, i z myślą o 
nich zakupiliśmy jeden pojazd 
Hyundai i20, który już jest do 
dyspozycji naszych kursantów - 
mówi Maciej Herka, ze Szkoły 
Nauki jazdy Katarzyna Herka. 

Dodajmy, że umowa na nowe 
samochody Wojewódzkiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego, 
obowiązuje na okres 4 lat. 

KR
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„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”

Serdeczne podziękowania Wszystkim, 
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze

śp. ROMANA TATARY
składają  

Żona Lidia z synem Kamilem i całą rodziną.

Naszej Koleżance Lidii Tatarze i całej jej rodzinie
Wyrazy głębokiego współczucia 

i słowa wsparcia z powodu śmierci

 Męża 
składają Dyrekcja, Grono Pedagogiczne 

i Pracownicy Administracji z SP nr 1

Jan Jurek, lat 62, zmarł 21.11.2013 r., pogrzeb odbył się 
23.11.2013 r. na cmentarzu w Nowogardzie.

Czesław Zdunek, lat 72, zmarł 21.11.2013 r., pogrzeb odbył się 
24.11.2013 r. na cmentarzu w Nowogardzie.

Artur Komisarek, lat 23, zmarł 24.11.2013 r., pogrzeb odbę-
dzie się 27.11.2013 r. o godz. 12:00 na cmentarzu w Nowogar-
dzie.

Informacje przekazał zarządca cmentarza, Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Zgodnie z zaleceniami pro-
ducentów opon, ogumienie po-
winno się wymienić w chwili, 
gdy temperatura na zewnątrz 
nie przekracza 8°C. Oznacza to, 
że wszyscy kierowcy, prowadzą-
cy pojazdy mechaniczne, już te-
raz powinni pomyśleć o zmia-
nie opon z letnich na zimowe.   
W jakich granicach wahają się 
ceny wymiany ogumienia i kie-
dy należy to zrobić, spytaliśmy 
w dwóch nowogardzkich zakła-
dach wulkanizacyjnych.

Piotr Grzelak, właściciel fir-
my FHU „REXISN” przy ul. 
Boh. Warszawy w Nowogar-
dzie, prowadzącej sprzedaż 
opon nowych i używanych – 
Zima zbliża się wielkimi kroka-
mi, a co za tym idzie – niezbęd-
na jest wymiana opon z letnich 
na zimowe. Sprawę należałoby 
potraktować poważnie. Polscy 
kierowcy mają niestety tę dziw-
ną przypadłość, że czekają do 
ostatniej chwili, a tak nie po-

winno być. Tak na dobrą spra-
wę, opony można wymieniać 
już od 3 tygodni. Zainteresowa-
nie wymianą ogumienia powo-
li staje się odczuwalne. Ruch w 
mojej firmie już jest wzmożony. 
Jeśli chodzi o dokonanie wyboru 
produktu, to polecam popular-
ne marki. Odradzam kupowanie 
ogumienia od nieznanych pro-
ducentów. Należy pamiętać, że 
każda opona musi mieć określo-
ne parametry, które gwarantują, 
że jazda będzie bezpieczna. Za-
lecam sprawdzić głębokość bież-
nika, który w przypadku opony 
zimowej powinien mieć 4 mm – 
dopowiada nasz rozmówca. 

Ostatnią rzeczą, o jaką zapy-
taliśmy, to koszt usługi: W mojej 
firnie ceny wymiany ogumienia 
są ustabilizowane od 4 lat. Na 
chwilę obecną zamykają się one 
w granicach od 12,50 zł (opony 
na feldze normalnej) do 15 zł 
(opony na feldze aluminiowej). 
Ceny opon są zróżnicowane – 

te tańsze kosztują ok. 150 zł za 
sztukę, droższe natomiast – na-
wet 400 zł. Niestety, w tym roku 
zauważalna jest tendencja kie-
rowców do rezygnacji z zakupu 
opon z serii „Premium”. Częściej 
klienci wybierają te trochę tań-
sze – mówi DN właściciel FHU 
„REXIN”. Warto przy okazji za-
znaczyć, że zakład pana Grze-
laka prowadzi także bezpłat-
ną zbiórkę zużytych opon. Jeśli 
ktoś takowe ma i nie wie co z 
nimi zrobić, śmiało może zgło-
sić się do firmy „REXIN”.

Z takimi samymi pytaniami 
udaliśmy się do innej firmy. Za-
kład AUTO-SYSTEM mieści 
się przy ul. Armii Krajowej 46 
w Nowogardzie. Zakres usług 
przedsiębiorstwa obejmuje me-
chanikę pojazdową oraz serwis 
opon. Łukasz Śluz, pracownik 
firmy AUTO-SYSTEM – Zwy-
kle pierwszym sygnałem dla 
kierowców do zmiany opon są 
pierwsze przymrozki lub śnieg.  

Przestrzegam jednak przed cze-
kaniem na ostatnią chwilę. Nie 
zwlekajmy i jak najszybciej udaj-
my się do zakładu wulkanizacyj-
nego. Pora jest już wysoce odpo-
wiednia. W firmie zauważamy 
już intensywny ruch. Szczególnie 
pod koniec tygodnia, przed na-
dejściem weekendu. Odnotowu-
jemy od 5 do 10 klientów dzien-
nie. Jeśli chodzi o wybór marki 
opon, to zdecydowanie polecam 
te znane. Zapłacimy za nie wię-
cej, ale z pewnością będą służyć 
dłużej, ponadto – gwarantują 
większe bezpieczeństwo. Ceny 

ogumienia są różne. Lepszej ja-
kości opona kosztuje nawet 300 
zł, natomiast ta tańsza – ok. 150 
zł. Usługa wymiany to 50 zł za 
komplet czterech opon – mówi 
pan Łukasz.

Wczytując się w wypowie-
dzi fachowców wniosek nasuwa 
się jeden -  nie warto czekać aż 
spadnie śnieg.  Jak najszybciej 
powinniśmy udać się do serwi-
su, którego pracownicy doko-
nają wymiany opon w naszym 
pojeździe. 

Jarek Bzowy 

Czas na zmianę opon
Za nami pierwsze, przymrozki.  Czas najwyższy, by kierowcy pomyśleli o zmia-
nie ogumienia w swoich pojazdach.

Remont budynków „kolejowych” przy 3 Maja zakończony

Najładniejsza elewacja w mieście?
Budynki na ul. 3 Maja 37 i 38 zyskały już nową, efektowną elewację. Mimo, iż 
prace trochę się przeciągnęły, mieszkańcy są zadowoleni z tego, jak wykonawca 
wywiązał się z zadania. Przewodniczący zarządu wspólnoty stwierdził, że budyn-
ki zostaną zgłoszone do konkursu na najładniejszą elewację w naszym mieście.

Przypomnijmy, że remont 
rozpoczął się 26 sierpnia br. i 
choć przedłużył się o niespełna 
miesiąc, mieszkańcy są bardzo 
zadowoleni z pracy wykonanej 
przez firmę Walbud. Budynki 
choć odnowione, stylistyką za-
chowały swój zabytkowy wy-
gląd. Nowa elewacja robi wra-
żenie na sąsiadach, oraz przy-
padkowych przechodniach. 
- Wszystko jest dobre, co się 
dobrze kończy. Jak się spoj-
rzy to widać, że ani miasto, ani 
my- mieszkańcy, nie musimy 
się wstydzić tych budynków. 
Wspólnie z Zarządem Wspól-
noty 3 Maja 37 i 38, zdecydo-
waliśmy się zgłosić budynki do 
konkursu na najładniejszą ele-
wację w mieście - mówi prze-
wodniczący zarządu wspólno-
ty, Adam Sidłowski. 

Co ciekawe, za remont płacili 
sami mieszkańcy, którzy na ten 
cel zaciągnęli kredyt. Całkowity 
koszt renowacji budynków wy-
niósł blisko 180 tys. zł. Firma 
Walbud przedstawiła najniższą 

cenę podczas przetargu. Kon-
kurenci oceniali prace na po-
nad 50 tys. więcej.  - W imie-
niu wspólnoty, jak i wszystkich 
mieszkańców, bardzo chciał-
bym podziękować firmie Wal-
bud, zarówno pracownikom, 
jak i właścicielowi, panu Wal-
demarowi Puszczowi, za do-
brze wykonaną pracę. Podzię-
kowania należą się również fir-
mie Joko pana Piotra Macyry, 
który jest również mieszkań-
cem wspólnoty. Jego zaanga-
żowanie i wsparcie było nie-

ocenione. Przede wszystkim 
chcemy podziękować osobie, 
dzięki której budynki wyglą-
dają tak ładnie, pani Małgorza-
cie Witek, która jest twórczy-
nią elewacji, tę stylistykę i do-
bór kolorystyczny, zawdzięcza-
my właśnie tej pani - podsumo-
wuje Adam Sidłowski.   Dodaj-
my, że budynki potocznie na-
zywane „kolejowymi” w całości 
przetrwały zniszczenia II wojny 
światowej, tym bardziej cieszy 
ich obecny wygląd i stan. 

KR  

Wspólnota mieszkaniowa ul. 3 Maja 37 i 38, postanowiła zgłosić swoje budynki do 
konkursy na najpiękniejszą elewację

Opony muszą być odpowiednio dopasowane do felg samochodu. Nie mogą być 
zbyt zużyte i źle zamontowane. Dlatego warto skorzystać z pomocy wykwalifiko-
wanego pracownika
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Sprzedam 
odpady marchwi mytej

Gospodarstwo 
rolno-warzywne

Redło 21
tel. 603 197 798

REKlAMA

Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca

Kolektory 
słoneczne

Dotacja45%

Montaż / Serwis • Przygotowanie dokumentacji

www.provsolar.com

e-mail: info@provsolar.com • tel./fax 91 482 40 50
Biuro czynne od 8 - 16

PiASEK, ŻWiR,  
CzARNOziEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWiROWNiA 
DŁUGOŁĘKA
tel. 504 265 

607 
z DOWOzEM 
 DO KliENTA

R E K l A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEl. 913 922 165
 TEl. 91 577 20 07
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Kościoły gminy Osina - Kikorze

Kikorze, kościół filialny pa-
rafii w Osinie, pw. MB Fatim-
skiej, pośw. 13 V 1997 r. od-
pust: 13 V

Zbudowany na fundamen-
tach ruin poprzedniej świąty-
ni w latach 1992-1997 wg pro-
jektu inż. arch. Mariana Szpil-
kowskiego.

źródło: Schematyzm 
Archidiecezji   Szczecińsko-

Kamieńskiej,  Szczecin 2007.

„Znajdź się wśród życzliwych”
Dnia 22 listopada br. w Zespole Szkół Ogólnokształcącym w Nowogardzie obchodzili-
śmy – zainicjowany przez księdza Marcina – „ Dzień Życzliwości”. Pomysł, aby uczcić 
życzliwość zrodził się wobec sprzeciwu złej otaczającej nas rzeczywistości. 

W tym dniu w szkole obowią-
zywało hasło „Znajdź się wśród 
życzliwych”. Na katechezach poje-
dliśmy dyskusję: Czym jest życzli-
wość i jakie są jej przejawy? Sym-
bolem tego szczególnego dnia 
była ukazana na naszym forum 
„burza mózgu” z odrysowanych 
dłoni wpisane odpowiedzi na py-
tanie podjęte w dyskusji. 

Każda dłoń to cząstka „ Ja”, któ-
ra składa się na wspólne „My”. 
Im wartościowsze „Ja”, tym więk-
szy pożytek dla całej społeczno-
ści. Tak naprawdę każdy dzień 
powinien być pełen życzliwości, 
uśmiechu i wzajemnej sympa-
tii, a nie tylko jeden kalendarzo-
wy. Uprzejmość jest zawsze na 
miejscu. Pamiętajmy, że „życz-

liwe spojrzenie i uśmiech więcej 
nieraz znaczą, niż udany dialog”. 
To przecież ona sprawia, że życie 
staje się łatwiejsze i przyjemniej-
sze. To nie prawda, że tylko nega-
tywne emocje są zaraźliwe. Życz-
liwość rodzi życzliwość. Bądźmy 
życzliwi, nie tylko w ten wyjątko-
wy dzień, ale przez cały rok. 

(RM)

Świąteczna  
zbiórka  
żywności
Zapraszamy wszystkich mieszkańców Nowogardu i 
okolic, do udziału w 17 Świątecznej Zbiórce Żywno-
ści, poprzez zakup produktów długoterminowych w 
nowogardzkim sklepie NETTO. 

29 i 30 listopada w godzinach 7:30 - 20:30 nasi wolontariusze 
będą zbierali żywność do specjalnie oznaczonych koszy. 

Banki Żywności rekomendują produkty: olej, cukier, ryż, prze-
twory mięsne i warzywne oraz słodycze. Z zebranej żywności zo-
staną przygotowane paczki świąteczne dla najbardziej potrzebu-
jących rodzin oraz podopiecznych Domu Dziecka w Nowogar-
dzie . Koordynatorem akcji w Nowogardzie jest Chrześcijańskie 
Centrum Pomocy przy Kościele Ewangelicznych Chrześcijan zaś 
Dziennik Nowogardzki patronem medialnym .

pastor Cezary Komisarz 
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Spotkanie z terapeutą Krzysztofem Kudzią

Nietypowe zajęcia w SP 1
Niezwykły człowiek i niezwykłe zajęcia w klasach piątych i szóstych w SP nr 1.

Nie ulega dyskusji, iż w swo-
jej działalności profilaktycz-
no-wychowawczej coraz czę-
ściej musimy poruszać tematy 
związane z różnego typu uza-
leżnieniami. Rozwój cywiliza-
cji, otaczająca nas masa przy-
jemności, ich szeroka i łatwa 
dostępność, promowanie ła-
twego, wygodnego stylu ży-
cia, osłabienie, jeszcze nie tak 
dawno najistotniejszych auto-
rytetów, czyli rodzina, kościół, 
szkoła powoduje, że nasza od-

porność psychiczna jest co-
raz mniejsza, nie mówiąc już o 
odporności dzieci i młodzieży. 
My sami dorośli, szukając spo-
sobu na lepsze, mniej skom-
plikowane życie, łatwo dajemy 
się nabrać na ułudną skutecz-
ność używek i to od nas nieste-
ty często uczą się tego samego 
nasze dzieci. 

To przyjemne, aczkolwiek 
bardzo krótkie szczęście. Już 
bardzo szybko okazuje się, że 
to już nie szczęście, że lepiej 

się wcale nie czujemy, a wręcz 
odwrotnie. To, co miało nadać 
sens naszemu życiu, nie wia-
domo, kiedy stało się nieszczę-
ściem, rujnującym nie tylko 
nas, ale i nasze rodziny, naszą 
naukę i prace. Jesteśmy w doł-
ku. Jak z niego wyjść, co zro-
bić!?

O tym wszystkim, a przede 
wszystkim o profilaktyce zwią-
zanej z uzależnieniami roz-
mawiał z uczniami klas V i VI 
niesamowity człowiek, tera-

Listopadowa Noc Filmowa w ZSP w Osinie
Przygodą może być to, co robimy na co dzień – wystarczy tylko zmienić okoliczności.

I właśnie niesamowitą przy-
godę, mieli okazję przeżyć 
uczniowie Publicznego Gim-
nazjum w Zespole Szkół Pu-
blicznych im. Bronisława Ma-
linowskiego w Osinie.          22 
listopada odbyła się, po raz 
pierwszy w naszej szkole, Li-
stopadowa Noc Filmowa zor-
ganizowana przez Samorząd 
Uczniowski Publicznego Gim-
nazjum, którego opiekunkami 
są panie Sylwia Piwko i Eweli-

na Wszelaki. 
Trzydzieścioro ośmioro 

uczniów wraz z opiekunami: 
paniami Wiesławą Staszak, 
Eweliną Wszelaki oraz pana-
mi Marcinem Różalskim i Ja-
kubem Zbyszyńskim w ciągu 
całej nocy z piątku na sobo-
tę obejrzeli kilka filmów, które 
poruszały problemy młodzie-
ży. W repertuarze znalazły się 
takie filmy jak: „Wszystko bę-
dzie dobrze”, „Sztorm”, „Pan 

od muzyki” i inne. Pomiędzy 
pokazami filmów następowa-
ły przerwy, w czasie których 
uczniowie mogli skorzystać z 
sali gimnastycznej, czytelni. 
Gimnazjaliści ćwiczyli także 
swoje umiejętności wokalne i 
chętnie brali udział w karaoke. 
W ramach Listopadowej Nocy 
Filmowej gimnazjaliści mieli 
zapewnioną opiekę medyczną 
oraz różnego rodzaju przeką-
ski, dlatego organizatorzy pra-

gną złożyć serdeczne wyrazy 
podziękowania na ręce: pani 
doktor Magdaleny Bogusław-
skiej z NZOZ PROXIMUS w 
Osinie; państwa Edyty i Sławo-
mira Wencel, właścicieli piz-
zerii Neptun w Nowogardzie; 
państwa Barbary i Waldema-
ra Pędziszczak, właścicieli pie-
karni w Nowogardzie; pani 
Krystyny Doroba, właściciel-
ki Hurtowni Warzyw i Owo-
ców w Nowogardzie; państwa 

Bogumiły i Czesława Dadeło, 
właścicieli sklepu Polka w Osi-
nie. W sobotni poranek zarów-
no uczniowie jak i opiekuno-
wie zadowoleni opuścili mury 
szkolne z nadzieją, że tego typu 
imprezy na stałe wpiszą się w 
kalendarz imprez szkolnych. A 
organizatorzy snują już plany 
na luty.

Samorząd Uczniowski
Publicznego Gimnazjum w Osinie

peuta pan Krzysztof Kudzia.
Są ludzie, którzy mają w so-

bie pewien dar. Dar ten, to 
wynik nie tylko kształcenia 
w tym zakresie, ale przede 
wszystkim dar duszy, dar cza-
sem osobistych i trudnych do-
świadczeń. Emanował on wła-
śnie od naszego gościa. Spo-
sób prowadzenia zajęć, to nie 
jałowy wykład na temat szko-
dliwości papierosów, alkoholu, 
narkotyków zarówno w sferze 
zdrowia fizycznego, jak i psy-
chicznego. Pan Krzysztof w 
czasie zajęć odnosił się przede 
wszystkim do wielu konkret-
nych przykładów, z tych często 
traumatycznych sytuacji zwią-
zanych z poruszaną tematyką, 
z jakimi w swoim życiu zawo-
dowym sie spotkał. Niezwy-
kłość i atrakcyjność komuni-
kowania się z młodzieżą, po-
zwoliła na uświadomieniu so-
bie przez samych uczniów, do 
czego właśnie ten niewinny 
pierwszy papieros, pierwsze 
piwko może doprowadzić. 

Główno prowadzący poru-
szał także, jakże ważny nie tyl-
ko ze względu na używki, jest 
problem nawiązywania wła-
ściwych kontaktów interper-
sonalnych. Jest to na pewno 
bolączka czasów współcze-
snych. Nie da się ukryć, iż co-
raz częściej nasze dzieci i mło-

dzież zostawiane są samym so-
bie. Nie mamy dla nich czasu, 
brak im właściwych wzorców. 
Zanika umiejętność rozmowy, 
spotkań z przyjaciółmi. Lekar-
stwem wtedy staje się dla nich 
właśnie wirtualność.

 Spotkanie z panem Kudzią, 
to także pokazanie, że w życiu 
jest wiele innych, ciekawszych 
alternatyw do osiągnięcia 
szczęścia, samozadowolenia. 
To także próba powiedzenia, 
iż tylko tak naprawdę od nas 
samych zależy, co w tym życiu 
wybierzemy, a używki, to tylko 
chwilowe i tak naprawdę krót-
kotrwałe lekarstwo na wszel-
kie problemy. 

Dobrze, że na swojej dro-
dze życia nasi uczniowie mie-
li okazję spotkać się z panem 
Krzysztofem Kudzią, do które-
go na pewno w stu procentach 
może odnieść się poniższy cy-
tat.  „Zrozumiałem, że istnieją 
ludzie, w których towarzystwie 
człowiek czuje się lepiej, wszyst-
ko, co gorzkie przemija, a świat 
rozpromienia” (Carlos Ruiz Zafón).

Serdecznie dziękujemy 
państwu Beacie i Roberto-
wi Kowalczykom za zorgani-
zowanie spotkania z panem 
Krzysztofem.

 Ped. Szkolny i Zesp .Red. SP nr 1
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Firma "NOWORIM" Sp. z o.o.  
ul. Sienkiewicza 7c 72-200 Nowogard

poszukuje osoby  
do sprzątania i pomocniczych  

prac produkcyjnych
Wymagania:
- aktualna książeczka zdrowia 
- pracowitość, energiczność
- dokładność i sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr 
telefonu 91 3922394 lub osobisty w siedzibie firmy.

R E K l A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEl. 913 922 165
 TEl. 91 577 20 07

Ośrodek Szkolenia 
Kierowców Fedeńczak 

przy ulicy 700 lecia 17
zaprasza na 

Kursy Prawa Jazdy 
kategorii B 

 Zapisy od poniedziałku 
do piątku!

Cena promocyjna! 
Ratalny system spłat! 

Jazdy tylko w Szczecinie!
                                Zapraszamy!

Wyciąg z ogłoszenia Starosty Goleniowskiego
w sprawie I przetargu  ustnego nieograniczonego

Przedmiot przetargu:
Nieruchomość, stanowiąca własność Skarbu Państwa, 

położona w obrębie Żabówko gm. Nowogard -  Nr  152/2 o 
pow. 0,5400 ha - KW SZ/00011784/8. 

- cena wywoławcza 14.500,00 zł 
- wadium 1.450,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu  03 stycznia  2014 roku  o 

godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. 
Dworcowej 1 (II piętro pokój 125)

Wadium w podanej wysokości  należy wpłacić na konto Sta-
rostwa Powiatowego -  Bank Spółdzielczy  w Goleniowie 15-
9375-0002-0000-0459-2000-0040 do dnia  30 grudnia  2013 r. 

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości moż-
na uzyskać w  Wydziale Gospodarki Nieruchomościami  (pokój 203 
II piętro) lub tel. (91), 471-02-38 w godzinach pracy urzędu. Ogło-
szenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej www.
powiat-goleniowski.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Pu-
blicznej spow.goleniow.ibip.pl

Wspólny trening kolarzy z Nowogardu i Maszewa

Sprawdzili trasę
W niedzielę (24 grudnia) na Stadionie Miejskim w Nowogardzie, o godzinie 
12:00, rozpoczął się wspólny trening kolarzy z klubów Chrabąszcze Nowogard i 
Ratusz Maszewo. Zajęcia poprzedziła smutna informacja o śmierci Artura Ko-
misarka...

Trasa na Mikołajkowy Wy-
ścig Przełajowy i M.T.B. Jest 
już wyznaczona i przygotowa-
na do zawodów. W niedzielę o 
godzinie 12:00 na starcie sta-
nęli reprezentanci Nowogar-
du z klubu Chrabąszcze, oraz 
zawodnicy reprezentujący Ra-
tusz Maszewa. Obecny był 

również obserwator z Baszty 
Golczewo, pan Mirosław Wo-
decki. Przed treningiem, kola-
rzom została przekazana smut-
na informacja o śmierci Artura 
Komisarka. Kolarze startowali 
razem, jednak młodsze grupy 
przemierzały krótszy dystans. 
Była to swoista pierwsza przy-

miarka – testowanie trasy, na 
której uczestnicy Mikołajko-
wego wyścigu będą rywalizo-
wać. Najlepsze czasy osiągnę-
li: Szymon Łakomy z Ratusza 
Maszewo, oraz reprezentant 
Chrabąszczy – Piotr Sowiński. 

KR

Xiii Okręgowe Mistrzostwa w Halowej Piłce Nożnej Klubów HDK  PCK 

Nowogard na 3 miejscu
W dniu 16.11.2013 r. w hali sportowej Zespołu Szkół nr 2 na Os. Zachód w Stargardzie Szczecińskim, odbyły się XIII Okręgowe Mi-
strzostwa w Halowej Piłce Nożnej Klubów HDK  PCK województwa Zachodniopomorskiego, pod  patronatem Starosty Stargardzkie-
go, Waldemara Gila i  Prezydenta Miasta Sławomira Pajora.

Organizatorem była Rejo-
nowa  Rada HDK PCK i Klu-
bu HDK  PCK ,,Płomyk”. Z 
ramienia rady organizatora-
mi byli Jerzy Bochenek, Rena-
ta  Wojtakajtis oraz Kazimiera 
Niciejewska, a   Klubu  ,,Pło-
myk’’ prezes  przy Komen-
dzie Straży Pożarnej Mariusz 
Dudojć i Mirosław Kacprzak. 
Mistrzostwa piłki nożnej od-
były się  dzięki przychylno-
ści  Dyrektora  Szkoły, Marci-
na  Przepióry  i zaangażowa-
niu  Agnieszki Świerczyńskiej. 
Sędzią  głównym zawodów był 
Dariusz Gładun. XIII Okręgo-
we Mistrzostwa w Halowej Pił-
ce Nożnej Klubów HDK PCK, 
otworzył Starosta Waldemar 
Gil w swoim i Prezydenta Mia-

sta Sławomira Pajora imieniu, 
wszystkich uczestników i go-
ści  przywitał Prezes Zarządu 
Rejonowego PCK w Stargar-
dzie, Marek Stankiewicz. W 
mistrzostwach udział wzięło 8 
zespołów z klubów HDK PCK 
z województwa zachodniopo-
morskiego: Klub HDK  PCK 
z Goleniowa,  Łobza,   Nowo-
gardu, Dolna Odra „Kropel-
ka” z Gryfina,  JG2 ze Szczeci-
na, Szkolny Klub z Kołobrzegu 
, ‘’Płomyk” ze Stargardu Szcze-
cińskiego, ,,SAPER”  z 2 Ba-
talionu Saperów ze Stargardu 
Szczecińskiego.

Rejonowa rada hdk PCK
Opr.: KR

Klasyfikacja końcowa :
Mistrzami okręgu  został  Klubu HDK PCK z Łobza
Puchar Starosty Waldemara Gila  wręczył Vice Starosta Marek Stankiewicz
II miejsce  Klub przy Straży  JG2 ze Szczecina -  Puchar Prezydenta Miasta wręczył sekretarz 

miasta Pan  Zdzisław  Rygiel
III miejsce Klub HDK PCK  z Nowogardu - Puchar ufundowany przez Przedsiębiorstwo Ener-

getyki Cieplnej w Stargardzie  Szczecińskim wręczył  Pan Zdzisław Rygiel sekretarz Miasta Star-
gardu

Najlepszy zawodnik  (najwięcej strzelonych bramek)- zwyciężył  Artur Lipiński z Nowogardu
- puchar  ufundowała i  wręczyła pani Posłanka RP Zofia Ławrynowicz.
Najlepszy bramkarz (najmniej straconych bramek)  Mariusz Łuszczyński z Goleniowa    pu-

char ufundował PEC Sp. z o.o. Stargard, a wręczył sekretarz Miasta, Zdzisław Rygiel.

Puchar dla najstarszego zawodnika i dla najmłodszej drużyny ufundował Bernard Krupski  se-
kretarz Z.O.O.PCK Szczecin, a wręczył Jerzy Bochenek  przewodniczący Z.O Rady HDK PCK. 
Czterokrotni Mistrzowie Okręgu z Klubu HDK  PCK” Płomyk „ze Stargardu zostali pokonani i 
ostatecznie  zajęli 5 miejsce w klasyfikacji generalnej. 

Organizatorzy dziękują sponsorom  za pomoc w zorganizowaniu Mistrzostw.
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Kijana Redakcja "WBREW": Weronika Daćkowska, Katarzyna Kozieł, Kinga Piwowarczyk, Monika Romasłowska, Hanna Siemierz, Krystyna Skubała 

Lekcja samorządności w ratuszu
5 listopada (wtorek)uczniowie naszej szkoły (klasy III TE i IV TŻ ) pod opieką 
nauczycielki Pani Ewy Staszak  po raz kolejny udali się z wizytą do UMiG w No-
wogardzie, by uczestniczyć w lekcji samorządności prowadzonej przez burmi-
strza Nowogardu Pana Roberta Czaplę. Młodzież podczas spotkania poznała 
tajniki funkcjonowania samorządu lokalnego oraz podjęła się próby ustalenia 
budżetu gminy, co okazało się niełatwym zadaniem.

Katarzyna Kozłowska – stypendystką 
Rady Powiatu w Goleniowie
Uczennica klasy II THO Katarzyna Kozłowska otrzymała Stypen-
dium Rady Powiatu w Goleniowie na rok szkolny 2013/2014. Przy-
pominamy, że Stypendium Rady Powiatu otrzymują uczniowie, 
którzy osiągają wysokie wyniki w nauce oraz biorą udział w kon-
kursach, zawodach i olimpiadach. Gratulujemy!!!

Pamiątkowe zdjęcie przed ratuszem

Etap szkolny XXVII Olimpiady 
Wiedzy Ekonomicznej
Tegoroczna Olimpiada odbywa się pod hasłem: „Strefa euro – szansa czy zagro-
żenie?”. Honorowy Patronat nad XXVII Olimpiadą objął Prezes Narodowego 
Banku Polskiego prof. dr hab. Marek Belka.

Pierwszy z trzech etapów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej (etap szkolny) odbył się w naszej 
szkole 6 listopada. Wzięło w nim udział 20 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, którzy 
odpowiadali na pytania o charakterze ogólnym nawiązujące do hasła przewodniego Olimpiady, 
rozwiązywali zadania z podstaw ekonomii oraz odpowiadali na 30 pytań testowych. Z ekonomicz-
nymi zawiłościami najlepiej poradzili sobie: Anna Nowicka z klasy III TE oraz uczniowie klasy IV 
TE: Anna Rzepka, Tomasz Wojciechowski, Aneta Grabowska i Beata Hałas – to  właśnie ci ucznio-
wie wezmą udział w etapie okręgowym Olimpiady, który odbędzie się 14 stycznia. Trzymamy za 
Was kciuki! 

 Uczniowie podczas pisania etapu szkolnego Olimpiady 

„Rozkwitały pąki białych róż...”, czyli spotkanie z Sybirakami
W zeszłą środę (20 listopada) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych zabrzmiały nuty pieśni legionowych, a to wszystko za sprawą spo-
tkania z Sybirakami, które stało się już w naszej szkole tradycją.

Uroczystość odbyła się w sali gimnastycznej ZSP 
– na przybyłych gości czekał program artystyczny 
oraz ciepły posiłek. Uroczysta akademia, którą mo-
gli obejrzeć Sybiracy, została przygotowana przez 
uczniów klas III TM, II TH, II K, I TPS i I TLI, któ-
rzy znajdowali się pod opieką nauczycielek: Pani Ewy 
Staszak i Pani Patrycji Sierżant. Spotkanie poprowa-
dzili członkowie Samorządu Uczniowskiego Krysty-
na Skubała i Daniel Danielczyk. Zaproszeni goście 
mogli wysłuchać pieśni legionowych w wykonaniu 
chóru uczniów z klasy III TM, a także obejrzeć sceny 
z historii Polski.

Weronika Daćkowska
Przysięga żołnierzy

Zaproszeni goście

Uczniowie, którzy przygotowali przedstawienie

zdjęcie nr 6 – Kasia Kozłowska 
– stypendystka Rady Powiatu w 
Goleniowie
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iNFORMATOR lOKAlNy - NOWOGARD
in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
 Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
 i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 91 392 60 57
Morfeusz - 91 577 66 85

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
 I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
 Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól
ul. Zielona 2  - 666 135 133

TYGRYSEK

BAWIALNIA
dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

w Sklepie             
ul. Boh. Warszawy 2

(przy torach)

Zapraszamy
W każdy poniedziałek nowy towar

Duży wybór odzieży 
dziecięcej i jesiennej

kurtki, bluzy itp.

KUPON RABATOWY
10%

na odzież używaną
FIGARO

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!

OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

Sprzedam nowe, własnościowe, 
 2 pokojowe mieszkanie o pow. 58 m2 
w Nowogardzie na ulicy Racibora I 4

KONTAKT:  PIB „PRO-BUD s.c.
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14
tel.: 91 39 25552; 783 570 056 www: probud-nowogard.pl

ZATRUDNIĘ
mechanika  lub  elektromechanika

601 520 540

Ogłoszenie o licytacji: 
Informuję, że Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w 

Gryficach ul Armii Krajowej 3, 72-300 Gryfice tel. 91 3844623 
www.komornik.net będzie przeprowadzał licytację nierucho-
mości położonej w miejscowości Natolewice 27 gm. Płoty 
koło Gryfic w województwie Zachodniopomorskim w dniu 
04.12.2013. Nieruchomość stanowi działka o pow. 302 m2 i bu-
dynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 165,43 m2. Cena 
wywoławcza nieruchomości to 146 667 zł. 

Wszelkie informacje można uzyskać dzwoniąc do kancelarii 
komorniczej pod wyżej podany numer, bądź na stronie inter-
netowej kancelarii.

Parafialne Duszpasterstwo Trzeźwości
„Trzeźwa rodzina - trzeźwa wieś”

Jeśli bliska ci osoba w twojej rodzinie  
nadużywa alkoholu lub sam/a pijesz  
i chcesz przestać pić przyjdź do nas!!!

Czekamy w każdy wtorek od godz. 18-20
w salce parafialnej w Strzelewie 9

Jeżeli się wstydzisz!!! to zadzwoń 
od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 20.00

Bolesław  693 716 085  •  Danuta  665 776 868
Kapłan  667 488 367  (wtorek w godz. 19-20)

Oddam psa
2 miesięczny

506 396 494

Przy ul. Boh. Warszawy
w ok. Piekarni Pedziszczak

Przybłąkał się 
pies rasy Husky 
Cecha charakterystyczna 

czerwona obraża.  
Właściciela proszę  

o kontakt

663 040 712
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OGŁO SzE NiA DROB NE

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

Bardzo tanio  
działki budowlane  

w Nowogardzie   
sprzedam 

tel. 0033787818189
NiERUCHOMOŚCi

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 
3. 604 284 597

• Kupię mieszkanie bezczynszo-
we/niskoczynszowe, min 3po-
kojowe, 60-80m 791443026

• Do wynajęcia lokal handlowy – 
660143840 

• Sprzedam mieszkanie w No-
wogardzie i Dobrej, Tel. 91-
3910010, 607607814

• KUPIĘ ZA GOTÓWKĘ OBCIĄŻO-
NE NIERUCHOMOŚCI Tel. 508 
312 261

• DOMy NA WSi – GRUNTy  
SPRzEDAJEMy, KUPUJEMy. 
TEl. 660 206 833

• Sprzedam nowy sklep na ulicy 
Racibora. Tel. 913925552, 695 
264 594

• Sprzedam nowe, własnościo-
we, 2 pokojowe mieszkanie, 
58 m kw. na os. Gryfitów. Tel. 
913925552, 695 264 594.

• Wynajmę lokal biurowy 700 le-
cia 17b Ip. Parking, 28 m2 Tel. 
501 549 818 

• Wynajmę lokal na działalność 
gospodarczą. vis’a’vis szpitala. 
Tel. 887 467 309.

• Sprzedam dom jednorodzinny 
167 m2 w Nowogardzie ul. Mic-
kiewicza. Tel. 694 979 000

• KUPIĘ - kawalerkę w Nowogar-
dzie. Dzwonić po 15 godz. Tel. 
693021100.

• Sprzedam mieszkanie 58 m2 w 
db lokalizacji IV p. Tel. 607 647 
215

• Sprzedam działki budowlane 
Karsk. 510 766 180

• SPRZEDAM - pół domu do re-
montu wraz z podwórkiem. Tel. 
730 618 318.

• Sprzedam dom do remontu o 
pow. ponad 200 m2 plus dwa 
budynki gospodarcze w Woj-
taszycach na działce 19 arów. 
Cena 127 tys. Tel. 509 702 817 

• Wynajmę lub sprzedam miesz-
kanie 4 pokoje 72 m2 IIp. Z ga-
rażem. 695 041 235

• Do wynajęcia mieszkanie 2 
pokojowe, 38 m2, i piętro, w 
centrum Nowogardu. Tel: 889 
341 787

• SPRZEDAM - mieszkanie trzy-
pokojowe po generalnym re-
moncie. I piętro. Tel. 783814849, 
692990629.

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe w starym budownictwie 
w centrum Łobza.501 343 040

• Sprzedam mieszkanie dwu-
pokojowe lub zamienię na 
kawalerkę z dopłatą Tel. 
724 696 051

• Kupię działkę rolną do 1 ha. Tel. 
663 087 272

• Mieszkanie do wynajęcia. 
601 724 492

• Mieszkanie do wynaję-
cia w Centrum Nowogardu 
660 179 776

• SPRZEDAM – mieszkanie trzy-
pokojowe. Tel.509601559.

• STOLARNIA – do wynajęcia. 
Tel.605336228.

• Wynajmę pod działalność go-
spodarczą sklep 784 960 112

• SPRZEDAM – mieszkanie 3 po-
koje 67 m2 ul; Zamkowa, wy-
soki parter, możliwość zamiany 
z dopłatą na 2 pokoje I piętro- 
lub parter.Tel.600325984.

• WYNAJMĘ - 1 / 2 domu z osob-
nym wejściem, 4 sypialnie, 2 ła-
zienki, kuchnia.602474266.

• Mieszkanie 3 pok. Nowogard w 
cenie 190 000 PLN na sprzedaż. 
Market BON tel. 607-342-607

• Piętro domu w Nowogardzie o 
pow. 160m2 na sprzedaż. Mar-
ket Market BON tel. 607-342-
607

• Duży lokal użytkowy w Nowo-
gardzie na sprzedaż. Market 
BON tel. 607-342-607

• Duży lokal użytkowy w Nowo-
gardzie na wynajem. Market 
BON tel. 607-342-607

• Do wynajęcia kawalerka dla 
osoby samotnej lub mał-
żeństwa bezdzietnego. Tel. 
667 994 240

• SPRZEDAM - kawaler-
kę bezczynszową 36 m2. 
Tel.661363898,603284503.

• MIESZKANIE – 2 pokojowe. 
SPRZEDAM.Tel.501307666.

• Do - wynajęcia mieszkanie 3 
pokojowe, częściowo umeblo-

wane, I piętro. Centrum. Tel. 
603895622

• SPRZEDAM - mieszkanie. 
Tel.602526935, 602371382.

• Sprzedam mieszkanie 48m2, 
tel: 668 451 980

• Pilnie sprzedam kawaler-
kę bezczynszową w Dobrej 
33,29 m2. Tel. 667 921 379

 MOTORyzACJA

• Sprzedam skrzynię biegów do 
Audi 80. Tel. 781785751.

• Sprzedam GOLF II, poj. 1,3 rok 
rej. 1993, benzyna 5 drzwio-
wy, przegląd i OC ważne, szy-
berdach, hak, czerwony. Tel. 
512633610.

• Sprzedam silnik ze skrzynią do 
peugeot 1,9D ’98 i citroen Tanio 
Tel. 785 04 09 45

• Sprzedam opony zimowo- let-
nie M+S, w bardzo dobrym sta-
nie Fulda Kristall Supremo 205 
60 R16 92 H, 4szt, cena 750 zł 
komplet do uzgodnienia, Tel. 
605 522 340

• SPRZEDAM - opony zimo-
we Michel R – 16, 215/70.
Tel.607739866.

• Golf IV Sprzedam komplet uży-
wanych opon + felgi. 175/80 
14. Tel. 693 876 718.

• Sprzedam VW passat 1,9TDI 
rok. prod. 2001 kombi. Tel. 
793 054 932

ROlNiCTWO

• Sprzedam słomę w snopkach i 
siano cena 2, 20 zł/ snopek. Tel. 
782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL. 783 678 070

• SPRZEDAM - około 40 kg. gryki 
60 zł/1 kwintal. Tel. 600653124. 
Korneluk - Glicko.

• Sprzedam ziemniaki paszowe. 
608 013 995

• ORKA, talerzówka, siew. 
608 013 995

• SPRZEDAM – gęsi. Tel. 
507724964.

• Sprzedam prosięta. Tel. 
695495404.

• Załadunek obornika itp. Tel. 
514172446.

• SPRZEDAM silnik SW 400 turbo. 
Tel.603839782.

• SPRZEDAM – ziemniak jadalny 
DENAR 0,60 gr. /1 kg. Redło. Tel. 
660332798.

• KUPIĘ – słomę w snopkach z 
dowozem. Tel. 91 39 20 307.

USŁUGi

• Firma Usługowa „Zielona”. Wy-
najem sal na: konferencje, ze-
brania, szkolenia. Tel. 91 39 
26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROB-
NE NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA 
RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 
22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. Zie-
lona 3. 91 39 20 714

• Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695  085 
470; 91 39 72 575

• AGENCJA REKLAMA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minu-
ty, bindowanie, wydruki A3-A4 
kolor, ksero A3-A4 - kolor, la-
minowanie A3-A4. Tylko u nas 
największy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), 
dokumentów, CV, listów mo-
tyw. innych. Wydruki, Ksero, 
także kolor. Szybko i Solidnie. 
Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel 605 
522 340. 

• Usługi koparko- ładowarką 
Nowogard. 514172446 

• Fast – Driver, tanie usłu-
gi transportowe Tel. 
721 230 990

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sawic-
ki, ul. Kazimierza Wielkiego 7, 
Tel. 913920737 

• Remonty mieszkań, szpachlo-
wanie, malowanie. 880 690 659

• Regulacja i naprawa okien i 
drzwi, Tel. 695 181 070

• Dachy, docieplenia, stropo-
docieplenia, obróbki blachar-
skie, podbitki. 609 752 854

• REMONT na każdą kieszeń 
Tel. 609 715 839 

• Usługi remontowe 601 567 369

• KOREPETYCJE - z matematyki: 
SP, Gimnazjum. Tel. 532557381.

• REMONTY – DACHY OCIEPLE-
NIA. Tel. 692562306.

• BUD NAAR dachy remonty 
dachów ocieplenia budyn-
ków. 726 169 098

• PRANiE - DyWANÓW, Wy-
KŁADziN, TAPiCERKi ME-
BlOWEJ, SAMOCHODO-
WEJ, /SKÓRzANEJ, MATE-
RiAŁOWEJ/. PRANiE PO-

ŚCiEli WEŁNiANEJ /lANOli-
Ną, CzySzCzENiE FUG. TEl. 
604373143, 794229083.

• REMONTY - malowanie, tapeta 
natryskowa. Tel. 504568051.

• Korepetycje z matematyki 
w każdym etapie nauczania. 
609 396 570

• Usługi transportowe do 1 
tony, bus skrzyniowy oraz 
kryty. Tel. 693  716  085, 
607 137 081

PRACA

• Przyjmę samodzielnego pra-
cownika do prac wykończenio-
wych. Tel. 888 603 612

• Zwrot podatku z pracy, rodzin-
ne, urlopowe, emerytalne – 
Niemcy, Holandia, Anglia, Irlan-
dia, Dania, Belgia, Austria, Wło-
chy, Norwegia, USA. Tel. 71 385 
20 18 lub 601 759 797

• Młoda mama zaopiekuje się 
Twoim dzieckiem. 661 196 022

• Praca w Niemczech - Opiekun-
ki Osób Starszych, wyjazdy od 
zaraz, pełna organizacja wy-
jazdu, atrakcyjne zarobki Tel. 
666096761, 666096774

• EPROXy El poszukuje pra-
cowników działu handlowe-
go wiek max 25-27 lat. Tel. 
798  843  457 lub eproxy-el@
wp.pl

• Nowogardzkie Centrum Stolar-
stwa zatrudni samodzielnego 
stolarza oraz kobietę do prac 
szlifierskich 606 830 893

• DOŚWIADCZONA – Niania za-
opiekuje się dzieckiem. Duża 
dyspozycyjność czasowa., Tel. 
602690897.

• Zatrudnię doświadczonego 
stolarza mile widziany emeryt 
lub rencista. 696 034 712

• PRZYJMĘ - piekarza lub osobę 
chętną do przyuczenia zawodu. 
Piekarnia Karsk. Tel. 601434305.

iNNE

• Sprzedam drewno bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane - 
603 353 789

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, 
srebrna, 4 elementy: wzmac-
niacz, tuner przestrojony, ko-
rektor, deck szuflada, stan ide-
alny, używana sporadycznie, 
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informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGUlARNA liNiA Mi KRO BU SO WA SEROCKi Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak  kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty; F - kursuje od poniedziałku do piątku; 7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO  tel. 501 615 614
z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E; 16:35E;
ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E; 14:00E; 
15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRzEWÓz OSÓB - RO MAN BiŃCzyK - linia Regularna 
 TEl. 607 310 591 

OD PONiEDziAŁKU DO PiąTKU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NiEDziElA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOlENiÓW – SzCzECiN 
ND - SzCzECiN:  5:05 (D); 5:55 ( E); 6:40 (7); 6:55 ( E); 7:25 (7); 7:35 (E); 7:50 ( E); 8:00 ( E); 8:05 (7); 8:20 (7); 8:35 ( E); 
9:10 (E,7); 10:05 ( E); 10:35 (E,7); 11:31 (E ); 11:40 (7); 12:15 (E,7); 12:55 (E,7); 13:10 ( E); 13:20 (E,7); 14:05 (E ); 14:20 (E,7); 
15:39 (E); 16:05 (7); 16:20 (E,7); 16:50 (E ); 17:30 (7); 17:50 (E,7); 18:20 (E,7)
ND - SzCzECiN:  5:05 (D); 5:55 ( E); 6:40 (7); 6:55 ( E); 7:25 (7); 7:35 (E); 7:50 ( E); 8:00 ( E); 8:05 (7); 8:20 (7); 8:35 ( E); 
9:10 (E,7); 10:05 ( E); 10:35 (E,7); 11:31 (E ); 11:40 (7); 12:15 (E,7); 12:55 (E,7); 13:10 ( E); 13:20 (E,7); 14:05 (E ); 14:20 (E,7); 
15:39 (E); 16:05 (7); 16:20 (E,7); 16:50 (E ); 17:30 (7); 17:50 (E,7); 18:20 (E,7)
SzCzECiN - ND:   6:20 (D); ; 7:30 (E ); 8:30 (E,7); 9:00 (7,R); 9:25 (E ); 10:05 (E,7); 10:35 (E,7); 11:40 (E ); 12:10 (E ); 12:25 
(E,7); 13:05 (7); 13:30 (E ); 13:50 (E,7,R); 14:35 (E ); 14:50 (E,7); 15:15 (E,7); 15:55 (E,7); 16:15 (7); 16:35 (E ); 17:40 (E,7); 
18:05 (E,7,R); 19:15 (E,7); 19:40 (E,7); 20:15 (E,7)
TRASA SzCzECiN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 
12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 
16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 7); 12:26(A); 12:41(A, 
7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 
17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASzEWO Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASzEWO – NOWOGARD Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASzEWO – STARGARD SzCzECiŃSKi
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SzCzECiŃSKi – MASzEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; S – kur-
suje w dni nauki szkolnej; 7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 3, 5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki 
oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, sobo-
ty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska
NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND - RESKO:  6:30 (S); 7:50 (S); 10:10 (7); 12:30 (S); 14:30 (S); 15:10 (E ); 19:15 (E,7); 
RESKO - ND: 6:45 (7, SZ); 7:10 (S); 7:15 (E, SZ); 8:30 (S); 11:35 (7, SZ); 13:00 (S); 15:05 (S); 15:40 (E,7,SZ);
GOlCzEWO - ND:  7:10 (S); 16:00 (S)
ND - GOlCzEWO:  7:40 (S); 15:30 (S)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

OGŁO SzE NiA DROB NE

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul. Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14
 Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

ROzKŁAD JAzDy BU SÓW

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, 

Rafał Kowalczuk sport,  Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny   
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, Tel.  91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87;  

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl.  Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej.  
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

  ROzKŁAD JAzDy 
NOWOGARD-SzCzECiN (odjazd-przyjazd)
5:32-6:28(1-5);  6:31-7:32(1-6);  7:40-8:51(1-5);  10:54-11:48(1-
5);  13:04-13:58(1,5,7);  15:00-16:23(1-5,7);  16:48-17:47;   18:37-
19:51  
NOWOGARD-KOŁOBRzEG (odjazd-przyjazd)
7:41-8:54(1-6);  10.01-11:05(1,6,7);  12:07-13:21; 13:58-15:13(1-
5);  15:47-17:04;  17:36-18:53(1-5,7);  21:29-22:36
(1-7) dni tygodnia w które kursuje pociąg

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

Hotel-Restauracja
"Przystań"

ZATRUDNI
"BARMANA"

osobiście lub tel. 91 39 20 221

zatrudnię 
mechanika 

do pilarek spalinowych 
i kosiarek

dzwonić w godz. 9-17
91 392 68 57; 608 328 095

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

Tel.  91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

Sprzedam Mercedes 180C 
Rok prod. 2001, poj. 2.0 benzyna, 

przebieg 290 tys. km, czarny metalik. 

Tel. 507 625 011
91 39 22 924

Drugi właściciel 
cena 13 500 zł 

cena 780 zł do uzgodnienia. Tel. 
605 522 340.

• PIECE GAZOWE c.o. wiszące z 
Niemiec firmy Vaillant wysoka 
jakość do mieszkania, domu, 
sklepu, restauracji, zakładu 
fryzj. tylko ogrzewanie różne 
powierzchnie cena od 800zł 
montaż 300zł piece dwufunk-
cyjne cena od 1.000 zł mon-
taż 400zł gwarancja serwisowa 
+ roczne przeglądy kontrolne, 
naprawy oraz elektryczne prze-
pływowe podgrzewacz wody 
użytkowej 18-21kw na prąd 
380V cena od 200zł Tel. 691 
686 772

• SPRzEDAŻ - podbit-
ki drewnianej. TANiO. Tel. 
726169098.

• Sprzedam CB radio Harry III z 
anteną, na gwarancji, cena 650 
zł, Tel. 605 522 340

• Sprzedam lodówko - zamrażar-
kę Indesit srebrną, cena 750 zł, 
Tel. 605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpie-
czeniowe na życie SKANDIA, 
Tel. 605 522 340

• Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe atrakcyjna cena. 
726 649 215

• Sprzedam świerk pospolity i 
srebrny z plantacji. Tel. 602 10 
11 18

• Sprzedam aparat fotograficzny 
S Fine Pix 6500, cena 790 zł, Tel. 
605 522 340

• SKUP PiŁ niesprawnych, zatar-
tych Stihl, Husquarna, Cena 100 
zł. Tel. 721  668  245, Dojazd do 
Klienta.

• SPRZEDAM - drewno kominko-
we opałowe, odpady tartaczne, 
obrzynki. Tel. 697579792.

• DREWNO – na opał, odpa-
dy tartaczne pocięte w kloc-
ki lub w całości do pocięcia. 
Tel.514740538.

• KUPIĘ CZERWONĄ CEGŁĘ ROZ-
BIÓRKOWĄ. CENA DO NEGO-
CJACJI. TEL. 603768811 LUB 
607705017

• SPRZEDAM - karpia z dostawą 

do domu / minimum 2 sztuki 
/.Tel.724049451.

• KUPIĘ - palety przemysłowe 
120 X 100. Tel.603197798.

• Sprzedam drewno bukowe i 
dębowe. Tel. 693 344 667

• Sprzedam grzejnik z lampą wę-
glową. Tel. 664 016 278

• Odpady tartaczne na opał po-
cięte w klocki lub w całości 
do samodzielnego pocięcia. 
514 740 538

• Karp handlowy kroczek zary-
bieniowy sprzedam. 91 39 18 
297

PRZYGOTUJ 
AUTO NA ZIMĘ

• części samochodowe
• oleje  samochodowe
• płyny samochodowe
• szyby samochodowe

• SPRZEDAŻ 
• MONTAŻ 
• NAPRAWA

 

Zapraszamy

ul. Boh. Warszawy 4 (obok PZM) • NOWOGARD 
tel. 531 026 839, 796 061 284

www.autonowogard.pl

PiASEK, ŻWiR, CzARNOziEM, POSPÓŁKA 

 ŻWiROWNiA DŁUGOŁĘKA
tel. 504 265 607 
z DOWOzEM DO KliENTA

R E K l A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEl. 913 922 165
 TEl. 91 577 20 07
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Do�nansowanie 40%
Projekt - montaż 

Przydomowe 
oczyszczalnie ścieków

Proj-mont
Chwarstnica 

ul. Sportowa 4
74-100 Gry�no

tel: 693 88 90 90
tel./fax 91 4824050

Kancelaria 
 PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECIĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

Sklep „FIGARO”
godziny otwarcia:
pon.-pt. 9:00-18:00 • sobota 9:00-14:00

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 2
KUPON RABATOWY w środku gazety

ODZIEŻ

i wiele więcej...

NOWA
    UŻYWANA

POŻYCZKI GOTÓWKOWE
•  od 10 000 zł, okres spłaty do 20 lat
•  akceptujemy wszystkie formy dochodu
•  bez BIK, BIG i KRD
•  dogodne raty
• specjalne warunki dla działalności 

gospodarczych (bez ZUS i US)
• RRSO  5,05%

Przedstawiciel na terenie województwa 
zachodniopomorskiego

tel. 91 818-25-36, 790-402-010

Projekt „WSPARCIE NA STARCIE” współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powiat Goleniowski /Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie
zapraszają do udziału w projekcie
„WSPARCiE NA STARCiE”

Projekt skierowany jest do 30 osób bezrobotnych w tym do: 
• 7 osób w wieku powyżej 50 roku życia 
• 23 osób w wieku do 30 roku życia
zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej oraz, których 

miejsce zamieszkania znajduje się na terenie powiatu goleniowskiego, polickiego lub 
miasta Szczecin.

Uczestnikom projektu oferujemy:
• Doradztwo indywidualne
• Warsztaty aktywizacyjne
• Szkolenie w zakresie przedsiębiorczości
• Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej do kwoty 20 tys. zł.

Rekrutacja uczestników do projektu będzie prowadzona 
do 3 stycznia 2014 r.

Więcej szczegółów na stronie: www.wsparcie-na-starcie.pupgoleniow.pl 
oraz w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie lub w Filii PUP  
w Nowogardzie.

PRASA_Swieta_ 210x297_WBK_BTL poziom v2.indd   1 13-11-07   14:19

ul. Warszawska 14 
NOWOGARD
tel. 91 391 03 78
pn.-pt. 9-17.30 • sob. 10-13.00

Informacja i rezerwacje 
w restauracji lub pod tel. 91 39 22 225

KamenaRestauracja
ZAPRASZAMY na
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 Cena 1, 90 zł

Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Finanse - 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700-lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

Tylko teraz !!! Super ceny

Przy zakupie okularów 
BEZPŁATNE 

BADANIE WZROKU

2  pary  soczewek 

O szczegóły PROMOCJI proszę pytać:

okularowych w cenie 1
Do końca grudnia

zapraszamy

Halina Galus • Elżbieta i Helena Wnuk

USŁUGI KSIĘGOWO-PODATKOWE

ul. 3 Maja 14 (budynek Banku Spółdzielczego) Tel.  91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

Chcesz odzyskać VAT? Przyjdź!

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Byłeś świadkiem  ciekawego 
zdarzenia  zadzwoń

  Tel.  513 088 309

s. 5 s. 9

Nasza Biblioteka 
w czołówce

Nasi 
przedsiębiorcy:  

Betmix

s. 10

Zawiadamiamy, 
 że w Nowogardzie 

 rozpoczęła działalność 

 Kancelaria Radców 
Prawnych

Zespół Kancelarii tworzą:  
Radca Prawny Radosław Górski 

Kancelaria mieści się przy 
ul. 700 Lecia 24/5 w Nowogardzie

Telefon do Kancelarii: 
Tel.  91 578 49 01

J U Ż  O T W A R T E

Godziny otwarcia:  pon. - pt. 7.00-18.00  • sob. 8.00 - 14.00

NOWOGARD • ul. Górna 3 • tel. 603 100 003
• Stacja paliw
• Serwis opon

• Części
• Warsztat

• Auto-klima
• Webastoof

er
uj

em
y

ró
w

ni
eż

:

tel. 91 392 71 77
• Tachografy

TRANSPORT 
MIĘDZYNARODOWY

www.olektransport.eu • olektransport@onet.eu
+48 58 536 82 11/14   +48 691 742 278

TCZEW
GDYNIA
GDAŃSK
SŁUPSK

KOSZALIN
GORZÓW WLKP.
KOSTRZYN

FRANKFURT AM MAIN
MANNHEIM
KARLSRUHE
STUTTGART
STRASBOURG
FREIBURG

SAARBRUCKEN

PRZEWÓZ TOWARÓW
PRZEPROWADZKI

PRZESYŁKI EKSPRESOWE
TRANSPORT DO 24t

CAŁA EUROPA
ŁADUNKI NIEBEZPIECZNE

ADR

W
Y
N
A
J
E
M
B
U
S
Ó
W i wiele innych miast...

Człowiek 
i pies...

Czytaj s. 3

Czytaj s. 4

Czytaj s. 2

ZIELONE 
PRZEDSZKOLE

OGŁASZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2012/2013
DZIECI W WIEKU OD 2,5 DO 6 LAT

Informacje i zapisy pod nr tel. 91 39 26 691
lub na stronie www.przedszkole.zielona11.pl

INFORMATYCZNO-JĘZYKOWE
R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel.   913 922 165
 Tel.  91 577 20 07

Z ostatniej 
chwili

Czyżby 
Starosta 
chciał 
sfałszować 
konsultacje

„Czy władza nie ma na co wydawać pieniędzy?”

Po co tutaj spowalniacze?

Po co 
burmistrzowi 
Rada 
Miejska? 
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W obiektywie DN

ZAKŁAD USŁUG 
INSTALATORSTWA 
ELEKTRYCZNEGO  

 
ZIELIŃSKI  GRZEGORZ 

TEL: 698-846-647 
•  instalacje elektryczne 

domowe, przemysłowe 
•  domofony, wideofony 
•  alarmy, zabezpieczenia 

budynków 

Zakończono modernizację skwerku przed dyskontem Biedron-
ki. Inwestycję wykonała firma remontowo -budowlana  Małgorzaty 
Skowrońskiej z Nowogardu. -  W ramach wykonanych prac   pojawiły 
się nowe  ławeczki, chodniki i została nawieziona świeża ziemia. Dodat-
kowo został   wyremontowany chodnik wzdłuż MEDIA EKSPERT  i  drogi 
wokół  Biedronki. W centralnym punkcie skweru  powstało miejsce, któ-
re zostanie wraz z jeszcze innymi, już  na wiosnę,  zagospodarowane po-
przez posadzenie odpowiedniej  zieleni. Nadmienię, że  pewien  zakres 
prac częściowo został zrealizowany przez spółdzielnię SM GARDNO, po-
zostałe wykonano przy współpracy z firmą w ramach  rewitalizacji mar-
ketu Biedronka.  Ogólna Inwestycja kosztowała 25 tys.  zł - powiedział 
w rozmowie prezes SM Gardno, Jan  Smolira. 

W dniu 25 listopada 2013 r., ponad 180 uczniów województwa za-
chodniopomorskiego otrzymało stypendia Prezesa Rady Ministrów. 
Wśród nich była również uczennica klasy III c z II LO w Nowogardzie, 
Barbara Pawłowska. W imieniu Premiera wyróżnienia wręczał wo-
jewoda zachodniopomorski, Marcin Zydorowicz. Stypendium takie 
może być przyznane jednemu uczniowi w każdej szkole ponadgim-
nazjalnej. Otrzymują je uczniowie o najwyższej średniej, nienagan-
nym zachowaniu oraz działalności pozalekcyjnej. MS

Od kilku dni trwa „akcja” przystrajania miasta elementami dekora-
cji świątecznej. Na zlecenie UM w Nowogardzie montażu dokonu-
je firma Arka z Nowogardu. W tym roku, jak dowiedziała się redak-
cja DN, przybędzie świątecznego oświetlenia (więcej o tym wkrótce). 
Prócz ulic: Warszawskiej, Armii Krajowej i 700-lecia, przystrojone zo-
staną także ulice 3 Maja i Boh. Warszawy. Oprócz lampek i gotowych 
stelaży oświetleniowych, montowanych na słupach ulicznych latar-
ni, na Placu Wolności pojawi się sztuczna choinka, którą w zeszłym 
roku gmina zakupiła za, bagatela, 50 tys. zł. Montaż elementów de-
koracji świątecznej ma potrwać do przyszłego piątku. 

Pożegnanie Artura Komisarka

Pozostanie w naszej pamięci...
We wtorek (27 listopada), o godzinie 12:00, odbyła się uroczystość pogrzebo-
wa śp. Artura Komisarka, nowogardzkiego kolarza, zmarłego w zeszłą niedzielę. 
Utalentowanemu sportowcowi w jego ostatniej, ziemskiej drodze, oprócz rodzi-
ny i najbliższych, towarzyszyły tłumy przyjaciół. 

Artur Komisarek (ur. 
05.10.1990 r.) zmarł w niedzie-
lę (24 listopada) nad ranem, w 
poznańskim szpitalu. Od kilku 
lat borykał się z nowotworem. 
Zawsze uśmiechnięty i szcze-
ry, uchodził za jednego z naj-
zdolniejszych młodych kolarzy 

w Polsce. Przed diagnozą, któ-
rą była ziarnica, wygrał mnó-
stwo wyścigów kolarskich. Nic 
więc dziwnego, że w jego ostat-
niej podróży towarzyszyli mu  
koledzy z klubu „Chrabąsz-
cze” Nowogard oraz zawodni-
cy zaprzyjaźnionych drużyn 

z regionu. Na pogrzebie poja-
wili się również ludzie, którzy 
podczas jego kariery dopin-
gowali go i chcieli oddać mu 
w ten sposób należyty szacu-
nek. Wśród nich nie zabrakło 
przedstawicieli Gimnazjum nr 
2, do którego, przed wyjazdem 
do szkoły sportowej w Świdni-
cy, uczęszczał śp. Artur. Litur-
gii pogrzebowej przewodni-
czył ks. dziekan kanonik, Kazi-
mierz Łukjaniuk. 

KR

Czyżby Starosta chciał sfałszować konsultacje

Wpuść lisa do kurnika
Jak można było się spodziewać, radni  gminy Goleniów opowiedzieli się nega-
tywnie  w  sprawie zmiany nazwy powiatu. Nic w tym dziwnego ponieważ wła-
śnie ta gmina czerpie  wyjątkowe uzyski z obecnego powiatowego status quo.  
Niemniej, to nie burmistrz Goleniowa publicznie wyraża swoje zadowolenie z 
decyzji radnych tej gminy, ale nie kto inny, tylko… starosta Stanisławski. 

 Starosta, który  ustawowo  
odpowiada za samorząd po-
wiatowy, obejmujący sprawy 
całego obszaru powiatu, bar-
dzo rozumnie rzecze  wczoraj 
w Radiu Szczecin:       

- Sama zmiana nic za sobą 
nie niesie. Nie wyobrażam sobie 
tworzenia filii w poszczególnych 
gminach - mówi Stanisławski. - 
Powiaty powstały do zadań po-
nadgminnych. Kontakt obywa-
tela z powiatem jest sporadycz-
ny. Nie wyobrażam sobie rozro-
stu administracji. 

Tak się wypowiada urzęd-
nik, któremu radni powiatowi 
zlecili przeprowadzenie kon-
sultacji społecznych na tere-
nie powiatu w sprawie zmia-
ny nazwy powiatu na powiat 

goleniowsko – nowogardzki.  
Czy urzędnik, który pozwa-
la sobie na zajmowanie poli-
tycznego stanowiska  i  subiek-
tywne komentowanie inicjaty-
wy społecznej może zachować 
niezbędną  rzetelność  jako od-
powiedzialny za  przebieg kon-
sultacji? Pytanie wobec do-
tychczasowych  niejednostko-
wych  przecież i wypowiedzi,  i 
zachowań  starosty,  wydaje się 
być pytaniem retorycznym - 
cała sytuację doskonale opisu-
je powiedzonko  o wpuszcze-
niu lisa do kurnika.  Kto tu jest 
lisem, a kto czy co kurami,  tłu-
maczyć nie trzeba. Swoją  dro-
gą, skoro zmiana nazwy „nic 
za sobą nie niesie”, to dlaczego 
starosta Stanisławski i urzędni-

cy powiatowi tak się angażują 
od kilku tygodni, aby sprawie 
zaszkodzić – pewnie dla do-
bra mieszkańców Nowogardu 
i całego powiatu.  Apelujemy 
do naszych radnych powiato-
wych, aby się przyjrzeli  w imię 
czyjego to dobra rzeczywiście 
działa starosta Stanisławski i 
w imię czyjego dobra wypo-
wiada się publicznie w niedo-
puszczalny dla urzędnika  spo-
sób i to w momencie gdy Rada 
Powiatu nie zajęła w sprawie 
jeszcze żadnego stanowiska.  
Redakcja DN już się temu od 
pewnego czasu  przygląda  i o 
rezultatach – trzeba przyznać  
dość szokujących - napiszemy 
wkrótce.    

ms

Powiat  
goleniowsko-
nowogardzki
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EnTEr 
lapTop

 serwis - komis
naprawiamy, 
sprzedajemy, 

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

Tel.  795 648 748
Przy zakupie 1 t podpałka 
lub wypalacz sadzy gratis

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

Usługi opiekuńcze 
dla osób starszych 

i niepełnosprawnych zarówno 
w domu jak i poza domem. 

W ramach usług opiekuńczych
 w mojej asysście możliwość

skorzystania z : 
• samochodu osobowego
• załatwienia spraw mobilnych
• korzystanie z wózka 

inwalidzkiego lub chodzika
„Tutela”   Halina Przybyszewska

ul. Kochanowskiego 7, Nowogard

tel. 880 690 330

TUTELA

„Czy władza nie ma na co wydawać pieniędzy?”

Po co tutaj spowalniacze? 
„To jakiś idiotyzm” – tak mieszkańcy ulicy Norwida komentują w rozmowie z 
DN fakt, że na drodze tej buduje się spowalniacze ruchu.  

Pierwsze telefony o tym, że 
na krótkiej ulicy rozpoczęły 
się roboty budowlane redakcja 
odebrała już w środę wieczo-
rem. Zadzwonił do nas jeden 
z mieszkańców ulicy Norwi-
da, wyraźnie zaskoczony całą 
sprawą. 

- Nie wiem, co się tutaj dzie-
je. Na razie zerwano kawałek 
asfaltu, wylano trochę betonu. 
Nie przypominam sobie, żeby-
śmy wnioskowali o jakieś inwe-
stycję na naszej ulicy – mówił 
mężczyzna.

Postanowiliśmy sami spraw-
dzić, co dzieje się na Norwi-
da. Na miejscu okazało się, że 
na krótkiej ulicy, uczęszczanej 
jedynie przez kilku mieszkań-
ców znajdujących się tam do-
mów, rozpoczęła się budowa 
dwóch progów zwalniających. 
Pracę na zlecenie Urzędu Miej-

skiej w Nowogardzie wykonuje 
lokalna firma AZBUD. Jej pra-
cownicy nie chcieli wiele mó-
wić o zakresie robót. Potwier-
dzili jedynie, że rozpoczęli bu-
dowę progów w minioną środę 
i zakończą swoje dzieło w prze-
ciągu kilku najbliższych dni. 

- To jakiś idiotyzm. Po co w 
tym miejscu spowalniacze ru-
chu? Przecież tutaj jest bez-
piecznie. Czy władza napraw-
dę nie ma już na co wydawać 
pieniędzy? – pytał napotkany 
przez nas na miejscu jeden z 
mieszkańców ulicy, na której 
powstają spowalniacze ruchu. 
Mężczyzna nie krył swojego 
oburzenia. 

Trudno się dziwić reakcjom 
naszych rozmówców. Rzeczy-
wiście zasadność inwestycji, 
która zapewne pochłonie kil-
ka ładnych tysięcy złotych z 

miejskiej kasy, wydaje się moc-
no wątpliwa. Tym bardziej że 
nawet radni z tego okręgu nie 
otrzymywali od mieszkańców 
sygnałów o potrzebie wybu-
dowania spowalniaczy. - Nikt 
do mnie nie zgłaszał się z taką 
sprawą – przyznał radny Jan 
Tandecki, pytany przez nas czy 
kiedykolwiek ktoś prosił go o 
interwencję w sprawie popra-
wy bezpieczeństwa ruchu na 
Norwida. 

 Informujemy naszych czy-
telników, szczególnie tych 
mieszkających na wyżej wy-
mienionej ulicy, że zgodnie z 
ich prośbą zapytamy urzędni-
ków, skąd wziął się pomysł na 
budowę progów zwalniających 
akurat w tym miejscu? Gdy 
tylko sami wzbogacimy się o tę 
wiedzę, natychmiast podzieli-
my się nią na naszych łamach. 

Tu jest ulica Norwida

Byli chętni, ale nie za takie pieniądze

Kto będzie odśnieżał? 
Pierwsze mrozy już za nami. W najbliższym czasie zapowiadane są także opady 
śniegu. Tymczasem w Nowogardzie nie rozstrzygnięto jeszcze przetargu na to, 
kto będzie odśnieżał ulice i chodniki w naszym mieście. 

Pierwsze zamówienie pu-
bliczne „na zimowe utrzyma-
nie dróg w gminie Nowogard” 
ogłoszono z początkiem listo-
pada. Urząd Miejski musiał 
jednak unieważnić postępo-
wanie, bo złożone oferty zain-
teresowanych firm przekracza-
ły środki, jakie gmina zabez-
pieczyła na ten cel. 

„Zgodnie z oświadczeniem o 
zabezpieczeniu środków finan-
sowych na realizację zamówie-
nia na sfinansowanie tego za-
mówienia Zamawiający (Gmi-
na Nowogard – dop. red.) za-

mierzał przeznaczyć kwotę 
120.000,00 zł brutto. W wyzna-
czonym terminie wpłynęły dwie 
oferty. Łączna cena najkorzyst-
niejszych ofert na odśnieżanie 
poszczególnych części osiągnę-
ła kwotę brutto 136.407,24 zł. 
Kwota ta znacznie przewyższa 
kwotę, jaką Zamawiający za-
mierza przeznaczyć na sfinan-
sowanie zamówienia” – czyta-
my we fragmencie informa-
cji, jaka pojawiła się na stronie 
BIP.

W dniu 21 listopada UM 
ogłosił więc kolejny przetarg 

na odśnieżanie dróg. Termin 
składania ofert mija dzisiaj, tj. 
piątek, 29 listopada. Czy tym 
razem znajdzie się chętny, by 
za oferowane przez miasto pie-
niądze wykonywać to niełatwe 
zadanie? Oby tak było, zanim 
ulice zasypie śnieg. 

MS

Tymczasem, wierzymy głębo-
ko, że nie jest to spełnienie ży-
czenia mieszkającego akurat 
przy tej drodze jednego z wy-
sokiej rangi pracowników UM 
w Nowogardzie. 

Poniżej publikujemy map-
kę, na której zaznaczone są 

miejsca, gdzie powstaną nowe 
ograniczenia dla ruchu. Map-
ka przyda się też dlatego, że z 
pewnością większość miesz-
kańców miasta nie ma „zie-
lonego pojęcia” gdzie leży ul. 
Norwida. 

MS
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Po co burmistrzowi Rada Miejska? 

W poniedziałek pierwsze czytanie budżetu 
W najbliższy poniedziałek odbędzie się sesja Rady Miejskiej, na której zaplanowano pierwsze czytanie projektu budżetu na rok 2014. 

Chociaż projekt planu do-
chodów i wydatków gminy 
Nowogard w przyszłym roku 
przygotowano już 15 listopa-
da (taka data widnieje na pie-
częci potwierdzającej wpłynię-
cie dokumentu do biura Rady 
Miejskiej), radni otrzymali do-
kument dopiero w minioną 
środę. Mają zaledwie pięć dni, 
by przeanalizować najważniej-
szą uchwałę finansową w gmi-
nie. 

- To jest niepoważne trak-
towanie Rady Miejskiej, tym 
bardziej, że zgodnie ze Statu-
tem Gminy, Przewodniczący 
RM ma obowiązek zawiado-
mić o sesji budżetowej dwa 
tygodnie wcześniej – mówi 
Marek Krzywania, rad-
ny i przewodniczący RM 
w zeszłej kadencji. Radny 
Krzywania ma na myśli 
paragraf 17 wspomnia-
nego Statutu. Zgodnie z 
jego zapisem „zawiado-
mienie o sesji poświęco-
nej programom gospo-
darczym, uchwaleniu 
budżetu lub rozpatrze-
niu sprawozdania z wykonania 
budżetu przesyła się najpóźniej 
14 dni przed sesją”. W rozmo-
wach z DN, radni przyznali, że 
zastanawiają się nad zaskarże-
niem do Wojewody postępo-
wania przewodniczącego RM 
Antoniego Bielidy (SLD). 

- Nie może być zgody na jaw-
ne łamanie przepisów i trakto-
wanie Rady Miejskiej lekcewa-
żąco.  Będę namawiał kolegów 
radnych, byśmy wspólnie złoży-
li w tej sprawie skargę do Wo-
jewody – powiedział Tomasz 
Szafran.

Budżet wyborczy 
Co znajduje się w tak dłu-

go konstruowanym w gabi-
netach ratusza projekcie bu-

dżetu? Planowane dochody w 
roku 2014 roku mają sięgnąć 
65,5 mln złotych, a wydatki 
66,5 mln złotych. To oznacza, 
ż e w budże-

cie pojawi się po-
nad milionowa dziura! Mimo 
„manka” w kasie miasta, bur-
mistrz pozostawił do swojej 
dyspozycji przeszło 1 mln 800 
tys. w ramach rezerwy celo-
wej (ze środków tych wykony-
wane są drobne inwestycje na 
zlecenie burmistrza, na które 
nie potrzeba zgody Rady Miej-
skiej), a deficyt ma być pokry-
ty z emisji papierów warto-
ściowych. 

Na inwestycję, według pro-
jektu przyszłorocznego budże-
tu, pozostanie władzy  5 mln 
997 tys. zł. Na co wydane zo-
staną te pieniądze? Czytając 
listę zaplanowanych zadań z 

trudem można doszukać się 
tych, które można by w ogóle 
nazwać inwestycjami. Wystar-
czy wspomnieć, że przeszło 
2 mln złotych z tej puli bur-

mistrz chce wydać na mo-
derniza-

cję Placu Wolno-
ści! To kolejne działanie prze-
kalkulowane jedynie pod ką-
tem przyszłorocznej kampa-
nii wyborczej. Nie ma za to 
ani słowa o zapowiadanych 
inwestycjach, jak np. budowie 
mieszkań socjalnych, nowego 
cmentarza, uzbrajaniu strefy 
przemysłowej, doprowadzeniu 
sieci wodno-kanalizacyjnej do 
miejscowości pozbawionych 
bieżącej wody (np. Bochlin, 
Ptaszkowo), modernizacji 
przestarzałej infrastruktury 
oświetlenia ulicznego czy cho-
ciażby dokończenia moderni-

zacji Szkoły Podstawowej nr 2, 
która czeka na wykonanie no-
wej elewacji itd. itd. Wszystko 
wskazuje więc na to, że na naj-
bliższej sesji odbędzie się gorą-
ca dyskusja nad budżetem za-
proponowanym przez burmi-

strza i koalicję SLD-PSL. 
Skargi 
i tary-
fy 

N a 
c z y m 

j e s z c z e 
będą de-
batować 

radni w 
n a j b l i ż -
szy ponie-

działek? W 
p o r z ą d k u 
obrad sesji 

znalazły się 
m.in. projek-
ty uchwał o 

odmowie za-
t w i e r d z e n i a 
nowych taryf 

za wodę i ście-
ki zaproponowa-
nych przez PU-

WiS i Spółdziel-
nię Mieszkaniową 
„Zgoda” z Wierz-

bięcina. Jak dowiedziała się 
nieoficjalnie redakcja DN, za-
proponowane przez oba pod-
mioty podwyżki zakwestiono-
wała instytucja weryfikująca 
ich zasadność. Radni będą tak-
że rozpatrywać aż dwie skar-
gi, jakie na burmistrza złoży-
li obywatele. Jedna z nich do-
tyczy wypłaty odszkodowa-
nia, jakie gmina miała wypła-
cić dwóm prywatnym wła-
ścicielom działek, przez które 
w przyszłości ma biec droga. 
Mowa o niemałych kwotach, 
bo aż 124 tysiącach złotych. 
Druga skarga dotyczy podwój-
nego zlecania rzeczoznawcom 
wyceny tych samych gruntów 
do wyliczenia tzw. opłaty adia-
cenckiej. 

Radni będą głosować także 
nad „Strategią Rozwoju Gminy 
Nowogard na lata 2014-2022”. 

Na relację z sesji zapraszamy 
do kolejnych wydań DN. 

Jednocześnie przypomina-
my, że każdy obywatel ma pra-
wo przysłuchiwać się obradom 
na sali w charakterze publicz-
ności. Może warto zaintereso-
wać się tym, na co władza pla-
nuje wydać nasze pieniądze?

Marcin Simiński 

Jeszcze o dworcu...
W zeszłym tygodniu, w piąt-

kowym wydaniu DN, informo-
waliśmy o renowacji wnętrza 
nowogardzkiego dworca PKP. 
Zgodnie z zapowiedzią, w tym 
numerze zamieszczamy kil-
ka szczegółowych informacji, 
dotyczących tej inwestycji. Jak 
udało nam się ustalić, po kon-
sultacji z rzecznikiem szcze-
cińskiego zarządcy narodowej 
sieci linii kolejowych, na razie 
wykonana została część zleco-
nych prac, m.in. uzupełnienie 

ubytków tynku w holu dworca 
czy wyrównanie powierzchni 
posadzki. Planuje się również 
odnowienie elewacji budyn-
ku, ale dopiero w przyszłym 
roku. Kiedy dokładnie? Tego 
nie wiadomo. Przewidywany 
koszt wykonania wszystkich 
prac remontowych to ok. 160 
tys. zł. Wykonawcą jest zakład 
produkcyjno-usługowy, Blach-
-Dach Henryk Nowak. 

Karolina Klonowska

Nasz komentarz
Urządzanie sobie kpiny z zasad samorządności to stały element „gry” obecnego burmistrza, 

przewodniczącego rady i koalicji rządzącej. Co chwila wymienieni panowie przekraczają kolej-
ne progi tego, co wolno w demokratycznym systemie. Dostarczenie radnym projektu budżetu na 
2014 rok na 5 dni przed sesją poniedziałkową i przez to ograniczenie dyskusji na taką zasadni-
czą  uchwałą do piątkowych komisji zakrawa na kpinę z prawa wyborców do decydowania o kie-
runkach wydatków samorządu. Po to się wybiera tylu przedstawicieli społeczeństwa, aby każdy 
z nich miał w praktyce możliwość wpływu na politykę samorządu, a przez nich w jakimś sensie 
miał  ten wpływ każdy obywatel. Dla nowogardzkich włodarzy z koalicji rządzącej SLD-PSL ta 
podstawowa zasada demokracji  i samorządności jest jednak zbyt trudna do zrozumienia. I po-
tem mamy takie kwiatki, jak 2 mln złotych na przebudowę Placu Wolności! Nonsens goni non-
sens w tym projekcie budżetu! Ale czemu się dziwić, to przecież budżet wyborczy, budżet ukła-
dany pod interesy  burmistrza i koalicji i podporządkowany ich korzyściom, a nie budżet dla 
gminy, podporządkowany  jej rozwojowi i potrzebom jej mieszkańców.  

Redakcja
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W dniu Twoich  
30 urodzin Piotrku

Życzymy Ci z całego serca zdrowia,
szczęścia i pomyślności.

Niech los, co ma najlepszego, ściele Ci pod nogi,
I niech Cię otacza radość,

a omija smutek tego wszystkiego
życzą Tobie 

żona, synek oraz rodzice

Szanownemu Panu 

ANDRZEJOWI   
FRYDRYKOWI 

w dniu imienin
Życzenia spełnienia  wszystkich pragnień.

i pogody ducha zwłaszcza w chwilach trudnych

Składa WYDAWCA DN   

ŻyCzENIA„Dzień Pluszowego Misia”
W poniedziałek 25 listopada 2013 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. S. Że-
romskiego uroczyście obchodzono „Dzień Pluszowego Misia”. 

Święto to jest stosunkowo nowe, bo ustanowio-
ne 25 listopada 2002 roku, ale historia powstania 
tak lubianej przez wszystkich maskotki sięga roku 
1902. Legenda mówi, że prezydent Stanów Zjed-
noczonych, Theodore Roosevelt, podczas polowa-
nia, nie pozwolił strzelić do małego niedźwiadka. 
Dziennikarz, będący świadkiem tego zdarzenia, 
opisał to w poczytnej gazecie. Popularność małe-
go misia postanowił wykorzystać właściciel skle-
pu z zabawkami i stworzył pluszową maskotkę, 
którą nazwał, wykorzystując zdrobnienie imienia 
Theodore „Teddy’s Bear”. Dziś, miś jest bohaterem 
wielu książek, dlatego co roku biblioteka  zaprasza 
dzieci, by razem uczcić jego święto. O godz. 10.00 
przybyły dwie grupy przedszkolaków z Przedszko-
la nr 4 w Nowogardzie, natomiast o godz. 12.00 
uczniowie klasy 1a ze Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Nowogardzie, którzy przynieśli ze sobą pluszaki. 
Panie bibliotekarki przygotowały na te spotkania 
wiele atrakcji. Na początek dzieci zostały zapro-
szone do wspólnego odśpiewania piosenki „Jadą, 
jadą misie”, następnie wysłuchały opowiadania 
Amy Hest „Całus na dobranoc”, którego bohate-
rem jest oczywiście miś, oraz wiersza Kaliny Je-
rzykowskiej „Bez misia ani rusz!”. Dla przedszko-

laków czytała Dyrektor Biblioteki, Pani Zofia Pi-
larz, a dla uczniów Kierownik Działu dla Dzieci 
i Młodzieży, Pani Danuta Baran. Dzieci aktywnie 
uczestniczyły w spotkaniu, opowiadając o swo-
ich maskotkach, ucząc się „kubusiowej wyliczan-
ki” oraz robiąc „misiowe” prace plastyczne. Atrak-
cją było wspólne wyklejanie dużego misia, który 
był jednocześnie podziękowaniem za przybycie. 
Wszyscy dostali na pożegnanie słodkiego lizaka i 
opuścili naszą bibliotekę z uśmiechem na ustach.

Oprac: KR

Nasza Biblioteka w czołówce 

33. miejsce na 763 czytelnie w kraju 
Znane są już wyniki „Rankingu Bibliotek”, przeprowadzonego w całym kraju przez Instytut Książki wraz z Rzeczpospolitą. Nowogardzka 
biblioteka została sklasyfikowana na bardzo wysokim 33. miejscu! To awans o 25 miejsc w porównaniu z rokiem ubiegłym. 

Organizatorzy rankingu wysła-
li ponad 2300 ankiet do wszyst-
kich gmin: wiejskich i miejsko-
-wiejskich, oraz miast, mających 
mniej niż 15 tys. mieszkańców. 
Na ankietę odpowiedziały 763 
biblioteki, które zostały sklasy-
fikowane na podstawie przy-
znawanych punktów. Uczestni-
cy rankingu odpowiadali na 18 
pytań, które dotyczyły m.in. po-
wierzchni biblioteki w przelicze-
niu na 1000 mieszkańców, śred-
nie zatrudnienie w placówce, 
wielkość księgozbioru (w prze-
liczeniu na 1000 mieszkańców), 
wielkość księgozbioru nabytego 

po 2002 roku jako procent całego 
zbioru, nowe książki zakupione 
w 2012 roku. Można było zdobyć 
sporo punktów również za dota-
cje podmiotowe dla biblioteki w 
budżecie gminy w 2012 r. lub za 
pozyskane przez bibliotekę środ-
ki pozabudżetowe w minionym 
roku. Przyznawano także punk-
ty za: dostępność dla czytelni-
ków tytułów prasowych (dzien-
niki, tygodniki, prasa dla dzieci 
itp.), dostęp do nowych mediów 
(własna strona internetowa), in-
ternet dla czytelników (stanowi-
ska komputerowe i sieć Wi-Fi), 
działające przy bibliotece kółka 

(czytelnicze, artystyczne, literac-
kie itp.), wolontariat, udogod-
nienia dla osób niepełnospraw-
nych, książki dla osób słabowi-
dzących i niewidomych. Twórcy 
rankingu, podczas opracowania, 
oprócz ankiet, korzystali rów-
nież z danych od GUS-u, o licz-
bie czytelników w bibliotece na 
1000 mieszkańców, jak również 
liczbie wypożyczonych książek 
przez jednego czytelnika w 2012 
roku. W sumie, za cały ranking 
dana biblioteka mogła otrzymać 
335 punktów. Placówka z Nowo-
gardu tych punktów zgromadzi-
ła 258,8, z woj. zachodniopomor-

skiego lepiej wypadły tylko: Bie-
siekierz (9 miejsce 283,6 pkt.), 
Dębno (15 miejsce 273,8 pkt.) i 
Gryfino (24 miejsce 265,1 pkt.). 
Biblioteka z Nowogardu zosta-
wiła w tyle m.in.: Gryfice, Dziw-
nów, Białogard, Łobez, Gole-
niów, Choszczno. 

- Bardzo się cieszę z tego wy-
różnienia. Pragnę jednak pod-
kreślić, że na wynik ten praco-
wali wszyscy pracownicy naszej 
biblioteki, bez wyjątku – sko-
mentowała wyniki rankingu dla 
DN Zofia Pilarz, dyrektor miej-
skiej czytelni.

Warto dodać, że w roku 
2012 liczba czytelników 

nowogardzkiej Biblioteki wy-
niosła 4 tys. 257 osób, a liczba 
pozycji książkowych to ponad 
101 tys. sztuk. 

Dla porządku podajemy tyl-
ko, że tytuł najlepiej prowadzo-
nej biblioteki w mniejszych sa-
morządach trafił do Wągrowca 
(woj. wielkopolskie) 334,9 pkt. 
Drugie miejsce zajęła placówka, 
która po raz pierwszy przystą-
piła do rankingu, Świątki (woj. 
warmińsko-mazurskie) 304,1 
pkt. Natomiast na trzecim miej-
scu sklasyfikowano Czecho-
wice-Dziedzice (woj. śląskie) 
297,9 pkt.

KR, MS

Pracownicy Miejskiej Biblioteki
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Informacje Parafialne
Vox    Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:

Słowa Ewangelii według Świę-
tego Mateusza (Mt 24,37-44) 
Nieznany czas przyjścia. Potrze-
ba czujności

   Jezus powiedział do swo-
ich uczniów: Jak było za dni No-
ego, tak będzie z przyjściem Syna 
Człowieczego. Albowiem jak w 
czasie przed potopem jedli i pili, 
żenili się i za mąż wydawali aż do 
dnia, kiedy Noe wszedł do arki, 
i nie spostrzegli się, aż przyszedł 
potop i pochłonął wszystkich, tak 
również będzie z przyjściem Syna 
Człowieczego. Wtedy dwóch bę-
dzie w polu: jeden będzie wzięty, 
drugi zostawiony. Dwie będą mleć 
na żarnach: jedna będzie wzię-
ta, druga zostawiona. Czuwaj-
cie więc, bo nie wiecie, w którym 
dniu Pan wasz przyjdzie. A to ro-
zumiejcie: Gdyby gospodarz wie-
dział, o której porze nocy złodziej 
ma przyjść, na pewno by czuwał 
i nie pozwoliłby włamać się do 
swego domu. Dlatego i wy bądź-
cie gotowi, bo w chwili, której się 
nie domyślacie, Syn Człowieczy 
przyjdzie.

Dlatego i wy bądźcie gotowi
Czytałem kiedyś książkę, w któ-

rej bohaterowie znaleźli się w bar-
dzo dziwnej sytuacji. W pewnym 
momencie niektórzy ludzie zaczę-
li po prostu znikać. Pociągnęło to 
za sobą ogromne konsekwencje. 
Rozbijały się samochody, których 
kierowcy raptownie znikali. Lu-
dzie  budzili się rano sami w swo-
ich łóżkach, a jedyne, co pozosta-
ło po najbliższej osobie, to ubra-
nie, zegarek i biżuteria. Zapano-
wał ogólny chaos i panika. Nikt 
nie potrafił wyjaśnić, co właściwie 
się stało. Główny bohater szukając 
odpowiedzi dociera do swojego 
znajomego pastora. Nie zastaje go. 
Czeka natomiast do niego adre-
sowana kaseta wideo, którą wcze-
śniej nagrał  pastor, przewidując 
co może nastąpić. Właśnie nastał 
czas końca dziejów, w którym je-
den będzie wzięty, drugi zosta-
wiony. Jeżeli ktoś nie został jesz-
cze wzięty, to znaczy, że ma jesz-

cze coś do zrobienia, a miłosierny 
Bóg daje mu szansę, by mógł to 
uczynić.

Ciekawa książka i ciekawy te-
mat, który fascynował człowieka 
od samego początku, czyli od mo-
mentu, w którym Jezus zapowie-
dział koniec. Są to bardzo mocne 
słowa, bardzo obrazowo opisujące 
sytuację, w jakiej znajdą się ludzie, 
gdy to zacznie się dziać. Towarzy-
szyć temu wszystkiemu będą wiel-
kie znaki i zapewne jeszcze więk-
sze zaskoczenie. Tak jak za czasów 
Noego. Jezus, nawiązując do hi-
storii przed potopem, nie mówi o 
tym, że Pan Bóg pożałował tego, 
że stworzył człowieka, który za-
czął żyć niegodziwie. Mówi nato-
miast o zwyczajnym życiu, w któ-
rym człowiek jadł i pił, zakładał 
rodzinę. I raptem przyszedł potop 
niszczący prawie całą ludzkość.

Tak jak wtedy, u początku dzie-
jów człowieka, również przy koń-
cu ma być podobnie. Ten dzień 
ma przyjść niespodziewanie, jak 
złodziej, który przychodzi okraść. 
Dlatego słyszy człowiek zachętę 
do ciągłej czujności. Ona towarzy-
szy nam w szczególny sposób w 
adwencie, czyli w radosnym cza-
sie oczekiwania na przyjście Pana. 
Każdego roku rozbrzmiewają sło-
wa zachęty do czujności, do pra-
cy nad sobą, czyli do prostowania 
swojej życiowej drogi. A wszystko 
to powinno być oparte na wierze 
w życie wieczne. Dlatego adwent 
to czas, który, jeżeli tylko właści-
wie go przeżyjemy, przygotuje nas 
na spotkanie z Panem u progu 
wieczności.

Co zrobić, żeby to przygotowa-
nie był efektywne, żeby najwięk-
szym owocem adwentu była fak-
tyczna gotowość na spotkanie z 
Bogiem? Najlepiej wszystko, co 
trzeba. Najpierw trzeba zdać so-
bie sprawę z tego, że taki moment 
na pewno nastąpi. Nie ma co do 
tego żadnych wątpliwości. Wątpli-
we jest to, kiedy się to stanie. Na-
tomiast niewątpliwe jest w tym 
wszystkim to, że nikt nie potrafi 
tego przewidzieć. Werset poprze-
dzający nasz fragment Ewange-
lii brzmi następująco: Lecz o dniu 
owym i godzinie nikt nie wie, na-
wet aniołowie niebiescy, tylko sam 

Ojciec (Mt 24, 36). I wszystko ja-
sne. Ale i tak pewnie jeszcze nie 
raz znajdzie się ktoś, kto będzie 
nas częstować swoimi niesamowi-
tymi zapowiedziami końca świata. 

Mądry człowiek nie będzie tego 
roztrząsał. Mądry człowiek zajmie 
się tym, czym powinien, nie do-
puszczając do sytuacji, która mo-
głaby go zaskoczyć. Ludowa mą-
drość podpowiada, że strzeżone-
go Pan Bóg strzeże. To jednak wy-
maga ciągłej czujności, a to bar-
dzo duży wysiłek. Ale z drugiej 
strony nie czekamy przecież na 
złodzieja, tylko na samego Boga. 
Czekamy na spotkanie z Tym, 
który nas najbardziej kocha. On 
nie chce nam niczego ukraść. On 
chce nam wszystko dać. Ale ocze-
kuje od nas właściwej postawy, a 
przede wszystkim tego, że będzie-
my gotowi na ten moment, nieza-
leżnie od tego, kiedy on nastąpi. 
Ma nas do tego przygotować czas 
adwentu, czyli całe życie i wszyst-
ko to, co się na nie składa. A są to 
poszczególne sytuacje, w których 
spotykamy innych ludzi i w taki 
czy inny sposób nawiązujemy re-
lacje z nimi albo też przechodzi-
my obok nich. 

I tu właśnie często rodzi się pro-
blem. Święty Augustyn określił go 
takimi słowami: „Lękam się Chry-
stusa, który przychodzi i mija 
mnie, a ja Go nie dostrzegam i On 
już nie wróci”. Każda chwila ży-
cia połączona jest z szansą na wła-
ściwe jej przeżycie. Często można 
coś przeoczyć, czegoś nie zauwa-
żyć i tym samym stracić jedyną 
szansę na właściwe przeżycie da-
nej chwili. Lepiej pomyśleć o tym 
zanim to nastąpi. A jeżeli już to 
nastąpiło, jeżeli zauważyliśmy, że 
coś nam umknęło, przeszło koło 
nosa, to nie ma co rozpaczać nad 
straconą szansą, tylko zwiększyć 
czujność by nie stracić następnej.

A jeżeli chodzi o złodzieja, to 
jest taki jeden, który chce nam 
ukraść wszystko, łącznie z wiecz-
nością. Nasza czujność ma nas 
przed nim uchronić. No i nie wol-
no nam zapomnieć o Bogu, bo 
strzeżonego…

Ks. Grzegorz Podlaski

Zygmunt Nowakowski, lat 50, zmarł 23.11.2013 r., pogrzeb 
odbędzie się 29.11.2013 r. o godz. 12:00, na cmentarzu w Nowo-
gardzie.

Janina Ryter, lat 91, zmarła 27.11.2013 r., pogrzeb odbędzie się 
29.11.2013 r. o godz. 14:00, na cmentarzu w Nowogardzie. 

Informacje przekazał zarządca cmentarza, Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Podziękowania
W dniu 20 listopada w parafii pw. św. Rafała Kali-
nowskiego odbyła się uroczystość odpustowa połą-
czona z zakończeniem „roku wołyńskiego” w Die-
cezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

Ks. Proboszcz dziękuje wszystkim ofiarodawcom, którzy przy-
czynili się do sprawnego przebiegu uroczystości i godnego przy-
jęcia pielgrzymów spoza Nowogardu, którzy tego dnia odwie-
dzili naszą świątynię. Jednocześnie ks. Proboszcz przeprasza 
młodzież z Gimnazjum nr 1 z Nowogardu, że nie została wymie-
niona w czasie witania delegacji pocztów sztandarowych szkół.

Proboszcz
parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego

w Nowogardzie
ks. Kazimierz Łukjaniuk

Są jeszcze wolne miejsca
PIELGRzyMKA 9-DNIOWA

NA KANONIzACJĘ 
BŁ. JANA PAWŁA II DO WŁOCH

TERMIN: 22-30.04.2014r.
PADWA - LORETO - SAN GIOVANNI ROTONDO -  LANCIANO MANOPELLO 

-  RZYM – ASYŻ

Koszt: 1900 zł + 140 EURO
ZAPISY I WSZELKIE  INFORMACJE ZWIĄZANE Z PIELGRZYMKĄ u ks. 
Roberta w Parafii pw. WNIEBOWZIĘCIA NMP w NOWOGARDZIE

III rocznica śmierci  
ks. Grzegorza Zakliki 
Wczoraj, tj. 28 listopada, minęła trzecia rocznica 
śmierci śp. ks. Grzegorza Zakliki – proboszcza pa-
rafii pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie, w la-
tach 1991- 2010. 

W tym dniu o godz. 17.00 
odbyła się modlitwa przy gro-
bie ks. Grzegorza na cmenta-
rzu komunalnym w Nowogar-
dzie. Natomiast o godz. 18.00 
w kościele pw. Wniebowzię-
cia NMP odprawiona została 
Msza święta w intencji zmar-

łego Proboszcza, której prze-
wodniczył ks. G. Legutko. 

Ks. G. Zaklika zmarł 28 li-
stopada po ciężkiej chorobie. 
Uroczystości pogrzebowe od-
były się 3 grudnia. Proboszcza 
żegnały tłumy nowogardzian. 

MS
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Pani Julicie 
Troczyńskiej

wyrazy głębokiego 
współczucia

z powodu śmierci

Mamy
składają

Kierownictwo i Pracownicy
Ośrodka Pomocy Społecznej

w Nowogardzie

KONDOLENCJE

Nowi ministranci w parafii 
pw. Wniebowzięcia NMP 
Dnia 24 listopada br., na Mszy świętej o godzinie 12:30, dwóch kolejnych chłop-
ców: JACEK FECAK i KRZYSZTOF BAZYL, wstąpiło w szeregi ministrantów, 
przyjmując strój liturgiczny – komżę.

Zadaniem ministranta jest 
pomaganie kapłanowi przy oł-
tarzu w sprawowaniu liturgii. 
Czyni to poprzez nakrywanie 
ołtarza, podawanie ampułek i 
ręczniczka, dzwonienie gon-
giem i dzwonkami oraz odpo-
wiednie trzymanie pateny przy 
udzielaniu Komunii świętej 
wiernym.

Do grupy ministrantów na-
leżą: lektorzy, kantorzy, mini-
stranci światła i ministranci 
księgi.

Bycie ministrantem zobo-
wiązuje do określonych po-
staw i zachowań.

Ministranci tworzą wspól-
notę i formują się nie tylko 
przy ołtarzu, ale również po-
przez zbiórki ministranckie, 
które odbywają się w każdą so-
botę o godzinie 10.00 w Domu 
Parafialnym.

Bycie ministrantem to nie 
tylko służba przy ołtarzu. Mi-
nistranci ponadto czynnie 
uprawiają sport, między inny-

mi grając w ping-ponga i pił-
kę nożną. Poza tym, są rożne-
go rodzaju wyjazdy formacyj-
ne i wspólne wyjścia na pizzę. 

Zapraszamy wszystkich 
chętnych chłopców z terenu 
naszej parafii do wstępowania 
w szeregi ministrantów.

opiekun ks. Robert wraz z 
ministrantami

Świadectwo Jacka
Nazywam się Jacek Fecak. 

Chodzę do IV klasy Szkoły 
Podstawowej. Niedawno by-
łem pasowany na ministranta. 
Z tego powodu bardzo się cie-
szę, bo mogę w pełni służyć do 
Mszy świętej. Moje pasowanie 
odbyło się 24 listopada br. o 
godzinie 12.30 na Mszy świętej 
niedzielnej. 

Moje hobby to kolarstwo i 
pływanie. Pozdrawiam wszyst-
kich i zapraszam do wstępowa-
nia w szeregi ministrantów.

Jacek Fecak

Świadectwo Krzysztofa
Nazywam się Krzysztof Ba-

zyl. Chodzę do III klasy Szko-
ły Podstawowej. Niedawno by-
łem pasowany na ministranta. 
Z tego powodu bardzo się cie-
szę, bo mogę w pełni służyć do 
Mszy świętej. Moje pasowanie 
odbyło się 24 listopada br. o 
godzinie 12.30 na Mszy świętej 
niedzielnej. 

Moje hobby to piłka nożna 
i kolekcjonowanie drużyn pił-
karskich krajowych i zagra-
nicznych. Zapraszam do wstę-
powania w szeregi ministran-
tów.

Krzysztof Bazyl

Świąteczna zbiórka żywności
Zapraszamy wszystkich mieszkańców Nowogardu i okolic, do 

udziału w 17 Świątecznej Zbiórce Żywności, poprzez zakup pro-
duktów długoterminowych w nowogardzkim sklepie NETTO. 

29 i 30 listopada w godzinach 7:30 - 20:30 nasi wolontariusze 
będą zbierali żywność do specjalnie oznaczonych koszy. 

Banki Żywności rekomendują produkty: olej, cukier, ryż, prze-
twory mięsne i warzywne oraz słodycze. Z zebranej żywności zo-
staną przygotowane paczki świąteczne dla najbardziej potrzebu-
jących rodzin oraz podopiecznych Domu Dziecka w Nowogar-
dzie . Koordynatorem akcji w Nowogardzie jest Chrześcijańskie 
Centrum Pomocy przy Kościele Ewangelicznych Chrześcijan zaś 
Dziennik Nowogardzki patronem medialnym .

pastor Cezary komisarz 

Sobota, 30 listopada, godz. 21:00
Już w najbliższą sobotę zapraszamy do KLUBOKAWIARNI na 

wspólne spędzenie Andrzejek 2013!! W ten dzień przygotowali-
śmy dla was kilka konkursów, w których do wygrania będą przeróż-
ne nagrody z MOCĄ. Za konsolą pojawi się nasz rezydent DAVE-
-G, czyli możecie spodziewać się mega mieszanki muzyki HOUSE, 
RNB oraz mega dobrze zmiksowanych klasyków!

Niedziela, 1 grudnia, godz. 19:00 
Zapraszamy na koncert zespołu Farben Lehre, który odbędzie się 

w nowogardzkiej Klubokawiarni Kulturalnej (Sądowa 1, były budy-
nek sądu).

BILETY: 20 zł PRZEDSPRZEDAŻ/25 zł W DNIU KONCERTU!
Muzyka FARBEN LEHRE jest energiczna, melodyjna, peł-

na radości grania i wolna od kompleksów. Ostre, aczkolwiek 
przystępne dźwięki oraz garść szczerych słów w stanowią pró-
bę duchowego porozumienia się z drugim człowiekiem. Waż-
niejsze utwory FARBEN LEHRE to: „Helikoptery”, „Egoici”, 
„Nierealne ogniska”, „Handel”, „Rozkołysanka”, „Matura 2001”, 
„Atomowe zabawki”, „Pozytywka”, „Judasz”, „Spodnie z GS-
u”, „Terrorystan”, „Pogodna”, „Kolory”, „Erato” czy „Corrida”. 
support: OFFENSYWA  muzyka OFFENSYWY to synteza prostych, 
energetycznych gitarowych dźwięków, wspartych szczerymi teksta-
mi, inspirowana w szczególności nurtem punk rockowym. 

Gwarantujemy Dobrą Zabawę!! ZAPRASZAMY!! 
Klubokawiarnia Kulturalna

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie

z a p r a s z a
aktywnych seniorów na kolejne spotkanie z cyklu

„Spotkajmy się w Bibliotece”
3 grudnia br. /wtorek/ godz. 17.00

w programie:
spotkanie

 z Panem Jackiem Stróżyńskim 
(dyrektorem Katolickiego Stowarzyszenia 

Civitas Christiana w Zielonej Górze) 
na temat odzyskania niepodległości przez państwo polskie.

Pomóżmy sobie!
•	 Przyjmę w dobrym stanie meble pokojowe oraz ławę i TV, tel.782556716
•	 Przyjmę dwuosobową sofkę i meble pokojowe dla dzieci, tel.516648561 
•	 Przyjmę używaną pralkę, komputer PC, dywany oraz kuchnię gazową, 

tel.512174371 
•	 Przyjmę używane meble kuchenne, stół pokojowy, fotel dla dziecka, fo-

tel rozkładany, tel. 514 466037 
•	 Przyjmę meble kuchenne i meblościankę pokojową, tel. 669 517 964 lub 

91 39 10762
•	 Przyjmę lodówkę w dobrym stanie, tel. 725536022
•	 Przyjmę dwuosobowy tapczan i akordeon, tel. 513520798
•	 Oddam w dobre ręce szczenię rasy mieszaniec LABLADOR maści 

czarnej, tel. 535158948
•	 Oddam w dobre ręce 2 małe pieski i 5-letnią sukę rasy mieszaniec DAL-

MATYŃCZYK, tel. 667431363 
•	 Przyjmę używaną lodówkę i pralkę automatyczną. Urządzenia te są mi 

bardzo potrzebne od zaraz, tel. 695 988 425
•	 Oddam w dobre ręce niedużego pieska dwumiesięcznego, piesek jest 

czarny, lekko podpalany, tel. 913979321
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z cyklu „Nasi przedsiębiorcy”: Betmix

Skała, piasek, cement i woda
W dzisiejszym wydaniu DN, w ramach cotygodniowego cyklu „Nasi przedsiębiorcy”, prezentujemy firmę „Betmix”. W rozmowie z kie-
rownikiem zakładu, Tomaszem Rączką, próbowaliśmy zgłębić tajniki produkcji betonu oraz dowiedzieć się wszystkiego, co mogłoby 
zainteresować potencjalnych klientów przedsiębiorstwa.

Firma „Betmix” powstała w 
1997 r. Spółkę reprezentuje czte-
rech wspólników: Stanisław Wę-
cławik, Robert Gwóźdź, Jak Ja-
skólski oraz Joanna Jaskólska. 
Początkowo zakład nosił nazwę 
„Transport Ciężarowy S.C.”, jed-
nakże, przez wzgląd na mody-
fikację profilu firmy oraz po-
większenie się grona partnerów, 
przedsiębiorstwo „przechrzczo-
no” na „Betmix S.J.”. Wcześniej 
zakład świadczył wyłącznie 
usługi transportowe, natomiast 
po wykupieniu w 2003 r. upada-
jącego wówczas zakładu w No-
wogardzie, zajął się również pro-
dukcją betonu i materiałów bu-
dowlanych. 

W kadrze pracowniczej siła
Przedsiębiorstwo liczy dwa 

oddziały, mieszczące się w Trze-
biatowie i Nowogardzie (ul. Gór-
na 4). Zatrudnia łącznie 51 pra-
cowników. Większość z nich, 
bo aż 29, pracuje w zakładzie 
nowogardzkim. Na stronie inter-
netowej „Betmixu” można prze-
czytać, że dźwignią rozwoju fir-
my są pracownicy, gdyż to w nich 
tkwi największy potencjał. Sta-
ramy się zatrudniać głównie lu-
dzi młodych, których da się jesz-
cze wyszkolić i którzy będą mogli 
pozostać w firmie na lata. Obec-
nie mamy ok. 20 kierowców – są 
to ludzie utrzymujący się na swo-

ich stanowiskach już dość długo. 
Muszę powiedzieć, że u nas jest 
bardzo mała rotacja. Jeśli zatrud-
niamy pracowników, to raczej na 
stałe – mówi w rozmowie z DN 
Tomasz Rączka.

Różnorodność oferowanych 
usług i towarów:

Jak już wspomniano, firma zaj-
muje się głównie produkcją be-
tonu i materiałów budowlanych. 
Wytwarza wiele typów betonu 
wszystkich marek i klas (betony 
pod drogi, konstrukcyjne, mo-
stowe, przeznaczone na ogro-
dzenia), ale nie tylko: Jeśli zgła-
sza się do nas klient indywidual-
ny, który chce postawić dom, w 
naszym zakładzie kupi wszystko, 
czego potrzebuje do budowy w 
stanie „surowym” – począwszy od 
betonu na fundamenty, poprzez 
bloczki betonowe na ścianę fun-
damentową, pustaki ścienne ke-
ramzytowe, skończywszy na stro-
pie i nadprożach. Klienci, którzy 
przychodzą do nas z zapytaniem 
kompleksowym, są trochę inaczej 
traktowani, jeśli chodzi o cenę. 
Kupują więcej, a zatem koszty są 
mniejsze.   

Z duchem postępu
W dzisiejszych czasach, w 

branży budowlanej niezwykle 
ważna jest nowoczesna techno-
logia, która zaoszczędza pracow-
nikom mnóstwa czasu i energii. 

Jeśli ktoś poważnie myśli o roz-
woju biznesu o takim profilu, 
musi liczyć się z koniecznością 
sprawnego nadążania za postę-
pem technologicznym. Nasz za-
kład wyposażony jest w nowo-
czesny sprzęt. Obecnie pracujemy 
na maszynie, fachowo nazywanej 
węzłem betoniarskim, której wy-
dajność wynosi 120 m³ betonu 
na godzinę. Daje to ok. 280 ton. 
Mamy do tego moce przerobowe 
i siłę, aby to wszystko wywieźć z 
zakładu, bo przecież sama pro-
dukcja nie jest problemem. Beton 
należy jeszcze dostarczyć w miej-
sce docelowe. Mamy w tej chwili 
12 betonowozów o pojemności 9 
m³ każdy. Ostatnio produkowali-

śmy beton na farmę wiatrową w 
Resku. Było to ok. 7000 m³ beto-
nu, czyli bardzo duża ilość. Uda-
ło nam się to zrobić sprawnie i 
szybko, bo w ciągu jednego mie-
siąca. Nie ma określonej ilości 
dziennego wywozu betonu – jest 
ona bardzo zróżnicowana. Bywa 
tak, że jednego dnia z firmy wy-
jeżdża 10 wozów, a innego – 50. 
Wszystko uzależnione jest od za-
potrzebowania klienta w danym 
dniu. 

Pełna komputeryzacja i auto-
matyzacja

Węzeł betoniarski to sprzęt 
w pełni skomputeryzowany, od 
początku do końca. Firma jest 
w jego posiadaniu już od 5 lat. 
Praca operatora takiej maszy-
ny opiera się głównie na czuwa-
niu nad jej sprawnością. Pracow-
nik koduje daną receptę, czyli to, 
co klient zamówił, następnie kod 
recepty i kontroluje, czy wszyst-
kie procesy, które zachodzą, prze-
biegają prawidłowo. System jest 
skomputeryzowany po to, aby 
była powtarzalność mieszan-
ki. Co to znaczy? Jeżeli człowiek, 
który stoi przy zwykłej maszynie 
manualnej przez 8 godzin, musi 
co jakiś czas nasypywać 300 lub 
400 kg cementu, to wiadomo, że 

raz nasypie 300 kg, raz 350, kolej-
nym razem 380. System robi to na 
zasadzie powtarzania. Jest w tym 
dokładniejszy. Człowiek jest po 
to, by wszystko nadzorować. Jak 
widać, pracownik jest w dużej 
mierze odciążony. Jak twierdzi 
sam kierownik, firma dążyła do 
tego, by ingerencja człowieka w 
produkcję była jak najmniejsza. 

Jak to jest zrobione? 
Zakład „Betmix” może po-

szczycić się wieloma rodzajami 
mieszanek betonowych. Beton 
to nic innego, jak mix cemen-
tu, rozkruszonych skał, piasku 
i wody. Wszystkie te składni-
ki tworzą niezwykle trwałą ca-
łość. Każdy z nich jest tak samo 

ważny. Produkcja betonu nie by-
łaby możliwa bez któregoś z tych 
trzech surowców. Każdy musi być 
dodany w odpowiedniej propor-
cji do mieszanki betonowej, aby 
ta mogła być zgodna z zamówie-
niem klienta. Proces powstawa-
nia mieszanki jest złożony. Naj-
pierw należy zgromadzić potrzeb-
ne surowce, czyli do naszego za-
kładu przyjeżdżają cementowozy 
i pompują cement do silosów. Do-
starczane są nam także kruszy-
wa i piasek. W tej chwili mamy 
cztery rodzaje kruszywa i dwa ro-
dzaje pisaku. Do tego wszystkie-
go należy dodać jeszcze chemię 
do betonu, która podnosi jego wy-
trzymałość, oraz wodę. Wszystko 
wrzuca się do węzła betoniarskie-
go, który, po uprzednim zapisa-
niu przez pracownika odpowied-
niej recepty, samodzielnie dozuje 
surowce, by następnie skompono-
wać mieszankę betonu.

Klient – nasz pan
Zdecydowaną większość 

klientów „Betmixu” stanowią 
duże przedsiębiorstwa: Procento-
wy stosunek ilości firm do liczby 
klientów indywidualnych waha 
się w granicy 70:30 – wyjaśnia 
pan Tomasz. Jak twierdzi nasz 
rozmówca, „Betmix” jest firmą, 

która wychodzi naprzeciw ocze-
kiwaniom swoich klientów. Nie 
ma takiego zamówienia, którego 
zakład by się nie podjął. Produ-
kujemy to, o co klient nas poprosi. 
Jesteśmy elastyczni na wszelkiego 
rodzaju propozycje. Należy przy 
tym zaznaczyć, że nasza produk-
cja jest w pełni zgodna z polską 
normą, a zatem jeśli klient zło-
ży zamówienie, które nie spełnia 
tego kryterium (a takie rzeczy też 
się zdarzają), to wtedy prowadzi-
my sprzedaż na zasadzie „beton 
zgodnie z zamówieniem klienta”. 
Wynika z tego, że nie ma rzeczy 
niemożliwych, wszystko kwalifi-
kuje się do realizacji. 

Duża konkurencja na lokal-
nym rynku

Dzisiejszy rynek przesyco-
ny jest usługami budowlany-
mi. Klient może przebierać w 
ofertach, ile tylko mu się po-
doba. Oznacza to nic innego, 
jak ogromną konkurencję dla 
wszystkich zakładów z tej bran-
ży. Perspektywa wzajemnego 
„przepychania się” na pewno nie 
sprzyja planom utrzymania się 
„na świeczniku”. Nie ukrywam, 
że jest ciężko. Konkurencja jest 
naprawdę duża, każdy „trąbi” o 
kryzysie. Odnotowaliśmy spadek 
sprzedaży. Nie ukrywajmy, że w 
naszym regionie szczególnie du-
żych inwestycji nie ma. O ile za-
chodzi taka potrzeba, staramy się 
szukać klientów gdzieś dalej: Go-
leniów, Stargard Szczeciński… 
Większa część produkcji wywożo-
na jest raczej poza region. Z ta-
kich większych inwestycji tutaj, 
w obrębie naszych terenów, przy-
chodzi mi na myśl Zakład Go-
spodarowania Odpadami w Słaj-
sinie. A już na nowogardzką ob-
wodnicę nie dostarczaliśmy nie-
stety nic. Jednym z największych 
zamówień była usługa zlecona 
przez nowogardzką stację biopa-
liw. Również zamówienie złożone 
przez zakład w Słajsinie zakra-
wało o bardzo duże, bo miliono-
we, kwoty. Podsumowując, każ-
dej początkującej firmie budow-
lanej jest ciężko. Nam też było. 
Ale w miarę upływu lat można 
sobie wypracować renomę i za-
służyć na uznanie. Na swoją po-
zycję na rynku „Betmix” praco-
wał długo, ale dzięki wysokiej ja-
kości naszych wyrobów i solidno-
ści usług, zdołaliśmy zdobyć za-
ufanie klientów, z czego jesteśmy 
bardzo dumni. 

Karolina Klonowska
Na terenie firmy składowane są hałdy piasku i kruszywa 

Nowoczesny węzeł betoniarski znacznie ułatwia pracownikom realizację ich zadań 

Pan Tomasz Rączka jest kierownikiem zakładu Betmix 
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Pomoc konieczna od zaraz... 

Człowiek i pies – kto kogo kocha bardziej?
Komunalne Schronisko dla bezdomnych psów w Sosnowicach, funkcjonujące od 2007 r., obecnie ma pod stałą opieką około 80 psów. Są to głów-
nie mieszańce, ale nie tylko. Wśród czworonogów znajdziemy także psy rasy Amstaff i Husky, i wiele innych.  Wszystkie zwierzęta mają aktual-
ne szczepienia i potrzebne badania. Osoby pracujące na co dzień w schronisku starają się zapewnić psiakom jak najlepsze warunki, które nie-
stety, z racji nadchodzącej zimy, mogą być dla nich dość trudne. Postanowiliśmy sami się przekonać jak wygląda życie zwierząt w schronisku. 

Udaliśmy się więc w dniu 26 
Listopada 2013 r. do Sosnowic, 
miejscowości, w której mieści się 
schronisko dla psów. Nietrud-
no było do niego trafić, bowiem 
już z daleka było słychać głośne 
szczekanie psów oraz widoczny 
na bramie schroniska  duży na-
pis na: „Międzygminne schroni-
sko dla zwierząt w Sosnowicach”. 
Przywiezione do schroniska psy 
rozlokowane są w boksach, któ-
re dzielą się na 3 rodzaje: boksy 
indywidualne, boksy grupowe i 
boks z kwarantanną. Dodatkowo, 
w trakcie rozbudowy jest budy-
nek, którym będzie 20 boksów i 
miejsce dla szczeniąt.   

- Mimo, że mój wolontariat 
trwa dopiero od zeszłego roku, to 
nie wyobrażam sobie innej pracy. 
Opieka nad tymi pieskami zaczę-
ła się dość nietypowo, bo od dnia 
ślubu – zamiast kwiatów, popro-
siłam, by goście, w ramach pre-
zentu, przynieśli karmę dla zwie-
rząt, którą następnie przekaza-
łam schronisku w Sosnowicach, w 
którym zdecydowałam rozpocząć 
pracę wraz z innymi wolontariu-
szami z Nowogardu i innych miej-
scowości – mówiła wolontariusz-
ka schroniska Paulina Gwiaz-
dowska-Nowacka, która oprowa-
dzała nas po obiekcie. W trakcie 
spaceru poruszyliśmy kilka tema-
tów związanych nie tylko z pracą 
pani Pauliny. 

Dlaczego wybrała Pani wo-
lontariat akurat w tym schroni-
sku?

Odpowiedź jest bardzo prosta. 
Wcześniej jeździłam do Szczecina, 
do tamtejszego schroniska, które, 
co tu dużo mówić, od Nowogar-
du jest dość daleko. Koszty dojaz-
du były po prostu zbyt wysokie. 
Do Sosnowic mam o wiele bliżej. 
Schronisko jest bardzo ładne. Jest 

tu wiele piesków, które czekają na 
pomoc i zainteresowanie.

Moim marzeniem jest... 
Chciałabym, by mieszkańcy No-

wogardu i okolic dowiedzieli się z 
łamów DN o tym miejscu. Warto 
tu przyjechać i adoptować jakiegoś 
psa, mniejszego czy też większego. 
Jestem właśnie na etapie zakoń-
czenia kursu behawiorystycznego, 
którego celem jest przeszkolenie 
wolontariusza w kierunku pomo-
cy w adopcji psów, np. umiejętność 
dopasowania charakteru pieska 
do potrzeb jego przyszłego wła-
ściciela. Kolejnym moim zamie-
rzeniem jest stworzenie w Nowo-
gardzie schroniska dla psów oraz 
zwierząt, takiego na wzór tego tu-
taj, w Sosnowicach. Jednak, jest to 
na razie tylko plan, który kiedyś 

chciałabym zrealizować. Jak bę-
dzie – zobaczymy.    

Schronisko z czworonogami, 
ale już nie kotami...dlaczego?

Schronisko w Sosnowicach ma 
obecnie pod swoją opieką około 80 
psów – jest to niestety dość duża 
ilość. Są to głównie mieszańce o 
różnej wielkości i pochodzeniu, 
ale nie tylko, bo również Amstaf-
fy oraz Husky. Te ostatnie są dość 
specyficzne… Jest to bowiem rasa, 
która często ucieka, co właścicie-
lom przysparza mnóstwo kłopo-
tów. Ale pocieszającym faktem jest 
to, że te psy dość prędko znajdu-
ją swój nowy dom. Powodem tego 
jest ich np. niesamowity bardzo 
błękitny kolor oczu czy przepięk-
ne futro. Co do kotów, o które Pan 
wcześniej spytał, to główną przy-
czyną ich braku w schronisku są 
dość wysokie wymagania sanitar-
ne, dotyczące ich przetrzymywa-
nia, oraz skłonność do chorób, ta-
kich jak np. epidemia kociego ka-
taru, która dotyka w szczególności 

małe koty i, co najważniejsze, jest 
zakaźna. Na pewno spowodowa-
łaby zrażenie innych kotów, a w 
konsekwencji nawet i śmierć. 

Jest zbyt mało ludzi chętnych 
do adopcji psów...

Sytuacja finansowa schroni-
ska nie jest tragiczna, ale też nie 
napawa optymizmem. Niemniej 
jednak, głównym problem nie są 
finanse, lecz małe zainteresowa-
nie adopcją przebywających w 
schronisku psów – Te psy są tro-
chę zapomniane i to jest najwięk-
szy problem – mówi rozmówczy-
ni – Mimo, że w schronisku pra-
cuje obecnie czterech etatowych 
pracowników i jeden interwencyj-
ny, który przychodzi latem, oraz 
20 wolontariuszy z Nowogardu i 
innych ościennych miast – infor-

muje wolontariuszka z Nowogar-
du w rozmowie na terenie schro-
niska. 

Zwracamy się z prośbą o...
Wolontariuszka z Nowogardu 

apeluje do mieszkańców gmin 
Nowogard i Osina, by oddawali 
karmę suchą, w puszkach, koce, 
stare kołdry, poduszki i niepo-
trzebną odzież, ręczniki, smy-
cze i obroże – te rzeczy posłużą 
do izolacji boksów przed zimą, a 

także wyprowadzania zwierząt na 
spacer. Wszystkie te rzeczy moż-
na przekazywać w Nowogardzie 
do sklepu zoologicznego przy ul. 
700-Lecia, który został przenie-
siony z dawnego budynku Te-
lekomunikacji na drugą stronę 
jezdni, w miejsce, gdzie mieścił 
się sklep z wyrobami wędliniar-
skimi. Jedynym warunkiem, o 
spełnienie którego proszą wolon-
tariusze i pracownicy schroniska, 
jest to, by poduszki czy kołdry nie 
były z pierza. Akcja rozpoczyna 
się już 1 grudnia i będzie trwać 
do końca zimy. Dlatego zapra-
szamy wszystkich do pozbywania 
się wymienionych rzeczy i zda-

wania   do wspomnianego skle-
pu jak najprędzej, bo przecież już 
wkrótce spodziewamy się pierw-
szych opadów śniegu. Schroni-
sko ma również swoją stronę na 
FB, toteż wszyscy, którzy chcie-
liby   dopomóc,  niech zajrzą na 
ten portal lub najlepiej skontak-
tują się telefonicznie pod nr 668-
602-602, który należy do wolon-
tariuszki ze schroniska.

Nie tylko wolontariusze i pra-
cownicy...

Psy ze schroniska, oprócz to-
warzystwa wolontariuszy i etato-
wych pracowników, którzy wy-
prowadzają czworonogi na prze-
chadzkę, bardzo potrzebują kar-
my i ciepłych koców na zimę. 
Dlatego Pani Paulina, wraz z in-
nymi wolontariuszami i stałymi 
pracownikami, stara się zapew-
nić godziwe warunki, często prze-
znaczając również własne środki 
pieniężne. Oprócz wymienionych 
osób, schroniskiem opiekuje się 
niemiecka fundacja. Przekazuje 
ona placówce psie akcesoria, takie 
jak np. smycze, oraz karmy itp. Jej 
wkład jest bardzo znaczący i nie-
samowicie cenny dla funkcjono-
wania schroniska w Sosnowicach. 

Jarosław Bzowy Praca wolontariusza w schronisku dla psów wymaga zaangażowania i uczy od-
powiedzialności

Jeden z etatowych pracowników schroniska

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu wolontariuszy i pracowników etatowych psy 
czują, że są w dobrych rękach

Każdy z tych psów ma swoją historię. Ile w niej było krzywd - trudno powiedzieć. 
Jedno jest pewne - czekają one na swój nowy dom i właściciela

Przepiękny Husky o jasnych oczach 
czeka na nowego pana, tęskniąc za 
lepszym życiem



29.11-2.12.2013 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

11

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

zSP Osina ogłasza konkurs!

„Owoce w szkole”
W ramach realizacji zadań oraz programu finansowa5nego przez Unię Euro-
pejską „Owoce w szkole” ogłoszony został międzyszkolny konkurs literacki pt. 
„Wiersz Ci powie, że owoce i warzywa to samo zdrowie”.

Zadaniem każdego uczestnika 
konkursu jest samodzielne ułoże-
nie wiersza zachęcającego do spo-
żywania warzyw i owoców. Każda 
szkoła maksymalnie może prze-
słać cztery wiersze, składające się 
z minimum czterech zwrotek.

Konkurs adresowany jest do 
uczniów klas II – III szkoły pod-
stawowej. Wiersz powinien być 
estetycznie zapisany na kart-
ce – format A3 lub A4. Wska-
zane jest wykonanie elementów 
ozdobnych wokół wiersza. Prace 

należy dostarczyć do 20 grudnia 
2013 r. na adres:

Zespół Szkół Publicznych
Osina 54, 72 – 221 Osina
Dodatkowych informacji 

udziela organizator konkursu p. 
Katarzyna Paczkowska.

Poetycko… w duchu Tuwima

„Tuwimiada”
Chcąc uczcić pamięć o poecie, uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 3 im. 
Zjednoczonej Europy, wraz z opiekunami: Magdaleną Adrych i Magdaleną Da-
widowską, przygotowali międzyszkolny konkurs poetycki „Tuwimiada”.

Rok 2013 został ogłoszony 
przez sejm Rokiem Juliana Tu-
wima. Twórczość tego artysty 
większości z nas kojarzy się 
z utworami dla dzieci – nie-
zapomnianą „Lokomotywą” 
czy „Rzepką”. Zapominamy 
jednak, że ten jeden z najpo-
pularniejszych poetów dwu-
dziestolecia międzywojenne-
go był również autorem wode-

wili, skeczy, librett operetko-
wych i tekstów piosenek. Jego 
„Kwiaty polskie” czy „Strofy o 
późnym lecie” do dziś bawią i 
wzruszają kolejne pokolenia 
czytelników.

„Tuwimiada” była to pierw-
sza impreza w ramach „Zadu-
szek Poetyckich” – corocznych 
spotkań, podczas których 
gimnazjaliści będą prezento-

wać utwory artysty, któremu 
dany rok został poświęcony. 
W „Cafe u Tuwima” spotka-
li się przedstawiciele wszyst-
kich nowogardzkich gimna-
zjów. Rywalizacja była bardzo 
wyrównana. Najlepszym oka-
zał się Jakub Kazuba z Gimna-
zjum nr 2. Tuż za nim znalazły 
się: Angelika Awgul (Gimna-
zjum nr 2) i Sandra Dąbrow-

ska (Gimnazjum nr 1). Wy-
różnienie otrzymała Sara Yah-
fouf (Gimnazjum nr 1). Wszy-
scy uczestnicy wykazali się nie 
tylko doskonałą znajomością 
tekstów, ale też bardzo do-

brymi umiejętnościami inter-
pretacyjnymi. Udowodnili, że 
twórczość Juliana Tuwima po-
trafi zaskakiwać i bawić.

Inf. własna

Przedszkole nr 1 „Niezapominajka”

Święto Pluszowego Misia
Od kilku lat z okazji Dnia Pluszowego Misia organizujemy w naszym przed-
szkolu wiele atrakcji dla dzieci i ich pluszowych misiów.

25 listopada z inicjatywy Anny 
Piotrowskiej święto misia obcho-
dziliśmy po raz szósty. Tego dnia 
wszystkie przedszkolaki przy-
szły do przedszkola w towarzy-
stwie swego pluszowego ulubień-
ca. Nasza sala gimnastyczna za-
mieniła się w Krainę Pluszowych 

Misiów. Dzieci bawiły się tańcząc 
przy piosenkach ,,Pluszowy miś”, 
,,Jadą, jadą misie” oraz ,, Dwa 
malutkie misie”. Udawały małe 
niedźwiadki wyjadając miód z 
talerzyków, rozwiązywały zagad-
ki dotyczące ulubionych boha-
terów, recytowały wiersze oko-

licznościowe oraz brały udział w 
zmaganiach konkursowych. Za-
bawa była znakomita, wszystkim 
dopisywał humor. Do sal dzie-
ci zabrały wrażenia i oczywiście 
swoje pluszowe ukochane misie.

(AP)

Wieczór Muzyczny w Żabowie

„Miej serce i patrzaj w serce”
Pod takim tytułem odbył się wieczór muzyczny w Żabowie, przygotowany przez 
Stowarzyszenie „Żabowiaki” i  Szkołę w Żabowie. 

Wszystko za sprawą realizacji 
działania aktywizującego, dofi-
nansowanego ze Środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rolnego, 
na rzecz Obszarów Wiejskich 
w ramach Osi LEADER działa-
nia 4.31, funkcjonowanie lokal-
nej grupy działania, nabywanie 
umiejętności i aktywizacja ob-
jętego Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007-

2013. Instruktorem był pan Łu-
kasz Włodek. Realizacja pro-
jektu rozpoczęła się w dniach: 
12.09.2013 -23.11.2013. Pod-
czas warsztatów, przygotowa-
ny został montaż słowno-mu-
zyczny pt. „Miej serce i patrzaj 
w serce”. Na spotkaniach przy-
gotowano osiem utworów mu-
zycznych i trzy utwory poetyc-
kie. Efekt pracy spotkań został 

zaprezentowany dla szerszego 
grona, w Szkole Podstawowej 
w Żabowie, w dniu 23.11.2013 
r. o godz. 17:00 na wieczorku 
muzycznym przy świecach, cie-
ście i kawie (przygotowanych 
przez Radę Rodziców). Uczen-
nice ze szkoły, O. Toboła i W. 
Sobczak, zaprezentowały pokaz 
tańca towarzyskiego. Po zakoń-
czonej części artystycznej odby-

ła się wspólna zabawa dla dzie-
ci szkolnych i przybyłych gości, 
którą prowadził instruktor Łu-
kasz Włodek. Serdeczne po-
dziękowania składamy dla pana 
Łukasza za uduchowiane spo-

tkania, wszystkim, którzy przy-
czynili się do zorganizowania 
tej imprezy, oraz dyrekcji szko-
ły za udostępnienie miejsca.

Zarząd Stowarzyszenia 
„Żabowiaka”
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Paweł syn Emilii 
i Marcina Kutrzeba ur. 
21.11.2013 z Nowogardu

Hania córka Eweliny 
Staszak ur. 25.11.2013 
z Sokolnik

Antoś syn Agaty 
i Roberta Radawiec ur. 
23.11.2013 z Sokolnik

Antoś syn Anny 
i Grzegorza Rompel ur. 
24.11.2013 z Karska

    Autor rubryki: 
Janusz Roguski 
Szpital NowogardWitamy wśród nas...

Zgłoszenia do wyścigu będą przyjmowane za pośrednictwem e-mail posackiryszard@onet.pl i bezpośrednio 
przed wyścigiem od godz. 8:30 – 10:45 w Biurze Wyścigu na Stadionie Miejskim w Nowogardzie.

Kontakt:
Ryszard Posacki (tel. 605 686 547)
Łukasz Janic (tel. 889 316 146)

Kazimierz Lembas (tel. 781 446 645)
Szymon Pilipczuk (tel. 723 901 908)

7 grudnia 2013 r.

Start I grupy, godz. 11:00 
(odprawa techniczna 10:45)

Stadion Miejski  
w Nowogardzie

Mikołajkowy 
Kolarski Wyścig Przełajowy i M.T.B.

Zadanie  
współfinansowane

przez Gminę  
Nowogard

www.nowogard.pl

Patron medialny:

Wieści z SP nr 2 w Nowogardzie

Klub naukowca i wycieczka do „Glass Color”
W dniu6 października (niedziela) br., w Szkole Podstawowej nr 2, odbyły się zajęcia wspomagane niesamowitymi eksperymentami na-
ukowymi, prowadzonymi przez przedstawicieli „Klubu Naukowca”ze Szczecina. Natomiast listopada (poniedziałek), klasa II a z wych. 
Ewą Żylak, wyjechała na wycieczkę do fabryki bombek „Glass Color” do Koszalina.

Podczas zajęć prowadzo-
nych przez szczeciński „Klub 
Naukowca”, zostały zaprezen-
towane właściwości gazów i 
ich wykorzystanie w życiu co-
dziennym, a także niebezpie-
czeństwo zastosowania nie-
których substancji. Przedsta-
wiono dzieciom zjawiska fi-
zyczne i chemiczne, w bardzo 
ciekawy i zajmujący sposób. 
Doświadczenia, eksperymenty 
oraz wiele ciekawych widowi-
skowych pokazów opartych na 
reakcjach różnych substancji 
chemicznych, które pokazano 

klasom piątym i szóstym, wy-
wołały wśród  uczniów SP nr2, 
zainteresowanie i pobudziły 
do eksperymentowania. Spo-
tkanie z chemikami dostar-
czyło dzieciom wiele wrażeń i 
radości. Nie inaczej było pod-

czas poniedziałkowego wjaz-
du do fabryki bombek „Glass 
Color”, mieszczącej się w Ko-
szalinie. Wycieczka miała na 
celu zwiedzenie fabryki i zapo-
znanie się z procesem powsta-
wania ozdób choinkowych. 
Wszystkie ozdoby wykonywa-
ne są ręcznie. Jednym z etapów 
zwiedzania była sala, w któ-
rej pracownica nad palnikiem 
ogniowym, rozgrzewała szkło, 
a następnie ustami wydmu-
chiwała bańki. Kolejny etap w 
powstawaniu bombek to ich 
srebrzenie. Do każdej bombki 

wstrzykuje się mieszankę azo-
tanu srebra, amoniaku i kwa-
su, a następnie zanurza się je 
we wrzącej wodzie i potrząsa, 
dzięki czemu bańki uzyskują 
piękny, srebrzysty połysk. Taki 
wytwór trafia do farbiarni, 

gdzie nadaje się im przeróżne 
kolory poprzez zanurzenie w 
farbie. Pozostawia się dłuższą 
końcówkę, jeżeli bombki mają 
być ręcznie zdobione. W dal-
szym etapie wycieczki bombki 
dostają się do pomieszczenia, 
w którym panie zajmują się 

zdobieniem kul gdzie powsta-
ją prawdziwe arcydzieła. Dzie-
ci przyglądały się pracy pań i 
były pod dużym wrażeniem. 
Po zwiedzeniu fabryki każde 
dziecko miało możliwość po-
czuć się dekoratorem i ozdobić 
je. Na pamiątkę pobytu każdy 

uczestnik wycieczki otrzymał 
bombkę ze swoim imieniem. 
Cel wycieczki został osiągnię-
ty, dzieci pełne wrażeń, bez-
piecznie wróciły do domu.

Oprac: KR
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Skupujemy:    ŻYTO konsumpcyjne, 

energetyczne, paszowe    •   PSZENŻYTO 
Powyżej 25 ton odbiór z gospodartwa Szybka płatność

Tel. 603 055 292

Skup zboża
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Mistrzostwa Gminy w mini koszykówce dziewcząt

„Trójka” najlepsza!
27 listopada 2013 r., na sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 3  w Nowogardzie, odbyły się Mistrzostwa Gminy w Mini Piłce Koszyko-
wej dziewcząt. Gospodynie turnieju nie dały szans rywalkom i sięgnęły po mistrzostwo gminy Nowogard.

W turnieju wzięły udział 4 
drużyny szkół podstawowych 
gminy Nowogard. Były to SP 
nr 1 Nowogard, SP nr 3 Nowo-
gard, SP nr 4 Nowogard  i SP 
Strzelewo. Drużyny rozgrywa-
ły spotkania systemem „każdy 
z każdym”. Dziewczynki gra-
ły 4 kwarty po 5 minut, w grze 

obowiązywały zasady uczest-
nictwa zawodniczek według 
systemu uproszczonej passa-
relli (w 1 i 2 kwarcie występu-
ją dwie różne piątki zawodni-
czek, w 3 i 4 kwarcie grają do-
wolne zawodniczki). Rozgry-
wane mecze stały na dobrym 
poziomie, dziewczynki wal-

czyły ambitnie, aby zdobyć 
jak największą liczbę koszy. 
Najlepszą drużyną okazała się 
ekipa z SP nr 3 w Nowogar-
dzie, która zwyciężyła w każ-
dym meczu i zajęła  I miejsce 
w turnieju. Opór zawodnicz-
kom z „trójki” stawiły jedynie 
rywalki z SP nr 4, które po za-
ciętym meczu uległy 15:8. Po-
zostałe pojedynki były już jed-
nostronne, SP nr 1 przegra-
ło z gospodyniami 31:5, nato-
miast uczennice ze Strzelewa, 
aż 58:4. Do dalszych rozgry-
wek zakwalifikowały się dru-
żyny SP nr 3 i SP nr 4. Koszy-
karki z „czwórki” stoczyły nie-
zwykle emocjonujący mecz o 
drugie miejsce z SP nr 1. Zade-
cydowały zaledwie dwa punk-
ty więcej, że to właśnie SP nr 4 
awansowała do kolejnego eta-
pu rozgrywek. Na wielkie sło-

wa uznania zasługuje drużyna 
ze Strzelewa, która jako jedy-
na reprezentowała szkoły wiej-
skie w tych rozgrywkach. A 
oto skład zwycięskiej drużyny 
z SP nr 3 Nowogard: Szmyt Na-
talia, Modrzejewska Weronika, 
Górska Wiktoria, Olejnik Mag-
da, Dolot Julia, Łysiak Kamila 
,Kozieł Weronika, Gadzaliń-

ska Paulina, Grybowska Han-
na, Skrobyranda Kasia, Cieślak 
Kornelia. Opiekunem zespołu 
jest pan Piotr Kazuba. Życzy-
my powodzenia SP nr 3 i SP 
nr 4 w turnieju na szczeblu po-
wiatowym. Przy artykule pre-
zentujemy komplet wyników 
oraz klasyfikację końcową.

KR

Wyniki Mistrzostw Gminy Nowogard
w mini koszykówce dziewcząt:
SP nr 3 – SP nr 4  15:8
Sp nr 1 – SP Strzelewo  31:12
SP nr 4 – SP Strzelewo  25:6
SP nr 3 – SP nr 1  31:5
SP nr 4 – SP nr 1  7:5
SP nr 3 – SP Strzelewo  58:4
M Z P Punkty
1 Szkoła Podstawowa nr 3 3 0 104 - 17
2 Szkoła Podstawowa nr 4 2 1 40 - 26
3 Szkoła Podstawowa nr 1 1 2 41 - 50
4 Szkoła Podstawowa Strzelewo 0 3 22 - 114

Pomorzanin Nowogard będzie wspierał UKS „Czwórkę”

1. i 2. miejsce w Rzeplinie
Ludowy Klub Sportowy Pomorzanin od nie dawna wspiera młodych spor-
towców z „Czwórki”, grających w piłkę ręczną. Informację potwierdził za-
równo opiekun uczniów, jak i prezes, Marcin Skórniewski. Pierwszym efek-
tem współpracy były udane starty podczas XVII Memoriału Jana Blinkiewi-
cza w Rzeplinie.

Prezes Pomorzanina poin-
formował redakcję DN, że od 
listopada LUKS „Czwórka” 
Nowogard i LKS Pomorzanin 
Nowogard nawiązały współ-
pracę w zakresie szkolenia 
dziewcząt i chłopców w pił-
ce ręcznej. Jak dowiedzieliśmy 
się od opiekuna sekcji, dzię-
ki wsparciu lokalnego klubu, 
młodzi sportowcy będą mogli 
częściej występować na prze-
różnych turniejach. Wstępnie 
ustaliliśmy, że Uczniowski Klub 
Sportowy „Czwórka” zosta-
nie przyłączony pod sekcję pił-
ki ręcznej Pomorzanina Nowo-
gard. Pieniądze, jakie są przy-
znawane na działalność sekcji, 
ledwo starczą na kilka wyjaz-
dów na turnieje. Mamy zdol-
nych młodych sportowców, któ-
rzy powinni częściej rywalizo-
wać na takim szczeblu, dlate-
go Pomorzanin zobowiązał się, 
że będzie wspierał nas finanso-
wo. Pierwszym efektem współ-
pracy był właśnie ten turniej w 
Rzeplinie – mówi Wiesław Bu-

czyński, opiekun sekcji LUKS 
„Czwórka”. Zatem od niedaw-
na drużyna ta zyskała nowy 
człon w nazwie: LUKS Czwór-
ka/Pomorzanin. W dniu 22 li-
stopada (piątek), dzięki współ-
pracy, młode piłkarki oraz pił-
karze ręczni wystąpili na XVII 
Memoriale Jana Blinkiewicza 

w Rzeplinie, odgrywając na 
nim znaczącą rolę. Dziewczę-
ta uplasowały się na 2. miej-
scu, natomiast chłopcy na 1. 
miejscu, wygrywając wszyst-
kie swoje mecze. Już w naj-
bliższą sobotę (30 listopada), 
w hali sportowej Szkoły Pod-
stawowej nr 1, o godzinie 9:00 
rozpocznie się silnie obsadzo-
ny turniej, w którym wystąpi 
LUKS Czwórka/Pomorzanin. 
Przy artykule prezentujemy 
komplet wyników dziewcząt i 
chłopców, podczas memoriału 
w Rzeplinie.

KR

XVII Memoriał Jana Blinkiewicza, Rzeplin 22.11.2013
Dziewczęta (II miejsce):
LUKS Czwórka/Pomorzanin – SP Dobropole 7:0
LUKS Czwórka/Pomorzanin – SP Dolice 4:0
Finał:
LUKS Czwórka/Pomorzanin – SP Dobrzany 1:2
Chłopcy (I miejsce):
LUKS Czwórka/Pomorzanin – SP Rzeplino 6:4
LUKS Czwórka/Pomorzanin – SP Dobropole 5:2
LUKS Czwórka/Pomorzanin – SP Dolice 10:0
LUKS Czwórka/Pomorzanin – SP Banie  10:4

Otwarcie Centrum 
Sportowego „Fira”

W sobotę o godzinie 17:00 odbędzie się otwarcie Centrum 
Sportów „Fira”, które mieści się przy ul. Sądowej 1. Zajęcia 
będą odbywać się od poniedziałku do soboty.
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Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

w Sklepie             
ul. Boh. Warszawy 2

(przy torach)

Zapraszamy
W każdy poniedziałek nowy towar

Duży wybór odzieży 
dziecięcej i jesiennej

kurtki, bluzy itp.

KUPON RABATOWY
10%

na odzież używaną
FIGARO

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie 
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

Tel.  609 245 816

Sprzedam drewno 
kominkowe i opałowe

Transport
Tel.  691 466 441

WYMAGANIA:
•  Nienaganna prezencja
•  Wysoka kultura osobista
•  Dyspozycyjność
•  Niekaralność

MILE WIDZIANI: 
Kobiety, studenci, emeryci, renciści, osoby z Nowogardu i okolic

AGENCJA OCHRONY JUWENTUS
zatrudni osoby na stanowiska:

Sekretariat Biura Regionalnego w Szczecinie 
Tel: 91 432 56 26  wew. 613

Koordynator ds. Ochrony  +48 667 998 374

AGENTÓW OCHRONY

OPONy  
- WyMIANA
tel. 91 392 71 01
tel. 91 392 03 03

ZATRUDNIĘ
mechanika  lub  elektromechanika

601 520 540

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!

OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

Sprzedam halę  
z działką 

6 tys. m2, cena 170 zł/m2, 
hala 200 m2 

przemysłowo-inwestycyjna. 
Ogrodzona płotem 

betonowym (wys. 1,8 m)
Nowogard 

ul. Boh. Warszawy. 
tel. 604 679 249

Ogłoszenie o licytacji: 
Informuję, że Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w 

Gryficach ul Armii Krajowej 3, 72-300 Gryfice tel. 91 3844623 
www.komornik.net będzie przeprowadzał licytację nierucho-
mości położonej w miejscowości Natolewice 27 gm. Płoty 
koło Gryfic w województwie Zachodniopomorskim w dniu 
04.12.2013. Nieruchomość stanowi działka o pow. 302 m2 i bu-
dynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 165,43 m2. Cena 
wywoławcza nieruchomości to 146 667 zł. 

Wszelkie informacje można uzyskać dzwoniąc do kancelarii 
komorniczej pod wyżej podany numer, bądź na stronie inter-
netowej kancelarii.

W gabinecie
dentystycznym
w przychodni 

przy ul. Kościuszki

CZEKA 
POZOSTAWIONA

KURTKA 
DZIECIĘCA

tel. 603 705 630

Dnia 1.12.2013 
o godz. 10.00 

w świetlicy „Promyk” 
przy ul. Szarych Szeregów 6 

odbędzie się 

VI Memoriał 
Janusza Kaweckiego 

w szachach.
Zapraszamy 

wszystkich chętnych

M-GZ LZS Nowogard

zarząd Powiatu
podaje do publicznej wiadomości, że w budynku Staro-

stwa Powiatowego w Goleniowie przy ul. Dworcowej 1 oraz 
budynku przy ul. Placu Wolności 9 w Nowogardzie, na ta-
blicy ogłoszeń została podana informacja o przeznaczeniu, 
do oddania w najem pomieszczenia nr 8 o pow. 17,80 m², 
położone na parterze w budynku przy Placu Wolności 9 
w Nowogardzie z przeznaczeniem na prowadzenie działal-
ności gospodarczej na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowego 
najemcy. Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości 
można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 
(pokój 204) lub tel. 91 471-02-39.

Sprzedam nowe, 
własnościowe,  

2 pokojowe 
mieszkanie  

o pow. 58 m2 
w Nowogardzie  

na ul. Racibora I 4
KONTAKT: PIB „PRO-BUD 

s.c. 72-200 Nowogard, 
ul. 3 Maja 14 

Tel. : 91 39 25552; 
783 570 056   

 www: probud-nowogard.pl

Odzież używana i nowa

Sklep Lawendowa szafa
ul. Rzeszowskiego 6

NOWOGARD

OFERUJĄ:
Drewno budowlane:  łaty, kontrłaty, kantówki, deski; (strugane 
i impregnowane) możliwość dowolnego przycięcia 
na konkretny wymiar według zamówienia 
Ponadto: wszelkiego rodzaju łączniki do drewna, śruby, gwoździe, 
wiertła, artykuły malarskie, tarcze do cięcia, artykuły ścierne, 
narzędzia budowlane, piece trocinowe i szamotowe, ka�e piecowe 
Produkujemy galanterię ogrodową: budy dla psa, karmniki, 
wiaty na drewno kominkowe, donice, płoty i wiele innych. 

SKŁAD DRZEWNY I STOLARNIA 
w Olchowie

Zapraszamy do odwiedzenia nas: 
Olchowo 94 przy drodze na Wyszomierz

Tel.   697 849 260  •  601 864 739
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Pielęgnacja ogrodów

Wypożyczalnia 
sprzętu ogrodniczego

(glebogryzarki, weltykulatory...)

tel. 511 091 922
www.ogrody-wiki.pl

Profesjonalne zarządzanie 
nieruchomościami 

wspólnot mieszkaniowych 
i osób prywatnych 
Nr licencji 21569

Kontakt:  Eliza Kałmuk

Tel.  602 296 684

OGŁO SzE NIA DROB NE

Tel. 

POLECAMy:
*  mieszkanie 2 pokoje 136 000 zł centrum Nowogardu
*  mieszkanie 2 pokoje 131 000 zł centrum Nowogardu
*  mieszkanie 3 pokoje po remoncie 81 000 zł okolice Nowogardu

www.rechnieruchomosci.pl • Nowogard, ul. 15 Lutego 6/2

Bardzo tanio  
działki budowlane  

w Nowogardzie   
sprzedam 

tel. 0033787818189
NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 3. 
604 284 597

• Kupię mieszkanie bezczynszowe/
niskoczynszowe, min 3pokojo-
we, 60-80m 791443026

• Do wynajęcia lokal handlowy – 
660143840 

• Sprzedam mieszkanie w Nowo-
gardzie i Dobrej, Tel. 91-3910010, 
607607814

• KUPIĘ zA GOTÓWKĘ OBCIĄŻO-
NE NIERUCHOMOŚCI Tel. 508 
312 261

• DOMy NA WSI – GRUNTy  
SPRzEDAJEMy, KUPUJEMy.  
TEL. 660 206 833

• Sprzedam nowy sklep na ulicy 
Racibora. Tel. 913925552, 695 
264 594

• Sprzedam nowe, własnościowe, 
2 pokojowe mieszkanie, 58 m kw. 
na os. Gryfitów. Tel. 913925552, 
695 264 594.

• Wynajmę lokal biurowy 700 le-
cia 17b Ip. Parking, 28 m2 Tel. 
501 549 818 

• Wynajmę lokal na działalność 
gospodarczą. vis’a’vis szpitala. 
Tel. 887 467 309.

• Sprzedam dom jednorodzinny 167 
m2 w Nowogardzie ul. Mickiewicza. 
Tel. 694 979 000

• KUPIĘ - kawalerkę w Nowogar-
dzie. Dzwonić po 15 godz. Tel. 
693021100.

• Sprzedam mieszkanie 58 m2 w db 
lokalizacji IV p. Tel. 607 647 215

• Sprzedam działki budowlane Karsk. 
510 766 180

• SPRZEDAM - pół domu do remon-
tu wraz z podwórkiem. Tel. 730 
618 318.

• Sprzedam dom do remontu o pow. 
ponad 200 m2 plus dwa budynki 
gospodarcze w Wojtaszycach na 
działce 19 arów. Cena 127 tys. Tel. 
509 702 817 

• Wynajmę lub sprzedam mieszka-

nie 4 pokoje 72 m2 IIp. Z garażem. 
695 041 235

• Do wynajęcia mieszkanie 2 poko-
jowe, 38 m2, I piętro, w centrum 
Nowogardu. Tel: 889 341 787

• SPRzEDAM - mieszkanie trzy-
pokojowe po generalnym re-
moncie. I piętro. Tel. 783814849, 
692990629.

• Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe w starym budownictwie 
w centrum Łobza. 501 343 040

• Mieszkanie do wynajęcia. 
601 724 492

• Mieszkanie do wynajęcia w Cen-
trum Nowogardu 660 179 776

• SPRzEDAM – mieszkanie trzypo-
kojowe. Tel. 509601559.

• STOLARNIA – do wynajęcia. Tel. 
605336228.

• Wynajmę pod działalność gospo-
darczą sklep 784 960 112

• WyNAJMĘ - 1 / 2 domu z osob-
nym wejściem, 4 sypialnie, 2 ła-
zienki, kuchnia. 602474266.

• Do wynajęcia kawalerka dla osoby 
samotnej lub małżeństwa bezdziet-
nego. Tel. 667 994 240

• SPRZEDAM - kawalerkę bezczyn-
szową 36 m2. Tel. 661363898, 
603284503.

• SPRZEDAM - mieszkanie. Tel. 
602526935, 602371382.

• Sprzedam mieszkanie 48m2, tel: 
668 451 980

• SPRZEDAM -  mieszkanie  3 pokojo-
we  osiedle Bema, cena 160 tys. Tel. 
889597750.

• SPRZEDAM – działki  budowlane  
Karsk. Tel. 510766180.

• Do wynajęcia pomieszczenie 160 
m2 ogrzewane. 609 245 816

• Do wynajęcia Bar 160 
m2 609 245 816

• SPRZEDAM   LUB  WYNAJMĘ  -   
mieszkanie  60 m 2 .Tel.601171650.

• WyNAJMĘ – bezczynszową  ka-
walerkę  II  piętro  28 m 2  ścisłe 
centrum.  Tel. 501549818.

• DO   -  wynajęcia  garaż. Tel. 
603282407.

•  SPRzEDAM  -  parter  domu  110 
m 2 .Podpiwniczony  , garaż 
i  podwórko. Tel. 600809312 , 
604903853.

• MIESzKANIE  do  wynajęcia 
.607289477.

• Pilnie sprzedam kawalerkę bez-
czynszową w Dobrej 33,29 m2. 
Tel. 667 921 379

• Do wynajęcia kawalerka w centrum 
Nowogardu, ul. Warszawska , po 
kapitalnym remoncie, umebloana, 
piwnica. Cena 900 zł + kaucja 100 
zł. tel. 501 832 458

 MOTORyzACJA

• Sprzedam skrzynię biegów do 
Audi 80. Tel. 781785751.

• Sprzedam GOLF II, poj. 1,3 rok 
rej. 1993, benzyna 5 drzwio-
wy, przegląd i OC ważne, szy-
berdach, hak, czerwony. Tel. 
512633610.

• Sprzedam silnik ze skrzynią do 
peugeot 1,9D ’98 i citroen Tanio 
Tel. 785 04 09 45

• SPRZEDAM - opony zimo-
we Michel R – 16, 215/70.
Tel.607739866.

• Golf IV Sprzedam komplet uży-
wanych opon + felgi. 175/80 14. 
Tel. 693 876 718.

• SPRZEDAM  -  Volkswagena  
T – 4 , blaszak  poj.2,4 D . 1995 
rok  prod. Stan  dobry do  jazdy   
.Cena  6,5  tyś.Tel.665871977.

• Sprzedam opony całoroczne, w 
bardzo dobrym stanie Fulda Kri-
stall Supremo 205 60 R16 92 H , 
4szt, cena cena do uzgodnienia, 
tel. 605 522 340

• SPRzEDAM -  FIAT  DOBLO  
MALIBU  Rok. prod. 2008.1,3 
D MULTIJET. Przebieg  166 tyś. 
km. cena  do  uzgodnienia.
Tel.796727724.

ROLNICTWO

• Sprzedam słomę w snopkach i 
siano cena 2, 20 zł/ snopek. Tel. 
782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL. 783 678 070

• SPRZEDAM - około 40 kg. gryki 
60 zł/1 kwintal. Tel. 600653124. 
Korneluk - Glicko.

• Sprzedam ziemniaki paszowe. 
608 013 995

• ORKA, talerzówka, siew. 
608 013 995

• SPRZEDAM – gęsi. Tel. 
507724964.

• Sprzedam prosięta. Tel. 
695495404.

• Załadunek obornika itp. Tel. 
514172446.

• SPRZEDAM – ziemniak jadalny 
DENAR 0,60 gr. /1 kg. Redło. Tel. 
660332798.

• KREDYT  dla  rolnika. Tel. 
601627044,  697082509  .

• Sprzedam świeże kozie mleko. 
609 534 604

• Sprzedam  krowę  . 
Tel.781932918.

• KUPIĘ  -  ziemię  rolną  ok. 2 ha. 
okolice  Nowogardu  ,  Z  daleka  
od  zabudowań , z  drogą  dojaz-
dową.  Tel.885254750.

• SPRzEDAM – warchlaki  / do  
55  kg./ Tel.913928019.

• KUPIĘ – słomę w snopkach z 
dowozem. Tel. 91 39 20 307.

USŁUGI

• Firma Usługowa „Zielona”. Wy-
najem sal na: konferencje, zebra-
nia, szkolenia. Tel. 91 39 26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROB-
NE NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA 
RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 
22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. Zie-
lona 3. 91 39 20 714

• Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695  085 
470; 91 39 72 575

• AGENCJA REKLAMA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty, 
bindowanie, wydruki A3-A4 
kolor, ksero A3-A4 - kolor, la-
minowanie A3-A4. Tylko u nas 
największy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), 
dokumentów, CV, listów motyw. 
innych. Wydruki, Ksero, także 
kolor. Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 
700 Lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim). Tel 605 522 340. 

• Usługi koparko- ładowarką No-
wogard. 514172446 

• Fast – Driver, tanie usługi trans-
portowe Tel. 721 230 990

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sawic-
ki, ul. Kazimierza Wielkiego 7, 
Tel. 913920737 

• Remonty mieszkań, szpachlo-
wanie, malowanie. 880 690 659

• Regulacja i naprawa okien i 
drzwi, Tel. 695 181 070

• Dachy, docieplenia, stropo-
docieplenia, obróbki blachar-
skie, podbitki. 609 752 854

• REMONT na każdą kieszeń Tel. 
609 715 839 

• Usługi remontowe 601 567 369

• KOREPETYCJE - z matematyki: 
SP, Gimnazjum. Tel. 532557381.

• REMONTY – DACHY OCIEPLE-
NIA. Tel. 692562306.

• BUD NAAR dachy remonty da-
chów ocieplenia budynków. 
726 169 098

• PRANIE - DyWANÓW, Wy-
KŁADzIN, TAPICERKI ME-
BLOWEJ, SAMOCHODOWEJ, 
/SKÓRzANEJ, MATERIAŁO-
WEJ/. PRANIE POŚCIELI WEŁ-
NIANEJ /LANOLINĄ, CzySz-
CzENIE FUG. TEL. 604373143, 
794229083.

• REMONTY - malowanie, tapeta 
natryskowa. Tel. 504568051.

• KREDYTY   dla   osób   prowadzą-
cych  działalność  gospodarczą  
bez  BIK  , wysokie  kwoty , małe  
raty. Tel. 601627044, 697082509

• Remonty mieszkań 798 147 191

• Korepetycje z matematyki 
w każdym etapie nauczania. 
609 396 570

• Usługi transportowe do 1 
tony, bus skrzyniowy oraz kry-
ty. Tel. 693  716  085, 607  137 
081

PRACA

• Przyjmę samodzielnego pra-
cownika do prac wykończenio-
wych. Tel. 888 603 612

• Zwrot podatku z pracy, rodzin-
ne, urlopowe, emerytalne – 
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MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Nowość

energooszczędny pro�l

6 komorowy

z 3 uszczelkami

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

Tel.  91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel.  91 39 207 14
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

OGŁO SzE NIA DROB NE SPRzEDAM - WyKONAM
palety Euro,

przemysłowe i inne
Tel.  885 493 471

Wynajmę 
 mieszkanie 

w Centrum Nowogardu. 

604 702 817

zatrudnię 
 mechanika 

 do pilarek spalinowych 
 i kosiarek

dzwonić w godz. 9-17
91 392 68 57;  608 328 095

WARSZTAT SAMOCHODOWY

SZYBY SAMOCHODOWE

PLANDEKINA WYMIAR NA WYMIAR

Profesjonalna naprawa od A do Z

OSOBOWE, CIĘŻAROWE I MASZYNY

Geometria kół, naprawa zawieszenia,komputerowa diagnostyka pojazdu
naprawy blacharskie i lakierniczePrzegląd i naprawa klimatyzacji,

Ul. Nadtorowa 12
tel 91 39 20 131
kom 601860716

Ul. Kilińskiego 26
tel 91 39 25 627
kom 601897368

Sprzedaż, wymiana, naprawa. Wykonujemy usługi na zlecenie ubezpieczalni

Używane i nowe części do wszystkich marek samochodów

Plandeki do samochodów ciężarowych (łódki, firanki),przykrywające
stelaże, przegrody do hal, przyczepy ciągnikowe i samochodowe

UDZIELAMY GWARANCJI
NA WYKONANE USŁUGI

Hotel-Restauracja
"Przystań"

ZATRUDNI
"BARMANA"

osobiście lub 
Tel.  91 39 20 221

Ośrodek Szkolenia 
Kierowców Fedeńczak 

przy ulicy 700 Lecia 17
zaprasza na 

Kurs Prawa Jazdy 
kat. B - 27.11 o g. 16.00 

zapisy od poniedziałku do piątku!
Cena promocyjna! 

Ratalny system spłat! 
Jazdy tylko w Szczecinie!

                                Zapraszamy!
tel. 91 32 16 16

tel. 501  318  555 

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECIĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

PIASEK, ŻWIR,  CzARNOzIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA
Tel.  504 872 700 
z DOWOzEM DO KLIENTA

Niemcy, Holandia, Anglia, Irlan-
dia, Dania, Belgia, Austria, Wło-
chy, Norwegia, USA. Tel. 71 385 
20 18 lub 601 759 797

• Młoda mama zaopiekuje się 
Twoim dzieckiem. 661 196 022

• Praca w Niemczech - Opiekun-
ki Osób Starszych, wyjazdy od 
zaraz, pełna organizacja wy-
jazdu, atrakcyjne zarobki Tel. 
666096761, 666096774

• EPROXy EL poszukuje pra-
cowników działu handlowe-
go wiek max 25-27 lat. Tel. 
798  843  457 lub eproxy-el@
wp.pl

• Nowogardzkie Centrum Sto-
larstwa zatrudni samodziel-
nego stolarza oraz kobietę do 
prac szlifierskich 606 830 893

• DOŚWIADCzONA – Niania za-
opiekuje się dzieckiem. Duża 
dyspozycyjność czasowa., Tel. 
602690897.

• zatrudnię doświadczonego 
stolarza mile widziany emeryt 
lub rencista. 696 034 712

• Poszukuję osoby w średnim 
wieku do opieki nad chorą oso-
bą i prowadzenia domu. Miej-
scowość Węgorzyce (mile wi-
dziana osoba z tych okolic) Tel. 
606 271 499; 91 39 22 308 

INNE

• Sprzedam drewno bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane - 
603 353 789

• Sprzedam wieżę Diora WS 
442, srebrna, 4 elementy: 
wzmacniacz, tuner przestro-
jony, korektor, deck szuflada, 
stan idealny, używana spora-
dycznie, cena 780 zł do uzgod-
nienia. Tel. 605 522 340.

• PIECE GAzOWE c.o. wiszące z 
Niemiec firmy Vaillant wysoka 
jakość do mieszkania, domu, 
sklepu, restauracji, zakładu 
fryzj. tylko ogrzewanie różne 
powierzchnie cena od 800zł 
montaż 300zł piece dwufunk-
cyjne cena od 1.000 zł montaż 
400zł gwarancja serwisowa + 
roczne przeglądy kontrolne, 
naprawy oraz elektryczne prze-
pływowe podgrzewacz wody 
użytkowej 18-21kw na prąd 
380V cena od 200zł Tel. 691 
686 772

• SPRzEDAŻ - podbitki drew-
nianej. TANIO. Tel. 726169098.

Parafialne Duszpasterstwo Trzeźwości
„Trzeźwa rodzina - trzeźwa wieś”

Jeśli bliska ci osoba w twojej rodzinie  
nadużywa alkoholu lub sam/a pijesz  
i chcesz przestać pić przyjdź do nas!!!

Czekamy w każdy wtorek od godz. 18-20
w salce parafialnej w Strzelewie 9

Jeżeli się wstydzisz!!! to zadzwoń 
od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 20.00

Bolesław  693 716 085  •  Danuta  665 776 868
kapłan  667 488 367  (wtorek w godz. 19-20)

DLA PAŃ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE  

DLA PAŃ z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia  

7 grudnia 2013r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne 
do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska

Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publicz-
ny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godz. 8.30-14.30 tel. 91 

3921356 wew. 122, oraz u Lidii Bogus tel. 505393636
Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł.

PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
Zapraszam prezes Fundacji Lidia Bogus

Oddam psa
2 miesięczny

506 396 494

• Sprzedam CB radio Harry III 
z anteną, na gwarancji, cena 
650 zł, Tel. 605 522 340

• Sprzedam lodówko - zamra-
żarkę Indesit srebrną, cena 
750 zł, Tel. 605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubez-
pieczeniowe na życie SKAN-
DIA, Tel. 605 522 340

• Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe atrakcyjna cena. 
726 649 215

• Sprzedam świerk pospolity i 
srebrny z plantacji. Tel. 602 10 
11 18

• Sprzedam aparat fotograficzny 
S Fine Pix 6500, cena 790 zł, Tel. 
605 522 340

• SKUP PIŁ niesprawnych, za-
tartych Stihl, Husquarna, 
Cena 100 zł. Tel. 721 668 245, 
Dojazd do Klienta.

• SPRzEDAM - drewno ko-
minkowe opałowe, odpa-
dy tartaczne, obrzynki. Tel. 
697579792.

• DREWNO – na opał, odpady 
tartaczne pocięte w kloc-

ki lub w całości do pocięcia. 
Tel.514740538.

• KUPIĘ CzERWONĄ CEGŁĘ 
ROzBIÓRKOWĄ. CENA DO 
NEGOCJACJI. TEL. 603768811 
LUB 607705017

• SPRzEDAM - karpia z dostawą 
do domu / minimum 2 sztuki 
/.Tel.724049451.

• KUPIĘ - palety przemysłowe 
120 X 100. Tel.603197798.

• Sprzedam grzejnik z lampą 
węglową. Tel. 664 016 278

• Odpady tartaczne na opał 
pocięte w klocki lub w całości 
do samodzielnego pocięcia. 
514 740 538

• Karp handlowy kroczek za-
rybieniowy sprzedam. 91 39 
18 297

• Obrzynki , odpady  tartaczne. 
TANIO. Suche, pocięte. Tel. 
785071977.

• zABIORĘ  - dwie  osoby  do  
pracy  z  Błotna- Nowogard  
do Goleniowa. Praca na  dwie 
zmiany. Tel. 782545686.
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w towarzystwie KarolinyK
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

ZECER

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel.   913 922 165
 Tel.  91 577 20 07Szeroki wybór art. kreatywnych: cekiny, koraliki, tasiemki, brokaty...

Zrób ozdobę świąteczną
i spraw radość sobie i bliskim 

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych – „Listopad niecnota rozsiewa błota”
Wiesław Borowik, Barbara Bartosik, Halina Szwal, Małgorzata Krawczyk, Andrzej Leszczyński, Cecylia 

Furmańczyk, Sławomir Skowroński, Alicja Wypych, Stanisława Pokorska, Maria Sowińska, Anna Husarz, 
Szczepan Falaciński, Pelagia Feliksiak, Malwina Bryndza, Nikola Grenda, Natalia Andrzejczak, Teresa Janu-
szonek

Zwycięzcy: Nikola Grenda, Anna Husarz, Cecylia Furmańczyk
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: 
Eliza Szabat, Oktawia Maciejuniec, Igor Grenda, Martyna Szoplik, Justyna Łuczak, Laura Łuczak, Wiktoria 

Matusiak, Oliwia Jarowska, Weronika Lewandowska, Mateusz Zaremba, Miłosz Wielgus, Daria Felisksiak, 
Kacper Skowroński, Mateusz Nocek

Zwycięzca: Weronika Lewandowska
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel.  miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Morfeusz - 91 577 66 85

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych    - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

INFORMATOR LOKALNy - NOWOGARD

Informacja PKS    91 392 18 87   lub   91 469 83 15

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, 

Rafał Kowalczuk sport,  Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny   
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, Tel.  91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87;  

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl.  Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej.  
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel.  091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO          Tel.  501  615  614
z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E;   16:35E;
ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E;  14:00E;  
15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRzEWÓz OSÓB - RO MAN BIŃCzyK - Linia Regularna  
 TEL.    607 310 591 

OD PONIEDzIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDzIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel.  502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SzCzECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SzCzECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASzEWO Nowogard   ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASzEWO – NOWOGARD Maszewo:    6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASzEWO – STARGARD SzCzECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SzCzECIŃSKI – MASzEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 3, 5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska
NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROzKŁAD JAzDy BU SÓW  ROzKŁAD JAzDy 

NOWOGARD-SzCzECIN (odjazd-przyjazd)

5:32-6:28(1-5);  6:31-7:32(1-6);  7:40-8:51(1-5);  10:54-

11:48(1-5);  13:04-13:58(1,5,7);  15:00-16:23(1-5,7);  16:48-

17:47;   18:37-19:51  

NOWOGARD-KOŁOBRzEG (odjazd-przyjazd)

7:41-8:54(1-6);  10.01-11:05(1,6,7);  12:07-13:21; 13:58-

15:13(1-5);  15:47-17:04;  17:36-18:53(1-5,7);  21:29-22:36

(1-7) dni tygodnia w które kursuje pociąg

Byłeś świadkiem  
 ciekawego zdarzenia 

 zadzwoń
  Tel.  513 088 309

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

PRZYGOTUJ 
AUTO NA ZIMĘ

• części samochodowe
• oleje  samochodowe
• płyny samochodowe
• szyby samochodowe

• SPRZEDAŻ 
• MONTAŻ 
• NAPRAWA

 

Zapraszamy

ul. Boh. Warszawy 4 (obok PZM) • NOWOGARD 
tel. 531 026 839, 796 061 284

www.autonowogard.pl

Kancelaria 
PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077

Kancelaria 
PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077
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kategorii „B”

Rozpoczęcie kursu
 w każdy poniedziałek

Kolektory 
słoneczne

Dotacja45%

Montaż / Serwis • Przygotowanie dokumentacji

www.provsolar.com

e-mail: info@provsolar.com • tel./fax 91 482 40 50
Biuro czynne od 8 - 16

Do�nansowanie 40%
Projekt - montaż 

Przydomowe 
oczyszczalnie ścieków

Proj-mont
Chwarstnica 

ul. Sportowa 4
74-100 Gry�no

tel: 693 88 90 90
tel./fax 91 4824050

Sprzedam 
odpady marchwi mytej

Gospodarstwo 
rolno-warzywne

Redło 21
tel. 603 197 798

TYGRYSEK

BAWIALNIA
dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel.   913 922 165
 Tel.  91 577 20 07

PPHU „Ewa” zaprasza 
na 

Cena biletu 175 zł od osoby
Informacje pod tel. 91 392 63 88 / kom. 507 421567

zapewniamy szampańską zabawę, 
miłą obsługę,

obficie zastawiony stół

Zabawę Sylwestrową
do Sali Bankietowej w Sarnin Lesie
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

Czytaj s. 4

Niemcy 
uspakajali 

radnych

Czy szkoły są 
przygotowane

na 6-latków?

Nie tylko 
siłownia

Byłeś świadkiem 
 ciekawego zdarzenia 

 zadzwoń
  Tel. 513 088 309

Czytaj s. 3

s. 5 s. 6 s. 10

TRANSPORT 
MIĘDZYNARODOWY

www.olektransport.eu • olektransport@onet.eu
+48 58 536 82 11/14   +48 691 742 278

TCZEW
GDYNIA
GDAŃSK
SŁUPSK

KOSZALIN
GORZÓW WLKP.
KOSTRZYN

FRANKFURT AM MAIN
MANNHEIM
KARLSRUHE
STUTTGART
STRASBOURG
FREIBURG

SAARBRUCKEN

PRZEWÓZ TOWARÓW
PRZEPROWADZKI

PRZESYŁKI EKSPRESOWE
TRANSPORT DO 24t

CAŁA EUROPA
ŁADUNKI NIEBEZPIECZNE

ADR

W
Y
N
A
J
E
M
B
U
S
Ó
W i wiele innych miast...

Czytaj s. 6

ZIELONE 
PRZEDSZKOLE

OGŁASZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2012/2013
DZIECI W WIEKU OD 2,5 DO 6 LAT

Informacje i zapisy pod nr tel. 91 39 26 691
lub na stronie www.przedszkole.zielona11.pl

INFORMATYCZNO-JĘZYKOWE

APTEKA 
W NOWOGARDZIE

zatrudni
MAGISTRA FARMACJI

tel. 601 054 904

Zadzwoń lub wyślij SMS o treści M

Koszt połączenia i SMS-a wg taryfy operatora
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Jesteśmy, kiedy potrzeba
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Agresja w nowogardzkich szkołach

O przemocy  
trzeba  
mówić  
głośno

Jeszcze  
o progach  
zwalniających 
Na ul. Norwida

„Zwolnić”  
to trzeba  
głupotę

Zebrali  
rekordową  
ilość  
produktów!

W ostatnich dniach docierały do nas pojedyn-
cze sygnały Czytelników, dotyczące niepokojących 
aktów przemocy, które miały mieć miejsce w trzech 
nowogardzkich szkołach. Okazało się, że większość 
sygnałów się potwierdziło. Jedna sprawa trafiła na-
wet na wokandę sądu rodzinnego. 
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Rozpoczął się czas Adwentu w Kościele Katolickim – czas oczekiwania na przyjście Pana 
Jezusa.  Dlatego tym razem spytaliśmy mieszkańców Nowogardu (poniżej) i Osiny (s. 4), co 
oznacza dla nich ten okres, czy w związku z tym czasem dokonali jakichś szczególnych posta-
nowień, i jak będą go przeżywać? 

Adriana Mizgiert  z synem Jaremą – Ten czas dla mojej ro-
dziny jest takim szczególnym okresem oczekiwania. Dlatego wraz 
z mężem, w tym okresie w sposób szczególny przygotowujemy na-
sze dzieci do nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. Jesteśmy 
rodziną praktykującą wiarę, dlatego naszym zadaniem jest na-
uczyć naszych synów tych ważnych tradycji, o których powin-
niśmy pamiętać w pryzmacie nadchodzących świąt. Osobiście 
mam wrażenie, że święta te gdzieś się zatracają w komercjaliza-
cji życia codziennego, zatracają się wartości świąteczne związane 
z oczekiwaniem na narodziny Jezusa i spotkanie z rodziną. Co do 
postanowień w okresie Adwentu, to wspólnie z mężem postaramy 
się być bardziej cierpliwi wobec naszych synów, i nie będziemy na 
nich krzyczeć. 

Pani Danuta - Okres Adwentu to bardzo szczególny czas dla 
nas ludzi wierzących. To czas, który skłania do refleksji, i posta-
nowień. Na tę chwilę jeszcze nie mam postanowień, ale na pewno 
pojawią się już wkrótce i zostaną zrealizowane. 

Zbigniew Mielewczyk - Do okresu Adwentu nie przywiązuję 
zbyt dużej wagi. Świat w moim odczuciu jest na tyle atrakcyjny i 
cudowny, że wolę się skupić na jego właśnie otoczeniu. Niemniej 
uważam, że jest to czas bardzo ważny dla osób, które są prakty-
kujące. Dla mnie jest to czas ważny, ale nie najważniejszy. 

Pani Maria - Ten czas każdy jakoś przeżywa i na pewno szy-
kuje dla siebie jakieś postanowienia, które na pewno będzie reali-
zował. Co do tego konkretnego postanowienia, to trudno jest mi 
teraz powiedzieć, ale na pewno się pojawi już wkrótce. 

Bronisław Kowalczyk z wnuczką Karolinką - Okres ten oso-
biście postrzegam, jako czas na skruchę, pokorę oraz wyciszenie. 
To okres przygotowania do przyjścia do naszych domów Pana 
Jezusa. Istotą tego przedświątecznego okresu jest nasze zacho-
wanie, gdzie w spokoju z pewną dozą przemyśleń i nostalgii po-
winniśmy oczekiwać nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Kronika 
 policyjna

Nasza sonda
25.11.2013 r. 
Godz. 06.40 Kradzież roweru 

górskiego marki Kross, koloru 
białego z napisem koloru czer-
wonego na ul. Zamkowej. 

Godz. 10.30 Powiadomienie o 
kradzieży czterech kół z pojazdu 
marki Opel Astra, zaparkowane-
go przy ul. Boh. Warszawy. 

Godz. 11.10 Kradzieży w skle-
pie Lidl. Patrol przybyły na miej-
sce wylegitymował Annę B., uka-
rana została mandatem karnym 
w wysokości 200 zł. 

Godz. 11.20 Powiadomienie o 
kradzieży roweru górskiego z te-
renu posesji przy ul. Kościelnej.

Godz. 12.00 Powiadomienie o 
oszustwie dokonanym na porta-
lu internetowym Tablica.pl, przy 
zakupie telefonu komórkowego.

Godz. 12.50 Powiadomienie 
o kradzieży niezabezpieczone-
go roweru typu damka z terenu 
sklepu Netto. 

Godz.  15.20 Zgłoszenie kra-
dzieży pamiątki z okresu II Woj-
ny Światowej, Krzyża Srebrnego 
Orderu Virtuti Militari. 

Godz. 15.40 Pracownik sklepu 
Netto powiadomił o zatrzyma-
niu sprawcy kradzieży sklepowej, 
którym okazał się Roman Sz. 

Godz. 16.00 W sklepie Hong 
Yun przy ul. Kościelnej dokonano 
zatrzymania sprawcy kradzieży 
sklepowej. Na miejscu Policjanci 
wylegitymowali Mariusza G. 

Godz. 21.50 Na ul. Boh. War-
szawy, Paweł M. znajdując się 
wstanie nietrzeźwości dokonał 
kradzieży samochodu marki Re-
nault Scenic. 

27.11.2013 r. 
Godz. 09.45 W sklepie Lidl 

zatrzymano sprawcę kradzie-
ży sklepowej, którym okazał się 
Krzysztof W. 

Godz. 11.30 Patrol OPI pod-
czas kontroli drogowej na ul. 15 
Lutego samochodu marki Mer-
cedes Sprinter, ujawnił, że kieru-
jący Adam L. nie posiada upraw-
nień do kierowania oraz doku-
mentów pojazdu. 

Godz. 11.45 Kierownik skle-
pu Biedronka przy ul. Warszaw-
skiej powiadomił o ujęciu spraw-
cy kradzieży sklepowej, którym 
okazał się Janusz B.

Godz. 13.00 Pracownik sklepu 
Lidl powiadomił o zatrzymaniu 
sprawców kradzieży sklepowej, 
Karola P. oraz Konrada L. 

Godz. 15.00 Kradzież alkoho-
lu w sklepie „Kasia” przy ul. Gen. 
Bema przez Sergiusza P. 

28.11.2013 r. 
Godz. 06.10 Kolizja drogowa 

na ul. Kościuszki, gdzie pod jadą-
cy samochód marki Renault Me-
gane wbiegł pies. 

Godz. 06.30 Policjanci OPI w 
miejscowości Kikorze ujawnili 
kierującego samochodem marki 
Skoda, Jana P. znajdującego się w 
stanie po użyciu alkoholu z wy-
nikiem 0,22 promile alkoholu w 
wydychanym powietrzu. 

Godz. 11.00 Włamanie do al-
tanki ogrodowej przy ul. Gen. 
Bema, skąd dokonano kradzieży 
elektronarzędzi. 

Godz. 15.50 Kradzież sklepo-
wa w dyskoncie spożywczym Po-
lo-Market. Na miejscu Patrol za-
stał sprawcę, Tadeusza K. 

Godz. 16.20 W sklepie Bie-
dronka przy ul. Boh. Warszawy 
dokonano zatrzymania spraw-
cy kradzieży sklepowej, którym 
okazał się Patryk W. 

Godz. 21.00 Patrol OPI w 
miejscowości Kulice doko-
nał zatrzymania pojazdu marki 
Ford Fiesta, którego kierujący 
Piotr L. posiada aktywny zakaz 
prowadzenia pojazdów mecha-
nicznych. 

29.11.2013 r. 
Godz. 15.30 Powiadomienie o 

uszkodzeniu samochodu marki 
Audi A3 na ul. Poniatowskiego, 
poprzez zarysowanie powłoki la-
kierniczej.

Godz. 18.00 Kradzież roweru 
marki Libra przy ul. Poniatow-
skiego.

30.11.2013 r. 
Godz. 10.00 Pracownik ochro-

ny sklepu Biedronka przy ul. Bo-
haterów Warszawy, powiadomił 
o zatrzymaniu sprawcy kradzieży 
artykułów spożywczych, którym 
okazał się Ryszard M. 

Godz. 13.40 Pracownik sklepu 
Polo Market powiadomił o uję-
ciu sprawcy kradzieży sklepowej, 
którym okazał się Rafał K. 

Godz. 14.50 Kradzież w sklepie 
Biedronka przy ul. Warszawskiej, 
dokonana przez Rafała K. 

Godz. 22.00 Uszkodzenie 
ogrodzenia posesji w miejscowo-
ści Kulice. 

01.12.2013 r. 
Godz. 12.20 Powiadomienie o 

kradzieży w sklepie Polomarket 
przez Bożenę P. 

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń  

Pomóżmy sobie!
•	 Przyjmę w dobrym stanie meble pokojowe oraz ławę i TV, tel. 782556716
•	 Przyjmę dwuosobową sofkę i meble pokojowe dla dzieci, tel. 516648561 
•	 Przyjmę używaną pralkę, komputer PC, dywany oraz kuchnię gazową, tel. 512174371 
•	 Przyjmę używane meble kuchenne, stół pokojowy, fotel dla dziecka, fotel rozkładany, tel. 514 466037 
•	 Przyjmę meble kuchenne i meblościankę pokojową, tel. 669 517 964 lub 91 39 10762
•	 Przyjmę lodówkę w dobrym stanie, tel. 725536022
•	 Przyjmę dwuosobowy tapczan i akordeon, tel. 513520798
•	 Oddam w dobre ręce szczenię rasy mieszaniec LABLADOR maści czarnej, tel. 535158948
•	 Oddam w dobre ręce 2 małe pieski i 5-letnią sukę rasy mieszaniec DALMATYŃCZYK, tel. 

667431363 
•	 Przyjmę używaną lodówkę i pralkę automatyczną. Urządzenia te są mi bardzo potrzebne od zaraz, 

tel. 695 988 425
•	 Oddam w dobre ręce niedużego pieska dwumiesięcznego, piesek jest czarny, lekko podpalany, tel. 

913979321
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Przy zakupie 1 t podpałka 
lub wypalacz sadzy gratis

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel./fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

Agresja w nowogardzkich szkołach

O przemocy trzeba mówić głośno
W ostatnich dniach docierały do nas pojedyncze sygnały Czytelników, dotyczące niepokojących aktów przemocy, które miały mieć 
miejsce w trzech nowogardzkich szkołach. Okazało się, że większość sygnałów się potwierdziło. Jedna sprawa trafiła nawet na wokan-
dę sądu rodzinnego. 

Na początek najbardziej 
wstrząsające wydarzenie, do 
którego doszło w Gimnazjum 
nr 1 w Nowogardzie (przy ul. 
Wojska Polskiego). Uczeń II 
klasy tejże szkoły został pobi-
ty przez starszego o rok kole-
gę. Jak wynika z naszych usta-
leń, 14-latek już od pewnego 
czasu otrzymywał groźby od 
swojego starszego kolegi. Ten 
straszył, że go pobije. W koń-
cu zrealizował swoje zamia-
ry. W dniu 5 listopada, oko-
ło godz. 15:00 czekał na swo-
ją „ofiarę” tuż przed drzwiami 
wyjściowymi. Tam zaatakował 
chłopaka, najpierw bijąc go 
po głowie, a później kopiąc, 
gdy już upadł. Chłopak stracił 
przytomność. Wychodząca z 
pracy nauczycielka zauważyła 
leżącego na podłodze ucznia. 

Natychmiast wezwano pogo-
towie. Chłopiec został prze-
wieziony do nowogardzkiego 
szpitala. Tam stwierdzono u 
niego wstrząśnienie mózgu. 
Spędził w szpitalu cztery dni. 

Dyrektor szkoły, Anna Ły-
siak, potwierdza, że do przy-
krego incydentu doszło. Tłu-
maczy jednak, że w tym czasie 
zajęcia w gimnazjum już się 
nie odbywały. Toteż na kory-
tarzu nie było tzw. dyżurów. 

Gimnazjum nr 1 jest wypo-
sażone w monitoring. Niestety 
kamery nie zarejestrowały do-
kładnie przebiegu całego zda-
rzenia. Niemniej jednak, po-
mogły wskazać sprawcę oraz 
świadków zajścia. Wskazany 

przez nich sprawca pobicia, 
w rozmowie z pedagogami, 
przyznał się do wszystkiego. 

- W konsekwencji szkoła 
zgłosiła to na policję i ukara-
ła ucznia. Otrzymał on naga-
nę od dyrektora szkoły, czy-
li najwyższą karę przewidzia-
ną w regulaminie. Następnego 
dnia do szkoły zostali wezwa-
ni rodzice, którzy w obecności 
chłopców rozmawiali z wice-
dyrektorem oraz panią peda-
gog.  – mówi Anna Łysiak.

Co dalej z uczniem trzeciej 
klasy, który pobił młodsze-
go kolegę? Jak poinformowa-
ła nas rzecznik Komendy Po-
wiatowej Policji w Golenio-
wie, sprawa trafiła do sądu ro-
dzinnego. 

-  Wpłynęło do nas zawiado-
mienie od dyrekcji szkoły o po-

pełnieniu czynu karalnego. Do 
zdarzenie doszło 5 listopada. 
Nieletni w obecności rodziców 
został przesłuchany w charak-
terze podejrzanego o popełnie-
nie czynu karalnego, tu cho-
dzi o uszkodzenie ciała powy-
żej 7 dni.  21 listopada mate-
riały sprawy zostały przesłane 
do sądu rodzinnego w Golenio-
wie, w związku z czym sprawa 
u nas została zakończona – in-
formuje Julita Filipczuk.

Dodajmy, że dyrektor szkoły 
przyznała, że z tym uczniem 
nie było wcześniej podob-
nych problemów. Zaprzeczają 
temu rodzice innych uczniów, 
z którymi rozmawiała redak-
cja DN. Chłopak nie pierwszy 

raz ponoć sprawiał problemy. 
Być może jednak sytuacje te 
nie docierały do dyrekcji. 

Kolejne akty przemocy mia-
ły miejsce w  Gimnazjum nr 3 
w Nowogardzie. Tym razem, 
dla odmiany,  jak zasygnali-
zowała nam jedna z czytelni-
czek, dzwoniąc na alarmowy 
numer redakcji DN, doszło do 
rękoczynów pomiędzy dziew-
czynami. 

- Panie redaktorze, dzwo-
nię anonimowo, w imieniu ro-
dziców Gimnazjum  nr 3 na 
Bema. Nasze dzieci są tam 
terroryzowane przez jedną z 
uczennic. Postanowiłam zgło-
sić to prasie, ponieważ mimo 
wielu próśb, dyrekcja lekcewa-
ży ten problem – powiedziała 
nam kobieta.

Zaniepokojeni tym sygna-

łem udaliśmy się do placów-
ki, aby dowiedzieć się czegoś 
więcej w tej sprawie. Dyrektor 
Gimnazjum nr 3, pani Irena 
Juszczyk, zaprzeczyła jednak 
jakoby w szkole miały miejsce 
takie zajścia. - Jeśli zdarza się 
taka sytuacja, szkoła natych-
miast reaguje. O ile oczywiście 
ktoś wcześniej zgłosi nam taki 
problem. Nic nie wiem o żad-
nym terroryzowaniu uczniów 
przez jedną z naszych uczennic 
– skwitowała krótko dyrektor. 

 Pani dyrektor zapewniła, 
że jeśli doszłoby do takich sy-
tuacji, rozpoczęłaby działa-
nia wyjaśniające według od-
powiednich procedur. Jedno-
cześnie apeluje, żeby nie bać 

się zgłaszać takich sytuacji do 
grona pedagogicznego. 

Trzecia już sprawa jaka do 
nas dotarła, a związana jest z 
przemocą szkoły, dotyczyła 
wydarzenia jakie miało miej-
sce kilka dni temu w Szko-
le Podstawowej nr 4, również 
na osiedlu Bema. Tu jednak 
padły poważniejsze oskarże-
nia i to pod adresem dyrekto-
ra tejże placówki. Według re-
lacji naszego czytelnika, Be-
ata Kuligowska rzuciła w jed-
nego z uczniów pojemnikiem 
ze szpilkami. Jak zapewniał 
nasz  rozmówca, sprawa mia-
ła być zgłoszona do Kurato-
rium Oświaty w Szczecinie. 
Rzecznik tego organu poin-
formował nas jednak, że żad-
na skarga na dyrektor SP nr 
4 na Bema nie została złożo-
na. Być może stosowne doku-
menty jeszcze do Szczecina 
nie dotarły...

W rozmowie z DN, dyrek-
tor SP nr 4 przyznała, że taka 
sytuacja miała miejsce, jed-
nak przedstawiła sprawę nie-
co inaczej niż zostało nam to 
zasygnalizowane. Z jej relacji 
wynika, że uczeń, w którego 
rzuciła pudełkiem ze szpilka-
mi, zachowywał się głośno na 
lekcji, mimo wielokrotnego 
upominania i próśb o zacho-
wanie ciszy. Jak tłumaczyła 
nam  B. Kuligowska (demon-

strując niewerbalnie prze-
bieg zdarzenia), aby przywo-
łać ucznia do porządku, nie 
tyle rzuciła w niego, co do nie-
go wspomniane wcześniej pu-
dełko pełne szpilek. Miało to 
zwrócić uwagę chłopca, a tym 
samym skłonić go do zanie-
chania dalszego zakłócania 
porządku w klasie. 

Dyrektor zaznacza, że nie 
miała na celu skrzywdzić 
ucznia w żaden sposób, a pu-
dełkiem szpilek, które zresztą 
chłopiec złapał, rzuciła lekko. 
Kilka dni po zdarzeniu, w ga-
binecie Kuligowskiej pojawił 
się jeden z rodziców ucznia, 
by porozmawiać o zdarze-
niu. Jak twierdzi pani dyrek-
tor, wszystko zostało już za-
łatwione i nie ma o czym mó-
wić. Czyżby?

Karolina Klonowska, KR 

Nasz komentarz
Wiedza o tym, że w szkołach dochodzi do przemocy, jest 

tyle powszechna, co skrywana (głównie przez środowiska na-
uczycielskie), podobnie jak informacje o narkotykach, roz-
prowadzanych już wśród najmłodszych. Tematy te owijane są 
swoistym tabu. Długo rozmawialiśmy w redakcji o tym, czy 
upubliczniać powyższe zdarzenia. Zdajemy sobie sprawę, że 
wchodzimy na delikatny grunt. Żadna szkoła nie jest szczę-
śliwa, gdy pod jej dachem dochodzi do takich przykrych zda-
rzeń. My też, jako redakcja, wolimy pisać o tym, co dobrego 
dzieje się za murami naszych szkół. Niestety. Życie nie zawsze 
przynosi dobre informacje, a prasa ma obowiązek przedsta-
wiać go takim, jakie jest. Uznaliśmy więc, że w kwestii bezpie-
czeństwa dzieci nie można podejmować kompromisów, nawet 
za cenę pozornego naruszenia autorytetu szkoły czy pojedyn-
czego nauczyciela. 

Cieszy fakt, że żaden z dyrektorów szkół, z którymi rozma-
wialiśmy, nie unikał tematu. Choć z pewnością woleliby mó-
wić o osiągnięciach swoich uczniów. Dlatego wierzymy, że 
dzięki naszej publikacji daliśmy spory krok naprzód. O prze-
mocy trzeba mówić głośno. Tak samo o narkotykach. Zamia-
tanie pod dywan tych problemów nie jest dobrą drogą. I nie 
wyjdzie nikomu na dobre. A już na pewno nie dzieciom.  

Marcin Simiński, redaktor naczelny
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Nasza sonda z Osiny

Irena Zimna - Turczynowicz, lat 92, zmarła 01.12.2013 r., po-
grzeb odbędzie się 03.12.2013 r. o godz. 13:00, na cmentarzu w 
Nowogardzie.

Sabina Frąckowiak, lat 55, zmarła 01.12.2013 r., pogrzeb od-
będzie się 03.12.2013 r. o godz. 11:00, na cmentarzu w Nowo-
gardzie. 

Informacje przekazał zarządca cmentarza, Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Maria Kobus – Ja wiem, że 
rozpoczyna się czas Adwen-
tu, ale nie wiem jeszcze, jak 
do końca będę mogła go prze-
żywać? Dość często bywam w 
kościele, więc wiele czasu po-
święcam na modlitwę. Co do 
postanowień, to nie jestem 
jeszcze zdecydowana na ja-
kieś konkretne, ale pomyślę 
nad tym. 

Mieszkaniec gminy Osina 
- Dużo się modlę, nawet wte-
dy gdy nie ma Adwentu. Co 
do postanowień, to nie mam 
pojęcia z czego chciałbym 
zrezygnować, bo przecież nie 
piję, nie palę, a także normal-
nie się zachowuję. 

Jerzy Salwa - Jestem czło-
wiekiem bardzo wierzącym. 
Dlatego Adwent, to dla mnie 
i mojej rodziny  okres bardzo 
szczególny.  Jest to czas ocze-
kiwania na przyjście Pana Je-
zusa, wobec tego powinniśmy 
wyciszyć się, skupić na szcze-
rej modlitwie, ale i spojrzeć  
życzliwie na  drugiego czło-

wieka. Kolejną myślę że trafną intencją, powinna być sumienna i 
szczera spowiedź oraz przyjęcie Komunii świętej. Bardzo ważnym 
i chyba najlepszym przygotowaniem jest wypracowanie w sobie, 
zwykłego ludzkiego spokoju. Toteż postarajmy się nie grzeszyć w 
tych przedświątecznych dniach. 

Jan Jarema - Dla mnie, 
jako już sędziwego wiekiem 
człowieka, to czas wycisze-
nia, modlitwy, a także pew-
nych ważnych postanowień. 
Nie mam jeszcze żadnego po-
mysłu na postanowienia, nie-
mniej uważam, że w tym cza-
sie powinniśmy być lepsi, ale 
i bardziej dbać o swoje zdro-
wie.  

Pani Lucyna - Okres Ad-
wentu, jak co roku, przeży-
wam tak samo, czyli staram 
się żyć spokojniej oraz wyci-
szyć się, przez co właśnie chcę 
przygotować się do świąt Bo-
żego Narodzenia. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Jeszcze o progach zwalniających na ul. Norwida

„Zwolnić” to trzeba głupotę
Oto list Czytelniczki, który otrzymaliśmy już po publikacji naszego artykułu w 
tym temacie

Szanowni Państwo, pragnę 
na łamach DN podzielić się opi-
nią, jak i wątpliwościami, na 
temat budowy progów zwalnia-
jących na ul. Norwida w No-
wogardzie (jest to droga równo-
legła do ulicy Gen. Bema, bie-
gnąca między domami jedno- i 
dwurodzinnymi). Jest to droga 
asfaltowa z chodnikiem (poło-
wa długości jezdni - chodnik po 
jednej stronie, druga połowa – 
chodnik po obu stronach drogi).  
Budowa tychże progów, w ilości 
sztuk 2, ruszyła w dniu 27 listo-
pada br. 

Jak ogólnie wiadomo progi 
zwalniające stosuje się w celu 
fizycznego wymuszenia ogra-
niczenia prędkości pojazdów w 
miejscach niebezpiecznych, w 
szczególności w rejonach szkół, 
przedszkoli, placów zabaw i in-
nych miejsc szczególnie uczęsz-
czanych przez dzieci. 

Decyzja o montażu progu 
zwalniającego wymaga każdo-
razowo, oprócz przeanalizowa-
nia kwestii prawnych dotyczą-
cych możliwości zastosowania 
takiego rozwiązania w danym 
miejscu na drodze, wzięcia 
pod uwagę negatywnych skut-
ków takiego działania. Mówiąc 
o tym konkretnym przypadku 
wymienię tylko kilka: 

- zwiększenie hałasu i drgań 
w okolicy- szczególnie uciążliwe 
dla posesji znajdujących się 

  w bliskości zamontowanego 
progu;

- ponadnormatywna emisja 
spalin pojazdów, które przekra-
czają próg i tuż po jego przekro-
czeniu;

- utrudnienia związane z 
prawidłowym odśnieżaniem 
jezdni;

- częste rozjeżdżanie poboczy 
i chodników przez kierowców 
wymijających progi.

Jeśli chodzi o kwestie praw-

ne opisane w Załączniku nr 4 
Rozporządzenia Ministra In-
frastruktury z dnia 3 lipca 2003 
cyt.: „Progi zwalniające nie 
mogą być umieszczane bliżej 
niż: 40m od skrzyżowania ulic 
lub dróg” - ten punkt nie został 
zachowany, ponieważ odległość 
progu od skrzyżowania z ulicą 
Gen. Bema wynosi zaledwie 31, 
80 m, natomiast z ulicą St. Sta-
szica 37,30 m.

Koszt realizacji inwestycji to 
ok. dwadzieścia tysięcy złotych.

Reasumując, na ulicy Nor-
wida nie odnotowywano wy-
padków drogowych, potrąceń 
z udziałem pieszych/ rowerzy-
stów, czy innych zdarzeń w ru-
chu drogowym. Ruch jest zni-
komy - pojedyńcze pojazdy do-
jeżdżające do posesji. Przy w/w 
ulicy są usytuowane 4 budyn-
ki jednorodzinne oraz 4 tzw. 
bliźniaki, w sumie dwadzie-
ścia sześć osób, w tym pięcioro 
dzieci w wieku szkolnym (tro-
je – szkoła podstawowa, dwo-

je pozostałych – szkoła gimna-
zjalna). 

Jestem podatnikiem, płacę 
podatki i jestem zbulwersowa-
na faktem, iż pieniądze te mogą 
zostać wykorzystywane na tak 
bezmyślne inwestycje. Nasu-
wa mi się pytanie: w jakim celu 
Gmina Nowogard wydaje pie-
niądze na kompletnie, w tym 
miejscu, nieuzasadnione pro-
gi?! Kto jest inicjatorem takie-
go działania?! Czy Gminę stać 
na podobne inwestycje, bio-
rąc pod uwagę stan chodników, 
nawierzchni dróg, czy ich brak 
(mieszkańcy m.in. ul. Wiejskiej 
od lat walczą o chodnik, może 
sąsiedztwo skarbnika Gmi-
ny pomogłoby im, jak również 
mieszkańcom innych ulic na-
szego miasta)?! Tak oto Gmina 
Nowogard „mądrze” dysponu-
je naszymi podatkami. A może  
spełnia zachciankę mieszkań-
ca?   

dane do wiadomości redakcji

Nasz komentarz
Progi zwalniające o których pisze Czytelniczka, były przed-

miotem naszego artykułu w wydaniu piątkowym DN. List 
Czytelniczki to nie jedyny  sygnał w tej sprawie zbulwersowa-
nych mieszkańców. Zamieszczamy  jednak ten  list, ponieważ 
opisuje zagadnienie ze znajomością tematu  oraz  w pełni uka-
zuje absurdalność decyzji skutkującej marnotrawstwem pie-
niędzy podatników. Szastanie tymi pieniędzmi staje się zna-
kiem rozpoznawczym kadencji burmistrza Czapli. Wydać for-
sę podatników, która na wydatki jest przeznaczona w budże-
cie, każdy głupi potrafi, ale wydać ją sensownie, to już trze-
ba mieć trochę umiejętności. To co obserwujemy w tym za-
kresie od trzech lat, przypomina festiwal zachcianek, popisó-
wek i decyzji na  które żaden poważny gospodarz nie może 
sobie pozwolić. W gminie jednak, jak wyborcy pozwolą, uży-
wać można tak niestety  długo -  gmina bowiem ustawowo 
nie zbankrutuje, a i zarząd komisaryczny dopiero wtedy, gdy 
już wszystko „leży i kwiczy”. Zresztą i ta konsekwencja dotyka 
gminy czyli nas wszystkich i naszych - podatników pieniędzy, 
a nie tych co nimi  bezmyślnie  zarządzają i tych, co na to po-
zwalają, czyli radnych  koalicji SLD-PSL.

Red.
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Spotkanie z Remondis Aqua w ratuszu 

Niemcy uspakajali radnych
29 listopada odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Społecznej i Komisji Finansowo Gospodarczej, w którym wzięli udział przedsta-
wiciele spółki Remondis Aqua – firmy biorącej udział w przetargu na obsługę gospodarki wodno -ściekowej w gminie Nowogard, obok 
PUWiS. 

Zaproszeni goście odpowia-
dali na pytania zadawane przez 
radnych. Ci pytali głównie, czy 
spółka z Niemiec będzie w sta-
nie zapewnić dostawę wody 
i odbiór ścieków wszystkim 
mieszkańcom.  Pytanie jak 
najbardziej zasadne, w świetle 
skargi, jaką PUWiS złożył do 
Wojewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego. Przypomnijmy, że 
nowogardzkiego przedsiębior-
stwo wodne uznało, że Red-
mondis Aqua nie będzie wsta-
nie, w razie ostatecznego wy-
grania przetargu, spełnić tego 
podstawowego zadania, jakim 
jest obsługa wszystkich od-
biorców z terenu gminy.  PU-
WiS jest bowiem właścicielem 
kilku fragmentów sieci wodo-
ciągowej, i jak zapewnia jego 
prezes, spółka nie ma obo-
wiązku udostępniać swojej in-
frastruktury nowemu dostaw-
cy. 

Mariusz Łozowski, pełno-
mocnik firmy Remondis Aqua, 
zdaje się ma inne zdanie na ten 
temat. 

-Decyzja o wzięciu udziału 
w postępowaniu była poprze-

dzona wieloma ekspertyzami 
prawnymi. Zapewniam, że są 
instrumenty prawne, które za-
gwarantują mieszkańcom za-
opatrzenie w wodę, niezależ-
nie od tego do kogo należy in-
frastruktura. Nie chcę mówić o 
szczegółach, bo  sprawa ta jest 
przedmiotem skargi, jaką zło-
żyło PUWiS do Sądu Admini-
stracyjnego – odpowiadał rad-
nym Łozowski. 

Radni dopytywali jeszcze, 
jaką ilość pracowników planu-
je zatrudnić niemiecka spółka 
w razie, gdy podpisze z gminą 
umowę na dostarczanie wody i 
odbiór ścieków. 

M. Łozowski, nie chciał 
zdradzić konkretnej liczby. - 
Mogę jedynie powiedzieć, że bę-
dzie to grubo ponad 20 osób – 
przyznał.

Na zakończenie opowie-
dziano radnym, jak wspania-
le spółka rozwija się w Niem-
czech i w Polsce. Mówiono, że 
stawia na wysoką jakość wody, 
a także współpracę z samo-
rządami w działaniach inwe-
stycyjnych zmierzających do 
zmodernizowania sieci wodo-

ciągowej. Zapewniano także o 
wielkim znaczeniu, jakie dla 
Niemców stanowi lokalna go-
spodarka i współpraca z miej-
scowymi dostawcami i usługo-
dawcami. Jednym słowem mó-
wiono to, co zapewne wszyscy 
chcieli usłyszeć.  

Na razie jednak nie wiado-
mo, kiedy nastąpi ogłoszenie 

wyników trwającego od po-
nad dwóch lat postępowania 
na wyłonienie nowego admi-
nistratora sieci wodno-kanali-
zacyjnej w gminie Nowogard. 
Skarga złożona przez PUWiS 
najprawdopodobniej skutecz-
nie przedłuży całą zabawę. 
Chyba, że gmina zdecyduje się 
o wystąpienie do sądu o zgodę 

na podpisanie umowy, nieza-
leżnie od trwającego postępo-
wania. Pytanie tylko, czy je-
śli firmą tą będzie Remondis, 
Niemcy będą zainteresowani 
inwestowaniem w Nowogar-
dzie, zanim w sprawie wypo-
wie się sąd? 

Marcin Simiński 

To nie awaria
Wczoraj w godzinach popołudniowych jeden z na-
szych czytelników poinformował nas, że w okolicy uli-
cy Lubuszan doszło do poważnej awarii sieci wodocią-
gowej.  Na szczęście okazało się, że w miejscu tym  nie 
usuwano żadnej usterki a wykonywano zleconą pracę. 

Jakub Sobieralski  z firmy 
PUWIS pytany co się dzie-
je przy ul. Lubuszan  poinfor-
mował nas, że trwają tam pra-
ce polegające na instalacji no-
wego przyszłą cza kanalizacyj-
nego do jednego z pobliskich 
bloków zlecone przez  spół-

dzielnie mieszkaniową „ Gard-
no”. Jak udało nam się dowie-
dzieć nowa instalacja ma wy-
eliminować zalewanie ścieka-
mi piwnic znajdujących się w 
tych budynkach wielorodzin-
nych.

M.S 

Sygnały czytelników

Ścięli i zostawili 
Kto posprząta trawnik ze ściętych gałęzi na ulicy Żeromskiego w Nowogardzie?  
Na trawniku od pewnego czasu leżą gałęzie drzew, które kilka tygodni temu 
przycięto, ale po tym zabiegu nikt ich nie usnął. 

- Czy nikt nie posprzą-
ta tych gałęzi z trawnika? 
- żali się mieszkaniec blo-
ku przy ulicy Żeromskie-
go. - Drzewa są wprawdzie 
ładnie przycięte, ale gałęzie 
leżą w „ stertach” na traw-
niku, co bardzo szpeci wi-
dok pod balkonami blo-
ków. Tak nie może być, jak 
podcięli je, to niech teraz 
sprzątną – dodaje, prosząc 
tym samym redakcję DN o 
zajęcie się tą sprawą.

Rzeczywiście. Tak jak 
widać na zdjęciu ścięte ga-
łęzie zalegają na trawni-
kach. Miejmy nadzieję, że 
wkrótce zostaną usunięte, 
tak by na osiedlach zapa-
nował porządek. 

Jarek Bzowy 
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Są jeszcze wolne miejsca
PIELGRZYMKA 9-DNIOWA

NA KANONIZACJĘ 
BŁ. JANA PAWŁA II DO WŁOCH

TERMIN: 22-30.04.2014r.
PADWA - LORETO - SAN GIOVANNI ROTONDO -  LANCIANO MANOPELLO 

-  RZYM – ASYŻ

Koszt: 1900 zł + 140 EURO
ZAPISY I WSZELKIE  INFORMACJE ZWIĄZANE Z PIELGRZYMKĄ u ks. 
Roberta w Parafii pw. WNIEBOWZIĘCIA NMP w NOWOGARDZIE

Ogłoszenie Caritas 
Caritas Polska organizuje ogólnopolską zbiórkę żywności w 

dniach 6 i 7 grudnia. Nasz Parafialny Zespół Caritas już po raz 
drugi włącza się w tę akcję. Wolontariusze PZC i Szkolnych 
Kół Caritas przeprowadzą zbiórkę żywności przy dwóch dys-
kontach, tj. Biedronce przy ul. Warszawskiej oraz Netto przy 
ul. 700-lecia. 

Organizatorzy proszą o zakup produktów z długą datą przy-
datności do spożycia, tj. mąki, cukru, konserw, makaronów itp. 
Zebrane dary zostaną wręczone podopiecznym z terenu naszej 
parafii podczas Wigilii Caritas, która odbędzie się w dniu 20 
grudnia o godz. 14.00 w Nowogardzkim Domu Kultury. 

ks. proboszcz Grzegorz Legutko
Przewodniczący Parafialnego Zespołu Caritas 

Pomoc ludzi, płynąca z głębi serc   
na nadchodzące Święta 

Zebrali rekordową  
ilość produktów!
Od kilku dni, wolontariusze Chrześcijańskiego Centrum Pomocy przy Kościele Ewan-
gelicznych Chrześcijan w Nowogardzie, zbierali żywność dla potrzebujących.

Jak co roku nowogardzianie 
bardzo chętnie dzielili się swo-
imi zakupami, których  część  
przekazywali do specjalnie wy-
stawionego kosza w dyskon-
cie NETTO. Dzięki hojno-
ści mieszkańców Nowogardu i  
okolic,  wolontariuszom uda-
ło się  zebrać rekordową ilość 
produktów i artykułów spo-
żywczych, bo w ilości 590,2 kg. 
Z zebranych produktów i ar-
tykułów spożywczych  zosta-
ną  specjalnie przygotowane 
paczki świąteczne dla rodzin 
wielodzietnych oraz dzieci z 
Nowogardzkiego Domu Dziec-
ka nr I i II .  Wszystkim ofia-

rodawcom, wolontariusze wraz 
z pastorem Cezarem Komisa-
rzem składają  serdeczne Bóg 
zapłać  za ofiarowane produkty,  
które z pewnością sprawią wie-

le radości potrzebującym rodzi-
nom i dzieciom, na nadchodzą-
ce Święta Bożego Narodzenia. 

opr. Jarek Bzowy 

Nasz raport 

Czy szkoły są gotowe na przyjęcie sześciolatków? 
Według projektu nowej ustawy o systemie oświaty, sześciolatki z rocznika 2008 zasiądą w ławach szkolnych we wrześniu 2014 roku. Do 
tej pory, obowiązek szkolny dotyczył tylko tych dzieci, które ukończyły 7 lat. Wraz z zamiarem wprowadzenia nowelizacji w życie, poja-
wia się kilka podstawowych pytań, dotyczących stopnia gotowości szkół na przyjęcie maluchów. Postanowliśmy sprawdzić, odwiedza-
jąc kilka miejscowych szkół, czy placówki te są przygotowane na przyjęcie sześciolatków?

Na  terenie naszej gminy znaj-
duje się 17 placówek oświato-
wych, z tego 10 to szkoły pod-
stawowe, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina No-
wogard. 4 z nich znajdują się w 
mieście, a 6 na wsi. Ze zmian w 
ustawie o systemie oświaty wy-
nika, że od września 2014 r. obo-
wiązek pójścia do szkoły obej-
mie dzieci urodzone w roku 
2007 oraz od 1 stycznia do koń-
ca czerwca 2008 r. Wybór nato-
miast będą mieć rodzice i opie-
kunowie sześciolatków urodzo-
nych po 30 czerwca 2008 r. Od 
przyszłego roku, naukę w szko-
łach znajdujących się na terenie 
gminy Nowogard zacznie 366 
dzieci – 244 urodzonych w roku 
2007 oraz 122 z pierwszej poło-
wy 2008 r. Tych z drugiej połowy 
kwalifikuje się 135. 

Czy szkoły są gotowe na przy-
jęcie sześciolatków – co to ozna-
cza w praktyce? By to sprawdzić 
skontaktowaliśmy się z większo-
ścią szkół na terenie naszej gmi-
ny. Klasy, w których będą na-
uczane dzieci w wieku 6 lat, po-
winny być odpowiednio przy-
stosowane do tego, by malu-

chy bez problemu mogły korzy-
stać z ich wyposażenia. Mowa 
tu przede wszystkim o koniecz-
ności umieszczenia w salach dy-
waników, mebli o odpowiedniej 
wielkości (szafki i ławki dostoso-
wane do wzrostu sześciolatków), 
zamontowania na stosownej wy-
sokości sprzętu sanitarnego, wy-
znaczenia kącika czytelniczego 
oraz kącika do zabawy. Są to je-
dynie podstawy, jakie musi speł-
niać dana placówka, by mogła 
być uważana za gotową na przy-
jęcie w mury szkolne dzieci w 
wieku 6 lat. Zdołaliśmy ustalić, 
czy szkoły, znajdujące się na te-
renie gminy Nowogard, spełnia-
ją wymienione warunki. Z racji 
tego, że posłanie sześciolatków 
do pierwszych klas było możli-
we już od jakiegoś czasu, obo-
wiązek odpowiedniego doposa-
żenia sal ciążył na szkołach dużo 
wcześniej. Dlatego też niektóre 
placówki (zarówno szkoły no-
wogardzkie, jak i te na terenach 
wiejskich) są już kompleksowo 
zaopatrzone w niezbędny sprzęt. 
Dyrekcja każdej z nich stopnio-
wo zakupywała wymagany ekwi-
punek od kilku lat. W zasadzie 

mamy już wszystko, co jest po-
trzebne na przyjęcie sześciolat-
ków: niskie meble, odpowiednio 
przystosowane urządzenia sani-
tarne, stosownie niskie ławki... 
– zapewnia dyrektor SP w Strze-
lewie, Alicja Forgiel – Z pewno-
ścią na tym nie poprzestaniemy. 
Planuję jeszcze wymianę niektó-
rych ławek na nowe. Wtedy będę 
mogła powiedzieć, że szkoła jest 
kompleksowo wyposażona w 
odpowiedni sprzęt. 

Z pewnością wszystkim ro-
dzicom zależy na tym, by ich 
dzieci nauczane były przez od-
powiednio wykwalifikowaną 

kadrę pedagogiczną. Dyrek-
cja każdej z placówek, do któ-
rych dzwoniliśmy, poinformo-
wała nas o tym, że nauczyciele 
przechodzą dodatkowe szkole-
nia, mające na celu zgłębianie 
wiedzy na temat edukacji wcze-
snoszkolnej, która jest niezbęd-
na, by móc nauczać dzieci w 
wieku 6 lat. Niektórzy nauczy-
ciele, zatrudnieni w mojej szko-
le, mają ukończone po 2 lub 3 
fakultety, a zatem zapewniam, 
że są odpowiednio wykształce-
ni, by nauczać dzieci w wieku 
6 lat. Niemniej jednak, jeśli tyl-
ko nadarza się okazja, uczestni-

czą w dodatkowych szkoleniach 
– mówi w rozmowie z DN dy-
rektor SP w Wierzbięcinie, Jó-
zef Korkosz. Okazuje się nawet, 
że w niektórych szkołach na te-
renie gminy Nowogard pracują 
pedagodzy, którzy już wcześniej 
w swojej karierze mieli do czy-
nienia z nauczaniem dzieci w 
wieku przedszkolnym. 

Jeśli mowa o nowej reformie, 
nie sposób pominąć kwestii od-
działów zerowych w przedszko-
lach. Jedno jest pewne – nie zo-
staną one zlikwidowane. Nowa 
reforma nie oznacza likwidacji 
„zerówek”, lecz przesunięcie ich 
do przedszkoli, czyli tam, gdzie 
były dawniej. A skoro będą one 
w przedszkolach, to w szkołach 
powstaną w ich miejsce pierw-
sze klasy. W roku szkolnym 
2014/2015 do „zerówek” pójdą 
dzieci w wieku pięciu lat. 

Reasumując, szkoły, znajdu-
jące się na terenie naszej gminy, 
w większości są już gotowe na 
przyjęcie sześciolatków. Rodzice 
i opiekunowie mają czas do koń-
ca maja, by zapisać dziecko do 
szkoły. 

Karolina Klonowska

Stan wyposażenia klasy w SP nr 4. Sale są gotowe na przyjęcie sześciolatków już 
od jakiegoś czasu
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Truizmem jest stwierdzenie, że 
żyjemy w czasach dominacji ki-
czu. Dla Hermana  Broka,  kicz 
jest dominantą epok  upadku cy-
wilizacyjnego. Przyczyn jego do-
minacji upatruje w rozpadzie   
platońskiej idei jedności życia   i 
autonomizacji poszczególnych 
wartości. W sztuce wyrazem tej 
autonomizacji jest swoiste jej   
wyzwolenie  z powinności moral-
nych, a zwłaszcza poznawczych. 
Prawda przestaje być wyzwaniem 
dla sztuki.   Nie odkrywanie no-
wych pokładów rzeczywistości i 
poszerzanie naszego sposobu jej 
oglądu, a  wyabstrahowane „pięk-
no” samo w sobie staje się powin-
nością sztuki. Gdy ideałem   sta-
je się sztuka dla sztuki, mamy do 
czynienia z narodzinami kiczu, 
pozornej sztuki, ożywianej senty-
mentalnym  efektem. Nie posze-
rza ona ludzkiego poznania, ani 
nie odkrywa nowych pokładów   
rzeczywistości. Sztuka traci swój 
sens i zatraca się w pustym efek-
ciarstwie, w imitacji, w zakłama-
niu, stając się jedynie ersatzem 
prawdziwej sztuki. Staje się je-
dynie mniej lub bardziej tandet-
ną dekoracją. Co więcej «zejście 
na złą drogę» prowadzi do coraz 
bardziej absurdalnych zachowań  
i  tzw. «artystycznych» prowoka-
cji. Nie chodzi tu o sztukę abs-
trakcyjną, która w swej istocie 
ujawnia ukryte wymiary rzeczy-
wistości, ale o konstruktywizm, 
w którym „artysta” wyraża siebie. 
Wówczas zanikają jakiekolwiek 
kryteria twórczości artystycznej. 
To, jak pisze Donald Kuspit jest 
końcem sztuki. Bowiem każde 
dziwactwo, każdy wybryk może 
być uznany za «sztukę».  Kuspit  
opisuje sytuację, gdy w jednej z 
uznanych nowojorskich galerii 
sprzątacz zmiótł ze stołu niedo-
pałki papierosów i filiżanki z fu-
sami po wypitej kawie. Okazało 
się, że to co dla sprzątacza było 
śmieciem, w tej galerii było «ar-
tystyczną» instalacją wycenianą 
na kilkaset tysięcy dolarów. Dla 
tego wybitnego krytyka sztuki 
nowoczesnej, zachowanie śmie-
ciarza było jedynym racjonalnym 
zachowaniem wobec tego, co pod  
pojęciem «sztuki» usiłuje się dziś 
wmówić społeczeństwu.   Kicz w 
swej niepohamowanej pysze  stał 
się bowiem rzeczywistością tej 
sfery, którą niegdyś zaspakaja-
ła sztuka.   I to właśnie ta domi-
nacja wszechogarniającego kiczu 

kształtuje współczesną rzeczywi-
stość, nie tylko «artystyczną›, ale 
także  medialną i polityczną.

Ekspansję kiczu ułatwił proces, 
zdefiniowany przez Ortegę y Gas-
seta, jak „bunt mas”, jako wejście 
na scenę publiczną wykorzenio-
nych  ze swej pierwotnej wspól-
noty mas ludowych, które spo-
tkały się z dezintegracją kultu-
ry, tradycyjnie zwanej «wysoką”. 
Bunt mas, czyli swoiste dowarto-
ściowanie braku gustu, dobrego 
smaku, także dobrego wychowa-
nia, a przede wszystkim społecz-
ne dowartościowanie kiczu  było 
możliwe tylko dlatego, że tra-
dycyjne warstwy będące nośni-
kiem wysokiej kultury, same ule-
gły kulturowej «demokratyzacji», 
w wyniku utraty kryteriów spo-
wodowanych rozpadem jedności 
życia. Utraciły one jasność i pew-
ność swych przekonań w sytuacji, 
gdy brak jedności platońskiego 
ideału ujawnił konfliktowość róż-
nych systemów wartości i tym sa-
mym wszystkie zrelatywizował…

Rozpad platońskiej idei ma 
więc   przemożny wpływ także 
na styl i treść życia publiczne-
go. Zwłaszcza na świat medialny 
kształtujący gusta i styl życia, a 
także na życie polityczne dosto-
sowujące się do wymogów dykto-
wanych przez   dominujące tren-
dy. Ostatnio byliśmy świadkami, 
gdy dziennikarze widzący po-
strzelonego pułkownika, zamiast 
próbować go ratować, chwyci-
li za kamery aby sfilmować to 
wydarzenie. Jest to przejmujący 
przypadek właśnie rozpadu pla-
tońskiego ideału jedności życia 
i autonomizacji systemów war-
tości, w tym przypadku «warto-
ści” dziennikarskich, przeciwsta-
wionych ludzkiemu odruchowi 
ratowania rannych. Cóż po tym, 
że to wydarzenie obejrzą milio-
ny widzów, gdyby brak natych-
miastowego ratunku przyczynił 
się do zgonu ofiary. Realizacja 
tych «wartości» wchodzi w rady-
kalny konflikt z fundamentalną 
wartością ludzkiego życia, two-
rząc swoistą aksjologiczną barie-
rę dla ludzkiej wrażliwości i spo-
łecznych powinności.  Tak, jak w 
przypadku   sztuki, gdy jej celem   
staje się «piękno», jako autono-
miczna wartość przeciwstawiona 
poznawczej i moralnej powinno-
ści, jej rozwój prowadzi do prze-
kształcenia sztuki w kicz, tak w 
życiu społecznym dobro wspól-
ne, zakorzenione w metafizycz-
nym oglądzie rzeczywistości, za-
stąpione zostaje autonomicznymi 
«wartościami»  polityki, czy me-
diów. Rzeczywistość sama w so-

bie traci swój  metafizyczny sens, 
a autonomiczne wartości usiłują   
zastąpić  wynikającą z niej  pust-
kę. Ale konflikt pomiędzy różno-
rodnymi autonomicznymi war-
tościami, nie wyrażającymi jed-
nolitej wizji rzeczywistości, pro-
wadzi w konsekwencji do ich de-
generacji, aż do zupełnego nihi-
lizmu…

Tak, to  autonomizacja tych 
wartości prowadzi do analogicz-
nego zjawiska w życiu publicz-
nym, jakim jest kicz w sztuce. 
Dobro wspólne wymaga przede 
wszystkim rozpoznania jego 
prawdy. Czym   jest to dobro w 
danym historycznie momencie. 
Zapoznanie tego poznawczego 
wymiaru polityki prowadzi   do 
swoistego fałszu, do zakłamania 
polityki i oderwania jej od rze-
czywistości.   Bo istotą kiczu jest 
właśnie kłamstwo. Jest odmo-
wa poznania prawdy i poprzez 
odmowę rozpoznania prawdy 
dobra wspólnego, także odmo-
wa  podjęcia określonych działań 
właściwych dla życia polityczne-
go. Brak postawienia tego funda-
mentalnego politycznego pytania 
powoduje, że treścią życia poli-
tycznego staje się interes partii 
w postaci zdobycia władzy. Zdo-
bycie władzy wraz ze wszystkimi  
wartościami politycznymi staje 
się nie drogą, ale celem. I to jest 
«zejście na złą drogę» w polity-
ce… Władza wyabstrahowana z 
naczelnej idei dobra wspólnego 
jest w swej   istocie nihilistyczna 
i   używając terminologii Kuspi-
ta, jest   początkiem   «końca po-
lityki». Polityka staje się, jak to 
określa  współczesna nowomowa 
„post-polityką”, czyli w ludzkim 
języku pseudo-polityką.  Polityka 
staje się  „sztuką dla sztuki». W 
tym świecie pseudo-polityki, nie 
ma refleksji  nad długofalowymi 
wyzwaniami, ani nad możliwymi  
odpowiedziami na te wyzwania. 
Działalność sprowadza się jedy-
nie do marketingu politycznego. 
Jak sprzedać społeczeństwu wi-
zerunek własnej partii, tak aby 
w wyborach osiągnąć najlepszy 
wynik. Ta dominacja wizerun-
kowa i marketingowa   prowa-
dzi także do swoistej „estetyki” 
życia partyjnego, do zastąpienia 
publicznej debaty, happeninga-
mi i swoistymi instalacjami ma-
jącymi wyłącznie charakter ma-
nipulacyjny. Szczytem tej «estety-
ki»  są partyjne zjazdy z wyreży-
serowanym entuzjazmem wzoro-
wanym na mydlanych operach, w 
których widzom dyktuje się,  po-
przez śmiech nagrany na ścież-
ce dźwiękowej, nawet momen-

ty, kiedy mają wybuchać nakaza-
nym entuzjazmem. W tej «estety-
ce», przemówienia liderów par-
tyjnych osiągają poziom tokowa-
nia na rykowisku. Uwiąd realnej 
polityki powoduje, że skuteczną 
metodą mobilizowania elektora-
tu staje się swoisty kult  partyjne-
go lidera. …Tak jak w sztuce, tak-
że w polityce, kicz ma różne po-
ziomy swojej ekspresji. Dziś sece-
syjna „sztuka dla sztuki”, została 
zastąpiona przez instalacje śmie-
ciowe, czy występy niejakiej Nie-
znalskiej.   Coraz bardziej przy-
ciąga uwagę kicz najbardziej wul-
garny. Odpowiednikiem Kozyry 
i Nieznalskiej w polityce stał się 
Palikot. To on jest dziś politycz-
nym  „guru”  dla najbardziej po-
zbawionych przyzwoitości i do-
brego smaku środowisk. Ale ten 
skrajny nihilizm, jeszcze nadal 
budzący odruch sprzeciwu, nie 
zaistniałby bez degradacji życia 
politycznego dokonanego przez 
dominujące partie polityczne. 
Zarówno PIS, jak i PO są odpo-
wiedzialne za destrukcję polity-
ki w Polsce. To one doprowadzi-
ły do faktycznej likwidacji deba-
ty publicznej i zastąpienia dobra 
wspólnego, interesem partyjnym. 
Obie partie przekształciły się w 
oligarchię z pozorowaną demo-
krację wewnętrzną. Dla obu in-
teres ich bossów partyjnych stał 
się wartością nadrzędną, organi-
zującą całość ich publicznej ak-
tywności. I obie partie zdegrado-
wały patriotyzm do rangi partyj-
nej lojalności. W ich „estetyce” 
nie istnieje bowiem już wspól-
nota łącząca wszystkich, jest tyl-
ko wspólnota, której wyrazem 
jest jedynie partia. Dla jednych 
jest nią PIS, dla innych jest PO. 
Kłamstwo stało się treścią życia 
publicznego. W przypadku PIS-
-u, takim kłamstwem jest trak-
tat lizboński, czy upartyjnienie 
tragedii smoleńskiej z mitologią   
«wolnych Polaków», niewolniczo 
służalczych wobec partyjnego li-
dera. W przypadku PO, cała jej 
ideologia kulturowo wykorzenio-
nego „przyjemnego życia” i bez-
myślnej politycznej bezczynno-
ści, jako metody utrzymania wła-
dzy. W obu nie ma żadnej realnej 
refleksji przekraczającej horyzont 
walki o partyjną władzę w pań-
stwie.

Degeneracja polityki jest możli-
wa tylko w społeczeństwie, w któ-
rym brak troski o dobro wspólne 
jest wyrazem społecznego bra-
ku zainteresowania tym dobrem. 
Tak, jak  dominacja kiczu w sztu-
ce jest możliwa tylko w sytuacji 
społecznego upadku porządkują-

cych wizji życia i autonomizacji 
sztuki od wartości poznawczych 
i moralnych, tak upadek polity-
ki jest możliwy w sytuacji zaniku 
patriotyzmu i idei dobra wspól-
nego. Pseudo-polityka jest suro-
gatem zaspokojenia tej przestrze-
ni w ludzkim życiu, jaką w zdro-
wych społecznościach zajmuje 
życie publiczne. Jest ona   wyra-
zem głębokiego kryzysu wspól-
noty narodowej, destrukcji jej 
podstawowych wartości i   utraty 
swoistego instynktu samozacho-
wawczego. Wspólnota nie może 
trwać w sytuacji swoistego «koń-
ca polityki». To jest śmiertelne 
dla niej zagrożenie. Polityki pol-
skiej nie uratuje ani PIS, ani PO. 
To są złudzenia. Obie te partie 
są przejawami głębokiej choroby 
polskiego życia. Ich źródłem nie 
jest bowiem sama polityka, choć 
ona najbardziej przyczynia się do 
rozwoju tej choroby. Źródeł tego 
kryzysu trzeba szukać w rozpa-
dzie chrześcijańskiej wizji rze-
czywistości, jako naczelnej idei 
usensowniającej   dobro wspólne 
w życiu publicznym. Sekulary-
zacja aksjologiczna jest źródłem   
akceptacji i eskalacji tej degene-
racji polityki. I stąd wynika   ta 
potęga kiczu w naszym życiu pu-
blicznym. Ma on bowiem   za-
plecze w utracie jednolitego sys-
temu wartości aksjologicznych.                                                                                                                     
…Sztuka na ogół wyprzedza 
trendy społeczne i polityczne. Jest 
najbardziej wrażliwa na zmiany 
w ogólnym obrazie rzeczywisto-
ści funkcjonującym w społeczeń-
stwie. Kryzys chrześcijańskiej 
koncepcji życia doprowadził do 
fragmentaryzacji i autonomiza-
cji poszczególnych dziedzin życia 
i ich systemów wartości, w rezul-
tacie do głębokiej zapaści samej 
sztuki. Dziś zaś jesteśmy świad-
kami, jak ten kryzys niszczy tak-
że nasze życie publiczne. I choć 
powrót do idei dobra wspólne-
go jest podstawą naprawy poli-
tyki, to jednak   trwałe przezwy-
ciężenie tego kryzysu,  wymaga 
podjęcia na nowo podstawowych 
pytań metafizycznych, które od-
budują jedność idei i życia, przy-
wrócą sensowność naszej ludz-
kiej egzystencji, wskażą perspek-
tywę   życia jednostkowego   i ży-
cia wspólnot w których żyjemy. 
Dziś nie wystarczy «odrobina od-
wagi», ani też „potęga smaku» do 
przeciwstawienia się tego wszech-
ogarniającego kiczu w którym się 
pogrążamy. Barbarzyńcy nie stoją 
u bram, to my stajemy się barba-
rzyńcami! 

Marian Piłka - historyk, 
Wiceprezes Prawicy 

Rzeczypospolitej

Potęga kiczu
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Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca

„Czy znasz las ?”
W dniu 28 listopada 2013 roku w Szkole Podstawowej nr 3 w Nowogardzie odbył 
się konkurs pt. „ Czy znasz las?”. 

Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas 
trzecich z naszej gminy. Zorganizowały go 
panie: B, Olejnik, I. Kusek oraz E. Kucal. Wzięło 
w nim udział 16 uczniów. Uczestnicy konkursu 
musieli się wykazać ogromną wiedzą o lesie. Za-
dania testowe polegały na rozwiązywaniu krzy-
żówek, rozpoznawaniu roślin, zwierząt leśnych. 
Najtrudniejszym zadaniem okazało się rozpo-
znawanie odgłosów zwierząt. Największą wie-

dzą popisali się następujący uczestnicy konkur-
su:

I miejsce Szymon Heiser SP nr 3 Nowogard
I miejsce Oliwia Toboła SP Żabowo
I miejsce Klaudia Szweda SP Wierzbięcin
II miejsce Oliwia Kukuła SP nr 2 Nowogard
III miejsce SP nr 4 Nowogard

Inf. własna
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Kościoły gminy Osina - Redostowo

Redostowo, kościół filialny parafii w 
Osinie, kościół pw. Najśw. Serca Pana 
Jezusa. pośw. 23 VIII 1947 r. odpust: 
uroczystość Najśw. Serca Pana Jezusa.

Zbudowany na przełomie XVII i 
XVIII wieku o konstrukcji szachulco-
wej. Pod koniec XVIII w. dostawiono 
drewnianą wieżę.
źródło: Schematyzm Archidiecezji   Szcze-
cińsko-Kamieńskiej,  Szczecin 2007.

Przedszkole Publiczne nr 3
25 listopada w przedszkolu nr 3, odbyła się uroczystość z okazji 
Święta Pluszowego Misia. 

Dzieci z grupy „Misie”, zaprezentowały 
misiowy program artystyczny. Były wier-
sze, piosenki oraz tańce. Sprawdziliśmy 
również wiedzę naszych przedszkolaków 
na temat bajkowych misiów oraz wiado-
mości o tych prawdziwych niedźwiad-
kach. Na zakończenie wszyscy nasi milu-
sińscy wraz ze swoimi misiami bawili się 
przy dźwiękach piosenki „Pokochaj plu-
szowego misia” oraz zaśpiewali soleni-
zantom uroczyste STO LAT. 28 listopada 

odbył się między przedszkolny konkurs 
recytatorski pod hasłem „Mój kochany 
miś”. 6-latki miały okazję zaprezentować 
swoje umiejętności recytatorskie i prze-
łamać tremę przed występem publicz-
nym. Wszyscy uczestnicy poradzili sobie 
znakomicie. Jury zdecydowało, że wszy-
scy zasługują na nagrody. 

Organizator konkursu
mgr Katarzyna Lewandowska

Szkoła Podstawowa nr 2
Światowy Dzień Pluszowego Misia to święto stosunkowo nowe. 
Zostało ustanowione 25 listopada 2002 roku, dokładnie w setną 
rocznicę powstania tej popularnej maskotki.

W tym roku do obchodów tego świę-
ta zaprosiliśmy dzieci z Przedszkola nr 
1, Przedszkola nr 3 i Zielonego Przed-
szkola. Zgromadzonych gości najpierw 
powitała pani dyrektor Lidia Wiznero-
wicz- Gliwna, a potem uczniowie kla-
sy III a, krótką historią i piosenką. Pod-
czas zabawy dzieci uczestniczyły w wie-
lu konkursach: rysowały misie z zawią-
zanymi oczami, odgadywały misiowe 
zagadki, przekładały patyczki, wyjadały 

miodek, układały puzzle. Dużo śmiechu 
było przy nauce śpiewanki - rymowanki. 
Największe emocje jednak towarzyszyły 
losowaniu dziecka, które otrzymało od 
Pani Dyrektor maskotkę misia na wła-
sność. Wszyscy uczestnicy zabawy do-
stali drobne upominki - misie. Dziękuje-
my przedszkolakom za przybycie i zaba-
wę. Organizatorzy: Marzenna Florczak, 
Jolanta Modrzejewska, Urszula Zajda.

Ewa Żylak

Obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia
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Zgłoszenia do wyścigu będą przyjmowane za pośrednictwem e-mail posackiryszard@onet.pl i bezpośrednio 
przed wyścigiem od godz. 8:30 – 10:45 w Biurze Wyścigu na Stadionie Miejskim w Nowogardzie.

Kontakt:
Ryszard Posacki (tel. 605 686 547)
Łukasz Janic (tel. 889 316 146)

Kazimierz Lembas (tel. 781 446 645)
Szymon Pilipczuk (tel. 723 901 908)

7 grudnia 2013 r.

Start I grupy, godz. 11:00 
(odprawa techniczna 10:45)

Stadion Miejski  
w Nowogardzie

Mikołajkowy 
Kolarski Wyścig Przełajowy i M.T.B.

Zadanie  
współfinansowane

przez Gminę  
Nowogard

www.nowogard.pl

Patron medialny:

Mikołajkowy wyścig coraz bliżej

Uczczą pamięć Artura Komisarka
Przypominamy, że 7 grudnia (sobota) br. na stadionie miejskim w Nowogar-
dzie, rozegrany zostanie Mikołajkowy Kolarski Wyścig przełajowy i M.T.B.

Ustaliliśmy nowe informacje dotyczące Miko-
łajkowego wyścigu. Swój przyjazd zapowiedzia-
ły drużyny specjalizujące się w wyścigach prze-
łajowych spoza naszego regionu. Tym bardziej 
zapraszamy wszystkich fanów kolarstwa na to 
wydarzenie, zapowiada się bardzo zacięta wal-

ka w poszczególnych kategoriach. Wyścig jed-
nocześnie będzie miał na celu upamiętnienie 
zmarłego w zeszłą niedzielę (24 listopada) Artu-
ra Komisarka, wychowanka „Chrabąszczy” No-
wogard i członka Zarządu tego klubu.  

KR

Turniej piłki ręcznej chłopców

2 miejsce  
„Czwórki”
W sobotę (30 listopada) o godzinie 9:00, w hali spor-
towej SP nr 1, rozpoczął się turniej piłki ręcznej 
chłopców. Nowogard reprezentowali gospodarze z 
SP nr 1 oraz LUKS Czwórka/Pomorzanin. 

Oprócz drużyn nowogar- 
dzkich, w turnieju wzięły udział 
bardzo silne zespoły w tej kate-
gorii wiekowej: SP 18 z Koszali-
na i SP 37 ze Szczecina. Zespoły 
z Koszalina i Szczecina, to jed-
nocześnie bezpośrednie zaple-
cze odpowiednio drużyn Kusy 
i Gwardii. To najlepsze potwier-
dzenie dla poziomu reprezento-
wanego przez gości. Jeśli chodzi 
o drużyny z Nowogardu, wysoki 
poziom  zaprezentowali piłkarze 

ręczni „Czwórki”. Najpierw po-
konali 13:9 gospodarzy turnieju 
SP nr 1. Następnie przyszła do-
tkliwa porażka z SP 18 Koszalin 
6:17. Na koniec, podopieczni 
Wiesława Buczyńskiego ograli 
SP 37 Szczecin 14:8, co pozwoli-
ło im stanąć na drugim stopniu 
podium. Gratulujemy postawy 
młodym nowogardzkim szczy-
piornistom w walce z silnymi 
rywalami. 

KR

Centrum Sportu „Fira” 

Nie tylko siłownia 
W sobotę swoje podwoje otworzyło oficjalnie Centrum Sportu „Fira”. Lokal 
znajduje się przy ul. Sądowej, w budynku byłego sądu. 

Centrum Sportu „Fira” po-
wstało na bazie siłowni, któ-
ra do tej pory funkcjonowa-
ła w budynku elewatora przy 
ul. Piłsudskiego. Teraz lokal 
znacznie poszerzył swoją ofer-
tę. Na dużą uwagę zasługuje 

sekcja Boksu, pod skrzydłami 
Klubu Bokserskiego SPARTA-
KUS, którego głównym tre-
nerem jest Alex Sidorov, były 
trener kadry Polski kobiet w 
boksie i obecny trener kadry 
woj. zachodniopomorskie-

go w tej dyscyplinie. Poza tym 
utworzono sekcję brazylijskie-
go Jiu-Jitsu, którego trenerem 
głównym jest Piotr Bagiński 
− utytułowany polski zawod-
nik, wielokrotny medalista mi-
strzostw Polski 

W Centrum Sportu będą 
także prowadzone zajęcia z 
zumby, tańca break dance i ae-
robiku pod okiem profesjo-
nalnych trenerek. Ciekawost-
ką jest fakt, że oferta zajęć jest 
skierowana zarówno dla doro-
słych jak i dzieci. 

Właściciel lokalu, witając za-
proszonych na otwarciu Cen-
trum Sportu gości przyznał, 
że miejsce to nie powstałoby, 
gdyby nie pomoc przyjaciół. 

- Wszystko zaczęło się od Ar-
tura Pietrzyckiego. To on pierw-
szy rzucił pomysł, by rozwinąć 
ofertę „Firy”. Dwa miesiące 
trwała walka, by doprowadzić 
to pomieszczenie do tego sta-
nu, jakim jest dzisiaj – mówił 
Kamil Strzeszewski, zaprasza-
jąc wszystkich do korzystania 
z oferty siłowni. 

W nowym lokalu jest więcej 
miejsca niż było w elewatorze. 
Na głównej sali ustawione są 

przyrządy do ćwiczeń i recep-
cja. W drugiej sali będą odby-
wać się m.in. zajęcia z boksu i 
aerobiku. Przygotowano szat-
nię męską i damską z pełnym 
węzłem sanitarnym, włącznie 
z natryskami. 

Przyjemne spotkanie zakoń-
czył mały poczęstunek. W sufit 
wystrzeliły też korki od szam-
panów. Zaraz po tym rozpo-
częły się pierwsze zajęcia z 
boksu. Po ilości uczestników 
można wnioskować, że wła-
śnie ta sekcja będzie się w No-
wogardzie cieszyła sporym za-
interesowaniem. W treningu 
inauguracyjnym wzięło udział 
kilkunastu młodych męż-
czyzn. 

Centrum Sportu „Fira” jest 
otwarte od poniedziałku do 
piątku w godzinach 10.00 - 
21.00, a w soboty od 10.00 do 
18.00.  

MS

Pierwszy trening sekcji boksu. 

Od lewej właściciel Firy, Kamil Strzeszewski, w towarzystwie trenerów i przyjaciół. 
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Gala MMA w Łobzie

Wojciech Balejko nokautuje!
W sobotę (30 listopada) w Łobzie w hali sportowo-widowiskowej, odbyła się „Łobeska Gala Walki”. W formule MMA zaprezentował się 
zawodnik Pomorzanina Nowogard – Wojciech Balejko, który debiutował na ringu. Mieszkaniec Nowogardu w 3 rundzie znokautował 
swojego rywala.

Łobeska Gala Walki – 
Gwiazdy MMA w Łobzie, zo-
stała zorganizowana przez Mi-
rosława Adamowa i Jarosława 
Iwana. Podczas imprezy sto-
czono 7 walk, zawodnicy ry-
walizowali w klatce. Gościem 
specjalnym był Robert „Hard-
korowy Koksu” Burneika, nie 
zabrakło również atrakcji dla 
publiczności. Odbyły się dwa 
występy, Mistrzyni Świata w 
Fitness Sylwetkowym – Nata-
lii Gacki, oraz szczecińskiego 
rapera „Soboty”. Nie zabrakło 
miłego akcentu z Nowogar-
du, tuż przed walką wieczoru 
do klatki wszedł walczący w 
najcięższej kategorii wieczoru 
do 95 kg, mieszkaniec nasze-
go miasta Wojciech Balejko. 
Na co dzień Wojciech trenu-
je w sekcji Pomorzanina No-

wogard, walczy w stylu Isra-
eli Krav Maga, był to dla niego 
debiut w formule MMA. Za-
wodnik z Nowogardu za rywa-
la miał Artura Kubiaka, z po-
znańskiego klubu Czerwony 

Smok. Pierwsza runda należa-
ła do Kubiaka, który punkto-
wał nowogardzianina w stójce, 
po przerwie w drugiej rundzie, 
Balejko zdołał obalić rywala i 
wyprowadzał serie ciosów z 
góry. Decydująca okazała się 3 
runda, w której zmęczony za-
wodnik z Poznania, nie zdo-
łał się wybronić, Wojciech Ba-
lejko założył klucz na rękę i za 
sprawą tzw. „czwórki”, poddał 
zawodnika, tym samym zwy-
ciężył przez nokaut. Wierzy-
my, że jeszcze niejednokrotnie 
zdolny zawodnik Pomorzani-
na, pokaże swój kunszt na ga-
lach mieszanych sztuk walki. 
Z racji, że w Łobzie pojawiła 
się liczna grupa fanów spor-
tów walki z Nowogardu, pu-
blikujemy wyniki pozostałych 
pojedynków. Galę rozpoczęła 

walka amatorów w wadze do 
70 kg. Stoczyli ją Patryk Bo-
żykowski i Marcin Jacek, zwy-
ciężył na punkty Bożykowski. 
W następnych walkach wy-
stępowali już tylko zawodow-

cy. Drugą walkę stoczyli Paweł 
Żygliński i Patryk Puszkowski, 
w wadze do 68 kg. W tym po-
jedynku zwycięstwo zanoto-
wał Żygliński. W wadze do 73 
kg, spotkali się Gracjan Sza-
dziński i Krystian Bukowiak. 
Walka zakończyła się już w 1 
rundzie po szybkim nokaucie, 
zwyciężył Szadziński. Czwar-
ta walka odbyła się w katego-
rii do 77 kg, w tym pojedynku 
Michał Więcek wygrał przez 
nokaut z Danielem Kolusiń-
skim. W piątej walce na prze-
ciw siebie stanęli Mateusz Sa-
bik i Piotr Rybak, którzy rywa-
lizowali w wadze do 84 kg. W 
tym pojedynku lepszy okazał 
się Mateusz Sabik. Po szóstym 
pojedynku w którym walczył 
Wojciech Balejko, pozosta-
ła już tylko walka wieczoru. 
W wadze do 84 kg, miłośni-
cy sportów walki obserwowali 
krwawy pojedynek w wykona-
niu Dawida Nowaka i Rober-
ta Bryczka. Było na co popa-
trzeć – nie zabrakło rozciętych 
warg, łuków brwiowych, po 
białym ringu i ciałach zawod-
ników lała się krew. Tę zaciętą 
walkę wygrał Robert Bryczek. 

KR

info i foto: 
Nowy Tygodnik Łobeski 

Wojciech Balejko stoczył trudny pojedynek z Arturem Kubiakiem 

W Łobzie nie zabrakło nowogardzkich fanów MMA 

Robert Bryczek w walce wieczoru pokonał Dawida Nowaka 

Pomorzanin ustalił sparingi

Pierwszy mecz  
w lutym
Pomorzanin Nowogard zna już 5 rywali, z którymi 
rozegra mecze sparingowe w okresie przygotowaw-
czym do rundy wiosennej. Pierwszy mecz kontrolny 
rozegrany zostanie 15 lutego 2014 roku.

Klub w sprawie sparingów 
doszedł do porozumienia już 
z 5 zespołami, I drużyna przed 
rundą jesienną ma rozegrać 7 
spotkań kontrolnych, jednak 
wciąż nie są znani dwaj pozo-
stali rywale. Ustaliliśmy ter-
miny pierwszych 3 spotkań. 
Pomorzanin po raz pierwszy 
w nowym roku przed własną 
publicznością zagra 15 lutego, 
rywalami będą zawodnicy Iny 
Goleniów. W niedzielę 23 lu-
tego, również w Nowogardzie, 

podopieczni Tomasza Surmy 
podejmować będą Dęba Dębi-
ce. Natomiast 1 marca, na Sta-
dionie Miejskim zawitają pił-
karze Promienia Mosty. Chęć 
rozegrania sparingów potwier-
dzili również Błękitni Trzy-
głów i Sparta Gryfice. Zarów-
no Błękitni, jak i Sparta  w No-
wogardzie, zagrają dwa mecze. 
Najpierw podejmą I zespół, 
by następnie stanąć do rywa-
lizacji z „rezerwami” nowo-
gardzkiej drużyny. Jak udało 
nam się ustalić, nie wykluczo-
ne, że pierwszy zespół w prze-
rwie zimowej zostanie jeszcze 
wzmocniony nowymi piłka-
rzami. O sprawie potencjal-
nych transferów będziemy in-
formowali na bieżąco. 

KR
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Kijana Redakcja "WBREW": Weronika Daćkowska, Katarzyna Kozieł, Kinga Piwowarczyk, Monika Romasłowska, Hanna Siemierz, Krystyna Skubała 

„Życie to skarb! Masz nałóg, to z nim walcz!”
Listopad jest w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica miesiącem poświęconym  profilaktyce palenia papierosów 
oraz innych wyrobów nikotynowych.

W związku z powyższym 
młodzież szkoły pod opie-
ką pedagoga Pani Reginy Ewy 
Krzak jest zaangażowana w 
różne formy zajęć mające na 
celu zwrócenie uwagi na szko-
dliwość nikotyny. Już w pierw-
szych dniach listopada powsta-
ły gazetki tematyczne zachęca-
jące do nikotynowej abstynen-
cji  np. gazetka  pt.: „Papiero-
sy? Nie dziękuję! Nie śmier-
dzę” wykonana przez uczniów 
z klasy II TE - Agnieszkę Mści-

szewską i Tomasza Sobczaka. 
W oparciu o program profi-
laktyczno-edukacyjny pod kie-
runkiem Pana Dariusza Bar-
czaka i jego podopiecznych z  
I klasy TLI ruszyła kampania 
antynikotynowa w postaci ha-
seł i plakatów.

Dnia 15 listopada miał miejsce 
szkolny  konkurs „Bądź sprytny 
– nie pal” zorganizowany przez 
pedagoga szkolnego Panią Regi-
nę Ewę Krzak przy współpracy 
z Panią Danutą Adamczyk oraz 

Panią Beata Zagórską i ucznia-
mi z klasy IV TM.  

Na koniec „Nikotynowej 
abstynencji” odbyły się pre-
lekcje dla klas pierwszych pt.: 
„Nikotyna-legalny narkotyk” 
przeprowadzone z inicjatywy 
pedagoga przez Panią Klaudię 
Gieryń.

A oto hasła antynikotynowe 
autorstwa młodzieży z naszej 
szkoły (laureatów konkursu):

„Nikotyna jest zła więc nie 
pal” - klasa I TH

„Życie to skarb! Masz na-
łóg, to z nim walcz!” - klasa 
III TI

 „Serce i płuca zapieczone, 
bo papierosy są wypalone” - 
klasa II TE

„Czy Malboro, czy LM-y – 
szkodzą zdrowiu, my to wie-
my!” - klasa IV TI

Thanksgiving Day  
– wystawa kulturoznawcza

Dnia 28 listopada br. w ZSP im Stanisława Sta-
szica powstała wystawa kulturoznawcza z okazji 
amerykańskiego święta Thanksgiving Day.

Plakaty zostały przygotowane przez uczniów 
naszej szkoły pod opieką Pani Mirosławy Szyma-
niak.

Weronika Daćkowska

Jeden z plakatów o  Thanksgiving Day

Pani Klaudia Gieryń podczas prowadzenia prelekcji pt.: „Nikotyna – legalny narkotyk”Uczniowie podczas konkursu „Bądź sprytny, nie pal!”

Burza mózgów w klasie IV TI

Andrzejkowy  
kiermasz w ZSP

Dnia 28 listopada 2013 r. w ZSP Samorząd Uczniowski pod 
opieką Pani Patrycji Sierżant zorganizował z okazji Andrzejek 
kiermasz, podczas którego uczniowie i nauczyciele mogli skosz-
tować  pysznych ciastek oraz najróżniejszych ciast.  Nie zabrakło 
oczywiście wróżb, szczęśliwcy mogli liczyć także na słodki bo-
nus. Słodkie wypieki znikały w okamgnieniu, co jest najlepszym 
dowodem na to, że kiermasz należy uznać za udany.

Weronika Daćkowska
...bohaterami czwartkowego kiermaszuCiasta, ciastka, rogaliki...

Próbna matura z OPERONEM
Zeszły tydzień minął uczniom klas IV pod znakiem próbnej matury z OPERONEM.

Uczniowie ZSP zmagali się z arku-
szami maturalnymi z języka polskiego, 
matematyki i języków obcych. Dzię-
ki próbnej maturze uczniowie mogą 
sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności. 
Do „prawdziwego” egzaminu dojrzało-
ści pozostało jeszcze kilka miesięcy.

Drodzy maturzyści, wykorzystaj-
cie ten czas jak najlepiej! Klasa IV TE podczas egzaminu próbnego z języka polskiego
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
 Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
 i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 91 392 60 57
Morfeusz - 91 577 66 85

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
 I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
 Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól
ul. Zielona 2  - 666 135 133

w Sklepie             
ul. Boh. Warszawy 2

(przy torach)

Zapraszamy
W każdy poniedziałek nowy towar

Duży wybór odzieży 
dziecięcej i jesiennej

kurtki, bluzy itp.

KUPON RABATOWY
10%

na odzież używaną
FIGARO

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!

OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ZATRUDNIĘ
mechanika  lub  elektromechanika

601 520 540

Parafialne Duszpasterstwo Trzeźwości
„Trzeźwa rodzina - trzeźwa wieś”

Jeśli bliska ci osoba w twojej rodzinie  
nadużywa alkoholu lub sam/a pijesz  
i chcesz przestać pić przyjdź do nas!!!

Czekamy w każdy wtorek od godz. 18-20
w salce parafialnej w Strzelewie 9

Jeżeli się wstydzisz!!! to zadzwoń 
od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 20.00

Bolesław  693 716 085  •  Danuta  665 776 868
Kapłan  667 488 367  (wtorek w godz. 19-20)

Ośrodek Szkolenia 
Kierowców Fedeńczak 

przy ulicy 700 Lecia 17
zaprasza na 

Kursy Prawa Jazdy 
kategorii B 

 Zapisy od poniedziałku 
do piątku!

Cena promocyjna! 
Ratalny system spłat! 

Jazdy tylko w Szczecinie!
                                Zapraszamy!

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL. 913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECIĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

PRZYGOTUJ 
AUTO NA ZIMĘ

• części samochodowe
• oleje  samochodowe
• płyny samochodowe
• szyby samochodowe

• SPRZEDAŻ 
• MONTAŻ 
• NAPRAWA

 

Zapraszamy

ul. Boh. Warszawy 4 (obok PZM) • NOWOGARD 
tel. 531 026 839, 796 061 284

www.autonowogard.pl
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Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

Bardzo tanio  
działki budowlane  

w Nowogardzie   
sprzedam 

tel. 0033787818189
NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam dom jednorodzin-
ny w Nowogardzie ul. Jesiono-
wa 3. 604 284 597

• Kupię mieszkanie bezczynszo-
we/niskoczynszowe, min 3po-
kojowe, 60-80m 791443026

• Do wynajęcia lokal handlowy 
– 660143840 

• Sprzedam mieszkanie w No-
wogardzie i Dobrej, Tel. 91-
3910010, 607607814

• KUPIĘ ZA GOTÓWKĘ OBCIĄ-
ŻONE NIERUCHOMOŚCI Tel. 
508 312 261

• DOMY NA WSI – GRUNTY  
SPRZEDAJEMY, KUPUJEMY. 
TEL. 660 206 833

• Sprzedam nowy sklep na ulicy 
Racibora. Tel. 913925552, 695 
264 594

• Sprzedam nowe, własnościo-
we, 2 pokojowe mieszkanie, 
58 m kw. na os. Gryfitów. Tel. 
913925552, 695 264 594.

• Wynajmę lokal biurowy 700 
lecia 17b Ip. Parking, 28 m2 
Tel. 501 549 818 

• Wynajmę lokal na działalność 
gospodarczą. vis’a’vis szpitala. 
Tel. 887 467 309.

• Sprzedam dom jednorodzin-
ny 167 m2 w Nowogardzie ul. 
Mickiewicza. Tel. 694 979 000

• KUPIĘ - kawalerkę w Nowo-
gardzie. Dzwonić po 15 godz. 
Tel. 693021100.

• Sprzedam mieszkanie 58 
m2 w db lokalizacji IV p. Tel. 
607 647 215

• Sprzedam działki budowlane 
Karsk. 510 766 180

• SPRZEDAM - pół domu do re-
montu wraz z podwórkiem. 
Tel. 730 618 318.

• Sprzedam dom do remontu o 
pow. ponad 200 m2 plus dwa 
budynki gospodarcze w Woj-
taszycach na działce 19 arów. 
Cena 127 tys. Tel. 509 702 817 

• Do wynajęcia mieszkanie 2 
pokojowe, 38 m2, I piętro, 
w centrum Nowogardu. Tel: 
889 341 787

• Mieszkanie do wynajęcia. 
601 724 492

• Mieszkanie do wynaję-
cia w Centrum Nowogardu 
660 179 776

• SPRZEDAM – mieszkanie trzy-
pokojowe. Tel.509601559.

• Wynajmę pod działalność go-
spodarczą sklep 784 960 112

• WYNAJMĘ - 1 / 2 domu z osob-
nym wejściem, 4 sypialnie, 2 
łazienki, kuchnia.602474266.

• SPRZEDAM - kawaler-
kę bezczynszową 36 m2. 
Tel.661363898,603284503.

• SPRZEDAM - mieszkanie. 
Tel.602526935, 602371382.

• Sprzedam mieszkanie 48m2, 
tel: 668 451 980

• SPRZEDAM -  mieszkanie  3 
pokojowe  osiedle Bema, cena 
160 tyś.Tel.889597750.

• SPRZEDAM – działki  budowla-
ne  Karsk. Tel.510766180.

• Do wynajęcia pomieszcze-
nie 160 m2 ogrzewane. 
609 245 816

• Do wynajęcia Bar 160 
m2 609 245 816

• SPRZEDAM   LUB  WYNAJ-
MĘ  -   mieszkanie  60 m 2 
.Tel.601171650.

• WYNAJMĘ – bezczyn-
szową  kawalerkę  II  pię-
tro  28 m 2  ścisłe centrum.  
Tel.501549818.

• DO   -  wynajęcia  garaż. 
Tel.603282407.

•  SPRZEDAM  -  parter  domu  
110 m 2 .Podpiwniczony  , ga-
raż i  podwórko. Tel.600809312 
, 604903853.

• Do  wynajęcia kawalerka  w  
centrum  N-du ,  ul: Warszaw-
ska. Po  generalnym  remon-
cie , 

• umeblowana, piwnica .Cena  
900 zł +  1000 zł kaucji.
Tel.501832458.

• DO  WYNAJĘCIA  -  mieszka-
nie  2 pokojowe , umeblo-
wane  I piętro ,ul;15 lutego. 
Tel.606945398.

• GARAŻ – w bloku  SPRZEDAM   
ul: Kowalska 1 . Powierzchnia  
13,26 m 2,szerokość  bramy  
2,2 m.Tel.784-584-294.

• Sprzedam dom jednorodzin-

ny 167 m2 w Nowogardzie ul. 
Mickiewicza.tel. 694 979 000

• Sprzedam mieszkanie 72 m 
kw. 187 tys. tel. 609 671 030.

• MIESZKANIE  do  wynajęcia. 
607289477.

• Pilnie sprzedam kawaler-
kę bezczynszową w Dobrej 
33,29 m2. Tel. 667 921 379

 MOTORYZACJA

• Sprzedam skrzynię biegów do 
Audi 80. Tel. 781785751.

• Sprzedam GOLF II, poj. 1,3 rok 
rej. 1993, benzyna 5 drzwio-
wy, przegląd i OC ważne, szy-
berdach, hak, czerwony. Tel. 
512633610.

• Sprzedam silnik ze skrzynią do 
peugeot 1,9D ’98 i citroen Ta-
nio Tel. 785 04 09 45

• Golf IV Sprzedam komplet 
używanych opon + felgi. 
175/80 14. Tel. 693 876 718.

• SPRZEDAM  -  Volkswagena  T 
– 4 , blaszak  poj.2,4 D . 1995 
rok  prod. Stan  dobry do  jazdy   
.Cena  6,5  tyś.Tel.665871977.

• Sprzedam opony całoroczne, 
w bardzo dobrym stanie Ful-
da Kristall Supremo 205 60 
R16 92 H , 4szt, cena cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340

• Sprzedam  lub  zamienię  opo-
ny  195/65/15.Tel.693584630.

• SPRZEDAM -  FIAT  DOBLO  
MALIBU  Rok. prod. 2008.1,3 
D MULTIJET. Przebieg  166 
tyś. km. cena  do  uzgodnie-
nia.Tel.796727724.

ROLNICTWO

• Sprzedam słomę w snopkach 
i siano cena 2, 20 zł/ snopek. 
Tel. 782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL. 783 678 070

• SPRZEDAM - około 40 kg. 
gryki 60 zł/1 kwintal. Tel. 
600653124. Korneluk - Glicko.

• Sprzedam ziemniaki paszowe. 
608 013 995

• SPRZEDAM – gęsi. Tel. 
507724964.

• Sprzedam prosięta. Tel. 
695495404.

• Załadunek obornika itp. Tel. 
514172446.

• KREDYT  dla  rolnika. 
Tel.601627044,  697082509  .

• Sprzedam świeże kozie mleko. 
609 534 604

• Sprzedam  krowę  . 
Tel.781932918.

• KUPIĘ  -  ziemię  rolną  ok. 2 ha. 
okolice  Nowogardu  ,  Z  dale-
ka  od  zabudowań , z  drogą  
dojazdową.  Tel.885254750.

• FIONA – agregat siewny  3 m 
ścieżki technologiczne. Cena  
11000,- tyś.Tel.501446190.

• SPRZEDAM -  Rozsiewacz  -  na-
wozu   amazone  1500 l. Cena 
5500 tys.Tel.501446190.

• SPRZEDAM – Brony  7 m . Cena  
2000  tyś  .Tel.501446190.

• SPRZEDAM – sadzar-
kę  do ziemniaków pod-
kiełkowanych. Cena 1600 
zł.Tel.501446190.

• SPRZEDAM – Kopaczkę   lewa-
torową  z  krojami. Cena 5500 
tyś.Tel.501446190.

• Sprzedam pszenżyti jare. 
691 140 322

• Kaczki sprzedam tel. 
791 817 107

• Sprzedam ciągnik Ursus C-360 
rok prod. 1977 bitkę 2 tonową 
oraz 3 skibowy. 698 301 559

• SPRZEDAM – warchlaki  / do  
55  kg./ Tel.913928019.

• KUPIĘ – słomę w snopkach z 
dowozem. Tel. 91 39 20 307.

USŁUGI

• Firma Usługowa „Zielona”. Wy-
najem sal na: konferencje, ze-
brania, szkolenia. Tel. 91 39 
26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROB-
NE NAPRAWY WYKONA „ZŁO-
TA RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 
79 22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. 
Zielona 3. 91 39 20 714

• Montaż ogrodzeń betono-
wych, farmerskich i innych; 
695 085 470; 91 39 72 575

• AGENCJA REKLAMA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minu-
ty, bindowanie, wydruki A3-
A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, 
laminowanie A3-A4. Tylko u 
nas największy wybór okła-
dek. Nowogard, ul. 700 Lecia 
15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), 
dokumentów, CV, listów mo-
tyw. innych. Wydruki, Ksero, 
także kolor. Szybko i Solidnie. 
Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel 605 
522 340. 

• Usługi koparko- ładowarką 
Nowogard. 514172446 

• Fast – Driver, tanie usłu-
gi transportowe Tel. 
721 230 990

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sa-
wicki, ul. Kazimierza Wielkiego 
7, Tel. 913920737 

• Remonty mieszkań, szpa-
chlowanie, malowanie. 
880 690 659

• Regulacja i naprawa okien i 
drzwi, Tel. 695 181 070

• Dachy, docieplenia, stro-
podocieplenia, obrób-
ki blacharskie, podbitki. 
609 752 854

• REMONT na każdą kieszeń 
Tel. 609 715 839 

• Usługi remontowe 601 
567 369

• KOREPETYCJE - z matema-
tyki: SP, Gimnazjum. Tel. 
532557381.

• REMONTY – DACHY OCIEPLE-
NIA. Tel. 692562306.

• BUD NAAR dachy remonty 
dachów ocieplenia budyn-
ków. 726 169 098

• PRANIE - DYWANóW, WY-
KŁADZIN, TAPICERKI ME-
BLOWEJ, SAMOCHODO-
WEJ, /SKóRZANEJ, MA-
TERIAŁOWEJ/. PRANIE 
POŚCIELI WEŁNIANEJ /
LANOLINą, CZYSZCZE-
NIE FUG. TEL. 604373143, 
794229083.

• KREDYTY   dla   osób   prowa-
dzących  działalność  gospo-
darczą  bez  BIK  , wysokie  kwo-
ty , małe  raty.Tel.601627044, 
697082509

• Remonty mieszkań 798  147 
191

• Usługi transportowe do 1 
tony, bus skrzyniowy oraz kry-
ty. Tel. 693  716  085, 607  137 
081

PRACA

• Przyjmę samodzielnego pra-
cownika do prac wykończe-
niowych. Tel. 888 603 612

• Zwrot podatku z pracy, ro-
dzinne, urlopowe, emerytalne 
– Niemcy, Holandia, Anglia, Ir-
landia, Dania, Belgia, Austria, 
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak  kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty; F - kursuje od poniedziałku do piątku; 7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO  tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E; 14:00E; 
15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWóZ OSóB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIąTKU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIóW – SZCZECIN 
ND - SZCZECIN:  5:05 (D); 5:55 ( E); 6:40 (7); 6:55 ( E); 7:25 (7); 7:35 (E); 7:50 ( E); 8:00 ( E); 8:05 (7); 8:20 (7); 8:35 ( E); 
9:10 (E,7); 10:05 ( E); 10:35 (E,7); 11:31 (E ); 11:40 (7); 12:15 (E,7); 12:55 (E,7); 13:10 ( E); 13:20 (E,7); 14:05 (E ); 14:20 (E,7); 
15:39 (E); 16:05 (7); 16:20 (E,7); 16:50 (E ); 17:30 (7); 17:50 (E,7); 18:20 (E,7)
ND - SZCZECIN:  5:05 (D); 5:55 ( E); 6:40 (7); 6:55 ( E); 7:25 (7); 7:35 (E); 7:50 ( E); 8:00 ( E); 8:05 (7); 8:20 (7); 8:35 ( E); 
9:10 (E,7); 10:05 ( E); 10:35 (E,7); 11:31 (E ); 11:40 (7); 12:15 (E,7); 12:55 (E,7); 13:10 ( E); 13:20 (E,7); 14:05 (E ); 14:20 (E,7); 
15:39 (E); 16:05 (7); 16:20 (E,7); 16:50 (E ); 17:30 (7); 17:50 (E,7); 18:20 (E,7)
SZCZECIN - ND:   6:20 (D); ; 7:30 (E ); 8:30 (E,7); 9:00 (7,R); 9:25 (E ); 10:05 (E,7); 10:35 (E,7); 11:40 (E ); 12:10 (E ); 12:25 
(E,7); 13:05 (7); 13:30 (E ); 13:50 (E,7,R); 14:35 (E ); 14:50 (E,7); 15:15 (E,7); 15:55 (E,7); 16:15 (7); 16:35 (E ); 17:40 (E,7); 
18:05 (E,7,R); 19:15 (E,7); 19:40 (E,7); 20:15 (E,7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 
12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 
16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 7); 12:26(A); 12:41(A, 
7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 
17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; S – kur-
suje w dni nauki szkolnej; 7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 3, 5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki 
oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, sobo-
ty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska
NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND - RESKO:  6:30 (S); 7:50 (S); 10:10 (7); 12:30 (S); 14:30 (S); 15:10 (E ); 19:15 (E,7); 
RESKO - ND: 6:45 (7, SZ); 7:10 (S); 7:15 (E, SZ); 8:30 (S); 11:35 (7, SZ); 13:00 (S); 15:05 (S); 15:40 (E,7,SZ);
GOLCZEWO - ND:  7:10 (S); 16:00 (S)
ND - GOLCZEWO:  7:40 (S); 15:30 (S)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

OGŁO SZE NIA DROB NE

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul. Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14
 Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

ROZKŁAD JAZDY BU SóW

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, 

Rafał Kowalczuk sport,  Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny   
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, Tel.  91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87;  

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl.  Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej.  
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

  ROZKŁAD JAZDU PKP
NOWOGARD-SZCZECIN (odjazd-przyjazd)
5:32-6:28(1-5);  6:31-7:32(1-6);  7:40-8:51(1-5);  10:54-11:48(1-
5);  13:04-13:58(1,5,7);  15:00-16:23(1-5,7);  16:48-17:47;   18:37-
19:51  
NOWOGARD-KOŁOBRZEG (odjazd-przyjazd)
7:41-8:54(1-6);  10.01-11:05(1,6,7);  12:07-13:21; 13:58-15:13(1-
5);  15:47-17:04;  17:36-18:53(1-5,7);  21:29-22:36
(1-7) dni tygodnia w które kursuje pociąg

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

Zatrudnię 
mechanika 

do pilarek spalinowych 
i kosiarek

dzwonić w godz. 9-17
91 392 68 57; 608 328 095

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

Tel.  91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

Sprzedam Mercedes 180C 
Rok prod. 2001, poj. 2.0 benzyna, 

przebieg 290 tys. km, czarny metalik. 

Tel. 507 625 011
91 39 22 924

Drugi właściciel 
cena 13 500 zł 

Włochy, Norwegia, USA. Tel. 
71 385 20 18 lub 601 759 797

• Młoda mama zaopieku-
je się Twoim dzieckiem. 
661 196 022

• Praca w Niemczech - Opie-
kunki Osób Starszych, wyjaz-
dy od zaraz, pełna organiza-
cja wyjazdu, atrakcyjne zarob-
ki Tel. 666096761, 666096774

• EPROXY EL poszukuje pra-
cowników działu handlowe-
go wiek max 25-27 lat. Tel. 
798 843 457 lub eproxy-el@
wp.pl

• Zatrudnię doświadczonego 
stolarza mile widziany emeryt 
lub rencista. 696 034 712

• Poszukuję osoby w średnim 
wieku do opieki nad chorą 
osobą i prowadzenia domu. 
Miejscowość Węgorzyce 
(mile widziana osoba z tych 
okolic) Tel. 606 271 499; 91 39 
22 308 

• Zatrudnię kierowcę kat. C+E, 
Polska - Norwegia, tel. 607 
585 561

INNE

• Sprzedam drewno bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane - 
603 353 789

• Sprzedam wieżę Diora WS 
442, srebrna, 4 elementy: 
wzmacniacz, tuner przestro-
jony, korektor, deck szufla-
da, stan idealny, używana 
sporadycznie, cena 780 zł do 
uzgodnienia. Tel. 605 522 340.

• PIECE GAZOWE c.o. wiszące z 
Niemiec firmy Vaillant wysoka 
jakość do mieszkania, domu, 
sklepu, restauracji, zakładu 
fryzj. tylko ogrzewanie różne 
powierzchnie cena od 800zł 

montaż 300zł piece dwufunk-
cyjne cena od 1.000 zł montaż 
400zł gwarancja serwisowa 
+ roczne przeglądy kontrol-
ne, naprawy oraz elektryczne 
przepływowe podgrzewacz 
wody użytkowej 18-21kw na 
prąd 380V cena od 200zł Tel. 
691 686 772

• SPRZEDAŻ - podbitki 
drewnianej. TANIO. Tel. 
726169098.

• Sprzedam CB radio Harry III 
z anteną, na gwarancji, cena 
650 zł, Tel. 605 522 340

• Sprzedam lodówko - zamra-
żarkę Indesit srebrną, cena 
750 zł, Tel. 605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubez-
pieczeniowe na życie SKAN-
DIA, Tel. 605 522 340

• Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe atrakcyjna cena. 
726 649 215

• Sprzedam świerk pospolity i 
srebrny z plantacji. Tel. 602 10 
11 18

• Sprzedam aparat fotograficz-
ny S Fine Pix 6500, cena 790 zł, 
Tel. 605 522 340

• SKUP PIŁ niesprawnych, za-
tartych Stihl, Husquarna, Cena 
100 zł. Tel. 721  668  245, Do-
jazd do Klienta.

• SPRZEDAM - drewno ko-
minkowe opałowe, odpa-
dy tartaczne, obrzynki. Tel. 
697579792.

• DREWNO – na opał, odpa-
dy tartaczne pocięte w kloc-
ki lub w całości do pocięcia. 
Tel.514740538.

• KUPIĘ CZERWONĄ CEGŁĘ 
ROZBIÓRKOWĄ. CENA DO NE-

GOCJACJI. TEL. 603768811 
LUB 607705017

• SPRZEDAM - karpia z dostawą 
do domu / minimum 2 sztuki/. 
Tel. 724049451.

• KUPIĘ - palety przemysłowe 
120 X 100. Tel. 603197798.

• Karp handlowy kroczek za-
rybieniowy sprzedam. 91 39 
18 297

• Obrzynki , odpady  tartaczne 
. TANIO. Suche, pocięte. Tel. 
785071977.

• ZABIORĘ  - dwie  osoby  do  
pracy  z  Błotna- Nowogard  
do Goleniowa. Praca na  dwie 
Zmiany. Tel. 782545686.

• SPRZEDAM  -  Drewno    opało-
we. Tel. 889354058.

• KARP  -  świąteczny  -  spełnio-
ne  wymagania  ekologiczne, 
sprzedaż  przy  ul; Boh. War-
szawy  nr 107  obok  sklepu  
wędkarskiego , oraz  w  domu  
przy  ul. Dąbrowskiego  9 tel. 
913920763.

• Sprzedam drzewo opałowe, 
kominkowe. Brzoza, olcha. Ni-
skie ceny 661 630 386

• Tuja szmaragd 0,64 zł. tel.  
518518835
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Kancelaria 
 PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077

sKleP "anusia"
zaprasza wszystkie 

dzieci
na spotkanie   

ze św. Mikołajem
w dniu 6 XII 2013 r.  
(piątek) w godz. 11-18

POŻYCZKI GOTÓWKOWE
•  od 10 000 zł, okres spłaty do 20 lat
•  akceptujemy wszystkie formy dochodu
•  bez BIK, BIG i KRD
•  dogodne raty
• specjalne warunki dla działalności 

gospodarczych (bez ZUS i US)
• RRSO  5,05%

Przedstawiciel na terenie województwa 
zachodniopomorskiego

tel. 91 818-25-36, 790-402-010

PRASA_Swieta_ 210x297_WBK_BTL poziom v2.indd   1 13-11-07   14:19

ul. Warszawska 14 
NOWOGARD
tel. 91 391 03 78
pn.-pt. 9-17.30 • sob. 10-13.00

J U Ż  O T W A R T E

Godziny otwarcia:  pon. - pt. 7.00-18.00  • sob. 8.00 - 14.00

NOWOGARD • ul. Górna 3 • tel. 603 100 003
• Stacja paliw
• Serwis opon

• Części
• Warsztat

• Auto-klima
• Webastoof

er
uj

em
y

ró
wn

ie
ż:

tel. 91 392 71 77
• Tachografy

Sprzedam 
odpady marchwi mytej

Gospodarstwo 
rolno-warzywne

Redło 21
tel. 603 197 798
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 Cena 1, 90 zł Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Finanse - 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700-lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

Tylko teraz !!! Super ceny

Przy zakupie okularów 
BEZPŁATNE 

BADANIE WZROKU

2  pary  soczewek 

O szczegóły PROMOCJI proszę pytać:

okularowych w cenie 1
Do końca grudnia

zapraszamy

Halina Galus • Elżbieta i Helena Wnuk

USŁUGI KSIĘGOWO-PODATKOWE

ul. 3 Maja 14 (budynek Banku Spółdzielczego) Tel.  91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

Chcesz odzyskać VAT? Przyjdź!

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

s. 4 s. 9

Lądowiska 
nie będzie?

Nasi  przedsiębiorcy:  

Drewno 
nigdy nie 

wyjdzie z mody
s. 10

Zawiadamiamy, 
 że w Nowogardzie 

 rozpoczęła działalność 

 Kancelaria Radców 
Prawnych

Zespół Kancelarii tworzą:  
Radca Prawny Radosław Górski 

Kancelaria mieści się przy 
ul. 700 Lecia 24/5 w Nowogardzie

Telefon do Kancelarii: 
Tel.  91 578 49 01

TRANSPORT 
MIĘDZYNARODOWY

www.olektransport.eu • olektransport@onet.eu
+48 58 536 82 11/14   +48 691 742 278

TCZEW
GDYNIA
GDAŃSK
SŁUPSK

KOSZALIN
GORZÓW WLKP.
KOSTRZYN

FRANKFURT AM MAIN
MANNHEIM
KARLSRUHE
STUTTGART
STRASBOURG
FREIBURG

SAARBRUCKEN

PRZEWÓZ TOWARÓW
PRZEPROWADZKI

PRZESYŁKI EKSPRESOWE
TRANSPORT DO 24t

CAŁA EUROPA
ŁADUNKI NIEBEZPIECZNE

ADR

W
Y
N
A
J
E
M
B
U
S
Ó
W i wiele innych miast...

Oddał 
komórki 

macierzyste

Czytaj s. 8

ZIELONE 
PRZEDSZKOLE

OGŁASZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2012/2013
DZIECI W WIEKU OD 2,5 DO 6 LAT

Informacje i zapisy pod nr tel. 91 39 26 691
lub na stronie www.przedszkole.zielona11.pl

INFORMATYCZNO-JĘZYKOWE

APTEKA 
W NOWOGARDZIE 

zatrudni

MAGISTRA FARMACJI
TEL. 601 054 904

Do wynajęcia 
pomieszczenie  100 m2  

na działalność gospodarczą
Duży parking

Tel. 91 392 07 76

Przyjęli strategię z błędami 

Jak zabić nadzieję na rozwój

Czytaj s. 3

Odpust w Karsku

Św. Barbara  
czuwa nad  
parafianami
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W obiektywie DN

ZAKŁAD USŁUG 
INSTALATORSTWA 
ELEKTRYCZNEGO  

 
ZIELIŃSKI  GRZEGORZ 

TEL: 698-846-647 
•  instalacje elektryczne 

domowe, przemysłowe 
•  domofony, wideofony 
•  alarmy, zabezpieczenia 

budynków 

Złodzieje kabli wpadli
Kryminalni z Nowogardu zatrzymali czterech męż-
czyzn, którzy trudnili się kradzieżą kabli telekomuni-
kacyjnych na terenie gminy Nowogard. Mężczyźni usły-
szeli zarzuty. Grozi im do 8 lat pozbawienia wolności. 

Nowogardzcy policjanci od 
pewnego czasu pracowali nad 
sprawą dotycząca  kradzieży kabli 
telekomunikacyjnych. Rozpraco-
wali grupę przestępczą i  zatrzy-
mali sprawców. Okazali się nimi 
mieszkańcy gminy Nowogard w 
wieku  od 18 do 20 lat. 

- Podczas przeszukania, stró-
że prawa znaleźli w miejscu  za-
mieszkania jednego z nich, otuli-
nę pochodzącą z przewodów  te-
lekomunikacyjnych. Dodatkowo 
funkcjonariusze trafili na miej-
sce  przechowywania skradzionych 
kabli, które przygotowywane były 
do  wypalenia. Policjanci odzyska-
li łącznie ok. 200 metrów przewo-
dów.  – informuje asp. Julita Fi-
lipczuk, rzecznik prasowa policji.  
Najstarszemu, 20-letniemu zło-

dziejowi przestawiono aż 16 za-
rzutów kradzieży przewodów  te-
lekomunikacyjnych. Pozosta-
li usłyszeli ich nieco mniej, gdyż 
nie brali za każdym razem udzia-
łu w przestępstwie. Dodatkowo w 
trakcie prowadzonego postępo-
wania, zarzut paserstwa umyślne-
go dotyczący  sprzedaży kradzio-
nego mienia, usłyszał piąty za-
trzymany w  sprawie mężczyzna.

Wobec 20-latka sąd zastosował 
środek zapobiegawczy w postaci  
policyjnego dozoru. Za dokona-
nie kradzieży kabla telekomuni-
kacyjnego, kodeks karny przewi-
duje do 8 lat więzienia, natomiast 
za paserstwo umyślne, można tra-
fić za kraty nawet na 5 lat.

Opr. MS

Nasza Sonda mikołajkowa 
Dziś obchodzimy Mikołajki - zeświecczona nazwa dnia Świętego Mikołaja obchodzo-
nego 6 grudnia na cześć świętego biskupa Mikołaja z Miry. Tego dnia obdarowujemy 
swoich bliskich upominkami. Zgodnie z tradycją, drobne prezenty wkłada się pod po-
duszkę. Dlatego tym razem postanowiliśmy zapytać dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 
w Nowogardzie, co chciałyby otrzymać w prezencie od św. Mikołaja? 

Wiktoria Spera - Bardzo chciałabym dostać jakiś fajny ciuszek 
lub akcesoria do malowania, gdyż bardzo lubię malować. Ale do-
brze byłoby, gdyby św. Mikołaj  podarował mi drobny pieniążek. 
Życzę wszystkim dzieciom, by wspólnie ze swoimi rodzicami miło 
spędzili ten czas i otrzymali wymarzony prezent. 

Nikola Wielowska - W tym roku od św. Mikołaja chciałabym 
dostać wymarzoną   książkę lub fajną i modną odzież. Moim naj-
większym marzeniem jest, by cała moja rodzina była zdrowa i 
trzymała się zawsze razem. 

Natalia Skobyranda - W tym roku, wyjątkowo chciałabym 
dostać  jakiś fajny telefon oraz  ciekawą książkę, i może jeszcze 
aparat fotograficzny - lustrzankę. Wszystkim dzieciom życzę, by 
otrzymały wymarzone prezenty. 

Agnieszka Gralak - Nie mam jakiegoś wielkiego marzenia zwią-
zanego z prezentem z okazji  mikołajek. Ale bardzo chciałabym  
spędzić mikołajki i nadchodzące święta rodzinnie. 

Joanna Studniarz - Nie mam jakichś konkretnych życzeń do 
św. Mikołaja, gdyż jak dotąd, wszystko co chciałam to dostawa-
łam. Ale bardzo chciałabym  obdarować moją mamę i rodzeń-
stwo prezentami. Życzę wszystkim dzieciom, by otrzymały pre-
zenty o których marzą i aby były z nich zadowolone. 

Kajetan Zając - Bardzo bym chciał od św. Mikołaja dostać 
nową grę do komputera lub na konsolę. Książkę niekoniecznie, 
bo jak na razie czytam niewiele, no może poza obowiązkową lek-
turą. Wszystkim dzieciom życzę, by otrzymały to co sobie wyma-
rzyły i by wraz ze swoimi rodzicami i rodzeństwem miło spędziły 
dzień mikołajkowy. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Trwają prace remontowe przy ul. 700 lecia, a właściwie na krótkiej 
uliczce, stanowiącej dojazd do kilku firm i  mieszkań usytuowanych za 
frontem ulicy. Układana jest nowa nawierzchnia drogi z tak popular-
nej ostatnio kostki brukowej. Prace zostały zlecone przez nowogardzki 
UM. Wykonawcą jest firma „Azbud”. 

Na ulicach Nowogardu przybywa z dnia na dzień świątecznych deko-
racji. Okazuje się, że nie tylko burmistrz wykazuje się kreatywnością w 
przyozdabianiu miasta. Pomysłowości pozazdrościli mu najwyraźniej 
też mieszkańcy Bema, których to w planie przystrajania miasta nieste-
ty pominięto. Oto jak przystroili jedno z rosnących tam drzew przed 
Świętami Bożego Narodzenia. Swoją drogą ciekawe, która z prezentacji 
wygrałaby plebiscyt na ozdobę roku – sztuczna czapka, zwana choinką, 
na Placu Wolności, czy sztuka użytkowa na osiedlu. 

Teraz już całkiem poważnie. Informujemy, że nie pochwalamy takie-
go zachowania, a pomysłodawcom powyższej konstrukcji gratulujemy 
wyszukanego i osobliwego poczucia humoru. 
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntEr 
laptop

 seRwis - komis
naprawiamy, 
sprzedajemy, 

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

Tel.  795 648 748
Przy zakupie 1 t podpałka 
lub wypalacz sadzy gratis

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

Usługi opiekuńcze 
dla osób starszych 

i niepełnosprawnych zarówno 
w domu jak i poza domem. 

W ramach usług opiekuńczych
 w mojej asysście możliwość

skorzystania z : 
• samochodu osobowego
• załatwienia spraw mobilnych
• korzystanie z wózka 

inwalidzkiego lub chodzika
„Tutela”   Halina Przybyszewska

ul. Kochanowskiego 7, Nowogard

tel. 880 690 330

TUTELA

Przyjęli strategię z błędami 

Jak zabić nadzieję na rozwój
Podczas ostatniej sesji, Rada Miejska przyjęła Strategię Rozwoju Miasta i Gminy 
Nowogard na lata 2014-2022. Radni opozycji zwrócili jednak uwagę na to, że w do-
kumencie aż roi się od błędów – nie tylko merytorycznych, ale także językowych. 

Co to jest „strategia rozwoju”? 
To jeden z najważniejszych doku-
mentów uchwalanych przez Rady 
Miejskie w całym kraju. Określa 
on główne kierunki rozwoju gmi-
ny i zaplanowane w ich zakresie 
cele i działania, ujmowane zwy-
kle w horyzoncie 10-15 lat. Doku-
ment ten ma służyć jako podsta-
wa do planowania konkretnych 
przedsięwzięć na najbliższe lata, 
a jego głównym celem jest zwięk-
szenie efektywności prowadzo-
nych działań na rzecz rozwoju da-
nej gminy. Jest to więc opracowa-
nie, który ubiera w konkrety nasze 
myślenie o przyszłości i rozwoju. 
W naszej gminie,  jak się jednak 
okazuje, tylko w teorii. 

O strategii mało kto wiedział
W Nowogardzie prace nad naj-

nowszym projektem strategii 
trwały w okresie luty  –  wrzesień 
2013 roku, a uczestniczył w nim 
specjalny zespół roboczy, utwo-
rzony w związku z uczestnictwem 
Gminy Nowogard w projekcie 
„Partycypacja – nowa jakość w 
demokracji lokalnej”, realizowa-
ny przez Koszalińskie Centrum 
Wspierania Inicjatyw Społecz-
nych. Opracowany projekt strate-
gii został później poddany konsul-
tacjom społecznym. Trwały one 
od 25 października do 8 listopa-
da. Możliwość wnoszenia swoich 
uwag i pomysłów do opracowanej 
strategii, była jedna dość słabo za-
reklamowano przez urząd. Infor-
macja o takiej możliwości pojawi-
ła się jedynie na stronie interneto-
wej UM w Nowogardzie. Podano 
tam, że mieszkańcy mogą swoje 
opinie wysyłać na wskazany ad-
res e-mail. Tyle, że ten ponoć nie 
działał. 

- Czy to prawda, że podany 
mieszkańcom adres internetowy, 
na który można było wysyłać swoje 
uwagi do najnowszej strategii gmi-
ny Nowogard był nieaktywny, po-
nieważ w porę nie wykupiono do-
meny, dzięki której wysyłane wia-
domości przez obywateli mogłyby 
być odczytywane – pytał podczas 

ostatniej sesji radny Rafał Szpil-
kowski, przyznając, że jemu rów-
nież pod wskazany przez gminę 
adres e-mail nie udało się wysłać 
stosownych uwag. . 

Jarosław Soborski, zastępca kie-
rownika Wydziału Rozwoju Lo-
kalnego i Funduszy stwierdził, że 
nic mu na ten temat nie wiado-
mo. W jego opinii wszystko dzia-
łało sprawnie. Przyznał jednak, 
dopytywany przez Szpilkowskie-
go, że za pomocą tego adresu za-
ledwie dwie osoby zgłosiły swoje 
uwagi do strategii. Ile wiadomości 
utknęło w sieci, tego pewnie się 
już nie dowiemy. 

Zgodnie z zarządzeniem bur-
mistrza z dnia 25 października, 
zaproszenie do udziału w kon-
sultacjach miało też się ukazać 
w biuletynie publicznym wyda-
wanym przez gminę. Tak się jed-
nak nie stało, gdyż ostatni numer 
tego pisma wydano 21 paździer-
nika. Ogłoszenie o konsultacjach 
nie pojawiło się także w mediach. 
W sumie więc o strategii wiedzie-
li nieliczni, no może poza kilkoma 
radnymi i urzędnikami miejskimi. 

Błąd na błędzie
Słabe dotarcie do mieszkańców 

z  informacją o możliwości udzia-
łu w ocenie przygotowanej stra-
tegii, to nie jedyny problem jaki 
zauważyli radni. Cezary Marcin-
kowski zwrócił uwagę na to, że 
dokument zawiera w sobie mnó-
stwo błędów. Na sesji nie chciał 
ich wymieniać. Stwierdził jedynie, 
że „to obciach”, aby tak niechlujnie 
przygotowany dokument przed-
kładać radzie pod głosowanie. 

Postanowiliśmy sami przyj-
rzeć się opracowanej strategii. 
Faktycznie, w dokumencie aż roi 
się od byków. Co gorsza, nie tyl-
ko stylistycznych i tzw. literówek, 
ale przede wszystkim meryto-
rycznym. Ze względy na ich ilość, 
podamy tylko kilka przykładów 
„niedoróbek”. 

Po pierwsze, pod dokumentem 
nikt się nie podpisał, a przecież 
już na wstępie poinformowano, 

że opracowywał go jakiś zespół 
osób. 

Po drugie, pomylono datę okre-
ślającą okres ważności strategii. 
Na okładce napisano, że to plan 
na lata 2014-2022, ale już w pod-
sumowaniu mowa jest o okresie 
od 2015 roku do 2022. 

Po trzecie. Zdaniem zespołu, 
który opracował strategię, za kul-
turę w mieście odpowiadają tyl-
ko dwie instytucje tj. Biblioteka 
Miejska i Nowogardzki Dom Kul-
tury. Nie wymieniono chociażby 
Ośrodka Poszukiwań Twórczych 
w Strzelewie prowadzonego przez 
Zygmunta Helanda, organizato-
ra m. in. znanego w całej Polsce 
Wiejskiego Festiwalu Sztuki, czy 
licznych warsztatów teatralnych 
i muzycznych. Brakło także miej-
sca dla Pleneru Rzeźbiarskiego, 
jaki rok rocznie organizuje w Ża-
bowie Stowarzyszenie Żabowia-
ki.  Nie mówiąc już o poważnej 
imprezie tanecznej (Nowogardz-
kie Spotkania Taneczne), jaką 
co roku w kwietniu organizuje 
wspólnie zresztą z NDK i Urzę-
dem Miejskim, Stowarzyszenie 
Tańca Sportowego Flesz i Szkoła 
Tańca o tej samej nazwie. 

Po czwarte. W dziale „sport, tu-
rystyka, rekreacja”, nie wymienio-
no wszystkich działających na te-
renie gminy organizacji i klubów 
sportowych. Dziwnym trafem 
pomięto te, które od pewnego 
czasu na przychylność władz nie 
mogą liczyć, czyli LKS „Olimpia” 
i Wiejskie Kluby Sportowe. 

Takich przykładów można 
mnożyć. 

Koń by się uśmiał
Czytając strategię miejscami, 

można się też nieźle uśmiać. Wy-
starczy przyjrzeć się dokładnie 

tzw. analizie SWOT (mocne i sła-
be strony gminy). I tak w punk-
cie „środowisko naturalne, rol-
nictwo” słabą stroną gminy jest – 
zarośnięte jezioro! O co chodzi? 
Tego nie wiadomo. Wszak gmi-
na Nowogard dopiero co wydała 
kupę pieniędzy na poprawę przej-
rzystości wody w naszym akwe-
nie, poprzez ograniczenie pora-
stania jego dna przez roślinność 
wodną. W tym celu po jeziorze 
pływa zresztą cały czas aerator. 
Suchej nitki nie pozostawiono na 
branży agro i samych rolnikach. 
Otóż czytając tabelę SWOT, ma 
się wrażenie, że ktoś przepisał in-
formację o stanie rolnictwa z po-
czątku lat 60-tych. Zdaniem ze-
społu przygotowującego strate-
gię, rolnictwo w gminie jest nie-
zmechanizowane i niezautoma-
tyzowane. Mało tego, sami rolni-
cy są mizernie wykształceni, a do 
tego „niemoblini” i pozbawieniu 
„lobby”. Nie mniej wesoło jest w 
punkcie dotyczącym „sportu”. 
Tam dowiadujemy się, że naszą 
piętą achillesową jest brak moż-
liwości uprawiania sportów zi-
mowych. Jak to zmienić? Mamy 
już przecież sztuczne lodowisko, 
może czas też pomyśleć o budo-
wie „sztucznej Gubałówki”. To 
oczywiście żart. 

Dla kogo ta strategia?
Teraz już na poważnie. Strate-

gia gminy to przede wszystkim 
informacja dla tych, którzy chcą 
ulokować w naszym mieście swo-
je inwestycje, bądź planować swo-

jego dalsze życie w tym miejscu. 
Mają się więc dowiedzieć, jaką wi-
zję rozwoju miasta mają jego wła-
dze na kolejne lata. Tymczasem 
opracowany dokument, to zbitek 
informacji o charakterze „biulety-
nowym”. Mało tego, wiele z nich 
jest nieprzydatnych. Przykładem 
niech będzie kilkustronicowe, 
opisywane każdej z osobna stacji 
uzdatniania wody, czy też szcze-
gółowy opis sieci gazociągowych i 
telekomunikacyjnych biegnących 
przez nasz obszar. 

Najlepszą oceną dokumen-
tu, świadczącą o braku koncep-
cji rozwoju miasta przez władze, 
niech będzie fakt, że wizję roz-
woju Gminy Nowogard ujęto w 
trzech punktach. Zresztą opiera-
jąc nadzieję progresu gospodar-
czego tylko na strefie ekonomicz-
nej – którą jak na razie, mamy tyl-
ko „na papierze”. Teren ten pod 
uwagę będzie można brać, gdy 
faktycznie zostanie przygotowa-
ny na przyjęcie inwestorów. Na 
to trzeba grubych milionów. Dla 
przykładu Gmina Gryfino wyda-
ła na ten cel 35 mln złotych! I jak 
na razie nie powstał tam ani jeden 
zakład pracy. 

Podsumowując. Jakie podejście, 
taka wizja. Dlatego chętnie poin-
formujemy w najbliższym czasie, 
kto z imienia i nazwiska, przygo-
tował dokument przyjęty w czasie 
ostatniej Rady Miejskiej do reali-
zacji. Jeśli oczywiście UM ujawni 
te informacje. 

Marcin Simiński 
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Czy do Nowogardu przylecą śmigłowce medyczne? 

Lądowiska nie będzie? 
W projekcie budżetu na rok 2014 nie zarezerwowano pieniędzy na budowę lądowiska dla helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratunko-
wego, które miało powstać przy nowogardzkim szpitalu. Takim obrotem sprawy jest zaskoczony także dyr. szpitala Kazimierz Lembas.

Na razie śmigłowce z pa-
cjentami lądują koło salonu 
Toyoty. Wcześniej za lądowi-
sko służył im plac manewro-
wy przy ul. Zielonej. Tyle, że 
jest to rozwiązanie tymczaso-
we. Wiadomo, że każdy szpi-
tal prędzej czy później będzie 
musiał wybudować lądowisko, 
bądź przynajmniej utwardzo-
ny i oświetlony plac, na którym 
będą mogły siadać śmigłowce 
(czytaj poniżej). 

Dlatego też, w czasie budowy 
szpitala w Nowogardzie, i u nas 
pojawił się temat budowy lą-
dowiska. Na początku mówio-
no o takim z prawdziwego zda-
rzenia, ale okazało się, że kosz-
ty takiej inwestycji liczone są w 
milionach. Poza tym, w mię-
dzyczasie złagodzono  zapisy 
dotyczące wymagań projekto-
wych i budowlanych w przy-
padku lądowisk, mających po-
wstać przy małych szpitalach. 
Natomiast dużym szpitalom, 
w których znajdują się Specja-
listyczne Oddziały Ratunkowe 
tzw. SOR, przedłużono nawet 
czas na wybudowanie profe-
sjonalnych lądowisk do 2016r. 

Dlatego też gmina Nowo-
gard wybrała wariant polega-
jący na zaplanowaniu budowy 
placu do lądowania, a nie lą-

dowiska z prawdziwego zda-
rzenia. W tegorocznym bu-
dżecie zarezerwowano na ten 
cel dokładnie 40 tys. złotych. 
Plac miał powstać przed szpi-
talem, a konkretnie w okolicy 
wybudowanych od strony pla-
ży miejskiej parkingów. Tyle, 
że jest początek grudnia, a o 
budowie lądowiska ani widu, 
ani słychu. Mało tego, w pro-
jekcie budżetu na przyszły rok, 
nie ma nawet w wzmianki na 
ten temat. Dyrektor szpitala w 
Nowogardzie nie ukrywa, że 
jest tym faktem zaskoczony. 
- Byłem przekonany, że ta in-

westycja zostanie przeniesiona 
na przyszły rok, dlatego też we 
wniosku do budżetu jaki złoży-
łem w imieniu szpitala, nie wpi-
sałem tego zadania – powie-
dział Kazimierz Lembas, pyta-
ny przez redakcję o przyszłość 
lądowiska.

Czy to oznacza, że gmina 
zrezygnowała z budowy placu 
dla śmigłowców medycznych? 
W miniony wtorek wysłaliśmy 
stosowne pytania w tej sprawie 
do burmistrza Nowogardu. Do 
zamknięcia bieżącego numeru 
odpowiedzi jednak nie otrzy-
maliśmy. 

Trochę historii 
Przypomnijmy, że o  pro-

blemach z lądowaniem śmi-
głowców w ramach tzw. ko-
mercyjnego transportu  pa-
cjentów (z jednego do drugie-
go szpitala), informowaliśmy 
już na początku sierpnia ze-
szłego roku. Wówczas jedne-
mu z nowogardzkich lekarzy 
w naszym szpitalu odmówio-
no przysłania helikoptera do 
pacjenta z zawałem serca. Le-
karz usłyszał wtedy, że  śmi-
głowce medyczne mogą lą-
dować tylko przy tych szpi-

talach, które mają lądowiska. 
Rozpętała się burza. Chwilę 
po nowogardzkim przypadku 
o sprawie mówiono już w całej 
Polsce. Okazało się bowiem, że 
lądowiska, to w Polsce luksus, 
na który stać niewiele szpitali. 
Dla przykładu w woj. zachod-
niopomorskim jest ich zaled-
wie kilka. Najbliżej Nowogar-
du znajduje się ono w Gryfi-
cach. Po szumie medialnym, 
zarówno władze Lotniczego 
Pogotowia Ratowniczego, jak 
i Ministerstwo Zdrowia, zmie-
niło trochę swoje podejście do 
sprawy. Jak napisaliśmy po-
wyżej, nieco złagodzono wy-
magania jakie mają spełniać 
tego typu miejsca budowane 
przy małych szpitalach. Du-
żym placówkom przedłużono 
za to czas na budowę lądowisk 
z pełnym wyposażeniem tech-
nicznych. 

Nie zmienia to faktu, że 
miejsce do lądowania dla śmi-
głowców w Nowogardzie musi 
w najbliższym czasie powstać. 
Cierpliwość władz krajowych 
w tym temacie prędzej czy 
później się jednak wyczerpie 
– wszak chodzi o bezpieczeń-
stwo pacjentów. 

Marcin Simiński 

Przetarg na darmowe posiłki rozstrzygnięty 

Wygrała Ewa Kasprzyk
To już pewne. Firma PHU Ewa Kasprzyk wraca na szkolne stołówki. Nowogardzkie Przedsiębiorstwo wygrało przetarg na dostarczanie 
bezpłatnych posiłków w szkołach. 

Jak informowaliśmy, prze-
targ na przyrządzanie i dostar-
czanie osobom uprawnionym 
do wydania bezpłatnego posił-
ku ogłoszono na początku li-
stopada. Z programu tego ko-
rzystają uczniowie z rodzin ob-
jętych pomocą społeczną. W 
dniu 22 listopada upłynął ter-
min składania ofert. 

Jak poinformował Urząd 
Miejski, w postępowaniu prze-
targowym uczestniczyło trzech 
wykonawców. Wśród nich była 
koszalińska spółka Tess, która w 
tym roku obsługiwała to zada-
nie. W przetargu udział wzięła 
również firma, aż z Wrocławia. 

Zgodnie z zapowiedzią swo-
ją propozycję cenową złożyło 
także przedsiębiorstwo gastro-

nomiczne pani Ewy Kasprzyk 
z Nowogardu.  I to właśnie ta 
lokalna firma zaoferowała naj-

korzystniejszą ofertę, której 
wartość wynosi 358.715,06 zł. 
Zgodnie ze specyfikacją za-

mówienia firma w przyszłym 
roku będzie musiała ugoto-
wać i dostarczyć uczniom 83 
tysiące 244 posiłki. To mniej 
o 1 tys. 132, niż w tym roku. 
Przez posiłek rozumie się 2 da-
nia (zupa, drugie danie), plus 
napój, przygotowane zgod-
nie z zasadami żywienia. Są to 
m.in. odpowiednia kalorycz-
ność dań, waga i temperatura 
posiłku. 

Zadanie zostanie sfinanso-
wane w całości z budżetu pań-
stwa, w ramach krajowego 
programu dożywania. 

Marcin Simiński
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Gdzie te PSZOK-i?

Miały być, a nie ma 
Od 1 lipca 2013 r. funkcjonuje nowy system odbierania odpadów komunalnych, który miał zapewnić większy porządek, lepszą segrega-
cję i mniejsze zaśmiecanie środowiska. Od tego momentu minęło już niemal pół roku. Tymczasem w Nowogardzie, pomimo ciążącego na 
gminie obowiązku, do dzisiaj nie wyznaczono miejsc składowania odpadów, których nie wolno wyrzucać do zwykłych worków na śmieci. 

Mowa o PSZOK-ach, czyli 
„punktach selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych”. To do 
nich mieszkańcy mieli wyrzu-
cać przeterminowane leki, stare 
baterie, przepalone żarówki, zu-
żyty sprzęt elektroniczny czy od-
pady zielone. Jednym słowem- 
odpadów problemowych. 

Tyle, że do dnia dzisiejsze-
go, gmina nie zorganizowała 
ani jednego takiego punktu. Nie 
zrobiono tego mimo, że zada-
nie to stawia przed samorząda-
mi ustawa o utrzymaniu porząd-
ku i czystości w gminach, zwana 
„śmieciową”. 

- Pierwszym błędem, jaki wy-
daje się  popełniono już na eta-
pie wyłaniania w drodze prze-
targu odbiorców, którzy w imie-
niu gminy będą wywozić do Słaj-
sina śmieci, było niewpisanie w 
umowie z firmami komunalnymi 
obowiązku organizacji PSZOK 
– twierdzi jeden z naszych roz-
mówców, pracujący w branży 
gospodarki odpadów w Nowo-
gardzie. 

 Tym samym gmina pozostała 
sama z tym problem. Pojawił się 
pomysł, aby taki punkt zorgani-
zować w Zakładzie Gospodarki 
Odpadami w Słajsinie. Tam tra-
fiają śmieci z terenu naszej gmi-
ny. Jak się dowiedzieliśmy, na 
początku RXXI, właściciel wy-
sypiska, niechętnie podchodziło 
do całego pomysłu. Ostatecznie 
władze Związku i UM w Nowo-
gardzie, podpisały stosowne po-
rozumienie w tej sprawie. Stwo-
rzono też regulamin korzystania 
z PSZOK. 

- Gmina Nowogard podpisała 
porozumienie z Celowym Związ-
kiem Gmin RXXI z siedzibą w 
Słajsinie, na podstawie którego, 
do dnia 30.06.2014r. punkt ten 
zlokalizowany będzie na terenie 
Regionalnego Zakładu Gospoda-
rowania Odpadami, do korzysta-
nia z którego serdecznie wszyst-
kich zachęcamy. Wszelkich in-
formacji w sprawie frakcji i ilości 
odpadów, które mieszkańcy Gmi-
ny Nowogard mogą odwozić do 
gminnego PSZOK-u w Słajsinie, 
udziela Zarząd Budynków Ko-
munalnych z siedzibą przy ulicy 
700-Lecia 14 – informuje wice-
burmistrz Damian Simiński.

Jak dowiedziała się redakcja 
DN, na dniach ma pojawić się 

regulamin korzystania z PSZO-
Ku w Słajsinie. 

Słajsino – nie za daleko?
Można by powiedzieć, że 

gmina wyjdzie z całej sytuacji 
obronną ręką. PSZOK w Słajsi-
nie lada dzień zostanie urucho-
miony. Pytanie tylko, czy w ten 
sposób zostanie zaspokojona 
koncepcja ustawodawców two-
rzących „przepisy śmieciowe”. 
Już w rozdziale II wymienionej 
ustawy, określającym zadania 
gminy wynikające z obowiązku 
zorganizowania gospodarki od-
padów komunalnych czytamy, 
że „gminy tworzą punkty selek-
tywnego zbierania odpadów, w 
sposób zapewniający łatwy do-
stęp dla wszystkich mieszkańców 
(...)”. Pytanie, czy punkt w od-
dalonym o kilka kilometrów od 
miasta to właśnie takie miejsce? 
Nie dość, że będzie trzeba w od-
powiedni sposób zapewne spa-
kować odpady np. leki, bo na to 
też są specjalne worki, to jeszcze 
za własne pieniądze dojechać do 
zakładu. Pomijając już fakt, że 
osoby nieposiadające własnych 
środków transportu, mogą mieć 
z tym poważne kłopoty. 

Wątpliwości te podzielił w 
rozmowie z DN, Antoni Bielida, 
szef Związku RXXI.

 - W myśl ustawy, punkty te 
powinny być zorganizowane w 
miejscach dostępnych dla miesz-
kańców. Słajsino jest nieco odda-
lone od miasta i w mojej ocenie 
nie jest to najlepsza lokalizacja. 
Zgodziliśmy się jednak na to na 
jakiś czas tak, by pomóc gminom 
w wypełnieniu tego obowiązku  
– przyznaje Bielida, dodając, że 
podobne porozumienia jak w 
Nowogardzie, Związek podpisał 
także z innymi gminami, w któ-
rych znajdują się instalacje za-
kładu m.in. w Świnoujściu i Ka-
mieniu Pomorskim. 

W innych gminach temat ten 
wydaje się wyglądać nieco le-
piej.  Dla przykładu, w Gminie 
Gryfino zorganizowano dwa ta-
kie miejsca – jedno na terenie 
bazy tamtejszego Przedsiębior-
stwa Usług Komunalnych (nota-
bene spółka gminna, zajmująca 
się odbiorem i wywózką śmieci), 
a drugie kawałek za miastem, na 
terenie składowiska odpadów. 

Natomiast w Stargardzie 
Szczecińskim system jest bar-

dziej rozbudowany. Stworzono 
tam miejsca o nazwie Ekopunk-
ty – jeden stacjonarny, w cen-
trum miasta i 12 mobilnych. Te 
ostatnie raz na kilka dni kursują 
po stargardzkich osiedlach zbie-
rając odpady problemowe. 

Potrzebne od zaraz
O tym, że punkty selektywnej 

zbiórki odpadów są potrzebne 
świadczą sygnały czytelników. 
Wiele osób dzwoni do redak-
cji pytając np. gdzie można wy-
rzucić wiaderko po farbie, albo 
pozostałości po drobnym re-
moncie domowym. Ostatnio na 
problem ten zwrócił uwagę tak-
że prezes Spółdzielni Mieszka-
niowej Gardno. W odpowiedzi 
na sygnał czytelników DN skar-
żących się w ostatnim nume-
rze na zalegającą „gałęziówkę” 
pod blokami, powstałą po zabie-
gach pielęgnacyjnych drzew, Jan 
Smolira zwrócił uwagę na fakt 
braku miejsc, w których tego 
typu odpady można by pozosta-
wiać. 

- W związku z notatką „Ścię-
li i zostawili”, która ukazała się 
w na 5 stronie dzisiejszego wyda-
nia DN informuję, że akcja przy-
cinania drzew to ostatni etap te-
gorocznych prac na terenach zie-
lonych zarządzanych przez SM 
„Gardno”. Ze względu na znacz-
ny obszar objęty pracami ( 10 
osiedli, 5 ha terenów zielonych) 
proces usuwania ostatniej partii 

liści oraz ściętych gałęzi potrwa 
do końca tego tygodnia. Jedno-
cześnie pragnę zwrócić uwagę 
na fakt, że pomimo ciążącego 
na gminie obowiązku, do dzisiaj 
nie wyznaczono na terenie mia-
sta miejsc składowania odpadów 
zielonych. Zmusza to nas do po-
szukiwania możliwości zagospo-
darowania tych odpadów w inny 
sposób i skutecznie wydłuża pro-
ces usuwania odpadów zielo-
nych” – pisze prezes SM Gardno. 

Nie tylko PSZOK 
Warto pamiętać, że PSZOK-

-i nie są jedynymi miejscami, 
gdzie można pozbywać się „nie-
chcianych” odpadów. Takim 
przykładem są leki, które moż-
na wyrzucać też do pojemników 
zlokalizowanych w aptekach. 
Podobnie jest z przepalonymi 
żarówkami, czy zużytą lodówką. 
Jak informuje UM w Nowogar-
dzie, tego typu odpady możemy 
oddawać do punktu ich sprze-
daży np. hurtowni elektrycz-
nych czy salonów AGD-RTV. 

- Zgodnie z ustawą z dnia 29 
lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym 
sprzedawca hurtowy, jak i sprze-
dawca detaliczny (handlujący 
tego typu asortymentem- dop. 
red.) zaliczany jest do zbierają-
cego zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny, a zatem obowią-
zują go przepisy zawarte m.in. w 
art. 37, gdzie wymienione są obo-

wiązki zbierającego zużyty sprzęt 
– wyjaśnia D. Simiński. 

Do obowiązków tych nale-
ży w szczególności selektywne 
zbieranie zużytego sprzętu oraz 
przyjęcie zużytego sprzętu po-
chodzącego z gospodarstw do-
mowych bez pobierania opłaty, 
z nielicznymi wyjątkami. 

- W myśl przywołanej ustawy 
przedsiębiorca winien zatem bez-
płatnie odbierać od swoich klien-
tów zużyte sprzęty pochodzące z 
gospodarstw domowych, a na-
stępnie przekazać  je na własny 
koszt do firm zajmujących się re-
cyklingiem, bądź utylizacją tego 
typu odpadów – dodaje wicebur-
mistrz odpowiedzialny w gmi-
nie za politykę śmieciową.

Wszystko pięknie. Tyle że lo-
kalni właściciele hurtowni elek-
trycznych, z którymi wczoraj 
rozmawiała DN twierdzą, że zu-
żytych żarówek nich nie chce od 
nas odbierać. 

- Zdaję sobie sprawę, że zgod-
nie z przepisami mam obowią-
zek przyjąć zużytą świetlówkę. 
Pytanie tylko, co ja mam później 
z tym zrobić? Firmy utylizacyjne 
przestały od nas przyjmować te 
odpady twierdząc, że jest to nie-
opłacalne – mówi nam jeden z 
miejscowych hurtowników.

Być może rozwiązaniem dla 
nich będą także PSZOK-i? To 
już jednak temat na osoby arty-
kuł. 

Marcin Simiński 

W takie pojemniki wyposażony jest gryfiński „pszok”
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Informacje Parafialne
Vox    Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:

Są jeszcze wolne miejsca
PIELGRZYMKA 9-DNIOWA

NA KANONIZACJĘ 
BŁ. JANA PAWŁA II DO WŁOCH

TERMIN: 22-30.04.2014r.
PADWA - LORETO - SAN GIOVANNI ROTONDO -  LANCIANO MANOPELLO 

-  RZYM – ASYŻ

Koszt: 1900 zł + 140 EURO
ZAPISY I WSZELKIE  INFORMACJE ZWIĄZANE Z PIELGRZYMKĄ u ks. 
Roberta w Parafii pw. WNIEBOWZIĘCIA NMP w NOWOGARDZIE

Arne Lindback, lat 61, zmarł 27.11.2013 r., pogrzeb odbędzie 
się 07.12.2013 r. o godz. 12:00, na cmentarzu w Nowogardzie.

Jan Kowalski, lat 72, zmarł 03.12.2013 r., pogrzeb odbędzie się 
06.12.2013 r. o godz. 13:00, na cmentarzu w Nowogardzie. 

Ryszard Górecki, lat 91, zmarł 05.12.2013 r., pogrzeb odbę-
dzie się 06.12.2013 r. Msza św. o godz. 14:00, w Kościele pw. św. 
Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie, pogrzeb  po Mszy św. na 
cmentarzu w Nowogardzie. 

Informacje przekazał zarządca cmentarza, Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Słowa Ewangelii według Świę-
tego Łukasza (Łk 1,26-38) Zwia-
stowanie Maryi

Bóg posłał anioła Gabriela do 
miasta w Galilei, zwanego Naza-
ret, do Dziewicy poślubionej mę-
żowi, imieniem Józef, z rodu Da-
wida; a Dziewicy było na imię Ma-
ryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: 
«Bądź pozdrowiona, pełna łaski, 
Pan z Tobą, błogosławiona jesteś 
między niewiastami». Ona zmie-
szała się na te słowa i rozważała, co 
miałoby znaczyć to pozdrowienie. 
Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój 
się, Maryjo, znalazłaś bowiem ła-
skę u Boga.

Oto poczniesz i porodzisz Syna, 
któremu nadasz imię Jezus. Bę-
dzie On wielki i będzie nazwany 
Synem Najwyższego, a Pan Bóg 
da Mu tron Jego praojca, Dawida. 
Będzie panował nad domem Jaku-
ba na wieki, a Jego panowaniu nie 
będzie końca». Na to Maryja rze-
kła do anioła: «Jakże się to stanie, 
skoro nie znam męża?» Anioł Jej 
odpowiedział: «Duch Święty zstą-
pi na Ciebie i moc Najwyższego 
osłoni Cię. Dlatego też Święte, któ-
re się narodzi, będzie nazwane Sy-
nem Bożym. A oto również krew-
na Twoja, Elżbieta, poczęła w swej 
starości syna i jest już w szóstym 
miesiącu ta, która uchodzi za nie-
płodną. Dla Boga bowiem nie ma 
nic niemożliwego». Na to rzekła 
Maryja: «Oto Ja służebnica Pań-
ska, niech Mi się stanie według 
twego słowa». Wtedy odszedł od 
Niej anioł.

Dla Boga bowiem nie ma nic 
niemożliwego

Czasem jest to delikatne, subtel-
ne, prawie niezauważalne. Ale nie-
kiedy może być bardzo mocne, sta-
nowcze i ogromnie jednoznaczne, 
chociaż wciąż delikatne. Zdarza 
się praktycznie każdemu i na każ-
dym kroku, można by powiedzieć, 
że codziennie. Przybiera różną for-
mę, w zależności od tego, jaka jest 
osoba, którą to spotyka, czym się 
zajmuje i czego ma dotyczyć zada-
nie, które ma być powierzone tejże 

osobie. Oczywiście czas i miejsce 
są doskonale dobrane. Forma rów-
nież. To przecież ingerencja same-
go Boga, Tego, który przychodzi 
do człowieka w tajemnicy zwiasto-
wania.

   Wydarzenie z Nazaretu było 
bardzo delikatne i jednocześnie 
niezwykle mocne. Postawiło Ma-
ryję przed ogromną tajemnicą, 
dając jednocześnie możliwość ni-
czym nie skrępowanego podję-
cia decyzji. W taki właśnie sposób 
działa Bóg, który szanuje wolną 
wolę człowieka, jednocześnie ni-
czego przed nim nie zataja. Do-
stosowuje wszystko: czas, miejsce, 
sposób, treść, do osoby, którą już 
wcześniej wybrał do danego za-
dania. Potrzebny jest jeszcze tylko 
ten jeden moment, w którym usły-
szy „tak” albo ‘nie”. 

Wtedy Bóg usłyszał „tak”. Ci-
che, skromne, całkowicie świado-
me tego, co może być później. Sko-
ro ma się narodzić Mesjasz, w ta-
kim razie będzie to mocno zwią-
zane z tym wszystkim, co mówią 
o nim proroctwa. A mówią przede 
wszystkim o cierpieniu i ofierze. 
Więc skoro los syna jest związa-
ny z jego matką, ona również do-
świadczy tego wszystkiego, co ma 
być udziałem jej dziecka. W tym 
przypadku nie będzie to zwykła 
ofiara i cierpienie, jakie spotyka 
na co dzień zwykłego człowieka. 
Wszystko to będzie spotęgowane 
przez fakt, że tu chodzi o Syna Bo-
żego. Mimo to Maryja zgadza się, 
świadomie, skromnie i pokornie, 
ale jednocześnie bardzo stanow-
czo. Tę stanowczość ukaże później 
w każdym dniu, który będzie prze-
żywać najpierw w całkowitej łącz-
ności ze swoim Synem, potem to-
warzysząc Mu, czy to będąc blisko 
Niego, czy w oddaleniu. Aż do mo-
mentu, w którym to, co było zapo-
wiedziane przez proroków, wypeł-
ni się całkowicie.

   Choć zupełnie nie zdawała so-
bie sprawy z tego, co ją czeka, była 
przygotowana do tego, jedynego 
w swoim rodzaju, zadania. Zosta-
ła  uchroniona od skazy, jaką po-
woduje w człowieku grzech pier-
worodny. Dowiedziała się o tym 
dopiero wtedy, gdy Boży posła-
niec nazwał ją „pełną łaski – bło-
gosławioną między niewiastami”. 

Zrodziło się w jej sercu tylko jed-
no, cichutkie pytanie. W jaki spo-
sób ma się to stać, skoro nie zna 
męża. Bardzo dobrze znała Józefa 
i na pewno bardzo mocno go ko-
chała. Być może postanowiła żyć w 
dziewictwie mimo tego, że razem z 
Józefem. Stąd takie pytanie. A sko-
ro dla Boga nie ma rzeczy niemoż-
liwych, Maryja pozostała dziewicą 
również po urodzeniu. 

Bóg każdego kocha równie moc-
no, każdego traktuje tak samo, 
przed każdym człowiekiem ni-
czego nie ukrywa, jest całkowicie 
szczery. Każdemu powierza jakieś 
zadanie. Robi to w najbardziej od-
powiednim momencie i w najbar-
dziej właściwy sposób. I tak jak w 
przypadku Maryi, czeka cierpliwie 
na odpowiedź. Bez żadnego naci-
sku. Bez najmniejszego przymusu. 
Nie musi tego robić. Już wcześniej 
przygotował każdego na te wszyst-
kie chwile, w których chce nam 
coś zwiastować. Dał każdemu to 
wszystko, co będzie konieczne do 
tego, by podjąć odpowiednią decy-
zję i zająć się tym zadaniem, jakie 
zostało przez Boga przeznaczone.

Nie ma tu miejsca na obawy, że 
może Bóg się pomylił i dał mi za 
dużo do zrobienia. Że może obar-
czył mnie zadaniem, które prze-
kracza moje siły. To w ogóle nie 
wchodzi w grę. On się nie myli. Ni-
gdy. Ale człowiek owszem. I to bar-
dzo często. Pierwszą pomyłką jest 
odstawienie Boga na dalszy plan 
albo wręcz nie branie Jego obec-
ności i wszystkiego, co się z tym 
wiąże, pod uwagę. W konsekwen-
cji człowiek w niewłaściwy sposób 
odbiera siebie. A to oznacza, że po-
znawanie samego siebie nie odkry-
wa przed nim całej prawdy o tym, 
jaki jest. Więc jak w takim przy-
padku wziąć się do pracy nie mając 
pojęcia o tym, czy w ogóle posiada 
się odpowiednie narzędzia, by tę 
konkretną pracę wykonać.

No tak. Ale skoro mamy do czy-
nienia z nieomylnym Bogiem, to 
znaczy, że otrzymujemy odpo-
wiednie zadania. W takim razie 
nie możemy zrobić nic lepszego, 
jak tylko zaufać Mu i zająć się tym 
zadaniem. Narzędzia znajdą się na 
pewno.

Ks. Grzegorz Podlaski

Ogłoszenie Caritas 
Caritas Polska organizuje ogólnopolską zbiórkę żywności w 

dniach 6 i 7 grudnia. Nasz Parafialny Zespół Caritas już po raz 
drugi włącza się w tę akcję. Wolontariusze PZC i Szkolnych Kół 
Caritas przeprowadzą zbiórkę żywności przy dwóch dyskontach, 
tj. Biedronce przy ul. Warszawskiej oraz Netto przy ul. 700-lecia. 

Organizatorzy proszą o zakup produktów z długą datą przy-
datności do spożycia, tj. mąki, cukru, konserw, makaronów itp. 
Zebrane dary zostaną wręczone podopiecznym z terenu naszej 
parafii podczas Wigilii Caritas, która odbędzie się w dniu 20 
grudnia o godz. 14:00 w Nowogardzkim Domu Kultury. 

ks. proboszcz Grzegorz Legutko
Przewodniczący Parafialnego Zespołu Caritas 
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„CZAS NA MNIE. OPO-
WIEŚĆ O MAĆKU KOZŁOW-
SKIM” AGNIESZKI KOWAL-
SKIEJ, to piękna książka o życiu 
z kochaną osobą, o ogromnym 
bólu po jej odejściu i powolnym 
powrocie do odzyskania swoje-
go miejsca w życiu już bez Niego. 

„Dane mi było poznać, czym 
jest miłość. To jest, zdaje się, 
największa tajemnica życia. Do-
stałam te możliwość w prezen-
cie. Dlatego nie mogę mieć pre-
tensji do losu o śmierć Maćka. 
Człowiek jeśli płacze, płacze wy-
łącznie nad sobą”. Tak Agniesz-
ka Kowalska napisała po śmierci 
swojego męża Macieja Kozłow-
skiego, znanego aktora. Grał w 
Teatrze Narodowym, licznych 
serialach, filmach, ale chyba 
najbardziej zapamiętany został 
jako Krzywonos w ekranizacji 
„Ogniem i mieczem”. Zmarł w 
2010 roku na zapalenie wątro-
by typu C. Autorka jest malar-
ką, tworzy portrety. Ta książka 
jest swoistym portretem, któ-
ry stworzyła po śmierci męża. 
„Czas na mnie …” to opowieść 
o zwykłym człowieku, nie ak-
torze – to zadanie zostawia do-
kumentalistom. Zabiera nas w 
prywatny, intymny świat Macie-
ja Kozłowskiego, tego z zacisza 
domowego, odległego od bla-
sku fleszy i popularności. Brak 
tu chronologii i dokładnych opi-
sów, są za to wspomnienia, prze-

myślenia i czarno-białe zdjęcia. 
Poznajemy Macieja Kozłowskie-
go jako człowieka wrażliwego, 
dobrego, ciepłego, nieobojętne-
go na los innych ludzi i zwierząt. 
Kochał zwierzęta, wiele dla nich 
robił i nie zawsze lubił o tym 
mówić. A wszystkie zwierzęta 
lgnęły do niego. Przygarniał ko-
cie i psie przybłędy okazując im 
wiele serca.

Czytając książkę, na każdej 
stronie czuje się wielką miłość, 
szacunek i fascynację drugą oso-
bą. Ktoś kiedyś powiedział, że w 
życiu liczą się tylko chwile i jest 
to jedna z głównych myśli jaka 
przyświecała mi czytając wspo-
mnienia poświęcone Maćko-
wi Kozłowskiemu. Jeśli chcecie 
Państwo przeczytać opowieść o 
wielkiej miłości, utracie i powol-
nym odzyskiwaniu swojego ży-
cia – to zapraszam do lektury. 

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz

Biblioteka poleca
„Czytanie książek jest jak po-

dróż po świecie drugiego czło-
wieka. Jeżeli książka jest dobra, 
czytelnik czuje się w niej jak u 
siebie, a jednocześnie intryguje 
go co mu się tam przydarzy, co 
znajdzie za następnym zakrę-
tem”.

Jonathan Carroll

Publiczne Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie

Kiermasz dla Natalii
Natalia- pogodna, pomysłowa, uwielbiająca śpiewać nastolatka. Na co dzień uczennica Publicznego Gimnazjum  nr 3 im. Zjednoczonej Europy w Nowo-
gardzie. Na pierwszy rzut oka, nie różni się niczym od swoich rówieśników- podobnie jak oni potrafi rozbawić do łez, ale też czasem dobrze dać w kość. 

Ci, którzy ją zobaczą zachwy-
cają się jej promiennym uśmie-

chem i przepięknymi włosami. 
Wielu jednak nie wie, że każdy 
dzień jest dla tej niesamowitej 
dziewczyny i jej rodziny, dniem 
walki o życie- życie Natalii.

Natalia miała 4 lata, gdy 
stwierdzono u niej nieprawidło-
wości - niepełnosprawność inte-
lektualna w stopniu umiarkowa-
nym, encefalopatia mitochon-
drialna, padaczka lekooporna, 
liczne wady wielonarządowe i 
wiele innych. Dzięki determi-
nacji mamy, pomocy specjali-
stów i ludzi dobrej woli, uda-

ło się „przywrócić” Natalię do 
życia. Stała się bardziej samo-
dzielna, brała udział w zajęciach 
lekcyjnych organizowanych w 
domu. W tym roku spełniło się 
jej marzenie- została uczenni-
cą gimnazjum. Jej koledzy i ko-
leżanki przyjęli ją bardzo cie-
pło. Pomimo tego, że dziewczy-
na na co dzień nie uczestniczy 
w zajęciach lekcyjnych w szkole 
(nauczyciele prowadzą z Natalią 
zajęcia indywidualne), stała się 
osobą lubianą i szanowaną przez 
rówieśników. Młodzież nie tylko 

pracuje z uczennicą, ale też stara 
się angażować  w pomoc dla niej. 
Pomoc ta jest bardzo potrzebna. 
Stan Natalki się pogarsza, ko-
nieczne są ciągłe wizyty u spe-
cjalistów. Niezbędny jest sprzęt, 
który złagodzi przebieg postępu-
jących w zastraszającym tempie 
chorób. Rodzina robi co może, 
ale koszty leczenia dziewczyn-
ki są ogromne. Natalce pomogło 
już wiele instytucji. Tym razem 
do tej szlachetnej akcji przyłą-
czyła się społeczność uczniow-
ska Publicznego Gimnazjum 

nr 3 w Nowogardzie. Dyrektor 
szkoły- pani Irena Juszczyk, po 
konsultacjach z wychowawcą i 
uczniami zadecydowała, że pie-
niądze zebrane na tegorocznym 
kiermaszu świątecznym zostaną 
w całości przekazane na lecze-
nie Natalii. Kiermasz ten odbę-
dzie się 12.12.2013 (czwartek) w 
budynku szkoły, w godzinach od 
16.00 do 17.30. Organizatorzy 
zapraszają wszystkich chętnych. 
Pomóżmy Natalii !!!

Inf. własna

Odpust w Karsku

Św. Barbara  
czuwa nad parafianami
4 grudnia (środa), w święto górników, w Kościele pw. św. Barbary w Karsku, od-
były się Uroczystości Odpustowe. Ceremonię rozpoczęto o godz. 18:00. Mszy 
św. przewodniczył ks. Robert Dąbrowski, natomiast kazanie wygłosił ks. Jacek 
Czekański. 

W tym szczególnym dniu, w 
kościele licznie zgromadzili się 
wierni, wśród których nie za-
brakło nie tylko miejscowych 
mieszkańców, ale również gości 
przybyłych spoza Karska. Świę-
to patrona kościoła, zarówno fi-
lialnego, jak i parafialnego, to 
wielkie wydarzenie w życiu każ-
dej wspólnoty parafialnej. 

Kościołowi w Karsku patro-
nuje św. Barbara. Jakże ważna 
jest to postać dla Kościoła ka-
tolickiego. Życie św. Barbary 
to opowieść o kobiecie, któ-
ra, nie chcąc wyprzeć się swo-

jej wiary, umarła śmiercią mę-
czeńską. Wygłaszający kazanie 
ks. Jacek Czekański, przybliżył 
zgromadzonym wiernym nie-
zwykle poruszającą historię 
życia patronki kościoła w Kar-
sku, by następnie odnieść ją do 
czasów dzisiejszych. Umarła 
śmiercią męczeńską po to, aby 
żyć – mówił z ambony ks. Cze-
kański – Do końca wytrwała 
w wierze w Boga. Bo Bóg jest 
najważniejszy! Czcimy ją jako 
patronkę dobrej śmierci. Kto 
się do niej ucieka, jej przyczy-
ny wzywa – kiedy przyjdzie go-
dzina śmierci, św. Barbara za-
troszczy się o to, aby człowiek 
nie odszedł z tego świata bez 
pojednania z Bogiem.

Msza św. odpustowa zakoń-
czyła się odmówieniem przez 

wiernych litanii oraz modlitwy 
do św. Barbary. Licznie zgro-
madzeni w kościele parafianie 
modlili się do swojej patronki 
o wstawiennictwo u Boga. Po 
zakończeniu Mszy św., wszyst-
kich uczestników ceremonii 
zaproszono na świetlicę wiej-
ską na poczęstunek.

Udało nam się porozmawiać 
z sołtysem Karska, Jerzym Ku-
bickim, który wraz z Radą So-
łecką, za naszym pośrednic-
twem dziękuje wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do organiza-
cji Uroczystości Odpustowych 
oraz tym, którzy je uświetnili 
swoją obecnością. Sołtys dzię-
kuje też członkiniom Koła Go-
spodyń Wiejskich za przygoto-
wanie poczęstunku.

Karolina Klonowska

Figurka św. Barbary, patronki kościoła 
filialnego w Karsku

Święto patrona to wydarzenie, które zawsze licznie gromadzi w kościele wiernych
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Z cyklu „Nasi przedsiębiorcy”: Adam Podolan

Drewno nigdy nie wyjdzie z mody
W dzisiejszych czasach, w dobie masowej produkcji okien, drzwi i mebli, mogłoby się wydawać, że zakłady stolarskie są zbyteczne. Jed-
nakże, pomimo obecności na rynku szerokiej gamy gotowych produktów drzewnych, właściciele lokalnych firm stolarskich nie dają za 
wygraną i wciąż upatrują sens w swojej działalności. Nie tylko świetnie sobie radzą, ale też nieustannie rozwijają się, podbijając także ry-
nek europejski. Jedną z nich jest nowogardzkie przedsiębiorstwo, którego współwłaścicielem jest Adam Podolan. Dziś, w ramach cyklu 
„Nasi przedsiębiorcy”, prezentujemy zakład stolarski, znany niegdyś pod nazwą „Kornik”, a dziś „Nowogardzkie Centrum Stolarskie”.

Firma została założona w 1999 
r. Od tamtego czasu, wielokrot-
nie zmieniał się skład kadry kie-
rowniczej przedsiębiorstwa. Je-
dynym stałym członkiem, który 
dowodzi jednostką od momentu 
jej powstania, jest pan Adam Po-
dolan. Przed kilkoma laty, zakład 
został przeniesiony z ul. Bohate-
rów Warszawy. Obecnie, siedziba 
przedsiębiorstwa mieści się przy 
ul. Górnej 4. Pan Adam, wspólnie 
z kolegą, Adamem Pacerem, zało-
żył spółkę. Przez wiele lat panowie 
wynajmowali halę przy ul. Boha-
terów Warszawy, na byłym tere-
nie PBO (tam, gdzie dziś znajdu-
je się „Biedronka”). Rozpoczęliśmy 
działalność jako Usługowy Zakład 
Stolarski. Trudniliśmy się w pro-
dukcji okien, drzwi i schodów. Po 
roku funkcjonowania na rynku, 
zdecydowałem zamknąć tę spół-
kę i otworzyć nową, której współ-
właścicielem został Guido Mark-
graf, obywatel Niemiec. Wniósł 
on do firmy swój wkład w posta-
ci maszyn, przeznaczonych do ob-
róbki drewna. Swojej firmie nada-
liśmy nazwę „Kornik” – mówi w 
rozmowie z DN pan Adam – Na 
ulicę Górną przenieśliśmy się w 
roku 2005. Wraz ze zmianą miej-
sca, przekształcił się nieco zakres 
działalności zakładu. Firma po-
szerzyła swoją ofertę o produkcję 
mebli na zamówienie. 

Współpraca obu panów zakoń-
czyła się w 2006 r. Od tego czasu, 
aż po wrzesień 2013 r., pan Adam 
Podolan był jedynym właścicie-
lem przedsiębiorstwa. Obecnie 
firma liczy trzech wspólników – 
poza bohaterem naszego wywia-
du, są jeszcze: pan Norbert Du-

rys oraz Edward Witkowski. Dla 
zwiększenia potencjału naszej 
produkcji wszedłem w spółkę z 
Nowogardzkim Centrum Budow-
nictwa. W związku z tym, zmieni-
liśmy nazwę z „Kornik” na „Nowo-
gardzkie Centrum Stolarstwa”. 

Od strażaka do stolarza…
Z zawodu jestem strażakiem, 

w tej chwili emerytowanym. Pra-
cowałem w zawodzie 25 lat, z 
czego 19 spędziłem w jednostce 
nowogardzkiej, a 6 w szczecińskiej. 
Po przepracowaniu 24 godzin, na-
leżały mi się 2 dni wolnego. Spo-
żytkowałem je na uprawianie mo-
jego hobby, którym od zawsze było 
stolarstwo. Z wykształcenia nie je-
stem stolarzem, ale mnie to zwy-
czajnie pasjonowało – zdradza 
nasz rozmówca – Nie mając jesz-
cze własnej firmy, współpracowa-
łem z nowogardzkimi zakładami 
stolarskimi. Zamawiałem wyro-
by stolarskie i pośredniczyłem w 
sprzedaży ich do Niemiec. Jeden 
z zakładów, z którymi współpra-
cowałem, miał być zlikwidowany. 
Korzystając z okazji, że właściciel 
tej firmy, pan Jan Bartnicki, po-
stanowił zrezygnować z dzierża-
wy zakładu, zdecydowałem roz-
począć własną działalność. Oczy-
wiście cały czas pracowałem też w 
straży pożarnej. Jeśli już wspomi-
namy o temacie straży pożarnej, 
należy zaznaczyć, mianem cieka-
wostki, że pan Adam od kilku lat 
jest działaczem Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej: Kiedy pracowałem w 
Szczecinie, nawiązałem współpra-
cę OSP z Niemiec z jednostką OSP 
w Szczecinie, dokładniej w Śmierd-
nicy. Było to 6 lat temu. Współpra-
ca trwa do dzisiaj. 

Rąk do pracy nie brakuje
Jak podkreśla pan Adam, jego 

zakład dysponuje wykwalifiko-
waną kadrą pracowniczą, któ-
rą można się poszczycić na ryn-
ku nowogardzkim. Firma zatrud-
nia na stałe 10 osób. W zależności 
od natężenia obowiązków, liczba 
ta jest zwiększana o dwie osoby, 
które są przyjmowane do pracy 
na tzw. okres przejściowy. Metraż 
budynku liczy ok. 1000 m². Jest to 
wystarczająca powierzchnia, by 
móc zapewnić całemu zespołowi 
godne warunki pracy i pomieścić 
wszystek niezbędny sprzęt stolar-
ski.  Ciekawostką jest to, że poza 
produkcją, firma pana Adama za-
pewnia też montaż, który wyko-
nują specjalnie wykwalifikowani 
do tego pracownicy. 

Nie tylko produkcja okien, 
drzwi i schodów

Dziś, po 14 latach obecności na 
rynku, pan Podolan wie, że klien-
ci są coraz bardziej wymagający. 
Każde przedsiębiorstwo, chcą-
ce utrzymać się „na świeczniku”, 
musi sprostać tym wymaganiom 
– być elastyczne w stosunku do 

oryginalnych pomysłów klientów 
i otwarte na wszelkie propozycje 
ze strony zleceniodawców. Jak już 
wspominaliśmy, firma pana Ada-
ma wyszła naprzeciw oczekiwa-
niom klientów i poszerzyła swo-
ją ofertę o produkcję mebli na 
zamówienie. W naszym zakła-
dzie jesteśmy w stanie wyprodu-
kować wszystko, co zamawiający 
sobie zażyczy: począwszy od zwy-
kłej drewnianej listewki, poprzez 
okna, drzwi, schody, a skończyw-
szy na meblach, przeznaczonych 
pod zabudowę. Mogą to być me-
ble kuchenne, łazienkowe, biurowe 
itd. – zapewnia pan Adam – Czy 
to drewno, płyta laminowana czy 
też meblowa – z każdego surow-
ca bądź tworzywa jesteśmy w sta-
nie stworzyć mebel. Mamy duże 
możliwości, jeżeli chodzi o usługi 

stolarskie. Produkujemy też stoły, 
krzesła, konstrukcje pod szalun-
ki… Jesteśmy otwarci na wszyst-
ko. Przy okazji należy wspomnieć, 
że firma pana Adama jest w fa-
zie projektowania nietypowego 
mebla – fotela składanego, który 
może być następcą fotela bujane-
go. Na razie mamy przygotowany 
prototyp takiego mebla. Być może 
niedługo trafi on do produkcji.

Rozwój przede wszystkim
Końcowy efekt produkcji nie 

bierze się znikąd. Poza cięż-
ką pracą i wielkim zaangażowa-
niem ze strony pracowników, 
bardzo istotny jest profesjonalny 
sprzęt stolarski. Jak zapewnia pan 
Adam, jego firma nieustannie sta-
ra się dotrzymywać kroku rozwo-
jowi technologicznemu. Zaczyna-
liśmy od urządzeń najprostszych, 
które zresztą do dziś funkcjonu-
ją w naszym zakładzie. Z roku na 
rok przybywa nam maszyn. Sytu-
acja na rynku wymusza na nas 
konieczność przedstawiania coraz 
to wyższej jakości produktów, wy-
konywania ich z lepszych materia-
łów. W związku z tym, nasz zakład 

cały czas musi się rozwijać. Naj-
nowszą maszyną, w jaką zainwe-
stowaliśmy, jest sprzęt do produk-
cji okien skandynawskich (okna 
otwierające się na zewnątrz – dop. 
red.). Perfekcyjnie wykonany to-
war trafia nie tylko na rynek pol-
ski, ale też zagraniczny. Jest to ko-
lejny dowód na to, że firma nie 
spoczęła na laurach i stawia na in-
tensywny rozwój. 60% wszystkich 
naszych zleceniodawców stanowią 
odbiorcy z zachodniej części Eu-
ropy – Niemcy, Hiszpanie, miesz-
kańcy Skandynawii… Obecnie je-
steśmy w fazie przygotowywania 
transportu towaru na Majorkę. Na 
ternie kraju naszymi usługami za-
interesowani są przede wszystkim 
klienci indywidualni. Współpracu-
jemy również z biurami projekto-
wymi, które zlecają nam realizację 

konkretnych projektów, zgodnych z 
życzeniem klienta. 

Dla klienta wszystko…  
Rola klienta ogranicza się do 

złożenia zamówienia. Może on 
równie podsunąć swoje pomysły i 
propozycje. Dla firmy liczy się to, 
by wizja zleceniodawcy znalazła 
jak najwierniejsze odzwierciedle-
nie w rzeczywistości. Z uwagi na 
to, że współpracujemy z kilkoma 
architektami, jesteśmy w stanie wy-
konać projekt mebla. Ponadto, do-
radzamy, z jakich materiałów na-
leżałoby go zrobić i jakie funkcje 
miałby spełniać itd. – mówi nam 
właściciel stolarni – Nie ukrywam, 
że najchętniej korzystamy z podpo-
wiedzi zamawiającego, bo przecież 
on najlepiej wie, co mu chodzi po 
głowie. Jednakże, jeśli okazuje się, 
że to my musimy wykazać się in-
wencją twórczą, z przyjemnością 
oferujemy naszą pomoc. 

Na lokalnym rynku jak w 
dżungli

Jak przyznaje pan Adam, kwe-
stia opłacalności w branży stolar-
skiej to temat-rzeka. Konkuren-
cja na rynku lokalnym jest bardzo 
duża, więc klientów trzeba szukać 
dalej, nawet za granicą. Wspo-
mnieliśmy już o tym, że klient jest 
coraz bardziej wymagający i nie 
zawsze wystarcza mu produkt wy-
konany z drzewa sosnowego, któ-
re jest najtańsze na rynku. Firma 
musi zaopatrywać się w droższe 
surowce – drzewo bukowe, dę-
bowe… A to wiąże się z koszta-
mi. Niemniej jednak, firma pana 
Adama jest najlepszym dowo-
dem na to, że prowadzenie zakła-
du stolarskiego nadal się opłaca. 
Nasi zleceniodawcy są bardzo wy-
bredni. W związku z tym, nie chcą 
kupować tanich mebli, które moż-
na dostać w pierwszym lepszym 
sklepie. Każdy klient chce mieć coś 
niepowtarzalnego, nietuzinkowe-
go – to zmusza go do korzystania 
z usług zakładów stolarskich – wy-
znaje nasz rozmówca – Najdroż-
szym zamówieniem, jakie zrealizo-
wałem wahało się w granicach 80 
tys. zł. Natomiast średni koszt zwy-
kłego zamówienia, z powiedzmy, 
drzewa sosnowego wynosi ok. 3 
tys. wzwyż. Mówimy tu oczywiście 
o produktach typu schody, komplet 
mebli, nie zaś o pojedynczych szaf-
kach czy fotelach. Średni czas ocze-
kiwania na realizację zamówienia 
to ok. od 4 do 6 tygodni. 

Karolina Klonowska

Zakład pana Adama  trudni się m.in. produkcją wysokiej klasy okien

Powierzchnia zakładu liczy ok. 1000 m²



Nr 94 (2228) DZIENNIK
NOWOGARDZKI

10

www.dzienniknowogardzki.pl

O tym jeszcze nie pisaliśmy! 

Nowogardzianin pomógł Amerykaninowi... 
Co to jest bliźniak genetyczny? Dla pana Emila Tomali, mieszkańca Nowogardu pojęcie to nabrało bardzo konkretnego kształtu. On 
już wie, kto jest jego bliźniakiem genetycznym - to  obywatel Stanów Zjednoczonych, mężczyzna w wieku  56 lat. To temu mężczyźnie 
pan Emil podarował swoje komórki macierzyste w specjalistycznej niemieckiej klinice… 

Dziennik Nowogardzki: 
Spodziewał się pan, że zosta-
nie dawcą komórek macierzy-
stych? 

Emil Tomala - Nie. I muszę 
panu powiedzieć, że nie potrafię 
tego uzasadnić, bo telefon z fun-
dacji wydzwania pewnie do wie-
lu osób na świecie, w tym dniu 
akurat zadzwonił do mnie, wy-
wołało to dość duże zaskoczenie, 
ale i dumę z faktu, że mogę ko-
muś pomóc w walce z chorobą.

 Więc   stało się… jest  pan 
dawcą? 

Tak, to prawda. Jestem daw-
cą komórek macierzystych dla 
chorego obywatela ze Stanów 
Zjednoczonych. Zostały pobra-
ne mi w Dreźnie, a konkretnie 
w klinice im. Karola Gustawa, 
w dniach od 03.11 do 05.11 li-
stopada br. 

Idea przeszczepu komórek 
macierzystych to dziś kwestia 
na czasie. Jej   propagatorem   
jest fundacja DKMS, oraz 
wiele osób ze świata show biz-
nesu czy sportu, które już za-
deklarowały swoją gotowość 
do oddania swoich komórek 
osobie potrzebującej? 

To prawda i chwała im za to. 
Co do mnie, to nie jestem leka-
rzem i nie czuję się upoważnio-
ny, by na ten temat i o tym mó-
wić fachowym językiem. Ko-
mórki macierzyste są potrzebne 
osobie ciężko chorej, zmagają-
cej się np. z białaczką. Komórki 
macierzyste pobierane są przez 
lekarzy z talerza biodrowe-
go oraz krwi obwodowej, która 
następnie jest odwirowywana i 
oddzielana z komórek macie-
rzystych. 

Jak się zaczęła pana histo-
ria, jako dawcy komórek…? 

Cała idea w moim przypad-
ku zaczęła się dwa lata temu, 
wtedy to  pani Małgorzata Ku-
bicka zainicjowała akcję poszu-
kiwania dawców, odbywało się 
to w NDK wraz ze  śp. Arturem 
Komisarkiem, który zgodził się 
na tę współpracę z fundacją. 
To dzięki tej akcji zrodziła się 
u mnie myśl, aby wziąć w tym 
udział. Jestem przecież zdrowy, 
a  od wielu lat regularnie odda-
ję krew, więc pomyślałem, dla-
czego by nie oddać jeszcze ko-
mórek macierzystych, które są 
również bardzo potrzebne dla 
ciężko chorych osób.

  Po tej akcji zarejestrowałem 
się w bazie dawców, prowa-
dzonej przez fundację. Na  po-
czątku  tego roku  otrzymałem 
telefon z fundacji, iż jest oso-
ba-biorca, która ma podobną 
zgodność komórek macierzy-
stych i jest szansa na pomóc 
jemu. Wówczas bez wahania 
potwierdziłem swoją gotowość, 
udałem się do nowogardzkiego 
laboratorium, gdzie pobrano 
mi krew i odesłano ją do War-
szawy. Tam po przebadaniu, 
potwierdzono jeszcze raz  zgod-
ność z biorcą. Ta informacja 
uruchomiła kolejne czynności, 
które doprowadziły mnie do 
Drezna, a konkretnie do specja-
listycznej kliniki, tam  pobrano 
mi z krwi komórki macierzyste. 
Do kliniki udałem się z osobą 

towarzyszącą, a także przydzie-
lonym z fundacji tłumaczem. 

Przypomnijmy jeszcze raz 
-  kto może zostać dawcą? 

Wydaje mi się, że w zasadzie 
każdy, a mówiąc już konkret-
nie, to dawcą może zostać zdro-
wy człowiek w wieku pomię-
dzy 18 a 55 rokiem życia. Wy-
jątkiem są osoby w wieku po-
niżej 18 roku życia oraz powy-
żej 55roku, oraz ci, którzy ważą 
mniej niż 50kg lub mają dużą 
nadwagę. Kolejne wykluczenia, 
które eliminują by zostać daw-
cą komórek macierzystych, to 
osoby z poważnymi chorobami, 
a także po przeszczepach orga-
nów czy też uzależnione od le-
ków, alkoholu, narkotyków i in-
nych substancji. I to chyba na 
tyle. 

To bardzo ważne informa-
cje jakie pan nam przekazał. 
Ale wrócimy jeszcze do oko-
liczności, kiedy przybył pan 
do kliniki w Dreźnie, oraz 
dlaczego właśnie odbyło się 
to tam, a nie w polskiej klini-
ce? 

Przed samym pobraniem ko-
mórek musiałem przyjąć spe-
cjalny preparat, tzw. stymulant 
wzrostu komórek macierzy-
stych, który podawano (poda-
wałem go sobie sam, podobnie 
jak cukrzyk czyli podskórnie) 
mi przez 4 dni. Jego działalnie 
wywołało (objawy podobne do 
grypy) małą grypę, ale bez ka-
taru. Natomiast samo pobranie 
odbywało się w dość komforto-
wych warunkach -  przez 4 go-
dziny zwyczajnie sobie siedzia-

łem, a maszyna wykonywała 
swoją pracę, która polegała na 
odizolowaniu, przez podpięte 
do mojego krwiobiegu, specjal-
nych przewodów komórek ma-
cierzystych od krwi. Sam pro-
ces był dość żmudny, bo musia-
łem być w pozycji nieruchomej, 
wraz z ręką do której była pod-
pięta igła. Ale w tym czasie mo-
głem   np. oglądać film. A dla-
czego odbyło się to w Dreźnie, a 
nie w polskim mieście?,  myślę, 
że  głównym powodem był fakt, 
iż biorcą komórek był obywatel 
z zagranicy. Ta klinka, w któ-
rej ja byłem, jest jedną z najlep-
szych klinik pod tym względem. 
Dlatego wiedząc o tym, czułem 
się bardzo bezpiecznie. Przed 
pobraniem komórek, odbyłem 
jeszcze kilka rozmów z lekarza-
mi, pokazano mi nawet kilka 
filmów, których fabuła pomo-
gła mi wyjaśnić, co mnie czeka 
i co będą mi „robić”. Ważną in-
formacją było też to, że całość 
mojej podróży pokryto ze środ-
ków fundacji. Ponadto sposób w 
jaki postępuje się tam z dawcą 
oraz kontakt z personelem  już 
tam na miejscu był bardzo do-
brze zorganizowany. Dlatego 
na każdym etapie mojego tam 
pobytu wiedziałem, co mam ro-
bić, jak postępować, z kim się 
kontaktować w razie nieprzewi-
dzianych trudnych sytuacji. Do 
dyspozycji miałem tłumacza ję-
zyka niemieckiego oraz opieku-
na, który towarzyszył mi pod-
czas pobytu w klinice. 

Czy dawca, który ma już 
status potencjalnego dawcy 
oddania komórek macierzy-
stych dla biorcy, może zrezy-
gnować z dalszej procedury? 

Oczywiście, że może, jednak 
ja nie miałem cienia wątpliwo-
ści, nie oznacza to, że nie to-
warzyszyły mi wątpliwości czy 
znaków zapytania, które na 
szczęście przesłaniała mi myśl o 
pomocy choremu człowiekowi. 
Decyzja ewentualnej rezygnacji 
jest decyzją trudną i powiem, 
że nawet dość niebezpieczną 
dla wszystkich zaangażowa-
nych osób, które udzielają się 
w tej sprawie, jak również dla 
samego biorcy. Dlatego trzeba 
mieć świadomość, że niezależ-
nie od tego, jaką decyzję podej-
mie dawca, osoby koordynujące 
akcję, zmuszeni są do pełnego 

Jest to bezpieczny zabieg, podczas którego dawca wygodnie siedzi w fotelu

Jedno z pomieszczeń w drezdeńskiej klinice, w której był pan Emil
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jej respektowania na pewnym 
etapie postępowania. Nie jest to 
łatwe, tym bardziej, że funda-
cji udało się znaleźć tego poszu-
kiwanego genetycznego bliźnia-
ka. Kończąc dawca przed wła-
ściwym przeszczepem wyraża 
ponowną zgodę, wtedy urucha-
mia tę ostateczną już procedu-
rę przygotowania do transplan-
tacji komórek macierzystych, 
co powoduje, że biorca od tego 
momentu całkowicie jest uza-
leżniony od dawcy, gdyż orga-
nizm biorcy jest poddany spe-
cjalnej procedurze wyjałowie-
nia systemu odpornościowe-
go, by ten nie odrzucił wszcze-
pionych komórek od dawcy. To 
oczywiście w sposób bardzo ści-
sły i zupełny uzależnia od sie-
bie na tym etapie te dwie oso-
by. Dlatego też na tym etapie, 
nie może być cienia wątpliwo-
ści, gdyż decyzja rezygnacji mo-
głaby przyczynić się do pogor-
szenia stanu zdrowia, a nawet 
śmierć biorcy.

Chciałbym zapytać jeszcze 
o jedno, czy w całym tym po-

myśle na dawcę, spotkał się 
pan z  krytyką innych?

Nie. Nie spotkałem się z czymś 
takim. A raczej z pytaniami doty-
czącymi szczegółowego postępo-
wania w całej tej sprawie tj.: czy 
jest to dla mnie bezpieczne, czy 
nie zagraża mojemu zdrowiu i ży-
ciu.

Kończąc nasz wywiad za-
pytam jeszcze, jak na decyzję 
oddania komórek macierzy-
stych zareagowała pana ro-
dzina i przyjaciele?

Przyznam się, że moi rodzi-
ce tak do końca wszystkiego nie 
wiedzieli i chyba nie byli świa-
domi mojej decyzji. Podjąłem 
ją sam, bez jakiejkolwiek na-
mowy innych osób. Więc   je-
stem z tego   bardzo dumny. A 
korzystając z okazji, apeluję do 
znajomych, przyjaciół, kolegów 
z pracy, jeżeli  są  tylko zdrowi 
i mają  wolę chęci pomocy cho-
remu człowiekowi, niech wejdą 
na stronę internetową Fundacji 
DKMS i rejestrują się. 

Rozmawiał: Jarosław Bzowy
 

Od redakcji

Fundacja DKMS – Baza Dawców Komórek Macierzystych 
Polska została zarejestrowana jest w Polsce od  2008  roku. Jej 
fundatorem jest działająca od 1991 roku DKMS Niemcy gmBh. 
DKMS Polska zajmuje się przede wszystkim pozyskiwaniem, 
badaniem i opieką nad potencjalnymi dawcami komórek ma-
cierzystych i szpiku. Prowadzona jest baza dawców, w której za-
rejestrowanych jest i przebadanych ponad 390 000 potencjal-
nych dawców.  

Od początku działalności   fundacji do listopada tego roku 
795 osób w Polsce oddało  swoje komórki ratując życie pacjen-
tom zarówno w Polsce, jak i za granicą. Fundacja zajmuje się 
także współpracą z innymi ośrodkami, wymianą danych z in-
nymi ośrodkami wyszukującymi dawców, szukaniem odpo-
wiednich dawców dla pacjentów.

Fundacja organizuje Dni Dawcy Szpiku w różnych miastach, 
mające na celu szerzenie wiedzy na temat dawstwa szpiku oraz 
rejestrację potencjalnych dawców.

Terapie komórkami macierzystymi - najbardziej ugrunto-
wanym i szeroko stosowanym leczeniem przy użyciu komórek 
macierzystych jest transplantacja komórek macierzystych krwi 
w celu leczenia chorób i schorzeń krwi oraz układu odporno-
ściowego lub w celu odbudowania układu krwionośnego po le-
czeniu pewnych typów raka. Każdego roku w Europie za po-
mocą komórek macierzystych krwi leczonych jest 26 000 pa-
cjentów.

Od lat 70. XX wieku komórki macierzyste skóry są wyko-
rzystywane do hodowania przeszczepów skóry dla pacjentów 
z poważnymi oparzeniami na bardzo dużej powierzchni ciała. 
Tylko nieliczne ośrodki kliniczne są w stanie prowadzić taką 
terapię i jest ona zasadniczo zarezerwowana dla pacjentów, u 
których oparzenia zagrażają życiu. Nie jest to jednak doskonałe 
rozwiązanie: nowa skóra nie ma mieszków włosowych ani gru-
czołów potowych. Nadal trwają badania nad doskonaleniem tej 
techniki.

Obecnie są to jedyne terapie wykorzystujące komórki macie-
rzyste, które zostały dokładnie ugruntowane jako bezpieczne i 
skuteczne zabiegi. 

Terapie obejmujące komórki macierzyste są specjalistyczny-
mi zabiegami. Mogą być one wykonywane wyłącznie w wyspe-
cjalizowanych ośrodkach upoważnionych przez krajowe orga-
ny ds. zdrowia.

Zielone Przedszkole

Bal ze Świętym Mikołajem”
W dniu 3 grudnia br., w Zielonym Przedszkolu odbył się „Bal ze Świętym Mi-
kołajem”. „Mikołaju, Mikołaju, wszyscy bardzo cię kochamy i na ciebie dziś cze-
kamy!” – wołały głośno dzieci, aż długo oczekiwany gość zjawił się wraz z wor-
kiem prezentów. 

Czy przybył do przedszko-
la z dalekiego kraju? Czy za-

parkował na dachu? Czy zmie-
ścił się w kominie? Dokładnie 

tego nie wiemy. Nie było czasu 
na te wszystkie pytania, ponie-
waż Święty Mikołaj zadzwonił 
magicznym dzwonkiem i wnet 
dźwięki muzyki rozpoczęły 
wielki bal! I ruszyły do tańca 
wszystkie królewny, baletnice, 
elfy, piraci, policjanci i cała po-
została plejada bajkowych po-
staci. Wraz z podziękowaniem 
za wspólny bal i worek prezen-
tów przedszkolaki obdarowa-
ły Mikołaja wierszykami i pio-
senkami. Kiedy muzyka zamil-
kła i czas było kończyć, to jesz-
cze z oddali przedszkolnego 
korytarza słychać było mikoła-
jowe „ho, ho, ho!”. 

Opr. Anna Grzelak

Gimnazjum nr 1  
dla schroniska w Sosnowicach
Młodzież z gimnazjum wyprzedziła apel o pomoc dla zwierząt. Dwie uczenni-
ce z klasy drugiej: Iga Bajkowska i Dominika Iwan  już pod koniec października 
zainicjowały zbiórkę artykułów dla bezdomnych, czworonożnych pupili. 

Z pomocą pedagoga szkol-
nego, po nawiązaniu kontak-
tu ze schroniskiem, ogłosiły i 
prowadzą do dziś wielką ak-
cję pod nazwą, „Paka dla Bez-
domniaka”. Uczniowie licznie i 
z wielkim entuzjazmem przy-
stąpili do zbiórki przynosząc 
koce, kołdry, poduchy, szaliki i 

grube swetry – więc wszystko, 
co nadaje się na legowisko lub 
do ocieplenia budy oraz kar-
mę, obroże i smycze. Uzbiera-
ła się już niezła górka – pieski 
na pewno się ucieszą – zbiór-
ka trwa. Akcję ogłaszamy rów-
nież na facebooku. Wszystkich 
zachęcamy do wsparcia zwie-
rzaków – szczególnie zimą. 
Organizatorkom i uczniom 
serdecznie dziękujemy. Oby 
tak dalej!

Oprac: red.
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„Football Academy Cup” – Szczecin 2013 

„Młody” Pomorzanin na szóstkę
30 listopada i 1 grudnia w Szczecinie, Pomorzanin Nowogard brał udział w dwudniowym turnieju „Football Academy Cup 2013”, rocz-
nik 2001 i młodsi. Podopieczni Macieja Dobrowolskiego, w tym silnie obstawionej imprezie, zdołali wywalczyć 6 miejsce.

W turnieju udział wzięło 14 
zespołów z całego wojewódz-
twa zachodniopomorskiego. 
Drużyny zostały podzielone na 
dwie grupy. Pomorzanin No-
wogard w grupie B, rozpoczął 
zmagania od meczu z Gwardią 
Koszalin. Pewne zwycięstwo 
4:2 nad gwardzistami, nieco 
rozluźniło drużynę i w drugim 
meczu nowogardzianie prze-
grali ze Sławą Sławno (póź-
niejszym finalistą turnieju), aż 
0:6. Po tym spotkaniu, młodzi 
piłkarze chcieli się szybko zre-
habilitować i wygrali po zacię-
tym meczu z drużyną Football 
Academy „B” Szczecin 4:3. Ko-
lejne spotkanie to kolejna wy-
grana z Mewą Resko, choć po 
5 minutach gry, na tablicy wid-
niał wynik 0:2 dla zawodni-
ków z Reska. Dobra gra w dru-
giej części meczu, pozwoliła na 
pewne zwycięstwo podopiecz-
nych Macieja Dobrowolskie-
go. W dwóch ostatnich spo-
tkaniach Pomorzanin uległ 
Football Academy „02” Szcze-
cin 2:5 oraz Arkonii Szczecin 
2:4. Po 6 rozegranych spotka-
niach, nowogardzianie upla-
sowali się na 4 miejscu w gru-
pie, co pozwoliło im awanso-
wać do ćwierćfinału turnie-
ju. Tam czekali już zwycięzcy 
grupy A i późniejsi zwycięz-
cy całego turnieju, zespół Fo-
otball Academy „A” Szczecin. 
Po wyrównanym meczu, Po-
morzanin niestety ulega 2:5. 
Chłopcom pozostała gra o 5 
miejsce w turnieju. W pierw-
szym spotkaniu podopieczni 
Maciej Dobrowolskiego, pew-
nie zwyciężają z Vinetą Wolin 
3:0. W ostatnim meczu nowo-
gardzianie przegrywają z Sa-
losem Szczecin 1:4, choć wy-

nik nie odzwierciedlał wyrów-
nanego meczu. Pomorzanin 
kończy turniej na wysokim 6 
miejscu. Należy podkreślić, że 
nowogardzki zespół wystąpił w 
bardzo młodym składzie. Bio-
rąc pod uwagę wiek wszyst-
kich drużyn i klasyfikację koń-
cową, chłopcy zajmują bardzo 
wysokie 2 miejsce, ponieważ 
w większości drużyn wystąpi-
li zawodnicy z rocznika 2001! 
Najlepszym strzelcem zespołu 
został Szymon Emche, który 
zdobył 13 bramek. Pozwoliło 
mu to zająć 2 miejsce w klasy-
fikacji króla strzelców turnieju.

- Jestem bardzo zadowolony z 
występu moich chłopców w tym 
turnieju. Należy zaznaczyć, 
że poziom wszystkich spotkań 
był bardzo wysoki, a zawodni-
cy strzelili wiele pięknych bra-
mek. Bardzo wysokie 6 miejsce 
pokazuje, że praca na trenin-
gach procentuje, lecz wynik nie 
jest najważniejszy. Dobra zaba-
wa, wiele wspaniałych akcji i 
bramek, musi dawać najwięk-
szą satysfakcję zawodnikom. 
Chciałbym pochwalić chłopców 
za dobrą grę i wzorowe zacho-
wanie podczas dwudniowego 
pobytu w Szczecinie. Miejmy 
nadzieję, że to nie pierwszy i 
ostatni tak wspaniały turniej w 
którym możemy uczestniczyć. 
Dziękuję kierownikom - opieku-
nom: Przemysławowi Pawlako-
wi, Sebastianowi Labocha oraz 
Franciszkowi Toruńskiemu za 
ogromną pomoc podczas całego 
turnieju. Podziękowania należą 
się także wszystkim rodzicom, 
Marcinowi Wolnemu oraz Za-
rządowi Klubu za pomoc finan-
sową.- komentuje, trener mło-
dzików i piłkarz Pomorzani-
na, Maciej Dobrowolski. Furo-

rę na turnieju zrobił bramkarz 
nowogardzkiego zespołu, Kac-
per Naprawca, o czym wspo-
mina M. Dobrowolski. 

- Kolejnym dużym plusem 
udziału w turnieju jest fakt, że 
naszym bramkarzem, Kacprem 
Naprawcą, zainteresowany jest 
były bramkarz Pogoni Szcze-
cin, a obecnie trener bramkarzy 
prowadzący szkółkę bramkar-
ską „Goalkeeper” Sergey Shipo-
vskiy. - mówi trener Pomorza-
nina rocznika 2001 i młodsi. 

Gratulujemy Kacprowi uda-
nego występu! Podopieczni 
Macieja Dobrowolskiego wy-
stąpili w składzie: Kacper Na-
prawca, Michał Woźniak, Szy-
mon Emche- rocznik 2001, 
Mateusz Herka, Szymon Tere-
feńko, Fabian Chojnacki, Do-
minik Pisarek, Nicky Labo-
cha, Dawid Sikorski, Nikodem 
Pawlak- rocznik 2002. W ar-
tykule prezentujemy komplet 
wyników Pomorzanina, oraz 
klasyfikację końcową.

KR

Wyniki:
Pomorzanin – Gwardia Koszalin   4:2
Pomorzanin – Sława Sławno     0:6
Pomorzanin – Football Academy „B” Szczecin  4:3 
Pomorzanin – Mewa Resko    5:3
Pomorzanin – Football Academy Szczecin 2002 2:5
Pomorzanin – Arkonia Szczecin    2:4
Ćwierćfinał:
Pomorzanin – Football Academy „A” Szczecin   2:5
Mecze o miejsca 5-8:
Pomorzanin – Vineta Wolin    3:0
Pomorzanin – Salos Szczecin     1:4

Klasyfikacja końcowa:
1. Football Academy „A” Szczecin 
2. Sława Sławno 
3. Arkonia Szczecin 
4. Football Academy „02” Szczecin 
5. Salos Szczecin
6. Pomorzanin Nowogard 
7. Vineta Wolin
8. Stal Szczecin 
9. Football Academy „B” Szczecin 
10. Chemik Police
11. Gwardia Koszalin
12. Mewa Resko
13. Ina Ińsko
14. Świt Szczecin Skolwin

Pomorzanin będzie współpracował z Doberaner FC

Seniorzy na turnieju w Niemczech
Prezes Pomorzanina No-

wogard poinformował redak-
cję, o nawiązaniu współpra-
cy z niemiecką drużyną Do-
beraner FC. Pierwsze efekty 
już w lutym, wówczas senio-
rzy nowogardzkiej drużyny, 
wezmą udział w turnieju roz-
grywanym w Bad Doberan.

Pierwszy zespół Doberaner FC, 
z niemieckiego miasta Bad Do-

beran, występuje w Landesklasse 
IV Mecklenburg-Vorpommern. 
Dzięki tej współpracy, piłkarze 
Pomorzanina w okresie przygoto-
wawczym 8 lutego 2014 roku, za-
grają w Bad Doberan w halowym 
turnieju piłki nożnej. Oprócz Po-
morzanina i zespołu gospodarzy, 
wystąpią również: FC Hansa Ros-
tock II, Uni Rostock, SV Waren, 
SV Pastov, Rostocker Robben, FC 

FK Rene Schneider. To z pewno-
ścią dobry sposób na zachęcenie 
nowogardzkich piłkarzy do bra-
nia udziału w zimowych trenin-
gach, z czym ostatnio było kiep-
sko. Miejmy nadzieję, że pomo-
że to również lepiej się przygoto-
wać do rundy wiosennej, w któ-
rej Pomorzanin zapowiada walkę 
o awans. 

KR  
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Skupujemy:    ŻYTO konsumpcyjne, 

energetyczne, paszowe    •   PSZENŻYTO 
Powyżej 25 ton odbiór z gospodartwa Szybka płatność

Tel. 603 055 292

Skup zboża

Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca

TYGRYSEK

BAWIALNIA
dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECIĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

PIASEK, ŻWIR,  CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  DŁUGOŁĘKA
Tel.  504 872 700 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

Sprzedam nowe, 
własnościowe,  

2 pokojowe 
mieszkanie  

o pow. 58 m2 
w Nowogardzie  

na ul. Racibora I 4
KONTAKT: PIB „PRO-BUD 

s.c. 72-200 Nowogard, 
ul. 3 Maja 14 

Tel. : 91 39 25552; 
783 570 056   

 www: probud-nowogard.pl

• Ryby wędzone - Makrela gat. I
• Ryby mrożone - bez lodu (glazury)
• Solone Matiasy - PROMOCJA
• Solone śledzie bez głowy
• Przetwory rybne 
  - sałatki różnego rodzaju
  CENY PROMOCYJNE

Poleca duży wybór ryb 
świeżych  morskich, słodkowodnych i mrożonych

Targowisko Miejskie - Kiosk Spoż.-Rybny
„U Grażyny”

Zapraszamy 8 - 17

SKLEP „A-Z”
z ul. 700-lecia przeniesiony

na ul. Kościuszki 2G
ZAPRASZAMY duże promocje 

art. świątecznych i ozdobnych i in.
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Mistrzostwa Gminy SP  w koszykówce chłopców

SP nr 4 bez porażki
W środę (27 listopada) w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie, rozegrano Mistrzostwa Gminy w koszykówce chłop-
ców, w kategorii szkoły podstawowe. Bezkonkurencyjni okazali się uczniowie SP nr 4 w Nowogardzie.

Do rywalizacji przystąpiły 4 
drużyny reprezentujące szko-
ły podstawowe z gminy No-
wogard, SP nr 1, SP nr 3 i SP 
nr 4 z Nowogardu, oraz jedy-
ni przedstawiciele szkół wiej-
skich, SP w Strzelewie. Mło-
dzi koszykarze z tej szkoły do-
stali srogą lekcję na parkiecie 
przy ul. Boh. Warszawy, od 
SP nr 4. Zawodnicy z „czwór-
ki” imponowali szczelną obro-
ną, przez co pozwolili rywa-
lom zdobyć zaledwie jednego 
„kosza”, ostatecznie zakończy-
ło się pogromem 44:2. zresz-
tą tego dnia podopieczni Wie-
sława Buczyńskiego nie mie-

li sobie równych, w kolejnym 
pojedynku przeciwko gospo-
darzom z „trójki”, nie było już 
tak łatwo. Ostatecznie jednak 
koszykarze z „czwórki” notują 
kolejne zwycięstwo, pokonując 
gospodarzy 9 punktami. Kom-
plet zwycięstw, SP nr 4 zapew-
niło sobie zwycięstwem nad SP 
nr 1 w stosunku 18:10. W me-
czu, który przeważył o tym kto 
zajmie 2 miejsce, premiujące 
dalszą grą w powiatowych roz-
grywkach, starli się koszyka-
rze z SP nr 1 i SP nr 3. To był 
bardzo emocjonujący mecz, w 
którym decydowały detale, le-
piej w obronie zagrali zawod-

nicy z „trójki”, którzy pozwolili 
rzucić sobie jedynie 8 punktów, 
przy czym zdobyli ich 12. Gra-
tulacje należą się wszystkim 
uczestnikom, wszak to młodzi 
sportowcy, którzy dopiero za-
czynają swoją przygodę z bo-
iskową rywalizacją. Zespół SP 
nr 4 w Nowogardzie, których 
trenerem jest Wiesław Buczyń-
ski, mistrzostwo gminy zapew-
nił sobie w następującym skła-
dzie: Maciej Podbiegło, Maciej 
Piotrowski, Dawid Draciarek, 
Karol Kolles, Tomek Snopek, 
Miłosz Żabecki, Kamil Sno-
pek, Kacper Wdowczyk, Da-
mian Wulaszczyk, Hubert Da-

wid. Podczas turnieju powiato-
wego, naszą gminę reprezento-
wać będzie Szkoła Podstawowa 
nr 4 i Szkoła Podstawowa nr 3 

w Nowogardzie. Gratulujemy i 
życzymy udanych występów.

KR

Wyniki:
SP Strzelewo – SP nr 4 Nowogard  2:44
SP nr 1 Nowogard – SP nr 3 Nowogard  8:12
SP Strzelewo – SP nr 1 Nowogard   8:26
SP nr 4 Nowogard – SP nr 3 Nowogard  20:11
SP nr 4 Nowogard – SP nr 1 Nowogard  18:10
SP Strzelewo – SP nr 3 Nowogard   8:39

M Z P Punkty +/-
1 SP nr 4 Nowogard 3 0 82 – 23 
2 SP nr 3 Nowogard 2 1 62 – 36 
3 SP nr 1 Nowogard 1 2 44 – 38 
4 SP Strzelewo 0 3 18 – 109 

VI Memoriał Janusza Kaweckiego w szachach

Paweł Taberski na podium
To już VI Memoriał Janusza Kaweckiego w szachach organizowany w Nowogardzie. W niedzielę (1 grudnia) w Świetlicy „Promyk”, 
zgłosiło się ponad 30 szachistów. Spośród mieszkańców Nowogardu, najwyżej, bo na 3 miejscu, sklasyfikowany został Paweł Taberski.

Memoriał został zorganizo-
wany przez MGZ LZS, które-
go przewodniczącym jest Jan 
Tandecki. Zawody poprowa-
dził mieszkaniec Gryfic, Ka-
zimierz Łaszewski. Co cieka-
we, nie było podziału na ka-

tegorie wiekowe. Sklasyfiko-
wano 33 szachistów, którzy do 
Nowogardu przybyli z całego 
województwa. Z naszej gmi-
ny do rywalizacji przystąpiło 4 
szachistów: Piotr Mądrowski, 
Stanisław Rabczuk, Eryk We-

sołowski i Paweł Taberski.  Po 
zaciętej walce, najlepszym sza-
chistą okazał się reprezentant 
UKS Szach Gryfice - Tobiasz 
Smal. Na drugim stopniu po-
dium stanął Kacper Karwow-
ski z GKSZ Grzybowo. Trze-

cie miejsce przypadło Pawło-
wi Taberskiemu z Nowogardu, 
dzięki któremu, gospodarze 
mieli swojego przedstawiciela 
na podium. Podczas memoria-
łu zawodnicy mogli korzystać 
z bufetu, natomiast na koniec 

zawodów, każdy z uczestników 
otrzymał symboliczną nagro-
dę za udział. Czołowa trójka 
graczy, została nagrodzona pu-
charami. 

KR

Zgłoszenia do wyścigu będą przyjmowane za pośrednictwem e-mail posackiryszard@onet.pl i bezpośrednio 
przed wyścigiem od godz. 8:30 – 10:45 w Biurze Wyścigu na Stadionie Miejskim w Nowogardzie.

Kontakt:
Ryszard Posacki (tel. 605 686 547)
Łukasz Janic (tel. 889 316 146)

Kazimierz Lembas (tel. 781 446 645)
Szymon Pilipczuk (tel. 723 901 908)

7 grudnia 2013 r.

Start I grupy, godz. 11:00 
(odprawa techniczna 10:45)

Stadion Miejski  
w Nowogardzie

Mikołajkowy 
Kolarski Wyścig Przełajowy i M.T.B.

Zadanie  
współfinansowane

przez Gminę  
Nowogard

www.nowogard.pl

Patron medialny:

Już w najbliższą sobotę wyścig Mikołajkowy

Zgłoś swój udział!
W najbliższą sobotę (7 grudnia) na Stadionie Miejskim w Nowogardzie, o godzi-
nie 11:00 rozpocznie się „Mikołajkowy Kolarski Wyścig Przełajowy i M.T.B.”. Wciąż 
można zgłaszać swój udział, zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w wyścigu. 

Znamy już większość uczest-
ników wyścigu mikołajkowe-
go. Nie zabraknie oczywiście 
gospodarzy „Chrabąszczy No-
wogard”, z regionu wystąpią 
również kolarze: Ratusza Ma-

szewo, Baszty Golczewo, Piasta 
Szczecin i Bogo Szczecin. Swój 
udział zapowiedzieli jeszcze 
kolarze Duetu Goleniów oraz 
ze Stargardu Szczecińskiego. 
Nie zabraknie również gości 

z innych województw: Strzel-
ce krajeńskie, Orlęta Gorzów, 
Baszta Bytów. Chcąc uczcić  śp. 
Artura Komisarka, na trasie 
wyścigu mają się również sta-
wić reprezentanci Szkoły Mi-
strzostwa Sportowego w Świd-
nicy. Organizatorzy potwier-
dzają również udział uczniów 
nowogardzkich szkół, dla któ-
rych zostanie utworzona spe-
cjalna kategoria. Przypomi-
namy, że wciąż można zgło-
sić swój udział bezpośrednio 
przed wyścigiem od godzin y 
8:30 do 10:45, organizatorzy 
będą przyjmować zgłoszenia 
chętnych do startu. Zaprasza-
my do czynnej zabawy podczas 
mikołajkowego wyścigu.

KR

6 grudnia, Piątek – godz. 21:00
Zapraszamy na Mikołajki w 3K! Za konsolą pojawi się jeden 

z naszych rezydentów EL MATHIAS czyli możecie przygoto-
wać się na mieszankę RNB, TRAPU z lekką odrobiną HOUSU! 
Startujemy o 21,Wstęp Free 

7 grudnia, Sobota 
Pierwsze urodziny Klubokawiarni Kulturalnej
Z wielką przyjemnością cała ekipa 3K ma zaszczyt zaprosić 

Państwa na „1 Urodziny Klubokawiarnia Kulturalna” które od-
będą się już w najbliższą sobotę 7 grudnia. Wstęp za jedynie 5 zł. 
Bardzo cieszymy się z faktu, iż udało nam się przetrwać rok w 
takim stylu jakim to zrobiliśmy. Udało się to przede wszyst-
kim dzięki wam, ale także przez to, jak ogromną pracę wkła-
dało w to wszystko Szefostwo 3K (MACIEJ i MAGDA). 
Przez ten rok zrobiliśmy bardzo duży postęp, mamy nowy więk-
szy bar, którego obsługa zawsze jest na dobrym poziomie. Nowe 
lepiej brzmiące nagłośnienie, które ustawione jest perfekcyjnie i 
pozwala cieszyć się muzyką jeszcze bardziej. Więcej miejsc sie-
dzących w porównaniu do tego, co Zagrają dla was nasi Rezy-
denci!

DAVE-G, EL MATHIAS, MATEUSZ PRZEDPOKÓJ
 W ciągu nocy przygotowaliśmy dla was konkursy. Bardzo ser-

decznie zapraszamy!! Rezerwacje : 601857616 
Klubokawiarnia Kulturalna
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Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

w Sklepie             
ul. Boh. Warszawy 2

(przy torach)

Zapraszamy
W każdy poniedziałek nowy towar

Duży wybór odzieży 
dziecięcej i jesiennej

kurtki, bluzy itp.

KUPON RABATOWY
10%

na odzież używaną
FIGARO

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie 
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

Tel.  609 245 816

Sprzedam drewno 
kominkowe i opałowe

Transport
Tel.  691 466 441

WYMAGANIA:
•  Nienaganna prezencja
•  Wysoka kultura osobista
•  Dyspozycyjność
•  Niekaralność

MILE WIDZIANI: 
Kobiety, studenci, emeryci, renciści, osoby z Nowogardu i okolic

AGENCJA OCHRONY JUWENTUS
zatrudni osoby na stanowiska:

Sekretariat Biura Regionalnego w Szczecinie 
Tel: 91 432 56 26  wew. 613

Koordynator ds. Ochrony  +48 667 998 374

AGENTÓW OCHRONY

Byłeś świadkiem  
 ciekawego zdarzenia 

 zadzwoń
  Tel.  513 088 309

OPONY  
- WYMIANA
tel. 91 392 71 01
tel. 91 392 03 03

ZATRUDNIĘ
mechanika  lub  elektromechanika

601 520 540

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!

OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

Sprzedam halę  
z działką 

6 tys. m2, cena 170 zł/m2, 
hala 200 m2 

przemysłowo-inwestycyjna. 
Ogrodzona płotem 

betonowym (wys. 1,8 m)
Nowogard 

ul. Boh. Warszawy. 
tel. 604 679 249

Odzież używana i nowa

Sklep Lawendowa szafa
ul. Rzeszowskiego 6

NOWOGARD

OFERUJĄ:
Drewno budowlane:  łaty, kontrłaty, kantówki, deski; (strugane 
i impregnowane) możliwość dowolnego przycięcia 
na konkretny wymiar według zamówienia 
Ponadto: wszelkiego rodzaju łączniki do drewna, śruby, gwoździe, 
wiertła, artykuły malarskie, tarcze do cięcia, artykuły ścierne, 
narzędzia budowlane, piece trocinowe i szamotowe, ka�e piecowe 
Produkujemy galanterię ogrodową: budy dla psa, karmniki, 
wiaty na drewno kominkowe, donice, płoty i wiele innych. 

SKŁAD DRZEWNY I STOLARNIA 
w Olchowie

Zapraszamy do odwiedzenia nas: 
Olchowo 94 przy drodze na Wyszomierz

Tel.   697 849 260  •  601 864 739

SKLEP WĘDKARSKI 
„Spławik” na ul. 5 Marca 4a

W GRUDNIU OFERUJE 
RABATY OD   5 - 10 %

Oddam szczeniaki 
w dobre ręce po matce 

labrador 2 psy i 2 suczki

604 793 056

Przedsiębiorstwo Państwowe GARDlA  
w Nowogardzie ul. Zamkowa 7 B

ogłasza ustny przetarg  
nieograniczony(licytacja)

prowadzony przez komisję przetargową Przedsiębiorstwa 
na sprzedaż:

Samochód ciężarowy Daewoo Lublin (wywrotka) pojemność 
2 417 cm3 rok produkcji 2001, przebieg 96 000 km, ładow-
ność 1,5 T
Pojazd jest w pełni sprawny technicznie dodatkowo komplet 
opon zimowych.
Cena wywoławcza wynosi 12 900 zł netto + podatek V AT

Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze w godz. 
8.00- 15.00 w siedzibie Przedsiębiorstwa.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wa-
dium w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie Przedsię-
biorstwa w dniu przetargu.
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczest-
ników nie zaoferuje ceny wywoławczej.
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną 
przyjęte, zostaną zwrócone po zakończeniu przetargu.
Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na po-
czet ceny.
Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, 
jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tą samą cenę.
Udział jednego oferenta w przetargu wystarczy do odbycia 
przetargu.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Przedsiębiorstwa w dniu 08 
stycznia 2014 r. o godz. 11.00
Przedsiębiorstwa zastrzega sobie prawo do unieważnienia 
przetargu bez podawania przyczyn.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 91 39 25 570

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel.   913 922 165
 Tel.  91 577 20 07
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Pielęgnacja ogrodów

Wypożyczalnia 
sprzętu ogrodniczego

(glebogryzarki, weltykulatory...)

tel. 511 091 922
www.ogrody-wiki.pl

Profesjonalne zarządzanie 
nieruchomościami 

wspólnot mieszkaniowych 
i osób prywatnych 
Nr licencji 21569

Kontakt:  Eliza Kałmuk

Tel.  602 296 684

OGŁO SZE NIA DROB NE

Tel. 

POLECAMY:
*  mieszkanie 2 pokoje 136 000 zł centrum Nowogardu
*  mieszkanie 2 pokoje 131 000 zł centrum Nowogardu
*  mieszkanie 3 pokoje po remoncie 81 000 zł okolice Nowogardu

www.rechnieruchomosci.pl • Nowogard, ul. 15 Lutego 6/2

Bardzo tanio  
działki budowlane  

w Nowogardzie   
sprzedam 

tel. 0033787818189
NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam dom jednorodzin-
ny w Nowogardzie ul. Jesio-
nowa 3. 604 284 597

• Kupię mieszkanie bezczyn-
s z o w e / n i s k o c z y n s z o w e , 
min 3pokojowe, 60-80m 
791443026

• Do wynajęcia lokal handlowy 
– 660143840 

• Sprzedam mieszkanie w No-
wogardzie i Dobrej, Tel. 91-
3910010, 607607814

• KUPIĘ ZA GOTÓWKĘ OBCIĄ-
ŻONE NIERUCHOMOŚCI Tel. 
508 312 261

• DOMY NA WSI – GRUNTY  
SPRZEDAJEMY, KUPUJEMY. 
TEL. 660 206 833

• Sprzedam nowy sklep na uli-
cy Racibora. Tel. 913925552, 
695 264 594

• Sprzedam nowe, własnościo-
we, 2 pokojowe mieszkanie, 
58 m kw. na os. Gryfitów. Tel. 
913925552, 695 264 594.

• Wynajmę lokal biurowy 700 
lecia 17b Ip. Parking, 28 m2 
Tel. 501 549 818 

• Wynajmę lokal na działalność 
gospodarczą. vis’a’vis szpita-
la. Tel. 887 467 309.

• Sprzedam dom jednorodzinny 
167 m2 w Nowogardzie ul. Mic-
kiewicza. Tel. 694 979 000

• KUPIĘ - kawalerkę w Nowogar-
dzie. Dzwonić po 15 godz. Tel. 
693021100.

• Sprzedam mieszkanie 58 m2 w db 
lokalizacji IV p. Tel. 607 647 215

• Sprzedam działki budowlane 
Karsk. 510 766 180

• SPRZEDAM - pół domu do re-
montu wraz z podwórkiem. Tel. 
730 618 318.

• Sprzedam dom do remontu o 
pow. ponad 200 m2 plus dwa 
budynki gospodarcze w Woj-
taszycach na działce 19 arów. 
Cena 127 tys. Tel. 509 702 817 

• Do wynajęcia mieszkanie 2 
pokojowe, 38 m2, I piętro, w 
centrum Nowogardu. Tel. 889 
341 787

• Mieszkanie do wynajęcia. 
601 724 492

• Mieszkanie do wynaję-
cia w Centrum Nowogardu 
660 179 776

• SPRZEDAM – mieszkanie trzy-
pokojowe. Tel.509601559.

• Wynajmę pod działalność go-
spodarczą sklep 784 960 112

• WYNAJMĘ - 1 / 2 domu z osob-
nym wejściem, 4 sypialnie, 2 
łazienki, kuchnia. 602474266.

• SPRZEDAM - kawaler-
kę bezczynszową 36 m2. 
Tel.661363898,603284503.

• SPRZEDAM - mieszkanie. 
Tel.602526935, 602371382.

• Sprzedam mieszkanie 48m2, 
tel. 668 451 980

• SPRZEDAM - mieszkanie 3 po-
kojowe osiedle Bema, cena 160 
tys. Tel. 889597750.

• SPRZEDAM – działki budowlane 
Karsk. Tel. 510766180.

• Do wynajęcia pomieszczenie 
160 m2 ogrzewane. 609 245 816

• Do wynajęcia Szyflandia 160 
m2 609 245 816

• SPRZEDAM LUB WYNAJ-
MĘ - mieszkanie 60 m2. 
Tel.601171650.

• DO - wynajęcia garaż. 
Tel.603282407.

•  SPRZEDAM - parter domu 110 
m2. Podpiwniczony, garaż i 
podwórko. Tel. 600809312, 
604903853.

• Do wynajęcia kawalerka w cen-
trum N-du, ul. Warszawska. Po 
generalnym remoncie, ume-
blowana, piwnica. Cena 900 zł 
+ 1000 zł kaucji. Tel. 501832458.

• DO WYNAJĘCIA - mieszkanie 2 
pokojowe, umeblowane I pię-
tro, ul. 15 lutego. Tel.606945398.

• GARAŻ – w bloku SPRZEDAM 
ul. Kowalska 1. Powierzchnia 
13, 26 m 2, szerokość bramy 2,2 
m.Tel.784-584-294.

• Sprzedam dom jednorodzinny 
167 m2 w Nowogardzie ul. Mic-
kiewicza. tel. 694 979 000

• Sprzedam mieszkanie w cen-
trum dobra cena. 519 831 511; 
606 339 290

• Sprzedam mieszkanie oka-
zja tanio w Nowogardzie. 
889 133 882

• Nowogard blisko działka 1ha ta-
nio. 502 103 432

• Sprzedam mieszkanie trzypo-

kojowe 67 m2 tel. 501 775 025

• Sprzedam mieszkanie trzypo-
kojowe. 661 790 332

• SPRZEDAM -  działkę  budow-
lano-rolniczą   z  rozpoczę-
tą   budową  w  Sieciechowie. 
Tel.696079880.

• SPRZEDAM  -  dwa  budynki  
gospodarcze  wraz  z  działką  
około  0,30 h. w  Wierzbięcinie 
Tel.505007280. po  godz.  13 – tej.

• SPRZEDAM – mieszkanie  3 po-
kojowe  I  piętro , po  kapital-
nym  remoncie. Tel.783814849 , 
692990629.

• SPRZEDAM  -  budowę  w  stanie 
surowym.Tel.507045404.

• MIESZAKANIE do wynajęcia. 
607289477.

• Pilnie sprzedam kawaler-
kę bezczynszową w Dobrej 
33,29 m2. Tel. 667 921 379

 MOTORYZACJA

• Sprzedam skrzynię biegów do 
Audi 80. Tel. 781785751.

• Sprzedam GOLF II, poj. 1,3 rok 
rej. 1993, benzyna 5 drzwio-
wy, przegląd i OC ważne, szy-
berdach, hak, czerwony. Tel. 
512633610.

• Sprzedam silnik ze skrzynią do 
peugeot 1,9D ’98 i citroen Tanio 
Tel. 785 04 09 45

• Golf IV Sprzedam komplet uży-
wanych opon + felgi. 175/80 14. 
Tel. 693 876 718.

• SPRZEDAM - Volkswagena T – 
4, blaszak poj. 2,4 D. 1995 rok 
prod. Stan dobry do jazdy. Cena 
6,5 tyś.Tel.665871977.

• Sprzedam opony całoroczne, w 
bardzo dobrym stanie Fulda Kri-
stall Supremo 205 60 R16 92 H, 
4szt, cena do uzgodnienia, tel. 
605 522 340

• Sprzedam lub zamienię opony 
195/65/15.Tel.693584630.

• Sprzedam (w całości lub na 
części) WV Polo rok prod. 1994 
poj. 11 przegląd i ubezpie-
czenie ważne do 2014 r. tel. 
537 476 202 

• SPRZEDAM - FIAT DOBLO MA-
LIBU Rok. prod. 2008.1,3 D 
MULTIJET. Przebieg 166 tys. 
km. cena do uzgodnienia.
Tel.796727724.

ROLNICTWO

• Sprzedam słomę w snopkach i 
siano cena 2, 20 zł/ snopek. Tel. 
782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL. 783 678 070

• SPRZEDAM - około 40 kg. gryki 
60 zł/1 kwintal. Tel. 600653124. 
Korneluk - Glicko.

• Sprzedam ziemniaki paszowe. 
608 013 995

• SPRZEDAM – gęsi. Tel. 
507724964.

• Sprzedam prosięta. Tel. 
695495404.

• Załadunek obornika itp. Tel. 
514172446.

• KREDYT dla rolnika. 
Tel.601627044, 697082509.

• Sprzedam świeże kozie mleko. 
609 534 604

• Sprzedam krowę. 
Tel.781932918.

• KUPIĘ - ziemię rolną ok. 2 ha 
okolice Nowogardu, z daleka 
od zabudowań, z drogą dojaz-
dową. Tel.885254750.

• FIONA – agregat siewny 3 m 
ścieżki technologiczne. Cena 
11000,- tys.Tel.501446190.

• SPRZEDAM - Rozsiewacz - na-
wozu amazone 1500 l. Cena 
5500 tys.Tel.501446190.

• SPRZEDAM – Brony 7 m. Cena 
2000 tys. Tel. 501446190.

• SPRZEDAM – sadzarkę do ziem-
niaków podkiełkowanych. Cena 
1600 zł.Tel.501446190.

• SPRZEDAM – Kopaczkę lewato-
rową z krojami. Cena 5500 tyś.
Tel.501446190.

• Sprzedam pszenżyto jare. 
691 140 322

• Kaczki sprzedam tel. 
791 817 107

• Sprzedam ciągnik Ursus 
C-360 rok prod. 1977 bitkę 
2 tonową oraz 3 skibowy. 
698 301 559

• SPRZEDAM  -  słomę  i  siano  w  
kostkach.Tel.669823464.

• SPRZEDAM  -  obudowę  skrzyni  
biegów  i   zwolnice  do  ciągni-
ka  C – 360.Tel.669823464.

• SPRZEDAM – warchlaki /do 55 
kg./ Tel. 913928019.

• KUPIĘ – słomę w snopkach z do-
wozem. Tel. 91 39 20 307.

USŁUGI

• Firma Usługowa „Zielona”. 
Wynajem sal na konferencje, 
zebrania, szkolenia. Tel. 91 39 
26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROB-
NE NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA 
RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 
22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. Zie-
lona 3. 91 39 20 714

• Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695  085 
470; 91 39 72 575

• AGENCJA REKLAMA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty, 
bindowanie, wydruki A3-A4 
kolor, ksero A3-A4 - kolor, la-
minowanie A3-A4. Tylko u nas 
największy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. 
innych. Wydruki, Ksero, także 
kolor. Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 
700 Lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim). Tel 605 522 340. 

• Usługi koparko-ładowarką No-
wogard. 514172446 

• Fast – Driver, tanie usługi trans-
portowe Tel. 721 230 990
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Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

Tel.  91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
WICHEREK

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 

– obok Rest. „Przystań”

Tel.  91 39 207 14
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

OGŁO SZE NIA DROB NE

SPRZEDAM - WYKONAM
palety Euro,

przemysłowe i inne
Tel.  885 493 471

Wynajmę 
 mieszkanie 

w Centrum Nowogardu. 

604 702 817

Zatrudnię 
 mechanika 

 do pilarek spalinowych 
 i kosiarek

dzwonić w godz. 9-17
91 392 68 57;  608 328 095

WARSZTAT SAMOCHODOWY

SZYBY SAMOCHODOWE

PLANDEKINA WYMIAR NA WYMIAR

Profesjonalna naprawa od A do Z

OSOBOWE, CIĘŻAROWE I MASZYNY

Geometria kół, naprawa zawieszenia,komputerowa diagnostyka pojazdu
naprawy blacharskie i lakierniczePrzegląd i naprawa klimatyzacji,

Ul. Nadtorowa 12
tel 91 39 20 131
kom 601860716

Ul. Kilińskiego 26
tel 91 39 25 627
kom 601897368

Sprzedaż, wymiana, naprawa. Wykonujemy usługi na zlecenie ubezpieczalni

Używane i nowe części do wszystkich marek samochodów

Plandeki do samochodów ciężarowych (łódki, firanki),przykrywające
stelaże, przegrody do hal, przyczepy ciągnikowe i samochodowe

UDZIELAMY GWARANCJI
NA WYKONANE USŁUGI

Ośrodek Szkolenia 
Kierowców Fedeńczak 

przy ulicy 700 Lecia 17
zaprasza na 

Kurs Prawa Jazdy 
kat. B - 27.11 o g. 16.00 

Zapisy od poniedziałku do piątku!
Cena promocyjna! 

Ratalny system spłat! 
Jazdy tylko w Szczecinie!

                                Zapraszamy!
tel. 91 32 16 16

tel. 501  318  555 

Parafialne Duszpasterstwo Trzeźwości
„Trzeźwa rodzina - trzeźwa wieś”

Jeśli bliska ci osoba w twojej rodzinie  
nadużywa alkoholu lub sam/a pijesz  
i chcesz przestać pić przyjdź do nas!!!

Czekamy w każdy wtorek od godz. 18-20
w salce parafialnej w Strzelewie 9

Jeżeli się wstydzisz!!! to zadzwoń 
od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 20.00

Bolesław  693 716 085  •  Danuta  665 776 868
kapłan  667 488 367  (wtorek w godz. 19-20)

DLA PAŃ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE  

DLA PAŃ z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia  

7 grudnia 2013r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne 
do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska

Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publicz-
ny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godz. 8.30-14.30 tel. 91 

3921356 wew. 122, oraz u Lidii Bogus tel. 505393636
Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł.

PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
Zapraszam prezes Fundacji Lidia Bogus

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel.   913 922 165
 Tel.  91 577 20 07

Zatrudnimy doradcę 
blacharsko-lakierniczego z kat. prawa jazdy C

TOYOTA NOWOGARD MK
e-mail: szkody@toyotanowogard.pl, 72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 27B

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sawic-
ki, ul. Kazimierza Wielkiego 7, 
Tel. 913920737 

• Remonty mieszkań, szpachlo-
wanie, malowanie. 880 690 659

• Regulacja i naprawa okien i 
drzwi, Tel. 695 181 070

• Dachy, docieplenia, stropo-
docieplenia, obróbki blachar-
skie, podbitki. 609 752 854

• REMONT na każdą kieszeń 
Tel. 609 715 839 

• Usługi remontowe 601 567 369

• KOREPETYCJE - z matematyki: 
SP, Gimnazjum. Tel. 532557381.

• REMONTY – DACHY OCIEPLE-
NIA. Tel. 692562306.

• BUD NAAR dachy remonty da-
chów ocieplenia budynków. 
726 169 098

• PRANIE - dywanów, wykładzin, 
tapicerki meblowej, samocho-
dowej, /skórzanej, materiało-
wej/. Pranie pościeli wełnianej 
/lanoliną, czyszczenie fug. Tel. 
604373143, 794229083.

• KREDYTY dla osób prowadzą-
cych działalność gospodarczą 
bez BIK, wysokie kwoty, małe 
raty. Tel. 601627044, 697082509

• Remonty mieszkań 798 147 191

• Usługi transportowe do 1 tony, 
bus skrzyniowy oraz kryty. Tel. 
693 716 085, 607 137 081

PRACA

• Przyjmę samodzielnego pra-
cownika do prac wykończenio-
wych. Tel. 888 603 612

• Zwrot podatku z pracy, ro-
dzinne, urlopowe, emerytal-
ne – Niemcy, Holandia, Anglia, 
Irlandia, Dania, Belgia, Austria, 
Włochy, Norwegia, USA. Tel. 71 
385 20 18 lub 601 759 797

• Młoda mama zaopiekuje się 
Twoim dzieckiem. 661 196 022

• Praca w Niemczech - Opiekun-
ki Osób Starszych, wyjazdy od 
zaraz, pełna organizacja wy-
jazdu, atrakcyjne zarobki Tel. 
666096761, 666096774

• EPROXY EL poszukuje pra-
cowników działu handlowe-
go wiek max 25-27 lat. Tel. 
798  843  457 lub eproxy-el@
wp.pl

• Zatrudnię doświadczonego 

stolarza mile widziany emeryt 
lub rencista. 696 034 712

• Poszukuję osoby w średnim 
wieku do opieki nad chorą oso-
bą i prowadzenia domu. Miej-
scowość Węgorzyce (mile wi-
dziana osoba z tych okolic) Tel. 
606 271 499; 91 39 22 308 

• Zatrudnię kierowcę kat. C+E, 
Polska - Norwegia, tel. 607 
585 561

• Poszukuję osoby do salonu 
fryzjerskiego w charakterze ko-
smetyczki lub stylizacja paznok-
ci. 693 060 802

• PRZYJMĘ  -  do  pracy  cu-
kiernika  w  piekarni  KARSK.
Tel.601434305.

• ZATRUDNIĘ  -  stolarza  lub  po-
mocnika . Tel.603366286.

INNE

• Sprzedam drewno bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane - 
603 353 789

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, 
srebrna, 4 elementy: wzmac-
niacz, tuner przestrojony, korek-
tor, deck szuflada, stan idealny, 
używana sporadycznie, cena 
780 zł do uzgodnienia. Tel. 605 
522 340.

• PIECE GAZOWE c.o. wiszące z 
Niemiec firmy Vaillant wysoka 
jakość do mieszkania, domu, 
sklepu, restauracji, zakładu fryzj. 
tylko ogrzewanie różne po-
wierzchnie cena od 800zł mon-
taż 300zł piece dwufunkcyjne 
cena od 1.000 zł montaż 400 zł 
gwarancja serwisowa + roczne 
przeglądy kontrolne, naprawy 
oraz elektryczne przepływowe 
podgrzewacz wody użytkowej 
18-21kw na prąd 380V cena od 
200zł Tel. 691 686 772

• SPRZEDAŻ - podbitki drew-
nianej. TANIO. Tel. 726169098.

• Sprzedam CB radio Harry III 
z anteną, na gwarancji, cena 
650 zł, Tel. 605 522 340

• Sprzedam lodówko - zamra-
żarkę Indesit srebrną, cena 
750 zł, Tel. 605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubez-
pieczeniowe na życie SKAN-
DIA, Tel. 605 522 340

• Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe atrakcyjna cena. 
726 649 215

• Sprzedam świerk pospolity i 
srebrny z plantacji. Tel. 602 10 
11 18

• Sprzedam aparat fotograficzny 
S Fine Pix 6500, cena 790 zł, Tel. 
605 522 340

• SKUP PIŁ niesprawnych, za-
tartych Stihl, Husquarna, 
Cena 100 zł. Tel. 721 668 245, 
Dojazd do Klienta.

• SPRZEDAM - drewno ko-
minkowe opałowe, odpa-
dy tartaczne, obrzynki. Tel. 
697579792.

• DREWNO – na opał, odpady 
tartaczne pocięte w klocki 
lub w całości do pocięcia. Tel. 
514740538.

• KUPIĘ CZERWONĄ CEGŁĘ 
ROZBIÓRKOWĄ. CENA DO 
NEGOCJACJI. TEL. 603768811 
LUB 607705017

• SPRZEDAM - karpia z dostawą 
do domu /minimum 2 sztuki/. 
Tel. 724049451.

• KUPIĘ - palety przemysłowe 
120 X 100. Tel. 603197798.

• Karp handlowy kroczek za-
rybieniowy sprzedam. 91 39 
18 297

• Obrzynki, odpady tartaczne. 
TANIO. Suche, pocięte. Tel. 
785071977.

• ZABIORĘ - dwie osoby do pra-
cy z Błotna- Nowogard do Go-
leniowa. Praca na dwie Zmia-
ny. Tel. 782545686.

• SPRZEDAM - Drewno opało-
we. Tel. 889354058.

• KARP - świąteczny - spełnio-
ne wymagania ekologiczne, 
sprzedaż przy ul. Boh. War-
szawy nr 107 obok sklepu 
wędkarskiego, oraz w domu 
przy ul. Dąbrowskiego 9 tel. 
913920763.

• Sprzedam drzewo opałowe, 
kominkowe. Brzoza, olcha. 
Niskie ceny 661 630 386

• Tuja szmaragd 0,64 zł. 
518518835

• Za wycięcie oddam nieod-
płatnie drzewo na opał. 
693 850 197

• SPRZEDAM  -  sofę  nową  na  
metalowych  nóżkach. 30 % 
taniej. Tel. 669823464.
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

ZECER

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel.   913 922 165
 Tel.  91 577 20 07

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

Pióra i długopisy z wieczną gwarancją

poleca prestiżowe marki

Idealne na świąteczny prezent

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych – „Grudzień miesiąc zawiły czasem srogi czasem miły”
Alicja Wypych, Halina Szwal, Barbara Bartosik, Wiesław Borowik, Aneta Tamborska, Teresa Januszonek, 

Wincenty Olek, Lucyna Karbowiak, Magdalena Grzelak, Szczepan Falaciński, Grażyna Siedlecka, Małgorza-
ta Krawczyk

Zwycięzcy: Barbara Bartosik, Aneta Tamborska, Lucyna Karbowiak
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: 
Miłosz Wielgus, Madzia Skowrońska, Kinga Feliksiak, Nikola Molka, Igor Cejman, Oliwia Jarowska, Mar-

tyna Grenda, Wiktoria Matusiak, 
Zwycięzca: Nikola Molka
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel.  miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Morfeusz - 91 577 66 85

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych    - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

Informacja PKS    91 392 18 87   lub   91 469 83 15

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, 

Rafał Kowalczuk sport,  Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny   
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, Tel.  91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87;  

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl.  Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej.  
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel.  091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO          Tel.  501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E;  14:00E;  
15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL.    607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel.  502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO Nowogard   ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD Maszewo:    6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 3, 5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska
NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW  ROZKŁAD JAZDY 

NOWOGARD-SZCZECIN (odjazd-przyjazd)

5:32-6:28(1-5);  6:31-7:32(1-6);  7:40-8:51(1-5);  10:54-

11:48(1-5);  13:04-13:58(1,5,7);  15:00-16:23(1-5,7);  16:48-

17:47;   18:37-19:51  

NOWOGARD-KOŁOBRZEG (odjazd-przyjazd)

7:41-8:54(1-6);  10.01-11:05(1,6,7);  12:07-13:21; 13:58-

15:13(1-5);  15:47-17:04;  17:36-18:53(1-5,7);  21:29-22:36

(1-7) dni tygodnia w które kursuje pociąg

Byłeś świadkiem  
 ciekawego zdarzenia 

 zadzwoń
  Tel.  513 088 309

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

PRZYGOTUJ 
AUTO NA ZIMĘ

• części samochodowe
• oleje  samochodowe
• płyny samochodowe
• szyby samochodowe

• SPRZEDAŻ 
• MONTAŻ 
• NAPRAWA

 

Zapraszamy

ul. Boh. Warszawy 4 (obok PZM) • NOWOGARD 
tel. 531 026 839, 796 061 284

www.autonowogard.pl

Kancelaria 
PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077

Kancelaria 
PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077
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Sprzedam 
odpady marchwi mytej

Gospodarstwo 
rolno-warzywne

Redło 21
tel. 603 197 798

PPHU „Ewa” zaprasza 
na 

Cena biletu 175 zł od osoby
Informacje pod tel. 91 392 63 88 / kom. 507 421567

zapewniamy szampańską zabawę, 
miłą obsługę,

obficie zastawiony stół

Zabawę Sylwestrową
do Sali Bankietowej w Sarnin Lesie

Projekt „WSPARCIE NA STARCIE” współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powiat Goleniowski /Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie
zapraszają do udziału w projekcie
„WSPARCIE NA STARCIE”

Projekt skierowany jest do 30 osób bezrobotnych w tym do: 
• 7 osób w wieku powyżej 50 roku życia 
• 23 osób w wieku do 30 roku życia
zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej oraz, których 

miejsce zamieszkania znajduje się na terenie powiatu goleniowskiego, polickiego lub 
miasta Szczecin.

Uczestnikom projektu oferujemy:
• Doradztwo indywidualne
• Warsztaty aktywizacyjne
• Szkolenie w zakresie przedsiębiorczości
• Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej do kwoty 20 tys. zł.

Rekrutacja uczestników do projektu będzie prowadzona 
do 3 stycznia 2014 r.

Więcej szczegółów na stronie: www.wsparcie-na-starcie.pupgoleniow.pl 
oraz w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie lub w Filii PUP  
w Nowogardzie.

Jesteśmy, kiedy potrzeba

Zadzwoń lub wyślij SMS o treści M

Koszt połączenia i SMS-a wg taryfy operatora
600 400 288
Provident Polska S.A. www.provident.pl

Szybka 
pożyczka
na świąteczne 
wydatki

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel.   913 922 165
 Tel.  91 577 20 07
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

Czytaj s. 6

Zebrali 
700 kg 

żywności

Śmiercionośne 
zagrożenie

Za  nami VII 
edycja 

Wyścigu 
Mikołajkowego

Byłeś świadkiem 
 ciekawego zdarzenia 

 zadzwoń
  Tel. 513 088 309

s. 4 s. 7 s. 9, 10

Czytaj s. 5

Czytaj s. 5

Czytaj s. 6

TRANSPORT 
MIĘDZYNARODOWY

www.olektransport.eu • olektransport@onet.eu
+48 58 536 82 11/14   +48 691 742 278

TCZEW
GDYNIA
GDAŃSK
SŁUPSK

KOSZALIN
GORZÓW WLKP.
KOSTRZYN

FRANKFURT AM MAIN
MANNHEIM
KARLSRUHE
STUTTGART
STRASBOURG
FREIBURG

SAARBRUCKEN

PRZEWÓZ TOWARÓW
PRZEPROWADZKI

PRZESYŁKI EKSPRESOWE
TRANSPORT DO 24t

CAŁA EUROPA
ŁADUNKI NIEBEZPIECZNE

ADR

W
Y
N
A
J
E
M
B
U
S
Ó
W i wiele innych miast...

Zapraszamy codziennie  9 - 19  sobota  9 - 12

tel. 609 456 577
kontakt@revitalnow.pl
ul. 3 Maja 46 • Nowogard

NOWOŚĆ
najszybsza metoda walki z bólem

• szeroki zakres zabiegów fizykoterapii
• nowoczesne metody rehabil i tacj i
• masaże    oraz   • porady dietetyka

ZIELONE 
PRZEDSZKOLE

OGŁASZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2012/2013
DZIECI W WIEKU OD 2,5 DO 6 LAT

Informacje i zapisy pod nr tel. 91 39 26 691
lub na stronie www.przedszkole.zielona11.pl

INFORMATYCZNO-JĘZYKOWE
APTEKA 

W NOWOGARDZIE 
zatrudni

MAGISTRA FARMACJI
TEL. 601 054 904

Do wynajęcia 
pomieszczenie  100 m2  

na działalność gospodarczą
Duży parking

Tel. 91 392 07 76

Krajobraz po wichurze

Ucierpiał nawet kościół

Długotrwałe przerwy w dostawie prądu, po-
walone drzewa, utrudnienia w ruchu drogo-
wym, spowodowane zamiecią śnieżną – sza-
lejący od czwartkowego popołudnia orkan 
„Ksawery” nie oszczędził również gminy No-
wogard. Nawałnica nie okazała litości także 
Kościołowi pw. Wniebowzięcia NMP. Porząd-
ki po wizycie „Ksawerego” trwały jeszcze do 
wczoraj. 

Czytaj s. 3

Czytaj s. 3

Kolędy 
Wiesławy 
Stolarczyk

2 mln na zachcianki!

A na  
rynku 
wiatr hula

Lądowiska  
jednak  
nie będzie

Czytanie  
książek jest  
w modzie

Jak 
głosowano 
nad 
podatkiem 
rolnym…
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Kronika 
 policyjna

Nasza sonda
02.12.2013 r. 
Godz. 07.15 Wybicie szyby 

w drzwiach samochodu marki 
VW Lupo, skąd dokonano kra-
dzieży torebki damskiej z za-
wartością dokumentów, telefo-
nu komórkowego oraz kluczy. 
Zdarzenie miało miejsce przy ul. 
Boh. Warszawy.

Godz. 12.10 Powiadomienie 
o oszustwie na portalu interne-
towym Alegratka przy zakupie 
psa. 

Godz. 13.50 Uszkodzenie szy-
by w drzwiach kompleksu pała-
cowo-mieszkalnego w miejsco-
wości Bieńczyce. 

Godz. 14.00 Patrol OPI pod-
czas kontroli pojazdu marki 
Ford Mondeo przy ul. 5 Marca, 
ujawnił, że kierujący Paweł K. 
posiada przy sobie zawiniątko 
z zawartością suszu roślinnego. 
Badanie przy użyciu testera nar-
kotykowego wykazało, że jest to 
marihuana. 

Godz. 14.20 Pracownik sklepu 
Lidl powiadomił o zatrzymaniu 
sprawcy kradzieży sklepowej, 
którym okazał się Stanisław N. 

Godz. 14.50 Patrol OPI podczas 
kontroli drogowej przy ul. 15 Lu-
tego, pojazdu marki Ford Eskort, 
ujawnił, że Krzysztof K. nie posia-
da uprawnień do kierowania po-
jazdami mechanicznymi. 

Godz. 16.45 W sklepie Lidl, 
Paweł R. dokonał kradzieży al-
koholu.

Godz. 17.20 Pracownik skle-
pu Biedronka przy ul. War-
szawskiej, powiadomił o ujęciu 
sprawcy kradzieży sklepowej, 
którym okazał się Marek M. 

Godz. 17.30 Kolizja drogowa 
na ul. 700 Lecia pomiędzy trze-
ma pojazdami: Chevrolet Orlan-
do, Mercedes, VW Passat. 

Godz. 22.20 Znalezienie i 
przekazanie właścicielce torebki 
damskiej przy ul. Zielonej.

03.12.2013 r. 
Godz. 13.00 Kradzież torebki 

damskiej z zawartością dwóch 
telefonów marki Nokia, dowo-
du osobistego oraz karty banko-
matowej w sklepie przy ul. Sto-
larskiej.

Godz. 17.00 Powiadomienie 
o pogryzieniu przez psa przy ul. 
Zielonej.

Godz. 18.00 W sklepie Pep-
co, z torebki damskiej dokonano 
kradzieży portfela z zawartością 
pieniędzy, karty bankomatowej, 
dowodu osobistego oraz prawa 
jazdy.  

Godz. 20.30 Przy ul. Waryń-
skiego  doszło do uszkodzenia 
samochodu marki Opel Vectra 
przez kierującą pojazdem marki 
Opel Astra. 

04.12.2013 r. 
Godz. 12.40 Kradzież prze-

tworów spożywczych oraz pie-
cyka żeliwnego z niezamknięte-
go pomieszczenia gospodarcze-
go w miejscowości Boguszyce. 

Godz. 14.40  Zdarzenie drogo-
we na ul. Plac Wolności z udzia-
łem pojazdów Opel oraz Ford 
Focus. 

Godz. 20.00 Kradzież routera 
bezprzewodowego marki Axess 
w miejscowości Maszkowo. 

05.12.2013 r. 
Godz. 08.50 Kolizja drogowa 

na ul. Poniatowskiego pomiędzy 
pojazdami KIA Sorento i Opel 
Vectra. 

Godz. 15.10 Pracownik sklepu 
Intermarche powiadomił o uję-
ciu sprawcy kradzieży sklepo-
wej. Patrol przybyły na miejsce 
wylegitymował Romana S. 

Godz. 15.10  Powiadomienie o 
zawaleniu się stodoły w miejsco-
wości Sikorki. 

Godz. 17.00 Zgłoszenie kra-
dzieży artykułów spożywczych 
w sklepie „U Ireny”  na ul. 5 
Marca. 

07.12.2013 r. 
Godz. 13.20 Kolizja drogowa 

w miejscowości Błotno, pomię-
dzy pojazdami: Land Rower i 
Renault. 

08.12.2013 r. 
Godz. 11.30  Policjanci OPI 

na drodze Żabowo-Boguszy-
ce podczas kontroli drogowej 
samochodu marki FSO Polo-
nez ujawnili, że kierujący Ma-
riusz N. znajdował się w stanie 
nietrzeźwości, z wynikiem 2,83 
promila alkoholu w wydycha-
nym powietrzu. 

Godz. 13.30
W miejscowości Glicko, pa-

trol OPI zatrzymał rowerzystę, 
Leszka K. posiadającego aktyw-
ny zakaz prowadzenia rowerów, 
wydany przez Sąd Rejonowy w 
Goleniowie. 

Godz. 16.50 Pracownik skle-
pu Intermarche powiadomił o 
zatrzymaniu sprawcy kradzie-
ży sklepowej, którym okazał się 
Rafał K. 

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

Jakiś czas temu informowaliśmy o tym, że nasza Biblioteka zajęła wysokie miej-
sce w ogólnopolskim rankingu na najlepsze czytelnie. Pod ocenę brano nie tyl-
ko wartość księgozbioru, ale także ilość czytelników i osób odwiedzających Bi-
bliotekę Miejską.  W tym wydaniu piszemy też o konkursie na „Najaktywniej-
szego czytelnika 2013”, w którym wzięła udział zaskakująco duża  ilość uczest-
ników. Okazuje się więc, że wbrew powszechnym opiniom czytanie książek jest 
cały czas modne. Dlatego, w cotygodniowej sondzie, zapytaliśmy przechodniów, 
czy mają czas na czytanie książek i jeśli już po nie sięgają, to jakie pozycje naj-
chętniej wybierają?

Elżbieta Gałka – Niestety, nie sięgam po książki, bo zwyczaj-
nie nie mam na nie za wiele czasu. Opiekuję się chorą mamą i 
to zajmuje mi większość dnia.  Ale to nie znaczy, że kiedyś nie 
czytałam. Czytałam, i to bardzo dużo. Były to książki o różnej 
tematyce. 

Pani Ewa - Ostatnią moją książką, jaką przeczytałam, jest 
„Potęga Podświadomości”  Josepha Murphy’ego. Jest to książka 
motywująca i pokazująca różne drogi rozwiązywania ludzkich 
problemów, które można wydobyć ze świadomości ludzkiej. A 
zatem, jak pan zauważył, wśród wybieranych przeze mnie po-
zycji książkowych dominuje tematyka psychologiczna. Czytuję 
także po lektury przygodowe. Jeśli chodzi o ulubioną książkę, to 
sięgnę pamięcią do czasów mojego dzieciństwa – bardzo lubiłam 
„Dzieci z Bullerbyn” autorstwa Astrid Lindgren. 

Bogusława Kubicka z wnukiem Matuszem - Bardzo lubię 
czytać i jeżeli jest to możliwe, to zawsze sięgam po książkę. Naj-
chętniej czytam książki Józefa Kraszewskiego.

Pani Anna - Muszę przyznać, że kiedyś, gdy byłam jeszcze 
bardzo młoda, to czytałam dużo więcej książek niż teraz. Naj-
częściej sięgałam po pozycje historyczne. Co do ulubionych ksią-
żek, to na tę chwilę nie potrafię wskazać tej jedynej, gdyż było ich 
dużo i każda wyjątkowa. 

Bolesław Bąkowski - Przyznam, że zamiast książek, wybie-
ram raczej prasę, a do biblioteki zaglądam bardzo rzadko.  A 
książka? Jeżeli miałbym wybrać, to taką, która opowiada o ze-
słaniu Polaków na Sybir. 

Monika Stanisławska - Czytałam dużo książek, gdy chodzi-
łam do szkoły. Teraz chętnie sięgam po książki z gatunku horro-
ru i romansów. Ale chciałabym dodać, że czytam również książ-
ki dla dzieci, bo mam 4-letniego synka. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 
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Przy zakupie 1 t podpałka 
lub wypalacz sadzy gratis

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel./fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

W ostatnich dniach anoma-
lia pogodowe dały się we zna-
ki wielu mieszkańcom gminy 
Nowogard. Na silne podmuchy 
huraganu narażone były przede 
wszystkim wsie, na terenie któ-
rych oddziaływanie orkanu było 
dużo bardziej odczuwalne niż 
w mieście. Niemniej jednak, 
zarówno mieszkańcy małych 
miejscowości, jak i Nowogardu, 
przekonali się, jak niebezpiecz-
na może być manifestacja jedne-
go z czterech potężnych żywio-
łów – powietrza. Ucierpiał na-
wet dach Kościoła pw. Wniebo-
wzięcia NMP – wichura znisz-
czyła ok. 80 dachówek. Usterkę 
usunięto wczoraj. 

Na początek, trochę danych 
statystycznych. Orkan „Ksawe-
ry” spowodował trudności w 
dostawie prądu do wielu miej-
scowości na terenie naszej gmi-
ny. Niektóre z nich borykały się 
z tym kłopotem do poniedział-
ku. 

- Na terenie gminy Nowogard 
przerwa w dostawie prądu objęła 
1984 gospodarstw – poinformo-
wał nas kierownik Działu Zarzą-
dzania Dystrybucją w Rejonie 
Goleniów Enea Operator, To-
masz Miturski – Usterki wystą-
piły w miejscowościach: Karsk, 
Warnkowo, Strzelewo, Czermni-
ca, Trzechel, Sieciechowo, Dłu-

gołęka, Żabowo, Ostrzyca, Bo-
chlin, Dąbrowa oraz część Nowo-
gardu. Najdłuższy czas trwania 
usterki to ok. 40 godzin (część wsi 
Bochlin). W pięciu miejscowo-
ściach czas ten wynosił 24 godzi-
ny (Karsk, Warnkowo, Strzelewo, 
Czermnica i Trzechel). Wszyst-
kie przypadki awarii spowodo-
wane były przez upadające drze-
wa, które łamały słupy energe-
tyczne i przerywały przewo-
dy. Jak zapewnia pan Miturski, 
we wszystkich miejscowościach 
usterki zostały już usunięte.

Porozmawialiśmy również z 
kierownikiem Wydziału Bezpie-
czeństwa i Zarządzania Kryzy-

sowego w nowogardzkim UM, 
Stanisławem Pietrzyckim, celem 
uzyskania informacji na temat 
działań, jakie w tej kwestii pod-
jęła gmina. 

 - W obliczu takich sytuacji 
zwołuje się Gminny Zespół Za-
rządzania Kryzysowego, który 
musi podjąć decyzje, dotyczące 
powzięcia odpowiednich kroków. 
Konkretna sytuacja wymusza 
konkretne działania – mówi w 
rozmowie z DN kierownik Pie-
trzycki – Ta sytuacja na szczęście 
nie wymagała dużych interwen-
cji. Nie odnotowaliśmy żadnych 
poważniejszych zdarzeń. W wie-
lu miejscowościach przerwa w 

dostawie prądu skutkuje proble-
mami z dostawą wody, bowiem 
pompy zasilane są przecież prą-
dem elektrycznym. - Wiadomo, 
że na przerwę w dostawie energii 
nic nie możemy poradzić – kon-
tynuuje pan Pietrzycki – Nato-
miast, w związku z trudnościa-
mi w dostawie energii elektrycz-
nej, pojawiło się zgłoszenie awa-
rii czermnickiej stacji zasilają-
cej w wodę Trzechel, Strzelewo, 
Świerczewo i Ogorzele. Podsta-
wiono tam agregat prądotwórczy. 
Podobna sytuacja miała miejsce 
w Jarchlinie. Drugiego agregatu 
niestety nie było, ale z racji tego, 

że to mała miejscowość, jeździ-
ła tam cysterna i zaopatrywała 
mieszkańców w wodę. W sobo-
tę taki beczkowóz wysłany został 
m.in. do Glicka i Sikorek, gdzie 
wystąpił ten sam problem. 

W związku z ogromem szkód, 
wyrządzonych przez szalejącą 
wichurę, postanowiliśmy dowie-
dzieć się, jakie interwencje na 
terenie naszej gminy zmuszone 
były podjąć służby ratunkowe. 
Jak poinformowano nas w jed-
nostce Państwowej Straży Po-
żarnej w Goleniowie, od czwart-
kowego popołudnia (dokładnie 
od godz. 18:37) odnotowano 20 
meldunków, z czego 19 dotyczy-
ło powalonych drzew, a 1 – po-
żaru sadzy w kominie. - Zdarza-
ły się sytuacje, że jednostkę wysy-
łano na akcję wskutek zgłoszenia 
jednego powalonego drzewa, a na 
miejscu okazywało się, że trze-

ba udrożnić całą ulicę – mówi 
w rozmowie z DN z-ca Naczel-
nika Wydziału ds. operacyjno-
-szkoleniowych, kpt. Marek de 
Weyher. Drzewa runęły w kilku 
miejscowościach, m.in. w Błot-
nie, Wierzbięcinie, Karsku, Si-
korkach, Osowie, Trzechlu, Wo-
łowcu. Również Nowogard zna-
lazł się na tej liście – strażacy 
usunęli 4 powalone drzewa. Po-
szkodowanych na szczęście nie 
było, a zatem, jak udało nam się 
ustalić, ani jednostka pogotowia 
ratunkowego, ani nowogardzkie 
służby policyjne nie musiały in-
terweniować w żadnym z przy-
padków.

Orkan „Ksawery” odbił swo-
je piętno także na szkolnych 
placówkach. Skutki w posta-
ci nieobecności na lekcjach 
części uczniów odczuła m. in. 
SP w Błotnie, do której ok. 25 
osób nie dotarło na czas wsku-
tek utrudnień na drogach, spo-
wodowanych powalonymi drze-
wami. Podobna sytuacja mia-
ła miejsce w Gimnazjum nr 2 
(50% uczniów, dojeżdżających z 
pobliskich wiosek, nie pojawiło 
się na lekcjach) oraz w I LO (ok. 
30% nieobecnych). 

Orkan „Ksawery” napędził 
strachu wszystkim mieszkań-
com gminy Nowogard. Nie 
dość, że wyrządził wiele szkód, 
to przywiał też śnieżycę, któ-
ra skutecznie uprzykrzyła ży-
cie kierowcom. Śnieg, z którego 
w grudniu można by się prze-
cież cieszyć, gdyby nie to, że leży 
on na drodze – stopniał, wiatr 
– ustał, a ludzie – odetchnęli z 
ulgą.  

Karolina Klonowska

Park przy ul. 3 Maja wyglądał jak pobojowisko. 

Na cmentarzu w Błotnie, drzewo runęło na pobliskie pomniki. 

Kolędy Wiesławy Stolarczyk 
Płyta z kolędami Wiesławy Stolarczyk, byłej mieszkanki Nowogardu, pt.: 
„Obudź w nas miłość”, została w całości zaprojektowana i sfinansowana przez 
Księży Chrystusowców z Poznania. Można ją nabyć w kasie NDK.  

Płyta została nagrana w listo-
padzie tego roku. Jej głównym 
pomysłodawcą jest ks. Krzysz-
tof Musiałek ze Zgromadze-
nia Księży Chrystusowców dla 
Polonii Zagranicznej. Na pły-
cie jest 12 kolęd, które nagrane 
są w stylu tradycyjnym. Akom-
paniament muzyczny to głow-
nie harfa i skrzypce, na których 
gra i śpiewa jedną z kolęd, cór-
ka artystki 14- letnia Iga. Płyta 
została nagrana w Łodzi, w Stu-
diu Akademii Muzycznej im. 
Grażyny Bacewicz. Jest do na-
bycia w kasie NDK, codziennie 
w godz. 15.00-18.00. Cena 28 zł. 

Tym, którzy nie znają Wiesła-
wy Stolarczyk, przypominamy, 
że wokalistka urodziła się w Ło-
dzi. Z muzyką i sceną muzycz-
ną była i jest związana od wie-
lu lat. Jest absolwentką średniej 
szkoły muzycznej na wydziale 
wokalnym. Ponadto ukończy-
ła studium terapii uzależnień na 
kierunku arteterapia, czyli le-
czenie przez sztukę. Przez wie-
le lat mieszkała w Nowogardzie, 
pracując w miejscowym Domu 
Kultury jako instruktor wokali-
styki. Ostatni raz Nowogard od-
wiedziła w czerwcu br. Wówczas 
zaśpiewała w kościele pw. Wnie-

bowzięcia NMP w Nowogardzie. 
Mamy nadzieję, że wkrótce bę-
dzie można znów ją usłyszeć w 
naszym mieście, tym razem z re-
pertuarem pochodzącym z naj-
nowszej płyty. 

red.

Krajobraz po wichurze

Ucierpiał nawet kościół
Długotrwałe przerwy w dostawie prądu, powalone drzewa, utrudnienia w ruchu 
drogowym, spowodowane zamiecią śnieżną – szalejący od czwartkowego popo-
łudnia orkan „Ksawery” nie oszczędził również gminy Nowogard. Nawałnica 
nie okazała litości także Kościołowi pw. Wniebowzięcia NMP. Porządki po wizy-
cie „Ksawerego” trwały jeszcze do wczoraj. 
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Nasza sonda z Osiny
Mija niemal pół roku od momentu, kiedy weszły w życie 
przepisy tzw. śmieciowe. W Nowogardzie po dziś dzień 
system gospodarki odpadami jest daleki od doskonało-
ści. A jak to działa w mniejszych miejscowościach? Po-
stanowiliśmy to sprawdzić, odwiedzając kilka miejsco-
wości w gminie Osina i pytając napotkanych tam miesz-
kańców o to, jak oceniają wprowadzone zmiany na ich te-
renie w kwestii gospodarki odpadów komunalnych?

Adriana Toporowicz - 
Muszę powiedzieć, że śmieci 
są wywożone regularnie i jak 
dotąd nie miałam z tą spra-
wą żadnych kłopotów. Dla-
tego śmiem twierdzić, że jest 
dobrze, a nawet bardzo do-
brze. Wydaje mi się, że wpro-
wadzenie tych przepisów o 

segregacji wyszło mi na dobre. 

Ryszard Stramowski -  
Nie jestem zbytnio zoriento-
wany w tym temacie. Pracu-
ję od rana do wieczora i nie 
przyglądam się temu nader 
uważnie, ale wydaje mi się, 
że wszystko działa sprawnie. 
No, może poza pojemnikami 
na plastikowe butelki, które 
są wciąż przepełnione. Mo-
głyby być częściej opróżniane. 

 
Agnieszka, Zenon Wierz-

biccy z wnukiem Marcelem 
- Jak na razie, nie widzimy 
żadnych problemów z wy-
wózką śmieci. Są one regular-
nie wywożone, a sama ich se-
gregacja jest przez mieszkań-
ców przestrzegana i respekto-
wana. Nie widzimy, by bra-

kowało pojemników. W na-
szym przeświadczeniu, nie ma powodów, by narzekać w tej kwe-
stii. Krótko mówiąc, na razie jest bardzo dobrze. 

 
Pani Ewa z synem Tymo-

teuszem - Jak na razie śmie-
ci są regularnie wywożone i 
osobiście nie spotkałam się 
z jakimiś problemami w tej 
sprawie. Uważam, że to bar-
dzo dobrze, że ta ustawa zo-
stała wprowadzona tu, w 
Osinie. Jak na razie, wynika-
ją z niej tylko same korzyści.

Zbigniew Nowakowski - 
Powiem tak – śmieci są wy-
wożone regularnie i w termi-
nie. Czyli np. szklane mają 
swój dzień wywozu i te pla-
stikowe też. Jak dotąd, nie 
napotkałem żadnych proble-
mów w tej kwestii. Sam sta-
ram się wyrzucać je prawi-
dłowo, czyli szkło do szkła, a 
plastik do plastiku. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Budują oczyszczalnię
W Osinie dobiega końca budowa oczyszczalni ścieków. Inwestycja ma być skoń-
czona w styczniu przyszłego roku. 

Jak poinformował nas Urząd 
Gminy w Osinie, koszt inwe-
stycji to 2 mln 307 tys. zł. Bu-
dowa finansowana jest z dwóch 
źródeł, tj. z budżetu gminy oraz 
dofinansowania z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(kwota 938 tys. zł). Admini-
stratorem obiektu ma być spół-
ka PUWiS z Nowogardu, któ-
ra wykonuje na terenie gminy 
Osina zadania w ramach zbio-
rowego dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków. 

Nowa oczyszczalnia będzie 
obsługiwała znaczną część ob-
szaru gminy. Wśród miejsco-
wości, które zostaną objęte za-
sięgiem jej działania, są m.in. 
Osina, Kikorze, Kościuszki i 
Węgorza. Do tej pory ścieki z 
tego terenu trafiały do szamb. 
Wiadomo, że to o wiele tańsze, 
choć bardziej uciążliwe roz-

wiązanie. Czy w związku z tym 
uruchomienie obiektu będzie 
się wiązało z podwyżkami cen 
za ścieki? Pytane przez nas o to 
władze Osiny zapewniły, że ta-
kowych nie przewidują. 

Zgodnie z umową, termin 
realizacji inwestycji wynosi 10 
miesięcy. To oznacza, że budo-

wa powinna być zakończona w 
styczniu 2014. Czy tak będzie? 
Jak udało nam się dowiedzieć 
w UG Osina, prace przebiegają 
zgodnie z planem, a nawet nie-
co szybciej. Inwestycja ma być 
ponoć gotowa do końca mie-
siąca. 

Marcin Simiński  

Przedświąteczna akcja Caritas

Zebrali 700 kilogramów żywności 
Pracowity weekend mają za sobą członkowie i wolontariusze Zespołu Caritas, 
działającego przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie. W trakcie 
dwudniowej akcji „Zbiórka Żywności”, przeprowadzonej w dyskontach Netto i 
Biedronka, zgromadzono ok. 700 kg produktów. 

Tym samym Caritas i szkol-
ne koła tejże organizacji, funk-
cjonujące w trzech placów-
kach oświatowych na tere-
nie gminy Nowogard, tj. SP 1, 
Gimnazjum nr 1 i I LO, przy-
łączyli się do Ogólnopolskiej 
Akcji Zbiórki Żywności Ca-
ritasu pod hasłem „Tak, po-
magam!”. Do specjalnie ozna-
czonych koszy klienci Netto i 
Biedronki mogli wrzucać pro-
dukty spożywcze o długiej da-
cie do spożycia. Przy każdym 
stanowisku czuwali wolonta-

riusze Caritas z Nowogardu. 
W ciągu dwóch dni zebrano 
ok. 700 kg produktów, głów-
nie cukru, mąki, makaronów, 
olejów i słodyczy. Zgroma-
dzone dary zostaną wręczo-
ne podopiecznym organizacji 
z terenu parafii, podczas Wi-
gilii Caritas, która ma się od-
być w dniu 20 grudnia o godz. 
14:00 w Nowogardzkim Domu 
Kultury. Jak poinformował ks. 
proboszcz G. Legutko, dzięki 
hojności ofiarodawców uda się 
przegotować 200 paczek. 

W trakcie trwania akcji, ko-
ściół pw. WNMP w Nowo-
gardzie odwiedził św. Miko-
łaj. W piątek, późnym popo-
łudniem, wręczył 100 paczek 
dzieciom uczęszczającym na 
roraty. Oprócz tego, 20 paczek 
ze słodyczami otrzymały dzie-
ci, których imiona i nazwiska 
ich rówieśnicy wpisali na ser-
duszka zawieszone na „drzew-
ku szczęścia”, ustawionym w 
kościele. Produkty do tych pa-
czek zakupili parafianie. 

Tekst: Marcin Simiński 
 W akcji „Zbiórka Żywności” pomagali także członkowie Szkolnych Kół Caritas. Na 
zdjęciu od lewej: Wiktoria Pawłowska i Karolina Kobus z jednego z takich kół dzia-
łającego w SP nr 1 w Nowogardzie. 

Św. Mikołaj odwiedził w zeszły piątek 
kościół pw. Wniebowzięcia NMP w No-
wogardzie, by wręczyć dzieciom paczki 
ze słodyczami. 
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Jak głosowano nad podatkiem rolnym…

Podczas obrad ostatniej se-
sji Rady Miejskiej, odbyło się 
głosowanie nad podatkiem 
rolnym. Każdego roku w paź-
dzierniku, komunikatem Pre-
zesa GUS ogłaszana jest śred-
nia cena skupu żyta za kwin-
tal, która następnie jest pod-
stawą do naliczenia podatku 
rolnego. Samorząd ma prawo 
zmienić cenę za kwintal i na 
podstawie tej ceny będzie nali-
czony podatek rolny w następ-
nym roku. Wyliczając stawkę 
podatku rolnego za ha w go-
spodarstwie rolnym, mnoży 
się średnią cenę żyta x 2,5, dla 
pozostałych gruntów rolnych 
mnoży się średnią cenę żyta za 
kwintal x 5. 

Średnia cena żyta ogłoszona 
w komunikacie GUS za 2013 
rok wyniosła 69,28 zł i była 
najniższą w ostatnich trzech la-
tach. W 2011 średnia cena żyta 

wg GUS kształtowała się na 
poziomie 74,18 zł, natomiast 
w 2012 na poziomie 75,86 zł. 
Dodatkowo warto zaznaczyć, 
że cena za 2013 rok była śred-
nią z ostatnich jedenastu kwar-
tałów, a nie, jak dotychczas, z 
trzech, co wskazuje na wyraź-
ny spadek dochodów rolników 
w ostatnim roku, a co za tym 
idzie – pogorszenie ich sytuacji 
finansowej.

Od początku kadencji koali-
cja rządząca SLD-PSL w No-
wogardzie corocznie podnosi-
ła podatek rolny:

 - podatek rolny na 2012 rok 
podniesiono z 94,10 zł za ha 
(średnia cena żyta 37,64 ) na 
125 zł, (średnia cena żyta 50 zł)

- podatek rolny na 2013 rok 
podniesiono ze 125 zł, za ha na 
150 zł (średnia cena żyta 60 zł)

Przy okazji każdej z podwy-
żek argumentacja była ta sama, 
skoro cena żyta rośnie, to rol-
nicy więcej zarabiają, więc 
można podnosić podatek.

 Niestety, w przypadku spa-
dających cen w  2013 roku, te 
same argumenty na burmistrza 
i radnych koalicji SLD-PSL już 
nie działały. Burmistrz z koali-

cją SLD-PSL wnioskowali, aby 
ustalić średnią cenę żyta na po-
ziomie 60 zł, a stawkę podatku 
rolnego na poziomie 150 zł za 
ha, mimo iż dane GUS wyraź-
nie pokazują spadek dochodu 
rolników, więc można to od-
czytywać jako kolejną pod-
wyżkę. 

W imieniu Klubu Radnych 

Wspólny Nowogard przygoto-
wałem projekt uchwały, zakła-
dający obniżenie średniej ceny 
żyta na 55 zł, a obniżenie staw-
ki podatku rolnego za ha w go-
spodarstwie na 137,50 zł, dla 
pozostałych gruntów rolnych 
275,00 zł. Argumentem za ob-
niżeniem podatku był wyraźny 
spadek dochodu rolników, na-

tomiast proponowana stawka 
miała być kompromisem mię-
dzy tym, co obowiązywało w 
2012 roku i obecnie. 

Wiele gmin w 2013 roku, na 
podstawie danych GUS, obni-
żyło podatek rolny na następ-
ny rok. 

Niestety nie Gmina Nowo-
gard, gdzie propozycja rad-
nych Wspólnego Nowogardu, 
odnośnie obniżenia podatku 
rolnego, została odrzucona, co 
ciekawe – w większości przez 
radnych PSL, którzy podobno 
działają w interesie wsi. 

Następnie koalicja SLD-PSL 
przegłosowała w większości 
propozycję burmistrza i przy-
jęła cenę podatku w wysokości 
150 zł za ha w gospodarstwie 
rolnym, 300 zł dla pozostałych 
gruntów rolnych.

Komentarz na temat głoso-
wania i postawy radnych ko-
alicji SLD-PSL pozostawiam 
Czytelnikom DN, zwłaszcza 
rolnikom z terenu Gminy No-
wogard. 

Michał Wiatr
Klub Radnych 

Wspólny Nowogard

2 mln na zachcianki!

A na rynku wiatr hula
Upominanie się o konieczność dbałości o kondycję rodzimej przedsiębiorczości, zwłaszcza handlu, od lat w Nowogardzie przypomina 
wołanie potrzebującego na pustyni – zero odzewu. Kilka dni temu, w piątek,  udałem się po drobne zakupy na nowogardzki rynek. Co 
prawda, z powodu orkanu „Ksawery” ruch tego dnia był mocno ograniczony, ale to, że na rynku byłem przez tych kilka minut jedynym 
klientem, zszokowało mnie mimo wszystko.  

Wcześniej bowiem, w jed-
nym z marketów, nie zauważy-
łem szczególnego braku klien-
teli.  Ale pohukujący wśród 
prowizorycznych nakryć wiatr 
uświadomił mi, dlaczego lu-
dzie tego dnia woleli omijać to 
miejsce – nie było tutaj w ta-
kich warunkach atmosferycz-
nych zbyt miło. Przypomnia-
łem sobie, jak problem roz-
wiązano w jednym z porówny-
walnych wielkościowo miast 
w województwie lubuskim, 
Szprotawie. Za raptem 1,5 mln 
złotych, w tym w połowie z 
funduszu unijnego, gmina ta 
wykonała na miejscowym tar-
gowisku bardzo estetyczny pa-
wilon handlowy, w którym 
sprzedawcy, miejscowi kupcy, 
dzierżawią ocieplone boksy. 
Dwie hale targowe, nowy par-
king i zagospodarowany teren 
wokół targowiska oddano do 
użytku we wrześniu tego roku. 

Takie warunki powodują, 

że klienci znacznie chętniej, 
szczególnie, gdy wokół zim-
no i wieje, udadzą się tam po 
zakupy, poprawia to w spo-
sób oczywisty konkurencyj-
ność w stosunku do wielkich 
sieci (przypominam, te ostat-
nie wzbogacają swoich właści-
cieli, czyli obcy kapitał). Na-
sza gmina natomiast  wpisała 

w projekcie przyszłorocznego 
budżetu  2 mln  złotych na... 
modernizację placu Wolności! 
Ręce opadają! Już się nawet nie 
chce powtarzać, że to miejsco-
wi przedsiębiorcy, zarejestro-
wani tutaj,  tworzą dochody 
budżetowe nie tylko państwa, 
ale zwłaszcza gminy, że inwe-
stycje gminne powinny kon-

centrować  się na takich, któ-
re te dochody mogą w przy-
szłości zwiększyć, że szczegól-
nie nas nie stać na inwestycje 
konsumpcyjne, które jeszcze 
generują dodatkowe koszty na 
późniejsze utrzymanie itd. itd.  
Wracając do targowisk, to war-
to wiedzieć, że z realizowane-
go od kilku lat programu  „Mój 
Rynek”  skorzystało dotąd, po-
dobnie jak w Szprotawie, dzie-
siątki samorządów w kraju, 

wykonując  poważne moder-
nizacje własnych targowisk za 
pieniądze unijne. Gmina No-
wogard do takiego dofinanso-
wania nie aplikowała, bo i  po 
co, naszej władzy to nie inte-
resuje – najważniejsze, aby w 
ratuszu się wiodło i biło próż-
nym blaskiem po oczach elek-
toratu, który od niego oślepnie 
i nic już nie zauważy.

sm

A to boksy wewnątrz pawilonów 

Tak wygląda nowe targowisko w Szprotawie 
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Mimo że była to pierwsza edy-
cja konkursu, chętnych do udzia-
łu nie brakowało. Do rywaliza-
cji zgłosiło się 25 uczniów, repre-
zentujących kilka nowogardzkich 
szkół. Na czym polegał konkurs? 
Pierwszy etap przypominał egza-
min maturalny. Wszyscy uczest-
nicy mieli do wyboru pięć tema-
tów na napisanie opowiadania. W 
drugim etapie, każdy musiał na-
pisać z pamięci treść Hymnu Na-
rodowego. Trudność polegała na 
tym, że prace musiały być napisa-
ne odręcznie, za pomocą wręczo-
nych tego dnia każdemu uczest-
nikowi piór marki Parker. Celem 
konkursu jest bowiem populary-
zowanie starannego pisania z za-
chowaniem podstawowych za-

sad pisowni odręcznej.  Dlatego 
też Komisja Konkursowa, oprócz 
poprawności językowych napisa-
nych przez uczestników opowia-
dań, będzie również brała pod 
uwagę wartość graficzną prac. By 
nieco przybliżyć zasady kaligrafii, 
tuż przed rozpoczęciem konkursu 
pani Wiesława Parzybut, pasjonu-
jąca się tą tematyką, opowiedzia-
ła w dużym skrócie o historii pi-
śmiennictwa i zaprezentowała kil-
ka przykładów stosowanych dziś 
krojów pisma. 

Pracę już w najbliższą środę zo-
staną przeczytane i ocenione przez 
Komisję Konkursową. Jury będzie 
analizować opowiadania, biorąc 
pod uwagę wartość graficzną prac, 
poprawność stylistyczną, grama-

tyczną, ortograficzną, stosowność 
językową i treściową, a także nie-
banalność, atrakcyjność meryto-
ryczną i umiejętność budowania 
zaskakującej fabuły. Natomiast 
tekst Hymnu Narodowego ocenia-
na będzie przede wszystkich pod 
kątem przekazania prawidłowej, 
pełnej treści. W tym przypadku 
również nie bez znaczenia będzie 
graficzna strona napisanego od-
ręcznie tekstu Hymnu. 

Ogłoszenie wyników i wręcze-
nie nagród odbędzie się w najbliż-
szą sobotę, ponownie w Bibliote-
ce Miejskiej, na uroczystej gali. 
Nagrodami za zdobycie I miej-
sca będą ekskluzywne pióra Par-
ker, publikacje książkowe, 3 mie-
sięczna prenumerata Dzienni-

ka Nowogardzkiego oraz publi-
kacja prac na łamach DN. Poza 
zwycięzcami, drobne upominki, 
w postaci materiałów piśmienni-
czych oraz pozycji książkowych, 
otrzyma każdy z uczestników. 

Organizatorami konkursu są 
FHU „Biurex” Stanisław Rynkie-
wicz w Nowogardzie, Apteka Jan-
tar – Janusz Łyjak, oraz  Stowarzy-
szenie Forum Rozwoju Gospo-
darczego Ziemi Nowogardzkiej. 
Głównym sponsorem Konkursu 

jest koncern Newell Rubbermaid, 
właściciel marki Parker. Patronem 
medialnym Konkursu jest Dzien-
nik Nowogardzki. Warto dodać, 
że konkurs jest wpisany w ideę 
Ogólnopolskiej Kampanii Pisania 
Piórem, promowanej przez wła-
ściciela marki Parker. 

W imieniu organizatorów Kon-
kursu, zapraszamy wszystkich 
uczestników do udziału w sobot-
niej gali rozdania nagród. 

MS 

Czytanie książek jest w modzie
Tak można z całą pewnością stwierdzić po tym, jak dużym zainteresowaniem cieszył 
się konkurs o tytuł „Najaktywniejszego czytelnika roku 2013”, zorganizowany przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną  im. St. Żeromskiego w Nowogardzie. W piątek, 6 grud-
nia, odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród. 

Konkurs był skierowany do 
uczniów klas IV-VI szkół podsta-
wowych oraz gimnazjalistów. Za-
interesowanie konkursem było 
ogromne i przekroczyło oczeki-
wania organizatorów. Zgłosiło się 
43 czytelników, z tego 31 wzięło 
czynny udział w konkursie. Ini-
cjatorką konkursu była Wiesława 
Parzybut, pracownik Działu Dzie-
cięcego nowogardzkiej Biblioteki. 

Konkurs trwał od 02.04.2013 
do 06.12.2013. W tym czasie każ-
dy z uczestników musiał przeczy-
tać 8 książek, a później odpowie-
dzieć na pytania związane z tymi 

pozycjami. Celem konkursu było 
więc zachęcenie dzieci do czyta-
nia książek, jak również kształto-
wanie nawyku regularnego czyta-
nia i odwiedzania Biblioteki. 

- Muszę powiedzieć, że nie był to 
tylko konkurs czytelniczy, ale ma-
raton czytania. A dlaczego mara-
ton? Choćby poprzez fakt, że trwał 
on bardzo długo, bowiem od kwiet-
nia. Same zasady konkursu były 
bardzo wymagające, gdyż uczest-
nicy musieli przeczytać minimum 
8 książek. Co prawda, nie wszyscy 
podołali temu zadaniu, ale więk-
szości uczestnikom to się udało. 

Świadomie też dobrałam książki, 
które musieli przeczytać uczestni-
cy. Były to więc pozycje z nutką hu-
moru, zachęcające do dalszego czy-
tania – powiedziała redakcji Wie-
sława Parzybut. 

Poniżej prezentujemy listę zwy-
cięzców i wyróżnionych w kon-
kursie, zakończonym w zeszły 
piątek:

Szkoła Podstawowa 
I. Izabela Bojanowicz, Pola  

Iwanowska  
II. Michalina Malec, Malwina 

Oślizło, Karolina Kobus 
III. Laura Gorczyca 

Na  ogłoszene wyników przybyli uczniowie oraz ich rodzice 

Lądowiska jednak nie będzie 
Wczoraj do redakcji DN wpłynęło pismo, będące odpowiedzią na nasze pytania, związane z lądowiskiem przy szpitalu. Przypomnijmy, że inwesty-
cja miała być realizowana w tym roku. Tak się jednak nie stało. Nie zaplanowano jej również w projekcie budżetu na rok przyszły. 

Temat ten poruszyliśmy w piąt-
kowym wydaniu DN. Wówczas 
też napisaliśmy, że decyzją o skre-
śleniu z listy inwestycji na przy-
szły rok, obiecanego przez władze 
lądowiska, zaskoczony był sam 
dyrektor szpitala w Nowogardzie, 
Kazimierz Lembas. 

Zapytaliśmy burmistrza, czy in-
westycja ta będzie realizowana w 
ramach przesunięć wydatków do-
konanych w ciągu roku budżeto-
wego czy też jest planowana w ra-
mach jakieś ogólnej puli środków 
(np. rezerwy ogólnej lub celowej), 
a może gmina Nowogard zrezy-
gnowała z budowy obiektu? Od-
powiedź otrzymaliśmy dopiero 
wczoraj. Nie pozostawia ona złu-
dzeń co do tego, że gmina Nowo-
gard zrezygnowała z budowy pla-

cu, na którym miałyby lądować 
śmigłowce medyczne, transpor-
tujące chorych pacjentów z na-
szego szpitala do jednostek spe-
cjalistycznych. Zdaniem gmi-
ny, wybrana lokalizacja pod bu-
dowę lądowiska, czyli plac przed 
szpitalem, od strony kąpieliska 
miejskiego, nie spełnia wymagań 
określonych przez samo Lotnicze 
Pogotowie Ratunkowe. 

„Pierwotna lokalizacja lądowi-
ska na terenie szpitala (pomiędzy 
budynkiem prosektorium a no-
wym parkingiem) nie może być 
wykorzystana zgodnie z założo-
nym celem. W świetle obowiązują-
cych przepisów transportu chorego 
ze szpitala przez Lotnicze Pogoto-
wie Ratunkowe może odbywać się 
tylko jeżeli lądowisko spełnia wy-

magania określone m.in. w wy-
tycznych LPR. Teren przeznaczony 
pod płytę lądowiska jest zbyt bli-
sko parkingu, ponadto otaczające 
go obiekty znajdują się ponad gra-
niczną płaszczyzną dla przeszkód 
(tzn. są za wysokie) i stanowią za-
grożenie dla helikopterów (w wy-
tycznych określone są proporcje 
długości ścieżki nalotu i odlotu do 
wysokości przeszkód, jakie mogą 
się znajdować na ich drodze)” – 
czytamy we fragmencie pisma, ja-
kie w sprawie lądowiska, a raczej 
rezygnacji z jego budowy, nade-
słał do nas Adam Czernikiewicz, 
kierownik Wydziału Inwestycji i 
Remontów. W dalszej części pi-
sma dowiadujemy się, że pro-
ponowana lokalizacja lądowiska 
była konsultowana z przedstawi-

cielami władz LPR w naszym wo-
jewództwie. 

Tyle stanowisko urzędników. 
Natomiast pytany o sprawę przez 
nas dyr. szpitala, K. Lembas, spra-
wiał wrażenie, że takie zamknię-
cie tematu nie jest mu znane. 

- Jest faktem, że w ostatnim cza-
sie zmieniły się nieco regulacje, do-
tyczące wymogów dla lądowisk 
przyszpitalnych – mówi K. Lem-
bas – Z dotychczasowych minimal-
nych wymiarów lądowiska, wraz 
ze strefą bezpieczeństwa, 10x10 m, 
dzisiaj jest  wymagane 20x20 me-
trów. My w wyznaczonym miej-
scu przy szpitalu dysponujemy po-
wierzchnią 10x20 metrów. Ponie-
waż  jednakże  nasze lądowisko ma 
działać tylko w trybie dziennym 
przygotowuję wystąpienie do wła-

ściwych organów certyfikujących 
(po wstępnej rozmowie z osobą z 
kierownictwa  tej instytucji – dop.  
red)  o zgodę na wykonanie lądo-
wiska na metrażu, który  mamy do 
dyspozycji.

Mamy więc do czynienia z 
dziwną sytuacją. Co innego mówi 
gmina, a co innego dyrektor szpi-
tala. Taki dwugłos w sferach wła-
dzy, szczególnie w Nowogardzie, 
to rzadkość. 

Czy rzeczywiście jest więc tak, 
że lądowisko przy szpitalu nie 
może powstać ze względów tech-
nicznych czy też komuś z głowy 
wyleciała ta inwestycja i teraz szu-
ka usprawiedliwienia? Prędzej czy 
później wszystkiego się dowiemy. 

MS

Wybiorą Mistrzów Opowiadań 
W minioną sobotę, w Bibliotece Miejskiej w Nowogardzie, odbył się konkurs „Mistrz opo-
wiadań i ładnego pisania – Nowogard 2013”, którego patronem jest Dziennik Nowogardzki. 

Wyróżnienia: 
Julia Królik, Julia Kubowicz, 

Katarzyna Młynarska, Krystian 
Włodek (najmłodszy uczestnik), 
Martyna Woźniak 

Gimnazjum 
I. Justyna Lelowska 

II. Weronika Laskowska 
III. Daria Żabecka 
Wyróżnienia: 
Aleksandra Biniecka,  Agata 

Potrzeba, Wiktoria Zielińska. 
Jarek Bzowy 
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Państwu  
Mirosławie i Jerzemu Przybyłkom

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci  

śp. Zbigniewa Przybyłka
składa 

redakcja Dziennika Nowogardziego

Wspólnota Mieszkaniowa w 
Nowogardzie, której zarządcą jest 
Jerzy Furmańczyk, wciąż przypo-
mina o wykonywaniu zaleceń ko-
miniarskich. Przede wszystkim 
apeluje o zgłaszanie wszelkich 
zauważonych nieprawidłowości 
w działaniu przewodów wenty-
lacyjnych, spalinowych i dymo-
wych. W razie potrzeby należy 
bezzwłocznie zgłaszać dodatko-
we czyszczenie tych przewodów. 
Należy obowiązkowo posiadać 
stały dopływ powietrza zewnętrz-
nego do mieszkania (wentyla-
cji nawiewnej), oraz dokonywać 
przeglądów technicznych urzą-
dzeń grzewczych (pieców kaflo-
wych, pieców na paliwo stałe, ko-
tłów gazowych itp.) przez osoby 
posiadające do tego uprawnienia. 
Nie można zapominać o uszczel-
nianiu podłączenia pieców kaflo-
wych (tak samo kotłów gazowych 
i tych na paliwo stałe), należy wy-
łączyć mechaniczne wentylatory 
z przewodów wentylacji grawi-
tacyjnej wywiewnej. Kratki wen-
tylacji nawiewnej i wywiewnej w 
mieszkaniach muszą być odsło-
nięte i drożne, zewnętrzne krat-
ki czyszczone i odkurzane, za-
brania się montowania kratek z 
żaluzjami, siatkami i zaklejania, 
czy też zatykania kratek wenty-
lacyjnych, bo takie postępowanie 
może doprowadzić do tragedii! 
Zawsze trzeba wykonywać indy-
widualne zalecenia wydane przez 
kominiarzy, gdyż to najbardziej 
wiarygodne osoby do przekaza-
nia profesjonalnych informacji. 
W związku z tym, że w lokalach 
mieszkalnych obecnie montowa-
ne są okna z PCV i bardzo szczel-
ne drzwi wejściowe, w celu sku-
tecznego i prawidłowego wenty-
lowania pomieszczeń mieszkal-
nych, należy stosować rozszczel-
nienia okien lub okresowe ich 
uchylanie (wietrzenie). Nie za-
stosowanie się do tych zaleceń, 
skutkuje doprowadzeniem zbyt 
małej ilości świeżego powietrza 
i znacznym osłabieniem wen-
tylacji grawitacyjnej oraz pracy 
piecyków gazowych w mieszka-
niach. W skrajnych przypadkach 
może dojść do zagrzybienia loka-
lu lub cofania się spalin z prze-
wodów spalinowych do pomiesz-
czeń. Warto na własny koszt na-
być czujniki wykrywania czadu, 

gazu, dymu, które można insta-
lować w swoich mieszkaniach. 
Są one dostępne w sklepach z ak-
cesoriami elektrycznymi w ce-
nach od 70-250 złotych. Warto 
w nie zainwestować nie zależnie 
od tego czy mamy nowy czy sta-
ry piec i ile pieniędzy wydaliśmy 
na system grzewczy w naszym 
domu. 

 - Trzeba przygotować społe-
czeństwo do tego, żeby samo sobie 
nie zrobiło krzywdy. Jest problem 
w okresie zimy z ciepłem, ale wen-
tylacja nawiewna i wywiewna jest 

bardzo ważna, ten przepływ po-
wietrza w pomieszczeniach, żeby-
śmy się nie zadusili  i nie zatruli, 
bo tu chodzi o dwutlenek węgla 
którego nie czuć. Większość miesz-
kańców naszych wspólnot, oszczę-
dzając energię cieplną zamyka 
otwory, ponieważ z tych otworów 
im wieje... Mieliśmy taką sytuację, 
że doszło do zatruć itd. nie chcie-
libyśmy żeby to się powtórzyło, 
dlatego przestrzegamy mieszkań-
ców przed zatykaniem otworów 
wyciągowych i nawiewnych. Je-
żeli jest skrzynka, czy termos albo 
pomieszczenie, to musi powietrze 
wejść, i musi powietrze wyjść któ-
rędyś, to jest bardzo ważne zagad-
nienie, z tego ludzie sobie nie zda-
ją sprawy, że jak zatka się w jed-
nym miejscu, to wtedy to powie-

trze i tak musi skądś wejść.   (pra-
widłowy przepływ powietrza w 
mieszkaniu, przedstawia rysunek 
przy artykule, dop. red.) Mało kto 
pamięta o tym, że w łazience po-
winny być otwory w drzwiach i w 
ścianie, gdzie to powietrze wcho-
dzi.- mówi Jerzy Furmańczyk.

Zarówno zarządca wspólno-
ty oraz administrator - Wiesław 
Golacik, mogą jedynie ostrzegać i 
nawoływać do przestrzegania za-
leceń, mieszkańcy natomiast po-
winni być zobowiązani do stoso-
wania wszelkich instrukcji.  

 - My robimy wszystko co w na-
szej mocy, zlecamy pracę komi-
niarzom i stąd są tak częste prze-
glądy kominiarskie. My wciąż o 
tym mówimy, przypominamy, że 
to jest odpowiedzialność własna, 
każdego właściciela, czy najemcy 
mieszkania.  Karać mandatami za 
brak prawidłowego przepływu po-
wietrza w mieszkaniu może jedy-
nie Państwowa Inspekcja Nadzo-
ru Budowlanego, Wspólnota nie 
posiada  takiego elementu – na-
rzędzia. My możemy jedynie pro-
sić pismami, nakazywać, infor-
mować. Administrator Wiesław 
Golacik, bardzo skrupulatnie po 
przeglądach kominiarskich, wy-
syła do ludzi pisma pocztą (li-
stem poleconym), z taką informa-
cją nakazując wykonanie pew-

nych czynności. Podstawą tutaj 
jest  protokół kominiarski, po nim 
administrator przedstawia w opi-
sie każdemu mieszkańcowi, czy 
najemcy, co należy zrobić. - opo-
wiada zarządca, J. Furmańczyk. 
Według polskiej normy, przynaj-
mniej raz w roku należy dokonać 
przeglądu drożności kominów. 
Dla „Furmańczyk-Wspólnoty” 
przeglądy kominiarskie, wyko-
nują  pracownicy Zakładu Ko-
miniarskiego z Łobza „Misztela 
Adam”. Dlaczego akurat mistrzo-
wie kominiarscy z tego miasta? 

- Dobre pytanie, powiem szcze-
rze, że najpierw złożyliśmy wnio-
sek do każdego kominiarza w No-
wogardzie. To, że pracują u nas 
kominiarze z Łobza, nie oznacza 
wcale, że wykonują wszystkie za-
dania.  Jak jakaś Wspólnota sobie 
życzy kominiarzy z danego terenu, 
albo swoich mistrzów tej profesji, 
to bierzemy ich według życze-
nia, np. do wspólnoty w Węgorzy-
nie, Golczewie, mamy kominia-
rzy właśnie z tych miejscowości, 
dzięki temu koszty bywają mniej-
sze. W Nowogardzie na jednej ze 
wspólnot jest również inny komi-
niarz, mieszkaniec naszego mia-

sta, bo akurat wspólnota zażyczy-
ła sobie tego pana. Mamy komi-
niarzy z Łobza, którzy mają odpo-
wiednie uprawnienia, są najbar-
dziej wiarygodnymi osobami, aby 
przekazać informacje właścicielo-
wi na temat drożności, czystości i 
przepływu ruchu powietrza. Ko-
miniarz wydawałoby się, że tylko 
czyści kominy, ale on również oce-
nia ich stan, wydaje opinie, zatem 
kominiarze mają bardzo dużą rolę 
tutaj we wspólnotach. Kominiarze 
mają do wykonania najważniej-
szą funkcję, jeśli chodzi o wspólno-
ty. Jest to bardzo odpowiedzialne 
zadanie - kończy J. Furmańczyk. 

Wierzymy, że ta publikacja po-
mogła w zobrazowaniu problemu 
oraz zagrożeń, jakie niosą za sobą 
takie sytuacje, przez wielu uważa-
ne za „błahe” sprawy, jak zatyka-
nie kratek wentylacyjnych. Przez 
nierozwagę i lekceważenie zale-
ceń, można zapłacić najwyższą 
cenę. 

Wystarczy przypomnieć sobie 
tragedię z 2010 roku, kiedy czad 
pozbawił życia troje ludzi w jed-
nym z mieszkań przy ul. Sienkie-
wicza. 

KR

Lekceważąc ostrzeżenie, zapłacisz najwyższą cenę

Śmiercionośne zagrożenie
Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność prze-
wodów kominowych: wentylacyjnych, spalinowych i domowych. W roku 2010 
Nowogard był świadkiem ogromnej tragedii z tym związanej, kiedy to śmierć 
poniosły trzy osoby. Przypominamy i ostrzegamy o śmiercionośnych zagroże-
niach, a o tym jak ich uniknąć zapytaliśmy zarządcę Wspólnot Mieszkaniowych 
– Jerzego Furmańczyka. 

Pracownicy Zakładu Kominiarskiego Misztela Adam, podczas przeglądu.
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Wizyta Św. Mikołaja  
w Malinowym Żłobku

Trochę spóźniony, ale dotarł również do najmłodszych mieszkańców No-
wogardu. Święty Mikołaj – bo to o Nim mowa – odwiedził w poniedziałek 
Niepubliczny Malinowy Żłobek. 

Ulubieniec wszystkich dzieci na 
całym świecie zadzwonił dzwonecz-
kiem, zatańczył z nimi  zimowy ta-
niec, a na koniec usiadł ze zmęczenia 
w wygodnym fotelu i wręczył milu-
sińskim podarunki. Dzieci odwdzię-
czyły się pięknymi uśmiechami. Po 
wizycie, Mikołaj wsiadł do swych 
sań, a renifery powiozły go do Lapo-
nii, aby mógł szykować prezenty na 
przyszły rok.

Agata Malinowska

Mikołajki w Przedszkolu nr 4
Jadą, jadą sanie, księżyc złoty świeci. Hej, jedzie w nich Mikołaj do 
wszyściutkich dzieci.

Dnia 6.12.2013r. do Publicznego 
Przedszkola nr.4 w Nowogardzie za-
witał św. Mikołaj. Dzieci przebrane w 
piękne bajkowe stroje wraz ze swoimi 
paniami, już od  samego rana  nie mo-
gły się doczekać miłego gościa. Gdy tyl-
ko pojawił się w drzwiach w towarzy-
stwie elfów,  na wszystkich buźkach po-
kazał się piękny uśmiech. Mikołaj przy-
gotował dla każdego wspaniałe podar-
ki, które miał ukryte w wielkim worze. 
Były piosenki, oraz wspólna zabawa 
z Mikołajem przy muzyce. Na koniec 
spotkania wszystkie grupy zrobiły so-
bie pamiątkowe zdjęcie z Mikołajem. 
Następne odwiedziny dopiero za rok. 
Już nie możemy się ich doczekać.  

Katarzyna Rogowska
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VII edycja Mikołajkowego Wyścigu Przełajowego

Sukces organizatorów
Kolejna edycja „Mikołajkowego Kolarskiego Wyścigu Przełajowego i M.T.B.” została zakończona. W sobotę (7 grudnia), na Stadionie 
Miejskim w Nowogardzie, wystartowało kilkudziesięciu uczestników z regionu oraz całej Polski. Choć zabrakło na najwyższym stopniu 
podium mieszkańca Nowogardu, wyścig z pewnością można uznać za udany. 

Gdy w niedzielę 9 grudnia 
2007 roku, w lesie przy Sta-
dionie Miejskim w Nowogar-
dzie, zorganizowano po raz 
pierwszy Mikołajkowy Wy-
ścig Kolarski, startowali w 
nim głównie zawodnicy z na-
szego regionu, zarówno re-
prezentujący kluby, jak i szko-
ły. Kibiców było jak na lekar-
stwo, pomimo wielkich trady-
cji nowogardzkiego kolarstwa. 
To już jednak historia! Podczas 
VII odsłony tej imprezy, która 
odbyła się w minioną sobotę 
(7 grudnia), nie zabrakło licz-
nej publiki oraz gości nie tylko 
z regionu, ale również z całej 
Polski. Udział w wyścigu wzię-
li zawodnicy m.in. z Gorzo-
wa, Warszawy, Strzelców Kra-
jeńskich i Kłodawy. Zjawił się 

również już dość utytułowany, 
młody reprezentant polskie-
go kolarstwa – Grzegorz Stęp-
niak, od 2013 roku zawodnik 
grupy CCC Polsat Polkowice, 
zwycięzca m.in. 4 etapów te-
gorocznego międzynarodowe-
go touru „Bałtyk-Karkonosze”. 
Stępniak nieco spóźnił się na 
start swojej grupy, wobec tego 
przemierzył trasę poza kon-
kursem. Jak sam przyznał, dla 
niego ważny był udział i chęć 
powrotu na nowogardzką tra-
sę: 

- W tym regionie zaczynałem 
swoją przygodę z kolarstwem, 
właśnie na tych wyścigach, 
więc koniecznie chciałem przy-
jechać, przypomnieć sobie, jak 
to było. Pracowałem również 
z trenerem, Ryszardem Posac-
kim. Przyjechałem powspomi-
nać i zobaczyć, jak Nowogard 

się rozwija, jeśli chodzi o stronę 
sportową – mówił przed swoim 
startem Grzegorz Stępniak.

Rywalizację rozpoczęła kate-
goria „Dom Pomocy Społecz-
nej”, a w niej trzech zawodni-
ków z Nowogardu, spośród 
których najszybszy okazał się 
Rafał Opala. Następnie, przy-
zwoity występ zaliczył młody 
reprezentant „Chrabąszczy” – 
Jacek Fecak, który wywalczył 
srebrny medal.  Dodajmy, że 
w kategorii „Żak i Młodzicz-
ka” Jacek startował przeciwko 
przedstawicielkom płci pięknej 
i, jak na dżentelmena przysta-
ło, najwyższy stopień podium 
„odstąpił” koleżance z Masze-
wa. 

- Trochę było ciężko, bo pod 
schody trzeba było ten rower 

pchać – biec z nim, ale zdoła-
łem wywalczyć drugie miejsce i 
bardzo się z niego cieszę – ko-
mentuje zadowolony Jacek Fe-
cak.

W tej kategorii wiekowej, 
uczestnicy wyścigu nie poko-
nywali długiej leśnej trasy, a 
jedynie przemierzali dystans 
wokół boiska piłkarskiego, z 
jednym trudnym odcinkiem, 
w którym należało zeskoczyć z 
roweru. Rywalizacja nabierała 
rumieńców. Oprócz rowerów, 
po pięknie przyozdobionym 
śniegiem lesie, galopowało na 
koniach dwóch jeźdźców, któ-
rzy przez cały czas trwania im-
prezy, towarzyszyli uczestni-
kom. Kolejna kategoria padła 
łupem gości z Maszewa oraz 
Szczecina. My w tym czasie 
postanowiliśmy zapytać głów-
nego organizatora o pierw-

sze wrażenia. Jak to zazwyczaj 
bywa u ambitnych osób, Ry-
szard Posacki dopatrywał się 
jeszcze kilku mankamentów. 
Trzeba jednak przyznać, że 
trener nowogardzkiego klubu, 
„załatwił” iście mikołajkową 
pogodę. 

- „Ksawery” nam bardzo 
fajnie przyozdobił tę trasę 
(śmiech). Cieszę się, że tak licz-
nie stawili się zawodnicy z całej 
Polski. Choć przyznam, że nie 
wszyscy, którzy zapowiedzie-
li swój przyjazd, pojawili się 
na wyścigu, zarówno z naszych 
okolic jak i z Polski, zabrakło 
m.in. świetnych kolarzy prze-
łajowych z Baszty Bytów. Ale 
cieszę się z tych, którzy dotar-
li, szczególnie z pana Grzegorza 
Stępniaka z CCC Polsat Polko-
wice. Zasmucił mnie wypadek 
Łukasza Janica, który był wy-
znaczony na dyrektora wyści-
gu. Podczas przygotowywania 
trasy dzień wcześniej, nabawił 
się pechowego urazu. Życzę mu 
szybkiego powrotu do zdrowia i 
dziękuję za pomoc – mówi Ry-
szard Posacki.

Po trasie „szalało” dwóch 
mikołajów, w których role 
wcielili się zawodnicy ze Strze-
lec Krajeńskich. O pechu może 
mówić nowogardzki Młodzik 
– Piotr Sowiński, który na fini-
szu przegrał walkę o podium. 
W kategorii „Junior Młodszy”, 
złoty medal przypadł zawodni-
kowi Orląt Gorzów, Kacprowi 
Wójciakowi. Niestety w tej ka-
tegorii zabrakło obrońcy  tytu-
łu mistrzowskiego z 2012 roku 
– Remigiusza Komisarka, co 
było przyczyną jego absencji? 

- Przyczyną jest kontuzja, 

która, jak się okazało, nie była 
doleczona do końca. Parę dni 
temu, jadąc na treningu, od-
czułem kłucie w kręgosłupie, no 
i stwierdziłem, że nie ma sensu, 
trzeba odpuścić start, bo zdro-
wie jest jednak najważniejsze i 
jest tylko jedno. Teraz będę je-
chał na zgrupowanie do Cetnie-
wa, nad morze, i tam przejdę 
odpowiednie treningi i rehabi-
litację – komentuje Remigiusz 
Komisarek. Jak zdradził dla 
Dziennika Nowogardzkiego 
sam kolarz, od przyszłego se-
zonu nie będzie już reprezen-
tował barw nowogardzkiego 
klubu „Chrabąszcze”. Idąc śla-
dami zmarłego brata, Artura 
Komisarka, rozpocznie eduka-
cję w Szkole Mistrzostwa Spor-
towego w Świdnicy. 

- Jadę na zgrupowanie ze 
Szkołą Mistrzostwa Sportowego 
ze Świdnicy. W nadchodzącym 
sezonie zmieniam klub i będę 
jeździł dla Tarnowa Podgórne-
go albo dla klubu z Kartuz, koło 
Gdańska. Niestety, żegnam się 

z moim macierzystym zespo-
łem, ale zawsze trzymać będę z 
nimi! Zawsze będziemy razem, 
jedyne, co się zmieni, to fakt, że 
będę startował pod innymi bar-
wami – komentuje Remigiusz 
Komisarek.

My dowiedzieliśmy się od 
trenera Ryszarda Posackiego, 
że Remigiusz dostał również 
ofertę od BO-GO Szczecin. By-
łoby to dobre rozwiązanie, pa-
trząc chociażby na fakt, że „ła-
pałby” punkty dla woj. zachod-
niopomorskiego. Pozytywnym 
akcentem zakończył się wyścig 
w kategorii „Open”, w którym 
reprezentant gospodarzy sta-
nął na podium. Michał Urt-
nowski, bo o nim mowa, od 
wielu lat startuje w wyścigach 
mikołajkowych i to z dobrym 
skutkiem. Choć po raz kolejny 
zajął drugie miejsce, cieszy się, 
że mógł brać udział w impre-
zie. Jak ten doświadczony ko-
larz ocenił tegoroczną trasę? 

- Trasa, mimo że śnieg nas w 
ostatniej chwili zaskoczył, jak 
co roku była dobrze przygoto-
wana. Nie było jakichś prze-
szkód na trasie, które utrudni-
łyby ukończenie wyścigu. Wiatr 
troszkę przeszkadzał, ale kola-
rze są przygotowani i zaharto-
wani w takich warunkach, więc 
to był tylko taki malutki minu-
sik. Za rok ponownie będę się 
starał o zwycięstwo. Co roku 
tak się zdarza, że zajmuje dru-
gie miejsce, ale mam nadzieję, 
że w końcu stanę na tym naj-
wyższym stopniu – mówi Mi-
chał Urtnowski.

Na trasie tegorocznego wy-
ścigu nie zabrakło heroicznej 
walki oraz zawziętości. Kilku 

Uczestnicy Mikołajkowego Wyścigu rywalizację zaczynali i kończyli na stadionie 
Pomorzanina 

Nie brakowało trudnych podjazdów, podczas jazdy przez las 

Podium w kategorii Żak i Młodziczka, od lewej - Jacek Fecak, Tamara Szalińska, 
Daria Michalska 
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SKLEP WęDKARSKI 
„Spławik” na ul. 5 Marca 4a

W gRUDNIU OfERUjE 
RABATY OD   5 - 10 %

Oddam szczeniaki 
w dobre ręce po matce 

labrador 2 psy i 2 suczki

tel. 604 793 056

SZKOŁA CUKRZYCY
Wszyscy  na  świecie  przyznają,  że  edukacja jest  niezwykle waż-

nym elementem leczenia cukrzycy.
Ale., nie ma na to czasu., nie ma możliwości... brakuje pieniędzy. Jeżeli 

chorujesz na cukrzycę,... jeśli ktoś z Twoich bliskich choruje na cu-
krzycę to zapraszamy ponieważ

Jak żyć z cukrzycą? Spojrzenie psychologa. Samokontrola - cele i 
zasady. Rola wysiłku fizycznego         

Cukrzyca - co to za choroba? Jak rozpoznać? Dlaczego dobrze le-
czyć?

Serdecznie zapraszamy osoby pragnące przybliżyć sobie zagadnie-
nia związane z cukrzycą do Nowogardzkiej Szkoły Cukrzycy w piątek 
15 listopada 2013r. na godz. 16:00. Zajęcia w Nowogardzkiej „Szko-
le Cukrzycy” odbywają się w Centrum Edukacji i Przedsiębiorczo-
ści „PROFIT” Szczecińskiej Fundacji Talent – Promocja – Postęp w 
Nowogardzie przy ul. Wojska Polskiego 3 w sali 107. Zajęcia są nie-
odpłatne dla wszystkich uczestników. Dodatkowe informację można 
uzyskać w Siedzibie Koła Nowogard, ul. Wojska Polskiego 7 (budynek 
laboratorium Szpitala w Nowogardzie) lub tel.: pod nr: 500 553 190; 
660 238 483; 606 457 102, również za pośrednictwem e-mail: cukrzy-
canowogard@wp.pl

Aktualne informacje o zajęciach w szkole cukrzycy są na bieżąco 
publikowane w Internecie pod adresem www.cukrzycanowogard.
lh.pl

Tematem I wykładu w dniu 15-11-2013 r. jest: Cukrzyca - co to za 
choroba? Jak rozpoznać? Dlaczego dobrze leczyć?

Wykład poprowadzi lekarz prowadzący „Szkołę Cukrzycy” Pani dr 
Marzena Kargul.

Zajęcia w Nowogardzkiej „Szkole Cukrzycy” są wspierane przez 
Urząd Miejski w Nowogardzie. 

 Eugeniusz Tworek
Prezes PSD, Koła Nowogard

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 1/2013 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO 
z dnia 02 grudnia 2013 r.

w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych  
na terenie województwa zachodniopomorskiego

Na podstawie art. 60 ust. l i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w 
województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.1 ) zarządza się, co następuje:

§ l. Celem zapewnienia spokoju i bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony życia i zdrowia, wprowadza 
się zakaz używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie województwa zachod-
niopomorskiego.

§ 2. Zakaz, o którym mowa w§ l , obowiązuje od dnia 16 grudnia 2013 r. do dnia 2 stycznia 2014 r., z wy-
jątkiem 31 grudnia 2013 r. i l stycznia 2014 r.

§ 3.1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pokazów pirotechnicznych organizowanych przez 
podmioty zawodowo trudniące się tego typu działalnością oraz do podmiotów uprawnionych do korzysta-
nia z materiałów pirotechnicznych na mocy odrębnych przepisów.

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się w przypadku używania przez uprawnione podmioty, w celu 
wykonywania przez nie zadań ustawowych lub statutowych, petard sygnalizacyjnych oraz rakiet do sygna-
lizacji podczas mgły lub deszczu, oznaczonych symbolem 20.51.14.0 według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów 
i Usług, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie 
Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)- (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

§ 4. Kto narusza zakaz określony w § l podlega karze grzywny wymierzanej w trybie i na zasadach okre-
ślonych w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 482 i poz. 124 7).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 grudnia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w drodze obwiesz-
czenia oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, a także opublikowaniu w 
środkach masowego przekazu.

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL. 913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Klasyfikacja na podium (+ reprezentanci Nowogardu):
DPS:
1. Rafał Opala (DPS Nowogard)
2. Artur Kubisa (DPS Nowogard)
3. Mateusz Pączkiewicz (DPS Nowogard)
Żak + Młodziczka:
1. Tamara Szalińska (Ratusz Maszewo)
2. Jacek Fecak (Chrabąszcze Nowogard)
3. Daria Michalska (BO-GO Szczecin)
Młodzik + Juniorka Młodsza:
1. Szymon Łakomy (Ratusz Maszewo)
2. Oskar Filipczak (SSPS Piast Szczecin)
3. Dawid Szaliński (Ratusz Maszewo)
...
4. Piotr Sowiński (Chrabąszcze Nowogard)
...
9. Adrian Zając (Gimnazjum nr 1 Nowogard) 
10. Damian Teodorczyk (Chrabąszcze Nowogard)
...
13. Szymon Kinasz (Gimnazjum nr 1 Nowogard)
Junior Młodszy + Juniorka:
1. Kacper Wójciak (Orlęta Gorzów)
2. Wojciech Ceniuch (SSPS Piast Szczecin)
3. Alex Castaldo (BO-GO Szczecin)
...
8. Adam Salamon (Chrabąszcze Nowogard)
...
12. Jakub Ubych (Chrabąszcze Nowogard)
Junior + Open Kobiety:
1. Remigiusz Gil (LKS POM Strzelce Krajeńskie)
2. Damian Niesłuchowski (Orlęta Gorzów)
3. Krzysztof Gański (SSPS Piast Szczecin)
Open:
1. Arkadiusz Ceniuch (Piast Szczecin)
2. Michał Urtnowski (Chrabąszcze Nowogard)
3. Kamil Wołkowicz (Legia Warszawa)
...
8. Stefan Zawierucha (Nowogard)
...
11. Jacek Rzepka (Nowogard)
...
13. Łukasz Skryplonek (Nowogard)

(Poza konkursem wystartował Grzegorz Stępniak – CCC Polsat Po-
lkowice)

zawodników, którym przy-
trafiły się poważne defek-

ty, łapali za swoje zniszczone 
rowery i po prostu przybiega-
li na linię mety. Cieszy fakt, 
że wszyscy potraktowali swo-
je starty poważnie i tego dnia 
postanowili przybyć do No-
wogardu. Na koniec, uroczysta 
dekoracja najlepszych zawod-
ników (przy artykule prezen-
tujemy klasyfikacje w poszcze-
gólnych kategoriach). Choć 
tym razem mniejsza  liczba re-
prezentantów Nowogardu wy-
walczyła medale, poziom wy-
ścigu mógł zadowolić kibi-

ców. Dodajmy, że nad przebie-
giem zawodów czuwał zespół 
sędziowski w składzie: Janusz 
Pietruszewski (sędzia głów-
ny), Iwona Pietruszewska (se-
kretarz), Marek Forkasiewicz 
(sędzia linii mety),  Krzysz-
tof Kowalik (sędzia na trasie).  
Dla wszystkich uczestników 
oraz kibiców przygotowany 
był bufet z ciepłymi oraz słod-
kimi zakąskami, jak również z 
gorącymi napojami. Jak zwy-
kle niezawodny Tadeusz Łuka-
szewicz był spikerem podczas 
imprezy i zasypywał wszyst-
kich przeróżnymi ciekawost-
kami. Tak więc, po 7 latach ist-
nienia Mikołajkowego Wyści-
gu, powoli zawody te zyskują 
już rangę nie tylko regionalną, 
ale również ogólnopolską. Oby 
tak dalej!

KR

Podium w kategorii Open, od lewej - Michał Urtnowski, Arkadiusz Ceniuch, Kamil 
Wołkiewicz 
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Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie
działając na podstawie art. 24 ust. 9a i 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu wodę 

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z późniejszymi zmianami 
ogłasza, że zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/177/2013 Rady Gminy Osina z dnia 06 grudnia 2013 r. dotychczasowa taryfa dla Odbiorców usług ka-

nalizacyjnych na terenie gminy Osina ulega przedłużeniu do dnia 30.06.2014 r. 
Ceny i stawki opłat wynoszą:
- cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków dla wszystkich taryfowych grup odbiorców 

usług – 3,17 zł/m3 netto + należny podatek VAT 8% = 3,42 zł/m3 brutto,
- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość odprowadzonych 

ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wo-
domierza lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody – 
10,44 zł/odbiorcę/m-c netto + należny podatek VAT 8% = 11,28 zł/odbiorcę/m-c brutto,

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość odprowadzonych 
ścieków ustaloną na podstawie odczytu zużycia wody, którym przedsiębiorstwo świadczy 
usługi wyłącznie w zakresie odbioru ścieków, określonego zgodnie ze wskazaniami wo-
domierza głównego – 12,66 zł/odbiorcę/m-c netto + należny podatek VAT 8% = 13,67 
zł/odbiorcę/m-c brutto,

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość odprowadzonych 
ścieków określoną w oparciu o ilość zużytej wody ustaloną na podstawie wskazań wodo-
mierzy zainstalowanych w lokalach w budynkach wielolokalowych, którym przedsiębior-
stwo świadczy usługi wyłącznie w zakresie odbioru ścieków – 3,63 zł /odbiorcę/m-c netto 
+ należny podatek VAT 8% = 3,92 zł/odbiorcę/m-c brutto.

Taryfy obowiązują od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku.

Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do 
urządzeń kanalizacyjnych

Lp.
Wskaźniki określone w 

umowie na zbiorowe 
odprowadzanie ścieków

Stawka opłaty w zł 
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netto/ z 
VAT

netto/ z 
VAT

netto/ z 
VAT

netto/ z 
VAT

Grupa I

1. Chlorki

0,10 / 0,11 0,55 / 0,59 1,18 / 1,27 1,36 / 1,472. Siarczany

3. pH

Grupa II

4. BZT5

0,15 / 0,16 1,10 / 1,19 2,36 / 2,55 3,15 / 3,40

5. ChZT

6. Zawiesina

7. Substancje skstrahujące się 
eterem naftowym

Grupa III

8.
Związki biogenne: 
azot ogólny, azot amonowy, 
azot azotynowy, fosfor ogólny

0,31 / 0,33 2,19 / 2,37 4,72 / 5,10 6,30 / 6,80
9. Metale ciężkie: Zn, Cr ogolny, Cr+6, 

Cu, Ni, Pb, As, V, Ag
10. Węglowodory ropopochodne

11. Substancje powierzchniowo 
czynne anionowe

12. Siarczki
13. Fenole

Grupa IV 14.

Substancje szczególnie 
szkodliwe dla środowiska 
wodnego - wymienione 
w załączniku Nr 1 do 
Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 24 
lipca 2006 roku w sprawie 
warunków, jakie należy spełnić 
przy wprowadzaniu ścieków 
do wód lub do ziemi, oraz w 
sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska 
wodnego (Dz. U. 
z 2006 Nr 137, poz. 984) w tym 
Hg. Cd.

6,30 / 6,80 Wstrzymanie odbioru ścieków

*- dotyczy wszystkich wskaźników zanieczyszczenia oprócz pH (poz. 3)
**- dotyczy pH (poz. 3)

Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych

Lp. Rodzaj stawki
Stawka opłaty w zł

netto z VAT (8%)

0 1 2 3

1. Stawka za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych* 285,00 307,80

* Powyższe stawki zawierają koszty przeprowadzenia prób technicznych zgodnie z § 5 
ust. 7 Rozporządzenia.  Wyżej wymienione stawki nie obejmują robót przyłączeniowych 
i materiałów obliczanych na podstawie cennika zakładowego. 

W przypadku negatywnego odbioru –  opłata za odbiór następny wynosi 50% stawki 
podstawowej.

Taryfy obowiązują od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku.
1Informujemy, że w przedsiębiorstwie działa Biuro Obsługi Klientów (BOK) znajdują-

cy się w siedzibie Spółki przy ul. 700-Lecia 14/2 w Nowogardzie – czynny od poniedział-
ku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. 

BOK prowadzi sprawy: umowy przyłączeniowe, umowy na dostawę wody i odprowa-
dzanie ścieków, zlecenia na wywóz nieczystości ciekłych, zlecenia na badania laboratoryj-
ne oraz przyjmuje skargi i reklamacje dotyczące świadczonych przez nas usług.

BOK /Kontakt: tel. 91 392 07 11 w. 35, 36 lub 784 000 440, e-mail: obsluga.klientow@
puwis.pl

Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie
działając na podstawie art. 24 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 

o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz 
z późniejszymi zmianami 

ogłasza, że zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/176/2013  
Rady Gminy Osina z dnia 06 grudnia 2013 r. ceny  

i stawki opłat taryfy dla Odbiorców usług wodociągowych  
na terenie gminy Osina wynoszą:

- cena za 1 m3 dostarczonej wody dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług – 
3,51 zł/m3 netto + należny podatek VAT 8% = 3,79 zł/m3 brutto, 

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość dostarczonej wody 
ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza głównego – 8,84 zł/odbiorcę/m-c netto + 
należny podatek VAT 8% = 9,55 zł/odbiorcę/m-c brutto,

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość dostarczonej wody 
ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza zainstalowanego w lokalu w budynku wie-
lolokalowym lub wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej 
– 3,89 zł/odbiorcę/m-c netto + należny podatek VAT 8% = 4,20 zł/odbiorcę/m-c brutto,

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie przepisów 
dotyczących przeciętnych norm zużycia wody – 6,58 zł/odbiorcę/m-c netto + należny 
podatek VAT 8% = 7,11 zł/odbiorcę/m-c brutto,

Taryfa obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Stawka opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowych wynosi:

Lp. Rodzaj stawki
Stawka opłaty w zł

netto z VAT (8%)

0 1 2 3

1. Stawka za przyłączenie do urządzeń wodociągowych* 285,00 307,80

* Powyższe stawki zawierają koszty przeprowadzenia prób technicznych zgodnie z § 5 
ust. 7 Rozporządzenia.  Wyżej wymienione stawki nie obejmują robót przyłączeniowych 
i materiałów obliczanych na podstawie cennika zakładowego. 

W przypadku negatywnego odbioru –  opłata za odbiór następny wynosi 50% stawki 
podstawowej.

Taryfa obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
Informujemy, że w przedsiębiorstwie działa Biuro Obsługi Klientów (BOK) znajdujący 

się w siedzibie Spółki przy ul. 700-Lecia 14/2 w Nowogardzie – czynny od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. 

BOK prowadzi sprawy: umowy przyłączeniowe, umowy na dostawę wody i odprowa-
dzanie ścieków, zlecenia na wywóz nieczystości ciekłych, zlecenia na badania laboratoryj-
ne oraz przyjmuje skargi i reklamacje dotyczące świadczonych przez nas usług.

BOK /Kontakt: tel. 91 392 07 11 w. 35, 36 lub 784 000 440, e-mail: obsluga.klientow@
puwis.pl
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Kijana Redakcja "WBREW": Weronika Daćkowska, Katarzyna Kozieł, Kinga Piwowarczyk, Monika Romasłowska, Hanna Siemierz, Krystyna Skubała 

Sukces naszych uczniów!
Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica – Jan 
Maciejczak i Katarzyna Kozłowska z powodzeniem wzięli udział w XII edycji 
Konkursu Wiedzy Ekologicznej w Barzkowicach, który odbył się 29 listopada.  

W konkursie wzięli udział 
uczniowie szkół ponadgimna-
zjalnych z województwa za-
chodniopomorskiego i lubu-
skiego. Konkurs przebiegał w 
II etapach – pierwsza część to 
test składający się z 50 pytań, 
który wyłonił finalistów, druga 
część to etap ustny, który wy-
łonił 3 laureatów i 3 osoby wy-
różnione. Nasi uczniowie do-
skonale poradzili sobie z py-
taniami konkursowymi – Jan 
Maciejczak zajął II miejsce zaś 
Katarzyna Kozłowska zakwa-
lifikowała się do finału. Tego-
roczna edycja konkursu od-
bywała się pod hasłem „Go-

spodarka odpadami”. Patronat 
honorowy objęli wojewodowie 
oraz marszałkowie wojewódz-
twa zachodniopomorskie-

go i lubuskiego. Opiekunem 
uczniów jest Pani Grażyna Ko-
strzewska.

Gratulujemy!!!

Międzyklasowy  
Turniej Mikołajkowy w ZSP

6 grudnia z okazji Mikołajek w Zespole Szkół Po-
nadgimnazjalnych odbył się Międzyklasowy Turniej 
Mikołajkowy w piłkę nożną chłopców. W turnieju 
wzięło udział 120 osób (17 klas). Rozegrano 32 me-
cze, po których wszystko było już wiadomo – wyniki 
przedstawiły się następująco:

I miejsce – klasa II TE/ITH
II miejsce- klasa IV TI
II miejsce – klasa II TM
Na szczególne wyróżnienie  zasługuje klasa IV TM, 

która wystąpiła w strojach świętego Mikołaja.
Weronika Daćkowska

„Wiedza ratuje życie”, czyli kampania przeciwko HIV/AIDS w ZSP

Konkurs wiedzy o HIV i AIDS
W związku z obchodzonym 1 grudnia Światowym 

Dniem Walki z Chorobą AIDS w ZSP odbył się kon-
kurs wiedzy o HIV/AIDS organizowany jak co roku 
przez pedagoga szkolnego Panią Reginę Ewę Krzak 
przy współpracy z Panią Danutą Adamczyk i Panią 
Beatą Zagórską. Klasy biorące udział w konkursie wy-
kazały się bogatą wiedzą – aż 7 klas zajęło miejsce na 
podium:

I miejsce- klasa IV TE
II miejsce- klasa III THO
III miejsce dla klas -III TE, IV TŻ, II TM, III TŻ 

i II K
Najciekawsze hasło kampanii stworzyła klasa II K - 

„Wiedza ratuje życie”.
Prelekcje dla klas trzecich
Dnia 4 grudnia klasy trzecie wzięły udział w pre-

lekcjach w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, które zo-
stały przeprowadzone przez Panią Magdalenę  Stachel 
(kierownik Oddziału Oświaty Zdrowotnej w Powia-
towej Stacji Epidemiologicznej w Szczecinie).

Kolejny cykl zajęć poświęcony problematyce HIV/
AIDS już za rok!

Janek Maciejczak – laureat II miejsca w Konkursie Wiedzy Ekologicznej Wręczenie nagród Jankowi Maciejczakowi

Zdjęcie pamiątkowe

Rozdanie nagród najlepszym drużynom
Chłopcy zacięcie walczą... ...o zwycięstwo
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INfORMATOR LOKALNY - NOWOgARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
 Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
 i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 91 392 60 57
Morfeusz - 91 577 66 85

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
 I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
 Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
j. Soroka, M. Smól
ul. Zielona 2  - 666 135 133

w Sklepie             
ul. Boh. Warszawy 2

(przy torach)

Zapraszamy
W każdy poniedziałek nowy towar

Duży wybór odzieży 
dziecięcej i jesiennej

kurtki, bluzy itp.

KUPON RABATOWY
10%

na odzież używaną
FIGARO

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!

OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ZATRUDNIĘ
mechanika  lub  elektromechanika

601 520 540

Ośrodek Szkolenia 
Kierowców Fedeńczak 

przy ulicy 700 Lecia 17
zaprasza na 

Kursy Prawa jazdy 
kategorii B 

 Zapisy od poniedziałku 
do piątku!

Cena promocyjna! 
Ratalny system spłat! 

Jazdy tylko w Szczecinie!
                                Zapraszamy!

OFERUJĄ:
Drewno budowlane:  łaty, kontrłaty, kantówki, deski; (strugane 
i impregnowane) możliwość dowolnego przycięcia 
na konkretny wymiar według zamówienia 
Ponadto: wszelkiego rodzaju łączniki do drewna, śruby, gwoździe, 
wiertła, artykuły malarskie, tarcze do cięcia, artykuły ścierne, 
narzędzia budowlane, piece trocinowe i szamotowe, ka�e piecowe 
Produkujemy galanterię ogrodową: budy dla psa, karmniki, 
wiaty na drewno kominkowe, donice, płoty i wiele innych. 

SKŁAD DRZEWNY I STOLARNIA 
w Olchowie

Zapraszamy do odwiedzenia nas: 
Olchowo 94 przy drodze na Wyszomierz

Tel.   697 849 260  •  601 864 739

Zatrudnimy doradcę 
blacharsko-lakierniczego z kat. prawa jazdy C

TOYOTA NOWOGARD MK
e-mail: szkody@toyotanowogard.pl, 72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 27B

Plantacja choinek w Długołęce poleca:
- sprzedaż świerka srebrnego 
   bezpośrednio z plantacji oraz ciętego
- świerk w donicach różnej wysokości
- jodłę w małych ilościach  Tel. 504 124 180
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OgŁO SZE NIA DROB NE

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

Bardzo tanio  
działki budowlane  

w Nowogardzie   
sprzedam 

tel. 0033787818189

Sprzedam nowe, własnościowe, 
 2 pokojowe mieszkanie o pow. 58 m2 
w Nowogardzie na ulicy Racibora I 4

KONTAKT:  PIB „PRO-BUD s.c.
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14
tel.: 91 39 25552; 783 570 056 www: probud-nowogard.pl

Parafialne Duszpasterstwo Trzeźwości
„Trzeźwa rodzina - trzeźwa wieś”

Jeśli bliska ci osoba w twojej rodzinie  
nadużywa alkoholu lub sam/a pijesz  
i chcesz przestać pić przyjdź do nas!!!

Czekamy w każdy wtorek od godz. 18-20
w salce parafialnej w Strzelewie 9

Jeżeli się wstydzisz!!! to zadzwoń 
od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 20.00

Bolesław  693 716 085  •  Danuta  665 776 868
Kapłan  667 488 367  (wtorek w godz. 19-20)

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 
3. 604 284 597

• Kupię mieszkanie bezczynszo-
we/niskoczynszowe, min 3po-
kojowe, 60-80m 791443026

• Do wynajęcia lokal handlowy – 
660143840 

• Sprzedam mieszkanie w No-
wogardzie i Dobrej, Tel. 91-
3910010, 607607814

• KUPIĘ ZA GOTÓWKĘ OBCIĄŻO-
NE NIERUCHOMOŚCI Tel. 508 
312 261

• DOMY NA WSI – gRUNTY  
SPRZEDAjEMY, KUPUjEMY. 
TEL. 660 206 833

• Sprzedam nowy sklep na ulicy 
Racibora. Tel. 913925552, 695 
264 594

• Sprzedam nowe, własnościo-
we, 2 pokojowe mieszkanie, 
58 m kw. na os. Gryfitów. Tel. 
913925552, 695 264 594.

• Wynajmę lokal biurowy 700 le-
cia 17b Ip. Parking, 28 m2 Tel. 
501 549 818 

• Wynajmę lokal na działalność 
gospodarczą. vis’a’vis szpitala. 
Tel. 887 467 309.

• Sprzedam dom jednorodzinny 
167 m2 w Nowogardzie ul. Mic-
kiewicza. Tel. 694 979 000

• KUPIĘ - kawalerkę w Nowogar-
dzie. Dzwonić po 15 godz. Tel. 
693021100.

• Sprzedam mieszkanie 58 m2 w 
db lokalizacji IV p. Tel. 607 647 
215

• SPRZEDAM - pół domu do re-
montu wraz z podwórkiem. Tel. 
730 618 318.

• Sprzedam dom do remontu o 
pow. ponad 200 m2 plus dwa 
budynki gospodarcze w Woj-
taszycach na działce 19 arów. 
Cena 127 tys. Tel. 509 702 817 

• Do wynajęcia mieszkanie 2 
pokojowe, 38 m2, I piętro, w 

centrum Nowogardu. Tel. 889 
341 787

• Mieszkanie do wynajęcia. 
601 724 492

• Mieszkanie do wynaję-
cia w Centrum Nowogardu 
660 179 776

• Wynajmę pod działalność go-
spodarczą sklep 784 960 112

• SPRZEDAM - mieszkanie. 
Tel.602526935, 602371382.

• Sprzedam mieszkanie 48m2, 
tel. 668 451 980

• Do wynajęcia pomieszcze-
nie 160 m2 ogrzewane. 
609 245 816

• Do wynajęcia Szuflandia 160 
m2 609 245 816

• SPRZEDAM LUB WYNAJ-
MĘ - mieszkanie 60 m2. 
Tel.601171650.

• DO - wynajęcia garaż. 
Tel.603282407.

•  SPRZEDAM - parter domu 
110 m2. Podpiwniczony, ga-
raż i podwórko. Tel. 600809312, 
604903853.

• Do wynajęcia kawalerka w cen-
trum N-du, ul. Warszawska. Po 
generalnym remoncie, ume-
blowana, piwnica. Cena 900 zł 
+ 1000 zł kaucji. Tel. 501832458.

• DO WYNAJĘCIA - mieszka-
nie 2 pokojowe, umeblo-
wane I piętro, ul. 15 lutego. 
Tel.606945398.

• GARAŻ – w bloku SPRZEDAM 
ul. Kowalska 1. Powierzchnia 
13, 26 m 2, szerokość bramy 2,2 
m.Tel.784-584-294.

• Sprzedam dom jednorodzinny 
167 m2 w Nowogardzie ul. Mic-
kiewicza. tel. 694 979 000

• Sprzedam mieszkanie w cen-
trum dobra cena. 519 831 511; 
606 339 290

• Sprzedam mieszkanie trzypo-
kojowe 67 m2 tel. 501 775 025

• Sprzedam mieszkanie trzypo-
kojowe. 661 790 332

• SPRZEDAM  -  dwa  budynki  
gospodarcze  wraz  z  działką  
około  0,30 h. w  Wierzbięcinie 
Tel.505007280. po  godz.  13 – 
tej.

• SPRZEDAM – mieszkanie  3 po-
kojowe  I  piętro , po  kapital-
nym  remoncie. Tel.783814849 
, 692990629.

• SPRZEDAM  -  budowę  w  sta-
nie surowym.Tel.507045404.

• DO  -  wynajęcia  mieszka-

nie  jednopokojowe. Tel. 
508309980.

• Sprzedam mieszkanie 72 m kw. 
187 tys. tel. 609 671 030.

• Sprzedam mieszkanie 48 m2, 
tel: 668 451 980

• Pilnie sprzedam kawaler-
kę bezczynszową w Dobrej 
33,29 m2. Tel. 667 921 379

• SPRZEDAM  -  lub  wynajmę  ga-
raż  na  ul. Jana  Pawła  II. Tel. 
607580172.

 MOTORYZACjA

• Sprzedam skrzynię biegów do 
Audi 80. Tel. 781785751.

• Sprzedam GOLF II, poj. 1,3 rok 
rej. 1993, benzyna 5 drzwio-
wy, przegląd i OC ważne, szy-
berdach, hak, czerwony. Tel. 
512633610.

• Golf IV Sprzedam komplet uży-
wanych opon + felgi. 175/80 
14. Tel. 693 876 718.

• Sprzedam opony całoroczne, 
w bardzo dobrym stanie Fulda 
Kristall Supremo 205 60 R16 92 
H, 4szt, cena do uzgodnienia, 
tel. 605 522 340

• Sprzedam opony zimowe uży-
wane 195/65/15. 693 684 630

ROLNICTWO

• Sprzedam słomę w snopkach i 
siano cena 2, 20 zł/ snopek. Tel. 
782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL. 783 678 070

• SPRZEDAM - około 40 kg. gryki 
60 zł/1 kwintal. Tel. 600653124. 
Korneluk - Glicko.

• SPRZEDAM – gęsi. Tel. 
507724964.

• Sprzedam prosięta. Tel. 
695495404.

• KREDYT dla rolnika. 
Tel.601627044, 697082509.

• KUPIĘ - ziemię rolną ok. 2 ha 
okolice Nowogardu, z daleka 
od zabudowań, z drogą dojaz-
dową. Tel.885254750.

• Sprzedam pszenżyto jare. 
691 140 322

• Kaczki sprzedam tel. 
791 817 107

• Sprzedam ciągnik Ursus C-360 
rok prod. 1977 bitkę 2 tonową 
oraz 3 skibowy. 698 301 559

• SPRZEDAM  -  słomę  i  siano  w  
kostkach.Tel.669823464.

• SPRZEDAM  -  obudowę  skrzy-
ni  biegów  i   zwolnice  do  cią-
gnika  C – 360.Tel.669823464.

USŁUgI

• Firma Usługowa „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, ze-
brania, szkolenia. Tel. 91 39 
26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROB-
NE NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA 
RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 
22 70

• Czyszczenie uszu za pomo-
cą świecowania Nowogard, ul. 
Zielona 3. 91 39 20 714

• Montaż ogrodzeń betono-
wych, farmerskich i innych; 
695 085 470; 91 39 72 575

• AGENCJA REKLAMA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minu-
ty, bindowanie, wydruki A3-A4 
kolor, ksero A3-A4 - kolor, la-
minowanie A3-A4. Tylko u nas 
największy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), 
dokumentów, CV, listów mo-
tyw. innych. Wydruki, Kse-
ro, także kolor. Szybko i Solid-
nie. Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel 605 
522 340. 

• Usługi koparko-ładowarką 
Nowogard. 514172446 

• fast – Driver, tanie usłu-
gi transportowe Tel. 
721 230 990

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sa-
wicki, ul. Kazimierza Wielkiego 
7, Tel. 913920737 

• Remonty mieszkań, szpachlo-
wanie, malowanie. 880 690 659

• Regulacja i naprawa okien i 

drzwi, Tel. 695 181 070

• Dachy, docieplenia, stro-
podocieplenia, obrób-
ki blacharskie, podbitki. 
609 752 854

• REMONT na każdą kieszeń 
Tel. 609 715 839 

• Usługi remontowe 601 567 369

• KOREPETYCJE - z matematyki: 
SP, Gimnazjum. Tel. 532557381.

• REMONTY – DACHY OCIEPLE-
NIA. Tel. 692562306.

• BUD NAAR dachy remonty 
dachów ocieplenia budyn-
ków. 726 169 098

• PRANIE - DYWANóW, WY-
KŁADZIN, TAPICERKI ME-
BLOWEj, SAMOCHODO-
WEj, /SKóRZANEj, MATE-
RIAŁOWEj/. PRANIE PO-
ŚCIELI WEŁNIANEj /LANOLI-
Ną, CZYSZCZENIE fUg. TEL. 
604373143, 794229083.

• KREDYTY dla osób prowa-
dzących działalność gospo-
darczą bez BIK, wysokie kwo-
ty, małe raty. Tel. 601627044, 
697082509

• Remonty mieszkań 798  147 
191

• Usługi transportowe do 1 tony, 
bus skrzyniowy oraz kryty. Tel. 
693 716 085, 607 137 081

PRACA

• Przyjmę samodzielnego pra-
cownika do prac wykończenio-
wych. Tel. 888 603 612
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REgULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak  kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty; F - kursuje od poniedziałku do piątku; 7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO  tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E; 14:00E; 
15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWóZ OSóB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIąTKU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35

firmy Usługowo – Handlowej Adam fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOgARD – gOLENIóW – SZCZECIN 
ND - SZCZECIN:  5:05 (D); 5:55 ( E); 6:40 (7); 6:55 ( E); 7:25 (7); 7:35 (E); 7:50 ( E); 8:00 ( E); 8:05 (7); 8:20 (7); 8:35 ( E); 
9:10 (E,7); 10:05 ( E); 10:35 (E,7); 11:31 (E ); 11:40 (7); 12:15 (E,7); 12:55 (E,7); 13:10 ( E); 13:20 (E,7); 14:05 (E ); 14:20 (E,7); 
15:39 (E); 16:05 (7); 16:20 (E,7); 16:50 (E ); 17:30 (7); 17:50 (E,7); 18:20 (E,7)
ND - SZCZECIN:  5:05 (D); 5:55 ( E); 6:40 (7); 6:55 ( E); 7:25 (7); 7:35 (E); 7:50 ( E); 8:00 ( E); 8:05 (7); 8:20 (7); 8:35 ( E); 
9:10 (E,7); 10:05 ( E); 10:35 (E,7); 11:31 (E ); 11:40 (7); 12:15 (E,7); 12:55 (E,7); 13:10 ( E); 13:20 (E,7); 14:05 (E ); 14:20 (E,7); 
15:39 (E); 16:05 (7); 16:20 (E,7); 16:50 (E ); 17:30 (7); 17:50 (E,7); 18:20 (E,7)
SZCZECIN - ND:   6:20 (D); ; 7:30 (E ); 8:30 (E,7); 9:00 (7,R); 9:25 (E ); 10:05 (E,7); 10:35 (E,7); 11:40 (E ); 12:10 (E ); 12:25 
(E,7); 13:05 (7); 13:30 (E ); 13:50 (E,7,R); 14:35 (E ); 14:50 (E,7); 15:15 (E,7); 15:55 (E,7); 16:15 (7); 16:35 (E ); 17:40 (E,7); 
18:05 (E,7,R); 19:15 (E,7); 19:40 (E,7); 20:15 (E,7)
TRASA SZCZECIN – NOWOgARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 
12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 
16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 7); 12:26(A); 12:41(A, 
7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 
17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOgARD – MASZEWO Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOgARD Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOgARD – MASZEWO – STARgARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAgARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOgARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; S – kur-
suje w dni nauki szkolnej; 7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 3, 5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki 
oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, sobo-
ty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska
NOWOgARD-RESKO-NOWOgARD
ND - RESKO:  6:30 (S); 7:50 (S); 10:10 (7); 12:30 (S); 14:30 (S); 15:10 (E ); 19:15 (E,7); 
RESKO - ND: 6:45 (7, SZ); 7:10 (S); 7:15 (E, SZ); 8:30 (S); 11:35 (7, SZ); 13:00 (S); 15:05 (S); 15:40 (E,7,SZ);
gOLCZEWO - ND:  7:10 (S); 16:00 (S)
ND - gOLCZEWO:  7:40 (S); 15:30 (S)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

OgŁO SZE NIA DROB NE

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul. Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14
 Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

ROZKŁAD jAZDY BU SóW

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, jarosław Bzowy, 

Rafał Kowalczuk sport,  jarek Dąbrowski - redaktor techniczny   
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, Tel.  91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87;  

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl.  Wy daw ca, skład i druk: „Dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej.  
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

  ROZKŁAD jAZDU PKP
NOWOgARD-SZCZECIN (odjazd-przyjazd)
5:32-6:28(1-5);  6:31-7:32(1-6);  7:40-8:51(1-5);  10:54-11:48(1-
5);  13:04-13:58(1,5,7);  15:00-16:23(1-5,7);  16:48-17:47;   18:37-
19:51  
NOWOgARD-KOŁOBRZEg (odjazd-przyjazd)
7:41-8:54(1-6);  10.01-11:05(1,6,7);  12:07-13:21; 13:58-15:13(1-
5);  15:47-17:04;  17:36-18:53(1-5,7);  21:29-22:36
(1-7) dni tygodnia w które kursuje pociąg

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

Zatrudnię 
mechanika 

do pilarek spalinowych 
i kosiarek

dzwonić w godz. 9-17
91 392 68 57; 608 328 095

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

Tel.  91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

Sprzedam Mercedes 180C 
Rok prod. 2001, poj. 2.0 benzyna, 

przebieg 290 tys. km, czarny metalik. 

Tel. 507 625 011
91 39 22 924

Drugi właściciel 
cena 13 500 zł 

• Zwrot podatku z pracy, rodzin-
ne, urlopowe, emerytalne – 
Niemcy, Holandia, Anglia, Irlan-
dia, Dania, Belgia, Austria, Wło-
chy, Norwegia, USA. Tel. 71 385 
20 18 lub 601 759 797

• Młoda mama zaopiekuje się 
Twoim dzieckiem. 661 196 022

• Praca w Niemczech - Opiekun-
ki Osób Starszych, wyjazdy od 
zaraz, pełna organizacja wy-
jazdu, atrakcyjne zarobki Tel. 
666096761, 666096774

• EPROXY EL poszukuje pra-
cowników działu handlowe-
go wiek max 25-27 lat. Tel. 
798  843  457 lub eproxy-el@
wp.pl

• Poszukuję osoby w średnim 
wieku do opieki nad chorą oso-
bą i prowadzenia domu. Miej-
scowość Węgorzyce (mile wi-
dziana osoba z tych okolic) Tel. 
606 271 499; 91 39 22 308 

• Zatrudnię kierowcę kat. C+E, 
Polska - Norwegia, tel. 607 
585 561

• Poszukuję osoby do salonu fry-
zjerskiego w charakterze ko-
smetyczki lub stylizacja pa-
znokci. 693 060 902

• PRZYJMĘ  -  do  pracy  cu-
kiernika  w  piekarni  KARSK.
Tel.601434305.

• ZATRUDNIĘ  -  stolarza  lub  po-
mocnika . Tel.603366286.

INNE

• Sprzedam drewno bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane - 
603 353 789

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, 
srebrna, 4 elementy: wzmac-
niacz, tuner przestrojony, ko-
rektor, deck szuflada, stan ide-
alny, używana sporadycznie, 

cena 780 zł do uzgodnienia. 
Tel. 605 522 340.

• PIECE GAZOWE c.o. wiszące z 
Niemiec firmy Vaillant wysoka 
jakość do mieszkania, domu, 
sklepu, restauracji, zakładu 
fryzj. tylko ogrzewanie różne 
powierzchnie cena od 800zł 
montaż 300zł piece dwufunk-
cyjne cena od 1.000 zł montaż 
400 zł gwarancja serwisowa + 
roczne przeglądy kontrolne, na-
prawy oraz elektryczne przepły-
wowe podgrzewacz wody użyt-
kowej 18-21kw na prąd 380V 
cena od 200zł Tel. 691 686 772

• SPRZEDAŻ - podbit-
ki drewnianej. TANIO. Tel. 
726169098.

• Sprzedam CB radio Harry III z 
anteną, na gwarancji, cena 650 
zł, Tel. 605 522 340

• Sprzedam lodówko - zamrażar-
kę Indesit srebrną, cena 750 zł, 
Tel. 605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpie-
czeniowe na życie SKANDIA, 
Tel. 605 522 340

• Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe atrakcyjna cena. 
726 649 215

• Sprzedam świerk pospolity i 
srebrny z plantacji. Tel. 602 10 
11 18

• Sprzedam aparat fotograficzny 
S Fine Pix 6500, cena 790 zł, Tel. 
605 522 340

• SKUP PIŁ niesprawnych, za-
tartych Stihl, Husquarna, Cena 
100 zł. Tel. 721 668 245, Dojazd 
do Klienta.

• DREWNO – na opał, odpa-
dy tartaczne pocięte w klocki 
lub w całości do pocięcia. Tel. 
514740538.

• KUPIĘ - palety przemysłowe 
120 X 100. Tel. 603197798.

• Karp handlowy kroczek za-
rybieniowy sprzedam. 91 39 
18 297

• Obrzynki, odpady tartacz-
ne. TANIO. Suche, pocięte. Tel. 
785071977.

• KARP - świąteczny - spełnio-
ne wymagania ekologiczne, 
sprzedaż przy ul. Boh. War-
szawy nr 107 obok sklepu 
wędkarskiego, oraz w domu 
przy ul. Dąbrowskiego 9 tel. 
913920763.

• Sprzedam drzewo opałowe, 
kominkowe. Brzoza, olcha. Ni-
skie ceny 661 630 386

• Tuja szmaragd 0,64 zł. 
518518835

• Za wycięcie oddam nie-
odpłatnie drzewo na opał. 
693 850 197

• SPRZEDAM  -  sofę  nową  na  
metalowych  nóżkach. 30 % ta-
niej. Tel. 669823464.

• SPRZEDAM -  grzejnik   z  lampą  
węglową. Tel.664016278.

• SPRZEDAM  -  kocioł  C.O. 18 kw. 
z  dmuchawą  i komputerem. 
Tel. 665785735, 914191283.
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Kancelaria 
 Prawna

nawet trudne sprawy

601 949 077

POŻYCZKI GOTÓWKOWE
•  od 10 000 zł, okres spłaty do 20 lat
•  akceptujemy wszystkie formy dochodu
•  bez BIK, BIG i KRD
•  dogodne raty
• specjalne warunki dla działalności 

gospodarczych (bez ZUS i US)
• RRSO  5,05%

Przedstawiciel na terenie województwa 
zachodniopomorskiego

tel. 91 818-25-36, 790-402-010

PRASA_Swieta_ 210x297_WBK_BTL poziom v2.indd   1 13-11-07   14:19

ul. Warszawska 14 
NOWOgARD
tel. 91 391 03 78
pn.-pt. 9-17.30 • sob. 10-13.00

PIASEK, ŻWIR,  
CZARNOZIEM, 

POSPóŁKA 

 ŻWIROWNIA 
DŁUgOŁęKA
tel. 504 265 607 

Z DOWOZEM 
 DO KLIENTA

Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca

Zadzwoń lub wyślij SMS o treści M

Koszt połączenia i SMS-a wg taryfy operatora
600 400 288
Provident Polska S.A. www.provident.pl

Jesteśmy, kiedy potrzeba

Szybka 
pożyczka
na świąteczne 

wydatki

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECIĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

TYGRYSEK

BAWIALNIA
dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard
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Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Finanse - 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700-lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

Tylko teraz !!! Super ceny

Przy zakupie okularów 
BEZPŁATNE 

BADANIE WZROKU

2  pary  soczewek 

O szczegóły PROMOCJI proszę pytać:

okularowych w cenie 1
Do końca grudnia

zapraszamy

Halina Galus • Elżbieta i Helena Wnuk

USŁUGI KSIĘGOWO-PODATKOWE

ul. 3 Maja 14 (budynek Banku Spółdzielczego) Tel.  91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

Chcesz odzyskać VAT? Przyjdź!

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

s. 2 s. 11

Na ulicy 5 Marca
Piją,

zaczepiaj 
i żebrzą!

s. 5

Zawiadamiamy, 
 że w Nowogardzie 

 rozpoczęła działalność 

 Kancelaria Radców 
Prawnych

Zespół Kancelarii tworzą:  
Radca Prawny Radosław Górski 

Kancelaria mieści się przy 
ul. 700 Lecia 24/5 w Nowogardzie

Telefon do Kancelarii: 
Tel.  91 578 49 01

TRANSPORT 
MIĘDZYNARODOWY

www.olektransport.eu • olektransport@onet.eu
+48 58 536 82 11/14   +48 691 742 278

TCZEW
GDYNIA
GDAŃSK
SŁUPSK

KOSZALIN
GORZÓW WLKP.
KOSTRZYN

FRANKFURT AM MAIN
MANNHEIM
KARLSRUHE
STUTTGART
STRASBOURG
FREIBURG

SAARBRUCKEN

PRZEWÓZ TOWARÓW
PRZEPROWADZKI

PRZESYŁKI EKSPRESOWE
TRANSPORT DO 24t

CAŁA EUROPA
ŁADUNKI NIEBEZPIECZNE

ADR

W
Y
N
A
J
E
M
B
U
S
Ó
W i wiele innych miast...

W Osinie
więcej na 

inwestycje niż 
w Nowogardzie

Zapraszamy codziennie  9 - 19  sobota  9 - 12

tel. 609 456 577
kontakt@revitalnow.pl
ul. 3 Maja 46 • Nowogard

NOWOŚĆ
najszybsza metoda walki z bólem

• szeroki zakres zabiegów fizykoterapii
• nowoczesne metody rehabil i tacj i
• masaże    oraz   • porady dietetyka

18 grudnia 2013 r.
od 11.00 - 12.00 

(środa)
 udzielane będą bezpłatne porady 

prawne w redakcji 
ul. Boh. Warszawy 7A

Czytaj s. 10

Do wynajęcia 
pomieszczenie  100 m2  

na działalność gospodarczą
Duży parking

Tel. 91 392 07 76

Czytaj s. 3

ZIELONE 
PRZEDSZKOLE

OGŁASZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2012/2013
DZIECI W WIEKU OD 2,5 DO 6 LAT

Informacje i zapisy pod nr tel. 91 39 26 691
lub na stronie www.przedszkole.zielona11.pl

INFORMATYCZNO-JĘZYKOWE
OGŁASZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2013/2014

DZIECI W WIEKU OD 2,5 do 6 LAT

Tragedia przy ulicy Bohaterów Warszawy 

Zginął tuż przed swoim ślubem

Zmarła 
najstarsza 

mieszkanka
Nowogardu

Już słowo 
wojenny 
wzbudzało 
strach
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W obiektywie DN

ZAKŁAD USŁUG 
INSTALATORSTWA 
ELEKTRYCZNEGO  

 
ZIELIŃSKI  GRZEGORZ 

TEL: 698-846-647 
•  instalacje elektryczne 

domowe, przemysłowe 
•  domofony, wideofony 
•  alarmy, zabezpieczenia 

budynków 

tężnego szczupaka. Ryba waży-
ła 19,9 kg i miała około 140 cm 
długości. Pan Władysław walczył 
ze szczupakiem ponad 40 mi-
nut. - Jak go zobaczyłem... to się 
przestraszyłem (śmiech) – opo-
wiada z mieszkaniec Nowogar-
du. - Pomyślałem sobie wtedy, że 
sam nie dam mu rady. Pomógł mi 
młody wędkarz, który był nieopo-
dal. Wspólnymi siłami wyciągnę-
liśmy rybę z wody –  kończy opo-
wieść pan Wysocki. Dodajmy, że 
szczupak osiąga długość do 1,5 m 
i masę do około 10 kg. Te okazy, 
które ważą ponad 15-20 kg, ucho-
dzą za rzadkie. Rekord Polski zo-
stał ustanowiony w 1976 roku –  
schwytana ryba ważyła 24,10 kg, 
mierzyła 128 cm. Tym bardziej 
gratulujemy panu Władysławowi 
pięknej zdobyczy.    

 We wtorek (10 grudnia), redak-
cję Dziennika Nowogardzkiego 
odwiedził Władysław Wysocki. 
Wędkarz z Nowogardu, w dniu 2 
grudnia (poniedziałek) w Świno-
ujściu, na rzece Świna, złowił po-

Nietypową promocję świątecznej kuchni, zorganizowała w minio-
ną środę Restauracja „Caffe Piwnica”. Na Placu Wolności, przechodnie 
częstowani byli pierogami, uszkami i sałatką warzywną.  

- Celem  akcji jest promocja naszej restauracji oraz przygotowanej na 
zbliżające się Święta Bożego Narodzenia oferty gastronomicznej produk-
tów, które będą w sprzedaży. Dlatego dziś zapraszamy wszystkich do dar-
mowej konsumpcji, a jeżeli komuś zasmakowały owe dania, zachęcamy 
do zgłaszania się do restauracji, w celu złożenia zamówienia – powie-
dzieli w rozmowie z DN właściciele „Caffe Piwnica”, państwo Edyta i 
Krzysztof Szcześniakowie.

Mieszkańcy ul. Nadtorowej w końcu doczekali się budowy progu 
zwalniającego, o którą apelowali już od jakiegoś czasu, zbierając nawet 
w tej sprawie podpisy. Spowalniacz powstał kilka metrów od przejścia 
dla pieszych, znajdującego się przy głównej bramie cmentarza.  Przy-
pomnijmy, że spowalniacz drogowy to nie jedyna inwestycja, o jaką 
wnioskowali mieszkańcy do władz miasta. Prosili również o zamonto-
wanie w tym miejscu lustra drogowego oraz ograniczenie dopuszczal-
nej prędkości jazdy na całej długości ulicy.  Czy pozostałe postulaty zo-
staną zrealizowane? Tego na razie nie wiadomo.

Przeżyła 102 lata 

Zmarła najstarsza 
mieszkanka Nowogardu 
Wczoraj, tj. 12 grudnia, w wieku 102 lat zmarła najstarsza mieszkanka Nowo-
gardu, pani Stanisława Sosnowska. 

Pani Stanisława gościła na łamach Dzienni-
ka Nowogardzkiego dwukrotnie.  Pierwszy raz 
w czerwcu 2011r., gdy udzieliła nam wywiadu. 
Pytana wówczas o receptę na długie życie od-
powiedziała bez wahania: - Recepta jest prosta. 
Zawierzyć całe życie Bogu. Pokory, cierpliwości 
i Opieki – Tej Odgórnej. Najważniejszej zresztą. 
By przyjąć wszystko to, co zsyła los. 

DN odwiedził ponownie panią Stanisławę, w 
dniu jej setnego jubileuszu, który obchodziła 24 
października tego samego roku. Wtedy w bla-
sku fleszy, przyjmowała w swoim rodzinnym 
domu wielu gości, w tym m. in. przedstawicieli 
władz gminy. 

Uroczystości pogrzebowe śp. Stanisławy So-
snowskiej odbędą się w najbliższą sobotę, 14 
grudnia. Najpierw  o godz. 14.00 w Kościele 
pw. Wniebowzięcia NMP  odprawiona zostanie 
Msza św. w intencji duszy zmarłej. Po niej trum-

na z  ciałem zostanie przewieziona na cmentarz 
w Nowogardzie i tam złożona w grobie. 

Marcin Simiński 

Tragiczny wypadek z udziałem mieszkańca Nowogardu 

Wjechał wprost pod BMW
W środę, 11 grudnia, około godz. 16.30, na drodze wojewódzkiej nr 144, w okolicach  skrzyżo-
wania do miejscowości Bienice, doszło do tragicznego wypadku drogowego. 58-letni mieszka-
niec gminy Dobra poniósł śmierć na miejscu, natomiast 33-letni mieszkaniec Nowogardu tra-
fił z obrażeniami do szpitala w Gryficach. Okoliczności wypadku bada łobeska prokuratora. 

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 
58-letni mężczyzna, kierujący samochodem 
marki Ford, z niewyjaśnionych dotąd przy-
czyn zjechał na przeciwległy pas ruchu. Z na-
przeciwka od strony miejscowości Dobra nad-
jechał luksusowy samochód marki BMW, któ-
rym kierował 33-letni mieszkaniec Nowogardu. 
Wtedy doszło do zderzenia czołowego pomię-
dzy tymi pojazdami. W pojeździe marki BMW, 
poza kierowcom, znajdował się jeszcze pasażer.  
W wyniku tego zdarzenia, kierujący Fordem 
poniósł śmierć na miejscu. Kierowca BMW zo-
stał przetransportowany do jednego z pobli-
skich szpitali, natomiast pasażer nie doznał żad-
nych obrażeń. 

Na miejscu, policjanci pod nadzorem proku-
ratora, wykonali szereg czynności procesowych, 
zabezpieczając ślady. Pozwolą one dokładnie 

ustalić, co było przyczyną wypadku drogowe-
go. Odcinek drogi wojewódzkiej był zamknięty 
przez około cztery godziny. Policjanci i straża-
cy kierowali ruchem. Wyznaczone były objazdy. 

Opr. MS
foto: „KP PSP Łobez” 
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntEr 
laptop

 serwis - komis
naprawiamy, 
sprzedajemy, 

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tel.  795 648 748
Przy zakupie 1 t podpałka 
lub wypalacz sadzy gratis

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

Usługi opiekuńcze 
dla osób starszych 

i niepełnosprawnych zarówno 
w domu jak i poza domem. 

W ramach usług opiekuńczych
 w mojej asysście możliwość

skorzystania z : 
• samochodu osobowego
• załatwienia spraw mobilnych
• korzystanie z wózka 

inwalidzkiego lub chodzika
„Tutela”   Halina Przybyszewska

ul. Kochanowskiego 7, Nowogard

tel. 880 690 330

TUTELA

Plantacja choinek w Długołęce poleca:
- sprzedaż świerka srebrnego 
   bezpośrednio z plantacji oraz ciętego
- świerk w donicach różnej wysokości
- jodłę w małych ilościach  Tel. 504 124 180

Tragedia przy ulicy Bohaterów Warszawy 

Zginął tuż przed swoim ślubem
W minioną środę, przy ul. Bohaterów Warszawy, na wysokości skrzyżowania z drogą prowadzącą do boiska Orlik, doszło do tragiczne-
go w skutkach wypadku drogowego. W wyniku zderzenia samochodu ze skuterem, śmierć na miejscu poniósł kierujący jednośladem 
24-latek z Nowogardu. Dramatyzmu dodaje fakt, że młody mężczyzna wkrótce miał wziąć ślub. 

Tuż przed ósmą, centrum 
miasta ożywiły sygnały służb 
ratunkowych. Najpierw, po za-
tłoczonej ulicy 700-lecia w kie-
runku ul. Bohaterów Warsza-
wy, przemknęła karetka pogo-
towia. Tuż za nią straż pożarna 
i policja. - O godz. 7.55 otrzy-
maliśmy zgłoszenie o zderzeniu 
dwóch pojazdów, tj. samochodu 
marki Toyota i skutera. Nieste-
ty, w wyniku kolizji obu pojaz-
dów, śmierć na miejscu poniósł 
kierujący jednośladem 24-latek 
– informuje Julita Filipczuk, 
rzecznik prasowy policji. 

Kierowcy Toyoty, 67-letnie-
mu mężczyźnie, nic się nie 
stało. Policja twierdzi, że był 
trzeźwy. Okoliczności zdarze-
nia bada Prokuratura Rejono-
wa w Goleniowie. 

- Prowadzimy czynności, któ-
re pomogą wyjaśnić, w jaki spo-

sób doszło do tego tragicznego 
zdarzenia – potwierdza proku-
rator, Beata Belcarska.

Zarówno policja, jak i proku-
ratura, nie chcą się wypowia-
dać na temat przebiegu zda-
rzenia. Okoliczności wskazują 
jednak, że winnym wypadko-
wi mógł być kierujący Toyotą. 
Samochód wyjeżdżał z drogi 
podporządkowanej. Powinien 
ustąpić pierwszeństwa przejaz-
du nadjeżdżającemu od stro-
ny centrum miasta skuterowi. 
Dlaczego tak się nie stało? To 
jest właśnie przedmiotem ba-
dania prokuratury. Jego wyni-
ki mają być znane za miesiąc. 

Wypadek spowodował znacz-
ne utrudnienia w ruchu. Prze-
jazd drogą w obie strony był za-
blokowany przez kilka godzin. 
Miejsce zdarzenia zabezpiecza-
ła policja i straż pożarna. Ruch 

odblokowano dopiero koło po-
łudnia. 

Dramatyzmu środowej tra-
gedii dodają informacje, doty-
czące życia osobistego zmarłe-
go tragicznie mężczyzny. Otóż 
jak dowiedziała się redak-
cja DN, w ostatni dzień stare-
go roku 24-latek miał wstąpić 
w związek małżeński. Uroczy-
stość była zaplanowana w każ-
dym calu. W szkołach, w któ-
rych pracowały matki pary 
młodej, zbierano już nawet 
pieniądze na ślubne wiązanki...

Teraz pozostanie tylko poło-
żyć kwiaty na grobie zmarłego, 
którego pogrzeb odbędzie się 
w sobotę, 14 grudnia. Bliskim 
tragicznie zmarłego młodego 
mężczyzny redakcja DN skła-
da wyrazy głębokiego współ-
czucia.

Marcin Simiński 

Sygnały czytelników 

Zalewa nam garaże 
Na zdjęciu jedna z dróg dojazdowych do garaży przy ul. Zamkowej. Wyraźny pas stojącej wody 
deszczowej znajduje się tam, gdzie jak twierdzi nasz czytelnik, wkopano wiosną rurę drenażową. 
Zapomniano jednak wyrównać nad nią grunt i teraz woda zamiast spływać, to stoi w miejscu. 

- Wiem, że droga ma być remontowana w przy-
szłym roku, ale czy tak trudno było wyrównać te-
ren po wkopaniu rury deszczowej, tak byśmy do 
tego czasu nie musieli się taplać w błocie - skarżył 
się w rozmowie z DN mężczyzna, posiadający 
tam garaż. Dodał też, że przy dużych opadach 
deszczu woda wdziera się do garaży. - Nie każdy 

w samochodzie wozi kalosze wędkarskie – dodał 
w krótkiej rozmowie, wyraźnie zdenerwowany 
starszy pan.

Wszystko wskazuje jednak na to, że do czasu 
budowy nowej drogi, gumiaki się przydadzą...

MS
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Samorząd (nie)równych szans 

Dla kogo ta nagroda? 
W połowie listopada burmistrza Robert Czapla zafundował sobie dwudniowy 
pobyt w  pięknym Karpaczu. Odebrał tam wyróżnienie za działania podejmo-
wane przez gminę na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Chodzi o konkurs „Samorząd 
Równych Szans”, którego głów-
nym organizatorem jest Funda-
cja Instytut Rozwoju Regional-
nego z Krakowa. Była to piąta 
edycja tego wydarzenia. Fun-
dacja jest stowarzyszeniem po-
żytku publicznego, zajmującym  
się problemami osób niepeł-
nosprawnych. Działalność nie-
wątpliwie pożyteczna, ale  wy-
obrażenie co do skali i zasięgu 
tej działalności i rangi fundacji, 
niech przedstawią fragmenty z 
historii Instytutu z jego oficjal-
nej strony (na końcu artykułu).

W dniu 15 listopada br. w 
Karpaczu, odbyła się uroczysta 
gala, podczas której przedsta-
wiciele 16 samorządów odebra-
ło statuetki, a 24 wyróżnienia 
za działania na rzecz osób nie-
pełnosprawnych. Wśród wy-
różnionych znalazła się także 
Gmina Nowogard. Na uroczy-
stą galę, połączoną z warsztata-
mi, udał się sam burmistrz Ro-
bert Czapla. Za co nasz włodarz 
otrzymał nagrodę? 

Gmina Nowogard otrzyma-
ła wyróżnienie w V edycji ogól-
nopolskiego konkursu „Samo-
rząd Równych Szans” za projekt 
„Punkt terapeutyczny dla dzieci 
niepełnosprawnych i ich rodzin 
w Nowogardzie” Projektem obję-
to 12 rodzin z dziećmi z niepeł-
nosprawnością ruchową i inte-
lektualną oraz z zaburzeniami w 
kontaktach emocjonalnych i spo-
łecznych. Gmina wspiera dzia-
łania stowarzyszenia dla dzieci 
niepełnosprawnych „Serduszko”. 
Dzieci z problemami rozwojo-
wymi korzystały z zajęć stymu-
lacyjno-terapeutycznych, dogo-
terapeutycznych, aqua-terapeu-
tycznych, hipoterapeutycznych. 
Rodzicom udzielano informacji 
oraz pomocy w rozwiązywaniu 
problemów związanych z niepeł-
nosprawnością ich dzieci, rów-
nież poprzez spotkania rodzi-
ców, na których dzielili się sukce-
sami i problemami w postępach 
rozwojowych swoich dzieci. Pro-
jekt przybliżył uczniom – wolon-
tariuszom problematykę chorych 
dzieci, a stowarzyszenie rozwi-
nęło swoją działalność – infor-
muje Kinga Dumnicka z Fun-
dacji IRR. 

Tyle, że  Gmina chwaląc się 
przyznanym wyróżnieniem na 
stronie internetowej, dodaje tu 

cytat: „Ponadto gminę Nowo-
gard wyróżniono również za 
powołanie z dniem 1 paździer-
nika 2012 roku specjalnej jed-
nostki organizacyjnej w osobie 
Pełnomocnika ds. osób niepeł-
nosprawnych, który w aktyw-
ny sposób wspiera osoby nie-
pełnosprawne z naszej gminy 
w zakresie: pobierania wszel-
kich wniosków i ich wypeł-
niania, uzyskiwania informa-
cji na temat dotacji z Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych na 
sprzęt czy turnusy rehabilita-
cyjne, udziela informacji na te-
mat uprawnień osób niepełno-
sprawnych, porad na temat re-
alizowanych przez PFRON pro-
gramów na rzecz osób niepeł-
nosprawnych oraz pomaga przy 
kompletowaniu dokumentacji 
w sprawach dotyczących uzy-
skania orzeczenia o stopniu nie-
pełnosprawności.”

Ktoś tu chyba sobie trochę 
nosek przypudrował? Organi-
zator, pytany przez DN o to za 
co konkretnie nagrodzono na-
szą gminę, o sprawie pełnomoc-
nika nie wspomina ani słowem. 
Być może urzędnicy zgłaszając 
do konkursu nasze miasto, na 
polecenie burmistrza wpisali 
utworzenie funkcji pełnomoc-
nika, jako jednego z działań 
na rzecz osób niepełnospraw-
nych, ale najwyraźniej nie za to 
gmina Laury otrzymała. Wyda-
je się więc, że informacja o wy-
różnieniu stała się dobrym pre-
tekstem, by utwierdzić społe-
czeństwo w przekonaniu, że za-
trudnienie pełnomocnika było 
słuszne. 

W góry pojechał sam 
Jak wspomnieliśmy powy-

żej, uroczyste wręczenie na-
gród miało miejsce w połowie 
listopada w Karpaczu. Niestety 
do górskiego kurortu, zamiast 
członków organizacji realizu-
jącej nagrodzony projekt, czy-
li stowarzyszenie  „Serduszko” 
pojechał sam Robert Czapla za 
pieniądze gminne. To spotka-
ło się z oburzeniem środowisk 
związanych z działalnością spo-
łeczną na rzecz poprawy zdro-

wia i jakości życia osób boryka-
jących się z różnymi dysfunk-
cjami. 

Dla tych bowiem, którzy ten 
program faktycznie realizu-
ją, taki wyjazd, poza satysfak-
cją, mógłby mieć także istotny 
aspekt praktyczny – (wymiana 
doświadczeń i poznanie osób ze 
środowiska). 

Ale nie chodzi tylko o to, że 
włodarz naszego miasta, jak wi-
dać wyżej, odebrał nagrodę nie 
do końca w swoim imieniu...

Wiadomo bowiem, że Gmina 
Nowogard przyjazna niepełno-
sprawnym nie jest. Mowa oczy-
wiście o  barierach architekto-
nicznych. Do tej pory burmistrz 
swój wysiłek pożytkuje głównie 
na poprawę życia osób spraw-
nych. Inwestuje się mnóstwo 
pieniędzy w obiekty typu skate-
park  nad jeziorem, zapominając 
o tym, że niesprawni nie mają jak 
się dostać np. do ratusza miej-
skiego. Nie ma ani windy, ani 
nawet dzwonka, dzięki któremu 
osoba na wózku mogłaby wywo-
łać na zewnątrz urzędnika. Poza 
Biblioteką i Domem Kultury, 
taka sytuacja dotyczy wszystkich 

gmachów urzędowych w mie-
ście. W temacie poprawy infra-
struktury i dostosowania jej dla 
osób mających trudności z poru-
szaniem się, nasza gmina jest do 
tyłu. I to nie  tylko do tyłu  w sto-
sunku do średniej krajowej, ale w 
ogóle używając znanego eufemi-
zmu  „jest sto lat za murzynami”. 
Zabieg z utworzeniem stanowi-
ska pełnomocnika ds. osób nie-
pełnosprawnych, jest kolejnym 
z tytułu mydlenia oczu. Pytani 
o współpracę z tym pełnomoc-

nikiem, przedstawiciele  organi-
zacji niepełnosprawnych na ogół 
nawet nie wiedzą, że takie sta-
nowisko istnieje. Mimo to Bur-
mistrz mając świadomość, że na-
zwa „Samorząd Równych Szans”, 
pasuje Nowogardowi, jak „świ-
ni krawat”, wyróżnienie odebrał. 
Czego się jednak nie robi dla 
sławy i zabawy w Karpaczu za 
gminne, czyli podatników pie-
niądze...

marcin simiński 

O Fundacji  Instytut Rozwoju Regionalnego- (z oficjalnej stro-
ny internetowej fundacji )

(FIRR) jest organizacją pozarządową typu non-profit działającą 
od 26 sierpnia 2003 r. w celu wspierania osób niepełnosprawnych, 
w szczególności z dysfunkcją wzroku. Podstawową misją jest za-
pewnienie tym osobom równych praw i podmiotowości. ... Wspie-
ramy szkoleniowo i doradczo osoby niepełnosprawne w ich nieza-
leżnym życiu. Propagujemy pełny udział w społeczeństwie, w tym 
włączającą edukację. Promujemy użycie najnowszych technologii, 
które mogą zastąpić oczy czy ręce. Upowszechniamy wiedzę o oso-
bach niepełnosprawnych…

Fundacja już od pierwszych miesięcy funkcjonowania aktywnie 
działała na rzecz wspierania społeczności lokalnych, szczególnie 
w aspekcie rozwoju kulturalnego i edukacyjnego. Była m.in. ini-
cjatorem wystawy fotograficznej pod hasłem „Co w buszu pisz-
czy...? Czyli bezkrwawe łowy nad rzeką Chore” zorganizowanej w 
dniach 17 IX - 15 X 2003 r. W jej ramach odbył się również werni-
saż, podczas którego przedstawiono obserwacje dotyczące zwierząt 
i ich zachowań. Ponadto przeprowadzono cykl spotkań z uczniami 
klas Szkoły Podstawowej w Michałowicach, podczas których Pani 
Anna Waszkielewicz przedstawiała szereg zagadnień z dziedziny 
przyrody, etologii zwierząt i ekologii. W 2004 r. z inicjatywy Fun-
dacji zakupiono z kolei w ramach Akcji „Cała Polska Czyta Dzie-
ciom” książki dla biblioteki w Michałowicach.

…W 2007 r. pełniliśmy rolę administratora w Partnerstwie na 
Rzecz Zwiększenia Dostępności Rynku Pracy dla Osób Niewido-
mych. Projekt finansowany był ze środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego i trwał do grudnia 2007 r. W jego ramach współ-
pracowaliśmy z krajowymi i zagranicznymi partnerami, m. in. Pol-
skim Związkiem Niewidomych, Akademią Górniczo-Hutniczą im. 
Stanisława Staszica w Krakowie, Fundacja Na Rzecz Osób Niewi-
domych i Słabowidzących, Instytutem Badań Marketingowych i 
Społecznych VRG Strategia czy Agencją Handisoft. 

Celem projektu była kompleksowa i innowacyjna pomoc ludziom 
z dysfunkcją wzroku w znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia, jak 
również podjęciu i ukończeniu edukacji na poziomie wyższym. 
Obejmował on grupę 60 osób z terenu województwa małopolskie-
go w wieku 16 - 35 lat i obok zwiększenia ich kompetencji i umie-
jętności nastawiony był na kreowanie i definiowanie innowacyjnych 
i efektywnych metod, modeli i procedur ułatwiających proces za-
trudniania i studiowania osobom niewidomym i niedowidzącym …

Wejście do NDK. To jedna z nielicznych instytucji, do której niepełnosprawni mogą 
swobodnie się dostać

Na parkingu, bezpośrednio przed ratuszem jest co prawda miejsce na niepełno-
sprawnego kierowcy, ale już do samego urzędu osoba z dysfunkcjami ruchowymi 
to raczej się nie dostanie
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Osina, budżet  2014 – przyjęty

Na inwestycje więcej jak w Nowogardzie
6 grudnia „na Mikołaja” radni Osiny zafundowali gminie budżet na 2014 rok przegłosowując stosowną uchwałę budżetową. W przy-
szłym roku nakłady na inwestycje w tej małej gminie wyniosą około 10 mln zł!

Po czasie, ale jest...

PSZOK uruchomiony 
Co prawda kilka miesięcy po czasie, ale zgodnie z zapowiedzią sprzed 
tygodnia, Gmina Nowogard uruchomiła Punk Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych, w skrócie PSZOK. Punkt został zorganizowany 
na terenie Zakładu w Słajsinie. Poniżej publikujemy informacje, jakie 
na temat PSZOK przysłała do nas p.o. kierownika ZBK, Grażyna Gro-
sicka. Znajdziecie w niej Państwo nie tylko informacje o tym, co można 
do PSZOK-u wyrzucać, ale też, w jakich ilościach i terminach. 

Opony samochodowe, gruz i wiele in-
nych, często kłopotliwych odpadów, moż-
na już bezpłatnie dostarczać do Punktu Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK).

W związku z faktem, iż na terenie gmi-
ny Nowogard funkcjonuje Regionalny Za-
kład Gospodarowania Odpadami Komu-
nalnymi w Słajsinie, to właśnie tam zdecy-
dowano się uruchomić Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Do PSZOK można dostarczać odpa-
dy wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny bez konieczności 
czekania na ich zbiórkę, zużyte lampy flu-
orescencyjne i inne odpady zawierające 
rtęć (świetlówki), urządzenia zawierające 
freony (chłodziarki, zamrażarki, klimatyza-
tory freonowe), baterie i akumulatory, opa-
kowania po farbach, klejach, żywicach, le-
piszczach, drewno (ramy okienne i drzwio-
we, palety, deski, skrzynki, trociny), szkło 
(okienne niezbrojone), tworzywa sztuczne 
(również ramy okienne), opony samocho-
dów osobowych (do 4 sztuk rocznie na go-
spodarstwo domowe), guma, opakowania 
z papieru i tektury (kartony), opakowania 
z tworzyw sztucznych (butelki typu PET, 
baniaki, skrzynki), opakowania z metalu 

(puszki), opakowania ze szkła (butelki, sło-
iki, stłuczka szklana), odpady budowlane 
i rozbiórkowe z remontów prowadzonych 
samodzielnie (do 100 kg rocznie na gospo-
darstwo domowe – odpady budowlane za-
wierające azbest, papę, smołę itp. nie będą 
przyjmowane), odpady zielone (trawa, li-
ście, gałęzie), folia bezbarwna, kolorowa, 
styropian, kable, popiół, metale, puszki alu-
miniowe, stalowe, opakowania wielomate-
riałowe typu tetra-pak, odzież, tekstylia i 
odpady biodegradowalne (w workach).

Wszystkie wymienione wyżej odpady 
muszą być posortowane i zgromadzone se-
lektywnie. Odpady zanieczyszczone w spo-
sób uniemożliwiający ich jednoznaczną 
klasyfikację nie będą przyjmowane. Podob-
nie jak nieprawidłowo zabezpieczone od-
pady niebezpieczne.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych czynny jest w dni robocze, 
od poniedziałku do piątku w godzinach 
8.00 – 14.30.

Wszelkie szczegóły dotyczące działalno-
ści PSZOK można znaleźć w Regulaminie 
zamieszczonym na stronie Urzędu Miej-
skiego w Nowogardzie. 

p.o. Kierownika ZBK, Grażyna Grosicka

Na zdjęciu Przewodniczący Rady w Osinie Arkadiusz Witkowski

Radni gminy Osina przyjęli budżet na sesji, w dniu 06.12.2013r.
Oto najistotniejsze fragmenty uchwały budżetowej :
§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 10 843 898,00 zł,
z tego:
dochody bieżące - 8 038 249,00 zł,
dochody majątkowe -  2 805 649,00 zł.
§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 19 412 008,00 zł,
z tego:
wydatki bieżące - 8 746 250,00 zł,
wydatki majątkowe - 10 665 758,00 zł.
§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 8 568 110,00 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych                   -     7 057 488,38zł,
wolnych środków -      1 510 621,62 zł.
§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) 
w kwotach:
przychody - 8 706 110,00 zł,
rozchody    - 138 000,00 zł,
(spłata rozchodów nastąpi z wolnych środków).
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
ogólną w kwocie - 22 000,00 zł,
celowe w kwocie - 24 000,00 zł,
z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
§ 6.Ustala dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administra-

cji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi 
ustawami, zgodnie 

z załącznikiem Nr 4.
§ 7. 1.Ustala się dochody w kwocie - 32 500,00 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie - 32 000,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązy-

wania problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w kwocie - 500,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania nar-

komanii. 
§ 8. Ustala się dochody i wydatki rachunków  oświatowych jednostek budżeto-

wych (Załącznik Nr 5) w kwotach:
dochody - 104 670,00 zł,
wydatki -         104 670,00 zł.                                                                                                                                                                                          
§ 9. Ustala się dotacje:
dla jednostek sektora finansów publicznych:
podmiotowe (Załącznik Nr 6) w kwocie - 96 500,00 zł,
celowe na zadania własne(Załącznik Nr 7) w kwocie - 76 000,00 zł,
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - celowe (Załącznik Nr 8) 
w kwocie  - 20 000,00 zł.
§ 10. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych ( Załącznik nr 9)
w kwocie -         156 897,42 zł
z tego :
1) ramach funduszu sołeckiego -         153 897,42 zł
2) w ramach pozostałych wydatków -             3 000,00 zł
§11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz 

emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku 
przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 
    - 500 000,00 zł.

Przewodniczący Rady 
Arkadiusz Witkowski

Warto  zauważyć,  że  gmina Osina 
przeznacza  w 2014 r  ogromną, jak na 
tak niewielki samorząd kwotę  na inwe-
stycje – ponad 10 mln i  jest ona wyż-
sza aniżeli dochody własne budżetu.

- Taka polityka inwestycyjna jest możli-
wa dzięki temu, że wygospodarowaliśmy 
wysoką nadwyżkę w ubiegłych latach – 
mówi wójt Osiny, Krzysztof Szwedo -  
realizowane przez nas inwestycje, głów-

nie w infrastrukturę, już przyciągają na 
teren naszej gminy nowych mieszkańców, 
którzy tutaj  budują swoje siedliska, a 
mam  nadzieję, że wkrótce także przybę-
dą tutaj inwestorzy gospodarczy, a wraz z 
nimi nowe miejsca pracy – kończy wójt. 
Wyjątkowy poziom wydatków  inwesty-
cyjnych w   gminie  Osina staje się  tym 
bardziej wyraźny w momencie, gdy po-
równamy z nimi wydatki na inwestycje 

planowane w budżecie 2014  gminy No-
wogard. Te ostatnie wyniosą raptem… 
6 mln złotych. A jak już niejednokrot-
nie pisaliśmy, tylko niewielka część z 
nich jest przeznaczana na infrastruktu-
rę  skutkującą nowymi miejscami pracy 

i wzrostem  dochodów gminy. Ale wi-
docznie wójt Szwedo w przeciwieństwie 
do burmistrza Czapli ma priorytety po-
ustawiane jak należy…

ms
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Informacje Parafialne
Vox    Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:

Są jeszcze wolne miejsca
PIELGRZYMKA 9-DNIOWA

NA KANONIZACJĘ 
BŁ. JANA PAWŁA II DO WŁOCH

TERMIN: 22-30.04.2014r.
PADWA - LORETO - SAN GIOVANNI ROTONDO -  LANCIANO MANOPELLO 

-  RZYM – ASYŻ

Koszt: 1900 zł + 140 EURO
ZAPISY I WSZELKIE  INFORMACJE ZWIĄZANE Z PIELGRZYMKĄ u ks. 
Roberta w Parafii pw. WNIEBOWZIĘCIA NMP w NOWOGARDZIE

Pani Bogumile Mindzie i synom
wyrazy głębokiego współczucia

i żalu z powodu 

śmierci męża i ojca
składają 

Zarząd i Pracownicy Agromy - Koszalin

Słowa Ewangelii według Świę-
tego Mateusza (Mt 11,2-11) Posel-
stwo Jana Chrzciciela. Świadectwo 
Jezusa o Janie

Gdy Jan usłyszał w więzieniu o 
czynach Chrystusa, posłał swoich 
uczniów z zapytaniem: Czy Ty je-
steś Tym, który ma przyjść, czy też 
innego mamy oczekiwać? Jezus im 
odpowiedział: Idźcie i oznajmijcie 
Janowi to, co słyszycie i na co pa-
trzycie: niewidomi wzrok odzysku-
ją, chromi chodzą, trędowaci do-
znają oczyszczenia, głusi słyszą, 
umarli zmartwychwstają, ubogim 
głosi się Ewangelię. A błogosławio-
ny jest ten, kto we Mnie nie zwąt-
pi. Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął 
mówić do tłumów o Janie: Coście 
wyszli oglądać na pustyni? Trzci-
nę kołyszącą się na wietrze? Ale 
coście wyszli zobaczyć? Człowie-
ka w miękkie szaty ubranego? Oto 
w domach królewskich są ci, którzy 
miękkie szaty noszą. Po coście więc 
wyszli? Proroka zobaczyć? Tak, po-
wiadam wam, nawet więcej niż pro-
roka. On jest tym, o którym napisa-
no: Oto Ja posyłam mego wysłań-
ca przed Tobą, aby Ci przygotował 
drogę. Zaprawdę, powiadam wam: 
Między narodzonymi z niewiast nie 
powstał większy od Jana Chrzcicie-
la. Lecz najmniejszy w królestwie 
niebieskim większy jest niż on.

Błogosławiony jest ten, kto we 
mnie nie zwątpi

Pogrążony w mrokach lochu, od-
izolowany od całego świata, prze-
czuwający, że koniec już blisko, 
człowiek może się załamać, zwąt-
pić w sensowność swojego życia, 
płakać nad głupotą, która przywio-
dła go do takiej sytuacji. W takim 
przypadku pozostaje tylko rozpacz 
i wielkie poczucie bezsilności z po-
wodu tego, że już nie będzie szan-
sy żeby naprawić to, co wymagałoby 
naprawy, pokazać innym, że czło-
wiek nie jest taki zły, że zasługuje 
na normalną egzystencję wśród in-
nych ludzi. A może przychodzi wte-
dy czas refleksji nad swoim życiem, 
chwila zastanowienia się nad jego 
sensownością. Myśli kłębią się wo-

kół tematu „co by było, gdyby moż-
na było…” na przykład zmienić coś 
albo przeżyć jeszcze raz, ale już bez 
popełniania tych samych błędów. 
Przeżywanie tak mocnej sytuacji, 
jaką jest uwięzienie, gdy towarzyszy 
jeszcze człowiekowi wizja bliskie-
go końca, zależy na pewno od jego 
psychiki, od nastawienia do siebie 
i do życia. Myślę, że każdy więzień 
przeżywa to na swój sposób. Nie za-
zdroszczę takich przeżyć i nie życzę 
ich nikomu, również sobie.

Natomiast w jego przypadku sy-
tuacja była jasna. Nie miał on żad-
nej wątpliwości dlaczego znalazł się 
w więzieniu. Nie wątpił również w 
to, że jest niewinny. Będąc zapew-
ne przekonanym, że skończy się to 
w sposób radykalny i definitywny, 
za nic w świecie nie zamierzał zmie-
nić swojego podejścia do spraw, 
przez które znalazł się w tym wła-
śnie miejscu. Był pewien, że właści-
wie spełnił swoje zadanie i dlatego 
nie powinien niczego sobie zarzu-
cać. Jan Chrzciciel był zupełnie spo-
kojny. 

W jego życiu było bardzo wiele 
pewności i było ją widać na każdym 
kroku. Wiedział dokładnie jakie jest 
jego zadanie, że ma być głosem wo-
łającym na pustyni, tam, gdzie nie 
ma życia, a jeżeli już występuje, to 
tylko w nikłych oznakach. I zapew-
ne pustynia, na której nauczał, była 
tylko symbolicznym miejscem, bo 
jemu przecież chodziło o ludzkie 
serce. Wiedział również co ma mó-
wić. Sposób mówienia i dobór słów 
także był właściwy. Mówił przecież 
w imieniu Tego, który przychodzi 
aby zaprowadzić porządek, by są-
dzić i zbawiać, by dokonać radykal-
nego wyboru. Mówił o Tym, który 
ma wiejadło w swoim boskim ręku 
i oczyści omłot: pszenicę zbierze do 
spichlerza, a plewy spali w ogniu nie-
ugaszonym (Mt 3, 12). Przemawia-
jąc w taki sposób ukazywał swoją 
gotowość na to, co ostateczne. Nie 
wahał się nazwać przywódców ludu 
„plemieniem żmijowym”, a samemu 
królowi w twarz wypomnieć jego 
podłości. Stylem życia potwierdzał 
stanowczość swoich słów. Wszystko 
co robił, co mówił i sposób w jaki 
myślał, było jednoznaczne i bez-
kompromisowe.

Tam w głębokim lochu, gdzie na-
wet światłu słonecznemu trudno 

się przedostać, dochodzą jednak do 
Jana wieści, a te mówią o łagodności 
i delikatności Tego, którego wcze-
śniej zapowiadał. Czy to możliwe, 
że w miejscu, które doskonale do 
tego się nadaje, przychodzi zwątpie-
nie? Czy możliwe jest, że ten, który 
całe swoje życie poświęcił na to, by 
jak najlepiej przygotować człowiek 
na spotkane z samym Bogiem, teraz 
pozwala na to, by w jego sercu zro-
dziły się wątpliwości? Czy ta pew-
ność, która kazała mu wskazać na 
Jezusa i nazwać Go Barankiem Bo-
żym, teraz nagle przestaje istnieć? 

Tak, jest to możliwe. Ale nie w 
przypadku Jana Chrzciciela, naj-
większego z tych, jak to określił Je-
zus, którzy narodzili się z niewiasty. 
To świadectwo o Chrzcicielu jest 
jednoznaczne, a wypowiada je Jezus 
tuż po rozmowie z uczniami Jana, w 
czasie której ujawniły się wątpliwo-
ści proroka. 

A jeżeli to nie były wątpliwości 
co do osoby Jezusa? Może Janowi 
chodziło o sposób, w jaki przycho-
dzi Sługa Pański. Znając proroctwa, 
Jan dobrze pamiętał, co o przyjściu 
Pana pisał prorok Malachiasz (Ml 3, 
1n). Łatwo tę księgę znaleźć, bo jest 
ona ostatnią w Starym Testamen-
cie. Znał również proroctwo Izaja-
sza mówiące o Słudze Pańskim, któ-
ry nie będzie wołał ni podnosił głosu, 
nie da słyszeć krzyku swego na dwo-
rze. Nie złamie trzciny nadłamanej, 
nie zagasi knotka o nikłym płomyku. 
On niezachwianie przyniesie pra-
wo (Iz 42, 2-3). Wiedział, że oba te 
proroctwa dotyczą tej samej Osoby, 
a opisują dwa przyjścia, jedno, któ-
re właśnie nastąpiło i drugie, przy 
końcu czasów. Może chodziło mu 
o to, w którym momencie historii 
zbawienia znajduje się będąc w wię-
zieniu. 

Zapewne zrozumiał odpowiedź 
Jezusa, która upewniła go, że przy-
szedł Ten, który chce podźwignąć 
człowieka, pomóc mu obrać wła-
ściwą drogę. Bo nieuchronnie zbli-
ża się moment, w którym przybę-
dzie mający wiejadło w ręku. A wte-
dy… Może lepiej nie myśleć, co wte-
dy. Lepiej będzie gdy, wiedząc, że to 
kiedyś nastąpi, pomyśleć, co jeszcze 
można zrobić, by na to drugie przyj-
ście przygotować się najlepiej, jak to 
tylko możliwe.

Ks. Grzegorz Podlaski

Ludzie żyją tak długo, jak długo 
inni pielęgnują pamięć o nich myśląc...  

Koledze Jarosławowi Grudzień
wyrazy współczucia

i głębokiego żalu z powodu 
śmierci syna

składa 
Damian Simiński z rodziną

 Jan Mamiński: lat 76, zmarł 27.11.2013 r., pogrzeb odbył się 
03.12.2013 r., na cmentarzu w Nowogardzie.

Włodzimierz Milner, lat 85, zmarł 06.12.2013 r., pogrzeb od-
był się 07.12.2013 r., na cmentarzu w Nowogardzie. 

Zbigniew Przybyłek, lat 57, zmarł 06.12.2013 r., pogrzeb odbył 
się 09.12.2013 r. na cmentarzu w Nowogardzie. 

Bronisława Chmiel, lat 82, zmarła 06.12.2013 r., pogrzeb od-
był się 10.12.2013 r. na cmentarzu w Nowogardzie. 

Regina Pietrzak, lat 90, zmarła 07.12.2013 r., pogrzeb odbył się 
12.12.2013 r. na cmentarzu w Nowogardzie.

 Andrzej Pastusiak, lat 59, zmarł 07.12.2013 r., pogrzeb odbył 
się 11.12.2013 r. na cmentarzu w Nowogardzie. 

Alicja Frankowska, lat 80, zmarła 08.12.2013 r., pogrzeb odbył 
się 11.12.2013 r. na cmentarzu w Nowogardzie. 

Daniela Borowiecka, lat 80, zmarła 08.12.2013 r., pogrzeb od-
był się 11.12.2013 r. na cmentarzu w Nowogardzie.

Marianna Szulc, lat 76, zmarła 09.12.2013 r., pogrzeb odbył się 
11.12.2013 r. na cmentarzu w Nowogardzie. 

Stanisław Minda, lat 63, zmarł 09.12.2013 r., pogrzeb odbył się 
12.12.2013 r. na cmentarzu w Nowogardzie. 

Irena Skowronek, lat 71, zmarła 11.12.2013 r., pogrzeb odbę-
dzie się 14.12.2013 r. o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogardzie. 

Katarzyna Basarab, lat 89, zmarła 11.12.2013 r., pogrzeb od-
będzie się 14.12.2013 r. o godz. 14:00 na cmentarzu w Dobrej. 

Paweł Grudzień, lat 24, zmarł 11.12.2013 r., pogrzeb odbędzie 
się 14.12.2013 r. o godz. 11:00 na cmentarzu w Nowogardzie. 

Stanisława Sosnowska, lat 102, zmarła 12.12.2013 r., Msza św. 
o godz. 14:00 w Kościele pw. WNMP w Nowogardzie, pogrzeb 
po Mszy św. na cmentarzu w Nowogardzie. 

Informacje przekazał zarządca cmentarza, Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
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Poniżej publikujemy list pana Marka Antczaka, byłego za-
stępcy kierownika Wydziału Architektury, Budownictwa i 
Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Nowo-
gardzie. List dotyczy trybu rozpatrywania przez Radę Miej-
ską dwóch skarg, jakie na działalność burmistrza, złożył pan 
M. Antczak.  Obie sprawy dotyczą polityki gruntowej prowa-
dzonej przez UM w Nowogardzie. W jednej obywatel poskar-
żył się na „przewlekanie” postępowania administracyjnego 
zmierzające do wypłaty należnego mu odszkodowania wyni-
kającego z zaprojektowania na jego działce drogi. Druga skar-
ga dotyczy podwójnego zlecania wycen nieruchomości, wobec 
których naliczone zostały opłaty adiacenckie. 

Nowe (stare) standardy przewodniczącego Rady Miejskiej w 
Nowogardzie Antoniego Bielidy

22 października 2013r. i 18 listopada 2013r. złożyłem skargi do 
Rady Miejskiej w Nowogardzie na działalność Burmistrza. Zgod-
nie z obowiązującym prawem, skarga powinna być rozpatrzona w 
ciągu 30 dni. Niestety pan Antoni Bielida przeciągał sprawę. Nie 
jest to może wielkie przewinienie, ale ...

Pan Antoni Bielida postanowił wprowadzić nowe standardy roz-
patrywania skarg. Metoda przyjęta przez pana Bielidę, to wier-
na kopia procedury przejętej w latach 50-tych przez towarzyszy 
z PZPR od  towarzyszy radzieckich. Rozstrzygnięcie moich skarg 
zapadło na wzór procedur stalinowskich, nie na sesji, nie na komi-
sji rewizyjnej, ale w  zaciszu gabinetu. Pan Przewodniczący Rady 
i koalicja SLD-PSL, dobrze służą obecnemu Burmistrzowi. Przed-
stawienie skargi na komisji rewizyjnej, oraz to co wyprawiali rad-
ni koalicji na sesji, było parodią merytorycznego zajęcia się spra-
wą. 

Komisja rewizyjna wydała wyrok nie zapraszając mnie na obra-
dy, czyli bez możliwości wypowiedzenia się przez stronę. Obowią-
zek ten jest jednym z najistotniejszych aspektów zasady czynnego 
udziału strony w postępowaniu administracyjnym, wyrażonej w 
art. 10 § 1 k.p.a., zgodnie z którym, organy administracji publicz-
nej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym 
stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im 
wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz 
zgłoszonych żądań.

Dokładnie tak samo chciał to obejść pan Bielida, na sesji nie 
udzielając mi głosu. Tu jednak miał pecha, gdyż na wniosek rad-
nego Nieradki zostałem  dopuszczony do głosu na 3 minuty, co 
dobitnie zaznaczył Bielida.  Pan Bielida pozbawił mnie czynnego 
udziału w sesji. Natomiast panu Czapli pozwolił mówić do woli. 
Pan Czapla umiejętnie to wykorzystał mówiąc dużo o tym, jak go 
nie lubię (chyba ma fobię na moim punkcie). Niestety  nie odniósł 
się on merytorycznie do zarzutów przedstawionych w skargach.

Pisząc skargę nie miałem złudzeń, jaki będzie wynik (chore prze-
pisy, gdyż w przypadku skargi na Burmistrza, nie liczą się dowo-
dy, ale układy i głosowanie). Radni mogą uchwalić, że w tym roku 
śnieg jest czerwony i o ile zrobią to zgodnie z procedurą, uchwała 
wejdzie w życie, a Wojewoda nie będzie jej mógł uchylić. Nawet 
gdyby szanowna Rada przegłosowała, że mam rację, to i tak pew-
nie nic by z tego nie wynikło. 

Pierwsza skarga dotyczyła przewlekania mojej sprawy w trybie 
administracyjnym i moja racja była oczywista, ale skarga nie była 
zasadna jak stwierdziła Rada. (sprawa dotyczyła wypłaty odszko-
dowania z powodu wytyczenia na mapie geodezyjnej gminnej dro-
gi przez grunty skarżącego – dop. red.). 

Druga skarga była ciekawsza. Burmistrz Czapla jest niegospo-
darny. To jest Fakt. Wydaje on pieniądze gminne na dodatkowe 
wyceny nieruchomości. Jest to działanie niepotrzebne, a wręcz 
szkodliwe. Dodatkowe wyceny to przysłowiowe wyrzucenie gmin-
nych pieniędzy w błoto. Gmina zawsze na nich straci.  Burmistrz 
do rozliczenia się z petentem, ma obowiązek zawsze stosować wy-
cenę korzystniejszą dla petenta. W najlepszym przypadku, są to 
koszty niepotrzebnych dodatkowych wycen. Koszt takiej wyceny 
to kwota 600 zł., a Burmistrz zlecił ich kilkadziesiąt. Niestety do-
kładna ilość nie jest mi znana, ponieważ Burmistrz do dnia dzi-
siejszego nie miał czasu ich policzyć. Przyjmując tylko 20, rocznie 
jest to kwota 12 000 złotych. Ale koalicja SLD -PSL nie umie chy-
ba liczyć.

Marek Antczak

@    Ludzie listy piszą  @ Kartki świąteczne  
z nowogardzkiego WTZ

Uczestnicy zajęć w Warszta-
tach Terapii  Zajęciowej  przy 
ulicy Boh. Warszawy (vis a vis 
byłego POM) własnoręcznie 
wykonują  kartki świąteczne. 
W tych dniach dostaliśmy i my,  
dostarczoną osobiście przez 
jednego z  warsztatowiczów,  
kartkę na tegoroczne święta 
Bożego  Narodzenia i Nowe-
go Roku. Dziękujemy. Przypo-
mnijmy, że nowogardzki WTZ 
funkcjonuje od 2002 roku i jest 
prowadzony przez Stowarzy-
szenie na Rzecz Osób Niepeł-
nosprawnych Intelektualnie. 
Całodzienne zajęcia warszta-
towo-terapeutyczne prowa-

dzone przez przygotowanych 
instruktorów dla około 20-stu 

uczestników  finansowane są z 
funduszy PFRON. red.

30 lat Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków

Eugeniusz Tworek odznaczony 
Pod koniec listopada w Szczecinie odbyły uroczyste obchody XXX Lecia po-
wstania Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków na ziemi zachodniopomorskiej, 
połączone ze Światowym Dniem Walki z cukrzycą. W czasie uroczystej gali wrę-
czono odznaki za szczególne osiągnięcia w działalności PSD. Brązowy Krzyż 
Zasługi otrzymał Eugeniusz Tworek – Prezes Koła Terenowego w Nowogardzie. 

Koło PSD w Nowogardzie 
powstało w 2009 roku, z ini-
cjatywy Samorządowej Opieki 
Medycznej „Zdrowie”, zaak-
ceptowanej przez wojewódz-
kie struktury PSD. Obecnie 
liczy 120 członków. Od po-
czątku w jego władzach zasia-
da E. Tworek, a od 2010 peł-
ni on nieprzerwanie funkcję 
prezesa tego Stowarzyszenia. 
Jest jednym z najbardziej ak-
tywnych działaczy społecz-
nych w Nowogardzie. Sam 
zmagając się z cukrzycą, na-
mawia innych chorych, by nie 
lekceważyli tej groźnej choro-
by. Podejmuje szereg działań, 
związanych z profilaktyką cu-
krzycy, m.in. poprzez  propa-
gowanie wśród mieszkańców 
gminy nawyku badania cu-
kru. Aktywizuje środowisko 
nowogardzkich diabetyków, 
organizując m.in. cykl spo-
tkań edukacyjnych w ramach 

Szkoły Cukrzycy czy też włą-
czając Nowogard w światowe 
akcje nakierowane na walkę 
z cukrzycą. Z uporem przy-
bliża zagrożenia, jakie niesie 
ze sobą ta choroba, jak rów-

nież lobbuje na rzecz osób do-
tkniętych cukrzycą. 

Gratulujemy odznaczenia i 
życzymy dalszej determinacji 
w działalności społecznej. 

MS

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie

z a p r a s z a
17 grudnia br. /wtorek/ godz. 17.00

na spotkanie
z Panią Anielą Majkowską 

o przygotowaniach do Świąt Bożego Narodzenia. 

E. Tworek otrzymuje brązowy Krzyż Zasługi
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Co Pan robił przed 13 grud-
nia 1981? 

Byłem pracownikiem Regionu 
Mazowsze NSZZ „Solidarność”. 
Tam w ośrodku badań społecz-
nych, wspólnie z Bronisławem 
Komorowskim przygotowywali-
śmy opracowanie dotyczące naj-
nowszej historii Polski . Miała 
to być pomoc dla uczniów szkół 
średnich. Chodziło o odkłama-
nie historii. Naszej pracy jednak 
nie dokończyliśmy. 

Gdzie Pan był w „noc gene-
rała”?

Przed stanem wojennym by-
łem raczej zwolennikiem poro-
zumienia z komunistami. Uwa-
żałem, że nie należy ich specjal-
nie drażnić bo ich tolerancyj-
ność jest ograniczona. Ale 12 
grudnia byłem u siebie na wsi w 
Trąbkach. Radio puszczało tzw. 
taśmy z Radomia, spreparowany 
zapis narady przywódców „Soli-
darności”, którzy niby za wszel-
ką cenę dążyli do konfrontacji. 
Wtedy pomyślałem, ze z czer-
wonymi nie sposób się dogadać. 
Że z nimi nie można po ludzku. 
Moja umiarkowana linia zała-
mała się dokładnie 12 grudnia. 

Tego dnia wieczorem ogląda-
łem telewizję. Był film o jakimś 
włoskim terroryście który sie-
dział w więzieniu i zastanawiał 
się jak ułożyć sobie życie w tym 
więzieniu, żeby nie zwariować. 
Przy tym filmie zasnąłem. 

A co było o świecie?
Jeszcze w nocy, no o pierw-

szej obudziła mnie mama. Mówi 
: „wstawaj Marian, milicja”. Wy-
glądałem przez okno. Patrzę: 
dom obstawiony, dobijają się do 
drzwi. Jako osoba często wcze-
śniej aresztowana, wiedziałem 
co robić. Szynko spakowałem 
pastę do zębów, szczoteczkę, go-
larkę, podręcznik di angielskie-
go i „Historię filozofii” Tatarkie-
wicza. Zanim wyłamali drzwi  
zdążyłem się spakować. Kiedy 
milicjanci wtargnęli do domu, 
dowiedziałem się od nich, że 
wprowadzono stan wojenny. 

Dokąd Pana zabrali ?
Najpierw do Garwolina, po-

tem do Białej Podlaskiej. W Bia-
łej więzienie jest dosyć ciężkie, 
cele czteroosobowe, okna obli-
dowane. Jedynym źródłem in-
formacji był radiowęzeł, z które-
go płynęły kolejne komunikaty 
WRON.

W mojej celi, oprócz mnie, 

wszyscy byli aresztowani po raz 
pierwszy. Pamiętam, jak jeden 
z kolegów płakał i dziwił się, że 
potraktowano nas jak przestęp-
ców. „Przecież działaliśmy w 
normalnym, legalnym związku 
zawodowym” – mówił. Ja stara-
łem się rozładować atmosferę. 
Pytałem klawiszy, czy Jaruzelski 
został już marszałkiem. To było 
moje 26 albo 27 aresztowanie. 

Ale ja popadłem w depresję 
po informacji o „Wujku”. Oczy-
wiście nie wierzyliśmy, że górni-
ków zginęło tylko kilku. Byliśmy 
straszliwie przygnębieni. 

Ktoś was odwiedzał?
W Wigilię powiedziano nam, 

że możemy się wyspowiadać. 
Sądziliśmy, że nasłali na nas ja-
kiegoś ubola przebranego w su-
tannę. Myliliśmy się, nie poszli-
śmy do prawdziwego - jak się 
okazało księdza - w rezultacie 
nie dostaliśmy opłatka . Dzielili-
śmy się czarnym chlebem. 

Potem przewieziono was do 
obozu internowania? 

Do więzienia we Włodawie. 
Ale strażnicy powiedzieli nam, 
że jedziemy do Rosji . Brzmiało 
to wiarygodnie. 

Ale trafiliście do Włodawy. 
Tam sytuacja była o wiele lep-

sza. W celi było nas ośmiu, a w 
oknie nie było blind, więc mo-
gliśmy sobie popatrzeć na świat. 
Obserwowaliśmy kawki. Jed-
na nie miała nogi i bardzo jej 
współczuliśmy. 

Jak wyglądała codzienności 
w internie?

Obowiązywał reżim więzien-
ny. Trzeba było np. na noc wy-
stawiać na korytarz tzw. Kostkę, 
czyli ubranie i buty. To budzi-
ło w nas sprzeciw. Kolega z celi 
rano wyszedł po „kostkę”, pa-
trzy i mówi : ”ale buty nie wy-
czyszczone”. „Zabieraj to!” - zi-
rytował się klawisz. „Nie po to 
buty wystawiłem żeby je ode-
brać nie wyczyszczone” – od-
powiada internowany. W końcu 
klawisz sam wszystko wrzucił 
do celi. Potem zdecydowaliśmy, 
że skoro nie jesteśmy więźniami, 
to nie będziemy wystawiać „ko-
stek”. Strażnicy musieli się z tym 
pogodzić. 

O czym rozmawiano?
Były trzy zasadnicze tematy: 

religia, polityka i kobiety. Może 
nie dokładnie w tej kolejności.

We Włodawie byli tylko 
mężczyźni?

Tylko. Na pierwszym i drugim 
oddziale polityczni, na trzecim 
przestępcy.

Jak opisałby Pan atmosferę w 
celach?

Nastroje były bardzo religijne 
i antykomunistyczne. Każdego 
wieczoru odmawialiśmy cząstkę 
różańca. Pewnego razu, po ró-
żańcu i zgaszeniu światła, jeden 
internowany mówił do drugie-
go: „słuchaj Jasiu, tych komuni-
stów trzeba powywieszać”. Na to 
zagadnięty: „A nie lepiej im ka-
mienie młyńskie poprzyczepiać 
i potopić?”. „Nie da się, bo ko-
muniści zniszczyli młyny”. „Ra-
cja no to zmówmy jeszcze cząst-
kę różańca” -  i tak się rozmowa 
zakończyła. 

W świetlicy, gdzie odbywały 
się msze, wisiał krzyż. Komen-
dant kazał go zdjąć, ale strażnicy 
odmówili. Więc wlazł na stołek, 
stołek się przewrócił, komen-
dant spadł i złamał rękę. Oczy-
wiście traktowaliśmy to wyda-
rzenie jako interwencję Opatrz-
ności, która pokarała bezbożni-
ka. 

Pokarała jeszcze kogoś ?
Pamiętam wizytę generała SB 

Naryngowskiego. W mundurze, 
marszowym krokiem wkroczył 
na więzienny korytarz, ale kla-
wisze akurat tam rozlali zupę. 
No i na tej zupie generał wycią-
gnął się jak długi. Wytaplał się 
w dodatku w tej zupie. Tak, że 
usłużna więzienna musiała mu 
wyprać mundur. A on w gaciach 
czekał na niego kilka godzin. 

Oprawcy stanu wojennego 
prezentowali się raczej grote-
skowo niż groźnie?

W obozie istniało silne poczu-
cie wolności. My w odróżnieniu 
od lokatorów oddziału trzecie-
go nie baliśmy się klawiszy. Bo 
co nam mogli zrobić? Zamknię-
ci już byliśmy.

Nie karano was?
Tak jak innych więźniów. Np. 

Zygmunt Goławski został uka-
rany za wyłudzenie dodatkowej 
miski zupy. Bardzo podłej zresz-
tą. Odebrano mu paczki i widze-
nia. 

Mnie ukarano za zorganizo-
wanie głodówki 13 stycznia. 
Każdego 13 w miesiącu robi-
liśmy głodówkę protestacyjną. 
Nie musiałem zresztą do tego 
nikogo przekonywać, ani nic 
organizować. Ale dostałem ty-
dzień kabaryny, czyli izolatki. 

Czego najbardziej wam bra-
kowało? 

Internowano bardzo wielu lu-
dzi. Wsadzono np. byłego kon-
fidenta SB, który za „Solidar-
ności” przestał kapować, ale 
nie przestał pić, bo był alkoho-
likiem. Z „S” on nie miał nic 
wspólnego. Ale go internowa-
li. Na początku straszliwie mu 
się ręce trzęsły, bo nomie miał 
nic do picia. I namawiał wszyst-
kich, żeby wyłudzili w ambula-
torium acnosan, który zawiera 
alkohol. 

Skoro człowiek był w potrze-
bie, no to poszedłem do am-
bulatorium i poskarżyłem się 
na wypryski na plecach. Widać 
porządnie wyglądałem. Bo pie-
lęgniarka dała mi ten acnosan, 
zastrzegając że by komu inne-
mu by nie dała, bo więźniowie 
to piją. 

Jak traktowaliście strażni-
ków ? Wrogo ?

Wprost przeciwnie. Co praw-
da jeden z internowanych pod-
czas spaceru osiusiał kiedyś kla-
wisza, ale był to dowód umysło-
wej aberracji tego pierwszego. 
Strażnicy to byli prości ludzie, 
często zresztą mówili po cichu-
,m że są po naszej stronie. Uwa-
żam, że kompletnym bezsen-
sem jest atakowanie strażników. 
Bo to nie oni nas do tego wię-
zienia wpakowali. Co nie zna-
czy, że nie było żadnych spięć 
między nami. 

Robiliście im dowcipy?
Kiedy w radiu ogłoszono, że 

z PZPR wystąpiło Pół miliona 
członków, zażądałem widzenia 
z pierwszym sekretarzem wię-
ziennej organizacji partyjnej. 
Po kilku próbach wreszcie przy-
szedł i pyta : „Czego”. No to ja 
mówię, że radio donosi o ogól-
nopolskiej akcji rzucania legi-
tymacji partyjnej. I ja chce się 
dowiedzieć, jak ta akcja rozwija 
się w więziennym POP-ie. Nie 
odpowiedział, tylko trzasnął 
drzwiami. 

Podejmował Pan próby 
ucieczki?

Próbowałem już w noc aresz-
towania. Naiwnie myślałem. 
Że pójdę w las za potrzebą i 
czmychnę. Nie przyszło mi do 
głowy, że mogą do mnie strze-
lać, co się przecież13 grudnia 
zdarzyło. Ale milicjanci wysa-
dzili mnie dopiero za lasem. W 
szczerym polu. Gdzie nie było 
dokąd uciekać. A poza tym szef 
konwoju przykuł się do mnie 
kajdankami. Nie było więc jak 
uciekać. 

Wiosną przewieziono nas z 
Włodawy do Załężą. Wiesław 
Chrzanowski mówił zawsze, 
że najgorzej więzienie znoszą 
chłopi i górale. I wtedy przeko-
nałem się. Że miał rację. Jako 
chłop tęskniłem za wiosną, za 
ziemią. Choćby się człowiek 
wykształcił, to jak się urodził 
wieśniakiem, to wieśniakiem 
pozostanie. 

Można było uciec?

Najpierw trzeba było trafić 
do szpitala. Nie było to łatwe, 
no nie mogłem znaleźć w sobie 
żadnej choroby. W końcu przy-
pomniałem sobie, że mam żyla-
ki, które postanowiłem zopero-
wać. 

Mimo trudności trafiłem do 
szpitala. Chciałem wiać od razu 
– myślę, że strażnicy by mnie 
nie dogonili – ale oznaczało to 
kłopoty dla doktora ziemniako-
wi cza. Który załatwił mi przyję-
cie do szpitala. Zostałem zatem 
na operacji. 

W czasie rekonwalescencji 
często wymykaliśmy się wieczo-
rem na miasto. Tram załatwi-
łem sobie ubranie. Wypady ro-
biliśmy w porozumieniu z per-
sonelem szpitala. Na oddziale 
okulistycznym pracowała np. 
Barbara Frączek. Siostra Maria-
na Krzaklewskiego. 

A co robiliście „na mieście”?
Odrabialiśmy zaległości w ży-

ciu towarzyskim..
Po 22 lipca zwalniali więk-

szość chorych internowanych. 
Mnie, niestety, nie.  Postano-
wiłem zatem uciec, kiedy przy-
szło po mnie SB żeby mnie za-
brać do więzienia. Poszedłem 
na oddział okulistyczny, zgoli-
łem wąsy, ubrałem się w cywile 
ciuchu i uciekłem do klasztoru 
oo. Bernardynów, gdzie miejsce 
załatwiła mi pani Frączek. 

Udawał Pan mnicha?
Tylko przeor i proboszcz wie-

dzieli kim jestem. Innym mó-
wiłem, że jestem  zakrystiani-
nem  z Włocławka. Popełnia-
łem oczywiście mnóstwo gaf. 
Zapomniałem np. pomodlić 
się przed wspólnym posiłkiem. 
Kidy się na niego spóźniałem. 

Kiedyś jeden z braci wycią-
gnął mnie w rozmowę. Rozpy-
tywał co tam w klasztorze we 
Włocławku, co robię, jaką mam 
pracę. Strasznie kręciłem, głową 
kiwałem, przytakiwałem, Kidy 
się dało. On w końcu mówi: 
„Bo my, bracia musimy trzymać 
się razem. Bo ojcowie mają nas 
za nic. Traktują jak popycha-
dła, sami się wywyższają. Mnie 
przenieśli z Leżajska, gdzie mia-
łem konflikt z przeorem. Nie 
dajmy sobie w kaszę dmuchać!”. 
Musiałem wargi zagryzać, bo 
braciszek ni mniej niw więcej 
namawiał do swojej Monacho-
machii. 

Pańskie wspomnienia są tro-
chę w czeskim stylu. Sporo w 
nich humoru, mało patosu. 

Nigdy nie czytałem wspo-
mnień z internowania, których 
po stanie wojennym pojawiło 
się dosyć dużo. Nie lubię wspo-
minać rzeczy przykrych, a ta-
kich momentów w stanie wo-
jennym było oczywiście bar-
dzo wiele. Człowiek jednak woli 
pamiętać rzeczy zabawne niż 
straszne. 

Wywiad z dziennika Życie 14/15 
grudnia 1996roku rozmawiali 

Igor Zalewski i Piotr Zaręba

 13 grudnia – 32  rocznica stanu wojennego

Generał SB wytaplał się w zupie,  
czyli jak było w internacie
Marian Piłka znany publicysta, historyk jest częstym gościem na łamach DN, regular-
nie publikujemy jego felietony dotyczące różnych zagadnień . W związku z przypada-
jącą dzisiaj kolejną rocznicą stanu  wojennego publikujemy niżej wywiad z panem Ma-
rianem Piłką który 13 grudnia 1981 roku podobnie jak kilka tysięcy czołowych działa-
czy Solidarności został internowany prze huntę gen Jaruzelskiego.
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Już słowo „wojenny”  wzbudzało strach… 
Stan wojenny to jedno z bardziej traumatycznych przeżyć, jakie doświadczyło nasze współczesne  pokolenie  Polaków.  Wielu wówczas  
zostało internowanych, byli także tacy, którzy stracili życie, jak chociażby górnicy z kopalni „Wujek”.  Niezależnie od osobistych skut-
ków, stan wojenny dotknął jakoś  każdego z nas. W Nowogardzie trwale internowano tylko 1 osobę – Andrzeja Fedeńczaka  z Żabowa 
działacza Solidarności RI. Jednak  trauma była powszechna.  W 32 rocznicę,  13 grudnia 1981 roku  o tym, jak pamiętają  grozę  tam-
tych dni  gdy władza  wystąpiła przeciw własnemu  narodowi, rozmawiamy z osobami  sprawującymi  dzisiaj  w Nowogardzie ważne 
funkcje publiczne. 

Pilarz Zofia - dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Nowogardzie - Pamię-
tam wówczas był to dzień wol-
ny od pracy. Rano około godz. 
06:00, gdy tylko przebudziłam 
się, aby zajrzeć do mojej córki 
która miała wówczas niecałe 5 
miesięcy, aby przygotować jej 
herbatkę do picia. To w między 
czasie nasłuchiwałam radia, w 
którym usłyszałam, że gra mu-
zyka poważna -  która w pew-
nym momencie została  prze-
rwana komunikatem, że został 
wprowadzony stan wojenny. To 
był  dla mnie w pewnym sensie  
zupełnie nowy termin, z które-
go niewiele rozumiałam... Dla-
tego zaraz obudziłam małżon-
ka i swoją mamę, by zakomu-
nikować im, że coś się dzieje, 
bo w radio właśnie nadawany 
był specjalny komunikat o ogło-
szeniu stanu wojennego. Po-
wiem szczerze, że towarzyszyło 
mi straszne uczucie, bo tak jak 
powiedziałam wcześniej, ja so-
bie z tego zdarzenia wogóle nie 
zdawałam sprawy i zastana-
wiałam się, co znaczy ten ter-
min? Czy to jest wybuch wojny? 
Słowo wojenny wzbudziło we 
mnie ogromny strach.

Karina Surma – dyrektor 
I LO w Nowogardzie - Ten 

dzień bardzo zapadł mi w pa-
mięci mimo, że byłam jeszcze 
wtedy tylko dzieckiem. To był 
wieczór, kiedy ta wiadomość do 
mnie dotarła zorientowałam 
się, że w TV przemawia jakiś 
człowiek w mundurze. Kolejną 
informacją było to, że na dru-
gi dzień zostały odwołane lek-
cje, co bardzo mnie zdziwiło, 
kontaktowałam się z koleżan-
kami i pytałyśmy się wzajemnie 
-  co się stało? Wówczas wszyst-
kie poczułyśmy niepokój, ponie-
waż część naszych tatusiów zo-
stała zabrana. Ta sytuacja nas 
bardzo zmartwiła, a samo wy-
darzenie dość mocno zapisało 
się w pamięci. Wiem, że wów-
czas nie wszyscy mogli być bez-
pieczni w domu i cieszyć się z 
faktu, że są razem. W moim 
domu na szczęście było spokoj-
nie i nic złego nikomu się nie 
przytrafiło. Pamiętam, że ro-
dzice normalnie poszli do pra-
cy na drugi dzień, natomiast no 
cóż, nie wszyscy mieli tyle szczę-
ścia. Lecz też wiem i dobrze to 
pamiętam, że wcześniej areszto-
wani tatusiowie moich koleża-
nek zostali wypuszczeni i wró-
cili do swoich domów. 

Teresa Skibska - kierownik 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Nowogardzie - Pamiętam, 
że wtedy byłam z rodzicami 
na wsi, by przygotować się do 
nadchodzących Świąt Bożego 
Narodzenia. Z pomieszczenia 
gdzie patrzyłam na program te-
lewizyjny, zobaczyłam z prze-
rażeniem twarz i czapkę woj-
skową z orzełkiem gen. Wojcie-
cha Jaruzelskiego zapowiada-
jącego stan wojenny. Wówczas 
zdałam sobie sprawę, że coś 
złego się stało. Dlatego od razu 
przeszła mnie myśl, co będzie z 

ludnością, co będzie z nami, co 
się stało w Nowogardzie. Jed-
nak na szczęście mimo, że stan 
wojenny się rozpoczął, to ja nie 
odczuwałam żadnych z tego ty-
tułu restrykcji w naszym życiu. 
Ale nie ukrywam, że bardzo się 
przestraszyłam, niemniej stara-
łam się normalnie funkcjono-
wać i żyć, choć nie było to takie 
łatwe, gdyż w sklepach na pół-
kach nic nie było poza musztar-
dą i octem. 

Marian Jeż - prezes zarzą-
du Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Cisy” -  To był niedzielny 
poranek. Dlatego wstałem nie-
co później i włączyłem sobie te-
lewizor, w którym zamiast pro-
gramu zobaczyłem tylko czarną 
plamę. Co bardzo mnie zdziwi-
ło, ale po jakimś czasie dotarła 
do mnie informacja, że został 
wprowadzony stan wojenny, co 
wywołało u mnie niesamowi-
ty szok, bo taką sytuację prze-
żywałam po raz pierwszy w ży-
ciu? Dlatego było mi trudno to 
zdarzenie z czymkolwiek skoja-
rzyć.  Ale w swojej świadomo-
ści zapamiętałem to, że w kra-
ju coś się stało niedobrego. Spo-
łeczeństwo zostało oszukane. 
Już w tym czasie zajmowałem 
się budownictwem, co skutko-
wało budową wielu obiektów, 
które były bardzo potrzebne i 
nagle zorientowałem się, że to 
wszystko zostało przerwane.  
W tym dniu dotknął wszyst-
kich marazm i apatia. Dlatego 
osobiście sam nie mogłem so-
bie znaleźć miejsca i nie bar-
dzo wiedziałem, jak to zdarze-
nie sobie samemu wytłumaczyć 
i nie mogłem znaleźć sensow-
nego rozwiązania.  Pamiętam, 
że w tym dniu również zosta-
łem zaraz wezwany do komite-

tu, ale tam niewiele się dowie-
działem poza tymi informacja-
mi, które były transmitowane 
w TV. Kończąc zorientowałem 
się również, że władze partyj-
ne z terenu były również zasko-
czone tym wydarzeniem. Co do 
emocji ludności, to bez wątpie-
nia towarzyszył ludziom strach, 
jak również niepewność, a cza-
sami co gorsza, prześladowania 
przez  ówczesne służby bezpie-
czeństwa. 

Kazimierz Lembas, dyrek-
tor Samodzielnego Publicz-
nego Szpitala Rejonowego w 
Nowogardzie - To dzień i data 
szczególnie symboliczna dla 
wszystkich Polaków i Polski. 
Co do tego dnia to pamiętam, 
że obudziłem się rano, a na ze-
wnątrz zima. W programie za-
miast bajek, które uwielbiały 
mojej dzieci, pojawiły się ko-
munikaty o wprowadzeniu sta-
nu wojennego. Wówczas pra-
cowałem już w administracji, 
więc dla nas urzędników było 
to pełne zaskoczenie i szok. Nie 
dopływały do nas żadne infor-
macje wyjaśniające o tej dra-
matycznej sytuacji. Niemniej 
wiem i pamiętam, że wtedy od-
bywał się bardzo gorący dia-
log społeczny. Co do wyda-
rzeń, to niewątpliwe informa-
cja o wprowadzeniu stanu wo-
jennego przesłoniła wszystko i 
spowodowała zaraz ogranicze-
nie swobód obywatelskich, któ-
re nas urzędników w pewnym 
sensie nie obowiązywały, gdyż 
mieliśmy specjalne przepustki, 
które pozwalały na pewną swo-
bodę z racji pilnowania obiek-
tów użyteczności publicznych. 
Dlatego mogliśmy się poruszać 
nawet po godz. 22:00, by speł-
niać swoje obowiązki względem 
właśnie tych obiektów.  Kończąc 

pamiętam jeszcze takie zdarze-
nie w którym uczestniczył mój 
sąsiad śp. ks. prałat Bronisław 
Pisarek, z którym zamieniłem 
kilka słów w których nie krył 
swojego oburzenia na tę  sytu-
ację, która właśnie się wyda-
rzyła. Ale chcę powiedzieć, że 
wszystkim ludziom naprawdę 
towarzyszył niepokój oraz pyta-
nie, co będzie dalej? 

podinsp. Małgorzata Figu-
ra, Komendant Komisariatu 
Policji w Nowogardzie - By-
łam jeszcze wtedy dzieckiem, 
ale pamiętam, że mój tata bar-
dzo tę  sytuację przeżywał. Na-
tomiast ja chodziłam wtedy do 
szkoły, ale i tu panowała  wiel-
ka dezorientacja – np.  mieli-
śmy mieć klasówkę, ale się nie 
odbyła. Myślałam, że wprowa-
dzenie stanu wojennego nie bę-
dzie miało wpływu na moje ży-
cie. Ale tak się nie stało, bo zro-
zumiałam, że 13 grudnia 1981 
roku, to okres dla Polski bar-
dzo trudny i niesłychanie dra-
matyczny i dla mnie jako Polki  
nie może być obojętny. Co do 
konkretnego zdarzenia z tego 
okresu, to zapewne, jak wielu,  
pamiętam przemówienie gen. 
Wojciecha Jaruzelskiego, nada-
wane zamiast  programu tele-
wizyjnego. To wówczas zdałam 
sobie sprawę, że w naszym kra-
ju dzieje się coś bardzo ważne-
go, a zarazem bardzo niedobre-
go. Obecność czołgów czy mili-
cjantów na ulicach pokazywa-
na  przez telewizję, dla mnie 
było widokiem również bardzo 
smutnym, świadczącym o ogra-
niczaniu swobody obywateli… 
Kończąc dramatem był fakt, 
że jedni ludzie musieli stanąć 
przeciwko drugim...

Rozmawiał: Jarek Bzowy 
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Mistrzostwa Powiatu - Unihokej Dziewcząt 2013

SP nr 3 z mistrzostwem!
W poniedziałek (9 grudnia) w sali sportowej Szkoły Podstawowej w Mostach, odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Unihokeju Dziewcząt. 
Nowogard reprezentowały dwa najlepsze zespoły z naszej gminy: SP nr 3 i SP nr 4, zawodniczki z „Trójki” sięgnęły po mistrzostwo Po-
wiatu, nie notując przy tym żadnej porażki.

Mecze Grupowe:
GRUPA „A” - SP Maszewo, SP Osina, SP nr 4 Nowogard
SP Maszewo – SP Osina  6:1
SP 4 Nowogard - SP Osina  1:2
SP Maszewo - SP 4 Nowogard  2:1
GRUPA „B” - SP Mosty, SP 3 Nowogard, SP 2 Goleniów
SP 3 Nowogard – SP 2 Goleniów 4:2
SP 2 Goleniów - SP Mosty  0:4
SP 3 Nowogard – SP Mosty  1:6
Mecze Półfinałowe:
SP 3 Nowogard - SP Maszewo  4:2
SP Mosty – SP Osina   8:0
Mecze Finałowe:
mecz o 3 miejsce: 
SP Maszewo - SP Osina  7:0
mecz o 1 miejsce:
SP 3 Nowogard - SP Mosty  5:0

Klasyfikacja końcowa:
1. SP nr 3 Nowogard
2. SP Mosty
3. SP Maszewo
4. SP Osina
5. SP 2 Goleniów
6. SP 4 Nowogard

W turnieju wzięło udział 
sześć drużyn powiatu gole-
niowskiego, które w elimina-
cjach swoich gmin były najlep-
sze. Były to: SP nr 2 Goleniów, 
SP Osina, SP nr 3 Nowogard, 
SP nr 4 Nowogard, SP Masze-
wo i SP Mosty. Drużyny grały w 
2 grupach metodą każdy z każ-
dym. Zawodniczki z „Trójki” w 
grupie rywalizowały z gospo-
darzem - SP Mosty oraz z SP 
nr 2 Goleniów. Reprezentantki 
Nowogardu prowadzone przez 
Piotra Kazubę, wygrały swo-
je dwa mecze i myślały już o 
półfinale. W innych nastrojach 
były ich rówieśniczki z SP nr 
4, które minimalnie przegrały 
w dwóch meczach - 1:2. Półfi-
nał i rozgrywka o mistrzostwo, 
to już popis SP nr 3, dwa pew-
ne zwycięstwa i pierwsze miej-
sce w powiecie stało się faktem. 
Ten sukces, „trójka” zawdzięcza 
następującym zawodniczkom: 
Szmyt Natalia, Perełka Wero-
nika Modrzejewska Weronika, 

Olejnik Magda, Górska Wik-
toria,  Dolot Julia, Dawgieło-
wicz Nikola, Oślizło Malwina 
-opiekunem drużyny jest Piotr 
Kazuba. Gratulujemy młodym 
reprezentantkom SP nr 3 i ży-

czymy im kolejnych zwycięstw, 
tym razem już na poziomie re-
gionalnym. Przy artykule pre-
zentujemy komplet wyników i 
klasyfikację końcową.

Oprac: KR

Na ulicy 5 Marca 

Piją, zaczepiają i żebrzą! 
W Nowogardzie na ul. 5-go Marca są różne sklepy, w tym dwa spożywcze. - Klienci od butelki i puszki z piwem stoją pod nimi w różnych godzi-
nach, a w szczególności popołudniowych i nocnych, spożywając „napój wyskokowy”, który albo kupują z własnych środków albo wyłudzonych od 
przechodzących w tym rejonie ludzi – skarży się jeden z czytelników DN.  

Gdy przychodzi poranek lub 
wieczór...

Małe sklepy spożywcze w na-
szym mieście  zwykle znajdują się 
w okolicy bloków mieszkalnych, 
przy których są miejsca na wypi-
cie piwka bez konieczności zabie-
rania go do domu. Klienci od bu-
telki, stojący na niepewnych no-
gach, żądają dość często od prze-
chodniów, którzy w  spokoju chcą 
zrobić zakupy, drobnych kwot, co 
budzi zrozumiałą niechęć do nich. 
Miejsce to znajduje się na uboczu, 
z dala od głównej ulicy. Więc ry-
tuał picia pod drzewkiem jest bar-
dzo mocno uskuteczniany przez 
ich stałych klientów. Problemem 
jest nie tylko pijaństwo pod tymi 
sklepami. Dochodzi również do 
tego, jak skarżą się nasi czytelnicy, 
że panowie załatwiają swoje po-
trzeby fizjologiczne nie bacząc na 
to, że akurat ktoś z przechodniów 
idzie. Bywa, że na skutek upoje-
nia alkoholowego mężczyźni leżą 
na chodniku lub się szamotają ze 
sobą.  Jedno z takich miejsc znaj-

duje się właśnie przy ul. 5-go Mar-
ca. 

- Panie redaktorze, tutaj jest tak, 
że stoją  pijani mężczyźni i spoży-
wają piwo czy tanie wino. A w go-
dzinach wieczornych jest tu bar-
dzo niebezpiecznie tak, że czasa-
mi strach przejść w tych okolicach, 
bo człowiek może się narazić na 
nieprzyjemności lub zostać ogoło-
cony z pieniędzy. Zdarza się rów-
nież tak, że osoby tu przychodzące 
są napastliwe i zaczepne - skarżą 
się pragnący zachować anonimo-
wość klienci sklepów oraz miesz-
kańcy z tej ulicy.

O tych niezbyt chlubnych i 
niepokojących zajściach na uli-
cy 5-go Marca wie policja, któ-
ra dość często zagląda w te rejo-
ny miasta.  W rozmowie telefo-
nicznej Komendant Komisariatu 
Policji w Nowogardzie, podinsp. 
Małgorzata Figura informuje DN: 
- Potwierdzam, że policjanci ten 
rejon miasta znają, z tej niestety 
nie najlepszej strony, więc patro-
lują go regularnie. Jednocześnie 

nadmienię, że na wypadek jakiejś 
nieprzewidzianej i trudnej sytu-
acji spowodowanej przez przeby-
wających w tym rejonie nietrzeź-
wych osób, policjanci mają polece-
nie, by zjawiać się tam błyskawicz-
nie i interweniować. Korzystając 
z okazji bardzo proszę wszystkich 
mieszkańców  tej ulicy, jak rów-
nież właścicieli sklepów, by zgła-
szali na komisariat wszystkie ta-
kie przypadki, gdzie zakłócany jest 
spokój. Obiecuję, że  zgłoszenia 
te będą bardzo rozważnie trakto-
wane i skrupulatnie  wyjaśniane 
przez policjantów.  

W świetle prawa...
Zgodnie z ustawą o wychowa-

niu w trzeźwości i przeciwdzia-
łaniu alkoholizmowi, ustawa za-
brania spożywania napojów alko-
holowych na ulicach, placach i w 
parkach, z wyjątkiem miejsc prze-
znaczonych do ich spożycia na 
miejscu, w punktach sprzedaży 
tych napojów. W innych niewy-
mienionych miejscach, obiektach 
lub na określonych obszarach 

gminy, ze względu na ich charak-
ter, rada gminy może wprowadzić  
czasowy lub stały zakaz sprzeda-
ży, podawania, spożywania oraz 
wnoszenia napojów alkoholo-
wych. Rada Gminy może ten za-
kaz również rozszerzyć, co na 

pewno poskutkowałoby lepszym 
wizerunkiem w tym przypadku  
ulicy 5-go Marca, która jest do-
brze wyglądającą ulicą z ładnie 
wymalowanymi blokami.

Jarek Bzowy 
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Olimpia Nowogard zagrała w Przecławiu

Gramy – Pomagamy”
W niedzielę (1 grudnia) młodzi adepci piłki nożnej Olimpii Nowogard, wzięli udział w całodniowej imprezie „Gramy – Pomagamy”. 
Turniej halowej piłki nożnej towarzyszył głównej akcji, licytacji oraz zbiórce pieniędzy dla piątki młodych mieszkańców gminy Kołba-
skowo.

W zawodach piłkarskich, 
które odbyły się na sali gimna-
stycznej przecławskiej podsta-
wówki, udział wzięło dokład-
nie 242 zawodników. Do tur-
nieju zgłosiło się 12 drużyn 
dorosłych i 9 dziecięcych. Za-
grali dorośli, młodzież i dzie-
ci. Trenerzy, ligowi zawodni-
cy, trampkarze oraz najmłod-
szy narybek. Olimpia Nowo-
gard zagrała dwoma zespoła-
mi, rocznik 2005 i 2007. Naj-
głośniej dopingowali rodzice 
i dziadkowie, każdy uzbrojo-

ny w aparat, komórkę czy ka-
merę. Gościem specjalnym 
był zawodnik Pogoni Szczecin 
- Przemek Pietruszka. Oprócz 
turnieju halowej piłki nożnej, 
odbyły się występy artystycz-
ne, kiermasze, licytacje oraz 
zbiórka pieniędzy. Nie zawie-
dli także strażacy i pogranicz-
nicy. W szkole w której trwała 
impreza, odbył się pokaz naj-
nowszego sprzętu do wykry-
wania i detonacji ładunków 
wybuchowych. Można było też 
zobaczyć psa, który wykrywa 

narkotyki. Do Przecławia za-
witał autobus krwiodawstwa, 
każdy chętny, po wypełnieniu 
ankiety, mógł oddać honoro-
wo krew. Organizatorzy w su-
mie zebrali 12.000 zł. Całość 
kwoty zostanie podzielona do-
kładnie na piątkę mieszkań-
ców gminy Kołbaskowo: Klau-
dii, Magdy, Patrycji, Kuby i Ni-
koli. Choć w tym dniu wyniki 
sportowe zeszły na drugi plan, 
warto wspomnieć o występie 
młodych piłkarzy z Nowogar-
du. Pierwszy zespół Olimpii 

(rocznik 2005) pokonał Kołba-
skowo 4:0, następnie z pierw-
szą i drugą drużyną Przecławia 
zremisował 1:1, by na koniec 
ograć swoich młodszych kole-
gów z Olimpii (rocznik 2007) 
4:1. Drugi zespół Olimpii nie 
zdołał wygrać żadnego meczu. 
Jednak warto było zaprezento-
wać się przed licznie zgroma-
dzoną publicznością, choćby 
dlatego, że w grze brał udział 
również piłkarz Pogoni Szcze-
cin – Przemysław Pietruszka. 
Jako trener zespołu z Klinisk 

pojawił się także były piłkarz i 
trener Pogoni Szczecin – Ma-
riusz Kuras. Dobra zabawa i 
przede wszystkim szczytny cel 
imprezy, na której nie zabrakło 
młodych mieszkańców naszej 
gminy. Dodajmy, że opieku-
nem drużyn był Gracjan Go-
lema. Wraz z rodzicami mło-
dych piłkarzy Olimpii, obecny 
był również prezes klubu Prze-
mysław Saja. 

KR

Od lewej: Mariusz Kuras, Maciej Mawiewski, Igor Grenda, Bartosz Wojdyło, Eryk Kasprzyk, Mateusz Boro-
wik, Kacper Jutkiewicz, Mateusz Nocek, Bartosz Rasiński, Oliwier Solarski, Gracjan Golema, Maciej Mada-
liński, Marcin Woźniak  

Pamiątkowe zdjęcie młodych adeptów Olimpii Nowogard z piłkarzem Pogoni Szczecin - Przemysła-
wem Pietruszką

Gminny Mikołajkowy Turniej 

Tenis Stołowy w Osinie
Dnia 07.12.2013r. o godz. 10:00, w ZSP im. Bronisława Malinowskiego w Osinie, odbył się III Gminny Mikołajkowy Turniej Tenisa Sto-
łowego. 

Turniej rozgrywany był w 
dwóch kategoriach wiekowych 
(rocznik 2001 i młodsi oraz 

kategoria Open). W zawodach 
udział brało 32 zawodników. 
Po bardzo zaciętych i widowi-

skowych meczach na podium 
w poszczególnych kategoriach 
stanęli:

Kategoria 2001 i młodsi:
I miejsce - Gracjan Makosz
II miejsce Szymon Emche
III miejsce Michał Grzelak
Kategoria Open:
I miejsce Kamil Gaik
II miejsce Adrian Antczak
III miejsce Mariusz Stache-

wicz
Najlepsi zawodnicy z po-

szczególnych grup zostali na-
grodzeni dyplomem, pucha-
rem oraz atrakcyjną nagrodą 
rzeczową.

Organizatorzy UKS „Bronek” w 
Osinie
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Skupujemy:    ŻYTO konsumpcyjne, 

energetyczne, paszowe    •   PSZENŻYTO 
Powyżej 25 ton odbiór z gospodartwa Szybka płatność

Tel. 603 055 292

Skup zboża

Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECIĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

Sprzedam nowe, 
własnościowe,  

2 pokojowe 
mieszkanie  

o pow. 58 m2 
w Nowogardzie  

na ul. Racibora I 4
KONTAKT: PIB „PRO-BUD 

s.c. 72-200 Nowogard, 
ul. 3 Maja 14 

Tel. : 91 39 25552; 
783 570 056   

 www: probud-nowogard.pl

• Ryby wędzone - Makrela gat. I
• Ryby mrożone - bez lodu (glazury)
• Solone Matiasy - PROMOCJA
• Solone śledzie bez głowy
• Przetwory rybne 
  - sałatki różnego rodzaju
  CENY PROMOCYJNE

Poleca duży wybór ryb 
świeżych  morskich, słodkowodnych i mrożonych

Targowisko Miejskie - Kiosk Spoż.-Rybny
„U Grażyny”

Zapraszamy 8 - 17

SKLEP „A-Z”
z ul. 700-lecia przeniesiony

na ul. Kościuszki 2G
ZAPRASZAMY duże promocje 

art. świątecznych i ozdobnych i in.

  NISKIE CENY od 20 zł
ul. Poniatowskiego 19  •  Tel. 694 905 654

CHOINKI 
SPRZEDAŻ
Świerk zwykły,  
Świerk srebrny,  
Jodła północna, Jodła 
kaukazka, Kolorado

PIASEK, ŻWIR,  
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA
Tel.  504 872 700 

Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

TYGRYSEK

BAWIALNIA
dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard
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W imieniu organizatorów i uczestników, serdecz-
nie dziękujemy za trud włożony w organizację impre-
zy Mikołajkowego Kolarskiego Wyścigu Przełajowego i 
M.T.B., który odbył się 7 grudnia 2013 roku: 

Auto-Top - Stanisław Brzost, Narbruk – Gryfice, Stihl 
– Gryfice, Grzegorz Przybyłek, P.H.U. Rudmal, Grzegorz 
Malinowski, Hurtownia „Pier” - Danuta i Tadeusz Żetec-
cy, Sklep Sportowy - Małgorzata Kubicka, Duet Goleniów, 
Erjot – Jerzy Brzost, ZUC – Zbigniew Golacik, Roman Da-

mecki, Klasa Policyjna z LO 
nr 1, Krzysztof Kula, Agro Tu-
rystyka - Jerzy Furmańczyk, 
Bank BGŻ, Samodzielny Pu-
bliczny Szpital Rejonowy w 
Nowogardzie, LKS Pomorza-
nin Nowogard, Andrzej Skór-
niewski. Szczególne podzięko-
wania dla pani Lucyny Komi-
sarek za to, że zaszczyciła nas 
swoją obecnością, dzięki cze-
mu duch Artura wciąż był z 
nami.

Amatorskie rozgrywki (w końcu) wystartowały

„Czarne Chmury” gromią
Długo miłośnicy oraz zawodnicy Nowogardzkiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej musieli czekać na start rozgrywek. W końcu się doczeka-
li i za nami już I kolejka, po której liderem zostali zawodnicy Czarnuch Chmur, po rozgromieniu debiutantów. 

 Amatorskie rozgrywki pił-
karskie wystartowały, a inau-
guracja zgromadziła dość licz-
ną publiczność. W pierwszym 
meczu zagrali Parasol i Pro-
bud. Ci pierwsi w ubiegłym 
sezonie awansowali do I ligi, 
natomiast Probud, to wete-
rani tych rozgrywek, tym ra-
zem wystąpili w składzie zło-
żonym z Sarmaty Dobra, co 
może świadczyć o dużych 
aspiracjach tego zespołu. Pa-
rasol nie dał się (przynajmniej 
na papierze) silniejszej druży-
nie, do przerwy 0:0 i niewielka 
przewaga beniaminka, gole za-
częły padać po zmianie stron. 
Probud atakował, świetnie spi-
sywał się bramkarz Parasola, 
w efekcie kontra i beniaminek 
niespodziewanie wychodzi 
na prowadzenie. Zespół Pro-
budu jeszcze mocniej przyci-
snął i szybko zdobył dwa gole. 
Gdy wydawało się, że wszyst-
ko skończy się zwycięstwem 
faworyta, fatalny wykop gol-
kipera sprokurował akcję Pa-
rasola, gol i  podział punktów. 
W drugim spotkaniu rewelacja 
poprzednich rozgrywek, czy-
li wicemistrz Czarne Chmu-
ry. Naprzeciw nich debiutują-
cy zespół o fantazyjnej nazwie 
– FC po Nalewce. Młody ze-
spół „FC” na początku utrzy-
mywał korzystny wynik, jed-
nak Czarne Chmury z czasem 
zdobywały kolejne bramki, w 
ostatnich sekundach debiutan-
ci strzelają swojego pierwsze-

go gola w rozgrywkach, który 
zarazem jest bramką honoro-
wą. Wysokie zwycięstwo 7:1 i 
Czarne Chmury zostają lide-
rem grupy po 1 kolejce. Emo-
cjonujący mecz rozegrali „we-
terani” NALP-u Budowlani z 
debiutującym zespołem Ra-
dosław. W pierwszej części gry 
lepsi byli wielokrotni tryumfa-
torzy ligi i to oni pierwsi zdo-
byli gola, za sprawą Bogdana 
Kaczora. Szybko odpowiedział 
Gracjan Wnuczyński, choć po 
dość kontrowersyjnej bram-
ce (nie wszyscy byli do końca 
przekonani o tym, że futbo-
lówka minęła linię bramko-
wą). Budowlani rzucili się do 
odrabiania strat, po czym dru-
gie trafienie zanotował B. Ka-
czor. W drugiej połowie rów-
nież nie można było narzekać 
na emocje. Debiutanci zdo-
bywają dwa gole i wychodzą 
na prowadzenie, które tracą 
w ostatnich minutach meczu. 
Daniel Kubski strzela trzecie-
go gola dla Budowlanych i po 
świetnych zawodach, ostatecz-
nie spotkanie kończy się remi-
sem 3:3. Obrońcy mistrzow-
skiego tytułu-Seniorzy, wystą-
pili w przedostatnim meczu 1 
kolejki. Naprzeciw nich stanę-
li Tubisie, było to najciekawsze 
spotkanie tego dnia. Zawod-
nicy nie zawiedli oczekiwań 
kibiców.  Pierwsza połowa to 
dominacja mistrzów, a Tubi-
sie sami sobie byli winni utra-
ty dwóch goli. Za kłótnie z ar-

bitrem ujrzeli dwie żółte kart-
ki, przez co grali dwoma za-
wodnikami w polu, przeciwko 
czterem.  W drugiej połowie 
jednak, Tubisie ostro wzięli 
się za odrabianie strat, zdoby-
li gola kontaktowego, a strzał 
Piotra Maksymowicza na 2:2,  
może uchodzić za gola kolej-
ki. Zapowiadało się na kolej-
ny remis, jednak piłkarz senio-
rów Michał Soska, przesądził 
o wyniku zdobywając bramkę 
dla swojego zespołu. Na ko-
niec, trzecia drużyna ubiegłe-
go sezonu – Pampeluna Pere-
iros, podejmowała Olimpia-
kos. Choć w pierwszej połowie 
długo na tablicy wyników wid-
niały dwa zera, bramka Marci-
na Piątkowskiego, dała Pam-
pelunie prowadzenie. Kolejne 
trzy gole dla faworytów, wybiły 
już z głów zawodników Olim-
piakosu, nadzieje na punkty w 
1 kolejce. Po niedzielnych spo-
tkaniach, na uwagę zasługuje 
fakt, że dobrze już znane ze-
społy, grają w niemal niezmie-
nionych składach, co na pew-
no przekłada się na zgranie 
danej drużyny i stałym wyso-
kim poziomem gry. Tak więc 
po tych spotkaniach liderem 
są Czarne Chmury, na drugim 
miejscu plasuje się Pampelu-
na, natomiast na trzeciej pozy-
cji znajdują się Seniorzy. Warto 
również dodać, że zgłosiło się 
12 drużyn, dwa dni przed star-
tem ligi wycofał się zespół Ja-
strzębia Łosośnica, natomiast 

Pomorzanin w związku z tym 
wycofał się, aby w lidze udział 
mogła brać parzysta liczba 
drużyn. Przy artykule komplet 
wyników, aktualna tabela oraz 
zapowiedź 2 kolejki. Na koniec 

publikujemy komunikat orga-
nizatorów NALP-u, o treści: 
Prosimy, aby drużyny donio-
sły listę zawodników oraz ure-
gulowały zapłatę za NALP! 

KR

1 kolejka: 
Parasol – Probud 2:2 (0:0) (M. Rokosz, M. Rąpała – W. Guźniczak, 

D. Dzierbicki)

Czarne Chmury – FC po Nalewce 7:1 (3:0) (A. Piotrowicz x2, D. 
Mondrowskix2, T. Burewicz, K. Dzioba, M. Kolasa – P. Jeziorski) żółte 
kartki: T. Burewicz (Czarne Chmury) czerwona kartka: K. Zawieru-
cha (FC po Nalewce) – za dwie żółte kartki

Budowlani – Radosław 3:3 (2:1) (B. Kaczor x2, D. Kubski – G. Wnu-
czyński x2, D. Feledyn) żółte kartki: D. Gołaszewski, J. Garbat (obaj 
Budowlani), T. Wojciechowski (Radosław)

Seniorzy – Tubisie 3:2 (2:0) (P. Winogrodzki x2, M. Soska – P. Sewe-
ryniak, P. Maksymowicz) żółte kartki: K. Lewandowski (Seniorzy), P. 
Podbiegło, R.Podbiegło (obaj Tubisie)

Olimpiakos – Pampeluna Pereiros 0:4 (0:1) (M. Piątkowski, R. 
Mendyk, Sam., A Balcer) żółta kartka: A. Balcer (Pampeluna Pereiros)

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Czarne Chmury 1 3 7 1 1 0 0
2 Pampeluna Pereiros 1 3 4 0 1 0 0
3 Seniorzy 1 3 3 2 1 0 0
4 Budowlani 1 1 3 3 0 1 0
5 Radosław 1 1 3 3 0 1 0
6 Parasol 1 1 2 2 0 1 0
7 Probud 1 1 2 2 0 1 0
8 Tubisie 1 0 2 3 0 0 1
9 Olimpiakos 1 0 0 4 0 0 1
10 FC po Nalewce 1 0 1 7 0 0 1

2 kolejka , 15.12.2013:
FC po Nalewce – Olimpiakos 15:00
Radosław – Parasol  15:30
Pampeluna Pereiros – Budowlani 16:00
Probud – Seniorzy  16:30
Czarne Chmury – Tubisie 17:00

Koło Numizmatyczne Klub Kolekcjonera oraz Grupa Spadochro-
niarzy z Nowogardu zapraszają naszych kolegów i sympatyków na 
„Wieczór Wigilijny” i podsumowanie roku 2013.

Spotkanie odbędzie się dnia 18.12.2013 (środa), o godzinie 17:00 w 
Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stefana Żeromskiego,  Pl. Wolno-
ści 8 w Nowogardzie. 

Zapraszamy i czekamy, 
Pamiętajcie
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Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUDw Sklepie             

ul. Boh. Warszawy 2
(przy torach)

Zapraszamy
W każdy poniedziałek nowy towar

Duży wybór odzieży 
dziecięcej i jesiennej

kurtki, bluzy itp.

KUPON RABATOWY
10%

na odzież używaną
FIGARO

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie 
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

Tel.  609 245 816

Sprzedam drewno 
kominkowe i opałowe

Transport
Tel.  691 466 441

ZATRUDNIĘ
mechanika  lub  elektromechanika

601 520 540

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!

OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

Sprzedam halę  
z działką 

6 tys. m2, cena 170 zł/m2, 
hala 200 m2 

przemysłowo-inwestycyjna. 
Ogrodzona płotem 

betonowym (wys. 1,8 m)
Nowogard 

ul. Boh. Warszawy. 
tel. 604 679 249

OFERUJĄ:
Drewno budowlane:  łaty, kontrłaty, kantówki, deski; (strugane 
i impregnowane) możliwość dowolnego przycięcia 
na konkretny wymiar według zamówienia 
Ponadto: wszelkiego rodzaju łączniki do drewna, śruby, gwoździe, 
wiertła, artykuły malarskie, tarcze do cięcia, artykuły ścierne, 
narzędzia budowlane, piece trocinowe i szamotowe, ka�e piecowe 
Produkujemy galanterię ogrodową: budy dla psa, karmniki, 
wiaty na drewno kominkowe, donice, płoty i wiele innych. 

SKŁAD DRZEWNY I STOLARNIA 
w Olchowie

Zapraszamy do odwiedzenia nas: 
Olchowo 94 przy drodze na Wyszomierz

Tel.   697 849 260  •  601 864 739

SKLEP WĘDKARSKI 
„Spławik” na ul. 5 Marca 4a

W GRUDNIU OfERUJE 
RABATY OD   5 - 10 %

Oddam szczeniaki 
w dobre ręce po matce 

labrador 2 psy i 2 suczki

604 793 056

CHOINKI
Jodła kaukaska • Świerk
Poleca Szkółka w KARSKU

606 106 142

Zabłąkał się pies
10 XII 2013 r. na ul. Bema, posakowiec lub pies polski 

gończy, wiek ok. roku, szczeka, 
proszę o kontakt tel. 603 893 069 

CHOINKI
OLCHOWO

sprzedaż przed 
                   stacją  

                         paliw
najtańsze

najładniejsze
różnego rodzaju

Przedsiębiorstwo Państwowe GARDlA  
w Nowogardzie ul. Zamkowa 7 B

ogłasza ustny przetarg  
nieograniczony(licytacja)

prowadzony przez komisję przetargową Przedsiębiorstwa 
na sprzedaż:

Samochód ciężarowy Daewoo Lublin (wywrotka) pojemność 
2 417 cm3 rok produkcji 2001, przebieg 96 000 km, ładow-
ność 1,5 T
Pojazd jest w pełni sprawny technicznie dodatkowo komplet 
opon zimowych.
Cena wywoławcza wynosi 12 900 zł netto + podatek V AT

Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze w godz. 
8.00- 15.00 w siedzibie Przedsiębiorstwa.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wa-
dium w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie Przedsię-
biorstwa w dniu przetargu.
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczest-
ników nie zaoferuje ceny wywoławczej.
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną 
przyjęte, zostaną zwrócone po zakończeniu przetargu.
Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na po-
czet ceny.
Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, 
jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tą samą cenę.
Udział jednego oferenta w przetargu wystarczy do odbycia 
przetargu.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Przedsiębiorstwa w dniu 08 
stycznia 2014 r. o godz. 11.00
Przedsiębiorstwa zastrzega sobie prawo do unieważnienia 
przetargu bez podawania przyczyn.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 91 39 25 570

Chrześcijańskie Centrum Pomocy Agenda Zboru
Kościoła  Ewangelicznych Chrześcijan w Nowogardzie

ul. 700-Lecia 14,  72-200 Nowogard

DYSTRYBUCJA  ŻYWNOŚCI
Dla podopiecznych OPS

z terenów wiejskich Gminy Nowogard
Wtorek  17.12.2013 10:00 – 15:00 
Środa     18.12.2013   8:00 – 12:00
Zapraszamy do siedziby  przy 700-Lecia 14 w podwórzu ZBK  z ak-
tualnym skierowaniem z OPS-u oraz potwierdzoną  ilością osób w 
rodzinie i dokumentem tożsamości.

w imieniu Zboru 
Pastor Cezary Komisarz 
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Pielęgnacja ogrodów

Wypożyczalnia 
sprzętu ogrodniczego

(glebogryzarki, weltykulatory...)

tel. 511 091 922
www.ogrody-wiki.pl

Profesjonalne zarządzanie 
nieruchomościami 

wspólnot mieszkaniowych 
i osób prywatnych 
Nr licencji 21569

Kontakt:  Eliza Kałmuk

Tel.  602 296 684

OGŁO SZE NIA DROB NE

Tel. 

PILNIE POSZUKUJEMY  
dla swoich klientów 

mieszkań 3 pokojowych i kawalerek
www.rechnieruchomosci.pl • Nowogard, ul. 15 Lutego 6/2

Bardzo tanio  
działki budowlane  

w Nowogardzie   
sprzedam 

tel. 0033787818189
NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 3. 
604 284 597

• Kupię mieszkanie bezczynszo-
we/niskoczynszowe, min 3po-
kojowe, 60-80m 791443026

• Do wynajęcia lokal handlowy – 
660143840 

• Sprzedam mieszkanie w No-
wogardzie i Dobrej, Tel. 91-
3910010, 607607814

• KUPIĘ ZA GOTÓWKĘ OBCIĄŻO-
NE NIERUCHOMOŚCI Tel. 508 
312 261

• DOMY NA WSI – GRUNTY  
SPRZEDAJEMY, KUPUJEMY. TEL. 
660 206 833

• Sprzedam nowy sklep na ulicy 
Racibora. Tel. 913925552, 695 
264 594

• Sprzedam nowe, własnościo-
we, 2 pokojowe mieszkanie, 
58 m kw. na os. Gryfitów. Tel. 
913925552, 695 264 594.

• Wynajmę lokal biurowy 700 le-
cia 17b Ip. Parking, 28 m2 Tel. 
501 549 818 

• Do wynajęcia kawalerka w cen-
trum. 501 549 818

• Wynajmę lokal na działalność 
gospodarczą. vis’a’vis szpitala. 
Tel. 887 467 309.

• KUPIĘ - kawalerkę w Nowogar-
dzie. Dzwonić po 15 godz. Tel. 
693021100.

• Sprzedam mieszkanie 58 m2 w db 
lokalizacji IV p. Tel. 607 647 215

• SPRZEDAM - pół domu do remon-
tu wraz z podwórkiem. Tel. 730 
618 318.

• Sprzedam dom do remontu o 
pow. ponad 200 m2 plus dwa bu-
dynki gospodarcze w Wojtaszy-
cach na działce 19 arów. Cena 127 
tys. Tel. 509 702 817 

• Do wynajęcia mieszkanie 2 
pokojowe, 38 m2, I piętro, w 
centrum Nowogardu. Tel. 889 
341 787

• Mieszkanie do wynajęcia. 
601 724 492

• Mieszkanie do wynajęcia w Cen-
trum Nowogardu 660 179 776

• Wynajmę pod działalność go-
spodarczą sklep 784 960 112

• Sprzedam mieszkanie 48m2, tel. 
668 451 980

• Do wynajęcia pomieszczenie 160 
m2 ogrzewane. 609 245 816

• Do wynajęcia Szuflandia 160 
m2 609 245 816

• SPRZEDAM LUB WYNAJMĘ - 
mieszkanie 60 m2. Tel.601171650.

• DO - wynajęcia garaż. 
Tel.603282407.

• Do wynajęcia kawalerka w cen-
trum N-du, ul. Warszawska. Po 
generalnym remoncie, umeblo-
wana, piwnica. Cena 900 zł + 1000 
zł kaucji. Tel. 501832458.

• DO WYNAJĘCIA - mieszkanie 2 
pokojowe, umeblowane I piętro, 
ul. 15 lutego. Tel.606945398.

• Sprzedam mieszkanie w cen-
trum dobra cena. 519  831  511; 
606 339 290

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we 67 m2 tel. 501 775 025

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we. 661 790 332

• SPRZEDAM – mieszkanie  3 po-
kojowe  I  piętro , po  kapital-
nym  remoncie. Tel.783814849 , 
692990629.

• SPRZEDAM  -  budowę  w  stanie 
surowym.Tel.507045404.

• DO  -  wynajęcia  mieszkanie  jed-
nopokojowe.Tel.508309980.

• Sprzedam mieszkanie 72 m kw. 
187 tys. tel. 609 671 030.

• Wynajmę dom: 4 sypialnie, dwie 
łazienki, kuchnia, garaż i ogród. 
Wszystko urządzone. 602 474 266

• Sprzedam mieszkanie 48m2, tel: 
668 451 980

• Pilnie sprzedam kawalerkę bez-
czynszową w Dobrej 33,29 m2. 
Tel. 667 921 379

• SPRZEDAM  -  lub  wynajmę  
garaż  na  ul. Jana  Pawła  II. 
Tel.607580172.

• Sprzedam mieszkanie dwu-
pokojowe blisko centrum 
501 307 666

• Grunt rolny 1,04 ha blisko 
Nowogardu tanio sprzedam. 
889 133 882

• Działkę pod zabudowę domu 
3000 m2 we wsi blisko Nowogar-
du. Tanio. 502 103 432

• DO  -  wynajęcia  kawalerka  
umeblowana  , wolna  od zaraz 
.Tel.667994240.

 MOTORYZACJA

• Sprzedam skrzynię biegów do 
Audi 80. Tel. 781785751.

• Sprzedam GOLF II, poj. 1,3 rok rej. 
1993, benzyna 5 drzwiowy, prze-
gląd i OC ważne, szyberdach, hak, 
czerwony. Tel. 512633610.

• Golf IV Sprzedam komplet używa-
nych opon + felgi. 175/80 14. Tel. 
693 876 718.

• Sprzedam opony całoroczne, w 
bardzo dobrym stanie Fulda Kri-
stall Supremo 205 60 R16 92 H, 
4szt, cena do uzgodnienia, tel. 
605 522 340

• Sprzedam, opony zimowe używa-
ne 195/165/15 tel. 693 584 630

• SPRZEDAM – Daewo   Lanos  Wack-
bek   1999r.  z gazem ,cena  2500zł. 
Do negocjacji. Tel.508920134.

ROLNICTWO

• Sprzedam słomę w snopkach i 
siano cena 2, 20 zł/ snopek. Tel. 
782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG 
TEL. 783 678 070

• SPRZEDAM - około 40 kg. gryki 60 
zł/1 kwintal. Tel. 600653124. Kor-
neluk - Glicko.

• SPRZEDAM – gęsi. Tel. 507724964.

• Sprzedam prosięta. Tel. 
695495404.

• KREDYT dla rolnika. 
Tel.601627044, 697082509.

• KUPIĘ - ziemię rolną ok. 2 ha 
okolice Nowogardu, z daleka od 
zabudowań, z drogą dojazdową. 
Tel.885254750.

• Sprzedam pszenżyto jare. 
691 140 322

• Kaczki sprzedam tel. 791 817 107

• Sprzedam ciągnik Ursus C-360 rok 
prod. 1977 bitkę 2 tonową oraz 3 
skibowy. 698 301 559

• KACZKI – SPRZEDAM . 
Tel.791817107.

USŁUGI

• Firma Usługowa „Zielona”. Wyna-
jem sal na konferencje, zebrania, 
szkolenia. Tel. 91 39 26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROB-
NE NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA 
RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 22 
70

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. Zielo-
na 3. 91 39 20 714

• Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695 085 470; 
91 39 72 575

• AGENCJA REKLAMA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty, 
bindowanie, wydruki A3-A4 kolor, 

ksero A3-A4 - kolor, laminowanie 
A3-A4. Tylko u nas największy wy-
bór okładek. Nowogard, ul. 700 
Lecia 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. in-
nych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Reklamy 
Vizart. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel 605 
522 340. 

• Usługi koparko-ładowarką Nowo-
gard. 514172446 

• Fast – Driver, tanie usługi trans-
portowe Tel. 721 230 990

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sawicki, 
ul. Kazimierza Wielkiego 7, Tel. 
913920737 

• Remonty mieszkań, szpachlowa-
nie, malowanie. 880 690 659

• Regulacja i naprawa okien i drzwi, 
Tel. 695 181 070

• Dachy, docieplenia, stropodo-
cieplenia, obróbki blacharskie, 
podbitki. 609 752 854

• REMONT na każdą kieszeń Tel. 
609 715 839 

• Usługi remontowe 601 567 369

• KOREPETYCJE - z matematyki: SP, 
Gimnazjum. Tel. 532557381.

• REMONTY – DACHY OCIEPLENIA. 
Tel. 692562306.

• BUD NAAR dachy remonty da-
chów ocieplenia budynków. 
726 169 098

• KREDYTY dla osób prowadzących 
działalność gospodarczą bez BIK, 
wysokie kwoty, małe raty. Tel. 
601627044, 697082509

• Remonty mieszkań 798 147 191

• TRANSPORT  -  PRZEPROWADZKI  
SZYBKO  TANIO.Tel.696138406.

• SKLEP  A – Z  ul; Kościuszki  2 G 
.OfERUJE  EKSPRESOWE  dora-
bianie kluczy   patentowych. 

• SKLEP    A – Z  ul: Kościuszki  2 G  
OfERUJE PRZED ŚWIĄTECZNE 
PROMOCYJNE  CENY  na  worki  

do  ODKURZACZY. Różne   ro-
dzaje.

• Usługi transportowe do 1 tony, 
bus skrzyniowy oraz kryty. Tel. 
693 716 085, 607 137 081

PRACA

• Przyjmę samodzielnego pracow-
nika do prac wykończeniowych. 
Tel. 888 603 612

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe, emerytalne – Niemcy, 
Holandia, Anglia, Irlandia, Dania, 
Belgia, Austria, Włochy, Norwe-
gia, USA. Tel. 71 385 20 18 lub 601 
759 797

• Młoda mama zaopiekuje się Two-
im dzieckiem. 661 196 022

• Praca w Niemczech - Opiekunki 
Osób Starszych, wyjazdy od zaraz, 
pełna organizacja wyjazdu, atrak-
cyjne zarobki Tel. 666096761, 
666096774

• EPROXY EL poszukuje pracow-
ników działu handlowego wiek 
max 25-27 lat. Tel. 798 843 457 
lub eproxy-el@wp.pl

• Poszukuję osoby w średnim wie-
ku do opieki nad chorą osobą i 
prowadzenia domu. Miejscowość 
Węgorzyce (mile widziana osoba 
z tych okolic) Tel. 606 271 499; 91 
39 22 308 

• Zatrudnię kierowcę kat. C+E, Pol-
ska - Norwegia, tel. 607 585 561

• Poszukuję osoby do salonu fry-
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Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

Tel.  91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
WICHEREK

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 

– obok Rest. „Przystań”

Tel.  91 39 207 14
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

OGŁO SZE NIA DROB NE

SPRZEDAM - WYKONAM
palety Euro,

przemysłowe i inne
Tel.  885 493 471

Wynajmę 
 mieszkanie 

w Centrum Nowogardu. 

604 702 817

Zatrudnię 
 mechanika 

 do pilarek spalinowych 
 i kosiarek

dzwonić w godz. 9-17
91 392 68 57;  608 328 095

Ośrodek Szkolenia 
Kierowców Fedeńczak 

przy ulicy 700 Lecia 17
zaprasza na 

Kurs Prawa Jazdy 
kat. B - 27.11 o g. 16.00 

Zapisy od poniedziałku do piątku!
Cena promocyjna! 

Ratalny system spłat! 
Jazdy tylko w Szczecinie!

                                Zapraszamy!
tel. 91 32 16 16

tel. 501  318  555 

Parafialne Duszpasterstwo Trzeźwości
„Trzeźwa rodzina - trzeźwa wieś”

Jeśli bliska ci osoba w twojej rodzinie  
nadużywa alkoholu lub sam/a pijesz  
i chcesz przestać pić przyjdź do nas!!!

Czekamy w każdy wtorek od godz. 18-20
w salce parafialnej w Strzelewie 9

Jeżeli się wstydzisz!!! to zadzwoń 
od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 20.00

Bolesław  693 716 085  •  Danuta  665 776 868
kapłan  667 488 367  (wtorek w godz. 19-20)

Zatrudnimy doradcę 
blacharsko-lakierniczego z kat. prawa jazdy C

TOYOTA NOWOGARD MK
e-mail: szkody@toyotanowogard.pl, 72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 27B

KUPIĘ 
GOSPODARSTWO 
lub GRUNT ROLNY 
TEL. 664 944 635

OPONY  
- WYMIANA
tel. 91 392 71 01
tel. 91 392 03 03

zjerskiego w charakterze kosme-
tyczki lub stylizacja paznokci. 
693 060 902

• PRZYJMĘ  -  do  pracy  cukiernika  
w  piekarni  KARSK.Tel.601434305.

• ZATRUDNIĘ  -  stolarza  lub  po-
mocnika . Tel.603366286.

• Firma zatrudni spawacza. 91 39 
25 875; 601 581 892

INNE

• Sprzedam drewno bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane - 
603 353 789

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, 
srebrna, 4 elementy: wzmacniacz, 
tuner przestrojony, korektor, deck 
szuflada, stan idealny, używa-
na sporadycznie, cena 780 zł do 
uzgodnienia. Tel. 605 522 340.

• PIECE GAZOWE c.o. wiszące z 
Niemiec firmy Vaillant wysoka 
jakość do mieszkania, domu, 
sklepu, restauracji, zakładu 
fryzj. tylko ogrzewanie różne 
powierzchnie cena od 800zł 
montaż 300zł piece dwufunk-
cyjne cena od 1.000 zł montaż 
400 zł gwarancja serwisowa + 
roczne przeglądy kontrolne, 
naprawy oraz elektryczne prze-
pływowe podgrzewacz wody 
użytkowej 18-21kw na prąd 
380V cena od 200zł Tel. 691 
686 772

• SPRZEDAŻ - podbitki drewnia-
nej. TANIO. Tel. 726169098.

• Sprzedam CB radio Harry III z 
anteną, na gwarancji, cena 650 
zł, Tel. 605 522 340

• Sprzedam lodówko - zamrażar-
kę Indesit srebrną, cena 750 zł, 
Tel. 605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpie-
czeniowe na życie SKANDIA, 
Tel. 605 522 340

• Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe atrakcyjna cena. 
726 649 215

• Sprzedam świerk pospolity i 
srebrny z plantacji. Tel. 602 10 11 
18

• Sprzedam aparat fotograficzny S 
Fine Pix 6500, cena 790 zł, Tel. 605 
522 340

• SKUP PIŁ niesprawnych, zatar-
tych Stihl, Husquarna, Cena 100 
zł. Tel. 721  668  245, Dojazd do 
Klienta.

• DREWNO – na opał, odpady 
tartaczne pocięte w klocki 
lub w całości do pocięcia. Tel. 
514740538.

• KUPIĘ - palety przemysłowe 
120 X 100. Tel. 603197798.

• Obrzynki, odpady tartaczne. 
TANIO. Suche, pocięte. Tel. 
785071977.

• KARP - świąteczny - spełnione 
wymagania ekologiczne, sprze-
daż przy ul. Boh. Warszawy nr 
107 obok sklepu wędkarskiego, 

oraz w domu przy ul. Dąbrow-
skiego 9 tel. 913920763.

• Sprzedam drzewo opałowe, ko-
minkowe. Brzoza, olcha. Niskie 
ceny 661 630 386

• Tuja szmaragd 0,64 zł. 
518518835

• SPRZEDAM -  grzejnik   z  lampą  
węglową. Tel.664016278.

• SPRZEDAM  -  kocioł  C.O. 18 kw. 
z  dmuchawą  i komputerem. 
Tel. 665785735, 914191283.

• SPRZEDAM  -  sofę   nową   na 
metalowych  nóżkach. 30 %  ta-
niej.Tel.669823464.

• KUPIĘ CZERWONĄ I ŻÓŁTĄ CE-
GŁĘ ROZBIÓRKOWĄ. CENA DO 
NEGOCJACJI. TEL. 603768811 
LUB 607705017

Zrób prezent 
swoim bliskim

Trójdzielny Kalendarz Rodzinny

Cena: 25 zł - szt. 
od 5 szt. - 20 zł/szt
od 10 szt - 15 zł/szt

Przynieś zdjęcie (można e-mailem)
i tekst do swojego kalendarza.

Resztę wykonamy my!
tel. 91 39 22 165

e-mail: grafik@domjudy.pl

2014
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Pół godziny 
w towarzystwie KarolinyK

U
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

ZECER

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel.   913 922 165
 Tel.  91 577 20 07

DOMENA
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OBRAZY

PORTFEL

GORZEJ
NIŻ
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DRZEWO
JANA Z

CZARNO-
LASU

TUMAK
LUB

KAMIONKA

SCHODKI
NA

STATEK

OLEJ
SZKLANY

WIATR Z
JEZIORA
GARDA

WYPŁACA

FAZA
KSIĘŻYCA

P Ó K I S I Ę N I E

WN EI I E S Z Ż E

O Ż E N I S Z

Filtry DPF
wymiana 

czyszczenie
usuwanie

Pióra i długopisy z wieczną gwarancją

poleca prestiżowe marki

Idealne na świąteczny prezent

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych – „Gorączka zakupów”
Alicja Wypych, Agnieszka Skowrońska, Genowefa Maćkowska, Jolanta Kozioł, Justyna Grenda, Szczepan 

Falaciński, Iwona Kochelska, Pelagia Feliksiak, Christiana Syfert, Grażyna Siedlecka, Andrzej Leszczyński, 
Wiesław Borowik, Barbara Bartosik, Halina Szwal, Natalia Furmańczyk, Teresa Januszonek

Zwycięzcy: Iwona Kochelska, Natalia Furmańczyk, Justyna Grenda 
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: 
Martyna Szoplik, Ola Walewska, Błażej Lepka, Natalia Lewandowska, Igor Cejman, Mateusz Lewandow-

ski, Julia Furmańczyk, Zuzia Cybulska, Bianka Dalmata, Laura Łuczak, Justyna Łuczak, Bartek Feliksiak, 
Kacper Skowroński, Wiktoria Matusiak, Miłosz Wielgus, Igor Grenda, Arkadiusz Zaremba, Mateusz Nocek, 
Patrycja Jaworska, Oliwia Jaworska 

 Zwycięzca: Bianka Dalmata
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel.  miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe   - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
Morfeusz - 91 577 66 85

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych    - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

INfORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

Informacja PKS    91 392 18 87   lub   91 469 83 15

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, 

Rafał Kowalczuk sport,  Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny   
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, Tel.  91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87;  

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl.  Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej.  
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel.  091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO          Tel.  501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E;  14:00E;  
15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL.    607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

firmy Usługowo – Handlowej Adam fedeńczak
Tel.  502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO Nowogard   ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD Maszewo:    6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 3, 5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska
NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW  ROZKŁAD JAZDY 

NOWOGARD-SZCZECIN (odjazd-przyjazd)

5:32-6:28(1-5);  6:31-7:32(1-6);  7:40-8:51(1-5);  10:54-

11:48(1-5);  13:04-13:58(1,5,7);  15:00-16:23(1-5,7);  16:48-

17:47;   18:37-19:51  

NOWOGARD-KOŁOBRZEG (odjazd-przyjazd)

7:41-8:54(1-6);  10.01-11:05(1,6,7);  12:07-13:21; 13:58-

15:13(1-5);  15:47-17:04;  17:36-18:53(1-5,7);  21:29-22:36

(1-7) dni tygodnia w które kursuje pociąg

Byłeś świadkiem  
 ciekawego zdarzenia 

 zadzwoń
  tel.  513 088 309

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

PRZYGOTUJ 
AUTO NA ZIMĘ

• części samochodowe
• oleje  samochodowe
• płyny samochodowe
• szyby samochodowe

• SPRZEDAŻ 
• MONTAŻ 
• NAPRAWA

 

Zapraszamy

ul. Boh. Warszawy 4 (obok PZM) • NOWOGARD 
tel. 531 026 839, 796 061 284

www.autonowogard.pl

Kancelaria 
PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077
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TYGRYSEK

BAWIALNIA
dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

kategorii „B”

Rozpoczęcie kursu
 w każdy poniedziałek

Jesteśmy, kiedy potrzeba

Zadzwoń lub wyślij SMS o treści M

Koszt połączenia i SMS-a wg taryfy operatora
600 400 288
Provident Polska S.A. www.provident.pl

Szybka 
pożyczka
na świąteczne 
wydatki

GABINET 
PSYCHOLOGICZNY

Ewa Walorska - tel. 799 461 030
www.psycholog-nowogard.manifo.com 

Marta Żetecka-Krugła - tel. 799 470 500
pl. Wolności 9, pok. 419 (IV piętro)

72-200 Nowogard



Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, w naj-
bliższy czwartek radni powiatowi wyrażą swoją opi-
nię na temat projektu zmiany nazwy powiatu na po-
wiat  goleniowsko-nowogardzki.

O zmianie nazwy powiatu z  radnymi gminy Goleniów rozmawiają przedstawiciele zespołu nowogardzkiej rady
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

Pięcioosobowa 
rodzina 

zatruła się 
czadem

"Perła medycyny" 
dla 

Jacka 
Kargula

Doczekały się 
własnej 

siedziby

Byłeś świadkiem 
 ciekawego zdarzenia 

 zadzwoń
  Tel. 513 088 309

s. 5 s. 5 s. 9, 10

Czytaj s. 6

Czytaj s. 7

TRANSPORT 
MIĘDZYNARODOWY

www.olektransport.eu • olektransport@onet.eu
+48 58 536 82 11/14   +48 691 742 278

TCZEW
GDYNIA
GDAŃSK
SŁUPSK

KOSZALIN
GORZÓW WLKP.
KOSTRZYN

FRANKFURT AM MAIN
MANNHEIM
KARLSRUHE
STUTTGART
STRASBOURG
FREIBURG

SAARBRUCKEN

PRZEWÓZ TOWARÓW
PRZEPROWADZKI

PRZESYŁKI EKSPRESOWE
TRANSPORT DO 24t

CAŁA EUROPA
ŁADUNKI NIEBEZPIECZNE
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W i wiele innych miast...

Czytaj s. 11

Czytaj s. 10

Czytaj s. 3

Zapraszamy codziennie  9 - 19  sobota  9 - 12

tel. 609 456 577
kontakt@revitalnow.pl
ul. 3 Maja 46 • Nowogard

NOWOŚĆ
najszybsza metoda walki z bólem

• szeroki zakres zabiegów fizykoterapii
• nowoczesne metody rehabil i tacj i
• masaże    oraz   • porady dietetyka

ZIELONE 
PRZEDSZKOLE

OGŁASZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2012/2013
DZIECI W WIEKU OD 2,5 DO 6 LAT

Informacje i zapisy pod nr tel. 91 39 26 691
lub na stronie www.przedszkole.zielona11.pl

INFORMATYCZNO-JĘZYKOWE

Do wynajęcia 
pomieszczenie  100 m2  

na działalność gospodarczą
Duży parking

Tel. 91 392 07 76

Czytaj s. 3, a także s. 4 i 8

18 grudnia 2013 r.
od 11.00 - 12.00 

(środa)
 udzielane będą bezpłatne porady 

prawne w redakcji 
ul. Boh. Warszawy 7A

„Ciche”  konsultacje starostwa

Zadecydują radni powiatowi

Uszkodzili  
instalację  
gazową 

Powiało  
grozą

Gimnazjum nr 2  
w badaniach PISA  
na 2012 rok

Polscy 
uczniowie 
wśród 
najlepszych

ZZPN ogłosił  
nabór

Zostań  
sędzią!

OSINA

Z „Pinokiem”  
odkrywamy 
 tajniki czasu

Pojawiły  
się już  
choinki
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Nasza sonda

Byłeś świadkiem ciekawego zdarzenia, wykonałeś 
oryginalne zdjęcia, jesteś w posiadaniu interesujących 

wiadomości? Zadzwoń lub napisz do nas o każdej porze.  
Tel. 513 088 309

Święta już za parę dni, więc należy pomyśleć o gwiazdkowych prezentach. Wielu Nowogar-
dzian zadaje sobie jednak pytanie: skąd wziąć na nie pieniądze? Dla tych, którzy nie posia-
dają za wiele oszczędności, gwiazdkowe prezenty i organizacja świąt mogą być nie lada wy-
zwaniem. Dlatego tym razem w cotygodniowej sondzie zapytaliśmy naszych responden-
tów, co chcieliby podarować swoim bliskim i jak to się ma do prezentów z lat ubiegłych?  

 

Jan Szaryński z wnukiem Olivierem - W mojej rodzinie 
mamy już przygotowane prezenty na te święta, głównie dla dzie-
ci. A są to m.in. zabawki, gry komputerowe, filmy edukacyjne na 
DVD. W porównaniu do prezentów z lat poprzednich, to trochę 
różnią się one od tamtych. Najczęściej staramy się  kupować ta-
kie prezenty, które będą przydatne i które będą podobały się ob-
darowanemu. 

Wiesław Grabarek - Muszę powiedzieć, że w tym roku z pre-
zentów, to będzie u mnie jedno wielkie ”zero”, a same święta 
przebiegać będą w bardzo skromnej atmosferze.  Powodem tego 
są oczywiście bardzo skromne środki, a właściwe ich całkowity 
brak. Co do lat poprzednich, to muszę powiedzieć, że wyglądało 
to znacznie lepiej, a same święta były bardziej radosne, ponieważ 
były pieniążki. A tegoroczne święta, no cóż, będą dla mnie smut-
ne i niezbyt optymistyczne.  

Stanisław  Nazarczyk - Prezentów świątecznych w tym roku u 
mnie nie będzie, bo no cóż, krótko mówiąc jestem bezdomnym. 
To dla mnie bardzo ciężka sytuacja. W latach minionych, to mu-
szę powiedzieć, że wszystko było u mnie dobrze, a nawet eleganc-
ko. A teraz to ja nie mam rodziny. Dlatego  zastanawiam się, jak 
to będzie? Więc prezenty są mi obojętne. Na tegoroczne święta 
jestem zaproszony do moich znajomych, więc nie spędzę ich na 
szczęście sam. 

 Pani Karolina z córką Kingą - Jak co roku każdy w mojej ro-
dzinie otrzyma choćby drobny upominek. Jednak będzie to upo-
minek za nieduże pieniążki, gdyż są trudne czasy. Nie miej trady-
cja obdarowywania się prezentami powinna być, ale uważam, że 
obecnie ludzie chyba trochę przesadzają z ich wyborem. Zdarza 
się, że kupują komputery, laptopy itp., co w rezultacie wywołuje 
pewien zamęt, który w szczególności dla dziecka kilkunastolet-
niego może być szkodliwy 

Stanisław Pietrzykowski - Wracając do tradycji obdarowy-
wania się prezentami, to cofnę się do czasów powojennych, gdzie 
w zasadzie takiej tradycji w ogóle nie było. Pamiętam jedyny pre-
zent, który kiedyś otrzymałem, a były to orzechy owinięte „sre-
berkiem”. A wszystkie zabawki i świecidełka były wyrabiane w 
domu, najczęściej z bibuły i słomy. A teraz? Tradycja obdarowy-
wania się jest dla mnie niezrozumiała i czasami zaskakująca. Bo 
kupowane prezenty, niestety, przerastają niejednokrotnie możli-
wości rodziny, a w efekcie zdarza się też tak, że są to prezenty, 
które bywają nieprzydatne. Przy okazji apeluję więc do wszyst-

kich, kupujmy prezenty  przemyślane i przydatne - czyli takie, które naprawdę będą sprawiały ra-
dość . W moim przypadku, prezenty tradycyjnie robię sam dla swoich wnuków. Natomiast dla moich 
już  dorosłych dzieci, ciotek i krewnych tę tradycję już porzuciłem. Z okazji Świąt Bożego narodzenia 
wszystkim czytelnikom DN i Nowogardzianom życzę miłości rodzinnej, a także zrozumienia i dbało-
ści o rodzinne ognisko domowe, które w życiu każdego katolika jest podstawą.

Wojciech Kraszewski – Myślę, że otrzymywać prezenty, to faj-
na rzecz, ale dla emerytów takich jak ja, to bardzo ciężka spra-
wa. Przyznam się panu, że mam status „docenta” - czyli  faceta, 
który spłukał się do ostatniego centa. Dlatego w tym roku pre-
zentów nie będzie, bo nie mam żadnej odłożonej kwoty na ten 
cel.  W obdarowywaniu się prezentami  zalecam przede wszyst-
kim skromność. Myślę, że należy jednak o prezentach pamiętać, 
a szczególnie  o dobrym życzliwym słowie dla swoich bliskich i 
nie tylko. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

09.12.2013 r. 
Godz. 11.00 W sklepie Netto 

zatrzymano Rafała K. sprawcę 
kradzieży alkoholu. 

Godz. 11.00 Pracownik skle-
pu Polo Market dostarczył ma-
teriały dotyczące kradzieży ar-
tykułów chemicznych przez 
Marlenę B.  

Godz. 12.20 Powiadomienie 
o uszkodzeniu ościeżnicy okna 
oraz szyby potrójnej zespolo-
nej w budynku w miejscowo-
ści Wołowiec.  

Godz. 14.20 W miejscowości 
Kulice doszło do włamania do 
kontenera budowlanego, skąd 
dokonano kradzieży elektro-
narzędzi.

Godz. 17.20 W sklepie Lidl, 
Sergiusz P. dokonał kradzieży 
alkoholu. 

Godz. 18.00 Powiadomienie 
o oszustwie na portalu inter-
netowym Allegro przy zakupie 
laptopa. 

10.12.2013 r. 
Godz. 13.30 Kradzież tabletu 

marki Terra i720 wraz z łado-
warką na ul. Armii Krajowej. 

11.12.2013 r. 
Godz. 15.30 Powiadomienie 

o włamaniu do piwnicy przy 
ul. Kościuszki, skąd dokonano 

kradzieży kosiarki spalinowej 
Husqwarna. 

Godz. 22.00 Usiłowanie kra-
dzieży norek hodowlanych z 
fermy w miejscowości Woło-
wiec. 

13.12.2013 r. 
Godz. 06.30 Kradzież 400 l 

oleju napędowego ze zbiorni-
ka paliwa samochodu marki 
DAF, zaparkowanego przy ul. 
Armii Krajowej. 

Godz. 14.10 Usiłowanie kra-
dzieży laptopa marki Asus, de-
kodera DVB-T oraz pieniędzy 
z mieszkania w miejscowości 
Długołęka. 

14.12.2013 r. 
Godz. 14.00 Pracownik skle-

pu Netto powiadomił o ujęciu 
sprawcy kradzieży alkoholu, 
którym okazał się Bartłomiej K. 

Godz. 14.30 Kolizja dro-
gowa na ul. 700 Lecia, w któ-
rej uczestniczyły dwa pojazdy: 
Renault i Opel. 

Godz. 18.00 Kradzież pro-
stownika, kabla i kanistra z za-
wartością oleju napędowego z 
niezamkniętego pomieszcze-
nia gospodarczego w miejsco-
wości Wołowiec. 

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

Niech magiczna moc Wigilijnego Wieczoru
Przyniesie Państwu spokój i radość.
Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia
Żyje własnym pięknem,
A Nowy Rok obdaruje Was Pomyślnością i  Szczęściem.   
Najpiękniejszych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia   

życzy:
Komendant  Komisariatu Policji w Nowogardzie 

podinsp. Małgorzata Figura  z załogą Komisariatu

Stefan Bąk, lat 58, zmarł 11.12.2013 r., pogrzeb odbył się 
16.12.2013 r. na cmentarzu w Dobrej. 

Stefan Pisarek, lat 93, zmarł 15.12.2013 r., pogrzeb odbędzie 
się 17.12.2013r. o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogardzie. 

Informacje przekazał zarządca cmentarza, Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
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Przy zakupie 1 t podpałka 
lub wypalacz sadzy gratis

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel./fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

Zapraszamy
na Wystawę Gołębi 

Pocztowych
w dniach 21.12-22.12.br.

która odbędzie w Hotelu JF Duet, 
w Goleniowie, ul. Maszewska 19

„Ciche”  konsultacje starostwa

Zadecydują radni powiatowi
Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, w najbliższy czwartek radni po-
wiatowi wyrażą swoją opinię na temat projektu zmiany nazwy powiatu na po-
wiat  goleniowsko- nowogardzki.

 „Ciche”  konsultacje 
 Przez  cztery tygodnie sta-

rostwo powiatowe przeprowa-
dzało  konsultacje w sprawie  
projektu zmiany nazwy powia-
tu. W tych dniach opublikowa-
no wyniki konsultacji.  O opi-
nię spytano 5 procent upraw-
nionych do głosowania w po-
szczególnych gminach powia-
tu. Nie wiadomo w jaki spo-
sób wyselekcjonowano te 5 
procent. Nie przeprowadzono 
też żadnej akcji informacyjnej, 
można więc przypuszczać, że 
wiele osób nie miało wiedzy o 
czym ma się wypowiadać i ja-
kie będą konsekwencje propo-
nowanej zmiany.  Z uwag za-
łączonych do wyników, przez 
wybranego przez zarząd po-
wiatu,  realizatora  tego swo-
istego sondażu ( zespół z Uni-
wersytetu Szczecińskiego) wy-
nika, że odpowiadającym  na 
pytanie  tej wiedzy brakowało, 
ponieważ bardzo często zgła-
szali to jako własne zastrze-
żenie. Zgodnie więc z naszy-
mi przypuszczeniami i obawa-
mi o których pisaliśmy mie-
siąc temu, starostwo  przepro-
wadziło konsultacje tak, aby 
maksymalnie zdeformować 
wynik na niekorzyść projektu 

zmiany nazwy powiatu. Mimo 
tych działań, ponad 30 procent  
respondentów wypowiedzia-
ło się za zmianą  nazwy, czyli  
trzecia część ludności powiatu 
kwestionuje obecny stan w tym 
zakresie. Świadczy to o tym, że 
istnieje  realny problem, które-
go zdiagnozowanie było pod-
stawą sformułowania projektu 
zmiany nazwy, jako posunięcia 
częściowo chociażby ten pro-
blem rozwiązującego. Oczy-
wiście ze zrozumiałych powo-

dów problem ten jest dostrze-
gany głównie przez mieszkań-
ców gminy Nowogard i Osina 
- tutaj zdecydowanie więcej 
respondentów było za zmianą 
(odpowiednio  ponad 70 pro-
cent i prawie 50 proc). Przypo-
mnijmy, że w gminnych kon-
sultacjach (w Nowogardzie na 
znacznie większej próbie – 20 
proc uprawnionych)  wyniki 
w obu gminach  były jeszcze 
wyższe  - ponad 90 proc.

Co oznacza taki wynik 
Powiat z natury rzeczy spełnia 

swoją funkcję tylko wtedy, gdy 
spełnia ją dla wszystkich człon-
ków społeczności powiatowej, 
a nie tylko dla części. Dlatego 
jeżeli trzecia część społeczności 
dostrzega problem, to wyniki 
konsultacji należy jednoznacz-
nie ocenić jako wyraz wyraź-
nej społecznej woli  za zmianą 
nazwy. Ta zmiana  postrzegana 
jest jako ważny element mogą-
cy zlikwidować  nie tylko źró-
dło potencjalnych konfliktów 
i niesprawiedliwości, ale także 
jako sposób na stworzenie lep-
szych warunków dla zrówno-
ważonego rozwoju całego ob-
szaru powiatu. Pozostaje mieć 
nadzieję, że takie  oczywiste ro-
zumienie wymowy rezultatów 
konsultacji, zostanie podzielo-
ne przez radnych powiatowych 
i to nie tylko radnych z Nowo-
gardu  (K.  Lembas, T Kulinicz,  
M.  Fedeńczak,  A. Fedorczuk-
-Smolira,   J. Korkosz,  W.Wło-
darczyk)  czy  z Osiny - Bog-
dan Gródź,   ale także radnych 
wybranych z innych okręgów. 
To ci radni poddawani są dzi-
siaj, jak słyszymy i obserwu-
jemy, presji środowiska gole-
niowskiego, które histerycznie 
reaguje na racjonalny i uzasad-
niony dobrem ogółu, pomysł 
zmiany nazwy. Czyżby oba-
wiano się utraty niesłusznych 
przywilejów? Bo jakże inaczej 
wytłumaczyć działania dyskre-
dytujące projekt, który niesie z 
sobą tak wiele korzyści społecz-
nych i nową nadzieję dla przy-
szłości powiatu?  Na czele tych 
działań stają też osoby związa-
ne z goleniowskimi mediami, 
które zresztą od dawna i syste-
matycznie uprawiają politykę 
dyskredytowania Nowogardu 
i jego słusznych ambicji (czyt. 
List otwarty str. 4). Wierzymy, 

że swoisty kompleks  Nowogar-
du  towarzyszący argumentacji, 
którą posługują się na dzisiaj 
przeciwnicy projektu (rzeczo-
wych argumentów nigdy nie 
przedstawiono), nie będzie kie-
rował poczynaniami i  decyzja-
mi niezależnych radnych po-
wiatowych.

Potrzebne wsparcie 
Radni powiatowi  będą po-

dejmować decyzję w sprawie 
opinii na temat  inicjowane-
go  przez nowogardzki samo-
rząd projektu na sesji w naj-
bliższy czwartek. Wczoraj i dzi-
siaj odbywają się komisje  Rady 
Powiatu, na które zaproszono 
nowogardzki gminny zespół  
ds. koordynowania procedu-
ry przygotowania wniosku o 
zmianę nazwy. Przypomnijmy, 
że zespół ten od września od-
był kilkanaście spotkań w spra-
wie  projektu z przedstawicie-
lami różnych rad gminnych na 
terenie powiatu. Warto więc, 
aby szczególnie nowogardzcy 
radni powiatowi realnie czuli 
oczywiste wsparcie naszej spo-
łeczności w tej sprawie. Liczy-
my też na autorytet szczegól-
nie tych radnych z Nowogardu, 
którzy w swoich klubach pełnią  
funkcje kierownicze – Marcin 
Fedeńczak – przewodniczący 
klubu PO  i Tomasz Kulinicz  
z PSL – wicestarosta. Znane  i 
cenne jest też zaangażowanie w 
sprawie radnego K. Lembasa  z 
klubu SLD. O wynik korzystny 
dla sprawy trzeba jednak po-
walczyć, wyrażamy przekona-
nie, że naszym radnym zapału 
i argumentacji nie zabraknie.  
Relację z przebiegu czwartko-
wej sesji  rady powiatu zamie-
ścimy w piątkowym świątecz-
nym numerze DN. 

Redakcja  

Powojenne granice powiatu nowogardzkiego sięgającego granicami pod jezioro 
Dąbie

Święta tuż, tuż…

Pojawiły się już choinki
Boże Narodzenie zbliża się wielkimi krokami. Czas przedświąteczny to „gorący” 
okres dla plantatorów i sprzedawców choinek. Tradycją jest, że kilka dni przed 
Świętami, w  mieści pojawiać się punkty sprzedaży drzewek bożonarodzeniowych.  

Jednym z takich miejsc jest 
stoisko przy ul. Bohaterów 
Warszawy (vis a vis redakcji 
DN), przy którym od wczoraj 
można dokonać zakupu świą-
tecznej choinki. Sprzedaw-
cy mają w ofercie dwa rodza-
je iglaków – świerki srebrzyste 
i jodły kaukaskie. Dostępne są 
drzewka w doniczkach, które 
mają nieco ponad 1m wysoko-
ści, oraz cięte. Ceny drzewek 
zaczynają się od 50 zł wzwyż. 
Najdroższą spośród oferowa-
nych choinek jest jodła kauka-
ska (ok. 80 zł). 

- Handel drzewkami popro-
wadzimy do przyszłego ponie-

działku. Przez tydzień będzie-
my tu w godzinach od 9:00 do 
17:00. Sprzedaż prowadzimy 
dopiero od dzisiaj, a już znala-
zło się kilku zainteresowanych 
– mówi w rozmowie z DN je-
den ze sprzedawców – Jeste-
śmy tu trzeci rok z rzędu i z do-
świadczenia wiem, że wzmo-
żony ruch odnotowuje się tuż 
przed Świętami, dlatego myślę, 
że dużo więcej klientów będzie 
przychodzić w najbliższy week-
end. 

Im bliżej Świąt, tym większe 
zainteresowanie drzewkami 
bożonarodzeniowymi. Jeszcze 
kilka dni, a w Nowogardzie bę-

dzie roić się od punktów sprze-
daży choinek. Grunt to wybrać 

taką, która najpiękniej przy-
ozdobi nasze domy.

Karolina Klonowska
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Nasza sonda z Osiny
Obecnie w Osinie realizowane są trzy nowe inwestycje współfinansowane ze środków Pro-

gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. „Przebudowa i remont świetlicy wiej-
skiej w Osinie”, „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Osina”, „Budowa placu re-
kreacyjno-wypoczynkowego w centrum miejscowości Osina na działce 203/5 obręb Osina”.  
Dlatego tym razem w cotygodniowej sondzie zapytaliśmy mieszkańców gminy Osina, jak oce-
niają inwestycje i czy w tych propozycjach uwzględniliby jeszcze jakieś inne? 

Bogusław Wielgat (Węgorzyce) - Najważniejsza we wsi 
jest kanalizacja i chodniki, których nadal nie ma, a my bar-
dzo byśmy chcieli aby to zrobiono. Co do świetlicy, to ow-
szem ona jest, ale nic takiego konkretnego w niej się nie dzie-
je. No może od czasu do czasu wtedy, gdy dzieci nie chodzą 
do szkoły. 

Wacława Warda ( Bodzęcin) -  Ja nie mam za bardzo 
rozeznania na temat inwestycji gminnych, ale wiem, że we 
wiosce bardzo przydałyby się nowe chodniki oraz kanaliza-
cja zamiast tych szamb, które na bieżąco trzeba wywozić. 
Uważam, że te inwestycje są bardzo potrzebne. 

 Cecylia Przybylska ( Osina) - Najważniejszą inwesty-
cją dla gminy Osina jest oczywiście wybudowanie nowej 
oczyszczalni ścieków. Co do innych inwestycji tj. świetlica, 
która  jest już zmodernizowana, to jest dla mieszkańców 
bardzo dobra inwestycja. Młodzież teraz będzie miała gdzie 
się spotykać, szczególnie wieczorami. A w przyszłości przy-
dałby się prawdziwy park, a w nim: ładne ławeczki, ścieżki 
do uprawiania marszu i zażywania ruchu. Teraz  jest on za-
niedbany i nieuprzątnięty, chociaż dalej jest bardzo ładny. 

Pani Sabina ( Osina) - Na pewno potrzeby jest chodnik 
w kierunku Przypólska, gdzie jest  szkoła. Często widać jak 
dzieci przechadzają się po tym bardzo niebezpiecznym po-
boczu. Dlatego uważam, że ta inwestycja jest bardzo po-
trzebna. Kolejnymi sprawami, jakie przychodzą mi do gło-
wy to oczyszczalnia ścieków oraz świetlica dla młodzieży. 
Natomiast zrealizowaną już inwestycją, jaką jest plac za-
baw przy szkole uważam, że jest delikatnie mówiąc nieuda-
na, ponieważ alejki wyłożone są żwirem. Tego typu podłoże 
na pewno nie zda egzaminu. A w przyszłości niewątpliwie 
trzeba byłoby poprawić alejki na placu rekreacyjnym. 

Kazimierz Majka ( Przypólsko) - Muszę powiedzieć, że 
bardzo się cieszę, że będą realizowane  te ww. inwestycje,  to 
bardzo dobry pomysł. Jest woda, gaz, można by rzec, że jest 
chyba wszystko. Dlatego myślę, co jeszcze potrzeba? Wydaje 
mi się, że jak na razie jest bardzo dobrze, a ja osobiście je-
stem z pracy wójta i radnych zadowolony. 

Pan Jacek (Węgorzyce) – Uważam, że bardzo dobrze, że 
są takie inwestycje jak oczyszczalnia czy świetlica. W moim 
przekonaniu są one trafione, ale uważam też, że powinno 
ich być na terenie gminy znacznie więcej. Myślę, że powin-
no się też pomyśleć o chodnikach, szczególnie w tych małych 
wioskach. Chciałbym też, by wreszcie powstały tu jakieś za-
kłady i miejsca pracy. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Nowogard 15.12.2013
Pan Tomasz Kowalczyk 

Prezes Zarządu i Red. Naczelny Kuriera Szczecińskiego

List Otwarty
Panie Redaktorze - Czy Kurier Szczeciński nie lubi Nowo-

gardu? Pytanie takie nasuwa się po lekturze wielu tekstów 
autorstwa p. Cezarego Martyniuka zamieszczonych w Ku-
rierze Szczecińskim, jako teksty redakcyjne. To szczególne 
nastawienie demonstrują też dwa ostatnie - jeden pod ty-
tułem „Nie chcą takiego powiatu” podsumowujący wynik 
konsultacji społecznych przeprowadzonych przez powiat i 
drugi pod tytułem „Dwa miasta dwa światy”. To przykłady 
szczególnie niedopuszczalnego podejścia dziennikarza, któ-
ry pozwala sobie na wylewanie w tekście redakcyjnym po-
ważnej gazety jakichś antynowogardzkich frustracji. Zmiana 
nazwy powiatu, którego dotyczyły kolejne, tym razem po-
wiatowe, konsultacje społeczne, to obywatelski projekt, któ-
rego celem jest stworzenie istotnie lepszych warunków za-
pewniających zrównoważony rozwój obecnego powiatu go-
leniowskiego. Jak ważna systemowo i jak ważna społecznie, 
dla przynajmniej trzeciej części mieszkańców powiatu jest to 
sprawa, pokazują różne zdarzenia zaistniałe w trakcie wielo-
miesięcznego już procesu formalnej - gwarantowanej usta-
wowo- procedury przygotowywania wniosku (nie miejsce 
tutaj, aby te zdarzenia opisywać szczegółowo). Potwierdzają 
to także wyniki przeprowadzonych, zgodnie z tą procedurą 
również przez powiat, konsultacji społecznych. Niestety p. 
Cezary Martyniuk informuje o tym w sposób zupełnie nie-
dopuszczalny, wykazując infantylny brak zrozumienia istoty 
sprawy, poprzez fałszywą interpretację wyniku – wynik nie 
oznacza bowiem, jak chce Cezary Martyniuk, że „mieszkań-
cy powiatu goleniowskiego nie życzą sobie zmiany jego na-
zwy …” ale mówi, że obecna sytuacja nie jest akceptowana 
przez ponad trzecią część mieszkańców powiatu, a to powo-
duje, że każdy odpowiedzialny komentator musi stwierdzić, 
że problem istnieje. Zjawiska społeczne nie mogą być mie-
rzone według kryteriów sportowych – i tej oczywistości zda-
je się, nie rozumie redaktor profesjonalnej gazety. 

Pan Cezary Martyniuk poza argumentację epitetowo - 
przymiotnikową czy konfrontacyjną, nie wychodzi w tej 
sprawie zresztą od początku,(choćby tytuły- „Nowogard 
chce przechrzcić powiat” czy „Nowogard za reszta nieko-
niecznie”) . Taka postawa stawia zawsze pod znakiem zapy-
tania kompetencje kogokolwiek do merytorycznego zajmo-
wania się czymkolwiek.

Podobny stosunek do Nowogardu prezentuje p. Cezary 
Martyniuk w tekście „Dwa miasta, dwa światy”. 

Można się zgodzić lub nie z oceną polityki burmistrza No-
wogardu i porównań do działań burmistrza Goleniowa, ale 
nasycanie tekstu zbędnymi w temacie wstawkami, gdzie de-
monstrowana jest zarazem pogardliwo - prześmiewcza nie-
chęć do Nowogardu i zdrowych ambicji jego społeczności, 
to groźna dziecinada. Gdybyśmy na tym poziomie chcieli 
prowadzić dyskurs, to na zdanie p. Martyniuka „Nowogard 
zafundował sobie szpital za 20 milionów”, odpowiedzieliby-
śmy np. tym bardzie j uzasadnionym zdaniem „Goleniów 
zafundował sobie pływalnię za grube miliony” Ale nikt kto 
już dawno opuścił mury przedszkolne takiego dyskursu pro-
wadzić nie będzie. Pozostawiając przywoływanie innych po-
dobnych fragmentów publicystyki Waszego dziennikarza 
pozostaję w przekonaniu, że zarówno Wydawca i Redaktor 
Naczelny Kuriera Szczecińskiego podejmie działania, aby 
łamy Waszego popularnego regionalnego dziennika nie sta-
nowiły dalej miejsca dla uprawiania antynowogardzkich fo-
bii, przez opacznie pojmującego patriotyzm lokalny, miesz-
kańca Goleniowa.

Z poważaniem Marek Słomski
Mieszkaniec Nowogardu, radny samorządu 
województwa zachodniopomorskiego I kadencji 
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O krok od tragedii 

Pięcioosobowa rodzina w szpitalu
O wielkim szczęściu może mówić pięcioosobowa rodzina mieszkająca w jednej 
z kamienic przy ul. Waryńskiego w Nowogardzie. Żeby nie to, że jeden z do-
mowników wstał w nocy do toalety, wszyscy straciliby prawdopodobnie życie na 
skutek zatrucia tlenkiem węgla. 

- Wszystko zawdzięczamy 
Wiktorii, która wstała w nocy 
do łazienki i zaczęła wymio-
tować – mówi pani Małgo-
rzata, z którą wczoraj rozma-
wiał DN. Kobieta, wspólnie ze 
swoim mężem, matką i dwoj-
giem dzieci (9 letnim synem 
i 12 letnią córką) przebywa w 
nowogardzkim szpitalu z obja-
wami zatrucia czadem.

Do zdarzenia doszło w nocy 
z niedzieli na poniedziałek, 
kilka minut po północy. Gdy 

matka zaczęła budzić pozo-
stałych domowników, okazało 
się, że oni też uskarżają się na 
złe samopoczucie. 

- Mąż ledwo stał na nogach, 
a syn również zaczął mówić, że 
boli go głowa i wymiotował – 
opowiada. 

Kobieta wezwała pogotowie. 
Wszystkich domowników prze-
transportowano dwoma karet-
kami do nowogardzkiego szpita-
la. Ratownicy medyczni wezwali 
też na miejsce straż pożarną. Ta 

po przybyciu zbadała w miesz-
kaniu specjalnym miernikiem 
powietrze na obecność gazów. 

- Detektor wielogazowy wy-
kazał przekroczenie poziomu 
tlenku węgla  w dwóch pomiesz-
czeniach – informuje dyżurny 
straży pożarnej. 

Prawdopodobną przyczyną 
obecności bezwonnego gazu w 
powietrzu był niesprawny piec 
gazowy lub nieszczelna insta-
lacja gazowa. 

Marcin Simiński W nocy w jednym z mieszkań w tej kamienicy ulatniał się tlenek węgla

Nowogardzka spółka medyczna nagrodzona

„Perła Medycyny” dla Jacka Kargula
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Intermed z Nowogardu, zajął drugie 
miejsce w prestiżowym, ogólnopolskim konkursie „Perły Medycyny 2013” w ka-
tegorii lecznictwo otwarte. 

Ogólnopolski Konkurs Me-
dyczny „Perły Medycyny”, to 
wydarzenie niezwykle cenio-
ne wśród podmiotów działa-
jących w branży medycznej. 
Już od 7 lat Kapituła Konkur-
su nagradza prestiżowymi sta-
tuetkami tych, którzy potra-
fią efektywnie konkurować w 
zmiennym otoczeniu. W tym 
roku srebrną statuetkę otrzy-
mała spółka NZOZ Intermed, 
której siedziba znajduje się w 
Nowogardzie.  

- Nagroda jest dla nas tym 
bardziej cenna, iż właśnie w 
tym roku obchodzimy 10 lecie 
prowadzenia naszej działalno-
ści w ochronie zdrowia, mamy 
nadzieję, że nadal będziemy 

wykonywać świadczenia 
zdrowotne na wysokim 
jak dotychczas poziomie, 
dla dobra i satysfakcji na-
szych pacjentów – powie-
dział Jacek Kargul, prezes 
Intermedu, w Nowogar-
dzie znany bardziej jako 
lekarz onkolog, a przed 
laty chirurg pracujący w 
naszym szpitalu. 

Warto dodać, że Inter-
med świadczy swoje usłu-
gi na terenie czterech po-
wiatów. Poza gabinetami 
w Nowogardzie, które znajdu-
ją się w budynku przychod-
ni przy ul. Kościuszki, spółka 
prowadzi zakłady opieki zdro-
wotnej w Ińsku (Powiat Star-

gardzki), Resku (Powiat 
Łobeski) i Gryfinie (Po-
wiat Gryfiński). Rocznie, 
we wszystkich swoich pla-
cówkach przyjmuje ok. 90 
tysięcy pacjentów. Naj-
więcej w Gryfinie - około 
55 tys., w Łobzie około 20 
tys., w Resku około 10 tys. 
i w Ińsku około 5 tys. 

Organizatorami kon-
kursu „Perły Medycyny” 
są Mazowieckie Zrzesze-
nie Handlu Przemysłu i 
Usług oraz firma Euro-

pa 2000 Consulting Sp. z o.o. 
Konkurs realizowany jest w ra-
mach Narodowego Programu 
Promocji Polska Przedsiębior-
czość 2020. Wielka gala od-

była się w Hotelu Gromada w 
Warszawie, w dniu 23 listopa-
da. Prowadził ją znany prezen-
ter telewizyjny Krzysztof Ibisz. 
O randze konkursu niech 
świadczy liczba gości, których 
na galę przybyło w tym roku 
przeszło 600. 

Więcej o działalności Inter-
medu, a także sprawach zwią-
zanych ze służbą zdrowia, w 
wywiadzie z Jackiem Kargu-
lem, do którego zapraszamy 
już w piątkowym, świątecz-
nym wydaniu DN. 

Marcin Simiński 

Pomóżmy sobie!
•	Przyjmę dwuosobową sofkę i meble pokojowe dla dzieci, 

tel.516648561 
•	Przyjmę używaną pralkę, komputer PC, dywany oraz kuchnię 

gazową, tel.512174371 
•	Przyjmę używane meble kuchenne, stół pokojowy, fotel dla 

dziecka, fotel rozkładany, tapczan dwuosobowy tel. 514 466037 
•	Przyjmę meble kuchenne i meblościankę pokojową, tel. 

669 517 964 lub 91 39 10762
•	Przyjmę dwuosobowy tapczan i akordeon, tel. 513520798
•	Oddam w dobre ręce 2 małe pieski i 5-letnią sukę rasy miesza-

niec DALMATYŃCZYK, tel. 667431363 
•	Przyjmę używaną lodówkę i pralkę automatyczną. Urządzenia 

te są mi bardzo potrzebne od zaraz, tel. 695 988 425
•	Oddam w dobre ręce niedużego pieska dwumiesięcznego, pie-

sek jest czarny, lekko podpalany, tel. 913979321
•	Przyjmę sprawny odtwarzacz DVD  z pilotem  731140586

Jacek Kargul odbiera nagrodę podczas uroczystej gali w Warszawie

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego 

w Nowogardzie
z a p r a s z a

17 grudnia br. /wtorek/ godz. 17.00

na spotkanie
z Panią Anielą Majkowską 

o przygotowaniach 
do Świąt Bożego Narodzenia. 

Uwaga
Przypominamy, 

że w Domu Kultury 
można nabyć 

płytę z kolędami 
Wiesławy 

Stolarczyk, 
w cenie 23 zł.
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Uszkodzili instalację gazową 

Powiało grozą 
Chwilę grozy przeżyli właściciele lokali handlowych przy ul. 700-lecia. Przy bu-
dowie krótkiej uliczki, stanowiącej dojazd do kilku firm i  mieszkań usytuowa-
nych za frontem ulicy, doszło do uszkodzenia jednego z elementów biegnącego 
pod ziemią przełącza gazowego. 

Wyciek zauważyli pracow-
nicy firmy AZBUD z Nowo-
gardu, wykonujący roboty w 
tym miejscu. Przyznali w roz-
mowie z DN, że w trakcie prac 
najprawdopodobniej naruszy-
li jeden z elementów instala-
cji gazowej przebiegającej pod 
ziemią.  Na miejsce wezwano 
pogotowie gazowe. To przy-
jechało przy włączonej sy-
gnalizacji świetlno-dźwięko-
wej, wzbudzając spore zain-
teresowanie wśród przechod-

niów.  - U nas  przez Karsk  je-
chali tak szybko, że z trudem 
zmieścili się w ciasnym  zakrę-
cie  koło kościoła – mówi DN 
jeden z mieszkańców Karska, 
gdyż przez tę miejscowość Po-
gotowie Gazowe jechało do 
zdarzenia. Powagi sytuacji do-
dało także ogrodzenie taśmą 
ochronną miejsca interwencji 
służb gazowniczych. 

- Na miejscu stwierdzono 
uszkodzenie, a raczej narusze-
nie rurki odwadniacza (sepa-

ratora skroplin – dop. red). Nie 
była to awaria, która zagraża-
łaby życiu mieszkańców – po-
informowała DN, Beata Dre-
ger, rzecznik prasowa Wielko-
plskiej Spółki Gazownictwa z 
Poznania. To właśnie ta spółka 
jest administratorem sieci ga-
zowej przebiegającej na terenie 
Nowogardu. 

Rurka, o której wspomina 
pani rzecznik, montowana jest 
jako zakończenie instalacji ga-
zowej i służy do eliminacji po-

Urząd wyjaśnia budowę progów na Norwida 

Spowalniacze na telefon
Poniżej pytania w sprawie budowy progów zwalniających przy ul. Norwi-
da, które wysłaliśmy 2 grudnia do UM w Nowogardzie i udzielone w mi-
niony piątek na nie odpowiedzi, przez kierownika Tadeusza Fiejdasza. Wy-
nika z nich, że UM zdecydował się na budowę progów bez fachowego do-
konania oceny natężenia ruchu na tej ulicy. Sprawa ta do dziś jest szero-
ko komentowana, szczególnie przez mieszkańców, którzy dostrzegają ko-
nieczność poprawy bezpieczeństwa w obszarach o dużo większym ruchu 
komunikacyjnym np. ulica Bohaterów Warszawy. Dlatego też w tej sprawie 
potrzebny był odrębny komentarz redakcji, który również zamieszczamy 
poniżej. 

DN: Kto zadecydował o budowie progów zwalniających przy ul. Norwida? 
 Decyzję o budowie progów zwalniających podjął Burmistrz Nowogardu na podstawie wniosków 

zgłaszanych przez kilku mieszkańców ulicy Norwida przekazanych pracownikom Wydziału Go-
spodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska. 

DN: Na jakiej podstawie podjęto decyzję o budowie progów na tej ulicy? - czy przeprowadzo-
no analizę bezpieczeństwa ruchu na tym odcinku drogi? Czy sięgnięto po policyjne statystyki 
dotyczące kolizji i wypadów? Czy do Urzędu Miejskiego w Nowogardzie wpływały wnioski od 
mieszkańców tejże ulicy, z których by wynikało, że budowa spowalniaczy na Norwida to nie-
zbędna inwestycja poprawiająca stan bezpieczeństwa na drodze? 

Mieszkańcy informowali nas o nadmiernej prędkości rozwijanej przez pojazdy samochodowe 
co powodowało zagrożenie bezpieczeństwa dla pieszych. Podawano przykłady niebezpiecznych 
zdarzeń do jakich dochodziło, kiedy to cudem uniknięto najechania przez pędzące samochody na 
pieszych w tym na dzieci. Na moje zapytanie zdarzenia te potwierdził również pracownik Urzędu 
Miejskiego  Pan Marcin Marchewka  Skarbnik Gminy Nowogard – mieszkaniec tej ulicy. Po omó-
wieniu sprawy z Burmistrzem sporządzono projekt zmiany organizacji ruchu polegający na wybu-
dowaniu progów wraz z odpowiednim oznakowaniem pionowym. Projekt został pozytywnie za-
opiniowany przez Wydział Ruchu Drogowego , Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie, a na-
stępnie zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe w Goleniowie. 

3. Ile będzie kosztowała budowa spowalniaczy przy ul. Norwida?
Koszt budowy progów przy ul. Norwida wyniósł 14 746,95 zł brutto.
Gdzie jeszcze w najbliższym czasie planuje się budowę spowalniaczy na terenie całej Gminy?
Progi zwalniające będą budowane w miejscach występowania zagrożeń wypadkami drogowymi. 

Informacje o drogach i ulicach na których takie zagrożenia mają miejsce pozyskujemy od miesz-
kańców i Policji.   

Nie wyrażam zgody na skracanie i zmiany w tekście mojej odpowiedzi.
Z poważaniem,

        Kierownik Wydziału GKMiOŚ
         Tadeusz Fiejdas

Od redakcji:
Nowe wątki, co rusz pod-

rzucane w tej dyskusji, nie 
zmienią zasadniczego  – bu-
dowa progów  ulicy Norwi-
da w naszej  i nie tylko naszej 
opinii, to marnotrawienie 
publicznych pieniędzy. 

Tym bardziej, że Urząd Miej-
ski  nie odpowiedział  nam na  
pytania, w których to prosili-
śmy o wskazanie czy przepro-
wadzono analizę bezpieczeń-
stwa ruchu na tym odcinku 
drogi? Czy sięgnięto po po-
licyjne statystyki dotyczące 
kolizji i wypadów na tym ob-
szarze? Czy zbadano często-
tliwość ruchu? W zamian za 
to, otrzymujemy opis jakichś 
bliżej nie określonych, dra-
matycznych zdarzeń, w czasie 
których tu cyt.: „cudem unik-
nięto najechania przez pędzące 
samochody na pieszych w tym 
dzieci”. Zdaje się, że historię tę 
mocno przekoloryzowano. Bo 
jedyny cud, który mógłby się 
zdarzyć na Norwida, to wła-
śnie „pędzący”  na tej  krót-
kiej ulicy samochód...A jedy-
nym mieszkańcem  potwier-
dzającym to z imienia i  na-
zwiska…sam skarbnik gminy. 

Daleki jestem od stopnio-
wania skali niebezpieczeń-
stwa, jasne jest jednak, że i w 
tym, drażliwym temacie nale-
ży przyjąć pewne proporcje. 
A te zdaje się, w imię nadgor-
liwej demonstracji skutecz-
nego działania UM w Nowo-
gardzie, trochę się rozjechały. 

Co mają bowiem powiedzieć 
dzieci i młodzież uczęszczają-
ce do szkół przy ruchliwej ul. 
Bohaterów Warszawy? Gdzie 
mają się poskarżyć ucznio-

wie Szkoły Podstawowej nr 2 
przy ul. Żeromskiego? Znaj-
dujące się przy szkole skrzy-
żowanie to miejsce, gdzie czę-
sto dochodzi do kolizji.  Co 
mają sobie pomyśleć dzieci, 
które idą do szkoły z Karska 
i Warnkowa w kierunku mia-
sta, po ulicy, bo do dziś gmina 
nie wybudowała tam chodni-
ków? Dlaczego do wybudowa-
nia progu zwalniającego przy 
Nadtorowej potrzebne było 
aż ponad 100 podpisów i rok 
czekania aż władza zdecydu-
je się pozytywnie rozpatrzyć 
sygnały mieszkańców? Kiedy 
gmina zainwestuje w oświe-
tlenie przejść dla pieszych? 
Takich pytań można postawić 
wiele. Władza jednak dosko-
nale zna te problemy. Zgła-
szają je sami mieszkańcy, czę-
sto też za pośrednictwem me-
diów.  Pytanie tylko, czy wła-
dza takowe sygnały traktuje 
poważnie? Czy też one rów-
nież muszą być zautoryzowa-
ne przez urzędnika.  Za bez-
pieczeństwo mieszkańców od-
powiedzialność ponosi wła-
dza – przede wszystkim ta 
nam najbliższa – lokalna. Jeśli 
jednak nawet bezpieczeństwo 
jest traktowane wybiórczo lub 
propagandowo, to o spełnie-
niu tego obowiązku trudno 
mówić. 

Miejmy jednak nadzieję, że 
deklaracja UM o budowaniu 
kolejnych progów, wszędzie 
tam, gdzie zachodzi taka po-
trzeba, to nie tylko puste sło-
wa...I przynajmniej w kwestii 
bezpieczeństwa na dalszy plan 
zejdą personalne ambicje. 

Marcin SimińskI
redaktor naczelny 

wstającej wewnątrz sieci wody. 
Zdaniem fachowca, z którym 
wczoraj rozmawiała redakcja 
DN, rozszczelnienie tego ele-
mentu w określonych okolicz-
nościach  może narobić wie-
le kłopotów. Okazuje się więc, 
że sprawa taka błaha nie była, 
na co może wskazywać wypo-
wiedź rzeczniczki.  Nie bez ko-

zery zresztą pogotowie gazowe 
przyjechało na sygnałach. 

Wszystko na szczęście skoń-
czyło się dobrze.  Pracownicy 
„gazowni” migiem uporali się 
problemem. Usunęli usterkę i  
po kilkunastu minutach życie 
na ulicy wróciło do normy.  

MS
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Gimnazjum nr 2 w badaniach PISA na 2012 rok

Polscy uczniowie wśród najlepszych 
Na początku grudnia br., ogłoszone zostały światowe wyniki badania PISA na rok 2012, przeprowadzone wśród gimnazjalistów. Z 
dumą można stwierdzić, że Polska znajduje się w absolutnej czołówce pośród krajów Unii Europejskiej. W Polsce przebadano 4607 
uczniów ze 184 szkół, jedną z nich losowo wytypowaną, było nowogardzkie Gimnazjum nr 2.

Badanie PISA (Programme 
for International Student As-
sessment - Program Między-
narodowej Oceny Umiejętno-
ści Uczniów) realizowane jest 
przez międzynarodowe kon-
sorcjum, nadzorowane przez 
OECD (Organizację Współ-
pracy Gospodarczej i Rozwo-
ju) i przedstawicieli krajów 
członkowskich. Jest to naj-
większe międzynarodowe ba-
danie umiejętności uczniów 
na świecie, realizowane co 3 
lata od 2000 r. we wszystkich 
krajach OECD, a także w kil-
kudziesięciu krajach partner-
skich. W Polsce badanie prze-
prowadził zespół ekspertów 
Instytutu Filozofii i Socjologii 
PAN przy współpracy z Kura-
torium Oświaty. W ostatniej 
edycji próbie wiedzy poddano 
510 tys. osób, reprezentujących 
liczbę 28 mln uczniów. W Pol-
sce losowo wytypowano 4607 
piętnastolatków ze 184 szkół, 
w tym Gimnazjum nr 2 w No-
wogardzie. 

- Badanie polegało na tym, 
że wylosowano pewną popula-
cję piętnastolatków. Wybrano 

około 38 osób. Była to bardzo 
zróżnicowana populacja. Na li-
ście znalazły się dzieci zarówno 
te bardzo dobrze uczące się, jak 
i te, które np. powtarzały klasę. 
Przyjechała do nas pani, która 
została wskazana do badania 
z Instytutu Filozofii i Socjologii 
Państwowej Akademii Nauk. 
Poinformowała o wszystkim, 
wskazała listę uczniów.  Szko-
ła dodatkowo tę listę uzupełni-
ła o dane, takie jak oceny z tych 
badanych obszarów: umiejętno-
ści matematycznych, rozumo-
wania w naukach przyrodni-
czych oraz czytania i interpre-
tacji. Poza tym wezwaliśmy ro-
dziców uczniów, odbyło się spo-
tkanie informujące o zasadach 
i ocenach badania przeprowa-
dzanego przez PISA. Rodzice 
musieli podpisać zgodę.  Wów-
czas sprawdzana była popula-
cja urodzonych w 1996 roku - 
komentuje Anna Nowosielska, 
wicedyrektor Gimnazjum nr 2 
w Nowogardzie.

Udało nam się porozmawiać 
z trzema uczennicami, które 
brały udział w badaniu PISA, 
obecnie uczą się już w 2 klasie, 

II LO w Nowogardzie. Dziew-
czyny zgodnie przyznały, że 
test nie był trudny.

- Otrzymałyśmy 3 rodzaje 
testów, pracowaliśmy również 
przy komputerze, oraz przy 
pomocy kalkulatora.  To były 
zadania takie logistyczne - na 
szybkie reagowanie, przypo-
minał test na IQ z tego co pa-
miętam - komentują uczenni-
ce.   

- To był długi test, trwał 3 
dni tzn. tu chodziło o róż-
ne działania,  bo tam również 
były  jakieś ankiety do tego, 
podsumowujące, natomiast 
zadania generalnie tam są tak 
skonstruowane, żeby ucznio-
wie piszący nie bardzo wie-
dzieli w jakim obszarze się po-
ruszają, bo to jest tak raz ma-
tematyczne raz przyrodnicze i 
właśnie ta umiejętność skorzy-
stania z tych różnych pomocy, 
czyli z komputera czy też kal-
kulatora - dodaje Anna Nowo-
sielska.  

- Na początku jednego z te-
stów, były też podane wszyst-
kie wzory z których można 
było korzystać, w teście bar-

dziej chodziło o wykorzysta-
nie wiedzy - kończą nasze roz-
mówczynie. 

Wówczas 15-letnie Aurelia, 
Ada i Laura, nie zdawały so-
bie sprawy, że wyniki ich te-
stów oraz pozostałych polskich 
gimnazjalistów, wywindują 
nasz kraj na podium pośród 
państw z całej Europy.  Polska 
jest na 1. miejscu w Unii Euro-
pejskiej w zakresie umiejętno-
ści matematycznych - razem z 

Holandią, Estonią i Finlandią. 
Do tego jesteśmy na 1. miejscu 
w Unii Europejskiej w zakre-
sie umiejętności czytania i in-
terpretacji - razem z Finlandią 
i Irlandią.  Natomiast w zakre-
sie rozumowania w naukach 
przyrodniczych - wyprzedzają 
nas tylko Finlandia i Estonia, 
co daje nam  3. miejsce w Unii 
Europejskiej.  

KR

Uczennice które brały udział w badaniu PISA, obecnie uczęszczają do 2 klasy II LO 
w Nowogardzie, od lewej- Ada Gradzik, Aurelia Bajerska, Laura Kaliczyńska z wice-
dyrektor Gimnazjum nr 2 Anną Nowosielską

Stowarzyszenie „Lila-Róż” ma nową siedzibę

Doczekały się własnego lokum
12 grudnia (czwartek) o godz. 17:00, w jednym z pomieszczeń sąsiadującego ze 
szpitalem budynku, gdzie znajduje się m.in. prosektorium, odbyło się oficjalne 
otwarcie nowej siedziby organizacji „Lila-Róż” – Stowarzyszenia Kobiet z Pro-
blemami Onkologicznymi. Spotkaniu nadano charakter uroczystej Wigilii.

Członkinie stowarzyszenia 
(23 osoby) nareszcie doczeka-
ły się miejsca, w którym bez 
przeszkód będą mogły orga-
nizować swoje cotygodniowe 
spotkania oraz prowadzić za-
jęcia rehabilitacyjne. Wcze-
śniejsza siedziba organizacji, 
mieszcząca się w sali konfe-
rencyjnej przy laboratorium, 
nie do końca spełniała wszyst-
kie oczekiwania i wymogi, to-
też wnioskowano o przydzie-
lenie nowego lokum. W końcu 
się udało.

Czwartkowej inauguracji 
przewodniczyła prezes zgru-
powania, Wiesława Ewa Kuś.  
O poświęcenie nowo otwarte-
go pomieszczenia poproszono 

ks. proboszcza, Grzegorza Le-
gutkę. Panującą wśród uczest-
ników spotkania rodzinną at-
mosferę dodatkowo umilił ak-
cent bożonarodzeniowy w po-
staci przedświątecznego posił-
ku wigilijnego. Licznie zgro-
madzeni goście, łamiąc się 
opłatkiem, życzyli sobie wza-
jemnie wszystkiego, co najlep-
sze. Wspólnie odśpiewano też 
kolędę „Wśród nocnej ciszy”. 
My również życzymy członki-
niom stowarzyszenia zdrowia, 
wszelkiej pomyślności oraz 

wielu sukcesów i wytrwałości 
w dalszym działaniu. 

Obszerność zagadnień, 
związanych z funkcjonowa-
niem stowarzyszenia „Lila-
-Róż”, wymaga poświęcenia 
całemu tematowi niewątpliwie 
więcej czasu. Materiał, w ca-
łości dedykowany działalno-
ści kobiet walczących z rakiem 
piersi, ukaże się w jednym ze 
styczniowych wydań Dzienni-
ka Nowogardzkiego.

Karolina Klonowska

Prezes Stowarzyszenia, Wiesława Ewa Kuś
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CHOINKI 
SPRZEDAŻ
Świerk zwykły,  
Świerk srebrny,  
Jodła północna, Jodła 
kaukazka, Kolorado

SKLEP „A-Z-et”
z ul. 700-lecia przeniesiony

na ul. Kościuszki 2G
ZAPRASZAMY duże promocje 

art. świątecznych i ozdobnych i in.

Z pamięci  zbiorowej  tego nie wymażesz 

Aby nie oskarżono i  Was o zaniedbanie…
Zamieszczamy poniżej  archiwalny tekst Kazimierza Rynkiewicza (z 2001 r.), podsumowujący kilka lat temu historię niepowodzeń 
nowogardzkich działań o utworzenie powiatu. Warto  dzisiaj, gdy zabiegamy o zmianę nazwy powiatu, aby tę historię mieli przed oczy-
ma obecni nowogardzcy politycy, aby po latach i ich nie oskarżono o bierność i zaniedbania w walce o sprawy, dla których trzeba wyka-
zać i zapał i determinację. Oby tych nie zabrakło w czwartek na sesji w Goleniowie.

Kazimierz Rynkiewicz
Nowogard w minionym ty-

godniu utracił, wydaje się, że 
bezpowrotnie, szansę stania 
się miastem powiatowym.

Co by nie mówić o wadach 
takiego statusu, to bezwzględ-
nie przeważają zalety i każ-
dy wie, choć może się spierać 
o szczegóły, że powiat to po-
wiat. Ten status wywalczył so-
bie Łobez, miasto kiedyś po-
wiatowe przecież, to jednak 
dużo mniejsze od Nowogar-
du. Okazało się jednak, że nie 
wielkości matematyczne, sta-
tystyczne, decydują o rozwoju 
jakiegoś ośrodka, lecz ludzie. 
Łobezianie okazali się ludźmi 
bardziej zawziętymi i zdeter-
minowanymi w walce o swoje 
miejsce na świecie, niż nowo-
gardzianie.

HISTORIA 
NIEPOWODZEŃ

Jak wielu wskazuje, i wska-
zywało wcześniej, Nowo-
gard nie miał szczęścia przede 
wszystkim do ludzi, którzy tu 
sprawowali władzę. Na tyle 
miałem okazję poznać Łobez, 
że mogę pokusić się o pew-
ne porównania, które bardziej 
unaocznią obecny stan mia-
sta i jego mieszkańców, który 
mógłbym określić tytułowym 
cytatem: „Bez serc, bez ducha, 
to szkieletów ludy”.

Uważam, że nowogardzia-
nom zabrakło owego ducha, 

który tak skutecznie uskrzy-
dlał Łobezian przez minione 
prawie trzy lata. Nie zabrakło 
go dziś lub wczoraj. On ulaty-
wał z nich przez ostatnie dzie-
sięciolecia, bo nie miał czym 
się... żywić.

Gdyby przypomnieć hi-
storię Ziemi Nowogardzkiej, 
to jest ona bogatsza od łobe-
skiej i goleniowskiej. Po woj-
nie powiat nowogardzki sięgał 
pod Szczecin, Stepnicę, Ma-
szewo. Opierał się na przed-
wojennych podziałach admi-
nistracyjnych. To było krót-
ko, ale było. Później zmalał, 
ale istniał, tak jak powiatowy 
podział administracyjny, do 
1975 roku.

Tylko jakimś dziwnym tra-
fem, pod koniec lat sześćdzie-
siątych w mieście zamknięto 
sąd i przeniesiono go do Gole-
niowa. Także prokuraturę.

Anegdotycznych rozmia-
rów nabrał remont szpitala 
nowogardzkiego, który trwał 
latami. Później gmina utraci-
ła część ziem i wioski na rzecz 
gminy Maszewo, m. in. Dębi-
ce. Przez ten cały okres po-
zostawała w silnych związ-
kach z gminami Osina i Do-
bra, i to była naturalnie i kul-
turowo ukształtowana Ziemia 
Nowogardzka.

Jak powiedziałem wcześniej, 
miasto nie miało szczęścia do 
władz. Ktoś w końcu pozwa-
lał i dopuszczał do zamykania 
tak ważnych dla miasta urzę-
dów i instytucji. Nowogard 
słynął za to z wysokiego upar-
tyjnienia miejscowej ludności. 
Być może brało się to stąd, że 
w czasie wojny miasto zosta-
ło w poważnym stopniu znisz-
czone. To umożliwiło wybu-
dowanie wielu bloków wo-
kół centralnego placu miasta. 
Niektórzy opowiadają nawet, 
że jeden z nich miał zasło-
nić stojący w pobliżu kościół. 
Brak starego miasta ukształto-

wał w pewnym sensie jego tra-
dycję i kulturę. Ludność, któ-
ra po wojnie zasiedlała stare 
domy i kamienice wiązała się 
raczej na stałe z miastem. Po 
pewnym czasie uznawała się 
za jego rdzenną ludność. W 
latach sześćdziesiątych i póź-
niej wybudowano wiele blo-
ków mieszkalnych, które za-
siedliła tzw. ludność napływo-
wa. Często otrzymanie miesz-
kania w takim bloku związa-
ne było ze znajomościami lub 
innymi powiązaniami. Takie 
mieszkanie słabiej przywiązy-
wało ludzi do stałego miejsca. 
Łatwiej je można było sprze-
dać lub zamienić. Stąd spo-
ry ruch ludnościowy w takiej 
mieszkaniówce.

W sferze rządzenia mia-
stem przywożono sekretarzy 
w tzw. teczkach. Dostawa-
li mieszkania, po jakimś cza-
sie je opuszczali i wyjeżdżali 
w siną dal. Emocjonalnie nie 
byli więc związani z miastem. 
Miasto stanowiło dla nich ra-
czej zakład pracy, i to nie swój, 
bo państwowy. Stąd ci ludzie 
mogli podejmować decyzje, 
nie zawsze kierując się jego 
dobrem. Raczej wytycznymi 
partii. Stąd dochodziło nie tak 
rzadko do licznych absurdów 
architektonicznych i infra-
strukturalnych (jak chociaż-
by ten z zasłonięciem kościoła 
lub wyburzeniem starego mia-
sta nad jeziorem). Brak związ-
ków emocjonalnych z miej-
scem, brak poczucia lokalne-
go patriotyzmu sprawiał, że 
nie zabiegano z należytą siłą o 
jego rozwój, nie snuto planów, 
choćby w sferze prywatnej, 
bo za chwilę się go opuszcza-
ło. Etatystyczna z natury klasa 
rządząca nie musiała martwić 
się o uprzemysłowienie mia-
sta, bazując na majątku ponie-
mieckim. Jej wystarczył wy-
budowany, okazały tzw. dom 
partii w centrum miasta, gdzie 

„pracowano” w pocie czo-
ła. Naprzeciwko postawiono 
z betonu ogromny, chyba je-
den z największych na Pomo-
rzu, pomnik przyjaźni polsko-
-radzieckiej. Miał świadczyć o 
sile i potędze miejscowej klasy 
partyjnej. Nie zakłady pracy, 
lecz właśnie pomnik.

Rozbudowując bloki miesz-
kalne bez zaplecza produkcyj-
nego z miejscami pracy, stwo-
rzono sztucznie miasto-sy-
pialnię. Jak zresztą wiele miast 
na Pomorzu.

Dzisiaj niektórzy oceniają, 
że wyprowadzenie sądu i pro-
kuratury, później innych in-
stytucji spowodowało, że ubyli 
z miasta ludzie wykształceni, 
którzy powinni tworzyć jego 
elitę prorozwojową w gospo-
darce i kulturze.

Gdy po roku 1990 rząd 
przymierzał się do mapy po-
wiatowej, zabrakło na niej No-
wogardu. Obecne władze, w 
tym burmistrz, który sprawu-
je urząd przez minione prawie 
7 lat, niewiele zrobiły, by sytu-
ację polepszyć. Pod jego rzą-
dami zamknięto urząd skar-
bowy i weterynarię. Można 
wręcz powiedzieć, że reforma 
administracyjna zapowiadana 
od lat zaskoczyła władze miej-
skie. Obudziły się one w po-
wiecie goleniowskim. Dość, 
że nawet przegapiły połącze-
nie szpitali powiatowych, co 
poskutkowało likwidacją od-
działów. Władze straciły też w 
tym momencie ostatnią, po-
ważną instytucję „powiato-
wą”. Dopiero zmiana myślenia 
większości gminnej w tej spra-
wie spowodowała jego przeję-
cie, ale to, w kontekście ostat-
nich wydarzeń jest już kisie-
lem po obiedzie.

Niestety, na tle działań władz 
łobeskich zabiegi powiato-
twórcze władz nowogardzkich 
wyglądają po prostu marnie. 
Ale też wydaje się, że w mi-

nionym okresie spało również 
nowogardzkie społeczeństwo. 
Dla przykładu wystarczy po-
równać zaangażowanie gole-
niowian w obronę drugiego 
oddziału wewnętrznego. Po-
trafili oni zebrać pięć tysię-
cy podpisów pod protestem 
przeciwko jego likwidacji. W 
Nowogardzie zaczęto likwido-
wać trzy oddziały i... cisza. Po-
dobnie licha była reakcja po-
wiatowa. Władze oczywiście 
coś robiły, a raczej markowa-
ły robotę, by mieć alibi przed 
tymi, którzy jeszcze czegoś w 
tej kwestii oczekiwali. Ale co 
można osiągnąć działając bez 
serca i ducha, bez wiary w po-
wodzenie?

Dzisiaj historia wystawi-
ła takim postawom rachu-
nek. Obserwowałem działania 
władz łobeskich, byłem na to-
rach, gdy protestowali miesz-
kańcy, za co wielu z nich tra-
fiło później na kolegium. Ob-
serwowałem ich radość, gdy 
zostali powiatem. To wszyst-
ko robiło wrażenie autentycz-
nego zaangażowania. Nawet 
babcia, którą spotkałem przy 
kiosku powiedziała, że gdyby 
jeszcze raz miała iść na tory, 
to by jeszcze dzisiaj poszła.

W Nowogardzie nie ma kto 
sprawić, by na przejeździe ko-
lejowym załatać wyrwy. To 
jest ta różnica między społecz-
nościami. Oczywiście nowo-
gardzianie nie wyprowadzą się 
jutro gremialnie do bogatsze-
go Goleniowa lub Szczecina. 
Ci co związali się z miastem 
pozostaną. Czy jednak samo 
zamieszkiwanie go wystarczy, 
by dostarczało głębszej satys-
fakcji? Przed tym pytaniem 
zapewne stoi wielu mieszkań-
ców i wielu dyskutuje o przy-
czynach tego co się stało. Co 
zostało zrobione, a czego za-
brakło w sprawie powiatu? O 
tym następnym razem.

Kazimierz Rynkiewicz
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Krzywice, kościół filialny parafii 
w Osinie, kościół pw. Najśw. Serca 
Pana Jezusa, pośw. 1968 r. odpust: 
uroczystość Najśw. Serca Pana Je-
zusa

Zbudowany w 1822 r. z ciosów 
granitowych. W 1893 r. dobudo-
wano wieżę od strony zachodniej z 
ciosów granitowych i cegły z drew-
nianym zwieńczeniem.

źródło: Schematyzm Archidiecezji   
Szczecińsko-Kamieńskiej,  Szczecin 2007.

Kościoły gminy Osina - Krzywice
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Z życia I LO 

Wizyta na Komendzie 
Komendę Powiatową Policji w Goleniowie odwiedzili uczniowie klasy pierwszej 
o profilu policyjnym, I Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie, gdzie mieli 
okazję poznać specyfikę zawodu policjanta.

Młodzi ludzie mogli zwie-
dzić budynek komendy i do-
kładnie przyjrzeć się struktu-
rze pracy w Policji. W sali od-
praw zostali przywitani przez 
I Zastępcą Komendanta Po-
wiatowego w Goleniowie, nad-
kom. Leszka Nowaka, który 
przekazał licealistom informa-
cje o wymaganym wykształ-
ceniu, umiejętnościach oraz 
predyspozycjach, które są nie-
zbędne do pracy w 

Policji. Następnie o specyfi-
ce pracy w Wydziale Krymi-
nalnym opowiedział jego na-
czelnik - podinsp. Jerzy Białas. 
Ze sprzętem będącym na wy-
posażeniu jednostki, zapoznał 
uczniów Kierownik Ogniwa 
Patrolowo - Interwencyjnego 
– asp. szt. Paweł Wojtyła. Mło-
dzież z dużym 

zainteresowaniem słucha-
ła wykładu na temat służby w 
Wydziale Prewencji. 

Kierownik wiedzę teoretycz-
ną uzupełniał przykładami za-
czerpniętymi z praktyki i wła-

snych doświadczeń.
Podczas wizyty w komen-

dzie, młodzież miła możli-
wość przyjrzeć się pracy funk-
cjonariuszy na stanowisku 
kierowania i dowodzenia. O 
specyfice swojej pracy opo-
wiedzieli także policjanci Wy-
działu Konwojowego, pokazu-

jąc jednocześnie sprzęt wyko-
rzystywany w codziennej ich 
służbie. 

Na koniec spotkania ucznio-
wie zostali zaproszeniu do ga-
binetu komendanta, gdzie wy-
konano pamiątkowe zdjęcie.

Mamy nadzieję, że wizyta 
uczniów w komendzie pozwo-

liła im na zweryfikowanie swo-
ich wyobrażeń o służbie w Po-
licji i w przyszłości pozwoli na 
podejmowanie trafnych decy-

zji związanych z wyborem za-
wodu.

asp. Julita Filipczuk 

OSINA

Z „Pinokiem”  
odkrywamy tajniki czasu

Przedszkole nr 1 im. Niezapominajka

Święty Mikołaj  
odwiedził dzieci
Ho, ho, ho – usłyszeli wszyscy 10 grudnia w naszym Przedszko-
lu. Tego właśnie dnia odbyła się wspaniała zabawa choinkowa. 

Dzieci z utęsknieniem cze-
kały na przybycie tego tajem-
niczego pana z białą brodą, 
który kojarzony jest oczywi-
ście z prezentami i radością. 
Nasze pociechy przebrane w 
barwne postacie z bajek (kró-
lewny, baletnice, kotki, ryce-
rze i inne) uczestniczyły w we-
sołej zabawie przy muzyce na 

żywo oraz brały udział  w wie-
lu konkursach. A kiedy przy-
szedł czas nadejścia św. Mi-
kołaja dzieci zgodnie obiecały, 
że będą grzeczne w domu i w 
przedszkolu. Po tych zapew-
nieniach św. Mikołaj obdaro-
wał dzieci prezentami, na któ-
re  czekały cały rok. 

Marzena Wiśniewska

Dnia 10.12.2013r. klasa III 
a ZSP Osina wybrała się do 
Domu Kultury w Nowogar-
dzie na spektakl pt. „Pinokio”. 
W przedstawieniu wystąpi-
li młodzi artyści – uczestnicy 
kół Nowogardzkiego Domu 
Kultury. Ciekawa scenografia, 
gra świateł, piękne dekoracje i 

kolorowe kostiumy sprawiły, iż 
młoda widownia aktywnie re-
agowała na sceniczną anima-
cję aktorów. Piękne piosenki 
połączone z tańcem były gwa-
rancją dobrej i wesołej zabawy. 
Kolejnym etapem wycieczki 
była wizyta w zakładzie zegar-
mistrzowskim pani Krystyny Bil w Nowogardzie. Ucznio-

wie poznali, z jakich elemen-
tów zbudowany jest zegar oraz 
jakimi narzędziami się go na-
prawia. Poznały pracę zegar-
mistrza oraz z wielkim zain-
teresowaniem oglądały zegary 
znajdujące się w zakładzie. 

Serdeczne podziękowania 
dla pani Krystyny Bil za miłe 
przyjęcie, za słodki poczęstu-
nek, oraz piękny zegar, który 
otrzymaliśmy w prezencie. 

Wycieczka była bardzo uda-
na i interesująca i na pewno 
wszyscy będą miło ją wspomi-
nać.

Katarzyna Paczkowska
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SKLEP WĘDKARSKI 
„Spławik” na ul. 5 Marca 4a

W GRUDNIU OFERUJE 
RABATY OD   5 - 10 %

Oddam szczeniaki 
w dobre ręce po matce 

labrador 2 psy i 2 suczki

tel. 604 793 056

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL. 913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

OFERUJĄ:
Drewno budowlane:  łaty, kontrłaty, kantówki, deski; (strugane 
i impregnowane) możliwość dowolnego przycięcia 
na konkretny wymiar według zamówienia 
Ponadto: wszelkiego rodzaju łączniki do drewna, śruby, gwoździe, 
wiertła, artykuły malarskie, tarcze do cięcia, artykuły ścierne, 
narzędzia budowlane, piece trocinowe i szamotowe, ka�e piecowe 
Produkujemy galanterię ogrodową: budy dla psa, karmniki, 
wiaty na drewno kominkowe, donice, płoty i wiele innych. 

SKŁAD DRZEWNY I STOLARNIA 
w Olchowie

Zapraszamy do odwiedzenia nas: 
Olchowo 94 przy drodze na Wyszomierz

Tel.   697 849 260  •  601 864 739

Plantacja choinek w Długołęce poleca:
- sprzedaż świerka srebrnego 
   bezpośrednio z plantacji oraz ciętego
- świerk w donicach różnej wysokości
- jodłę w małych ilościach  Tel. 504 124 180

Kancelaria 
 PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077

ZATRUDNIĘ
mechanika  lub  elektromechanika

601 520 540

CHOINKI
Jodła kaukaska • Świerk
Poleca Szkółka w KARSKU

606 106 142

Klub Kolekcjonera 

Monety – Agnieszka Osiecka
Klub Kolekcjonera Koło Numizmatyczne Nowogard, wzbogacił swoją kolekcję 
o monety okolicznościowe z cyklu: „Historia Polskiej Muzyki Rozrywkowej – 
Agnieszka Osiecka”. Koło nabyło dwie monety, kwadratową i okrągłą o nomina-
le 10 zł, do nabycia posiada również o nominale 2 zł. 

Agnieszka Osiecka (09.10.1936 
r. - 07.03.1997 r.), była autorką 
tekstów piosenek, poetką, pisar-
ką, reżyserem teatralnym i te-
lewizyjnym oraz dziennikarką. 
Studiowała w Łodzi, gdzie była 
absolwentką  Wydziału Dzien-
nikarstwa UW i Wyższej Szko-
ły Teatralnej i Filmowej. W la-
tach 60-tych była związana ze 
Studenckim Teatrem Satyryków, 
w tym czasie otrzymała nagro-
dy na Festiwalu Polskiej Piosen-
ki w Opolu. W tych latach uka-
zała się pierwsza płyta z Jej pio-

senkami, a Teatr Ateneum wy-
stawił Jej pierwsze spektakle. 
Całe swoje życie wypełniła boga-
tą twórczością. Utwory Agniesz-
ki Osieckiej, a przede wszystkim 
Jej wiersze, to wyjątkowy mate-
riał, na podstawie którego moż-
na napisać życiorys artystki. U 
mnie ogromnie jest blisko od ser-
ca do papieru. Kiedy jako prawie 
dorosła już kobieta zaczęłam pi-
sać wiersze-piosenki, nie byłam w 
stanie stworzyć czegoś w rodzaju 
fikcji czy półfikcji. Każdy z tych 
tekstów był leciutko tylko zaszy-

frowanym listem czy zwierzeniem 
… 5 grudnia 2013 roku Mennica 
Polska S.A. na zlecenie Narodo-
wego Banku Polskiego, upamięt-
niła wielką artystkę, jaką z pew-
nością była Agnieszka Osiecka, 
na monetach okolicznościowych 
„Historia Polskiej Muzyki Roz-
rywkowej ”. Do obiegu zosta-
ły wprowadzone dwie monety o 
nominałach 10 zł i jedna o no-
minale 2 zł, każda z nich jest już 
w posiadaniu nowogardzkiego 
Koła Numizmatycznego. 

oprac. KR

Koło Numizmatyczne Klub Kolekcjonera oraz Grupa Spadochroniarzy z Nowo-
gardu zapraszają naszych kolegów i sympatyków na „Wieczór Wigilijny” i podsu-
mowanie roku 2013.

Spotkanie odbędzie się dnia 18.12.2013 (środa), o godzinie 17:00 w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej im. Stefana Żeromskiego,  Pl. Wolności 8 w Nowogardzie. 

Zapraszamy i czekamy, Pamiętajcie

ZZPN ogłosił nabór

Zostań sędzią!
Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej, na po-
czątku grudnia, ogłosił nabór kandydatek i kandy-
datów na sędziów piłki nożnej. Formularze zgłosze-
niowe przyjmowane będą do 15 stycznia 2014 roku.

Jeśli chcesz zostać sędzią pił-
karskim, zgłoś swoją kandyda-
turę do 15 stycznia 2014 roku. 
Nabór kandydatek i kandydatów 
na sędziów piłki nożnej, ogłosiła 
Komisja Szkoleniowa Kolegium 
Sędziów ZZPN. Ankietę zgło-
szeniową można pobrać ze stro-
ny http://www.sedzia.net/, po 
wypełnieniu należy przesłać ją 
na adres nabor@sedzia.net. Cza-
su już niewiele, zatem jeżeli speł-
niasz wymagania, zgłoś swoją 
kandydaturę. Przede wszystkim 
należy mieć ukończone 16 lat, 
osoby niepełnoletnie potrzebują 
pisemnej zgody rodziców. Wy-
magane jest również wykształ-
cenie średnie (lub uczeń szkoły 
średniej), niekaralność, dobry 
stan zdrowia, ogólne zaintere-
sowanie piłką nożną i posiada-
nie dostępu do internetu. Kan-
dydat nie może natomiast być 

aktualnie działaczem lub piłka-
rzem klubu, który występuje w 
rozgrywkach organizowanych 
przez ZZPN. Podpunkt ten nie 
dotyczy rozgrywek ligi amator-
skiej, gminnej itd. Rozmowy z 
kandydatami zaplanowano na 
18 stycznia 2014 roku. Zajęcia 
odbywać się będą w Szczecinie. 
W zależności od zainteresowa-
nia, możliwe będą szkolenia w 
regionie. Taki kurs trwa około 3 
miesięcy, zajęcia organizowane 
są dwa razy w tygodniu, w go-
dzinach popołudniowych. Koszt 
kursu to 100 zł, w cenę wliczo-
na jest książka „Przepisy gry w 
piłkę nożną” oraz podstawowe 
atrybuty sędziego, czyli gwizdek 
i kartki. Więcej informacji moż-
na uzyskać, na wskazanej w tek-
ście stronie internetowej. 

Info: www.zzpn.pl
Oprac: KR
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Kijana Redakcja "WBREW": Weronika Daćkowska, Katarzyna Kozieł, Kinga Piwowarczyk, Monika Romasłowska, Hanna Siemierz, Krystyna Skubała 

Anna Doniec  
stypendystką  
Stypendium  
Prezesa Rady Ministrów
25 listopada w Zachodniopomorskim Urzędzie Woje-
wódzkim w Szczecinie odbyła się uroczystość wręczenia 
stypendiów najzdolniejszym uczniom z województwa za-
chodnipomorskiego. Wśród 182 stypendystów znalazła 
się uczennica klasy IV TH Ania Doniec, która osiągnęła 
wysokie wyniki w nauce. Gratulujemy sukcesu! Zdjęcie pamiątkowe - wśród obecnych na fotografii nasza stypendystka Ania Doniec i dyrektor ZSP Pan Stefan Sit-

kowski

Maciej Odój najlepszy  
w konkursie plastycznym

Maciej Odój uczeń klasy II TI w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  zajął I miejsce w konkursie 
plastycznym pt. „Ważne dziewięć miesięcy bez alkoholu” organizowanym przez Zachodnipomor-
ską Fundację Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc” w Szczecinie. GRARULUJEMY!

Szczegóły na stronie internetowej www.teczaserc.pl 
Maciek Odój - laureat I miejsca w konkursie plastycznym

Konkurs na bożonarodzeniową kartkę
6 grudnia został rozstrzy-

gnięty konkurs na bożonaro-
dzeniową kartkę napisaną w 
języku angielskim i niemiec-
kim. Do konkursu zgłoszo-
nych zostało 48 kartek uczniów 
ZSP Nowogard oraz 28  kartek 
uczniów SSOU „Kole Nedel-
kowski” Veles. Komisja w skła-
dzie pani dyrektor Alicja Ja-
klińska, pani Magdalena Woj-
ciechowska – nauczycielka ję-
zyka niemieckiego i pani Mi-

rosława Szymaniak – nauczy-
cielka języka angielskiego wy-
brały 3 najładniejsze i najbar-
dziej pomysłowe kartki. A oto 
wyniki konkursu:

I miejsce – Tomasz Sobczak 
– klasa II TE

II miejsce – Agata Szym-
czyk – klasa II TE

III miejsce – Katarzyna Ko-
złowska – klasa II THO

Gratulujemy uczestnikom kre-
atywności oraz talentu i zapra-

szamy wszystkich do obejrzenia 
wystawy bożonarodzeniowej, 
która znajduje się na łączniku.

Łowimy talenty w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych

Zwycięskie kartki - od prawej I miej-
sce (kartka niespodzianka), II miejsce 
(niebieska bombka), III miejsce (cho-
inkowy zawrót głowy) Wystawa bożonarodzeniowa

Uczniowie podczas konkursu

11 grudnia w ZSP odbyła się XIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Języka An-
gielskiego, którego celem jest odkrywanie młodych talentów.

W konkursie wzięło udział 8 uczniów naszej szkoły: Katarzyna Witkowska (klasa II 
THO), Adam Sas (klasa III TŻ), Błażej Maciejewski (klasa I THO), Paweł Krysztofiak 
(klasa IV TE), Jakub Krystkiewicz (klasa II TI), Patrycja Ciechmiszczuk (klasa I THO) 
Karolina Szczykutowicz (klasa II THO), Tomasz Sobczak (klasa II TE), którzy pisali te-
sty na dwóch poziomach trudności - pierwszy przeznaczony był dla klas I a drugi dla 
klas II, III, IV. Celem konkursu (który organizowany jest w ramach programu eduka-
cyjnego Łowimy Talenty 2013/14) jest odkrywanie, rozwijanie i wspieranie talentów i 
osiągnięć uczniów. Wyniki konkursu poznamy za 6 tygodni.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
 Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne 
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
 i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 91 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 91 392 60 57
Morfeusz - 91 577 66 85

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
 I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
 Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól
ul. Zielona 2  - 666 135 133

w Sklepie             
ul. Boh. Warszawy 2

(przy torach)

Zapraszamy
W każdy poniedziałek nowy towar

Duży wybór odzieży 
dziecięcej i jesiennej

kurtki, bluzy itp.

KUPON RABATOWY
10%

na odzież używaną
FIGARO

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!

OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

Ośrodek Szkolenia 
Kierowców Fedeńczak 

przy ulicy 700 Lecia 17
zaprasza na 

Kursy Prawa Jazdy 
kategorii B 

 Zapisy od poniedziałku 
do piątku!

Cena promocyjna! 
Ratalny system spłat! 

Jazdy tylko w Szczecinie!
                                Zapraszamy!

Maturalny Maraton  
Języków Obcych

W nocy z 6 na 7 grudnia w naszej szkole odbył się Maturalny 
Maraton Języków Obcych. Mimo niesprzyjającej pogody w ma-
ratonie wzięło udział 14 maturzystów - 10  z języka angielskiego 
i 4 z języka niemieckiego.

Od godziny 19.00 uczniowie zmagali się z zestawami matu-
ralnymi z języków obcych (rozumienie tekstu słuchanego, pisa-
nego i wypowiedź pisemna). Z języka angielskiego najlepszymi 
okazali się uczniowie klasy IV TH – Marika Kuś i Paweł Brze-
ziński, a z języka niemieckiego mieszana grupa z klas IV TŻ, IV 
TI i IV THO – Agnieszka Czyżak, Marek Wiatr, Bartosz Lorent 
i Damian Śmiałkowski.

Organizatorkami Maratonu były pani Ewelina Fedak i pani 
Mirosława Szymaniak – język angielski oraz pami Marta Portas 
i pani Magdalena Wojciechowska – język niemiecki.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom umiejętności języko-
wych oraz wytrzymałości.

Godzina 2.00

Grupy angielskie

 Grupa niemiecka
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OGŁO SZE NIA DROB NE

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

Bardzo tanio  
działki budowlane  

w Nowogardzie   
sprzedam 

tel. 0033787818189
NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam dom jednorodzin-
ny w Nowogardzie ul. Jesiono-
wa 3. 604 284 597

• Kupię mieszkanie bezczynszo-
we/niskoczynszowe, min 3po-
kojowe, 60-80m 791443026

• Do wynajęcia lokal handlowy 
– 660143840 

• Sprzedam mieszkanie w No-
wogardzie i Dobrej, Tel. 91-
3910010, 607607814

• KUPIĘ ZA GOTÓWKĘ OBCIĄ-
ŻONE NIERUCHOMOŚCI Tel. 
508 312 261

• DOMY NA WSI – GRUNTY  
SPRZEDAJEMY, KUPUJEMY. 
TEL. 660 206 833

• Sprzedam nowy sklep na ulicy 
Racibora. Tel. 913925552, 695 
264 594

• Sprzedam nowe, własnościo-
we, 2 pokojowe mieszkanie, 
58 m kw. na os. Gryfitów. Tel. 
913925552, 695 264 594.

• Wynajmę lokal biurowy 700 
lecia 17b Ip. Parking, 28 m2 
Tel. 501 549 818 

• Do wynajęcia kawalerka w 
centrum. 501 549 818

• Wynajmę lokal na działalność 
gospodarczą. vis’a’vis szpitala. 
Tel. 887 467 309.

• KUPIĘ - kawalerkę w Nowogar-
dzie. Dzwonić po 15 godz. Tel. 
693021100.

• Sprzedam mieszkanie 58 
m2 w db lokalizacji IV p. Tel. 
607 647 215

• SPRZEDAM - pół domu do re-
montu wraz z podwórkiem. 
Tel. 730 618 318.

• Sprzedam dom do remontu o 
pow. ponad 200 m2 plus dwa 
budynki gospodarcze w Woj-
taszycach na działce 19 arów. 
Cena 127 tys. Tel. 509 702 817 

• Do wynajęcia mieszkanie 2 
pokojowe, 38 m2, I piętro, 
w centrum Nowogardu. Tel. 
889 341 787

• Mieszkanie do wynajęcia. 
601 724 492

• Mieszkanie do wynaję-

cia w Centrum Nowogardu 
660 179 776

• Wynajmę pod działalność go-
spodarczą sklep 784 960 112

• Sprzedam mieszkanie 48m2, 
tel. 668 451 980

• Do wynajęcia pomieszcze-
nie 160 m2 ogrzewane. 
609 245 816

• Do wynajęcia Szuflandia 160 
m2 609 245 816

• SPRZEDAM LUB WYNAJ-
MĘ - mieszkanie 60 m2. Tel. 
601171650.

• Do wynajęcia kawalerka w 
centrum N-du, ul. Warszaw-
ska. Po generalnym remoncie, 
umeblowana, piwnica. Cena 
900 zł + 1000 zł kaucji. Tel. 
501832458.

• DO WYNAJĘCIA - mieszka-
nie 2 pokojowe, umeblowa-
ne I piętro, ul. 15 lutego. Tel. 
606945398.

• Sprzedam mieszkanie w cen-
trum dobra cena. 519 831 511; 
606 339 290

• Sprzedam mieszkanie trzypo-
kojowe 67 m2 tel. 501 775 025

• Sprzedam mieszkanie trzypo-
kojowe. 661 790 332

• SPRZEDAM  -  budowę  w  sta-
nie surowym.Tel.507045404.

• DO  -  wynajęcia  miesz-
kanie  jednopokojowe.
Tel.508309980.

• Sprzedam mieszkanie 72 m 
kw. 187 tys. tel. 609 671 030.

• Wynajmę dom: 4 sypialnie, 
dwie łazienki, kuchnia, garaż 
i ogród. Wszystko urządzone. 
602 474 266

• Sprzedam mieszkanie 48m2, 
tel: 668 451 980

• SPRZEDAM  -  lub  wynajmę  
garaż  na  ul. Jana  Pawła  II. Tel. 
607580172.

• Sprzedam mieszkanie dwu-
pokojowe blisko centrum 
501 307 666

• Grunt rolny 1,04 ha blisko No-
wogardu tanio sprzedam. 
889 133 882

• Działkę pod zabudowę domu 
3000 m2 we wsi blisko Nowo-
gardu. Tanio. 502 103 432

• DO  -  wynajęcia  kawalerka  
umeblowana  , wolna  od za-
raz. Tel. 667994240.

• Sprzedam dom do remontu 57 
m2 + użytkowe poddasze No-
wogard. 602 350 301

• Sprzedam lub wynajmę po-
mieszczenia 40 m2 w Nowo-
gardzie. 608 451 826

• WYNAJMĘ – MIESZKANIE  3  
LUB  2  POKOJOWE  w  blo-
ku  , po remoncie na  dłuższy  

okres  czasu . Może  być FIR-
MA.Tel.693850197

 MOTORYZACJA

• Sprzedam skrzynię biegów do 
Audi 80. Tel. 781785751.

• Sprzedam GOLF II, poj. 1,3 rok 
rej. 1993, benzyna 5 drzwio-
wy, przegląd i OC ważne, szy-
berdach, hak, czerwony. Tel. 
512633610.

• Golf IV Sprzedam komplet uży-
wanych opon + felgi. 175/80 
14. Tel. 693 876 718.

• Sprzedam opony całoroczne, 
w bardzo dobrym stanie Fulda 
Kristall Supremo 205 60 R16 92 
H, 4szt, cena do uzgodnienia, 
tel. 605 522 340

• Sprzedam, opony zimo-
we używane 195/165/15 tel. 
693 584 630

• SPRZEDAM – Daewo   Lanos  
Wackbek   1999r.  z gazem 
,cena  2500zł. Do negocjacji. 
Tel.508920134.

• SPRZEDAM  - FIAT DOBLO 
MALIBO. Rok prod. 2008 1,3 
D MULTIJET. Przebieg  166 
tyś. km. Cena  do  uzgodnie-
nia. Tel. 796727724.

ROLNICTWO

• Sprzedam słomę w snopkach i 
siano cena 2, 20 zł/ snopek. Tel. 
782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL. 783 678 070

• SPRZEDAM - około 40 kg. gryki 
60 zł/1 kwintal. Tel. 600653124. 
Korneluk - Glicko.

• SPRZEDAM – gęsi. Tel. 
507724964.

• Sprzedam prosięta. Tel. 
695495404.

• KREDYT dla rolnika. 
Tel.601627044, 697082509.

• KUPIĘ - ziemię rolną ok. 2 ha 
okolice Nowogardu, z daleka 
od zabudowań, z drogą dojaz-
dową. Tel. 885254750.

• Sprzedam pszenżyto jare. 
691 140 322

• Kaczki sprzedam tel. 
791 817 107

• Sprzedam ciągnik Ursus C-360 
rok prod. 1977 bitkę 2 tonową 
oraz 3 skibowy. 698 301 559

• KACZKI – SPRZEDAM . Tel. 
791817107.

• SPRZEDAM  -  oborę  i  14  arów  
działki. Nowogard  Struga  7. 
Tel. 

USŁUGI

• Firma Usługowa „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, ze-
brania, szkolenia. Tel. 91 39 
26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 

PODŁOGOWYCH I INNE DROB-
NE NAPRAWY WYKONA „ZŁO-
TA RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 
79 22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. 
Zielona 3. 91 39 20 714

• Montaż ogrodzeń betono-
wych, farmerskich i innych; 
695 085 470; 91 39 72 575

• AGENCJA REKLAMA VIZART 
- oprawianie prac - w 2 minu-
ty, bindowanie, wydruki A3-
A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, 
laminowanie A3-A4. Tylko u 
nas największy wybór okła-
dek. Nowogard, ul. 700 Lecia 
15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), 
dokumentów, CV, listów mo-
tyw. innych. Wydruki, Ksero, 
także kolor. Szybko i Solidnie. 
Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel 605 
522 340. 

• Usługi koparko-ładowarką 
Nowogard. 514172446 

• Fast – Driver, tanie usłu-
gi transportowe Tel. 
721 230 990

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sa-
wicki, ul. Kazimierza Wielkiego 
7, Tel. 913920737 

• Remonty mieszkań, szpa-
chlowanie, malowanie. 
880 690 659

• Regulacja i naprawa okien i 
drzwi, Tel. 695 181 070

• Dachy, docieplenia, stro-
podocieplenia, obrób-
ki blacharskie, podbitki. 
609 752 854

• REMONT na każdą kieszeń 
Tel. 609 715 839 

• Usługi remontowe 601 
567 369

• KOREPETYCJE - z matema-
tyki: SP, Gimnazjum. Tel. 
532557381.

• REMONTY – DACHY OCIEPLE-
NIA. Tel. 692562306.

• BUD NAAR dachy remonty 
dachów ocieplenia budyn-
ków. 726 169 098

• KREDYTY dla osób prowa-
dzących działalność gospo-
darczą bez BIK, wysokie kwo-
ty, małe raty. Tel. 601627044, 
697082509

• Remonty mieszkań 
798 147 191

• TRANSPORT  -  PRZEPRO-
WADZKI  SZYBKO  TANIO. Tel. 
696138406.

• SKLEP  A – Z  ul; Kościuszki  2 G 
.OFERUJE  EKSPRESOWE  do-

rabianie kluczy   patentowych. 

• SKLEP    A – Z  ul: Kościuszki  
2 G  OFERUJE PRZED ŚWIĄ-
TECZNE PROMOCYJNE  CENY  
na  worki  do  ODKURZACZY. 
Różne   rodzaje.

• Panele, gładzie, malowanie, 
szpachlowanie, murowanie, 
tanio wykonam. 884 918 503

• Usługi transportowe do 1 tony, 
bus skrzyniowy oraz kryty. Tel. 
693 716 085, 607 137 081

PRACA

• Przyjmę samodzielnego pra-
cownika do prac wykończe-
niowych. Tel. 888 603 612

• Zwrot podatku z pracy, ro-
dzinne, urlopowe, emerytalne 
– Niemcy, Holandia, Anglia, Ir-
landia, Dania, Belgia, Austria, 
Włochy, Norwegia, USA. Tel. 71 
385 20 18 lub 601 759 797

• Młoda mama zaopiekuje się 
Twoim dzieckiem. 661 196 022

• Praca w Niemczech - Opiekun-
ki Osób Starszych, wyjazdy od 
zaraz, pełna organizacja wy-
jazdu, atrakcyjne zarobki Tel. 
666096761, 666096774

• EPROXY EL poszukuje pra-
cowników działu handlowe-
go wiek max 25-27 lat. Tel. 
798 843 457 lub eproxy-el@
wp.pl

• Poszukuję osoby w średnim 
wieku do opieki nad chorą 
osobą i prowadzenia domu. 
Miejscowość Węgorzyce (mile 
widziana osoba z tych okolic) 
Tel. 606 271 499; 91 39 22 308 

• Zatrudnię kierowcę kat. C+E, 
Polska - Norwegia, tel. 607 
585 561

• Poszukuję osoby do salonu 
fryzjerskiego w charakterze 
kosmetyczki lub stylizacja pa-
znokci. 693 060 902

• ZATRUDNIĘ  -  stolarza  lub  po-
mocnika. Tel. 603366286.

• Firma zatrudni spawacza. 91 
39 25 875; 601 581 892

• Zatrudnię kierowcę C+E, trans-
porty liniowe, system 3/1, tel. 
609 49 39 89

• Zatrudnię kierowcę C+E, 
bez doświadczenia, tel. 607 
585 561

• ZAOPIEKUJĘ  -  się   dziec-
kiem  lub  dziećmi   w  NOC  
SYLWESTROWĄ. U siebie w 
domu. Proszę  o  kontakt  tel. 
603848081.
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Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak  kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty; F - kursuje od poniedziałku do piątku; 7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO  tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E; 14:00E; 
15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
ND - SZCZECIN:  5:05 (D); 5:55 ( E); 6:40 (7); 6:55 ( E); 7:25 (7); 7:35 (E); 7:50 ( E); 8:00 ( E); 8:05 (7); 8:20 (7); 8:35 ( E); 
9:10 (E,7); 10:05 ( E); 10:35 (E,7); 11:31 (E ); 11:40 (7); 12:15 (E,7); 12:55 (E,7); 13:10 ( E); 13:20 (E,7); 14:05 (E ); 14:20 (E,7); 
15:39 (E); 16:05 (7); 16:20 (E,7); 16:50 (E ); 17:30 (7); 17:50 (E,7); 18:20 (E,7)
ND - SZCZECIN:  5:05 (D); 5:55 ( E); 6:40 (7); 6:55 ( E); 7:25 (7); 7:35 (E); 7:50 ( E); 8:00 ( E); 8:05 (7); 8:20 (7); 8:35 ( E); 
9:10 (E,7); 10:05 ( E); 10:35 (E,7); 11:31 (E ); 11:40 (7); 12:15 (E,7); 12:55 (E,7); 13:10 ( E); 13:20 (E,7); 14:05 (E ); 14:20 (E,7); 
15:39 (E); 16:05 (7); 16:20 (E,7); 16:50 (E ); 17:30 (7); 17:50 (E,7); 18:20 (E,7)
SZCZECIN - ND:   6:20 (D); ; 7:30 (E ); 8:30 (E,7); 9:00 (7,R); 9:25 (E ); 10:05 (E,7); 10:35 (E,7); 11:40 (E ); 12:10 (E ); 12:25 
(E,7); 13:05 (7); 13:30 (E ); 13:50 (E,7,R); 14:35 (E ); 14:50 (E,7); 15:15 (E,7); 15:55 (E,7); 16:15 (7); 16:35 (E ); 17:40 (E,7); 
18:05 (E,7,R); 19:15 (E,7); 19:40 (E,7); 20:15 (E,7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 
12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 
16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 7); 12:26(A); 12:41(A, 
7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 
17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; S – kur-
suje w dni nauki szkolnej; 7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 3, 5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki 
oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, sobo-
ty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska
NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND - RESKO:  6:30 (S); 7:50 (S); 10:10 (7); 12:30 (S); 14:30 (S); 15:10 (E ); 19:15 (E,7); 
RESKO - ND: 6:45 (7, SZ); 7:10 (S); 7:15 (E, SZ); 8:30 (S); 11:35 (7, SZ); 13:00 (S); 15:05 (S); 15:40 (E,7,SZ);
GOLCZEWO - ND:  7:10 (S); 16:00 (S)
ND - GOLCZEWO:  7:40 (S); 15:30 (S)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

OGŁO SZE NIA DROB NE

GABINET KOSMETYCZNY 
”WICHEREK”

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul. Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”, 

Tel. 91 39 207 14
 Czynne od 11.00 do 19.00

http://wicherek.info

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, 

Rafał Kowalczuk sport,  Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny   
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, Tel.  91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87;  

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl.  Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej.  
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

  ROZKŁAD JAZDU PKP
NOWOGARD-SZCZECIN (odjazd-przyjazd)
5:32-6:28(1-5);  6:31-7:32(1-6);  7:40-8:51(1-5);  10:54-11:48(1-
5);  13:04-13:58(1,5,7);  15:00-16:23(1-5,7);  16:48-17:47;   18:37-
19:51  
NOWOGARD-KOŁOBRZEG (odjazd-przyjazd)
7:41-8:54(1-6);  10.01-11:05(1,6,7);  12:07-13:21; 13:58-15:13(1-
5);  15:47-17:04;  17:36-18:53(1-5,7);  21:29-22:36
(1-7) dni tygodnia w które kursuje pociąg

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

Zatrudnię 
mechanika 

do pilarek spalinowych 
i kosiarek

dzwonić w godz. 9-17
91 392 68 57; 608 328 095

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

Tel.  91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

Sprzedam Mercedes 180C 
Rok prod. 2001, poj. 2.0 benzyna, 

przebieg 290 tys. km, czarny metalik. 

Tel. 507 625 011
91 39 22 924

Drugi właściciel 
cena 13 500 zł 

INNE

• Sprzedam drewno bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane - 
603 353 789

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, 
srebrna, 4 elementy: wzmac-
niacz, tuner przestrojony, ko-
rektor, deck szuflada, stan ide-
alny, używana sporadycznie, 
cena 780 zł do uzgodnienia. 
Tel. 605 522 340.

• PIECE GAZOWE c.o. wiszące z 
Niemiec firmy Vaillant wysoka 
jakość do mieszkania, domu, 
sklepu, restauracji, zakładu 
fryzj. tylko ogrzewanie różne 
powierzchnie cena od 800zł 
montaż 300zł piece dwufunk-
cyjne cena od 1.000 zł montaż 
400 zł gwarancja serwisowa + 
roczne przeglądy kontrolne, na-
prawy oraz elektryczne przepły-
wowe podgrzewacz wody użyt-
kowej 18-21kw na prąd 380V 
cena od 200zł Tel. 691 686 772

• SPRZEDAŻ - podbit-
ki drewnianej. TANIO. Tel. 
726169098.

• Sprzedam CB radio Harry III z 
anteną, na gwarancji, cena 650 
zł, Tel. 605 522 340

• Sprzedam lodówko - zamra-
żarkę Indesit srebrną, cena 750 
zł, Tel. 605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpie-
czeniowe na życie SKANDIA, 
Tel. 605 522 340

• Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe atrakcyjna cena. 
726 649 215

• Sprzedam świerk pospolity i 
srebrny z plantacji. Tel. 602 10 
11 18

• Sprzedam aparat fotograficz-
ny S Fine Pix 6500, cena 790 zł, 
Tel. 605 522 340

• SKUP PIŁ niesprawnych, za-
tartych Stihl, Husquarna, Cena 
100 zł. Tel. 721 668 245, Dojazd 
do Klienta.

• DREWNO – na opał, odpa-
dy tartaczne pocięte w klocki 
lub w całości do pocięcia. Tel. 
514740538.

• KUPIĘ - palety przemysłowe 
120 X 100. Tel. 603197798.

• KARP - świąteczny - spełnio-
ne wymagania ekologiczne, 
sprzedaż przy ul. Boh. War-
szawy nr 107 obok sklepu 
wędkarskiego, oraz w domu 
przy ul. Dąbrowskiego 9 tel. 
913920763.

• Sprzedam drzewo opałowe, 
kominkowe. Brzoza, olcha. Ni-
skie ceny 661 630 386

• Tuja szmaragd 0,64 zł. 
518518835

• SPRZEDAM  -  sofę   nową   na 
metalowych  nóżkach. 30 %  
taniej.Tel.669823464.

• KUPIĘ CZERWONĄ I ŻÓŁTĄ CE-
GŁĘ ROZBIÓRKOWĄ. CENA DO 
NEGOCJACJI. TEL. 603768811 
LUB 607705017

• OWCZARKI - niemieckie 
sześciotygodniowe, pie-
ski .Rodzice  z rodowodem.
Tel.913921828.

• ODDAM  -  małego  pieska  , 
czarny  podpalany, miesza-
niec. Tel.913979321.

• Drzewo kominkowe i opało-
we. 506 232 860

Zatrudnimy kandydata na stanowisko doradca
blacharsko-lakierniczego (możliwość przyuczenia) 

wymagane prawo jazdy kat. C
 zgłoszenia proszę kierować na adres e-mail: szkody@toyotanowogard.pl

Poszukujemy kandydata na stanowisko 
mechanik pojazdów samochodowych

Wymagane prawo jazdy  kat. b
 zgłoszenia proszę kierować na adres e-mail: 002service@toyotanowogard.pl

CHOINKI
OLCHOWO

sprzedaż przed 
                   stacją  
                paliw

najtańsze
najładniejsze

różnego rodzaju
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Kancelaria 
 PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077

POŻYCZKI GOTÓWKOWE
•  od 10 000 zł, okres spłaty do 20 lat
•  akceptujemy wszystkie formy dochodu
•  bez BIK, BIG i KRD
•  dogodne raty
• specjalne warunki dla działalności 

gospodarczych (bez ZUS i US)
• RRSO  5,05%

Przedstawiciel na terenie województwa 
zachodniopomorskiego

tel. 91 818-25-36, 790-402-010

PIASEK, ŻWIR,  
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA
tel. 504 265 607 

Z DOWOZEM 
 DO KLIENTA

Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca

Zadzwoń lub wyślij SMS o treści M

Koszt połączenia i SMS-a wg taryfy operatora
600 400 288
Provident Polska S.A. www.provident.pl

Jesteśmy, kiedy potrzeba

Szybka 
pożyczka
na świąteczne 

wydatki

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECIĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

TYGRYSEK

BAWIALNIA
dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

Projekt „WSPARCIE NA STARCIE” współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powiat Goleniowski /Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie
zapraszają do udziału w projekcie

„WSPARCIE NA STARCIE”
Projekt skierowany jest do 30 osób bezrobotnych w tym do: 
• 7 osób w wieku powyżej 50 roku życia 
• 23 osób w wieku do 30 roku życia
zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej oraz, których 

miejsce zamieszkania znajduje się na terenie powiatu goleniowskiego, polickiego lub 
miasta Szczecin.

Uczestnikom projektu oferujemy:
• Doradztwo indywidualne
• Warsztaty aktywizacyjne
• Szkolenie w zakresie przedsiębiorczości
• Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej do kwoty 20 tys. zł.

Rekrutacja uczestników do projektu będzie prowadzona 
do 3 stycznia 2014 r.

Więcej szczegółów na stronie: www.wsparcie-na-starcie.pupgoleniow.pl 
oraz w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie lub w Filii PUP  
w Nowogardzie.

Sprzedam nowe, własnościowe, 
 2 pokojowe mieszkanie o pow. 58 m2 
w Nowogardzie na ulicy Racibora I 4

KONTAKT:  PIB „PRO-BUD s.c.
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14
tel.: 91 39 25552; 783 570 056 www: probud-nowogard.pl

Parafialne Duszpasterstwo Trzeźwości
„Trzeźwa rodzina - trzeźwa wieś”

Jeśli bliska ci osoba w twojej rodzinie  
nadużywa alkoholu lub sam/a pijesz  
i chcesz przestać pić przyjdź do nas!!!

Czekamy w każdy wtorek od godz. 18-20
w salce parafialnej w Strzelewie 9

Jeżeli się wstydzisz!!! to zadzwoń 
od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 20.00

Bolesław  693 716 085  •  Danuta  665 776 868
Kapłan  667 488 367  (wtorek w godz. 19-20)
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Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Finanse - 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700-lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

Tylko teraz !!! Super ceny

Przy zakupie okularów 
BEZPŁATNE 

BADANIE WZROKU

2  pary  soczewek 

O szczegóły PROMOCJI proszę pytać:

okularowych w cenie 1
Do końca grudnia

zapraszamy

Galus • Wnuk

USŁUGI KSIĘGOWO-PODATKOWE

ul. 3 Maja 14 (budynek Banku Spółdzielczego) Tel.  91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

Chcesz odzyskać VAT? Przyjdź!

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA
s. 10

Nasi przedsiębiorcy:
H.  Barcz - 

Nie ma jak 
żywe 

drzewko
s. 3

Zawiadamiamy, 
 że w Nowogardzie 

 rozpoczęła działalność 

 Kancelaria Radców 
Prawnych

Zespół Kancelarii tworzą:  
Radca Prawny Radosław Górski 

Kancelaria mieści się przy 
ul. 700 Lecia 24/5 w Nowogardzie

Telefon do Kancelarii: 
Tel.  91 578 49 01

TRANSPORT 
MIĘDZYNARODOWY

www.olektransport.eu • olektransport@onet.eu
+48 58 536 82 11/14   +48 691 742 278

TCZEW
GDYNIA
GDAŃSK
SŁUPSK

KOSZALIN
GORZÓW WLKP.
KOSTRZYN

FRANKFURT AM MAIN
MANNHEIM
KARLSRUHE
STUTTGART
STRASBOURG
FREIBURG

SAARBRUCKEN

PRZEWÓZ TOWARÓW
PRZEPROWADZKI

PRZESYŁKI EKSPRESOWE
TRANSPORT DO 24t

CAŁA EUROPA
ŁADUNKI NIEBEZPIECZNE

ADR

W
Y
N
A
J
E
M
B
U
S
Ó
W i wiele innych miast...

Zamiast 
nazwą 

dzieliłby 
się opłatkiem

Zapraszamy codziennie  9 - 19  sobota  9 - 12

tel. 609 456 577
kontakt@revitalnow.pl
ul. 3 Maja 46 • Nowogard

NOWOŚĆ
najszybsza metoda walki z bólem

• szeroki zakres zabiegów fizykoterapii
• nowoczesne metody rehabil i tacj i
• masaże    oraz   • porady dietetyka

Następne wydanie
Dziennika 

28 grudnia - sobota

Do wynajęcia 
pomieszczenie  100 m2  

na działalność gospodarczą
Duży parking

Tel. 91 392 07 76

ZIELONE 
PRZEDSZKOLE

OGŁASZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2012/2013
DZIECI W WIEKU OD 2,5 DO 6 LAT

Informacje i zapisy pod nr tel. 91 39 26 691
lub na stronie www.przedszkole.zielona11.pl

INFORMATYCZNO-JĘZYKOWE
OGŁASZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2013/2014

DZIECI W WIEKU OD 2,5 do 6 LAT

Kompleksowe 
leczenie stomatologiczne

Nowość: 
MOSTY NATYCHMIASTOWE 

- alternatywa dla implantów

Gabinet 
Stomatologiczny

RTG Cyfrowe
lek. dent. Dorota Wałęga-Bąk

tel. 604 441 609
Nowogard (Przychodnia)

ul. Kościuszki 36 (gab. 311)
pn.-pt. 8-18, sob.

Gerard van Honthorst  - „Pokłon pasterzy”- XVII wiek

Niech Bóg Miłością nasze dusze napełnia
Niech Duch święty swą rolę wypełnia.

A Jezus maleńki dziś narodzony
Rozkołysze wszystkie szczęścia dzwony.

WYDANIE 

ŚWIĄTECZNE

Sianko na stół  
wigilijny  
- prezent  

od DN
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W obiektywie DN

ZAKŁAD USŁUG 
INSTALATORSTWA 
ELEKTRYCZNEGO  

 
ZIELIŃSKI  GRZEGORZ 

TEL: 698-846-647 
•  instalacje elektryczne 

domowe, przemysłowe 
•  domofony, wideofony 
•  alarmy, zabezpieczenia 

budynków 

Powstało nowe osiedle, market, pawilony handlowe, tymczasem nie 
ma przejść na drugą stronę – jedna z mieszkanek tzw. „czereśniowego 
sadu” przy ul. Bohaterów Warszawy, zwróciła na to uwagę i za pośred-
nictwem DN, chce zainteresować tym tematem służby odpowiedzialne 
za oznakowanie dróg. Pomysł rzeczywiście godny uwagi zważywszy, że 
w przyszłym roku po w byłym biurowcu PBO i spółdzielni „Cisy” mają 
powstać kolejne lokale i mieszkania. 

Trudno wyobrazić sobie wigilijny stół bez karpia. To też tradycyjnie, 
na kilka dni przed świętami na ulicach miasta ustawiają się sprzedaw-
cy tej smacznej ryby, trzymając je żywe w specjalnie przystosowanych 
do tego basenach. Na zdjęciu dorodny karp, którego sfotografowaliśmy 
przy jednym z takich stoisk  zlokalizowanym przy ul. 700-lecia.  W tym 
roku cena za kg ryby waha się w okolicy 14 zł. Ryby będą sprzedawane 
aż do wigilii, czyli do wtorku 24 grudnia. Smacznego!!!

W środę,  18 grudnia o godz. 18:00, w Zborze Ewangelicznych 
Chrześcijan w Nowogardzie  została zorganizowana wigilia. Na 
wieczerzę zaproszono dzieci i młodzież wraz z opiekunami z Sa-
modzielnego Domu Dziecka I i  II w Nowogardzie. Organizato-
rzy wigilii  zadbali nie tylko o to, by na stole znalazły się tradycyj-
ne potrawy, ale i o odpowiednią oprawę uroczystej kolacji.  Było 
więc wspólne śpiewanie kolęd, jak i krótka sztuka teatralna przy-
gotowana specjalnie dla przybyłych gości. Nie mogło też zabrak-
nąć prezentów przygotowanych przez członków zboru. 

Dla kogo te Święta?

Nigdy nie potrafiłam zrozu-
mieć toku rozumowania ateistów. 
Nigdy też nie miałam o to do nich 
pretensji. Nie muszę ich przecież 
rozumieć, by móc w pełni sza-
nować światopogląd, któremu są 
wierni. Wiara człowieka jest bo-
wiem jego indywidualną spra-
wą. Jednakże, dostrzegam pewną 
niespójność, żeby nie powiedzieć 
– ogromną rozbieżność, pomię-
dzy teoretyczną a praktyczną sfe-
rą filozofii życia niektórych ate-
istów. Z wielkim zaciekawieniem 
przyglądam się ludziom, którzy, 
kwestionując na co dzień istnie-
nie Boga, raz w roku bez skrupu-
łów zasiadają do wigilijnego po-
siłku. To tak można? Fajny ten 
ateizm! A ci ateiści tacy toleran-
cyjni i otwarci… Czuję nieodpar-
tą ochotę zgłębienia arkanów tej 
postawy. Z czego ona wynika? Z 
niewiedzy? Z niekonsekwencji? 
Ze słabej woli? Tyle pytań, a tak 
niewiele klarownych odpowiedzi.   

Dobrze, to teraz już całkiem 
poważnie. Na początek, war-
to rozgraniczyć definicję pojęcia 
prawdziwego ateisty od pseudo-
ateisty. O ile ten pierwszy ma peł-
ne prawo oczekiwać od ludzi od-
miennego wyznania szacunku i 
zrozumienia, o tyle ten drugi nie 
zasługuje nawet na naszą uwa-
gę. Chyba że w kontekście sztan-
darowego przykładu ucieleśnio-
nej hipokryzji. Człowiek, który 
wszem i wobec głosi, że Boga nie 
ma, a potem uczestniczy w cele-
bracji narodzin Syna Bożego – 
albo nie rozumie poglądów, któ-
rych jest wyznawcą, albo ma pro-
blemy ze zidentyfikowaniem wła-
snej osobowości, bo czy jest on 
tak naprawdę całkowicie świa-
domy tego, kim jest? Od kiedy to 
ateistom wolno hołdować trady-
cjom chrześcijańskim? Czy we-
getarianin, jedzący mięso, nadal 
jest wegetarianinem? Przecież to 
absurd! Ateista, świętujący Na-

rodzenie Pańskie, jest nieszcze-
ry nie tylko z innymi ludźmi, ale 
przede wszystkim sam ze sobą. 
Jest zatem nieszczery podwójnie. 
Jak taki człowiek znosi swoją ob-
łudę – nie wiadomo. 

Wśród ludzi, których znam, 
jest wielu ateistów i tylko jeden od 
początku do końca wierny swoje-
mu światopoglądowi. Reszta zaja-
da się pierogami przy stole wigi-
lijnym, łamie opłatkiem z bliski-
mi i cieszy jak dziecko z gwiazd-
kowych prezentów. To napraw-
dę żenujące, żeby tłumaczyć ate-
istom, czym jest ateizm. Takie to 
oczywiste, a jednak, jak się oka-
zuje, niemożliwe do przyjęcia do 
świadomości. Jednakże, czasem 
trzeba zniżyć się do pewnego po-
ziomu, by móc spojrzeć na dane 
zagadnienie z innej perspektywy. 

Pseudoateiści to nikt inny, jak 
chcący desperacko zaakcentować 
swoją oryginalność i indywidu-
alizm ludzie z zaburzeniami oso-
bowości. Obchodzenie Świąt Bo-
żego Narodzenia ściśle związane 
jest z wyznawaniem prawd, prze-
kazywanych ludzkości od ponad 
dwóch tysięcy lat, a co za tym 
idzie – kultywowaniem trady-
cji związanych z dniem upamięt-
niającym narodziny Chrystusa. 
Jak to się ma do doktryny kwe-
stionującej istnienia Boga? Chęt-
nie odpowiem – nijak. Świętowa-
nie Dnia Narodzenia Pańskiego 
oznacza bezwarunkową deklara-
cję przyjęcia przekonań chrześci-
jańskich. Zaawansowany poziom 
obłudy, dryfującej po umysłach 
ludzi słabego charakteru, spra-
wia, że człowiek przestaje odróż-
niać, co udaje, a czego nie, i za-
traca się w swojej bezmyślności. 
Mówi sobie wtedy: „Co może być 
złego w dzieleniu się opłatkiem, 
przecież ja i tak nie wierzę w sym-
bolikę tych głupot”. Nie rozumie, 
że fundamentami jego światopo-
glądu są takie właśnie „błahost-
ki”. Jeśli chce nazywać siebie ate-
istą, musi być wierny prawdom 
swoich przekonań od początku 
do końca. Jedną z tych prawd jest 
bezwzględne odrzucenie istnie-
nia Boga, a co za tym idzie – wy-
łączenie z życia wszelkich trady-
cji, związanych z religią chrześci-
jańską, w tym Świąt Bożego Na-
rodzenia. W przeciwnym razie, 

nie może być mowy o świado-
mej wierze w słuszność ateizmu. 
Ortodoksyjny islamista nie tknie 
wieprzowiny, choćby była obsa-
dzona brylantami. Wiarę budu-
je się na szczerości i całkowite-
mu oddaniu wyznawanym poglą-
dom, nie ma tam miejsca na żad-
ne odstępstwa, nawet najmniej-
sze. 

Istnieje niepisana zasada, że 
najlepszą formą obrony jest atak. 
W myśl tej paradoksalnej, acz-
kolwiek jakże prawdziwej tre-
ści, pseudoateiści zarzucają nam, 
chrześcijanom, że uniemożliwia-
my im okazywanie szacunku na-
szym tradycjom. Istnieje wiele 
sposobów na poszanowanie czy-
ichś poglądów i obyczajów. Ob-
chodzenie Świąt Bożego Naro-
dzenia przez ludzi niewierzących 
bynajmniej nie jest jednym z tych 
sposobów. To jedynie infantylna 
próba usprawiedliwienia swojej 
niekonsekwencji przekonań i roz-
chwiania emocjonalnego. Trady-
cja to nie puste słowo. To coś bar-
dzo głęboko zakorzenionego, bu-
dowanego od wielu pokoleń. Nie 
można jej jeszcze wczoraj nie ro-
zumieć, a dzisiaj już tak. Nawet 
zupy pomidorowej nie sposób 
polubić z dnia na dzień. Kulty-
wowanie symboliki Świąt Boże-
go Narodzenia jest czymś, co pły-
nie z głębi duszy, wynika z tego, 
jakim jest się człowiekiem i ja-
kim wartościom jest się wiernym. 
Św. Mikołaj? No, pewnie! Cho-
inka? Wspaniale! Opłatek? Może 
być! Bóg? Jaki Bóg? Nie ma Boga! 
Czy tylko ja widzę ten absurd? 
Jak wszystkie drogi prowadzą do 
Rzymu, tak wszystkie świątecz-
ne symbole ściśle powiązane są ze 
sferą sacrum. I nie ma tu miejsca 
na żadne wyjątki. 

Reasumując, jeśli ateizm to 
świadomy wybór, niech ta świa-
domość będzie pełna, a dążność 
do ateistycznej postawy – kon-
sekwentna. Jak już zostało wcze-
śniej wspomniane, o ile dla ate-
istów mam szeroko pojmowany 
szacunek, o tyle quasi-ateiści są 
dla mnie ludźmi, biorącymi swo-
je przekonania znikąd i zmie-
rzającymi donikąd. I na tym za-
kończmy.

Karolina Klonowska 
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

ENTER 
LAPTOP

 SERWIS - KOMIS
naprawiamy, 
sprzedajemy, 

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

Tel.  795 648 748
Przy zakupie 1 t podpałka 
lub wypalacz sadzy gratis

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

Usługi opiekuńcze 
dla osób starszych 

i niepełnosprawnych zarówno 
w domu jak i poza domem. 

W ramach usług opiekuńczych
 w mojej asysście możliwość

skorzystania z : 
• samochodu osobowego
• załatwienia spraw mobilnych
• korzystanie z wózka 

inwalidzkiego lub chodzika
„Tutela”   Halina Przybyszewska

ul. Kochanowskiego 7, Nowogard

tel. 880 690 330

TUTELA

Plantacja choinek w Długołęce poleca:
- sprzedaż świerka srebrnego 
   bezpośrednio z plantacji oraz ciętego
- świerk w donicach różnej wysokości
- jodłę w małych ilościach  Tel. 504 124 180

Zapraszamy
na Wystawę Gołębi 

Pocztowych
w dniach 21.12-22.12.br.

która odbędzie w Hotelu JF Duet, 
w Goleniowie, ul. Maszewska 19

„Bez serc, bez ducha, to szkie le tów ludy”.

Zamiast nazwą dzieliłby się opłatkiem  
Na czwartkowej sesji rady powiatu   radni przegłosowali kształt  opinii   dotyczącej   wniosku  o zmianę nazwy powiatu.  Większością  
głosów  rada powiatu wydała opinię negatywną. 

Kogo to obchodzi
Kilkunastoosobowa grupa 

mieszkańców Nowogardu  ( 
należą się im podziękowania), 
która  przybyła w czwartek na 
sesję Rady Powiatu miała oka-
zję obejrzeć wątpliwej jakości 
spektakl w wykonaniu obec-
nych i w pewnym sensie tak-
że nieobecnych  przedstawicie-
li  establishmentu  polityczne-
go naszego powiatu.  Najpierw 
chwila o tych nieobecnych. Na  
ważnej  dla nowogardzian  ze 
względu na głosowaną  opinię 
sesji  nie  pojawił się ani  bur-
mistrz Nowogardu  R.  Cza-
pla  ani przewodniczący Rady  
A.  Bielida  ani  w ogóle nikt 
z urzędu miasta.  Przypomnij-
my,  że  przynajmniej od maja 
tego roku  wniosek o zmianę 
nazwy po przyjęciu przez na-
szą radę jest  wnioskiem, za 
którego procedowanie w tym   
przygotowanie i uzasadnia-
nie   odpowiadają władze mia-
sta. Jednakże od początku wła-
dze wykazują w tej sprawie zu-
pełny brak aktywności. Tylko   
dzięki  osobistemu ofiarnemu 
zaangażowaniu  radnego Mar-
ka  Krzywani  i   członka ze-
społu rady ze strony społecz-
nej inicjatora  projektu  Paw-
ła Słomskiego oraz jego brata 
Piotra Słomskiego ze stowa-
rzyszenia Partnerstwo i Roz-
wój, sprawa  i nabrała rozgło-
su medialnego i mieli okazję 
ją poznać  Ci wszyscy,  z któ-
rymi udało się tym trzem pa-
nom  spotkać  w trakcie kilku-
nastu wyjazdów do  różnych 

gmin powiatu. Tak jak pamię-
tam  gdy kilka lat temu  pod-
czas zabiegania o własny po-
wiat  wielu w Nowogardzie, 
poprzez zaniedbanie, brak ini-
cjatywy, obojętność  a nawet 
wrogość  ułatwiło pozbycie się 
Nowogardu z mapy polskich 
powiatów- tak i dzisiaj  ci sami 
co do  gatunku i  w podobny 
sposób topią społeczne zabiegi 
o zmianę nazwy powiatu. Jed-
nak jeszcze  do dzisiaj liczyli-
śmy,  że  ustosunkowani nasi 
radni powiatowi   doprowa-
dzą do pozytywnego głosowa-
nia w  sprawie , która wydaje 
się oczywista   choćby dlatego 

że Nowogardowi  to się nale-
ży  i z powodów historycznych 
i aktualnych.  Ponadto, zmiana 
nazwy nie dzieję się niczyim 
kosztem  i uruchamia istotne 
pokłady tego, co   w socjologii 
zwiemy kapitałem społecznym 
– a to rzecz bezcenna.

Jacyż  oni   żałośni…..
Powiedział po cichu   ( niko-

go bowiem  i poza radnymi  do 
głosu  nie dopuszczono)    je-
den z obecnych  na sali nowo-
gardzian  po wystąpieniach  w  
sprawie  wniosku,  w których 
fałszywie  zapewniano o  rze-
komym docenianiu, wręcz  mi-
łowaniu  nowogardzian, jed-
nocześnie nerwowo oczeku-
jąc momentu  głosowania,  gdy 
tymże - przed chwilą  chwalo-
nym - figę się pokaże.  Jakimś 
zupełnym bełkotem o kopa-
niu rowów  próbował  obwijać  
„g…. w bawełnę”  starosta Sta-
nisławski  a radny Siwek   za-
miast podzielić się sprawie-
dliwie  nazwą powiatu  chciał 
się dzielić obłudnie opłatkiem.  
Oczywiście nikt się nie przy-
znał, że wcześniej  się  radni 
z  Goleniowa  spotkali  nie po 
to by pochylić się nad kondy-
cją  powiatu  i  coś niecoś zro-
zumieć  ale po to aby  zakle-
pać sztamę  przeciw Nowo-
gardowi. W przeciwieństwie 

do nich, radni z Nowogardu 
nie tylko się w tej sprawie nie 
spotkali ze sobą, ale również 
nie spotkali się w ramach swo-
ich klubów.  Ani więc  formal-
ny szef klubu PO  Marcin Fe-
deńczak  nie pogadał aby prze-
konać kogokolwiek  w klubie 
PO  ani nie uczynił tego sku-
tecznie K.  Lembas  w SLD  ani 
tym bardziej  nie stało  się to w 
PSL, gdzie  szef powiatowy  tej 
partii i wicestarosta T. Kulinicz 
okazał się szefem malowanym. 
Ale  może to właśnie tylko  tyle 
uzgodniono, że wszystkich 
oszukamy  - my  z Nowogardu 
dla oka zagłosujemy  za, a wy 
spoza Nowogardu  zapewnicie 
ogólny  wynik przeciw.  Tak też 
wyglądało  głosowanie  5 plus  
1 za i 11 przeciw. Pięć nie sześć 
ponieważ na sesji był nieobec-
ny jeden z nowogardzkich rad-
nych  W.  Włodarczyk, który 
był tak zajęty, że na głosowanie 
w najważniejszej dla Nowogar-
du  sprawie kadencji  nie zdą-
żył. Jak się okazało pojawił się  

jednak  już później na części 
poświęconej głównie spożyciu 
dość obficie  się prezentującej  
na zapleczu   kolacji wigilijnej 
(a ponoć nie mają pieniędzy 
na głupią  zmianę pieczątek w 
związku ze zmianą nazwy).  Je-
dynym radnym, który  wypeł-
nił z własnej woli co mógł  był 
radny Grodź z Osiny (to ten 
plus 1).

Pisał w 2001 roku Kazimierz 
Rynkiewicz  (przedruk wyda-
nie wtorkowe DN) :

Jak wielu wska zu je, i wska zy
wa ło wcze śniej, No wo gard nie 
miał szczę ścia przede wszyst
kim do ludzi, któ rzy tu spra wo
wa li wła dzę. ….. mogę po ku sić 
się o pewne po rów na nia, które 
bar dziej una ocz nią obec ny stan 
mia sta i jego miesz kań ców, któ
ry mógł bym okre ślić ty tu ło wym 
cy ta tem: „Bez serc, bez ducha, 
to szkie le tów ludy”.

Cóż się zmieniło po latach 
– nic K.  Rynkiewicz dobrze 
zdiagnozował   

 Co dalej ..
Opinia  rady powiatu w Go-

leniowie kończy ten etap pro-
cedowania  wniosku,  w trak-
cie którego główny wniosko-
dawca czyli samorząd No-
wogardu zbiera  opinię  

Na sesję przybyła kilkunastoosobowa delegacja mieszkańców Nowogardu

Radny Bogusław Grodź - porządny 
radny, którego możemy pokazać w po-
rządnej gazecie - czyli DN



Nr 98 (2232) DZIENNIK
NOWOGARDZKI

4

www.dzienniknowogardzki.pl

poszczególnych samorzą-
dów na terenie powiatu. 

Teraz  należy wniosek uzupeł-
nić jeszcze o kilka dokumen-
tów formalnych i podjąć decy-
zję przez  nowogardzką  radę  o 
skierowaniu takiego kompletu 
do ministerstwa administra-
cji i cyfryzacji. Wniosek trafia 
tam za pośrednictwem woje-
wody zachodniopomorskiego. 
Potem zostaje już tylko decyzja 
ministra, na którą  załączone 
opinie samorządów  mają  pe-

wien  wpływ  ale niekoniecznie 
taki jaki sobie niektórzy wyda-
jący te opinie wyobrażają.   

Zawsze bardzo ważne jest  
gdy zgadzamy się na dopusz
czalne ustawą   zmiany admi
nistracyjne  aby   stymulowały  
one  rozwój wspólnoty samo
rządowej.   Istnienie wspólno
ty, która ma możliwość samo

realizacji  i zabezpieczenia po
trzeb  swoich członków to sens 
samorządności   – mówi DN 
jeden z pracowników mini-
sterstwa.  Podejście do  inicja-
tywy nowogardzkiej zaprezen-
towane w powiecie, również w 
trakcie czwartkowego głoso-
wania, świadczy raczej o braku 
aniżeli istnieniu  wspólnoty  i 
zapewne łatwo to zauważą  lu-
dzie odpowiedzialni za kształt  
administracyjny kraju w za-
kresie podlegającym   stałemu 

kształtowaniu. Tak więc Pano-
wie  i Panie - myśleliście żeście 
pokazali figę kilkunastu tysiąc-
om nowogardzian, a może się 
okazać, że strzeliliście sobie 
w stopę. Ale to Wasza stopa a 
nie stopa tego społeczeństwa - 
żadna więc strata.  

Marek Słomski

Zamiast nazwą 
dzieliłby się 
opłatkiem

Na ten stół załapał się też radny Wojciech Włodarczyk, który nie załapał się na gło-
sowanie w sprawie zmiany nazwy powiatu

Osina: Teraz mają gdzie się spotykać 

Świetlica jak się patrzy 
W minioną środę w Osinie uroczyście otwarto odremontowaną świetlicę wiej-
ską. Inwestycja pochłonęła ponad 388 tys. zł, z czego 230 tys. pochodziło z dofi-
nansowania. 

 To trzecia świetlica w gmi
nie Osina, po Węgorzach i 
Krzywicach, którą wyremon
towano w ramach dofinanso
wania z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich – chwa-
lił się wójt Krzysztof Szwedo. 
Rzeczywiście jest czym. Osina 
pozyskuje sporo środków ze-
wnętrznych i to z różnych źró-
deł. Tylko w ramach PROW 
w ostatnim czasie wybudowa-
no lub zmodernizowano świe-
tlice wiejskie w Bodzęcinie, 
Kikorzach, Redle i Kościusz-
kach. Ponadto dobiega końca 
budowa oczyszczalni, również 
współfinansowana ze środków 

zewnętrznych. W przyszłym 
roku za to gmina skanalizuje 
wsie Redostowo i Węgorza. Na 
zadanie to w budżecie zapla-
nowano 6 mln złotych, z cze-
go połowa ma pochodzić z puli 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego.

Wracając do świetlicy w Osi-
nie, radości z faktu jej odre-
montowania nie krył sołtys 
wsi, Marek Pakulski, przypo-
minając krótko historię tego 
miejsca.  

 Pamiętamy jak pomieszcze
nia te wyglądały do niedaw
na. Przez wiele lat świetlica 
była nieużywana i popadała w 

zniszczenie. Wcześniej funkcjo
nował tutaj kiosk, później loka
le rozrywkowe. Obiekt ten prze
chodził przez ręce wielu dzier
żawców. Teraz mamy prawdzi
we miejsce do spotkań, z któ
rego korzystać będą wszyscy 
mieszkańcy Osiny – mówił soł-
tys, dziękując wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do sfinalizo-
wania budowy. 

Warto dodać, że świetli-
ca w Osinie jest obecnie naj-
większym pod względem po-
wierzchni tego typu obiektem 
na terenie całej gminy. W bu-
dynku znajduje się sala głów-
na, ze sceną i pełnym węzłem 

sanitarnym. W pomieszczeniu 
zamontowano ściany mobil-
ne, dzięki którym można dzie-
lić przestrzeń. Jest także kilka 
pomieszczeń dodatkowych, 
w których m.in. znajduje się 
kuchnia, a przyszłości będzie 
także sala bilardowa. 

Choć oficjalne otwarcie 
świetlicy odbyło się w śro-

dę, pomieszczania zostały już 
„ochrzczone” przez mieszkań-
ców. Odbyła się już tutaj bo-
wiem przed kilkoma dniami 
wigilia grupy tancerzy Zumby. 

W otwarciu wyremontowa-
nej świetlicy, oprócz miesz-
kańców, władz gminy i sołec-
twa Osina, udział wziął m.in. 
wicemarszałek województwa 

Andrzej Jakubowski, wicesta-
rosta Tomasz Kulinicz i dy-
rektor wydziału PROW przy 
Urzędzie Marszałkowskim w 
Szczecinie Arkadiusz Żych. 
Nie zabrakło też przedstawi-
ciela wykonawcy prac remon-
towych Sławomira Miłka z 
Wojtaszyc. 

Wszystkim udzieliła się 
przedświąteczna atmosfera, 
toteż na zakończenie nie za-
brakło prezentów i kolęd – te 
wykonał chór dziecięcy działa-
jący w Zespole Szkół Publicz-
nych w Osinie. 

Wcześniej pomieszczania 
wyremontowanej świetlicy 
poświęcił ksiądz Jerzy Labu-
da, proboszcz parafii pw. Nie-
pokalanego Poczęcia NMP w 
Osinie. 

Marcin Simiński

Zbadać się nigdy nie zaszkodzi 
O tym, jak ważna jest profilak-

tyka zdrowia, nie trzeba już chyba 
nikogo przekonywać. Dlatego też 
wczoraj, dzięki uprzejmości pani 
Wioletty Zięciak i Eugeniusza 
Tworka, ze Stowarzyszenia Dia-
betyków w Nowogardzie, pracow-
nicy redakcji DN przebadali krew 
na poziom cukru. Tym samym 
namawiamy wszystkich Czytelni-
ków, by nie zapominali o koniecz-
ności wykonywania okresowych 
badań swojego organizmu. Wszak 
to nic nie kosztuje, a może urato-
wać życie. Jednocześnie dziękuje-
my członkom Stowarzyszenia za 
to, że poświęcili dla nas swój cen-
ny czas.                           Redakcja 
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Najserdeczniejsze 
życzenia dla 

Ewy Tracz
składają

rodzice Domańscy

Felieton (prawie) 
dziękczynny 

Burmistrz Nowogardu wydał specjalny 
komunikat na stronie Urzędu Miejskie-
go, w którym to uroczyście informuje, że 
w przyszłym roku nie podniesie nam po-
datków lokalnych. Takiego prezentu przed 
świętami nikt nie mógł się spodziewać. 
Miłosierdzie naszego władcy nie zna gra-
nic. W dniu wydawania komunikatu, na 
chwilę nawet słońce przebiło się zza chmur 
gęsto płynących po niebie. Na wieść o 

wielkiej łasce w kierunku ratusza ruszyły delegacje dziękczynne. 
Pierwsi pokłony złożyli burmistrzowi urzędnicy miejscy. Wszak 
oni też, jak każdy obywatel znosili podatkowy pręgierz. Tuż za 
nim, w kolejce do gabinetu burmistrza, ustawili się przedsiębior-
cy. Nie spodziewali się, że dobry burmistrz wyciągnie do nich 
rękę w tak trudnej sytuacji gospodarczej panującej w kraju, za 
którą przecież on, skromny samorządowiec brać odpowiedzial-
ności przecież nie może. Następni byli właściciele nieruchomo-
ści. Później schorowani emeryci i renciści. Nie zabrakło też rol-
ników. Tym nawet dekret burmistrza przywrócił wiarę w ludową 
tradycję, toteż pożyczyli od PSL-u sztandar. Burmistrz go poca-
łował. Tuż za nimi przyszły zwierzęta. Były krowy, świnie, kury i 
kaczki. Wszystkie jak oczarowane. Szły w równym szyku. 

Jak zwykle jednak, w tym tłumie musiał trafić się jakiś maru-
der. Oczywiście, wiadomo kto – ten redaktorzyna z DN, Simiń-
ski. I zaczął zadawać pytania burmistrzowi, psując tak podniosłą 
atmosferę. Czepiał się. Dąsał się. Prychał. Podburzał tłum. Zło-
śliwy był.  O co panu chodzi   zapytała go  jedna z emerytek sto-
jąca w dziękczynnym korowodzie? -  Przecież trzeba się cieszyć! 
Burmistrz mógł znów nam podwyższyć podatki, tak jak robił to do 
tej pory, nawet trzykrotnie? 

Na to redaktor odpowiedział – ja również jestem wdzięczny za 
łaskę burmistrza, tyle tylko, że coś mnie trapi. Uwiera. Zły jestem 
na siebie, że nie umiem się tak cieszyć, jak Wy.  Cóż, taki już jednak 
jestem. Zastawiam się, gdzie nasz włodarz znalazł w sobie jeszcze 
tak ogromne pokłady dobra? Wydawało się, że już niemal wszyst
kie zasoby wyczerpał. Biega chłopina, za te marne 10 tysięcy zło
tych całymi dniami. Buduje nam nowe ławki, chodniki. Kupił na
wet ostatnio dzieciom na Mikołaja cukierki. A przecież w ten dzień 
tak mocno wiało. Znajduje jeszcze tyle czasu, by te wszystkie swo
je dokonania udokumentować. Ponoć nawet już pogorszył mu się 
wzrok od błyskających fleszy aparatów nieugiętych miejskich kro
nikarzy, którzy na krok go nie odstępują.  A teraz jeszcze te podat
ki...Czyżby to cudowna magia świąt Bożego Narodzenia, dała na
szemu włodarzowi jeszcze tyle sił do podjęcia tej decyzji? - dumał 
redaktor i nagle wypalił w swoim stylu – zapomniałem! Przecież 
w przyszłym roku na jesień odbędą się wybory! Poza tym - ciągnął 
redaktor- burmistrz przez ostatnie lata wywindował w górę stawki 
podatków, na skalę niespotykaną w regionie. To też pewno skarb
nik mu obliczył, dokonując skomplikowanych analiz, że w naszych 
kieszeniach więcej pieniędzy już nie ma.  – głośno myślał. 

- Więc to wszystko to tylko propaganda?! Wstyd i hańba!  zaczął 
krzyczeć jeden ze stojących w tłumie mężczyzn.

 Rozejść się! Nie rozsiewać na korytarzu złej atmosfery! Bur
mistrz i tak przez te lata na zdrowiu podupadł, by Wam lepiej się 
żyło! Niewdzięczna hołoto. A wy co? Nasłuchacie się co wam mó
wią i produkują te pismaczyny i  powtarzacie jak te papugi. A sami 
to się do roboty nie weźmiecie - dyscyplinował jeden z urzędników, 
który natknął się na tłum stojący przed gabinetem włodarza. 

Na to ludzie tylko pokiwali głowami. Nie zwracali nawet zbyt-
nio uwagi na pohukiwania urzędnika. Z ich twarzy, jak za do-
tknięciem różdżki, zniknęły rumieńce. Wszyscy zaczęli się roz-
chodzić. Nawet ze sobą nie rozmawiali. Wrócili do świątecznych 
porządków.  Byli rozczarowani. Znów dali się nabrać. Wierzyli, 
że władza może być dobra. Wyrozumiała. Chociaż przed święta-
mi...A teraz wszystko stało się jasne. Nadzieja umarła. 

 W święta sobie takie jaja z ludzi robić? - powiedziała na od-
chodne emerytka kiwając głową. Ta sama co wcześniej redaktora 
o sianie defetyzmu oskarżała...

Marcin Simiński 

DN odwiedził przed świętami DPS 

Nie wszyscy wyjadą  
do swoich domów 
W Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Piłsudskiego, trwają intensywne przy-
gotowania do Świąt Bożego Narodzenia. Mieszkańcy na zajęciach wykonują 
ozdoby choinkowe, aniołki z papieru, stroiki, którymi następnie przyozdabiają 
swoje wysprzątane pokoje. To wszystko po to, by godnie przeżyć święta. 

 „Ale niespodzianka”  tak ży-
wiołowo i miło, jeden z miesz-
kańców  DPS w Nowogardzie  
przywitał dziennikarza DN, 
który lekko zmęczony niczym 
św. Mikołaj rozsiadł się, zła-
pał oddech, a następnie zaczął 
przechadzać w towarzystwie 
pań opiekunek po pokojach  
domu pomocy. Odwiedziliśmy 
jego mieszkańców, by spraw-
dzić jak przebiegają przygo-
towania do świąt. Dla wielu z 
nas święta to czas spędzany w 
rodzinnym gronie. Warto jed-
nak pamiętać, że nie wszy-
scy mają to szczęście w życiu. 
Tylko nieliczni pensjonariu-
sze DPS opuszczają jego mury 
domu, by spędzić Boże Naro-
dzenie ze swoimi rodzinami. 
Większość zostaje na miejscu. 
Poniżej rozmowy z kilkoma z 
mieszkańców DPS przy ul. Pił-
sudskiego, jakie udało nam się 
zarejestrować w czasie naszej 
wizyty w tej instytucji. 

Tadeusz Ułanowicz - Jestem 
tutaj od 1991 roku  widzi pan, 

to jest już 22 lata. Jeżeli chodzi 
o Święta to  zrobiłem w poko
ju porządki m.in. wytrzepa
łem dywany, umyłem podłogi, 
a nawet je wyfroterowałem. Nie 
spędzę ich jednak tutaj. Wy
jeżdżam do swojego rodzinne
go domu. Natomiast kilka razy 
zdarzało mi się na święta zostać 
w moim obecnym domu, który 
pan odwiedził. Wspominam 
ten czas dobrze. Było dobre je
dzenie, ładna choinka, a pod
czas wigilii odwiedziła nas pani 
dyrektor. 

 

Helena Gajek - (łzy w 
oczach) Mieszkam tutaj już 
12 lat i jestem z pobytu w tym 
domu zadowolona. Jednym sło
wem mieszka mi się tutaj do
brze. Na święta  przygotowa
łam sobie nowe ubrania i za
mierzam porządnie posprzątać 
swój pokój. Każde święta spę
dzam tu, w domu pomocy. Na 
tegoroczne święta na prezent 
zrobiłam szalik na terapii zaję
ciowej. A ja chciałabym dostać 
paczkę, a w niej ciepłe rajstopy.  

Zofia Szeszko  Jestem 
mieszkanką tego domu od 1991 
roku.  Na święta wyjeżdżam do 
swojego domu rodzinnego. Mu
szę powiedzieć, że z tego faktu 
bardzo się cieszę.  Ale zdarzało 
mi się kiedyś również tutaj spę
dzać święta, wówczas było rów
nież bardzo miło. Chociaż wia
domo, że wszędzie dobrze, ale w 
domu najlepiej.  Życzę wszyst
kim dużo zdrowia oraz rado
snych Świąt Bożego Narodze
nia, a przede wszystkim błogo
sławieństwa Bożego. 

Jarek Bzowy 

ŻYCZENIA

Foto pstryk

Kto tu posprząta? 
Od wielu tygodni przy budynku byłej telekomunika-

cji pod schodami, zalegają sterty śmieci, głównie karto-
nów i plastikowych butelek po niskiej jakości alkoholu. 
Wszystko to są pozostałości po tym, jak latem jeden z 
nowogardzkich bezdomnych, zaadoptował sobie to miej-
sce na swój nocleg. Wówczas schronienie to było idealne. 
Na głowę nie padało, a miejsce osłonięte było liśćmi ro-
snącego tam krzaka. Gdy liście opadły, lokator się wyniósł 
pozostawiając po sobie niezły bałagan. Odpowiedź na ty-
tułowe pytanie jest proste – posprzątać powinien nowy 
właściciel budynku, który planuje w tym miejscu budowę 
galerii handlowej (pisaliśmy o tym ponad miesiąc temu). 
Miejskie służby z łatwością mogą do niego dotrzeć. Więc 
wydaje się, że problem jest łatwy do rozwiązania...

Jarek Bzowy 
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Słowo Boże na Niedzielę:

Są jeszcze wolne miejsca
PIELGRZYMKA 9-DNIOWA

NA KANONIZACJĘ 
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Roberta w Parafii pw. WNIEBOWZIĘCIA NMP w NOWOGARDZIE

Słowa Ewangelii według Święte-
go Mateusza  (Mt 1,18-24) Naro-
dzenie Jezusa

Z narodzeniem Jezusa Chrystu-
sa było tak. Po zaślubinach Mat-
ki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw 
nim zamieszkali razem, znalazła się 
brzemienną za sprawą Ducha Świę-
tego. Mąż Jej, Józef, który był czło-
wiekiem sprawiedliwym i nie chciał 
narazić Jej na zniesławienie, zamie-
rzał oddalić Ją potajemnie. Gdy po-
wziął tę myśl, oto anioł Pański uka-
zał mu się we śnie i rzekł: Józefie, 
synu Dawida, nie bój się wziąć do 
siebie Maryi, twej Małżonki; albo-
wiem z Ducha Świętego jest to, co 
się w Niej poczęło. Porodzi Syna, 
któremu nadasz imię Jezus, On bo-
wiem zbawi swój lud od jego grze-
chów . A stało się to wszystko, aby 
się wypełniło słowo Pańskie powie-
dziane przez Proroka: Oto Dziewi-
ca pocznie i porodzi Syna, któremu 
nadadzą imię Emmanuel, to zna-
czy: Bóg z nami. Zbudziwszy się ze 
snu, Józef uczynił tak, jak mu po-
lecił anioł Pański: wziął swoją Mał-
żonkę do siebie.

Józefie, synu Dawida, nie bój się
Zazwyczaj towarzyszą nam wy-

darzenia, które swoim zasięgiem 
obejmują rzeczywistość, w któ-
rej istniejemy, a dotyczą przeważ-
nie nas samych i ewentualnie osób 
z naszego najbliższego otoczenia. 
To są te małe wydarzenia. Małe ze 
względu na swój zasięg, a nie zna-
czenie. Bo nic nie stoi na przeszko-
dzie, żeby były one dla nas odpo-
wiednio ważne. Czasem stają przed 
nami tak zwane wydarzenia waż-
niejsze, którym towarzyszy bogat-
sza otoczka. Dzieje się więcej, ilość 
zaangażowanych osób też jest od-
powiednia, a znaczenie nie zawsze 
adekwatne do całego zajścia. W 
końcu ludzie lubią różnego rodza-
ju sensacje. 

Ale czasem wydarza się coś, co 
niesie ze sobą ogromne bogactwo, 
sytuacja, której znaczenie jest nie-
porównanie większe od jakichkol-
wiek innych momentów. I aby całe 
to bogactwo w jakiś odpowiedni 

sposób ukazać, musiałyby temu wy-
darzeniu towarzyszyć niesamowi-
te znaki, jakieś spektakularne dzia-
łania, które siłą rzeczy wywołałyby 
ogromną sensację, daleko większą, 
niż ta, którą często obserwujemy 
przy tych ważniejszych wydarze-
niach. A przecież nie o to chodzi. 
Często sensacja szybko umiera, naj-
częściej za sprawą kolejnej sensacji.

To wydarzenie, a właściwie cały 
ciąg wydarzeń, o których czyta-
my w naszym fragmencie Ewan-
gelii, dokonało się w wielkiej ciszy. 
Tu sensacja była jak najmniej pożą-
dana. Sami bohaterowie nigdy nie 
przejawiali, co również później bar-
dzo mocno będzie widoczne, za-
chowań, które zazwyczaj towarzy-
szą ludziom żądnym jakiejkolwiek 
sensacji, niecierpliwym i chcącym 
wszystko wiedzieć, niekoniecznie 
dbając o rzetelność tej wiedzy. 

To wkroczenie samego Boga w 
życie, najpierw Marii, a potem Jó-
zefa, było tak niesamowite, że samo 
niejako skłaniało człowieka do za-
milknięcia. Oczywiście do takiego 
zachowania mogło zmobilizować 
tylko kogoś pokornego, doskona-
le zdającego sobie sprawę z tego, że 
skoro przychodzi sam Bóg, to nie 
ma tu już miejsca na żadną dysku-
sję, na jakieś pertraktacje czy wąt-
pliwości. Właśnie takimi ludźmi 
byli i Maria, i Józef. 

Ze względu na szacunek dla ludz-
kiej wolności, najpierw było słowo. 
Wypowiedziane w sposób nie po-
zostawiający jakichkolwiek nieja-
sności. Precyzyjne, krótkie, mówią-
ce wszystko, co potrzeba. Boskie 
słowo. Potem było oczekiwanie na 
to, co powie i co zrobi człowiek. A 
później już tylko Opatrzność, czyli 
ta niesamowita opieka, która prze-
jawia się w ciągłym udzielaniu ła-
ski, dzięki której można sprostać 
nawet najtrudniejszemu zadaniu. 
Dlatego to właśnie Pan Bóg wybie-
ra ludzi do realizacji swoich pla-
nów. Nie trzeba dodawać dlaczego. 
Gorzej, że czasami robi to człowiek. 
Oby takich sytuacji było jak naj-
mniej. To również warto powierzyć 
Bożej Opatrzności.

Maria nie mogła powiedzieć Jó-
zefowi co się naprawdę stało, bo w 
jakie słowa ubrać treść takiej tajem-
nicy? Mogła tylko czekać. Potrafi-
ła to, bo całkowicie ufała Bogu. Ale 
na pewno mocno przeżywała całą 

tę sytuację, patrząc na Józefa, po-
dejrzewając jakie myśli mogą ro-
dzić się w jego głowie, a jednocze-
śnie nie mogąc interweniować, by 
to cierpienie i całą niepewność roz-
wiać. Najlepiej, gdy zrobi to Ten, 
który to wszystko rozpoczął. 

Józef nie pytał, bo nie wiedział 
o co miałby zapytać. Przeczuwał, 
że ma do czynienia z tajemnicą, że 
nawet sama Maria nie jest w stanie 
wszystkiego mu wyjaśnić. Był cał-
kowicie pewien, że ona go nie zdra-
dziła, że jest niewinna. Ból w jego 
sercu na pewno był ogromny, ale 
większa od tego bólu była miłość, 
wzmocniona przez inne cnoty, cho-
ciażby sprawiedliwość. Podjął pew-
ne kroki, żeby nikogo, a szczególnie 
Marii, nie narazić na stratę dobrego 
imienia.

Bóg odczekał odpowiednią chwi-
lę, nie spieszył się. Czyżby chciał 
się przekonać co do Józefa, Czy jest 
on odpowiednim kandydatem na 
opiekuna dla Jego Syna? Na pewno 
nie. Przecież On wszystko wie. Ale 
Józef nie. Może chodziło Bogu o to, 
by sam Józef odkrył swoją praw-
dziwą osobowość, to, jak bardzo 
jest sprawiedliwy, jak bardzo ko-
cha. Spotkał się z nim we śnie. Ale 
nie przemówił w sposób alegorycz-
ny, przez jakieś symbole czy znaki. 
Powiedział wprost: „Józefie, synu 
Dawida, nie bój się”. Po takich sło-
wach nie można mieć wątpliwości. 
A wszystkie te, dotyczące przede 
wszystkim siebie, zupełnie znikają, 
pozostawiając po sobie niewyobra-
żalną ulgę i radość, której bardzo 
blisko do szczęścia.

   To wszystko przeżywa czło-
wiek, który stając w obliczu tajem-
nicy, milczy, niczego nie przyspie-
sza, przyjmuje w spokoju, choć cza-
sem ten spokój trudno zachować. 
Maria i Józef zostali postawieni w 
obliczu niewyobrażalnej tajemni-
cy. Ale była to tajemnica ich życia 
i związanych z tym życiem Bożych 
planów. Nie inaczej jest z każdym z 
nas. Wszyscy przecież stoimy przed 
tajemnicą, jaką jest nasze życie. Z 
każdym życiem zawsze złączone są 
konkretne Boże plany. Nie trzeba 
zapewniać, że są one całkowicie od-
powiednie. Więc jeżeli postaramy 
się naśladować postawę Marii i Jó-
zefa, to nie musimy się niczego bać. 
Zupełnie niczego!

Ks. Grzegorz Podlaski

Miejska Biblioteka Publiczna

Spotkanie z Anielą 
Majkowską
We wtorek 17 grudnia 2013 roku w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie, od-
było się już ostanie w tym roku spotkanie seniorów (i nie 
tylko), z cyklu „Spotkajmy się w bibliotece”. 

Ze wglądu na przedświątecz-
ny okres naszym gościem była 
pani Aniela Majkowską, któ-
ra opowiedziała o tym wszyst-
kim, co wiąże się ze świątecz-
nym stołem. Na wstępie  przy-
bliżyła symbolikę potraw wi-
gilijnych, nie zabrakło róż-
nych ciekawostek kulinarnych 
oraz przepisów, które każdy z 
uczestników mógł zabrać ze 
sobą i spróbować przygotować 
w domu. Przybyłe na spotka-
nie panie również wymienia-

ły się swoimi doświadczenia-
mi kulinarnymi. Dla wszyst-
kich gości panie bibliotekarki 
przygotowały własnoręcznie 
zrobione kartki z życzeniami. 
Tak oto w miłej i ciepłej przed-
świątecznej atmosferze zakoń-
czyliśmy tegoroczny cykl, a 
naszych stałych i nowych by-
walców oczekujemy już w no-
wym roku na kolejnych spo-
tkaniach.

Sylwia Twarowska
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Parafialny Zespół Caritas 
przygotowuje Wigilię 

dla bezdomnych i ubogich – 20 grudnia o godz. 14.00 w 
Nowogardzkim Domu Kultury. Prosimy o wcześniejsze przy-
bycie oraz zabranie ze sobą Dowodów Osobistych i numerów 
z dzienników a w przypadku pobierania paczki dla innych 
osób prosimy o upoważnienie. Przygotowane zostało około 
200 paczek dla rodzin i 75 paczek dla dzieci.

„Aktorkom zawdzięczam za-
chwycające chwile, a niekiedy 
także dar przyjaźni. To są mo-
menty nie do zapomnienia: 
spacerowanie po Krakowie z 
Krystyną Feldman, ławeczka 
w Skolimowie z Ireną Kwiat-
kowską, urokliwy wiosenny 
dzień na Żoliborzu spędzony 
w towarzystwie Aliny Janow-
skiej. Uśmiech Ewy Wiśniew-
skiej, inteligencja Anny Polo-
ny, mądre oczy Zofii Kucówny, 
spokój i wewnętrzna siła Ewy 
Błaszczyk, radość życia Bar-
bary Krafftówny, macierzyń-
skość Stanisławy Celińskiej”. 
Tak we wstępie swojej najnow-
szej książki „Aktorki. Spotka-
nia” pisze ŁUKASZ MACIE-
JEWSKI. 

Przedstawił w niebanalny 
sposób dwadzieścia portretów 
wielkich dam polskiego kina. 
Bohaterki są wyjątkowe, ale nie 
dlatego, że są aktorkami, lecz 
dlatego, że są pięknymi ludźmi. 
Autor pisząc portrety nie szu-
kał sensacji, bohaterki są praw-
dziwe, a nie sztucznie wylanso-
wane gwiazdy. Niemal wszyst-
kie postaci książki zachowa-
ły dystans do sławy i kariery. 
Mnóstwo pokory, lata wysiłku 
małymi kroczkami, by zapra-
cować na swoją pozycję zawo-
dową, miłość i poświęcenie dla 
teatru, skromność, mądrość 
życiową. Kobiety z klasą, wy-
jątkowe, niebanalne i nietu-
zinkowe. Takie je właśnie za-
pamiętaliśmy z filmów i teatru. 
Każda na swój sposób orygi-
nalna, ale wszystkie łączy po-
kora i skupienie na pracy. Róż-
ni je prawie wszystko, przeży-
cia, wiek, doświadczenie, łączy 

zaś doświadczenie zawodowe. 
Nie zostały celebrytkami, nie 
pojawiają się na bankietach ani 
w tabloidach. Kochane przez 
widzów, pozostają dyskretne 
i tajemnicze. Każda z aktorek 
ma szansę by opowiedzieć o 
swojej pracy, rodzinie, pasjach, 
o podejściu do zawodu i lekcji 
u największych mistrzów, każ-
da może zaprezentować się tak, 
jak chce. Bo autor słucha, nie 
ingeruje w opowieści, nie pro-
stuje tego, co zafałszowała pa-
mięć – chce przekazać obraz 
taki, jaki wciąż funkcjonuje w 
wyobraźni rozmówczyni. 

Mnie najbardziej podobał się 
wywiad z Krystyną Feldman, 
w którym czytamy m.in. „Do 
Feldman zadzwonił ktoś z show 
Kuby Wojewódzkiego, żeby za
prosić aktorkę do programu. W 
odpowiedzi usłyszał: „Dziecin
ko, przekaż temu panu, żeby 
mnie w dupę pocałował”. Ot, 
i cała Krystyna Feldman. Ta 
książka to piękny ukłon Łuka-
sza Maciejewskiego w stronę 
wielkich polskich aktorek.

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz

Biblioteka poleca

„AKTORKI. SPOTKANIA”  
 ŁUKASZA 

MACIEJEWSKIEGO, 
TO KSIĄŻKA 

O FENOMENIE 
AKTORSTWA

Godziny odprawianych  
Pasterek i Mszy Świątecznych 
w poszczególnych Parafiach  
i ich Kościołach Filialnych – grudzień 2013r.

Parafie w Nowogardzie i ich kościoły filialne
1.  W Parafii pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie  -  Pasterka o godz. 22:00, 24:00, 

Msze świąteczne tak, jak w każdą niedzielę - dodatkowo w pierwszy dzień Świąt o godz. 15:00 
Msza Święta - (chrzty )

Pasterka w innych miejscowościach Parafii pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie: 
- Kościół Filialny w Jarchlinie – o godz. 22:00 
- Kościół Filialny w Kulicach - o godz. 23:15 
- Kościół Filialny w Sąpolnicy - o godz. 23:15
 
2. W Parafii pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Nowogardzie  -  Pasterka o godz. 21:00 dla dzieci 

i  dorosłych, oraz o godz. 24:00 dla młodzieży i dorosłych.  
Pasterka w innych miejscowościach Parafii pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Nowogardzie: 
- w Kościele Filialnym w Lestkowie o godz. 22:00 
- w Kościele Filialnym w Miętnie o godz. 23:00
Msze świąteczne we wszystkich Kościołach tak, jak w każdą niedzielę. 

3. W Parafii pw. WNMP w Nowogardzie -  Pasterka o godz. 22:00 i o godz. 24:00 
- w pierwszy dzień Świąt Msze Święte o godz. 9:30, 11:00, 12:30, o godz.14:00(chrzty), 20:00 

Msza Św.”Z życiem bez prądu” (nie będzie Mszy Św. o godz. 7:00).
- w drugi dzień Świąt Msze Święte tak, jak w każdą niedzielę
Pasterka w innych miejscowościach Parafii pw. WNMP w Nowogardzie: 
- Kościół Filialny w Karsku – o godz. 24:00 
- Kościół Filialny w Olchowie - o godz. 21:00 
- Kościół Filialny w Wojcieszynie - o godz. 21:00 
- Kościół Filialny w Dąbrowie - o godz. 22:00
Msze świąteczne we wszystkich Kościołach tak, jak w każdą niedzielę.
Parafie wiejskie i ich kościoły  filialne

1. W Parafii  pw. św. Anny w Długołęce –  Pasterka o godz. 23:00
 Pasterka w innych miejscowościach Parafii Długołęka: 
- Kościół Filialny w Wyszomierzu - o godz. 19:00 
- Kościół Filialny w Godowie - o godz. 20:30 
- Kościół Filialny w Redle - o godz. 21:30 

2. W Parafii pw. św. Sylwestra w Strzelewie –  Pasterka  o godz. 23:00,
- w Kościele Filialnym w Czermnicy o godz. 21:00
Msze świąteczne w Parafii i we wszystkich Kościołach Filialnych tak jak w każdą niedzielę.

3. W Parafii pw. MB Różańcowej w Żabowie  - Pasterka o godz. 24:00 
Pasterka w innych miejscowościach Parafii Żabowo: 
- Kościół Filialny w Maszkowie – o godz. 21:00
- Kościół Filialny w Wyszogórze –  o godz. 22:00 
- Kościół Filialny w Potulińcu - o godz. 23:00

4. W Parafii  pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wierzbięcinie –  Pasterka o godz. 24:00          
Pasterka w innych miejscowościach Parafii  Wierzbięcin: 
 - w Kościele filialnym w Beniczkach - o godz. 21:30
-w Kościele filialnym w Ostrzycy  - o godz. 22:30

5. W Parafii pw. św. Józefa oblubieńca Najświętszej MP w Jenikowie  - Pasterka o godz. 24:00
Pasterka w innych miejscowościach Parafii  Jenikowo: 
-  Kościół Filialny w Korytowie - o godz. 19:30
-  Kościół Filialny w Dębicach - o godz. 23:00
- Kościół Filialny w Bagnach - o godz. 21:50
-  Kościół Filialny w Wojtaszycach - o godz. 20:40   

Oprac . MR
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ul. Warszawska 14 • NOWOGARD
tel. 91 391 03 78
pn.-pt. 9-17.30 • sob. 10-13.00

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECIĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

PIASEK, ŻWIR,  
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA
Tel.  504 872 700 

Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

Sprzedam nowe, 
własnościowe,  

2 pokojowe 
mieszkanie  

o pow. 58 m2 
w Nowogardzie  

na ul. Racibora I 4
KONTAKT: PIB „PRO-BUD 

s.c. 72-200 Nowogard, 
ul. 3 Maja 14 

Tel. : 91 39 25552; 
783 570 056   

 www: probud-nowogard.pl

  NISKIE CENY od 20 zł
ul. Poniatowskiego 19  •  Tel. 694 905 654

CHOINKI 
SPRZEDAŻ
Świerk zwykły,  
Świerk srebrny,  
Jodła północna, Jodła 
kaukazka, Kolorado

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel.   913 922 165
 Tel.  91 577 20 07

SKLEP „A-Z-et”
z ul. 700-lecia przeniesiony

na ul. Kościuszki 2G
ZAPRASZAMY duże promocje 

art. świątecznych i ozdobnych i in.
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Z cyklu „Nasi przedsiębiorcy”: Henryk Barcz

Nie ma to jak żywe drzewko świąteczne
Drzewko bożonarodzeniowe to niekwestionowana wizytówka zbliżających się Świąt Narodzenia Pańskiego. Każdego roku, plantatorzy 
i sprzedawcy choinek proponują swoim klientom całą gamę iglaków, mających przez cały okres świąteczny zdobić nasze domy. Jednym 
z nich jest Henryk Barcz – właściciel szkółki drzew i krzewów ozdobnych oraz plantacji choinek. Dziś, w ramach cyklu „Nasi przedsię-
biorcy”, prezentujemy gospodarstwo rolne „Cedr”, w którym każdy znajdzie dla siebie odpowiednie drzewko bożonarodzeniowe.

Plantacja pana Henryka 
mieści się w Olchowie, nie-
opodal jego domu (nr 74). 
Nasz bohater, z wykształcenia 
leśnik, z zamiłowania myśliwy, 
swoją miłość do drzew igla-
stych pielęgnuje już od czasów 
młodości. Do Olchowa przyje-
chał z Dolnego Śląska. Ukoń-
czył Technikum Leśne w Mojej 
Woli. Od tamtego czasu zajmo-
wał się wszystkim tym, co mia-
ło związek z drzewami i lasem. 
Pracę w zawodzie rozpoczął w 
1969 r. W roku 1983 zatrud-
nił się w Nadleśnictwie No-
wogard. Po przejściu na ren-
tę (ponad 10 lat temu) w peł-
ni oddał się prowadzeniu wła-
snej szkółki, założonej w 1996 
r. Jak sam twierdzi, od zawsze 
kochał drzewa – stąd wziął się 
pomysł na otwarcie takiego 
właśnie biznesu. Był jednym 
z pierwszych (jeśli nie pierw-
szym) plantatorem drzew igla-
stych i krzewów ozdobnych na 
terenie gminy Nowogard. Kie
dy przeszedłem na rentę, wie
działem, że muszę się czymś za
jąć. Od zawsze miałem słabość 
do drzew i lasu, dlatego zdecy
dowałem się założyć taką, a nie 
inną działalność – wyjaśnia w 
rozmowie z DN pan Barcz – Po 
prostu pozostał mi sentyment z 
dawnych lat.

Świerk, jodła, a może so-
sna…

Na plantacji pana Henryka, 
liczącej ok. 2 ha gruntu, moż-
na znaleźć mnóstwo wszelkie-
go rodzaju iglaków i krzewów 
ozdobnych. Nas jednak, z ra-
cji zbliżających się Świąt Bo-
żego Narodzenia, szczegól-
nie interesowały choinki, na-
dające się do pełnienia funk-
cji drzewek świątecznych. Po
wiem szczerze, że gdybym miał 
wymienić wszystkie rodza
je drzew, jakie mam na swojej 
plantacji, zagadałbym panią na 
śmierć. Ogółem to jest ok. 100 
różnych gatunków iglaków – 
mówi z uśmiechem nasz bo-
hater – Sama jodła dzieli się na 
kilka rodzajów: kaukaska, kali
fornijska, olbrzymia… Jest tego 
całe mnóstwo. Natomiast, jeśli 
chodzi o drzewka bożonarodze
niowe, to klienci kupują najczę
ściej świerki pospolite, świerki 
srebrzyste i jodły kaukaskie, o 

których już wspomniałem. Pro
szę sobie wyobrazić, że co roku 
przyjeżdża do mnie pan, któ
ry na święta kupuje sosnę! To 
wszystko zależy od tego, co kto 
lubi. Jak przyznaje sam plan-
tator, jest jeszcze jeden rodzaj 
iglaka, który doskonale spraw-
dza się w charakterze drzew-
ka świątecznego… Sprawiłem 
sobie kiedyś na Święta świerk 
serbski – wspaniałe drzewko! 
Ładne, długożywotne, idealne 
do postawienia w domu.  

Trzeba się znać na rzeczy…
Część nasion, z których po-

tem wyrasta choinka, pan 
Henryk uzyskuje sam, z szy-
szek. Większość musi jednak 
sprowadzać z zagranicy. Wy-
maga to niezwykle dokładnej 
i precyzyjnej znajomości te-
matyki leśnej. Nasz bohater 
jest w posiadaniu specjalnych 
atlasów, zawierających spis 
oraz opis nasion. Ceny są róż-
ne. Najważniejsze jest umiejęt-
ne dokonanie wyboru zakupu 
drzewka. Na tym trzeba się na
prawdę znać. Zanim zdecyduję 
o kupnie nasionka, muszę zro
bić rozeznanie, czy nasz klimat 
będzie sprzyjał rozwojowi da
nego drzewa, czy będę mógł za
pewnić mu takie warunki, ja
kich wymaga do prawidłowego 
wzrostu itd. – wylicza nasz roz-
mówca. Spory nakład pienięż-

ny, związany z wyhodowaniem 
iglaka, jest niewspółmierny 
do ceny sprzedaży wyrośnię-
tego już drzewka. Wbrew po-
zorom, drzewa iglaste nie są 
wyjęte spod reguł, rządzących 
ekosystemem. Tak samo, jak 
inne rośliny, potrzebują opry-
sków i nawozów, a to wiąże się 
z dodatkowymi kosztami. To 
tematrzeka. Szkodniki zawsze 
były, są i będą. Staram się jak 
mogę, aby moja plantacja była 
ekologiczna, ale nie wszystko 
da się załatwić naturalnymi 
metodami. Czasami potrzeb
na jest chemia – wyjaśnia pan 
Henryk. Należy zaznaczyć, że 
nie wszystkie drzewka są ata-
kowane przez pasożyty. Nie-
którym się udaje uniknąć dra-
stycznych interwencji człowie-
ka. Jak przyznaje pan Barcz, ze 
wszystkich zasadzonych drze-
wek, z reguły jedynie połowa 
nadaje się do późniejszej wy-
cinki i sprzedaży.

Co choinka, to obyczaj…
Każdy rodzaj drzewka wy-

maga indywidualnego podej-
ścia. Nawet jeśli potrzeby, do-
tyczące warunków klimatycz-
nych, są takie same, nie ozna-
cza to, że wszystkie iglaki będą 
rozwijać się w jednakowym 
tempie i, co najważniejsze – 
prawidłowo. Niezwykle ważny 
jest poziom kwasowości gle-

by. Jodła prawidłowo rozwija 
się tam, gdzie gleba ma odczyn 
zasadowy. Świerk natomiast 
„lubi” kwasowość – mówi pan 
Henryk. Jeśli wszelkie wyma-
gania są spełniane, iglak rośnie 
tak, jak powinien. Choinka po
trzebuje co najmniej 10 lat, by 
wyrosnąć do średnich rozmia
rów, tj. ok. 22,5 m wysokości. 
Jedna rośnie szybciej, druga ro
śnie wolniej – poucza leśnik 
– A zanim urośnie, to będą ją 
atakować różne szkodniki. To 
tematrzeka. Każde drzewko 
atakuje konkretny rodzaj paso
żyta. Oczywistym jest, że trze
ba dbać o choinkę – nawozić ją, 
podlewać itd. Są też kwestie, na 
które człowiek nie ma wpływu, 
np. na sylwetkę drzewka – bę
dzie ono takie, jakie ukształtuje 
je natura. Nie ma zatem recep-
ty na wyhodowanie idealnej 
choinki. To wszystko zależy od 
przypadku.

Drzewko drzewku nierów-
ne…

Ceny drzewek bożonarodze-
niowych są przeróżne. Wszyst-
ko uzależnione jest od gatunku 
iglaka i jego wielkości (wyso-
kości, rozłożystości). Na plan-
tacji pana Henryka znajdziemy 
choinki niskie, średnie i wiel-
kie, cięte i w doniczkach – do 
wyboru, do koloru. Od lat nie 
zmieniam cen drzewek. Sprze

daję je już od 10 zł. Najdroż
sze, jakie mam w ofercie, kosz
tują 200 zł i więcej. Wszystko 
zależy od wysokości, kształtu, 
rodzaju… Powszechnie wiado-
mo, że jednym z najdroższych 
iglaków jest jodła kaukaska – 
to ona winduje ceny w górę. 
Jest droższa niż inne, gdyż jej 
pielęgnacja wymaga więcej 
uwagi i sporego nakładu pie-
niężnego. Poza tym, jest ona 
bardzo ładna. Średniej wielko
ści świerki kosztują u mnie od 
30 zł (świerk pospolity) do 60 zł 
(świerk srebrzysty). Mam wielu 
stałych klientów, którzy wraca
ją do mnie co roku. Sporo przy
chodzi z polecenia znajomych. 
Wielu jest też takich, którzy 
akurat przejeżdżali przez Ol
chowo i zobaczyli szyld. Nale-
ży wspomnieć, że pan Hen-
ryk zaopatruje nie tylko rynek 
nowogardzki, ale także szcze-
ciński, stargardzki, świnouj-
ski… W końcu plantację ma 
niemałą. 

Prawda czy mit?
Niektórzy twierdzą, że ży-

wotność drzewka zależy od 
jego rodzaju. Jak się okazuje, 
nic bardziej mylnego. To nie
prawda, że igły jodły kauka
skiej opadną szybciej niż igły 
świerka. Nie wiem, kto to wy
myślił – śmieje się pan Henryk 
–  Najważniejsze, żeby dostar
czać choince odpowiednią ilość 
wody – wtedy nie ma znacze
nia, co to za drzewko. Igiełka to 
przecież liść iglaka, tak? A za
tem logiczne jest to, że chłonie 
on wodę, a jeśli nie ma jej wy
starczająco dużo – opada. Pro
ste. Ponadto, należy pamiętać, 
że drzewka iglaste, jak każda 
roślina, są podatne na zmia-
nę temperatur. Przeniesione 
z bardzo chłodnego miejsca i 
postawione od razu przy ka-
loryferze – będą usychać szyb-
ciej. Drzewko przeżywa szok 
termiczny. Temperaturę powin
no się stopniować – tylko wtedy 
możemy liczyć na to, że choinka 
postoi w domu do końca stycz
nia. Pamiętajmy również o wo
dzie. Podobno korzystniejsze 
dla drzewka (nawet ciętego) 
jest umieszczenie go w donicy 
z ziemią, aniżeli w stojaku. 

Karolina Klonowska

To od klienta zależy, czy zechce kupić ścięte już drzewko czy wybrać któreś z plantacji
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ZSP Osina 

Szóstoklasiści Mikołajami
Grudzień to wyjątkowy czas. Od początku miesiąca zaczynamy przygotowywać się 
do świąt Bożego Narodzenia, które kojarzone są z zapachem pięknie przystrojo-
nej choinki, potraw, których najważniejszym składnikiem jest miłość do bliskich, 
którzy te potrawy będą spożywać. Z opłatkiem, którym podzielimy się z bliskimi 
i przy okazji złożymy im życzenia. Z pięknymi polskimi kolędami i pastorałkami, 
które będziemy śpiewać i oczywiście z upominkami, które znajdą się pod choinką.

Ale święta Bożego Narodze-
nia, to nie jedyna okazja ob-
darowania innych upomin-
kiem czy też po prostu ser-
decznym, pełnym życzliwo-
ści uśmiechem. Takim dniem, 
pełnym radości są zwycza-
jowo nazywane mikołajki. I 
właśnie tego dnia – 6 grudnia 
2013 roku, symbolicznymi Mi-
kołajami okazali się uczniowie 
klasy VI B Szkoły Podstawo-

wej w Zespole Szkół Publicz-
nych im. Bronisława Malinow-
skiego w Osinie. Sześciooso-
bowa grupa szóstoklasistów 
wraz ze swoim wychowawcą 
panem Marcinem Różalskim 
wzięła udział w festynie miej-
skim pod nazwą „Mikołaje są 
wśród nas”, który odbył się w 
Goleniowskim Domu Kultury. 
Dla uczniów festyn był okazją 
do zebrania funduszy na wy-

cieczkę klasową. Jednak szó-
stoklasiści musieli włożyć wie-
le pracy, aby osiągnąć swój cel. 
Uczniowie przygotowali sto-
isko, które znacznie wyróżnia-
ło się spośród innych. Wielość 
kolorów, zapach gorącej czeko-
lady, kawy, ciast i świeżo przy-
rządzanych gofrów przyciągał 
ludzi do spróbowania tychże 
łakoci. Odwiedzający stano-
wisko naszych reprezentantów 

chętnie brali udział w loterii 
fantowej.

Wysiłek i praca naszych 
uczniów została nagrodzona 
wyróżnieniem przyznanym 
przez organizatorów festynu 
za aktywne uczestnictwo i or-
ganizację stoiska.

Należy również zaznaczyć, 
że oprócz korzyści dla klasy, 
festyn był okazją do promocji 

naszej szkoły oraz samej gmi-
ny Osina. Dlatego też ucznio-
wie i pan Marcin Różalski 
dziękują panu wójtowi Krzysz-
tofowi Szwedo za wsparcie fi-
nansowe i organizacyjne.

A my życzmy klasie VI B 
wspaniałej wycieczki klasowej 
oraz równie wielkiego zapału 
za rok. 

Ewelina Wszelaki

Rodzina i przyjaciele  
Natalii Kielar  

składają podziękowania
Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi 

Jan Paweł II powiedział kiedyś, że „Człowiek jest wspania
łą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie 
ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi.”  W dzisiej
szym, zabieganym świecie często zapominamy o słowach polskie
go papieża.  Kryzys finansowy sprawił, że coraz częściej liczymy 
każdy grosz, nie myślimy o tym, żeby wspierać innych, a o tym, 
jak przeżyć kolejny dzień. Jednak są w naszym mieście ludzie, 
którzy pomimo tego wszystkiego poświęcili swój czas i pieniądze, 
aby pomóc młodej dziewczynie Natalii Kielar. 

O Natalii pisano już wiele.  Uczennica Publicznego Gimna
zjum nr 3 w Nowogardzie, choruje od 10 lat. Lista jej chorób jest 
długa niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarko-
wanym, encefalopatia mitochondrialna, padaczka lekoodpor-
na, liczne wady wielonarządowe. Rehabilitacja jest nie tylko 
żmudna, ale i droga. Mieszkańcy naszego miasta pokazali, że 
los dziewczynki nie jest im obojętny. Przez cały rok czynnie 
uczestniczyli w akcjach charytatywnych, organizowali zbiórki, 
kiermasze i koncerty na rzecz Natalii. Ogromne podziękowa-
nia należą się Wszystkim. Podziękowania za każdą ofiarowaną 
złotówkę, za każde dobre słowo, za poświęcony czas, za bezin-
teresowność. Nie sposób wymienić wszystkich nazwisk, bo li-
sta darczyńców jest długa, są to m. in. Państwo Wróblewscy i 
wszyscy klienci ich sklepu, Publiczne Gimnazjum nr 3-  dyrek-
tor  Irena Juszczyk, wychowawczyni  Jolanta Mielewczyk, na-
uczyciele, uczniowie i Rada Rodziców,  dyrektor Publicznego 
Gimnazjum nr 1- Anna Łysiak i uczennice tejże szkoły, ksiądz 
Robert i Proboszczowie Parafii pw. WNMP i Parafii pw. Mat-
ki Bożej Fatimskiej w Nowogardzie. Bez zaangażowania Was 
wszystkich nigdy nie osiągnęlibyśmy tak wiele. Dziękujemy.

Przed nami Boże Narodzenie. Niech upłynie pod znakiem 
pokoju i radości, niech będzie czasem spędzonym w gronie 
najbliższych przy dźwiękach wspólnie śpiewanych kolęd. Wie-
rzymy, że Nowy Rok przyniesie rozwiązanie wszystkich proble-
mów, da siłę i nadzieję. Będzie rokiem przeżytym w szczęściu 
i zdrowiu. Niech dobro, którym obdarowaliście Natalię wraca 
do Was każdego dnia.

Rodzina i przyjaciele Natalii Kielar

W Strzelewie wystawili jasełka
W dniu 17 grudnia w Szkole Podstawowej w Strzelewie odbyły się jasełka bożo-
narodzeniowe.

Tuż przed godziną 16.00 w 
holu szkoły zaczęli się zbierać 
zaproszeni goście - sponsorzy 
naszej szkoły, Zastępca Burmi-
strza pan Damian Simiński, ro-
dzice oraz mieszkańcy Strzele-
wa i okolicznych wsi. Dzieci z 
klas IV-VI przygotowane przez 
panie Małgorzatę Kurzawę i Ju-
stynę Barczak, wcielając  się w 
historyczne postacie tj. Ma-
ryję, Józefa, pasterzy, czy też 
trzech króli, w  bardzo wzru-
szający sposób opowiedziały 
historię narodzin Jezusa. Pięk-
ną atmosferę stworzyły uczen-
nice śpiewające kolędy polskie 
oraz pastorałki. Po występie 
każdy z przybyłych mógł zaku-
pić na kiermaszu stroik świą-

teczny wykonany przez dzieci z 
klas 0-VI, z którego dochód zo-
stał przeznaczony na potrzeby 
szkoły i dzieci. Na zakończenie 
zaproszeni goście zasiedli, wraz 
z dyrekcją szkoły oraz nauczy-
cielami, do wigilijnego stołu. 

Serdeczne podziękowania 
należą się wszystkim nauczy-
cielom, którzy pomogli przy 
organizacji jasełek - za wyko-
nanie dekoracji świątecznej 
oraz nadzór nad kiermaszem.

Inf. własna

Sygnały czytelników 

Zastawiają chodnik 
W  kierunku restauracji „Przystań”, nieopodal cukierni „Ola”, samochody zasta-
wiają chodniki  po obu stronach – skarżą się redakcji DN przechodnie.  

By sprawdzić to, reporter DN 
udał się na wskazane miejsce. 
Rzeczywiście - samochody sta-
ły wzdłuż całego chodnika, jak i 
na nim, po jednej i drugiej jego 
stronie, co ewidentnie tarasu-
je przejścia pieszym. Co prawda 
zakazu parkowania w tym miej-
scu nie ma, ale wystarczy zjechać 
w dół ulicy, by zaparkować, nie 
utrudniając ludziom swobodne-
go przejścia.              Jarek Bzowy 

Zaparkowane samochody na chodnikach zdecydowanie utrudniają przejście dla 
pieszych w kierunku jeziora
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Wszystkim Klientom
zdrowych i wesołych 

świąt Bożego Narodzenia 
oraz szczęśliwego  

Nowego 2014 Roku 
życzy:
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Radosnych i pełnych spokoju
ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

oraz samych szczęśliwych dni
w nadchodzącym NOWYM ROKU

wszystkim mieszkańcom

życzy
Zarząd, Rada Nadzorcza 

oraz pracownicy
Spółdzielni Mieszkaniowej „GARDNO”

w Nowogardzie

Dostojnym Jubilatom!!!

Zofii i Józefowi
Jędrzejewskim

z okazji 50 rocznicy ślubu
Niech słońce dla dla Was świeci

Niech Bóg o Was dba
Niech rok za rokiem leci

A Wasza miłość wiecznie trwa
Wszystkiego najlepszego

składają dzieci, wnuki i reszta rodziny

Z okazji Nadchodzących 
Świąt Bożego Narodzenia 

i Nowego Roku
Samorządowa Fundacja 

Opieki Medycznej "Zdrowie"
składa Państwu serdeczne życzenia 

zdrowia, wiele radości, wszelkiej 
pomyślności, ciepła, 

wzajemnego szacunku. 
A nadchodzący Nowy 2014 Rok 

niech spełni Państwa 
marzenia i oczekiwania,  

radość i pokój Wam przyniesie.
                                                                                                      

Prezes Fundacji "Zdrowie" 
Lidia Bogus

Niech magiczna noc Wigilijnego Wieczoru 
przyniesie wam drodzy Czytelnicy spokój i radość. 

Niech każda chwila 
Świąt Bożego Narodzenia 

żyje własnym pięknem, a Nowy Rok 
obdaruje was pomyślnością i szczęściem. 

Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia, 
niech spełniają się wszystkie marzenia 

życzy Redakcja 
„Dziennika Nowogardzkiego”



Nr 98 (2232) DZIENNIK
NOWOGARDZKI

14

www.dzienniknowogardzki.pl

Jasełka w Przedszkolu nr 3 

Najpiękniejsze święta tuż, tuż
 Ten tydzień w przedszkolu pięknie wprowadza nas w ich atmosferę. Ustrojone 
choinki w salach, świąteczno-zimowe dekoracje witają nas u samych drzwi.

W tym roku tradycyjnie Jasełka przygotowa-
ły dzieci z grupy starszaków. W czasie Jasełek 
przy żłóbku Jezusa można było zobaczyć Mary-
ję i Józefa, Pasterzy, Archanioła Gabriela, Anio-
łów, Mędrców ze Wschodu, Dzieci oraz bajko-
we postacie - dziewczynkę z zapałkami, Jasia i 

Małgosię, Pinokia, Czerwonego Kapturka, Kop-
ciuszka, które także przyszły pokłonić się nowo 
narodzonemu. Teksty małych aktorów przepla-
tane były pięknie śpiewanymi kolędami. 

Anna Wołosewicz

Pod patronatem DN

Wybrano Mistrzów Opowiadań 
W sobotę tj. 14 grudnia,  w Bibliotece Miejskiej w Nowogardzie, odbyło się ogłoszenie wyników i wręczenie nagród  w konkursie 
„Mistrz opowiadań i ładnego pisania – Nowogard 2013”, którego patronem medialnym był  Dziennik Nowogardzki. 

Przypomnijmy na czym po-
legał konkurs.  Pierwszy etap 
odbył się w sobotę, 7 grudnia. 
Wszyscy uczestnicy mieli do 
wyboru pięć tematów na na-
pisanie opowiadania. W dru-
gim etapie, każdy musiał napi-
sać z pamięci treść Hymnu Na-
rodowego. Trudność polegała 
na tym, że prace musiały być 
napisane odręcznie, za pomo-
cą wręczonych tego dnia każ-
demu uczestnikowi piór marki 
Parker. Celem konkursu było 
bowiem popularyzowanie sta-
rannego pisania z zachowa-
niem podstawowych zasad pi-
sowni odręcznej.  Dlatego też 
Komisja Konkursowa, oprócz 
poprawności językowej napi-
sanych przez uczestników opo-
wiadań,  brała pod uwagę tak-
że wartość graficzną prac. Pra-
ce oceniała komisja w składzie: 
Zofia Pilarz – dyrektor Biblio-
teki, Kornelia Sztengierd -Ko-
walczyk – nauczyciel j. Pol-

skiego w I LO, Anna Kowal-
czyk-Krzywania – nauczyciel 
historii w SP 1 i SP 2, Stanisław 
Rynkiewicz – właściciel sklepu 
„Biurex” oraz Marcin Simiń-
ski- redaktor naczelny DN. 

Zgodnie z regulaminem jury 
wyłoniło po jednym zwycięz-
cy w trzech kategoriach (szko-
ły podstawowe – klasy IV-VI, 
gimnazja, szkoły średnie). I 
tak I miejsce w kategorii  szkół 
podstawowoych zajęła Maja 
Bujalska, uczennica Szkoły 
Podstawowej nr 2. Wśród gim-
nazjalistów najlepsza była An-
gelika Rutkowska z Gimna-
zjum nr 2 w Nowogardzie. W 
najstarszej kategorii, czyli li-
ceum pierwszą nagrodę zdo-
była Katarzyna Nadolska z II 
LO. Komisja przyznała także 
trzy wyróżnienia. Otrzymali je 
Weronika Lalik (SP 1), Julita 
Drobińska (Gimnazjum nr 2) 
i Julita Dendał z II LO w No-
wogardzie. 

Nagrodami za zdobycie I 
miejsca były ekskluzywne pióra 
marki Parker, publikacje książ-
kowe, 3 miesięczna prenumera-
ta Dziennika Nowogardzkiego 
oraz publikacja prac na łamach 
DN (pierwszą z nich, autor-
stwa M. Bujalskiej, publikuje-
my obok, pozostałe będą pre-

zentowane w kolejnych wyda-
niach).  Poza zwycięzcami dy-
plomy i książki otrzymał każdy 
z uczestników. Po oficjalnym 
wręczeniu nagród na wszyst-
kich czekał skromny poczę-
stunek ufundowany przez or-
ganizatorów konkursu. A byli 
nimi:  FHU „Biurex” Stani-
sław Rynkiewicz w Nowogar-
dzie, Apteka Jantar – Janusz 
Łyjak, oraz  Stowarzyszenie Fo-
rum Rozwoju Gospodarczego 
Ziemi Nowogardzkiej. Głów-

nym sponsorem Konkursu był 
koncern Newell Rubbermaid, 
właściciel marki Parker. Patro-
nem medialnym Konkursu był 
Dziennik Nowogardzki. 

Organizatorzy już dziś zapra-
szają do udziału w kolejnych 
edycjach konkursu. Tymcza-
sem, za pośrednictwem DN, 
dziękują wszystkim za udział 
w literackich zmaganiach i gra-
tulują zwycięzcom oraz wyróż-
nionym. 

Redakcja 

Temat: Czasem zaskakują nas wydarzenia dziwne, 
fascynujące, niezwykłe, przerażające. Opowiedz o 
jednym z nich.

Pewnego chłodnego wieczoru, gdy księżyc był wysoko na niebie, 
a gwiazdy świeciły jasno, wybrałam się z koleżankami na spacer. 
Gdy tak szłyśmy, zauważyłyśmy coś bardzo dziwnego, a mianowi
cie to, że na ulicy nikogo nie ma, w domach są zgaszone światła, 
a jedynie w sklepie, który zawsze jest zamknięty, świeci światło. 

Bardzo się zdziwiłyśmy, a jednocześnie przeraziłyśmy. Na twa
rzy Martyny, na której zawsze widnieje uśmiech, zauważyłam 
strach. Spojrzałyśmy teraz na Oliwię, która przez cały ten czas sta
ła jak osłupiała. Patrzyła ciągle w to samo miejsce, nie poruszając 
się. Chwilę później, z przerażeniem podniosła prawą rękę, wska
zując palcem na drzewo. Obróciłyśmy się i spojrzałyśmy na miej
sce, od którego Oliwia nie mogła oderwać wzroku. Cofnęłyśmy się 
teraz równym krokiem. Nie mogłyśmy uwierzyć w to, co tam zo
baczyłyśmy. Naszym oczom ukazała się pewna istota. Wyglądała 
przerażająco. Kiedy zorientowałyśmy się, że się do nas zbliża, za
częłyśmy uciekać, ile sił w nogach. Wbiegłyśmy szybko do sklepu. 
Ostatnia wbiegła Oliwia, którą widziana przez nas zjawa musnę
ła ręką w ramię. Stałyśmy teraz w korytarzu sklepu. Ku naszemu 
wielkiemu zdziwieniu, pani sprzedawczyni nie było. Oliwia zaczę
ła znikać. Chciałam, aby Martyna szybko się na nią spojrzała, lecz 
gdy ona zdążyła się obrócić, Oliwii już nie było. Chciałyśmy szyb
ko uciekać, ale drzwi były już zamknięte. Światła w sklepie zgasły. 
Zaczęłyśmy uderzać pięściami w drzwi i wołać o pomoc. Nikt nas 
nie słyszał. Zaczęło mi się kręcić w głowie. Przewróciłam się. W 
głowie miałam straszny mętlik. Słyszałam różne głosy. W jednym 
z nich rozpoznałam moją mamę, krzyczącą: „Wstawaj”.

Obudziłam się w mocno przepoconej pościeli. Ścierając ręką 
pot z czoła, powtarzałam sobie: „To tylko sen, to tylko sen”. Ten 
koszmar był tak przerażający, że zapamiętam go do końca życia. 

Maja Bujalska

Katarzyna Nadolska z II LO w Nowogardzie odbiera główną na-
grodę, ekskluzywny zestaw piór Parker, z rąk głównego dystrybu-
tora produktów tej marki w Nowogardzie Stanisława Rynkiewicza

Angelika Rutkowska z Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie od-
biera dyplom za zajęcie pierwszego miejsca w swojej katego-
rii wiekowej z rąk Marcina Simińskiego, red. naczelnego DN

Uczestnicy konkursu wraz ze swoimi opiekunami w oczekiwaniu na werdykt komisji
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2 kolejka Nowogardzkiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej

Pampeluna samotnym liderem
W minioną niedzielę (15 grudnia) w amatorskich rozgrywkach piłkarskich, rozegrano 2 kolejkę, która obfitowała w gole. Pampeluna 
po łatwej wygranej z Budowlanymi (5:0), jest już samotnym liderem ligi. Z kolei Tubisie, w efektownym stylu pokonali dotychczasowe-
go lidera Czarne Chmury (6:1). Już w najbliższą niedzielę (22 grudnia), drużyny rozegrają 3 kolejkę.

W pierwszym meczu Olim-
piakos podejmował FC po 
Nalewce, faworytami byli ci 
pierwsi. Początek meczu nie 
przyniósł dużych emocji, jed-
nak debiutujący w lidze za-
wodnicy „FC”, w ostatnich se-
kundach zdobywają bramkę i 
schodzą na przerwę ze skrom-
ną zaliczką. Druga połowa to 
już całkowita dominacja FC po 
Nalewce i ostatecznie zwycię-
stwo 5:2, Olimpiakos po tym 
meczu spada na ostatnie miej-
sce w tabeli. W drugim meczu 
dnia, o wyniku przesądziły błę-
dy indywidualne poszczegól-
nych graczy. Więcej ich popeł-
nili zawodnicy Parasola, którzy 
musieli uznać wyższość Rado-
sławia. W trzecim pojedynku 

dwie dobrze znane miejsco-
wym kibicom ekipy, Pampelu-
na Pereiros i Budowlani. Przed 
meczem można było spodzie-
wać się wyrównanego poje-
dynku, jednak boisko zweryfi-
kowało, kto obecnie jest w „ga-
zie”. Pampeluna tak jak zazwy-
czaj w rozgrywkach NALP-
-u, na początku sezonu gromi 
wszystkich, nie inaczej było te-
raz, efektowne zwycięstwo nad 
Budowlanymi 5:0, pozwoliło 
Pampelunie zostać samotnym 
liderem. Przedostatni niedziel-
ny mecz przyniósł najwięcej 
emocji. Naprzeciw siebie sta-
nęli Seniorzy i Probud. Na po-
czątku lepiej prezentowali się 
zawodnicy Probudu, którzy 
zdołali wyjść na prowadzenie 

2:0, za sprawą goli Filipa Le-
wińskiego i Kamila Pacelta. 
Z czasem do głosu dochodzi-
li Seniorzy, a gola kontaktowe-
go zdobył Kamil Lewandowski.  
Jeszcze przed przerwą, ładny 
strzał Michała Soski dał Se-
niorom remis 2:2. Druga część 
gry to zacięta walka o każdy 
centymetr boiska, sporo fauli 
i niewykorzystany przedłużo-
ny rzut karny przez Emila Ka-
mińskiego. Ostatecznie, dru-
żyny strzeliły jeszcze po jednej 
bramce i mecz zakończył się re-
misem 3:3. Na koniec lider ta-
beli Czarne Chmury i Tubisie. 
To był spektakl jednego gracza, 
mianowicie zawodnika Tubi-
si Artura Lipińskiego, który 
strzelił rywalom 4 gole. Jeszcze 
jedną dorzucił Maksymowicz i 
Seweryniak, a gola honorowe-
go dla „Chmur” zdobył Kolasa. 

W najbliższą niedzielę kolej-
ne emocje, które w hali ZSO 
przy ul. Bohaterów Warszawy, 
rozpoczną się o godzinie 15:00 
od mocnego akcentu, bo na-
przeciw siebie staną Tubisie i 
Probud. Równie ciekawie za-
powiada się trzeci mecz, w któ-
rym o 16:00 zagrają Seniorzy i 
Radosław. Przy artykule pre-
zentujemy komplet wyników, 
aktualną tabelę i plan gier w 3 
kolejce. 

KR

2 kolejka: 
FC po Nalewce – Olimpiakos 5:2 (1:0) (P. Jeziorski x2, K. Kubicki, M. 

Jastrowicz, K. Tomicki – D. Ryba, A. Płuciennik)
Radosław – Parasol 3:1 (0:1) (P. Kuś, D. Feledyn, G. Wnuczyński – 

D. Dudziec)
Pampeluna Pereiros – Budowlani 5:0 (2:0) (A. Balcer x2, D. Kurek, 

M. Piątkowski, D. Wawrzyniak)
Probud – Seniorzy 3:3 (2:2) (K. Pacelt x2, F. Lewiński – K. Lewan

dowski, M. Soska, P. Winogrodzki) żółte kartki – K. Pacelt, W. Guźni-
czak (obaj Probud)

Czarne Chmury – Tubisie 1:6 (0:3) (A. Lipiński x4, P. Maksymowicz, 
P. Seweryniak – M. Kolasa) żółta kartka – P. Seweryniak (Tubisie)

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Pampeluna Pereiros 2 6 9 0 2 0 0
2 Radosław 2 4 6 4 1 1 0
3 Seniorzy 2 4 6 5 1 1 0
4 Tubisie 2 3 8 4 1 0 1
5 Czarne Chmury 2 3 8 7 1 0 1
6 FC po Nalewce 2 3 6 9 1 0 1
7 Probud 2 2 5 5 0 2 0
8 Parasol 2 1 3 5 0 1 1
9 Budowlani 2 1 3 8 0 1 1
10 Olimpiakos 2 0 2 9 0 0 2

Najlepsi strzelcy:
4 – A. Lipiński (Tubisie)
3 – P. Jeziorski (FC po Nalewce), G. Wnuczyński (Radosław), P. Wino-

grodzki (Seniorzy), A. Balcer (Pampeluna Pereiros)
2 – M. Kolasa, A. Piotrowicz, D. Mondrowski (wszyscy Czarne 

Chmury), B. Kaczor (Budowlani), D. Feledyn (Radosław), M. Soska (Se
niorzy), P. Maksymowicz, P. Seweryniak (obaj Tuisie), M. Piątkowski 
(Pampeluna Pereiros)

3 kolejka, 22.12.2013:
Tubisie – Probud   15:00
Budowlani – FC po Nalewce 15:30  
Seniorzy – Radosław   16:00
Olimpiakos – Czarne Chmury 16:30 
Parasol – Pampeluna Pereiros  17:00

Osina

Wicemistrzowie powiatu w unihokeju  
Dnia 18.12.2013 r. w Szkole Podstawowej w Mostach, odbyły się Mistrzostwa 
Powiatu Goleniowskiego w unihokeju chłopców. 

Uczniowie ZSP w Osinie w 
składzie: Mateusz Gach, Gra
cjan Makosz, Szymon Emche, 
Kacper Naprawca, Klaudiusz 
Olszewski, Konrad Kozak, po 
bardzo dobrych i widowisko-
wych meczach zostali wice-

mistrzami powiatu goleniow-
skiego. Uczniowie zostali na-
grodzeni srebrnymi medala-
mi, pucharem Dyrektora OSiR 

w Goleniowie oraz pamiątko-
wym dyplomem.

Oprac: KR

Klasyfikacja końcowa:
1 miejsce Sp Maszewo
2 miejsce Sp Osina
3 miejsce Sp 3 Nowogard
4 miejsce Sp Wierzbięcin
5 miejsce Sp Mosty
6 miejsce Sp Goleniów

Pomóżmy sobie!
•	 Przyjmę dwuosobową sofkę i meble pokojowe dla dzieci, tel. 

516648561 
•	 Przyjmę używaną pralkę, komputer PC, dywany oraz kuchnię gazo-

wą, tel. 512174371 
•	 Przyjmę używane meble kuchenne, stół pokojowy, fotel dla dziecka, 

fotel rozkładany, tapczan dwuosobowy tel. 514 466037 
•	 Przyjmę meble kuchenne i meblościankę pokojową, tel. 669 517 964 

lub 91 39 10762
•	 Przyjmę dwuosobowy tapczan i akordeon, tel. 513520798
•	 Oddam w dobre ręce 2 małe pieski i 5-letnią sukę rasy mieszaniec 

DALMATYŃCZYK, tel. 667431363 
•	 Przyjmę używaną lodówkę i pralkę automatyczną. Urządzenia te są 

mi bardzo potrzebne od zaraz, tel. 695 988 425
•	 Oddam w dobre ręce niedużego pieska dwumiesięcznego, piesek jest 

czarny, lekko podpalany, tel. 913979321
•	 Przyjmę sprawny odtwarzacz DVD  z pilotem tel. 731140586
•	 Oddam telewizor kolorowy sprawny, duży - tel. 667476876 
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Nina córka Pauliny i 
Pawła ur.15.12.2013 z 
Nowogardu

Filip syn Marzeny i 
Marcina ur.17.12.2013 z 
Nowogardu

Lena córka Ewy i 
Sebastiana Źróbek 
ur.16.12.2013 z Warnkowa

Zuzia córka Moniki 
Komorowskiej 
ur.1.12.2013 z Błądkowa

Basia córka Eweliny 
Augustyn ur.14.12.2013 
ze Szczecina

Tosia córka Iwony 
Kubeczka-Kątny 
ur.1.12.2013 z Dobrej

Nikola córka Malwiny 
Mochockiej ur.15.12.2013 
ze Zwierzynka

Pola córka Natalii 
Karpowicz ur.16.12.2013 
z Węgorzyna

Marcel syn Kroliny 
Lewandowskiej 
ur.16.12.2013 z Czermnicy

Zuzia córka Michała i 
Dominiki ur. 11.12.2013 z 
Nowogardu

Emilia córka Anny i 
Łukasza Ziółkowskich ur. 
12.12.2013 z Nowogardu

    Autor rubryki: 
Janusz Roguski 
Szpital NowogardWitamy wśród nas...

Święta Bożego Narodzenia to czas szczególny.
Życzymy Państwu, aby przyniosły one wiele uśmiechu, 

radości i miłości najbliższych oraz 
spełnienia wszystkich marzeń.

Nadchodzący zaś 2014 rok niech obdarzy 
Państwa tysiącem miłych niespodzianek 

i będzie najszczęśliwszym Rokiem pod słońcem.

Radni 
i Pracownicy UG Osina

Wójt 
Gminy Osina 

Krzysztof Szwedo

Przewodniczący 
Gminy Osina 

Arkadiusz Witkowski 

telefon kontaktowy: 530 975 637

życzy
radny Paweł Kolanek

Pełnych ciepła, spokoju 
i radości Świąt 

Bożego Narodzenia 
oraz pomyślności 

i sukcesów w Nowym Roku 
wszystkim mieszkańcom 

gminy Nowogard i ich gościom 

życzą:
Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Nowogardzie Antoni Bielida

Burmistrz Nowogardu 
Robert Czapla

Zastępca Burmistrza 
Damian Simiński” 
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ul. 5 Marca 13 • Nowogard

Wszystkim naszym Klientom
zdrowych, spokojnych, obfitych 

świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w miłej 
rodzinnej atmosferze

życzą 
właściciele i pracownicy

ul. 15  Lutego  3
tel. 91 392 54 56

Na zbliżające się 
Święta Bożego Narodzenia 

życzę Państwu zdrowia, 
radości i rodzinnego ciepła,

a Maluszkom 
dużo prezentów 

pod choinką.

Michał Wiatr
Radny Rady Miejskiej

Z okazji świąt 
Bożego Narodzenia
składamy Państwu

najserdeczniejsze życzenia.
Niech świąteczne chwile
przyniosą wiele radości, 

miłości i serdeczności
spedzonych w ciepłej 
rodzinnej atmosferze

oraz dużo zdrowia 
w nadchodzącym 

2014 roku

Z okazji świąt 
Bożego Narodzenia
składamy Państwu

najserdeczniejsze życzenia.
Niech świąteczne chwile
przyniosą wiele radości, 

miłości i serdeczności
spedzonych w ciepłej 
rodzinnej atmosferze

oraz dużo zdrowia 
w nadchodzącym 

2014 roku

NZOZ INTERMED

520.12.2013

Radosnych, spokojnych, pełnych ciepła 
i nadziei świąt Bożego Narodzenia 
oraz wielu dni pełnych optymizmu 

i szczęścia w nowym, 2014 roku

składają swoim klientom 
i odbiorcom usług

zarząd i pracownicy 
Przedsiębiorstwa Usług 
Wodnych i Sanitarnych 

w Nowogardzie
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Szkoła Podstawowa nr 1

Turniej piłki ręcznej
Dnia 30 listopada 2013r. odbył się turniej piłki ręcznej chłopców z klas VI zorganizowany przez UKS „Jedyneczka” Nowogard. 

W turnieju tym uczestniczy-
ły 4 zespoły: SP 18 Koszalin, SP 
37 Szczecin, SP 4 Nowogard-
-Pomorzanin Nowogard i UKS 

”Jedyneczka” Nowogard. Mło-
dzi adepci piłki ręcznej wyka-
zali się wysokim poziomem 
wyszkolenia, co zagwaranto-

wało wiele emocji na boisku. 
Celem turnieju było promo-
wanie aktywności fizycznej, 
ukierunkowanej specjaliza-
cji sportowej wśród najmłod-
szych dzieci oraz nawiązanie 
przyjaźni z rówieśnikami z in-
nego miasta. Sędzią turnieju 
był pan Jerzy Kusiak. UKS „Je-
dyneczka” Nowogard wystąpi-
ła w składzie: Jakub Tandecki, 
Igor Szczepaniak, Łukasz Pa-
tyk, Kacper Kowalski, Hubert 
Śluz, Kacper Kraszewski, Da-
wid Wysocki, Hubert Głowic-
ki i Paweł Sierżant. Najlepszy-
mi zawodnikami z poszcze-
gólnych drużyn zostali z SP 18 

- Dominik Cegielski, z SP 4 – 
Kacper Wdowczyk, z UKS „Je-
dyneczka” – Hubert Głowicki, 
z SP 37 – Michał Wyglądacz. 
Turniej odbył się dzięki pomo-
cy pani Honoraty Król i pana 

Artura Lembasa, Gminy No-
wogard oraz p. Sebastiana Szy-
mańskiego dyrektora SP 1 w 
Nowogardzie.

Prezes UKS”Jedyneczka” 
Bogdan Wawryczuk

Wyniki meczów:
UKS „Jedyneczka” – SP 4  9:13
SP 18 Koszalin – SP 4   17:6
SP 37 Szczecin – UKS „Jedyneczka”  4:8 
SP 37 Szczecin – SP 4   17:8
SP 18 Koszalin – UKS „Jedyneczka” 18:9
SP 18 Koszlain – SP 37 Szczecin 18:6
Klasyfikacja końcowa:  
I miejsce SP 18 Koszalin op. M. Bazyliński
II miejsce SP 4 Nowogard-Pomorzanin Nowogard op. W. Bu-

czyński
III miejsce UKS „Jedyneczka” Nowogard op. B. Wawryczuk 
IV miejsce SP 37 Szczecin op. A. Rykaczewski

Mistrzostwa Szkół Podstawowych w siatkówce 

Orzechowo najlepsze
W czwartek (12 grudnia) w hali sportowej SP nr 4 w Nowogardzie, chłopcy ry-
walizowali o tytuł mistrza gminy w siatkówce. W sumie wystąpiło 6 drużyn z 
Nowogardu i terenów wiejskich. Najlepsi okazali się zawodnicy ze Szkoły Pod-
stawowej w Orzechowie.

W turnieju siatkówki chłop-
ców wystąpiły następujące ze-
społy: SP nr 4 Nowogard, SP 
nr 1 Nowogard, SP nr 3 No-
wogard, SP nr 2 Nowogard, SP 
w Orzechowie i SP w Strzele-
wie. Najpierw młodzi siatka-
rze rywalizowali w grupach, 
dwa najlepsze zespoły z grupy 
A i B, awansowały do półfina-
łów. W fazie medalowej, go-
spodarze z SP nr 4, bez straty 
seta (2:0) ograli SP w Strzele-
wie, której pozostała rywaliza-
cja o brązowy medal. W dru-
gim półfinale, zawodnicy z 
Orzechowa, także wygrywając 
2:0, zapewniają sobie awans do 
finału, natomiast pokonany ze-
spół SP nr 1, musiał zadowolić 
się walką o 3 miejsce. Zawod-
nicy z „jedynki”, bez większych 
problemów uporali się z ró-
wieśnikami ze Strzelewa (2:0) 
i stają na najniższym stopniu 
podium. Inny przebieg miał 
pojedynek finałowy, w którym 
SP Orzechowo w pojedynku 
z gospodarzami z „czwórki”, 
stoczyli trzy setowy bój. Nie-
znacznie lepsi okazali się pod-
opieczni Rafała Urtnowskiego 
i to zawodnicy z Orzechowa 
zostają mistrzami gminy No-
wogard w siatkówce w 2013 
roku. Warto zaznaczyć, że za-
wody były świetną zabawą dla 
młodych sportowców i choć 

podium mogło pomieścić tyl-
ko trzy zespoły, dla wszystkich 
należą się spore brawa za rywa-
lizację. Finaliści turnieju, będą 
reprezentować naszą gminę w 
mistrzostwach powiatowych. 
Drużyna SP  z Orzechowa, mi-
strzostwo wywalczyła w nastę-

pującym składzie: Hubert Ra
zik, Paweł Razik, Paweł Mersik, 
Eryk Iwanow, Miłosz Rybak, 
Marcel Wlaźlak, Szymon Pasik, 
Kacper Peszka, Damian Paś, 
opiekunem zespołu jest Rafał 
Urtnowski. 

KR

Mistrzostwa Powiatu w tenisie stołowym

Sukcesy uczniów  
z ZSP w Osinie
Dnia 16 i 17 Grudnia 2013 r w Stepnicy odbyły się Mistrzo-
stwa Powiatu Goleniowskiego Szkół Gimnazjalnych w dru-
żynowym tenisie stołowym chłopców i dziewcząt. 

Drużyny ZSP w Osinie 
chłopców i dziewcząt odniosły 
bardzo duży sukces. Dziewczę-
ta w składzie: Eliza Guz, Niko-
la Jasek i Kornelia Topolska, 
wygrywając wszystkie swoje 
mecze zostały Mistrzyniami i 
będą reprezentowały nasz Po-
wiat w dalszych rozgrywkach 
na szczeblu Wojewódzkim. 
Chłopcy w składzie: Kamil 
Gaik, Adrian Antczak i Adrian 
Banasiewicz, ulegając jedynie 
w Finale drużynie ze Stepni-

cy zostali Wicemistrzami. W 
każdej z kategorii brało udział 
osiem najlepszych zespołów z 
Powiatu Goleniowskiego, dla-
tego bardzo cieszy fakt zdo-
bycia złotego i srebrnego me-
dalu przez uczniów z Osiny. 
Uczniowie z rąk Wójta gminy 
Stepnica, zostali nagrodzeni 
medalami, pucharem oraz pa-
miątkowym dyplomem. Opie-
kunami zespołów byli Michał 
Janik i Sebastian Kowalik.

Oprac: KR

Klasyfikacja końcowa:
1. Szkoła Podstawowa w Orzechowie
2. Szkoła Podstawowa nr 4 w Nowogardzie
3. Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowogardzie
4. Szkoła Podstawowa w Strzelewie
5. Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowogardzie
6. Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowogardzie
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Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

w Sklepie             
ul. Boh. Warszawy 2

(przy torach)

Zapraszamy
W każdy poniedziałek nowy towar

Duży wybór odzieży 
dziecięcej i jesiennej

kurtki, bluzy itp.

KUPON RABATOWY
10%

na odzież używaną
FIGARO

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie 
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

Tel.  609 245 816

Sprzedam drewno 
kominkowe i opałowe

Transport
Tel.  691 466 441

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!

OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

Odzież używana i nowa

Sklep Lawendowa szafa
ul. Rzeszowskiego 6

NOWOGARD

OFERUJĄ:
Drewno budowlane:  łaty, kontrłaty, kantówki, deski; (strugane 
i impregnowane) możliwość dowolnego przycięcia 
na konkretny wymiar według zamówienia 
Ponadto: wszelkiego rodzaju łączniki do drewna, śruby, gwoździe, 
wiertła, artykuły malarskie, tarcze do cięcia, artykuły ścierne, 
narzędzia budowlane, piece trocinowe i szamotowe, ka�e piecowe 
Produkujemy galanterię ogrodową: budy dla psa, karmniki, 
wiaty na drewno kominkowe, donice, płoty i wiele innych. 

SKŁAD DRZEWNY I STOLARNIA 
w Olchowie

Zapraszamy do odwiedzenia nas: 
Olchowo 94 przy drodze na Wyszomierz

Tel.   697 849 260  •  601 864 739

SKLEP WĘDKARSKI 
„Spławik” na ul. 5 Marca 4a

W GRUDNIU OFERUJE 
RABATY OD   5 - 10 %

Oddam szczeniaki 
w dobre ręce po matce 

labrador 2 psy i 2 suczki

604 793 056

CHOINKI
Jodła kaukaska • Świerk
Poleca Szkółka w KARSKU

606 106 142

Zabłąkał się pies
10 XII 2013 r. na ul. Bema, posakowiec lub pies polski 

gończy, wiek ok. roku, szczeka, 
proszę o kontakt tel. 603 893 069 

CHOINKI
OLCHOWO

sprzedaż przed 
stacją paliw

najtańsze
najładniejsze

różnego rodzaju

Zatrudnimy kandydata na stanowisko doradca
blacharsko-lakierniczego (możliwość przyuczenia) 

wymagane prawo jazdy kat. C
 zgłoszenia proszę kierować na adres e-mail: szkody@toyotanowogard.pl

Poszukujemy kandydata na stanowisko 
mechanik pojazdów samochodowych

Wymagane prawo jazdy  kat. b
 zgłoszenia proszę kierować na adres e-mail: 002service@toyotanowogard.pl

SPRZEDAM - WYKONAM
palety Euro,

przemysłowe i inne
Tel.  885 493 471

Wynajmę 
 mieszkanie 

w Centrum Nowogardu. 

604 702 817

KUPIĘ 
GOSPODARSTWO 
lub GRUNT ROLNY 
TEL. 664 944 635
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Pielęgnacja ogrodów

Wypożyczalnia 
sprzętu ogrodniczego

(glebogryzarki, weltykulatory...)

tel. 511 091 922
www.ogrody-wiki.pl

Profesjonalne zarządzanie 
nieruchomościami 

wspólnot mieszkaniowych 
i osób prywatnych 
Nr licencji 21569

Kontakt:  Eliza Kałmuk

Tel.  602 296 684

OGŁO SZE NIA DROB NE

Tel. 

PILNIE POSZUKUJEMY  
dla swoich klientów 

mieszkań 3 pokojowych i kawalerek
www.rechnieruchomosci.pl • Nowogard, ul. 15 Lutego 6/2

Bardzo tanio  
działki budowlane  

w Nowogardzie   
sprzedam 

tel. 0033787818189

Sprzedam halę  
z działką 

6 tys. m2, cena 170 zł/m2, 
hala 200 m2 

przemysłowo-inwestycyjna. 
Ogrodzona płotem 

betonowym (wys. 1,8 m)
Nowogard 

ul. Boh. Warszawy. 
tel. 604 679 249

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 3. 
604 284 597

• Kupię mieszkanie bezczynszo-
we/niskoczynszowe, min 3poko-
jowe, 60-80m 791443026

• Do wynajęcia lokal handlowy – 
660143840 

• Sprzedam mieszkanie w No-
wogardzie i Dobrej, Tel. 91-
3910010, 607607814

• KUPIĘ ZA GOTÓWKĘ OBCIĄŻO-
NE NIERUCHOMOŚCI Tel. 508 
312 261

• DOMY NA WSI – GRUNTY  
SPRZEDAJEMY, KUPUJEMY. TEL. 
660 206 833

• Sprzedam nowy sklep na ulicy 
Racibora. Tel. 913925552, 695 
264 594

• Sprzedam nowe, własnościowe, 
2 pokojowe mieszkanie, 58 m kw. 
na os. Gryfitów. Tel. 913925552, 
695 264 594.

• Wynajmę lokal biurowy 700 le-
cia 17b Ip. Parking, 28 m2 Tel. 
501 549 818 

• Do wynajęcia kawalerka w cen-
trum. 501 549 818

• Wynajmę lokal na działalność 
gospodarczą. vis’a’vis szpitala. 
Tel. 887 467 309.

• KUPIĘ - kawalerkę w Nowogar-

dzie. Dzwonić po 15 godz. Tel. 
693021100.

• Sprzedam mieszkanie 58 m2 w db 
lokalizacji IV p. Tel. 607 647 215

• SPRZEDAM - pół domu do remon-
tu wraz z podwórkiem. Tel. 730 
618 318.

• Sprzedam dom do remontu o pow. 
ponad 200 m2 plus dwa budynki 
gospodarcze w Wojtaszycach na 
działce 19 arów. Cena 127 tys. Tel. 
509 702 817 

• Do wynajęcia mieszkanie 2 poko-
jowe, 38 m2, I piętro, w centrum 
Nowogardu. Tel. 889 341 787

• Mieszkanie do wynajęcia. 
601 724 492

• Mieszkanie do wynajęcia w Cen-
trum Nowogardu 660 179 776

• Wynajmę pod działalność go-
spodarczą sklep 784 960 112

• Sprzedam mieszkanie 48m2, tel. 
668 451 980

• Do wynajęcia pomieszczenie 160 
m2 ogrzewane. 609 245 816

• Do wynajęcia Szuflandia 160 
m2 609 245 816

• SPRZEDAM LUB WYNAJMĘ - miesz-
kanie 60 m2. Tel.601171650.

• Do wynajęcia kawalerka w cen-
trum N-du, ul. Warszawska. Po ge-
neralnym remoncie, umeblowana, 
piwnica. Cena 900 zł + 1000 zł kau-
cji. Tel. 501832458.

• DO WYNAJĘCIA - mieszkanie 2 po-
kojowe, umeblowane I piętro, ul. 15 
lutego. Tel.606945398.

• Sprzedam mieszkanie w cen-
trum dobra cena. 519  831  511; 
606 339 290

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we 67 m2 tel. 501 775 025

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we. 661 790 332

• SPRZEDAM  -  budowę  w  stanie 
surowym. Tel. 507045404.

• DO  -  wynajęcia  mieszkanie  jed-
nopokojowe. Tel. 508309980.

• Sprzedam mieszkanie 72 m kw. 187 
tys. tel. 609 671 030.

• Wynajmę dom: 4 sypialnie, dwie 
łazienki, kuchnia, garaż i ogród. 
Wszystko urządzone. 602 474 266

• Sprzedam mieszkanie 48m2, tel: 
668 451 980

• SPRZEDAM  -  lub  wynajmę  garaż  
na  ul. Jana  Pawła  II. Tel. 607580172.

• Sprzedam mieszkanie dwupokojo-
we blisko centrum 501 307 666

• Grunt rolny 1,04 ha blisko Nowo-
gardu tanio sprzedam. 889 133 882

• Działkę pod zabudowę domu 3000 
m2 we wsi blisko Nowogardu. Ta-
nio. 502 103 432

• Sprzedam dom do remontu 57 m2 
+ użytkowe poddasze Nowogard. 
602 350 301

• Sprzedam lub wynajmę pomiesz-
czenia 40 m2 w Nowogardzie. 
608 451 826

• WYNAJMĘ  -  lub  sprzedam  miesz-
kanie  pow.63 m. Tel. 505979855.

• WOLNE  -  mieszkanie   do  wy-
najęcia   od  31.XII  2013 r. Tel. 
601724492.

• Zamienię kawalerkę na mieszkanie 
dwupokojowe. 91 35 22 487

• WYNAJMĘ – MIESZKANIE  3  LUB  
2  POKOJOWE  w  bloku  , po re-
moncie na  dłuższy  okres  czasu . 
Może  być FIRMA.Tel.693850197

 MOTORYZACJA

• Sprzedam skrzynię biegów do Audi 
80. Tel. 781785751.

• Sprzedam GOLF II, poj. 1,3 rok rej. 
1993, benzyna 5 drzwiowy, prze-
gląd i OC ważne, szyberdach, hak, 
czerwony. Tel. 512633610.

• Golf IV Sprzedam komplet używa-
nych opon + felgi. 175/80 14. Tel. 
693 876 718.

• Sprzedam opony całoroczne, w 
bardzo dobrym stanie Fulda Kri-
stall Supremo 205 60 R16 92 H, 
4szt, cena do uzgodnienia, tel. 605 
522 340

• Sprzedam, opony zimowe używa-
ne 195/165/15 tel. 693 584 630

• SPRZEDAM – Daewo   Lanos  Wack-
bek   1999r.  z gazem ,cena  2500zł. 
Do negocjacji. Tel.508920134.

• Sprzedam WV Passat 1,9 TDI rok 
prod. 2001 combi, cena do uzgod-
nienia. 793 054 932

• SPRZEDAM  - FIAT DOBLO MALI-
BO. Rok prod. 2008 1,3 D MULTI-
JET. Przebieg  166 tys. km. Cena  
do  uzgodnienia. Tel. 796727724.

ROLNICTWO

• Sprzedam słomę w snopkach i 
siano cena 2, 20 zł/ snopek. Tel. 
782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG 
TEL. 783 678 070

• SPRZEDAM - około 40 kg. gryki 60 
zł/1 kwintal. Tel. 600653124. Korne-
luk - Glicko.

• SPRZEDAM – gęsi. Tel. 507724964.

• Sprzedam prosięta. Tel. 695495404.

• KREDYT dla rolnika. Tel. 601627044, 
697082509.

• KUPIĘ - ziemię rolną ok. 2 ha oko-
lice Nowogardu, z daleka od za-
budowań, z drogą dojazdową. 
Tel.885254750.

• Sprzedam pszenżyto jare. 
691 140 322

• Kaczki sprzedam tel. 791 817 107

• Sprzedam ciągnik Ursus C-360 rok 
prod. 1977 bitkę 2 tonową oraz 3 
skibowy. 698 301 559

• KACZKI – SPRZEDAM . Tel. 
791817107.

• SPRZEDAM  -  oborę  i  14  arów  
działki. Nowogard  Struga  7. Tel. 

• TUCZNIKA  -  SPRZEDAM. Tel. 
508211596.

USŁUGI

• Firma Usługowa „Zielona”. Wyna-
jem sal na konferencje, zebrania, 
szkolenia. Tel. 91 39 26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROBNE 
NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA RĄCZ-
KA”; 91 39 22 783, 784 79 22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania Nowogard, ul. Zielona 3. 
91 39 20 714

• Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695 085 470; 
91 39 72 575

• AGENCJA REKLAMA VIZART - opra-
wianie prac - w 2 minuty, bindo-
wanie, wydruki A3-A4 kolor, ksero 
A3-A4 - kolor, laminowanie A3-A4. 
Tylko u nas największy wybór okła-
dek. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. in-
nych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Reklamy 
Vizart. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel 605 
522 340. 

• Usługi koparko-ładowarką Nowo-
gard. 514172446 

• Fast – Driver, tanie usługi transpor-
towe Tel. 721 230 990

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sawic-
ki, ul. Kazimierza Wielkiego 7, Tel. 
913920737 

• Remonty mieszkań, szpachlowa-
nie, malowanie. 880 690 659

• Regulacja i naprawa okien i drzwi, 
Tel. 695 181 070

• Dachy, docieplenia, stropodo-

cieplenia, obróbki blacharskie, 
podbitki. 609 752 854

• REMONT na każdą kieszeń Tel. 
609 715 839 

• Usługi remontowe 601 567 369

• KOREPETYCJE - z matematyki: SP, 
Gimnazjum. Tel. 532557381.

• REMONTY – DACHY OCIEPLENIA. 
Tel. 692562306.

• BUD NAAR dachy remonty da-
chów ocieplenia budynków. 
726 169 098

• KREDYTY dla osób prowadzących 
działalność gospodarczą bez BIK, 
wysokie kwoty, małe raty. Tel. 
601627044, 697082509

• Remonty mieszkań 798 147 191

• TRANSPORT  -  PRZEPROWADZKI  
SZYBKO  TANIO.Tel.696138406.

• SKLEP  A – Z  ul; Kościuszki  2 G 
.OFERUJE  EKSPRESOWE  dora-
bianie kluczy   patentowych. 

• SKLEP    A – Z  ul: Kościuszki  2 G  
OFERUJE PRZED ŚWIĄTECZNE 
PROMOCYJNE  CENY  na  worki  do  
ODKURZACZY. Różne   rodzaje.

• Panele, gładzie, malowanie, szpa-
chlowanie, murowanie, tanio wy-
konam. 884 918 503

• Usługi transportowe do 1 tony, 
bus skrzyniowy oraz kryty. Tel. 
693 716 085, 607 137 081

PRACA
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Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

Tel.  91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
WICHEREK

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 

– obok Rest. „Przystań”

Tel.  91 39 207 14
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

OGŁO SZE NIA DROB NE

Zatrudnię 
 mechanika 

 do pilarek spalinowych 
 i kosiarek

dzwonić w godz. 9-17
91 392 68 57;  608 328 095

Ośrodek Szkolenia 
Kierowców Fedeńczak 

przy ulicy 700 Lecia 17
zaprasza na 

Kurs Prawa Jazdy 
kat. B - 27.11 o g. 16.00 

Zapisy od poniedziałku do piątku!
Cena promocyjna! 

Ratalny system spłat! 
Jazdy tylko w Szczecinie!

                                Zapraszamy!
tel. 91 32 16 16

tel. 501  318  555 

Parafialne Duszpasterstwo Trzeźwości
„Trzeźwa rodzina - trzeźwa wieś”

Jeśli bliska ci osoba w twojej rodzinie  
nadużywa alkoholu lub sam/a pijesz  
i chcesz przestać pić przyjdź do nas!!!

Czekamy w każdy wtorek od godz. 18-20
w salce parafialnej w Strzelewie 9

Jeżeli się wstydzisz!!! to zadzwoń 
od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 20.00

Bolesław  693 716 085  •  Danuta  665 776 868
Kapłan  667 488 367  (wtorek w godz. 19-20)

OPONY  
- WYMIANA
tel. 91 392 71 01
tel. 91 392 03 03

Szkółka Roślin w Redostowie (Osina)

poszukuje pracownika 
na stanowisko

BRYGADZISTY/BRYGADZISTKI
Od kandydata oczekujemy:
- zdolności przywódczych
- dyspozycyjności czasowej
- dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy  

na szkółce, gospodarstwie ogrodniczym lub leśnictwie.
- znajomości podstaw obsługi komputera
- znajomość języka angielskiego lub niemieckiego

Osoby zainteresowane prosimy składać CV  
na adres e-mail: info@edengardens.pl lub 

dzwonić pod nr tel. 91 391 11 00

• Przyjmę samodzielnego pracowni-
ka do prac wykończeniowych. Tel. 
888 603 612

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe, emerytalne – Niemcy, 
Holandia, Anglia, Irlandia, Dania, 
Belgia, Austria, Włochy, Norwe-
gia, USA. Tel. 71 385 20 18 lub 601 
759 797

• Młoda mama zaopiekuje się Twoim 
dzieckiem. 661 196 022

• Praca w Niemczech - Opiekunki 
Osób Starszych, wyjazdy od za-
raz, pełna organizacja wyjazdu, 
atrakcyjne zarobki Tel. 666096761, 
666096774

• EPROXY EL poszukuje pracow-
ników działu handlowego wiek 
max 25-27 lat. Tel. 798  843  457 
lub eproxy-el@wp.pl

• Poszukuję osoby w średnim wie-
ku do opieki nad chorą osobą i 
prowadzenia domu. Miejscowość 
Węgorzyce (mile widziana osoba z 
tych okolic) Tel. 606 271 499; 91 39 
22 308 

• Zatrudnię kierowcę kat. C+E, Pol-
ska - Norwegia, tel. 607 585 561

• Poszukuję osoby do salonu fry-
zjerskiego w charakterze kosme-
tyczki lub stylizacja paznokci. 
693 060 902

• Firma zatrudni spawacza. 91 39 
25 875; 601 581 892

• Zatrudnię kierowcę C+E, transpor-
ty liniowe, system 3/1, tel. 609 49 
39 89

• Zatrudnię kierowcę C+E, bez do-
świadczenia, tel. 607 585 561

• ZAOPIEKUJĘ  -  się   dzieckiem  lub  
dziećmi   w  NOC  SYLWESTROWĄ. 
U siebie w domu. Proszę  o  kontakt  
603848081.

INNE

• Sprzedam drewno bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane - 
603 353 789

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, 
srebrna, 4 elementy: wzmac-
niacz, tuner przestrojony, korek-
tor, deck szuflada, stan idealny, 
używana sporadycznie, cena 
780 zł do uzgodnienia. Tel. 605 
522 340.

• PIECE GAZOWE c.o. wiszące z 
Niemiec firmy Vaillant wysoka 
jakość do mieszkania, domu, 
sklepu, restauracji, zakładu 
fryzj. tylko ogrzewanie różne po-
wierzchnie cena od 800zł mon-
taż 300zł piece dwufunkcyjne 
cena od 1.000 zł montaż 400 zł 
gwarancja serwisowa + roczne 
przeglądy kontrolne, naprawy 
oraz elektryczne przepływowe 
podgrzewacz wody użytkowej 
18-21kw na prąd 380V cena od 
200zł Tel. 691 686 772

• SPRZEDAŻ - podbitki drewnia-
nej. TANIO. Tel. 726169098.

• Sprzedam CB radio Harry III z an-
teną, na gwarancji, cena 650 zł, 
Tel. 605 522 340

• Sprzedam lodówko - zamrażarkę 
Indesit srebrną, cena 750 zł, Tel. 
605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpie-
czeniowe na życie SKANDIA, Tel. 
605 522 340

• Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe atrakcyjna cena. 
726 649 215

• Sprzedam świerk pospolity i srebr-
ny z plantacji. Tel. 602 10 11 18

• Sprzedam aparat fotograficzny S 
Fine Pix 6500, cena 790 zł, Tel. 605 
522 340

• SKUP PIŁ niesprawnych, zatar-
tych Stihl, Husquarna, Cena 100 
zł. Tel. 721  668  245, Dojazd do 
Klienta.

• DREWNO – na opał, odpady tar-
taczne pocięte w klocki lub w ca-
łości do pocięcia. Tel. 514740538.

• KUPIĘ - palety przemysłowe 120 
X 100. Tel. 603197798.

• Sprzedam drzewo opałowe, ko-
minkowe. Brzoza, olcha. Niskie 
ceny 661 630 386

• Tuja szmaragd 0,64 zł. 
518518835

• SPRZEDAM  -  sofę   nową   na me-
talowych  nóżkach. 30 %  taniej.
Tel.669823464.

• KUPIĘ CZERWONĄ I ŻÓŁTĄ CE-
GŁĘ ROZBIÓRKOWĄ. CENA DO 
NEGOCJACJI. TEL. 603768811 
LUB 607705017

• OWCZARKI - niemieckie sześcio-
tygodniowe, pieski .Rodzice  z 
rodowodem.Tel.913921828.

• ODDAM  -  małego  pieska  , 
czarny  podpalany, mieszaniec. 
Tel.913979321.

• Drzewo kominkowe i opałowe. 
506 232 860

• SPRZEDAM  -  kocioł  C.O. 18 kw. 
z  dmuchawą  i komputerem. Tel. 
665785735, 914191283.

Kupię ziemniaki 
jadalne 

pow. 25 ton. 
663 517 778

"Bar Monika" 
zaprasza na Bal Sylwestrowy w Osowie

Start godz. 20.00
Zabawę poprowadzi zespół muzyczny "LIDER". 

Gorące dania, zimne przekąski, alkohol, szampan, 
napoje bez ograniczeń. Koszt Balu 400 zł od pary. 

Wszystkich chętnych zapraszamy! 

Tel. 661 287 327

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel.   913 922 165
 Tel.  91 577 20 07
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

ZECER

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel.   913 922 165
 Tel.  91 577 20 07

Filtry DPF
wymiana 

czyszczenie
usuwanie

Już niedługo piękne święta
Więc już dzisiaj zapamiętaj
Gdy rozpoczniesz już sprzątanie
U Nas płyny znajdziesz tanie.

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych – „Póki się nie ożenisz nie wiesz, że kobieta posiada stare suknie”
Grażyna Siedlecka, Andrzej Leszczyński, Urszula Kaczmarek, Christiana Syfert, Maria Kloch, Pelagia Felik-

siak, Januszonek Teresa, Agnieszka Skowrońska, Alicja Wypych, Roman Kaczmarek, Wiesław Borowik, Bar-
bara Bartosik, Halina Szwal, Aneta Danowska, Elżbieta Bajerska, Kamila Walewska, Mirosława Rutkowska

Zwycięzcy: Elżbieta Bajerska, Kamila Walewska, Agnieszka Skowrońska 
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A
Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: 
Igor Cejman, Kinga Lewandowska, Weronika Lewandowska, Julia Furmańczyk, Ola Walewska, Ada Wa-

lewska, Oliwia Jaworska, Arkadiusz Zaremba, Maksymilian i Ola Płacheccy, Justyna Łuczak, Miłosz Wielgus, 
Oliwia Feliksiak, Kacper Skowroński, Madzia Skowrońska, Szymon Nocek, Mateusz Nocek, Martyna Grenda

 Zwycięzca: Justyna Łuczak
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel.  miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych    - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

Informacja PKS    91 392 18 87   lub   91 469 83 15

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, 

Rafał Kowalczuk sport,  Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny   
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, Tel.  91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87;  

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl.  Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej.  
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel.  091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO          Tel.  501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E;  14:00E;  
15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL.    607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel.  502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO Nowogard   ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD Maszewo:    6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 3, 5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska
NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW  ROZKŁAD JAZDY 

NOWOGARD-SZCZECIN (odjazd-przyjazd)

5:32-6:28(1-5);  6:31-7:32(1-6);  7:40-8:51(1-5);  10:54-

11:48(1-5);  13:04-13:58(1,5,7);  15:00-16:23(1-5,7);  16:48-

17:47;   18:37-19:51  

NOWOGARD-KOŁOBRZEG (odjazd-przyjazd)

7:41-8:54(1-6);  10.01-11:05(1,6,7);  12:07-13:21; 13:58-

15:13(1-5);  15:47-17:04;  17:36-18:53(1-5,7);  21:29-22:36

(1-7) dni tygodnia w które kursuje pociąg

Byłeś świadkiem  
 ciekawego zdarzenia 

 zadzwoń
  Tel.  513 088 309

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

PRZYGOTUJ 
AUTO NA ZIMĘ

• części samochodowe
• oleje  samochodowe
• płyny samochodowe
• szyby samochodowe

• SPRZEDAŻ 
• MONTAŻ 
• NAPRAWA

 

Zapraszamy

ul. Boh. Warszawy 4 (obok PZM) • NOWOGARD 
tel. 531 026 839, 796 061 284

www.autonowogard.pl

Kancelaria 
Prawna

nawet trudne sprawy

601 949 077
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TYGRYSEK

BAWIALNIA
dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

kategorii „B”

Rozpoczęcie kursu
 w każdy poniedziałek

Jesteśmy, kiedy potrzeba

Zadzwoń lub wyślij SMS o treści M

Koszt połączenia i SMS-a wg taryfy operatora
600 400 288
Provident Polska S.A. www.provident.pl

Szybka 
pożyczka
na świąteczne 
wydatki

Skupujemy:    ŻYTO konsumpcyjne, 

energetyczne, paszowe    •   PSZENŻYTO 
Powyżej 25 ton odbiór z gospodartwa Szybka płatność

Tel. 603 055 292

Skup zboża

Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca

GETIN NOBLE BANK S.A.
ul. 3 Maja 10  • NOWOGARD

tel. 91 392 22 41
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Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Finanse - 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700-lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

Tylko teraz !!! Super ceny

Przy zakupie okularów 
BEZPŁATNE 

BADANIE WZROKU

2  pary  soczewek 

O szczegóły PROMOCJI proszę pytać:

okularowych w cenie 1
Do końca grudnia

zapraszamy

Galus • Wnuk

USŁUGI KSIĘGOWO-PODATKOWE

ul. 3 Maja 14 (budynek Banku Spółdzielczego) Tel.  91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

Chcesz odzyskać VAT? Przyjdź!

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Byłeś świadkiem  ciekawego 
zdarzenia  zadzwoń

  Tel.  513 088 309

s. 3 s. 6

Misyjne 
kolędowanie

s. 4

Zawiadamiamy, 
 że w Nowogardzie 

 rozpoczęła działalność 

 Kancelaria Radców 
Prawnych

Zespół Kancelarii tworzą:  
Radca Prawny Radosław Górski 

Kancelaria mieści się przy 
ul. 700 Lecia 24/5 w Nowogardzie

Telefon do Kancelarii: 
Tel.  91 578 49 01

TRANSPORT 
MIĘDZYNARODOWY

www.olektransport.eu • olektransport@onet.eu
+48 58 536 82 11/14   +48 691 742 278

TCZEW
GDYNIA
GDAŃSK
SŁUPSK

KOSZALIN
GORZÓW WLKP.
KOSTRZYN

FRANKFURT AM MAIN
MANNHEIM
KARLSRUHE
STUTTGART
STRASBOURG
FREIBURG

SAARBRUCKEN

PRZEWÓZ TOWARÓW
PRZEPROWADZKI

PRZESYŁKI EKSPRESOWE
TRANSPORT DO 24t

CAŁA EUROPA
ŁADUNKI NIEBEZPIECZNE

ADR

W
Y
N
A
J
E
M
B
U
S
Ó
W i wiele innych miast...

Frustracja 
pacjentów  

jest  
uzasadniona

Zamiast sesji 
budżetowej 
noworoczne 

życzenia

Zapraszamy codziennie  9 - 19  sobota  9 - 12

tel. 609 456 577
kontakt@revitalnow.pl
ul. 3 Maja 46 • Nowogard

NOWOŚĆ
najszybsza metoda walki z bólem

• szeroki zakres zabiegów fizykoterapii
• nowoczesne metody rehabil i tacj i
• masaże    oraz   • porady dietetyka

Następne wydanie
Dziennika 

3 stycznia 2014 

Do wynajęcia 
pomieszczenie  100 m2  

na działalność gospodarczą
Duży parking

Tel. 91 392 07 76

ZIELONE 
PRZEDSZKOLE

OGŁASZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2012/2013
DZIECI W WIEKU OD 2,5 DO 6 LAT

Informacje i zapisy pod nr tel. 91 39 26 691
lub na stronie www.przedszkole.zielona11.pl

INFORMATYCZNO-JĘZYKOWE
OGŁASZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2013/2014

DZIECI W WIEKU OD 2,5 do 6 LAT

Kompleksowe 
leczenie stomatologiczne

Nowość: 
MOSTY NATYCHMIASTOWE 

- alternatywa dla implantów

Gabinet 
Stomatologiczny

RTG Cyfrowe
lek. dent. Dorota Wałęga-Bąk

tel. 604 441 609
Nowogard (Przychodnia)

ul. Kościuszki 36 (gab. 311)
pn.-pt. 8-18, sob.

WYDANIE 

NOWOROCZNE

z  kalendarzem

S z o p k a   n o w o r o c z n a

Czytaj s. 9-12
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Kronika policyjna

W obiektywie DN

Byłeś świadkiem  ciekawego zdarzenia, 
wykonałeś oryginalne zdjęcia, jesteś w 

posiadaniu interesujących wiadomości?  
Zadzwoń lub napisz do nas o każdej porze. 
Tel.  513 088 309, e-mail: poligraf@post.pl

ZAKŁAD USŁUG 
INSTALATORSTWA 
ELEKTRYCZNEGO  

 
ZIELIŃSKI  GRZEGORZ 

TEL: 698-846-647 
•  instalacje elektryczne 

domowe, przemysłowe 
•  domofony, wideofony 
•  alarmy, zabezpieczenia 

budynków 

W tym roku w parafii pw. Wniebowzięcia NMP wprowadzono kilka 
nowości związanych z Szopką Bożonarodzeniową. Po raz pierwszy zo-
stała ona zbudowana w kaplicy św. Franciszka, a pierwszego dnia Świąt 
pojawiło się w niej kilka baranków.

W drugi dzień świąt, grupa dzieci z Trzechla, przebrana za kolędni-
ków, odwiedziła domy mieszkańców swojej wsi. Kolejne kolędowanie 
zaplanowano na najbliższą niedzielę. 

 W poniedziałek, 23 grudnia na Placu Wolności, odbyła się wigilia 
dla bezdomnych, samotnych i...więźniów. Tych do wspólnego jedzenia 
pierogów zaproszono w ostatniej chwili, bo chętnych na posiłek pod 
gołym niebem za wielu nie było.  Niestety, mimo mobilizacyjnego wy-
siłku organizatorów wieczerzy na Placu, pierogi nie zeszły. Burmistrz 
rozdawał je więc biegając po pobliskich lokalach usługowych i han-
dlowych, życząc wesołych świąt i zapewne jak się domyślamy, również 
smacznego. Pierogi były ponoć dobre, co nie zmienia faktu, że zamiast 
wigilii, wyszła niezła heca...

Rozbili „dziuplę”  
z zabawkami 
Policja rozbiła w Nowogardzie 
„dziuplę” ze skradzionymi na te-
renie Niemiec zabawkami. War-
tość detaliczna odzyskanego mie-
nia wyniosła 778 tys. złotych. Za-
trzymany do sprawy mężczyzna, 33 
-letni mieszkaniec naszego miasta, 
usłyszał zarzut paserstwa. Decyzją 
sądu trafił na 2 miesiące do aresztu. 

Kryminalni z Goleniowa, 
w wyniku pracy operacyjnej 
ustalili, że w Nowogardzie, w 
pomieszczeniach wynajmowa-
nych przez 33-latka, znajdują 
się kradzione zabawki.  

- Kiedy pojechali na miejsce, 
ujawnili niemal 400 kartonów 
z dziecięcymi zabawkami oraz 
ochraniaczami na dziecięce łó-
żeczka. Jak się okazało, przed-
mioty te zostały skradzione na 
terenie Niemiec – informuje 
asp. Julita Filipczuk, rzecznik 
prasowy policji.  

Policjanci przeszukali też 
mieszkanie mężczyzny. Zna-
leźli tam i zabezpieczyli dodat-
kowo kradzione artykuły che-
miczne i kosmetyki, które po-
dejrzany przechowywał w ga-
rażu. Wartość detaliczna odzy-
skanego mienia wyniosła 778 
tys. złotych. Jak się okazało, to 
nie koniec ciekawych odkryć. 

- W toku dalszych czynności, 
na terenie skupu złomu w Gry-
ficach, policjanci zabezpieczy-
li kontener transportowy war-
tości około 15 tys. euro, który z 

zawartością zabawek skradzio-
no w Niemczech – dodaje J. Fi-
lipczuk. 

Zatrzymany 33-latek usły-
szał zarzut pomocy w ukryciu 
znacznej ilości różnego typu 
zabawek dziecięcych wiedząc, 
że pochodziły z czynu zabro-
nionego, dokonanego na te-
renie Niemiec. Decyzją sądu, 
najbliższe 2 miesiące, mężczy-
zna spędzi w areszcie. Grozi 
mu nawet do 5 lat więzienia. 

MS

18.12.2013
09:10 Na ulicy Dąbrowszcza-

ków  patrol OPI zatrzymał do kon-
troli nietrzeźwego kierującego  sa-
mochodem osobowym. W wyniku 
przeprowadzonego badania alko-
matem stwierdzono wynik 3,32 % 

13:00  Z bazy  transportowej przy 
ul. Górnej 3 dokonano kradzieży 
mienia. Zatrzymano 3 sprawców 

18:16 W supermarkecie LIDL 
zatrzymano dwóch sprawców kra-
dzieży

02: 45  Zatrzymano kierujące-
go samochodem osobowym, któ-
ry znajdował się w stanie po działa-
niu narkotyków. Policja zatrzymała 
i ujawniła środki odurzające w po-
staci amfetaminy 

19.12.2013 
14: 30 Kolizja drogowa na ul.700 

Lecia, gdzie został potrącony pieszy 

20.12.2013 
21:16  W supermarkecie BIE-

DRONKA zatrzymano sprawcę 
kradzieży sklepowej

21.12.2013 
08: 10  Na odcinku drogi Nowo-

gard - Kulice kierujący samocho-
dem osobowym podczas manew-
ru wyprzedzania wpadł w poślizg, 
a następnie uderzył w przydrożne 
drzewo 

09: 10 Dokonano kradzieży z 
włamaniem do lokalu gastrono-
micznego „Kebab” skąd skradzio-
no 45 butelek Coca Coli i 45 kg za-
mrożonego mięsa. Straty oceniono 
na 660 zł 

09:30 Zgłoszenie kradzieży z wła-
maniem do restauracji „Okrąglak”. 
Starty oceniono na 5 000 zł 

22.12.2013 
06: 44  Zgłoszenie kradzieży sa-

mochodu VW koloru białego z 

parkingu z pełnym bakiem paliwa. 
Straty wyceniono na 50 000 zł 

08: 54 Na odcinku drogi Karsk - 
Ogorzele w wyniku wpadnięcia w 
poślizg na oszronionej nawierzchni, 
dachowały dwa samochody osobo-
we. Kierujący i pasażerowie  wyszli 
z tego zdarzenia bez obrażeń. 

14:55 W sklepie INTER MAR-
CHE zatrzymano sprawcę kradzie-
ży 

15:16 W sklepie NETTO zatrzy-
mano sprawcę kradzieży sklepowej. 
Wobec zatrzymanej osoby sporzą-
dzono wniosek o ukaranie do sądu 

23.12.2013 
13: 30 W supermarkecie LIDL 

zatrzymano sprawcę kradzieży al-
koholu, wobec zatrzymanej osoby 
sporządzono wniosek o ukaranie do 
sądu. 

Sporządził: Kierownik Referatu 
Prewencji KP w Nowogardzie  

asp. Robert Krzak 
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EnTEr 
lapTop

 serwis - komis
naprawiamy, 
sprzedajemy, 

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

Tel.  795 648 748
Przy zakupie 1 t podpałka 
lub wypalacz sadzy gratis

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

Usługi opiekuńcze 
dla osób starszych 

i niepełnosprawnych zarówno 
w domu jak i poza domem. 

W ramach usług opiekuńczych
 w mojej asysście możliwość

skorzystania z : 
• samochodu osobowego
• załatwienia spraw mobilnych
• korzystanie z wózka 

inwalidzkiego lub chodzika
„Tutela”   Halina Przybyszewska

ul. Kochanowskiego 7, Nowogard

tel. 880 690 330

TUTELA

Zaginął portfel  
z niemieckimi

dokumentami w okolicy sklepu 
FARAON i drogeria Natura

Znalazcę proszę zwrot dokumentów 
tel. 91 39 22 673

Szczęśliwej wędrówki 
w stronę kolejnych jubileuszy! 
Niech Wam zdrowie dopisuje  
i szczęście w miłości wtóruje

Krystynie i Edmundowi 
Skibiszewskim 

z okazji 50 lecia 
pożycia małżeńskiego wszystkiego co najlepsze 

życzą dzieci z rodzinami

ŻYCZENIA

Pokazali burmistrzowi czerwoną kartkę

Zamiast  sesji budżetowej – noworoczne życzenia
Niespodziewany przebieg miała wczorajsza sesja Rady Miejskiej. Na wniosek PSL, poparty jednogłośnie przez wszystkich radnych, 
zdjęto z porządku obrad drugie czytanie i głosowanie nad projektem budżetu na rok 2014. Czy to   odwet PSL za próbę zwolnienia przez 
Roberta Czaplę, Tomasza Kulinicza  z Urzędu Miejskiego w Nowogardzie czy tylko chwilowe niedogadanie koalicjantów co do  kształtu 
budżetu? O tym dowiemy się dopiero za kilka tygodni. 

Jak wiadomo, T. Kulinicz pra-
cuje w Starostwie Powiatowym, 
gdzie pełni funkcję wicestaro-
sty. Nadal jest jednak związany z 
Urzędem Miejskim w Nowogar-
dzie, w którym do 2006 roku pra-
cował jako zastępca kierownika 
w Wydziale Edukacji. Po wybo-
rach samorządowych i uzyskaniu 
mandatu radnego powiatowe-
go, a później „nominacji” na wi-
cestarostę, poszedł na bezpłatny 
urlop. Oficjalnie znajduje się na 
liście pracowników miejskiego 
ratusza, ale nie generuje to rzecz 
jasna żadnych kosztów kadro-
wych. Po upływie kadencji w po-
wiecie ma jednak prawo wrócić 
do pracy w nowogardzkim urzę-
dzie gminy. 

Burmistrz Robert Czapla, wy-
stąpił do Rady Powiatu o zgodę 
na zwolnienie z pracy T. Kulini-
cza. Taka jest bowiem procedura 
w przypadku zwalniania radne-
go.. Dlaczego akurat teraz Czapli 
przypomniało się, że wicestaro-
sta widnieje na liście pracowni-
ków UM w Nowogardzie? Nie-
oficjalnie wiadomo, że była to re-
akcja na informację o tym, że Ku-
linicz będzie kandydował na sta-
nowisko burmistrza Nowogardu 
w czasie zbliżających się wybo-
rów samorządowych. Oficjalnie 
burmistrz tłumaczy swoją decy-
zję zmianami organizacyjnymi w 
strukturze UM. Przypomnijmy, 
że kilka miesięcy temu R. Cza-
pla podjął decyzję o zlikwido-
waniu Wydziału Edukacji, Zdro-
wia i Sportu, zwolnieniu niemal 
wszystkich jego pracowników i 
powołanie w to miejsce referatu 
edukacji. 

W koalicji zazgrzytało. 
Nowogardzki PSL zagroził ponoć, 
że jak Czapla nie wycofa z Gole-
niowa prośby o możliwość zwol-
nienia Kulinicza, pod znakiem 
zapytania stanie dalsza współpra-
ca w Radzie Miejskiej z SLD. Ro-
bert Czapla, w końcu pismo wy-
cofał, tuż przed świętami. Jak do-

wiedziała się redakcja DN, zrobił 
to jednak dopiero, gdy „do akcji” 
włączyli się działacze wojewódz-
kich struktur PSL. W sprawie in-
terweniował ponoć sam wicemar-
szałek Jarosław Rzepa. 

Mimo, że Czapla zrezygnował 
z zamiaru usunięcia nazwiska wi-
cestarosty z listy pracowników 
nowogardzkiego magistratu, PSL 
widać tak szybko o sprawie zapo-
mnieć nie zamierza. 

Na wczorajszej sesji, Stanisław 
Saniuk złożył niespodziewanie 
wniosek o skreśleniu z porządku 
obrad głosowania  nad projektem 
budżetu i kilku punktów związa-
nych z tą uchwałą. Wniosek po-
parli jednogłośnie wszyscy radni, 
nawet ci z SLD. Burmistrz wer-
dykt przyjął z kamienną twarzą. 
Tylko Antoni Bielida, wydawał się 
niezaniepokojony. Tym samym 
sesja, która miała trwać kilka go-
dzin, zakończyła się po niespełna 
dwóch. Na finał przewodniczący 
RM złożył radnym życzenia No-
woroczne. Polał się także szam-
pan – ponoć bezalkoholowy. 

Jak zwykle  
dyplomatycznie 

Oczywiście PSL oficjalnie nie 
przyznaje się, że zdjęcie z porząd-
ku obrad głosowanie nad budże-
tem to odwet za Kulinicza. 

- Mamy niedogadane pew-
ne istotne punkty  co do budże-
tu. W naszej opinii jest tam kilka 
niedociągnięć. W pierwszej poło-
wie stycznia chcemy jeszcze raz 
przeanalizować budżet z naszym 
współkoalicjantem – łagodził w 
swoim stylu szef klubu radnych 
PSL w Radzie Miejskiej, Stanisław 
Saniuk. 

O jakie pozycje w budżecie 
chodzi? Z informacji DN wyni-
ka, że jedną z wielu kości niezgo-
dy jest planowana rewitalizacja 
Placu Wolności, na którą bur-
mistrz chce wydać w przyszłym 
roku 2 mln złotych. Ale jak zdra-
dzają nam „poza kasetą” działa-

cze PSL, sprawa jest bardziej po-
ważna. 

- Chodzi o to, w jaki sposób bur-
mistrz traktuje nas jako koalicjan-
tów. Niektórzy mają dość ciągłego 
manipulowania, a co gorsza, szan-
tażowania i zastraszania nas, a to, 
że SLD zerwie z nami umowę o 
współpracy, albo, że burmistrz ko-
goś zwolni z pracy  – mówi nam je-
den z członków PSL, który chciał 
pozostać anonimowy. 

Historia kołem się zatoczyła. 
Podobne sygnały płynęły ze śro-
dowiska ludowców dwa lata temu 
latem, gdy koalicją zatrzęsło po 
sprawie „Bogdańskiego”. Wów-
czas z dużej chmury, spadł jednak 
kapuśniaczek i koalicja miała się 
dobrze...do wczoraj. Czy tym ra-
zem będzie tak samo? Być może 
widmo zbliżających się wyborów 
samorządowych nieco doda „od-
wagi” członkom PSL. Wszak je-
śli nie chcą przepaść w polityczną 
otchłań, muszą wyjść z cienia Ro-
berta Czapli.  

Walka dopiero się  
rozpoczyna...

Wszystko wskazuje na to, że to 
dopiero początek walki pomiędzy 
przyszłymi kandydatami na bur-
mistrza Nowogardu. Obaj pano-
wie najwyraźniej biorą się za łby. 
W kuluarach mówi się, że kolej-
nym krokiem SLD wymierzo-
nym w  tego nieoficjalnego jesz-
cze kandydata PSL, będzie zakwe-
stionowanie zależności służbo-
wych pomiędzy T. Kuliniczem, a 
jego żoną, która jest dyrektorem 
goleniowskiej „Fali”. Wicestarosta 
jest przełożonym swojej małżon-
ki, tyle, że nie bezpośrednim, bo 
basen podlega pod administra-
cję szkoły przy której znajduje się 
kryte kąpielisko. Formalnie może 
i wszystko jest w porządku, ale 
ferment będzie czuć. Ciekawe za-
tem, jak odegra się Kulinicz...Jed-
no jest pewne. Kampania wybor-
cza w Nowogardzie ruszyła. 

Marcin Simiński 

Na sesji panowała ciężka atmosfera
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Rozmowa z Jackiem Kargulem- lekarzem onkologiem i prezesem spółki Intermed w Nowogardzie 

Frustracja pacjentów jest uzasadniona...
Jacek Kargul wśród nowogardzkich pacjentów  znany jest głównie, jako lekarz onkolog. Niewielu wie, że z sukcesami prowadzi również spółkę medyczną – In-
termed, zarejestrowaną w Nowogardzie, a działającą na terenie czterech powiatów. W listopadzie 2013 roku minęło 10 lat od momentu utworzenia spółki. I to 
właśnie ten okrągły jubileusz stał się pretekstem do rozmowy nie tylko o zarządzaniu i prowadzeniu biznesu w obszarze służby zdrowia, ale także osobistej dro-
gi zawodowej Jacka Kargula, która doprowadziła go do wykonywania jednej z najtrudniejszych i zarazem niewdzięcznych dyscyplin medycyny. 

Marcin Simiński: Zwiedził pan 
nowy szpital? 

Jacek Kargul: Tak. Byłem na 
krótko przed oddaniem, jeszcze w 
czasie remontu. Po uruchomieniu 
jeszcze nie. 

I jak wrażenia? 
Nie chciałbym być stawiany jako 

recenzent tego przedsięwzięcia. 
MS: Nie takie były intencje mo-

jego pytania. Gdy na początku 
roku 2000 toczyła się debata nad 
przyszłością naszego szpitala, był 
pan szefem Komisji ds. Restruktu-
ryzacji Ochrony Zdrowia, działa-
jącej przy wojewodzie zachodnio-
pomorskim. Wówczas forsowano 
projekt połączenia dwóch szpita-
li, tj. nowogardzkiego i goleniow-
skiego, w jeden powiatowy. Tak się 
jednak nie stało. Jak pan to ocenia 
z perspektywy czasu?

JK: Rzeczywiście byłem wówczas 
blisko tych wydarzeń. Oprócz pra-
cy w komisji, o której pan wspo-
mniał, pełniłem funkcję naczelni-
ka Wydziału Zdrowia w Powiecie 
Goleniowskim. To był czas czterech 
reform premiera  Buzka, w tym m. 
in. reformy administracyjnej i zdro-
wotnej. W obszarze ochrony zdro-
wia mieliśmy dosyć korzystną  sy-
tuację, bowiem szpitale zostały od-
dłużone. Wszyscy interesowali się 
jednak, jaka przyszłość czeka szpi-
tale w świetle pozostałych zmian, 
w tym przede wszystkim admini-
stracyjnych. Efekt był taki, że w no-
wym podziale administracyjnym, 
w jednym powiecie goleniowskim, 
mieliśmy dwa szpitale. Brakowa-
ło perspektywicznej koncepcji po-
działu roli tych szpitali. Okazało się 
bowiem, że są one tożsame w swo-
jej strukturze i ofercie. Posiadały te 
same oddziały szpitalne. Na zlece-
nie działającej wtedy przy wojewo-
dzie Komisji ds. Restrukturyzacji 
Ochrony Zdrowia Województwa 
Zachodniopomorskiego, której by-
łem szefem, firma audytorska mia-
ła nadzorować przydział nowych 
ról szpitalom tak, by miały one 
sens dalszego funkcjonowania nie 
tylko w najbliższej , ale również w 
dalszej wieloletniej perspektywie. 
Żeby niepotrzebnie nie rywalizo-
wały ze sobą. W przypadku naszych 
szpitali, które miały być połączo-
ne co do funkcji, miał powstać je-
den duży zakład opieki zdrowotnej 
z podziałem na tzw. „ ostry” szpital 
w Goleniowie z oddziałem, ratun-
kowym, ortopedycznym ,włącznie 
z chirurgią, OIOM i pododdziałem 
tzw. „planowym”,  zakładem w No-
wogardzie, gdzie miała zostać chi-
rurgia planowa, interna, pediatria, 
ginekologia operacyjna bez położ-
nictwa. Ponadto w nowogardzkim 
szpitalu planowano stworzyć do-
datkowo  zupełnie  nowy oddział 
neurologii z pododdziałem rehabi-
litacji neurologicznej, co miało wła-
śnie ten szpital wyróżniać na mapie 

województwa. Oczywiście, czy był 
to kierunek słuszny, to podlega dys-
kusji. Każdy właściciel, czyli bur-
mistrz, życzyłby sobie najchętniej 
wieloprofilowego szpitala na swo-
im terenie. Natomiast realia i wy-
liczenia na tamten czas wskazywa-
ły taki właśnie  kierunek. Chodziło 
o scentralizowanie pewnych zadań 
na danym terenie. Wówczas pomysł 
ten odrzucono. Nad argumentami 
merytorycznymi górę wzięły ambi-
cje samorządowców. Po latach wi-
dać powrót do tej koncepcji, przy-
najmniej częściowo. W Goleniowie 
powstał przecież oddział ratunko-
wy, OIOM. Szpital w Nowogardzie, 
z tego co wiem, pozostał przy ów-
czesnej strukturze organizacyjnej, 
nie rozwijając żadnej nowej jed-
nostki organizacyjnej, czy też usług 
szpitalnych.

MS: W dyskusji nad kształtem 
szpitala przejawiały się obawy co 
do opierania biznesplanu placów-
ki, tylko na podstawowym zakre-
sie usług medycznych. Tym bar-
dziej że jak obserwujemy, mini-
sterstwo zdrowia chętniej wspiera 
duże szpitale, powyżej poziomu 
powiatowego. 

JK: Tutaj wracamy do tego, co 
powiedziałem wcześniej. Czy le-
piej być szpitalem w dwóch budyn-
kach z określoną funkcją, ale mieć 
w nazwie powiatowy, czy być dzi-
siaj miejskim, opartym na popula-
cji kilkunastu tysięcy mieszkańców. 
Ta zresztą populacja, która może 
być leczona w szpitalu, jest wciąż 
przez system ochrony zdrowia  
ograniczana. Dla przykładu wpro-
wadzono ostatnio standardy obni-
żające populacyjną możliwość le-
czenia chorych. Takim przykładem 
jest np. oddział chirurgiczny, gdzie 
zgodnie z wytycznymi Konsultanta 
Krajowego ds. chirurgii dziecięcej, 
nie wolno leczyć-operować osób 
poniżej 18 roku życia. Wcześniej 
był to wiek 14 lat. Nastąpiła więc 
koncentracja populacji do 18 roku 
życia w dużych ośrodkach, głów-
nie w Szczecinie. Pacjenci ci trafią 
teraz do kliniki PUM lub na Woj-
ciecha w Szczecinie, zamiast np. do 
Nowogardu. Podobnie jest zresz-
tą z innymi Oddziałami Szpitalny-

mi. Mówi się też, że podobne ogra-
niczenia zostaną wprowadzone w 
przypadku leczenia geriatrycznego. 
Cały czas mamy więc do czynienia 
z pewnymi regulacjami, które ne-
gatywnie będą się odbijały na dzia-
łalności placówek, takich jak m. in., 
działająca w naszym mieście. Dla-
tego, że  ograniczy się  administra-
cyjnie możliwość leczenia większej 
populacji pacjentów. Szpital musi 
się czymś wyróżniać, aby móc po-
zyskiwać chorych z innych regio-
nów, czyli mówiąc językiem bizne-
su, musi dać produkt, który przy-
ciągnie klientów. Jeżeli jednak szpi-
tal będzie bazował cały czas na tej 
samej populacji, jak widać dodat-
kowo jeszcze ograniczanej różny-
mi regulacjami, nie dając nowych 
produktów, to jest skazany, w mo-
jej opinii, na ograniczenie swojej 
działalności bieżącej - operacyjnej. 
I patrząc z tej perspektywy, może 
to spotkać nowogardzką placówkę. 
Chyba, że zmieni się sposób zarzą-
dzania jednostką jako modelowym 
czterooddziałowym szpitalem. Bo 
jest to tylko zarządzanie kosztami 
i deficytem. To jednak wymagało-
by komercjalizacji usług, uwolnie-
nia zasobów sprzętowych, ludzkich 
itd. A do tego, jak na razie chyba nie 
ma zbyt dobrej atmosfery i przede 
wszystkim zgody właściciela. 

MS: Coraz więcej szpitali się 
na to decyduje. I w tym obszarze 
działa też Pańska spółka, czyli In-
termed?

JK: Tak. Dodatkową sferą dzia-
łalności naszej firmy stało się rów-
nież aktywne doradztwo - Know 
How, w zakresie przekształceń i re-
strukturyzacji Publicznych Zakła-
dów Opieki Zdrowotnej, które wy-
magają szczególnej pomocy w ob-
szarze zarządzania zasobami rze-
czowymi, finansowymi i ludzkimi.

Właśnie w Świnoujściu przejęli-
śmy cały oddział chirurgiczny do 
prowadzenia. Rozpoczęliśmy też 
rozmowy z niemiecką kasą chorych 
w celu leczenia pacjentów z tam-
tej części wyspy, w ramach opieki 
transgranicznej. Szpital w Świnouj-
ściu jest przykładem przekształceń 
w spółki pod kontrolą samorządu. 

Przeprowadziliśmy również 

przez proces komercjalizacji gry-
fiński szpital powiatowy. Dziś dzia-
ła on jako spółka handlowa z ka-
pitałem powiatu. Wcześniej przez 
osiem lat restrukturyzowaliśmy i 
prowadziliśmy Szpital w Resku.

Nie ma więc tutaj mowy o żad-
nej dzikiej prywatyzacji. Były to za-
wsze procesy prowadzone pod peł-
ną kontrolą i nadzorem samorządu, 
jako właściciela infrastruktury, któ-
ry zresztą  po przekształceniu nadal 
tym właścicielem pozostawał. W 
mojej ocenie wygenerowanie do-
datkowych przychodów jest możli-
we tylko poprzez urynkowienie się, 
co pozwala ostatecznie dojść  do za-
przestania dotowania placówek me-
dycznych z kieszeni samorządów, a 
tym samym podatników.

MS: Publiczna służba zdrowia 
nie ma przyszłości? 

JK: Zdecydowanie ma, ale tyl-
ko w bardzo dużych ośrodkach kli-
nicznych, dla których organem za-
łożycielskim jest samorząd wo-
jewództwa. A więc urząd mający 
wpływ na podział i dostęp m. in. do 
środków unijnych. Widzimy to na 
przykładzie tego, co się dzieje cho-
ciażby w takich jednostkach jak Ko-
łobrzeg, Gryfice, Zdunowo, Arkoń-
ska, Koszalin itd. Skala przyznanych 
tam środków jest nieporównywalna 
z tym, co otrzymują małe szpitale, 
utrzymywane przez samorządy lo-
kalne. To też jest z kolei asumpt do 
tego, by niekoniecznie w różowych 
barwach obserwować to, co się dzie-
je w tych dużych ośrodkach. Nieste-
ty w najbliższym okresie strategia 
NFZ i Rządu będzie taka, aby do-
szło do jeszcze większej koncentra-
cji zasobów ludzkich, sprzętowych i 
kapitałowych w tych dużych szpita-
lach. To się będzie działo przez sze-
reg decyzji administracyjnych, np. 
poprzez zaniżanie populacji, o któ-
rej wspomniałem wcześniej. Poza 
tym, wyśrubowywane są standar-
dy funkcjonowania poszczególnych 
oddziałów według stopnia referen-
cyjności, np. na jednym oddzia-
le będzie musiało być czterech, a 
nie dwóch lekarzy w ciągu dnia, to 
samo dotyczyć będzie wyposażenia 
w sprzęt medyczny. Pytanie, czy tak 
małe szpitale wytrzymają tak wyso-
ko postawione wymogi?

MS: Jaka jest zatem recepta na 
sukces? 

JK: Myślę, że najlepszym rozwią-
zaniem dla mniejszych szpitali, któ-
re nie mają co liczyć na takie przy-
wileje jak duże jednostki kliniczne, 
jest przekształcenie w spółkę pra-
wa handlowego. Wówczas dyrektor 
– przyszły prezes, odpowiada przed 
gospodarzem za swoje decyzje nie 
kilkukrotną pensją, a swoim mająt-
kiem. Zaczyna więc brać pełną od-
powiedzialność za szpital jego ma-
jątek, a nie liczy na dotację z budże-
tu. To oczywiście wiąże się w wie-
loma wyrzeczeniami. Ale z mojego 

doświadczenia wynika, że taka kon-
strukcja jest najlepsza. Gwarantu-
je ona bowiem dużą konkurencyj-
ność, a ta jest najlepszym sposo-
bem na wysoką jakość usług i roz-
wój. Tak było w Gryfinie, o którym 
już wspominałem, gdzie prowadząc 
szpital przez cztery lata, oddłużyli-
śmy go, a później przeprowadzili-
śmy przez proces przekształcenia w 
spółkę. Podobnie było w Resku. 

MS: Mówimy wciąż o zarządza-
niu. To jedno z działań w portfolio 
Intermedu, ale spółka ta przede 
wszystkim zajmuje się świadcze-
niem usług medycznych, w tym – 
prowadzaniem swoich placówek 
na terenie kilku miast. 

JK: Rzeczywiście, dałem się panu 
wciągnąć w rozmowę na temat re-
strukturyzacji placówek zdrowia, 
ale naszą główną działalnością jest 
leczenie pacjentów. Spółka Inter-
med, która ostatnio została nagro-
dzono „Perłą Medycyny”, to firma, 
która prowadzi swoją działalność na 
trenie czterech powiatów, tj. w gry-
fińskim, goleniowskim, łobeskim i 
stargardzkim. Naszym największym 
sukcesem jest jednostka w Gryfinie. 
Wybudowaliśmy ją przy pomocy 
środków unijnych, pozyskanych na 
podstawie napisanego przeze mnie 
projektu. Było to dziewięć zadań 
powiązanych, od obszaru budowla-
nego, po wyposażenie w sprzęt me-
dyczny. Dzięki temu pacjent, który 
trafia do naszej przychodni, a w za-
sadzie Centrum Medycznego, może 
skorzystać z każdego rodzaju usługi 
ambulatoryjnej. Nasza oferta obej-
muje praktycznie wszystko, co dziś 
może zaoferować najnowocześniej-
sza placówka lecznictwa otwartego, 
tj. od zaopatrzenia w sprzęt ortope-
dyczny, apteki, radiologii, wszyst-
ko ucyfrowione, aparaty stomatolo-
giczne, pantomograf cyfrowy, mam-
mograf, własnego laboratorium , 
które wykonuje wszystkie możliwe 
badania włącznie z markerami no-
wotworowymi, sześcioma gabineta-
mi stomatologicznymi, rehabilita-
cję w pięciu gabinetach, 36 poradni 
specjalistycznych, 6  gabinetów POZ 
itd. Budynek jest zinformatyzowany 
(ponad 40 stanowisk komputero-
wych), „inteligentny”, czyli zarzą-
dzany zdalnie. Zakończyliśmy też 
wokół przychodni budowę nowego 
parkingu na dodatkowe 50 miejsc 
postojowych. Wartość tego projektu 
to prawie 9 mln złotych.

 Ponadto, jako  wiceprezes Stowa-
rzyszenia Kolegium  Lekarzy Chi-
rurgów, zajmuję  się „sprzedażą” za-
sobów ludzkich, pracy chirurgów 
do placówek medycznych w kraju 
i m.in. do  Niemiec, za pośrednic-
twem naszej spółki. Współpracuje-
my przy tym z dużą niemiecką fir-
mą, która jest właścicielem sieci 12 
dużych szpitali na tamtym terenie. 
Szkolimy w Szczecinie chirurgów 
przy pomocy Instytutu Niemiec-

17 czerwca 2011 roku. Jacek Kargul przecina symboliczną wstęgę podczas otwarcia przy-
chodni w Gryfinie należącej do spółki Intermed. Tuż za nim, w czerwonym kostiumie  stoi 
jego żona - Marzena
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kiego do poziomu językowego B2, a 
później wysyłamy ich tam do pracy. 

MS: W listopadzie minęło 10 
lat od momentu powstania Inter-
medu. Jak pan podsumowałby ten 
okres?

JK: Jeśli mogę podsumować na-
sze 10 lat, to był to okres pozy-
tywny, zważywszy, że prowadzenie 
przedsiębiorstwa w ochronie zdro-
wia nie jest łatwym zajęciem. Jako 
właściciele placówek ochrony zdro-
wia,  borykamy się z takimi samy-
mi problemami, jak dyrektorzy du-
żych szpitali. Wszyscy mamy bo-
wiem jednego „przeciwnika” – czyli 
NFZ, który bardzo skutecznie nie-
stety ogranicza działalność gospo-
darczą. Zresztą trudno mówić tutaj 
o czysto zdefiniowanej działalności 
gospodarczej, jeśli kontrakt otrzy-
muje się na 3 lata, a kredyt w ban-
ku trzeba wziąć np. na 10 lat. Poza 
tym w ciągu jednego roku zmienia 
się nawet kilkanaście razy przepisy. 
Często nie nadążamy tłumaczyć pa-
cjentom zachodzących zmian. 

MS: Nie ma się więc co dziwić, 
że pacjenci nie mają najlepszego 
zdania o służbie zdrowia. 

JK: Oczywiście, że frustracja pa-
cjentów jest uzasadniona. Tak du-
żego bałaganu, jak obecnie, nie było 
od wielu lat. Zamieszania narobił 
system ewidencji usług (eWUŚ).  
Nie załatwił bowiem najważniejszej 
rzeczy, a mianowicie zmniejszenia 
kolejek do lekarzy specjalistów, a co 
najważniejsze nie jest miarodajnym 
narzędziem sprawdzającym upraw-
nienia do ubezpieczenia. Chodzi o 
to, że pacjent który rejestruje się np. 
do pulmonologa i równolegle robi 
to w kilku placówkach naraz, miał 
być przez ten system zidentyfiko-
wany, a zdublowane rejestracje wy-
eliminowane. Lekarze zaobserwo-
wali, że ok. 30% zarejestrowanych 
pacjentów nie przychodzi na umó-
wione wizyty. A przecież w to miej-
sce mogliby przyjść inni. Tworzą się 
sztuczne kolejki. Pacjenci, którzy 
nie chcą skorzystać  z umówionej 
wizyty, nie odwołują ich.  

MS: To tłumaczy historię, z któ-
rą często mamy do czynienia. Je-
dziemy na badanie, na które cze-
kaliśmy kilka miesięcy, a przed ga-
binetem siedzimy sami. Tłumów 
nie widać...

JK: To jest właśnie ten efekt, o 
którym powiedziałem przed chwi-
lą. W tym dniu te kilkanaście osób, 
które miały się pojawić, zrobiły ba-
danie w innej placówce. Natomiast 
inną sprawą jest, że błędny system 
tej sytuacji nie zapobiegł. 

W wielu państwach tego typu za-
chowania się niestety dyscyplinuje. 
Dla przykładu w Niemczech, Szwe-
cji, jeśli ktoś raz w roku nie idzie do 
stomatologa, by zrobić sobie prze-
gląd profilaktyczny uzębienia, a po-
tem żąda leczenia z kasy, to musi do 
tego dopłacać symboliczną kwo-
tę. Tego typu rozwiązania w wielu 
krajach są przyjęte. Jeżeli ktoś jest 
ubezpieczoną osobą i w regulami-
nie dowiaduje się, co mu przysługu-
je w ramach tego wykupionego pa-
kietu, to poza możliwościami, które 
daje system, dostaje też pewne obo-
wiązki. No bo jeżeli można się zare-
jestrować, to tą samą drogą można 
się przecież wyrejestrować. Oczy-
wiście, to nie jest główna przyczyna 

kolejek. Generalną jest ogranicze-
nie dostępu do usług medycznych 
w stosunku do potrzeb. I jeżeli weź-
miemy nasz system, to jest to sztu-
ka zarządzania deficytem. Później 
słyszmy anegdoty krążące wśród 
pacjentów, że w Polsce chorować 
można do czerwca, a od lipca trze-
ba się umawiać na choroby w przy-
szłym roku. 

MS: Zwrócił Pan uwagę na waż-
ną sprawę, która podnosi się przy 
każdej dyskusji o systemie zdro-
wia - mianowicie słowo profilakty-
ka. Zaniedbania w tym fragmen-
cie powodują, zdaniem wielu, ge-
nerowanie strat w budżecie prze-
znaczonym na służbę zdrowia. Pa-
cjenci się nie badają, a do lekarza 
idą, gdy już coś ich zaboli. Lecze-
nie jest droższe niż zapobieganie?

JK: Jako firma Intermed nie zaj-
mujemy się tylko świadczeniem 
usług zdrowotnych. Od wielu lat 
angażujemy się także w działania 
społeczne, związane z profilakty-
ką. Osobiście w Gryfinie prowadzę 
koło Amazonek. Przeprowadzamy 
szkolenia i wykłady nieodpłatnie. 
Obejmujemy, jako Intermed, pełną 
opieką wszystkie panie i ich rodzi-
ny z koła Amazonek. Wykonujemy 
nieodpłatnie na ich rzecz wszelkie 
badania, a ja je osobiście konsultu-
ję. W Nowogardzie moja małżonka 
prowadzi wspólnie z panem Euge-
niuszem Tworkiem szkołę cukrzycy. 
Taką szkołę uruchomiliśmy także z 
ich inicjatywy, również w Gryfinie. 
Prowadzimy też taki cykl wykładów 
z profesorem Janem Lubińskim, któ-
ry prowadzi działania innowacyjne 
w zakresie genetyki onkologicznej. 
Chcemy, aby w sieci naszych przy-
chodni ta współpraca nabrała prak-
tycznego wymiaru. Nasi pracow-
nicy będą pobierali próbki krwi na 
markery nowotworowe, by później 
wspólnie z kliniką profesora leczyć 
pacjentów, u których zdiagnozuje-
my nowotwór. Gdyby te wszystkie 
działania profilaktyczne miały miej-
sce i pacjenci mieliby możliwości 
skorzystania z nich, wielu setek mi-
lionów nie tracono by, na przypad-
ki zbyt późno wykrywane. I tak jak 
pan wspomniał, mimo wielu akcji, 
zbyt wiele się nie zmienia. To czę-
sto strzelanie na wiwat. Przykładem 
niech będą masowe badania pro-
filaktyki raka piersi. Badania prof. 
Lubińskiego wykazały, że badania 
te dopiero połączone z dodatkowo 
wykonanym USG, bezpośrednio po 
mammografii, zwiększają prawdo-
podobieństwo wykrycia raka prawie 
o 40%. Można więc powiedzieć, że 
wydawanie pieniędzy tylko na same  
badania mammograficzne jest grze-
chem zaniechania wobec kobiet, 
wiedząc o tym, że brak elementu 
USG powoduje zwiększenie ryzyka 
zachorowania na raka o 40%. A wy-
starczy zrobić to, co np. my w Gryfi-
nie. Samorząd niech dalej finansuje 
mammografie, ale niech też wskaże, 
że obok jest gabinet USG, w którym 
wykonane zostanie to badanie za 
darmo i wtedy dopiero z tym kom-
pletem badań, pani może udać się 
na konsultację do onkologa – trzeci 
element profilaktyki. 

MS: Teraz rzućmy kamyk w dru-
gą stronę. Odwiedzając lekarzy ro-
dzinnych najczęściej sami musimy 
zasugerować potrzebę wykonania 

pewnych badań. 
JK: Lubię posługiwać się porów-

naniami. Odwróćmy sytuację. Jeżeli 
ktokolwiek wykupuje ubezpieczenie 
OC od zalania mieszkania, czy na 
przykład ubezpiecza samochód, to 
zwykle bardzo szybko się orientuje, 
co mu przysługuje z tego tytułu. Na-
tomiast, gdyby spytać przeciętnego 
pacjenta, jaki zakres usług medycz-
nych mu przysługuje na poziomie 
podstawowej opieki zdrowotnej w 
ramach powszechnego ubezpiecze-
nia, to on nie wie nic na ten temat. A 
to jest przecież publicznie dostępna 
wiedza. Wystarczy wejść np. na stro-
nę internetową NFZ lub zadzwonić 
pod infolinię, by zapytać, co nam 
się należy w ramach ubezpieczenia 
,bądź zweryfikować, czy lekarz za-
chował się prawidłowo. To samo do-
tyczy lekarzy specjalistów.

MS: Być może państwu zależy 
na tym, abyśmy wiedzieli o tym, 
co nam się należy jak najmniej. 
Chciałbym teraz chwilę poroz-
mawiać z Panem, jako lekarzem, 
a nie prezesem dobrze prosperu-
jącej spółki medycznej. Zaczynał 
pan jako chirurg ogólny. Później 
zrobił pan specjalizację onkolo-
giczną. Wybrał pan sobie chyba 
najtrudniejszą drogę dla lekarza – 
przecież zdecydowana większość 
pańskich pacjentów umiera. To 
niewdzięczna specjalizacja. 

JK: Specjalizację tę zrobiłem 10 
lat temu. Natomiast lekarzem je-
stem od 23 lat. Tak naprawdę, mimo 
tych różnych ról, które odgrywam, 
nigdy nie potrafiłem zerwać z za-
wodem. Z drugiej strony nie zawsze 
też ten zawód wykonuję tylko  dla 
zarabiania pieniędzy. Robię to już 
bardzo często dla samej  satysfakcji. 
Uważam jednak, że właśnie bycie w 
praktyce lekarzem, pozwala mi zro-
zumieć wiele mechanizmów funk-
cjonujących w ochronie zdrowia  i 
pozwala na lepsze zarządzanie pla-
cówkami zdrowia. 

Mój pierwszy kontakt  z onkolo-
gią był bardzo trudny emocjonalnie. 
Gdy byłem jeszcze na stażu pody-
plomowym, odbyłem jeden z mo-
dułów praktycznych, właśnie na od-
dziale pediatrii onkologicznej. Był 
to dla mnie prawdziwie emocjonal-
ny szok. Spotykałem się z dziećmi, 
które umierają w wieku np. 5 lat i 
przed śmiercią wymieniają się swo-
imi zabawkami. Przyznam, że skró-
ciłem ten staż na własną prośbę. Nie 
wytrzymałem tego. Po czasie, jak 
byłem już chirurgiem ogólnym, do-
szedłem do wniosku, że trzeba się 
zawęzić w jakiejś specjalizacji. Przez 
jakiś czas fascynowała mnie ortope-
dia. Ostatecznie jednak zdecydowa-
łem się na onkologię. To chyba rze-
czywiście najcięższy wymiar chirur-
gii dlatego, że  nie jest to chirurgia 
odtwórcza, lecz  amputacyjna. 

Prawdą jest też, że wykonywanie 
tego zawodu wymaga dużej odpor-
ności psychicznej. Bo czym innym 
jest powiedzieć o chorobie nowo-
tworowej 80-latkowi, a czym innym 
jest, gdy informuje się o tym dziec-
ko, albo, jak zdarzyło mi się ostat-
nio, 23-letnią studentkę ze złośli-
wym czerniakiem twarzy. Nie ukry-
wam, że dużo pomógł mi w tym kil-
kumiesięczny kurs psychologii on-
kologicznej, w którym uczono nas, 
jak przekazywać te niestety najgor-

sze wiadomości. Bo czasem trze-
ba powiedzieć pacjentowi, ile mu 
zostało życia, i jak ono będzie wy-
glądało przez najbliższy okres, po 
to, aby mógł właściwie tym czasem 
jeszcze dysponować. 

MS: Człowiek to nie komputer. 
Żadne szkolenie nie zastąpi emo-
cji, a jedynie może pomóc je upo-
rządkować. Jak pan sobie więc ra-
dzi z wypieraniem smutnych hi-
storii życia pańskich pacjentów?

 JK: Zwłaszcza, że w naszym woje-
wództwie jest nas kilkunastu. Mamy 
więc sporo pracy. Zresztą demogra-
fia lekarzy to jest odrębny temat. 
Chirurgów ogólnych plus onkolo-
gów jest w naszym regionie ok. 137 
– do 35 lat jest ich 7, a średnia wie-
ku tych lekarzy to 53 lata. W przy-
szłym roku ok. 40 z nich pójdzie na 
emeryturę. Mamy więc do czynie-
nia z sytuacją, gdy na terenie woje-
wództwa nie będzie właściwej opie-
ki chirurgicznej. Nie wspominając 
już, że na 150 absolwentów z PAM w 
Szczecinie, ledwo kilkunastu zosta-
ło w naszych szpitalach. Reszta albo 
wyjechała za granicę, albo do innych 
miast w Polsce. Jeżeli dołożymy do 
tego uwolnienie zawodu pielęgniarki 
w europejskim systemie kształcenia, 
to skala problemu staje się gigan-
tyczna. To też sprawia, że jesteśmy 
grupą zawodową bardzo obciążoną. 
Zgodzę się więc z panem, że oprócz 
szkoleń i dokształcania, trzeba sobie 
z psychiką radzić również za pomo-
cą innych metod. Ja na przykład, gdy 
mam wolną chwilę, gram w piłkę, 
jeżdżę rowerem, generalnie stawiam 
na aktywność fizyczną, która musi 
być cały czas na określonym pozio-
mie, aby móc wydajnie pracować, ale 
przede wszystkim jest to forma peł-
nego psychicznego relaksu.  

MS: Wróćmy do nowotworów, z 
którymi pan jako lekarz próbuje 
na co dzień walczyć. Jest to bowiem 
choroba, wokół której narosło wie-
le mitów. Źródła ich występowania 
dopatruje się głównie w paleniu 
papierosów, nieodpowiednim sty-
lu życia, żywienia itd. Wiem jed-
nak, że są też badania, które dowo-
dzą, że nowotwory są dziedziczone 
genetycznie. Wiem też, że pan rów-
nież popularyzuje tę tezę. 

JK: Tutaj trzeba chylić czoła pro-
fesorowi Janowi Lubińskiemu, o 
którym już wspominałem. Dokonał 
on światowego przełomu, udowad-
niając zależność genetyczną dzie-
dziczenia nowotworów. Do tej pory 
wiedza ta była znana, ale nigdy nie-
udowodniona tego naukowo. Lu-
biński stworzył metodę oceny - ma-
trycę DNA. Wypracował też, jako 
pierwszy, standardy profilaktyki 
osób obciążonych genetycznie no-
wotworem. Niestety, czy pacjen-
ci z tego korzystają? Z żalem trze-
ba przyznać, że nie. Spotykam się 
np.  z pacjentkami, które przyznają, 
że pierwszą mammografię wykonu-
ją dopiero w wieku 50 lat, gdzie pa-
nie powinny to robić co najmniej co 
dwa lata od 40 roku życia. A te ge-
netycznie obciążone, raz na rok od 
35 roku życia. W mojej opinii, stan-
dardy profesora Lubińskiego są do-
brze rozpisane i dzięki nim napraw-
dę udało się uratować wielu ludzi. 

MS: Czyli za raka odpowiada 
genetyka, a nie styl życia? 

W dużej mierze genetyka, ale nie-

stety styl życia pomaga tej genetyce. 
Okazuje się też w praktyce, że kazu-
istycznych raków jest tyle samo, co 
po stronie tych genetycznych. Przy-
czyn jest mnóstwo, od wszystkich 
używek, po stres, nieprawidłowy 
styl życia, szczególnie żywienia. 

MS: Jakie organy najczęściej 
atakują dziś nowotwory? 

JK: U kobiet są to piersi. U męż-
czyzn rak płuc, jelita grubego i gru-
czołu krokowego. 

No właśnie, rak jelita grubego. 
Nowotwór ten dziesiątkuje popula-
cję mężczyzn w Polsce. Z czego to 
wynika? Mówi się, że to pokłosie 
„Czarnobyla”.

Faktycznie, zachorowalność na 
tego typu nowotwór w ostatnich 
kilku latach bardzo wzrosła. Nato-
miast nie wiązałbym tego z wybu-
chem w Czarnobylu. Za dużo czasu 
minęło od tego wydarzenia. Wydaje 
się, że w tym przypadku największy 
związek z występowaniem tej cho-
roby ma sposób odżywiania. Zjada-
my wiele produktów ubogoresztko-
wych, naszpikowanymi substancja-
mi szkodliwymi. I to jest główny 
powód. 

MS: Proszę jeszcze na koniec 
naszej rozmowy zdradzić, jakie są 
najbliższe plany związane z dzia-
łalnością Intermedu? 

JK: Rozwój naszej firmy będzie 
szedł dokładnie w kierunku, jakie-
go oczekuje Ministerstwo Zdrowia 
i płatnik usług medycznych, czyli 
NFZ. Chcemy iść zatem w kierunku 
rozbudowy infrastruktury ambu-
latoryjnej, stworzenia tam centrów 
zabiegowych do tzw. chirurgii jed-
nego dnia. Tak, by te zabiegi, któ-
re pojawią się w poszerzonej pale-
cie usług, móc wykonywać na miej-
scu, we wszystkich naszych placów-
kach. Takie zresztą są trendy euro-
pejskie, gdzie 60% zabiegów chi-
rurgicznych wykonuje się w ambu-
latoriach, a w szpitalach tylko duże 
zabiegi i poważne operacje. Jest to 
niestety  jeszcze jedna kwestia, któ-
ra prawdopodobnie obniży przy-
chody szpitali.

My natomiast jeszcze mamy do 
czynienia z pewnymi paradoksa-
mi, gdzie zgodnie z wytycznymi 
NFZ, pacjent musi leżeć w szpita-
lu trzy dni, mimo że ani jego stan, 
ani zabieg nie wymagają tak długie-
go czasu pobytu. To są dziwne sy-
tuacje, które powodują poważne, 
sztuczne koszty w systemie. Nie ma 
w tym żadnej medycznej logiki. Je-
żeli żylaki można zoperować am-
bulatoryjnie, w ciągu pół godziny 
w znieczuleniu miejscowym i pa-
cjent może iść do domu, to po co 
ma leżeć w szpitalu i być żywiony w 
sposób, którego nie znosi, być bu-
dzonym o 5 rano, kiedy nigdy o tej 
godzinie nie wstaje itd. itd. Mamy 
więc, poza kosztami, do czynienia 
z pełną paletą zachowań niefizjo-
logicznych, nie mówiąc już o tym, 
że zwykle nie mamy gdzie się na-
wet umyć. Gdy złożymy te elemen-
ty, mamy pełną nieefektywność wy-
dawania tych pieniędzy. 

MS: Już w środę przywita-
my Nowy Rok 2014. Czego mogę 
panu życzyć z tej okazji? 

JK: Jedynie zdrowia.
MS: Tego też Panu życzę, dzię-

kując za rozmowę. 
rozmawiał: Marcin Simiński 
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Słowo Boże na Niedzielę:

Słowa Ewangelii według Świę-
tego Mateusza (Mt 2,13-15.19-
23) Ucieczka do Egiptu. Powrót 
do Nazaretu

   Gdy Mędrcy odjechali, oto 
anioł Pański ukazał się Józefowi 
we śnie i rzekł: Wstań, weź Dzie-
cię i Jego Matkę i uchodź do Egip-
tu; pozostań tam, aż ci powiem; 
bo Herod będzie szukał Dzie-
cięcia, aby Je zgładzić. On wstał, 
wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę 
i udał się do Egiptu; tam pozostał 
aż do śmierci Heroda. Tak miało 
się spełnić słowo, które Pan po-
wiedział przez Proroka: Z Egiptu 
wezwałem Syna mego. A gdy He-
rod umarł, oto Józefowi w Egipcie 
ukazał się anioł Pański we śnie, i 
rzekł: Wstań, weź Dziecię i Jego 
Matkę i idź do ziemi Izraela, bo 
już umarli ci, którzy czyhali na 
życie Dziecięcia . On więc wstał, 
wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił 
do ziemi Izraela. Lecz gdy posły-
szał, że w Judei panuje Archelaos 
w miejsce ojca swego, Heroda, bał 
się tam iść. Otrzymawszy zaś we 
śnie nakaz, udał się w strony Ga-
lilei. Przybył do miasta, zwanego 
Nazaret, i tam osiadł. Tak miało 
się spełnić słowo Proroków: Na-
zwany będzie Nazarejczykiem.

Tak miało spełnić się słowo 
Proroków

Kto jest panem historii? Kto 
kontroluje jej przebieg? Okazuje 
się, że nie człowiek, chociaż bar-
dzo często tak mu się wydaje, a to z 
tego powodu, że nie może uchwy-
cić swoich czynów na tle całej rze-
czywistości. Człowiek nie jest w 
stanie widzieć i jednocześnie wie-
dzieć, jak na ogólną historię wpły-
wa to, czego on właśnie dokonuje. 
Ale skoro to, co robi jest dla nie-
go ważne, stąd też przeświadcze-
nie, że ten jego wpływ jednak ist-
nieje. Biorąc pod uwagę wielkich 
tego świata, rzeczywiście ich czy-
ny kształtują historię, a może le-
piej byłoby powiedzieć, że mają 
niejaki wpływ na jej przebieg. Jed-
nak przy całym swoim zaangażo-
waniu, nie są w stanie kontrolo-
wać całości. Tak działać może je-

dynie Bóg – Stwórca tego świata. 
Z perspektywy wieków, gdy 

można wszystko ogarnąć, łącząc 
ze sobą wydarzenia, widząc, jak 
czytelna jest zależność jednych od 
drugich, jak jedne z drugich wy-
rastają, tworząc logiczną całość, 
łatwo przychodzi refleksja, że Bóg 
rzeczywiście czuwa nad dzieja-
mi świata. Posługuje się przy tym 
człowiekiem, którego stawia na 
drodze innego człowieka w odpo-
wiednim miejscu i we właściwym 
czasie. Chociaż z drugiej strony, 
czy naprawdę jest to takie czytel-
ne, skoro tak wielu tego nie uzna-
je, albo w ogóle nie zdaje sobie z 
tego sprawy. A wystarczyłoby tro-
chę szerzej spojrzeć na rzeczywi-
stość i uwzględnić „Opatrznościo-
wy” element, czyli rzeczywistą i 
dynamiczną Bożą Obecność.

Patrząc na wydarzenia zwią-
zane z przyjściem na świat Boże-
go Syna, wszystko to widać jak na 
dłoni. Bóg posługuje się człowie-
kiem do swoich, jak się ostatecz-
nie okazuje, celów. Ale ci wszyscy 
ludzie nie są to bezmyślnymi na-
rzędziami. Każdy ma swój rozum 
i każdy ma niestety swój interes. A 
jeżeli jest on „swój”, to znaczy, że 
górę bierze egoizm. Z tego zawsze 
może wyniknąć jakaś bieda. Tylko 
nie zapomnijmy nawet na chwilę, 
że Panem historii jest jednak Bóg.

Mędrcy ze Wschodu, podąża-
jąc za gwiazdą, docierają prawie 
na miejsce. Prawie, bo zamiast iść 
konsekwentnie za znakiem, od-
wiedzają przy okazji Heroda. Czy 
z szacunku do tego władcy? Nie 
sądzę. Ale być może dobre manie-
ry albo jakiś protokół dyploma-
tyczny zmobilizował ich do wy-
konania tego ruchu. W wyniku 
ich wizyty Herod dowiaduje się 
o nowo narodzonym Królu. Po-
wodowany strachem pewnie już 
wtedy postanawia go zgładzić. Ale 
nie doczeka się kolejnej wizyty 
Mędrców, którzy inną drogą wró-
cą do swoich krajów. Dlatego po-
wodowany i strachem, i niepew-
nością, a może jeszcze zawodem, 
jaki sprawili mu goście ze Wscho-
du, postanawia tym bardziej zde-
cydowanie i definitywnie rozwią-
zać problem, w sposób sobie bar-
dzo bliski.

Józef natomiast znowu we śnie 
otrzymuje nakaz natychmiastowej 

ucieczki do Egiptu. Właśnie tam a 
nie gdziekolwiek indziej. Również 
w taki sam sposób Bóg oznaj-
mia mu, że można już bezpiecz-
nie wracać. Po powrocie jednak 
okazuje się, że po Herodzie rządy 
objął jego brat, wiec dalej nie jest 
całkiem bezpiecznie. Dlatego Jó-
zef, otrzymawszy również we śnie 
podpowiedź, udaje się do Galilei. 
Nie inaczej. Przecież musi się wy-
pełnić wszystko to, co napisane 
zostało w pismach prorockich. W 
końcu to Bóg jest Panem historii.

Wszystko jest bardzo czytelne i 
przejrzyste. A przede wszystkim 
wszystko ma sens. Ale nie może 
być inaczej, gdy w grę wchodzi 
Boża obecność w ludzkiej histo-
rii. Tak jest zawsze, bez względu 
na to, czy człowiek to potrafi do-
strzec, czy też nie potrafi albo po 
prostu nie chce. Bóg obecny jest 
w życiu każdego ze swoich stwo-
rzeń. Towarzyszy każdemu czło-
wiekowi, który przeżywa koleje 
swojego życia. Często jest ono bo-
gate w różne, nie zawsze czytelne 
i w pełni zrozumiałe, wydarzenia. 
Dostrzeżenie sensu tego wszyst-
kiego wydaje się być wtedy nie-
zwykłą sztuką. 

A jednak taką niezwykłą nie 
jest. Trudności sprawia, jak za-
wsze, ludzki czynnik. Bo na przy-
kład nie chce się człowiekowi sze-
rzej spojrzeć na pewne sprawy, 
albo nie bierze pod uwagę obec-
ności Stwórcy, co z racji roli, jaką 
On spełnia w życiu swoich stwo-
rzeń, jest przejawem, przepra-
szam za określenie, zwykłej głu-
poty. W Psalmie 53 przeczytamy: 
Mówi głupi w swoim sercu: „Nie 
ma Boga”. Często egoizm, strach, 
niepewność,  rozczarowanie, dają 
o sobie znać i niestety znaczą-
co potrafią wpłynąć na to, że do-
strzeżenie sensu życia może oka-
zać się bardzo trudne albo wręcz 
niemożliwe. 

   Szkoda, bo tak naprawdę to 
bardzo niewiele potrzeba, by wi-
dzieć wszystko jak na dłoni. By 
dostrzec sens wystarczy bardzo 
poważnie wziąć pod uwagę obec-
ność Boga i dołączyć do tego żywą 
relację z Nim. Trzeba również Mu 
zaufać, bo często człowiek będzie 
musiał trochę poczekać na to, by 
móc ten sens wyraźnie dostrzec.

Ks. Grzegorz Podlaski

Misyjne  
Kolędowanie
Adwentowe oczekiwanie na przyjście Zbawicie-
la wypełniła misyjna modlitwa oraz przygotowanie 
„Kolędników Misyjnych”. Kolędowanie wpisuje się 
w piękną tradycję odwiedzin rodzin z radosną no-
winą, że „Bóg się rodzi…” Misyjne kolędowanie to 
zarazem konkretna pomoc niesiona za pośrednic-
twem Papieskiego Dzieła Misyjnego dzieciom z kra-
jów misyjnych, był już Sudan i Wietnam, a w tym 
roku – Kongo. 

Uroczyste rozesłanie ko-
lędników w parafii pw. Wnie-
bowzięcia NMP w Nowogar-
dzie odbyło się podczas Mszy 
św. 26 XII 2013 r. Kolędując 
w dwóch grupach, już po raz 
trzeci na terenie Nowogardu, 
dzieci z Papieskiego Dzieła 
Misyjnego Dzieci oraz scholi 
[grupa 1: Czarek Znyk (król), 
Zuzia Jedynak (Kongijka), 
Wiktoria Pawłowska (Maryja), 
Basia Orpel (pastuszek), Ana-
stazja Guz (Anioł); grupa 2 : 
Karolina Sawicka (król), Justy-
na Łuczak (pastuszek), Karo-
lina Kobus (Kongijka), Nata-
lia Agacińska (Maryja)] , pod 
opieką s. Iwetty i s. Melanii od-
wiedziły mieszkańców naszej 
oraz sąsiedniej parafii – św. 
Rafała Kalinowskiego (ok. 20 
rodzin). W krótkim programie 
misyjnym kolędnicy przedsta-
wiali trudną sytuację dzieci ży-
jących w Kongo. Mimo desz-

czu, zimna i czasem zmęcze-
nia, było wiele radości i uśmie-
chu. Radość dostrzegaliśmy w 
oczach gospodarzy otwierają-
cych nam drzwi, na twarzach 
spotkanych na nowogardzkich 
drogach przechodniów, ale 
również w naszych oczach na 
myśl, że jak misjonarze po-
konując trudy, niesiemy ży-
cie i pomoc naszym rówieśni-
kom z Kongo. Cieszymy się, 
że wkrótce będziemy uczest-
niczyć w III Archidiecezjal-
nym Spotkaniu Kolędników 
Misyjnych w Goleniowie. Ze-
brane ofiary 750 zł przekazali-
śmy do Sekretariatu Krajowe-
go PDMD w Warszawie, skąd 
trafią do Kongo. Dziękujemy 
za serdeczne przyjecie rodzi-
nom, których domy odwiedzi-
liśmy oraz wszystkim, którzy 
włączyli się w misyjną pomoc. 

Kolędnicy misyjni wraz z s. 
Iwettą i s. Melanią



28.12.13-2.01.2014 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

7

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Opłatek apostolstwa 
trzeźwości w Czermnicy

Jest taki dzień…
W sobotę 21 grudnia o godz. 17 w świetlicy sołeckiej 
w Czermnicy odbyło się spotkanie opłatkowe człon-
ków apostolstwa trzeźwości przy parafii św. Sylwe-
stra w Strzelewie. 

Spotkanie przebiegało w mi-
łej przedświątecznej atmosfe-
rze. Modlitwę na początku po-
prowadził ks. Krzysztof Socha, 
proboszcz parafii św. Sylwe-
stra i jednocześnie duszpasterz 
zmagających się z nałogiem al-
koholowym. 

Po modlitwie, wszyscy po-
dzielili się opłatkiem i złoży-
li sobie życzenia. Następnie, w 
akompaniamencie akordeonu, 
było kolędowanie przy herba-
cie, kawie i cieście.

Tegoroczny opłatek stał się 
też okazją do uczczenia 17 
rocznicy życia w abstynencji 
pana Bolesława, byłego preze-
sa nowogardzkiego klubu AA 
Hania. Pan Bolesław, oprócz 
kwiatów, licznych gratulacji, 

życzeń i symbolicznej statu-
etki, otrzymał ciekawy poda-
runek, którym był estetycznie 
oprawiony arkusz z tekstem 
słynnego utworu „Dezyderata” 
Maxa Ehrmanna. Jest to po-
emat, w którym Ehrmann za-
warł wskazówki dobrego życia; 
natomiast sam tytuł pochodzi 
od łacińskich słów desidera-
tum, czyli to, co upragnione, 
potrzebne. Na odwrocie każ-
dy z uczestników mógł złożyć 
swój podpis.

Na spotkanie do świetlicy 
w Czermnicy, oprócz kilku jej 
mieszkańców, przybyło tak-
że ok. 30 osób m.in. z Nowo-
gardu, Węgorzyna, Gryfic, Ko-
ściuszek, Łobza i okolic. 

(ps)

Irena Spleet  Kiżewska, lat 87, zmarła 21.12.2013 r., pogrzeb 
odbędzie się 28.12.2013 r. o godz. 11:00 na cmentarzu w Nowo-
gardzie. 

Piotr Gembarowski, lat 67, zmarł 23.12.2013 r., pogrzeb odbył 
się 27.12.2013r. na cmentarzu w Nowogardzie. 

Marian Dąbrowski, lat 76, zmarł 24.12.2013 r., pogrzeb odbę-
dzie się 28.12.2013 r. o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogardzie. 

Tadeusz Czyż, lat 61, zmarł 24.12.2013 r., pogrzeb odbędzie się 
28.12.2013 r. o godz. 15:00 na cmentarzu w Nowogardzie. 

Informacje przekazał zarządca cmentarza, Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Rozpoczną się wizyty duszpasterskie 
w poszczególnych Parafiach

Uroczystość  CARITAS w DNK 

To piękne być dla dru giego człowieka!
W piątek, tj. 20 grudnia 2013, w Nowogardzkim Domu Kultury przy licz-
nie zgromadzonej widowni,  odbyła się podniosła gala zorganizowana przez  
nowogardzki Caritas, podczas której podsumowano działalność i nagrodzono 
wolontariuszy, jak również osoby, które aktywnie współpracują i wspomagają 
działalność stowarzyszenia już od wielu lat.

Podczas uroczystej gali CARITAS, w 
nowogardzkim DK zostały wręczone nagrody, 
wyróżnienia w postaci dyplomów. Początek uro-
czystości otworzył koncert artystów amatorów 
zespołu „Pod prąd” z nowogardzkiego Zakładu 
Karnego, którzy przy własnym akompaniamen-
cie śpiewali wiązankę znanych   kolęd. Było więc  
„Wśród nocnej ciszy” czy „Cicha Noc” - to kolę-
dy, których  nigdy  nie może  zabraknąć w repe-
raturze  polskich wokalistów.  Kolejnymi wyko-
nawcami była młodzież, która  zaprezentowa-
ła  swój artystyczny program, przedstawienie w 
formie jasełek z okoliczności narodzin Jezusa w  
Betlejem. Po występach, głos zabrała wice-prze-
wodnicząca nowogardzkiego Caritas przy para-
fii pw. WNMP w Nowogardzie, Grażyna Ryn-
kiewicz, która przywitała zaproszonych gości.  
Następnie  w imieniu Parafialnego Zespołu 
Caritas, głos zabrał Stanisław Pietrzykowski, 
który podsumował 5 lat działalności zespołu: 
„ Za nami 5 lat intensywnej pracy. Wspólnie z 
wolontariuszami Caritas i osobami wspomaga-
jącymi, angażowaliśmy się w dzieło służby ubo-
gim, chorym, starszym i dzieciom. Staraliśmy się, 
by nikt kto zwrócił się po pomoc, nie odszedł za-
smucony, zlekceważony, odepchnięty. Przeciwnie, 
bardzo zależało nam na uśmiechu, radości i na-
dziei dla każdego z podopiecznych, a zwłaszcza 
dzieci.  Nie moglibyśmy zrobić tak dużo, gdyby 
nie pomoc, wsparcie i poświęcenie naszych przy-
jaciół i darczyńców. Dziękujemy Wam! Przyjmij-
cie najlepsze życzenia na Nowy Rok: opieki Bo-

żej, zdrowia i wszelkiej pomyślności!  Mimo tylu 
obaw związanych z kryzysem gospodarczym, 
który pukał do naszych drzwi, byliśmy i jesteśmy 
przekonani, że dzięki Waszej pomocy będziemy 
mogli nadal służyć wszystkim….. Nadchodzący 
rok to również zadania, jakie wyznaczył sobie ze-
spół Caritas, do których  niewątpliwe będzie na-
leżała zmiana siedziby na bardziej komfortową, 
która dla nas i naszych podopiecznych da więcej 
satysfakcji i zadowolenia”. 

Galę uświetniono wręczeniem specjalnych 
nagród, dyplomów i wyróżnień , które wręcza-
li  ks. proboszcz Grzegorz Legutko, Mirosław 
Berezowski, Rafał Paśko, Danuta Łyjak, Graży-
na Rynkiewicz i  Ewa Paś. Uhonorowano m.in.   
Antoniego Lipkę, Tadeusza Banachomskiego, 
Barbarę Szczęśniak. 

Nowogardzki CARITAS również podzięko-
wał członkom szkolnego zespołu Caritas przy 
I LO w Nowogardzie, uhonorowano następują-
cych uczniów: Natalię Wróbel, Konrada Sidor, 
Mardżana  Łukasik, Darię Cieślak, Macieja Go-
łąbeckiego,  Elizę Knioła,  Klaudię Sosnowską, 
Karolinę Wołodko,  Agnieszkę Plewińską. 

Natomiast wyróżnienia otrzymali następują-
cy uczniowie ze szkolnego koła CARITAS  z SP 
nr 1  i Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie: Paulina 
Nurek i Wiktoria Pawłowska, Natalia Skowroń-
ska, Maja Berezowska, Anita Bienias. 

Uroczystość zakończyła się wspólnym zdję-
ciem. 

redakcja

Gdzie i kiedy po kolędzie w 2014 roku? 
Plan wizyt duszpasterskich na najbliższe dni w po-

szczególnych Parafiach w Nowogardzie,  podamy w 
następnym wydaniu DN. 

Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowo-
gardzie ogłosi plan wizyt duszpasterskich na Mszach 
św. w najbliższą niedzielę (29.12.2013r)

Parafia pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Nowo-
gardzie

Wizyty duszpasterskie  w parafii pw. Matki Boskiej 
Fatimskiej, w tym roku rozpoczną się od  dnia 06 
stycznia. Kolędy będą prowadzone od poniedziałku 
do piątku, od godz. 16:00 w  Nowogardzie, a w sobo-
ty od godz.10:00 na wioskach.

W dniu 06 stycznia, Uroczystość Objawienia Pań-
skiego, Trzech Króli, Msza św. o godz. 12:00 w Ko-
ściele pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Nowogar-
dzie, o godz. 11:00 w Miętnie, o godz. 10:00 w Lest-
kowie, na każdej Mszy św. z poświęceniem i błogosła-
wieństwem kredy i wody.

Parafia pw. WNMP w Nowogardzie 
Kolęda w parafii pw. WNMP rozpoczyna się od 

poniedziałku do piątku od godz. 16:00, a w sobotę 
od godz. 14:00.

Wizyta duszpasterska ks. Proboszcza Grzegorza 
Legutko

02.01 – godz.16.00 ulica Kowalska 1
03.01 - godz.16.00 ulica Kowalska 2 i Lutyków
04.01 - godz.14.00 ulica Warszawska 1, 7 i 13

Wizyta duszpasterska ks. Andrzeja Kamińskiego
02.01 - godz.16.00 Plac Wolności 2, 3, 4, 6(1-8)
03.01 - godz.16.00 Plac Wolności 6 (9-48)
04.01 - godz.14.00 ulica 5 Marca 1, 2, 7-11

Wizyta duszpasterska ks. Andrzeja Gańskiego
02.01 - godz.16.00 ulica Wileńska i Dąbrowskiego
03.01 - godz.16.00 ulica Traugutta i Okulnickiego
04.01 - godz.14.00 ulica Piłsudskiego, Monte Cas-

sino

Wizyta duszpasterska  ks. Robert
02.01 - godz.16.00 ulica Zielona 10 i Kazimierza 

Wielkiego
03.01 - godz.16.00 ulica Zielona 8 i 9
04.01 - godz.14.00 ulica Zielona 2-7 i Osiedlowa 

4(11-20)
Opr. MR
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Narratores
Tegoroczna szopa śliczna, jak najbardziej polityczna
W scenografii, stylizacji  
I w piosenek aranżacji 
Na wzór wzięty prosto z Rzymu  
Tam z ust Nero (znawcy rymu) 
Płyną słowa i rozkazy
Których wstydzi człek bez skazy…
Cóż, minęły lata, wieki…
lecz jak wiemy to się zdarza, 
że historia się powtarza.
Z takim właśnie tu zamiarem 
do spraw rzymskich przykładamy – Nowogardu miarę

Motto: 
Uważajcie na ludzi, którzy się nie śmieją.  

Są niebezpieczni -  Juliusz Cezar.

Akt I
Na dworze Nerona – 
tam, gdzie żadna cudza bezpieczna nie była 
nawet… żona
(Neron zmęczony po kolejnych rozwiązłych ucztach 
do piosenki W Polskę idziemy)
W łoże się złożę – wielkie mi rzeczy – w łoże się 
złożę
Nim znów igrzyska i harco-wiady, gdzie krew wciąż 
tryska i trwają zdrady   
Ogłoszą trąby 
Zażyję nieco tego owego, by sen mię zmorzył 
A w nim potęgi mit znowu ożył
Zażyję nieco ola laboga wszystko mnie boli… i wciąż 
ta trwoga… 
Władza ucieka, żmije spiskują, jakieś intrygi ciągle tu 
knują

A przecie cesarz to wielka szycha, co chce, to zrobi 
I nic do tego ni senatowi, ani ludowi
Bo wszystkie świństwa ma boskość zdobi

Seneka Młodszy nieco się wścieka, bo czuje,
że wychowanie Nerona zbyt wiele zdrowia kosztuje
(Do piosenki Czerwonych Gitar)
Tak bardzo się starałem, a ty słuchać wcale nie 
chcesz mnie
Dla Ciebie tak cierpiałem, a ty wolisz rady jakieś 
mdłe
Cóż więc uczynić mogę? Chyba tylko w porę dać 
nogę.
(Niestety, jak wiemy, nie zdążył, wykryty innych 
spisek i jego pogrążył)

Wierna Akte o sławę zabiega dla 
Nerona niczem o honor męża 
prawowita… żona. Spacerując po 
ogrodach pałacu rzecze 
Sceny mojej to jest stałym zyskiem  
Gotową otwartą być na przyjęcie 

pieśni Pana mego
Układane geniuszu Jego błyskiem
Wiem, Wergiliusz, Horacy to też wielka sztuka
Ale tylko Nerona tak dziś każdy w skupieniu słucha…..

Z boku ktoś z plebsu – jakiś ogrodnik – na to, nastawiwszy 
ucha cichaczem… 
Słucha każdy, bo drży stale, czy nie straci życia
W podejrzliwym Nera szale…
Albo przynajmniej w ramach rządzenia kolejnej wprawki
Nie zobaczy na zawsze już zielonej trawki 

W pałacowej kuchni czeka na zawołanie 
rzerzaniec – urząd pełniący potraw 
próbującego
Od śmierci chronię Cezara swojego
Na nic zatruta mowa i knowanie
Ja to łyknę pierwszy
W ten sposób zdrada we mnie znajdzie swe 
skonanie. 
Wyjaśnić wszystko potrafię 
Niech nikt też nie myśli, że powie, co na usta 
przyniesie mu ślina
Ja zmiotę to w Wiadomościach – (wcześniej 
sprawdzi je Agrypina). 
Jedyne na dzisiaj mam zmartwienie
Że źle na mą tuszę wpływa to stałe Nera 
potraw jedzenie.

Motto: 
O tempora! O mores! - O, czasy!  

O, obyczaje! - Cyceron

Psy przy bramie ujadają,
gdyż co chwila z pałacu kogoś wyrzucają

Retoryki, Gramatyki 
By pisały, rachowały dzieci nasze – pilnowałam
Za ten trud i wytrwałość,
Prócz należnych mi denarków – nic nie chciałam 
Lecz gdzież wdzięczność i gdzież Nera uznanie 
Zamiast tego, brama i psów ujadanie…

 
 
Forum Romanum skromne było kiedyś 
przecie
Czy to wiecie czy wiedzieć tego nie chcecie
Jego zabudowa nie byłaby gotowa,
gdyby ze mną nie istniała inwestorów zmowa 
Opuszczam jednak bez żalu te ponure pałace 
I niech za to nawet cenę zapłacę 
I gorzką zapomnienia pigułkę łyknę
To Ave Cezar nigdy nie krzyknę
 

Biegną do pałacu z petycją ostatniej 
szansy Aquariusz Starszy  
wraz z Aquariuszem Młodszym

Akwedukty, życia sieć 
Germanie podstępnie przejmują
Do obrony dziś się nasze oddziały szykują
Lecz potrzebne nam Cezara skinienie,
By skutecznie chronić te cenne mienie
To rzymskiej inżynieryjnej myśli perełki
Do którego dokładały pokolenia cegiełki 
Więc barbarzyńskich German działaniu 
Trzeba dać odpór – wbrew wielu 
zaniechaniu 

Ale przed bramą niestety w rozpaczy 
zostali – nie będą przyjęci, bo… się w porę do Nera nie 
zaanonsowali   

Motto: 
Nie ma nic brzydszego jak 

niewdzięczny człowiek - Cyceron

S z o p k a   n o w o r o c z n a
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Akt II
W SENACIE 
Tutaj wrze dyskurs stały – o historii i o sztuce, nowych 
prawach, obyczajach, zagrożeniach, podbojach  i knowaniach.

Rzymie, miasto moje 
Jak planować twe ulice i place twoje
Amfiteatry, termy powszechne, domy plebsu i patrycjuszy 
pałace
Urbanistyka to wielka polityka… stronników mi potrzeba,
By jeszcze coś więcej tu obywatele mieli, prócz… igrzysk i 
chleba…

W kącie dyskurs doskonały wiodą od oświaty pryncypały.

Litteratorów i Calkulatorów 
Zbyt wielu dziś mamy,
Gdy lud się leni i dziatwy brak
Nasze oddziały (szkolne) zagrożone i nam to też nie w smak
Retorów do senatu poprośmy – niezbędna oświatowa akcja
Poprawi się demografia – uratowana będzie szkolna edukacja

Ja dla Nerona mam trzy dobre rady
Po pierwsze, cięcia, po drugie, cięcia, po trzecie, to samo
(I już po cichu na boku) – w ten sposób sam się obali i my 

będziemy spokojnie spali 

Ponieważ Neron zdradza objawy szaleństwa, jak to już było u Kaliguli, 
w Senacie zbiera się stronnictwo, co władzy (tak po rzymsku) chce go 
pozbawić

Tak być dalej nie może, to hańba dla Senatu.
Ten władca nie dałby przeżyć ni ojcu, ni bratu
Nawet Senekę, wychowawcę swojego 
Dobił podejrzeniem – omamem chorego.
Nas lekceważy – tylko konia, jako senatora, tu brakuje
Dziś każdy prawy spisek niech więc knuje.
Ludowi do wyboru trzeba poddać bądź dalsze zniewolenie
Bądź nowe od tyranii wyzwolenie.  

Wtem do Senatu wkraczają przybyli z dalekich prowincji, przerywając 
podboje, dowódcy legionowi –  chcą przedstawić racje swoje.

Gdzież wódz, czemu nie z wojskiem na rubieży
Gdy my tam o kolejne tereny zabiegamy 
Co w granice imperium wejdą 
– wtedy NOWĄ NAZWĘ mamy 
Lecz gdzież pomoc z Rzymu, dzisiaj myśmy tam sami  
Sami wobec barbarzyńskiej hordy
Co nam wilcze wystawia wciąż mordy 
Sami się zmagamy sprytem, rzymskim intelektem
kultury doświadczeniem i wrodzonym konceptem.
Lecz to może być zbyt mało,
bo tu i tam tak się stało,  
że wyrośli gołonogi – nuworysze
I to ich właśnie, rozdanie już historia sama pisze.

Po chwili ku wschodowi swoje twarze zwrócili. Lico im zajaśniało 
– cóż to się stało? Ich oko przyszłość w wizji ujrzało. 

„Nie miną dwie idy marcowe, gdy cesarstwo, 
dotąd zdrowe, rozpadnie się 

Na wschodnie i na zachodnie – nazwą podzielić się 
nie chciano, więc im to, co od Was mieli, zabrano.” 

 

Do Senatu biegną też NEGOTIATORES I MERCATORES – rzymscy biznesmeni, 
trzymając się za głowę, lamentują

A ja ja, a ja ja 
Co to będzie, jak to będzie,
Gdy podatek zajrzy wszędzie
Nasz interes ledwo zipie
A w pałacu i nowe lampy, i od przepychu aż kipie.
Dwoimy się i troimy, by w Rzymie niczego nie brakowało
A tu z nas wszystko zdarto i koszulę, co okrywa ciało.
Już nas więcej Nero nie zwiedzie obietnic mową 
Teraz będziemy patrzeć na ręce i wybierać z głową…
Bo takiego nam władcy dzisiaj w Rzymie trzeba 
Który to wie – któż sprawia, że są igrzyska i jest dużo chleba

Motto:  
Dobry pasterz strzyże swoje owce, a nie 
obdziera ze skóry - (Tiberius , 42 p.n.e. - 

37 n.e.) - cesarz w latach 14 - 37 n.e.: 
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Sen mój się za wieki dopiero ziści
Gdy na tor wyjadą tu szlachetni cykliści
Dzisiaj zaś denary i prace wszelkie   
Na gladiatorów i bitwy wielkie  
Krew się leje i mord bywa
I tylko szaleństwa tutaj nie zbywa.
To nie dla mnie, ja o nowych wiekach pomarzę 
Być może we śnie ktoś mi radę wskaże
Jak wytrenować młodzików 
bez pieniędzy i na sponsorów ochotników?
 

Tłumnie ku cyrkowi podążają kibole, pod tunikami kryjąc 
starożytne jabole.
Dlatego igrzyska zabezpiecza grupa porządkowa – na czele 
pani komendantowa

Już na początku, gdy tu na służbę przybyłam, 
Palcem niesfornym wyraźnie pogroziłam
Czy niewolnik czy też wolny, Cezar czy Senator
Niezbyt mądry czy choćby jakiś Calculator 
Żaden z nich u mnie nie znajdzie pobłażania 
Dla dziatek gorszenia, niewiast bicia czy korzeni ćpania. 
Okiem bystrym wiele już tu wypatrzyłam
Nadchodzi czas, gdy przestanę być miła.

Akt  III

CIrCuS MAxIMuS  - Tutaj trwają stale ćwiczenia gladiatorów – wkrótce wszakże na ławach zasiądą tłumy wiwatorów i plebs i Cezar i grono senatorów.

   Akt  IV
W Katakumbach siedzą ukryci chrześcijanie 
znamienici

W tych jaskiniach wydrążonych w skale 
Zbieramy wszystkich, co za skarb mają w Pana 
wiarę

W prorockim śnie przyszłość naszą 
ujrzałem
I nad bliskim losem braci zapłakałem
Ale gdy Nera i kolejnych władców 
ciemiężenie już minie 
I fakty wyjdą na jaw i prawda o 
cezarów winie
Wtedy to wszyscy na tronie rzymskim 
Konstantyna Wielkiego zobaczą 
On zrozumie przesłanie pisma i co jego 
słowa znaczą 
Sam się nawróci i nasz los odwróci. 
Tyle przyszłość – dzisiaj zaś, dla 
świętego swego (i wiernych) spokoju
Zadaję się z ludźmi Nera pokroju.
I jak sądzicie – czyż nie wychodzi mi to 
znakomicie.

Po spotkaniu chrześcijanie opuszczają katakumby i wychodzą na zewnątrz – ich oczom ukazuje się  ognista łuna – Rzym płonie!   
         

Motto: 
Siłą walczyć o swoje – to dobre dla dzikich zwierząt – 
(Quintus Ennius, 239 - 169 p.n.e.) - poeta, uważany za 

ojca literatury rzymskiej 

Oprócz chrześcijan tu siedzą 
Także ci, co najwięcej wiedzą

- Dziennikarze -
Tak ich właśnie Neron karze 
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Na ocalałych z pożogi kolumnach cesarscy posłańcy (w tym urzędnik od potraw) rozwieszają portrety 
pamięciowe podpalaczy – Cóż za szok! Na nich bowiem w komplecie znaleźli się – nie zgadniecie!  

* * * * *

Podobieństwa do osób i zdarzeń rzeczywistych całkowicie zamierzone. 
Zniekształcenia, ku uciesze czytelników, świadomie poczynione.  
Za skojarzenia indywidualne autor nie odpowiada, chociaż chętnie je pozna  
i wykorzysta w przyszłości, edycję za rok już bowiem dziś zapowiada. 

 Motto: 
Finis coronat opus – Koniec wieńczy dzieło - 

(Publius Ovidius Naso, 43 p.n.e.  
- 18 n.e.) - poeta

Negotiatores

Alegorią zdarzeń, czasów

Zaszłych złości, przyszłych kwasów

Pora kończyć tę opowieść

Niech już każdy sobie w głowie

Czego nie ma tu, dopowie

I z historii tej nauka, ten jest mądry, co lud słucha

PS. O jednej grupie w szopie nie pisano, o tej której nowy szpital niedawno oddano, ale

„Nikt nie potrafi tak solidnie zakopać 
swoich błędów jak lekarze”

Marcus Vipsanius Agrippa, 63 - 12 p.n.e.) 
- wybitny wódz i polityk

Za spalenie Rzymu, Miasta Wiecznego
Uznaję za winnego każdego z portretu tego?
I na śmierć skazuję… ha, ha (może ich otruję, albo nie…)  
W ten sposób w ogniu tym dwie pieczenie upiekę
(O mój geniuszu, dzięki za opiekę!)
Wykonam każdą władcy nawet i szaleńczą intencję   
A na pożarcie lwom rzucę do tronu swego konkurencję. 

Wyjaśnienie niektórych określeń:
Litterator – Nauczyciel, który uczył czytać i pisać 
Calculator – Nauczyciel, który uczył rachunków 
Negotiatores - byli po części bankierami, ponieważ dawali pożyczki w różnych celach oraz sprzedawali 
ogromne ilości podstawowych produktów. 
Mercatores - zajmowali się sprzedażą w sklepach tzw. „otwartych” i „zamkniętych”. Ponadto, prowadzili 
narożne sklepy na ulicy. 
Agrypina - matka Nerona
Aqua - woda Szopkę napisał: Marek Słomski, 

przyozdobił obrazkami Jarek Dąbrowski
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ul. Warszawska 14 • NOWOGARD
tel. 91 391 03 78
pn.-pt. 9-17.30 • sob. 10-13.00

SKLEP „A-Z-et”
z ul. 700-lecia przeniesiony

na ul. Kościuszki 2G
ZAPRASZAMY duże promocje 

art. świątecznych i ozdobnych i in.

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECIĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

TYGRYSEK

BAWIALNIA
dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

Tęcza 
na Boże 
Narodzenie 

Tęcza w grudniu i to w poranek Bożego Narodzenia? Takie 
nietypowe i jakże wymowne zjawisko atmosferyczne można było 
podziwiać przez kilka minut w Nowogardzie, w pierwszy dzień 
świąt, około godziny 9. 

Zdjęcie wykonano z okna jednego z mieszkań przy ul. 700-lecia. 
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Zatrudni 
pracownika

do Salonu Gier
ul. Zielona

(budynek Hotelu Przystań 
Fortuna sp. z o.o.)

CV proszę przysyłać  
na adres e-mail:  
salon.nowogard

@fortunagames.pl

3 kolejka za nami

Seniorzy zdyskwalifikowani!
W 3 kolejce Nowogardzkiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej padło aż 28 goli, co daje średnio 5,6 bramek na mecz. Lider Pampeluna Pere-
iros ponownie zgarnia pełną pulę nie tracąc przy tym bramki. Największym rozczarowaniem zostali Seniorzy, jednak nie z czysto spor-
towych „wyczynów”. Zespół ten nie uregulował wpisowego (termin zapłaty minął 15 grudnia), przez co został zdyskwalifikowany z roz-
grywek i automatycznie przesunięty na ostatnie miejsce w tabeli.

Teoretycznie najciekawszy 
mecz 3 kolejki, zakończył się 
wielką klapą w wykonaniu Pro-
budu. Tubisie w tym pojedynku 
całkowicie zdominowali rywali, 
o czym może świadczyć wyso-
ki wynik końcowy 6:0. W dru-
gim meczu zespoły zróżnicowa-
ne wiekowo, młoda ekipa FC po 
Nalewce i doświadczony skład 
Budowlanych. W tym spotka-
niu kibice ujrzeli dwa niezwykłej 
urody gole. Pierwszego z nich 
strzelił zawodnik FC po Nalew-
ce – Krystian Kubicki, który po 
strzale zza pola karnego umie-
ścił futbolówkę tuż przy słupku 
bramki rywali. Z kolei zawod-
nik Budowlanych – Mariusz Sta-
chowiak,  zdecydował się na sa-
motny rajd, przebiegł całą halę 
mijając rywali jak tyczki i na ko-
niec strzelił nad interweniują-
cym bramkarzem. Ten mecz le-
piej wyszedł bardziej doświad-
czonym piłkarzom, którzy wy-
grywają 3:1. W trzecim meczu 
tego dnia fantastyczne zawo-
dy rozegrali bramkarze, Michał 
Ebert (Radosław) i Michał Boro-
wik (Seniorzy). Bardzo wyrów-
nany mecz w którym skutecz-
niejsi, okazują się piłkarze de-
biutujący w rozgrywkach. Tym 

samym na wczesne pożegnanie 
z ligą Seniorzy przegrywają 2:0, 
to dla nich ostatni mecz, gdyż 
jak mówi komunikat organiza-
torów NALP-u: Po trzeciej kolej-
ce zdyskwalifikowana z turnieju 
została drużyna Seniorów, która 
nie uregulowała wpisowego, gdzie 
termin zapłaty minął 15 grudnia. 
Tym samym drużyna ta zostaje 
przesunięta na ostatnie miejsce w 
tabeli z zachowaniem dotychcza-
sowych wyników spotkań. Tego 
dnia największą „strzelaninę” 
urządzili sobie piłkarze Olim-
piakosu i Czarnych Chmur. Roz-
poczęły Czarne Chmury, któ-
re skorzystały z błędu Gracjana 
Golemy. To jednak nie podła-
mało ostatniej drużyny w tabeli, 
Olimpiakos rzuca się na rywali, 
a w strzelaniu bramek przeszka-
dza im jedynie zegar obwiesz-
czający koniec pierwszej połowy, 
którą Olimpiakos wygrywa 3:1. 

W drugiej części gry „Chmu-
ry” skutecznie gonią wynik i do-
prowadzają do wyniku 3:3. Jed-
nak na 50 sekund przed koń-
cem, Paweł Niezborała strzela-
jąc na 4:3, odzyskuje prowadze-
nie dla Olimpiakosu. To jednak 
nie koniec emocji! Kilkanaście 
sekund później, golkiper Czar-
nych Chmur – Mieczysław Ma-
chocki, precyzyjnym strzałem 
pod poprzeczkę ponownie daje 
remis swojej drużynie. Pozostało 
15 sekund, jak się chwilę później 
okazało, to wystarczająco dużo 
aby przesądzić o wyniku tego 
meczu... Zawodnik Olimpiako-
su, Marcin Dropiński w ostat-
nich sekundach strzela upra-
gnionego gola, na wagę pierw-
szych punktów w lidze. Wiel-
kie brawa za  walkę do samego 
końca. W ostatnim meczu lider 
Pampeluna Pereiros ponownie 
wygrywa do zera, tym razem de-
klasując zespół Parasola 7:0. Po 
trzech kolejkach zawodnicy lide-
ra mogą pochwalić się świetnym 
bilansem bramkowym, 16 strze-
lonych goli i 0 straconych. Pam-
peluna nie odda prowadzenia w 
tabeli przynajmniej do piątej ko-
lejki, gdyż w najbliższą niedzielę 
ma już zapewnione trzy punkty 
po walkowerze ze zdegradowa-
nymi Seniorami. Przy artykule 
prezentujemy komplet wyników, 
aktualną tabelę oraz zapowiedź 4 
kolejki.

KR

3 kolejka:
Tubisie – Probud 6:0 (3:0) (A. Lipiński x2, R. Podbiegło x2, P. Sewe-

ryniak, P. Mazurek) żółta kartka: P. Mazurek (Tubisie)
Budowlani – FC po Nalewce 3:1 (2:1) (K. Osakiewicz, B. Kaczor, M. 

Stachowiak – K. Kubicki) żółta kartka: K. Osakiewicz (Budowlani)
Seniorzy – Radosław 0:2 (0:0) (D. Feledyn x2)
Olimpiakos – Czarne Chmury 5:4 (3:1) (P. Niezborała x2, P. Nowak, 

B. Potylicki, M. Dropiński – K. Dzioba x2, T. Burewicz, M. Machocki)
Parasol – Pampeluna Pereiros 0:7 (0:1) (A. Balcer x2, R. Mendyk, 

D. Kurek, M. Piątkowski, D. Wawrzyniak, K. Pastusiak) żółta kartka: D. 
Kościuk (Parasol)

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Pampeluna Pereiros 3 9 16 0 3 0 0
2 Radosław 3 7 8 4 2 1 0
3 Tubisie 3 6 14 4 2 0 1
4 Budowlani 3 4 6 9 1 1 1
5 Olimpiakos 3 3 7 13 1 0 2
6 Czarne Chmury 3 3 12 12 1 0 2
7 FC po Nalewce 3 3 7 12 1 0 2
8 Probud 3 2 5 11 0 2 1
9 Parasol 3 1 3 12 0 1 2
10 Seniorzy 3 4 6 7 1 1 1

4 kolejka, 29.12.2013:
Czarne Chmury – Probud 15:00
FC po Nalewce – Parasol 15:30
Olimpiakos – Budowlani  16:00
Radosław – Tubisie  16:30
Pampeluna Pereiros – Seniorzy 3:0 (walkower) 

Ostatni występ w 2013 roku 
LUKS Top Wierzbięcin 

Eliminacje Pucharu 
Polski
W niedzielę (15 grudnia) zawodnicy LUKS Top Wierzbięcin, 
brali udział w Eliminacjach Pucharu Polski. Niestety nie zdo-
łali sięgnąć po zwycięstwo w turnieju. 

W eliminacjach udział wzię-
ło 7 zespołów, wśród nich dwie 
drużyny z Wierzbięcina. Eli-
minacje Pucharu Polski były 
jednocześnie zawodami, które 
kończyły zmagania tenisistów 
stołowych z klubu LUKS Top, 
w 2013 roku.  Niestety żadna z 
tych dwóch drużyn, nie zdoła-
ła zwyciężyć w turnieju. LUKS 
Top Wierzbięcin I, uległ w fi-
nale faworytom z Międzyzdro-
jów. Dodajmy, że mecz fina-
łowy był bardzo wyrównany. 
Wierzbięcin prowadził w nim 

2:1, jednak kolejne trzy gry, za-
wodnicy prowadzeni przez Jó-
zefa Korkosza przegrali w sto-
sunku 3:2. Ostatecznie LUKS 
Top Wierzbięcin I w składzie: 
Bartosz Jemilianowicz, Seba-
stian Jemilianowicz, Daniel 
Zubrzycki, zajęli w turnieju 2 
miejsce. Z kolei ich koledzy z 
drugiego zespołu, występujący 
w składzie: Łukasz Owczarek, 
Mateusz Witkowski, Ireneusz 
Moralewicz, uplasowali się na 
3 miejscu.

KR   

Parafialne Duszpasterstwo Trzeźwości
„Trzeźwa rodzina 

- trzeźwa wieś”
Jeśli bliska ci osoba w twojej rodzinie  
nadużywa alkoholu lub sam/a pijesz  
i chcesz przestać pić przyjdź do nas!!!

Czekamy w każdy wtorek od godz. 18-20
w salce parafialnej w Strzelewie 9

Jeżeli się wstydzisz!!! to zadzwoń 
od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 20.00

Bolesław  693 716 085  •  Danuta  665 776 868
kapłan  667 488 367  (wtorek w godz. 19-20)
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Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

w Sklepie             
ul. Boh. Warszawy 2

(przy torach)

Zapraszamy
W każdy poniedziałek nowy towar

Duży wybór odzieży 
dziecięcej i jesiennej

kurtki, bluzy itp.

KUPON RABATOWY
10%

na odzież używaną
FIGARO

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie 
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

Tel.  609 245 816

Sprzedam drewno 
kominkowe i opałowe

Transport
Tel.  691 466 441

Byłeś świadkiem  
 ciekawego zdarzenia 

 zadzwoń
  Tel.  513 088 309

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!

OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

Odzież używana i nowa

Sklep Lawendowa szafa
ul. Rzeszowskiego 6

NOWOGARD

OFERUJĄ:
Drewno budowlane:  łaty, kontrłaty, kantówki, deski; (strugane 
i impregnowane) możliwość dowolnego przycięcia 
na konkretny wymiar według zamówienia 
Ponadto: wszelkiego rodzaju łączniki do drewna, śruby, gwoździe, 
wiertła, artykuły malarskie, tarcze do cięcia, artykuły ścierne, 
narzędzia budowlane, piece trocinowe i szamotowe, ka�e piecowe 
Produkujemy galanterię ogrodową: budy dla psa, karmniki, 
wiaty na drewno kominkowe, donice, płoty i wiele innych. 

SKŁAD DRZEWNY I STOLARNIA 
w Olchowie

Zapraszamy do odwiedzenia nas: 
Olchowo 94 przy drodze na Wyszomierz

Tel.   697 849 260  •  601 864 739

SKLEP WĘDKARSKI 
„Spławik” na ul. 5 Marca 4a

W GRUDNIU OFERUJE 
RABATY OD   5 - 10 %

Oddam szczeniaki 
w dobre ręce po matce 

labrador 2 psy i 2 suczki

604 793 056

Zabłąkał się pies
10 XII 2013 r. na ul. Bema, posakowiec lub pies polski 

gończy, wiek ok. roku, szczeka, 
proszę o kontakt tel. 603 893 069 

Zatrudnimy kandydata na stanowisko doradca
blacharsko-lakierniczego (możliwość przyuczenia) 

wymagane prawo jazdy kat. C
 zgłoszenia proszę kierować na adres e-mail: szkody@toyotanowogard.pl

Poszukujemy kandydata na stanowisko 
mechanik pojazdów samochodowych

Wymagane prawo jazdy  kat. b
 zgłoszenia proszę kierować na adres e-mail: 002service@toyotanowogard.pl

SPRZEDAM - WYKONAM
palety Euro,

przemysłowe i inne
Tel.  885 493 471

Wynajmę 
 mieszkanie 

w Centrum Nowogardu. 

604 702 817

KUPIĘ 
GOSPODARSTWO 
lub GRUNT ROLNY 
TEL. 664 944 635

Praca w Niemczech 
- Opiekunki Osób Starszych 

Wyjazdy od zaraz, pełna organizacja wyjazdu, 
atrakcyjne zarobki 

Tel.: 666 096 761, 666 096 774
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Pielęgnacja ogrodów

Wypożyczalnia 
sprzętu ogrodniczego

(glebogryzarki, weltykulatory...)

tel. 511 091 922
www.ogrody-wiki.pl

Profesjonalne zarządzanie 
nieruchomościami 

wspólnot mieszkaniowych 
i osób prywatnych 
Nr licencji 21569

Kontakt:  Eliza Kałmuk

Tel.  602 296 684

OGŁO SZE NIA DROB NE

Tel. 

PILNIE POSZUKUJEMY  
dla swoich klientów 

mieszkań 3 pokojowych i kawalerek
www.rechnieruchomosci.pl • Nowogard, ul. 15 Lutego 6/2

Bardzo tanio  
działki budowlane  

w Nowogardzie   
sprzedam 

tel. 0033787818189

Sprzedam halę  
z działką 

6 tys. m2, cena 170 zł/m2, 
hala 200 m2 

przemysłowo-inwestycyjna. 
Ogrodzona płotem 

betonowym (wys. 1,8 m)
Nowogard 

ul. Boh. Warszawy. 
tel. 604 679 249

Szkółka Roślin w Redostowie (Osina)

poszukuje pracownika 
na stanowisko

BRYGADZISTY/BRYGADZISTKI
Od kandydata oczekujemy:
- zdolności przywódczych
- dyspozycyjności czasowej
- dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy  

na szkółce, gospodarstwie ogrodniczym lub leśnictwie.
- znajomości podstaw obsługi komputera
- znajomość języka angielskiego lub niemieckiego

Osoby zainteresowane prosimy składać CV  
na adres e-mail: info@edengardens.pl lub 

dzwonić pod nr tel. 91 391 11 00

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 3. 
604 284 597

• Kupię mieszkanie bezczynszowe/
niskoczynszowe, min 3pokojowe, 
60-80m 791443026

• Do wynajęcia lokal handlowy – 
660143840 

• Sprzedam mieszkanie w Nowo-
gardzie i Dobrej, Tel. 91-3910010, 
607607814

• KUPIĘ ZA GOTÓWKĘ OBCIĄŻONE 
NIERUCHOMOŚCI Tel. 508 312 261

• DOMY NA WSI – GRUNTY  
SPRZEDAJEMY, KUPUJEMY. TEL. 
660 206 833

• Sprzedam nowy sklep na ulicy 
Racibora. Tel. 913925552, 695 
264 594

• Sprzedam nowe, własnościowe, 2 
pokojowe mieszkanie, 58 m kw. 
na os. Gryfitów. Tel. 913925552, 
695 264 594.

• Wynajmę lokal biurowy 700 le-
cia 17b Ip. Parking, 28 m2 Tel. 
501 549 818 

• Do wynajęcia kawalerka w cen-
trum. 501 549 818

• Wynajmę lokal na działalność go-
spodarczą. vis’a’vis szpitala. Tel. 
887 467 309.

• SPRZEDAM - pół domu do remon-
tu wraz z podwórkiem. Tel. 730 
618 318.

• Sprzedam dom do remontu o pow. 
ponad 200 m2 plus dwa budynki 

gospodarcze w Wojtaszycach na 
działce 19 arów. Cena 127 tys. Tel. 
509 702 817 

• Do wynajęcia mieszkanie 2 poko-
jowe, 38 m2, I piętro, w centrum 
Nowogardu. Tel. 889 341 787

• Mieszkanie do wynajęcia. 
601 724 492

• Mieszkanie do wynajęcia w Cen-
trum Nowogardu 660 179 776

• Wynajmę pod działalność gospo-
darczą sklep 784 960 112

• Do wynajęcia pomieszczenie 160 
m2 ogrzewane. 609 245 816

• Do wynajęcia Szuflandia 160 
m2 609 245 816

• Do wynajęcia kawalerka w cen-
trum N-du, ul. Warszawska. Po 
generalnym remoncie, umeblo-
wana, piwnica. Cena 900 zł + 1000 
zł kaucji. Tel. 501832458.

• DO WYNAJĘCIA - mieszkanie 2 po-
kojowe, umeblowane I piętro, ul. 
15 lutego. Tel. 606945398.

• Sprzedam mieszkanie w cen-
trum dobra cena. 519  831  511; 
606 339 290

• Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe 67 m2 tel. 501 775 025

• SPRZEDAM  -  budowę  w  stanie 
surowym. Tel. 507045404.

• DO  -  wynajęcia  mieszkanie  jed-
nopokojowe. Tel. 508309980.

• Sprzedam mieszkanie 72 m kw. 187 
tys. tel. 609 671 030.

• Wynajmę dom: 4 sypialnie, dwie 
łazienki, kuchnia, garaż i ogród. 
Wszystko urządzone. 602 474 266

• Sprzedam mieszkanie 48m2, tel: 668 
451 980

• Sprzedam dom do remontu 57 m2 
+ użytkowe poddasze Nowogard. 
602 350 301

• Sprzedam lub wynajmę pomiesz-
czenia 40 m2 w Nowogardzie. 
608 451 826

• WYNAJMĘ  -  lub  sprzedam  miesz-
kanie  pow. 63 m kw. Tel. 505979855.

• WOLNE  -  mieszkanie   do  wynajęcia   
od  31.XII  2013 r. Tel. 601724492.

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
po generalnym remoncie. I piętro 
783 814 849; 692 990 629

• Do    wynajęcia    kawalerka. Tel. 
607289286.

• Garaż   sprzedam   700 - Lecia.  Cena  
do  uzgodnienia. Tel. 514620330.

• Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe Ip. Po generalnym remoncie. 
783 814 849

• WYNAJMĘ – MIESZKANIE  3  LUB  2  
POKOJOWE  w  bloku  , po remon-
cie na  dłuższy  okres  czasu . Może  
być FIRMA. Tel. 693850197

 MOTORYZACJA

• Sprzedam skrzynię biegów do Audi 
80. Tel. 781785751.

• Sprzedam GOLF II, poj. 1,3 rok rej. 
1993, benzyna 5 drzwiowy, prze-
gląd i OC ważne, szyberdach, hak, 
czerwony. Tel. 512633610.

• Golf IV Sprzedam komplet używa-
nych opon + felgi. 175/80 14. Tel. 
693 876 718.

• Sprzedam opony całoroczne, w bar-
dzo dobrym stanie Fulda Kristall Su-
premo 205 60 R16 92 H, 4szt, cena 
do uzgodnienia, tel. 605 522 340

• Sprzedam, opony zimowe używane 
195/165/15 tel. 693 584 630

• SPRZEDAM – Daewo   Lanos  Wack-
bek   1999 r.  z gazem ,cena  2500zł. 
Do negocjacji. Tel. 508920134.

• Sprzedam WV Passat 1,9 TDI rok 
prod. 2001 combi, cena do uzgod-
nienia. 793 054 932

• SPRZEDAM  - FIAT DOBLO MALI-
BO. Rok prod. 2008 1,3 D MULTI-
JET. Przebieg  166 tyS. km. Cena  
do  uzgodnienia. Tel. 796727724.

ROLNICTWO

• Sprzedam słomę w snopkach i 

siano cena 2, 20 zł/ snopek. Tel. 
782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG 
TEL. 783 678 070

• SPRZEDAM - około 40 kg. gryki 60 
zł/1 kwintal. Tel. 600653124. Korne-
luk - Glicko.

• SPRZEDAM – gęsi. Tel. 507724964.

• Sprzedam prosięta. Tel. 695495404.

• KREDYT dla rolnika. Tel. 601627044, 
697082509.

• KUPIĘ - ziemię rolną ok. 2 ha oko-
lice Nowogardu, z daleka od za-
budowań, z drogą dojazdową. Tel. 
885254750.

• Sprzedam pszenżyto jare. 
691 140 322

• Sprzedam ciągnik Ursus C-360 rok 
prod. 1977 bitkę 2 tonową oraz 3 
skibowy. 698 301 559

• SPRZEDAM  -  oborę  i  14  arów  
działki. Nowogard  Struga  7. Tel. 91 
39 17 008

• TUCZNIKA  -  SPRZEDAM. Tel. 
508211596.

USŁUGI

• Firma Usługowa „Zielona”. Wynajem 
sal na konferencje, zebrania, szkole-
nia. Tel. 91 39 26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROBNE 
NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA RĄCZ-
KA”; 91 39 22 783, 784 79 22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania Nowogard, ul. Zielona 3. 91 
39 20 714

• Montaż ogrodzeń betonowych, far-
merskich i innych; 695  085 470; 91 
39 72 575

• AGENCJA REKLAMA VIZART - opra-
wianie prac - w 2 minuty, bindo-
wanie, wydruki A3-A4 kolor, ksero 
A3-A4 - kolor, laminowanie A3-A4. 
Tylko u nas największy wybór okła-
dek. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, 
licencjackich, innych), dokumen-
tów, CV, listów motyw. innych. Wy-
druki, Ksero, także kolor. Szybko i 
Solidnie. Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel 605 522 340. 

• Usługi koparko-ładowarką Nowo-
gard. 514172446 

• Fast – Driver, tanie usługi transpor-
towe Tel. 721 230 990

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sawic-
ki, ul. Kazimierza Wielkiego 7, Tel. 
913920737 

• Remonty mieszkań, szpachlowanie, 
malowanie. 880 690 659

• Dachy, docieplenia, stropodocie-
plenia, obróbki blacharskie, pod-
bitki. 609 752 854

• REMONT na każdą kieszeń Tel. 
609 715 839 

• Usługi remontowe 601 567 369

• KOREPETYCJE - z matematyki: SP, 
Gimnazjum. Tel. 532557381.

• REMONTY – DACHY OCIEPLENIA. 
Tel. 692562306.

• BUD NAAR dachy remonty da-
chów ocieplenia budynków. 
726 169 098

• KREDYTY dla osób prowadzą-
cych działalność gospodarczą bez 
BIK, wysokie kwoty, małe raty. Tel. 
601627044, 697082509

• Remonty mieszkań 798 147 191

• TRANSPORT  -  PRZEPROWADZKI  
SZYBKO  TANIO. Tel. 696138406.

• Usługi transportowe do 1 tony, 
bus skrzyniowy oraz kryty. Tel. 
693 716 085, 607 137 081

PRACA

• Przyjmę samodzielnego pracowni-
ka do prac wykończeniowych. Tel. 
888 603 612
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OGŁO SZE NIA DROB NE

Zatrudnię 
 mechanika 

 do pilarek spalinowych 
 i kosiarek

dzwonić w godz. 9-17
91 392 68 57;  608 328 095

tel. 501  318  555 

OPONY  
- WYMIANA
tel. 91 392 71 01
tel. 91 392 03 03

Kupię ziemniaki 
jadalne 

pow. 25 ton. 
663 517 778

PRANIE  
-  DYWANÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI  MEBLOWEJ , 

SAMOCHODOWEJ, /SKÓRZANEJ  MATERIAŁOWEJ/.
- POŚCIELI WEŁNIANEJ /LANOLINĄ/.

- SPRZĄTANIE:  BIUR, MIESZKAŃ, CZYSZCZENIE FUG.  

Tel: 604 373 143, 794 229 083

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe, emerytalne – Niemcy, 
Holandia, Anglia, Irlandia, Dania, 
Belgia, Austria, Włochy, Norwe-
gia, USA. Tel. 71 385 20 18 lub 601 
759 797

• Praca w Niemczech - Opiekunki 
Osób Starszych, wyjazdy od za-
raz, pełna organizacja wyjazdu, 
atrakcyjne zarobki Tel. 666096761, 
666096774

• EPROXY EL poszukuje pracowni-
ków działu handlowego wiek max 
25-27 lat. Tel. 798  843  457 lub 
eproxy-el@wp.pl

• Poszukuję osoby w średnim wieku 
do opieki nad chorą osobą i prowa-
dzenia domu. Miejscowość Węgo-
rzyce (mile widziana osoba z tych 
okolic) Tel. 606 271 499; 91 39 22 308 

• Poszukuję osoby do salonu fryzjer-
skiego w charakterze kosmetyczki 
lub stylizacja paznokci. 693 060 902

• Firma zatrudni spawacza. 91 39 
25 875; 601 581 892

• Zatrudnię kierowcę C+E, transporty 
liniowe, system 3/1, tel. 609 49 39 89

• Zatrudnię kierowcę C+E, bez do-
świadczenia, tel. 607 585 561

• ZAOPIEKUJĘ  -  się   dzieckiem  lub  
dziećmi   w  NOC  SYLWESTROWĄ. 
U siebie w domu. Proszę  o  kontakt  
603848081.

• Zatrudnię spedytora MTD, tel. 607 
585 561

INNE

• Sprzedam drewno bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane - 
603 353 789

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, 
srebrna, 4 elementy: wzmacniacz, 
tuner przestrojony, korektor, 
deck szuflada, stan idealny, uży-
wana sporadycznie, cena 780 zł 
do uzgodnienia. Tel. 605 522 340.

• PIECE GAZOWE c.o. wiszące z Nie-
miec firmy Vaillant wysoka jakość 
do mieszkania, domu, sklepu, 
restauracji, zakładu fryzj. tylko 
ogrzewanie różne powierzchnie 
cena od 800zł montaż 300zł pie-
ce dwufunkcyjne cena od 1.000 
zł montaż 400 zł gwarancja ser-
wisowa + roczne przeglądy kon-
trolne, naprawy oraz elektryczne 
przepływowe podgrzewacz wody 
użytkowej 18-21kw na prąd 380V 
cena od 200zł Tel. 691 686 772

• SPRZEDAŻ - podbitki drewnianej. 
TANIO. Tel. 726169098.

• Sprzedam CB radio Harry III z an-
teną, na gwarancji, cena 650 zł, 
Tel. 605 522 340

• Sprzedam lodówko - zamrażarkę 
Indesit srebrną, cena 750 zł, Tel. 
605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpiecze-
niowe na życie SKANDIA, Tel. 605 
522 340

• Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe atrakcyjna cena. 
726 649 215

• Sprzedam świerk pospolity i srebrny 
z plantacji. Tel. 602 10 11 18

• Sprzedam aparat fotograficzny S 
Fine Pix 6500, cena 790 zł, Tel. 605 
522 340

• SKUP PIŁ niesprawnych, zatar-
tych Stihl, Husquarna, Cena 100 

zł. Tel. 721  668  245, Dojazd do 
Klienta.

• DREWNO – na opał, odpady tar-
taczne pocięte w klocki lub w ca-
łości do pocięcia. Tel. 514740538.

• KUPIĘ - palety przemysłowe 120 X 
100. Tel. 603197798.

• Sprzedam drzewo opałowe, ko-
minkowe. Brzoza, olcha. Niskie 
ceny 661 630 386

• Tuja szmaragd 0,64 zł. 518518835

• KUPIĘ CZERWONĄ I ŻÓŁTĄ CEGŁĘ 
ROZBIÓRKOWĄ. CENA DO NE-
GOCJACJI. TEL. 603768811 LUB 
607705017

• Drzewo kominkowe i opałowe. 
506 232 860

• SPRZEDAM  -  kocioł  C.O. 18 kw. 
z  dmuchawą  i komputerem. Tel. 
665785735, 914191283.
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Pół godziny 
w towarzystwie KarolinyK
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

ZECER

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel.   913 922 165
 Tel.  91 577 20 07

Filtry DPF
wymiana 

czyszczenie
usuwanie

Już niedługo piękne święta
Więc już dzisiaj zapamiętaj
Gdy rozpoczniesz już sprzątanie
U Nas płyny znajdziesz tanie.

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych – „Święta Noc”
Andrzej Leszczyński, Justyna Grenda, Adam Stefański, Pelagia Feliksiak, Alicja Wypych, Halina Szwal, 

Wiesław Borowik, Barbara Bartosik, Christiana Syfert, Halina Stefańska, Michał Furmańczyk, Urszula Kacz-
marek, Grażyna Siedlecka

Zwycięzcy: Urszula Kaczmarek, Adam Stefański, Barbara Bartosik
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: 
Oliwia Jaworska, Hania Kacprzak, Nikola Molka, Igor Grenda, Miłosz Wielgus, Justyna Łuczak, Madzia 

Skowrońska, Kacper Skowroński, Oliwia Feliksiak
 Zwycięzca: Igor Grenda
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel.  miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych    - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

Informacja PKS    91 392 18 87   lub   91 469 83 15

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, 

Rafał Kowalczuk sport,  Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny   
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, Tel.  91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87;  

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl.  Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej.  
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel.  091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO          Tel.  501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E;  14:00E;  
15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL.    607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel.  502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO Nowogard   ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD Maszewo:    6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 3, 5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska
NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Byłeś świadkiem  
 ciekawego zdarzenia 

 zadzwoń
  Tel.  513 088 309

SALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

PRZYGOTUJ 
AUTO NA ZIMĘ

• części samochodowe
• oleje  samochodowe
• płyny samochodowe
• szyby samochodowe

• SPRZEDAŻ 
• MONTAŻ 
• NAPRAWA

 

Zapraszamy

ul. Boh. Warszawy 4 (obok PZM) • NOWOGARD 
tel. 531 026 839, 796 061 284

www.autonowogard.pl

Kancelaria 
PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

Tel.  91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
WICHEREK

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 

– obok Rest. „Przystań”

Tel.  91 39 207 14
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info
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Rozpoczęcie kursu
 w każdy poniedziałek

Jesteśmy, kiedy potrzeba

Zadzwoń lub wyślij SMS o treści M

Koszt połączenia i SMS-a wg taryfy operatora
600 400 288
Provident Polska S.A. www.provident.pl

Szybka 
pożyczka
na świąteczne 
wydatki

Skupujemy:    ŻYTO konsumpcyjne, 

energetyczne, paszowe    •   PSZENŻYTO 
Powyżej 25 ton odbiór z gospodartwa Szybka płatność

Tel. 603 055 292

Skup zboża

Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca

Wszystkiego 
najlepszego. 

Wszelkiej pomyślności 
oraz spełnienia 

najskrytszych marzeń 
W nadchodzącym Nowym Roku 2014

życzy 

Kancelaria 
PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077


	2135_1p_01.4
	2136_2w_01.08
	2137_3p_01.11
	2138_4w_01.15
	2139_5p_01.18
	2140_6w_01.22
	2141_7p_01.25
	2142_8w_01.29
	2143_9p_02.01
	2144_10w_02.05
	2145_11p_02.08
	2146_12w_02.12
	2147_13p_02.15
	2148_14w_02.19
	2149_15p_02.22
	2150_16w_02.26
	2151_17p_03.01
	2152_18w_03.05
	2153_19p_03.08
	2154_20w_03.12
	2155_21p_03.15
	2156_22w_03.19
	2157_23p_03.22
	2158_24w_03.26
	2159_25p_03.29
	2160_26p_04.05
	2161_27w_04.09
	2162_28p_04.12
	2163_29w_04.16
	2164_30p_04.19
	2165_31w_04.23
	2166_32p_04.26
	2167_33w_04.30
	2168_34w_05.07
	2169_35p_05.10
	2170_36w_05.14
	2171_37p_05.17
	2172_38w_05.21
	2173_39p_05.24
	2174_40w_05.28
	2175_41p_05.31
	2176_42w_06.04
	2177_43p_06.07
	2178_44w_06.11
	2179_45p_06.14
	2180_46w_06.18
	2181_47p_06.21
	2182_48w_06.25
	2183_49p_06.28
	2184_50w_07.02
	2185_51p_07.05
	2186_52w_07.09
	2187_53p_07.12
	2188_54w_07.16
	2189_55p_07.19
	2190_56w_07.23
	2191_57p_07.26
	2192_58w_07.30
	2193_59p_08.2
	2194_60w_08.6
	2195_61p_08.9
	2196_62w_08.13
	2197_63p_08.16
	2198_64w_08.20
	2199_65p_08.23
	2200_66w_08.27
	2201_67p_08.30
	2202_68w_09.3
	2203_69p_09.6
	2204_70w_09.10
	2205_71p_09.13
	2206_73p_09.17
	2207_73p_09.20
	2208_74w_09.24
	2209_75p_09.27
	2210_76w_10.01
	2211_77p_10.04
	2212_78w_10.08
	2213_79p_10.11
	2214_80w_10.15
	2215_81p_10.18
	2216_82w_10.22
	2217_83p_10.25
	2218_84w_10.29
	2219_85p_10.31
	2220_86w_11.05
	2221_87p_11.08
	2222_88p_11.15
	2223_89w_11.19
	2224_90p_11.22
	2225_91w_11.26
	2226_92p_11.29
	2227_93w_12.03
	2228_94p_12.06
	2229_95w_12.10
	2230_96p_12.13
	2231_97w_12.17
	2232_98p_12.20
	2233_99p_12.28

